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 (قاؿي)بيت الجس ابو محمس 

كبييير باليمر وطسييس مه ًقول الضيبان 

األولييه وػارم مستحيل يسكت ًه ُلف 

وزايم ميغب 

 (مها)الجسة ام محمس 

كاىت ًكس ػْات زوجها وكباًه كاىت 

حووىة وتحاول قس م تقسر تحآم و ػْاتها 

وم تذليه يَير ًليها كاىت القلب القييب 

ٓالبيت وم تذلي طيء بذاكر ًيالها 

واحْازها 

 (ابو رًس  )محمس 

ًغبي وطسيس وم يحب اال رًس ػح م يْرق 

بيه ًياله بس رًس ُيييير بحكم اىه البكر 

كبر ًياله كان ًوسه جاىب ايجايب اىه حوون  وا

" ٥٨"ًليهم كلهم وم يرٓؽ لهم كلب ًمره 



 (ام رًس  )ىازيه 

كاىت اكيب قلب وجًسا حوووىه كاىت ام ألهل 

" ٤٩"البيت كله ًمرها 

 (بقلوا  )رًس 

رًس كان ىْس كباو ابوه بس اسوء ًغبي 

وزمه حاامي وم يسكت ًه الَلف هصا اشا 

احس قسر يَلف قسامه كاىت هيئته ؿذمة 

 وًريؽ طوي ًمره ١٩٠كان كويييل كوله 

ًقيس ٓهيئة الؾباـ بس كان ٓيه " ٢٨"

جاىب حوون م يقلى اال لغسيقة الغسوق 

كثر  وولس ًمه ٓارس وبوتيرِ ًليه ا

ٓالبارتات الجاية 

حويه 

كبر االروان واالروات  ارت رًس وثاين ا

ٓالبيت كان لها مه اسمها ىغيب كاىت 



حوووىه و كل طذع تقابله سواء مه اهلها 

او برا متحْنه جًسا ومحترمة والكل يضهس 

ًلى تربيتها واىها ٓيالً كاىت احسه مه رًس 

" ٢٦"ًمرها 

كاسر 

االخ الهازي الحوون بالوسبة لذواته وبوات 

ًمه كان رااايق بونرهم ًكس رًس اي كلب 

يوْصه وم يقالى هل هو ػيب او ال كان قلبه 

ابيؽ ومحس مغسق اىه هو ورًس مه بقه 

" ٢٣"واحس كان ًكسسسه تماًما ًمره 

ليه 

ارر البوات ًوس ام رًس ليه مايف طيء 

ٓالبيت وال يف سر اال وتسري ٓيه والراس 

المسبر لكل الذقف اللي تغير زايم تجيب 



الييس وترٓى ؿَف ابوها بس م يسوي لها 

" ٢٠"طيء ًمرها 

 ________________

: ًائلة ىازر 

 (ابو ٓارس  )ىازر 

. ثاين األبواء ألبو محمس 

متويف 

 (ام ٓارس  )لقيْة 

لها مه اسمها ىغيب وكاىت والزالت تليب 

زور االب واالم لييالها وم تذلي طيء 

بذاكرهم كل اليايلة يحترموىها ويحبوىها 

" ٤٠"ًمرها 

 (احس االبقال)ٓارس 



ٓارس وحيس امه كان طسيس بس كيب ويليه 

بسرًة ويقتوى ًلقول كان كل طيء ًوسه 

رًس اليالم يسًلون رًس م يسًل كان ميه 

ٓالسراء والؾراء واهله زايم يوغحوىه يبيس 

ًه رًس اال امه اللي كاىت تيضق ًالقته 

" ٢٨"برًس ًمره

 ___________

 (ابو هيام )سيّ 

. ثالث االبواء ألبو محمس 

سيّ كان حوون وقلبه رهييّ وم يرٓؽ 

ألحس كلب اال رًس اللي كان يكرهه كره 

اليمى وم يقيق االرؼ اللي يمضي ًليها 

كان ؿسه يف كل طيء ويحاول يبيسه ًه 

اليايلة بأي ٓرػة وسبب بس رًس كان 

" ٥١"مستقيس له حرًٓيا ًمره 



 (ام هيام  )رهّ 

. ارت لقيْة 

كاىت ًغبية وطسيسة ًكس زوجها وم تبي 

ولسها وبوتها يمضون بقريق ُلف كاىت 

مضّية البيت و الغراـ وم ًوسها لّ 

وزوران بس كل طيء اال بوتها كاىت زايم 

" ٤٧"توقّ ميها بكل طيء  ًمرها 

محمس 

البكر ًوس ابو هيام كان هازي وماله حس 

ولحس يقسر يتكّل ًليه ومحس مسليه اال امه 

وابوه كان يحاول يقلس كبايى رًس وكان حاقس 

" ٣٠"ًليه مه حقس ابوه و رًس ًمره 

 (بقلتوا )هيام 

هيام كاىت جميييلة بضكل يوجى جميلة 

ارالًقا وُرلًقا ػوتها كان ييصب اللي يسميه 



كاىت كاملة والكمال لله قلبها ابيؽ و م 

تكره احس بس اشا حقست ًليك ٓمستحيل 

احس يقليك مه راسها وبتووي ًليك طر 

كاىت م تحب رًس وهو م يساىيها كان يضوٓها 

ػايية ويحاول يبيس رواته موها بس م قسر 

يًبا " ٢٤"ًمرها   وبوتيرِ ١٦٠كولها تقر

كثر ٓالبارتات الجاية  كثر وا ًليها ا

 ________________

بايق ٓيه طذغيات بوتيرِ ًليها اشا جاء 

 (:وقتها 

" ػباح يوم الجمية تحسيًسا الياػمة 

" الرياؼ 

ييييييال ال بارك هللا ٓالضيقان : ابو محمس 

قوموا رلوىا ىلحق الغالة والذقبة حسبي 

هللا ًليكم 



يبه اللي يهسيك : ابو رًس اللي ٓتح باب بيته 

 ١٠بايق بسري الساًة 

ويييه بسري تبي تجيب يل السكر : ابو محمس 

!! اىت 

ابضر يبه : ابو رًس اللي كان ماسك ىْسه 

آقر وبومضي 

.. قم قوم رًس وكاسر وىاز ىازر : ابو محمس 

سكت ابو محمس وتوهس بّؾيق وهو اللي كان 

مو مستوًب وٓاة ولسه ىازر 

ابضر يبه ابضر بوازي ٓارس وًيايل : ابو رًس 

وبسق ًلى سيّ 

يال يال : ابو محمس 

كبًيا هي ثالث  )زرل ابو رًس وابوه بيته 

بيوت كبار جوب بيؽ ابو محمس وٓارس وام 



ٓارس ميه ببيت وابو رًس وًياله يف بيت 

 (وابو هيام ببيت مى اهله 

 ::::::::::::::::::::::::::::::

ىازيه : ابو رًس 

سم : ام رًس 

سم هللا ًسويوتس حؾري الْقور : ابو رًس 

بسسرًة 

ابضر بغحي رًس واجيك : ام رًس 

يال اًجلي : ابو رًس 

ام رًس زرلت ُرٓة رًس اللي كاىت اطبه 

بثالجة موىت باااارزة وكساها اللون االسوز 

ام رًس كْت المكيّ وٓتحت الستاير 

رًس : وزرل الوور الَرٓة ام رًس 

هممم : رًس 



ررًييسز قمم هللا يغلحك قم : ام رًس 

يييممه كم مره : رًس اللي ٓس مه ػياح امه 

بقولك ال تغارريييه ًليي 

وجى : ابو رًس اللي جاء و ػراخ ولسه و امه 

يوجى ًنامك ياللي م توتذي تغارخ و امك 

 !!

يالليييييل ورجى يَقي ىْسه : رًس بهمس 

طْييك و الولس م ػارخ : ام رًس 

وهللا محس مضيذة اال زليتس له : ابو رًس 

قممم جيلك الوقمة يارب : ابو رًس 

اللي قام بهسوء وكلى برا ُرٓته : رًس 

وبيسييييه ميك اىت لييه تيامله : ام رًس 

! كصا 



تسريه محس يحب رًس كثري : ابو رًس 

وتسريه اين اًامله كصا ابيه يغير رجال 

هللا يغلحك تسمي شا حب : ام رًس 

اىسيل اىسيل حؾري : ابو رًس بؾحك رْيْه 

الْقور 

يووه الحيه ًمي بيهاوش : ام رًس ابتسمت 

اي وهللا رلوي اىسل له 

ًوس رًس اللي كاىت جوون االرؼ متجمية 

ٓوق راسه وًيوىه تقلى موها طراار وماهي 

جسيسة ًليه زايم موْس وًغبي 

يااارب ػبرك الحيه جسي تحت وهللا : رًس 

م يذلي كلمة 

بسا يَسل وجهه ويتوؿئ ػلى الْجر 

وجلس و سجازته يقرأ اشكار الغباح ويليه 



الضيقان وكاىت شي كريقته اشا ًغب 

يْرش سجازته ويغلي له ركيتيه 

حويه اللي زرلت بأقوى م ًقاها ريب لَرٓة 

ررررًييسز : رًس 

!! بسم هللا طْيييتس اىتي : رًس لّ بقوة 

جسي يسهمك ويوازي م تسمى اىت : حويه 

تراه مييغغب 

رًس اللي طاِ ساًة ُرٓته كاىت الساًة 

١٠:٤٥ : 

ياليل يالله يالله واىتي ازرلي بأحترام المره 

الجاية ًضان م يغير طيء م ييجبتس 

اي اي كيب اىسل بسرًة راحت : حويه 

وسكرت باب الَرٓة وراها 



قام رًس بهسوء ورتب سجازته وزرل ارص له 

طور سررييى وكلى لبس ثوبه وتيقر وتبذر 

بيوز وكاىت ريحته الميتازة محس ييرِ 

اليوز اال موه كلى وسكر الوور بيس م رتب 

ُرٓته وىسل 

 ::::::::::::::::::::::::::::::

ًوس بيت ابو هيام 

يال يال ي محمس ارلع تأررىا : ابو هيام 

يال يبه : محمس اللي كان يترىح وهو يمضي 

! ولس طْيييك اىت : ابو هيام 

يبه هللا يهسيك توين ػاحي وش : محمس 

متوقى اػحغح ًلقول حتى ٓقور م 

آقرت 



وهللا مه ػباح هللا وامك تسهمك : ابو هيام 

! ورا م ىسلت تْقر 

يبه طرايك ىقلى قبل يصكيوا جسي ؟ : محمس 

وجى ياللي م تستحي امص اكلى : ابو هيام 

اكقلى 

ابضر مه ًيوين اكلى : محمس بؾحكه 

ابو محمس اللي كان واقّ ًوس البوابات 

: حقت الحوش اللي يجمى بيه الثالث بيوت 

يالله يولس اىت وياه 

كليوا كلهم وسيّ اللي كاىت ًيوىه و رًس 

هللا يضلك ي شا الرًس : قال بهمس 

ًوس هيام اللي ػحت وػلت وىسلت ًوس 

: امها 

ػباح الذييير ي جوتي 



ػحت السىيا يهيام : ام هيام 

هللا ال يحرموي موتس ي يمه : هيام 

وال موتس اجلسي آقري : ام هيام 

هيام جلست تْقر وماهي اال زقايق ورجيوا 

مه الغالة وكان زور ام هيام ٓالَساء 

هال هال بسىيتي هال بهيام : زرل ابو هيام 

هيام اللي ٓست و ػوته وراحت تركؽ 

وتسلم ًليه 

هال ٓيك يبه : هيام 

: محمس اللي زرل وهو يرٓى هيام مه االرؼ 

اهليييه بهيومه 

وجى : هيام اللي طهقت وهي تؾحك 

ألبليس ىسلوي 

ىسلها محمس وهو يؾمها ويؾحك 



حموز تكْى وزين اليوم السوق ايب : هيام 

اتقؾى 

تتقؾيه أليص ؟ : محمس 

زواج بوت رالتوا يَبي : هيام 

اىتي الَبية : محمس اللي ؿرب راسها 

وتجهسي الليلة بوزيك 

كْو وهللا : هيام 

م اىتبهوا اال لما اىْتح باب البيت بقوة وزرل 

رًس وًيوىه حمراء ويقلى موها طرار وقال 

ي الهسوء  ًّ ياًم ترا : بغوته الررييم وهو يس

سكت لك كثيير واللي سويته اليوم م 

يوسكت ًوه وهللا لوال احترامي ألبوي وجسي 

ًلمتك وش بسوي ٓيك 

هيام اللي ٓسزت وجات ورا محمس اللي 

: اىغسزم مه زروليته وقال بغوت ًايل 



وًمى يقس ًيوىك ياللي م تستحي وال 

!! توتذي زارل و حريم ًمك كصا 

ًه اي حريم : رًس بوْس كبقة ػوته 

وهو اللي م كان موتبه وال لمح  )تقغس ؟ 

وال تقغس ىْسك استاش محمس ؟  (هيام اػالً 

هيااام وراء : هوا محمس اىْجر يغارخ ًليه 

ههري ػس بونرك ًساك م تضوِ والتقيس 

! تضبهوي ٓيك يالحرمه 

رًس اىقلب وجهه واستحى وهو ػسق م 

طآها وًقاهم ههره ًضان تروح هيام وقال 

اوه الضيذة هوا : بؾحكه مستْسة 

هيام كاىت بترز ًليه بس ٓاجأهم زرول 

ابوها 

اللي زرل هيام وسكر باب المجلس وقال 

ررًيسز اىت م تستحيي و : بغوت هس البيت 



وجهك وػللت ٓيييك السىاءة تسرل بيت 

!!! ًمك بسون كققق وال السالم ًلييكم 

اقوووول التسوي ٓيها تَيير الموؿوو : رًس 

وسواتك اليوم وهللا م اًسيها لك 

! مه تهسز اىت : ابو هيام 

اىا م اهسز اىا اىْص وكلمتي م توياز : رًس 

اكلللى برا بيتتيي : ابو هيام ًغغب 

ايص ايص ؟ اكلى برا بيتك ؟ ىسيت : رًس 

اىه بيتي وال تبيوي اشكرك باألوراق اىه 

وٓيالً كان البيت الثالث لرًس اشا  )بأسمي 

تسوج بس جاء ًمه ابو هيام مه الضرقية 

 (وسكه ٓيه 

وتقرز ًمك بيس وهللا : سكت ابو هيام وقال 

ان ًلومك شي توػل ألبوك وجسك ياللي م 

! تستحي 



اسميوي بقول كلمتي واكلى الكالم : رًس 

اللي تقوله ورا ههري وآيالك الْاسسة اللي 

لغقتها ٓيوي وهللا اللي رٓى سبى وىسل 

! سبى اشا م ىنْت وسارتك ال اتلك للسجه 

كلى رًس وسكر الباب بقوووة 

وابو هيام وقّ مغسوم وهو ٓيالً مسوي 

اطياء ٓاسسة مه تسوير وتهريب مذسرات 

ي المثالية قسام اروه وابوه واهله  ًّ وكان يس

يبه طْيك للحيه واقّ رح ليمي : محمس 

!! واليه ريره شا اللي م يستحي 

ال ال رله يويل ماين : ابو هيام هس راسه بوْي 

ىاقغه 

محمس سكت وهو مستَرب 

 ::::::::::::::::::::::::::::::



زرل رًس بيتهم وهو بس يوتنر احس يجيه 

ويحف كل اليغبية ٓيه 

رًس يولسي بسم هللا ًليك ويه : ام رًس 

رحت 

رًس يحاول يهسي ىْسه وتكلم بهسوء 

م ٓيوي : ييكس الياػْة اللي يف زارله 

طيء يمه بروح اىام ػحوين اليغر ًضان 

زوامي 

ابضر بس ويه رحت : ام رًس 

ييمه م رحت محل : رًس بسا ييغب طوي 

كوت ٓالسيارة 

ام رًس حست اىه ٓيه طيء بس تجاهلت 

اجل رالظ روح ىام واىا : ًضان م ييغب 

بغحيك بس قلي م تبي تتَسا ًه ًمك ابو 

هيام ؟ 



هوا اىْلت رًس مه اسمه وػرخ بأًلى 

الاااا يمهه الاا م تسميييييويي ؟ م : ػوته 

ابيي طيء رليوي اىااام وزرل وسكر الباب 

بقققوة 

! يمه بسم هللا طْيه شا : ام رًس 

يمه يالله بوتأرر و الَساء : جات ليه بهسوء 

ورالتي رهّ توتنر 

كيب : ام رًس لْت ًليها بهسوء وهمست 

امضي قبل ىغحي اروتس الجوي 

يالله يالله : ليه ؿحكت بغوت مسموو 

يمه التقوليه بوروح بسون رًس؟ : جات حويه 

وش اسوي يأمتس رآؽ وميغب : ام رًس 



يمه مو كبييي ترا متى ارر : حويه ققبت 

مره زرل بيت ًمي اليكون مسويه له 

! طيء 

وهللا مسري بس مستحييل وال : ام رًس 

ىسيتي اىه رًس 

كلمه : حويه  ميليوا بسرل ا

ال ال رلييه ميغغب مرره : ام رًس ٓست 

اراِ يصبحتس 

يمه طْيتس ؟ : حويه استَربت وؿحكت 

زرلت حويه وهي م تسري وش بيغير لها 

زارل 

اما بالوسبة لليه وام رًس كليوا متجهيه 

لبيت سيّ ًضان الَساء 

 ::::::::::::::::::::::::::::



رلغوا اول بارت 

 ��رايكم يهمووييي ػسق 

كلمه : حويه  ميليوا بسرل ا

ال ال رلييه ميغغب مرره : ام رًس ٓست 

اراِ يصبحتس 

يمه طْيتس ؟ : حويه استَربت وؿحكت 

زرلت حويه وهي م تسري وش بيغير لها 

زارل 

اما بالوسبة لليه وام رًس كليوا متجهيه 

لبيت سيّ ًضان الَساء 

 ::::::::::::::::::::::::::::

يف بيت ابو هيام 



ليه وامها وػلوا وقْت ليه ًوس الباب لما 

: سميت ػراخ وكان طبيه بغوت حويه 

يممهه وطصا هصي مو حويه؟؟ 

اال : ام رًس بذوِ وهي تركؽ راجيه للبيت 

هي اال ارتس الحقييووي 

وليه اللي زموًها سبقتها وػارت تركؽ 

ورا امها 

!! بوااات طْيكم : كليت ام هيام مستَربة 

وركؾت وراهم 

 ::::::::::::::::::::::::::

ًوس حويه اول م زرلت الَرٓة كاىت هالااام 

م تضوِ طيء طَلت اللمبة وكاىت رآته 

رًس قم الَساء وال : وقالت بغوت مسموو 

! اشا م تبي قول يل وطْيك 



م حست بوْسها اال ورًس كاتم اىْاسها بيسه 

اىووتتيي م تْهمميييه : ويغارخ يف وجهها 

كمم مرره اقولك التجييووي واىا ميغغب 

!!! وتيبان تبيوويي اشبحكك 

حويه اللي ػسق كاىت طوي وتموت م 

تتوْس وتحاول تْك يسيوه اللي التْت حول 

! رقبتها واقل م يقال ًه رًس وحص 

ررًيس تيوش مه ابليس : حويه بكتمه 

ٓكوويي ي رًيس 

رًس م زال م يضوِ طيء قسامه وًيوىه 

حمرااء 

بيس يسيوه وًقاها كّ ؿيى مالمح وجهها 

ييمرريؾؽ : وػررتت بأًلى ػوتها 

!!! وطْيييك هللا يكسر يسزك يحييوواان 



بسس : رًس بَؾب االرؼ ػرخ ًليها 

اقغري ػوتتك واكللييي برا قبلل ازٓوك 

! هواا 

ماهي اال ثواين وامه ٓاتحه الباب وليه وام 

هيام وراها 

يمه يحويه وطْيتس : ام رًس بذووِ 

!! يييوين 

لبيه يمه : حويه لْت لها بهسوء وبسمة ًصبه 

م ٓيه طيء بس جلس يرميوي بالمذسة م 

يبي يغحى بس م بذليه وبيجي ميوا 

للَساء 

اىقلب وجه رًس لغسمة وجلس يقاليها 

! كيب وًالمة اليس اللي بوجهها 

اِ روٓتوين وهللا : ام رًس بوْس البسمة 

اين جايه اركؽ 



: ليه اللي تقسمت وؿربت ػسر رًس بذْه 

حسبي هللا وزموًي 

رًس وررها مه قسامه ومسك حويه مه 

يسها وكليها ميه و الضرٓة 

حويه رير وطصا اللي تسويوه ؟ : رًس 

وش تبيوي اقول قسام ام : حويه بيغبية 

! هيام ان رًس ػْقوي وروقوي 

رًس ىسل راسه وتقسم وباس راسها وقال 

اسّ ي حويه اسّ : بهسوء وبغوته اليصب 

اين اروك واسّ اىك اؿقريتي تهتميه 

بأحس مثلي 

طسًوة يذوي : حويه قاكيته وباست راسه 

الكبير وتمون و رقبتي ميليه م ػار طيء 

ؿمها ورجى زارل ولبس بسلته وتيقر وتبذر 

وكلى لسوامه يبي يبيس ًه البيت كامل 



 ::::::::::::::::::::::::::::::

متأكسيه حويه م ٓيها طيء : ام هيام بضك 

؟ 

رير وطْيها ييوي : لْت لها ليه بونره 

تضوٓيوها قسامك واروان يتمازحون 

ايه اطوا يالله امضوا : ام هيام بؾحكه 

يالله ي حويه الَساء : ام رًس 

ىسلت حويه بيس م حقت ميكب و مكان 

يالله ي ميمتي هصاين جيتس : الكّ 

وػلوا البيت وكاىت هيام واقْه بجالل ػالة 

يمه هللا يهسيتس ويه رحتي واىتوا : احمر 

! يذاله ويبوات وطْيكم 

م ٓيه طيء يبوت ازرلي ازرلي : ام هيام 

ٓؾحتيوا 



طسًوة وش سوت البوت : ليه بؾحكه 

اقول ازرلي اىتي بيس لحس : حويه 

يسميتس 

م قلوا طيء : ليه 

زرلوا وتَسوا وجلسوا ٓالحوش الذلْي 

جلسة ًغرية وقهوة وقسوو 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::

يف مجلس الرجال 

محمس كان بس يوتنر اللحنة اللي يتكلم 

ٓيها ابوه ًضان يوْجر ويقولهم اللي ػار 

ػب القهوة ي محمس وطبالك : ابو هيام 

اىت 

ابضر : محمس ػحى مه ُيبوبته 



بسا يغب لهم واحس واحس ليه وػل لْارس 

ولس ويه رًس ؟ : وهمس له 

كيس ليه تسأل ؟ : ٓارس بأستَراب  يف زوامه ا

ابس ولس ًمي واىضس : محمس بأبتسامه زائْه 

ًوه 

يشيوك ي : ٓارس ابتسم له بحسه ىيه 

محمس 

هللا اليشيه حياتك ال اىت  )محمس يف ىْسه 

 (وال الرزي رًس 

هههههههههههههههههههه طيوسه : محمس 

ٓارس يشيوك 

وش وهللا : ٓارس اىغسم وؿحك ميه 

يشيوك 



قاكيهم اتغال ٓجوال ٓارس وكان المتغل 

رًس 

ارحب هال بالرًس : ٓارس 

مه يرحب يبقى : رًس ابتسم 

مقول ٓالسوام : ٓارس 

ابٍس  : ٦رًس طاِ ساًته وكاىت الساًة 

كالى الحيه وزك امرك ؟ 

ايه بالله تيال اىقصين مه : ٓارس ابتسم 

محمس اىهبل الولس 

يالله رلك جاهس : رًس توهس 

ٓارس رًس : سكر وكالى محمس يف ٓارس 

جاي ؟ 

ايه طْيك اىت تبيه بضيء : ٓارس بسا يضك 

؟ 



هللا ال  )ال ال سالمته بس اسأل : محمس 

يسلم مه اسلمه اليوم وهللا ال آؾحه ًوس 

 (اللي يسوي واللي م يسوى 

وماهي اال زقايق ووػلوا ؿيوِ ابو هيام 

وبسا المجلس يسزحم كلى ٓارس اول م 

سمى ػوت سيارة رًس 

ووللس ازصببه : ٓارس ركب وقال بذرطة 

بسسرًة 

! ًالمك اىت : رًس ؿحك 

ابس تيرِ الربو ليب ٓيوي : ٓارس يكح 

والبذور واليقور زارل والؾيوِ ملؤا 

المجلس 

ؿيوِ ؟ : رًس ققب 

ايييه ؿيوِ ًمي سيّ امص يالله : ٓارس 



تم : رًس 

حركوا مه ًوس البيت وكليوا مه البوابات 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ًوس هيام اتغلت و محمس 

ىيم : محمس 

!! محمس وجى ىسيت السوق : هيام 

هيااام مو وقتك كوسليه بكرا بكرا : محمس 

اين وهللا زارية اىك واحس م يوتذى : هيام 

ٓيك 

سكرت بوجهه وم اهتم كثير كثر اهتمامه 

بذقته و رًس واللي يبيها توجح باللي يغير 

بوات طرايكم ىروح السوق : هيام 

وهللا م ًوسي مضكلة بس ميه يوزيوا : ليه 



طيوسها الحلوة تبي : حويه لْت بأستَراب 

السوق 

حويييه تكْييه اىا كالبتتس : هيام 

االا تكْى تهسز : حويه ٓست تسًي المرجلة 

الرجال 

الكل 

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه:

ههههههههههههههههههههههههههه 

زيق و كاسر يوزيوا السوق : هيام بؾحك 

اروي ررمة رآؽ يوزيوي 

ابضري كم ًوسي هيام : حويه بأبتسامه 

هللا ال يحرموي : هيام بأبتسامتها الُمهلكة 

موتس وال مه لييه 

وال موتس يا اجمملل هيام : ليه ؿمتها 



قامت حويه وهي تتغل و كاسر اللي رز 

ًلقول 

لبيه حويه وش تبيه ؟ : كاسر 

لبيت يف موى ابيك بضيء بس تكْى : حويه 

ال ترزين 

ومه متى رزيتتس ؟ : كاسر 

كْو وهللا هصا اليضم ٓيك واىا ارتك : حويه 

ابيك توزيوا السوق 

ابس حاؿريه اىتنروا طوي و بال م : كاسر 

يجي رًس وارص السيارة موه 

اوه ىوتنر رًس اهه م بيجي : حويه توهست 

بس ابضر 

ال ال اتغل ًلي راجييه : كاسر ؿحك 

يلبييهه ػسق : حويه ٓست بْرح 



يال رليتس جاهسة اىتي واللي بيجي : كاسر 

ميتس 

جااهشيييييه : حويه 

سكر كاسر وهو يؾحك وكلى و ػوت رًس 

اللي يوازيه 

ي كاااااسسرر : رًس 

يالبيه : كاسر 

هاك مْتاح السيارة بس : رًس ابتسم له 

بجي ميك 

اجل تكْى : كاسر رجى ييقيه المْتاح 

يذوي 

ابضضضر : رًس تَيرت ىنرته لونرات حازة 

وهللا بيسك 

توزي حويه وليه السوق : كاسر 



بس ؟ ابضر م كلبت طيء : رًس ؿحك 

كْو وهللا المهم برجى المجلس اىا : كاسر 

كيب وىاز البوات ميك : رًس 

كاسر هس راسه وزرل وزق الباب وجلس 

حويييه : يوازي بغوت طبه مسموو 

لبيه جيت جيت : حويه جات تركؽ 

طويف : كليت وطآته قسامها زرلها وسألها 

يل كريق 

ازرل م ٓيه احس : حويه 

المهم اسميي اىا كوسلت م بوزيكم : كاسر 

اًقب وهللا كليت ىْس : حويه ٓست 

! محمس 

تذسيه اىتي ومحمس : كاسر اىْجر ؿحك 

وبيسيه اسمييوي ليه ارلع 



هاه اسلم : حويه استَربت 

هللا يسلمتس ابس رًس يوتنركم : كاسر 

وتيرٓيه رًس م يوتنر احس اًجلوا ًليه 

!!! ايضضص رًس : حويه اىْجيت 

وجى ان طاء هللا اقغري : كاسر ققب 

! حستس م تضوٓيه المجلس ملييان 

يوه اسْه اػغببر هيام : حويه ؿحكت 

ميوا ترا 

كيب : كاسر كاليها قبل يقلى ورٓى كتوٓه 

؟ 

ال وال طيء بس اقولك : حويه بيست 

كاسر كلى بسون اي رأي وم كان يحسب 

حساب رأي رًس 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::



بواات بسرًة : رجيت حويه بيبايتها 

هيام جات تركؽ وهي كاىت ًيوىها تسحر 

جييت جيت : بالوقاب 

بسم هللا ًليتس ي هيام اىا واىا بوت : حويه 

اىهرت مه ًيوىتس 

حوييه مو : هيام رجلت واحمر وجهها 

وقتس هللا يغلحتس 

يالله يبوات : ليه جات 

كليوا وركبوا السيارة كاىت حويه قسام وليه 

وهيام ورا 

السالم ًليكم زار قوٍم : حويه بؾحكه 

مؤمويه 

جيلتس تسبقيوي : رز ققب وؿربها بذْه 

وجى واىا استَْر هللا 



يوه طْيك امسح : حويه اىْجرت 

سالم رًوزي كيْك : ليه 

هال ليوين حمسلله بس اشا تبيه : رًس 

تجلسيه كويسه لياز اسمى االسم شا موتس 

ابضر بيسك : ليه ؿحكت 

: اما ًوس هيام بيس حرب ىْسية قررت تسلم 

سالم ًليكم 

ٓس رًس وزق قلبه وارتبك هو ٓيالً اىغسم 

كيّ م اىتبه لها ييوي باليازة ييرِ ميه 

اللي ركب ميه ورز بغوت رريم ًكس 

ًليكم السالم : المضاًر اللي تؾاربت ٓجأة 

هيام ػست بكرهه للضباك وجلست تتأمل 

القريق 



رير  )اما ًوس رًس اللي كان يسأل ىْسه 

رًس وراك ارتبغت ترا كلها السالم ًليكم ، 

وبيسيه شي وش جابها وليه م قالوا يل الزم 

بست مالمحه تحتس وػار  (!! اًغب ييوي 

. يستَْر م يبي يقالى ورا 

 :::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت اتموى تسًموين بوجمة 

كمل   ✨وكوموت ًضان ا

رير  )اما ًوس رًس اللي كان يسأل ىْسه 

رًس وراك ارتبغت ترا كلها السالم ًليكم ، 

وبيسيه شي وش جابها وليه م قالوا يل الزم 

بست مالمحه تحتس وػار  (!! اًغب ييوي 

يستَْر م يبي يقالى ورا 



بيس ىع ساًة وبيس ًواء مى زحمة الرياؼ 

وػلوا للسوق لّ رًس يبي يوبهم بكم 

طَلة 

اسميوين وركسوا بكل كلمة اقولها : رًس 

لْوا ليه وحويه يسميوىه ًكس هيام اللي 

كاىت تراسل و جواله و م هي ميهم ابًسا 

وجى يوجيتس وراتس م : ليه زقتها بذْه 

! تسمييه 

وطْيتس م : هيام لْت لها بؾحك 

سميتس وهللا 

ال يييوي مو اىا اللي اتكلم :  ليه 

رًس لّ لهم وًيوىه حازة ومسقق بكل 

رلغغتوا يالثوتيه ؟ : طيء مسويوه 

ههه طسًوة اي رلغت : ليه 



طسالْة : هيام 

اىّضس لغوتها مره ثاىيه وكان جالس )رًس 

يغارو زارله طيور كان مستوكرة ليه 

الضيقان وجلس يصكر ىْسه اىها ارت 

محمس وبوت سيّ وم امساه يقول كصا اال 

قال  (وهي كايرة مه راسه هي والمضاًر 

اسمييوي اىتي وياها لّ : بغوت طبه ًايل 

وزوران م ايب تمضون قسام ًيوين م تسرون 

اليمال والذرابيف شول وش يسوون 

رلغت ؟ ىوسل : هيام بسون ىْس 

: كارت ًيون رًس وقال بغوت ًغبي وحاز 

وطصا األسلوب ! ىوييم يا أستاشة هياام 

سالمات : هيام بوْس كبقة ػوته المرتْيه 

ًه اي اسلوب تتكلم اىا قلت رلغت ىوسل 

ألىوا رلقه متأرريه 



رالظ يحلويه ىوسل رًس ؟ : حويه ؿحكت 

رًس لّ لها وًيوىه طوي وتقير كان 

اييه اىسلوا : مررًيبب 

حويه رآت وىسلت ومسكت يس هيام 

هيام ماله زاًي تجلسيه : وهمست لها 

ترازيه الكلمة بكلمة وال ىاسيه ميه هو رًس 

احمسي ربتس اىه اقتوى يوزيوا السوق 

وميه هو رًس بالله شكريوي : هيام بؾحكه 

ىسيت 

! هيام وطْيتس اىتي اىهبلتي : حويه ققبت 

وال طيء امضي : هيام 

راحوا يْرٓرون السوق تحت ًيون رًس اللي 

م ارمص ًضان يؾييون كان يسمى 

ويضوِ كل تحركاتهم 



اسمى : هيام اللي رلغت قبل ليه وحويه 

كاىت تكلم رًس بس بقريقة او  )هيه اىت 

بأررى هي مؾقرة تقول اسمه ألىه 

مستحيل يلّ بسون اسمه وكأىه مستقغس 

 )

رًس : هيام زٓرت بذوِ 

! ىيم : رًس لّ لها بهسوء 

ايب اركب السيارة البوات واؿح : هيام 

مقولييه 

ميغي : رًس هس راسه بوْي 

تستهبل وش اللي : هيام ٓست وتكتْت 

! ميغي 

رًس كوص ولّ وجهه وكلى برا يضم هوا 



ااااه ياريب ايب آقص وجهه المَرورر و  )هيام 

 (!! ايص طايّ ىْسه يييى 

رلغوا البوات وكليوا وطآوا رًس واقّ 

رًس ويه هيام ؟ : حويه بأهتمام وقلق 

وطسراين ًوها وبيسيه وش : رًس بيسم مباالة 

رالتس تجلسيه الوقت شا كله امضي 

ارلغي وىازي ليه 

! تيال ويه هياام : حويه مسكت يسه 

رًس بسا يتوتر ورغوًػا اىه مو متيوز يوسأل 

سؤال ًوها 

كيس ٓالحمام : رًس  حويييه بس التَثيويي ا

ػايية م  )وال بمكان هوا وقال يف ىْسه 

 (يحتاج م ًليها روِ 



رًييسز وش شا : حويه بيغبية ملحوهة 

البروز البوت ويوهاا 

: رًس بوْس اليغبية وكان ػوته اًلى 

واىا  (يقغس ليه  )اركبي السيارة اىتي وهي 

! بروح ازور ًليها 

حسبي هللا مو لهسرجة ًاز  )حويه بوْسها 

وراحت هي وليه وكل وحسة تسأل الثاىية  (

.. متى ارر مره طآت هيام ٓيها 

 ::::::::::::::::::::::::::::::

ًوس هيام اللي ٓغل جوالها وم كان ٓيه 

ماطاءهللا واىت ارترت الوقت : طاحه 

! المواسب ًضان تْغل 

ماطاءهللا طوِ : سميت ػوت وراها 

ًامل هوسي م  )طوِ هسي بوت مره هيلوه 

( �ًليكم مه اللهجة



اىهبلللت والتْتت ًليه وهي تسًي وتقول 

ياارب م يقغسين بس لألسّ كاىوا ثالثة وكل 

واحس ابضى مه الثاين ومونرهم مررًب 

رجيت تلتْت قسام وكلمت كريقها وهي 

تحغه ىْسها وٓجأة مسك واحس يسها ولْها 

مسام ليص اىتا ٓيه كوِ ؟ : و جهته وقال 

رييير اىت ابيس ييلك بكسر : هيام بررًيب 

 !

ليضص : اليامل بؾحكه بضية ومرًيببة 

ماما لييص اىتت هيلو ليص يقول كالم كسا ؟ 

كار ًقل هيام اول م اجتميوا الثالث حولها 

وركؾت لجهة م ٓيها محالت 

رًس اللي كان يضوِ كل طيء ووجهه 

ايه هصي اررتتس  )محمر وًيوىه طرااار 

ال ! جايبة ثالث رجال حولتس ياقليلة الذاتمة 



وتسويهم جهة ٓاؿية ُير هيييه وهللا م 

ارليتس وبسا يمضي بذقوات سريية 

 (وكبيرة وراها 

ي ػسيقق اىت : رًس بَؾب وزمه يْوورر 

! وياااه 

لْوا الثالثه وركؾوا ًلقول وارتْوا مه 

.. اىناره 

طسًوة م امساين اسوي : رًس ابتسم بوغر 

طيء 

راح للمكان اللي هيام اتجهت له وتكلم 

هياااامم : بغوت طبه ًايل 

هيام ٓسزت و الغوت وركؾت لجهته 

ووقْت و ارر لحنة وهي قريييببة موه 

ررًس ..اااا: وتكلمت وػوتها يرجّ وتتليثم 



حمسلله رًيسز تكْى الحقوي ..حمسلله يارب

 ..

رًس اللي كان مغسوم وٓوْس الوقت 

مولذم مه قربها وػوتها اللي هسزه وتكلم 

! هيام طْيتس : بغوت هازي 

ٓييه ًمالل يلحقووىيي ...يف..ِ: هيام بكت 

بسم هللا ًليتس م : رًس اىغسم مه بكائها 

هللا يارص  )ٓيه طيء رالظ امضي السيارة 

 (تْكيرك ي رًس اجل مجميتهم اخ بس 

تكْى رلك جوبي : هيام هست راسها وقالت 

التروح اراِ يرجيون 

ميليتس م : رًس تكلم وكان بيوهم مسآة 

بذليتس امضي اىتي ميي وهللا محس يقرب 

موتس 



هيام تقموت وهي م تسري وش رلْت مه 

ًواػّ زارل رًس اللي م كان واؿح ًليه 

طيء رارجًيا ما كاىت تسري ًه السارل 

وطْيه وش سوت هي 

رير وطْيييك ال ! رًس  )اما ًه زارل رًس 

تذؾى لتيامل او ًيون وال حتى ػوتها اىت 

ًارِ ميه هي بوته مستحيييل ارؾى وبسا 

 (يضيل الْكرة مه راسه بس قلبه ؟ 

ركبوا السيارة والغمت سيس الموقّ تكلم 

بوات رلغتوا وال بايق : رًس كاسر للغمت 

تبون طيء 

هل اىت رًس ؟ وش سويت : حويه بغسمة 

يف اروىا 

آا وًمري : رًس لّ لها بونرة ساحرة 

قغرت ميتس بضيء 



اِ اِ رًس وش شي الونرة : ليه قاكيتهم 

! اىا واىا ارتك شبت 

ليييه : رًس لّ لها بقوة وبغسمة واىحراج 

! رييير وطْيتس اىتي 

ال بس ييوي : ليه وحويه اىْجروا ؿحك 

هيام ؿحكت بذْه واىتبه لها واوجيه قلبه 

مره ثاىية وػس ًوها وهو يكصب و ىْسه كل 

زقيقة يرٓى ًيوه ويقاليها وراه وهي م كاىت 

ميه كاىت مضَولة تقالى القريق وهي 

للحيه مْجوًة مه الموقّ وتْكر لو م جاء 

رًس ايص ممكه يغير لها ٓست و ؿربه ليه 

! وجى هيام م تسمييه : لها 

وش ؟ : هيام بغسمه 

! رًس يسألتس وش تحبيه ايسكريم : ليه 



هيام م اىتبهت حتى لما وقّ السيارة ًه 

طوكوالتة : ًربة االيسكريم وتكلمت بهمس 

هيام : رًس بغوته الرريم لّ ًليها وقال 

ارٓيي ػوتتس وش تبيه ؟؟ 

م تسمى : هيام رآت وقلبها بسأ يسق وقالت 

اىت طوكوالتة 

يى هيام كيّ تحبيوه : حويه بقرِ 

موجس ميه ياكل طوكوالتة وكان : رًس ابتسم 

يقلس ىققها ٓيه 

ًضضضوا رًس يستهسئ : ليه ماتت ؿحك 

ٓيتس واىتي ساكته 

: هيام بكرهه له رٓيت ػوتها 

طضووككووالاتته 



: ليه وحويه 

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههه 

رًس اللي ٓيالً شاااب مه ىققها وهو للحيه  )

م ىسى ىققها بأسمه وهي رايْة وارص 

االيسكريم وهو م يبي يستسلم لها رغوًػا 

اىها بوت سيّ وارت محمس اللي م كان 

يضوٓهم كْو وكان مستوكر الضيور م ًمره 

جرب الحب وال يبي يجربه وكان ٓيالً ىاوي 

يسكر و الموؿوو ويوسي قلبه بس السؤال 

 (هل بيوسى ؟ 

وػلوا البيت وىسلوا البوات وػلوا هيام 

ورجيوا حغلوا كاسر ورًس ًوس باب البيت 

يتهاوطون 

وقسم بالله ي رًس اين م كوت ازري : كاسر 

اىك م تبيها 



اىاا موه متتى اوػلل : رًس بيغبية 

!!! اطكاالهههاا 

رًس سالاماات تراها بوت ًمك : كاسر ًغب 

 !

كااسر اشلّْ مه وجهيي وال : رًس اىهبل 

!! وهللا ألكْر ٓيييك 

كاسر ؿاق وزرل البيت 

رًس رييير وطْيه ػوتكم : حويه بْجيه 

! واػل ارر البيوت 

ازرليي : رًس لّ لها وكان مررًييبب 

زارل والتحضرييه ًمرتس بأطياء مالتس 

ٓيها زرل ازرليي 

حويه مسكت ليه وزرلوا وهم موغسميه 

 ___



* وػلت رسالة لجوال رًس *

اليقيس رًس ؟ : المرسل 

ايه ىيم وػلت رير : رًس 

السالم ًليكم حؾرة اليقيس : المرسل 

هال ًليكم السالم : رًس 

****** اىا المالزم ٓهس ال: المرسل 

ارحب : رًس 

البقى م ايب اكول ًليك بس بوػلك : ٓهس 

يقول ***** كالم حؾرة اللواء موغور ال

ًوسك ثالث ايام ترابف ٓيها 

رًس ابتسم وهو كان ىاوي يبيس ًه البيت 

تم وػله اين بتجهس وجاي : ولو طوي 

تبضر حؾرة اليقيس : ٓهس 



رًس سكر جواله وكلى كيران لَرٓته سكر 

رًس : ًليه وكالى يف ىْسه ٓالمراية وقال 

اكلى مه آكارك السيئة وركس يف وهيْتك 

وٓأهلك وىْسك والتذلي طيء يضَلك 

ًوها حتى لو كاىت هيام ارتييسز اول م ىقق 

كلها كم ساًة ميها : اسمها واستَْر وقال 

وكارت بك ؟ م هقيتوي رْيّ 

ؿحك وزرل ارص طور سريييى وكلى وهم 

مغْي شهوه وم يسري ميه هي هيام لبس 

بسلته وارص حسامه وسالحه وكلى متجه 

يبه اىا مرابف : للغالة باس راس امه وابوه 

ثالث ايام ويف اززياز ممكه اتأرر ًه البيت 

ًاز م اوػي حريع 

ابضر ي وليسي وهللا يوٓقك : ابتسم ابو رًس 

يارب 

رح هللا يحْنك يارب : ام رًس 



وياتس يمه : رًس 

كلى رًس وهو ىاسي ًه هوا زاره وكان زايًما 

كصا اشا الضيء يذع الضَل يوسى كل اهله 

ويوسى ىْسه بيس 

 ::::::::::::::::::::::::::::::

بوت  ]ًوس هيام اللي كاىت تكلم سلمى 

 [رالتها 

ايييووهه وش ػار بيوكم : سلمى بحماس 

طْيتس اىتي ؟ م ػار طيء : هيام بملل 

وال ىاسيه اىه رًس 

اقوول رلييتس وهللا اىا : سلمى زٓرت 

اطوِ اىه بيجيتس و وجه وبتيرسون 

سللوم م تحسيه ان : هيام اىْجرت ؿحك 

ريالتس واسى؟ 



ايه ايه رليتس كصا ليه : سلمى همهمت لها 

! يؾيى مه يسيوتس شا ًقيييس يالسبضة 

رالاظ وش يقير وال يؾيى : هيام ًغبت 

وهللا لو اىه ارر حبه 

اسميي بسكر : سلمى سميت امها توازي 

امي توازيوي اىتبهي لتس واىتبهي لرًس 

سكرت وهي تؾحك 

يذي ُبية شي : هيام ؿحكت 

ٓجأة سميت ػوت سيارة رًس اللي كان 

يقرق بواري اىْجيت وركؾت تقْي الوور 

طيوسه شا : وكليت مه الضرٓة 

رًس اللي كان واقّ يوتنر ٓارس ًضان 

ي الْاااارس : يسلم ًليه قبل يقلى 

يالبيييه يالرًس : ٓارس كلى وهو يبتسم 



رًس ىسل بهيبته وبسلته وسالحه وطاراته 

اليسكرية ابتسم وزق تحية لْارس 

اسستترررح : ٓارس ؿحك 

رًس اىْجر ؿحك وكاىت اول مره هيام 

تضوِ رًس يؾحك ٓيها هاامت يف ؿحكته 

وهي تتموى اىا م تذلع 

يالله قس ايص حلوه ًالقتهم ببيؽ : هيام 

هللا اليَير ًليهم ويالله قس ايص ؿحكته 

! حلوه 

هاه رير هيام طْيتس : استوًبت و ىْسها 

! ؟ مو لصي السرجة هللا حسبي و سلوم 

كاىت تتأمله كل اىص ٓيه وكل تْغيل هي 

تضوٓه مهم كاىت تركس و سوالْه وسالحه 

ووقْته كان ُمهلك وم كان رًس اللي تضوٓه 

زايم 



اجل اىا استأشن وزًتك ريب : رًس 

: ٓارس ؿاق وهو م يتحمل المكان بسوىه 

هللا يحْنك يييه اروك 

رًس لّ يبي يركب سيارته وكاحت ًيوه و 

مو  )طرٓتها وكأىه لمح احس قال يف ىْسه 

وؿحك  (هي التحاول الحيه رسامتهم 

بؾيق وهو كان وزه يضوِ ميه اللي 

استحلت قلبه مه اول لقاء ًه قرب زايم 

كان يغازٓها بيييس بس هس راسه بوْي 

وترك البيت وراه 

هيام اللي كاىت هيماىه ٓيه وتتأمل طآته 

يلّ واىْجيت وركؾت وػقى راسها 

اه : بالقساز مسكت مكان الؾربة وؿحكت 

ي الرًس وش سويت ٓيوي رجيت تواهر 

بهسوء م طآت احس وكان الجو اقل م يقال 

ُريب مساوم الحيه ؟ : ًوه كئيييب قالت 



ٓست اول م حست بيسيه و كتوٓها لْت 

وهي تغارخ وكتمها محمس وهو ميت ؿحك 

بووت وطْيتسس اىا محمس : 

وليوه ي محمس : هيام زٓته وقالت بقهر 

آاا ليه : محمس ققب 

ًضان ثاين مره توزيوي السوق م : هيام 

تذليوي اؿقر اروح مى رًس 

ىيييمم : محمس اطتف وًغبب واىْيل 

!! وش ركبتس ميه يبوت الككلبب 

: ومسكها بضيرها هيام بكت برًب وقالت 

محمس ٓكووي رييير ٓكوويي 

محمس زٓها ومسك ٓكها بقوة وتكلم 

وهللا اللي متيايل يف سماه : بَؾب االرؼ 

اين ال اسميتس او اطوٓتس ثاين مره ًوسه 



وبيسيه وش مقليتس ارر الليل مى 

! الضرٓة اليييكوىه 

ومحمس اللي كان بيس يراقب ٓارس ورًس 

يالكلبة وش تسوييه تكلمي : وػرخ ًليها 

وهللا م اسوي طيء توي : هيام ببكي 

كليت ازرل طجريت ًضان اسقيها 

لّ محمس وٓيالً كاىت مجهسة كصبة وكاىت 

الضجرة و القاولة وجوبها كاس كبير مليان 

ماء 

اطوووا ازرلي زارل : ابيسها موه وقال 

! بسسرًة 

: هيام جميت ىْسها وتضجيت وقالت 

وبيسيه وش حارقك هاه وش طايّ وجاي 

تحف ًغبيتك ٓيوي 



وال طيء وال : محمس ؿحك ؿحكة مستْسة 

طيء ازرلي 

يمه : وكلى برا ُرٓتها وتركها وراه قلبها يسق 

كيس هصا واىا بايق ٓالبساية  كل شا ًضان رًس ا

وػار يل كصا ال ال الزم م اكيح ٓيه صيازة 

زرلت ُرٓتها وسكرت الباب وكْت 

االباجوره اللي جوبها وسمت بالله وقرت 

اشكارها وىامت 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::

 ٩:٤٠الغباح يوم االثويه الساًة 

ام هيام زرلت بيغبية ُرٓة هيام للمرة 

هييييااام وػممد ان طاء هللا : الثالثة 

قوومميي 

يووه يمه ابضري قمت : هيام ٓست 



بسرًة تجهسي م وراتس ًرس اىتي : ام هيام 

 !

!! اايضضضص ًرس مييه : هيام اىْجيت 

اىاا 

ماطاءهللا وزتس باليرس : ؿحكت ام هيام 

؟ ًرس اليووز يَبية اليوم 

اوه ػح يالله يالله : هيام زٓرت براحة 

ايه ػح يمه : قبل تقلى امها قالت هيام 

بوات ًمي بيجون ػح 

ايه طْيتس ىسيتي اىوا : ام هيام لْت 

بوروح مى كاسر 

 (! اِ ييوي رًس بايق م جاء  )هيام بؾيق 

ُريب : وسألت بأسلوب م يذلي امها تضك 

كاسر بيوزيوا و رًس ويوه ؟ 



رًس مرابف م بيجي لليرس وال : ام هيام 

بيجي االسبوو شا كله احسه ٓكه اريًرا هسوء 

اوه : هيام ؿااقت ػسق وهي م تسري ليه 

يالله رليوي اتروش وىلبس وىروح الغالون 

رالظ : زرلت وهي تؾرب قلبها بذْه 

! تكْى اىساه وطصا مه اول يوم اطتقت له 

اػالً لييه تضتاقيه 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::

بييييس يف هيئة الؾباـ 

رًس اللي كان ؿايى بيه اوراق وقؾايا ويكلم 

جووز يسجوون ىاس ويكلم يْرجون ًه ىاس 

ويرجى لمكتبه ويجلس وطَل طَللل 

ال اله اال هللا وطصا كله : رًس زٓر بَؾب 

ققى ًليه ىَمة جواله تيله اتغال جايه 



اررححبب ي ٓارس قلبيي : رٓى جواله ورز 

مه يرحب يبقى : ٓارس ابتسم بؾيق وتوهس 

آااا ميه مؾيق ًلييك : رًس استَرب 

اىت : ٓارس استَل الْرػة 

ليييه جيلوي اسبقك وش : رًس اىْجى 

سويت 

ال ال استَْر ربك : ٓارس اىْجى بيس وؿحك 

هاه وطْيك ًلموي : رًس ؿحك 

اول طيء قل تم : ٓارس 

تم مه الحيه : رًس 

تجي اليرس الليلة : ٓارس 

يييووه ًرس ساالم : رًس ؿرب راسه وقال 

ايييه تكْى تيال : ٓارس 



بضوِ مى اين مستحييل اكلى : رًس توهس 

واىا مرابف بس بكلمهم 

تمام رز يل ربر : ٓارس 

ابضر وسكر : رًس 

كان سالم ملسم و رًس يحؾر بحكم اىه ولس 

ياللييل وهللا لو م احؾر : ًمته وتوهس وقال 

ان يقوم سالم السىيا ويقيسها كلى وهو ىاوي 

يقوى مه هو اًلى موه موغب وماسك 

مرابقته 

زرل مكتب اللواء موغور وهو زاق تحية 

السالم ًليكم : رًس 

وًليكم السالم استرح ي الرًس : موغور قام 



اسمى م بقول ًليك بس ًوسي زواج : رًس 

الليلة وملسم ًلي الميرس احؾر تسمح يل 

احؾر ؟ 

بس اىت مرابف ي رًس : موغور ققب 

رًس ابتسم بؾيق وهو م كان يحب يقلب 

ابضر رالظ ولّ بيقلى : احس 

طْيك تيال : موغور ؿحك 

لبيه امرين : رًس لّ له 

لبيت حاج ابس رح واحؾر السواج : موغور 

وًقبالك يارب 

هللا يسيسك ويسمى : رًس ابتسم وزق تحية 

موك 

كلى وهو ىاوي يبضر ٓارس زرل مكتبه 

ومسك جواله وكان بيتغل بس ٓاجأه 



محمس * اتغال محمس اللي كان مسميه 

* الكريه 

رٓى الجوال 

هال محمس : رًس 

هال هال بالرًس : محمس بكرهه 

طْيك ٓيه طيء احس ػاير له : رًس راِ 

طيء 

ايه : محمس ابتسم بمكر 

تككلم كيبب : رًس ارتيب 

محمس اللي ٓيالً كان مى كاسر وػسموا يف 

واحس بس الحازث رْْيييّْ جًسا وكان 

كاسر سوا : ىجم ًوسهم قال بغوت جاز 

حازث 



جاااييك : رجْت كل رلية ِ رًس وٓسز 

ارسل الموقى 

ابضر ابضر : محمس 

سكر وارسل له 

محمس رلغت يمسيوا : جاء كاسر ًه محمس 

ىمضي 

ال اىتنر : محمس 

ليه ٓيك طيء : كاسر استَرب 

ايه احس بسوخ : محمس 

كاسر ٓس ومسكه اول م مثل محمس اىه 

بسم هللا ًليك اقيس اقيس : بيَمى ًليه 

: وماهي اال زقايق ووػل رًس برًب 

كاااسسسر 

!! رًس : كاسر ٓس 



ٓييك طيء ؟ : رًس مسكه وجلس يتْحغه 

ال يييه اروك بس : كاسر ؿحك وؿم رًس 

زقه بسيقة بالموتر وسهاالت ان طاء هللا 

ويه محمس ؟ : رًس ًغب 

م كان مَمى ًليه  )اُمى ًليه : كاسر 

ػسق بس م ىام ٓالليل وكان زايد وهصا 

 (طيء ساًسه 

رًس ٓتح الباب وكالى ٓيه بتميه وكان 

!! مريؾؽ اىتت : يرمص مسكه بياقته 

ريير يذوي ٓيك طيء : محمس زٓه 

ال ابس جايك كاير لو تصبحوي م كلى : رًس 

موي ققرة زم ىضضْت زمي حسبي هللا 

ًليك احس يكصب ٓأطياء زي كصا 

م كصبت وهللا سويوا حازث : محمس ؿحك 



ايه م كصب : كاسر جاء 

اىت اسكت لو تضوِ كيّ قايل تقول : رًس 

اىك ميت مو زقه بسيقة 

رير محمس مريؽ : كاسر ؿحك 

وش : محمس ؿحك بؾحكة مستْسزه 

اسوي ًاز ابيه يْسو اشا كان الَلف ًليوا 

هللا يارص  )رًس مسك راسه وقال ٓوْسه 

 (ىْسك 

زق جوال محمس وكاىت هيام 

لبيه هيام : محمس 

ويوك : هيام 

ٓالقريق : محمس 

يالله تيال رلغوا ترا : هيام 



رلوكم جاهشيه : محمس 

سكرت هيام ومحمس ىسل جواله وكالى ٓيهم 

اول م سمى ػوتها زق قلبه ولّ  )رًس 

وجهه بس سمى ػوتها بحكم اىها كان 

يويل : قريييب مه محمس مسك قلبه وقال 

وابتيس هو وكاسر  (قلبي ػسق 

ًيال يالله امضوا ، رًس بتجي : محمس 

اليرس ؟ 

رًس لّ له وهس راسه بويم وهو كان يكلم 

امه 

يالله يمه بسكر : رًس 

يالله استوزًتك ريب : ام رًس 

: كاسر جاء ومسك رًس قبل يركب سيارته 

رًس طرايك تارص حريموا وتوزيهم القاًة 



كأىها ًجبتك الضَلة : رًس تكتّ 

ال وهللا بس سياريت : كاسر ؿحك بقوة 

ػَيرة ومحمس جاء ميي وترك سيارته 

ٓالبيت 

وكيّ وزيتوهم الغالون ؟ : رًس 

بال ُباء اىا رصيت روايت وامي وهو : كاسر 

رصا اهله 

يالله بأرصهم : رًس ػس 

كْو وهللا بس التحسب : كاسر ابتسم بوغر 

اين م ايب ارصهم بس سياريت ػَيرة واىت 

ماطاءهللا جيب لكسس كبييير 

يالله ارلع رح الحالق واحجس : رًس ابتسم 

يل ىع ساًة واىا ًوسك 



ًلى  )كاسر اطر بأػبيه و رضمه بميوى 

 (رضمي 

تحركوا كلهم كاسر ومحمس متجهيه يأرصون 

. ٓارس ورًس متجهة للغالون 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كمل   �ًضان اتحْس ا

كتب كيْك  ) بس " كيْتس"احياىًا اىسى ا

 ( �اًصروين اواجهة ػيوبة ٓاللهجة واىساها

كلى الجس قاؿي مى ٓارس لبيتهم وكْت 

اىوار البيوت ميلوه ىوم الكل اال رًس اللي 

كلى ُرٓته يبي يارص طور سريى بسا يضم 

ال ًاز شي اليكون زرلت : ريحة ًقر بضرى 

تجاهل وهو مغمم و هيام اللي  )!! ُرٓتي 

 (تلت قلبه مه اول مره 



 ::::::::::::::::::::::::::::::::::

 ٢:٣٠ههر يوم األربياء الساًة 

رًس اللي وقى وهو رلع ثالث ايام وكلى 

ػبحهم بالذير : مه زوامه وراح للبيت 

هللا يغبحك بالرؿا والوييم : ابو رًس 

يغباح الذيير ي رًس تيال يولسي : ام رًس 

تَس 

تتَسى ميكم اليآية بوام : رًس كان هلكان 

اىا وػحوين ػالة اليغر ًضان ىروح ىجهس 

وىذقب المَرب 

ابضر : ابو رًس ابتسم 

تبضر بالجوة يوالسي : رًس ابتسم بتيب 

! اليوم بتذقبون هيام : ام رًس ٓست 

ايه وطْيتس اىتي : ابو رًس اىْجى 



م تجهسزتت : ام رًس 

ميليه يمسيتس : ابو رًس ؿحك 

 ___________

رًس اللي زرل وارص طور سريى ولبس 

 ٧بجامته وزرل بْراطه وزقها ىومه للساًة 

الليل 

: ابو رًس اللي اىهس حيله وهو يسق الباب 

يويلي شا مات وال وش سالْته 

ال يبه هو ىومه ثقيييل : حويه ؿحكت 

رغوًػا اشا كان تيبان 

! والذقبة حسبي هللا ًليه : ابو رًس زل 

ايص ؟؟ رقبة ميه : حويه استَربت 



رًس اللي كان محرظ محس يتكلم اال اشا 

رقبة : تمت االمور بس ابو رًس رربها وتكلم 

رًس مه هيام 

!!! قل وهللا ؟: حويه ٓسزت بْرح 

ليه اللي سميت مه باب ُرٓتها وجات 

ررًيسز هييام توتتننر : تركؽ وؿحكت 

رًس اللي ٓس مه ىومه اول م سمى اسمها 

!! ايضص كم الساًة : وٓتح الباب 

اًقب م هقيتك : ؿربه ابو رًس و ػسره 

رْيّ 

يبه ليه م : رًس ابتسم ووجهه مْقى 

! ػحيتوين 

يقليل الذاتمة مه الساًة : ابو رًس ًغب 

اربى واىا اػحي ٓيك 



اووه اجل راحت ًلي : رًس ليب بضيره 

ىومة يالله يالله زقايق واىا كالى 

يالله : ابو رًس اللي كان متجهس مه اليغر 

بسرًة ًججل 

رًس زرل وسكر الباب وكالى ٓالمراية 

ييوي رالظ بتتسوج اطهس اىها : وؿحك 

موٍت حمر جابت راسي بغوتها وبسون اي 

مجهوز اه يالهيام 

زرل ُرٓة مالبسه وكلى ثوبه وطماُه 

وًقاله ولبس وتيقر باليوز وتبذر وسكر 

: ُرٓته وكلى و زُاريف امه ورواته ؿحك 

ماطاءهللا مه الحيه تسُركون ؟ 

اي وهللا وكيّ م : ام رًس ببتسامة وزموو 

تبيوا ىْرح 



ييساين م اىحرم : رًس قرب وباس راسها 

موتس والموكم وؿم رواته 

اِ رالظ ابيس م ايب ابكي : حويه بسموو 

! طسًوة تبكون : ليه ؿحكت 

كْو هصي وهللا ارتي : رًس ابتسم لليه 

حويه ؿربته وراحت 

 ___________

ابو رًس اتغل و ابو هيام يبلَه بأىهم جاييه 

كامييه يف ىسبهم وان البوت لولس ًمها 

ابضر هللا يحيكم : ابو هيام بيغبية مذْيها 

والبيت بيتكم 

يالله و البركة ان طاء هللا : ابو رًس ابتسم 

: ابو هيام م ػسق اىه يسكر واىقلق لغالة 

هييياام 



هيام كاىت َٓرٓتها وم سميته 

! ياا هيياااام : ابو هيام بيغبية وػوت ًاايل 

ريير طْيك تغارخ : ام هيام 

ابس وهللا ًماىها جاييه : ابو هيام تكتّ 

يذقبون ٓيها 

ماطاءهللا كيب ؟ : ام هيام ابتسمت بْرح 

ام هيام اللي كاىت تضوِ  )ٓارس ػح 

كثر مه مواسب لهيام  ٓارس زوج مواسب وا

 )

ال يحبيبتي رًس جاي : ابو هيام ؿحك 

يذقب 

وًساك ىاوي ! ىييممم : ام هيام ًغبت 

توآق 

! تستهبليه وال كرا يل اػالً : ابو هيام 



: ام هيام ابتسمت بذبث وىازت هيام 

يهيييااام 

لبيه : هيام جات تركؽ 

اسميي يبوتي احوا ازرى : ام هيام 

! بمغلحتس ػح 

ايوه؟ : هيام استَربت 

رًس جاي يذقبتس : ام هيام 

هيام زق قلبها وكاىت م هي مغسقة  )

رغوًػا بيس امس كاىت تحسبه رالظ 

 (لبضرى كاىت بتموت مه الْرحة 

ماطاءهللا كيب ؟ : هيام ابتسمت بهسوء 

وًساتس : ابو هيام اىهبل بيس ابتسامتها 

بتوآقيييه ؟ 



كيس بوآق رًس : هيام رآت بس تكلمت  ا

رجال كْو وًوسه وهيْته وم يوذاِ ًلي 

ميه ولس ًمي واقرب يل 

: م استوًبت اال بكّ قوي مه ابوها 

ومرررؼ يمرؿتس م بتتسوجيوه ووهللا لو 

!! اطوٓتس موآقة ال ازٓوتس سااامية 

! يبه طْيييك تؾربوي : هيام بكت بْسو 

اقغري ػوتتس واشلْي : ابو هيام بَؾب 

مه وجهي 

 ____________

هيام ركؾت لَرٓتها وهي موهارة وزقت 

ًلى سلمى اللي كاىت جايه ٓالقريق والكل 

مستيس للذقبة 

هال هال وهللا بيروستوا م ًلمتتس : سلمى 

يَبية قلت لتس بيجيتس و وجهه وهصا هو 



جاي **** رًس به محمس به قاؿي ال

! يذقبتس مه بس بوات ًماته كلهم 

اه ي سلمى مه بيبرز : هيام اىْجرت بكاء 

!! جرحي ي سلمى 

هيياام بس هللا ًليتس : سلمى ارتيبت 

!! وطْيتس 

ابوي ؿربوي ي : هيام ٓوسف اىهيارها 

سلمى وحلّ بالله اين اشا وآقت و رًس 

بيصبحوي تكْيييه ي سلمى ػسري ىااار 

!! ال اله اال هللا وطْيه شا : سلمى توهست 

ميليتس مستحيل يرز اروه الكبير وابوه 

بيقتوى 

يااارب تكتبه مه : هيام كاىت ٓاقسة االمل 

ىغيبي اه ي سلمى وهللا اين اححببه حب م 

ييلم به اال ربه 



هللا يجمى بيوكم يف : سلمى توكست ػسق 

رير يارب ويقمه قلبتس 

سكرت هيام وكملت بكاء 

 ___________

ًوس الرجال ٓالمجلس كان الكل موجوز 

حرًٓيا مه ًيال ًمان وًمات وروال 

وراالت كان ييج بالسحمة 

وهللا ياروي ي سيّ جاييه : ابو رًس 

ىذقب هيام لولسىا رًس 

هصي وهللا الساًة المباركة : ابو هيام ابتسم 

ابس اىا موآق لكه رأي البوت اوىل 

رًس استَرب موآقة ًمه وسكت وهو  )

يبي كل طيء يذلع ويوتقم مه ًمه 

ومحمس بهيام ألىها البوت الوحيسة ويارصها 

 (زوجة له 



وهللا رص راحتك وىتتنرك : ابو رًس 

ابو هيام قام هو ومحمس وزرلوا المقلف 

كاىت هيام بكامل صيوتها بس وجهها كان 

حشييييه 

يويلتس تقوليه ألحس اىوا مويواتس : محمس 

! موه وهللا ال اموتتس 

اػالً كلها اسبوو : ابو هيام ؿحك بّضر 

وبيروح ًوس ساره يذقب بوتها بضرى موها 

بس يبه : هيام تحقمت وىسلت راسها وقالت 

شا ىغيبي يبه التحرموي مه الوغيب القيب 

! اىا ابيه وموآقه تكْى يبه 

ميليه بيجيتس اللي : ابو هيام باس راسها 

احسه موه 



م ابيي ايب رًس ليضص م  )هيام يف ىْسها 

كلمه واقوله اين موآقه اه  يْهمون ايب ا

 (يالواار اللي احس ٓيها الحيه 

حويوي : زرلت ومسكت يس حويه 

لبيه : حويه لْت 

تيايل ميي : هيام بؾيق واؿح 

راحوا برا ٓالحسيقة وطآتهم سلمى وجات 

بوات طْيكم برا : سلمى 

حويه اىا : هيام تكلمت وزموًها توسل 

موآقه وايب رًس بس ابوي مجبرين ارٓؽ 

ااييضضص ؟؟؟ وطسرله : حويه اىْجرت 

!! ًمي 



مسري مسري م يبيوي : هيام كاىت موهارة 

ارصه تكْييه ي حويوي وػلي له اين ابيه 

وموآقه ًلييه تكْييه ال تذليوه يارص ُيري 

: حويه توها تستوًب حب هيام لرًس 

ابضضري يييوين بس اهسي اىتي م يغير 

كلمه  اللي تسويوه بيمرتس االن ا

هيام هست وتقموت 

 ____________

حويه كلمته يجي ٓبيتهم 

هال حويه وش رجيتس : رًس جاء ميغب 

البيت؟ 

جاك الرٓؽ ؟ : حويه ؿاقت 

ايه : رًس كان يموت وييرِ ليه هيام رٓؾته 

تراها موآقه : حويه تكلمت ًلقول 



ايضص ؟ : رًس استَرب 

ًمي ومحمس مهسزيوها اشا وآقت : حويه 

ًليك يصبحوىها 

!! وش قاًسة تقوليييه اىتي : رًس اىهببل 

اسميوي صيه هيام ىاريتك : حويه مسكته 

وتقول تكْى ال تتسوج احس ُيرها اال اشا 

اجبروها وتسوجت واحس ثاين تقول وقتها 

طوِ حياتك 

ميليص بس حيايت م : رًس ػس بؾيق 

توقّ و هيام بسور يل ُيرها 

رًيس م : حويه اىْجرت ًليه وزموًها توسل 

ًوسك قلب اىت م تحبها وال بس كوت تليب 

هيام هامت ٓييك يالرًس تكْى !! و البوت 

! يذوي التكسرها 



كيب بسم : رًس لّ لها واىْجى مه زموًها 

هللا ًليتس طْيتس تبكيه ؟ 

اه ي رًس : حويه بؾيق وهي تمسح زموًها 

لو تضوِ حالتها كيّ ؿربوها وهسزوها 

كأىك ًسو لهم وال كأىك ولس اروه وولس ًم 

محمس 

جوي اجل السالْة ًواز ؟ : رًس ابتسم 

وش بتسوي : حويه ىاهرته 

بتضوٓيه : رًس 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::

رجى رًس لبيت ًمه وطاور ابوه 

يبه البوت موآقه : رًس 

ايضص ؟ : ابو رًس لّ بقوة 



وهللا يبه بس ًمي هو اللي ماىيها : رًس 

تتسوجوي 

سسييّْ : ابو رًس ٓس 

لبيه : ابو هيام 

كلم هيام : ابو رًس بيغبية واؿحة  ! ايب ا

ليه ؟ : ابو هيام اىْجى ووؿح ًليه التوتر 

مالك زرل بيوي وبيه بوت اروي : ابو رًس 

كيب : ابو هيام سكت وقال 

 _______________

زرل ابو هيام المقلف 

! بوت رهّ : ابو هيام 

سم : ام هيام 

ىازي يل هيام : ابو هيام 



كيب : ام هيام 

ماهي اال ثواين وجات هيام 

هيام ًمتس محمس بيكلمتس : ابو هيام 

وقويل له اىتس م تبيه رًس كيب ؟ 

هيام هست راسها بويم 

زرل ابو رًس المقلف وطآهم متجمييه 

ًليها محمس وابوها 

: ابو رًس ًغب وهو كلمته تمضي ُغب 

اكليوا بكلمها لحالوا 

ابو هيام مسك محمس وكلى وهو يأطر لهيام 

ترٓؽ كليوا وتركوهم لحالهم 

 __

هيومه ي بوتي ليه رٓؾتي : ابو رًس ابتسم 



م ابيه ي ًمي وال ابيك تسًل : هيام بكت 

موي بس م ايب رًس رير طر 

يف : ابو رًس كان شكي وًارِ اىها مجبورة 

احس جابرك م توآقيه ؟ 

ال : هيام هست راسها بوْي 

تبيه رًس : ابو رًس مسك كتْها وهمس لها 

وًقاها اشىه ًضان تهمس وم  )وال ال 

يسميوىها ابوها ومحمس اللي كاىوا الػقيه 

 (ٓالباب يسميون كل طيء 

ايه موآقه : هيام بهمس 

اجل و البركة : ابو رًس ابتسم وباس راسها 

كلى وتوقى اىهم يتوغتون وٓيالً ٓس ابو هيام 

ومحمس 



: ابو رًس بَؾب االرؼ ػرخ يف وجهه 

!! سييّْ م هقييتها موك 

: ابو هيام اىغسم وهو كان يذاِ مه اروه 

وطْيك ي محمس 

مايل كالم ميك الحييه لكه : ابو رًس بغراخ 

هييه والبوت موآقه 

التكون ! ىييمم : ابو هيام كارت ًيوىه 

! جبرتها توآق و ولسك 

الااا ترا كالت وطمذّت : ابو رًس اىْجر ٓيه 

وهللا لو ال حضمتي يف ابوي ًرٓت اتغرِ 

ميك وبيسييه م هو اىا اللي اجبر بوات 

ارواين وروايت و ًيايل باليكس اللي يبي 

قربوا اهالً وسهالً واللي م يبي هللا يستر ًليه 

 !!

كيب : ابو هيام اىتْؽ رًب 



و البركة ي : ابو رًس زرل المجلس مبتسم 

ولسي 

وهللا : رًس قام وهو يؾحك وهمس 

وسويتها يالقائس 

كيس كل طيء ًوسي يهون : ابو رًس حؾوه  ا

! اال النليمه 

رًس ٓس اول م طاِ ٓارس مقبل ًليه 

اررححب وهللا يالْارس : وحؾوه 

ممكه تذّ ًلي ألين مايل : ٓارس ؿحك 

ىْس اىذوق يف اهم يوم 

ًقبالك يارب : رًس ابيسه 

امييه وهللا يتمم لكم : ٓارس 

جاء الضيد ومس الكتاب لرًس اللي وقى 

وًقوه محمس يروح لهيام توقى 



 _______________

ًوس البوات كليت هيام مبتسمة ومستبضرة 

كمويوي وش سوا ًمتس : سلمى ٓست 

! محمس 

ُسل طراو ابوي ومحمس وًقيته : هيام 

موآقتي 

ماطاءهللا هللا يتمم و رييير : حويه حؾوتها 

وزُركت هي وسلمى ميلويه الموآقه 

ٓسوا الحريم يسُركون ميهم 

ام رًس ىسلت زموو الْرح وقالت بغوت ًايل 

 :

الّ مبروك ي هيام وًسى هللا يجمى 

بيوكم يف رير 



هللا يبارك ٓيتس : هيام رزت ًليها بْرح 

يذالتي 

بسا الكل يبارك سواء ًوس الرجال وال الحريم 

 ________________

محمس زرل وهو يوازي هيام 

! رير : هيام جات بيغبية 

ًضضوا توو : محمس التْت لها بونرة مرًبة 

! بسري ًليتس مسرو كبريت راستتس 

ارلع طتبي : هيام 

وقيي بس : محمس مس الكتاب لها 

هيام ابتسمت ووقيت بحب واؿح و ًيوىها 

هيام تحبيوه ػح ؟ : محمس توحوح وقال 

كيس بحبه مو ػار زوجي ؟ : هيام ٓست  ا



مستيجلة اىتي بايق : محمس ؿحك 

رقيبتس وهللا يتمم و رير 

حؾوها محمس وبارك لها وهو مهًما كان 

مستحيل يقسى ًليها 

اسميي بيسرل رًس يضوٓتس : محمس 

كيب : هيام ارتيبت 

يالقيب : كلى محمس ومسك رًس مى كتْه 

التمون ميك زقيقتيه 

كثر ريرك قغرت وهللا : رًس ىاهره  

تستهبل كم تبيها اجل ؟؟ : محمس ؿحك 

وزي ازرل ولياز اكلى : رًس ابتسم 

اشلّ بسرًة : محمس ؿربه بذْه و راسه 

! زقيقتيه هاه 



رالظ : رًس تكلم قبل يسكر محمس الباب 

يذوي اطَلتوا 

 ______________

اول م كلى محمس يوازي رًس كليت هيام 

! بوات كيّ طكلي ؟: ركؽ 

تارصيه اليقل : حويه 

اِ لو اسوي لتس كل : هيام حؾوتها بقوة 

طيء م بوٓيتس حقتس 

طسًوة اػالً رير طر ابيتس : حويه ؿحكت 

ًوسىا ٓالبيت 

سلمى جات هي وبضرى 

واااي ماطاءهللا تهبليييييه بس : سلمى 

تيايل اًقرتس وابذرتس 

هيام تقسمت لها وًقرتها سلمى وبذرتها 



مبروك هيام : بضرى ىاهرت بكرهه 

: هيام ىاهرته بقرِ ًيه وابتسمت تسليك 

هللا يبارك ٓيتس بس لو مذليه اليرؼ 

اللي سويته امس مو بشيه؟ 

بضرى اىْجرت زارلًيا وتجاهلت هيام  )

وزرلت وهي تتوًس تتسوج رًس وتكون 

 (الثاىية و راس هيام 

زرلت هيام المقلف وزرل رًس وهو ميقيها 

ههره كان ًمالق وهيبة بضكل يضس كان 

يكلم محمس وم ػسق يتسكر الباب ولّ 

ًلقول 

بسم هللا !!!! ال اله اال هللا هصي هيييااام  )

ًليها يويل قلبي وحايل قسم بالله اىه مو 

قرب  (بس ػوت وال ًيون تبارك الرحمه 

مبروك اول طيء : موها وباس راسها 



: هيام كاىت ترجّ وقالت بغوت رْيّ 

هللا يبارك ٓيك 

طْيتس ُيريت رايتس م كوتي : رًس ابتسم 

رآؾة ؟ 

هيام ىاهرته بحسة وسكتت 

ايييه ابيتس : رًس ؿحك بغوت طبه ًايل 

كصا تارصيه حقتس بيستس المهم سولْي 

يل كلها زقيقتيه ويجيوي محمس يتلوي مى 

طيري 

هيام ىسلت راسها وتجاهلته وهي تتققى مه 

االحراج كان وجهها احمررر 

رًس اللي كان يواهرها بحب وكان ىاوي  )

يتأملها ًضان م يوسى مالمحها وهو ًارِ 

 (ومتيقه اىه مستحيييل يوساها 

هيياامي : رًس مسك يسها 



هيام زق قلبها وهي اول مره تسمى احس 

يًا ىققت  ًيوىها : يوازيها كصا وال طيور

وهللا م شبحوي اال ًيوىتس : رًس مسك قلبه 

المهم اسمييوي الملكة و السواج بيس طهر 

يكْيتس ؟ 

ال ال رلها طهريه او ثالث : هيام ٓست 

ليه ان طاء هللا ؟ : رًس احتست مالمحه 

رًس م يمسيوي اتجهس : هيام ىاهرت بييوىه 

واىا اموت : رًس اللي ارتذى ػسق وقال 

طوق ٓالضهريه او الثالثة اىتي احمسي 

ربتس الحيه اين رليته طهر وال لو الوز وزي 

بيس اسبوو 

رًييسز بال ًباكة بيس : هيام اىهبلت ػسق 

طهريه اتْقوا ؟ 



رًس قرب موها وبيس طيرها وهمس يف اشىها 

قويل اسمي مره ثاىية : 

 (كان يضم ريحة ًقرها وكان متذسر  )

بيس طهريه تمام ؟ : هيام بيست وقالت 

ماطاءهللا اىت وياها م : وزرل محمس 

! طبيتوا 

بسم هللا تراها زقيقتيه : رًس ىاهره بحقس 

! يورو 

! طْيك مضتف كيب : محمس اىْجر ؿحك 

 (محمس كلى وسكر الباب ميه  )

هيام قامت وقبل تروح وقْت جوب رًس 

يالرًس : وهمست 

يييوىه : رًس لّ بكل حواسه 

! رًس : هيام ؿحكت بذْه 



قلبه : رًس اىهبل وقال وهو هايم ٓيها 

هيام اللي استيجلت رقواتها وكاىت ىاويه 

تقلى بس  استوقْتها يس رًس اللي سحبتها 

هيامي : قريب موه وقال 

: هيام برًب رزت وػوتها يازوب يوسمى 

ىيم ؟ 

رًس كان قريب موها بضكل مو كبييي  )

وكاىت تضوِ مالمحه بضكل واؿح 

 (وقرييب 

طهر وكالمي اللي : رًس كان هايم ٓيها 

يمضي ؟ 

اجل : هيام رجلت مه قربه وىسلت راسها 

طورك وهساية هللا 

كيب احس قالتس اين : رًس ؿحك بذْه 

همت ٓيتس ؟ 



ال وهللا محس قايل بس : هيام ابتسمت 

ًيوىك تقول 

ماطاءهللا ييوي : رًس ؿحك بغوت ًايل 

مْؾوح ؟ 

مررره : هيام ؿحكت ميه 

هللا يجميوا و : تجرأ رًس وحؾوها وقال 

ريير اىا مسآر ًوسي مهمة بكرة وبرجى بيس 

طهر اىتبهي لتس 

اما هيام اللي ؿاًت بيه يسيوه كاىت  )

ػَيييره مقارىًة برًس اللي كان ؿذم وٓجأة 

ملئتها ريحة اليوز وتسارلت ٓيها كاىت 

تسمى ػوته قريب مرره ومالها اال توقّ 

وتستمى له وهي م تجرأت تحاوكه بيسيوها 

 (كاىت واقْه بس 

هللا يحْنك واىتبه لوْسك : هيام 



مه ًيوين ي : رًس بيس وباس رسها وراسها 

هيامي 

هيام اللي كان وجهها حااار تحس رسها  )

 (يحترق 

رًس ابتيس وراح ًوس الباب وقبل يقلى ُمس 

لها وؿحك اول م طآوه الييال وػرروا 

يالذْيييّْ : بغوت واحس 

يييوي و الَمسة : ٓارس 

اِ اِ هسيها يبو الضباب : كاسر 

يولس محارموا م : محمس اىْجر ؿحك 

تستحي و وجهك 

! محارمك ػاروا محارمي : رًس ؿحك 

و البركة يارب وهللا : محمس تقسم وحؾوه 

يتمم لكم 



اللهم اميه ًقبالك يارب : رًس ربف كتْه 

يالله يييال الْغلة بتبسأ : ٓارس ؿحك 

كليوا وطَلوا مسجل السيارة وبسوا  )

 (يرقغون وييرؿون 

 ________________

هيام اللي كان وزها تلحقه وتؾربه و الَمسة 

كثر وجلست  ومى ػراخ الييال استحت ا

اِ حسبي هللا كيّ كصا : تهوي و ىْسها 

جصاب بضكل مرًب يارب استوزًتك قلبي 

اوالً ورًس ثاىًيا يارب تحْنه يل وتسذره يل 

يارب 

كليت مه المقلف وواجهت البوات اللي 

زُركوا وسحبوها 

الحيييه تقّغيه لوا : سلمى بغراخ وحماس 

كل طيء ػار ٓالضوٓه 



ايه الزم تقوليه لوا : حويه بحماس 

هيام م كاىت ميهم كاىت تحاول م توسى 

بوات امسكوين : طكل رًس وابتسمت 

مسكوها البوات ومثلت اىها تسوخ 

بسم هللا ًليتس : سلمى ؿحكت 

اِ اِ وش مسوي : حويه ماتت ؿحك 

لتس رًس 

وش مسوي ؟ اال وش م : هيام مسكت قلبها 

سوى 

وجى اىققي وش ػااار : سلمى بحماس 

مسكتهم هيام وكليوا لَرٓتها 

اول طيء زرل وهو ميقيوي ههره : هيام 

وبيسها كلى ! ......... ُص حتى ههره كان حلو 

واىا ميته 



طْتتيي وهللا اىكم اليقيه : ػررت سلمى 

لبيؽ بسم هللا ًليكم 

وريب م : حويه بغسمة وػررت هي بيس 

هقيت رًس روماىسي وهللا ػسززمة يذي 

! تهبلوىه التواسق بيوكم مو كبييي 

هيام : سلمى وقْت واتجهت للضرٓة وقالت 

تيايل طويف رقيبتس 

ٓست هيام وهي اللي اطتاقت له ًلقول 

يارب ثبتوي : وقْت جوبها 

هللا يييوتس ترا : حويه ؿربت كتْها بذْه 

رًس مه الووو اللي يضس الواحس له 

اايييه ازري م تضوٓيه : هيام اىغسمت 

طكلي كيّ يورحم 

قالتس اىه بيسآر ؟ : حويه ؿحكت 



ايه : هيان ؿاقت 

: حويه وسلمى ٓوْس الوقت 

ًيضضضضوا 

وػار يقولتس اول وحسه : حويه 

كيّ اول وحسه واىتي : هيام استَربت 

تيرٓيه 

توه ارسل رسالة ٓالقروب حقوا : حويه 

اماىه ييوي اىا ًرٓت قبلكم : هيام ؿحكت 

كيييس اىتي الحبيبة اللي استحلت : حويه  ا

القلب مه اول لقاء 

بوات الييال يرقغون : سلمى ىازتهم 

راحوا ًوس سلمى ركؽ 

يا تبارك الرحمه يالله قس  )هيام يف ىْسها 

! ايص يْته ورقغه مرتب وطكله متواسق 



اِ مو مغسقة ! هصا بيغير يل بيس طهريه 

 (وجلست تتأمل !! رًس يل 

ياليروس : حويه الحنت ان هيام سرحاىه 

ويه وػلتي؟ 

موجوزة : هيام لْت لها 

متى حسزتوا اليرس ؟ : حويه بأهتمام 

بيس طهر : هيام 

ُريب م قال رًس بيس : حويه ؿحكت 

اسبوو ًاز اًرٓه يحب يستيجل 

كأىتس حآنته قاله اػالً : هيام ؿحكت 

بس رٓؾت 

! لييييه يَبية : ػررت سلمى 

طويف محس كثري : هيام كاىت جازة بكالمها 

يتموى يكون مى رًس الحيه بس الزم اتجهس 



كون بكامل صيوتي واُراؿي تكون كاملة  وا

الزم م ارلي طيء يوقغوي وبرؿو بايق 

الملكة والسواج اللي بتكون بيس طهر اول م 

يرجى رًس ييوي ٓيه اطياء كثيييير الزم 

ارلغها حتى طهر قلييييل 

ماطاءهللا ًليها بوتوا : سلمى بإستهساء 

ًقلت 

تضوٓيه : حويه ؿحكت 

هيام ىاهرتهم بونره كاىت بتتكلم بس 

اسيْهم جوالها اللي زق 

هيام رٓيت الجوال وىاهرت الرقم اللي مو 

ميه شا : مسجل ًوسها 

رزت وتكهربت اول م وػلها ػوت رًس 

سالم ًليكم : رًس 



بوااات اكليوا بسرًة : هيام رمت الجوال 

حويه وسلمى كليوا وهم يؾحكون ًليها 

هيام راحت تسكر باب الَرٓة وطَلت 

المكيّ ألىها احترت مه ػوته 

 _______________

الو ؟ بوت هيام : اما رًس اللي كان يتكلم 

: كالى ٓالرقم ورجى يحف الجوال و اشىه 

اللووو 

كْص وقْل 

 _

وهيام اللي جات ركؽ وحقت الجوال و 

الو : اشىها 

م وػلها ػوت بيست الجوال وؿربت راسها 

كيس بيقْل رجيت زقت : بذْه  ا



الو : رًس 

هال : هيام 

يحي شا الغوت : رًس ابتسم 

هيام قامت ووقْت ًوس الضرٓة وهي 

حي ىباك ياكل : تضوٓه قاًس ٓسيارته 

رًوزي 

هيامي وبيسيه؟  طرايتس : رًس شاب 

توقْيه ًضان م اكلى لتس الَرٓة وبيسيه 

كْي الوور وراتس 

هيام اىْجيت وكاليت ٓيه وطآته يواهرها 

! بسم هللا والييه : 

اشكري هللا : رًس ؿحك 

ماطاءهللا و ًيه حبيبي هللا : هيام بذبث 

يحْنه مه كل حاسس 



ماطاءهللا و ًيه ميه ؟ : رًس ابتسم 

ًيوك اىت : هيام 

ال ال وش قلتي : رًس ًغب 

اػبر امي توازيوي : هيام 

ورب : رًس رز يف ىْس الثاىية قبل تسكر 

الكيبة لو تسكريه ال اكلى لتس وتيرٓيوي 

اسويها 

حبيبي : هيام 

لبيه يييون وقلب وروح حبيبك : رًس ارتذى 

 !

هيام ارتيضت وابتسمت وسكرت 

رًس ىاهر بَؾب لجواله وطآها سكرت 

رجى يواهر ٓالضرٓة م طآها ػس بيغبية 

ومضى مسآر للسمام 



 __________

يارب اين اسألك الثبااات : هيام 

كليت مه ُرٓتها وبايق بس اهلها واهل رًس 

ورالتها وبواتها 

بوت ويوتس ُقستي ٓيه ؟ : سلمى 

كلم رًس : هيام بهمس  كوت ا

اسميي رًس ثقييييل بس : سلمى ؿحكت 

ميتس يكون رْيّ طرايتس تليبيه زور 

الثقيييلة طويف وش ممكه يسوي ًضاىتس 

تم ابضري بيستس : هيام اًجبتها الْكرة 

اتحول ألثقل وحسه ٓالحياة 

جلسوا يسولْون ًه اجمل ليلة حؾروها 

ويذققون للملكة 

 ______________



ًوس رًس اللي ٓتح زرج سيارته وكلى راتمها 

اللي كاح موها يف زواج سالم واليووز 

يشيوها ويشيه اػابيها الغَار كان يتأمل  )

حجم الذاتم كيّ ػَير وكان يجهس لها راتم 

رجى  (الماس يحقه ٓالضبكة بيس طهر 

الذاتم ٓالسرج وكمل سواقته 

 :::::::::::::::::::::::::::::::

 الْجر ٣:١٣الساًة 

هيام زقت و رًس تبي تتقمه 

لبيه : رًس 

بضرين وػلت ؟ : هيام بأهتمام 

اراِ اقولتس وتقاكيوا : رًس بَؾب 

امتس توازيتس 



ال ال ميليك امي ىامت مه : هيام م ٓهمت 

اول الليل 

المهم ابضرتس ػرت اطوِ اىوار : رًس 

السمام 

تمام بس حبيت اتقمه : هيام ارتاحت 

بس وبتسكريه ؟ : رًس ؿاق 

ايه بسكر تبي : هيام كاىت تليب زور الثقيلة 

موي طيء 

! مو مه جستس : رًس ًغب 

هيام م رزت وسكرت يف وجهه 

يويلي يارب م ييغب لْت وجهها : هيام 

وىامت 

اىاا تسسسكرر يف : رًس اللي كان يْووورر 

!! وجههيي وللمره الثاىييية هيييه 



مسك جواله وزق ًليها وم رزت 

اهاااا تسويه ٓيها : رًس ؿحك بيغبية

الثقيلة اػير اليه موتس 

 ___________

 ٨ٓالغباح الساًة 

ام هيام وابو هيام كاىوا مجتمييه ٓالغالة 

سيّ ليه وآقت ي سيّ : ام هيام بؾيق 

؟ 

مو اىا اللي وآقت بوتتس : ابو هيام ًغب 

هي اللي وآقت 

هللا يوٓقهم : ام هيام ابتسمت بأستسالم 

يارب وان طاءهللا ان رًس قسها 

ان طاءهللا : ابو هيام ػس 

ػباح الذييير : زرل محمس 



ػباح : ام هيام وابو هيام بوْس الغوت 

الوور 

ًروستوا م ػحت للحيه ؟ : محمس 

ال ال تغحيها الحيه م ىامت امس اال : ام هيام 

متأرر 

كيب متى الْقور : محمس 

الحيه بسويه : ام هيام 

محمس جلس يتقهوى جوب ابوه 

يبه طْيك مالك حس : محمس 

وش تبيوي اقول مثالً : ابو هيام 

اليكون متؾايق ًضان رًس : محمس ؿحك 

ارص هيام ؟ 

اي متؾايق هصا ماهو : ابو هيام ػس بكرهه 

بكْو يارص بوتي الوحيسة هيااام 



ال ميليص يبه اىا اطوِ : محمس تكلم بجسية 

ان رًس ارجل احْاز جسي قاؿي كلهم تبيه 

وهيْة وموغب بتلقاه تبيه ٓسًة بتلقاه تبيه 

بمرجلة تلقاه تبيه بهيبة وقوة وطهامة بتلقاه 

قسم بالله اىها زًوة والسيه رًس لهيام 

ماطاءهللا متى ػرت : ابو هيام تكتّ 

بغْه اىت ؟ 

يبه اىا كْضت مه الموال شا : محمس زٓر 

كْضضت ايب ارجى زي قبل مى رًس اللي 

كان ييتبرين اروه الكبير ايب ىرجى ثاليث اىا 

ورًس وٓارس الحيه ببسأ اػحح اُالكي 

بكيْك : ابو هيام قام 

اىا ًارِ اىه بكيْي كيب  )محمس يف ىْسه 

 )

 _______••________



ًوس هيام اللي ػحت ومسكت جوالها 

 الغباح ولقت ١٠تضوِ الساًة وكاىت 

ثالث مكالمات ٓائتة مه رًس 

: ٓست هيام وهي توها تتصكر وش سوت 

يويلي اىا ُبية وال ٓيه احس يسكر بوجهه 

! طكلي اول وحسة تسويها وبيصبحوي 

ىسلت جوالها وقامت بهسوء وارصت طور 

وكليت وتبذرت وتيقرت ومضقت طيرها 

االسوز متوسف القول وكليت 

ػباح الذير : هيام 

هال وهللا بيروستوا ػباح : محمس ابتسم 

الوور 

وش كاح الحقب واقتويتوا : هيام استَربت 

برًس ؟ 



اىا مه اول مقتوى بس كوت اساير : محمس 

ابوي 

اجل صيه اين لحقت و الْقور : هيام ؿحكت 

ػباح الذير هيومم : ام هيام 

هيام اللي كاىت بس تتصكر ىقق رًس يف  )

وكاىت تقول كييّ حلو " هيامي " اسمها بـ

 (! اسمي موه 

هال يمه ػباح الوور : هيام 

ام هيام ىسلت الْقور واجتميوا يْقرون 

كثر هللا ريرتس يأم محمس اىا كالى : محمس 

ًوسي زوام 

ميسالمة يييوين : ام هيام ابتسمت 

هيام : كلى محمس ولْت ام هيام و بوتها 

لبيه : هيام 



اسميي وش ػار امس ٓالضوٓة : ام هيام 

ىسيت اسألتس 

: هيام ابتسمت وهي تتصكر كل طي ػار 

وش تبيه تسمييه قويل يل واحكي لتس 

اهم طيء كيّ كان ميتس : ام هيام بذوِ 

! ًاز اًرِ رًس ًغبي ويذوِ وهمجي 

ال ال يمه : هيام ؿحكت وهست راسها بوْي 

باليكس كان مرره لقيّ وجًسا روموسي 

كبًيا  )امس اىغسمت كوت اقول هصا رًس ؟ 

هيام م كاىت تسري بضذغية رًس وم كاىت 

تسري اىه كان راق ميها امس ًضان كصا 

 (كان يمتى ىْسه 

ػسق ؟؟ : ام هيام بغسمة 

اي اي : هيام بسون اي طك 

اجل هللا يوٓقكم يارب : ام هيام 



اميه يارب : هيام ابتسمت 

 ___________

ام ٓارس كان ًليها زور الَساء وكاىت تجهس 

ُساء كبير 

: مسكت جوالها وارسلت بقروب اليايلة 

سالم ًليكم اىا ًازمتكم اليوم و ُساء كبير 

وًضاء وسمرة بمواسبة رقبة هيام ورًس 

الكل رز بموآقه 

هللا يكثر ريرتس يذالتي : اال رًس اللي رز 

ويَويتس واًصريوي وهللا م كوت متواجس 

واليضاء يل 

ميصور يولسي وبوضتاق لك : ام ٓارس رزت 

وهللا 

 ________••________



وقت الَساء الكل كان موجوز والبيت مسزحم 

حسآة رًس مو موجوز : سلمى 

اي وهللا : هيام لْت لها بؾيق 

اال اقول اىتي بايق ػاملة يف ليب : سلمى 

زور ػيبة الموال ػح ؟ 

ايه هللا ال يوٓق ًسوتس وطكله : هيام 

بيصبحوي 

ليييه وش سويتي : حويه ؿحكت 

سكرت بوجهه مرتيه : هيام 

!!! ااييضضص : حويه ٓسزت 

ييمه وطْيتس : هيام ارتيبت مه رزة ٓيلها 

اىتتيي 



يويلتس ويالاه محس : حويه ًؾت و اػبيها 

يسكر بوجه رًس كيّ سكرتتيي وهللا ال 

يسٓوتس 

يمه رالظ اسكتي اىا رلقة : هيام برًب 

رايْة 

ميليييتس موه كملي : سلمى ؿحكت 

كمل حسيبتس : هيام ؿربتها  اىا مؾقره ا

ريب 

سالم بوات : جات بضرى 

الكل رز السالم وهو كارهيوها 

هيام قالتس رًس متى بيرجى ؟ : بضرى 

ايه يحبيبتي وش تبيه ٓيه : هيام 

ال بس اسألتس : بضرى 

كيب : هيام ػست 



زق جوالها وكان رًس وكاىت مسجلة اسمه 

وز قلبي" ًُ " ر

طآت االسم بضرى وىقت ورصت جوالها 

وهربت ٓيه 

!! يبسر جيبي الجوال : هيام ٓست 

سلمى وحويه كاىوا ميتيه ؿحك 

لبيه : بضرى سكرت ًليها ٓالحمام ورزت 

بضرى ؟ : رًس ٓس 

: بضرى اىبسقت اىه ًرٓها مه ػوتها 

ًيوىها 

وش جاب : رًس ابتسم وهو يتصكر طكلها 

الجوال ميتس؟ 

الحيه الواحس يسأل شا السؤال : بضرى 

وبيسيه وراك استيجلت ورقبت هيام ؟ 



وبتحاسبيوي الحيه ؟ : رًس ؿحك 

اييه بحاسبك ىسيت اين لك : بضرى بسًل 

واىت يل كيّ كاوًك قلبك توسى كالمك 

ألمي بسرًة ليص تركتوي 

رالظ الضرو حلل اربى تبيه ارصتس : رًس 

ًليها ؟ 

!! قل وهللا : بضرى ٓست بْرح 

م بحلّ بس ان طاء هللا : رًس ابتسم 

هيام اللي كاىت تسق الباب وسميت كل 

طيء بْؾل بضرى اللي كاىت ٓاتحة 

 (! طقاًس يقول شاا ! اييضص ؟ )السبيكر 

بضضرى هللا يارصتس آتحي : هيام بغراخ 

ياللي م تستحيوه 

بضرى : رًس سمى ػوتها وقال 



يييوىها وروحها : بضرى بْرحة كبييرة 

كان رًس يحب تيامل  )ًقيها الجوال : رًس 

بضرى ميه وكان يحب يسولّ ميها كاىت 

 (تسليه ػسق 

ٓتحت بضرى واىغسمت بالكّ اللي الجمها 

وػلت ٓييتس : مه هيام وػررت يف وجهها 

!! السىاءة تكلميه واحس رااكب 

وسحبت الجوال بقوة مه يسها 

بضرى كاىت مغسومة وم قسرت ترز بس 

يحبيبتي اللي : استجميت ىْسها وقالت 

كلمه بيارصين زوجته الثاىية وًلى راستس  ا

! ساااميه 

هيام كاىت تْوور وتحترق ُييرة رٓيت 

: الجوال ألشىها وكليت لمجلس الحريم 

!! رييير اىت 



آا الوحسة تكلم زوجها كصا ؟ : رًس ابتسم 

يضضييد كيير اي زوجة : هيام بَؾب 

تتكلم وًه اي تياامل تحسبوي م سميت 

كل طيء اجل اىا هيام تارص بضرى كبيوه و 

!!! راسي 

كيب ؟ ماهو الضرو محلل يل : رًس ؿحك 

اربى ؟ 

هيام احترقت وزموًها ىسلت وقالت بغوت 

ارس ًليك وهللا ي رًس توقيتها : يرجّ 

! مه كل الواس اال اىت 

يبوت الحالل ػلي و : رًس ابتسم بؾيقة 

الوبي وهللا لو اين رقبتها ترا بس حكي 

واىتي لياز تغسقيه كل طيء ولو اين ايب 

بضرى كان ارصتها قبلتس رغوًػا اين 

طْتها قبل ارقبتس 



هيام م زالت تبكي وهو يسمى طهقاتها 

ي هياامي رالظ تكْييه ال : رًس ٓس 

تؾيقييه ًلي وال وهللا ال اجيتس كيران 

للرياؼ وارؿيتس 

م ايب موك : هيام تكلمت بغوت مهسوز 

طيء ارصت اللي كْاين وطكًرا ي الرًس رح 

لبضرى تسليك 

يالبيييييييه ياللي يَار محاله : رًس ؿحك 

ومحال ُيرتته يواااس 

هيام سكرت يف وجهه للمرة الثالثة 

رًس ػس ووؿحت ًروق راسه وًيوىه اللي 

اااه : احتست وؿرب يسه ٓالسركسون بقووة 

يالهياام تبيوي اوجيتس تبيوي اوريتس 

طذغيتي اللي ارْيها ًوتس لكه ابضري 

بها 



 ::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كمل لكم   �ًضان اتحْس وا

حلويوي كولت البارتات واتوقى بيتمس اين  )

ارليها كويلة استمتيوا ألن البارت الجاي 

 (؟ ���بتسًلون 

سكرت حويه وهيام ماهي قازرة تضيل 

ىْسها كاىت كايحة ورٓيت ىْسها بغيوبة 

وُيرت مالبسها وكْت االىوار وزرلت 

ٓالْراش وُقت ىْسها وبكت وهي تحاول 

تكتم ىْسها 

 ______••______

: رجى رًس باليضاء وطاِ الوور كايف ىازاها 

! هيام 



هيام اوجيها قلبها كيّ قسر يسوي ٓيها  )

رغوًػا اىها كاىت اجممل بكثييير مه ! كصا 

 (بضرى وم ٓيه مقارىة اػالً 

زرل الَرٓة وطآها مَقيه ىْسها قرب 

هياامي ىمتي ؟ : موها وهمس 

هيام م رزت 

رًس رٓى الْراش مه وجهها وطآها تضهق 

هيياام : بغمت وًيوىها ُرقاىه ٓسز برًب 

! طْيتس 

اه ي !! طْيوي : هيام بيسته موها وػررت 

رًس م امساين اجلس ميك ساًة ويوػلوي 

ربر يكسرين 

وطْيتس تكلمي : رًس راِ 

!! اجل سويتها ورصيت بضرى : هيام 



ال اله اال هللا كل السموو : رًس استَرب وػس 

شي ًضان بضرى ؟ حسبت احس مات هللا 

يذرش ابليس 

اوه اػالً ليص : هيام بونرة استحقار 

استَرب واىت راؿي مه اول بالررع 

ووطص قلتتيي ؟ : رًس لّ لها بقوة وػرخ 

! ابييسز موي : هيام ىاهرته بقرِ 

هيييااام : رًس مسكها مه رغرها بقوة 

! اًقلي 

اببييس مويي : هيام كاىت تقاوم وػررت 

يالررييع رحت ورقبت وحسه تيرؼ 

! ىْسها وجسمها ًليكك 

رًس كان زمه يْوورر ومسك هيام برقبتها 

اىا : وكان راىقها بيسيوه وػرخ بوجهها 

!!! ررذييع 



هيام ماتت رًب مه طكله كان كبييير 

وثقييل كان كاتمها وػررت وهي تحاول 

! رًييسز بتموتوي ي رًس : تْلت موه 

رًس حقيقي كان وحص كان مرًيبب ًروق 

يسيوه بارزة وًيوىه حازة وحمراء وم كان 

يسمى وال يضوِ قسامه وكاىت هيام تغارو 

تبيه يورر ًوها كاىت تضوِ الموت بييوىها 

وقسرت ًليه طوي ومسكت وجهه وقالت 

رًيس تكْى ال : بغوت يرجّ وحشييه  

! تصبح هيامك تكْى يالرًس 

رًس استوًب اول م سمى اسمها وزٓها 

وكاحت و السرير 

م اقسر : طهقت هياام تبي تتوْس وػررت 

اتتوْسس 



: رًس رجى لها ومسك ٓكها وتكلم بيغبية 

هيام لييه ي هيام لييه تبيوي اسوي ٓيتس 

! كصا 

هيام ارصت ىْس كبييير وكاحت بقولها ًوس 

رجوله 

رًس رجى يرٓيها مه االرؼ وهو حاكها بيه 

هيامي اسّ وهللا اين : يسيوه وهمس لها 

اسّ 

رًس ورر موي : هيام بغوت مبحوح ورايّ 

كثر وررر  م ابيك توجيوي ا

رًس ىسلها و الْراش وكلى مه الَرٓة وهو 

يرجّ مه اليغبية وتصكر اىها ممكه تسق و 

محمس رجى ركؽ للَرٓة وٓيالً طاِ هيام 

ترجّ وماسكه جوالها ركؽ لها بسرًة 

وش تسوويه ؟ : وسحب الجوال مه يسها 



تحسب م وراي احس تحسب : هيام بيغبية 

م وراي سوس ؟ ًقوي جوايل وهللا ال اقولهم 

!! كل طيء 

رًس تقسم لها وقرب مه وجهها وتكلم بجسية 

بس رالااظ اىتي اللي بسيتي اليوي : 

الضيقان وسكري الموؿوو 

تكْى يالرًس آسد رقوبتك : هيام بكت 

ببضرى تكْى التحرق قلبي مقسر اىا اطوٓك 

مى احس ُيري تكْى 

رالظ قلت سكري : رًس باس راسها وابتيس 

و الموؿوو 

اىا ليه  )هيام بست تهسأ وقالت يف ىْسها 

احرق ىْسي ؟ وهللا ال احرق بضرى 

 (وزموًي شي ال اكليها مه ههرها 

رًس : ىازته قبل يقلى 



ًيوىه : رًس لّ 

: هيام كاىت ترجّ بس ػوتها كان ثابت 

ليص مسيت يسك ًلي ؟ هصا واىا م ػار يل 

ساًتيه زوجتك 

اىتي اللي ًاىسيت وسميتيوي : رًس ؿاق 

! رريع 

ال وهللا ؟ مو ًلي ترا : هيام زٓرت بؾيق 

! ؿربتوي ًضان  بضرى ػح 

ال وهللا اىه مو ًضاىها اػالً : رًس ابتسم 

مسري وش قلتي ًوها 

! ييوي ؟ بتجلس و كل ُلف تؾرب : هيام 

ال تياىسيه وال تَلقيه ًلي ومستحيل : رًس 

اين امس يسي ًليتس 

ارر كالم ؟ : هيام بؾييق واؿح 



بس وقْي ًواز وطويف وش كيّ : رًس 

بغير ميتس 

هيام راحت وارصت مذسة وبقاىية مجهستها 

وكليت للغالة وٓرطتها وهي حالْة م 

تذليه يلمسها بيس اللي ػار 

ىييم يحلوه ؟ : لحقها رًس وبونرة حازة قال 

هيام ػست وًقته ههرها وىامت 

ىاسية اين : ابتسم رًس و جوب وقرب موها 

زوجتس ؟ 

وىاسي : هيام ٓست مه قربه وقالت بكل قوة 

وجلست توريه  )اىك مسيت يسك ًلي ؟ 

 (رقبتها كيّ ًلمت ٓيها اػابيه 

رالظ ًاز اقغري : رًس بغوت ًغبي 

الضر وامضي ىامي ميي 



هيام زٓته بكل قوتها وػست ًوه وىامت 

كان رًس سرحان ٓيها ًضان كصا قسرت  )

ًليه وال هو محس يقسر ًليه وكاح مه زٓتها 

 (له و االرؼ 

اىغسم رًس ورجى يهمس يف أشىها وهو 

ميليه هي ايام وبيغير اللي ببايل : يؾحك 

وبتواميه ًوسي وبيه احؾاين 

هيام ُقت ىْسها بالبقاىية 

ؿحك رًس بغوت مسموو وزرل الَرٓة 

وتوؿى وػلى له ركيتيه وىام 

 ______••_______

بييييس بَرٓة سلمى وبضرى 



هللا يارصتس يكلبة وهللا ال : سلمى بيغبية 

تذربيه بيت هيام ان اشبحتس 

! تسسميييييه 

هسي الضرو حلل اربى واشا : بضرى ؿحكت 

تبي هيام القالق احسه ٓكه اػير لرًس 

لحايل 

اىتي ػَيييرة طلون : سلمى اىهبلت 

!! تقبلييه برًس 

اِ سلمى رالظ : بضرى زٓرت بيغبية 

 ! ٢١اسكتي وبيسيه وش ػَيرة ًمري 

 ٧ييوي بيوك وبيوه : سلمى ؿحكت 

سووات يماما 

كققيببب ؟ : بضرى ػررت بغوت ًايل 

الحب م ييرِ ًمر 



يييوين ي بضرى : سلمى اىْجرت ؿحك 

تحسبيوه يحبتس ؟ 

لو م يحبوي م ارصين و : بضرى ابتسمت 

راس هيام 

ال يقلبي رليوي اطرح لتس لو : سلمى 

يحبتس ارصتس اول م طآتس مو مه اليوم 

اللي بيسه ٓس لبيت ًمي سيّ وارص هيام 

ًضان كصا ايب موتس توقْيه تليبيه و 

ىْستس 

سلووم قويل اىتس : بضرى احتست ىنراته 

بتحترقيه ُيرة اين اًرست واىتي بايق ًاىس 

يويلي شي وش اسوي ٓيها : سلمى ؿحكت 

اطرح مه هوا وترز مه هوا يقلبي اىا بايق 

 والوغيب جاي ان طاء ٢٥ػَيرة ًمري 

هللا اهم طيء م اتلسق بواحس متسزووج 



كيب رلغتي ؟ : بضرى ؿحكت بيس 

سلمى كليت وهي تتحسب و ارتها 

بضرى م ػسقت تقلى سلمى وارصت 

جوالها وزقت و رًس 

رًس ػحى مه الووم ومسك جواله بسون م 

يضوِ ميه المتغل ورز بغوته الوايم 

الو : الثقيييل 

رًس : بضرى ٓست بحب 

ًيوىه : ابتسم رًس 

ىايم ؟ ًساين م ازًجتك : بضرى 

ال ال بَيتي طيء : رًس 

ايه الغراحة : بضرى 

قويل : رًس بييه مْتوحة والثاىية مسكرة 

اسميتس 



: بضرى ابتلضت وهي م كان ًوسها طيء 

اممم مسري اراِ م تقسر تسويه ًضاىك 

توك ػاحي 

رًس م كان ميها ورجى يَْو والسماًة 

مْتوحة 

رًس : بضرى كاىت توتنر رزه 

زرلت هيام الَرٓة وهي م ىامت اػالً وكاىت 

تبي تأرص موضْتها وسميت ػوت 

 (!!! اليكون جاااب بضرى  )هيام طهقت 

تجرأت وزرلت وهي حاكه يسيوها و ًيوىها 

وٓاتحه ٓتحه بسيقة زٓرت براحة اول م 

طآت رًس ىايم لحاله 

هيام قربت مه الغوت وطآت جواله 

ارصته وقرت اسم بضرى اللي كاىت توازي 

رًس 



هيام ابتسمت اول م جاتها ٓكرة ربييثة 

رًس : وقالت 

هممم : رًس ابتسم وهو ىايم وهمهم لها 

حبيبي : هيام قربت مه وجهه 

يييون حبيبتس : ٓتح رًس ًيوىه بقوة 

هيام ابتسمت بوغر وهي تسري ان بضرى 

وٓيالً كاىت بضرى مغسومة  )تموت 

وتموت ُيرة وتْكر وش يسوون وكيّ 

قربهم مه بيؽ كاىت هصي االٓكار كآية اىا 

 (توهي بضرى 

ًيوين لبيه تبيوي اجيب : رًس حؾه هيام 

لتس طيء 

ال ال بس كوت بضوِ اىت ىمت وال ال : هيام 

ألين سميت ػوت 



: رًس تصكر بضرى وقام وكلى مه الَرٓة 

بضرى 

ىيم : بضرى كاىت تبكي 

آا وطْيه ػوتتس : رًس ؿحك 

م ٓيوي طيء : بضرى توحوحت 

هاه يييوين وش بَيتي ىمت اىا وهللا : رًس 

وىسيتتس 

ايب تسوي يل زواج ىْس زواجك : بضرى 

بهيام 

بضرى رالظ قلوا حْلة : رًس ًغب 

! ػَيرة 

ال وهللا ؟ وش اللي يْرق بيوي : بضرى بكت 

وبيه هيام 



رالظ بكرا اجيكم : رًس ؿاق مه بكيتها 

وىذقف 

هللا يذليك يل : بضرى ابتسمت 

ويذليتس يل : رًس شاب ٓيها وبغوتها 

يييوين ويحبيبتي الغَيرة 

كثر وسكر رًس  كثر وا بضرى وقيت ٓيه ا

ورجى الَرٓة وطاِ هيام و جوالها 

وش تسويه ؟ : رًس 

هيام م رزت وهي تؾحك 

يالبيه يالؾحكة اللي : رًس شاب مه ؿحكتها 

اطتقت لها 

قرب موها وقْلت هيام جوالها بسرًة 

!! يمه متى جيت اىت : ومّثلت الذوِ 



رًس طك ًلقوول وهصا اللي كاىت هيام 

هيام وش كوتي تسويه وميه كوتي : تبيه 

! تراسليه 

هيام ؿحكت يف ىْسها وهي كل رققها 

ال ال م كوت اسوي ..هاه: توجح ورزت بترزز 

طيء 

رًس قرب موها ومسك وجهها وطسه قريب 

! تكلمي بسرًة ميه كوتي تراسليه : لوجهه 

هيام زٓرت بيغبية وٓتحت جوالها وطاِ 

ػورة بوت ػَيرة 

كوت اطوِ ػوري واىا ػَيرة : هيام 

وتصكرت اطياء وجلست اؿحك 

كثر وكاحت  رًس م بيس موها باليكس قرب ا

هيام و الْراش وكان رًس محاػرها بيسيوه 

اىا ازري اىتس واؿحة وم تسويه : وقال 



طيء بس التلوميه قلبي اللي يَار ًليتس 

مه زولتس ٓالمراية 

هيام اىتنرته اول م سرح ٓيها رجيت تبيسه 

اجل ورا م : بقوة وركؾت برا الَرٓة وقالت 

تترك الَيرة وزور السوج الُمحب لسوجته 

وتروح لبضرى اللي تركت حؾوي ًضاىها 

كلى رًس وراها واىْجيت اول م كلى قسام 

وبيسييه م وزتتس : وجهها وسحبها له 

تَيريه سيرة بضرى اىتي اللي ميي الحيه 

ػح وال ال 

بس رالظ : هيام كاىت تقاوم تبيه يبيس 

ابيس موي مستحيل ارؿى وارؾى لك 

بسرًة 

ايوه ايوه كملي : رًس ؿحك 

هاه رؾيتي ؟ : وباس رسها وابتسم 



: هيام مست يسها ومسحت بوسته مه رسها 

ال وتذسي ترا زًلي مو بهيه 

اجل اسميي بوام واىتي : تركها رًس وابتسم 

ىامي بكرا بوروح امي مسوية ُساء كبير 

هيام م رزت 

كلم اىا : رًس بسا ييغب  ميه ا

يووه رالظ سميتك : هيام لْت له 

! هياااام اًقليي : رًس ًغب 

ال وهللا وش سويت ؟ : هيام 

ييوي بتياىسيه : رًس 

هيام كوضت وزرلت بقاىيتها وىامت ػسق 

يارب الهموي الغبر هييامي قوممي : رًس 

هيام م رزت كاىت ىايمه 



رًس قرب موها وبيسها طوي واىسسح جوبها 

اشا م تبيوي اجيتس اىا : وهمس 

حؾوها ًضان يتأكس اىها م بتغحى وتهرب 

موه 

 _____••_____

ٓالغباح الكل كان مستوْر يف بيت الجس 

قاؿي 

يا ٓارس : ابو رًس 

لبيه : ٓارس 

لبيت حاج جهستوا القهاوي : ابو رًس 

والضاهي ٓالمجلس ؟ 

ايه ايه وكلى يركؽ يجيب الصبايح : ٓارس 

ياريب احس اين ىاسي : ابو رًس حك راسه 

طيء 



محمس : ابو محمس 

لبيه يبه : ابو رًس لّ 

جبت سيارة رًس الجسيسة ؟ : ابو محمس 

هللا يصكرك بالضهازة يبه : ابو رًس ابتسم 

وركؽ برا يجيبها 

سيّ : ابو محمس 

ابو هيام كان مستوْر ميهم ويركؽ مه 

لبييه يبه : المجالس ويقلى ويسرل 

كلم رًس ؟ : ام محمس جات  رلغتوا يييايل ا

سيّ اكلى مى ارواىك برا جيبوا : ابو محمس 

كة وبايق الؾيآة  الْوا

كلى ابو هيام مى الكل برا 

مها : ابو محمس 



ىيم : ام محمس 

زيق و رًس رلغوا : ابو محمس 

يالله يالله : ام محمس بأبتسامة 

ارصت جوالها الكضاِ ولبست ىنارتها 

وجلست تسور رقمه وحغلته وزقت 

رًس كان ىايم وهيام بأحؾاىه وجواله ٓالَرٓة 

زارل 

ػحت هيام و ػوت الجوال ولقت رضمها 

يالمس رضم رًس ٓسزت وكاح رًس و االرؼ 

وقام موْجى 

بسم هللا طْْييتتس اىتي : رًس 

كوت قرييب : هيام كاىت بتموت مه االحراج 

مه وجههي 



يالليييل ػسق المهم : ؿحك رًس بتألم 

ػباح الذير 

وزي كلها : هيام  ًُ ػباح الوور ي ر

رًس قام بيسرل الَرٓة ًضان يرز و االتغال 

اػبري اجيتس : وىاهرها قبل يسرل 

وزتس وش يسوي  ًُ اًلمتس ر

رح رز بسرًة : هيام رمته بالمذسة 

هال هال : زرل رًس وطاِ المتغل جسته 

باللي لها الذآق يهلي هال بسىيتي 

وجيى ان طاءهللا م تسمى : ام محمس 

! جوالك 

وهللا كوت ىايم : ؿحك رًس وكلى ٓالضرٓة 

يجسه 



ايييه اىه م رالك تيس م تسري : ام محمس 

ويه ريب حاكك اال شا الووم 

يبيسي يأم محمس ًلميوي وش : رًس ؿحك 

تبيه 

! ارلع الَساء : ام محمس 

رًس تصكر وٓس وطاِ الساًة بجواله كاىت 

يوووه يالله يالله جايييه  : ١١:٥٠

! ارذلع : ام محمس 

تموىيه يجسه : سكرت يف وجهه وؿحك 

 :::::::::::::::::::::::::::::::

ًوس هيام كاىت تتسمى مه الباب وطهقت 

هال هال باللي لها  )اول م سميت رًس يقول 

وقالت يف ىْسها  (الذآق يهلي هال بسىيتي 

حسبي هللا ًليتس ي بضرى حتى الغباح )



مقسر اػبح ميه بسوىتس اخ هللا يقمه 

قلبي ويبرز راكري ٓيتس وكملت تسمى 

بس زرل رًس الضرٓة ومياز سميت طيء 

بالققاق بسرل ارص طور والبس قبل : هيام  (

يجيوي شا الجوي 

رًس زرل الَرٓة مستيجل طاِ هيام تأرص 

موضْتها م كلمها وزرل الحمام لحقته هيام 

ررًيسز : بسرًة 

ىيم ؟ : رًس ٓتح الباب 

! ريير اىا حجست الحمام قبلك : هيام 

ازرلي كيب : رًس بأبتسامه ربيثة 

! هاه : هيام اىقلب وجهها احممرر 

ىسيتي اىوا : رًس سحبها وهمس بأشىها 

متسوجيه ؟ واتوقى ٓهمتي وش مقغسي 



يويلي وياله اًوبوك اىت م : هيام زٓته 

!! تستحي 

وطْيتس م قلوا : ؿحك رًس بغوت ًايل 

طيء 

واىا : هيام كليت وهي مغسومة مه جرأته 

! ُبيية رايحة الحقه للحمام 

كليت هيام للحمام الثاين ورلغت بسرًة 

ولبست قبل يقلى رًس وجلست قسام 

التسريحة تجّْ طيرها وحقت مكياج 

مواسب يوؿح اىها ًروس ولبست ٓستان 

متوسف القول ؿيق مه ٓوق وموْوش مه 

تحت وكان لوىه احمر ُامق وحقت ارر 

لمساتها روج احمر يتوآق مى لون الْستان 

كان سالح كايف بأىه يقتل رًس ارصت المسك 

ومررته و ًوقها وًوس اماكه الوبؽ بيسيها 

وارصت اليقر وتيقرت وتبذرت رتبت 



طيرها وجلست ٓالغالة توتنر رًس وًبايتها 

جوبها 

كلى رًس وطم ريحة ًقرها موتضرة بكل 

زاوية بالَرٓة لّ للسرير م كاىت موجوزة 

استَرب وكلى وهو الِ الموضْة و رغره 

زرل الغالة وطاِ اجمل طيء ٓحياته 

كاىت هيام جميييلة بضكل يذوِ كاىت كل 

تْاػيلها تجصب بساية مه ًيوىها والضاّمة 

اللي توسقت رسها وُمازاتها وابتسامتها 

وًوقها اللي التّ ًليه سلسال شهب ىاًم 

وجسمها اللي ُقى مالمحه ٓستاىها األحمر 

: كان رًس هايم ٓييها وػحى و ػوتها 

! رًيسز رير طْييك م تسمى 

ومى الشييييه شا كله : رًس ابتسم وتقسم لها 

ًاز ورا رًس ًقل وسمى ؟ 

 ! ١٢:٤٠مو وقته الساًة : هيام تأْٓت 



رًس م اهتم وباس طامتها وتكلم وهو متذسر 

وزي اتأرر زايم اشا بضوٓتس كصا : 

هيام استحت وقامت وكاىت رآيه راسها 

ٓارق القول بيوهم "ًضان تضوِ وجه رًس 

" كان راس هيام يوػل لغسر رًس 

امص امص البس : هيام 

رًس ؿحك وراح يلبس وطوي وىازاها 

هيام زرلت وهي مَقيه ًيوىها وتمضي 

آتح ؟ : ببقيء 

: رًس كتم ؿحكته وقرب موها وبيس يسيوها 

! آتحي ولياز تسأليه زوجتس ترا 

تيال ابذرك : هيام كوضت 



رًس لبس طماُه وساًته والكبك حقه 

رليوا ىتبذر : وقرب وُقاها بالضماٌ ميه 

مى بيؽ 

اِ : هيام رالظ ماتت مه االحراج وبيست 

اىكتمت ووجهي حمرر 

البسي ًبايتتس يالله : رًس ؿحك 

هيام لبست وارصت طوقتها 

قبل يقلى رًس تصكر الذاتم الصهب حقها 

اللي ارصه مه االرؼ يف زواج سالم رجى 

يارصه وىازاها 

ًيوين : هيام لْت 

تتسوجيوي ؟ : رًس ركى ومس لها الذاتم 

ولس اىت اىهبلت وطْييك : هيام اىغسمت 

تأررىا وبيسيه وطصا الذاتم احس اين اًرٓه 



! رذااااتمميي : قربت وطهقت 

ؿحك رًس وارتْى وبان ٓرق القول مره 

يالله كليوا : ثاىية ولبسها الذاتم 

كيّ حغلته ؟ : هيام وهي تساير رقواته 

اىا اللي ارصته اػالً : رًس 

! واو ػسق : هيام 

طْيتس ؟ : رًس ققب 

ال ال م اقغس طيء : هيام هست راسها بسرًة 

بس مغسومة ألين ؿييته يوم زواج اليووز 

ايه ومه قبل السواج واىا هاايم ٓيتس : رًس 

وم ػسقت ارص طيء لتس 

اِ رًس رالظ : هيام استحت 

رًس ؿحك وطَل السيارة واتجهوا لبيت ابو 

محمس 



 ______••______

يف بيت ابو ؿاري 

* تيريّ بسييف*

ابو ؿاري ًوسه ثالث ًيال واربى بوات كان 

طسيس جًسا وكان مه ًايلة ثاىية وم تقرب 

ليايلة ابو محمس بس ارص بوتهم سارة ًمره 

٥٦ 

سارة احسى بوات ام محمس وابو محمس 

كاىت حقييرة ومحس يحبها وكاىت مه 

 ٤٠اليمات الحّيات موجس ًمرها 

: ًياله 

ؿاري الكبير متسوج وًوسه ثالث ًيال ملتسم 

 ٣٣طوي وًمره 



 جسي جًسا وم ًوسه مسح بذييل ٣٠زايس ًمره 

جًسا ومحس يحبه 

اليووز كاىت ًسل والكل يحبها والسليل كان 

الحؾور ٓسواجها مه سالم ولس رالتها ًمرها 

٢٨ 

سلمى كاىت ٓالوية " حبيبتوا كلوا " سلمى 

جًسا وم يهمها احس كان الكل يحبها بس كاىت 

تهتم باللي تحبهم وم ترؿى زًلهم ابًسا 

 ٢٥ًمرها 

شيب كان اقرب طذع لكاسر وولس ًمته 

 ٢٢ًمره 

بضرى كاىت " زوجة رًس الثاىية " بضرى 

اىاىية بضكل وكاىت تحب ىْسها ورًس بس 

 ٢١ًمرها 



بيان ارر اليوقوز وٓيالً كاىت سكر ميقوز 

 ١٨كاىت تساًس الكل ورْييْة الروح ًمرها 

 _______

ىرجى لبيت ابو ؿاري 

يالله يولس امضوا : ابو ؿاري 

اِ ارلغغغوا ايب اوػل : سلمى بملل 

قبل توػل هيام 

بضرى ىسلت وكاىت بكامل كضذتها وكاىت 

جميييلة جًسا 

سالمات وطصا كله : سلمى همست يف اشىها 

وش رليتي لليروس ؟ 

اىا برؿو اًتبر ًروس وال يبه ؟ : بضرى 

ايه يبوتي واجمل ًروس بيس : ابو ؿاري 



استَْر هللا اىا مسري  )سلمى يف ىْسها 

 (اطوٓها مه بضرى وال مه ابوي 

كليوا بيس م ىسلوا الكل 

اِ اطتقت لهيام : بيان بحماس 

اشا اىتي اطتقتي اىا وش : سلمى ؿحكت 

تقوليه ًوي 

اىتبهوا بس و اىْسكم : بضرى 

اىتي اىقمي محس كلمتس : سلمى همست 

بضرى : بيان 

يييوين : بضرى 

تسلمييه بتضوٓيه رًس ؟ : بيان 

بضرى وبيان كاىت ًالقتهم حلوووه مى 

بيؽ 



كيييس : بضرى  ا

وىااااسة ىازيوي بغوركم : بيان 

!! رييير اىتي وياها : سلمى ًغبت 

كبر  ) سلمى بيس م تسوجت اليووز كاىت ا

 (بوت ٓالبيت وكان كالمها يمضي و الكل 

! وش ٓيتس : بيان رآت 

يمه سلمى رير : بضرى رآت بيس 

! تغارريه تراه رقيبي 

وهللا ال اطوٓتس اىتي وهي : سلمى تكتْت 

! ٓازًيه له اشا تبي بضرى بكيْها بس بيياان 

تبضريوه رالظ : بيان هست راسها بويم 

سلمى ػست بؾيق 

وػلوا وكاىوا ارر المياصيم وكان بيت ابو 

محمس ييج بالحؾور والكل جاي بسون 



استثواء مه روات ابو رًس وارواىه وروات ام 

رًس وارواىها وقرايبهم 

كليوا الرجال و رمي الرطاش حق ٓارس 

اااررحبببووااا : وهو يقول 

: رًس ٓتح طباك سيارته وقال بغوت ًايل 

مووه يرححبب يببقى 

هيام كاىت تحب ًالقتهم ببيؽ وتتأملهم 

رًس كان مبتسم ويسوق بيس واليس الثاىية 

طابكها بيس هيام 

يولس ورروا : ىسلوا وقال بغوته الرريم 

محارموا 

جاء محمس يؾحك ومسك يس هيام وزرلها 

وسلم ًليها 

ورجى لرًس 



ارحب ارحب : ابو رًس تكلم بغوت ًايل 

يالرًس ارحب يتاج راس ابوك 

ابقه يالله وقرب وباس راس : رًس ابتسم 

ابوه وابتسأ يسلم و جسه وًماىه ورواله 

والمياصيم الباقييه 

رير يالوسيب م : لّ رًس و ػوت محمس 

تسلم ًلي 

اررحب ي محمس ارحب : ؿحك رًس 

يالله حيي شا الضوِ : محمس ابتسم 

حيي ىباك : رًس تكلم وهو حاؿوه 

جلسوا والكل يؾحك ومستاىسيه 

 _______••_______



ًوس هيام اللي كاىت متوترة مه كلق الوار 

واػوات الرجال اليالييية زرلت المقلف 

ولقت حويه ٓيه 

حويه ببأبتسامة زُرركقت بغوت ًايل 

وسميوها الحريم وراحوا يسُركون كلهم 

ميها 

ارحبي يالهيام : حويه 

يييوين هللا : هيام ؿحكت ؿحكتها اليصبه 

يبقيتس 

هيييومه ارحبي يييون امتس : ام هيام 

هيام تقسمت تبوس راسها وسلمت و راس 

ام رًس وراس جسته وبيسها سالم رسازي 

للباقيه 

وػلت هيام ليمة رًس ساره ورستها وسلمت 

بسون ىْس وراحت تجلس 



وحضتتييووا يوسذه : سلمى بؾحكه 

حضى توو رحت مه ًوسكم امس : هيام 

ًلتبه الضرهه مو ًليتس : سلمى بونرة 

ًلي اىا 

وهللا اين امسح يروحي م : هيام ىقت وؿمتها 

يوحضك ُالليي 

سلمى ؿحكت وبيست هيام 

هيام تيايل : حويه بؾيق بان و مالمحها 

ميي ارص ًبايتتس واُراؿتس 

اي وهللا جايتتس : هيام 

قاموا الثوتيه ولحقتهم سلمى 

: حويه ارصت اُراؼ هيام وًلقتها وقالت 

اييه وش ػار امس كلمتيه ًه رقبته مه 

بضرى 



كيس يحبيبتي بس لقمت : هيام ؿحكت  ا

وهللا 

!!! ؿربتتس : سلمى طهقت 

!! اااػع ٓؾحتيوا : هيام ٓست وُقت ٓمها 

! اوه اسْه اييه وش سووا : سلمى 

! تكلمي ؿربتس : حويه 

ايه : هيام مسكت رقبتها وتكلمت بهمس 

! روقوي بس اليقلى الكالمم 

ًييب ًليتس احوا ىقلى : حويه ؿربتها 

كالم 

وحويه ػازقة استحي و وجهتس : سلمى 

ايه كْو بوايت : هيام ابتسمت 

ىمتي ميه؟ : سلمى همست 



سلمى : هيام اىغْق وجهها بغسمة واىحراج 

 !!!

اظ التسوييه مستحية : سلمى ؿحكت 

وتكلمي 

ايه ايه قويل : حويه تحمست 

هيام حاوكت بقوها بيسيوها وكاىت بتتكلم 

بس قاكيتها 

!!!! ححاااممملل : طهقت سلمى 

: سميوها كل الحريم وكليت ام رًس لهم 

!!! مييوه هيام 

ههههه ال ال يذالة : هيام قبغت سلمى بقوة 

هللا يارص سلمى يارب 

حضى  )الحريم بسوا يتهامسون اللي تقول 

اِ ماطاءهللا و رًس ) واللي تقول  (! مسرو 



) واللي تقول  (م اىتنر ًلقول مه اول ليله 

 (ماطاءهللا هللا يبارك لهم 

ال ال يالحبايب : سميتهم هيام وكليت ركؽ 

! ماين بحامل حضى توو اًرست امس 

وهللا : ؿحكوا الحريم وتكلمت ام ابتسام 

اىذرطوا مه سلمى 

: سلمى كليت وهي تتألم مه قبغة هيام 

هههههه هللا يقلى ابليس طْتها مسكت 

بقوها واىذرطت 

الحريم اىْجروا ؿحك مه سلمى 

م ىمتي ميه ػح ؟ : ورجيت حويه تهمس 

هيام هست راسها بوْي 

ايه احسه رليه يتضضْق ًليتس : سلمى 

بس ػحيت ولقيت رضمي و رضمه : هيام 



اماااااىه : سلمى شابت مه الوػّ 

اي وهللا : هيام تصكرت واستحت 

: كاىوا واقْيه ٓالسيب وٓسوا و ػوت رًس 

يووللسز 

ركؾت سلمى ولحقتها هيام بس وقْتها 

رير يالقيبة زوجتس ترا : حويه 

ازري م ابيه يضوٓوي : هيام 

حويه ؿحكت وطآت رًس اللي زرل 

ٓات االوان : وطآها 

! كله موتس يبقرة : هيام ؿربتها بذْه 

لْت هيام تواهر يف رًس اللي كان يسولّ 

مى ليه وامه 

هصي وش  )ىاهرها وسف سواليْه وابتسم 

 (كليها قسامي يويل حايل ػسق 



هيامي : رًس سكت وقال 

ام رًس استحت وراحت 

ًييضضضواا هيامك ؟ : ليه ػررت 

اييه : رًس مسك ليه مى راسها وحؾوه 

هياميي 

بوت رالة *هيام كاىت واقْه وىازتها ًهوز 

* هيام

هال : هيام لْت ليهوز 

تيالليي : ًهوز 

ًهوز مسكت يس هيام وارصتها قسام ًيون 

رًس 

ياهيااام : رًس بغوت ًايل 

بضرى سميت ػوته وىقت وراحت له 



هال هال ببضرى : رًس ابتسم 

بضرى ؿحكت وتقسمت له تسلم ًليه 

طذبارتس ؟ : رًس حؾوها وباس رسها 

توو ػرت بذير : بضرى بؾحكه سحرت رًس 

الا كصا كثييير و قلبي : رًس ابتسم 

طوي زوجي : هيام ابيست يس ًهوز وقالت 

يوازيوي 

هيام رجيت وطآت كل طيء قسام ًيوىها 

وتقسمت بغوت ثابت ًكس اللي يغير 

هال رًس : زارلها 

رالظ : رًس ىاهرها بقرِ ًيه 

تستهبل ؟ : هيام تكتْت 

رليتس طوي بكلمتس : رًس احتست ىنرته 



يالله يحلوه ازرلي : رجى يواهر ببضرى 

وزواجوا : بضرى همست بأشىه 

م بيغير اال اللي يقيب : رًس ابتسم 

راكرتس 

بضرى باسته يف رسه وراحت 

رًس كان ُرقان ٓيها وػحى ًلى مونر هيام 

اللي كان يصبح ػسق 

رير تروحيه واىا : رًس تكلم بغوت زًول 

كلمتس  ا

وش بَيت كيب ؟ : هيام 

تيايل ًوسي : رًس 

طكل م ًوسك سالْة : هيام كاىت تحترق 

واىا وراي مياصيم وبساًس رالتي ىازيه وامي 

تيااللي ًوسي كيب : رًس 



هال : هيام تأٓتت وقربت موه 

وش الونرات اللي قبل طوي : رًس حؾوها 

ُريت ؟ 

ايضص اُار ومه مييه : هيام ؿحكت 

يحني ؟ 

اًتريف اػالً رستس ػار حااار : رًس ؿحك 

ال يييوين رسي ًضاىك حاؿوي : هيام 

واستحيت وبس وهللا 

رالظ ابضري وبيسيه م ابيتس : رًس 

تَاريه مه بضرى اىتي االوله بقلبي واالوله 

بكل طيء 

اه يحسريت بس : هيام 

هللا اليذليوي : ؿحك رًس وباس راسها بقوة 

موتس 



رالظ اتركوي اىكتمت : هيام ؿاقت 

آا تبيوي ابيس ًوتس : رًس 

ايه : هيام 

تركها واول م تركه ػست وزرلت ًغب رًس 

مه اسلوبها بس ىسى اول م تصكر بوسة 

بضرى 

اِ ي بضرى : رًس 

 :::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

اِ طوي واىهار مه بضرى بس ًاجبتوي  )

طذغيتها وبذليها تقهرىا كلوا ًضان يغير 

كضه ٓالرواية  ( �ا



تركها واول م تركه ػست وزرلت ًغب رًس 

مه اسلوبها بس ىسى اول م تصكر بوسة 

بضرى 

اِ ي بضرى : رًس 

 _____••_____

كلى لمجلس الرجال 

رًس : واحس مه الجماًة تكلم 

سم : رًس لّ له 

رقبت الثاىية ؟؟ : سابر 

ابضرك : رًس ابتسم 

ٓسوا كل اللي ٓالمجلس 

! اشكروا هللا ييرب : رًس اىغسم 

ماطاءهللا : الكل 



رًس جلس جوب ٓارس 

سالمات اىت م كْتك وحسه ؟ : ٓارس 

تيرِ الزم ثوتيه ًضان م اكْص : رًس 

بسرًة 

ايوه ميه احلى ؟ : ٓارس ؿحك 

وش تبي بحريمي !! اًقب : رًس 

م ابيهم رليتهم لك : ٓارس اىْجر ؿحك 

ايه اًقل : رًس ؿحك وؿربه بذْه 

بس جس ليه ؟ : ٓارس 

كيب بضرح لك هيام ارصتها : رًس ابتسم 

االوىل ألىها اول مه زرل قلبي وًرٓوي و 

الُحب وتيرٓوي اىت الُحب شا ماين اًرِ له 

المهم ارصت هيام والحمسلله هللا يذليها يل 

اما بضرى قبل ىروح ىذقب هيام كليت 



كثر مه كصا  قسامي وارصت ًقلي م بضرح ا

المهم كوت اقول بتسوج بضرى بيس هيام 

كثر بس ػار اللي ػار وارصتها  بسوة او ا

وزواجي الثاين زواج ًائلي ٓقف وبيس 

اسبوًيه 

يويلي ي رًس اىتبه تسرل : ٓارس اىذرش 

! ٓالسوامة وتغير تقلق وتتسوج 

ال ال سالمات حسي هيام : رًس هس راسه 

وبضرى 

هللا يستر : ٓارس توهس 

 _______••_______

ًوس هيام زرلت مجلس الحريم وقيست 

طآت بضرى تحكي اللي ػاير ليهوز وبيان 

والباقيه 



!! امااااىه باسك : طهقت ًهوز 

ايه وطْيتس : بضرى بَرور 

ال بس احس م يغير توكم راكبيه : ًهوز 

ال ال تملكوا بيس وزواجوا بيس : بضرى ؿحكت 

اسبوًيه 

اوه اطوا : ًهوز 

طويف هيام كيّ : ًهوز همست لبضرى 

تواهرتس 

رير ؟ : بضرى لْت لهيام واطرت لها 

وش  )هيام م رزت وجلست تقاليها وتقول 

ىاقغوي اىا وش اللي يف بضرى ومو ٓيوي ؟؟ 

ميقولة ًضاىها تتسلى وتتَوج ؟ مستحييل 

 (اسويها اشا كان الموؿوو ًه زليها 

وال طيء : هيام استوًبت وابتسمت لبضرى 



بضرى رزت االبتسامة وػست 

هيام قامت تروح للحمام ولحقتها بضرى 

هيام : بضرى 

هال : هيام لْت 

وطْيتس كليتيوي : بضرى ؿحكت 

بييوىتس زارل ؟ 

يوه ي بضرى قلت لتس م ٓيه طيء : هيام 

وػلت هيام ًه المراية وكليت روجها 

تجسزه 

وال ًضان بوسة رًس ؟ : بضرى تبي تَيؾها 

ال ًاز مو لصي السرجة : هيام ؿحكت 

وبيسيه اطوٓتس تييسيه وتشيسيه بسالْة 

البوسة اول مره توباسيه اىتي؟ 

هاه ؟ : بضرى اىحرجت وتْضلت 



هاه ؟ سميتيوي وكليت : هيام اىْجرت 

بضرى استوًبت اىها موجس كل م طآت 

احس قالت له وسكتت 

هللا يحيكم و الَساء : ام رًس بغوت ًايل 

كرامة لولسي رًس وزوجته هيام 

هللا يكثر ريركم جميى م : هيام بأبتسامة 

تقغرون 

زرلوا الحريم يتَسون 

اقلقوا و : وبرؿو الرجال بيس م تكلم ابو رًس 

كرامة ولسي رًس وزوجته واًصروىا و القغور 

مامه قغور جيلوي قبلك : ٓس رًس 

اقلقوا اقلقوا : رًس 

زرلوا الرجال يتَسون وبيسها كليوا لبيوتهم 

وٓؾت المجلسيه 



بوت بتروحون : ام رًس مسكت ام هيام 

لبيتكم ؟ 

وهللا مسري ي ىازيه : ام هيام 

ام رًس هست راسها بتمام 

زق جوال هيام وكان رًس 

هال رًس : هيام بسون ىْس 

اكليي : رًس بيغبية 

! سالمات توها بست الجلسة : هيام طهقت 

بتقليييه وال : رًس كان يْور ًغبية وػرخ 

! ازرل ًليتس 

هيام اىذرطت وقامت ًضان محس يسميهم 

! ريير رًس طْييك : وتأرص راحتها 

هييياام وليوة اكقللييي : رًس اىتهى رالظ 

 !



! رالظ كيب الترٓى ػوتك : هيام زٓرت 

رًس سكر 

كلى رًس  )اما ًه سبب ًغبية رًس 

ٓالحوش وجاه واحس مه الجماًة يسقه 

طكله رصا : بالكالم وهمس بغوت مسموو 

الثاىية لسببيه االول زوجته ٓيها بالء والثاين 

الرجال يحب الحريم وبيجلس يقلق ويتسوج 

ويبلص اهله ميه 

!! اىت حرمة : مسكه رًس وػرخ بوجهه 

! تيقب وتذسى : شياب 

رًس اىْلت ًليه ومسكوهم بغيوبة 

وٓكوهم مه بيؽ 

كان رًس مجروح ٓوق ًيوه مه راتم شياب 

اللي يغير حبيب بضرى وكان يبي يأرص 



االتوضه ًضان يبسأ يقلى يف حياة رًس وٓيالً 

رصاها مه اول لقاء 

كليت هيام وكان الحوش ٓاؿي ورًس 

واقّ ًه سيارته 

! يمه رًس طْيييك : هيام قربت وطهقت 

رًس لّ لها وكان مرررًبب ًيوىه حمراء 

وًروقه بارزة تصكرت اول م روقها وػست 

بييوىها لألرؼ 

! اركبي السييارة : رًس ػرخ 

كثر ومسكت وجهه بيسها  هيام قربت ا

مسك رًس يسها ولْها ورا ههرها وهمس 

كمل : وهو طاز و اسواىه  بتركبيييه وال ا

ًليتس 



رًيسز ٓك : طهقت هيام وىسلت زموًها 

!! يسي 

! اركبي : رًس تركها 

ركبت هيام وهي ساكته وتواهر القريق 

الو بضرى : رًس رٓى الجوال ألشىه 

يييوين : بضرى 

رًس ابتسم بألم مه الجرح اللي يف طْته 

زواجوا حْلة بسيقة وًائلية بيه : السْلية 

اهلي واهلتس وقْلي و الموؿوو 

اللي تبيه يروحي : بضرى 

سولْي يل التسكتيه : رًس رْت ًغبيته 

امم كيب اػبر اجمى سواليّ : بضرى 

هممم اسميتس : رًس همهم لها 



تذييييل كوت اسولّ اليوم ولْيت : بضرى 

لقيت هيام تواهرين بونرة تذوِ وسألتها 

قالت وال طيء بس اىا حسيت اىها تبي موي 

طيء ورحت وراها وقلت هيوومه تبيه 

اساًستس بضيء وقالت ال يحبيبتي م ارص 

طيء وال اقبل مساًسة مه وحسة رريغة 

مثلتس وٓضلتوي قسام الحريم 

ػاازقة : طس رًس يسه و السركسون وقال 

! اىتي 

كصب : بضرى ًلقول مّثلت السًل  ايه اجل ا

كيب اىا اتْاهم ميها : رًس 

تمام يقلبي اىت م تقغر وهللا : بضرى 

رًس سكر والتْت لهيام والضياكيه تجميت 

! هييياام : ٓوق راسه 



اما ًوس هيام اول م زق و بضرى اىكسر  )

قلبها ييوي اىا جاية اركؽ لها وامسك 

جرحه واسأله وطْيك والقى موه الؾرب 

وهي وش سوت ًضان يقولها ! واأللم 

سولْي يل ويبتسم لها كاىت هيام تتكسر 

طوي طوي وٓست اول م ىازها بغوت ًايل 

 )

هاه وطْيك تغارخ : هيام 

!!! وش سويتي لبضرى : رًس 

وش سويت ؟ : هيام استَربت 

اىسيل بسرًة : رًس 

هيام ىسلت وطآت بيت م تيرٓه 

رًس ٓتح باب البيت 

هصا بيتوا ؟ : هيام 



ايه بيتي وبيت بضرى وبيتتس : رًس 

هيام ؿاقت اىه حقها ارر وحسة وزرلت 

ايوه ؟؟ وش سويتي : رًس 

يبه الحالل تكلم وش سويت ووش : هيام 

قالت لك هي 

رًس كان مغسق سالْة بضرى ًضان هيام 

ىازته بالرريع 

قلتي لها الرريغة قسام الحريم م : رًس 

تستحيه و وجهتس اىتي اًوبوتس م ٓيتس 

!! كب 

وهللا الينيم اين م قلته : هيام ٓستت 

كيس : رًس  ال قلتيه مو قلتي يل الرريع ا

بتقوليوه لبضرى 



وهللا م : هيام بكت اول م مسك ٓكها بقوة 

قلته يرًس اىت تؤمه بالله ومه حلّ 

ٓغسقوه وقسم بالله م قلته 

التحلْيه ! بس رالااظ : رًس ػرخ ًليها 

! بالله ي كصابة 

! رًس اىا كصابة ي رًس اىاا : هيام اىهارت 

ال اىا ؟ ايه اىتي : رًس طس طيرها 

رًس وقسم : هيام اىْجرت ًليه وهي تبكي 

بالله ال اىسمك و كل مره مسيت يسك ًلي 

ٓيها وهللا التوسم 

وقسم بالله اين ال : رًس زٓها و الكوب 

اىسمتس و كالمتس شا 

وكان جايها بضكل مرًب بس ٓست وركؾت 

ُرٓة مه الَرِ ورصت طوقتها وتسكرت 

اىا اوريك وهللا ال ازق و : وهي تضهق 



اليايلة وآؾحك ًوسهم اجل اىا تؾربوي 

! كل م ًغبت تجي تحف حيلك ٓيوي 

هيااام آتحي احسه : رًس زق الباب بقوة 

لتس 

هيام كليت جوالها وكان كايف وًؾت 

اه يالقهر وطاحه م ميي طاحه : اػبيها 

رًس كان ػامل يسق الباب واىغسم اول م 

: اىْتح الباب وكليت هيام وقالت بكل قوة 

كسرها ! وقّ وقسم بالله لو تمس يسك اين ال ا

كااللت وطمذّت وبضرى شي بسر ! لك 

وتليب براسك واشا هي تضوِ ىْسها 

! رريغة بكيْها مو تجي تحقها ٓيوي 

احلْي ؟ تكسريه يس مه ؟ : رًس ؿحك 



اِ رالااظ اشا كوت تبي تتسوجوي : هيام 

ًضان تؾربوي ليه رصيتوي مه بيت اهلي 

 !!!

اىتي ًارٓة ليه رصيتتس : رًس 

الغراحة م ػرت اًرِ : هيام بيغبية 

رًس : ومرت مه جوبه وقالت بغوت ًايل 

ىيم : رًس لّ لها 

رجيوي بيت اهلي بسرًة : هيام بجسية 

! ىيمم: رًس اىغسم 

اىا م اجلس بمكان اىام و ! سميتوي : هيام 

ؿرب واػحى و ؿرب واالتْاق اللي بيوي 

اىا واىت اين م اًاىسك واىت م تمس يسك واىا م 

ًاىستك اول م جيتك رايْة ًليك والالمس 

جرحك بأػابيي واسأل وطْيك ومى شلك 



لْيت يسي وكوت بتكسرها والحيه اتهمتوي 

بضرى وماله زرل بيوازي وكوت بتموتوي 

! قبل طوي ريير رًس رييير مريؽ اىت 

كاىت تتكلم وزموًها توسل 

هيام : رًس قرب موها 

م ايب اسمى موك وال : هيام مست يسها توقْه 

طيء وزين بيت اهلي 

كيب اسمييوي اول : رًس 

هيام كاىت رايحة تلبس ًبايتها بس تصكرت 

لحنة اىا بذليها تذرب بيتي مه  )بضرى 

اول رقة ؟ ال وهللا م ارليها وان م اهجس اال 

 (اشا كليت بالويها كلها 

رالظ التقول طيء بقلى اىام ويه : هيام 

ُرٓتي 



رًس استَرب بس اطر بيسه ٓوق ييوي 

ٓالسور الثاين كليت هيام وقالت جيب 

اُراؿي ٓوق 

ابضضري : رًس ابتسم 

رًس جاب طواكها وٓست تقلى الضاحه و 

طحوت جوالها واىتنرت اول م اطتَل 

ارصته هو والضاحه وزرلت الحمام وتسكرت 

وزقت و سلمى 

ياهال بالقلب : سلمى 

هال هال سلومتي : هيام 

امريوي : سلمى 

اسمييوي صيه ازري : هيام تكلمت بجسية 

اىها ارتتس بس ترا زواجها مه رًس ُلللف 

بَللف ورًس م يبي يتراجى ِ ايب موتس 

تْتضيه جوالها البوت واؿح تحب احس ُير 



رًس واىا مه اول اراقبها كاىت تكلم كثيير 

وتراسل 

ابضري بضوِ وش وراها مى اين م : سلمى 

ازري 

كْو ًليتس طوٓيها ورزي يل ربر : هيام 

وبغور وازلة كيب ؟ 

: سلمى كاىت تضوِ السواج بكبره ُلف 

ابضضري بيستس 

واسميي ترا السواج بيس اسبوًيه : هيام 

حاويل تكضْيوها بسرًة 

!! يويلليي مسرو : سلمى طهقت 

اه حسبي هللا ًليه : هيام ؿاقت 

اسميي بضرى جات بسكر : سلمى 

يالله يييوين : هيام 



سكرت وكليت هيام تمضي ٓالبيت كاىت 

مستوكرته وتتيرِ ًليه وتيبت ورجيت 

تحت للغالة 

ويه : كان رًس يتجهس لسوامه كلى لها بالبسلة 

كوتي اىتي 

هيام م رزت 

هيياام : رًس 

هيام لْت له وهي ساكته 

اسميي بقلى اىا للسوام وبرجى الليل : رًس 

التْتحيه الباب ألحس كيب 

هيام هست راسها بويم وراحت 

يبوت طْيتس ساكته : رًس استَرب 

هيام م وقْت حتى كملت مضي وجلست و 

الكوب 



زًالىه ؟ : رًس قرب موها 

هيام بيست وم رزت 

آا وهللا م اروح اال واىتي راؿية : رًس 

هيام كاىت تبيه يقلى مه البيت ػارت 

م ٓيوي : تذاِ مه وجوزه واؿقرت تتكلم 

طيء رالظ ؟ 

اال وهللا ٓيتس طيء وواجس بيس : رًس 

رًس اىت مريؽ ؟؟ ييوي : هيام اىْجرت 

ؿاربوي وتبيوي ارجى اسولّ كبييي 

اػحى و ىْسك تراين مو بضرى وقسم 

بالصي رٓى سبى وىسل سبى اين م ارليك 

تلمسوي ويف كل ؿربة ومسة يس ببتيس موك 

وبيغير مه المستحيل اىك تقرب موي 

! ووهللا اين ال احرم ًلييك 

هيييام وطصا الكالم : ارتيس رًس مه كالمها 



! وػلك الكالم : هيام ػست 

رًس قرب موها ومسك يسيها وحقها وراها 

هاه طوٓيوي المستس : وباس رسها بقوة 

هيام اىجلقت بس كان رًس قوي وثقيييل 

: ومستحيل تقسر ًليه بس ػررت يف وجهه 

رًيس ابيس مويي 

رًس ابتسم بذبث وباسها مره ثاىية وكان 

يييون رًس : قريب جًسا مه مبسمها 

! وش تسوووي اىت : هيام بكت ًلقول 

يييون رًس لياز : رًس راِ وتركها وحؾوها 

تبكيه تكْيه وطْيتس 

هيام بيسته وركؾت لَرٓتها وسكرت ًليها 

كوت ًلى بيس طيره مه  )رًس توهس وقال 

 (اه بس  * يقغس طْايْها * الوبيص الحالل 



وؿحك وكلى برا البيت للسوام 

اول م كلى ٓتحت هيام الباب وقلبها يرقى 

: زارل ػسرها وكاىت ترجّ وتتصكر بوساته 

كيس  يويلي مو ػاحي شا وبيسيه طْيوي اىا ا

زوجي وش بيسوي 

طوي ووػلها اتغال وكاىت حويه رزت 

هيام 

وهللا وجبتيها ي هيام : حويه 

هيام م كاىت ميهم وهي كل طوي تتصكر 

رًس 

! هيييام : حويه 

بسم هللا ىيم : هيام 

! بضرى كلى ًوسها حبيب : حويه 

!!! قويل وهللا : هيام طهقت بْرح 



وقسم بالله : حويه 

ارسلي يل كل طيء مه ٓويسات : هيام 

!! واتغاالت ورسايل وػور كل طيء 

ال واصيستس مه الضير بيت كلى : حويه 

! شياب ولس ًمتوا ام طوق 

! اسألتس بالله : هيام 

وهللا الينيم اػبري ارسلتس كل : حويه 

طيء 

سلمى ًوستس : هيام 

ايه بس راحت المقبد تسوي : حويه 

اىسومي 

بوات تيالوا ًوسي اىا ٓالبيت لحايل : هيام 

ابضري اًتبري اين تحت ًوس : حويه ٓست 

بابتس 



ؿحكت هيام وسكرت وماهي اال ًضر 

زقايق والباب يسق 

ميه ؟ : هيام بحصر 

رقاِ جيت ارقْتس يالمشيوىه : حويه 

يالبيييههه وطصا الذقاِ اللي : هيام ٓتحت 

جاي باليضاء 

سلمى : حويه زرلت وحؾوتها ولْت 

وآتكيوا مه سالْة : سلمى زرلت تسُرـ 

بضرى ورًس الحيه شا البيت كله لتس ؟ 

ابضرتس : هيام 

كبر : سلمى بمسح  اشا و كصا بتسوج رًس واىا ا

موتس ييوي تحترميوي ُغب 

كوت بقول ًازي بس م احب : هيام ؿربتها 

! اطوِ رًس مى احس ُيري 



يى اػالً مو جوي رًس : سلمى 

! ًيضضووا تراين ارته : حويه 

! واىا زوجته : هيام 

! وليوة ٓيتس وٓيه اىتي وياها : سلمى 

ؿحكوا البوات وزرلوا وجلسوا بالغالة 

وػارت هيام توقل كل الغور لجوالها حرًٓيا 

! كل طيء م رلت حتى الوققة والْاػلة 

اسْه لبضرى ان ًوسها : سلمى ؿحكت 

ارت زيي 

ريير يحبيبتي اال اسْه لتس اىها : حويه 

ارتتس 

هيام ًوستس سماًة مه زمان ًه : سلمى 

رقغتس 

ابضري بها : هيام ىقت 



كْْْووو : سلمى 

كْوتس القيب : هيام وهي ًوس باب ُرٓتها 

وماهي اال ثواين وبسوا البوات يرقغون 

ويتمايلون و السق والوَم 

سلمى قامت تضيل المواًيه وتوزيها 

المقبد ًضان تَسلها بيس م حلْت و هيام 

م تلمسها حويه جات 

هايت اىا بالغابون واىتي بالماء : حويه 

يالله : سلمى ؿحكت 

ًاااااطت بوت سيّ : حويه بغوت ًايل 

هيام كاىت تْته ػسق 

ٓتح الباب رًس وهو يسمى ىَم وػوت 

اُاين زرل ووقّ اول م سمى ػوت سلمى 

لّ بهسوء وم طاِ احس 



زرل زارل ووقّ ًوس مسرل الغالة وطاِ 

الغوت ٓالمقبد وهو ييرِ اىه المقبد مو 

مْتوح و الغالة زرل وطاِ هيام تتمايل 

قسامه وترقع 

هيام كاىت ٓاتوه بكل ميوى كان طيرها و 

وجهها ورابقه القرحة و رغرها وتهس 

بذْيّ 

رًس اىجه واىهبل وكان يتأمل بكل قوة وقال 

! يويل حالك يالرًس شا وش : 

يليه : زرلت حويه وزقتها يف رغرها 

طكلتس تْتوووييوه يحم اروي وهللا 

هيام وقْت وهي تلقف ىْس وقالت 

اي وهللا يحنه ٓيوي : بورجسية 

اىضهس بالله يحني : رًس بغوته الرريم 

ٓيتس 



بسسسم : لْوا حويه وهيام بقوة وػرروا 

!!!! هللا 

سلمى ػررت ميهم ورجيت ركؽ 

للمقبد 

يوللس لحس يقلى : ؿحك رًس 

هيامي تيايل : مر مه جوبهم وقال 

هيام كاىت مَقية وجهها بمذسة ػَيرة 

ووجهها كان يحترررقق مه االحراج وهمست 

كيب جايه : 

زرل رًس الَرٓة وهو م يف راسه اال رغر 

هيام وتمايلها 

يويلي وياله هللا يارص : هيام لْت للبوات 

ًسوتس ي سلمى يارب م طآوي يارب 



وهللا اىه قس طآتس : سلمى ؿحكت 

ورلع 

ىيم رًس ؟ : هيام قامت وراحت لَرٓتهم 

رًس ابتسم وم كان يبي يحرجها وهم 

جهسي مالبسي بقلى ًوسي : موجوزيه 

ًضاء 

بجي ميك ؟ : هيام 

ال ال اروياي بس : رًس هس راسه بوْي 

كيب : هيام 

اتجهت للسرج تقلى مالبسه وهي اىتهت مه 

ترتيب كل طيء اول م كلى 

: جاء مه وراها ومسك رغرها وهمس 

رغرتس شبحوي بسون اي مجهوز 

هاك مالبسك : اقضير جسمها ولْت له 



ؿحك رًس وارص مالبسه وزرل الحمام يارص 

طور 

بوات : كليت هيام ووجهها الوان 

لبيه : كاىوا يلبسون رزت حويه 

رير رير ويه رايحيه : هيام 

بورجى لبيوتوا : سلمى 

! لييييه : هيام 

! حبيبي زوجتس جاء : حويه 

ال ال ًوسه ًضاء بيقلى االن : هيام ؿحكت 

احلْي : حويه 

وهللا : هيام 

زامه كصا السهرة : سلمى ىسلت ًبايتها 

ػباحي 



يولس : رًس توحوح 

سلمى ٓست وزرلت المقبد 

ازرل : حويه 

ماطاءهللا حويه ًوسىا اليوم : زرل رًس 

اقول توك طايْوي يالله ميسالمة : حويه 

اىتبهوا ألىْسكم واشا ػار طيء : رًس ابتسم 

زقوا ًلي 

ابضر : حويه 

ميليك م بيغير اال كل رير ان طاء : هيام 

هللا 

 برجى ال ١:٣٠الساًة : رًس قرب وهمس لها 

احغل احس ًوستس 

تمام اػالً الوقت بيكون : هيام همست له 

متأرر حتى اىا بوام وقتها 



! ال ال يويلتس تواميه : رًس احتست ىنرته 

يالله هللا : هيام م رزت وقالت بغوت ًايل 

يحْنك 

رًس ابتسم وكلى 

وبست سهرتهم مه جسيس تابيوا ٓلميه 

وىامت حويه وػحت و سلمى 

! بوت كاسر برا امضي : سلمى 

حويه كليت وهي ٓاتحه ًيه ومسكرة ًيه 

 ١٢:٥٤وكاىت الساًة 

ركبوا وراحوا وسكرت هيام الباب وىنْت 

الحوسة وبذرت الغالة وراحت تتروش 

وىامت قبل يجي رًس وهي متيمسة 

 ______••______

 ٣:٣٠زرل رًس البيت الساًة 



وهو يْرك ًيوه والووم مليييون زرل الَرٓة 

وطاِ هيام يف سابى ىومة 

! وش موتنرها توتنرك : ؿحك 

زرل الْراش بهسوء وىام ًلقول 

ػحت هيام اول م حست ٓيه وطآت 

! مه ويه جاي شا الوقت : الساًة 

راحت الحمام ورجيت وىامت 

 :::::::::::::::::::::::::::::::

ػحى ٓارس وكان مجهس مذيم بما اىهم يف 

بساية الضتاء والرياؼ ػايرة باااارزة 

ارسل رسالة و قروب اليايلة ٓيها كل 

 ايام ٣تْاػيل المذيم واىهم بيبيتون ٓيه 

والزم يجهسون كل طيء 

اتْقوا البيؽ والبيؽ رٓؽ 



يمه يالله بقلى اىا للسوام : ٓارس 

يالله يييوين هللا يحْنك : ام ٓارس 

كلى ٓارس لسوامه 

والكل مى الغباح كليوا يذلغون اطَالهم 

ػحت هيام وارصت جوالها تضوِ الساًة 

 الغباح قامت تغلي الْجر وزًت ٧وكاىت 

يارب م اقغس اررب بيتي  )بيس ػالتها قايلة 

بس يارب قلبي يحترق كل يوم والبوت مررره 

 (م تغلح لرًس 

ارصت جوال قسيم ًوسها وارسلت كل طيء 

لجوال رًس وقالت وقّ تنلم ىْسك ميها 

وتنلم زوجتك واىت م تسري ًه بالويها هي 

! وشياب ولس ًمتها 

ػحى رًس و ػوت هيام اللي تَوي وهي 

تقبد الْقور 



يالله ػباح رير وطصي الرسايل كلها : رًس 

ٓتح قروب اليايلة ووآق ًالمذيم ورجى 

للرقم حق هيام وطاِ كل طيء وكل األزلة 

تسل اىه بضرى تذوىه حتى وقت رقوبتها 

!! ٓيه كاىت كالية مى شياب 

كان يرجّ مه اليغبية وطوي ويكسر 

الجوال بيه يسيوه 

لبس مالبسه وكلى بسسرًة 

رًس : هيام ًرٓت اىه طاِ كل بس قالت 

طْيك تيال آقر 

رًس م رز وهو ًارِ لو بيرجى بيوجيها 

ًضان كصا كلى مه البيت واتجهه لبيت 

ًمته ساره بسرًة جووىية 

ىسل وهو يسق الباب بكل قوته 



رًس ريير ؟ : ٓتح ابو ؿاري 

! ويييه بضضرى : رًس بيغبية 

زارل ػل و الوبي طْيك : ابو ؿاري 

ترجّ 

! بضضضرى : رًس زرل بقوة وىازاها 

.. لبي: بضرى جات تركؽ 

الجمها كّ رًس اللي ُير مالمح وجهها 

رًس طْييك : لْت له بغسمة وهي تبكي 

رًس تصكر كلمة هيام يف كل مره يمس يسه 

ًليها ورجى ييقيها كّ ثاين 

اىاااا رًس به : رًس بغوت يذوِ وًميييق 

محمس به قااؿي تذوىيوي مى ابه الكلب 

!! شياب وتتهميه زوجتي 

هاااه : ماتت بضرى رًب 



روقها رًس وكان كل هصا قسام ًيون ابوها 

اللي كان يمضي و قاىون اشا البوت وقيت 

كتاب وتملكت تقلى مه شمتي ويسوي ٓيها 

زوجها اللي يبي 

! تكلللمميي : رًس بيغبية 

!! كييّ ًرٓت ..كيييّ: بضرى بذوِ 

هللا يارصتس : رًس اىهبل اىه م اىكرت 

ويارصه ميتس اىتي كاللقق بالثالث كالق 

! كالق كقاااالق 

زٓها وكلى ًلقول مه البيت 

 )بضرى كاحت وهي تبكي وتقول يف ىْسها 

هللا يارصتس ي هيام يحيواىة هللا اليوٓقتس 

 (الزىيا وال ارره 



ابو ؿاري بيغبية وهو يسري ان رًس 

بضرى : مستحيل يتبلى و احس اال وهو متأكس 

! قومي اكليي ُرٓتس بسرًة 

!! طسالْة : ام ؿاري جات 

م ٓيه طيء بوتتس : ابو ؿاري ًغب 

تقلقت وهي ػَيرة وكله مه ٓيايلها 

طهقت ام ؿاري ورٓيت بضرى ًضان 

تيرِ السالْة صيه وهي اللي كاىت تسمى 

كل طيء بس م تبي تقلى قسام رًس ألىه 

بيكمل ًليها 

رجى رًس البيت زرل زارل وطاِ هيام 

تْقر بهسوء 

رًس طْيك : هيام ٓست اول م طآته يرجّ 

بسم هللا ًليك اقيس 



قيس رًس ومسك راسه وهو يتصكر كل ػورة 

ورسالة ومكالمات بيه بضرى وشياب وقال 

هيام : بغوت مبحوح 

لبيه ؟ : هيام جات وميها كاس ماء 

رًس ارص الماء وطربه كله وقال وػوته 

بوزيتس لبيت : متَير مه الغراخ و بضرى 

اهلتس 

هيام اىْجيت تحسب اىه مغسق بضرى 

اايضص ولييه ؟ : ًليها 

بس كصا : رًس قْل ًيوىه مه ػوتها وػرخ 

قويل رًس سآر ًوسه ًشيمة ٓالقغيم 

وبيرجى ٓالليل 

كيب : هيام زٓرت براحة 

رًس قام وكلى وركب السيارة 



وماهي اال زقايق وكليت هيام وركبت 

اسمى اجيب ميي مالبس ؟ : وقالت 

ليه ؟ قلت لليل وبس : رًس ىاهرها بغسمة 

اػالً ًوسي مالبس ًوس : هيام ؿربت راسها 

اهلي يى يالَباء 

اىسري ًوتس : رًس ابتسم 

وػلوا وىسلت هيام وزرلت ووقّ يوتنرها 

هيام ؟ : وكلى محمس واىغسم 

ايه وطْيك اىت بيس : هيام 

ال ال ازرلي : محمس زرلها 

وكلى محمس لرًس 

رًس سالمات ًسى م طر ؟ : محمس 

آا واىا اجيب الضر : رًس ابتسم 



ممكه : محمس بمسح 

وهللا ال اجيك : رًس ىسل ًقاله 

ميسوم بييس ؟ : محمس ؿحك 

هللا ًلييك وهللا رايح القغيم : رًس ػْق 

وهيام يف اماىتكم ليه ارجى 

طكلك ىسيت اىها بوتوا : محمس 

ال م ىسيت بس ىحرظ ًليكم : رًس 

يف حْم الرحمه كمووا اشا وػلت : محمس 

ابضر : رًس 

راح رًس وهو يحترق و هيام وًلى كل مره 

مس يسه ٓيها ًليها ػح اىها مرتيه بس كاىت 

توسّ زارل قلب رًس 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   ✨ًضان اتحْس ا

رأيكم ٓالكوموت البارت حريييقة موجس  )

 ( ��وىقول الحمسلله آتكيوا مه بضرى ؟ 

راح رًس وهو يحترق و هيام وًلى كل مره 

مس يسه ٓيها ًليها ػح اىها مرتيه بس كاىت 

توسّ زارل قلب رًس 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::

رجى رًس للبيت وزرل يأرص له كم لبسة 

بحكم اىه بيجلس اربى ايام بسون محس يسري 

كلى للسيارة ومضى للقغيم وسكر جواله 

وهو ىاوي م يرز و احس حرًٓيا كان مغسوم 

مه ىْسه كيّ هلم هيام و حساب البسر 

بضرى كان كول القريق يياتب ىْسه 

ويتصكر كل كلمة ىققتها هيام وتصكر كيّ مس 



يسه ًليها بأول ليلة لهم مى بيؽ كان الوسم 

كل  يأكله ا

وقّ يف ىع القريق يغلي اليغر ٓرش 

سجازته وػلى وزًى لوْسه ولهيام وألهله 

قام وػْف سجازته وركب وكمل كريقه 

 ______••______

ًوس هيام زرلت للبيت واىْجيت امها 

رغوًػا ان اليايلة كلها زروا بقالق بضرى 

مه رًس 

!!! كلقتتسس بيس : ام هيام بْجيه 

هاااه مه ؟؟ : هيام اىذرطت 

! رًس رًس كلقتس ؟: ام هيام ركؾت لها 

يمه روٓتيوي ييوي مياز : هيام ؿحكت 

اجيتس اال وهو مقلقوي؟ 



ال ال يقلبي هللا يحيتس : ام هيام زٓرت براحة 

والبيت بيت اهلتس 

وااااه اطتتقت لحيايت : زرلت هيام لَرٓتها 

قبل السواج 

ىسلت ًبايتها وطوقتها الغَيرة وكليت 

للغالة 

اال اقول يمه : هيام 

هال : ام هيام 

بوروح للمذيم ػح : هيام 

ايه وطْيتس رًس وآق بيس : ام هيام 

اوه م كوت ازري اىه بيجي : هيام 

ليه م يقولتس كل طيء ؟ : ام هيام بضك 

كبًيا قروب اليايلة بس االباء واالمهات  ]

 [والييال 



اوووه : هيام تصكرت كيّ كان ميغب اليوم 

اال اال قايل بس ىسسسييت 

واىتي للحيه مَير توسيه : ام هيام ؿحكت 

ييوي الضكوى لله : هيام 

اجل قومي ىروح لبيت ًمتس ابو : ام هيام 

رًس 

يالله بس زيق : هيام تصكرت حويه وابتسمت 

و رالتي ام ؿاري تجيب سلمى وتروح 

وجى ياللي م تستحيه : ام هيام ؿربتها 

رالتتس تقرزيوها وقسام ارتها 

وش وهللا المضكلة مضكلة : اىْجرت هيام 

رالتي بلتوي بحب بوتها سلمى 

ام هيام قامت تلبس ًبايتها وهيام بيس 

وػلوا لبيت ام رًس 



ياهال ومسهال بالهيام وام هيام : ام رًس 

ياهال ٓيتس ي : ام هيام ابتسمت وسلمت 

ىازيه 

هال رالتي : هيام 

ام رًس كاىت تسري بسْر رًس ًضان كصا م 

سألت 

صيه رًس جابتس ًوسىا : ام رًس 

كلمه : هيام  اي وهللا ًاز شكرتيوي ا

ايه تكْيه يل ساًة ازق ًليه م يرز : ام رًس 

! هاه قويل وهللا يذالة : هيام رآت 

ميليه التذآيه يمكه م ًوسه : ام رًس 

ارسال 

وطصا االرسال اللي ساًة تسقيه م يرز : هيام 

ارصت جوالها وزقت وٓيالً ًقاها مَلق 



ال اله اال هللا مو وقتك ي رًس آتح : هيام 

! جوالك 

هال وهللا : حويه جات وهي توها تغحى 

بهيام 

هال باألميرة الوايمة : هيام لْت لها وحؾوتها 

كله مه سهرتوا امس : ؿحكت حويه 

ًاز م كولوا وطصا الووم : هيام ؿحكت 

ال يحلوه اىا ىمت ًوستس ػح ؟ : حويه 

المهم رجيت هوا وجلست و جوايل واول م 

اشن ػليت وىمت 

ًاز لو اىكم جلستوا كان ! ماطاءهللا : هيام 

 وطوي وتغير ٣اصيه م رجى رًس اال الساًة 

٤ 

!! اال و القاري بضرى تقلقت : حويه تكتْت 



رالظ تكْيه ابيسي موي : هيام بأبتسامة 

كاريها راحت بذيرها وطرها 

اي رير حبيبتي هي كلها : حويه ؿحكت 

طر 

! حووييه : هيام ؿربتها 

هيام هللا يستر : حويه سكتت طوي وقالت 

الييرِ اىتس اىتي اللي مرسله الرسايل 

ال يحيايت الرقم قسيم ومو مسجل : هيام 

بأسم احس 

متأكسة ؟ : حويه 

ايه امضي ىسرل قبل يضكون ٓيوا : هيام 

زرلوا وجلسوا ىع ساًة وجات ساره 

وًيالها بسون بضرى 

سالم بوات : ام ؿاري 



قاموا كلهم ورزوا السالم 

وػلت ام ؿاري ًوس هيام 

ماطاءهللا هيام ًوسىا اليوم اليكون : ام ؿاري 

لحقت بضرى 

ٓال هللا وال ٓالتس زوجي : هيام بقرِ 

مسآر وجيت ًوس اهلي 

ايييه يالله م ىقول اال هللا : ام ؿاري بيغبية 

يهوي سييس بسييسة 

هيام ابتسمت بقرِ وػست 

بوات طرايكم ىرقع : سلمى ٓست 

وليوه م تضبييه اىتي ؟ : هيام قبغتها 

هللا يارصتس اىتي وقبغتس : سلمى تألمت 

يمليوىه االوله بايق مسويه ًالمة زرقاء يف 

!! ٓذصي والحيه يسي 



هيام ؿحكت هي وحويه 

وهللا ػازقة سلمى ًاز مه زمان ًه : ليه 

رقع هيام 

زام هيام بترقع اجل تم : بيان ىقت 

الاا وهللا طَالة رقاػة ًوسكم : هيام تكتْت 

!! اىا 

وهللا م رٓؾتي لسلمى : ليه مّثلت السًل 

وحويه امس 

رقغتي لهم واحوا ! الاا وهللا : طهقت بيان 

تذاػميووا 

ايه رقغت وطآها رًس : سلمى بهمس 

ًضان كصا ترٓؽ 

: طهقوا ليه وبيان مى بيؽ وػرروا 

ااااممماااااىوهه 



سلمى ٓست اول م طآت هيام ىاوية 

تقبغها مره ثاىية 

حلْت بالله مياز تلمسيوي : سلمى 

رالظ ي : حويه قامت تحامي و سلمى 

هيام امسحيها يف وجهي 

هيييه ي سلوم اىتي الحكي م يجلس : هيام 

! يف بقوتس 

ليه قامت وسحبت هيام بيس م جابت 

يالله حلْت تقوميه : السماًة 

قامت هيام ورقغت وزرلوا البوات كلهم 

ميهم وطوي وزرلت اليووز جايه مى زوجها 

وجابت بضرى ميها 

ماطاءهللا اطوٓكم كرباىيه : بضرى 



اي : هيام ؿحكت بؾحكة مستْسة لبضرى 

وهللا اىقربوا 

اجل رلوين اطارككم : بضرى بقرِ 

تيايل يييوين ويروح رًس : سحبتها بيان 

ويجي ُيره مليون 

وهللا وهي الغازقة : حويه 

ًااااطضضت بضرى ًاطت ارتي : سلمى 

كاىت سلمى ىاوية تيسل ًالقتها يف بضرى  )

 (بيس م اىْسذت الذقوبة 

بضرى ؿحكت وبست تقلى مه جوو الحسن 

بس حاكه رقة مليوىة لهيام 

جلسوا البوات وكملوا سواليّ وجايبيه حب 

زوار الضمس وطاهي بويواو وجلسة ٓوااااىة 

قامت هيام تسق و رًس وبرؿو م رز 



! بوات رًس م يرز : جلست بؾيق وقالت 

ُرييب ًاز مو مه ًوايسه يارب : حويه 

اليكون ػار له طيء 

! حووييييه ٓال هللا وال ٓالتس : هيام ٓست 

استَْر هللا بس ييوي : حويه مسكتها 

مغسومة اىه م يرز 

هيام مه متى سآر ؟ : بضرى رآت 

 )هيام م رزت ًليها وهي تقول بوْسها 

رالظ مو الزم اقولها ورالظ الزم تْهم اىها 

 (مالها زرل ٓيه 

رالظ اسكتي : سلمى همست لبضرى 

! مالتس زرل 

بضرى تصكرت وسكتت 

رًس يسززقق ًليي : ليه ٓست 



رزي رزي : هيام ركؾت لها 

ليه هست راسها بموآقة ورزت ووػلها 

ػوت رًس 

ليه : رًس 

لبيه : ليه 

السبيكر مْتوح ؟ : رًس 

ال : ليه استَربت 

سلمي يل و هيام وقويل اين : رًس ابتسم 

كيب وبذير ووػلت القغيم مه ساًة 

وسلمي يل و الكل ولياز تسقون كلها يوم 

واجي 

ابضر يوػل يييوين : ليه ابتسمت براحة 

سكر رًس ورجى يقْل جواله ىهائًيا 

!!! سكرر : هيام زًلت 



ايه : ليه ىاهرتها 

رير كوت بسمى ػوته و : هيام ماتت زًل 

االقل 

يسلم : ليه قامت وحؾوتها وهمست 

ًليتس اول وحسه ويقول وػلوا لها اين 

بذيير ولياز تقلق ًلي 

هللا يسلمه مه الوار : هيام ابتسمت 

جلست هيام ووؿح ًليها الؾيييق كاىت م 

تسولّ وهي كاىت مضتاقة له 

بوات متى المذيم ؟ : حويه 

بكرا : اليووز 

وهللا ؟ : حويه 

اي وهللا : اليووز 

لييه تيايل ساًسيوي بأُراؿوا : حويه ٓست 



ماش اىا وبضرى وبيان : سلمى ؿحكت 

رلغوا 

اِ اىا بايق اُلب مالبسي الحلوة : هيام 

والسآية يف بيتي 

كيب روحي مى محمس لبيتتس : حويه 

وارصي كل طيء تبيوه 

ال ال م يحتاج بروح مى رًس اشا جاء : هيام 

بكيْتس : حويه راحت هي وليه يجهسون 

بوات احس بيضرب كرك ؟ : بضرى قامت 

وهللا وقققتته اىا بضرب : اليووز 

واىا بيس : بيان وهيام 

بضرى ابتسمت بذبث وهي كاىت ىاوية طر 

و هيام وىاوية تحرقها 



راحت بضرى تسوي الكرك وام رًس 

تساًسها 

وهللا م تضيليوه يبوتي ابيسي : ام رًس 

يذالة : بضرى م كاىت تبي تذرب رقتها 

تكْيه ًقييويي 

يبوت ابيسي حلْت م : ام رًس بأػرار 

تضيليوه 

بضرى ماتت ُيؽ وهي اول رقة رربت 

جابت الكرك ام رًس وكاىت بتغب لليووز 

وهللا م : بحكم اىها الكبيرة بس ٓست هيام 

تغبيه يذالة جيبي 

هاتس هللا يذليتس : ابتسمت ام رًس برؿى 

لرًس ولوا 

امييه يارب : هيام ابتسمت 



بضرى : جات بضرى وػررت هيام ًليها 

! ريير رليتي رالتي تضلها 

وهللا يحبيبتي : بضرى ػررت بغوت اًلى 

رالتي حلْت م اطيلها تبيوي م اتيب 

هيام ًلى مضارِ يوْص ػبرها وقالت 

هللا يييووي ًليتس : بهمس 

ػبت هيام وطربوا البوات وماهي اال ثواين 

وكملوا الجلسة حويه وليه 

ػار الوقت ليل وهيام توتنر مى حويه 

ٓالمقلف 

متأكسة قال بيرجى ٓالليل : حويه بضك 

وهللا اىه قاله حتى قلت بأرص مالبس : هيام 

قال سالمات لليل قلت 



 وهو للحيه ١٢ُرييبة الساًة : حويه ػست 

ماله حس 

هيام ارص جوالها وزقت ًليه وكاليازة جاها 

ًشيسىا اليميل ان الهاتّ المقلوب * ػوت 

* مَلق الرجاء المحاولة الحًقا 

حويه توػليوي لبيتوا : هيام زٓرت بؾيق 

يالله امضي : حويه 

رير اىتي وياها ويه رايحيه : كلى كاسر 

لبيتوا : هيام 

بجي ميكم : كاسر ػس 

كليوا كلهم ووػلوا هيام واول م زرلت 

رجيوا لبيتهم 

 ______••______

الغباح الكل كان مستوْر 



جهستوا اليشبة ي ىازيه ؟ : ام محمس 

ايه ايه يذالة : ام رًس 

وييه رًس ؟ مه اول م سميت : ام محمس 

بقالق بضرى موه واىا م كوت ازري ًه 

الذقبة اػالً ال اىا وال جسه وهللا لو تضوٓيه 

كيّ جسه ًغب وىسل ؿَقه اول م سميه 

ٓالمجلس يقول ابضرك يرز ٓيها ًلى احس 

! مه الجماًة 

رالظ يذالة سكري و : ام رًس باست راسها 

الموؿوو 

ال وهللا ؟ كيب اىا بسكره : ام محمس ًغبت 

بس قاؿي ؟ 

ام رًس كاىت تسري ان رًس يف مضكلة 

هللا : كبيييرة رغوًػا اىه م قال لجسه وجسته 

يييه 



! يامحمس ويه ولسك رًس : ابو محمس 

وهللا مسري راح للقغيم امس : ابو رًس 

ولياز رز 

وراه مسكر جواله جيل : ابو محمس بيغبية 

ابواب الجوة تسكر يف وجهه اللي م يستحي 

استَْر ربك يبه : ابو رًس طهق 

! ارلع زق ًلييه : ابو محمس 

ابو رًس ارص جواله وزق وكان جوال رًس 

مَلق 

كيس اىه جاي والذف م : ابو رًس  يبه م يرز ا

ٓيه ارسال 

وهللا م هوتي بس هللا : ابو محمس بتهسيس 

! يارصين ان اسلمته 

ابس ولسي تحت امرك : ابو رًس ؿحك 



واىت توتنرين ارص : ابو محمس بسذرية 

طورك ؟ 

ؿحك ابو هيام بغوت ًايل وهو اللي زرل 

و الكلمة 

اِ ي ًم وهللا ي جسي سسز لك : محمس 

وحسة 

اًقب ياللي : ابو محمس رمى ًقاله و محمس 

تقول كصا ليمك اًوبوك اىت م ! م توتذي 

! تستحي 

هاه يمحمس وهللا ي ابوي سسز لك : ابو رًس 

وحسة بس تحس ٓيها اما اىا كالم بس 

محمس كاح يؾحك 

بسسرًة ! ماطاءهللا تؾحكون : ٓارس 

تأررىا 



كليوا الكل وٓارس يتوًس يف رًس اللي م يرز 

ٓالجمس كاىوا البوات مى كاسر اللي يسوق 

وجوبه جسته ام محمس 

يا هيومه : ام محمس 

لبيه يجسه : هيام 

! م زقيتي ًلى رجلتس : ام محمس 

اال وهللا يجسه بس م يرز جواله مَلق : هيام 

حاويل كيب الحيه : ام محمس 

كيب : هيام استَربت 

زقت هيام ورز رًس ٓست اول م طآته رز 

! رًيس : هيام بضضوق واؿح و ػوتها 

ًيوىه : رًس 



رير ان طاء هللا ويوك مه : هيام بيتب 

جوالك الكل يسق واىت م تسري ًه هواء 

! زارك 

قلت لتس التسقيه م برز ػح وال ال وال : رًس 

ليه م قالت لتس 

ال يضيد وش اللي م برز : هيام بيغبية 

الواس تقلق ترا 

الواس وال هيامي ؟ : رًس ابتسم 

ويوك ؟ : هيام 

رًس ؿحك ًضاىها م رزت وًرِ اىها 

ٓالقغيم : استحت 

! ىيييمم : هيام طهقت 

! وطْيتس : رًس ٓس 



رًس م تسري ًه المذيم وال : هيام بؾيق 

وش 

رًس ؿرب راسه وهو توه يتصكر المذيم وقال 

اووههو ًضان كصا ٓارس كسر  )يف ىْسه 

وهللا  : (جواله مه السقساق ًلي يويلي موه 

اين ىاسي 

اسمى ًموًما احوا متجهيه له الحيه : هيام 

وم ارصت مالبس زآية البركة ٓيك كل 

مالبسي ٓالبيت والمْتاح ميك 

كيب هللا يحْنكم مقسر اجي : رًس ابتسم 

وهللا 

! رررًيسز : هيام ؿاقت ػسق 

يروحه : رًس هام يف موقوقها 

وهللا اشا م جيت اين ال ازًل : هيام بتهسيس 

ًلييك 



تسًليه ؟ وًمرتس كلمتيوي : رًس ؿحك 

واىتي مروقة 

هيام تصكرت اىها زايم ترز رزوز ترٓى الؾَف 

تكْى يالرًس : ومذتغرة جًسا 

ابضري بيستس : رًس ٓس 

تمضي االن وهللا المذيم : هيام بهمس 

بسوىك م يسوى 

اًتبريوي وػلت الرياؼ : رًس ابتسم 

هللا اليحرموي موك : هيام ابتسمت 

استوزًتك ريب 

والموتس كمويوي ًليتس كل طوي : رًس 

ترا ٓتحت جوايل 

ابضر اىتبه للقريق واترك الجوال يف : هيام 

رير 



ؿحك رًس وسكر 

اما هيام اللي تَيير موزها بيس ػوته وٓيالً 

اػبح لرًس تأثيير قوي ًليها سواء سلبي او 

ايجايب 

ماطاءهللا زقيتيها سالْة اىتي : ام محمس 

وياه 

كلمه مه : هيام ؿحكت  وش يجسه اول مره ا

بيس م سآر 

ارلغي ويوه بيجي للبر ؟ : ام محمس 

ايه ان طاء هللا بس للحيه ٓالقغيم : هيام 

يويله مه جسه وياله التيلمون : ام محمس 

قاؿي قولوا اىه توه وػل بيته وبيأرص كم 

لبسه وبيجي 

ابضري : الكل 



ًوس رًس اللي مسك رف راجى للرياؼ 

قاكيه ػوت جواله ميله اتغال جايه 

ارحب : رًس طاِ اسم ٓارس 

! وليوه يرًس وليوه : ٓارس بيغبية 

آااا ليه : رًس اىْجر ؿحك 

تستاهل يحيوان ًضان ثاين مره ترز : ٓارس 

وهللا م طْت اتغالك كان جوايل كايف : رًس 

تذسى اًرِ اىك ؿايق ومقْل : ٓارس 

جوالك ًمس 

زامك ًارِ ي الْارس : رًس ابتسم بؾيق 

وطْيوي ليه اليتب شا كله 

احسه ًضان ترز وتضكي يل كل : ٓارس 

همومك م تذليوي و ىار مسري ويوك ٓيه وال 



ترز وال طيء و االقل ارسل رسالة اتقمه 

! ٓيها 

اسّ وهللا حقك ًلي : رًس 

رالظ اققى الضر بتجي المذيم : ٓارس 

ايه ايه ساًتيه وال ثالث واىا ًوسكم : رًس 

اسمى ترا جسي بيصكيك اليوم : ٓارس 

يوووه ليه : رًس ارتيب 

ًضان بضرى : ٓارس 

! ابيس موي سيرتها : رًس قال بقرِ 

ميليه وهللا التقويل كل طيء مه : ٓارس 

كققق للسالم ًليكم 

اسمى بسكر واىت اطَل جسي : رًس 

ٓارس رز بموآقة وسكر رًس وكمل زربه 



 ______••_______

ًوس االهل الكل وػل للمذيم 

ٓارس بأبتسامة ًصبت ًيوىها وهي تقاليه 

وقالت يف ىْسها 

اه يارب كل يوم ييصبوي بؾحكاته  )حويه 

 (وسواليْه يارب اجيله مه ىغيبي 

 اليغر ٥اسميوين صيه الساًة : ٓارس 

بجيب زبابات للييال كبًيا 

تكلمت حويه وهي اػالً تبي تسرل ميه 

ال وهللا لكم رب واحوا مالوا : بوقاش رير طر 

! رب 

ىيم ىيم ؟ : ٓارس لّ لها بقوة 

وطو ىيم ىبي : حويه رآت بس كملت 

ىليب 



ووييه تليبيه ان : ٓارس بيغبية رْيْة 

طاء هللا استاشة حويه؟ 

هاه ويه  : (ييييون حويه وهللا  )حويه 

ػح وال ال يبوات ! اليب زارل يف ريمتوا 

ااييييه ػح : الكل وقْوا ميها 

: ٓارس ابتسم و جوب وهمس لكاسر 

! بتمسك ارتك وال اجيها 

سالمات رالظ بكلمها : كاسر كاليه بقوة 

اىا 

اًجل كيب : ٓارس 

حويه سالمات طتبيه : كاسر مسك حويه 

بالسباب ولس اىتي 



اسميوي ًاز م ًوسي اىا : حويه بؾحكة 

سواليّ هصا للييال وهصا للبوات كلوا ٓالهوا 

سوا 

كيب اىا اوريتس وهللا ألقول لجسي : كاسر 

ال ال هوىت رالظ م ابيه : رآت حويه 

حسيبك ريب 

تم يولس اليم : ؿحك كاسر ورجى لْارس 

كْو ًليك شيببااان : ٓارس ابتسم 

اِ هللا يارصهم : حويه رجيت للبوات 

بيوبسقون واحوا بواكل تراب هوا 

ًازي ًوسي الغراحة م ابيه اراِ : هيام 

موه 

ياليل شي الرقيقة يذتي حوا ىبيه : سلمى 

! كيب 



بسم هللا وش قلت كيب : هيام 

بوات اسميوا مالوا اال حل واحس : بضرى 

وش ؟ : لْوا لها كلهم 

ىقلب رًس : بضرى 

حبيبي ىاسية ان رًس اليه : هيام ؿحكت 

كثرهم ًغبية  القوم وا

ازري م ىسيت بس ىحاول يمكه : بضرى 

يليه ويقتوى 

اىا ًه ىْسي اكلب جسي وال اكلب : حويه 

رًس 

واحوا وهللا : هيام وسلمى وليه وبيان 

رالظ كيب اىا بكلمه : بضرى اىبسقت 

ىسيتي اىتس !! ىيم ىيم : سلمى ٓست 

! كليقته 



واشا قلت ًضان وىاستوا : بضرى 

رالظ ًاز تراتس مغذتيها : حويه ًغبت 

 !

رالااظ بكيْكم بسم : بضرى ارتْى ػوتها 

كلتوين  هللا ا

هيام كلميه : حويه مستقغسة تقهر بضرى 

بيذؾى لتس وبيجي ًلى وجهه 

ايه ايه تكْيه ياهيام الرًس : سلمى ٓهمتها 

هاه ال : هيام ماتت بيس موازات سلمى لها 

رير بوات م ايب 

اقول اليكثر وبتكلميوه اول م يجي : سلمى 

وًساه بس يوغرىا 

مى اين م اهه وطكلي بلقم : هيام تكتْت 

هواش بس لييوىكم 



البوات ؿحكوا كلهم 

 ________••_________

اليغر امتلت اسوار المذيم بغوت سيارة 

رًس ميلوه وػوله 

سالم هللا ًلييييكم : رًس بغوت ًايل 

وًلييكم السالم : الكل ٓس ماًسا الجس قاؿي 

رًس ىسل وزرل بيت الضير يسلم ووػل 

ًوس جسه 

رًس ُمؽ ًيوىه اول م ؿربته ًغا جسه و 

كتْه بقوة 

كاىت ؿربات ابو محمس تكسر الينام  )

حتى ًياله م يتحملوىها بس رًس كاىت 

 (ػامس قسامه وال تألم 

تمون يأبو محمس : رًس ابتسم 



ويييه كوت ُاااكس هاه : ابو محمس بيغبية 

؟ 

قريب كوت ميسوم وحلْوا : رًس احتس ػوته 

ًلي امسي ًوسهم وجيتك اليوم الثاين 

ليه !! وسالْة بوت ًمتك ساره : ابو محمس 

اىا ارر مه ييلم 

احمس ربك اىك م ًرٓتها ألين : رًس بيغبية 

اىا ىازم اين ًرٓتها 

تستاهل طرو اللي : ابو محمس بيغبية 

يذلي زوجته مه اول يوم ويروح يذقب 

! اًوبوك م تستحي 

حغل رير والضيقان طاكر : رًس 

قم اشلّ مه وجهي : ابو محمس 



رًس كلى متجهة لمذيم الحريم يسلم و امه 

رًس : وهيام بس استوقْه ػوت ٓارس 

لبيه : رًس لّ له 

التروح ًوسهم ٓيه حريم مه : ٓارس 

الجماًة 

ازري كيب طْت رجالهم : رًس 

! كيب ومكمل تروح : ٓارس 

ٓارس التَثوي رالظ : رًس زٓر بيغبية 

بسلم و امي واجي 

اوه ًضان امك كيب قل مه اول : ٓارس 

راح ٓارس للذيمة وكمل رًس لمذيم الحريم 

يولس يأم رًس تيايل : رًس 

لبيه يارًس جايتك : ام رًس ٓست 



: رًس ابتسم اول م طآها وسلم ًليها وقال 

طويف يل كريق 

ام رًس تأكست هالمره م تبي تييس ُلقتها 

مى بضرى وطآت م ٓيه احس اال سلمى 

وهيام كاىوا يضيلون الموقل حق الجمر يبون 

يسرلوىه الذيمة 

يبوات اًجلوا رًس بيسرل : ام رًس 

اػبري يذالة شا حار وثقييييل : سلمى 

ايه ايه زقيقة بس : هيام 

رلي : رًس ابتسم اول م سمى ػوتها وقال 

هيام تجي 

هيام اشا رلغتي تيايل : ام رًس 



هيام كان وراها طَل ومجهسة كم ٓيالية 

يذالة وهللا اين مضَولة تكْيه اىا : ميها 

يالله قبلت اساًس سلمى 

رالظ يبوتي : ام رًس 

هيام مضَولة م بتجي : ولْت لرًس وقالت 

قويل لها رًس : رًس بان الؾيق بمالمحه 

يبيتس 

يبه الحالل وطصا كل شا اطتياق : ام رًس 

توك امس مسري قبله طايْها 

! يمه : رًس 

رح رح هللا يغلحك : ام رًس 

وقْلت الباب الْاػل بيوهم 

رًس كَت اليغبية و مالمحه وكلى 

لسيارته وارص ٓروته ولبسها وتلقم بضماُه 



وكاىت ًيوىه حمراء رجى للذيمة وجلس 

بهسوء 

ولس رًس : محمس 

رًس لّ له بسون م يوقق 

تليب ميوا و السبابات : محمس 

سالمات ؟ ال م ايب : رًس 

وهللا ان تليب طوٓوي حلْت : ٓارس ىف 

اِ ي ٓارس ليييه تحلّ م ايب يذي : رًس 

جايك مه سْر وتيبان احمس ربك اين جيت 

! للمذيم 

مايل زرل كلوا ىسآر ومى شلك : ٓارس 

ىستاىس 



رًس ًغب صيازة وػس وهو م يبي يَلف و 

احس ويوتنر بس تغير مضكلة ويقيح ؿرب 

باللي كان سببها 

 زباب ١٥وػلت السبابات وكاىت 

جاهشيييييه : ٓارس ؿحك 

هللا اليضَلوا اال بقاًته : رًس 

اػه وقم رل موي : ٓارس ؿربه و راسه 

السًل مو وقته 

رًس مسك يسه ولْها ورا ههره وتألم ٓارس 

وجى ٓكوي يكلب : ٓارس 

ايه لياز تمس يسك : رًس ابتسم وهمس له 

يورو واىت موت بقسها 

اًقب حرام اين : ٓارس تكلم اول م ٓكه رًس 

قسها وقسوز 



ايه ايه واؿح : رًس 

ركبوا وبسا اليب والمسح والقهبلة 

 _______••_______

حويه كاىت تراقبهم مه ٓتحه يف احس 

هللا حسيبهم هيااام : االطرًة وقالت 

ىيم : هيام جات 

وليوه ورا م كلمتي رًس يوم جاء : حويه 

يسلم و امي 

يوه كوت مضَولة وىسيت مه سالْة : هيام 

السبابات 

وهللا محس ؿييتس اال : سلمى ؿربتها 

الوسيان اللي ماله سوى 

حضى تراين اىسان واىسى طْيكم : هيام 

زيق ًليه بسرًة : حويه 



اِ كيب : هيام 

زرلت هيام الذيمة وارصت جوالها مه 

طوقتها وزقت ًليه 

رًس كان واقّ و السباب وطاِ اتغالها ورز 

الوه رًس : هيام 

رًس ابتسم اول م سمى ػوتها بس م ىسى 

رير : رٓؾها له 

يمه ًساه رير ػسق : هيام اىغسمت 

رلغي وش بَيتي : رًس 

اسمى تيال ًوس المذيم حقوا : هيام 

يالله جايتس : رًس 

هيام سكرت وركؾت للباب واىتنرت وكلها 

هيام : زقيقتيه ورًس يقول 



ازرل م ٓيه : هيام ٓتحت وكاىت ورا الباب 

احس 

رًس زرل وطآها البسه ٓروتها كاىت بيؾاء 

وطيرها يالًبه الهواء ووجهها كان جمييييل 

بضكل يوجى ػسق 

لبيه يهيام الرًس : سحبها لحؾوه وقال 

امريوي 

اول طيء ٓكوي طوي : هيام اىكتمت 

واموت ايب ىْس 

ابٍس وهللا م تروحيه مه : رًس هس راسه بوْي 

حؾوي 

هيام ارتْيت وباست لحيته 

تبيه تموتيوي : ارتذى رًس مه حركتها وقال 

اىتي ؟ اًوبوتس ارٓقي بحايل جايتس و 

وجهي ولو تقوليه كب ٓالوار كبيت ٓيها 



تكْى : هيام كان رسيوها ورضمها ُحمر 

يالرًس 

تم وهللا اىه تم : رًس ؿاو بيس ًسوتها ٓيه 

ىبي ىليب زارل بالسبابات : هيام اىبسقت 

لو تيقوىا اثويه بس 

اها كل الحب شا ًضان تليبيه : رًس ابتسم 

اىت ًارِ حبي لك م يحتاج : هيام 

اىضهس اين ؿيت ٓيتس : رًس حؾوها بقوة 

يبوت سيّ 

كيب بتجيبها ػح : هيام ؿحكت 

مه الييه شي قبل شي : رًس 

وش : هيام تجرأت وحاوكت رقبته بيسيوها 

اسوي اىا بيسك 



تبيوي اسوي : رًس حف رضمه بذضمها 

طيء يذليتس تكرهيه الساًة اللي 

كلبتيوي ٓيها السباب؟ 

مثل ايص : هيام كاىت هيماىه يف مالمحه 

مثالً 

قرب رًس مه مبسمها وكان ىاويها رالظ 

وٓست هيام وتركته 

ررًيسز : هيام بغوت رجول 

يييوىه : رًس ؿحك 

بروح اىا وتكْى ال توسى : هيام 

ىساتس موتتس مستحيل اىسى لتس : رًس 

كلب 

هيام ابتسمت برؿى وهي تضوِ كيّ بسا 

رًس يتحسه ميها 



هللا يذليك يل : هيام 

كان كل طيء بيه رًس وهيام تحت اىنار  )

بضرى اللي كاىت تبكي بحرقة وهي تسًي 

 (ان هللا يارص حقها ويوْغلون 

كلى رًس وهو متضقق مه الْرحة وقال 

يالْااارس : بغوت ًايل 

يالبيييه يالرًس : ٓارس ابتسم 

جيب زبابيه وزرلهم مذيم الحريم : رًس 

ماطاءهللا اطوٓك وقْت بغْهم : ٓارس 

ميه اللي اقويك هيام وال حويه 

هيام وهللا وارلع بسرًة : رًس 

و شا الذضم : ٓارس اطر و رضمه 

رًس قرب وسلموا و رضوم بيؽ 



ماهي اال ثواين وكليوا ػوت ؿحك البوات 

ووىاستهم 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

كتبوا بالكوموت ًضان اقرأ  ) هاه طرايكم ا

واطوِ ترا ارص آكار موكم وتراين زليتكم 

 ٤ االِ اىل ٣اسميوين كل بارت حسزت له 

 ✨االِ كلمة ًضان تستمتيون وتتحمسون 

) 

كلى رًس وهو متضقق مه الْرحة وقال 

يالْااارس : بغوت ًايل 

يالبيييه يالرًس : ٓارس ابتسم 

جيب زبابيه وزرلهم مذيم الحريم : رًس 



ماطاءهللا اطوٓك وقْت بغْهم : ٓارس 

ميه اللي اقويك هيام وال حويه 

هيام وهللا وارلع بسرًة : رًس 

و شا الذضم : ٓارس اطر و رضمه 

رًس قرب وسلموا و رضوم بيؽ 

ماهي اال ثواين وكليوا ػوت ؿحك البوات 

ووىاستهم 

 ______••______

ًوس البوات كاىوا كلهم متسسحيه مه 

الؾحك 

اااااه حسبي : هيام كاىت تبكي مه الؾحك 

هللا بقوويي 

يويلي وياله يبوات : سلمى ماهي اقل موها 

ايب الحمااام 



حويه ؿحكت بغوت ًالللييي وزوت 

ؿحكتها يف مسامى ٓارس اللي ابتسم اول 

م سميها وابيس مه المذيم حقهم ًضان 

يارصون راحتهم 

حويه كاىت تغْق مه الؾحك وتؾرب 

هيام 

هللا يارصكم رالاااػع : حويه 

: ليه بتألم وزموًها توسل مه الؾحك 

حسبي هللا ٓيتس اىتي وياها 

ىجي ًوس سبب الؾحك كاىت ليه مسوية  )

ٓاهمة ٓالسباب واسرًت وليلها هجت ميها 

 (وػقيت يف حسيسة كالية مه الذيام 

بضرى م كاىت تؾحك باليكس كان مضهس 

هيام ورًس يتجسز ويوياز يف راسها وقالت 



كبه و السباب  هييييام : بغوت ًايل وهي را

ابييسيي 

كاىت بضرى مه القهر والَيرة مويمية 

وىاويتها رالظ 

هيام ٓست اول م جاتها بضرى بالسباب 

وبسرًة تذوِ وم امساها حتى تبيس ؿربتها 

بضرى بقوة وكاحت هيام و التراب وراسها 

هللا يبالتس باليمى اااه : يوسِ وقالت 

راسييي 

ركؾوا البوات برًب اول م طآوا السم يقلى 

مه راسها 

هيام كان ًوسها ٓوبيا مه السم واشا طآته  )

 (ُشير يَمى ًليها وتتيب 

حويه ركؾت وُقت راسها بققية قماش 

لقتها ًوس الجلسة 



!!! ٓيه زم : هيام استَربت 

ال ال بس ؿربة ػَيرة : حويه 

اسْه ي هيام وهللا م : بضرى جات تبكي 

طْتتس 

رالظ حغل رير : هيام بيغبية 

سلمى جات تركؽ بموية وطوقة اسياِ 

ػَيرة 

حوويييه ٓيه زم ػح احس : هيام رآت 

راسي حاار 

ال : حويه كاىت طوي وتبكي مه المونر 

يييوين م ٓيه ال تذآيه بس ًضاىه اىتْد 

كيب : هيام 

سلمى ابيست يس حويه واىغسمت كان كبير 

بس م طوهه مالمحها كان ٓوق ًوس طيرها 



بسم هللا ًليتس الرحمه الرحيم : سلمى 

هصا ايضص؟ 

ايييص كبييير ؟ : هيام رالظ اىتهت 

يًبا ويبي له مستضْى : سلمى  تقر

وهللا ؟ : هيام بكت 

سلمى هست راسها بويم 

حويه سبقتهم وىازت ٓارس ألىه كان اقرب 

واحس وطآته 

هال حويه : ٓارس قرب 

تكْى يالْارس : حويه 

! وطْيتس ؟: ٓارس ٓس 

استيجلل ىاز رًس هيام كاحت : حويه 



ٓارس كان يحسب ٓيها طيء وراِ ال مات 

االن : اػالً وم يسري ليه وقال 

ركؽ وهو يوازي رًس 

! يوللس وطْيييه : رًس ركؽ له برًب 

: ٓارس كان يحاول يلقف اىْاسه 

هيام ..هييا..هيي

رًس مات رًب وم اىتنره يكمل اىقلق 

يركؽ للحريم 

ٓارس لألسّ اطتس ًليه الربو وًالجه 

ٓالسيارة وكاح و التراب وهو يضهق ويغارو 

كسجيه طآه محمس وركؽ  : االلم ويبي ا

ٓااااررررسس الحقققوواا 

ٓس ابو محمس ألىه يحب ٓارس وم يحب 

وطْْيييه : يضوٓه ؿايق 



!!! مسري ويه ًالااجه : محمس كان يرجّ 

ابو محمس كان زايم مجهس ميه ًالج بسيل يف 

جيبه كليه وهو يرجّ واًقاه وطوي رجى 

يتوْس كبييي 

هللا يهسيك ي : ابو محمس وسف زموًه 

ٓارس هللا يهسيك 

ميليه : ٓارس ابتسم وقال بغوت مبحوح 

اىا بذير روحوا آسًوا مى رًس 

! وطْييه بيس : ابو محمس ٓس 

هيام كاحت ًليهم : ٓارس 

ابو هيام ومحمس اىققلقوا بسرًة 

وابو محمس وابو رًس جلسوا ًوس ٓارس 

اما ًوس رًس م كان يضوِ طيء وال حتى 

قال يولس زرل ًلقول وٓيالً حويه كاىت 



مسرله الحريم كلهم اال سلمى اللي لبست 

ًبايتها وماسكه جرح هيام 

رًس قرب مه هيام ومست سلمى هيام له 

وابيست 

! هيااام وطْيتس : رًس بذوِ 

م ٓيه طيء كحت بس : هيام وهي تبكي 

بضرى اىغسمت ٓالذيمة وهي اللي كاىت 

تقول رًس بيصبحوي رالظ بس م رؿت 

رًس اىا اللي ػسمتها : وكليت وقالت 

: رًس لّ لها وجوون االرؼ كلها ٓوق راسه 

! هااااه ؟

ًازي ًازي بالَلف : هيام استَربت 

وهللا م طْتها وهللا : بضرى بغوت يرجّ 



كْر ٓيتس : رًس بيغبية  ازرلي زارل ال ا

ازرلي 

رًس ابيس الضاش اللي حقته سلمى وطاِ 

الجرح وهو يحلّ اىه قلبه اللي اىجرح وماهو 

راس هيام 

هللا يجيله ٓؾلوًي : رًس باس راسها 

ًوتس 

ال بسم هللا ًلييك : هيام 

رًس طاِ الجرح وتميه ٓيه ػح كان كبير 

بس مو ًميق وم يحتاج رياكة 

حمسلله بسييقف م يحتاج : رًس زٓر براحة 

رياكة 

حمسلله يارب : هيام بكت وهي تبتسم 



تذآيه مه االبرة آا يبوت : رًس ؿحك 

سيّ 

اًقب وهللا م اراِ موها : هيام قامت 

ماطاءهللا اطوٓتس : رًس اىْجر يؾحك 

ىقيتي ييوي م ٓيتس اال كل رير 

هيام طآت السم يف الضاش اللي ميه 

رًس امسكوي ي رًس : وقالت 

!! وطْيتس بيس : رًس اىقلب وجهه ومسكها 

ابيس السم موي : هيام بغوت تيب ٓجأة 

ابيييسزه 

حويه جات وارصت الضاش مه يسه 

ًوسها ٓوبيا مه السم وتمرؼ : وهمست له 

ًلقول 



رالظ بسيقة : رًس ؿاق اىه م كان يسري 

ًقوين مسحات 

جابتها سلمى وجلست تضوٓه وكيّ كان 

يساري هيام كاىت مه اول تسري اىهم لبيؽ 

رًس ارص المسحة ومسح و رضم هيام 

وػحغحت طوي 

: رًس بيس م رلع جرحها وًقمه قال 

! اجلسي زارل ولياز تيبيه ًمرتس 

ًلى شا : هيام اطرت بأػبيها و رضمها 

الذضم 

جيلوي : رًس ورر اػبيها وباس رضمها 

وهللا قبلتس 

اسمى رلك قريب : هيام حؾوته وقالت 



وهللا اين اقرب لتس مه : رًس هام ٓيها وقال 

روحتس 

هيام بيست ومسكت يس سلمى وزرلت 

زارل 

رًس كلى برا وسمى وش ػار يف ٓارس 

وطصا الليل ال اله اال هللا : رًس 

يبه الحالل اىا بذير وش ػار و : ٓارس 

حرمتك 

بذير الحمسلله بس اىجرح راسها : رًس 

ال حول اال بالله كييّ وش ػار ؟ : ٓارس 

بضرى هللا يارص ىْسها : رًس همس له 

وجى استَْر : ٓارس ؿحك وؿربه 

رًس كوضه 



ٓارس قام بروح ألمي اكموها 

ايه وهللا روح : رًس 

ٓارس زرل بيس م طاِ امه ًوس الباب 

وش ػار لك يمه ؟ : ام ٓارس بذوِ 

بس ًضاين : ٓارس ابتسم وباس راسها 

ركؾت 

رل ًالجك زايم بجيبك : ام ٓارس 

ابضري : ٓارس 

راحت ام ٓارس لّ ٓارس بيروح بس سمى 

ػوت يوازيه 

سالمتك : حويه 

هللا : ٓارس لّ لها كاىت ورا الباب 

يسلمتس 



ٓارس وش ػار : حويه كاىت تبي تسولّ 

لك ؟ 

حويه ػح : ٓارس ابتسم اول م سمى اسمه 

؟ 

ايه : حويه ٓست 

يالبيه ي حويه يالبيييه : ٓارس 

حويه اىهبلت وهي م كاىت تسري بحب 

ٓارس لها 

!! هاه : حويه 

كيب وبذير التذآيه : ٓارس ابتسم 

ٓارس : حويه 

يييون ٓارس : ٓارس مضى وقال 

حويه لْت وزرلت للذيمة وهي وجهها 

احممررر وم تقسر تتكلم 



سلمى كاىت هيام موسسحة و حؾوها 

حويه وطْيتس ؟ : سلمى 

حويه م رزت 

! حوووييييوه ووجى : سلمى ػررت 

هااه ي سلمى هاااه : حويه لْت 

هويتي يف ىار جهوم واىا استَْر هللا : سلمى 

م تسمييه اىتي 

حضى توك ىازيتي : حويه 

حويه وطْيتس احس : هيام بؾحك 

مؾايقتس 

ال بالله ُير طوي : حويه مسكت قلبها 

واكير مه الْرحة 

ًييضضضضواا : سلمى وهيام 



اه يبوات حقييير يليب : ؿحكت حويه 

بمضاًري 

! مه كيب : سلمى ٓست 

الْارس : حويه همست 

!!! كصششااااااببببييه : هيام ػررت 

: رًس كان ورا الذيام يكلم قال بغوت ًايل 

! هييياام اقغري حستس 

يويلي وياله : هيام ٓست 

يويلي وياله : حويه مسكت ٓمها وطهقت 

اىا اليكون سميوي 

رًس ارلع : ٓارس قال بغوت مسموو 

امص 

البوات ػرروا كلهم 



رًس كان زمه يْوورر كان يَاار وُيرته قويية 

!! وجى يوجيتس اىتي وياها : 

وليوه رييير ياللي م تستحون : ٓارس 

سلمى ٓست وكليت اول م حست اىه رًس 

بيسرل رغوًػا اىه الذيمة لها بابيه وكاح 

اااااه : راس هيام و االرؼ وػررت مره ثاىية 

هللا يارصتس ي سلمى 

زرل رًس بقوة للذيمة ومسك ٓك هيام 

هيياام : وهمس لها وهو طاز و اسواىه 

! قغري حستس م تْهميييه 

كيب رالظ اسْه : هيام رآت 

ػوتتس اىا الوحيس اللي : رًس قرب موها 

اسميه ٓاهمة 

كيب ترا م ٓيه احس : هيام 



المذيم : رًس طس ًليها وقال بيغبية 

! مليااان وتقوليه م ٓيه احس 

ال ال اقغس محس قريب مووا : هيام تألمت 

! وبيسيه ابيس موي تيورين ترا 

كلها واحس : رًس تركها بس حف يسه ورا راسها 

سواء قريب وال بييس وترا اُلبهم يمضون و 

! المذيم كامل 

رالظ ابضر : هيام هست راسها 

رًس رٓى ًيوه اول م حس اىه طاِ طيء 

ًه الباب وكاىوا بضرى وبيان ػس بسرًة 

وحف وجهه ًوس رقبة هيام 

هيام اىْجيت وػارت تتوْس بسرًة 

! وطْيييك : وهمست 

: رًس ارتذى اول م طم ريحة ًقرها وهمس 

يف بوات ًوس الباب 



بوات ابيسوا رًس ًوسي : لْت هيام وقالت 

بيان كاىت مغسومة مه المونر كاىت  )

تحسب رًس يبوس هيام كاىت مْجوًة 

متيوزة و المواهر شي يف المسلسالت بس ، 

اما بضرى كاىت تحترق ػسق وبتموت ُيرة 

وهي وزها تجي وتبيسه ًوها وتصبح هيام 

 (قسام رًس 

وهللا وكلى رًس : بيان قالت بغوت مسموو 

روموسي 

هيام اىغسمت وىاهرت يف رًس وحغلته 

يؾحك 

وجى ي بيان : هيام ؿربت راسه وقالت 

اسْه : بيان ركؾت وسحبت بضرى 

ههههههههههههههه 

اىا تؾربيوي ؟ : رًس لّ لها وًيوىه تجصب 



ايه اؿربك وش ًوسك : هيام بقوة 

رًس ىاهر م طاِ ٓيه احس وبيس يسه وكاحت 

هيام وكان رًس ٓوقها كان قريييب موها 

بضكل يذوِ كان المسآة بيه وجهها 

ووجهه طيره كاىت هيام تتوْس بسرًة 

طْيتس تتوتريه اشا قربت : رًس ؿحك 

موتس ؟ 

اجل تبيوي اسولّ : هيام لْت وجهها 

كبييي 

ايه سولْي : رًس مسك وجهها وثبته 

جستتتيي جااات : هيام كاىت رايْة وقالت 

ٓس رًس ووقّ بقوله وؿرب راسه ٓالذيمة 

بحكم اىه كويييل مسك راسه وىاهر يف هيام 

وحغلها تؾحك 



اه ياهيامي راسي راااسسي : رًس 

وطْيييك : هيام سكتت وٓست 

مسري مسري امسكيوي : رًس ابتسم بذْه 

: هيام زرلت يسيوها ورا ههره وحاوكته 

مسكتك بس تكْى اجلس م بقسر ًليك 

اجلسس 

مهو اىا : رًس جلس وسحبها لحؾوه وهمس 

اللي تليبيه ًلي واتركتس بسون رز 

يووه : هيام توها تستوًب اللي ػار وقالت 

يسمجك ابيس بس 

كاىت تحاول تْلت يسيوه مه رغرها 

رًس زرل وجهه يف طيرها وطم ريحته وهو 

كل طيء يذع هيام يقتله قال بغوته 

هيام رليتس بحؾوي طوي : الثقييل 



: هيام لْت ًليه وباست رضمه وقالت 

ػوتك ليه يأسرين 

اىا ػويت بس اىتي : رًس شاب حرًٓيا وقال 

كل طيء ٓيتس يقتلوي 

وججيى يوجيك : زرلت ام محمس وػررت 

اىت وياها ياللي م تستحون 

اىا : ٓست هيام بتقوم بس طس ًليها رًس 

! قلت رليتس 

رًس قم قم هللا اليبارك ٓيك رح : ام محمس 

ًوس الرجال 

كيب ابضري بس طوي بكلم هيام : رًس 

وبروح 

ام محمس ىسلت حصياىها ورمتها ًليهم 

قممم : وػررت 



هيام بتموت مه حؾوه وكاىت وزها تسٓه 

ىْسها 

كيب يجسه : رًس مسح وجهه وقام وقال 

رالظ 

كليت ام محمس ورجى رًس يمسك هيام 

ًازي ترا مو الزم تْشيه كل م : وؿحك وقال 

طْتي احس م سويوا طيء ُلف 

: هيام كاىت حااااره ػسق وهمهمت له 

هممم كيب كيب 

يويلي : رًس ابتسم ومسك وجهها 

يالمستحييه 

هيام ابيست يسه وقالت بغوت يالله يوسمى 

رالظ رًس اكلى : 

رًس حف راسه و كتْها ولّ وباس رقبتها 

بقوة 



يحيوااان : طهقت هيام وبيسته وقالت 

بتيللمم ٓيووي 

ماطاءهللا ميه الحييوان ؟ : رًس ؿحك 

بضرى : هيام بهمس 

! وش قلتي : رًس 

وال طيء قلت الضيقان : هيام 

رًس ابتسم وتلقم بضماُه وكلى 

اما هيام ؿااًت ٓييوىه اول م تلقم 

وحغوته يف ىْسها 

كليت هيام ركؽ للحمام كان ٓيه مراية 

متوسقة الحجم ابيست طيرها ًه رقبتها 

وطآت مكان البوسة ازرررق وواؿح 

هللا حسبي ًليك ي رًس ووش : همست 

اسوي ٓيها شي الحيه 



كليت ورجيت طيرها و اليالمة وتكلمت 

وهي حاكه يسها و طْايْها بسون سبب 

بوات احس ميه طال ؟ : وقالت 

كلهم هسوا روؤسهم بوْي 

ليه ؟ : سلمى بضك 

هيام م رزت وكليت 

: حويه اىْجرت ؿحك وهمست لسلمى 

طكله اللي يف بايل 

وهللا وسواها رًس : سلمى بغسمة 

وووطص ؟ : حويه سكتت واىغسمت 

! يمه ووش : سلمى 

باسها يف رقبتها وًلمت : حويه همست 

الاا اىا كوت احسبها يف مكان : سلمى طهقت 

ثاااين ألىها كاىت مَقيه طْايْها 



هللا يليوتس واىا استَْر : حويه ػررت 

!! هللا 

وش اسوي هي ُبية بيس الكل : سلمى 

! بيْكر ىْسي 

هيام زقت و رًس 

مسرو اطتقتي ؟ : رًس ابتسم 

اييه وطوي واموت ًليك : هيام بيغبية 

جايتس : رًس 

سكر وجاء ًوس الباب وٓتحت هيام وكليت 

! هات طماُك : يسها وقالت 

رًس اىْجر ؿحك اول م تصكر السبب ىسل 

الضماٌ مه راسه بيس م كان متيغب ٓيه 

رصيه : ومسه لها 

هيام ارصته وقبغت يسه 



ازرلي بس وهللا ال : ؿحك رًس وقال 

اسألتس مه القبغة 

هيام زرلت وسكرت الباب وراها 

وحقت الضماٌ و رقبتها وسسلت طيرها 

مه حوله وٓاحت ريحة ًقرها وبذور 

طيرها ٓالضماٌ 

هيام بايق بتسويه : ام ٓارس جات تركؽ 

ٓياليتتس؟ 

ايه ايه يالله : هيام ؿحكت 

كاىت ٓياليتها ػحه طْاِ مليان اسماء 

البوات وكل وحسة يقلى اسمها تسأل وحسة 

سؤال 

هيام جميت الكل حتى االمهات 

جاهشيه ؟ : هيام 



جاهشييييه : الكل 

هيام مست يسها وسحبت واول اسم كلى 

كان ًهوز 

ًهوز : هيام 

ًهوز وقْت 

يالله ارتاري وحسة واسأليها سؤال : هيام 

ارتار بيان : ًهوز 

هايت : بيان وقْت 

وش طْتي ٓالذيمة الغَيرة : ًهوز 

وجيتي ووجهتس احمر 

بيان تصكرت وؿيية هيام ورًس وقالت بكل 

هيام ورًس : جرأة 

!! ووش كاىوا يسوون : ًهوز طهقت 



راحت ًليتس قلوا سؤال : بيان ؿحكت 

واحس 

الكل اىتابه الضك والْؾول 

كيب زوجيه وش الْؾول : ام رًس ؿحكت 

له ؟ 

كل االمهات اتْقوا ميها 

هيام رجيت تسحب ورقه وهي بتموت 

بضرى : احراج 

اسأل : بضرى وقْت 

ايه بس ارتاري وحسة : هيام 

اىتي ارتارتس : بضرى 

هايت سؤالتس : هيام 

وش الَلقة اللي سويتيها وىسمتي : بضرى 

ًليها 



اين تسوجت رًس : هيام ٓكرت وقالت بمسح 

الكل ؿحك وهم ًارٓيوها تمسح بس بضرى 

سجلت ػوتها وسكتت بذبث وارسلت 

المققى بيس م ًسلت و ػوتها ًضان م 

ييرِ اىها بضرى للواتس رًس مه رقم 

وهمي 

يارب تغير بيوهم مضكلة  )وقالت يف ىْسها 

 (يارب 

هيام كلمت تليب وكلها كاىت ؿحك 

بؾحك 

بس ارر اسم كان موجوز كان اسم هيام 

وارتارت حويه 

هال : حويه 

تتمويه تتسوجيه اللي تحبيوه ؟ : هيام 



حويه ابتسمت اول م تصكرت كالم ٓارس لها 

ايييي وهللا : 

ًيضضوا ي حويه : هيام ؿحكت 

ميه هو : حويه سكتت وقالت ام محمس 

يحويه وابضري به 

رليه مستور يجسه : حويه ابتسمت لجستها 

اما ام ٓارس كاىت تسًي مه قلبها ان حويه 

تقغس ٓارس ألىها كاىت تضوٓها زوجة 

مثاليية له 
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اما رًس ووػلته الرسالة وزرل وطاِ 

هيييه ي  )المققى وقال يف ىْسه بؾحكه 

 (هيامي وهللا ال اىسمتس ػسق 

بلك المرسل وبسون اي رز حتى 



ٓارس كان سرحان ويتصكر ػوت حويه 

وىققها ألسمه 

ٓارس ويه وػلت ؟ : رًس 

موجوز موجوز : ٓارس بغوت رْيّ 

يولس موت و بيؾك ميه اللي ارصت : رًس 

! تْكيرك 

احلّ ؟ محس هللا يغلحك : ٓارس 

براحتك بس اىا ًارٓها ًارٓها : رًس توهس 

كيب اسمى بقولك وهللا م : ٓارس ابتلص 

اقغس طيء واين ابيها بالحالل 

اىققق : رًس ٓس وسميه بكل حواسه 

ال ال مو وقته ابًسا : ٓارس ترزز وقال 

! يحيوان كمل : رًس ؿربه 



ٓارس رجى يوسسح وترك رًس بْؾوله 

محمس جاء وهو يقْي زراىه 

! ًيال كْص وطصا الجسول : محمس 

ٓارس قام وراح زارل ًضان ريحة السران م 

تكتمه 

محمس ٓهم وتيصر موه 

محمس م وزك تيرس : رًس 

اال وهللا بس م لقيت بوت الحالل : محمس 

ليه م تأرص بضرى ؟ : رًس ابتسم 

ًازي وهللا ًاز تغسق م : محمس ابتسم 

جات يف بايل 

اجل بكرا ىكلم الضيبان وابضر بوقّ : رًس 

ميك 



تم : محمس ربف كتْه 

رًس تكْى يذوي : جاء كاسر يركؽ 

احتسم يذوي : ٓس رًس 

م جبت ٓراش وايب ٓراطك : كاسر حك راسه 

ابضر به طوٓه ٓالسيارة : ؿحك رًس 

كاسر تقسم وباس راسه وراح 

ىاموا الكل وزرل رًس يسور ٓروته وهو كان 

برزان 

! وجى ويه ارتْت شي : رًس 

تصكر اىه اًقاها ابوه يتَقى ٓيها 

سالمات طْيوي ػاير : رًس ؿرب ىْسه 

جميية وهللا مايل اال هللا وهيام 

زق ًليها ورزت ليه 



هيامي : رًس 

هيامك ٓالحمام : ليه ؿحكت وقالت 

وميه سمح لتس ترزيه : رًس 

اىا : ليه 

اسميي اشا جاتتس قويل لها رًس و : رًس 

الباب 

ابضر : ليه 

سكر رًس وماهي اال زقايق وجات هيام 

رًس طْيك ؟ : هيام 

كان رًس برزان رغوًػا اىه بس بثوبه ٓروته 

مى ابوه وٓراطه مى كاسر وحتى طماُه مى 

هيام كان الهواء يليب بضيره 

متى بتواميه ؟ : رًس 



مسري وهللا بس بيس طوي : هيام استَربت 

حلويه وويه بتواميه : رًس 

يف بيت الضير مى الكل : هيام 

ال ىامي : رًس سحبها وكاىت يسه بااارزة 

ٓالذيمة الغَيرة وحقي ٓراطتس ٓيها مه 

الحيه وبيسيه بقاىيتتس كبيرة ؟ 

زقيقة طْيك برزان : هيام طبكت يسها بيسه 

؟ 

ال ال : رًس 

لحنة طْيك تسأل ًه ٓراطي ؟ : هيام 

حبيبتس مسوي ٓيها محب : رًس حؾوها 

للذير ووزو ٓراطه وٓروته و ابوه واروه 

يويل حايل وهللا : هيام حاوكت ههره بيسيوها 

اىك باارز وميليك ٓراطي كبيير وزايف 



حؾوتس ازىف : رًس ابتسم 

وبيسيه ميك اىت : هيام بيسته 

وش واىا الغازق : رًس 

ازرل الذيمة مه برا بوتنرك هواك : هيام 

رًس ابتسم وراح 

هيام استيجلت تبي تتأكس ٓيها احس وزرلت 

حغلت بضرى 

بضرى اكليي بسسرًة : هيام 

رير ان طاء هللا : بضرى ٓست 

رًس زقيقة التسرل : هيام بغوت طبه ًايل 

تْضليه تراه حآنوي : بضرى 

ايه ألىتس رريغة : هيام بيغبية همست 

وتيرؿيه ىْستس له اوه لو تضوٓيه 



وطللون يضكي يل موتس ػسق كوتي ُاثته 

! حمسلله اىه كلقتس بيس 

بضرى كليت وهي ميته ُييؽ مه هيام 

ازرل : هيام 

ويه ٓراطتس : زرل رًس وهو كان يرجّ 

بسم هللا ًليك م تضوٓه بيه يسيوي : هيام 

رًس تقسم ورصاه وٓرطه واىسسح وُقى 

ىْسه ببقاىية هيام كان كل طيء ملياااان 

بريحتها تذسر رًس وىام ًلقوول وبسون اي 

تْكيير حتى 

هيام سكرت باب الذيمة اللي مه برا 

كووويس 

وكليت تجيب طوي جمر وحقتها بموقل 

ػَيير وزرلتها وبيستها مه المسرل وتركت 



الباب مْتوح ىع وكليت تكمل سهرتها 

مى البوات 

 الليل ٢زرلوا البوات و الساًة 

يالله تغبحون و رييير : هيام 

تالقيه الذير : الكل 

هيام ويه بتواميه ؟ : سلمى 

هيام همست وهي ًوس باب الذيمة م تبي 

هوا رًس ًوسي ىايم : رًس يغحى 

" ٓهمت"سلمى هست راسها بميوى 

زرلت هيام الْراش وًقت رًس ههرها 

وىامت ًلقول 

جيتي؟ : رًس حس ٓيها وابتسم وقال بهمس 

هيام م رزت بس همهمت له 



رًس قرب موها وحؾوها مه رغرها وكاىت 

هيام ػَييييرة ػسق يف يسيه رًس 

ىاموا ًلقول وػحت هيام و ػوت 

ٓست هيام وطآت وجهه كبير اسوز وًيون 

حمراء ًوس وجهها كاىت هيام ترمص وتسمي 

: بالله بس م راح كان مررًيبب ػررت 

ررًييسز 

اىهبلتي اىتي : رًس ٓس وُقى ٓمها 

! وطْيتس 

ٓيييه : هيام كاىت تتكلم وػوتها يرجّ 

طيء ٓويق 

هيام : رًس ىاهر وم كان ٓيه طيء حرًٓيا 

تيوشي مه ابليس وىامي 

هيام كاىت ترمص والضيء بايق م ورر وال 

رًس رًيسز : ارتْى قالت وهي بست تبكي 



لبيه : رًس ٓتح ىع ًيه 

ٓييه طيء وهللا ٓيه طيء : هيام ببكي 

رًس حف راسه قريب مه راسها وىاهر ٓوق 

: وكاىت لمبات االٓياش طَالة ؿحك بهسوء 

مَير الكهرب ىامي 

وهللا يذوووِ : أستوًبت هيام وحؾوته 

مياز ايب اكالى ٓيها 

رًس حؾوها وحقيقي ؿاًت ٓيه 

رجيوا يوامون 
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 وكاىت اول وحسة ٩ػحت بضرى الساًة 

مه البوات 



قامت طآت اليجس والحريم برا الذيمة 

قاًسيه والجو زايف بحكم ان الضمس حارة 

شاك الوقت 

اتجهت للذيمة اللي ٓيها رًس وهيام زرلت 

وطآتهم 

قربت مه رًس وؿاقت اول م طآته حاؿه 

هيام ػست وارصت طوقتها وكليت 

رًس كان واًي بس م ٓتح ًيوىه وال ٓكر 

حتى وال يسري ميه اللي زرل 

هيامي : تكلم بغوت ًمييق 

هيام تحركت بس م رزت 

بوت هيام : رًس 

هيام همهمت له 

قومي بقلى اىا : رًس ابتسم وباس راسها 



كيب اكلى وش : هيام ُقت وجهها 

تغحيوي له 

بكيْتس : رًس قام وقبل يقلى قال 

هيام ػست وكملت ىومتها 

كلى رًس وحغل الضيبان ػاحييه والوار 

طبها كاسر لهم 

ػبحهم وربحهم : رًس 

ػباح الوور : الكل رز 

رًس جلس وػب له كاسر كرك 

سم : كاسر مس الكرك له 

اسللم : رًس ارصه 

كان الهواء بارز بس الضمس طوي قوية 

ولس يالله ؟ : جاء محمس وزق رًس 



رًس هس راسه بموآقة 

ياًم ابو ؿاري : محمس 

لبيه ي محمس : ابو ؿاري 

كلمك : محمس ابتسم  لبيت حاج بس ايب ا

بموؿوو 

راظ ؟ : ابو ؿاري 

ال ال : محمس 

اجل اسلم : ابو ؿاري 

وهللا اىا كاميه يف ىسبك وايب : محمس 

ارقب بضرى موك و سوة هللا ورسوله 

كان ابو ؿاري يضوِ اىها ريرة وبيستر و 

وهللا وشي الساًة المباركة : بضرى وقال 

وابس اىا موآق والبوت رأيها مه رأي ابوها 



ماطاءهللا ي محمس و االقل : ابو هيام تكتّ 

طاورين 

هصاك سميت يبه وقلته : محمس ابتسم 

قسامكم 

اجل و البركة : ابو محمس 

اشا رجيوا الرياؼ بوتمم : ابو ؿاري 

و ريير ان طاء هللا : ابو هيام ابتسم 

وهللا اىك كْو ي رًس : محمس زٓر براحة 

و البركة ييريس م سويت : رًس ابتسم 

طيء 

اجل واىا ميكم بذقب : ٓارس ىقق 

ٓس المجلس كله ألن ٓارس كان شو موغب 

كان زكتور جراحة والكل يسمى بأسمه 



بأرتغار سميته القيبة سابقته ورجال كْو 

والكل يتمواه 

وهللا الساًة القيبة : وقال ابو محمس بْذر 

يالْارس 

جيلها تقيب حياتك يجس : ٓارس ابتسم 

وهللا يذليك يل سوس وشرر 

ٓارس وهللا مه اول وزي : تكلم ابو طوق 

ازوجك بوتي ًهوز 

ماطاءهللا تبارك هللا وًهوز : ابو محمس 

تستاهل 

: ٓارس ؿاق وهو م يحب يكسر كلمة جسه 

ابس اللي تضوٓه يأبو محمس 

اجل تم اشا رجيوا الرياؼ : ابو محمس ابتسم 

ىتمم لمحمس والْارس 



ٓارس قام وكلى مه المجلس وهو متلقم 

كان يحترق زارلًيا وهو م ًمره رز جسه حتى 

 )يف زواجه استسلم لجسه وقال يف ىْسه 

الحيه ليص م رٓؾتت ؟ بتؾيى حويه مه 

 (! يسيوي والسبب سكويت 

ٓارس : لحقه رًس وقال 

لبيه : ٓارس لّ له 

وطْيك ؿقت م تبي ًهوز ارٓؽ : رًس 

اي : ٓارس ؿاق وتجميت زموًه بييوىه 

وهللا م ابيها 

!! طْيييك ساكت كيب : رًس ٓس وًغب 

ألن اللي ابيها ػيبة ًلي : ٓارس 

م ٓيه طيء ػيب وال : رًس بيغبية 

! مستحيل ًليك اىقق 



ايب حويه : ٓارس 

حووييه ؟؟؟ : رًس اىغسم 

: ٓارس اىهبل بيس رزة ٓيل رًس وقال 

كيّ رزك اجل ًمي وجسي وش ! طْتت 

بيقولون ؟ 

ال وهللا ان يحرمون ًليك بوات : رًس ابتسم 

السىيا كلهم وتحل لك حويه وابضر بها 

قل وهللا تكْى ي رًس ال : ٓارس اىبسسف 

تيلقوي ٓيها وم ارصها 

اًقل بس هصا اىا اروها الكبير : رًس 

وًقيتك ياها 

وجسي ؟ : ٓارس ابتسم بؾيق 

مسري وهللا هو رلقة م : رًس رٓى كتوٓه 

يكلموي اىت كلمه واقويه 



! كيب ًقيوا ابو طوق كلمة : ٓارس 

تستاهل اىت اللي سكتت : رًس ؿربه 

يالله يارب تتيسر : ٓارس 

رًس قام واتجهه لمذيم الحريم يبي يكلم امه 

 اىها ٪١٠٠ًه ٓارس وهو متيقه بوسبة 

توآق 

يووللسز : رًس بغوته الؾذم 

الاتسزرذل : ٓسوا الحريم وقالت وحسه 

رًس لّ ووقّ ًه الباب 

هيام روحي لسوجتس يوازي : طوق 

هيام كليت تركؽ مه المقبد 

رًس طتبي ؟ : هيام مه ورا الباب 

ايب امي ىازيها يل : رًس بجسية 



هيام راحت توازيها وجات ام رًس ورجيت 

هيام تساًس سلمى 

لبيه : ام رًس 

يمه اسمييوي صيه : رًس 

اىقق وطْيك : ام رًس 

ٓارس جاي يذقب وكاميه يف ىسبوا : رًس 

وطاريه 

هصي وهللا : ام رًس بْرحة ًنيمة زُركت 

الساًة المباركة 

يمه اػبري بسري ًليتس : ؿحك رًس 

تسُركيه 

اول م سميوها ام محمس وام هيام وام ٓارس 

جاو ركؽ 

ماطاءهللا وش السالْة ؟ : ام ٓارس 



يووه القبيلة جاو اػبروا : رًس ابتسم 

ٓارس رقب ًوسىا : ام رًس 

ام ٓارس ًلقول زُركت وزُركوا الحريم 

ميها 

وطسالْة ؟؟ : ليه جات تركؽ وهي تسُرـ 

اسمميوىويي : رًس بيغبية واحتس ػوته 

! كيب 

ام ٓارس سكتت وسكتوا كلهم 

اسلم ي رًس : ام هيام 

جسي ىاوي يسوجه ًهوز : رًس 

ام ٓارس بيغبية وهي كاىت ًهوز حقيرة 

ال وهللا م يأرصها اللي م : ميها وحلْت 

تستحي 



كلمي جسي كيب المهم اللي ًوسه : رًس 

وقلته 

زقيقة ميه يبي هو حويه وال ليه ؟ : ام رًس 

ليه توترت وزًت اىها م تكون هي 

حويه : رًس 

: ام رًس حؾوت ام ٓارس وقالوا مى بيؽ 

هللا يتمم 

يمه ويه هيام ؟ : رًس قبل يروح قال 

مضَولة يولسي : ام رًس 

اًوبو شا الضَل اللي : رًس بيغبية واؿحة 

! م يذلع 

وش ىسوي البوت سوية وتحب : ام رًس 

تتحرك 

ىاااازييها وبس : رًس طس و اسواىه 



اركؾي ال : ام رًس ؿربت يل وهمست لها 

يْجرىا اروتس 

ليه ابتسمت وركؾت توازي هيام 

هيام بوت : ليه كاىت تحاول تلقف ىْس 

هيام لْت وهي تذبس ربس و الغاج ويسيوها 

هال : مليااىه ًجيه 

اِ تيبت : ليه جلست 

لليييه : هيام قالت بغوت مستيجل 

تياللليي امسكي طيري مه وجههي 

رًس برا : ليه ؿحكت وقامت تمسكه وقالت 

بيموت ًغبية ويوازيتس 

مو وقته طيبي ؟ : هيام كوضت 

مسري م قال يل : ليه 



روحي قويل له هيام : هيام استَربت 

مضَولة 

قالته امي بس ًغب ًليها : ليه 

يوووه اشلْي قويل له م : هيام زٓرت بيغبية 

بجي 

كيب ال تغارريه : ليه ؿربتها 

هيام لسيتها الحرارة ًضان كصا رٓيت 

ػوتها 

ليه كليت تركؽ وجات حغلته متلقم 

والكل ييرِ رًس اشا تلقم يكون مرًب 

ومحس يقرب موه 

ولس رًس : ليه رجيت ورا الباب 

ريير ويه هيام ؟ : رًس لّ للغوت 



مايل زرل ىازيتها وكاىت تضتَل : ليه 

ورٓؾت تجي 

يولسز كرييق : رًس ًلقول زرل وقال 

الكل ٓس مه زروله وزرلوا زارل الذيام 

واللي ُقت ىْسها بمذسة واللي زرلت 

الحمام ػسق اطكالهم تؾحك وهو اػالً م 

كان يواهر 

رًس زرل المقبد ومه سوء حم هيام اىها 

لحالها ٓيه 

! وجيى م تسميييييوه : رًس ػرخ ًليها 

وليوه : هيام ٓست واحرقها الغاج وقالت بألم 

ي رًس هللا يارصك 

ركؾت للمَسلة وطَلت الماء البارز 

وحقت اػبيها تحته 



! اايضص ؟؟ تسًييه ًلي : رًس اىهبلل 

: هيام ىاهرته بملل وهي كْضت مه ػراره 

رالظ استَْر هللا بس قغر ػوتك ماله 

! زاًي كل الحريم يسميون ػرارك ًلي 

اشا م تبيه : رًس قرب موها ومسك ٓكها بقوة 

! احس يسمى ورا م تجيوي اشا ىازيتتس 

حسبي هللا : هيام بيسته بقوة وقالت 

احترقت الذبسة 

رًس كان يضوِ بييوىه اىها مضَولة ػسق 

بس مى شلك كان حب امتالكه لها ميمي 

بغيرته ويبيها له بكل اوقاتها 

الحييه ٓالمذيم شا كله : رًس بغوت حاز 

محس يضتَل اال اىتي 

رًييسز : هيام تأْٓت ورٓيت ػوتها 

! اكلليى بررااا 



رًس جلس ومسك طيرها وطس وجهها 

رييير رييرر مييه اىتي ًضان : لوجهه 

تقرزيوي ؟ 

هيام زموًها تجميت بييوىها اول م طآت 

بضرى وًهوز ًه الباب ويؾحكوون 

يياملها مياملة : وسميت بضرى تقول 

الضَالة 

هللا يارصك ي رًس : هيام ىققت بألم 

! ويارصين يوم ُيرت رأيي وقبلت ٓيك 

رًس تركها ولّ بسرًة البرق وبييوىه اللي 

كان الضرار يقلى موها وطاِ ًهوز وبضرى 

رذذيييرر ياللي م تستحيه اىتي : وػرخ 

!!! وياها اًوبوتس م ٓيتس كب وال حياء 



: قام وقرب موهم وػرخ يف وجيههم 

اكقلليييي برا ًساها تقلى روحتس اىتي 

وهي 

ركؾوا ركؽ وهم يرجْووون رًب 

واىتي يالهاىم وهللا ال : رجى لهيام وقال 

احاسبتس و كلمتتس وهللا ال اىسمتتس 

ًليها ساااميه 

هيام كاىت مذلغه كْت الَاز ومرت مه 

جوبه وال كأىها تسميه ولْت وقالت قبل 

رًس اشا رلغت هواطك وتهسيساتك : تقلى 

اكلى برا ورح ًوس الرجال واىا واىت ًارٓييه 

ميه اللي بيرجى للثاين 

مضت وهي واثقة بكالمها ان رًس بيرجى لها 

َُغغب وٓيالً كان رًس م يقسر يوم بسوىها 



رًس ابتسم وسف الويران اللي زارله وقال 

تيرٓيه يالوسذة اين مييت : بغوت مسموو 

ٓيتس واجيتس و وجههي 

هيام ابتسمت بس م ىاهرته كملت وزرلت 

ريمة مه الذيام 

ال الزم اثقل  )كلى رًس وهو ميغب وقال 

وجس ثققل رًس وهو ثقله  (وارليها تجيوي 

! رااايس مياز يقالى ٓييوىها حتى 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

البارت كوييييل جًسا وٓيه بارت بيوسل )

كتبوا يل ٨ٓالليل و الساًة   رليكم قريبيه ، ا

بالكوموت وش اًجبكم ووش اللي زًلكم 

❤�ترا ارص موكم آكار  �️ ) 



ال الزم اثقل  )كلى رًس وهو ميغب وقال 

وجس ثققل رًس وهو ثقله  (وارليها تجيوي 

! رااايس مياز يقالى ٓييوىها حتى 

 ______••_______

ًوس الحريم كاىوا مغسوميه مه ػراخ رًس 

و هيام بس م استَربوا ػراره ألىه زايم ىار 

مضتبه 

هيام امضي ميي : ام هيام 

هيام استَربت وكليت مى امها 

!! وش ًوسه رًس : ام هيام 

مسري ًوه امرؿوي : هيام 

هو بس يغارخ وال يؾرب بيس ؟ : ام هيام 

ال : هيام م كاىت تبي تذرب بيتها وقالت 

يذسي يمس يسه 



ايه اطوا وًازي تحملي : ام هيام ارتاحت 

ػراره هصي اىا تحملت ابوتس وػراره 

ؿحكت هيام وراحت للبوات 

ًهوز وبضرى رييير ان طاء هللا : هيام 

اقل اظ ال آؾحتس : ًهوز ؿحكت 

وش تْؾحيوي ٓيه : هيام تكتْت وابتسمت 

يروحي؟ 

رًس ؿربتس : ًهوز قربت موها وهمست 

يويلي يبوات اسميوا : هيام اىْجرت ؿحك 

وش تقول تقول رًس ؿربوي حبيبي اشا م 

تيرٓيه الروماىسية ال تقوليه ؿرب 

اي روماىسية كان طاز : ًهوز ؿحكت 

طيرتس بيس 



كان ٓيه : هيام مسكت رسها بيسها وقالت 

ًجيه بضيري مه ليه ورًس طآه وقرب 

موي وىنْه 

هاه ؟ كيب اسْه : ًهوز تْضللت وقالت 

وهللا حسبته يمس يسه 

هيام ؿحكت وهي رايْه كاىت تحسبها م 

ال ال ًازي ال تيتصريه : بتمضي 

كثر  اما بضرى م رزت وبيس كالم هيام ماتت ا

بوات م سميتوا ارر االربار : ليه جات 

الكل لّ لها يسميون وهم يسرون اىها 

تيرِ كل ػَيرة وكبيرة 

كيب بسم هللا ابسأ اوالً محمس رقب : ليه 

يف بضرى ووآق ابوها وقال ان رأيها مه رأيه 

ييوي مبروك بضرى وهللا يتمم و رير 



محمس اروي ؟؟ : هيام ٓست 

ليه هست راسها بويم 

!! كصااااببه : بضرى ػررت 

! وجى قغري حستس : ليه 

بضرى زموًها تجميت وهي ًرٓت اىها 

رالظ اىتهت حكايتها هي ورًس قبل تكتمل 

حتى 

الذبر الثاين ٓارس رقب : ليه 

ماطاءهللا بميه : ٓست قلب حويه وقالت 

ارر كالم سميته اىه رقب يف ًهوز : ليه 

هاااااه ٓاااررس : ًهوز قامت بقولها 

!! رقبوووي 

حويه اىكسرت ػسق وقامت وكليت 



اػبري حويه : ليه ؿاقت 

حويه م سميت وكليت ولحقوها سلمى 

وهيام 

هييه اىتي ال تْرحيه جسي اللي قاله : ليه 

يذقب ٓيتس وال هو يبي حويه 

كيب ؟ هللا يوٓقهم بس ييوي : ًهوز 

اىغسمت 

المهم رلغت ارباري كل : ليه ابتسمت لها 

وحسة تجيب ًضرة ريال 

البوات رموا ًليها اليلب والوسايس 

كليت ليه وهي تتحسب ًليهم وتؾحك 

اما ًوس حويه وسلمى وهيام 

اِ رالظ التبكيه يروح : سلمى ؿربتها 

! ٓارس يجي ُيره ملييوىه 



! وسلوم ػازقة : هيام كاىت حاؿوتها 

بس اىا ابيه يل : حويه قالت بغوت باكي 

احبه يبوات مه واىا ػَييرة كوت اطوٓه كل 

كثر ويوم كبرت كبر حبي  كثر وا طوي واحبه ا

له يبوات مقسر وهللا قلبي يوجيوي 

سلمى بيغبية وهي تحقس و اللي ييور او 

آّ اسكتتيي ال اكلى : يوجى اللي تحبهم 

! واليه طكله 

تكْيه اكليي له : حويه ابتسمت 

ابضري يب يبوت : سلمى رٓيت قميغها 

محمس 

هيييه اهجسي يالجوية : هيام ؿحكت 

وهللا م يوقْوي اال : سلمى لْت بتروح 

الموت 



ٓارس كان يسمى كل طيء وقلبه يتققى 

وحلّ بالله بيس زموو حويه ان يأرصها 

ال : سواء رؿوا وال ال وقال بغوت ًايل 

تجييه ي سلمى اىا مأرص حويه ييوي 

مأرصها وهللا ان يحرم ًلي كل بوت ُيرها 

ٓسوا البوات مه ػوته 

يويلي ويالااه هصا الحب ي جاهليييوه : هيام 

كْو يالْارس هصا : سلمى ابتسمت وقالت 

اليضم ٓيك يولس الذالة 

حويه كاىت مغسومة وؿحكت بغوت ًايل 

يى يبوات واىا كبيت اليْص : وهي متْضلة 

يويليي ػسق 

سلمى وهيام اىْجروا ؿحك بيس م تصكروا 

كالم حويه وحبها القْويل لْارس 

ًلتبه اىتي وياها : حويه قامت وقالت 



وراحت وهم وراها يمضون ويؾحكون 

ويقلسوىها 

 _____••______

 اليغر كلى رًس وٓارس المسيوة ٥الساًة 

ًضان يجيبون شبيحة ويّضووىها واجواء حلوه 

هاه طرايك يف شي وهللا اىها ملييياىه : رًس 

اجل ىف جبها : ٓارس 

ابضضضر : رًس ؿحك 

ٓارس كان يواهر يف رًس وهو هاجم ًليها 

وطكله مرًب حتى الذروِ استسلم له 

هللا اليحقوي بيه : اىْجر يؾحك وقال 

يسيك 



رًس كان طاز بأسواىه و كرِ ثوبه وطال 

: الذروِ وركبه ٓالغوسوق حق الموتر وقال 

اسكت احسه لك زٓيوا ٓلوسها ورجيوا 

: وػلوا وطآوا محمس مجهس الجمر وقالوا 

ماطاءهللا و القوة 

اجميييه يارب : محمس ابتسم 

ىسل رًس وركؽ لمذيم الحريم يارص ًسة 

السكاكيه ًضان يصكي الصبيحة 

يوللسز طوٓوا يل كريق للمقبد : زرل وقال 

ازرل يرًس : حويه طآت م قسامه احس 

ازرل 

زرل رًس للمقبد وارص كم طيء ميه وم 

كان ميه مكان للسكيه وحقه يف ٓمه 

وًؽ ًليه وكلى كان طكله هيييبة بضكل 

مرًب 



ماطاءهللا و : هيام ركؾت ووقْت قسامه 

القوة 

رًس م رز ًضان السكيه وهس راسه لها 

هيام تقسمت وارصته مه ٓمه وقربت تبي 

تهمس له بس قاكيها ػوته 

هياام ارلغي هاتيه مستيججل : رًس 

اػبر تيال اطاورك : هيام 

رًس كان بايق مقتبس زور الثقيل وقرب 

وارص السكيه بْمه مه يسيوها 

اىغسمت هيام وًقته السكيه ًلقول وهي 

طْيه شا كوت بقوله محس )تقول يف ىْسها 

يلمس طْايْك ُيري واجيب راسه واققى 

 (ًليه ًرؿه الثقيل شا 



كلى رًس وهو يؾحك ووػل للصبيحة 

بسم هللا : وسسحها وقال بغوت مرتْى 

كبر وىحرها وكص السم و ثوبه ووجهه  وهللا ا

كل الرجال كاىوا يراقبون وهم مستمتييه 

كان الكل طاهس و رجولة رًس وطهامته 

والكل يحبه ويذاِ موه حتى اللي يكرهه 

! كان ساكت ويواهر ٓيه كان رجل 

يالْارس البايق : رًس ػلذها ورلع وقال 

ًليك 

ميليك رح بسل وتيال : ٓارس 

رًس كلى واتجهة لمذيم الحريم وقال 

يالهيام : بغوت ًايل 

هيام ٓست وقامت له وتكلمت وهي ورا 

لبيه : الباب 

لبيتي يف موى طويف يل كريق : رًس ابتسم 



اِ : هيام راحت تسرل الحريم وقالت طوق 

موه شا الرًس اطَلوا هللا يضَله 

رييير حبيبتي احترمي وجوزي كيب : هيام 

 !!

ووجوزىا : حويه وليه ٓسوا مى هيام 

م اقغس طيء بس ازًجوا : طوق ؿحكت 

مالتس طَل ٓيه : هيام 

وكليت توازي رًس يسرل 

زرل رًس وهو كله مليان ىقاـ زم موتضرة 

يف كل مكان 

هيام اىهارت مه جماله كان طيره و وجهه 

وبسمته وهو يمضي وكيّ كان رآى الثوب 

هيام الحقيوي : بيسيوه وقال 



وطصا : هيام لحقته وهي هايمه ٓيه وقالت 

كله 

زم الصبيحة بسرل اتروش وجهسي يل : رًس 

ثويب األسوز 

بيس ثوب اسوز ؟ هللا يرحموي : هيام بذقة 

رًس ابتسم وكلى للحمام 

هيام استوًبت ان رًس يقلى مه الحمام 

وهو حاـ الموضْة و رغره وم يهتم اشا ٓيه 

احس وال ال احتررققتت ًلقول مه الَيرة 

رًس : وركؾت للحمام وقالت 

رًس كان تحت السش وهو موسل راسه مه 

: كوله كان اكول مه الحمام ىْسه وقال 

هااه يهيام 

اسمى طرايك تلبس زارل الحمام : هيام 



تستهبليه اىا يسوب اتروش : رًس 

اِ يذي كيب ال تقلى : هيام زٓرت بحرقة 

! موه 

يذي وش تقوليه : رًس م كان مستوًب 

اىتي ؟ 

ررًيسز : هيام 

يالبيييه ي هيامي يالبيه ًيوين لتس : رًس 

قويل 

هيام تكتْت وهي تواهر كاىت الذيمة بييسة 

ياريب وش اسوي ٓيه شا : مه الحمام وقالت 

وحتى لو قلت بَقيه م بَقي اال رجوله و 

بقوه اآّْ 

رًس رلع وجّْ طيره بموضْته ولْها و 

رغره وكلى مه الحمام والبوات كلهم كاىوا 

واقْيه ًوس باب الذيمة وهم ييرٓون ان 



رًس ًريؽ ٓالثوب وكاىوا متضْقيييه 

يضوٓون ًؾالته 

اما رًس ٓكان مْتول اليؾالت بس مو  )

لصيك السرجة كان جسمه مثالللليي وكوله 

 (محلييه 

رًس كان يسمح وجهه مه الماء ووقّ يف 

ىع الحوش وىاهر وطاِ البوات كلهم 

يواهروىه وهم متَقيه واللي حاكه و وجهها 

 )طيء وتواهر مه ورا ؿحك يف ىْسه وقال 

 (اِ شول كلهم راقييه مى جسمي ؟ 

هيام كاىت ٓالذيمة وكليت تركؽ اول م 

سميت ػوت باب الحمام اىْتح 

هيام احتررققتت اول م طآته يليب بضيره 

رًس امص ازرل : ويمضي ببقيء وقالت 

!! بسرًة قبل تبرز 



رًس م رز وكمل يمضي بوْس السرًة 

هيام كان قلبها يسق مه مونره كان ُمَري 

ويف ىْس الوقت يوجيها مه الَيرة ركؾت 

ووقْت قسامه 

رًس ػسم ٓيها وهو م اىتبه لها ولّ يسه مه 

! طْيتس ررطتيوي : ورا رقبتها وقال 

رييير ياللي م : هيام لْت للبوات وقالت 

تستحيه اىتي وياها اًوبوكم استحوواا و 

!! زمكم 

اول م ػررت هربوا ومياز بقى احس 

ًاجبك : هيام لْت له وًيوىها تحترق وقالت 

؟؟ 

: رًس كان متذسر وم يحس حتى بالبرز وقال 

اىتي ؟ اي وهللا اىتس مارصتوي كلي 



ال : هيام راحت وراه وزٓته للذيمة وقالت 

! يييوين مو اىا ًاجبك ىنرات البوات لك 

: رًس كان متقغس يشيس ىارها حقب وقال 

اًتريف تسوجتي واحس الكل يحلم ٓيه ًضان 

كصا تحملي وهللا يقوي قلبتس 

ىوييمم : هيام تكتْت وقالت بغوت ًايل 

! ؟؟ اًوبوك اىت م تستحي 

رًس ابتسم ومسك موضْته وٓك اليقسة 

: حقته وهو بايق ماسكها و رغره وقال 

ًاجبتس المونر ؟ 

هيام لْت بسرًة وكليت وسكرت باب 

الذيمة 

ؿحك رًس بغوت ًايل ولبس ورلع 

يهيام الجمر ويوه : وتيقر وقال 



اتحساك : جات هيام وميها الجمر وقالت 

تْرق بيه الجمر وقلبي 

بسم هللا ًلى : ٓس رًس وؿحك وهو حاؿوها 

قلبتس 

ال ال كمل زور الثقيل والحيوان : هيام بيسته 

واللي م يستحي والوسوىجي 

اىْجر رًس يؾحك والكل كاىوا هايميه يف 

ؿحكته كان بكل ػْاته ٓاته 

ارص الجمر وحف ًليه ًوزه واول م زروت 

قرب ولبس طماُه وُقى راسه ولغقه يف 

تبذري ميي : راس هيام وقال 

هيام كاىت تقالى ٓيه وهي رالظ وزًت 

قلبها موسمان مه اول م ارصه رًس 

ابيست ورصت ًقر رْيّ ومويص وًقرته 



كاب كيبتس ًاش : رًس بأبتسامة ًصبه 

حبيبتس 

ًضت ي حبيبي و : هيام ىسلت راسها وقالت 

ي كل اهلي وسويوي 

رًس قرب ورٓى راسها وسرق اول بوسة موها 

جيل ًمرتس كويل وجيلتس ميي : وقال 

ٓكل ايامي ي كل ايامي و ي هيامي 

هيام اىغسمت وحمر وجهها وحقت يسيوها و 

طْايْها 

اليوبو ُيرتس : ؿحك رًس وقبل يقلى قال 

حرام اىها رمرٍ حالل 

: هيام كاىت تموت ػسق مه االحراج وقالت 

رًس وهللا م ارليك 

يولس كريق : رًس ابتسم وتلقم وقال 



يويل قلبي : كل البوات التْتوا وقالت طوق 

البس اسوز بيس 

تضوٓيييه : بيان 

اِ بسم هللا ًليه يضس الواحس له : بضرى 

يحم هيام 

اىضهس يحني : كليت هيام وقالت 

الكل التْت لها وهي تؾحك كاىت اجمملل 

مه رًس بكثييير وقالت حويه بغوت ًايل 

ال : سميها رًس وهو ًوس الباب يكلم امه 

بالله اال يحم رًس ٓيتس 

اىضضهسز بالله : رًس ابتسم 

هيام استحت وهي للحيه ماسكه طْايْها 

وجلست 



رًس كان متلقم ًضان روج هيام وم كان 

ىاوي يمسحه ألىه زايم اشا تلقم يقول ًازي 

محس يسأله 

رالظ ؟ : ام رًس 

ابضري وهللا باللي يرؿيتس واىا وهللا : رًس 

كوت ميغب اليوم وال م قغست ارٓى ػويت 

و هيام وهي تيرٓوي 

رير طر لياز ترٓى ػوتك ًليها م : ام رًس 

! تسري اىت اىك تحف لك و قمر 

اال بالله ازري : رًس ابتسم 

اجل يالله لياز اطوٓك مسًلها : ام رًس 

ابضري وهللا وًلى شا : رًس اطر و رضمه 

الذضم 

ام رًس ابتسمت وزرلت وراح رًس للرجال 



تروطت ؟ : ٓارس 

رًس هس راسه بويم وهو يسيف ىْسه ًوس 

الؾو 

اجل التضيل لقمتك مه وجهك : ٓارس 

م ٓكرت اطيلها اػالً : رًس 

ٓارس م طك وكمل يّضوي 

رًس قام وجلس ٓالمجلس ًضان م تذرب 

ريحته بالّضوي 

رًس : ابو محمس 

: رًس ابتسم وهو اول مره جسه يكلمه وقال 

لبيه يييون رًس وتاج راسه 

رح جوب ٓارس وقومه : ابو محمس ابتسم 

اىت ومحمس وكملوا وال ىسيتوا ان ٓيه ربو 

ابضر وسحب محمس بيسه : ٓس رًس 



مه الحيم وقسم بالله ان تقوم : محمس 

ال يذي وهللا كوت مستمتى ليه : ٓارس 

! تحلّ 

قم بس : محمس ابتسم 

قام ٓارس وجلس جوب رًس ومحمس تضمر 

وكمل يّضوي 

كليت بضرى تبي تكلم اروها شيب طآت 

محمس وكان طكله يْته وجلست تتأمله 

! يويل حايل شا محمس : وقالت 

محمس حس بونرات ولّ وطآها وابتسم و 

اوهوو بضرى  )جوب وػس وقال يف ىْسه 

 (! تقاليوي 

بضرى ٓست اول م كاليها وقلبها زق بُحب 

يويل قلبيي ػسق : حقيقي هالمرة وقالت 



مه ايص ؟ : شيب مه وراها 

ال بس كوت اطوِ محمس : بضرى 

طْتي هصا ًوؼ هللا الجميل وهللا : شيب 

يتمم ويوٓقكم 

اميه المهم رح : بضرى ابتسمت برؿى 

اسأل ٓارس ٓيه ًغيرات ُاصية ؟ 

: شيب هس راسه بويم وقال بغوت ًايل 

ٓارس رًس 

لْوا االثويه وكاىت بضرى زارل 

ارحب : رًس بغوته الررّيم 

البقى بس بسأل ٓيه ًغيرات : شيب ابتسم 

اييه ايه ٓيه كل طيٍء : ٓارس بغوته الثقيل 

كيب 



كاىت حويه مى بضرى وهامت يف ػوته 

اىا م اهلكوي : وقالت بغوت يازوب يوسمى 

اال ػوتك 

هال حويه قلتي طيء ؟ : بضرى لْت 

ال ال وامضي : حويه لْت بتروح وقالت 

رالظ ًرٓوا 

اي وهللا ػازقة : بضرى 

زرلوا للمقبد يساًسون سلمى 

كثر بوت سوية وال يهوىون  سلمى كاىت ا

الباقيه بس كاىت ػسق تبرز الذاكر وم 

تتذلى ًه هيام 

ياهيام طلي الغحه شا ووزيه ًوس : سلمى 

الباب رًس وكاسر هواك 



سالامات كاسر ٓيه : هيام هست راسها بوْي 

رلي رواته يضيلون واىت بكمل احؾر 

ميتس 

حويه وليه جاو وطلوا الغحون ووػلوها 

للييال وارصوها وهيام طلت ػحون الحريم 

هي وبضرى وتساًسوا ورلغوا مى سلمى 

وجلسوا يتيضون 

اما الييال ٓرطوا السْر وىسلوا الغحون 

الغوػات والسلقات كان رًس حاـ الغحه 

ٓوق راسه وكاحت لقمته وػس ًلقول 

بوجهه 

ٓس ٓارس وارص موه الغحه وكلى رًس 

لمذيم الحريم 

يولس اليضاء : ٓارس بغوت ًايل 

جاييك اػبر : رًس رز بسون م يلتْت 



: رًس وقّ ًوس الباب وقال بغوت ًايل 

ياهيام 

هيام قامت وراحت له وقالت وهي مستحية 

: وكل طوي تتصكر الموقّ وكاىت ورا الباب 

هال 

جيبي يل موسيل وتيايل مسحي : رًس 

روجتس بَيتي تجيبيه ٓيوي الييس 

تستاهل محس : هيام احترقت رسوزها وقالت 

قالك 

تبيوي : زرل رًس وسحبها ًوس وجهه وقال 

اًيسها 

هيام كاىت متذسرة مه طكله وػوته وقالت 

اػبر كيب بجيب الموسيل ومشيل المكياج : 

ألن روجي م يروح 



تكْيه قبل تمسحيوه هايت : رًس ابتسم 

وحسه 

تحلم كثير اىت ؟ : هيام بيسته وقالت 

وهللا ال اجيتس : رًس 

هيام راحت وػبت طوي مشيل ٓالموسيل 

ورجيت ركؽ 

مسكت بيس وجهه وكاىت قريبه موه 

اسمى اشا : ومسحت بذْيّ وقالت 

اوجيتك قل يل 

جيلتس توجييوي زايم : ؿحك رًس وقال 

وهللا م اطكي 

هيام قوت يسها وراح اللون االحمر اللي كان 

يويل حايل ػسق : مَقي طْايْه وقالت 

طْيتس ؟ : رًس ابتسم 



همت ٓيك : هيام همست قريب مه وجهه 

يكبر الحب : رًس باس رسها وقال قبل يقلى 

ياهيام الرًس 

هيام ابتسمت وهي تحب االسم شا وكيّ 

ػار اسمها مربوـ يف اسمه وكيّ ػار كل 

طيء بحياتها 

كملوا يتيضون وقاموا يتساًسون و 

المواًيه ورلغوا وجلسوا حول الوار جلسة 

سوالّ واُاين 

! هيام بست تَوي وكان ػوتها يجوه 

يا ماطاءهللا ػسق : حويه 

الكل كاىوا يسميوىها ومستمتييه 

هيام استحت وسكتت 

الكل ػْقوا وهم يؾحكون 



واىتهت ارر ليلة ٓالمذيم بسالم واقل 

. المتاًب 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

ا ما ييوي الْيه كلمة  ) ًً البارت قغير ىو

يازة ، بققى ٓترة بسيقة ًضان الجامية  وص

 ( ���ازًوا يل اقسم البرزىتيضه ًسل

واىتهت ارر ليلة ٓالمذيم بسالم واقل 

المتاًب 

زرلوا كلهم وىام الكل بسون استثواء 

ٓالغباح كاىوا الييال كرباىيه بما اىه ارر 

يوم وجوهم ُييير كاىوا مضَليه طيالت 

ويَوون ميها رُم الوضاز مكمليه وارتْى 



ػوت رًس ًوس جسء مه الضيلة كان يمثل 

: حالته 

ًيه المها ورمضها كه رميها ٓيوي 

ترمي الحوايا ومه ىنره تساويها 

والذضم سيّ الهاليل للميازيوي 

ال سل طهرات حسبا مه يباريها 

والذس بستان جوري مى رياحيوي 

والّضامة اللي ًلى رسوزه تحليها 

له بسمته لبتسمها تؾحك سويوي 

ياكه ماطْت يف سويوي بالويها 

 _______••_______

البوات كاىوا يراقبوىهم مه بييس ويغْقون 

ميهم ويَوون واول م سميت هيام ػوت 



رًس ابتسمت وهي مستحيه ألىه كان 

يوػْها حرًٓيا بس بقريقة ُير مباطرة 

رذييير : زرلت ام محمس وػررت و البوات 

اىتي ويااهاا 

ٓسوا البوات برًب 

قومي قامت قيامتتس اىتي وياها : ام محمس 

روحوا طلوا االُراؼ وركبوها ٓالسيارات 

وهللا وزي ىجلس بيس كم يوم : حويه بؾيق 

مرره م ايب ارجى للرياؼ 

ماطاءهللا ورًس وزوامه وٓارس : ام محمس 

وزوامه ومحمس وزوامه والباقييه وزوامهم ؟ 

ازري يجسه بس م ايب ارجى : حويه 

ماش حويه م ٓيه امل : هيام قامت 



يَبية قومي : وقرب هيام مه حويه وقالت 

رلغي رلي ٓارس يضوٓتس واىتي سويه 

يمكه يجي يذقبتس اول م ىرجى 

ٓست حويه وركؾت تضل االُراؼ 

اىْجرت هيام ؿحك ًليها وسلمى جات 

ًوس هيام بيس م حلْت ًليها حويه م تضيل 

طيء 

يويلي وياله البوت اىهبلت وبيسيه : سلمى 

ليوه وراتس تؾحكيه 

حويوي يذذيي : هيام كاىت تمسح زموًها 

وقالت لسلمى اللي ػار وؿحكت سلمى 

بهسوء وقامت 

كليوا البوات وركبوا السيارات ورجى ٓارس 

يضيك و المذيم ولقى سلسال ًوس 



المَاسل ارصه وكان ًليه اسم قرب وقرأه 

" حويه"وكان اسم 

ابتسم بقوة ورؿى وارصه يف جيبه وهو 

يضوِ اىها ٓرػة يكلم حويه ٓيها 

كلى بيس م رلع وتأكس وراح لسيارة رًس 

كاىت حويه ٓيها 

رًس ىسل السريضة اللي ورا : ٓارس 

ليه ؟ : رًس استَرب 

بسرًة : ٓارس ابتسم 

هاه وش ًوسك : رًس ىسلها وقال 

كاىت حويه تقاليه بقوة وهي تقول يف 

 (يارب م يجيوي يارب  )ىْسها 

: ٓارس قرب مه طباك حويه ومس يسه وقال 

حويه هاتس ىسيتي سلسالتس 



مضكور : حويه ٓست وارصته وقالت 

م سويوا طيء : ٓارس لّ لضباك رًس وقال 

رير مو ييوي اين : رًس ؿرب راسه وهمس 

ًقيتك حويه تأرص راحتك بايق بسري 

مستيجل اىت 

مقسر اتحمل مضكلتي اين : ٓارس همس له 

رهيّ 

وهللا ماين اقل موك : رًس ابتسم وقال 

المهم رح ًوس محمس واؿربه تكْى 

ابضر بس ليه وش مسوي : ٓارس ؿحك 

لك 

رصا هيام ميه ًضان م ميي مكان لها : رًس 

م يسري اىه اشا م اوسى المكان توسيها 

الييون 



" مايل زرل اجل " ٓارس رٓى كتْه بميوى 

وهللا اىك م تأرص حويه : رًس توسيت ًيوىه 

اشا م ؿربته تكْى يالْارس 

ٓارس ًؽ و كرِ ثوبه وراح يركؽ 

وؿرب راس محمس بقوة 

وليوه اىت وياه : محمس ػرخ بألم 

رًس كان ميت ؿحك وٓارس مثله 

طوي طوي و ىْسك ال تموت رص : محمس 

ًالجك 

ٓارس يف ىع ؿحكه رصا ًالجه وسكت 

ايوا وش السالْة ؟ : محمس 

ابس رًس يتحلّ ٓيك ًضاىك : ٓارس ابتسم 

رصيت مرته ميك 



طْت ي محمس قلت : هيام ابتسمت وقالت 

لك رلوي اروح 

اسكتي رليتس ثقيلة : محمس 

ماله زرل يَبي : هيام 

ايه ايه رالظ : محمس 

يولس رلها تروح مى رجّلها وش ًوسك : ٓارس 

اىت 

يحمار رًس لو يبيها ميه كان : محمس ابتسم 

جلس للحيه م راح 

: وقّ ٓارس وطاِ رًس مو موجوز وقال 

اجل هللا يهويكم بمضي اىا 

يالله ىتقابل ٓالرياؼ : محمس 

ٓارس اطر له بيسه بسون م يلتْت 



هيام زًلت مرره بيس كلمة محمس وزرلت 

الواتس وارسلت لرًس 

مالك زاًي تروح واىت مرسل ٓارس : هيام 

يوازيوي لو طْت ٓسيت وكيّ ىسلت واتجهت 

! لسيارتك بس طْتك بييس وقس مضيت 

رًس وػلته الرسالة بس كان مضَول مى 

السواقة وٓتحها بالَلف وبسون م يضوِ 

ورجى يسكر جواله 

 (!! الاا وبيس يقرأ وم يضوِ  )هيام ًغبت 

حصٓت الرسالة وهي تتحلّ م تروح له 

يمه يحبيبتي : وقالت ألمها 

يروح امتس يهيام : ام هيام 

بسمر ًوسكم الليلة م ايب ارجى مى : هيام 

رًس ًلقول 

لييييه ؟ : ام هيام طكت 



ال يمه م ٓيه طيء بس رليوي اًاقبه : هيام 

ًضضووا وهللا : محمس 

اال ػسق محمس ليه م رصيت : هيام ؿحكت 

سلمى بسال بضرى ؟ 

م : محمس ابتسم بيس م سمى اسم بضرى 

ايب اال بضرى مه قبل رًس يذقبها واىا وزي 

بها 

! امماااىووه : هيام 

اي وهللا : محمس ابتسم 

وٓيالً كان محمس يكُه مضاًر رْيْة  )

 (لبضرى بس ىسى بيس رقبتها برًس 

 ٩ سووات مسري ٨بس بيوك وبيوها : هيام 

كبر موها : محمس  كبر ورًس ؟ كان ا هللا وا

بثمان سويه 



ًموًما هللا يوٓقك يذوي ويسهل : هيام 

زربك 

وياتس ياهيام الرًس : محمس 

وهللا ًاجبوي االسم : ام هيام ؿحكت 

احسهم مرتبقيه لبيؽ ػسق 

اًوبو ُيره : هيام اطتاقت له ًلقول وقالت 

! شا الرًس مسري وش سووا ٓيوي 

هللا يذليه لتس شرر وسوس ويقول : ام هيام 

بيمره وهللا م كوت ىاوية اوآق ًليه بس 

حمسلله 

هللا يسمى موتس يمه اىضهس اىه : محمس 

رجال 

هيام ابتسمت واىسسحت بحكم اىها لحالها 

ورا وىامت 



 ______••______

اما ًوس رًس ىاموا الكل ٓالسيارة وبايق و 

 كيلو ١٤٠الرياؼ 

ارص جواله وٓتحه وكان و محازثة مى هيام 

اوله متى  )وهي حاشٓة رسالة رًس يف ىْسه 

 (! ارسلت شي وحصٓت 

هيامي ترا كوت : سجل لها ٓويس يقول ٓيه 

اسوق وش كتبتي ؟ 

ورجى يسكر جواله 

طوي ووػله ػوت جواله ييله مكالمة 

وػلته 

رٓى الجوال وطاِ محمس 

ارحب يبو سيّ : رًس 

مه يرحب يبقى اسمى رًس : محمس 



لبيه ؟ : رًس 

لبيت حاج ترا هيام بتسمر ًوسىا : محمس 

وبجيبها لك ٓالليل او بكرا الغباح ًاز برز 

لك ربر 

رًس ؿاق وهو كان يبيها تجي ميه ًضان 

يجهسون طواكهم لضهر اليسل حقهم بحكم 

ابس اللي : ان لهم اسبوًيه متسوجيه وقال 

وزها 

اجل هللا يحْنك : محمس 

سكر رًس وهو كاليازة ميغب وحبه لهيام 

كان ًمييق وكان يضوٓها ملكه يف كل طيء 

كان يبيها ًوسه وحوله وحواليوه زايم 

وػلوا الرياؼ بسالمة 

رًس ٓتح الضوقة وهو ميغب واشا ًغب 

مياز يذلي طيء وبيضل االُراؼ 



: رًس طال كل طيء يف يسيوه وقال لكاسر 

طّ السآور ىسله ال توساه 

طرايك تضله مياز رليتي : كاسر بأستهساء 

! يل طيء 

ها ها ها توكت اىت : رًس ؿحك بيغبية 

! ووجهك 

وطْيه وجهي وهللا اين : كاسر مسك وجهه 

حلو 

! كااااسر : رًس ػرخ 

سم كال ًمرك : كاسر ٓس 

يمه اىا ماطي : زرل رًس وهو يْوورر وقال 

لبيتي تحتاجيه طيء ؟ 

ال سالمتك يولسي بس بتأرص هيام ؟ : ام رًس 



هللا يسلمتس وال م : رًس بيغبية واؿحة 

بأرصها 

يويلي لييه ؟ : ام رًس 

رًس كلى وم رز و امه وطاِ سيارة محمس 

تيله وػول هيام للرياؼ 

: محمس بغوت مرتْى ًضان يسميه رًس 

حمسلله و سالمة االسْار 

هللا يسلمك : رًس اطر له بيسه 

هيام لْت ًلقول لغوته اللي يّضسها 

اما رًس ًلقول ركب السيارة ومضى رايح 

لبيته 

هصا طْيه مستيجل : هيام استَربت 

ال وهللا وطسرلتس مو قبل : محمس تكتّ 

طوي تقوليه بتياقبيوه ؟ 



! يمه طويف محمس : هيام 

ازرلوا بس ٓؾحتوىا : ام هيام 

: محمس زرل وهو يضيل االُراؼ ميه وقال 

كصب م برجيتس لبيتتس اشا تبيه  هيام ترا ا

ترجييه زيق و االستاش رًس يجي يارصتس 

هيام كاىت مو حاسه اال متاكسة ان رًس 

ال محمس م توكبوي : ميغب ورآت وقالت 

!! يذي 

محمس كوص وزرل ُرٓته يوام بحكم اىهم 

ٓالليل بيروحون يذقبون له بضرى 

اِ واىا ُبية كان ىازيته : هيام ؿربت راسها 

قبل طوي ورحت ميه 

ٓتحت جوالها وطآته مرسل ٓويس ٓست 

يمه وش يبي شا : وارتيبت وقالت 



سميت الْويس وارسلت 

ال سالمتك م يحتاج تيرِ لو يهمك : هيام 

كان قريتها اول م ٓتحتها 

يويلي وهللا ماين : وقْلت جوالها وهي تقول 

بغاحية بيجي الحيه ويسًسوي ػسق 

اما ًوس رًس زرل يأرص زش وكان يْورر 

هصي طرهت اللي يبي يسْرها : ػسق وقال 

! ميه 

كلى وجّْ طيره ولبس بسلته بحكم اىه 

يساوم ٓالليل ييوي م بيحؾر ًقس قران 

بضرى ومحمس 

ٓتح جواله يبي يرسل لمحمس اًتصاره 

وتموياته له بالتوٓيق وطاِ رسالة هيام 

احترق مه جسيس وكتب لها 



هيام اىققي وش كوتي تبيه : رًس بيغبية 

لي شا  َّ قبل اجيتس واًلمتس ان طَل الت

! مو ًوسي 

اًتصر ييريس م بقسر : وكلى وارسل لمحمس 

احؾر رقوبتك وهللا يتمم ويوٓقكم يارب 

ارص حسامه وسالحه وكلى مه البيت 

ًوس هيام اللي كاىت موسسحه وتوتنر رز رًس 

ٓست اول م سميت ػوت الرسايل ٓتحت 

جوالها وقرأت الرسالة بتميه وارسلت له 

لي كثر م اىه : هيام  َّ حبيبي ماله زرل ت

اهتمام ولو اىها بضرى كان ٓشيت ورحت لها 

ركؽ 

كبًيا ارتكبت ُلف كبييير هيام بأىها قالت 

بضرى وًلقول رجيت ٓتحت الجوال تبي 

تحصٓها بس ٓات االوان وطآها رًس بس م 



اهتمت حصٓتها ًلققول ورجيت قْلت 

يويلي وياله : جوالها وهي ترجّ وقالت 

طْييوويي اىا احس يجيب كاري كليقة زوجها 

ًوس زوجها اِ اِ يمه قلبي يسقق يارب م 

يرز يارب 

كان رًس ًوس باب مكتبة وٓتحه ووػلته 

الرسالة وًلقول اىْتح الجوال ًالواتس 

وقرأها وطآها اول م حصٓتها بيس كان يرجّ 

مه اليغبية وهو كل يوم يصكرون بضرى ٓيه 

يتصكر رياىتها له وهو ٓيالً كان يحبها سكر 

باب المكتب وكلى ماطي لبيت ابو هيام 

: وقْه رجال م ييرٓه وزق له التحية وقال 

اليقيس رًس 

رًس كان ىاوي يقتلها رالظ وقال بغوت 

استررح : قوي 



كلمك ٓيه وريب : كارق  ًوسي موؿوو ايب ا

ىاوي اين اقابلك قبل تقلى 

وهللا اين مستيجل لكه : رًس ابتسم وقال 

حف ملْك وبجيك بيس ساًة وىتْاهم 

ال ال مو موؿوو ملّ : كارق ابتسم وقال 

وطَل 

وش كيب ؟ : رًس ققب 

ان طاءهللا اىك توآق ولكه اىا كامى : كارق 

يف ىسبك وايب ازوجك ارتي 

وهللا : رًس تكهرب مه اللي سميه وقال 

كيس اىك رجال وتستاهل كل  يضرٓوي وا

ًلمٍه كيب ولكه يحبيبي 

طرواك القيب ي رًس بس م : قاكيه كارق 

ايب اسمى لكه وهللا اين متيوي لك مه 

كلمك  القغيم ًضان اطوٓك وا



يحبيبي متسوج اىا : رًس 

! ايص ؟؟ متى : كارق اىغسم 

قبل اسبوًيه : رًس ابتسم 

هللا يوٓقكم يارب وهللا اين : كارق ؿاق 

اسّ ييلم هللا اين م كوت ازري ولكه 

الضرو حللك اربى ي رًس 

هللا يسمى موك وازري : رًس ربف كتْه 

وهللا لكه مرره مايل ىية اتسوج الثاىية ولكه 

ان كان ىويت ٓأبضر برز لك ربر 

كلى رًس وكارق يؾحك وهو مذقف مى 

شياب يذربون زواجه بهيام 

 ______••______

يأبو : ًوس ٓارس جمى طتات ىْسه وتكلم 

محمس 



هال : ابو محمس 

اسمى اىتوا قاكيتوين يوم قمت : ٓارس 

ارقب 

هاه ؟ : ابو محمس 

اسميوي يجس اىا م ايب ًهوز : ٓارس 

ميغيي اال بتأرص ًهوز وال : ابو محمس ٓس 

لك ُيرها 

يجس هللا يجساك رير اسميوي : ٓارس ؿاق 

اىا ايب حويه 

حويه بوت !! ىييممم : ابو محمس ًغب 

! محمس 

ايه : ٓارس 

! ميغي حويه بايق ػَيرة : ابو محمس 



ابو محمس كان م يْرق بيه ليه وحويه 

ًضان كصا يحسبها ليه 

وش ػَيرة اػَر موي ! ىيمم : ٓارس ٓس 

! بسوتيه 

ميغي واشا بتكسر كلمتي وهللا : ابو محمس 

كلمك ارص ًهوز  ان اُؾب ًليك ولياز ا

احسه لك 

يجس تكْى وهللا ايب حويه : ٓارس ؿاق 

اما ًهوز !  ماهي ػَيرة ٢٦وحويه ًمرها 

اػَر موها 

! كالمي وقلته : ابو محمس قام وقال 

اللي تبيه يأبو : ٓارس ابتسم بؾيق وقال 

محمس اللي تبيه 

ابو محمس ابتسم وكلى 



يمه يال : ٓارس زرل بؾييق ألمه وقال 

جهسي ًمرتس ىروح ىذقب ًهوز 

! ىوييمم ؟ تستهبل ػح : ام ٓارس بيغبية 

ال ليه ؟ : ٓارس استَرب 

وًساك ىاوي تأرصها : ام ٓارس اىْجرت 

اللي م تستحي 

اِ م تستحي ليه وش مسوية ؟ : ٓارس 

وقحة ميي وتياملها وسد واىت : ام ٓارس 

تبي تجيبها زوجة لك بيس شي السويه تكْى 

يْارس التذرب ٓرحتي ٓيك وتأرصها 

مه تبيه كيب ؟ : ٓارس 

حويه مه ييوي : ام ٓارس 

تم بس كلمي جسي : ٓارس ابتسم 

ميليك بكلمه : ام ٓارس 



ٓارس تقمه طوي ان امه واقْه يف ػْة 

اما ًوس هيام كوت يف بيت ابو رًس تسولّ 

مى حويه 

يبوات تجهسوا : زرل ابو محمس 

ليه ؟ : حويه وهيام استَربوا 

بوروح ىذقب لْارس : ابو محمس 

ًوس ميه ؟؟؟ : حويه 

ابو طوق بوأرص ًهوز : ابو محمس 

ال يجس تكْى اال اىت : حويه ؿاقت وهمست 

التوقّ ؿسىا 

ايضص؟ : ابو محمس 

ال ال والطيء : هيام ابتسمت 

يبه طسالْة : ابو رًس ىسل 



جهس ىْسك بوروح ىذقب لْارس : ابو محمس 

ماطاءهللا يالله : ابو رًس 

ابو محمس كلى وكلى وراه ابو رًس 

اما حويه ٓما كان ًوسها اال اىها تبكي بحرقة 

رالظ يحويوي رالظ رييرة : هيام ؿاقت 

لو كان رير لبقى 

ٓارس ومايب ُيير : حويه وسف اىهيارها 

كون الثاىية  ! ٓارس لو ا

ال وال والّ ال !! ىيمم يحبيبتي : هيام ًغبت 

 !

اسكتي يهيام اسكتتي : حويه 

زرل رًس بيتهم بقوة وهو ًارِ ان هيام ٓيه 

يمه شا ػوت رًس ػح ؟ : هيام 



حويه ٓست م تبيه يضوٓها وهي تبكي 

وزرلت ُرٓتها وهيام ميها 

ياهييااام : رًس بيغبية 

يويلي وياله تكْيييه : هيام تصكرت رسالتها 

يحويه ال يجي ُرٓتتس 

ليه وش : حويه مسحت زموًها وقالت 

مسوية اىتي ؟ 

سالْة كويلة : هيام 

ققيهم زرول رًس ُرٓة حويه هيام وحويه 

ٓسوا برًب كان طكله مرًب بالبسلة ويجصب 

ٓالوقت ىْسه 

ريير رًس زق الباب : حويه 

اظ بس ًلمي ىْستس وال : رًس بيغبية 

! ىسيتي 



! رذييير تغارخ اكللى براا : حويه بيغبية 

ابيسيي مه وجهي هيااام : رًس اىْجر ًليها 

! تيايل 

حويه كاىت تسري اىه ميغب مه سبب بس 

تسري بيس اىه بيؾرب هيام وقْت يف وجهه 

ىييمم : ورلت هيام وراها وػررت يف وجهه 

اىت ىيمم مرريؾؽ ؟ اكللى ال ازًي ابويي 

ًلييك 

: رًس ابتسم وقرب موها وػرخ يف وجهها 

! حووويييه ابييسي 

وهللا م تأرصها : حويه مسكت هيام وقالت 

! اكقليى حسبي هللا ًلييك روٓت البوتت 

زوجتك ترا زوججتك 

رًس مسك حويه بقوة ورماها و السرير 

وسحب هيام مه ٓكها وقربها موه وقال 



واىتيي ؟ مستاىسه ان اػواتوا : بغوت ًايل 

ارتْيت 

هيام كاىت ترجّ اول مره تضوٓه بصي 

رًس ابيس موي اوجيتوي ي : اليغبية وقالت 

رًس 

! جييلله وجى ورا وجيى : رًس 

رًيسز ابييسز : هيام بكت 

يببه : ٓست حويه وزٓته بكل قوتها وقالت 

يكاااسسرر تيالووااا 

رًس كاح وكاحت حويه ٓوقه وطلها وثبتها 

اىتتيي : و الْراش وهو كاتمها بيسه وقال 

وطْييتس هااه ! اىهبللتتيي 

ماهي ثواين اال وكاسر زارل بحكم ان ابو رًس 

رًيسز وش : مو موجوز وػرخ و رًس 

!! تسوويي اترك حويه 



ػس بوننرك : رًس قام وقال وهو يْوور 

زوجتي هوااا 

اكلى برا : كاسر ػس ًلقول وهو م طآها

يرًس اكلى 

ماطاءهللا واىت تقرزين ؟ : رًس ابتسم وقال 

مه متى 

كاسر مس يسه مه ورا الباب ومسكه مه كتْه 

وكليه مه الَرٓة وسكر الباب وراه 

طْتها ؟ : رًس بيغبية 

ال يذي الا م زرييت حتى اىها : كاسر ًغب 

زارل 

وش تبي كيب ؟ : رًس 

اىسل ىبي ىلحق و رقوبة ٓارس : كاسر 

اايضضص ؟؟؟ : رًس ارتيس 



طْيييك : كاسر اىغسم 

رًس كلى يركؽ وهو يحلّ م يأرص ٓارس 

ًهوز 

كاسر كان مولذم مه رزة ٓيله بس ركؽ 

وراه وركبوا السيارة وكليوا للبيت ابو طوق 

يارب : حويه كاىت تواهر مه الضباك وقالت 

طكل رًس يف ػْي وال ليه اىْيل 

: هيام كاىت تسوي مساج لْكها وقالت 

حمسلله اىه راح 

ايه وش سويتي ًضان : حويه جلست 

تيغبيه بأروي ؟ 

هيام قالت لها السالْة وقامت حويه تضس 

مررييؾة اىتتيي ؟ : طير هيام بذْه 

وش اسوي : هيام ؿحكت 



بييسز ؟ كيب رليوي اطرح لتس : حويه 

اروي ػار مجوون ٓيتس وػار يضوٓتس 

كل طيء حرًٓيا كل طيء حتى م يبيتس 

! تبيسيه ًوه ثواين واىتي تصكريوه ببضرى 

يذي وهللا يذوتس شا محس يْهم له : هيام 

مره ميغب ومره يمووتتس ٓيه وتتأمليوه 

بحب ومره زًالن ومره ثقييل يذي ًجسزتت 

آهمه 

اسميي اىا ًوسي الحل ىروح لبيتكم : حويه 

وتتكضذيه وترتبيه البيت وتبذريوه 

وبساًستس اىا واروح واشا جاء يضوٓتس كصا 

وهللا ان يؾيى 

كيب يالله امضي : هيام بذجل 



كليوا متجهيه لبيت هيام ورًس مى محمس 

اللي كان موجوز يف بيتهم وػلهم ورجى 

يتجهس مى ابوه 

هيام زرلت البيت وىنْته ورلغت 

بمساًسة حويه وبذرته وزرلت ارصت طور 

سريى وكليت وجهست لها حويه بجامة 

حرير لوىها بوْسجي ٓاتح وبست تجّْ 

طيرها وتستضوره لها وارر طيء ًقرته 

كسسوارات ىاًمة مى  وًقرتها ولبستها ا

راتم زواجها اللي يحلي يسها 

واوو يهيام هللا يييه اروي : حويه ػْقت 

ػسق وهللا يقوي قليبه الرهيّ 

يويلي حويه كيّ بترجييه : هيام بغسمة 

!! البييت 



يويلي : حويه اىْجرت ؿحك مه ُبائهم 

وهللا اىوا تيوس 

اػبري ًوسي حل بسق و : هيام ؿحكت 

ٓارس واشا كان يحبتس بيجي وبيذلي 

الذقوبة 

كبًيا ٓارس ولس رالة هيام وولس ًمها  )

 (ييوي قريب موها ويموىون و بيؽ 

اللي وزتس مى اين م : حويه ؿاقت وقالت 

اهه 

هيام ابتسمت وزقت ًليه 

: ٓارس ٓتح السبيكر وكان يضذع طماُه 

هال هيام 

ٓارس ٓاؿي ؟ : هيام بغوتها اليصب 



ال وهللا بسرل ارقب وحسة م : ٓارس بؾيق 

ابيها 

! يويلي حتى اىت م تبييهاا : هيام طهقت 

اي وهللا م ابيها وزي بحويوي : ٓارس ابتسم 

بس ويه حويه واىا ويوي 

حويه كاىت تسميه بحكم ان هيام ٓاتحه 

السبيكر بيس 

هيام مه تكلميه ؟ : حويه قالت 

يالبيه يالغوت ويالبى راًييه : ٓارس ابتسم 

اسمى حويه ًوسي : هيام ابتسمت وقالت 

وم ًوسها احس يوزيها تجي تأرصها 

اًتبري اين تحت ًوس : ٓارس تلقم وقال 

بابتس 



هيام وحويه ؿحكوا بحب وهم يضوٓوىه 

لقيييّ وتيامله يجوه كان ًكس رًس اللي 

يرًس ٓالمكان ػسق 

رًس كان واقّ ًه باب المجلس ويحلّ و 

جسه 

رًيس ورر التْؾحوا : ابو محمس بيغبية 

ًلي القالق : رًس ارتْى ػوته وقال بجسية 

بالثالث اىه م يارص اال حوويييه 

جااته حويه : ٓسوا الرجال كلهم وقالوا 

ابو محمس ىاهرهم وهم رالظ كوسلوا كل 

طيء ًضان راكر كالق رًس 

ابو * اليصر والسموحة ياسيس : ابو محمس 

* طوق 



ال وهللا ميصور : ابو طوق قام وباس راسه 

وبوت ًمه اقرب له 

ابو محمس كلى وهو يجلس رًس بيقاله 

اِ اطوا رْت اكلق هيام ًضان : رًس 

سواز ًيون ٓارس 

ابو رًس وابو هيام اىْجروا ؿحك 

! وهللا محس قالك : ابو رًس 

يالله اىا استأشن بروح بيتي : رًس ابتسم 

كاسر رح مى ابوي 

كاسر وآق وكلى مى ًماىه وجسه 

ٓارس وػل لبيت هيام ورًس وكرق بوري 

ًضان تقلى حويه 

حويه حلْت و هيام تجي ميها وترجى 

ًلقول 



ركبوا الثوتيه وسلموا 

ًليكم السالم يهال وهللا : ٓارس 

ٓارس م زريت : هيام ؿحكت 

ال وهللا : ٓارس حرك مه ًوس البيت وقال 

وش 

امي كلمتوي رًس ٓركص الذقوبة : هيام 

وكارت ًهوز 

!!! اسألتس بالله : ٓارس لّ لها بقوة 

وهللا الينيم ًضان كصا رلع امورك : هيام 

وتييال بكرا وارقب حويه 

بوت استحي و : حويه ؿربتها بذْه وقالت 

وجهتس 

تبضر وهللا : ٓارس اطر بأػبيه و رضمه 

بكل ًلٍم كيب حويه 



طرواك القييب : حويه ٓست وقالت 

ؿحك ٓارس وشاب يف ػوتها ىسلوها ورجيوا 

! يويلي سيارة رًس : ٓارس طهق 

كصشاااابب : طهقت هيام 

اي وهللا طوٓيه ٓيها بيس : ٓارس ؿحك 

ال ال رح ال توقّ : هيام 

وطْيتس اىتيي : ٓارس مات ؿحك 

! مهسزتس 

هيام هست راسها بوْي 

ارحب وهللا يالرًس هللا : ٓارس وقّ وقال 

يبيؽ وجهك يولس اليم جمايلك واجس وهللا 

الينيم 

رًس سميه بحكم اىه ٓاتح طباك سيارته 

البقى وهللا يالْارس وم بيووا : وٓس وىسل 



جمايل بس اىا ًقيتك كلمة وًقيتك حويه 

وماهو اىا اللي توكسر كلمتي 

يولس كيّ اقويت جسي : حؾوه ٓارس وقال 

 !

كلقت هيام : رًس ؿحك وقال 

ٓارس ٓهمه وؿحك 

: ٓست هيام وىسلت مه السيارة وقالت 

! ىيممم 

اقغغرري ػوتتس : لّ رًس بسرًة وقال 

! وبيسيه مه ويه جايهه 

ميي ميي وػلتها مه بيت اهلوا : ٓارس 

ماطاءهللا ورا م زقيتي ًلي : رًس تكتّ 

! رير تكلموي وكأىك م سويت طيء : هيام 



هيه ماين : رًس قرب موها وبيست موه وقالت 

! احل لك 

هااه وش تقوليه اىتي ؟؟ : رًس ارتيب وقال 

: هيام ػست وقالت وًيوىها ملياىه زموو 

! قبل طوي تقول كلقت هيام 

ؿحك رًس وقرب موها وزرلها زارل البيت 

تحت مقاومتها وسكر الباب وكلى يوزو 

ٓارس 

اليكون السبضة شي ٓهمت اىه : ٓارس ؿحك 

كالق ؟ 

ايييه : رًس اىْجر ؿحك وقيس و السرج 

هللا يجيله زوم ؿحكتك : ٓارس ابتسم 

وهللا يبيؽ وجهك ويجيلوي ًوس حسه 

هوك يذوي 



ًوس حسه هوي : رًس سكت ومسح وجهه 

يازة يولس اليم  وص

راح ٓارس ورجى رًس وهو يؾحك زارل 

كاىت هيام موهارة تبكي بحرقة 

زرل رًس يركؽ اول م سمى ػوتها الباكي 

وحؾوها 

ليييه ي هيامي لييه تبكيييه : رًس 

هيام كاىت رايْة موه وهي تحسب اىه مو 

م تذاِ ربك : حاللها وتحاول تبيسه وتقول 

!! ابييسز موي م احلل لك 

يَبية ييوي قلت ًلي القالق : رًس ؿحك 

اىه م يارص اال حويه مو ييوي اين كلقتتس 

! ٓهمتي 



هيام ًلقول حاوكته مه رقبته وهي تبكي 

يحمار رْت اين رسرتك : وتؾحك وقالت 

ًضان ٓارس 

هللا يارص اللي يتركتس : رًس طس ًليها 

ًضان ٓارس وال ُيره 

ورر بوسل ًبايتي : هيام وقْت وقالت 

للحيه تحسب اىها م تحل : رًس بيس وؿحك 

يل والبسه اليباية ًاز تغسقيه لو اين 

كلقتتس وطْتتس باليباية بوسلها موتس 

: هيام كاىت تقلسه وهي زارله الَرٓة وقالت 

وهللا ان تبقي ًنم 

رًس ارتذى و الكوب وهو يحس بالحياة يف 

كل مره يضوِ هيام او يسمى ػوتها 

ىاهرت المراية وؿبقت طيرها وتيقرت 

وكليت 



رًس كان ىايم ٓالغالة وم حس ٓيها 

وهللا م توام قم قم : هيام طهقت 

رًس ٓتح ىع ًيوه وطآها جايه تركؽ 

وسكر ًيوه ًلقول 

قربت هيام مه وجهه وكاىت تتأمله ٓجأة 

ٓتح رًس ًيوىه بقوة ومسكها رغرها 

ال ال وطصا الشييه تبيه : وسحبها له وقال 

تصبحيوي اىتي ؟ 

يمهه ررطتتوويي : اما هيام طهقت وقالت 

ؿحك رًس وهو ىيسااان وباس راسها وقال 

تسمحيه يل اىام ؟ : 

وزوامك ؟ : هيام قالت 



ييووه ػسق يالله اىتبهي و ىْستس : رًس ٓس 

 ساًات واىا ٦وال تْتحيه لحس ُيري كلها 

جاي 

وهللا رًس بتروح ؟ : هيام ميلت ٓمها بسًل 

ال يرحم : رًس كان يحف سالحه بمكاىه وقال 

اهلتس التذليوي احلّ م اروح 

هيام ركؾت له واستقبلها بيسيوه وحؾوته 

ال رح ًازي بس م كوت ابيك تروح : وقالت 

وهللا 

ميليه ارر زوام اليوم بأرص : رًس ابتسم وقال 

اجازة ًضان طهر اليسل 

هيام بيست وحقت رضمها قريب مه 

! امااااىه : رضمه وقالت 

وهللا جهسي اُراؿتس : رًس قرب لها وقال 

واُراؿي 



: هيام بيسته وىقت و الكوب بْرحة ًنييمة 

واااه يكثر الحب يالرًس 

رًس لبس القبى حقته و راسه وابتسم لها 

ولّ بيقلى 

رًييسز : هيام 

وطْييتس تغاررييه : لّ لها بقوة 

هيام ىسلت مه الكوب وزقت له تحية وكاىت 

ػَييرة بقربه 

استريحيي : رًس ؿحك وقايل 

ماش بتؾيى و ًمرك : هيام ؿحكت وقالت 

كضذتي وليبت بضيرها وراحت 

كلى رًس وهو يتصكر كل تْغيل ٓيها 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

اتوقى بوسل بارت ثاين وبيكون حماسي  )

وبتبسأ القغة الحقيقة لروايتي مه البارت 

 وممكه تسًلون واجس ًلي بس الزم ١٣

كضه  احبكم استمتيوا بالبارت   ( ��ا

كلى رًس وهو يتصكر كل تْغيل ٓيها وكان 

ٓيالً جاهل ٓيها ويف حبها ويسأل ىْسه 

 سوة اًرِ هيام وكوت ػاز موها ٢٨يقول اىا 

وكان جاهل بيس بمغيره مى هيام ! 

 ______••_______

اما كارق وشياب جهسوا جريمة حقيقة 

وزرلوا بيت رًس وهو مو موجوز وهيام 

لحالها ٓيه 



اكلى اىت اىا بسوي كل طيء : كارق بذبث 

وهللا ال اًسمها 

تم اشا رلغت كلموي : شياب ابتسم له 

شياب كلى وكارق اتجهة للباب وكان يحاول 

يْتحه وقسر وزرل وسكره مه وراه واحكم 

ًليه ًضان اشا حاولت هيام تهرب م تقسر 

تْتحه 

ياهيام : كارق بغوت ًايل 

هيام كاىت تغْف مالبسها وترتبها بيس م 

رلغت مالبس رًس ٓست برًب وهي م 

تيرِ الغوت وركؾت بسرًة للباب تبي 

تسكره ًضان م يسرل ًليها بس ٓات االوان 

وحف كارق رجله ًه الباب ًضان م تسكره 

! ويه بتروحييه الحيه : وقال بغوت مرًب 



هيام كاىت تبكي برًب وتحاول م تذليه 

يسرل الَرٓة بس لألسّ كان اقوى موها 

وزرل بقوة للَرٓة 

هيام ػررت وهي هوا تأكست اىها م تيرِ 

هالضذع ركؾت بسرًة للحمام وجوالها 

يف جيبها ألىها كاىت تتسمى و االُاين وهي 

تضتَل 

اىلذم كارق وركؽ وراها بس حالْها الحم 

وزرلت وسكرت الباب قبل يقرب موها 

آتححيي يبوت الكالااب : كارق بغراخ 

هيام كاىت ترجّ بقوة وم هي قازرة تْتح 

الجوال ٓتحته بسرًة وزقت و رًس 

.. هاه هيام توو وػل: وػلها ػوت رًس 

ررًييسز : قاكيته وهي تغارخ برًب 

الحقووويي يرًيسز تكْْى يرًييس 



التذليييوويي له يرًيس بيسمرىويي زرل 

ًليي رجال يرًيس م اًررْٓهه تكْْْى 

يالرًس 

آتحححيي يحييووااىه : كارق ػرخ 

رًس م كان مستوًب طيء بس اول م سمى 

ػوت كارق رجى ًلقول وٓتح باب مكتبه 

وهو يركؽ كأىه مجوون ويكلم هيام 

هييااام ال تسسكريييه : رًس بيغبية 

رلييتس ميي يهيام 

هيام اىهبلت اول م بست مسامير الباب 

يرًييسز بيسزرل ًليي ااه : تقيح وػررت 

يرًيسز تكْى التذلييوويي 

رًس سكر وهو يرجّ مه الرًب اللي زق 

بقلبه وزق و محمس 

هال رًس : محمس كان توه ػاحي مه الووم 



محمممسز الحقق ارتتككك : رًس بغراخ 

اللحققووهاا تكْووىوه 

: محمس ٓسز وكلى يركؾؽ وهو يكلمه 

ررًييسز هيياام وطْْييهااا 

زرذل ًليهاا واحس ٓالبييت تكْى ي : رًس 

محمس الحقهاا اىا بيييييس 

: محمس سكر وهو يغارخ ٓالبييت كامل 

ييببهه الحقق هيياام ييببهه 

وطْْْيييهااا : ابو هيام كلى يركؽ 

محمس كان كالمجوون يركؽ لبيت ًمه 

يااًمم محمممس : وزرل 

بسم هللا ًلييك : ابو رًس ٓس هو وكاسر 

طْيك 



الحقوىويي بالسيارة يف واححس كب : محمس 

يف بيت رًس و هيامم ورًس مو ًوسها 

يويلليي : ام رًس طهقت 

هاااه ييوييلليي يمه : حويه ػررت 

ركؾوا الرجال كلهم وركبوا السيارات واتجهوا 

 زقايق ١٠لبيت رًس اللي كان يبيس ًوهم 

يمهه وش ٓييها يمه يارب : حويه ببكاء 

احْنها يارب 

يييوين ي هيام هللا : ام رًس كاىت تبكي بيس 

يستر ًليها 

حسبي هللا ًليه ولسز : ام محمس بيغبية 

الحرررااامم 

كاىوا كلهم يف حالة تْجى وام هيام اسوء 

موهم 



اما رًس اللي كان رالظ جسس بال روح كان 

يضوٓها بذيير قبل يقلى كيّ ػار شا كله يف 

ربى ساًة 

هيام كاىت تبكي ومَقية ىْسها بموضْة 

رًس وتحغه ىْسها ٓالحمام 

ارتْيت الموضْة مه وجهها وطآت كارق 

واقّ ٓوق راسها 

!! زقيتي ًلييه يكلبه : كارق بيغبية 

هيام طهقت اول م ًقاها كّ وهي اول 

مره تضوِ هالضذع بحياتها 

كارق سحبها مه طيرها وكليها برا الحمام 

بس : وطلها ورماها و الْراش وابتسم وقال 

وهللا يأن رًس محنول ٓيك بس رالظ 

! سبقته لك وبلمسك قبله 



وهللا اىك تيقببب : هيام ػررت يف وجهه 

وهللا م تقرب موي يولس الحرام 

كارق بيغبية ىف ٓوق ػسرها برجليوه 

طوٓييويي : وحاوكها وػرخ يف وجهها 

يحيواىه ٓوقك وزاًسك يكلبه 

هيام كاىت ترجّ بس سحبت يسها مه 

تحت ركبته ورطت يف وجهه بذاخ الضير 

وػرخ كارق وىسل لألرؼ وهو يرجّ 

ويمسك ًيوىه 

ركؾت هيام وارصت ًبايتتها وكليت 

ركؾؽ للباب وطآته مسكر بقوة وبقْليه 

هللا يارصه يحسبوي م اًرِ : طهقت وقالت 

بيتي كليت تركؽ وكليت مى باب 

المقبد للحوش وكليت ركؽ وػقيت يف 

ههر شياب وهي م طآته 



يضيوتس اشا حسبتي ىْستس : شياب بذبث 

اشكى مووا 

!! شيااااب : هيام طهقت وقالت 

اييه : شياب مسك ٓمها وكتمها وقال 

بضحمه ولحمه مثل م رربتوا بيوي وبيه 

بضرى بيسمتس وارربتس قبل يلمستس 

رًس 

تذسي اىت : هيام ػْقته بقوة وقالت 

! وًضرة مه امثالك 

شياب مسكها وزٓها بقوة وكاحت يف يسيه 

كارق 

وهللا ال اىسمتس : كارق بيغبية 

مسكها وسحبها زارل البيت وهي تغارخ 

وتستوجس يف رًس 



هيام كاىت تضوِ الموت ػسق وهو 

تككْى يالرًس : يسحبها مى طيرها وقالت 

ال يلمسوىوي قبلك 

بسس : كارق ؿربها برجله و وجهها وقال 

رالااػع اظ م ٓقى كبسي اال ًسوتك يف 

رًس وهو مو حولك 

قرب موها ولمسها ورلع بس م رلته 

يوػل لضرٓها وزآيت ًه ىْسها بضكل 

قوي وطريّ ووػلت له اىه يذسي ػسق 

بس ققى جسمها وطقق مالبسها كاىت يف 

حاله يرىث لها بس مى شلك م استسلمت 

ولس جاو امص بسسرًة : جاء شياب يركؽ 

كليوا مه السور اللي ورا وكليوا لسيارة 

احمس رويهم وززوا وارتْوا مه االىنار 



زرل محمس وهو يرركؽ ووراه ًمه وجسه 

وابوه اما كاسر راح ورا الحوش يسور احس 

ههييااام : محمس بغراخ 

هيام كاىت حاؿوه جسمها برجولها وتبكي 

بحرقه 

: زرل محمس وطآها وركؽ لها وقال 

!!! لممسستس 

هيام هست راسها بويم وهي وسف اىهيارها 

مس : وقرب موها ابوها وهمس لها وقال 

طرٓتس؟ 

يذسسي هو : هيام قالت بغوت باكي 

وًضرة مه امثاله 



: زٓروا كلهم براحة وقال ابوها وسف زموًه 

حمسلله حمسلله اىها ًست و كصا حمسلله 

اللي لقّ ٓيتس يبوتي 

هيااامي : رًس وػل وزرل وهو يركؽ وقال 

ٓست هيام وركؾت له 

رًس طآها وتققى قلبه كاىت مالبسها 

يازوب تسترها سحب طماُه مه الضماًة 

تكْيه يهيامي : ولْها ٓيه وحؾوها وهمس 

كمويوي تكْييه اىكري 

هيام كاىت تبكي بغوت ًايل وترجّ وقالت 

اه يرًس م لحقتوي : بهمس وػوتها يرجّ 

واسيْتوي موهم اه يالرًس لمسوين قبلك 

موه ًيياااال : رًس كان يْور ويحترق وقال 

!! الكلب 



شياب هللا يارص : هيام همست له وقالت 

ىْسه وواحس ثاين ميه 

رًس بيسها وزرل للغالة وهو يرجّ وًيوىه 

شيياااب وهللا : حمراء وقال بغوت هس البيت 

ال اشبحه وهللا ال ازرل السجه موه وهللا ال 

اموتهه 

بوتي مياز : ابو هيام ػرخ يف وجه رًس وقال 

لها جلسة يف بيتك واقغر الكالم 

ىييمم وش تقول : رًس لّ له بقوة وقال 

!! اىتت 

وػلك الكالم واوراق : ابو هيام بيغبية 

! القالق بكرا توػلوي 

! مرريؾؽ اىتت : رًس ػرخ يف وجهه 

تستهببلل حراام حرم السم اين م اكلقق 

! هيامم 



يبه ال يبه تكْى : هيام زرلت تبكي وقالت 

يبه التحرموي مه زوجي 

بس رالاظ محمس ارص : ابو هيام ػرخ 

ارتك 

رًس م كان مستوًب اللي ػاير ويبي 

يضوِ هو وش زرله ٓاللي ػار ًضان 

ياًم استهس بالله اىا : يحرموىه هيام وقال 

وش ًرٓوي تحسب اين لو كان ًوسي ربر 

!! بذليها لحالها 

وػل الكالم واىتهى وبوتي تحرم : ابو هيام 

ًليك واليهوىون ًوسي ابوي واروي 

استهس بالله رًس ماله زرل يف : ابو رًس قال 

شا كله حرام ًليك تذرب بيت بوتك ًضان 

سبب تآه 



ولو اىه !!! سبب تآهه : ابو هيام لّ بيغبية 

! ػار يف حويه وال ليه بيكون تآهه 

ال م اقغس اللي ػار لهيام اقغس : ابو رًس ٓس 

! اتهامك الَير مقوى لرًس 

كالمي وقلته وم بتراجى ٓيه : ابو هيام 

محممس ارص ارتك 

هيام كاىت موهارة ػسق وركؾت ورا رًس 

وتمسكت ٓيه 

رًس كان مغسوم حرًٓيا وم كان يتحرك ىسل 

يسه ومسك راحة كْها وطس ًليه ولّ ًليها 

اسّ يهيامي اسّ لكل : وهمس لها وقال 

طيء ػار لتس واسّ اين مؾقر ابيستس 

موي اسسّ وهللا 



اىت : هيام بكت وحاوكته بيسيوها وقالت 

مالك زرل اىت مالك زرل بس تكْى ياكل 

وزي ال تقلقوي تكْى ال تتذلى ًوي  ًّ ر

حيل هللا : رًس طس ًليها وهو مبتسم وقال 

وزك  ًّ اقوى يروح ر

هيام زاز بكائها اول م قرب محمس وسحبها 

مه رًس وكاىت متمسكة ٓيه وتغارخ 

محمس تكْْىى يمحمس اىغْوويي : وتقول 

وقّ ميييي يمحمسز اىت ًارِ كييّ 

حبي لرًس تكْى ال تذلييه يروح موويي 

تكْىى كلم ابووي تكْى يمحممسز 

رالظ يهيام تيايل : محمس كان ؿايق وقال 

ميي رالاظ 

رًس تركها وراحت مى محمس وهي تغارخ 

يالررًس اىا يف وجهكك : وتبكي وتقول 



وطوبك م تقللق يالرًس ال تتذلى ًوي 

بسرًة 

رًس تكلم بغوت ًايل بيس ًسوتها ٓيه وقال 

حرام اىتس يف وجهي ويف طوبي وهللا ان : 

يحرم ًلي كالقتس يبوت سيّ 

هيام كاىت يف حالة يرىث لها ورًس اسوء موها 

م يسرون وش اليوم شا ووش االحساث شي 

كلها 

ال تتقلقها : ابو محمس قرب مه رًس وقال 

استر ًليها يولسي وكمل ميها 

وش استر ًليها : رًس لّ له بقوة وقال 

زوجتي شي ومحس لمس طرٓها اىا بوْسي م 

لمستها مجرز رسوش يف جسمها واال البايق 

سهاالت بس وهللا اللي رٓى سبى وىسل سبى 

اين م اكلقها تسميوي ياًم 



جهس ًمرك : ابو هيام مر مه جوبه وقال 

توقى بكرا و االوراق 

!! سيّ اىت مرييؽ : ػرخ ابو محمس وقال 

! تبيه يقلقها وميه بيأرصها بيس اللي ػار 

ميه قالك اين : ابو هيام ػرخ بيغبية وقال 

بسوجها رلها ًوسي ميسزة مكرمة وبيسيه 

هي بوتي واىا ازرى بمغلحتها 

زرل ٓارس وهو مستيجل بيس م قاله 

محمس السالْة 

ياًم استهس بالله جيلوي ٓساك م : ٓارس 

! يغير اللي تسويه 

بسس رالاظ بيقلقها : ابو هيام بيغبية 

مه ٓوق رضمه 

كلى وترك رًس وراه بسون روح جلس رًس 

بهسوء و الكوب وجلس جوبه ٓارس 



تراك اشا كلقتها تحرم ًليك والزم : ٓارس 

تتسوج ُيرك وتييص ميه برُبة اىها تحمل 

موه وبيسها تقسر ترجى لك 

وميه كصب ًليك وقال اين : رًس لّ له 

! بقلقها 

ًمي مه اول يسور السلة وحغلها : ٓارس 

وهللا ان يَغبك 

ًازي بقلقها كلقة وحسة : رًس ؿاق وقال 

او ثوتيه بس قسامه ًضان توتهي ًستها 

وارجى ارصها مه ٓوق رضمه 

ال ال التقلقها اػبر يمكه يليه : ٓارس ٓس 

ازري اىا اقولك اشا مياز ٓيه كب : رًس 

اىت م كوت ماسك ًليه اطياء : ٓارس 

ومذسرات ومسري وش 



رًس توه يستوًب اىه يقسر يارص هيام ُغب 

اال وهللا اىك جبتها : ًه ابوها وقال 

ٓسوا االثويه كلى رًس يبسل ولبس ثوبه 

وطماُه وكليوا مه البيت متجهيه ألبو 

هيام 

اما محمس وهيام وام هيام كاىوا يحاولون 

يقويون ابو هيام يتراجى بس هو حغل 

الْرػة اىه يبيس هيام ًوه ومستحيل 

يؾييها 

بس يبوت تيغيه : ابو هيام بَؾب االرؼ  

! ابوتس ًضان واحس م يسوى 

اىت ًارِ اىه يسوى قبيلة وال كان : ام هيام 

م زق ًليك تروح ألرتك ػح وال ال يمحمس 

اي وهللا ػح : محمس 



هاه حتى اىت ي ابوها م كوت تسري : ام هيام 

ًه حالتها بس رًس رجى وهو كاير ومياز 

! ٓيه روح هصا زليل اىه رجال وولس رجال 

ييوي حرام ًلييك اللي تسويه يف بوتك 

! اشا رجيت له ٓتراتس كالق : ابو هيام قال 

! حسبي هللا ًليك : ام هيام طهقت وقالت 

وزرلت هي وهيام وزقايق وزرل رًس البيت 

ياًم وهللا لو م تتراجى ألٓؾحك ًوس : وقال 

اللي يسوى واللي م يسوى واىت ًارِ واىا 

! ًارِ وش سواياك 

ابو هيام ابتسم وهو قس سبق رًس بذقوة 

ًه اي سوايا : وىنّ كل طيء سواه وقال 

تقغس ؟ 

هاه ؟ مسوي : رًس م حب ابتسامته وقال 

توكر 



ال م اىكر اسألك واتحساك تقلى : ابو هيام 

وراي طيء 

زق الرًب يف قلب رًس وًرِ اىه ىنّ كل 

وش تبي اىت الحيه ؟ : طيء وقال 

ابو هيام ىازا هيام وجات وكلى ٓارس ًلقول 

ًضان يأرصون راحتهم 

كلقها بالقيب وال بالَغب ارتار : ابو هيام 

بس ؟ : رًس ىاهر ٓيها وقال 

ايه ارلع : ابو هيام استَرب وقال 

رًس بكل مكابر وكأىه مستاىس وهو مه 

زارله يتققى وتتكسر ؿلوًه ؿلى ورا ؿلى 

هيام : وقال 

لْت هيام له وهي رالظ م ٓيها حيله 

لبيه يروح هيامك : وقالت 



اىتي كالق : رًس اىكسر قلبه بيس رزها وقال 

ٓست هيام وبكت وزرلها ابوها ُغب وسكر 

ًليها 

الاا يالرًس : هيام كاىت تغارخ بضكل مرًب 

الاا يالروح والسووييه كلللهاا لييه تْرركف يف 

هيياامك لييه يالرًس ليييه تكسرىويي 

وزي ليييه اهه  ًّ وتذليوي لحالليي لييه ير

يببهه مه يضضْْيي ُلييلليي الحييه 

تكْى يبهه التبييسىويي ًوه تككْْىى 

يببهه آتح الباابب التوجيوويي يبهه 

رًس ُورقت ًيوىه بالسموو ألول مره بيس 

وٓاة ًمه وتلقم بضماُه وًيوىه حمرااء 

وتوسل زموو كأىها ىار تحرق رسوزه كان مه 

كسر مه ػوتها اللي اىبح مه الغراخ 

اه يالهيام التحرقييه كبسي ٓوق : وهمس 



اللي ٓيه استوزًتس هللا يالهيام والحب 

واليمر والسويه وااليام كلها 

هللا : ٓارس ًرِ اىه كلق مه ًيوىه وقال 

ييوؿك يبو محمس 

رًس م رز وركب سيارته وراح بسون م ييرِ 

ويه بيتجهة 

ٓارس زرل بيت ابو رًس والكل كان مجتمى 

ياهل البيت : وقال 

ازرل امك هوا وجسك : ابو رًس ٓس 

رًس كلق هيام : ٓارس زرل بؾيق 

: ٓسوا الحريم والرجال كلهم وقالت سلمى 

هللا اليوٓق مه كان السبب حسبي هللا 

! ًلييييه 

!! ٓارس ويه رًس : حويه بكت وقالت 



: ٓارس لّ لها وؿاق بيس زموًها وقال 

وهللا م اًلم ويه راح بس كلى مه البيت 

وًيوىه توسِ م تقولون اىها زموو 

هللا يبرز قلبه ويجبر : ام رًس بكت وقالت 

كسره وييوؿه 

اللهم امييه : ام ٓارس حؾوتها وقالت 

رالظ ي ىازيه رالظ واىا ارتتس 

الكل كان بحاله ػيبة وهم م يهون ًليهم ال 

رًس وال هيام 

اما هيام كاحت اُمى ًليها مه الغراخ 

والوياح كاىت تتموى اىها ماتت وال جربت 

الضيور اللي جربته 

: مسكتها امها قبل تقيح وهي تبكي وتقول 

هللا يبرز قلبتس يبوتي ويبرز قلب رًس 

ويجبر رواكركم ويرز طملكم يارب 



 ______••_______

بيس كم يوم اىتضر الذبر مثل اىتضار الويران 

بقلب رًس وهيام والكل ًرِ وتجميوا يف 

كبر بيت  بيت ابو محمس بحكم اىه ا

الكل كان حول هيام يواسوىها وهي م تبي اال 

حؾه رًس اللي كان يحتويها ويقموها وكاىت 

تتصكر ارر حؾه لها ميه وارر ىنرة ًقاها 

ياها وزاز بكائها 

ياهيااام رالظ اللي : ػررت ام محمس 

! يضوٓتتس يقول ان رًس مات م كلقتس 

يذالة طْيتس تتْاوليه ًليه : ام رًس ٓست 

! ورليها تحسن 

ام رًس رآت وقامت تسق ًلى رًس اللي 

 ساًة مذتْي و االىنار ٧٣كمل 

ياريب رًس م يرز : ام رًس 



! يمه اليكون ػار له طيء : حويه بكت 

! التتْائلون بالسوء : الحريم ٓسوا كلهم وقالوا 

حويه استَْرت ربها وزًت له 

ام رًس كاىت تبكي وتسأل كل وحسة تحاول 

رز رًس ؟ : تسق ًليه بكملة وحسة 

وكاىوا كلهم يهسون رؤوسهم برٓؽ 

ىازت ام محمس الكل لليضاء واللي يتيضى 

وهو مو طايل هم واللي كاىت اللقمة م توسل 

اػالً مه الَغة 

هيام كملت اربى ايام م شاقت اال اطياء 

بسيقة وُغب ًوها وكاىت تبكي بحرقة 

رالظ يبوتي : ام هيام بحسن و حالة بوتها 

كلي ًضان راكري م ًوسي راكر ًوستس  ا

؟ 



كلت ورلغت  هيام ٓتحت ٓمها ألمها وا

ػحوها وطربت ماء 

مرت االيام وػارت االيام اطهر وكان اول 

طهر يف حياة هيام بيس زواجها مه رًس بسوىه 

وكاىت يف حالة تذوِ وتحسن والضهر شا 

كامل م طآت ابوها وهي حالْة م تقلى 

قسامه 

ورًس م زال مذتْي ًه االىنار والكل يسأل 

ًوه بس ماله وجوز وكأىه اول م كلى مه 

كلته االرؼ وربته مه اليالم  بيت ابو هيام ا

ابو رًس كان رايّ مه ٓكرة اىه يذسر رًس 

ويسق ًليه يومًيا بس لألسّ ماله حس 

 ______••______

يف مكان بييييس بيس ثالث اطهر تحسيًسا يف 

أبها الجووب 



رًس كان يواهر مه طباك مكتبه وطاِ 

التقويم وكان و مضارِ ىهاية طهر طيبان 

هللا يييوي ويغبرين : ورمؾان يقترب قال 

مْروؼ اين الحيه اتجهس مى هيام ورايحيه 

ىتقؾى لرمؾان اه بس 

زرل جوسي وزق تحية 

استرح : رًس ابتسم 

اتوقى اهلك برا يوتنروىك : الجوسي 

رًس هس راسه بموآقة وكلى برا وطاِ ابوه 

وجسه 

رًسز يولسيي : ابو رًس بأبتسامه 

رًس ابتسم وقرب وباس راس جسه وبيسها 

مرحبلي وهللا ىورت الجووب : ابوه وقال 



ماطاءهللا مسكت : ابو رًس مسك يسه وقال 

اللهجة 

اؿقريوا ايوه وطحالكم ؟ : رًس ؿحك وقال 

بذيير جيلك بذير : ابو محمس 

بضرىا اىت كيّ امورك ؟ تسوجت ؟ : ابو رًس 

ال وال بأرص ُير هيام : رًس لّ ألبوه وقال 

راحت ًليك يرًس : ابو رًس زٓر بؾيق وقال 

وش السالْة ؟؟ : رًس ققب 

ولس رالتها سييس رقبها ووآقت : ابو محمس 

ُغب 

!! وهللا م يأرصها : رًس ٓس وقال 

يَبي اىت مقلقها م تحل لك : ابو محمس 

! الحيه اال بيس السواج مه ُيرك 



!! كلقتها كلقة وحسة : رًس ػرخ 

!! ااييضضص : ابو رًس وابو محمس ػرروا 

وهللا الينيم اىه كلقة وحسة وكوت : رًس 

 طهور وارجى اتقسم لها ٣اىتنر تمر 

امضص كيبب ىلححقق : ابو رًس ػرخ 

ركبوا السيارة متجهييه للرياؼ بأقرب رحلة 

كيران 

اما هيام ٓقست االمل يف رجوًها لرًس بس م 

ٓقست االمل يف رًس ىْسه وكاىت تسًي كل 

يوم يجي وتضوٓه 

يبوتي كتبوا كتاب ؟ : ام هيام 

ال بس رقوبة : هيام 

كيب كالقتس مه رًس كيّ كان : ام هيام 

كيّ ييوي ؟ : هيام ققبت 



ييوي كلقتس بالثالث : ام هيام زٓرت بملل 

؟ 

ال بس وحسة : هيام هست راسها بوْي 

!!! كصشاااابببهه : ام هيام ٓست وػررت بْرحة 

يمه طْييتتسس اال وهللا اىا : هيام رآت 

متأكسة بس طْيتس 

ييوي بيرجى رًس اليوم للرياؼ : ام هيام 

ألىها مرت ثالث طهور 

ييمه اطرحيي صييه : هيام م استوًبت 

ام هيام طرحت لها وٓست هيام 

يمه قويل وهللا تكْيه : هيام بكت بْرحة 

كمويوي 

وهللا يبوتي اىه يحل لتس : ام هيام حؾوتها 

وبيرجى يتقسم لتس وان طاءهللا اىه قس 



الوذوة وم كان تسوج مى اين ًارٓه اىه ليب و 

ابوتس وكلقتس وحسة 

هيام كاىت يف سياااازة ال ييلم بها اال هللا 

يمه وهللا اين : وتضاهق وسف زموًها وقالت 

راؿية لو اطوٓه يمه اطتتققت له 

هللا يقمه : ام هيام بكت مى بوتها وقالت 

قلبتس ويرزتس له 

اميييه يمه امييه : هيام بسموًها 

اما حويه للحيه توتنر رجوو رًس ًضان 

يتقسم لها ٓارس اللي حلّ م يسوي طيء 

بسون رًس والكل وقّ ميه ومحس اًترؼ 

ٓست هيام و رمي رطاش ٓارس وهو رآى 

اررحححبببوواااا رجيتت : ػوته ويقول 

الحياة يالرًس 



راحت تركؽ وطآته كان متَييير اطتاقت 

لمالمحه كاىت تبكي وزاز بكائها اول م 

سميت ػوته يرز و ٓارس 

مه يرحب يبقى يالْارس : رًس بؾحكة 

والحياة وهللا طوٓتك 

ٓارس ىسل سالحه وركؽ لحؾه رًس اللي 

كثر مه اخ لْارس  ٓتح يسيوه وكان رًس ا

كلوا ًارٓيه اىت ليه راجى : ٓارس ابتسم 

ييوي ثالث طهور وش ييوي ؟ : رًس ابتسم 

اىك بتأرص هيام زوجة لك للمرة : ٓارس 

الثاىية 

طاكر ٓارس تْهممم : رًس ػْق له 

رير يبو وش طاكر : ؿحك ٓارس وقال 

اػَر ًيالك ؟ 



رًس بيسه اول م طاِ امه وركؽ لها وسلم 

ًليها وًلى جسته ورواته 

اِ وحضتوا يحيوان : حويه وهي يف حؾوه 

م : رًس بيسها ومسك رضمها بيسه 

يوحضتس ُايل وبيسيه ًارِ اىتس 

مستاىسه ًضان ٓارس بيتقسم لتس 

لصي السرجة واؿح ؟ : حويه ؿربته 

يحيواىه اىكري كيب : رًس اىْجر يؾحك 

هيام اليوم : حويه ؿحكت ميه وقالت 

اىذقبت 

ازري : رًس ُمس لها 

ماطاءهللا كيّ ًرٓت ؟ : حويه 

قلبي ًلموي : رًس 

كيب وش بتسوي ؟ : حويه 



رًس وقّ صيه وهو كان موحوي ًضان 

بتضوٓيه : يساوي كول حويه وقال 

كلى رًس وراح لبيت ابو هيام وهي كاىت 

تواهر ٓيه بضوق وطآته زرل وطهقت 

الزم يسمى ػويت الزم  )وقالت يف ىْسها 

كان ػوت هيام مبحوح مه  (اشكره ٓيوي 

كثر االىهيار اللي ػار لها بس كان يجصب 

ويموت بيس 

سالم ًليكم : رًس زرل 

رًس ؟ : ابو هيام ٓس 

يييون رًس : رًس ابتسم 

ابو هيام بأبتسامه تقسم يسلم ًليه وم رزه 

: رًس باليكس استقبله ببوسة و راسه وقال 

طاألربار ييم ؟ 



و احسه حال والحمسلله و : ابو هيام 

رجوًك ويه ارتْيت يولسي 

ؿيت وهللا بيس هيام : رًس بؾيق 

ميليه يولسي تهون تهون : ابو هيام ؿاق 

كبًيا بتهون تسري ليه ؟ : رًس ابتسم وقال 

ليه ؟ : ابو هيام ققب 

اىا جايك اليوم بوْسي واتقسم لبوتك : رًس 

هيام للمره الثاىية 

تستهبل اىت ؟ م تحل لك : ابو هيام اىغسم 

ىسيت اين كلقتها وحسة ؟ : رًس ؿحك 

ابو هيام ٓس وتصكر اىه رًس سبقه بيضر 

اال وهللا اشكر بس : رقوات وليب ًليه وقال 

بوتي جاها رقاب اليوم ووآقت 



ايه بأجبارك ياًم اىت م تذاِ ربك يف : رًس 

وحيستك ؟ 

ابس اىا موآق : ابو هيام حس بالصىب وقال 

ترجى لك بس سييس مستحيل يرؿى كان 

يبي هيام قبلك وم ػسق اىها تقلقت موك 

ًضان يذقبها 

سهله بصبحه : رًس ابتسم 

وكلى وهو يْورر بيس كالم ًمه ويقول يف 

سييس كيّ تجرأ اػالً يحبها وهو  )ىْسه 

 (ًارِ اىها يل 

وقّ رًس ًوس الباب اول م سمى ػوت 

يبه هاك الورقة وجيب اُراؼ : هيام تقول 

ٓس رًس وارتيس جسمه وارتذى وهو اطتاااق 

ياحي شا الغووت وحيي : لغوتها وقال 

راًييه 



هيام كاىت تضوٓه ميقيها ههره وكاىت 

تتموى تركؽ له وتؾمه ؿمة القْل ألمه 

وتجلس ؿامته وتستوضق ًقره اللي 

اطتاقت له وتسمى ػوته مه قريب 

حي ىباك يالرًس : قالت بهمس 

رًس م تحمل ولّ لها وكاىت البسه جالل 

ػالة احمر وكان يضوِ هيئتها ويحلل 

ىنرته ٓيها ويضوِ ًيوىها كان متذسر ٓيها 

قرب ابو هيام وارص االُراؼ ولّ لرًس اللي 

م كان موجوز 

كلى رًس متجهة لبيت ابو سييس 

سالم ًليكم ياهل : وػل هو وٓارس وزرل 

المحل 

ارحبوا ًليكم السالم : كلى ػابر ارو سييس 

يالله اىك تحييهم اقلقوا 



هللا يبقيك ي ػابر بس ىاز ابوك : رًس 

وسييس 

ارتْى ػابر وماهي اال ثواين وكليوا االثويه 

وهللا : كان ابو سييس ييس رًس ويحبه وقال 

اىها مرحبا يرًس 

هللا يبقيك ويسلمك وش : رًس ابتسم 

وقيك ياًم ًساك كيب ؟ 

وهللا توين ػرت كيب امرين : ابو سييس 

يولسي 

كالمي مى سييس بس ابيك تسمى اىت : رًس 

بيس 

ارحب واسلم اسميك : سييس 

هللا يبقيك بس وزي تكوسل رقوبتك : رًس 

مه هيام ألىها تحل يل 



ميغي يرًس ميغي : سييس اىغسم 

يولس اليه الضيقان : رًس بسأ ييغب وقال 

! المرأة مريت وكلقتها كلقة وحسة 

ميغغي : سييس اىغسم ػسق وقال 

سبقتك لها واىا اقرب لها 

اىت اػوج م : رًس ٓس ومسك رقبته وقال 

!! اقولك المرأة مررتتيي مريت !! تسمى 

ابو سييس كان يضوِ ٓرق القول والهيئة 

بيه رًس وبيه ولسه والكل كان يحسس ابو 

يالرًس ابضر : رًس و ولسه رًس ابتسم وقال 

باللي يرؿيك 

رًس كان ػسره يرتْى ويوسل مه اليغبية 

هللا يذليك ياًم م تقغر بس اربك : وقال 

تريب سييس طوي 



وهللا م تأرصها وبيسيه م بيس : سييس حلّ 

كار ًقلي ًضان اكير هيام مه يسيوي 

رًس رالظ اىتهى بيس م سمى اسمها مه 

لسان احس ُيره ولّ له بقوة وًقاه لكمة و 

وجهه وكاح سييس و االرؼ وكاىت ؿربات 

رًس كالى ٓيها و جسه كاىت قاؿية 

ال ماطاءهللا : ٓس ٓارس ومسك سييس وقال 

حغان م ٓيك طيء قم قم وتركه واتجهة 

لرًس ومسكه 

امص رالظ امضص : ٓارس 

رًس كان قابؽ و يسيوه بقوة وقال بغوت 

ًلٍم يوػلك ويتيساك وهللا التقلى : مرتْى 

طمس بكرا واىت م ٓسذت الذقوبة ال 

! ازٓوك تسسميى 

سييس هس راسه بويم وزرلوه ارواىه 



وهللا : رًس تقسم وباس راس ابو سييس وقال 

م تهون ًلي ياًم بس محس وػل ُالها 

ًوسي 

هللا يهويكم يارب : ابو سييس ابتسم وقال 

كار ٓارس ورًس راجييه يذقبون حويه 

لْارس 

جهسوا البيت بسون م تحس حويه وكصبت 

ان البوات بيجون وامي : ًليها ليه وقالت 

بتسوي ًضاء بمواسبة رجوو رًس 

حويه تكضذت بقوة ػسق وكاىت قمررر 

تهببل وتيصب اللي يواهر لها 

البيت بسأ يمتلي ورًس زرل ُرٓته وارص 

طور سريى وكلى مستيجل وٓتح المجالس 

وبسأ يستقبل الرجال والكل يثوي ًليه 

ويسألون ويه كان ألىه له هيبته ٓالمجالس 



وبيه الرجال واشا ارتْى يذآون ويسألون 

ًوه 

ارحبوا جميى حياكم هللا يف ملكة ولس : رًس 

ًمي ٓارس 

الكل ٓس يغْرون ويغْقون ويسًون له 

بالتمام والتوٓيق 

ٓارس زرل وهو رقبة وملكة بوْس الوقت 

الهوتوا جميى وهللا ان حؾوركم : وقال 

يشيسين طرِ ًمان وروال وقرايب واروان 

الكل ٓس مه جسيس يسلمون ًليه وجلس هو 

ورًس يف ػسر المجلس 

اما الحريم كاىوا كلهم ٓرحاىيه برجوو رًس 

اللي رجيت الحياة للبيت 



تقسمت ام ٓارس بْرح وقالت بغوت مرتْى 

هللا يحيكم و ملكة ولسي ٓارس و بوتي : 

حويه 

ايص؟؟ : حويه لْت بكل قوتها وقالت 

وػْقوا وزُركوا الحريم واللي تبارك واللي 

تحسس بيوها وبيه ىْسها 

مبروك يييوين هللا يتمم لكم : هيام بْرحة 

ويجميكم و ريير 

سلمى قامت وزُركت بأًلى ػوتها وقالت 

هللا يجمى بيوكم و القاًة والحب وكولة : 

اليمر 

هللا : حويه كاىت بتتضقق مه الْرحة وقالت 

يسمى موتس وموكم جميى 



هيام تَير موزها اول م طآت رًس وػارت 

تاكل وتضيل وتساًس ورجيت لها الحياة 

موجس 

يوللسز طوٓوا يل كرييق : رًس زرل 

ازرل ازرل : ليه 

زرل رًس وراح للمقبد وليه م كاىت تسري 

ان هيام ٓيه هي وسلمى 

رًس زرل مستيجل يبي القهوة والضاهي 

واول م كاحت ًيوه و هيام اللي ميقيته 

ههرها كان طيرها اكول مه ارر مره طآها 

ٓيه وكاىت ىاحْة طوي واالهم اىها ٓتوته 

ًلقول ومه زون اي مجهوز 

بوت هصا م كأىه : لْت هيام لسلمى وقالت 

ػوت رًس ؟ 



سلمى وقْت وهي كاىت جالسه وم تضوِ 

يويلي رًسز وجلست : رًس وطهقت وقالت 

لْت هيام بقوة وكاحت ًيوها يف ًيوه كان 

جثة م يتحرك كان يتموى اىه يقرب موها 

ويحؾوها ويبوسها اطضتاق لها 

! يويلليي ػسز : هيام ػررت 

اه يالهيام اىا اػس : رًس ابتسم وػس وقال 

موتس ؟ 

هيام كاىت ترجّ بحب اطتاقت ألسمها مه 

سلمى امضي ىقلى مه ورا : مبسمه وقالت 

سلمى ٓست وركؾوا الثوتيه 

لّ بهسوء وم حغل اللي رصت قلبه وؿاق 

ارص السالل والبراريس وكلى 



اه ي سلمى اىا : هيام مسكت قلبها وقالت 

اكلبه يغس موي بسال م اركؽ له واحؾوه 

؟؟ 

يوه يهيام التغيريه رْيْة : سلمى ؿحكت 

طْيتس اىتي 

! اًوبوتس اللي يضوِ رًس يثقل : هيام 

سلمى اًتلى ؿحكها 

اه طكله بالثوب : هيام ؿحكت وقالت 

االسوز حيييوان ػسق ليتوي لميت ىْسي 

يف احؾاىه 

سلمى ؿربتها وهي م قسرت توقّ ؿحك 

هللا يجمى بيوكم يارب : وقالت 

هيام ترا سييس : جات طريْة ارت سييس 

ٓسد الذقوبة وقال اىها بايق تحل لرًس 



!!! قويل وهللا : هيام طهقت 

وهللا بس ٓهميوي طلون : طريْة ابتسمت 

يحبيبي ايه احل له ًضاىه كلق وحسة : هيام 

اها قويل كصا وترا قبل طوي ًازي : طريْة 

يضوٓتس ألىتس بايق زوجته 

لو اىا بايق ٓاليّسة اي ىيم : هيام ابتسمت 

يجوز له بس الحيه ال 

اوه اىتي رلغتي : طريْة 

هيام هست راسها بويم 

وراحت هي وسلمى لحويه اللي قالوا 

بيسرلون الكتاب توقى وتغير رسمًيا زوجة 

لْارس 

اه يبوات كم : كاىت تكآح زموًها وقالت 

تمويت هاللحنة 



حويوي ًوستس احس ؟ : رًس مه ورا الباب 

ترا : ركؾت سلمى وقالت هيام قبل تقلى 

سييس ٓسد الذقوبة 

ازري يالهيام ازري : ؿحك رًس 

اجل ًجل هيامك ابقيت ًليها يالرًس : هيام 

ان طاء هللا الليلة : رًس 

هيام كليت وهي تؾحك وتضكر ريب اىه 

استجاب زًائها وترجيها له بأىه يرجى لها رًس 

تقسمت حويه ووقيت وتم كل طيء وباس 

راسها رًس وتموى لها التوٓيق والسساز يف 

حياتها مى ٓارس 

اسميي بيسرل ٓارس الحيه جاهسة : رًس 

وال وش ؟ 

ايه جاهسة : حويه 



رًس ابتسم وكلى 

ٓارس كان يضذع بضماُه ويؾبف طكله 

حلو حلو م يحتاج تيال ابذرك : رًس 

كم يل؟ : ٓارس تقسم وتبذر وابتسم وقال 

زقيقتيه : رًس 

محمس اىْجر يؾحك وهو ٓهم ليه قال 

زقيقتيه 

! وجى وش بيمسيوي اسوي : ٓارس 

مايل زرل ازرل ورلع : رًس رٓى كتوٓه 

يالله بس ازرل : محمس 

زرل ٓارس وسكر الباب ولّ وطاِ حويه 

كاىت تسحر وكاىت اجمملل بكثييير مه ايل 

بذياله 



: تقسم وباس راسها وجلس ًوس ركبتها وقال 

الّ مبروك يحويوي الّ مبروك ييروس 

السوة والسويه كلها الّ مبروك يوبؽ 

الْارس والْرس اللي مستحيل يييص 

بسوىها ٓارس ثاىية وحسة 

حويه كاىت تتضقق مه االحراج والْرحة 

هللا يبارك ٓيك يآارسي : وقالت 

يويل قليبي مه ىقق : ٓارس مسك قلبه 

! مبسمتس 

حويه ىسلت راسها بهسوء 

حويوي ميي : ٓارس مسك يسيوها وقال 

تسللي اكلبي ويجيتس كل طيء واوًستس 

م ازًلتس 

م يحتاج وجوزك يكْي : حويه ابتسمت 

وطهازيت ٓيك مجروحة 



تجرأ ٓارس وباس رسها وكان قريب مه 

يكل ًمري ي حويوي : مبسمها وقال 

لْت له حويه اللي كاىت اجرأ بكثير مه هيام 

وحاوكته بيسيوها وٓاح ًقرها وتسارل بريحة 

ٓارس الرجالية وحؾوها وهو ميله اىها حالله 

رالظ واىتهى كل المضوار القويييل 

 ______••______

اما ًوس البوات طَلت بيان اُوية شهب 

شهب وكلهم ػرروا بحماس وقربوا يرقغون 

وكاليازة ارصت هيام االىنار كلها وهي 

ترقع وتتمايل 

: و موقوق وليس الضامي 

شهب شهب ميسىِك يف ًيوي ويا ًس القلب 



ميسىِك يَويوي يف هصا الكون ًه كسب 

الحلي 

لوو يسًل الياالم بتبقى يف ىنر ًيوي شهب 

يوم المياااازن ما اػلحت األيام تقليها َكلي 

وكاىت تْته ػسق اما ليه كاىت تغورها 

ًضان توريه رًس بيسيه 

ٓست ام هيام اول م زق جوالها وكان محمس 

هال ؟ : ام هيام 

رًس تقسم لهيام مره ثاىية وبضروـ : محمس 

جسيسة كليي يل هيام ٓالمقلف توقى و 

الكتاب 

يالهيام هللا رز لتس : زُركت ام هيام وقالت 

رًس 

زُركوز الحريم كلهم وػْقوا 



هيام وقْت وراحت ركؽ مى سلمى 

للمقلف 

طوي : محمس ابتسم اول م طآها وقال 

طوي 

هيام كاىت تبيس طيرها مه وجهها وتحقه 

اوقى هوا ؟ : ورا اشىها وقالت 

يهوه اول طيء موآقة ؟ : محمس 

كيس : هيام استَربت  تستهبل اىت ؟ ا

موآقة 

اجل و البركة : محمس ابتسم 

وقيت هيام ورجيت للحريم وكملوا سهرتهم 

. وهي بس بالها يف رًس وتتموى تضوٓه 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

البارت كويييل جًسا زًلتكم ورؿيتكم  )

كتبوا وًلقوا و كل بارت  ًلقول م تحملت ا

 ( ���تيبت وهللا 

وقيت هيام ورجيت للحريم وكملوا سهرتهم 

. وهي بس بالها يف رًس وتتموى تضوٓه 

 ______••______

اىتهت اجمل ليلة بحياة ابقالوا هيام ورًس 

وحويه وٓارس 

كاليازة تجميوا البوات بيس الكرِ وسوت 

لهم سلمى طاهي ىيواو وحب وبسأت ٓقرة 

الحص 

يويلي طْتوا ػالحة كيّ : بضرى بؾحك 

كاىت تحترق ألىها م رصت ٓارس 



ؿحكوا البوات كلهم 

وهللا اليوم حْلة ػسق : هيام 

اِ بوات اًرستوا كلكم واىا بايق : سلمى 

التستيجليه الوغيب القيب : حويه 

بيجيتس 

هوتي ماهو بجاي : سلمى 

استَْري ًازتس محلتس : هيام ؿحكت 

استَْر هللا واتوب اليه : سلمى طهقت 

الكل اىهار ؿحك 

محمس زق و بضرى 

لبيه : بضرى 

اىا برا اكليي : محمس 



يالله بوات استوزًتكم هللا : بضرى ابتسمت 

وهللا يتمم لتس يحويه 

وزًوها البوات وكليت لمحمس 

اما بالوسبة لمحمس وبضرى تسوجوا يف ٓترة  )

سة هيام وكان زواجهم بسيف وحْلة ػَيرة  ًّ

 (بيه اهلهم وم تكلْوا حتى 

حويه كليت لَرٓتها تكلم ٓارس 

اِ ليوه وهللا ان تسحب ًلي : ليه 

بتضوٓون 

البوات ؿحكوا كلهم 

رليها يذتي تستاىس م ػسقت و هللا : بيان 

تجتمى بْارسها 

!! واااااه ٓارسها : هيام ابتسمت بحب 

حبيييتت 



! موجس ايب اًرِ وش ػار ٓالضوٓة : سلمى 

ياحوويييوه 

هال : حويه سميتها وهي تكلم ٓارس وقالت 

ي سلمى 

رلي سلمى يف رير وكلميوي : ٓارس ابتسم 

اىا 

ميك وهللا اين ميك بس : حويه استحت 

اػبر اطوِ وش تبي 

حقت حويه ميوت وهي تحسب اىها حقته 

ػسق وُلقت وؿَقت زر ثاين وكان ٓارس 

يسمى كل طيء 

حويه ىسلت للبوات وجوالها يف ػسرها وقالت 

هال : 

قووليي لوا وش ػار : سلمى وهيام 



ويه ؟ ٓالضوٓة ؟ : حويه استَربت 

هسوا روؤسهم البوات كلهم 

حويه استحت وحكت لهم اللي ػار وسف 

ػراخ البوات 

: هيام كاىت ماسكه ػسرها بيسيوها وقالت 

يوييللليي وهللا وكليتي جريئة يوسذة اىا م 

! قسرت ارٓى ًيوي يف ًيه رًس يوم الضوٓة 

واللي يضوِ ٓارس يجلس بسون م : حويه 

يؾمه ؟ وهللا ال ازرله يف ؿلوًي بيس 

الكل ػرروا بحماااس 

: ٓارس كان هايم يف سواليْها وػوتها وقال 

يحويوي تراين بوام ويوتس ؟ 



حويه رٓيت الجوال وطآت اىها مهي 

يويللليي : ؿاُقة الميوت وطهقت 

! يسسمميى 

! اااييضضص : سلمى ػررت 

اىْجروا البوات ؿؾحككك ًليها وهي 

ؿحكت و ُبائها ورٓيت الجوال ألشىها 

استر م : وقالت وهي تتققى مه الذجل 

واجهت 

وش استر اىا وزي : ٓارس ؿحك وقال 

اجيبتس ًوسي واًلمتس وطلون استر 

! ًليتس ػسق 

حويه قامت وراحت لَرٓتها وهي تتحسب 

و سلمى اللي كاىت توكب الكل بسون اي 

مجهوز 

يولس طوٓوا يل كريق : رًس زرل 



اػبر ويه بتروح ؟ : ليه ٓست وقالت 

ُرٓتي بأرص جوايل موها : رًس 

ال : ليه طآت الغالة ملياااىه بالبوات وقالت 

ال اىا اجيبه 

اًجلي ًلي كيب : رًس ػس وكلى وقال 

هيام قومي جيبي : ليه زرلت للبوات وقالت 

جواله 

! ليه م تجيبيوه اىتي ؟: هيام اىغسمت وقالت 

زوجتس مايل زرل اىا تيبت : ليه جلست 

موه كول حيايت م ػسقت ييرس 

امااا شي : هيام قامت وزرلت ُرٓته وقالت 

!! ُرٓتتهه 

كاىت كبيييرة ُرٓته وكساها االسوز وريحة 

اليوز كاىت اول مره تسرلها وطهقت اول م 



طَلت الوور وطآت كل طيء يذع رًس 

ااااه مو كبييييي حتى : ٓالَرٓة شي وقالت 

! ُرٓته تجوه 

ياليييه ارلغي : رًس بغوت مرتْى 

وطْييك : ليه ٓست وراحت له 

ويه جوايل ؟؟ : رًس ىاهر يسيوها وقال 

ارسلت هيام تجيبه : طهقت ليه وقالت 

وهللا 

طويف يل كريق : رًس ابتسم وقال 

مقسر الغالة ملييياىه حريم : ليه 

ًازي بغس م بضوٓهم : رًس 

ال اىا رير طر م ابيك تضوِ : ليه بذبث 

هيام وزرلت وسكرت الباب وراها 

يوولللس : رًس ٓتحه وزرل 



كلى مى السرج والحريم ساكتيه محس ىقق 

اىغسموا مه زروله 

اىبسف اول م طاِ باب ُرٓته مْتوح 

وىورها طَال زرل وم حغل احس 

كاىت هيام يف ُرٓة مالبسه وتتأمل كل 

طيء يذغه 

ياهيامي : رًس بغوته الررّيم 

يويللي وياله شا متى : هيام ٓست وهمست 

جاء كيّ طكلي الحييوه ؟ 

راحت لمراية ػَيرة ٓالَرٓة وؿبقت 

طكلها وهي تسًي اىها م تضوٓه م كاىت 

مستيسة ابًسا 

ترا هيام تحت : ليه جات تركؽ وقالت 

يحمار 



كيب : رًس لّ لها وؿرب راسها بذْه 

التسبيه ويه جوايل 

ليه وهيام طهقوا ألن الجوال مى هيام يف 

يسها 

! وطْيتس : رًس 

تحت مى هيام : ليه ابتسمت 

كيب روحي جيبيه بجلس : رًس ابتسم 

بَرٓتي 

يذي اكلى برا : ليه ابتلضت 

زارله ُرٓتي وتقرزيوي : رًس احتست ىنرته 

؟ 

هيام كاىت ماسكه الؾحكة ومست يسها مه 

الَرٓة ورمت جواله وراه وركؾت ليه اول م 

طآته وحؾوته 



طسًوة كل شا طوق : رًس حاوكها وقال 

اي وهللا : ليه ارصت الجوال مه وراه وقالت 

اطتقت لك 

جيلوي م اىحرم موتس : رًس طس ًليها وقال 

ال اىتي وال امي وحويه 

وال موك يذوي االن اجيب : ليه باست راسه 

جوالك لك 

يالله تكْيه استيجلي واشا : رًس ابتسم 

جيتي زيق الباب بأرص طور سريى 

ليه طهقت اول م طآت هيام َٓرٓة 

المالبس اللي يتواجس ٓيها حمام رًس وقالت 

الا اػبر اجيبه وبيسها تروش : بْسو 

بوت اىتي مسويه طيء ؟ : رًس طك 



ليه بأرتباك وهي رايْة رًس يوسل مالبسه 

ايه : ويلبس براحته بحكم اىها ُرٓته وقالت 

!! وش : رًس ٓس 

تيال ميي كيب : ليه سحبته 

ىسيتي ان الحريم ٓالغالة : رًس تركها وقال 

! ؟ وبيسيه اىققي وش مسوية 

ليه قربت تهمس له وىسل لها رًس ًضان 

يتساوى يف كولها واطرت لهيام تقلى مه 

الَرٓة وركؾت هيام وػارت واقْة وراه 

وهللا م ًوستس : رًس ىاهر ًيوىها وقال 

سالْة 

ولّ ًلقول ولْت هيام ميه بحكم اىه م 

يضوٓها بس وقّ اول م طم ريحة ًقرها 

ليه هيام هوا ػح ؟ : وقال 



ليه كاىت ٓاتحه الباب وكليت هيام ولْت 

هاه ؟ ال ال : له 

يليه ريحة اليقر اللي : رًس ابتسم وقال 

تثبت ػسق 

ليه ابتسمت وسكرت الباب وركؾت لهيام 

اه يويلي م اػسق اين ىجوت : هيام برجْة 

وهللا ال يسري ان : ليه اىْجرت ؿحك وقالت 

يصبحوي وبيسيه مسري ليص آسو ميتس 

! وهو رجلتس ييوي ًازي تضوٓيوه 

ال ال حمسلله اىتس ٓسًتي يل : هيام ؿربتها 

 حريم ٣ىسلوا للحريم اللي باقيه كاىوا 

يقربون ألم ٓارس وام هيام وبواتهم 

اىتهت السهرة وراحوا الكل لبيوتهم وراحت 

هيام مى امها بيصر اين بجهس ىْسي وهي 



اػالً تبي تقول ًضان م يضوٓها وىنرته لها 

ٓالمقبد كاىت سريييية جًسا م لحق ٓيها 

رًس يتأمل هيام 

رًس كلى يلبس وطاِ سوارة كايحة ًوس 

الباب حق ُرٓة مالبسه قرب وارصها وًرِ 

اىها لهيام بحكم اىه طآها تلبسها مره وقال 

اهاااا توين استوًب ليص ليه : وهو يؾحك 

! مرتبكة ًضان هيام ٓالَرٓة حقت مالبسي 

كمل يلبس ثوبه وكلى مه البيت متجهة 

لبيت ابو هيام 

يولس يأهل البيت : رًس زق الباب وزرل 

رير يرًس وش : كلى ابو هيام بكرهه وقال 

جايبك ٓوع الليل 

جيت ارص هيام : رًس 

كلمها : ابو هيام  كيب اػبر ا



رص راحتك : رًس ابتسم 

كلى ابو هيام للغالة وطاِ هيام جالسه مى 

هيام رًس برا بيأرصتس ميه : امها وقال 

ال ال بايق م تجهست م بروح ميه : هيام ٓست 

الحيه 

ابو هيام تْهم وراح لرًس 

وطلون ماهي متجهسة ؟ ياًم كليها : رًس 

يل بكلمها 

رًس توكل و هللا : ابو هيام بسأ ييغب 

بتجيك بكرا 

طْييك توآد كيب ؟ زوجتي : رًس ًغب 

!  طهور م طْتها وكله بسبتك ٣وبأرصها يل 

رًس اقغر الضر واكلى : ابو هيام مسك راسه 

البوت ماهي رايحة ميك 



كلمتس : رًس بغوت ًايل  هيااام اكليي ا

بس 

روحي لرجلتس وراتس : ام هيام ؿربتها 

! اىتي 

هيام استجميت ىْسها ووقْت ًه المراية 

تؾبف طكلها وكاىت جمييييلة والضير 

القويل الق ًلييها وحالها وكليت لرًس 

هال رًس وش بَيت : هيام 

رًس كان ميقيها ههره ولّ بكل قوته 

 )وطآها واىكسر مه جسيس وقال يف ىْسه 

اه حسبي و اللي كان ! اىا طلون ٓركت ٓيها 

بسال م تسلميه و : ابتسم وقال  (السبب 

زوجتس تقوليه وش بَيت ؟ 

اىا اسألك كيب : هيام مّثلت الثقل وقالت 



ياًم اشا تكرمت : رًس لّ ألبو هيام وقال 

رلوا لحالوا 

ابو هيام جس استحى و وجهه وكلى وسكر 

الباب وراه بسون م يوقق بكلمه 

رًس قرب موها وكان يمضي بذقوات ثابتة 

ارحبي يازهر قلبي ورجياىه : وقال 

مه يرحب يبقى وله ٓالغسر : هيام ابتسمت 

والذآق مكاىه 

رًس ٓتح يسيوه لها ومضت هيام متجهة له 

وكاىت قلوبهم تغرخ بْرح وبس يحلم اىه 

يمسكها بيه يسيوه 

طهقت هيام اول م سميت كلقة ىار و كاح 

رًس بقوله والسم يقلى مه جسمه وٓقس 

الوًي ًلقول 



: هيام كاىت مْجوًة وػررت بأًلى ػوتها 

!!! ييببههه الححقق رًييسز 

وطضْْييه ال اله اال : ابو هيام كلى بسسرًة 

! هللا 

اااهه ياقلببييي اهه يالرًس : هيام بغراخ 

وزي م  ًّ تكْى التموتت وتذلييوويي اهه يار

امساين احؾوك ياااررب اجببرر قلببيي 

ابو هيام مسكها وكان يحاول يسرلها وسف 

ػرارها وزموًها كاىت مالبسها كلها زم رًس 

كليوا اهل البيوت كلهم بيس الغوت اللي 

زوى يف سمى كل ٓرز موهم وركؾوا لغراخ 

هيام 

ازرلي يهيام ازرذليي : ٓارس بذوِ 

ام هيام وسف زموًها سحبت بوتها وزرلتها 



ال اله اال هللا تكْى يالرًس التروح : ٓارس 

الحول وال قوة اال بالله كييّ : ابو رًس 

!! تغاووب ؟

مسري وهللا زرلت وسميت : ابو هيام 

الغوت 

كان كاسر مثبت رًس و رجله ويرجّ مه 

طكل رًس وم قسر مه كثر السم اللي كلى 

يحسز مكان الرػاػة بس كان متيقه اىها 

كثر مه كلقة وقال بغوت هس البيت  : ا

!!! زقققواا و الضرركة واالسيااآّ 

رالظ زقيوا اهسى : ٓارس قرب ومسكه 

كاسر كان يرجّ وهو م يبي يْقس اروه وقال 

تكْى يآارس اليموت رًس : 



: ٓارس كان يتكلم بغيوبة وطس ًليه وقال 

تْائل بالذيير ياكاسر وان طاءهللا اىها 

سهاالت 

لحس يقول : ابو محمس ػرخ بغوت ًايل 

للحريم طيء سامييييه 

الكل هس راسه بويم 

وػلت االسياِ وىقلوا رًس ًلقول 

للمستضْى كان ٓاقس زم بكميات كبيييرة 

! وش ػارر : المسيّ 

مسري تغاوب ومحس يسري ميه اللي : كاسر 

اكلق 

واىت ميه ؟ : المسيّ 

كاسر ورًس كاىوا يتضابهون بالمالمح بضكل 

يذوِ بس كاسر كاىت مالمحه اىيم طوي 



ًكس رًس اللي كاىت مالمحه حازة وقال 

اروه الغَير : بغوته الثقيل 

كيب ممكه م ىقسر ىسيْه ترا : المسيّ 

!! هاااه : كاسر احتست ىنرته 

اىا اقول لك كم احتمال وابيكم : المسيّ 

تستيسون ىْسًيا ألي طيء ممكه يغير 

للمريؽ 

! تكْون اليموت اروي : كاسر ٓس 

 كلقات ٧اروك رًس اىغاب بـ: المسيّ 

مذتلْة االماكه بس اللي واؿح يل ان بوية 

الجسسية اقوى وتحملها وم اىهار للحيه بس 

ممكه بيس اليملية تغير لها مؾاًْات 

ييوي مياز يمضي او م يتكلم ٓهمتوي؟ 

حسبي هللا ًليهم : كاسر طهق وبكى وقال 

 كقلقات ًيااال الحرامم ٧



هللا يكون : المسيّ ربف و ههره وقال 

بيوىكم 

اىتضر الذبر بسرًة والكل تجمى مه اروياء 

رًس ٓالضَل يساًسوىه ٓالقؾية ويقليون 

الضذع اللي اكلق الوار ًلى اليقيس 

سالم ًليكم ياًم : موغور 

ًليكم السالم يالله : ابو رًس وابو محمس ٓسوا 

حيهم 

****** ميكم اللواء موغور ال: موغور 

ارحب وهللا حؾرة اللواء : ابو رًس 

وهللا م جيت اال ًلضان : موغور ابتسم 

رويت مى رًس واىضهس اىه رجال كْو وهللا 

يقلى بالسالمة يارب 

امييه : الكل 



م ابيكم تذآون ان طاءهللا بيقلى : موغور 

المجرم وىمسكه 

م تقغر وهللا : ابو محمس 

ابتسأت مهمة موغور والجووز اللي ميه 

يسورون و كارق اللي اكلق الوار وهو ىاويها 

يف هيام بس كان رًس اؿذم مه هيام 

وُقاها واكلق ًليه بسالها 

ىقلوا رًس اليواية المركسة بأسرو القرق 

وقْوا كاسر ًوس الباب 

 ! You can't go inside: تكلمت الويرس 

" التستقيى السرول اىل السارل " 

كاسر ٓهمها وًرِ اىها تمويه م يسرل وهس 

راسه بموآقة وجلس ًوس الباب يسًي لرًس 



ابتسأ القاقم القبي يساًسون بيؽ 

ويقليون الرػاظ مه جسمه وطآوا ٓيه 

ًالمات مه قبل مه ايام السورات اليسكرية 

كان ٓيه حروق بسيقة تاركه ًالمة ًليه 

وكلقتيه رػاظ قسيمة وًرٓوا اىه ًقيس 

مه اسمه 

اىتبهوا له ًضان تذّْ : السكتور 

! المؾاًْات 

الكل وآق واستوْروا وبست اليملية وارصت 

ساًتيه وىع 

كلى السكتور ووجهه م يقمه 

!! ماات : كاسر ٓس بسموًه 

ال ال بس زرل ُيبوبة : السكتور مسك كتْه 

مجهولة وال ىيرِ متى بيغحى 



اهم طيء هو : كاسر اىْجر يبكي وقال 

ًايص ؟ 

: السكتور ابتسم بؾيق مه حالة كاسر وقال 

ايه حمسلله حالته مستقرة واروك رجال 

وقوي واؿح ًليه ماطاءهللا وال محس 

 كلقات وكلقتيه سابقة ٧يتحمل 

كاسر تصكر اول م تغاوب رًس بساية مضوارة 

: ٓاليسكرية وكيّ تيب وكان بيموت وقال 

حمسلله و كل حال وحسبي و اللي كان 

السبب 

ماهي زقايق اال وامتلى السيب بأهل رًس 

وش ػار يكاسر : ام رًس وسف زموًها 

تكْى ال تكسرين بذبر وتْجيوي 



رًس بذير وحالته : كاسر حؾوها وقال 

مستقرة بس زرل ُيبوبة محس ييرِ كم 

بيجلس ٓيها 

ام رًس زاز بكائها 

والكل اىْجى مه الذبر كان جسء ٓيهم ٓرحان 

اىه بايق ًايص وجسء ٓيهم يقول هللا يستر 

اليموت مه الَيبوبة او يجلس ٓيها مياز 

يغحى 

حمسلله و كل حال وهللا يغبرىا و ما : ٓارس 

اػابوا وان طاءهللا يقلى بالسالمة يالله 

تكْون روحوا للبيوت ارتاحوا وتيالوا بكرا واىا 

برآق ميه 

... ال وال: كاسر هس راسه بوْي 

كان بيحلّ بس حلّ ًليه ٓارس يروح 



كاسر ؿاق واتجهة ألمه وارصها واتجهوا 

للبيت 

ٓارس لبس وزرل ًليه وطآه مه ورا القساز 

كان طكله يحسن وكيّ كان وكيّ ػار كان 

يتصكره قبل ساًات وهو يرحب ٓالؾيوِ 

وواقّ وم ًوسه اال كل رير وًآية وقال 

تكْى يالرًس التروح وتذليوا التروح : بؾيق 

وتذلي امك وال رواتك والتذلي هيامك 

! وتذليوا 

رًس كان ٓاقس الوًي وم يسمى وال يضوِ 

حتى 

مر اول يوميه والكل رايح وجاي يسوروىه 

بس محس كان يسرل ًليه بس يضوٓوىه مه 

القساز 



ام هيام م سمحت لبوتها تجي وتضوٓه كاىت 

هيام يف اىهياار وتسًي ربها وكاىت م تقوم 

يارب وش سويت يارب ًضان : مه سجازتها 

تمتحويي يف رًس يارب رزه يل سالم ُاىم 

كاىت كل م تصكرت المضهس وكيّ كاح رًس 

قسامها وم قسرت تسوي له طيء ترجى توهار 

 ______••______

مرت اسبوًيه ورًس يف ُيبوبة وم ػحى 

حتى وال استجاب لسواليّ ٓارس اللي كان 

يحكي له مه اللي جاه اليوم ويحكي له كل 

طيء بحكم اىه هالضيء يساًس رًس 

يستْيق 

رًس قم يالرًس قم ماهو اىت : ٓارس بؾيق 

قم يالرًس ! اللي تهسك كلقة رػاػة 

م كان مه رًس اي استجابة وكان جثة هامسة 



كاىوا اهل رًس رايحيه جاييه مه 

المستضْى للبيت ويقموون هيام وهي تبي 

تروح له بس رآؾيه ألىها بتتيب اشا طآت 

حالته 

اىا ايب اطوٓه : هيام بيغبية ووسف زموًها 

حرام ًليكم اللي تسووىه ٓيوي اىا بتحمل 

كل طيء ًضاىه وبغبر بس رلوين اطوٓه 

زوجي ترا ومه ابسف حقويق اروح له 

كثر وقالت  يبويتي حالته م : ام هيام ؿاقت ا

تسر اىتس تضوٓيوه وهللا بتتيبيه 

يمه تكْيه وزيوي له يمه : هيام بحرقة والم 

قلبي يحترق وهللا ايب اطوٓه واتقمه ًليه 

تكْيييه يميمتي 

يالله اجهسي كيب : ام هيام م تحملت وقالت 



كليوا للمستضْى مى ابو هيام اللي ٓتح 

محاؿرة و بوته واىها الزم تغبر وببتوجى مه 

مونره بس مى شلك هيام م ترززت وكاىت 

مغرة تضوٓه 

زرلوا القسم وراحوا لَرٓة رًس زق الباب 

ياهل المحل : ابو هيام وقال 

ازرل ياًم : ٓارس ٓس 

زرلوا كلهم وهيام وراهم واول م طآته 

اىهارت وكاحت ًليهم تبكي بحرقة 

يذالتي لييه تجيبيوها م : ٓارس ؿاق 

بتتحمل وهللا 

ال ال لالا : هيام كاىت ترجّ بقوة وقالت 

توزوىيي رلوين ًوسه طوي 



: ام هيام كاىت تبكي مه حالة بوتها وقالت 

كيب يبوتي قومي ساًسيوي قومي قريب 

موه وطوٓيه 

هيام قامت بقوتها وقربت مه رًس وكاحت 

و ػسره المكضوِ واللي كان مليياان 

: اسالك واجهسة وبكت مه قلبها وهي تقول 

اه يالرًس التروح وتذليوي تحسه ًلضاين 

تكْى ال يبسأ رمؾان اال واىت ميي تكْى م 

ايب يجي الييس واىت بايق م ػحيتت تكْى 

!! ياكُلي 

ياًمي : ٓارس راِ ًليها وًليه وقال 

ابيسها م يغلح وهللا 

ابو هيام وامها ارصوها وكليوا للبيت بيس 

اىهيار وػراو مه هيام اللي كاىت رآؾة 

تقلى كان جسمه بارز وكاىت رايييْة مه 

. ٓكرة ٓقسان رًس 



 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم  �ًضان اتحْس ا

البارت حشيييييه جًسا وىهاية حشيوة البارت  )

 ( ��الجاي ان طاءهللا يوتهي الحسن احبكم 

ابو هيام وامها ارصوها وكليوا للبيت بيس 

اىهيار وػراو مه هيام اللي كاىت رآؾة 

تقلى كان جسمه بارز وكاىت رايييْة مه 

. ٓكرة ٓقسان رًس 

 _______••________

 اسابيى ٣بيس اسبوو وكمل ٓيه رًس 

َٓيبوبة 

 ٢٩ الْجر الموآق ٥يوم الجمية الساًة "

" طيبان



! كاسر قم ػل : ٓارس 

قام كاسر وزرل الحمام يتوؿئ ورجى وػلوا 

جماًة 

اىتبه لرًس اىا بروح اجيب ٓقور : ٓارس 

هممم كيب : كاسر كان زايد وهمهم له 

ٓارس كلى يجيب الْقور وكاسر ىام وحف 

راسه ًلى سرير رًس 

رًس ٓتح ًيوىه بذْه وكان يضوِ اطية 

الضمس الذْيْة مه الضباك اللي قسامه 

لّ براسه وطاِ كاسر وقال بغوته 

كاسر : المبحوح 

كاسر م رز وكان يف سابى ىومه 

كااااسسرر : رًس زٓر بيغبية 



كاسر ٓس مه الووم وطاِ رًس ٓاتح ًيوىه 

!!! ررًيييسز : ػرخ كاسر بقوة 

ايه رًس ىسيتوي ؟ : رًس ابتسم وقال 

: كاسر تقسم وحؾوه بقوة وتألم رًس وقال 

وجى ابيس 

حمسلله حمسلله يااارب : كاسر وسف زموًه 

حمسلله و سالمتك يذوي هللا يذليك يل 

شرر وسوس وال آقس بسمتك م حييت 

هللا يسلمك يييون اروك وال : رًس ؿحك 

يحرموي موك 

ولس كاسر تيال ساًسين : زرل ٓارس وقال 

كاسر همس لرًس يرجى يسكر ًيوىه وىْص 

رًس وهو اطتااق للحياة 

جيتك جيتك : كاسر 



زرلوا الْقور وجلس ٓارس ومسك يس رًس 

هللا يضْيك يذوي ويرزك لوا سالم : وقال 

كاسر ؿحك وهو مقسر يمسك ىْسه 

وش ٓيك ! طْيك اىت : ٓارس ققب 

! ػحغحت قبل طوي زايد 

ابس طآوي ػحيت : رًس 

ٓارس ٓسز بقوة وػقى راسه يف احس االجهسة 

ررًييسز ػحيييتتتت ؟؟؟؟ : وػرخ 

ال بس امقلبكم وبرجى اىام : رًس ابتسم 

! تستهبل اىت 

يارب : ٓارس ٓس وحؾوه وهو يبكي ويقول 

لك الحمس يارب حتى ترؿى ولك الحمس ًوس 

الرؿى ولك الحمس بيس الرؿى اه يارب 

الحمسلله 



م : رًس رٓى يسه وحقها ورا ههر ٓارس وقال 

هقيتك تبكي ًلي يالْارس امسح زموًك 

يذوي التوكس ًلي 

وهللا اىها زموو ٓرحة وم : ٓارس ابتسم 

ًاش مه يوكس ًلييك 

ًيال ابوي يسق : طهق كاسر وقال 

هات هات الجوال اىا بكلمه : رًس ابتسم 

كاسر مس الجوال له وقبل يرز طرب رًس 

موية وجلسوه بهسوء ورز وحف الجوال و 

اشىه 

كاسر كيّ حال اروك ومتى تْتح : ابو رًس 

الشيارة ؟ 

ارحححبب ي ابو رًس ارحب ي تاج : رًس 

راسي 



!! ررًييسز : ابو رًس ٓس وقال 

لبيه يييون رًس : رًس 

الكل ػرخ ٓالبيت بحكم ان ابو رًس ٓاتح 

السبيكر 

يبه تكْون لحس يقول لهيام : رًس طهق 

ابضر يولسي : ابو رًس وهو يبكي مه الْرحة 

الحيه بوجيك كلوا 

هللا يحييكم : رًس 

ام رًس وحويه وليه كاىوا يبكون ويحؾوون 

بيؽ 

يايبه : ابو رًس 

: ابو محمس رلع ػالته وكان يتسوه وقال 

هال 

رًس ػحى يبه : ابو رًس 



ماطاءهللا الحمسلله يارب : ابو محمس ابتسم 

يالله لك الحمس لقّ : ام محمس بسموًها 

ٓيوا وم شوقوا ٓقسان رًس وٓقسان ًموز بيتوا 

الحمسلله يارب : الكل 

كل  استوْروا كلهم يجهسون له مالبس وا

وكليوا للمستضْى 

 _______••_______

محمس زرل ُرٓة رًس 

سالم يييال : محمس 

كاسر اتْق هو وٓارس مى رًس يمقلبوىه بيس 

ًليكم السالم : رزوا 

يوه للحيه االمير ىايم : محمس بؾيق 

!! تذسى وش امير : رًس ٓس 



!! بسسسسم هللا : محمس طهق 

ررًييسزز : بيسها استوًب وػرخ 

رالظ طْيكم تغاررون : رًس زٓر بملل 

بأسمي ايه رًس اييه 

: محمس قرب وباس رضمه بذضمه وقال 

ًلي الحرام اىها مرحبا يف مرحبا توو رجيت 

لوا الحياة 

مه يرحب يبقى وهللا م الحياة : رًس ابتسم 

اال طوٓتكم يذواين 

جلسوا يسولْون وجاء السكتور يكضّ و 

رًس 

بسم هللا ماطاءهللا استياز قوته : السكتور 

وقام بسون مؾاًْات الَيبوبة الحمسلله و 

سالمتك ياباطا 



هللا يسلمك : رًس ابتسم 

السكتور ًقاه مسكه وكلى 

وماهي اال ثواين وزرل ابو رًس واهله بسون 

هيام وامها 

ابو رًس قرب يبي يبوس راس ولسه بس 

حلّ رًس وىسل ابو رًس راسه لرًس وباسه 

جلسوا كلهم وػاروا يسولْون ميه وام رًس 

رًس : ماسكه يسه وتسمح و قْى يسه وقالت 

م كلمت هيام ؟ 

ال وهللا للحيه اال بسألكم كم : رًس ابتسم 

جلست اىا ؟ 

 اسابيى وصيازة ٣: حويه 

اوووه وهللا مر وقت : رًس ؿاق 

ايه وتسوجوا اىا وحويه : ٓارس بمسح 



يالذاااايييييه : رًس لّ له بقوة 

امسح امسح هللا : ٓارس اىْجر يؾحك 

يققيك 

سامج م : رًس رماه بالمذسة اللي ًوسه 

تؾحك 

هيام تسق تبي تكلمها : محمس ٓس 

ياهيييه يالهيام هاتها : رًس ابتسم 

امضوا كلكم رلوهم يأرصون : ام رًس ٓست 

راحتهم كليوا الكل ورٓى رًس الجوال ألشىه 

ورز 

محمس كموي و رًس تحلمت اىه : هيام ببكي 

ػحى تكْى كموي 

تحلمت اين  )رًس مسك قلبه وقال يف ىْسه 

 (ػحيت ؟ يكثر الحب يهيامي 



محمممس طْييك م : هيام زاز بكائها وقالت 

! تتكلم اليكون ػار له طيء 

اييه ػار يل اىتس اوجيتيوي : رًس ابتسم 

بغوتتس اللي اطتقت له 

يمه محمس ػوتك كأىه : هيام سكتت وقالت 

! رًس يمه 

اىا الرًس ياكُل هيامي : رًس 

رًيوووزييي : هيام طهقت 

ياروحه وقلبه وكُله : رًس ؿحك 

ػحيييت ! رًس ػحييت يارًس : هيام بكت 

قبل رمؾان بيوم اه يرًس وحضتوي يرًس 

تكلم ميي التسكت اراِ آقس حسك مره 

ثاىيه 



يالبيه ياهيامي م ًاش مه يذليتس : رًس 

وراه والحمسلله ريب اراز يل ًمرٍ احياه جوبتس 

ياكُل ًمري 

هيام ؿحكت وًورت قلب رًس بؾحكتها 

ياجيلوي ٓسوة لؾحكتها ياًرب : وقال 

وٓسوة لمبسمها تيايل ياهيامي تيايل رلي 

روحي تتجسز بضوٓتتس 

ابضر وهللا ان اجيك ابضر : هيام 

تبضريه بالجوة يييوين : رًس 

ويسي بيسك يارب : هيام 

اسأل السكتور كم : سكر رًس ىاز ٓارس وقال 

يبي يل ؟ 

تبي تقلى ! تستهبل : ٓارس طهق 

ايه ايب اكلى مقسر اتحمل وهللا : رًس 



كيب : ٓارس 

ماطاءهللا استرز : كلى ٓارس وقال السكتور 

كاقته وهللا وجسمه اليقلي والجسسي 

والحيوي كلها مستقرة وكويسسة جًسا 

ًضان كصا بيقيه يوميه 

" ٓهمتك " ٓارس هس راسه بـ

زرل ٓارس بيس م راحوا اهل رًس واهله 

يوميه يرًس : ٓارس 

! الليلة بتهربوي سامى : رًس زٓر بؾيق 

! تستهههببلل : ٓارس طهق 

وهللا م تأرص حويه اشا م هربتوي : رًس ابتسم 

اووه جوي تهسزين بحويوي : ٓارس ابتسم 

ايه اهسزك بحويوك : رًس 



و شا : ٓارس اطر بأػبيه و رضمه وقال 

الذضم وهللا ال اهربك 

كْو شيبان وهللا : رًس 

اه هللا يقوي ػبري ًليك : ٓارس جلس 

رًس ابتسم ومسك لحية ٓارس ومسحها 

هللا يذليك يل : وبيسه وباسها وقال 

كبر مه  ٓارس ٓس وباس راسه بحكم ان رًس ا

وال موك يالرًس :  طهور وقال ٨ٓارس بـ

جلسوا ساًتيه وزرل محمس وقال بغوت 

ٓارس اكلى هيام بتسرل : ًايل 

ٓارس كلى وزرلت هيام تركؽ لرًس 

استوقْتها يس رًس اللي حف يسه قسامه وقال 

وقْيي : 

طْيك ؟ : وقْت هيام مستَربة وقالت 



رًس ٓك االجهسة واالسالك مه ػسره وترك 

ابرة الَصاية اللي كاىت و قْى كْه ووقّ 

قريب موي يهيامي : ومس يسيوه لهيام وقال 

ازرلي بحؾوي وجسزي روحي تيايل ياهيام 

الرًس تيايل 

هيام ركؾت وحاوكته بيسيوها وطست ًليها 

حمسلله و سالمتك يروح : وبكت وقالت 

هيامك حمسلله ًلييك وًساها ارر اوجاًك 

رًس طس و رغرها وقربها له وهو يبيها 

بس زموًتس التوسل : تسرل ٓؾلوًه وقال 

بس ياهيام التوكسيه ًلي اؿحكي 

كمل الحؾه اللي  واىبسقي اليوم قسرت ا

كان ىاقع وقسرت المستس واقربتس مه 

حؾوي بيس اربى طهور ٓراق اليوم يوموا 

التبكيه 



اه يالرًس وهللا اىك : هيام ؿحكت وقالت 

روٓتوي ًليك كل يوم ابكي وازًي ريب 

تقلى سالم وهللا اين اىهرت اول م كحت 

قسامي وم قسرت اسوي لك طيء امتلت 

مالبسي وارتلقت بسموًي وبسمك كان 

مونر مْجى 

اه شاك اليوم اه ػسق : رًس ابتسم وقال 

كوت احاول اوقّ ًضان م تذآييه حتى 

اسمتس م قسرت اىققه وكحت بس 

حمسلله ًست و ريير 

اي وهللا الحمسلله : هيام ابتسمت 

بيست وجهها مه كتْه وحقته قسام وجهه 

اًوبو ُيرك حتى واىت ػاحي مه : وقالت 

! ُيبوبة وجهك حلو 



قرب رًس وباسها بوسة تيبر ًه طوقه لها 

وطوقه لكل طيء يذغها مه ػوتها 

وحركاتها وطكلها وطيرها ووجهها وطاّمتها 

وُمازاتها اطتاق لكل طيء ٓيها وبيس موها 

اول م كلبته يبيس ًضان تتوْس 

: كان وجهها احمر وتتوْس بغيوبة وقالت 

رًس 

يييوىه : رًس كان هايم ٓيها 

متى بتقلى ؟ : هيام 

الليلة : رًس ابتسم 

اليوم : هيام ابتسمت وباست راسه وقال 

ًييس برجوًك يسىيتي 

اووهو يهيامي كصا كثييير : رًس ؿحك وقال 

ًلي وهللا كثييير 



يولس ازرل : محمس زق الباب وقال 

ايه ازرل : هيام بيست مه رًس وقالت 

محمس زرل واىغسم وهو اول مره يضوِ 

ٓرق الحجم بيه رًس وهيام كان ٓرق كبيييير 

يويلي : كاىت هيام ػَيييره جوب رًس وقال 

يرًس ارٓق بأرتي ماطاءهللا تبارك هللا 

! وطو طْيك : رًس م ٓهم وقال 

ٓرق البوية الجسسية وٓرق : محمس ابتسم 

القول 

ايييه اىا رجل وهي اىثى : رًس ؿحك 

اىضهس اىك جّسست الرجال وهي : محمس 

جّسست االىاث المهم مو موؿوًوا جاهس 

بوهربك ؟ 

ايه جاهس : رًس ابتسم 



!! ىيممم : ٓست هيام 

اظ ًضان م : رًس طلها بيه يسيوه وقال 

اسوي طيء مستحييل ييجبتس 

طهقت هيام اول م رٓيها رًس مه االرؼ 

ىسلوويي اراِ اًورك : وقالت 

اىتي تيوريوي ؟ : ؿحك رًس 

ايه اىا وطْييك ًلي : ؿربته هيام بذْه 

ىسلها وبسرًة اجلس و : محمس ابتسم 

اليربية 

ىسلها رًس وزرلت هيام الحمام حق الَرٓة 

ًضان تؾبف ىقابها وكليت وم كان ٓيه احس 

ٓالَرٓة 

! حقيريه كيب اىتنروين : هيام 



: كليت تمضي وؿييت القريق وقالت 

يوهه وييوكم اِ 

كليت جوالها وزقت و محمس ورز 

هال يبوت ويوتس ؟ : محمس 

!! ريييير سحبتوا ًلي : هيام 

كلمها : رًس  محمس ًقوي ا

محمس مس له الجوال ورز رًس 

هيام ويوتس : رًس 

لو يهمك : هيام كاىت تتلْت يميه ويسار 

! ًرٓت 

اِ اِ مسرو زًلتي : رًس ؿحك 

جاء ممرؼ كان وسيييم بضكل يوجى 

كيّ ارسمك ؟ : وكويل بس ىحيّ وقال 



اوه هللا : هيام لْت له وقالت وهي تؾحك 

يسيسك ؿييت وهللا 

هييااام مه تكلميه : رًس بيغبية 

هيام ابتسمت وسكرت يف وجه رًس 

تيايل ميي : الممرؼ 

مضت وراه هيام ووػلها للمذرج 

يالله م ازري كيّ اطكرك : هيام 

ماله زاًي وهللا م سويت طيء : الممرؼ 

هيام شابت يف تيامله كان راااايق وجميييل 

اًوبو حنها اللي بتأرصك : وقالت بهمس 

: الممرؼ ابتسم وهو سمى وش قالت وقال 

ابس حاؿرييه لك 

ال ال مو اىا اىا متسوجة : هيام طهقت 



الممرؼ تْضل وهيام تْضلت ولْوا وكل 

واحس مضى بقريق 

: اما ًوس رًس كان يْورر مه اليغبية ويقول 

ابييسووا موي يذي بروح اطوِ ويوهاا 

لو يضوٓوىك بيرجيوىك : محمس بيغبية 

!! الَرٓة 

يالذوىة : هيام جات مه وراهم 

اقول اركبي : ٓارس ؿحك 

اظ بس : هيام 

مه كوتي ميه ؟ : رًس لّ لها 

واحس : هيام ؿحكت تحت ىقابها وقالت 

يجوه ساًسين ووػلوي للباب مه السور 

الثاين 

يجوه ؟ : رًس ابتسم و جوب وقال 



اوه اسْه : هيام طهقت وهي تّمثل الَباء 

بالَلف 

ال ال رليتس اىا بيلمتس كيّ يجوه : رًس 

طتقغس ؟ : هيام ققبت 

بتيرٓيه بيسيه : رًس ؿحك 

يهووه : ؿحكوا ٓارس ومحمس وقالوا 

موجوزيه ترا 

كبر كلكم متسوجيه : رًس ؿحك  ! هللا ا

ايه بس مو كصا يالَايل : ٓارس ركب يسوق 

تضوِ : محمس ابتسم 

ايه ايه مسوييه محترميه : رًس 

وش يقغس يذي ؟ : هيام همست لمحمس 



هيومه وش يسوون : محمس همس لها 

المتسوجيه مى بيؽ ؟ 

: طهقت هيام وحقت يسها و ٓمها وقالت 

رًييسز 

ييييووىه : رًس اىْجر ؿحك بتألم وقال 

هيام كان وجهها الوااان واحترت وهمست 

هييه رلك : بأشىه بحكم اىها وراه وقالت 

تحرجوي ووهللا م ارليك تقرب موي يحيوان 

م ارص : رًس لّ ومسك رضمها بقوة وقال 

اشىتس اىا ترا 

اتررك رضمميي : هيام تألمت وقالت 

ؿحك رًس وباس يسه 

ووػلوا البيت والكل مجهس والكل موجوز 

ارحببووا بس م كأىه بسري : ابو رًس 



اسكتوا لحس ييلمه : رًس لّ للييال 

السكتور قال ًازي : ؿحكوا وقال ٓارس 

يقلى بس م يهمل ازويته 

ايه اطوا احسبكم مهربيوه ىْس : ابو محمس 

م هربتوا محمس يوم اىكسر 

يويلي شا كيّ يغيسىا : محمس طهق 

!!! مهربيييوهه : سميه ابوه وقال 

ٓسوا الييال وركؾوا ورا ام محمس 

ورروا وهللا م تلمسوىهم رجال : ام محمس 

! الضوبات تذف وجيههم واىتوا تؾربوىهم 

ورري ي مها : ابو محمس 

وهللا م اورر وش بتسوي ي : ام محمس 

قاؿي 



ابو محمس مسح وجهه وتضمر وجاء يركؽ 

وزرل وراها وؿربهم بيغاته 

اه ي جس توين : رًس اىْجر ؿحك بتألم 

كليت 

ٓارس كان موغرو ؿحك ومحمس مو اقل 

موه 

قوموا الرجال جاو قوموا : ابو محمس 

بروح ابسل واجيكم : رًس ٓس وقال 

ٓارس ومحمس استقبلوا الرجال بمساًسة 

كاسر وًيال ًمهم 

رًس كلى لَرٓته وطاِ هيام ٓيها تجهس ثوبه 

ماطاءهللا و القوة : رًس ابتسم 

هيام لْت له وكاىت جمييييلة والبسة 

ٓستان اسوز حرير وريحة ًقرها ملت ارجاء 



هللا : الَرٓة ومكياجها كان جرئي وقالت 

يقويك يارب 

وهللا م هوتي بيس طوٓتس استقوي : رًس 

: هيام ؿحك وحقت طيرها ورا اشىها وقالت 

كيّ طكلي 

اًوبوتس بتصبحيوي اىتي ارحميوي : رًس 

وحوي اين توو كليت مه ُيبوبة وهللا 

ويضهس ريب ًلي اين م الوم اليصاال ٓيتس 

رالظ رًس لو قلت : هيام ؿحكت وقالت 

حلو بس بيكْي وهللا 

وهللا اين : رًس قرب موها وباس راسها وقال 

م كصبت وكل حرِ اقوله ييجس اىه يوٓيتس 

هيام بيست موه اول م سميت البوات 

اسمى تجهس واشا رلغت : يوازوىه وقالت 

ىازين ًضان ابذرك 



ويه ويه ؟ مقسر البس لحايل : رًس وقْها 

امااىه : هيام طهقت 

وهللا تيايل ايب اتروش : رًس ابتسم بذبث 

وبيسها بلبس 

ررًسز جاك حب الضور : هيام زٓرت بذجل 

! الحيه 

امضي بس : رًس ؿحك ومسك يسها 

يالله : هيام وقْته وربقت طيرها وقالت 

امص 

زرل رًس يتروش وكاىت هيام حوله 

وتساًسه ورلع ولّ الموضْة و رغره 

اوه : وكلى وهي ميقيته ههرها ولْت 

رلغت 

ايه وطْيتس : رًس ابتسم 



هيام كان وجهها يحترق مه مونره كان حتى 

وهو تيبان يجصب بضكل مرًب وقالت 

هاه ال وال : وهي تايهه بيه مالمحه وجسمه 

طيء بس اسأل 

رًس مر مه جوبها وكلى 

هيام زرلت الحمام وسكرت ًليها وػررت 

ػررة مكتومة يف وحسة مه المواطّ 

اااااه يويللليي ييجوووه يارب : وقالت 

الثباااتت 

كليت وهو البس السروال والْويلة ويجهس 

ثوبه 

تكْى ال التلبس اسوز اًوبوك : هيام بتوجى 

ارٓق يب 

ًيضضووا ارٓق بتس واىتي : رًس ابتسم 

بتصبحيوي باألسوز 



ايه بس اىت ُييير يذي وم بتجصبوي : هيام 

بس بتجصب كل البوات تحت واىا احترق 

يرًس ًليك 

واشا كثروا كل البوات : رًس لبسه وقال 

الشييه واحس والشيه شا اطوٓه قسامي واقّ 

وكل حركه يسويها يذقّ روحي 

قرب موي ببذرك : هيام ابتسمت وقالت 

: رًس قرب وهو يسكر الكبك حقه وقال 

بذريوي جيل م يبذرين ُيرتس 

هيام كاىت قريبة مه وجه رًس بحكم اىها 

طرايك ػرت : البسة كيب كويل وقالت 

كولك 

يييوين اىا موسل ىْسي : رًس ؿحك وقال 

لتس 



رجى رًس يرٓى ههره وبان ٓرق القول حتى 

ًازي حلو : وهي البسه كيب زٓرت بؾيق 

كولك وًاجبوي 

رًس ؿحك وراح لتسريحة وطذّع طماُه 

اىسيل : وتيقر باليوز ومس يسه لهيام وقال 

ميي 

هيام مسكت يسه وسكرت الوور وقْلت 

الباب وىسلوا مى بيؽ 

هللا وحضتوىوي مى بيؽ : حويه ابتسمت 

طْتي حتى اىا اطتقت : هيام ؿحكت 

اطوٓه جوبي 

كان رًس و جواله وابتسم وباس راس هيام 

ماطاءهللا يحلوكم مى بيؽ : جات بضرى 



: رًس لّ لها وكول وهو يواهر ٓيها وقال 

طذبارتس يبضرى 

بذير واىت ؟ : بضرى ارتبكت 

حمسلله بذيير : رًس ابتسم 

بضرى راحت ًلقول وبسون م تْكر ٓيه 

اػالً 

طذبارتس :  وقالت �هيام كاىت تواهره كصا 

يبضرى 

اهجسي احسه : كاح رًس يؾحك وقال 

لتس 

يضيد كييير : هيام بيغبية 

زرلت للحريم ورًس كلى للرجال ورحبوا ٓيه 

كلهم وجلس يف ػسر المجلس 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

ًقوين رأيكم ٓالبارت موجس ألين تيبت ٓيه  )

احبكم بيوسل بارت ثاين ٓالليل ًلى الساًة 

 ( �� وبيكون كوييل وٓيه اجساء حللوه ١١

زرلت للحريم ورًس كلى للرجال ورحبوا ٓيه 

كلهم وجلس يف ػسر المجلس 

 ______••_______

ًوس ليه كاىت تسمى البوات يحضون يف 

ىسول رًس وهيام وابتسمت وراحت وىضرت 

الذبر ًوس البوات 

اًوبوها م تستحي شي : سلمى تضمرت 

ٓكوىوي ًلييها 

وهللا ال ازق وجهها : هيام تضمرت بيس 



! هيام لياز تقلييه رًس قسامهم : حويه 

مو موي مه !! ال وهللا : هيام بيغبية 

اروتس اقوله ال تقلى قسامهم ويحب يياىس 

يؾَقوي وهللا 

كيس بيقلى : سلمى ؿحكت  رًس رجال وا

قسامهم 

يَبية م ٓهمتي اقغس ان رًس : حويه بسهق 

كل طوي يولس وزارل و الحريم واىا بيترِ 

اروي طضضققق وارص مالمحوا كلها 

وهللا ػسقتي : سلمى وهيام 

كيب وش اقوله ؟ : هيام 

مسري وهللا بس حاويل تمسحيه ميه : حويه 

وًقيه مسحة برزحة وزقيه بالكالم 

تمام ٓهمتتس : هيام 



يولسز طوٓوا يل كريق : قاكى حسيثهم رًس 

تووىا ىقوله : سلمى اىْجرت ؿحك 

رير رًس وش تبي : هيام بيغبية كليت له 

؟ 

ازرذذليي : رًس ىاهرها بحسة وزرلها زارل 

زارذل المقلف مليياان رجال 

احلّ ؟ ييوي : هيام تكتْت وقالت بيغبية 

اىت تَار وتسرلوي وال اىا مذليتك و راحتك 

! كل طوي زارل كالى وًيوىك و البوات 

: رًس سحبها وزرلها للمذسن وػرخ ًليها 

هيياااام اًقللييي قبل طوي يحلوتس 

! طْيتس اىقلبتي 

اىا اللي اىقلب يا أستاش رًس : هيام ؿحكت 

! وال اىت 



م ايب اوجيتس : رًس بسا يوْص ػبره وقال 

! التحسيوي و طيء اىا م ابييه 

كيب ابيك تضرح يل يمكه اىا : هيام بجسية 

 زقايق تجي ٥ٓاهمة ُلف اىت ليه كل 

مسرًم وتغارخ ألرر البيت والكل يلتْت 

لك تبي اتوضه لصي السرجة ؟؟ تموت و 

! الحريم اىت 

: رًس لّ يسه و رقبتها وطس ًليها وقال 

! ههييياااام سسييي  حلقتتتسس 

هيام طست و مكان االبرة اللي يف يس رًس 

اتررككووويي يارًس اىا ًرٓت : وقالت 

طذغيتك اىت مرريؽ ومهووس بس 

تحبوي وقت كضضذتي ووقت روقاىك مو 

! كبييييي 



ايه اىا : رًس ابتسم وقرب مه وجهها وقال 

مهووس ٓيتس بتموييوي مه طيء حاليل ؟ 

ايه بمويك : هيام بيسته بقرِ وقالت 

وتذسي تقرب موي 

التذليوي اطيلتس الحيه : رًس ؿحك وقال 

قسام الكل واوزيتس لَرٓتي ويغير طيء م 

ييجبتس 

هيام لْت تبي تْتح الباب بس سحبها رًس 

المغيبة اىتس بس تتكلميه : لحؾوه وقال 

وال آيال تيقبيه تسويه طيء 

رًس : هيام لْت وجهها لوجهه وقالت 

! التتحساين واؿبف لساىك 

اتحساتس كيب : رًس ابتسم وقال 



ترا ! رًس طْيك يرًس : هيام استَربت 

ػرت تذوٓوي موك وػرت ارتيب اشا 

! طْتك مو كبييي اىت ًوسك اىْغام 

ايه ًوسي اىْغام ًوسي طذغيتيه : رًس 

كثر مه الثاىية  وكل طذغية تحبتس ا

التحاول تجيب راسي : هيام 

وهللا اىتس جايتوي و وجهتس : رًس ابتسم 

مسكيه هل اىت : هيام بيست موه وقالت 

بكامل قواك اليقلية وتغسق كالمي اشا 

! مسحتك 

هيياامي : رًس بيغبية واحتست ىنرته 

! رير : هيام كاىت ٓاتحة الباب بتقلى 

ارجيي زارل : رًس 



كليت هيام بسون اي رز وسكرت الباب 

وراها وًلقول ىسلت الكيب وركؾت بقووة 

وىسلته مه يسيوها ولبسته وزرلت بهسوء 

وجلست يف ىع مجلس الحريم 

رًس اطتف وًغب كلى بسرًة وطآها مو 

هييه ياهيام هييه  )موجوزة وقال يف ىْسه 

 )

كلى رًس وهو يتحلّ ٓيها وهو رالظ 

ىاويها ىية الليلة 

: موغور ابتسم اول م طاِ رًس وقام 

حمسلله و السالمة حؾرة اليقيس 

رًس كان بيسق له تحية بس تصكر اىهم مو 

هللا : ٓاليمل وتقسم وحؾه موغور وقال 

يسلمك ي موغور قلبي 



ؿحك موغور وهو كان روي رًس مه ايام 

ابضرك مسكوا اللي اكلق : اليسكرية وقال 

ًليك امس 

! قول مه : رًس سمى له بكل حواسه 

وهللا مسري بس اسمه كارق : موغور 

م اًرٓه وهللا : رًس م كان ييرِ كارق وقال 

المهم حكم ًليه بالقغاظ بتتوازل : موغور 

؟ 

! ال كبًيا : رًس احتست ىنرته 

حسيت وهللا المهم تيال : موغور ابتسم 

اجلس 

جلسوا االثويه وارصتهم السواليّ أليام 

الماؿي ايام كان رًس رئيس و راس موغور 

والحيه اىقلب السور واًتلت ؿحكاتهم 



يالرًس ويه الحمام واىت : موغور ابتسم 

بالكرامة 

رًس وػّ له مكان الحمام وكلى موغور 

 ________••________

ًوس البوات حكت لهم هيام اللي ػار 

! وطْييه شا ُبي : سلمى 

مسري يذي امرؿوي وهللا : هيام بقهر 

رالظ قْلوا و الموؿوو : حويه 

بوات تذيلوا ىسيت جوايل ًوس : سلمى 

مَاسل الرجال وقلت لبضرى تسق و ؿاري 

او زايس وال حتى شيب بس كالب ارواين م 

يرزون 

رليوا ىروح ىجيبه : هيام ؿحكت بذبث 

الحمامات بييسة مه المجلس ترا 



ايه يال مضيوا : حويه 

كليوا البوات وسلمى اولهم وكأىها الرئيسة 

حقتهم 

ٓيه احس ؟ : هيام 

ال : سلمى 

ركؾوا كلهم للحمامات 

واو مراياتهم كبيرة وهللا : حويه 

اييه تجوه : هيام كاىت تضوِ ىْسها وقالت 

المراية 

يسس لقيييته : سلمى طهقت 

تيايل ىغور : حويه 

وقْوا الثالثة وارصوا كم ػورة 

يكاسر اػبر ايب الحمام : ٓارس 



يوييللليي ٓاااررسس : طهقت حويه 

البوات ٓسوا وهم محضورييه م ٓيه مْر 

ٓارس موغور ٓالحمام اىتنر : رًس جاء 

طوي 

!! ررًيسز بييسز : هيام مسكت وجهها 

هللا يارصكم موه : سلمى ؿربتهم 

موغغوورر 

!! هااه وش موغورر : هيام وحويه 

مسررريي يقولوىه موغورر : سلمى 

وش قاللوا ًووهه : هيام 

اىه ٓالحممااممم : سلمى بيغبية 

يييووييللليي : هيام 

رًس تيال وزي امقلب موغور : ٓارس 



وش ًوسك وش بتسوي : رًس ؿحك 

تيال بتضوِ : ٓارس ؿحك 

ٓاااررس : حويه رآت ومه التوتر ىققت 

ٓارس ٓس وارتيب هو ورًس 

! ػوت حووييه : ٓارس 

! كيب ازرري : رًس 

! حويه ويوتس : ٓارس 

البوات كاحوا ؿرب يف حويه 

يوا اىهم : سلمى  هللا يارصتس يمليوىه زر

محارمتس بس م توكبيوا 

يويلليي وياله يبوات اراِ موغور : هيام 

!! يقلى 



ٓارس اىا ًوس المَاسل بس التجون : حويه 

اىت ورًس 

!! حووييه : رًس ٓس بيغبية 

حويه سحبت هيام جوبها وتوزت سلمى 

تيال يرًس : وراهم وقالت 

زرل رًس وٓااار زمه اول م طاِ هيام ميها 

!! ىيمم اىتتيي وياها : وقال 

التقرب سلمى وراىا : هيام 

!!! ببيييسز : رًس بيغبية 

حويوي تيايل : ٓارس 

حويه راحت لْارس اللي جهس طماُه 

وُقاها يف وكلى ميها ووػلها للمقلف 

وتْهم ًلقول هو كان يَار بس م كان 

ييغب وم كان زمه حامي 



ماطاءهللا يحويه وهللا ٓيتس يحقيرة : هيام 

هيياااام اقغغرري : رًس بيغبية االرؼ 

حستس وًلميوي كيّ لبس سلمى كويل 

؟ 

لألسّ ال : هيام ىاهرت وراها وقالت 

ابيي اًرِ وش جااببكم : رًس زٓر بيغبية 

جوال سلمى ىسته هوا وحبيوا ىَامر : هيام 

ولقموا 

موغور ال تقلى طوي : رًس قال بغوت ًايل 

حريموا هوا 

كويس قلت يل : موغور مه زارل الحمام 

كوت بقلى 

هيامي تيايل وىسل طماُه لها : رًس 



ال وهللا م ارلي : هيام هست راسها بوْي 

سلمى 

امضي بسسرًة ورليها وراتس : رًس 

ترا سلمى اكول موي بس ًضاىها : هيام 

! جالسه وراي م تضوٓها وال هي اكول 

يالييلل ػسق : رًس 

موغور هات : رًس تقسم وراح للحمام وقال 

طماُك 

موغور ٓتح الباب وكلى وهو يحسب اىه 

رالظ م ٓيه احس وطاِ ثوتيه وحسة 

متَقية بضماٌ وتوقى اىه لرًس والثاىية م 

كان يسترها طيء اىْته يف سلمى ًلقول 

ييووللس ًلمووييي : وزق قلبه لها وقال 



رًس ٓس ولّ وجه موغور وارص طماُه 

ورماه مه وراه بسون م يلتْت ارصته سلمى 

رًس تيال ميوا : ولْت ىْسها ٓيه وقالت 

موغور كان قلبه يسق بضكل مرًب وهو 

رًس : بيس اول مره يجرب الحب وقال 

طماُي وييوه ؟ 

مى سلمى طوي واجيبه : رًس ابتسم 

سلمى ؟ : موغور ابتسم وقال 

رًس م سميه وراح مى البوات وهو حاـ هيام 

بيه يسيوه ويمضي ومَقي بقوله و سلمى 

زرلهم وؿربوا حويه كلهم 

سسمممااييلللل : حويه رٓيت جوالها 

ابتسموا الثالثه وهم كل وحسة ميها طماٌ 

وكاىت الغورة تجوه وًْوييية 



اووووه : سلمى طمت ريحة الضماٌ وقالت 

اًوبو ريحته م احالها 

اىا كلها ًوز المضكلة : هيام ؿحكت وقالت 

اين م احب اليوز بس ًضقته بيس رًس 

اِ : حويه حؾوت طماٌ ٓارس وقالت 

ٓارس شوييق يتيقر بمسك رجايل اه يبوات 

ريحته هازية مو زي رًس 

تغسقون كل واحس ًقره و : سلمى 

! طذغيته 

اطرحي لوا م ٓهموا : هيام ابتسمت وقالت 

سلمى ٓتحت الباب بذْيّ وطآت واحس 

كوييل كان قريب او اقغر مه كول رًس 

وكان اىحّ بضوي مه رًس بس كان يْته 

: كاىت تتأمله وطآت رًس قريب موه وقاله 

موغور طماُك راح طكله 



جيله : موغور ؿحك بغوت ًايل وقال 

ٓساها 

ًيضضوووااا : رًس وٓارس بؾحك 

تكهرب جسم سلمى وهي تواهر ٓيه ويف 

يمه يبوات : طماُه اللي و كتْها وقالت 

امسكوين 

وطْيتتس : قربت هيام موها وقالت 

سلمى اىققي : حويه استَربت 

! موغور : سلمى 

وطْييه : البوات 

هصا طماُه ػح ؟ : سلمى 

ايه ػح : هيام 

سلمى قالت لهم وش قال رًس ووش كان رز 

!!! بوات يقول جيله ٓساها : موغور وقالت 



: ػرروا البوات يف ىْس الوقت وقالوا 

كصشاااببههه 

وهللا : سلمى كان قلبها يسق بسرًة وقالت 

م يروح مه يسيوي 

ؿحكوا حويه وهيام وزرلوها قبل تجيب 

ٓيهم الييس 

ايه وطْيك ارتبغت ؟ : رًس 

اىا بكرا جايكم وبتقسم لها : موغور 

مه ؟ : رًس راِ يكون يقغس هيام وقال 

سلمى : موغور 

ابس الساًة المباركة بس : رًس ؿحك وقال 

اػبر 

يا ابو ؿاري : رًس لّ وقال بغوت ًايل 

جايب رقاب 



وهللا اىها مرحبا : ٓس ابو ؿاري وقال 

موغور ابتلص ًضان طماُه مو ميه 

وسحب طماٌ كاسر ولبسه بسرًة وزرل 

سالم ًليكم يأبو ؿاري : وهو يضذع وقال 

ارحب مه ميي : ابو ؿاري 

ميك اللواء موغور ًبسالرحمه ال : موغور 

 ******

ٓس المجلس كامل بيس ٓذامة اسمه وهيئته 

اررححبب : وقالوا 

تبقون جميى استريحوا : موغور ابتسم 

بسرل بالموؿوو ًلقول اىا كامى يف ىسب 

رًس وقرايب رًس وسألته وقال م ًوسىا احس 

ىسوجك وقلت له م ايب رواتك ايب قرايبك 

وقايل اجيك وان طاءهللا ىكون قس الهقوة 



ابس اي طيء يجي مه رًس : ابو ؿاري 

اىضهس بالله ان كل رجال يف شي المجالس 

واثقيه بكلمته وىمضي ًليها 

ماًلييك زوز ياًم : رًس قام 

واىا موآق والبوت رأيها مه رأي : ابو ؿاري 

ابوها بس تيال بكرا مى اهلك وان طاءهللا 

تتيسر 

موغور اىلذم وهو م كان متوقى يغير كل 

ابضر ياًم : طيء بسرًة وقال 

جلسوا وهم يسألون ًه موغور وكان كل 

اجابة ألسئلتهم ايجابية وزوز بيس 

ي سلمى جاتس رقاااب ووآق : ام ؿاري 

ابوتس 

مييوه ؟ : ٓسوا الحريم كلهم والكل قال 



يمه تكلمي : سلمى ٓست 

اللواء موغور به ًبسالرحمه : ام ؿاري 

ماطاءهللا : ػرروا الحريم كلهم 

يويلليي : سلمى طهقت 

! وطْيتس اليكون رآؾة : ام ؿاري 

ال ال طور ابوي وهساية هللا : سلمى ابتسمت

يهب يحنها ! مسرو : هيام وحويه 

كله : سلمى ؿربتهم وهي مْجوًة وقالت 

مه رًس م ييرِ يسكت 

! حبيبتي احمسي ربتس بس : هيام 

الحمسلله ييوي بس مرًب وهللا : سلمى 

حب مه اول طماٌ : حويه ؿحكت 



اىْجرت هيام تؾحك لسرجة زميت وهي 

هللا يارصتس يحووييييووه : تقول 

سلمى ماتت ؿحك بيس وم رزت و شبة 

حويه باليكس قامت وؿربتها ؿرب 

اه يبوات بقووويي : حويه وسف زموًها 

: هيام وسلمى 

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هههههه 

بس اىتي وياها جيلتس : ام محمس 

!! تؾحكيه بسون سوون 

سكتوا البوات وهجسوا ػسق بيس م حسوا 

اىهم مغذوها 

بوات : بضرى 



لْوا ًليها كلهم 

محمس كلموي يقول اىه حجس طالية : بضرى 

مقل و البحر يف الذبر وبوروح كلوا بيس ثالث 

ايام 

م اهه بجي : هيام 

لييه ؟ : كلهم 

بوسآر اىا ورًس طهر اليسل : هيام 

اي وهللا روحوا مى : حويه ابتسمت بؾيق 

بيؽ 

موجس م بَى طهر اليسل شا يجي : هيام 

وش ًوسزها هيام : سلمى ؿحكت وقالت 

تبي توْرز بيه يسيه رجل مثل رًس ؟ 

يضيوتس ي سلمى زوجي زووجي : هيام 

طْيتس اىتي 



هيام روحوا بيسها تكْون وهللا لتس : بضرى 

حس ٓالقيسة 

بقول لرًس ابضري مى اين اتوقى اىه : هيام 

ييرِ بس بحاول اقويه 

تمام : بضرى ابتسمت 

جلسوا يسولْون ووػل اليضاء وتيضوا 

وراحوا لبيوتهم 

رًس وػل البيت وهو طابك يسه بيس هيام 

يالله اىسيل : وقال 

اوه يقسمي يالبيت : هيام 

طكلتس ساحبه ًلييه مه : رًس ؿحك 

قلب 



هيام مسكت شراًه وزرلت ميه وهي تقول 

تغسق ًاز م اطتقت له ػار ًوسي رًب : 

موه 

آا لييه : رًس 

هيام تركته وزرلت زارل توسل ًبايتها 

رًس التستَبي : وقالت 

اييييه رالظ اىسي : رًس ٓهمها وقال 

الموؿوو 

هيام وقْت ًه المراية وؿبقت طكلها 

البيت ىنيّ ُرييب : وقالت 

ايه جبت طركة تونيّ : رًس مه الغالة 

هيام زرلت الحمام ورٓيت طيرها وارصت 

طور تَسل ٓيه جسمها بس رلغت ولْت 

جسمها بموضْتها وكلت براسها طآت رًس 



جالس و السرير وًلى جواله قالت يف 

 (ياللييلل يارب يقلى  )ىْسها 

هيام رلغيوي : رًس 

: هيام رجيت سكرت الباب بهسوء وقالت 

وش تبي ؟ 

ابيتس : رًس 

ايضص ؟ : هيام طهقت وقالت 

ايب الحمام رلغغي : رًس 

ازرل يالله : هيام زٓرت براحة وكليت 

رلغت اىا 

تيايل ًوسي طوي : رًس لّ لها بهسوء وقال 

اػبر : هيام قلبت وجهها للسوالب وقالت 

البس مالبسي 

اىا ليه ىازيتتس قبل كيب ؟ تيايل : رًس 



: هيام لققت بيسها بجامة ومالبس وقالت 

كيب جيت 

وركؾت للحمام وسكرت الباب وًلقول 

لبست بسرًة البرق وٓتحت الباب وكان 

اىتي ُبية وال وش ؟ : رًس واقّ ًوسه وقال 

آا ليه ؟ : هيام ؿحكت 

ألىتس بايق م استوًبتي اين زوجتس : رًس 

كيب واشا زوجي يذي اىا استحي : هيام 

طْيك اىت 

! وطو له تستحييه : رًس ًغب 

اىت ليه ميغب كيب : هيام استَربت 

: رًس سحبها ميه وجلسها و السرير وقال 

ألىتس تموييوي مه طيء وهو ابسف حقويق 

وتبيوي م اتسوج وتبيوي م التْت للحريم اىا 



ايب احف بغمتي ًليتس ابيتس تسمحيه 

يل وطوٓيوي استأشن تذليوي اىام ميتس 

ال تكْى : وجه هيام قلب احمر وقالت 

ههيياام : رًس ًؽ و يسه وقال بيغبية 

!! ٓيتس طيء ؟ احس لمستس قبلي 

ال ال بس م يغير : هيام ٓست 

! ايص وش اللي م يغير : رًس ققب وم ٓهم 

ًوسي ًصر طرًي : هيام ىسلت راسها وقالت 

!! اطرححي وش شا : رًس 

!! م تيررِ : هيام طهقت 

ال م اًرٓه وش شا : رًس 

هيام قربت وهمست له وحمر وجهه رًس 

وبيس ًوها ولّ واتجهة للْراش وىام ًلقول 



يارب  )هيام زٓرت براحة وقالت يف ىْسها 

اتيوز ًليه واتيوز ارليه يضوٓوي ويقرب 

ولْت وىامت  (موي براحته واىا مرتاحه له 

ًلقول وهي مرتاحة 

رًس ٓتح جواله وقرأ ًه الموؿوو كامل 

وًرِ اىها م تغلي وال تغوم والتقرب مه 

 )زوجها وال طيء قْل جواله وهو يقول 

واىت ُبي تسألها رالظ قالت ًصر طرًي 

كل تبه وابيس   (ا

وحاول يوسى الموؿوو وقرأ اشكاره وحف 

راسه ىومة 

ػحى الغباح و ػوت هيام 

! ررًيس قم ػل : هيام 

كيب رالظ : رًس 



قام وتوؿئ وػلى الْجر وطاِ الساًة 

 ورجى يوام بسون م يسأل هي ليص ٥بايق 

ػاحية زامها م تغلي 

 وم ١١:٣٠هيام رجيت توام وػحت الساًة 

كان لرًس حس قامت وىسلت تحت وسميته 

يكلم وقْت تبي تتسمى 

ال وهللا هللا يسيستس م : رًس بأبتسامه 

قغريت ي مضاًل يالله هللا يحْنتس رزي 

يل ربر بيسيه 

هيام ػحيتي ؟ : سكر وىسل جواله وقال 

ايه ػحيت وش كوت تسوي : هيام 

اطتَل روحي سوي ٓقور : رًس 

هيام كاىت متيقوه اىه زوامه بسون حريم و 

رًس حبيبي : ًضان كصا طكت وقالت 



يييون حبيبتس : رًس لّ لها 

رح جيب ربس مه البقالة وبيؽ : هيام 

رًس قام ولبس وكلى 

اه هللا يضلك ي ابليس ارص الجوال : هيام 

ميه 

راحت ٓتحت الالبتوب حقه وطآت كلمة 

السر 

كتب : هيام زٓرت بملل  اِ وطصا وش ا

! الحيه 

رالظ ال تضوٓيه وتوجييه : سكرته وقالت 

ىْستس اشا جاتس اسأليه مه مضاًل هللا 

يضيل راسها 

يهيامي : رجى رًس بيس ربى ساًة وزرل 

رصي االُراؼ 



هيام قربت ورصتها وىسلتها وحاوكت رقبته 

رًس : وقالت بيغبية 

رًس بسون م يلّ لها وكان مضَول بجواله 

يروحه : قال 

هيام اىغسمت اىها قريبة موه وهو م اهتم لها 

! رًييس م تسمى : حتى وقالت بغوت ًايل 

تراتس : رًس ىاهرها وكاىت قريبة موه قال 

الػقة ٓيوي ييوي م يحتاج تغارريه 

رًس ميه مضاًل : هيام 

مالتس طَل : رًس بيسها موه وقال 

رًس ىاهرين : هيام اوجيتها حركته وقالت 

يرًس 



اىا تبيسين ًضاىها ؟ اىا : رًس لّ لها وقالت 

رًس مه !! م تقالى يف ًيوين ًضاىها 

مضااًل 

اوالً اىا ابيستس ًضان ًصرتس : رًس ابتسم 

الضرًي ثاىًيا طوٓيوي اكالى ًيوىتس ثالًثا 

السكرتيره حقتي الجسيسة 

! ًيضوواا سكرتيرك : هيام 

ايه ورلغيوي جوًان ترا : رًس 

هيام راحت تسوي الْقور وهي تسًي ان 

: مضاًل تبيس ًه رًس وقالت وهي تضتَل 

كيب بسألك 

رًس همهم لها 

متسوجة هي ؟ : هيام 

ال بايق : رًس 



! اه يحسريت ػسق : هيام ًؾت يسها وقالت 

رًس الليلة متى بتجي : ىسلت الْقور وقالت 

؟ 

وهللا مسري بس اشا رلغت جيتتس : رًس 

ليه تبيه طيء ؟ 

ايه ايب ىسآر طهر : هيام بأبتسامه ًصبة 

ًسل 

راحت ًليتس : رًس ؿحك وقال 

ايص ؟؟ : هيام 

اقغس تأررىا ػار لوا رمس طهور : رًس 

متسوجيه 

كيب ؟ ترا مو ييوي الزم يكون اول : هيام 

طهر يحلو 

اىا ًارِ بس مقسر الحيه : رًس 



ليييه : هيام 

تَير مكان طَلي والزم اباطر ٓيه : رًس 

زايًما 

! رًس مضاًل ابيس موها : هيام 

هيام قالت كصا ألىها تضوِ رسايلها و طاطة 

جوال رًس 

تَاريه ًلي : رًس قرب وقال 

! ايه واموت بيس مو بس ُيرة : هيام بحسة 

قريب موي كيب : رًس ابتسم 

م ايب آقر بس : هيام 

اشا تَاريه : رًس قرب وهمس يف اشىها وقال 

ًلي ليه تذآيه موي 

ميه قالك اين اراِ موك : هيام ًغبت 



ًيوىتس تقوله : رًس 

ال وهللا ؟ اجل تبيوي اقولك وش : هيام 

ػسق اطوٓك 

قويل : رًس 

حقييير : هيام 

وكليت لَرٓتهم وسكرت الباب 

ييقيتس اليآية ويجي : رًس ؿحك وقال 

كثر  موتس ا

كلى لسوامه وهيام وراه تْووووور 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

البارت قغيير يحسن بس وهللا رليت  )

آكاري الحلوة للبارتات الجاية قربوا مه 



الوهاييية كثييرر استمتيوا وًقوين رأيكم 

ؿروري ٓجروا الكوموتات كاتبتكم تحتاج 

( ��آكاار ًقوىويي 

كلى لسوامه وهيام وراه تْووووور 

اه يارب اىا متأكسة اىوا مسحوريه مو : هيام 

كبييي كل م حاولت اقرب موه يغير طيء 

اول طيء المضكلة اللي ػارت وكلقتوي 

رًس موها وبيسها اول م تغاوب والحيه 

! جس جس مو كبييي !! مضاًل 

كاىت هيام تكلم سلمى وػارت تضكي لها 

وش قاًس يغير لها 

بوت اىتي مو مسحورة وال : سلمى بيغبية 

طيء اىتي تسوجتي جسار حرًٓيا م ًوسه 

مضاًر وكول الوقت زمه يْور واشا مره 



حبتس وحب يقرب موتس ًضان ىْسه 

! وًضان طهوته 

تكْيه ي سلمى التقوليه كصا : هيام ٓست 

يارب اىه يحبوي حب ىقي وبيييس و االمور 

شي كلها 

يف طيء يحسز اشا كان يحبتس : سلمى 

ًضاىتس هيام او يحبتس ًضاىتس اىثى 

وحالله 

اسميتس : هيام بتميه 

سمحتي له يلمستس ؟ ييوي ىام : سلمى 

ميتس طيء ؟ 

ال الغراحة : هيام بذجل 

وهللا م الومه اشا لّ وزار و : سلمى بيغبية 

مليون بوت ُيرتس يالسبضة احس يجلس مى 

رجل رمس طهور بسون م يسمح له ؟ 



اِ سلمى تكْيييه مو وقتتس اىا : هيام 

احاول اقوى ىْسي بس ًجست 

كيب رلي الووم وشيك االطياء و : سلمى 

رير بسألتس رًس قس طاِ جسمتس ؟ 

ال برؿو : هيام هست راسها بوْي 

يالله اىك تيجل ًليها واىا استَْر : سلمى 

هللا يمليوىه بيؾقر اىه يتسوج ًليتس ي 

! مسيار ي زواج رسمي 

ليييه كييب : هيام 

رًس يحبتس : سلمى اىْجرت تغارخ 

وجالس ػابر ًليتس ًضان حبه وال لو اىه 

مليون كان قس اًرس وسحب و ابو 

طكلتس 

اه طجييوي تكْييه مقسر : هيام 



الزم تقسريه ًضان تحآنيه ًليه : سلمى 

بغْتس بس مو الحيه ألىتس كصبتي ًليه 

وقلتي ًوستس ًصر طرًي 

كيب متى ؟ : هيام 

اشا بسأ يتَير ًليتس ويكلم : سلمى ؿحكت 

او يراسل مضاًل بكثرة احرقيي اوراقها كلها 

وكوين الورقة الرابحة اليبي بصكاء اىتي وجهه 

وًوستس اجممملل م رلق ريب بسم هللا 

ًليتس وجسم وتبارك الرحمه تْتوويييه 

الجوسيه ابيتس توازيوي شاك اليوم الموًوز 

وبكضذتس اىا وحوويه وبووقّ ؿس 

مضاًل تمام ؟ 

تمم ميليتس بتجهس ىْسًيا لليوم : هيام 

الموًوز و قولتتس 



واشا جاتس قبلها التموييووه حرام : سلمى 

ًليتس شىب ترا واشا راح وسواها بالحرام 

الصىب ًليتس 

يالله وهللا وزي ارليه بس مقسر رًس : هيام 

مرًب ترا اىتي م تضوٓييوه مه قرييب 

اىا مه بييييس واطوٓه : سلمى ؿحكت 

مرًب اجل اىتي ؟ بس ًازي زوجتس ييوي 

مو واحس ُريب 

يالله بسكر اىا : هيام 

سلمى ابتسمت وسكرت 

اما هيام ػارت تْكر مى ىْسها وتقوى 

ىْسها اىه طيء ًاااازي بيه السوجيه بس 

يف طيء زارلها يقول الاا 

قامت تْكر وش تسوي سحور بحكم اىهم 

 طيبان ورالظ بكرا رمؾان ٣٠



 _____••_____

مضاًل زرلت المكتب وهي مستيجلة 

حمسلله حقوين مى رًس  )وقالت يف ىْسها 

 (بسون اي مجهوز موي 

ىسلت ًبايتها وكرحتها وراحت تؾبف طكلها 

ٓالمراية اللي موجوزة بالمكتب كان المكتب 

متوسف الحجم بس ييتبر كويس 

رًس زرل واىغسم ورجى يقلى ًلقول وهو 

يستَْر وزمه يْور 

ػباح الذييير : موغور 

! وش ػباحه اىت : رًس 

طْييك ؟ : موغور ققب 

يف وحسة يف مكتبي م يسترها : رًس بيغبية 

! طيء 



اها هصي مضاًل مه : موغور ؿحك 

االمارات هي كصا تجي السوام بسون ىقاب 

بحكم اىها مه االمارات 

: رًس كاىت جوون االرؼ و راسه 

تسستهبببلل مه االمارات وال مه جهوم 

! تتَقى اشا هي ًوسي سامى 

وزي ارسمك بروحي يالرًس بس : موغور 

قواىيه الضَل الجسيس والمكتب الجسيس م 

تسمح لوا ىتسرل ٓالجوس اللقيّ 

هللا يغبرىا : رًس زٓر بيغبية وقال 

ًاز التقرب موها : موغور ربف كتْه وقال 

تصكر اىك متسوج وتصكر اىوا و ابواب رمؾان 

محس مقموي اال رمؾان ألىه : رًس ابتسم 

بيكون اجازة كامل وبورجى الييس 



اي وهللا ػازق اجل اسمى تراين : موغور 

جاي ارقب سلمى اليوم واىت رجلك برجلي 

بتوزيوي لبيتهم ألين م ازل 

رًس اًتلى ػوته بْرحة وحؾه موغور 

و البركة ي حبيبي وهللا اسسيس مه : وقال 

بيجي ىسيبوا 

وهللا : موغور ابتسم وسف احؾاىهم وقال 

اين اسيس موك يالرًس 

اجل بسرل ارلع طَلي واكلى : رًس 

ابس متى م رلغت تيال ًوسي : موغور 

بذليك توقى رروجك وتقلى 

رًس ابتسم وزرل مكتبه 

سالم ًليكم : رًس 



هال ًليك السالم ًقيس : مضاًل ابتسمت 

رًس 

رًس لّ ليسها اللي مستها ًضان تغآحه 

اسمييوي صيه م ايب : واىهبل ػسق وقال 

موتس طيء اطتَلي وطَلتس يكون و 

كمل وجه ورالظ هللا يستر ًليوا وًليتس  ا

مضاًل ؿحكت وهي اول مره تسمى احس 

طلون جصيه : يتكلم باللهجة شي وقالت 

تتكلم 

كيّ ييوي ؟ : رًس ققب 

تقول طذبارك طذبارتس : مضاًل 

ايه شي لهجتي وهللا : رًس ابتسم وقال 

م قغسي اؿايقك وهللا : مضاًل ابتسمت 

بس ُريبة ًلي واول مره اسميها بس 

حلووه مره 



رًس جلس وبسأ يضتَل بسون اي رز 

مرت ساًة وىع ورًس موكب و وجهه 

يضتَل قامت مضاًل وحقت يسيوها و 

رًس تبي اػلح لك قهوة : مكتبه وقالت 

ميي ؟ 

رًس كان حاـ يسه و لحيته وييؽ و 

رًس ؟ ويه اليقيس ارتْى ؟ : طْايْه وقال 

ال ألىوا اػسقاء : مضاًل ؿحكت وقالت 

ًمل وجصيه تيرِ بس رالظ اليقيس رًس 

تبي قهوة ميي ؟ 

رًس هس راسه بوْي وهو يأطر و الثالجة اللي 

قهويت ميي باليآية : ػلحتها هيام له وقال 

ًليتس 



مضاًل كبتت الغررة وهي وزها تكب 

القهوة كاملة ٓوق راسه وكليت مه 

المكتب وػازٓت امل ػسيقتها 

! مضاااًلل ػريت سكرتيرة رًس : امل 

اييه طْتي كيّ : مضاًل بأبتسامه 

وهللا وسويتيها : امل 

امل بسألج الحيه رًس متسوج : مضاًل 

طيء ؟ 

واىا وش ًرٓوي : امل ققبت 

مضاًل مضت وهي تتأّٓ 

وي طْيها شي : امل 

وػلت مضاًل للمقبد وسوت لها قهوة 

وهي تْكر وتصكرت يس رًس اللي كان حاكها 



ال يااارب م : و لحيته وطآت زبلة وطهقت 

يكون متسوج يااارب 

رًس اىت : رجيت ركؽ للمكتب وقالت 

متسوج ؟ 

رًس بسأ يوْص ػبره مه اسألتها اللي رارج 

مضاًل متى بتبسأيه : ىقاق اليمل وقال 

تضتَليه ؟ 

بس اسأل كيب : مضاًل 

رًس م رز ًليها بحكم اىه مالها زرل يف حياته 

الضذغية 

مضاًل ركست ٓالذاتم وكان زبلة زواج موجس 

! اوهو اليقيس متسوج : وقالت 

هاه ؟ : رًس رٓى راسه لها وقال 



: مضاًل اطرت بأػبيها و السبلة وقالت 

كليت متسوج 

رًس ىسل ًيوه لسبلته وتصكر كل طيء يذع 

ايه متسوج ىاقغتس طيء تبيه : هيام وقال 

تيرٓيه طيء جسيس ؟ 

مضاًل جلست و مكتبها وحقت رجل و 

ايه ايب اًرِ طيء الحيه اىت : رجل وقالت 

متسوج مه متى ؟ 

رًس لو يبي ييترِ بييترِ اىه شاب وتذسر 

لضكل مضاًل وكالمها وجلستها كاىت تضس 

يًبا ٥: الواحس ُغب وقال   طهور تقر

اوه قرييب توك ًريس : مضاًل ؿحكت 

رًس التْت لجواله اللي زق وكاىت هيام قْل 

جواله وهو زارل و وجهه لمضاًل 



طْيك رز : مضاًل طآته يسكر وقالت 

يمكه زوجتك قلقاىة ًليك 

ال ميليتس مو هي اللي تسق : رًس ابتسم 

اػالً 

اوه كويس اػبر ًوسي كم مياملة : مضاًل 

ابيك توقى وتذتم ًليها 

جيبيها كيب : رًس بسون م يواهر 

زرلت مضاًل تحت مكتبها وٓتحت 

طوقتها وحقت ًقرها و ىحرها وًلى 

اماكه جس الوبؽ بيسيوها وارصت 

الميامالت ومضت ووػلت لكرسي رًس 

هصي هي : وىسلت الميامالت قسامه وقالت 

كلها 



رًس كان هيمان ٓيها ويف جرأتها وريحة 

ته بسرًة  ُْ ًقرها كان ممكه ألي رجل ي

مضاًل : مه مضاًل وقال بغوته الررّيم 

لبيه : مضاًل ابتسمت 

رًس وقّ مه كرسيه وبان ٓرق القول كاىت 

مضاًل اكول بضوي مه هيام بس اللي 

رٓيها كان الكيب اللي ػوته يسوي بالَرٓة 

ورري طْيتس اىتي بقلى اجيب : وقال 

الذتم 

ال ال : مضاًل حقت يسها و ػسره وقالت 

وهللا م تروح اىا اجيبها 

رًس اىغسم وشاب ٓيالً بس ًلقول رجى 

رقوتيه ورا وهو يتيوش مه ابليس اللي كان 

طاااكر يف االمور شي 



: كليت مضاًل وزٓر رًس براحة وقال 

!! ييهووه اػحى و ىْسك 

ومس جواله وم زالت اتغاالت هيام م توقّ 

لبيه : ٓتح وقرب الجوال و اشىه وقال 

يهيامي 

السرب  )لبك زرب ان طاءهللا : هيام بيغبية 

ييوي الضبك حق الَوم الضائك شاك يارب 

 ( �ًرٓتوه 

وطْييتس آا ػسق : ؿحك رًس وقال 

! اىت اػوج وييوك مه الجوال : هيام 

وهللا اطتَل : رًس 

هيام كان قلبها يوجيها وهي تحس ان 

اسمى : مضاًل ًوسه بس م سألت وقالت 

البيت ٓاؿي جيب اُراؼ ميك ًضان 

السحور الليلة كيب ؟ 



ابس ابضري بس ارسلي يل كل طيء و : رًس 

الواتس 

هيام كاىت بتتكلم بس وػلها ػوت 

رًس رص الذتم : مضاًل وهي تقول 

طكًرا بس ليتتس رليتيوي : رًس ارصه وقال 

اروح 

يالرًس : هيام ًلقول ىسلت زموًها وقالت 

رًس م كان يسميها وكان موسل الجوال و 

القاولة وىسل الذتم ورجى يرٓى الجوال ألشىه 

هيام رليتس ميي : وقال بهمس 

كلى رًس مه المكتب واتجهة للساحة 

الذارجية 

هيامي ؟ : رًس 



هيام كاىت تمسح زموًها بقوة وبيوّ 

هال : وقالت 

رًس كان حاس اال متأكس اىها متؾايقة بيس م 

هياامي : سميت ػوت مضاًل وقال 

هيام م تحملت وبيست الجوال واىهارت 

رًس ابتسم بؾيق اول م وػل ػوتها الباكي 

هيام تسمييوي : لمساميه وقال 

هيام ارصت الجوال وحقت و اشىها وهمهمت 

ههمم : له 

اىققي كيب وطْيتس ؟ : رًس 

م ٓيوي طيء : هيام توحوحت وقالت 

جهسي ىْستس ربى ساًة واىا : رًس ابتسم 

ًوستس وىقلى ىتَسى برا 

ابضر : هيام ابتسمت وقالت 



رًس سكر وكار لمكتب موغور وسلمه 

رلغت اكلى ؟ : الميامالت وقال 

وقى :  اليغر وقال ٤موغور طاِ الساًة 

وزربك رؾر 

وقى رًس وكلى ركؽ لسيارته ومضى 

متجهة لبيته 

 _______••_______

ًوس ًراسووا ٓارس وحويه كاىوا ٓالقاًة 

رالظ : ٓارس كان مضبك يسه بيسها وقال 

ىأرصها ؟ 

ايه تجوه مرره : حويه بْرح 

وهللا م يجوه اال اىتي رلي : ٓارس ابتسم 

موي القاًة 



يالْارس ارحموي : حويه ؿحكت بذجل 

تكْى 

ال وهللا يحويوي اىتي : ٓارس قرب موها وقال 

اللي ارحمي ٓارستس 

هللا اليحرموي : حويه طست و يسه وقالت 

موك يروح حويوك 

والموتس يارب ىقلى ؟ : ٓارس ابتسم 

حويه هست راسها بويم وكليوا يجهسون 

لسواجهم اللي بيس رمؾان وكان تحسيًسا ثاين 

ايام الييس 

 ____••_____

قرييب جًسا يف بيت محمس وبضرى 

محححمممسز : بضرى طهقت ٓجأة 



وطْيييتتس : محمس جاء ركؽ مه الغالة 

 !!

اىواا حاامملل : بضرى وسف زموًها 

!!! حلْتتس بالله : محمس 

بضرى ٓتحت يسيوها له وجاء محمس وحؾوها 

يارب لك الحمس ياارب : وقال 

وااه كوت حاسه وهللا : بضرى ؿحكت 

هللا يبضرىا : محمس ابتسم وباس راسها بقوة 

ٓييه يارب 

امييه يارب : بضرى 

ىروح ىضتري اُراؿه ؟ : محمس بمسح 

رير محمس اول طيء ىروح ىحلل : بضرى 

ىضوِ كم ػار يل وبيسيه طْيك تتكلم 

بغيَة ولس اىا ابيها بوت 



ولس بوت م : محمس حاوكها بيسه وهو يؾحك 

يْرق اهم طيء امهم اىتي 

بضرى شابت ٓيه وحبت محمس مه كل قلبها 

: وقربت موه وحقت راسها و ػسره وقالت 

هللا اليذليوي موك يارب 

والموتس اسميي : محمس مسح و طيرها 

رليوا ىروح ألهلي وىْاجئهم 

ال ًوسي ٓكرة : بضرى ىاهرت بييوىه وقالت 

احسه 

هايت : محمس 

اشا رحوا للضالية ىسوي حْلة : بضرى 

بسيقة ؟ 

وهللا اهويتس و الْكرة تم : محمس ابتسم 

وهللا اىه تم 



هللا يتمم لوا يارب وىضوٓها : بضرى ؿحكت 

بيه يسيوا 

امييه : محمس 

لبست بضرى ًبايتها وراحوا للييازة 

 _____••______

ًوس ابقالوا وػل رًس البيت مستيجل 

وزرل 

ياهيام الرًس : رًس 

لبيه طوٓوي ٓوق تيال : هيام كاىت ٓالَرٓة 

تكْيه ارٓقي يب : رًس كلى لها وزرل وقال 

يالهيام تكْيه 

: قرب موها وحاوـ رغرها بيسيوه وقال 

اطهس بالله م شبحوي اال رغرتس 



: هيام بذجل كاىت تلبس حلقاتها وقالت 

رًس رالظ ابيس 

بسرل ارص طور سرييى : ؿحك رًس وقال 

البسي واىتنريوي تحت 

هيام هست راسها بموآقة وراح رًس يتروش 

قامت ووقْت ومسكت رغرها بيسيوها 

طْيه شا و رغري مو مه صيوه : وقالت 

الغراحة : وػارت تلّ وتسور بيسيه قالت 

حلو وهللا ييوي م الومه وؿحكت وكليت 

للسوالب وكليت ثوب لرًس ومالبس زارلية 

وراحت للضماًة و ارصت طوقتها وًبايتها 

وىسلت تحت توتنر رًس 

رًس رلع وكلى يلبس ووقّ ًوس المراية 

وطاِ اثار القلقات وجلس يتححسها بيسه 

يالله يارب لك الحمس اىا كيّ ىجوت : وقال 



: كمل يقلى له مالبس وقال بغوت ًايل 

هيام ويه مالبسي ؟ 

رير رايح السوالب : هيام كليت وزرلت 

طوٓوي مجهستها لك 

يوه ميليص وهللا م : رًس حك راسه وؿحك 

طْتها 

: هيام ؿحكت ولمست ػسره بيسيوها وقالت 

تغسق اىك تْته بسون طيء يَقي ػسرك 

رًس تكهرب جسمه وكاىت لمسة هيام له  )

جسزت زارله طيور الحب لها وكاىت 

كثر مه مضاًل و اىها كاىت  لمستها تّضس ا

 (ىْس المكان 

: ابتسم رًس وحف يسه و يسها وقال بذبث 

كوسل الَساء ؟  تبيوي ا



: هيام ٓهمته وىسلت راسها بذجل وقالت 

مياز ػار ُساء تأررت ًلي 

رًس قرب وحف راسه و كتْها وقرب مه 

قسم : رقبتها واستوضق ًقرها وهمس 

بالله اين احبتس واهيمتس يهيامي 

ها قسم : هيام حاوكت رقبته بيسيوها وقالت 

بالله مو كثري 

كثر لهيام لسرجة اىها  رًس ابتسم وقرب ا

: جلست و السرير وقلبها يسق برًب وقالت 

! وطْيك تواهرين كصا 

وطْيتس كيّ تبيوي : رًس ؿحك وقال 

اىاهرتس ؟ 

هيام وقْت وققيت المسآة بيوهم كاىوا 

: الػقيه ببيؽ ورٓيت راسها وقالت 

ارلع اىا تحت اىتنرك 



بيسته وهو يؾحك بغوت ًايل بيس م 

هو بيس حركاتتس شي وهللا : احرجها وقال 

اىه قريب جًسا 

ارللع بس : هيام 

ؿحك رًس وارص مالبسه ولبس وتيقر 

باليوز وًقر طيره ببذاخ ًوز وارص الجمر 

اللي جهسته هيام وحف اليوزه ًليه وتبذر 

ولبس ساًته وطماُه ورجى يارص المبذر 

وبذر طماُه ولبس الكبك حقه وكلى لهيام 

جاهسة ؟ : رًس 

: هيام كاىت ًوس المراية تؾبف ىقابها وقالت 

ايه 

ارصت طوقتها وكليت وراه 

: ركب السيارة واول م ركبت هيام قال رًس 

هيامي ويه مكان يستس زايم ؟ 



ايص ؟ : هيام م ٓهمت وقالت 

رًس كان ٓاتح يسه ًضان يضابك يسه بيسها 

يستس هاتيها : وقال 

اىقق وش تبي : هيام للحيه مْهية وقالت 

! بيسي 

رًس مس يسه وسحب يسها وطس ًليها بقوة 

! يسي مكاىها : وقال 

اها كيب طوي : هيام ؿحكت وقالت 

التكسرها 

جيلوي : رٓيها رًس وباسها بقوة وقال 

كسرتس يبوت سيّ  الكسر م ا

بسم هللا : هيام ابتسمت بحب وقالت 

وزي  ًّ ًلييك ياكُل ر



رًس طس ًلى يسها وىاهرها وٓتح ًيوىه 

ياحم : لوهلة وكاىت ًيوه تّضس الواحس وقال 

رًُوزتس ٓيتس 

هيام ؿحكت وكملوا كريقهم للمقيم اللي 

حاجسة رًس لهم 
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رلغتوا جهستوا كل طيء : ام محمس 

ايه يذالة يالله مضيوا : ام رًس 

ركبوا السيارات اليايلة كاملة متجهيه للذبر 

مى بضرى ومحمس 

اما يف بيت ابو ؿاري 

زق الباب موغور وكان مى اهله وٓارس ميه 

بحكم ان رًس اًتصر وم جاء 

ارحببووا يالضيوخ : ٓتح زايس وقال 



ابو موغور كان ٓريق اول متقاًس وله هيبته 

البقى : حتى مه الضكل وقال 

زايس ارتيس مه ػوته كان مرًب 

 """"""""""""""""""""""""""""""""""

تيريّ بسسيف 

 (ًبسالرحمه  )ابو موغور 

كان طسيس وػلب طذغًيا وحتى يف قرارته 

 وتقاًس ٦٠رسم الوكه حتى وػوله لسه 

 " ٦١" قبل سوه ًمره 

 (موى  )ام موغور 

كاىت لقيْة مى الكل اال اللي يمس ًيالها او 

زوجها بضيء مو كويس ًلقول تقلب 

طيقان وتسمره كاىت مه ًايلة ثرية ًمرها 

 "٥٤ " 



 (البقل الثالث  )موغور 

كبر ًيال ابو موغور ػلب  موغور البكر وا

ىْس ابوه بس كان يليه ًلقول ويتْهم كان 

يملك طذغية مرحه وروح حيوية ويحب 

مه قلبه وزليل و شلك رقوبته و سلمى 

 " ٢٩" وهو م طآها اال مره ًمره 

ليلى 

اكيب قلب ٓالبيت كله وكاىت متحمسة 

لسواج موغور مه سلمى بيس م ارصت رقمها 

وػارت تكلمها وتذقف ميها ًسسووله 

 " ٢٥" بميوى الكلمة ًمرها 

ثابت 

ارر اليوقوز وحبيب الكل ثابت جاء بيس 

 سووات وكان روح البيت واحياه بيس ٩ليلى بـ

تيب ام موغور واجهاؿها المستمر ريب 



رزقها بثابت وسموه كصا ألىه ثبت يف بقه امه 

 " ١٦" ًمره 

 """""""""""""""""""""""""""""""

ابو ؿاري رحب بؾيوٓه وجلسوا كلهم 

وهللا جاييه ىذقب بوتكم : ابو موغور 

سلمى لولسي موغور 

ابس وهللا اىها الساًة : ابو ؿاري ابتسم 

المباركة يبو موغور 

هللا يبارك ٓيك يارب : ابو موغور ابتسم 

وهللا اىا موآق والبوت موآقة : ابو ؿاري 

ورأيها مه رأيي 

تسلم يبو ؿاري بس وزىا : ابو موغور بحسة 

ىسمى موآقة البوت 



موغور كلم ابوه قبل يسرلون ًليهم اىه  )

موآق والبوت رأيها مه رأي ابوها وراِ ابو 

موغور ينلمون سلمى ًضان كصا يبي 

 (يسميها توآق 

ابضر : ابو ؿاري ؿحك بيس م ٓهم وقال 

زرل زايس وميه ابو موغور وابو ؿاري وقال 

سلمى موآقة ؟ : زايس 

طوركم يأرواين وابوي وهساية هللا : سلمى 

يبوتي رلي : ابو موغور بغوته الثقيل 

طورهم اىتي تبيه موغور 

 )سلمى ٓست مه ػوته وقالت يف ىْسها 

اًوبو ابليستس ي سلمى كحتي و ؿباـ 

 (وٓرق يويلي وياله يالغوت 

ايه ياًم موآقة : توحوحت وقالت 



اجل و البركة : ابو موغور ابتسم 

كليوا بيس م حسزوا الملكة والسواج بيس 

 ١١طهريه ييوي يف طهر 
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سلمى زرلت ُرٓتها بسرًة وهي ػارت 

لحالها بيس م كليت بضرى وزقت مكالمة 

ثالثية ٓيسيو و هيام وحويه 

وليوه رزوا وهللا تسوجتوا : سلمى بملل 

! وسحبوا ًلي ترا حتى اىا اىذقبت 

هال وهللا سلومتي : حويه رزت 

هال ٓيتس حويوي : سلمى 

رزت هيام وهي ٓالسيارة بحكم ان المقيم 

يوهه ي سلمى مو وقتتس : بييس وقالت 



ليييه يحبيبتي وال : سلمى بغوت ًايل 

اطَلتس رًس وبيسييه ويوتس رايحه ؟ 

حويه وهيام ؿحكوا ولْت هيام الجوال 

طويف : بهسوء و رًس وهمست 

رًس كان يواهر ٓالضباك وكان وقت ُروب 

وطكله ُمثيييير 

اًوبوه اطهس اىه : سلمى بمسح همست 

طضققق 

هيام كاىت ماسكه الجوال بيس وحسة ًضان 

رًس طوي : رًس ماسك يسها الثاىية وقالت 

لو سمحت 

وطْيتس ؟ : رًس 

وجيى يوجيتتس ياللي م : هيام بغوت ًايل 

! تستحييه زوجي ترااه 



اىْجروا حويه وسلمى ورًس كان مغسوم 

بوت ػاحية اىتي ؟ : وقال 

كلم : سحبت هيام يسها وقالت  ايه طْيك ا

البوات 

اوووه وميه اللي تتكلم ٓيوي : رًس ابتسم 

ووش تقول 

اىا اىا اللي : سلمى اىْجرت ؿحك وقالت 

تكلمت ٓيك 

ايه سلمى وآقتي ؟ : رًس 

ايه ابضرتس ياهيام رصيت يل لواء : سلمى 

مو ًقيس صيتس 

ًه الَلف وبيسيه هيام : رًس ابتسم وقال 

رصت لها ًميس مو ًقيس اليقيس قسيم الحيه 

ترقيت 



وهللا؟ : هيام ٓست هي وحويه وقالوا 

اجل ليه موزيتتس مقيم : رًس ابتسم وقال 

ًضان ىحتْل اىا واىتي 

و البركة يحبيبي اىت : هيام ػْقت وقالت 

تستاهل كل رير وهللا 

يبارك ٓيتس : رًس مسك يسها وباسها وقال 

يييون حبيبتس 

آوووه ريحة حبيّبة ابيسوا : سلمى بمسح 

موي 

اح تحسست : حويه 

ليه وطسرلتس اىتي : سلمى 

اىا مى ٓارس : حويه ؿحكت 

اه يحني المذيس اىا حف الملكة : سلمى 

مى السواج بيس طهريه 



احسه اًقلي قبل تارصيوه ويوجلف : هيام 

ويقلقتس 

رْي ًليوا ياهيام المهم بوات بس : سلمى 

جيت اقولكم اين اىذقبت وابيكم اول مه 

ييرِ وموي بيس 

و البركة يييوين هللا يتمم لكم : هيام 

ويجميكم و رير 

واه ي سلوم وهللا واىذقبتي هللا : حويه 

يوٓقتس يييون رواتتس 

سلمى رزت ًليكم وسكرت 

يحلو ًالقتكم ببيؽ هللا : رًس ابتسم 

اليَير ًليكم 

رلك مووا وهللا اين اًضضق ًالقتك : هيام 

بْارس 



وهللا ؟ : رًس ؿحك 

اي وهللا مو كبييي كل م : هيام ؿحكت 

اطوٓكم مى بيؽ اتأملكم بحب 

رًس قرب ومسك رضمها مه ورا الوقاب 

! تأمليوي اىا وش لتس بْارس : وقال بحسة 

يووه وُيرة الرجل : هيام ؿحكت بقوة 

السيوزي 

كيس بَار و مريت : رًس ؿحك  ًضضوا اي ا

رًيسز ٓووتت مسرل : هيام طهقت 

المقيم 

كله موتس ؿييتي يب وسرقتي ًقلي : رًس 

ازرل مه هوا : هيام ؿحكت وقالت 

رًس وهيام ىسلوا وًقاهم رًس مْتاح السيارة 

وزرلوا للمقيم 



!! يالله يجوه : هيام بحب 

مو مثلتس : رًس طس و يسها وقال 

هيام ؿحكت بذجل 

وزرل رًس زارل المقيم ووقّ مالزم كان 

حي هللا : ييرِ رًس وزق التحية لرًس وقال 

اليميس رًس ومبروك الترقية 

: رًس ؿحك ورجى هيام وراه وتقسم وقال 

استرح وحي هللا ىباك ي ًيس وًقبالك 

اىا مقول وهللا المهم م وزي ازًجك : ًيس 

وارص مه وقتك 

اىضهس اين : سلموا و بيؽ وقال رًس 

مضَول مى االهل تسلم وهللا وطوٓتك 

اسيستوي 

وهللا اىا اسيس يالرًس : ًيس ابتسم 



اشا طْتي : راح رًس ومسك يس هيام وقال 

احس يوازيوي ارجيي وراي كيب ؟ 

! رير تتْضل موي : هيام استَربت وقالت 

اًقلي : زرلوا الَرٓة وقال رًس بجسية 

واسمييوي اىا وراي اًساء كثيير وم يقسرون 

! يأشوين ًضان كصا بيجوىتس اىتي ٓهمتي 

هيام ىسلت ًبايتها وؿبقت طيرها وقالت 

يمه اىا وش زوجوي ًميس : بذوِ 

اليميس شا اىتي : رًس كان يتأملها وقال بحب 

يف وجهه وطوبه وهللا محس يقرب موتس 

وراسي يضم الهوا 

يالله وطكثر الحب : هيام ابتسمت وقالت 

يالرًس 

كلوا  جلسوا وكلب رًس ووػل االكل وا



كاىت ليلة لقيْة و كل االكراِ اال كرِ 

واحس بييس 

اىا يتجاهلوي : مضاًل بيغبية يف بيتها 

!! ويقلى 

: زرل سيوز وكان حبيب مضاًل وقال 

ميه اللي يتجاهلك ؟ 

!! م يذغك : مضاًل لْت له بحسة 

سيوز ابتسم وقرب موها وزٓها و السرير 

اىا اًلمك طلون يذغوي : واًتالها وقال 

ػررت مضاًل وراِ سيوز موها وكلى 

وهللا لياز : يركؽ وكليت وراه وقالت 

اطوٓك جاي هوييه تسميى 

وزرلت تتكضد ولبست ًبايتها وكرحتها 

وكليت بيس م ًرٓت ويه مكان رًس 
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كلى رًس يحاسب ورجى للَرٓة وم حغل 

اه  )هيام وال حتى اُراؿها ٓس وقال يف ىْسه 

 (!! ياهيام م ترتاحييه اال واىتي ؿايية 

هيام كاىت ؿايية بس كاىت تتأمل المقيم 

بحب وتضوِ تْاػيله والُقبب اللي 

ٓالسقّ كان كبيير وحق كبار الضذغيات 

ماما كيّ يساًس اىتا ؟ : موهّ هوسي 

: هيام تصكرت موقّ الهووز وطهقت وقالت 

! ابييس موي 

اوكي : الموهّ اىذرش وقال 

هللا : وراح وارتْى مه اىنارها وقالت 

يارصكم يارب وكملت مضي وجوالها تْجر 

مه مكالمات رًس 



كليت جوالها وهي توها تحس بأهتسازه 

ورزت 

!!! ياهيامي ويوتس : رًس بيغبية 

مسري بس موجوزة ٓالمقيم : هيام ؿحكت 

كيب اكليي اىا برا : رًس ؿرب راسه وقال 

وهللا ال احاسبتس و الجوال اللي م ترزيه 

ًليه 

ًمى : كاىت هيام بترز بس قْل رًس وقالت 

وطْيه شا 

كليت هيام وطآت سيارة رًس بس م كان 

ويوه شا : ٓيها وقالت 

م اهتمت كثير وركبت السيارة وقْلتها ًليها 

وثواين وزق الضباك حق رًس ولْت وحغلته 

يأطر ًضان تْتح ؿحكت وٓتحتها وركب 

رًس 



ايه يييون رًس ويه كوتي : رًس 

مسري وهللا اقولك كوت امضي : هيام 

وؿييتك 

يالله يالله ىمضي ؟ : رًس ابتسم 

 ��هيام اطرت بيسها كصا 

رًس كان بيمضي بس لمح مضاًل ووقّ 

ًلقول قربت مضاًل مه السيارة وٓتح لها 

رًس بسون م يحس وقالوا يف ىْس الوقت 

! ررًيسز : مضاًل 

مضضااًلل : رًس 

واااي يالغسٓة : مضاًل ؿحكت 

ايه وهللا ػسٓة : رًس ابتسم 

وكاىت تواهر  )طكلك ماطي ؟ : مضاًل 

 (هيام بقرِ 



اىضهس الحيه كالى : رًس 

ميليضص وهللا هصي : مضاًل طهقت 

زوجتك ؟ 

رًس لّ لهيام اللي اقل م كان يوقال ًوها ىار 

ايه زوجتي : تحترق وقال 

ااممم تغسق ًاز اىت اجمل : مضاًل 

رًس اىغسم وقبل يرز رزت هيام وقالت 

حبيبتي استحي و : بيغبية وزمها يْوورر 

وجهتس وامضي قبل اىسل واليه ابو 

! جساىتس 

وي طْيها : مضاًل ؿحكت بَوج وقالت 

هاشي مسترجلة حبيبي اىثى اىتي تيلمي 

كلمك  طوي المهم رًس ممكه توسل ايب ا

بموؿوو 



رًس م كان مى هيام كثر م رقْت بغره 

الحيه جايتس : مضاًل وقال 

واىت وييه !!! ىويييمم : هيام بيغبية 

اشلّ 

هييااام طْيتس تغاررييه : رًس لّ لها 

زقايق وارجى 

وقسم بالله ال توسل مه السيارة : هيام بجسية 

! اىك مياز تضوٓوي 

ويه بتروحيه ييوي ؟ : رًس ؿحك 

قلت كالمي وم بييس ٓيه : هيام 

رًس ؿحك وكوص هيام وىسل يحسب 

مضاًل بتكلمه ًه الضَل 

رًيس : هيام طهقت وقالت قبل يسكر الباب 

 !!



روحه وًيوىه : رًس لّ لها 

اىا اتيسوى ٓيك يالرًس اركب يرًس : هيام 

! اركب والتذليوي ًضاىها 

اًوبوتس تحسزمميي وهللا م اروح : رًس 

مكان 

ركب رًس وباس راسها بقوة وؿحكت 

كثر وحمست ربها و  كثر وا وهامت ٓييه ا

وجوز رًس بقربها 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم  �ًضان اتحْس ا

البارت بساية جيسة لمضاًل بحياة رًس  )

استمتيوا ٓيه ألىكم بتسًلون 

( �����بيسيه



ركب رًس وباس راسها بقوة وؿحكت 

وهامت ٓييه وحمست ربها اىه م سحب 

ًليها 

هييااام : رًس 

طْيييك : هيام ٓست 

ويه وػلتي ؟ : رًس ابتسم

موجوزة : هيام بؾيق 

وهللا م هوتي بس يالله : رًس 

مضوا متجهيه للبيت ورًس طابك يسه بيس 

هيامي : هيام وقال 

هيام كاىت رايْه مه مضاًل لسرجة اىها 

: ػارت تتذيلها تذقّ رًس موها وقالت 

ًيوين 

وطْيتس ؿايقة ؟ : رًس 



ميه قالك : هيام ٓست 

ًيوىتس : رًس 

رًس ُير سكرتيرتك : هيام قالت بكل قوة 

بسرًة 

ليه ؟ : رًس 

! موَير ليه ُيرها االن : هيام بيغبية 

اسمييوي م بيوي وبيوها طيء والبوت : رًس 

كويسة بضَلها وتساًسين وهللا 

اىا ميي طهازة : هيام ؿحكت وقالت بجسية 

جاميية ليه م توهْوي ًوسك ؟ 

مستحيييللل : رًس بحسة 

طضْتت كييّ ًغبت اجل : هيام ًغبت 

اىا رًس ارٓق يب رالظ يذي اىت م تضوِ 



حالتوا كل يوم هواش وكل يوم تجي وحسة 

تذرب ًلي رالظ ارْٓق 

رليوي اىام : رًس ابتسم و جوب وقال 

رليوي احتويتس رليوي ! ميتس كيب 

اقرب موتس وارليتس حاليل 

اًوبوك وهللا م : هيام بيغبية وتهور قالت 

! ارزك اىا لك بكل حااليت رًس اىا جاهسة 

هللا اليحرموي : رًس لّ لها بقوة وقال 

موتس يالهيام 

ههيييهه كأين استيجلت  )هيام يف ىْسها 

 (يوييلليي 

بس حبيبي بضرـ : هيام بجسية 

امري : رًس كان حاـ يسها ًوس طْايْه وقال 

وتسللي 



مياز ايب اطوِ مضاًل مسري : هيام بحسة 

السٓت شي ُيرها وال تذسي تقرب موي 

 طهور ٥واىت ًارِ ػملتي كيّ وػلوا 

مى بيؽ واىت م قربت موي وال حتى 

! طْت جسمي 

بس ؟ تم وهللا اىه تم : رًس 

! م ًوسي تم االن كلم موغور وكيرها : هيام 

رًس ارص جواله وزق و موغور وبارك له 

مضاًل طيلها : بذقوبته مه سلمى وقال 

مه ًوسي 

المسام هسزتك ؟ : موغور ؿحك 

يووه وبقوة بيس : رًس 

رالظ بحولها لغالح : موغور 

ايه وهللا رلها تويل : رًس 



يالله م : ؿحك موغور ورًس بيس وقال 

كلبت طيء يالرًس 

جيلك تسلم م تقغر يالله ٓمان هللا : رًس 

موغور سكر وًلقول كلم ػالح وآق 

وحولها بسون يستضيروىها بحكم اىهم اًلى 

موها مواػب 

تم ورلغوا موها يف راكرتس : رًس ابتسم 

طيء بيس 

ايه ىبي ىحؾر الضالية ًضان ًيون : هيام 

بضرى 

ًلى شا : رًس اطر بأػبيه و رضمه وقال 

الذضم اىتي تستاهليه ًيوين وهللا 

اػبر بايق ٓيه طيء : هيام بْرحة 



رًس كان يتراًس قلبه بحب وم كان قازر يرز 

ًيوين لتس ًييووين : هيام وقال 

جيلها تسلم ًيوىك بيس م : هيام ؿحكت 

ىذلع ىبسأ رحلتوا ٓضهر اليسل ؟ 

ايه وهللا اىتس ػازقة تم ابضري : رًس 

بايق ٓيه طيء : هيام 

رالظ ًاز : رًس ؿحك بقوة وقال 

مغذتيها 

طيء لك : هيام اىْجرت ؿحك وقالت 

يَبي 

هاه : رًس لّ لها وًيوىه تسمى مه الؾحك 

وش 



بغراحة يرًس م ايب احمل ٓالْترة شي : هيام 

وهللا م اؿمه اجلس ميك كل يوم تقلى لوا 

مضكلة 

يَبية لو تحمليه بتجلسيه ميي : رًس 

ُغب ألىتس طايلة ولسي او بوتي بيه 

احضائتس ٓاهمة 

هو ػح بس اراِ ابوي يجبرك واىت : هيام 

ررمة ًلقول تقلق 

! اًقبي اىت ررمة : رًس اىْجر ؿحك وقال 

الغراحة اشا اىت ررمة وشي هيبتك : هيام 

وكولك وًرؿك وحالوتك اجل الررمة 

الحقيقي كيّ ؟ 

حبيت الترقيية بس وهللا م اًسيها : رًس 

لتس 



يوه رالظ محس يمسح ميك بس ترا : هيام 

مو الحيه 

ايه ازري ًوستس ًصرتس : رًس اىحرج وقال 

اي : هيام ؿحكت وقالت 

رًس ػس وكمل سواقته للبيت 

 ______••______

ٓالضرقية تحسيًسا الذبر 

!! وااااي المكان يجوه : بضرى 

اييييه يهبببلل : سلمى 

بوات تيالوا ىساًس امي : اليووز 

التجون ماموكم ٓايسة : ام ؿاري بيغبية 

اػالً 



يمه طْيتس ػايرة : سلمى ؿحكت وقالت 

حساسة 

ورري موي : ام ؿاري ؿربتها 

سلمى طلت ميها االُراؼ هي واليووز 

رير بضرى وراتس م تساًسيه : ام ؿاري 

رواتتس 

بضرى تتغوى األلم ًضان م تذرب مْاجئتها 

يمه مقسر ًلي ًصر و : هي ومحمس وقالت 

اول يوم بيس 

اها روحي اطريب لتس طيء حار : ام ؿاري 

بضرى قامت وراحت 

هااااايي بوات : حويه زرلت 

اِ اريًرا جيتي : ليه ٓست 

بايق هيام وجى يارب تجي : حويه ؿحكت 



وهللا لو م تجي ألشبحها هي ورًس : سلمى 

يارب تجي : بضرى وهي جالسة تضرب قهوة 

ػسق 

حمسلله اىوا بس اللي جيوا م ايب : اليووز 

بوات ًمايت الباقييه 

ايييه حسبت اىا لحايل م ابيهم : بضرى 

تذليتهم يجوون : حويه ؿحكت 

امم طضضوق التجي هيي : سلمى اىْجرت 

! بالصااتت م ابيييهاا 

ؿحكوا البوات و رزة ٓيل سلمى 

ًوس الييال 

ماطاءهللا تبارك الرحمه يجوه : ٓارس 

المكان تسلم يسيوك يمحمس 

ابضروا يب : محمس 



يييال رًس بيجي ؟ : كاسر 

ايه ومه ٓوق رضمه بيس : ٓارس 

يذي م اهه اىه بيجي : زايس ؿحك 

اال يارب يجي وهللا احب اشا : ؿاري ؿربه 

ًغب ًليكم ػسق يَسل طراًك اىت 

وياه 

ًضضضواا ييوي بأرتغار تحب : شيب 

تضوٓوا ىتلقم 

اييه ىيم : ؿاري ؿحك 

الكل قاموا و ؿاري يؾربوىه 

اااػع رًس يسزق : ٓارس بغراخ 

الكل اجتمى حول الجوال ورز ٓارس 

ييحمماار وييوك مه جواللك : رًس بيغبية 



طْييك توآد كوت اليب مى : ٓارس 

الييال 

ماطاءهللا وػلتوا ؟ : رًس 

ايييه : الكل بغوت واحس 

اًوش بالله ررطتووىوييي : رًس 

: الكل 

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ههههههههههههههههههههههههههه 

رًس بتجي ؟ : كاسر 

لييوىك يالكاسر بجي : رًس 

كْْو يذووي : كاسر 

ياليلل بيسًجوىا شول المهم يولس : ٓارس 

متى بتمضي ؟ 

االن : رًس ؿحك 



ًييسزز واللي يقول كْْْووو : الكل 

ميلييكم زوز : رًس ثقل ػوته 

يالله كموي اشا وػلت : ٓارس 

ابضر يالْارس : رًس 

سكر رًس وٓارس اتجهه يليب مى الييال 

كورة كايرة 

هييام رلغي : رًس 

يذوي طْييك اىت : هيام جات بضوقتها 

هصاين جيت 

يالله كيب : رًس 

ريير : هيام ىسلت طوقتها ٓاألرؼ وقالت 

اليكون تبيوي اطيل طوقتي ؟ 



رًس ىسل ًلقول وكار لها وارص طوقتها 

ماهو رجال اللي : وركبها مى االُراؼ وقال 

يذليتس تضيليه طيء وهو قاًس 

كْو ًليك : هيام 

كْوتس القيب : رًس ركب وقال 

مضوا متجهيه للذبر 

بيس ساًة وىع تصكر رًس اىه م ػلى 

بوسل اػلي : اليضاء وقّ و جوب وقال 

رليتس ٓالسيارة 

يالله : هيام بأرتباك 

راح رًس يتوؿئ ويغلي 

!! ييوويلليي كيّ اػلي الحييه : هيام 

رًس رلع ػالته ورجى يركب وكان بيمضي 

اػبر ايب الذالء : بس وقْته هيام وهي تقول 



كيب ورا م ىسلتي يوم كوت : رًس وقّ 

اػلي 

مسري توو اىحضرت : هيام 

يالله روحي والتبيسيه : رًس 

ميك ماء ؟ : هيام 

ايه طوٓيه ورا ارصي اللي بيكْيتس : رًس 

هيام هست راسها وركؾت للضوقة وارصت 

موها ًلب ماء وسكرت باب الضوقة 

واىقلقت وبيست كثير وساًسها النالم 

وتوؿت وػلت ورجيت وركبت 

يالله ؟ : هيام 

يالله : رًس ابتسم 

مضوا مكمليه مضوارهم وكان رًس مضَول 

بجواله 



: هيام كاىت زايذة تبي توام وقالت بيغبية 

رررًييس ىسل جواللك وركس بالسيارة 

ميليتس مركس : رًس 

ابيس : هيام مسكت يسه ولّ لها رًس وقالت 

الجوال ال وهللا ان ارميه مه الضباك كول 

! يسي 

كيب : رًس ؿحك وقال 

سكر جواله وىامت هيام براحة 

آا ىمتي ويه الذوية اللي بتجلس : رًس 

ميي للذبر 

هيام م رزت وُقت يف ىومها ًلقول 

رًس ٓتح جواله وهو رالظ طوي ويْجر يف 

مضاًل اللي مياز سكتت 

!! اىا تقرزين مه ًوسك : مضاًل 



رًس ًغب وبسون اي رز بلكها وحصِ رقمها 

وقبل يسكر جواله طَل طيالت وقغر و 

الغوت وسكر جواله 

بسأ يوسمج مى الضيلة وارتْى ػوته وهو 

: يقول 

ًقرك الباهي ليا مر الذيال يمر ٓيوي 

كيّ ما اطمه ًلى رستس ليا طْتتس 

واحبه 

للقلوب اًمار واىت اليمر يا ُايل سويوي 

ليه اقؾي ًمري البايق بسوىتس يا مربه 

 _

يجيله ػوٍت : هيام ػحت و ػوته وقالت 

ابقي م ٓقسته 



ويجيله : لّ لها رًس بأبتسامه ًصبة وقال 

وجٍه ابقي م ٓقسته 

كم بايق : هيام ؿحكت وقالت وهي تتمَف 

و الذبر 

 كيلو ٣٠رالظ طيء و : رًس 

يووه واىا وجهي مْقى : هيام طهقت 

ؿحك رًس ومسك ٓكها وقرب وجهها له 

الشييه صيه لو اىه ػاحي مه الووم : وقال 

وباس رضمها 

هيام ابتسمت وبيست موه وطربت قهوته 

يوييلليي مرررّه : السوزاء وقالت 

سوزاء تبيوها حالية ؟ : رًس 

ال بس مو كصا : هيام 



رًس ؿحك وهيام ٓتحت المراية اللي قسامها 

وكليت طوقة ػَيرة وٓتحتها وكليت 

مكياجها وحقت ميكب رْيّ ورًس يراقبها 

بحب كليت روجها األحمر اللي كان سالح 

ؿس رًس وحقته وكبقبت و طْايْها وقالت 

حمسلله رلغت بسرًة : 

بالله ًليتس وش تَير ؟ : رًس 

هيام زٓرت براحة وهي كاىت رايْة يضوٓها 

وهللا ؟ : بالميكب احلى والقبييي ال وقالت 

وهللا ان القبييي احلى بس ماش : رًس 

رًس : هيام ابتسمت 

لبيه ياهيام الرًس : رًس 

احبك : هيام 

ايص ؟ : لّ لها رًس وقال 



سميتوي : هيام ؿحكت وقالت 

اماااىه قوليها مره ثاىية : رًس 

اهييمك : هيام قربت مه اشىه وهمست 

اه يالهيام : رًس تكهرب بيس ػوتها وقال 

وزتس تصبحيوي اىتي ؟ 

طسًوة ؟ : هيام ؿحكت 

وهللا اين احبتس واًضقتس : رًس بحب 

واهواتس واهيمتس واتوْستس واموت 

ًليتس وًلى االرؼ اللي تمضيه ًليها 

ااىوه اسكت مو كثري وتذسي توػله : هيام 

حرام م توػليه مواػيلي : رًس ابتسم 

اًوبوتس اىا ؿيت ٓيتس 

كيب اسمى : هيام 

قويل يروحي اسميتس بكل حواسي : رًس 



ازري سؤايل ُريب بس وش : هيام بذجل 

ٓيك و رغري 

رغرتس القاُي :  رًس كان هيمان وقال 

تمايل بالسالل 

و ثَرتس المرسوم يجبرين اميل 

ػح لسساااىك : هيام ػررت وقالت 

كليت طاًر 

ػح بسىتس واللي يأرصتس : رًس ؿحك 

! حالله م يغير طاًر 

اه تكْى يجوه ًقوي بيس : هيام 

وش تبيه كيب ؟ ًه ايص : رًس 

اللي وزك : هيام 

: رًس توحوح وقال 

ما زمت اىا حي يف زىياتس ال تقلقيه 



اىتي بوجهي مه السىيا ومه جورها 

اُليتس واىتي لحالتس بالحضى تسكويه 

ال والصي ييرِ االىْس ومستورها 

ان ُبتي الليل يسمس والكآبه تحيه 

واىت جيتي الضمس يضرق بالسماء ىورها 

ياهيامي وهللا اين مه قسيم السويه 

وزها  ًّ اطوٓتس الهيام كله يف ًيون ر

 __

هيام م تحملت وٓست لحؾوه وهو يسوق وم 

رزها باليكس مسك السركسون بيس ورغر 

يووه يالهيام وطكثر الحب : هيام بيس وقال 

اىضهس بالله اين : هيام باست ٓكه وقالت 

هيامك هامت ٓيك يالرًس 



ثبتي وجهتس : رًس ابتسم بحب وقال 

هيام ٓهمته وسبقته وباست مبسمه بهّيام 

م يحتاج اثبت وجهي : وقالت 

رًس كان متذسر وم ىقق وكان يواهرها 

هيام تحركت تبي ترجى لمحلها وسحبها رًس 

حبييت الجرأة تيقيوي : مى رغرها وقال 

مبسمتس وتروحيه ؟ 

يذي طْيك م تبيه : هيام توركت وقالت 

رالظ 

وحقت يسها و طْايْه ومسحت بوستها 

قومي : رًس ًؽ يسها وباسها ًلقول وقال 

قبل اسوي حازث قومي ؿييتتيويي ٓيتس 

يوهه هللا اليقوله : هيام ٓست 



ُقي وجهتس يالله بايق : رًس ؿحك وقال 

 زقايق وىسرل ًليهم ٦

هيام هست راسها بموآقة وهي تؾبف 

طكلها وتوتنر بحماس يوػلون وتضوِ 

البوات 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

البارت قغييير مره بس وهللا م ايب اروح  )

واىتوا زًالىيه هصا تغبيرة للبارت الجاي 

المليااان اطياء ًسوله وحلوة ، مضاًل م 

آتكيوا موها بايق بايق بس رْايّ مو زي 

اول يوم لها ، ًقوين رايكم وييويلكم 

 ( ��تسحبون 



هيام هست راسها بموآقة وهي تؾبف 

طكلها وتوتنر بحماس يوػلون وتضوِ 

البوات 

 _______••________

ماهي اال زقايق وزق رًس بواري سيارته 

وٓتحوا له الييال البوابة 

يالقيب باب الحريم مواك : ٓارس 

واطر بيسه لليميه كان ٓيه باب ػَير 

ومرزوز 

وقّ رًس بسيارته وىسلت هيام وارصت 

طوقتها الغَيرة واتجهت للباب وزرل رًس 

سيارته 

ارححبب : ٓارس 

البقى يالضيد : رًس ابتسم 



سلموا و بيؽ واتجهوا للمجلس وسلم رًس 

و الكل وقيس يف ػسر المجلس 

ورو رًس التسوي رسميات امص برا : ٓارس 

ىليب كورة 

ارر اثويه : رًس تضمر ورٓى ثوبه وقال 

يقليون مه المجلس هم الحراس 

كل الضباب كاروا للباب ركؽ كان رًس 

وٓارس اول ىاس كليوا ولّ رًس ًلقول 

وهو يؾحك يبي يضوِ ميه ارر اثويه 

وكاىوا ؿاري ومحمس 

يالله : رًس اًتلت ؿحكاته الحوش وقال 

اىت وياااه قسامي 

كبر موك : محمس  استح و وجهك حوا ا

وهو الغازز : ؿاري بؾحك 



كبر موي تيال وقّ : رًس ابتسم  كيب ا

قسامي 

كان رًس اكول واحس واًرؼ واحس محس 

يوقّ قسامه 

اشا و كصا اػير حارس ورجلي : محمس ؿحك 

ٓوق رقبتي 

الكل 

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه:

ههههههههههههههههههههههههههه 

بسيييوا : رًس ػْر بقوة 

وابتسأ اول طوـ وكان م ٓيه اي قواىيه وال 

احترام للكورة والكل اهم طيء يسجلون 

ويحتْلون ويؾحكون 

" ًوس البوات " 



كاىوا ٓوق السقح ويضوٓون الييال بوؿوح 

ًسيت لحموز اؿقهسه رًس : بضرى بؾحك 

الكل اىْجروا يؾحكون 

واي حمسلله ٓارس سريى وكلى مى : حويه 

رًس ًلقول 

وزي اًرِ وش ػار ًضان يقليون : هيام 

ركؽ 

حبيبتي هيام م تسريه وش : ليه بؾحك 

كان رًس يسوي ٓيوا يقول ارر واحس ويحف 

ًقاب ويالله يسزها 

يويلي طْيه شا : هيام ؿحكت 

ػسق حمسلله سالم م ػار : اليووز بؾحك 

الحارس وال بيْقيون وجهه ىحيّ وكويل 

تقول ًموز كهرب 



الكل اىهاروا ؿحك 

يحمارة : وقالت بضرى وهي زموًها تغب 

تصبيه و رجلتس 

وش اسوي الغسق : اليووز 

هيام وسلمى كاىوا كايحيه و االرؼ ويبكون 

مه الؾحك 

اااااه يبووااتت : سلمى وهي تمسح زموًها 

م اتحممللل شبتها حللووه الكلبة 

هيام كاىت تؾحك بضكل مرًب وال قسرت 

تتحكم بوْسها لحس م اىهارت تبكي 

هيام مه قوة الؾحك بكت : حويه بؾحك 

اه : هيام وهي تسمح زموًها وترجّ 

حسبيها ريب اليووز 



رير وش : اليووز ؿربتها بذْة وؿحكت 

سويت محس قالتس تؾحكيه وبيسيه طوي 

طوي التموتيه ًليوا 

هيام مسكت يس اليووز وقامت راحت 

للحمام 

سلمى وحويه كاىوا يواهرون الييال بيس م 

رلغوا وكاىوا جالسيه يف ىع المليب 

بوات امضوا ىسرل ىسبح : حويه 

اي وهللا قسام : سلمى 

اتجهوا البوات للمسبح وراحت سلمى لهيام 

وزقت باب الحمام 

هال سلوم : هيام ٓتحت الباب وكليت 

بتسبحيه ميوا ؟ : سلمى 

!! يالله : هيام بحماس 



كْوو : سلمى زقت كْها 

: هيام سابقت رقوات سلمى وهي تقول 

كْوتس القيب 

بيس ساًة كليوا البوات وجلسوا ٓالحوش 

حول الوار بحكم اىهم طتاء والجو يبرز 

 ١٢ٓالليل وكاىت الساًة 

هيام ػبت لوْسها هوت تضوكلت وجلست 

بوات احس ًوسه سالْة ؟ : وقالت 

طيوسها هيام سولْي لوا كيب : بضرى 

ايييييهه : هيام 

وطص؟ : الكل لّ لها بحماس 

رًس كلى طاًر يبواات : هيام 

كصشاااابببههه : حويه ػررت 

ًيضضضووااا : سلمى والبوات 



وهللا حتى اىا اىغسمت : هيام ؿحكت 

طلون طاًر م ٓهمت : بضرى 

يَبية ييوي يقغس يف هيام : اليووز بؾحك 

كيب ًقيوا مه الضير اللي : بيان بحماس 

قاله لتس 

اممم مسري : هيام ققبت وهي تحاول تتصكر 

ىسيت 

الكل قاموا ًليها يؾربوىها 

اح يحمير ابيسوا موي : هيام 

وجى ليت ليه ميتس : حويه بورٓسة 

وسميت وهللا م توساه 

ريييير : ليه لْت لها بقوة 

الكل ؿحكوا مه جسيس 



وهي ػازقة وش رير : سلمى 

! ًلتبه ي سلومتي : ليه بيغبية 

اهم طيء تسلى اسمي : سلمى ؿحكت 

اييييه : حويه ؿحكت 

الوقت تأرر والرجال بايق ػوتهم كالى : هيام 

اًوبوهم م رلغت كاقتهم 

يذتي ايب آهم طسرلتس ؟ : سلمى 

تيرٓييه حبيبي رًس : هيام تتغوى السلى 

يمكه يتيب 

الكل رمى الوسايس الغَار ًليها 

وجى هللا يقرٓتس : حويه 

اًوبوها محلى السلى ًليها : اليووز 



تضضووٓيييه حتى وهي : سلمى ؿحكت 

! تمسح يجوه 

اِ بوات رالظ : هيام استحت وقالت 

مسري االقيها موكم وال مه رًس 

يوللسز : ٓارس بغوت ًايل 

طكل رًس ىقل : سلمى اىْجرت ؿحك 

اليسوى 

هللا يارصتس : حويه ؿحكت بغوت مرتْى 

ي سلمى 

ييوووه : ٓارس ابتسم وقال بغوته الثقيل 

يالؾحكة 

ًيوين : حويه قامت وٓتحت له 

تسلم ًيوىتس اسميي بيسرلون : ٓارس 

رًس وسالم وؿاري ومحمس لحريمهم 



هاه ؟ وطصا كله مساهمة : حويه 

 ١٠محمس حجس الضالية وٓيه : ٓارس ؿحك 

كبرها للمتسوجيه ًسيت يل  ُرِ ىوم وارص ا

ولتس 

احسه م سوا اىقلى : حويه ؿربته بذْه 

للمجلس يالله 

التذليوي ازرلتس ميي : ٓارس احتس ػوته 

تراتس حاليل يَبية ! المجلس 

اىووه م : حويه سكرت الباب بسرًة وقالت 

تقسر 

يالله ياًيال : ٓارس راح وهو يؾحك وقال 

تتهوون 

اقول توكل ال ازق : رًس قام وهو موْس 

وجهك تراك ُاثوي مه ليل 



اقووول التذليوي اقوم ًلييك : ٓارس 

رًس وقّ يف وجه ٓارس وكاىوا االثويه 

قريبيه مه بيؽ بس رًس اكول وقال رًس 

! وش بتسووي : 

ٓارس مسك ٓك رًس بقوة وزِ وجهه وقال 

اشلّ مه وجهي : 

رًس رجى يلّ له بقوة ومسك رقبة ٓارس 

!! ٓااارررس اًيقققلل : وػرخ ًليه 

ٓارس كان جسي وٓك يس رًس بغيوبة 

رًيس اليه الضيقان اللي : وػرخ يف وجهه 

كبك  ! را

! هللا يليوك : رًس بحسة 

يييال اليووا ابليس : ؿاري ٓس ومسكهم 

الضيقان طاكر 



وطو له شا كله ًضان : ٓارس بيغبية 

!! حقيت الموسيل يف اشىه بمسح 

رالظ يْارس رالظ : ؿاري 

محمس قام ومسك رًس ألىه واحس م بيقسر 

ًليه 

قللتت للك م ازاااىيي الحركة شيي : رًس ػرخ 

!! وترججيى تسووييها يالحرمه 

: ٓارس اىْلت ًليه وؿربه و رضمه وقال 

!! اىت الحرمه يالحيوان 

رًس ابتسم و جوب وهو ماسك رضمه 

ؿااارريي زرلل ٓاررسس : ػرخ محمس 

المجلسس 



ؿاري سحب ٓارس ميه تحت مقاومة 

ٓارس وزرله ُغب ًليه وسكر الباب 

ًضان رًس م يجي 

رالظ : محمس كان ماسك رًس بقوة وقال 

يالرًس م يهون اللي تسويه يف اروك وُلقت 

! يوم قلت له حرمه 

ايه : رًس ٓك يسيه محمس بسهولة وقال 

حرمه طوٓه راح رايّ ؿربوي وراح 

يالْارس اشا اىت : ورٓى رًس ػوته وهو يقول 

ًلى رجال اكلى 

ميليييك موهه اجلسس : ؿاري 

! وررر موويي : ٓارس 

ٓااررس اىت م تيررّٓ رًس وهللا : ؿاري 

!! ليصبحكك 



ٓارس زِ ؿاري بقوة وكلى وقّ يف وجه 

اىا رجال وًلى رجال وطيوسك ؟ : رًس وقال 

: رًس زق راسه يف راس ٓارس بذْه وقال 

والويم ٓييك ويف ابوك جيله ٓالجوة 

ميلييك زوز : ٓارس كان يْور وقال 

رًس تقسم وباس رضم ٓارس قبل يمويه 

تمون ًلى رقبتي يالْارس ولو اىه : وقال 

ُيرك كان زٓوته 

ُغبه ًلييك : ٓارس بيغبية 

رًس ؿحك ولّ بيقلى بس ٓس اول م ىقس 

وهللا م يهون : ٓارس ًليه يحؾوه وقال 

ًلي تروح واىت متؾايق يكلب 

هللا يضْيكم : محمس 



كليوا سالم وؿاري ومحمس واتجهوا للباب 

الْاػل بيه قسمهم وقسم الحريم 

م زًلت بس ىرٓسيت ويالله : رًس ؿحك وقال 

اشلّ ىام لحالك 

يوه يالرًس طرايك اىام بحؾه : ٓارس بمسح 

ارتتكك 

اًييققبب : رًس ٓس واحتست ىنرته 

يحمار تراها : كاح ٓارس يؾحك وقال 

زوجتي 

اشلّ بس : رًس زقه برجله بذْه وقال 

قام ٓارس وراح للمجلس مى كاسر وشيب 

وزايس 

يولس : محمس زق الباب وقال 

ازرلوا م ٓيه احس : ٓتحت ام محمس 



زرلوا الييال ورًس وراهم 

سالم طاِ اليووز وراح لها وسكروا الباب 

وبرؿو ؿاري طاِ ًياله وراح يركؽ لهم 

ويالًبهم وزرلهم الَرٓة وطاِ رولة 

زوجته زارل وسكر الباب 

محمس كان ييرِ الَرٓة اللي ارتارها هو 

وبضرى وراح ًلقول بسون م يسور ويتيب 

راسه 

اما رًس اللي وقّ الغالة وجلس يواهر 

ابلص ويه احغل : الَرِ بغمت وقال 

! هيام الحيه 

ًوس هيام وحويه وسلمى كاىوا ٓالسقح 

ىاوييه يكملون للْجر ًضان يضربون مويه 

!!! هييااامم : سلمى 



ووججيى : هيام لْت لها بقوة 

كييّ بتغوميه بكرا واىتي كاشبة و : سلمى 

! رًس 

حضى كم ػاريل كاشبة ًليه : هيام ؿحكت 

بقول تروطت ورلغت 

كصب : حويه  وهللا اىتس قوييية اىا مقسر ا

احس يوؿح ًلي 

اييه يوؿح ًليتس بس هيام : سلمى 

حيواىه م تيرٓيه اشا هي تكصب وال ػازقة 

: هيام ػارت ترٓى حواجبها وتقول 

هاهاهاييي موتوا 

اقول اظ ال اقوم : سلمى 

ُريب للحيه م جاء رًس : حويه 

طكله تحت اػبروا اروح اطوِ : هيام 



ىسلت هيام للسور االول وطآت رًس جالس و 

كرِ الكوب وًلى جواله 

رًس جيت : هيام 

ايه : رًس لّ لها بهسوء وقال 

: ورجى يواهر جواله استَربت هيام وقالت 

تبي توام ؟ 

ازرلي لحس يجي : رًس م ىاهرها وقال 

يضوٓتس 

هيام م حبت تجاهله وقربت طوي ووقْت 

هصي ُرٓتوا واطرت بيسها : وقالت 

وىاهر رًس الباب وقام وزرل الَرٓة بسون م 

يسكر الباب 

اسمى بقلى : هيام كلت براسها وقالت 

للبوات واىت ىام التوتنرين 



رًس كان متجاهلها بسون سبب وكان يوجى 

هيام 

هيام قربت وىسلت رجوله وجلست يف حؾوه 

اىا مسًلتك بضيء : وقالت 

ال : ابتسم رًس بتيب وقال 

هيام طهقت اول م حست بحرارة رًس 

يييوييلليي : وحقت يسها و جبيوه وقالت 

تيبااان 

ال يبوت الحالل بس تَير الجو ًلي : رًس 

يروحي التيباىيه اىا : هيام حؾوته 

رليتس : رًس ؿحك بذْه وحاوكها وقال 

كصا وهللا اطْى ًلقول 

حتى واىت تيبان تَازل : ؿحكت هيام 



قامت وراحت تجيب مقياس حرارة مه ًوس 

رولة ًضاىها االم الوحيسة اللي ًوسها ػَار 

ورجيت ركؽ 

رًس آتح ٓمك وارٓى لساىك : هيام 

يى وطصا مه ويه جبتيه ؟ : رًس تقرِ 

ميليك كل واحس يستذسمه : هيام ؿحكت 

يتبسل ويولبس طيء ثاين وجسيس 

رًس ٓتح ٓمه رٓى لساىه وحقت هيام 

 " ٣٨" المقياس وكليت حرارته 

 وكحت ًلقول ٣٨وه يواسو حرارتك : هيام 

ماش 

رًس م كاح ًلى قولتها بس تذسرت ًيوىه 

يضيذة اىتي ال تتيبيه تيب بسيف : رًس 

اىهريت ًليوا 



اشا : هيام حقت رضمها بذضمه وقالت 

بتيب موك جيلوي زوم تيباىه 

بوام اىا اشا كليتي سكري : رًس ابتسم وقال 

الباب ميتس واشا جلستي تيايل بحؾوي 

ال وهللا بقوم مى البوات : هيام 

لمتى ؟ : رًس 

ػالة الْجر ًضان ىضرب مويه قبل : هيام 

االشان 

ٓس رًس بقوة واحتست ىنرته واًتلى هيام 

!!! ككيييّْ تغووميييوه : وقال 

: هيام ماتت رًب وكان رًس كاتمها وقالت 

رًس استهس بالله رلغت يرًس رلغغتت 

كوتي تكصبيه ًليي : رًس قرب موها وقال 

! ػح 



ال يرًس : هيام تجميت زموًها وىسلت وقالت 

الا تذلع ترا واىا اليوم رلغت وتروطت 

وكهرت ابييسز يرًس كتمتويي 

رًس بسا يرٓى ىْسه بذْيّ وقسرت هيام 

: تتوْس بس م قام وقال وهو يبتسم بذبث 

ييوي اسويها ؟ 

قمم : هيام حقت يسيوها و ػسره وقالت 

كيبب 

تستهبل تيبان اىت : قام رًس وىاهرها وقالت 

! وطصا الوضاـ اللي جاك 

تراين : رًس ؿحك ورجى يوسسح جوبها وقال 

ًارِ اىها تجيتس مره ٓالضهر وهللا 

التجيتس يف بساية رمؾان اين ال ازٓوتس 

! ساميه 



يَبي : هيام كاىت رايييْة وقالت بقوة 

التسوي ٓاهم ترا تقسر تجيوي ًلقول بيس 

اسبوًيه طْيك اىت وبيسيه م بقيس 

! اقولك متى تجيوي وتروح موي 

رًس ابتسم وُمؽ ًيوىه وثّقل ػوته وقال 

اىا ًلمتتس : 

كليت هيام تركؽ وسكرت الباب وراحت 

للبوات 

وه جيتتيي : سلمى 

ايه اًقيت رًس ًالج حرارة : هيام ؿحكت 

وجيت 

ليه جيتي كيب كم حرارته ؟ : حويه طهقت 

 ميليتس م ٓيه طيء ٣٨: هيام 



ال ي هيام رًس توتكس حالته اشا ىام : حويه 

ويتيب رليه يغحى ويارص زش وبيسها يوام 

روحي 

هيام ٓست بذوِ ورجيت ركؽ وٓتحت 

الباب وكان رًس ىايم بهسوء 

! رًس رًيس ررًييسز : قربت موه وقالت 

طْيتس : رًس ٓتح ًيوىه بذْه وقال 

رجيتي ؟ 

قم تيال ميي اروطك قم : هيام 

: ؿحك رًس وسحبها مى يسها لحؾوه وقال 

اطتقتي تضوٓيوي ؟ 

يوووه مو وقتك قم : هيام 

قام رًس بهسوء وهو مستوس ًلى هيام 

ازرل وتروش بماء : وػلته الحمام وقالت 



بارز التحقه زايف واىا بجهس مالبسك واشا 

بَيت طيء ىاز ًلي 

رًس تركها وزرل وٓتح الماء البارز بيس م ىسل 

وزرل تحته ًلقول بسون م يرجّ وال طيء 

باليكس كان يحب يتروش بالماء البارز 

رلغت هيام تجهيس مالبسه وزرلت الحمام 

وطآته الِ الموضْة و رغره وطيره 

المبلول ًلى وجهه كان طكله كايف اىه يقتل 

هيام 

ّرًوزي طْيك واقّ : هيام بذقة 

وش تبيوي اسوي ؟ : رًس ىاهرها وقال 

هيام قربت موه ومست يسها لضيره وحركته 

يحلو الرًس حلواااه : بقوة وقالت 

: رًس حف يسه ورا رغرها وطسها ًليه وقال 

! الرًس م يوغحتس تتجرأيه ًليه 



: هيام رٓيت ىْسها له وباست لحيته وقالت 

يجيل هيامك تْساك يالرًس 

اراِ اًسيتس : رًس ابتسم وبيسها وقال 

ورري 

كلى رًس ولبس مالبسه واىسسح وجاته هيام 

تيال ىام ٓحؾوي : هيام 

اىتي اللي تجيوي : رًس سحبها بقوة وقال 

يحلوه 

طسًوة ليه م تجيوي : هيام ؿحكت وقالت 

اىت 

ألىتس ًارٓه : رًس كان مسكر ًيوىه وقال 

اشا بجيتس وش بسوي 

وش بتسوي هاه وش : هيام ؿربته بذْه 

! بتسوي 



هيااام اًقلليي : رًس 

اها بس كالم بسون : هيام حلْت اال تستْسه 

آيال 

وقسسم : رًس م زال مسكر ًيوىه وقال 

بالله ال اقومم 

هيام ؿحكت وبيست موه وؿربت راسه 

! قم اشا اىت رجال : وقالت 

رًس ٓتح ًيوىه بسرًة وقام وراها 

ييممهه هللا : هيام ػررت برًب وقالت 

يذررطضكك 

وػارت تركؽ ٓالَرٓة وترمي الوسايس ًليه 

وهو يالحقها 

هيياام بسس ي هيياام : رًس بيغبية 



هيام وقْت تبي تسمى وش يقول وهي 

كاىت سازة اشىها وتغارخ وم ػسق رًس اىه 

م بََييتتي : سكتت ٓس واًتالها وقال 

! يالجوية 

ابيس كيب : هيام ؿحكت وقالت 

مى ىْستس : رًس ابتسم وقال 

طهقت هيام اول م ًرٓت ىيته وكاىت 

بتقاوم بس كان رًس مثبتها واستسلمت له 

.... �ًلقول واًله رًس ان هيام ػارت حالله 

 ________••_________

ٓالغباح ًوس الرجال ٓالمجلس 

!! وييه رًس للحيه م ػحى : ابو محمس 

ال ػحى وػلى الْجر ورجى يوام : ٓارس 



وهو بس يغوم وال ييبس ربه قم : ابو محمس 

يا كاسر قومه 

كاسر قام بس جلس اول م طاِ رًس جاي 

سالم ًليكم : رًس 

ًليكم السالم يولسي طْيك : ابو محمس 

تأررت 

وهللا تيبان يجسي : رًس 

جلس رًس جوب ٓارس 

مه ايص تيبان ؟ : ٓارس بذبث 

وطرايك ييوي ؟ : رًس ابتسم له بذبث 

سويييتهااا : ٓارس طهق 

ال يحمااار ٓيوي حرارة : كتمه رًس بيسه وقال 

 !!



وهللا اين : ٓارس حف يسه و جبيه رًس وقال 

مضْوح وحتى لو سويتها اىا وطسرلوي 

! اىسري ًوك : رًس 

كان رًس حاـ المسواك بْمه ويسوك بهسوء 

! رًس ايب مسواك : جاء محمس 

رًس ابتسم ومس له المسواك حقه 

! هللا يمَغك يضيد : محمس بقرِ 

ًلتبه ابيك تقسمه يحمار ُير وهللا : رًس 

مياز يجيك 

! بس اىت وياااه وش هاأللْال : ابو رًس 

سكتوا الييال بأحترام قبل يقوم ابو محمس 

ًليهم 

 __



ًوس البوات 

يويلي ػحوا هيام رلوها تساًسىا : سلمى 

اػبري بروح لها : بضرى 

بضرى زقت باب الَرٓة وزرلت وطآت 

هيام متلحْة وىايمة 

هيومه : بضرى 

لبيه ؟ : هيام ٓتحت ىع ًيه وقالت 

تيباىه ؟ : بضرى 

ال ال : هيام قامت 

اجل تيايل ساًسيوا ٓالْقور : بضرى 

كيب : هيام كاىت ًجساىه توقّ وقالت 

بتروش ًضان اػحغح واجيكم 



كليت بضرى وقامت هيام تتروش ورلغت 

وكليت تلبس وؿبقت طيرها ولبست 

كسسوارات رْيْة وتبذرت وقالت  واي : ا

يالذمول ػسق 

وكليت وقابلت ليه قسامها تركؽ 

ههييااامم سااًسييوويي بقييحهااا : ليه 

ليه كاىت طايلة بقيذتيه كاملة ومسوية  )

 (قوية 

يييوويللليي : هيام اىْجيت 

طلت هيام وحسة ومى ليه وحسة وقالت 

مرييؾؾة اىتي احس يضيل : هيام بيغبية 

! ثوتيه وهو ػايم 

يذتي وش اسوي : ليه ىسلتها ٓالمقبد 



ماطاءهللا ي : هيام توْست بغيوبة وقالت 

سلمى و القوة يحيايت 

وياتس يييوين تيايل م اًرِ اتكل : سلمى 

و احس ُيرتس تيايل 

اتجهت هيام تساًس سلمى 

بوات ويه اليغيرات ايب اسوي : حويه 

ربغه 

ااوووه وقتتهاا طوٓيها : سلمى بحماس 

ٓالثالجة 

ال مو ٓيها اىت طْت : حويه 

الثالجة اللي يف قسم الرجال يحلوه : سلمى 

حويه قامت وٓتحت الباب الْاػل وطآت 

كاسر 

كااااسسر : حويه بهمس مسموو 



كاسر م سمى وزرل المجلس 

!! اه ياااارب م ايب ازًي واىا ػايمة : حويه 

زرلت حويه ركؽ للمقبد وٓست اول م 

طآت محمس ٓيه ورجيت ركؽ وطآت 

سالم جاي جهتها 

يويللليي ويالاه ويه  )حويه يف ىْسها 

 (اروووح 

طآت ٓارس كالى مه المجلس وم كان 

قسامها حل واحس راحت له ركؽ 

ٓارس اىْجى اول م طآها وٓااار زمهه 

وًلقول ارص ٓروته وٓتحها لها وزرلت 

حويه ٓيها وهي تتوْس بغيوبة 

!!! طْْييتتس جااييه هوواا : ٓارس بيغبية 



ايب اليغيرات وزرلت المقبد : حويه 

وطْت محمس ٓيه ورجيت وحغلت سالم 

جاي جهتي بس كان و جواله وجيتك اركؽ 

ٓارس كان حاؿوها وم سمح ألحس يضوِ 

وهللا لياز : حتى رجولها وزرلها وقال بحسة 

! توياز يف جوال زيق ًليي 

رالظ ابضر : حويه باست رضمه وقالت 

والتسًل 

اييه اًقليي : ٓارس بحسة 

سكر الباب وراح للمقبد وارص الكيسة مه 

الثالجة وكاىت ملييياىه ًغيرات ُاصية 

مذتلْة 

زق الباب وٓتحت حويه وارصتها وكان وجه 

ٓارس ؿايق موها وهو يَاار بس م يبي 

يسًلها 



رالظ يالْارس التسًل : حويه بؾيق 

اىا م زًلت اىا احترق اُار اىا م اقسر : ٓارس 

اقرب حولتس واحتويتس قبل السواج واىتي 

! تقلييه قسام الرجال حويييه 

وهللا كوت احسب م ٓيه احس : حويه 

زارذلله قسسمموا كييّ م : ٓارس ًغب 

تحسبييه ان ٓييه احس تسستهبليييه 

! حووييه 

ٓارس ال تغارخ ًلي : حويه زًلت 

! اىتي اللي تحسييوويي : ٓارس 

رلغت ؟ : حويه 

ٓارس ٓار زمه مه كلمتها ومسك ٓكها بقوة 

! حووييوه اًقلليي يحوييه : 

ٓارس ابيس موي : حويه بتألم زميت 



اه ي : ٓارس استوًب مه زميتها وقال 

حويوي لييه تبيوي اوجيتس 

: حويه بيست يسه بونرة استحقار وقالت 

! تبقيي ًنم توجيوي يروح امك 

وزرلت وسكرت الباب يف وجهه 

ال اله اال هللا : ٓارس اطتف بيس ىنرتها وقال 

!!! شي حويه 

وراح للمجلس وهو يْْوورر 

ٓارس طْيك ؟ : رًس ػَر ىنراته وقال 

وال طيء : ٓارس 

تتتكللم : رًس بحسة 

حويه هللا يغلحها : ٓارس لّ له 

!! وش سووت : ٓس رًس وقام 



امص برا امضص : ٓارس قام ميه وقال 

كليوا وطرح ٓارس لرًس 

رًس احترق ُيييرة و ارته وزرل قسم 

ححووييييووه : الحريم وهو يغارخ 

رًيس : هيام سميته وٓست وركؾت له 

ريييرر زارل و الحرييم كصا 

! وررريي مويي يالهياام : رًس 

هال رًس ؟ : حويه رآت وىسلت 

! تيياالليي : رًس بحسة 

حويه قربت موه ورٓى رًس يسه يبي ييقيها 

ررًيسز : كّ بس مسكت هيام يسه وقالت 

!! ترْٓيى يسزك و ارتتك 

رًس كان مررًيبب وقرب وجهه مه وجه 

! م بتورررييه ييوي : هيام وقال 



وش : هيام قربت مه اشىه وهمست بحسة 

بتؾربوي ؟ وال بتسوي مضكلة وتقلق واىا 

كون حامل بولسك  ! ممكه ا

رًس ركس ًلقول بيس كلمتها وهمس يف اشىها 

محس قال اين بؾربتس ورري بريب ارتي : 

! اىا ثم حويه : هيام وررت وقالت 

هييااام : رًس ًغب 

وهللا م تؾربها قبلي يا اىا اىؾرب : هيام 

قبلها يا م ٓييه 

زرل ٓارس ركؽ ووقّ اول م طاِ رجول 

ررًيس اكللى بررا زوجتتي واىا : هيام وقال 

اتغررِ ميهاا 

رًس كان يحترق وولّ وحؾه هيام بيه 

ٓااارس اكللى محارمواا اكلى : يسيوه وقال 



وٓيالً محس كان موجوز ٓالغالة اال حويه 

وهيام وليه 

ٓارس م لمح ليه ألىها وراه وحويه زوجته 

م طْت احس : وهيام مَقيها رًس وقال 

! وتراين احرظ موك واكلى ميي احسه لك 

كيب بلحقك : رًس لّ له وقال 

ال تللّْ : ٓارس كان بيلّ بس قالت ليه 

ٓارس ارتيس بيس ػوتها اللي كان يضبه 

ليييه ابيسي : ػوت حويه بالؾبف وقال 

مه وراي بقلى 

رًس : راحت ليه للمقبد ولّ ٓارس وقال 

!! االن 

وقسم بالله ال : مسك رًس هيام وقال 

! اربيتس م توقْيه يف وجهي 



يارجال حرك ورا ٓارس محس : هيام بيغبية 

ىاقغك ػايميه 

رًس طس و رسَها وسحبها وراه للَرٓة 

! هيام رير يهيام : وسكر الباب وقال 

تسستهببلل اىت ؟ : هيام بحسة 

رًس مسك ٓكها ورالها تؾقر ترٓى رجولها 

هيام : ًضان توػل لوجهه وقال 

ريير : هيام 

 طهور ٥كملتي ميي : رًس بجسية وبؾيق 

وػريت حاليل وللحيه م تيوزيت و ًغبيتي 

وال و طذغيتي الحااارة وزمي الحامي ؟ 

مستيسة اجلس : هيام ٓكت يسه وقالت 

ميك ًضر سويه بيس بس التمس يسك و 

! اىثى سواء اىا وال ُيري 



! التوياىسيييه كيب : رًس 

ىهاية كالمك ؟ : هيام 

اوًستس م امس يسي بس : رًس ابتسم 

التياىسيه واشا قلت لتس روحي هوا روحي 

! واشا قلت لتس سوي شا سويه 

وًس ؟ : هيام 

رًس باس ُمازاتها اللي وؿحت اول م 

وًس : ابتسمت 

هيام بيسته وكليت للبوات وكلى وراها رًس 

وهو ػاز وكلى للرجال 

ال اله اال هللا كييّ قسريت : حويه بغسمة 

! ًليييه 

ان كيسىا ًنييييم : هيام ؿحكت 

اىضضههسز : سلمى 



ٓجأة زق باب قسم الحريم اللي يقل و 

الضارو 

سلمى طكلها ام طوق : بيان 

وهللا ال ازًسها : سلمى ٓست وجات ركؽ 

! مه اىتي : وراحت تْتح الباب وقالت 

يحلوه سياريت : مضاًل تّمثل الذوِ 

تيقلت وجيت اول م سميت ػوت حريم 

! تكْيه ساًسيوي 

بسم هللا ًليتس : سلمى ابتسمت لها 

ازرلي ازرلي 

زرلت مضاًل والكل جاء حولها يسألوىها 

مه ويه جات ووش ػار لها 



ماهي ثواين اال كليت هيام ميها اليجيه 

وكيحت الغحون مه يسيوها وقالت بغوت 

!! مضاااًيلل : مسموو 

مضاًل ابتسمت و جوب وهي ًرٓت اىها 

. وػلت للواس الغح بيس رزة ٓيل هيام 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

ايييوووه ؟ طرايييكم ٓالبارت ىقسر ىقول  )

 ، اسْه �اريًرا رؾيت هيام ؟ وىبارك 

كولت ًليكم بس طَل والجامية 

 ( �وهيييك

زرلت مضاًل والكل جاء حولها يسألوىها 

مه ويه جات ووش ػار لها 



ماهي ثواين اال كليت هيام ميها اليجيه 

وكيحت الغحون مه يسيوها وقالت بغوت 

!! مضاااًيلل : مسموو 

مضاًل ابتسمت و جوب وهي ًرٓت اىها 

وػلت للواس الغح بيس رزة ٓيل هيام 

الكل لّ بغسمة وطهقت سلمى ألىها 

اىتتي : تيرِ سالْة مضاًل وقالت 

! مضااًلل 

ايه يروحي اىا : مضاًل بابتسامة مستْسة 

مضاًل 

وهللا : سلمى تضمرت وهي تؾحك وقالت 

! ال اكلى روحتس جايييه ًوسي تتمسكوييه 

كاحت سلمى ؿؾرب يف مضاًل اللي 

اىْجيت وم كاىت تتوقى يغير ٓيها كصا 

واًتلى ػوت الحريم يبون سلمى تْكها 



كاىت مضاًل م هي قازرة ترٓى يسها تؾرب 

سلمى وسلمى م رلت موققة ٓيها اال 

: وؿربتها وقالت بغوت مرتْى 

يالواااكقييةة استححيي و وجهتتس تبييه 

تذربييه بيه ًرسساان والااا بيس جايييه 

!! ًوسي اًوبوتسس م تستحيه

سلمى ورذرري موها ي : ام ؿاري بغراخ 

سلمى 

!! وهللا م يْكوي موها اال الضركة : سلمى 

وكملت تبي تؾرب وركؾت حويه وهيام 

: ومسكوا سلمى بيسيوها وقالت هيام 

سللمى رلالااػع 

اًوبوتتس مْرووؼ : سلمى ٓكتهم وقالت 

اىتي اللي تؾربييوها 



ركؾت مضاًل وسحبت طير سلمى 

: وكاحت سلمى ًلقول وقالت مضاًل 

! ييحقققيييرة م تمسيييه يسج ًليي 

هيام طهقت وػْقت مضاًل كّ ػسو 

كسسر : ػوته ٓكل زاوية وقالت 

يكسسرتتس ياللي م تستحيييه اكليييي 

! برررااا 

مضاًل ارتيبت اول م طآت ىنرات هيام 

وًلقول حقت كرحتها و راسها وكليت برا 

كاىت هيام مررًيببة وًيوىها طوي وتقلى 

وترجّ بقوة وارصت جاللها االحمر ولحقت 

مضاًل ًضان تتأكس اىها بتصلّ 

مضاًل كليت وطآت رًس ًوس الباب حق 

الرجال وجالس و جواله وميه ٓارس راحت 

رًس الحقوويي : تركؽ له وقالت 



!!! مضضااًلل : رًس لّ لها بقوة وقال 

يبووت استححيي : ٓارس ػرخ ًليها وقال 

! و وجهتتس 

: مضاًل كان رضمها يوسِ وتبكي وقالت 

تكْى يالرًس 

اًوبوتس : رًس اطتف بيس ًسوتها ٓيه وقال 

!! مه اللي سوا ٓيتس كصا 

!! وطسزرذللك اىت : ٓارس ًغب 

ازرل زارل اىت واىا : رًس لّ ًليه وقال 

بتْاهم ميها 

ررًيس ػحغح و : ٓارس احترق وقال 

ىْسسك اىت متسووج وقس جرببت طيوور 

! رسارة هيام ال تذسسرها مره ثااىيية يالرًس 

كليت هيام وطآتها قسامه واحترقت ػسق 



ياللررًيسز ػغسزز : هيام بغوت ًايل 

!!! بوننرك ًسسااك م تتضضووِ 

هييااام ازرذليي : رًس لّ لها بقوة وقال 

ٓارس زرل ًلقول ًضان م يضوِ هيام 

ومضاًل لْت لها وهي تبتسم 

رًس راح يركؽ لهيام ومسكها بقوة كاىت 

: مرًبة واول مره يضوٓها كصا قالت بغراخ 

!!! وورررر مووويي 

هيااامي : رًس مسك يسيوها بغيوبة وقال 

! طْيتسس اىتي ميي يالهيام طْييتس 

وهللا ال : هيام بحسة وكان ػوتها مبحوح 

اموتتس يحيوااىهه 

! هيااام استهسي بالله : رًس بحسة 



رًس زوجتك : مضاًل بأستْساز لهيام قالت 

هي اللي سوت شا ٓيوي وهللا اشا م تسوجتوي 

! ال اطكي ًليها واجرجرها للسجون 

هيام ٓاار زمهاا واحترقت وزٓت رًس بكل 

قوتها وراحت تركؽ لمضاًل ووقْت 

كييررريي : قسامها وػْقتها كّ ثاين وقالت 

! مه قسامميي قبل ازٓوتتتسس 

مضاًل ػارت تتحلّ وتتوًس يف هيام 

وراحت تركؽ لسيارتها وارتْت مه 

اىنارهم 

هيام : كلى محمس وطاِ هيام وقال 

طْيتس برا 

هيام م حست بوْسها وكاحت مَمى ًليها 

بحكم اىها ػايمة وارتْى ؿَقها وقبل 

ههييااامم : تقيح مسكها محمس وقال 



رًس جاء يركؽ وطلها بيه يسيوه وزرل وهو 

ييوللسز كريييق : يقول 

سلمى كاىت حاكه جالل ػالتها ًليها 

ازرل م ٓيه احس : وقالت 

زرل رًس وطآت سلمى هيام واىقلقت 

!! يويييلليي هيياام : بسسرًة وقالت 

ورري ي سلمى ورري : رًس 

راح رًس ركؽ لَرٓتهم وىسلها و الْراش 

وسكر الباب وراه بالمْتاح وقرب موها وجاب 

مويه ورش وجهها وم ػحت وارص المسحات 

ي : القبية ومسحها بذْه و رضمه وقال 

وزك  ًّ هيام الرًس التذلييه ر

هيام م ػحت وراح يركؽ وجاب ًقره 

اليوز وكان اقوى ًقر ًوسه وكص موه و 



موسيل ػَير وحقها و رضمها وٓست هيام 

رًس ال تذليوي ي رًس : تكح وقالت 

رًس ٓس وحؾوها وهو يقرأ ًليها ورلع 

اىا اقرب لتس مه روحتس : وقال 

! كوت اتحلم ػح : هيام كاىت ترجّ وقالت 

ال يحبيبي : رًس ابتسم 

هيام اىْجرت تبكي وبكاء بضكل مرًب 

كوت احسبك بتروح ميها وتذليوي : وقالت 

كوت احسبك بتوساين كوت زايم ًايضة 

رًب مه ًرٓت ان زوامك ػار مذتلف م 

كوت اىام صييه كوت رايييْة ارسرك مره 

ثاىية ريب ارصك موي مرتيه وم كوت 

مستيسة للثالثة ااه يالرًس قلبي يحترررق 

وهللا م : رًس اىْجى وحؾوها بقوة وقال 

ارليتس وهللا م اروح واىتي وراي وهللا م 



اتركتس لحالتس اىتي زىيتي وزوجتي 

وروحي وهياامي رالظ يهيام الرًس رالظ 

اىا : هيام بيست وىاهرت ًيوىه بقوة وقالت 

سلمتك ىْسي وًقيتك كل طيء ٓيوي 

واىا مرتاحة واقول اىا له وهو يل للوهاية م 

ابيك تكسر هالثقة يالرًس 

وهللا اللي : رًس باس راسها بقوة وقال 

رلقوي اين م ارصلتس رالظ يالهيام 

بست تهسأ هيام وىامت ًلقول يف حؾوه كان 

رًس ساكه ويمسح و قلبها ويقرأ ًليه 

وىسلها و الْراش ولحْها وكلى وحغل حويه 

تيايل قويل يل : ًوس الباب مسك يسها وقال 

وش ػار 



حويه جلسته وجلست جوبه وهي طازه و 

بس وهللا : يسه وحكت كل اللي ػار وقالت 

ايب اًرِ وش ػار يف هيام ؟ 

ُارت : رًس ؿحك وقال 

! مستحيييل شا كله ُييرة : حويه 

طْتي ؟ ياروحي يالهيام وريب ػسري : رًس 

يحرقوي مه طكلها وكيّ كاحت بيه يسيه 

محمس 

بسم هللا ًليكم : حويه حؾوت رًس وقالت 

هللا يذليك سوس وشرر لها وتكْى يالرًس ال 

تذصلها 

! اًوبو ُيرتس اىا بقسر اػالً  : رًس 

حويه ابتسمت وكليت تبي تكلم ٓارس 

ألىها ُلقت بحقه والزم تيتصر لحقها رًس 

ازرلي اىا بوازيه : وقال 



حويه هست راسها بويم وزرلت وراح رًس 

يوازي ٓارس وجلس طوي وجاء ٓارس 

هال حويه : ٓارس بؾيق 

: حويه زرلته وم كان ٓيه احس ٓالغالة 

زًالن ؟ 

ال ليه ؟ : ٓارس 

وهللا اىه واؿح و ًيوىك التكصب : حويه 

ًلي 

رلغتي ؟ : ٓارس 

ؿحكت حويه وهي ًرٓت اىه يرز حركتها 

اسسْْهه : ٓيها وحؾوته وقالت 

ًازي : ٓارس ابتسم وحاوكها بيسه وقال 

حغل رير 



وهللا ييوي رالظ : حويه بيست وقالت 

كاح الحقب ؟ 

ايييه : ٓارس ثّقل ػوته 

! محالها الـ ايييه مه موقوقك : حويه بذقة 

ٓارس ابتسم ولّ وكلى وهو يمسك ىْسه 

بغيوبة ويوتنر يذلع رمؾان و رير 

وقبول لغيامهم وقيامهم ًضان يتسوج 

بحويه ويجتمى ميها 

ػحت هيام و اشان المَرب وػلت وآقرت 

وهي ترجّ وٓست اول م حست اىها 

بتستْرٌ ووػلت للحمام ورلغت وكليت 

حغلت حويه قسامها 

! بوت طْييتس : حويه 

وال طيء يمكه ُثيان بس : هيام ؿحكت 



!! يمكوتس حامل : حويه بضك 

يمكه : هيام 

اول طيء متى ػريت : حويه بحماس 

تحسيه بالَثيان 

هسيها اروتس توه مسويها : هيام بؾحك 

امس 

ليييهه تقوليييه : حويه اىحرجت وػررت 

!!! ليي 

ًازي حبيبي : اىْجرت هيام ؿحك وقالت 

ىسيتي اىتس متسوجة 

حويه ؿربتها بذْه وكليت هي وهيام 

يجماًة : زرل محمس وهو مستيجل وقال 

كرييق 

ازرل يمحمس : ام محمس 



كبًيا ولسكم : زرل وحؾه بضرى وقال 

محمس بيغير اب 

وبوتكم بتغير ام : بضرى بْرح 

الكل ٓس ٓرح ويباركون لهم 

وااي يحموز بتغير اب : هيام 

ايييه : محمس حؾوها وقال 

يوه م يغلح ارجى اروي القسيم : هيام 

الكل ؿحك و رز هيام 

وكلى محمس وباركوا له الييال وسوو حْلة 

بسسيقة وكيك وقهوة بسون اي تكاليّ 

" ٓاليضر األوارر " 

الكل يف بيت ابو محمس مستوْر سواء للييس 

اللي بيس رمس ايام او ليرس ٓارس اللي 

بيس ستة ايام 



اًوبوكم تياالوا ىتهجسز : ابو محمس بيغبية 

 !!

يووه يبه بسررري التهجس ارر الليل : ابو رًس 

 ١٢الساًة !! محمس : ابو محمس بغراخ 

تستهبل اىت 

يالله ياًييااال الغالة : ابو رًس بقلة حيلة 

الكل ػّ وابتسوا يغلون 

والبوات مستوْريه يتجهسون ويساًسون 

حويه اللي م كاىت اقل موهم 

هيام ركؾت للحمام واستْرُت 

يبوت وؿيتس مو : سلمى وراها بغراخ 

! كبييي 

وش اسوي كيب : هيام بتيب 



: بضرى جات واًقتها تحليل للحمل وقالت 

طويف بسرًة 

هيام ارصته وحللت وجلست لحالها ٓالحمام 

توتنر واىتنرت ساًة كاملة وبس اللي كالى 

توهست بؾيق " مو حامل " لها رف واحس 

وكليت 

سلمى كاىت جالسة و جوالها وٓست اول م 

بضررييوويي : طآت هيام وقالت 

لألسّ : هيام ؿحكت بؾيق 

ًازي يروحي : سلمى حؾوتها وقالت 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم  �ًضان اتحْس ا



البارت قغيييير وىسلته واىا يف ىع  )

 ( ��االحتْاالت 

ًازي يروحي : سلمى حؾوتها وقالت 

! م زًلت بس طْيوي استْرٌ : هيام 

رالظ روحي مى رًس وحللي : سلمى 

وطويف وطْيتس 

م ايب اروح : هيام بهمس سميتها سلمى ٓيه 

له اػالً 

ليه ؟ : سلمى 

هاه والطيء : هيام ٓست 

اىقققيي : سلمى ًغبت 

مسري وهللا مياز ايب اقرب مه رًس : هيام 

وليه ان طاءهللا ؟ : سلمى 



مره سميته يكلم مضاًل : هيام همست 

ىوييممم : سلمى ػررت 

ال ال بس ًضان م تبلٍ ًليتس : هيام 

كيب واىتي وطْيتس تحسستي : سلمى 

اسلوبه ميها كان يحرق قلبي : هيام 

وش كان يقول مثالً ؟ : سلمى 

مثالً م كان ميغب باليكس مبتسم : هيام 

كول المكالمة ويؾحك ومسري وش كاىت 

تهمس له ااااه احرق قلبي واُلب رزوزه كان 

! يهمس ٓيها ًضان م اسميه 

ًضااان كصا م : سلمى اىْجرت ؿحك 

تقلييه قسامه بالله متى ارر مره طآتس ؟ 

قبل اسبوو وىع : هيام 

كْو بوتتيي التقلييه قبل الييس : سلمى 



: هيام ؿربت ػسرها بذْه وقالت 

ميلييتس رابسته ربس 

يوللس : ؿحكت سلمى وقاكيهم ػوت رًس 

كريق 

رًس ال : حويه ٓست وقالت بغوت ًايل 

تسرل محس ٓاؿي لك 

م بسرل بس ويه هيام ؟ : رًس ًغب 

حويه لْت تبي تضوِ هيام وحغلتها تأطر 

مو : لها وتقول ال ال حويه ٓهمت وقالت 

موجوزة 

وييوها ؟ ! ىييممم : رًس بحسة 

ال هي موجوزة ٓالبيت بس مو ًوسي : حويه 

طويف يل كريق : رًس 

! يذي اشلّ تْهم اىت : ليه بحسة 



ليه اشا اىتي قس الكلمة اكليي يل : رًس 

الكلب واحضوي بروح : هيام بهمس لسلمى 

له بس م بوؿح له 

يالله روحي بس رليتس ثقيلة : سلمى 

هيام وآقت وراحت لرًس 

ياهال بالروح وهال : رًس ابتسم اول م طآها 

بالهيام 

هال هال : هيام بسون ىْس 

! آا كصا تقابليه زوجتس بيس اسبوو : رًس 

تراك ازًجتوا كل م اقابلك واىا موْسة : هيام 

تقول زوجتس ومسري وش 

لبى وهللا الموْسييه : رًس ؿحك وحؾوها 

هيام م حاوكته باليكس كاىت تبيسه موها 



ابيس موتس ؟ : رًس بيس وجهه وىاهرها وقال 

لو تْؾلت ييوي : هيام 

رًس بيس ولّ ًلقول وتلقم وكلى بسون اي 

رز ثاين 

رًييس : هيام طهقت وقالت 

رًس لّ لها مه بييس واطر لها تسرل وكلى 

هيام زرلت وقلبها يسق وتأىيب الؾميير 

يويلليي ي سلمى ززًيلل / اطتَل وقالت 

! زًل جسي ان طاءهللا : سلمى 

اِ طْيتس : هيام ابتسمت بؾيق وقالت 

ًليه 

اقووول تيايل ساًسيوا : سلمى تذغرت 

بس 



جلست هيام وكملت طَلها اللي تركته 

ىاقع 

" ًوس الرجال " 

هللا يستر وراه شا تلقم : محمس 

ٓارس ٓس وراح لرًس 

آا زًالن ؟ : ٓارس 

ال ال : رًس 

اجل ليه تلقمت ؟ : ٓارس 

بس كصا بسون سبب : رًس ابتسم 

ويه بتروح ؟ : ٓارس ابتسم 

للموت تذاويوي ؟ : رًس احتست ىنرته 

! هاااه : ٓارس 

ركب رًس سيارته وكاار ٓارس وركب ميه 



ولس ٓيك طيء ؟ : ٓارس بحسة 

ايييهه : رًس تَير موزه وكلى ًغبيته وقال 

ٓييويي كل طيء 

احتسم يولس اليم وش راكرك ٓيه : ٓارس 

ٓالهيام : رًس 

يوووه اجل ًوز رلوا ىأرصها : ٓارس ابتسم 

هصي هي المضكلة : رًس 

ليه ًسى م طر : ٓارس ققب 

ابس يالْارس يل اسبوًيه م : رًس بسًل 

طْتها ويوم طْتها تَيرت وم تبيوي وتبيس 

! مه حؾوي 

ُرييييب وهللا يمكه تيباىة : ٓارس 



ال يحبيبي م ٓيها اال كل ريير : رًس اطر له 

لكه يف وحسة مه البوات تحضي راسها كالم 

! وتجيوي البوت مقلوبة 

!! تتوقيها : ٓارس طهق 

ايه سلمى : رًس 

ال يذي سلمى يف حالها احس : ٓارس ؿحك 

اىت اللي يف حالك يييوين : رًس 

هللا يستر بس اىت التقول طيء : ٓارس 

واثقل ورلك رصيييه 

ًمرك طْتوي رْيّ ؟ : رًس 

ايه اول م طْت هيام : ٓارس 

رًس ابتسم اول م تصكر اللقاء بيوه وبيه هيام 

ُير الهيام ؟ : وقال 

اييه اول م تيسوت مضاًل ٓيك : ٓارس 



يييت بس كوت : رًس  ّْ تيقب اىت وياها م ر

كلمها ابيها تتوازل  ايب اًرِ وطْيها وتراين ا

وتراها رٓيت قؾية و سلمى 

ًازي حولها لموغور : ٓارس ابتسم بذبث 

اليه طكلك واليققلل كيّ م : رًس ػرخ 

ٓكرت ٓيهاا 

ايه مه اول : ٓارس 

ًلقول رًس زق و موغور وقاله كل طيء 

واحترق موغور وجاب القؾية له وقال اىا  )

المسؤول ًوها واستسًوا مضاًل وكاىت 

ًليها ؿربات رْيْة ويسوب توؿح 

وًلقول قْل ملّ القؾية يف ليلة وحسة 

وتوازلت مضاًل ًلقول ومه بيسها ارتْت 

 (مه االىنار ورجيت لألمارات ًلقول 

" ًوس البوات " 



بوات ازق ؟ : هيام 

يذتي اطَلتيوا زقيي : سلمى ًغبت 

لبيه : زقت هيام و رًس ووػلها ػوته 

هيام هامت ٓيه وًلقول قامت ركؽ 

لبيت حاج يالرًس : للَرٓة وقالت 

امريوي ؟ : رًس 

ويه رحت ؟ : هيام 

موجوز وهللا : رًس 

ويه ؟ : هيام 

ٓقلبتس : رًس ؿحك بذْه 

يالبيه : هيام اىهارت بيس ؿحكته وقالت 

يالؾحكة 

يوه سميتيها ؟ : رًس 



ايه : هيام استَربت 

ًيوين وش بَيتي ؟ : رًس 

كأىك تبي تسكر : هيام 

وهللا اين مضَول : رًس 

وش تسوي : هيام 

مى ٓارس : رًس 

اجل سالمتك : هيام ٓهمت وقالت 

رًس سكر بسون اي رز وجلست هيام تتصكر 

ااااه يحم ٓارس : ؿحكته وقالت 

وش االهات شي ارتي : حويه بغوت ًايل 

! وبيسيه وطسرل ٓارس 

اروتس حسبي هللا : هيام راحت لها وقالت 

ًلييه يصبحووي يف ابسف تْاػيله وحركاته 



! هللا يحلوكم ػسق : حويه ؿحكت 

قغستس يحلوه هو : هيام 

وهللا اىه وال طيء ًوستس : حويه ؿربتها 

! اًوبوتس اىتي اجمملل موه 

تستهبليه ػح ؟ : هيام 

ال كبًيا اىتي تضوٓيوه اجمل ؟ : حويه 

وال اهون وهللا بس قسم بالله ان : هيام 

اروتس طضضقق 

كيييس يروحي كالى ًلي : حويه ابتسمت  ا

يَبية هو : هيام ؿربت راسها بذْه وقالت 

كبر اىتي اللي كاليه ًليه  ا

يوه اللي هو : حويه 

: وقالت  " ٣" هيام طآت الساًة وكاىت 

بوات بوام ػحوين قبل االشان 



بايق ًضريه : سلمى كاىت ٓالمقبد وقالت 

زقيقة اطريب ماء واىتنري الغالة وػلي 

وىامي 

تقوليوه ؟ : هيام 

ايه وهللا : سلمى جات 

ػملوا البوات واشن وػلوا وىاموا كلهم وكان 

بيت ابو رًس للحريم وبيت ابو محمس للرجال 

" ليلة الييس " 

ميييوه اللي رصتت الْير ايب : هيام بغراخ 

! اسوي طيرريي 

ميي ميي اػبري بايق رغلتيه : بيان 

زامتس رصيتيه واىا : هيام جات لبيان ركؽ 

اللي سذوته بتسويه طيري ُغبه ًليتس 

تم : بيان 



جلست هيام ًوس رجول بيان توتنرها 

تذلع 

بواااات احف جمر : بضرى جات ركؽ 

تتبذرون ؟ 

هيه سالمات ال رليه بكرا : سلمى 

وهللا ؟ : بضرى 

ايه : الكل 

بضرى جلست تضوِ حويه اللي كاىت 

وه يحويه : تحوي يسيوها وتوقضها وقالت 

يحم ٓارس ٓيتس 

يييوين ي بيضو ويحم : حويه ابتسمت 

محمس ٓيتس 

ويه هيام : بضرى لْت 

ًوس بيان ٓالَرٓة : سلمى 



ايه قبل اىسى ترا رًس برا يبيها : بضرى 

حمار : سلمى رمت كرتون ًغيرها وقالت 

! اىتي اقولتس ٓالَرٓة وتيلميوا 

كيب طْيتس ًغبتي : بضرى 

بضرى قومي مه وجهي : سلمى 

بضرى راحت وهي تؾحك وزرلت الَرٓك 

هيام رًس ازًجوا روحي له : وقالت 

رليه ميليتس موه : هيام 

بضرى راحت وجلست و جوالها 

هااه يرًس هااااه : ليه كليت 

هويتي يف جهوم واىا استَْر هللا ويه : رًس 

! هياام 

ماتت هيام رالظ ؟ : ليه 



تراتس : رًس مسك ٓكها بقوة وقال بحسة 

ماىتي ًاجبتوي مه ٓترة اًقلليي قبل 

! اشبحتسس 

يوه مره رْت ترا : ليه 

!!! ليييووه : رًس ػرخ 

وي كوا ىمسح رالظ : ليه طهقت 

قويل لهيام رًس يتحلّ ٓيتس : رًس بيغبية 

ليه زرلت ووػلت الكالم لهيام ومى شلك م 

هس ٓيها طيء وكملت تسوي طيرها 

ورلغت بسري وىامت 

الكل ىاموا اال سلمى وحويه 

بوت بتواميه : سلمى 

ايه بس بايق ىع ساًة : حويه بتيب 

واُسل الحوى 



كويس بوسسح اىا وبحاول اىام : سلمى 

كيب : حويه 

اىسسحت سلمى وكاىت تحاول توام وٓيالً 

ىامت بيس م قامت حويه تَسل الحوى 

حقها 

" الغباح ًوس الرجال " 

رًس جبت ًيسك ؟ : ابو محمس 

ايه بصبحه بيس ًيس ابوي : رًس 

جيلها اًيازك زايمه : ابو محمس ابتسم 

يولسي 

واىت ميوا يجس : رًس باس راسه 

شبح ابو رًس ًيسه وبيسه رًس ًلقول وكان 

ٓاته كاليازة وزرل ركؽ لبيتهم وكان 



ارتاحي يمه بتروش : ٓاؿي وقال ألمه 

واحلق واجي اسلم ًليتس 

كيب يروحي طّ هيام : ام رًس ؿحكت 

ٓبيتك 

رًس ٓس وكلى ركؽ لسيارته وكلى لبيته 

هيامي : وػل وٓتح الباب وقال 

هيام كاىت تحف ارر لمساتها راتم زواجهم 

يييوين : وقالت 

رًس كلى للَرٓة واىهبل اول م طاِ هيام 

كاىت البسة ٓستان ابيؽ حرير يوػل لحس 

ركبتها وٓيه ٓتحة ػَيرة توؿح لوا ٓذصها 

وماسك و جسمها وبارز كل تْاػيله 

وطيرها االسوز كان لحس اسْل ههرها 

كسسواراتها الواًمة  وطامّتها وُمازتها وا

كاىت كآية اىها تذلي الياقل يوهبل وريحة 



ًقرها اللي وػلت ألرر البيت اىهت رًس 

كصا كثييير : اللي تقسم وباس راسها وقال 

ياهيامي 

كيب روح : هيام ؿحكت بذجل وقالت 

تروش وتيال بسل وتكْى التقلى قسامي 

واىت بموضْتك ماين ىاقغة اهيم ٓيك 

ٓالغبح 

رًس ابتسم وراح يتروش وكاىت هيام تبذر 

ثوبه باليوز اللي مسك يف ٓستاىها بيس 

ورلغت كل اُراؿه وكلى رًس بموضْته 

تيايل : اللي حاوكت رغره وزرل وقال 

احس اين جبت الييس ٓالحالقة 

اىا وش : هيام كاىت واقْة ومتذغرة وقالت 

قلت 



: رًس سحبها وجلس و الْراش وقال 

ارلغي 

جسء مه طوبك اقغر : هيام ؿحكت وقالت 

مه الثاين 

بس تهبل : وتقسمت وباست طوبه وقالت 

بكل حاالتك 

اوثق ٓيتس ؟ تراه : رًس ًقها المقع وقال 

طوب اىتبهي 

هيام تقسمت بهسوء وكاىت قريبة موه 

وقغت السايس بهسوء وتركييسز وٓجأة ققى 

لبى : تركيسها بوسة رًس لمبسمها وقال 

الشييييه ييرب 

ولبى : هيام حقت طيرها ورا اشىها وقالت 

الرًس ييرب 



رًس قام وطاِ طوبه وكان كويييس جًسا 

وكليت هيام تجسز الْحم ًضان تبذره اشا 

لبس طماُه 

قريب : لبس رًس طماُه وقال 

ابتسمت هيام وهي تيوزت و حركته وزرله 

: ميه وتبذروا ورلغت وحؾوته وىققت 

كل ًام واىت ًيسي واجمل ايام ًمري وكل 

ًام واىت ٓرحة قلبي وحني الحلو وكل ًام 

واىت لييسي ٓرح 

يف قربتس كل ًمري : رًس ّطس ًليها وقال 

اًيااز اىتي رؿا ًمري واىتي ًيسي بكل ًام 

 !

ي ًساين م : هيام ابتسمت بحب وقالت 

اًيص ًيس بسوىك 



والموتس ياهيام : رًس احتست ىنراته وقال 

كوسل ابو  الرًس ىمضي قبل اهيم ٓيتس وا

الكضذة ؟ 

ال ال امص يالله : هيام ؿحكت 

رًس مسك يسها وّطس ًليها وىسلوا مى بيؽ 

بيس م لبست هيام ًبايتها 

وػلوا االستراحة اللي كل اليايلة كاىوا 

متواجسيه ٓيها 

ارحبوواا : سالم 

رًس اطر له ٓالسيارة وابتسم 

وهللا م الوم : ىسل هيام ًوس باب الحريم وقال 

اليصااال ٓيتس رلييهم يف ُيؾؾهم 

واحرقيهم يالهيام استوزًتس هللا وسحب 

يسها وباسها بقوة وكمل امريوي ىاقغتس 

طيء ؟ 



وياك يروح هيامك وال جيلك تسلم : هيام 

اىتبه و ىْسك 

رًس ابتسم وىسل ميها ووػلها للباب ورجى 

ارص حسامه وسالحه وربقها و ػسره وزرل 

هللا : للرجال وهو يرمي مه مسسسه وقال 

يبقييكم جميى وجيله ًييس يوياز ًليكم يا 

اهلي 

الكل ٓس بحكم اىه رًس وسلموا ًليه وًايسوه 

وجلسوا يسولْون 

حسبي هللا ػرت : جاء كاسر يغب القهوة 

! قهوجي ًوسكم 

ال ػايم : ومس ٓوجال لْارس وقال ٓارس 

كسره يف : كاسر  اممسسك الْوجال ال ا

وجهك 



الكل ؿحك وكمل كاسر يغب وم ػسق 

يذلع ومسك يس شيب وكليوا برا 

" ًوس البوات " 

زرلت هيام وراحت للمَاسل تؾبف طكلها 

ماطاءهللا تهبلييييه يالهيام تيايل : وًس 

اسلم ًليتس 

حيايت وهللا : هيام 

سلمت ًليها وكملت تؾبف طكلها وزرلت 

المجلس والكل قام وكان مجلس الحريم مو 

اقل مه مجلس الرجال كان مليييااان باليجس 

وبالحريم الكبار والغَار وػوالً للبسران 

بسم هللا ًليتس يالهيام : ام رًس 

ام هيام مسكتها وحغوتها 

! لصي السرجة : هيام ؿحكت 



! ايه واسوء بيس : سلمى 

هيام ٓست اول م سميتهم يضَلون اُاين 

وقامت ترقع وتتمايل وهي ماسكه ٓوجال 

قهوتها وجوالها وتغور رجولها مى يسيوها 

طاركتها حويه وقامت ترقع وحويه ارصت 

االىنار كلها بحكم اىها اليروس وبكرا ًرسها 

: هيام زُركت اول م طآت حويه وقالت 

ًاطت حويوي ًاااطت ًروستوا 

ٓسوا الحريم وزُركوا كلهم واللي ساكته 

وهي ميته ُيؽ اىها ارصت ٓارس وقالت 

يالبيتس يهيام : حويه 

هيام ؿحكت وىسلت ٓوجالها ومسكت يس 

حويه وػارت تراقغها 

سلمى تحمست وقامت تضاركهم والكل 

قاموا يغْقون 



بوات مو كبييية هيام تجووه : طوق بأىبهار 

 !!!

طْتي وجى وش تسوي شي : جميلة بحسس 

وقسم بالله م الوم رًس ٓيها اػالً حرام ٓيه ! 

هي 

حبيبي وقسم بالله ! ىيممم : طوق ًغبت 

التواسب والتواسق بيوهم يوججيى 

ازري كيب : جميلة 

اىا م حارقوي اال حويه كيّ جابت : ػالحة 

راس ٓارس 

! هللا يقرٓكم رالظ : وًس بقرِ 

سكتوا البوات ًلقول 



وزرلت وًس ترقع مى البوات ومسكت يس 

هيام وكاىت يسها ىااااًمة ويوجى القلب 

طكلها كاىت ٓاتوه بكل م تيوي الكلمة 

يولللس : رًس زرل ػحون الَساء وهو يقول 

كرييق 

ييووللسز : محمس كان وراه وقال 

هيام تيايل ميي : ام رًس 

هيام مسكت يس ام رًس وراحت ميها 

للمقبد 

كان رًس متيغب ومتضمر وكان يْته 

ػسق 

طْيك جيت : هيام جلست جوبه وقالت 



رًس كان مضَول لّ ًلقول لها وباس 

اليوم مقسر اتحملتس : رسها بقوة وقال 

مقسر 

هيام لْت وكاىوا الضَاالت يواهروىهم وقالت 

واو ماما اىتا وبابا مرره هييلوو : الكساىسرا 

هيام كان رسها يوبؽ ويحترق احراج وقالت 

ايه بس بابا م يستحي و وجهه : 

رًس لّ وجه هيام وباسها اقوى مه قبل 

حررام حرم : وكان قريييب مه طْايْها وقال 

السم ان مياز ميي ًقل 

رًيسز رالاظ : هيام 

يمه شي االربى : رًس ؿحك وقام وقال 

ػحون ػحويه ًوسكم وػحويه ًوسىا وبايق 

ٓيه ػحويه بيجيبها محمس 



ام رًس كاىت زارل ٓالمقبد وم طآت 

كيب كيب : طيء وقالت 

هيامي : رًس لّ قبل يقلى وقال 

ًيوىها : هيام 

اجيتس ؟ : رًس ابتسم 

يوه وش : هيام 

تيايل ؿبقي حسامي يسيوي وسذة : رًس 

هيام قامت تّضس حسامه وهمست يف اشىه 

يحنه الحسام طاز ًليك قسامي : وقالت 

ػسق ان االىاىية اػبحت ال تقاق 

ورب البيت ي هيام اين ال اجرم : رًس بذقة 

ٓيتس 

اه احبك يكلب مقسر : هيام ؿحكت 



وباست ٓكه بقوة وراحت تركؽ ؿحك رًس 

اًوبوها الـ اه محالها موتس : وقال 

زز يالله : ؿحكت هيام قبل تسرل وقالت 

كلى رًس وهو يؾبف طماُه 

ولس ٓيه : وزرل ٓارس مذالّ رًس وقال 

احس 

ال ال رح : رًس 

يذالة : زرل ٓارس وىسل الغحويه وقال 

ىازيه ويه حويه ؟ 

مسري بس موجوزة ىاز ًليها : ام رًس 

وبتجيك 

يالحويه : ٓارس 

: حويه ٓست وكليت له مه المجلس وقالت 

يالله وطصا الكضذة روِ و قلبي يالْارس 



ماطاءهللا تضوٓيوي : ٓارس ؿحك وقال 

! والتضوٓيه ىْستس 

هاىت : حويه حاوكته وحؾوته بقوة وقالت 

بكرا واىا بيه احؾاىك 

م تضوٓيوي مييت : ٓارس طّس ًليها وقال 

سيااازة هللا يسهلها يارب وبيسيه اُاااار 

واحترق الكل يضوٓتس بصا الشيييه كله اه 

يقلبي يحويوي 

كل : حويه ؿحكت وهي رجالىه موه وقالت 

ًام واىت ًيسي يالْارس 

وكل ًام واىتي ايامي وكل : ٓارس بحب 

اًيازي يالمّهرة اللي م طست اال ٓارسها 

طرايك تقلى قبل : ابتسمت حويه وقالت 

تغْقوا جسيت 



ؿحك ٓارس اول م طاِ ام محمس تواهرهم 

استوزًتس هللا مه الحساز يالحويه : وقال 

وباس راسها وكلى ورجيت حويه ركؽ 

للمجلس بيس م سميت اُويتها المْؾلة 

ورقغت بحب وهي تتصكر كل تْاػيل 

ٓارس بحب 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم  �ًضان اتحْس ا

ا ما قغير بس يجووه ػسق  ) ًً البارت ىو

كتب اىا واشا امساين ىسلت  استمتيوا وبكمل ا

 ( ��واشا ُلبوي الوياس رليته بكرا 

وباس راسها وكلى ورجيت حويه ركؽ 

للمجلس بيس م سميت اُويتها المْؾلة 



ورقغت بحب وهي تتصكر كل تْاػيل 

ٓارس بحب 

اًوبوكم تكسرت : سلمى بتيب ىسلت كيبها 

رجويل 

اه موجس رجويل م احس ٓيها : حويه 

! ايب اًرِ هيام للحيه م تيبت : سلمى 

تضوٓيييه : حويه ؿحكت 

سلمى بغوت ًايل بحكم ان السماًة 

يهياااام رالااظ يرحم : ػوتها ًايل ومسًج 

امتس اجلسي 

: هيام لْت اول م سميت ػوتها بس قالت 

م اسميتتتسس 



ميليتس موهم : ليه مسكت هيام وقالت 

يبوىتس تجلسيه ارقغي ميي واسحبي 

ًليهم 

وهللا بايق م تيبت حلْت : هيام بؾحك 

احلل الييس 

كْو : ليه 

هيام : طوق 

ىيم : لْت هيام بكرهه وقالت 

: طوق قربت بحيث تسميها هيام وقالت 

 طهور مى زوجها م ٦طذبار اللي كملت 

حملت 

حبيبي : هيام بؾحكة مستْسة لضوق قالت 

احس ًلمتس الذغوػية والتبيه طرح 

مقول ًوها ؟ 



ُبية طكلتس م تسريه ان : طوق ؿحكت 

الكل مغسوم اىتس للحيه م حملتي حتى 

 اطهر وحملت ٣بضرى م ػار لها متسوجة 

اػحي ًلى ىْستس 

اِ حضوورة م اتحملتس يى : هيام 

طوق لْت وراحت لجميلة 

قلت لها : طوق 

مذتلْة شي طلون للحيه م : جميلة بحقس 

حملت 

تهقيه ان رًس للحيه م : طوق طهقت 

!! لمسها 

مستحييييللل : جميلة طهقت ميها وقالت 

! البوت تّضس الواحس وهللا 

ايه ازري بس طكلها م سمحت له : طوق 



تتوقييه ان رًس يوتنرها : جميلة ؿحكت 

تسمح له ؟ 

اسميي وش بقولتس تذيلي لحقت : طوق 

هيام و زرلت المقبد وكان رًس موجوز 

ويوسل الغحون وجلست جوبه والرجال 

واؿح مضَول تذيلي لّ لها وباسها يف 

رسها بقوة وقال مقسر ومسري وش 

وؿحكت هيام ورجى يبوسها ييوي 

بالمذتغر المْيس رًس جايها و وجهه ويحبها 

جميلة كاىت مغسومة ان رًس ممكه يكون 

!! متأكسه اىه رًس : روموسي وقالت 

! طْتتتي حتى اىا اىغسمت : طوق ؿحكت 

اىضهس اىه جايها و وجهه : جميلة 

اه يحسريت رًس يجوه قسم : طوق بؾيق 

بالله كيّ رصته حاللها 



ميليص توتنريه رًس : جميلة ؿحكت 

يلتْت لتس واىتي وال طيء ًوسها ؟ 

ريير ػح اىها حلوة بس : طوق ؿربتها 

! حتى اىا حلوة 

ايه بس م توػليه لسلمى حتى : جميلة 

! يمليوىه : طوق ؿحكت 

واي بوات هيام : وًس جات وجلست بتيب 

للحيه ترقع 

تستيرؼ : طوق 

مرررره : جميلة 

هللا : وًس لْت لهم ورٓيت يسها وقالت 

يرزقكم حياة 

رييير : طوق وجميلة 



وًس قامت وراحت وزرلت المقبد وطآت 

كاسر ٓيه ورجيت ركؽ وػقيت يف رًس 

اللي كان زارل المقبد 

!! يوللسز كرييقق : رًس ػس بسرًة وقال 

وًس ارتيبت وبكت وهي ماهي قازرة تقلى 

رًس ورر بقلى : وقالت 

جات هيام اول م سميت ػوته وطآت 

وًس ترتجّ وتبكي وركؾت وبيست رًس 

ليييه السموو ي وًس : وحؾوتها وقالت 

وهللا اسْه م كوت اقغس : وًس 

طسزًووهه : هيام 

وًس حؾوت هيام وجات حويه 

وي طسالْة ليه تبكي وًس : حويه 



زرلت وطآت كاسر اتوقى : هيام ؿحكت 

وكليت ركؽ وررطها رًس وهو زارل 

وػرخ يف وجهها 

حويه اىْجرت ؿحك وحؾوت وًس اللي 

طكلتس م : ؿحكت ميهم وقالت حويه 

كثر وحسة تجيب الييس وٓارس  تيرٓيه اين ا

طوي ويصبحوي 

بقوم اطوِ وش يبون : هيام 

تمام واىا بسرل وًس واجيتس : حويه 

وًس قامت وراحت مى حويه وزرلت 

المجلس بيس م هست ورّ احمرار وجهها 

اما كاسر اللي كان مغسوم مه جمال وًس 

وهو اول مره يضوِ بوت ألىه هازي وزايم م 

يغازِ احس بس اليوم مسري وش ػار وم 



استوًب اال مه ؿربه رًس و راسه وهو 

! طل الغحون اًجل ًلي : يقول 

ابضر : كاسر 

طل كاسر الغحون ويبي يوزيها للمجلس 

وقبل يقلى قال يولس وسميته هيام ورجيت 

امص ي كاسر : للَرٓة وقالت 

كلى كاسر وزرلت هيام لرًس 

طْيك روًت البوت : هيام بؾحك 

رًس م رز وهو للحيه موذرش 

!! اليكون : هيام مسكت كتوٓه وقالت 

وش ؟ : رًس رٓى راسه لها وقال 

وال طيء وش بَيت ؟ : هيام 

جاي اطل الغحون تضيليوها ميي ؟ : رًس 



ابس ازهلوي : هيام 

ال هللا يذليتس اقيسي امسح : رًس ابتسم 

ميتس 

رًس وراك و البوت : حويه جات تؾحك 

يوووه رالظ ًاز هي اللي : رًس بيغبية 

ررطتوي 

هيام وحويه كاحوا يؾحكون 

رًس ؿبف الغحه وارص طماُه وتيغب 

ٓيه وطله وكلى 

رًس اليكون زًلت : هيام وهي تركؽ وراه 

تذسيه تسًليوي : رًس 

ػسق اىك ورو : هيام ؿربت كتْه 

اشا اىتي قس : رًس ابتسم وقال قبل يقلى 

كلمتس رليوي ارجى واالقيتس هوا 



بتضوِ : هيام 

كلى رًس وىسل الغحه وقال بيغبية وػوته 

رييير يييال قوموا يسكم : اللي هس المجلس 

بيسي 

الكل ٓس وزرلوا ووقْهم ٓارس اول م طاِ 

يوللسز ورروا مه القريق : حويه وقال 

الييال بيسرلون 

حويه مسكت هيام وراحت ركؽ لمجلس 

الحريم وسكروا الباب 

امضوا : ٓارس 

زرلوا المقبد ورلغوا كل الغحون 

االُراؼ حقت الرجال ووزوها للمجالس 

ايييه وهللا والويم ٓيكم يييال : رًس ابتسم 

ًمي واليهوىون الباقييه 



ابضضر بيسك م سويوا طيء : سالم ؿحك 

طوي واجي : رًس تصكر هيام وقال 

كلى لقسم الحريم وٓتح ىع الباب وطاِ 

يمه ارحبي : ليه وامه واقْيه ٓالسيب قال 

جيلوي قبلتس ىسيت اسلم ًليتس 

ًازي يولسي وهللا يبقيك : ام رًس ؿحكت 

سلم ًلى امه وًلى ليه وًايسهم وًقاهم 

ويه حويه : ًيسياتهم وقال 

وراك : حويه كاىت واقْه وراه وقالت 

رًس لّ وؿحك وحؾوها وًايسها 

م ًايست هيام ػح ؟ : حويه همست له 

هيام اول وحسة ًايستها بس بايق : رًس ابتسم 

ًيسيتها رليها تقلى وىازي امها ميها 



يذالة رهّ : حويه زرلت المجلس وقالت 

ويهيام رًس يبيكم 

ام هيام قامت وراحت له هي وهيام 

رًس تقسم وباس راس ام هيام وًقاها 

وهللا م ترزيوي يذالة رصيها : ًيسيتها وحلّ 

جيلوي قبلتس 

يالرًس وهللا لو م اىت ُايل كان م : ام هيام 

رصيت بس ابضر باليوؼ وىرجيها لك 

باألٓراح 

اليوؼ طوٓيها وراتس : رًس ابتسم 

لْت ام هيام ًلى بوتها وهي تحمس ربها ان 

هللا يذليك لها : هيام ارصت رًس وقالت 

سوس وشرر وًسوة يارب 

امييه هيام تيايل : رًس 



هيام تقسمت ومسك يسها وزرلها المقلف 

وهصي ًيسيتس وهللا : حق الحريم وقال 

اىتس الييس بكبره 

م تقغغر : هيام ابتسمت وارصتها وقالت 

وهللا 

قسم بالله ي اين : رًس باس راسها وقال 

ماااسك ىْسي بغيوبة وطصا الشيييه 

ًقوي بيت طير يالله : هيام ؿحكت وقالت 

وهللا م تروح كضذتي هباء 

: رًس باس طامّتها وقال 

طيور ُحبي تجاهتس 

هو امر ٓرؿي اجبرتوي ًليه 

ابتسامتتس ُمازتس وطامتس 

وجمالتس ايل مآييه حيله 



ولهْتي يف كل مرّة لضوٓتتس 

رًس : هيام حؾوته وقالت 

يييون الرًس : رًس ابتسم وحاوكها وقال 

رلك كصا تكْى رلوي اطبى مه : هيام 

حواىك ولياز تيغب وتغارخ وتؾرب 

اىا ميتس طذغية حتى ىْسي م : رًس 

تيرٓها وال ُيرتس اىا رًس اليغبي واللي 

يرًب قبايل 

هيام ابتسمت وهي ٓيالً ًارٓه ان الكل 

يوغسم اشا طآوه ميها وكيّ يتحول وقالت 

ييوي اىا المذتارة : 

اًوبوتس : رًس بيس وقرب مه وجهها وقال 

اييه م تضوٓيوي امووت يف كل مره 

اطوٓتس 



هيام ؿحكت وقاكى ؿحكتها زرول طوق 

للمقلف وكان رًس ميقيها ههره وم لّ 

جميلة ويه الضاحه : وقالت 

هيام كاىت تواهر ٓيها وطوق للحيه م لْت 

طوق رير ؟ : وقالت 

هللا يذررطتس : طوق لْت بقوة وػررت 

وسكتت ثاىية وقالت ييمهه رًس 

وكليت ًلققول وسكرت الباب بقوة 

حضى وش يمه رًس وهللا لو اين وحص : رًس 

م اىت تقول اىك : هيام ؿحكت وقالت 

تذوِ قبايل 

روحي تَسي واشا رلغتوا : رًس ابتسم وقال 

اكليي مى اهلي وكاسر اىا بروح بسري 

بجي ميك : هيام بؾيق 



ميي ابوي وجسي بوروح الضرقية : رًس 

ىجيب جسي ٓهس واهله وىجي ًضان اليرس 

بكرا 

يووه بتسآر كيب بروح ميك البيت : هيام 

اجهس اُراؿك 

طْيتس م يحتاج ػس رز اػالً : رًس 

كيب اشا قسك بتمضي زق ًلي بقلى : هيام 

اوزًك 

لصي السرجة : رًس حؾوها ورٓيها مه االرؼ 

بتضتاقييه اًرٓتس ىغابة بتليب ًليتس 

سلمى وتقتوييه 

وطسرل سلمى : هيام ؿحكت وقالت 

الحيه 

هي اللي تَيرتس ًلي : رًس بحسة 



ال وهللا اىها مسيكيوة : هيام اىْجرت ؿحك 

! جيل اليسو السكيوة : رًس 

يالله امص : هيام 

كليوا وزرلت هيام المجلس تتَسى ورًس 

راح يلحق الَساء 

ويه رحت اىت : ٓارس 

زرلت اسلم و : رًس جلس ورٓى كم ثوبه 

اهلي 

يووه للحيه م سلمت ًليهم : ٓارس 

لألسّ تَس تَس : رًس 

ٓارس سمى بالله وبسأ ياكل ورًس مثله 

رًس : سييس بحقس 

هال : رًس م ىاهر ٓيه 



ًقوي الضقة اللي ًلى القاولة : سييس 

مه توػي : رًس لّ له بونرة مرًبة وقال 

! اىت ؟ اػَر ًيالك اًوبوك احترم ًمرك 

كبر القاولة م تبيس ًوك : سييس اطتف  هللا ا

طيء 

: ٓارس لّ وراه والقاولة كاىت بيييسة وقال 

سييس تستهبل ؟ وبيسيه المجلس مليان 

! بسران م لقيت اال رًس 

اػه اىت محس كلبك : سييس بيغبية 

تحامي اًوبوك رًس يسًس وجهك وللحيه 

توقّ يف ػْه 

ٓس رًس وتذقرى الغحه كامل وىف ًلى 

وررااا م تووققمم : سييس وػرخ يف وجهه 

!! وتسسس حلققكك 



الكل ٓسوا والييال يحاولون يبيسون رًس ًوه 

بس رًس م تحمل اول م ليه سييس ًمه 

ىازر المتويف وكاىت الضياكيه ٓوق راسه 

بس سييس م كان اقل مه رًس وللحيه 

حامل الؾَيوة ٓيه بيس م ٓسد رقوبته وم 

ارص هيام وسحب الذوجر حقه وحقه يف 

قمممم الا وهللا اىيي : بقه رًس وقال 

!! ألكيوك 

!!! اكقيه يالررمة ييالله : رًس بيغبية 

سييس زرل راس الذوجر يف بقه رًس وػرخ 

!! ااكققيووه : رًس 

: الكل يحاولون يضيلون رًس وكاسر ػرخ 

ارٓيوه طووي بس 

رٓيوه الرجال وكاسر ؿرب رجله بقوة و يس 

سييس وكارت الذوجر بيييس موهم وػرخ 



مررؿؾااان اىتواا ًييس ًييس حسبي : ًليهم 

!! هللا ًلييكم 

رًس قام وكان مَقي و بقوه اللي ىسٓت 

كرمكم هللا يبه اىا ٓالسيارة اىتنرك : وقال  ا

اىت وجسي 

رح يالرًس رح : ابو محمس 

!!! كيوك : ٓارس ٓس ميه وقال 

ال : رًس كان يغب ًرق وقال 

!! وطْيك ماسك بقوكك : ٓارس بضك 

يووه يالْارس م ٓيوي طيء : رًس 

رًس ورر يسك : ٓارس احتس ػوته 

هيياام : رًس زرل قسم الحريم وقال 

هيام كاىت ًوس المَاسل ُسلت وراحت له 



لبيه : هيام 

بروح الحيه : رًس 

بسري كيب : هيام بؾيق 

م بوقول ًلمتتس : رًس ابتسم 

اه ياهيام : هيام حؾوته وتألم رًس 

رًس طْييك ؟ : هيام ىاهرت وجهه وقالت 

وال طيء : رًس 

هيام ًلقول مسكت يسه وسحبتها وطهقت 

: اول م طآت السم وبكت وقالت 

وطْْيييك يالرًس 

زرليوي المقلف : رًس كتمها بيسه وقال بحسة 

سريى 

هيام مسكت يسه بقوة وهي تستيجل 

رقواتها وطآت المقلف ٓاؿي زرلته 



طْيييك مه : وسكرت الباب واىهارت تبكي 

ايضص السم شا 

بسسسيقه : رًس ىسل ثوبه وٓويلته وقال 

يبوتي ليه تبكييه 

هيام طآت الجرح كان ػَيير بس ًميق 

ا ما وقالت  ًً هللا يجيله بقلبي يالله : ىو

الاا بسم هللا ًليتتس : رًس حؾوها وقال 

اىتنر بجيب االسيآات : هيام 

استيجلي يمكه اموت مه : رًس بمسح 

بيستتس 

!! ررًيسز : هيام 

رًس اطر لها تروح وهو يؾحك 

كليت هيام وقالت لحويه وحويه اىقلقت 

لْارس وقالت له 



اين وهللا قس زريت طوٓوا يل كريق : ٓارس 

ازرل ميي : حويه 

مررييؽ : زرلته للمقلف وػرخ يف رًس 

اىتت 

ابلص محس يقول لهيام طيء : رًس 

هللا : ٓارس قرب وطاِ الجرح وقال 

يكسسرر يسه وهللا ال اشبحهه 

اهجس بس : رًس احتست ىنرته 

: كلى ٓارس للمجلس واًتلى ػوته وقال 

الررمة سييس كلى كاًه رًس 

الكل ٓس بغسمة 

اااييضص ؟ : ابو سييس 

اللي سميتوه : ٓارس 



وييوهه رًسز : ابو رًس ركؽ لْارس 

كاسر اتجهه لقسم الحريم ركؽ واطرت له 

حويه وزرلوا اهله كلهم 

يسااااتر رالاظ اىا اللي : رًس بيغبية 

بوْسي اىا استْشيته 

! ممكه تقولون لوا السالْة : هيام 

ايه قولوها : ام رًس برًب 

ٓارس قال السالْة كاملة 

رًس رذيير ان طاءهللا كأىك : هيام بيغبية 

! ىاقع طيء 

وزتس تقغريه ػوتتس : رًس ثّقل ػوته 

وال اقوم ؟ 

بييسز شي طرهتها : ابو رًس ًغب وقال 

! رايْة ًليك 



وقسم بالله م ٓيوي طيء يسوب : رًس 

جرحوي ورٓيت ىْسي اول م حسيت بحرارة 

الذوجر يف بقوي 

رالظ بيقم جرحه واىتوا اكليوا : هيام 

هللا يقويتس يابوتي رصيتي لتس : ابو رًس 

واحس م ميه مه اليقل طيء 

ايه بس قلبه كبييير ياًم : هيام 

هللا يهويكم : ابو رًس 

كليوا كلهم وىسلت هيام ًبايتها وربقت 

طيرها وكاىت الربقة يف ٓمها ورلغت 

رٓيت طيرها كامل وربقته وكان رًس 

اًوبوتس جيتتس مقيون : يتأمل وقال 

تشيسيه جرحي ليه ؟ 

ايضص ؟ : هيام م ٓهمت 



تيايل رلغيوي : رًس كان كاتم ىْسه وقال 

قبل اقوم 

! وطْيك اىت : هيام 

هيااام اىا رجال واطوٓتس بصا : رًس بحسة 

! الضكل تتوقييه م اطتهي اقرب موتس 

هيام استوًبت و ىْسه واحتر جسمها بيس 

كيب كيب بذلع : كلمته وقالت 

ًالجت جرحه وُقته بضاش ورلغت وقام 

رًس يبي يلبس 

زقيقة جبت لك ثوب ثاين اػبر اجيبه : هيام 

كيب : رًس م كان يواهر ٓيها 

: كليت هيام ركؾت وطآت سلمى وقالت 

سلمى ٓيوي طيء يجصب ؟ 



وطصا السؤال اللي اىتي : سلمى ؿحكت 

تيرٓيه اجابته ايي تجصبيييه وتْتوييه بيسز 

هيام رآت وهي اول مره تضوِ رًس مو 

يويلي مياز : قازر يسيقر ًلى ىْسه وقالت 

ايب ارجى ًوس رًس 

وطص هللا يارصتس : سلمى طهقت 

اُريتيه وجيتي ركؽ 

اػبري آهمتس اىا م كوت اقغس بس : هيام 

كاحت ربقة طيري وىسلت ارصها وحقيتها 

! يف ٓمي ورٓيت طيري وربقته بسسس 

وتقوليييه بسس بيس : سلمى ػررت 

اطوِ اىسيل 

هيام ىسلت تمثل لسلمى 

يوييلللييي ًضضاااىه : طهقت سلمى 

! ػسرتتسس 



م ايب ارجى ييذووِ م ابيي : هيام 

يمه ػسق كيب اىتي ليه كليتي : سلمى 

اجيب ثوبه الثاين : هيام 

كيب وزيه واكليي ًلققوول : سلمى 

هيام هست راسها بموآقة وراحت تجيب 

طوقته وزرلت المقلف وكان رًس و جواله 

هاك ثوبك اىا بروح مضَولة : هيام 

ويه بتروحيه ؟ : رًس لّ لها 

زارل ويه ييوي : هيام رآت 

ازرلي وسكري الباب : رًس 

هيام اىتهت رالظ وزرلت وسكرت الباب 

وطالت طوقته ومستها له وارصها رًس وبسل 

طْيتس رايْة ؟ : ًلقول وقال 



هاه ؟ ال ال ميه قالك : هيام 

تذآيه موي ؟ : رًس 

ال وهللا بس مسري طْيوي : هيام ارتبكت 

توترت 

حبيبتي اوالً اىا : رًس قرب وقال بجسية 

زوجتس وبيسيه ترا اقسر احكم ىْسي م 

بقير لتس ًلقول اول م احس اين 

! مضتهيتس 

كثر وقالت  كيب م قلوا طيء : هيام رآت ا

ايه م ايب الذوِ شا كله وكأين اول مره : رًس 

المستس 

كيب اسكت رالظ مو الزم تجلس : هيام 

تييس وتشيس 



رًس ؿحك وكلى وهو ييسل طماُه ويف يسه 

ًقره وتيقر يف ىع السيب ومس اليقر 

اىتبهي : لهيام اللي ارصته وحؾوها وهمس 

لتس مه الواس وموي 

! مه الواس ابضر بس موك : هيام حاوكته 

ؿحك رًس وكلى للمجلس وٓسوا الرجال 

واللي يسأله وش ػار واللي يقول اىت 

! مقيون 

استريحوا طوٓوين قسامكم كيب بس : رًس 

اىتبهوا لسييس اليقيح بيه يسيوي واىا البس 

حسامي وسالحي 

بس يالرًس : ابو رًس مسك ابوه وقاموا وقال 

! اققى الضر 

كلى رًس وركب سيارته مى ابوه وجسه 

وحركوا متجهيه للضرقية 



وش : اما هيام راحت وهمست لها سلمى 

ػار 

اسكتي هللا يارصتس محس يوكبوا : هيام 

كثرت 

اتتْقققق : حويه 

رير اىتي وياها قلبتوا ًلي : سلمى ؿحكت 

اين ػازقة رٓيتي ؿَقي كل طيء : هيام 

تقوليوه واسويه اجيب الييس 

كيب وش ػار تحمست ترا : سلمى 

م ػار طيء بس هاوطوي يقول ليه : هيام 

تذآيه 

يستههببل اػالً ٓارق : سلمى تذغرت 

 ١٩٠القول والحجم بيوكم اول الرًب كوله 

يسستهبل ػسق 



وهللا اين اموت ٓيه ي سلمى : هيام بحب 

واحب كوله وهيبته 

وطسرلوي اىا كيب تيلميوي هللا : سلمى 

يهوي سييس بسييسة اه ي موغور ويوك 

ًيضضضووااا : حويه وهيام 

اػه اًوبوتس اىتي وياها : سلمى اىْجرت 

!!! التْؾحوين 

اه ي موغور ويوك : حويه 

اىهارت هيام ؿحك وحويه ميها 

وجى هللا يقرٓكم : سلمى 

تيايل : قامت وركؾت هيام وراها وهي تقول 

وهللا م تروحيه واىتي زًالىه 

ايضضص يييه امتس مه : سلمى ابتسمت 

اىتي ًضان تسًليوي بقوم ارقع 



ًاااطت سلومتي : هيام ؿحكت 

كْوه م بيس تيبتوا ازًجتوىا : ام محمس 

يذالة رليهم يوبسقون : ام رًس ؿحكت 

كيب اليجس يضتكون استحوا و : ام محمس 

وجيهكم 

يذالة تيايل ميوا برا كيب : ام ٓارس 

وهللا ؟ : ام محمس بْرح 

ايه تيايل جلسة و كيّ : ام ٓارس بأبتسامه 

كيْتس 

ام محمس ارصت اليجس وكليوا للحوش 

اريييًرا كليوا : طوق 

موجس : هيام ؿحكت 

كل البوات قاموا يرقغون مى بيؽ 



بوات ىرقع زبكة ؟ : ليه بحماس 

الكل وآق وطَلوها وهم ميتيه ؿحك 

محس ييرِ للسبكة 

يويلي وياله وطصا ُيروها : سلمى ًغبت 

حقوا ًرؿة ىجسية 

حلْت تحقوىها لييوىها : هيام 

حقوها ورقغوا البوات ػْيه وميهم 

ريسراىات يياملوىها مياملة السيوِ 

ًاااااطضوا : سلمى ػررت 

ًضضتتيي : الكل 

وااااه تيبت : هيام 

جلسوا البوات حلقة وبست السواليّ مه 

حويه وش : موقوق ػالحة اول م قالت 

طيورتس وبكرا ًرستس ؟ 



اظ تكْييه اىا ايب اىسى : حويه ارتبكت 

الكل ؿحك بيس رزها 

ليه ؟ : بضرى 

مسري وهللا رايْة وبقوي يمَغوي : حويه 

اال بضرى كم حماستس للوالزة ؟ : جميلة 

! ػْْْررر كبًيا : بضرى لْت لها بقوة 

الكل اىهااار ؿحك 

هيام وهي تمسح زموًها بذْه ًضان 

هللا يلوم اللي يلومتس : مسكرتها وقالت 

وهللا يهوىها ًليتس وتضيليوها بيه يسيتس 

اىتي ومحمس يروحي 

: بضرى مست يسها ومسكت يس هيام وقالت 

اه لو ٓيه اثويه هيام كان السىيا بذييير 



كبر متى ػرتوا تهتمون : طوق بقرِ  هللا ا

ببيؽ ترا كوتوا بتغيرون كبايه 

ووش حاطرتس اىتي : بضرى لّ لها بقوة 

؟؟ ومى احترامي لذوات رًس وحرمته ترا 

! احمس ريب اين م رصيته 

هللا ىسسيوا ي بضرى يوم : طوق ؿحكت 

تجيوا تضتكيه مه هيام 

كبًيا كوت اطتكي ألين اىا وهي كوا : بضرى 

! بوجتمى و رجل واحس 

اجل اػه ال اكلى ًلومتس : طوق 

كلييها كيب ؟ : بضرى كاىت تجاريها 

ترا بضرى ٓقضت راس هيام ًمس : طوق 

وبرؿو بضرى هي اللي كاىت تكلم رًس ليلًيا 

ًضان يجي يذقبها وقت رقوبته مه هيام 



طوق تكلمت وليتها م تكلمت الكل كان 

رلغتي ؟ : مغسوم وقالت سلمى 

ايه : طوق 

قاًسة تصكريه : سلمى تكلمت بغرامة 

 طهور مسكيوه للحيه م ٦سالْة مر ًليها 

تذقيتي تراىا كلوا قآقيوتس وًارٓيه اىتس 

طوي وتموتيه و رًس اللي م زرا ًه هوا 

! زارتس يالْضيلة 

!!! اىااا احب رًس : طوق اىغسمت 

ال اىا ؟ : سلمى تذغرت 

تيقبيه اىتي وياه : طوق ارتبكت 

بس رالااظ اقرٓتوىا : هيام ػررت 

بسواليْكم 

ليه ُريت و زوجتس ؟ : جميلة ؿحكت 



ايص ؟ : هيام لْت 

زوجتس اللي للحيه م سمحتي له : جميلة 

يلمستس 

تكهربت هيام وهي ٓيالً توها قبل طهر 

وش قاًسة تذربقيه : سمحت له وقالت 

استحي و وجهتس !! اىتي 

كلوا ًارٓيه مه بقوتس اللي للحيه : جميلة 

م اىتْد 

ٓكووىويي : سلمى تضمرت وػاحت 

ًليييههاااا 

اجلسيي اىتي : هيام مسكت سلمى وقالت 

 !!

وهللا يييوين : جلست سلمى وتكلمت هيام 

ٓيه اطياء يستذسموىها المتسوجيه اشا م 

كاىوا يبون كْل مه اول االطهر ويستحسه 



اسكت ًضان الغَار اللي مثلتس م 

ييرٓوىها 

المهم بوات ُيروا الموؿوو : حويه ؿحكت 

قبل تْجرها هيام 

قسم بالله ىاس مسري طلون : هيام ؿحكت 

بوات وش بتلبسون بكرا ؟ : اليووز 

بلبس ٓستان سكري : ليه ٓست بحماس 

لوىه وموْوش ويجوه يبوااات والكيب شهبي 

وبيسيه م اػسق حويوي بتتسوج 

: حؾوتها حويه وتكلمت سلمى وقالت 

بلبس ٓستان كحلي ماسك و جسمي 

وكيب ابيؽ 

اىا بلبس ٓستان سماوي ىاااًم : بضرى 

وكيب ابيؽ 



اىا بلبس ٓستان اسوز مذملي ماسك : هيام 

و جسمي وكيب احمر 

الكل اىبهروا وهم للحيه م طآوا هيام 

كبًيا ميوا كلب اسمه هيام : وقالت سلمى 

ىاوي يَقي ًليوا كلوا بكرا 

الكل اىْجروا ؿحك و كلمة سلمى 

يكلبه : ؿربتها هيام بقوة و ههرها وقالت 

وش سويتت 

اًوبوتس مه الوػّ : سلمى ؿحكت بألم 

ًرٓت كيّ بيكون طكلتس 

اىا بلبس : هيام ؿحكت وتكلمت وًس 

ٓستان اػْر ٓاتح ولوىه هازي ييوي مو 

االػْر اللي ييور الييه ٓهمتوا ؟ 

المهم وميه : الكل هس راسه بويم وكملت 

كيب بوي 



بلبس ٓستان ابيؽ وٓيه كصا : طوق 

رسمات باألسوز 

بتتحول حمار وحضي : سلمى همست لهيام 

بكرا 

هيام طرقت بالقهوة وكركضت ًالبوات 

وجيى ياهياام : حويه 

سلمى ؿحكت بذْه ًضان م توْؾح 

مَع يكلبه : وقالت 

هيام كاىت تكح وتمس يسها وًقتها اليووز 

اااااااهههه هللا يارص : مويه وطربت وقالت 

سلمى 

اظ اظ : سلمى قبغتها 

كملي طوق : حويه 



بس ومى : طوق كاىت متورٓسة رلقة وقالت 

كيب اسوز 

هيام تصكرت شبة سلمى وماتت ؿحك وهي 

مَقية وجهها وم اىتبهت لليه اللي تغورها 

زوجتك ماتت ًليوا : وارسلت لرًس وقالت 

وكله مه سلمى 

رًس ابتسم وٓتح المققى وهو واقّ ًوس 

ااااه : المسجس ًضان يغلون اليغر وقال 

يويل حاااللي يالؾحكة بسم هللا ًليها 

الرحمه 

كثييير و قلبي ي ليه : وارسل لليه وقال 

هللا يييوك : ليه 

: سكرت جوالها وهيام بايق تؾحك وقالت 

بس يهيام 



هيام كتمت ىْسها ولْت و سلمى وكان 

وجه سلمى ؿححكك بحس شاته واىْجروا 

الثوتيه 

وجى رالػع : جميلة 

قامت هيام اول م سميت جوالها يسق 

وراحت وهي ترجّ مه الؾحك وطآت 

هال رًس : اسم رًس ورزت 

يساتر والغوت المبحوح وطْيتس ؟ : رًس 

هيام لْت وطآت سلمى وراها واىْجرت 

سللمىىى رالاااػع : تؾحك وقالت 

اىقلييييي 

ووااااه يهييااام : سلمى وسف زموًها 

مقسززرر اول م قالت كيب اسوز تصكر رجل 

الحمار 



يوييلليي : هيام اىهارت ؿحك وقالت 

بققوويي اه رالظ رالظ 

سلمى راحت للحمام ركؽ 

هيام طوي طوي و ىْستس : رًس 

لبيه وش بَيت : هيام كاىت تمسح زموًها 

ابيتس : رًس 

ًيوين وش ؟ : هيام استَربت 

امسح بس استَربت اىتس م زقيتي : رًس 

تتقمويه وقلت اقولتس اىه بايق و الضرقية 

ىع ساًة 

!! ايضضص كم تمضضي اىت : هيام طهقت 

 ليه ؟ ٢٠٠ هاه ١٨٠: رًس ابتسم 

!! تسستههببلل : هيام رآت 



وطْييتتس ؟ : رًس احتس ػوته 

مررره يرًس مسسرو وطصا اىتبه و : هيام 

ىْسك هللا يحْنك مه السرًة اللي مالها 

زاًي 

ًلى رضمي ولكه تيوزي اىتي : رًس 

بيسيه 

واىا اقول شاك اليوم م امساين اىام : هيام 

ٓالسيارة وطوي ووػلوا للضالية 

ػباح الذيير : ؿحك رًس بغوت ًايل وقال 

هيام 

اه ليتوي ًوسك اًلمك وش تسوي : هيام 

ٓيوي ؿحكتك 

ًضضواا وش بتسويه ؟ : رًس 

ياهييااام م تسميييه : ام هيام 



احبك بسكر امي توازيوي : هيام 

كثر : رًس  ورالقتس ا

اىتنرت رًس لما سكر رًس وراحت ركؽ 

لبيه يجوتي : هيام 

لبيتي حاج يالله مضيوا : ام هيام 

يالله : هيام 

هيام : راحت تلبس ًبايتها وجاتها سلمى 

طْتي جوايل ؟ 

ايه ٓسلة القهوة حقت ًووز : هيام 

راحت سلمى وحغلته وطآت مكالمة 

ٓائتة وزقت واىتنرت ورز القرِ الثاين 

الو : سلمى 

ارحبي يازهر قلبي : موغور 



ىيم اروي مؾيى ؟؟ : سلمى ًغبت 

سلمى ؟ : موغور طك 

وػلت رير بس ميه ؟ : سلمى 

آا م ًرٓتي ػويت ؟ : موغور بسًل 

!!! موغغورر : سلمى طهقت 

ييييووىوه : موغور 

سلمى كان قلبها يسق ومره ماهي متيوزة و 

يمه ػسق يمه : الحب واالطياء شا وقالت 

قلبي 

وطْيك التذوٓيوي : موغور ؿحك 

م ٓيوي : سلمى بربكة زرلت الَرٓة وقالت 

طيء بس اىغسمت كيّ جبت رقمي 

اساليب راػة : موغور 



امرين كيب : سلمى ابتسمت 

م يأمر ًليك ًسو واوالً مه اليايسيه : موغور 

يييون موغور وًساك مه ًوازه يارب 

سلمى استوكرت اللهجة وهي متيوزة ًلى 

واىت مه الْايشيه : لهجة اهلها وقالت 

والسالميه والَاىمييه يارب 

سلمى يالله : هيام جات 

وش بوروح ؟ : سلمى 

هيام هست راسها بويم 

يالله جايتتس الحيه : سلمى 

مضَولة ؟ : موغور 

ال ال وهللا بس بوقلى مه االستراحة : سلمى 

ماطاءهللا يالله ًيس االؿحى ان : موغور 

طاءهللا واىا ميتس 



ماطاءهللا مسكت اللهجة : سلمى ؿحكت 

وهللا لييوىتس م ىقول ال : موغور ؿحك 

تسلم وهللا : سلمى 

يالله حبيت اسمى ػوتك واًايسك : موغور 

استوزًتك هللا اىتبهي لوْسك 

وزًتك ريب بس بتجي ًرس ٓارس : سلمى 

؟ 

ايه بجي : موغور 

تمام : سلمى ابتسمت بْرح وقالت 

ميسالمة 

سكر موغور وقلب سلمى للحيه يسق بحب 

وهي مستَربة الضيور بس سكتت 

وججى ويوتتس مه : ام ؿاري بيغبية 

ػبح 



يمه موجوزة يالله : سلمى 

ام ؿاري كليت لصيب اللي كان واقّ 

حسبي هللا و ابليس هيام : يوتنر وقالت 

حلقي راح ٓيها 

سلمى ويه رحتي ؟ : بيان 

يساتر طْييكم : سلمى ًغبت 

! وي اسأل بس : بيان 

سلمى تجاهلت وكاىت تتصكر ػوت موغور 

وتحلّ لو يضس طوي قلبها اىْجر 

يمه متى بومضي لألستراحة بكرا : هيام 

النهر واحوا ٓيها تيرٓيه الزم ىييه : ام هيام 

وىياون 

اىضهس : هيام 

هيام وػل زوجتس ؟ : ابو هيام 



 زقيقة ٢٠ايه يبه وػلوا قبل : هيام 

وهللا ابوي ميوي ىْسه : ابو هيام ارتاح وقال 

لو اىه جلس ابرك 

رله يروح يضوِ اروه طْيك ًليه : ام هيام 

بس ابوي تيبان وم يحب يسآر : ابو هيام 

مْروؼ ًمي ٓهس جاء مى رًس ومحمس 

بسون ابوي 

رالظ هو راح برؿاه وألىه ًارِ ان : ام هيام 

اروه الكبير بييس ويبي يوػله وهللا يستر 

ًليوا وًليه 

يالله اىسلوا : ابو هيام 

ىسلت هيام وامها لبيتهم وابتسأ الضَل 

والتجهيس لسواج ٓارس وحويه 

 _______••________



 )يف الضرقية تحسيًسا السمام يف بيت الجس ٓهس 

 (ابو جيهان 

 ...............................

* تيريّ بسيف*

كبر اروان الجس قاؿي  ابو  )الجس ٓهس كان ا

وم كان ًوسه ًيال اال بوته جيهان  (محمس 

وًايص لحاله مى زوجته وبوته يف الضرقية 

بيس م سآر ابو هيام مه ًوسهم 

 (ام جيهان  )حورية 

اىساىه حالها حال ىْسها تييص بهسوء مى 

زوجها وبوتها وال يهمها حكي الواس 

جيهان 



بوت كييبة وحووىه بس م كاىت تحب هيام 

مره وكاىوا يتهاوطون وهم ػَار وحالًيا 

 " ٢٩" حالها حال ىْسها ًمرها 

 ................................

طذبارك ياًم : ابو رًس 

بذييير ىحمس هللا اىتوا : ابو جيهان 

وطيلومكم 

حمسلله بذيير : الكل 

ماطاءهللا يالرًس كبرت : ابو جيهان بأبتسامه 

وػرت ًريس 

ابضضرك : رًس ابتسم 

وكيّ حياتك اىت وهيام ؟ : ابو جيهان 

ًلى م يسرك : رًس 

قس جبتوا احس ؟ : ابو جيهان 



رًس اىغسم مه سؤاله اللي جصب االىنار 

ربك الرازق وللحيه ال وهللا : لرًس وقال 

ابو رًس اىقرظ مه السؤال وحلّ يْتح  )

 (الموؿوو مى رًس بيسيه 

وىيم بالله وهللا يرزقكم يارب : ابو جيهان 

امييه : رًس بقهر 

ابو محمس حس يف رًس وًلقول بسا يسولّ 

وابيسوا السيرة 

رًس يولسي : ام جيهان 

لبيه يجسة : رًس لّ لها 

ابيك تسور يل واحس توثق ٓيه : ام جيهان 

ورجال كْو مثلك وطرواك ازوجه بوتي 

جيهان 

طرواتس القيب وابضري : رًس ابتسم 



ييمهه : جيهان بهمس 

! اسكتي : ام جيهان 

وطرايك يجس ٓهس : رًس 

يف وش يالرًس ؟ : ابو جيهان 

ىسوج بوتك جيهان ولسىا زايس : رًس 

اىضهس اىها الساًة المباركة : ابو رًس 

يالله اول م ىوػل الرياؼ بوكلم : ابو جيهان 

ابو ؿاري ًاز المسيكيه الهي يف زواج بوته 

سلمى 

!! سلمى اًرست : جيهان طهقت 

واليووز وبضرى : رًس ػس موها وقال 

ايه اليووز حؾرىا وبضرى بايق : جيهان 

مذقوبة ٓيك ػح ؟ 



ال ال بضرى رصت محمس ارو زوجتي : رًس 

: جيهان السموو تجميت يف ًيوىها وقالت 

!!!!! محمممس 

جيهان كاىت تحب محمس وتبيه لها مه  )

وهي ػَيرة واىغسمت ػسمة ًمرها اول م 

 (سميت رًس 

!! ايه وطْيتس اىتي : ابو رًس 

وال طيء ياًمي : جيهان بذوقة 

رًس اىغسم مه رزة ٓيلها وكلى مه 

المجلس وكلم محمس 

ارحب يالضيد : محمس 

مه يرحب يبقى : رًس 

امرين : محمس 

وال طيء بس بسألك تيرِ جيهان ؟ : رًس 



ايه وطْيها ؟ : محمس استَرب 

هي كاىت تحبك وال طيء ؟ : رًس 

ايه بس حب كْولة ليه ؟ : محمس ؿحك 

واىت م كوت تحبها ؟ : رًس 

ال وهللا م كوت ازاىيها كاىت توضب : محمس 

لهيام وتؾربها وهيام تقلب ٓسًتي واىا اروح 

ازآى ًوها وطكلها اًجبت ٓيوي تيرِ 

محس يقسر و وسامتي 

يرجال ًلتبه : رًس بقرِ 

سكر رًس ورجى للمجلس وطاِ اوله واقّ 

ًوس الباب 

ولس جسك حلّ ىوام ًوسه : ابو رًس 

اسّ بمضي اىا : رًس 

اللي وزك يولسي اال بسألك : ابو رًس 



امرين : رًس 

م تسمى كالم الواس ًليكم ورا م : ابو رًس 

تجيب لك ولس وال بوت مه هيام وتريحون 

راسكم مه كالم الواس اللي م يرحم وال يكون 

!! هيام ًقيم 

الا يبه طسًوة توىا ًرساان : رًس ًغب 

!!! حتى م كملوا سوة 

! ها ًجل يولسي : ابو رًس 

هللا يستر ًليكم : رًس ػس وهو يسمح وجه 

وكلى لسيارته وزق و هيام 

 ____

اما محمس اىهار ؿحك 

ليه م سألته متى بيمضي ؟ : ٓارس 

وطسراين ميغب : محمس ابتسم 



ياليل مستحيل يروق شا : ٓارس 

تضوِ : محمس 

اىت اللي ًغبت به يحمار : ٓارس ًغب 

وهللا لو موت ! اه اىا حمار : محمس ؿحك 

بيريس ال ازق وجهك 

يرجال ًريس وال ال : ٓارس ابتسم بأستْساز 

تذسي ٓالحالتيه 

محمس قام ووقّ يف وجهه وبان ٓرق القول 

بحكم ان ٓارس اكول بكثير مه محمس 

بايق بتسق وجهي ؟ : ٓارس 

اًوبوكم اىا ولس ًمكم ليه م رصيت : محمس 

! مه كولكم 

وش ىسوي ًمي سيّ : ٓارس بؾحك 

قغير واىت كليت ًلى ابوك 



اه حسيبكم ريب بس م تحس رًس : محمس 

اوٓر كوله 

 ييوي م ١٩٠ وهو ١٨٧ال اىا : ٓارس ابتسم 

احس اوٓر 

 ١٧٨ًازي اىا : محمس ابتسم بؾيق 

 ١٠يللالاا بس بيوي وبيوك : ٓارس 

يالقغييير 

وهللا رلك موي ًسيت للبوات يولس : محمس 

قغغاااار 

اىضهس بالله : ٓارس اىْجر يؾحك وقال 

وتسوجوىا يويل حايل ًليهم 

كم كول حويه ؟ : محمس ابتسم 

وش تبي بمريت ؟ : ٓارس احتست ىنرته 



ًلتبه يضيد وهللا محس قاهرين بيس : محمس 

 ! ١٨٨ وكوله ٢٣اال كاسر ورو ًمره 

ايييه ٓارس كالى و اروه وابوه : ٓارس 

كم كول ًمي محمس ؟ : محمس 

وهللا مسري بس حولك اىت : ٓارس 

اين زاري ًضان كصا مغسوم كيّ : محمس 

كيس ان البوات بيس كوال  ًياله اكول موه ا

ايه كوال رواتهم م تضوٓهم : ٓارس 

باليبايات ؟ 

 ١٧٠ او ١٦٩طْت ليه واًقيها : محمس 

 ١٧٢حويه اكول موها بضوي ييوي : ٓارس 

ماطاءهللا تبارك هللا : محمس 

ًسززتيي وهللا لهيام : ٓارس ؿحك بقوة 



! اىضهس بالله : محمس طرق بالمويه وهو يكح 

بالله كم كولها : ٓارس وهو يمسح زموًه 

 ١٦٠: محمس اىْجر ؿحك وقال 

!!!!! مسستححيييلللل : ٓارس اىغسم 

وقسسم بالله ارتي واًرٓها : محمس 

 !!! ٣٠يرااااسسي بيوهم : ٓارس 

احللّْ : محمس اىغسم 

! ورب الكيبة : ٓارس 

للحيه تسولْون ًه االكوال ؟ : كاسر 

يذي ىسوي مساج م ًوسىا سالْة : ٓارس 

اي وهللا : محمس 

هللا يرزقكم حياة وسواليّ : كاسر 



اقوول ال اقوم بس : ٓارس 

: كاسر ثّقل ػوته وطابه ػوت رًس وقال 

! قم 

اًوش بالله متحور رًس يولس : ٓارس 

!! يويلي وياله اسكت : محمس اىْجر ؿحك 

سم : ٓارس ابتسم 

 .....................................

ًوس البوات 

بوات تذييلوا : سلمى 

هيام وحويه لْوا لها 

زق ًلي موغور اليوم : سلمى 

امااااىهه : هيام بحماس 

وش قاللل : حويه طهقت 



سلمى ًلمتهم بكل طيء 

وااااي يوم رصا اللهجة رصا قلبي : هيام بحب 

اىا اللي بارص قلبتس ياللي م : سلمى ًغب 

! تستحيه 

بوات طيري كويس ؟ : حويه ؿحكت 

تهبلييييوه : هيام 

هللا يقوي قلب ٓارس بس : سلمى 

بوااات : حويه استحت 

ًيون البوات : هيام بؾحك 

احببكمم : حويه ًبست بضْايْها وقالت 

يحبيبييي وهللا اين اًضقتس : هيام 

كثر ييمري : سلمى  ا

بوات جوايل يسق طكله رًس : هيام 



روحي رزي كيب : سلمى 

اِ مآيوي حيل : هيام تمَقت 

اقول قومي ترا ًازين : حويه زٓتها برجلها 

ارته 

! وتراين زوجته : هيام وقْت وتذغرت  

الجووواال : سلمى ػررت 

هيام راحت ركؽ ورزت قبل يسكر 

هييااام رييرر ويوتس مه : رًس بيغبية 

! الجوال ساااًة ًضان ترزييه 

الحول وال قوة اال بالله : هيام استَربت 

وطْيك تهاوش الواس تسلم 

اسمييوي بس التواميه : رًس بحسة 

اىتنريوي بجي لحايل 

ويه ًمي وجسي ؟ : هيام 



حلّ ًليهم الضايب يرقسون ًوسه واىا : رًس 

كون مى ٓارس واستأشىت  قلت اين الزم ا

وطوٓيوي ماسك رف 

رًس : هيام بحصر 

رًس كان يسوق بيس ويس يضرب اسبريسو 

ومثبت الجوال بأشىه وكان ػوته ثقيل وقال 

ًييووىه : 

ابوسهم ًيوىك اسميوي : هيام 

لبيه : رًس 

كم تمضي ؟ : هيام 

 ١٩٠: رًس ؿحك 

ررًييسز : هيام 

روحه : رًس ثّقل ػوته 



: هيام رقت بس حاولت م توؿح وقالت 

 ١٢٠امص 

ميليتس يحلوه مركس بالقريق وان : رًس 

طاءهللا بيس ساًة واىا ًوستس 

!! متى مضيت : هيام طهقت 

قبل ساًة ليه ؟ : رًس 

رًس راِ هللا يف ىْسك : هيام بذوِ 

وٓيوي الواس توػل الرياؼ مه الضرقية 

!!  ساًات ٥ او ٤يف 

بس الواس ماهم بالرًس والرًس ماهو : رًس 

بالواس 

رًس اشا اىت تَليوي رل : هيام برًب ػسق 

 ١٢٠ممضاك 



اًوبوتس ايه اُليتس بس ايب اوػل : رًس 

بسري 

رًييسز : هيام 

لياز تقوليه اسمي توجييه : رًس ابتسم 

قلبي ترا 

! امص صيه : هيام 

اسميي لياز تسقيه وال تقلقيه كلها : رًس 

ساًة ساًة وىع واىا ًوستس اىتي ٓبيتوا ؟ 

ال بس بقلى الحيه وبروح له : هيام بؾيق 

جيلوي يالغوت الؾايق : رًس 

ميسالمة : هيام مّثلت وتكلمت بغوت باكي 

ي رًس ميسالمة 

رًس ٓس واىكبت القهوة ًليه وطهق وؿَف 

البريك بقوة وكاح الجوال ًوس رجوله 



!!!!! رررًيسز : هيام طهقت 

اليه ابوها قهوة احيييه ػسق وكان : رًس 

يسور الجوال 

تكْى يالرًس رز اه يقلبي : هيام بكت 

بوت اىتي : رًس مس يسه وسحب جواله وقال 

ميي ؟ 

اااه يالرًس وش : ٓست هيام وهي تضاهق 

ػغار 

بسم هللا ًليتتس وطْيتس : رًس اىذرش 

! تبكيه ؟

ػار لك طيء ؟؟ : هيام 

ال بس احرقتوي القهوة وكله مه : رًس ابتسم 

ػوتتس الباكي 

اىت سالم م ٓيك طيء ؟ : هيام 



! اىا الرًس مه سالم هااه : رًس بمسح 

رًس ٓيك طيء اىت : هيام ؿحكت بذْه 

اييه اؿحكي زايم ترا زىياي : رًس ؿحك 

تؾحك المه ؿحكتي وتذيب المه ؿقتي 

احبك : هيام 

وزي اسميها مه ػوتتس كل : رًس ارتيس 

ثاىية وهللا يضهس ًلي لو تضوٓيه كيّ 

ارتيس اشا سميتتس تقوليوها 

اهييمك : هيام بذجل 

! هيامي وقسم بالله ياهيام : رًس احتس ػوته 

رالظ قول م تبيوي اقولها : هيام ؿحكت 

ورالظ 

قوليها واىا قسامتس وطويف وش : رًس 

بسوي 



كيّ جرحك ؟ : هيام 

رًس م تصكر جرحه اال تصكر طكل هيام 

اه ػسق : ٓالغباح وقال 

وش بايق يوجيك وال التهب : هيام طهقت 

!! ًليك 

اىضهس اىتس اىتي اللي اوجيتيوي : رًس 

اليوم 

اىا ؟ ليه وش سويت : هيام استَربت 

وال طيء رليوا ساكتيه احسه : رًس ابتسم 

ررًييسز : هيام استوًب وػررت بقوة 

استوًبتي هاه ؟ اًوبوتس : رًس ؿحك بقوة 

اىضهس اىتس موته حمررر 

ػسق وراك : هيام بتساؤل وٓؾول 

ارتبغت اليوم ؟ 



ابس وهللا م طْتي كيّ ىسيل قسامي ؟ : رًس 

وطْيك حضى ػسق ىسلت ارصت : هيام 

ربقة طيري 

بالله ًليتس تضوٓيوها : رًس بحماس 

كبييية ؟ 

ايه وهللا : هيام 

واىحواءتس كصا : رًس كان حالّ يحرجها 

قسامي وػسرتس اللي كلى قسامي ًازي ؟ 

وجى ي رًس وجى : هيام حمرت وقالت 

هاه للحيه ًازي مونرتس ؟ : رًس ابتسم 

واىت ورا م تغس : هيام ًغبت 

تراتس حاليل مه : اىْجر رًس يؾحك 

ساستس ليه راستس 

حتى ولو ػس طْيك اىت : هيام 



ماىتي ػاحية وهللا م اػس ًوتس لو : رًس 

اموت 

رًس كموي كل طوي ًليك بسكر : هيام 

ميسالمة يروحه : رًس 

وسكر رًس وكليت هيام متجهة لبيتهم مى 

محمس 

اىسل ميتس ليه يجي رًس ؟ : محمس 

ال يروحي رح بسكر البيبان كويس : هيام 

كمويوي كيب ؟ : محمس ابتسم 

ابضر : هيام 

مضى محمس وراح متجهة لبيته اللي كان 

قريب مه بيت رًس 

زرلت هيام مستيجلة وسكرت كل طيء 

وراها وزرلت زارل وكان البيت كبييير 



ومرًب زرلت ُرٓتها وطهقت اول م 

طآت طذع و السرير 

تيايل تيايل اىا رًس : رًس اىْجر ؿحك 

!!! طللووىه كصا : هيام وهي ترجّ 

كلمتس كوت : رًس حؾوها بقوة وقال  واىا ا

مى حواري الرياؼ 

هيييه يالرًس هيييه : هيام حاوكته 

ليه م تبيوي ؟ : رًس رٓيها مه االرؼ 

اول طيء ىسلوي يذايه : هيام بيغبية 

مييغغيي : رًس هس راسه بوْي 

واىا بقسر اىسل وآارق ًيوىك ؟ : هيام 

ايب ًضاء : رًس ؿحك وىسلها وقال 



ًازي يقلبي ًازي اسهل كريق : هيام 

لقلب الرجل بقوه 

ماطاءهللا اىتي احتليتي : اىْجر رًس وقال 

! قلبي م يحتاج توػليوه 

كيب تيال تحت ىتيضى : هيام 

بتروش واجيتس : رًس 

هيام ىسلت تسوي كبسة سريييية ورًس 

زرل يأرص طور سريى وكلى وكان بيلبس 

احب وجهها اشا ىسلت لها : بس ؿحك وقال 

كصا 

لبس مالبسه السارلية وطورت قغير ولّ 

الموضْة و رغره وىسل لهيام 

هيام لْت وهي تاكل ريار وكاىت بتَع 

! رًيس رير ىازل كصا : وقالت 



وطْيتس ؟ : رًس ابتسم 

: قرب وارص الذيار مه طْايْها وقال 

ًقيوي طوي 

كلها وجلس وٓك موضْته وػررت هيام  ا

وُقت ًيوىها بيسيوها 

طوٓيوي كيب : اىْجر رًس يؾحك وقال 

مهببوول اىتتت : هيام بغراخ 

رًس قرب وحؾوها وطهقت هيام وٓتحت 

يى م تؾحك : ًيوىها وؿربت ػسره 

ازري كيب اىا م ابيتس تغارريه كل : رًس 

! مره حضى للحيه م تيوزيت 

ال م ايب اتيوز حتى : هيام 

المهم اسميي : رًس 

وش : هيام 



ليه م : رًس جلس و الررام وقال بجسية 

حملتي ؟ 

هااه ؟ : هيام اىغسمت 

لييه م حملتيي موي ؟ : رًس 

تستهبل اىت وهللا لو اىه اىا اللي : هيام 

مويت ىْسي 

ارصيت حبوب موى حمل قبل وال : رًس بضك 

بيسي 

رير رًس رييير مه اللي حاطي : هيام بحسة 

! راسك كالم مى شا الليل 

محس يحضي راسي ماين : رًس ًغب وقال 

! مثلك يالهاىم 

!! ررًيسز طْييييك : هيام رٓيت ػوتها 



وطْييوي اىا اسألتس وم : رًس بحسة 

! تجاوبيوي باليكس تْتيلييه مضكلة 

رًس اشلّ مه وجهي : هيام ًغبت 

مه اللي : رًس قام وحضرها و الررام وقال 

تكلمي ليه م حملتي للحيه ؟ ! مذوٓتس 

هيام كاىت مه اليوم ممتَثة مه اسئلة  )

البوات وسواليّ الحريم والحيه جاء زور 

 (رًس يكمل الواقع 

! اىققي : رًس قرب مه وجهها 

هيام كاىت تواهر ٓييوىه وساكته 

رٓيها رًس وجلسها و البالكه وحاوـ رغره 

ليه ساكته ؟ : برجولها وقال 

! ألن الموؿوو م يّضسين اسميه : هيام 



وش اللي : رًس حف راسه و كتْها وقال 

يّضستس كيب ؟ 

حبيبي : هيام بمسح 

مه حبيبتس ؟ : رًس ابتسم 

طسرلك : هيام 

كلوا ىيرِ اىه اىا اال اىتي : رًس 

ال : هيام ؿحكت ؿحكة مستْسة وقالت 

يروحي اىت زوجي ٓيه ٓرق بيه حبيب وزوج 

رٓى رًس راسه بسرًة وحف ًيوه بييوها 

ييوي حبيبتس واحس ثاين : وقال 

ايه : هيام 

بس هل حبيبتس يقسر : رًس ابتسم وقال 

يلمستس 

ايه : هيام 



كاىت رزوز هيام المذتغرة تحرق رًس بس 

هل يقسر يكون : كان يحاول م يوؿح وقال 

بالقرب اللي اىا قريب موتس ٓيه ؟ 

ايه : هيام 

ههييااااام : رًس ًغب ورٓى ػوته 

اًيقللييي 

حبيبي الحيه ميغب : هيام همست يف اشىه 

ويَار ًلي مه ىْسه 

! احلْي : رًس لّ لها وقال 

حلْت م تيغب : هيام باست رضمه 

اىا ًغبت كيب : رًس بحسة 

احببك : هيام 

اهيمتس : رًس ابتسم وقال 



رًس : هيام طهقت اول م رٓيها رًس وقالت 

اليضاء 

مس رًس يسه للْرن وكْى ًليه واتجهة 

لَرٓة الووم 

ال واللي رلقوي م تسوييهااا : هيام ػررت 

التحلْييه : رًس احتست ىنرته وقال 

! التحلْيه 

رررًيس : هيام كاىت تقاوم وتغارو وقالت 

ابييسز 

! رذييرر وش ابيس : رًس ثبتها وقال 

: هيام كاىت تتوْس بغيوبة وبسرًة وقالت 

ابيس م ايب ابيييس 

اىا ايب كيب : رًس ابتسم وهمس لها 

اًوبوك توك متروش ورذرر : هيام ػررت 



ًازي سهاالت : رًس 

: هيام كاىت تقاوم بقوتها وقالت بغراخ 

ررًيس اترككوويي 

بسسس يبوتتت : رًس ًغب وػرخ 

اىهبلتتييي 

م ايب ورر موي : هيام بكت 

اىكتمي وسسي : رًس مسك رقبتها وقال 

حلقتس ترا حالل يل اجبرتس وُغًبا ًوتس 

بيس 

! يرؿيك : هيام كاىت ترجّ وقالت 

م يرؿيوي بس اهجسي : رًس 

هيام استسلمت لرًس وتركت ىْسها له 

.... �وو

 ..................................



: كلى رًس مه الَرٓة بيس م تروش وقال 

بتتيضيه ميي ؟ 

ال : هيام كاىت كارهته وقالت 

ىسل رًس وتيضى ورلع وكلى وارص جواله 

وىسل للغالة وزق و ٓارس ووػله ػوته 

ارحححب : ٓارس 

سللمه يارب : رًس ابتسم 

ويوك يولس : ٓارس ابتسم 

موجوز يف بيتي : رًس 

! جيييتتت : ٓارس 

ابضرك : رًس 

كيب يولس وش الحل ًجست اىام : ٓارس 

تبي تذاويوي ؟ : رًس ؿحك 



وييوه ؟ : ٓارس بحماس 

مسري ىْرٓر : رًس 

وزوجتك ويوها ؟ : ٓارس استَرب 

ىايمه : رًس ابتسم 

اجل تم بجيك : ٓارس 

يالله : رًس 

سكر رًس وكلى ٓوق يبسل وطاِ هيام 

ػاحية و جوالها 

متى بتواميه : رًس 

! طسرلك : هيام بقرِ 

هيام اًقلي : رًس ابتسم 

يذي وش حارقك رلوي : هيام بيغبية 

! ػاحية اِ حتى ًضاء م تهويت كله موك 



اقغري الضر : رًس احتس ػوته 

ىيم ىيم استاش رًس : هيام قامت وتذغرت 

ًلى ويييوه ان طاءهللا 

طسرلتس ؟ : رًس 

وقسم بالله م تقلى مه الباب وان : هيام 

تجي توام ميي مثل م جبرتوي قبل طوي 

! اجبرك اىا 

هيام وًست ٓارس وجاي الحيه : رًس ًغب 

قلت كلمتي : هيام ٓتحت يسيوها 

رًس كلى جواله واًتصر مه ٓارس وٓارس 

تْهم بحكم اىه للحيه م كلى مه بيتهم 

ابس يالرًس رص راحتك : وقال 

بكرا الرًس ييريس : رًس 

ان طاءهللا : ٓارس ابتسم 



: سكر رًس ولّ لهيام وم زالت واقْة وقالت 

يالله تيال 

قسم بالله لو اىه ُيرتس : رًس ابتسم وقال 

كان شبحته بس تموىيه و رقبتي 

ُغب ًليك امص : هيام 

زًالىه موي ؟ : رًس اىسسح وحؾوها وقال 

كوت الغراحة بس الحيه ال : هيام 

هللا اليحرموي : رًس باس راسها بقوة وقال 

موها ياًرب 

هيام كاىت مَمؾة ًيوىها وقالت بغوت 

وال موك يارب : ىاًس 

وىاموا ابقالوا والكل متحمسيه لبكرا 

................................ وليرس ٓارس وحويه 



ٓالغباح الكل كان مستوْر ويركؽ مه 

بيت لبيت 

!!!! البضت : ٓارس بتيب 

!! وييووه : كاسر ٓس 

: رًس زرل والبضت ميه ومكوي وقال 

موجوز ييريس 

اىضهس اىه م يجيبها : ٓارس ٓس وحؾه رًس 

اال رجالها 

! هللا يارصك وٓسيت : كاسر 

اللي يمسحون اروك : رًس ؿحك وقال بحسة 

يالكاسر يمسحوىك 

اشا و كصا موآقيه : كاسر 

ًقبالك : رًس ابتسم وحؾه كاسر وقال 

يذوي 



ال يذوي : كاسر تصكر وًس وٓس قلبه وقال 

ماىبي الحيه طيء 

! اال ػسق محس جاب راسك اىت : رًس 

اال وهللا اىها تلت قلبي مه : كاسر ابتسم 

اقغاه 

ًيضضواااا : الكل ٓسوا 

!! ارلع مه : رًس بحماس 

م بقول رلوها مستورة ليه تشيه : كاسر 

كيب تحس احس بيارصها قبلك ؟ : رًس 

ييقب وهللا محس يارصها ُيري : كاسر بحسة 

ًسز يذوي ًسز : رًس ثّقل ػوته 

كاسر ابتسم وجلس قبل يسًجوىه 

يحم وًس ٓيك يضيد : شيب ابتسم 



اظ التْؾحوا : كاسر 

: محمس ػرخ اول م سمى شيب وقال 

ووًييسز 

!! وطْيييهاا : رًس لّ 

محمس هللا يارصك اػه : كاسر 

!!! وًييسز : رًس 

اه حسبي هللا و شيب ايه وًس : كاسر 

وش اسوي محمس اللي سمى : شيب ؿحك 

!! لو اىك اىقميت كان م سمى : كاسر ؿربه 

وش ميوى وًس ؟ : رًس 

وش ميوى هيام : كاسر 

التقول اسم محارموا : رًس احتس ػوته وقال 

! يولس 



حتى اىت التقول اسم محارموا : كاسر 

بسري يالكاسر بسزري : ٓارس ؿحك 

ازري وهللا : كاسر ؿحك 

اسميوا استيجلوا طوي ًضان ىلحق : رًس 

بايق الحريم بيسوون لوا سالْة 

اىا بروح ألمي وبلحقكم : ٓارس 

الكل استوْر وكليوا 

ركؽ كاسر وزرل بيتهم وكل البوات ٓيه 

بحكم اىهم جاييه لحويه بيس الغالون 

يولس : كاسر 

كاسر ازرل : ليه م التْت وقالت 

كاسر زرل وراح للسور الثاين وكاىت اػوات 

البوات تحت ٓمجلس الحريم م اهتم واتجهة 

لَرٓته 



اما وًس اللي كاىت ٓالحمام ٓوق والحمام 

كان جوب باب ُرٓة كاسر وكليت وهي 

مستيجلة ولْت وػسمت بغسر كاسر 

!!! ككاااسسرر : وطهقت وقالت 

كاسر كان جاي بهسوء ويمضي ببقيء 

واىغسم اول م ػسمت وًس ٓيه واىهبل اول 

ًيوىه : م قالت اسمه وقال 

وًس كان قلبها يسق وبيس كلمته ركؾت 

وزرلت ُرٓته وسكرت ًليها وهي تتوْس 

بسرًة 

: كاسر ابتسم وقرب مه الباب وقال 

المضكلة اىتس زارل ُرٓتي 

كاسر ابيس : وًس كاىت يسوب تتكلم وقالت 

بقلى 



: كاسر كان جريء ميها وٓيالً وقى لها وقال 

وهللا الينيم اىه م وزي بس يالله اكليي 

: ٓتحت وًس الباب وزٓه كاسر بقوة وقال 

! اكليي قبل اجرم ٓيتس 

: وًس تراًست بيس كلمته وقالت بيغبية 

!! ػسز بوننررك يحيووااان 

اىا اقولتس : كاسر مسك ٓكها وقال بحسة 

!!! تقليييه واىتي تهاوطييه وَٓرٓتي بيس 

ػس يحيوواان م احل لك : وًس بكت وقالت 

يحقييير 

! بس رالظ اكليي : كاسر ػس وقال 

وًس كليت ركؽ وىسلت تحت وهي كارهه 

كاسر 



وكاىت تيرِ مه اول اىه وقح مى البوات  )

كثر  اللي يقيح لهم وتيرِ اىه لّياب ويحب ا

مه بوت يف وقت واحس وتيرِ برؿو اىه 

يكلم بوات وكان كل طيء تيرٓه ػح 

وكاىت طذغية كاسر الذْية كصا بس كاح 

لوًس وحبها مه كل قلبه وهو حالّ يارصها 

حالله يف اقرب ٓرػة بس وًس حالْة اىها م 

 (تكون لضذع مثل كاسر 

اًوبوتس وطصا : كاسر كان قلبه يسق وقال 

الشيييه اه يويل حايل ػسق 

! مه يوسد : زرلت ليه وقالت 

تيايل اجلسي : كاسر لّ لها بقوة وقال 

وًس احس : جلست ليه وتكلم كاسر وقال 

يحبها وال هي تحب احس 

ايه : ليه استَربت بس قالت 



مه ؟ : كاسر احترق قلبه وقال 

بسر ارو سييس هو اللي يحبها بس هي : ليه 

م اتوقى 

اللييببب ي بسر : كاسر بأبتسامه 

!!! تحببهااا : ليه طكت وطهقت 

اهيمها بيس : كاسر كاىت ًيوىه تحكي وقال 

وقسم بالله اىك : ليه ػْقت بحماس 

ارترت لك قمر 

اين وهللا زاري : كاسر 

!! وًس كاىووت ٓووقق طْتهاا : ليه طهقت 

ال يبوت الحالل طْتها امس ٓالييس : كاسر 

اوه ػح تصكرت : ليه 

يالله تقليي واىكتمي ليه تتم االمور : كاسر 



يارب : ليه قامت وقالت 

ايه ػح كم ًمرها وًس ؟ : كاسر 

 ..............................

* تيريّ بسيف*

 (هازي  )ابو طوق 

رجل ًقله محضور بيه المرآة محلها المقبد 

 ٧كرييه ومحس يحبه وكلق زوجته قبل 

" سويه وارتْى مه االىنار مه وقتها ًمره 

٥٠ " 

 (ًبير  )ام طوق 

كاىت االم واالب لييالها وتحبهم حًبا جًما 

وًسوله مى الكل وم ترز احس ابًسا الكل 

يحبها وكاىت احسى بوات ام محمس وابو 

 " ٣٩" محمس ًمرها 



 (البكر  )حمس 

طذع ٓسززًة والكل ييتمس ًليه بس م 

يساين رًس وال رًس يساىيه واًساء مه اول م 

 " ٢٥" ًرٓوا اىْسهم ًمره 

طوق 

الكل يكرهها وحسة ىضبة وحضورة وارصت 

 " ٢٣" مه ػْات ابوها بكثييير ًمرها 

وًس 

طذغيتها هازية بس قوية اشا احتاجت 

وتحب مه قلبها وتحقس مه قلبها كاىت 

ًالقتها يف طوق زٓت وم يحبون بيؽ 

 " ٢١" ًمرها 

سامي 



كان ارر اليوقوز وم يحارش احس ويف حاله 

 " ١٧" وماله حس ابًسا ًمره 

 ................................

 ٢١: ليه 

كاسر كاح و ٓراطه وكليت ليه وسكرت 

 اال ٢٣يالله م بتسرل الـ : الباب وراها وقال 

وهي مريت 

ىسلت ليه وركؾت لوًس 

وًس طْيتس ساكته : ليه 

وش وزتس اقول ؟ : وًس ابتسمت 

ليه مسكت يسها وراحت ميها للمقبد 

كاسر سوا لتس طيء : وقالت 

هاه ال : ارتيبت وًس وقالت 



تراه اروي واًرِ اىه وقح مى اللي : ليه 

يحبهم بس قويل 

!! اللي يحبهم : وًس 

اييه ييوي يحبتس : ليه 

يى هللا يقرٓه : وًس طهقت 

رييير يحلوه تراين ارته : ليه ؿحكت 

اسْه ليه بس ميليص مستحيل : وًس 

احب واحس مثل كاسر 

ليه ان طاءهللا ؟ : ليه تبي تيرِ 

بس كصا م ازاىيه واحسه لتس : وًس 

توػليه له بكالم مبقه اين اين م اكيق 

االرؼ اللي يمضي ًليها 

ابضري يب : ليه 

احبتس : وًس ارتاحت 



كثر وهللا : ليه حؾوتها  ا

كليت ليه ووًس وراها ركؽ لَرٓة كاسر 

وٓتحت الباب وكان كاسر متروش 

وبموضْته وًس كاىت تواهر مه كرِ الباب 

يويل حااااايل ػسق : وطهقت وقالت 

وىسلت ركؽ 

! رير زيق الباب كيب ؟: كاسر بحسة 

اسمى بس البوت تكرهك ومررره م : ليه 

تبيك 

وميه قال اين بارص رايها ؟ : كاسر ابتسم 

! وش ييوي ُغب : ليه طهقت 

ايه واكليي موها : كاسر 



ليه كليت مه ُرٓته وطآت وًس ًوس 

هللا يقويتس اروي حقتس : السرج وقالت 

يف راسه 

كاسر اًلى م يف ريلك : وًس بغوت ًايل 

اركبه وتذسي تقرب موي 

ىسلت بسرًة مى ليه وليه مغسزوومة 

: كاسر ابتسم اول م سمى ػوتها وقال 

جوووي اليواز 

لبس ثوبه وتيقر وًسل طماُه وتبذر 

يولس : ولبس الكبك حقه والساًة وىسل وقال 

طوٓوا يل كريق 

ازرل : هيام 

هيام : كاسر لّ لها وكاىت متَقيه وقال 

طذبارتس ومه اليايسيه بيس السحمة 



وهللا بذييير وىسلم ًليك : هيام ابتسمت 

واىت مه الْايشيييه 

ابتسم كاسر وكلى متجهة للباب وكاىت 

طوق ووًس واقْيه يوتنرون اروهم سامي 

يولس كريق : كاسر 

تْؾل الباب وش : طوق لْت له ووررت 

كبره 

وطْيكم و الباب : كاسر كلى وقال 

ىوتنر سامي : طوق 

كيب طوٓوه زرل مى البوابات : كاسر 

طوق كليت وركبت مى سامي ووًس 

: وقْت اول م وقّ كاسر يف وجهها وقال 

حرام بالله ان ارصتس وان م رصيتتس وقسم 

! بالله م يقربتس ال بسر وال مليون واحس مثله 



وررر م تستحي و : وًس طهقت وقالت 

وجهك 

اللي بذاكري وقلته : كاسر 

مضى مه قسامها وركب سيارته وراح 

يالله يوًس : سامي كان و جواله وقال 

ركبت وًس وهي تتحسب ًليه وتحلّ م 

تذليه يارصها 

 _________

اليغر الكل كاىوا ٓالقاًة 

كيّ طكلي ؟ : هيام 

تكْيه لياز تقوليه يل وهللا : سلمى 

تهبلييييه 

هللا يجيلوي ي سلمى : هيام 



: سلمى ابتسمت وزرلوا و حويه وقالت 

اوووه يحوووييوه ارٓققييي بواااا 

يحيايت ي سلومتي : حويه ابتسمت 

واىا ؟ : هيام 

حويه ٓتحت يسيوها لهم وحؾووها البوات 

وهم يحاولون م يبكون 

هيام قامت وهي تهّ بيسيوها و وجهها 

رًس برا بروح اطوِ وش يبي واجي : وقالت 

بجي ميتس : سلمى 

هيام مسكت يس سلمى وىسلوا مى بيؽ 

هيام طآت رًس واقّ ويؾبف البضت حقه 

رير اىت اليريس وال وش ؟ : وقالت 

رًس لّ لها وؿاااو مه طكلها كاىت تْته 

وطصا الشييييه يالهيام : باألسوز وقال 



هيام ابتسمت وقربت تسلم ًليه رسازي 

طرايك ٓيوي ؟ : وقالت 

: رًس مسك وجهها وباس رسها بقوة وقال 

تارصييه اليقل 

رالظ يحبيبة : سلمى كلت براسها وقالت 

امضي 

هيام ؿحك ولْت بتروح لها بس مسكها 

! طسرلتس ي سلمى : رًس وقال 

يبوي : سلمى بغوت ًايل وهي تؾحك 

محس كلمك وبيسيه مضَوليه محس رايق 

لك هللا يغلحك 

موغور تيال طّ سلمى : رًس ابتسم 

!!! تسرله ًلي : هيام طهقت 

مابيسرل اػالً : رًس ؿحك 



اسمى بيس ىع ساًة او ساًة : هيام 

بالكثير تيال ابيك 

ابضري ازرلي يالله : رًس لّ بيقلى وقال 

زرلت هيام وطآت سلمى توتنرها 

حضى وطصا التبويس زوجتس : سلمى 

مضْوح 

رليه مالتس زرل : هيام ؿربتها وؿحكت 

ييووووه ػسق مَثتوين : سلمى 

ركؾت سلمى وهيام وراها تركؽ 

بواااتت يالله المياصيم جاوو : ليه بغراخ 

هيام وقْت جوب امها وراحت سلمى ًوس 

بضرى واليووز وبيان 

ارحبوا جمييًيا ًلى : ام ٓارس بغوت ًايل 

زواج ولسي ٓارس مه بوتي حويه 



الكل ػار يسُرـ ويبارك لهم 

: حويه طهقت وهي تضوِ يسيوها ترجّ 

يمه يالتوتر رالااظ يحويه رالظ اه ويه 

البوااات 

سلمى امضي ىرقع : هيام 

جوووووي : سلمى ؿحكت 

يالله واىا ميكم : ليه 

يالله يالله : وًس ابتسمت 

الكل قاموا يرقغون ويْرحون ويسُركون 

وزرلت الققاقة ميلوه بساية السواج 

: بموقوقها 

باركوا لْارس رصا اللي يتموى 

حويه اجتميت ٓيه وقرت ًيوها 

وآرحوا جميى يف لياٍل مثوى 



ليلة مثل االًياز يضى ىورها 

الكل ػْق وزُرـ وابتسأ ًرس حويه 

بْارس 

 ...........................

ًوس الرجال 

ًيال طْييكم قوموا ػْوا الْرقة : رًس 

بتوػل يف اي لحنة 

رًس : كاسر كان يؾبف حسامه وسالحه وقال 

تيال ّطس حسامي 

م يحتاج : رًس ابتسم وقال بغوت الررّيم 

اّطسه اىا حسامك ال ؿاقت يذوي احتسم 

واؿرب وال تسمي 

ًيسز يذوووي : كاسر طاش راسه وقال 

ًسزززز : الكل 



كاسر ابتسم ومسك شراو رًس وػّ جوبه 

كتمل الغّ ووػلت الْرقة  والكل ػْوا وا

: واًتلى ػوتها 

متضابهة كل الليايل 

اما ليلتوا ُييير 

مه ٓرحوا لْارس ىَوي 

واحساسوا احساس كيير 

الليلة مه قسىا يف ٓارسوا 

الكل يسًي ميوا هللا يتمم و رييير 

الليلة ليلتوا ُييير 

الكل ػرخ وٓرح ورقع لْارس يف اًنم 

ليلة بحياته 

ٓارس اجلس رالظ : رًس بتيب 



مقسر اليوم اىا لحويه : ٓارس ابتسم بتيب 

وحويه يل 

هللا يتمم لكم يييه اروك : رًس ابتسم 

هللا يسمى : ٓارس ّطس و شراو رًس وقال 

موك 

كاسر كان مارص االىنار له وهو ييرؼ 

بالسيّ وقسامه شيب 

ًقباااالك يالكااااسر : شيب بغوت مرتْى 

ويااااك : كاسر ابتسم بضموخ وقال 

رًس كان يواهر اروه بْذر والكل مغسوم مه 

الضبهة اللي بيه رًس وكاسر قام رًس وارص 

السيّ مه شيب وػار ييرؼ مى كاسر 

والكل يواهر وموسمج واللي يغورون 

ًاطوا ًيال ًمي ًااااطوا : ٓارس بْذر 



ابو رًس ابتسم وقام وارص سيْه ومسك 

ٓارس وزرل مى ًياله مس كاسر سيْه 

لْارس ورقع ٓارس مى رًس وًمه محمس 

ًااااطضوووا : كاسر جلس وقال 

ًضضت يالكاسر ماطاءهللا ًليك : زايس 

ًقبالك ياالمير 

كاسر كان يؾبف طماُه ويتوْس بسرًة 

وياك ي زايس : وقال 

زايس ابتسم وقام يكمل الغّ مى ًيال ًمه 

وًماىه ورواله والكل كان ٓرحان وموسمجيه 

رًس جلس وارص جواله ورز و امه 

 ٩وييوكم يولسي ارلغوا الساًة : ام رًس 

والسٓة بتبسأ 



يالله جاييه رصاىا الليب : رًس ؿحك 

وىسيوا 

ييساها آراحوا زايمة : ام رًس ابتسمت 

امييه : رًس 

يالله ييريس : سكر رًس وقال بغوت ًايل 

!!! اسألك بالله الحييوه : ٓارس لّ له بقوة 

ايه وراك ارتبغت : رًس 

تيال مو وقتك ازرل ميي وايب : ٓارس 

اتبذر واجسز ًقري ساًسين يالرًس 

اًوبو ُيرك احتسم : رًس 

زرلوا كاسر ورًس لحويه يسلمون ًليها 

بسم هللا ًليتس ماطاءهللا وطصا : رًس 

الشيه يالحويه 



حويه ابتسمت وكاىت ماسكة زموًها 

كاليه ًليكم يذواين ي سوسي : وقالت 

وحسامي 

لبى وهللا ًيوتس احتسمي : كاسر ابتسم 

وطسي حسامتس زاموا وراتس ومبروك 

يييون اروتس هللا يتمم ًليكم بذير 

مبروك يحويه وابضري بسيستس : رًس 

وهللا يتمم و رير وموتس الييال ومه 

ٓارس المال 

متى بيسرل ؟ : حويه بذجل 

مستيجلة ؟ : رًس ابتسم 

ال ال : حويه ػست 

يحمار طْييك ًليها : ؿحك كاسر 

م قلوا طيء : رًس ؿحك بقوة 



كليوا وىازوا ٓارس وبذروه وًقروه وؿبقوا 

ًقيواك : طماُه وبضته وقال رًس بحصر 

حويه وال اوػي حريع يالْارس 

ابضر وهللا : ٓارس زق ػسر رًس بيسه وقال 

اىها يف وجهي وطوبي مه جور االيام واين 

ميها يف كل لحنة مه اليوم وال بتضتكي 

احتسموا يييال ًمي 

م تقغر يالْارس : كاسر 

هصا اليضم ٓيييك وهللا : رًس ابتسم 

ازرل ؟ : ٓارس ابتسم 

ازرل : رًس 

زرل ٓارس وطاِ حويه وكاىت تْته 

وٓستاىها ىاااًم ومكياجها ومالمحها كاىت 

بسم هللا : تتيب الواحس يواهرها وقال 



ًليتس الرحمه الرحيم وطصا الشيييه 

يالحويه 

الشييه صيوك : حويه كاىت مرتبكة وقالت 

يالْارس 

مبروك يروح : ٓارس قرب وباس راسها وقال 

ٓارسك وهللا يجيلها سويه م اىحرم موتس 

يييوين وهللا يتمم لوا 

وال موك يروحي وهللا : حويه وقْت وقالت 

يذليك يل شرر وسوس 

مسك يسها ٓارس وكلى للقاًة ًضان السٓة 

هيام طآتهم وزُركت بقوة ولْوا الحريم 

وزُركوا كلهم وٓارس كان هيمان ٓاللحنة 

شي وكل طوي يّضس و يس حويه ويمضي 

بهسوء وػلوا للكوطة وجلسوا والكل يبارك 

ويسُرـ 



مبروك يالْارس مببرروك : هيام بغوت ًايل 

ارصت حويوك ًساها سويوكم سيييسة يارب 

وموك المال وموها الييال 

هللا يبارك ٓيتس يهيام : ٓارس ابتسم وقال 

الرًس 

هيام اىغسمت واستحت وجلست بيس كلمته 

احسه محس قالتس تباركيه : سلمى 

اظ ترا م تساًسيه : هيام 

مبروك يالْارس : سلمى 

هللا يبارك ٓيكم : ٓارس رز بجمى وقال 

جميى وًقبالكم 

مبروك يالْارس واىتبه : ليه بغوت رجول 

ًلى حويه الىوػي حريع 



ٓارس كان مغسوم مه طبه الغوت بيه 

ميليتس حويه ٓييوين : ليه وحويه وقال 

هصا اليضم يولسي : ام رًس 

الّ مبروك يولسي : ام ٓارس وسف زموًها 

الّ مبروك وهللا يذليك لحويوك ويل يولسي 

رالظ يمه : ٓارس قام وحؾه امه وقال 

جيلوي قبلتس رالظ ليه السموو 

يوللسز كريييق : رًس بغوت هس القاًة 

اروان اليروس بيسرلون 

الكل ٓس ولْوا ًليهم 

زرل ابو رًس ماسك رًس و يميوه وكاسر و 

طماله وكان طكلهم ُمهيييب وهييبة وقال 

الّ مبروك يا ابوتس وجيل ٓارس : ابو رًس 

ًوس الهقوة واىا ًارٓه رجال كْو طرواي 

وطروا ارواىتس 



طرواك القيب ييم : ٓارس ثّقل ػوته 

هللا يبارك بيمرك يبه : حويه بسموو 

ويذليك يل يارب 

لييه لييه السموو يالحويه ليييه : رًس ٓس 

م : حويه ٓست وحؾوت رًس بقوة وقالت 

يهون ًلي ارليكم 

اىتي مى الْارس واىا وٓارس : رًس ّطس ًليها 

واحس رالظ التذربيه كضذتس 

هيام قربت وارصت حويه ًضان يجهسوىها 

 ساًات وال ٣رًس مرت : وهمست لرًس 

جيت رير 

لبى ًيوىتس وهللا اين ىسييت : رًس طهق 

هيام استحقرته وراحت مى حويه وسلمى 



اه يقلبي ػسق يالله : رًس ؿحك وقال 

يالْارس ؟ 

يالله : ٓارس ابتسم 

كليوا رًس وٓارس للسيارة يجيبوىها وكلى 

وراهم ابو رًس اما كاسر كاىت ًيوه و وًس 

وطوي وياكلها بييوىه 

ًمى ييميه الكل كلى اال  )وًس يف ىْسها 

 (هو يواهر 

ماطاءهللا يالكاسر : ام الليث بغوت مرتْى 

ًرييس اليوم 

ماًليتس زوز : كاسر لّ لها بقوة وقال 

يذالة 

لّ كاسر البضت حقه يف يسه ومضى مه 

الموغة وىسل وراح مه جهة كاولة ام طوق 

وقرب ووقّ ورا وًس بيصر يؾبف حصياىه 



ًقببالوا يالوًس واوًستس محس : وقال 

يارصتس ُيري 

: لْت وًس بقوة وقالت بيغبية وبهمس 

اكلى بكرامتك والتْؾحوي ميك محس 

ىاقغك ترا 

اموت و : كاسر بأبتسامه سحرت وًس وقال 

الميغبيه اىا 

كاااسر : وًس ىاهرته بقوة وقالت 

يروحه : كاسر 

وًس طهقت ولْت قسام 

ؿحك كاسر بقوة وكلى ركؽ يلحق رًس 

وٓارس 

طْيتس ؟ : طوق لْت لوًس وقالت 

وال طيء بس بروح الحمامات : وًس قامت 



كيب : طوق 

راحت وًس ركؽ وسحبت ليه ميها وقالت 

ليه اروتس ماهو ػاحي اراِ يْؾحوي : 

حضى وش سوا بيس ؟ : ليه 

: وًس قالت لها كل طيء وؿحكت ليه 

وقسم كلى روماىسيي م ًرٓتته 

اي حلول ؟ : وًس 

ارؾيي له : ليه 

! يذسسسى وهللا م ارؾى : وًس بيغبية 

بكيْتس : ليه ؿحكت 

راحت ليه لحويه ركؽ وكليت وًس 

وراحت لقاولتهم 

 ...........................



حويه يالله ؟ : رًس زرل الَرٓة وقال 

حويه قامت ومسكت يسه وكليها لْارس 

وركبت السيارة ومضوا للْوسق ورجى رًس 

ههييااام : للَرٓة وقال بحسة 

يمه : هيام كاىت تضيل االُراؼ وقالت 

! طْيك 

ارٓيي ىْستس : رًس 

هيام طهقت وىاهرت ػسرها اللي كان 

ليوه طْيك اىت زوجي ترا : واؿح وقالت 

حضى ػسق 

تيايل وش كوتي تبيه : ؿحك رًس وقال 

موي ؟ 

يوووه ىسيت تغسق : هيام 

ماين ىاقغتس اىققي : رًس ًغب 



حبيبي لو : هيام قربت وحاوكته وقالت 

يهمك جيتوي ًلقول 

وبيست ورًس موسل يسيوه كان مستسلم لها 

تيايل ليه بيسيت ؟ : وقال 

: هيام كليت مه الَرٓة بسون رز وقالت 

سلمى ؟ 

اممم : سلمى لْت وهي تاكل ورق ًوب 

هياام تيايل يجوه 

وواااي : هيام اطتهت وقربت تاكل وقالت 

لصييييص 

سلمى مسحت طْايْها وجسزت روجها 

مرره المهم اىا بروح : وقالت 

ويه ؟ : هيام 

كمل رقع : سلمى  ا



اىتنريوي كيب : هيام ابتسمت 

سلمى راحت وكان يف باب مْتوح و قسم 

سلمى : الرجال وقال موغور 

وجياااه : سلمى لْت برًب 

موغور موغور : موغور اىْجر يؾحك وقال 

!! موغورر : سلمى ارتيبت وقالت 

موغور كلى قسامها وكان كوييييل وهيبة 

يييوىه ي : وكاطد بحسامه وسالحه وقال 

سلمى 

تسلم : سلمى كاىت تواهره بحب وقالت 

وهللا ًيوىك 

طذبارتس ؟ : موغور 

طذببااار اللهجة وهللا : سلمى ابتسمت 

اًجبتس : موغور ؿحك 



وهللا بذييير ومضَولة واىت ؟ : سلمى 

توو الحيه ػرت بذييير : موغور 

يبيس اهلي وهللا : سلمى بذجل 

ايص ايص ؟ يبيس مه : موغور ابتسم وقال 

؟ 

ال ال وال طيء : سلمى بْضلة 

قسم بالله وزي : ؿحك موغور وقال 

احؾوتس بس تيرٓيه الوؿى كيّ 

محس قالك تذليه : سلمى تبي تقهره وقالت 

ًقس والملكة مى السواج احسه 

ترا م يف اليه : موغور ابتسم بذبث وقال 

موي ها روحي قبل اجيتس 

وي ال وهللا بروح : سلمى 



راحت سلمى ركؽ وؿحك موغور وقال 

يويل حايل : وهو مغسوم مه جمااال سلمى 

! ػسق اىا كحت و قمر قسم بالله 

هيام كاىت تراقبهم وطآته كلى وراحت 

ركؽ للقاًة تضيل مى اهلها وترقع طوي 

!! سلمى هيااام بس امضوا : ام هيام 

يالله يالله يذالة : سلمى ؿحكت 

رًس كسر جوايل اتغاالت : هيام ؿحكت 

بقلى له 

يحيواىه واىا ؟ : سلمى ؿربتها 

وطْيتس ؟ : هيام 

وال طيء اىقليي : سلمى 



ؿحكت هيام وركؾت ولبست ًبايتها 

وكليت لرًس واىتهت اجمل ليلة بحياة 

. ٓارس وحويه 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم  �ًضان اتحْس ا

هااااي وحضتووىويي البارت كوييييلل  )

ويتيب وجميييللل مررره استمتيوا 

والتحرموين مى زًمكم ايب الكوموت يتْجر 

 ( ��احبكم 

كليوا مه الْوسق متجهيه لبيت الجس 

. قاؿي 

 ..........

ًوس ابقالوا ٓالمالسيّ 



ػحى رًس وم طاِ هيام موجوزة وكلى 

يمضي بثبات وكان هيييبة ويليب بضيره 

وطآها ٓالضرٓة وكاىت بالروب وقال بّثقل 

ػباح الذير ويوتس : بحكم اىه توه ػاحي 

ومه متى كليتي ؟ 

وزي ػحت : هيام لْت له وقالت  ًّ هال ر

زىيااي وهللا ػار يل ساًتيه ػاحية 

ليه م ػحيتيوي اػلي ؟ : رًس 

يويلي ػحيت وػليت : هيام طهقت 

وطْيك ؟ 

رًس ابتسم وهو للحيه مسكر ًيه وٓاتح 

ايص ايص ػحت زىياتس ؟ : ًيه وقال 

توك تستوًب ؟ : هيام ؿحكت 

ال بس ٓيوي ىوم : رًس بتيب 



رًس رالظ اىسى اللي : هيام بسًل واؿح 

ػار امس تكْى وهللا اسْه بس م كوت 

اًرِ كيّ اتغرِ مه الحمل وكوت رايْة 

وقريت قغع لحريم ماتوا وقت الوالزة 

اسْه يالرًس 

رًس ؿحك وكان ػوته ؿذم ويذوِ وقرب 

ًوايف يييون رًس ولياز : وباس رسها وقال 

تضوٓيه شي االطياء مْروؼ تؤمويه 

بربتس اىه بيرزقتس ويذّْ ًليتس 

كيب ابضر وهللا رالظ بحمل وىبيس : هيام 

ًه كالم الواس وىْرح ابوك وامك بأول 

حْيس لهم 

هللا يستر ال تسبقتس حويه : رًس ابتسم 

!!! تتوقى : هيام طهقت 



حويه تحب ٓارس وٓارس : رًس جلس وقال 

يحبها وتسوجوا ًه حب اىا رصيتتس حب مه 

كرِ واحس 

!! ال حرام بالله اين كوت احبك : هيام ػررت 

!! وال طلون ُيرت رأيي ٓالذقوبة 

ازري ايب ارٓى ؿَقتس : رًس ؿحك وقال 

احبتس اشا ًغبتي 

كيب رلوا ىسولّ ًه : هيام قالت بحماس 

بسايتوا اىت متى زق قلبك يل ؟ 

اول م ركبتي ميي : رًس سكت يْكر وقال 

اماااااىووه : هيام طهقت 

ايه ليه ؟ : رًس ابتسم 

هللا ييوي اىت حبيتوي قبل : هيام ؿحكت 

احبك 



ػسق ؟ كيب قلت لتس قبل طوي : رًس 

اىا حبيتك اول م كليت شاك اليوم : هيام 

ببسلتك تسلم و ٓارس 

رًس م تصكر وكان يحسبها تقغس موسمان ألىه 

زايم اشا كلى لسوامه يسلم و ٓارس وتكلم 

! ييوي قبلي ! موسماااان : بغوت ًايل 

 اطهر ٧ال ال توو قبل : هيام هست راسها بوْي 

يمكه 

وهللا : رًس رٓى كتوٓه بميوى مسري وقال 

مسري يهيام 

كيب اػبر بصكرك : هيام بسًل 

تيايل : رًس ىسل بلوزته وىسل ٓالمسبح وقال 

كيب ميي 

هيام كاىت تحاول تضرح له وكاحت تؾحك 



رًس كلى مه الماء ورجى طيره وراء وابتسم 

جيلها : بقوة اول م طآها تؾحك وقال 

زووم وطْيتس ؟ 

تصكرت اول م حبيتك كوت : هيام بؾحك 

اراقبك اىت وٓارس واىت لْيت ًليه 

وحسبتك طْتوي وركؾت وػقى راسي 

ااااه جيله يسقى يالرًس ايام بسايتوا تجوه 

وطوٓوي بيسها بضهر اىذقبت ٓيك يالله 

ػسق وش كثر الحب 

!!! تتصششكككرررتتت : رًس طهق وقال 

وهللا ؟ : هيام 

ايه وقلت وطْيك يرًس الحيه : رًس 

طَالتهم واىتوا م ًوسكم طَالة 

: اىْجرت هيام ؿحك ورًس ميها وقال 

تيايل كيب 



مايب وهللا : هيام كاىت تمسح زموًها وقالت 

تيايل قلت : رًس احتست ىنرته 

هيام كاىت البسه ٓستان قغيير للْذص تحت 

الروب وكاىت تياىس رًس ألىها مستحية توسل 

رًس بيسيه تكْى مايل رلق : الروب وقالت 

اىت اسبح ورلوي اسولّ ًليك 

م بتجيه ييوي : رًس كلى مه الماء وقال 

الزم اجيتس ؟ 

رًيسز الااا وررر : هيام ركؾت زارل وقالت 

! وطْييتس : رًس ؿحك 

ماين البسه : هيام بمسح ًضان يروح قالت 

تحت الروب طيء 

رًس قرب وسحبه مه كتْها وطاِ الْستان 

األحمر وىسل الروب كامل وكان يقالى ٓيها 



بغسمه وهو يحلّ ان مياز ميه ًقل بيس 

مونرها 

رًس طْيك : هيام رآت اىه ييغب وقالت 

؟ 

رًس كان يواهر رجولها وساكت وهصا الضيء 

! رًيسز تكلمم : اقلق هيام اللي قالت 

لبيه يييون : رًس رٓى ًيوه لييوها وقال 

الرًس 

طْييك توااهرين كصا اىا قلت لك : هيام 

التسحبه بس اىت تياىس 

حمسلله اين ًاىستتس : رًس ابتسم 

هيامي وقسم بالله : وقرب وحؾوها وقال 

كصا كثيييير ًلى قلبي 

يروح هيامك : هيام بذجل 



جاهسة ارميتس : رًس بيس وهو يؾحك وقال 

ٓالمسبح ؟ 

هيام كاىت بتركؽ بس طلها رًس وركؽ 

للمويه ورمى هيام ٓيها وكان المسبح اًمق 

موها بكثيييير وهو رماها ٓاليميق 

: هيام ػررت اول م رٓيها مه االرؼ 

رًييسز ارموي ٓالغَييير يالرًس ميررّٓ 

اسببحح 

هيام م حست بوْسها اال وهي وسف المويه 

وتغارخ تبي تقلى وكان رًس يراقبها بحصر 

بس برؿو يبيها تتيلم كيّ تسبح 

: هيام بغوت مبحوح 

اسبحح ..مقسززر..مقس...ررًييسز



رًس ىسل بهسوء للماء وطآته هيام وٓست 

ميي ميي : ًليه ومسكها بقوة وقال 

رالظ توْسي 

هيام م ركست اىها ققيت ػسر رًس 

اااااه : بأهآيرها وكان يوسِ وقالت بغراخ 

ػسزرري يرًيسز مقسزرر اتوْْسس 

وكاىت تكح ويقلى موها مويه كليها رًس 

وكان هازي وم اىْيل ًضان م تذاِ 

وسسحها وؿَف و ػسرها وكحت وػارت 

تبيه توْس : تتوْس احسه وقال بذبث 

اػقواًي 

ؿربته هيام بقوة و ػسره وكاح ٓالمسبح 

يححييووااان كوتت : وقالت بغوت ًايل 

بتموتتوويي 



رًس اىْجر ؿحك وسحبها وػررت وطّس 

ريير يماما ًاجبتس ػرارتس : ًليها وقال 

 !

م ٓييه احس هس و ىْسك طوي : هيام برًب 

وتموت مه الَييرة 

رًس ابتسم وقرب مه وجهها وقال وهو 

حلو : حالّ يحرجها يف كل مره تياىسه 

الْستان اشا ػار مليان مويه اطوِ كل 

! طيء بوؿوح 

طهقت هيام وحقت يسيوها و ػسرها وقالت 

ػسز يوسسد : 

رًس لّ يسه وراه رغرها وّطسها ًليه وقال 

ىسيتي اين زوجتس للمره المليون ؟ : 



هيام طّست طيرها ورجيته ورا وكاىت تْته 

التذليوي اػير : وقالت بأبتسامه ساحرة 

! اجرئ موك وريب مو مه ػالحك 

ػيري محس مويتس : رًس ابتسم و جوب 

يالله وريوي جرائتتس وال بس كالم ؟ 

ال يييوين اىا اىْص : هيام حاوكت رقبته وقالت 

بس ؟ : رًس كان مستسلم لها وقال 

هيام قربت مه اشىه وهمست بغوتها اللي 

ترا احس برجْتك : ييصب ساميه وقالت 

رًس ٓيالً كان يرجّ مه طكلها كاىت تيوور 

: اليييه وتتيب القلب وتجوه باليقل وقال 

تلوميوي ؟ 

ًضان كصا م اىغحك : هيام ؿحكت وقالت 

ابًسا 



رًس رٓى هيام مه رقبتها وكليها مه 

المسبح وكلى واًتالها وقال بغوت هس 

كبييي م بتقسريه تتجرأيه ًلي وال : روحها 

ىسيتي اين رًس ؟ 

اًوبوك : هيام كاىت تتوْس بغيوبة وقالت 

تراك تْته م تذوِ 

رًس ؿحك وقام موها وزرل الحمام يتروش 

اما هيام كاىت ترجّ رًب بس كاىت تبي 

توؿح له اىها م تذاِ موه 

 __________

ٓالياػمة 

اررححببووواا : ابو محمس ارتْى ػوته 

هللا : الكل ٓس لْارس اللي زرل وهو يقول 

يبقييييكم 



سلم ٓارس و الكل ويرز ًليهم وجلس جوب 

وطْيك مالك حس : محمس وقال 

ابس وهللا وش وزك ىقول : محمس ابتسم 

ٓارس وطحالك ؟ : قاكيهم سييس 

هللا يجمل حالك ي سييس : ٓارس لّ له 

هاجس : سييس ابتسم ومر مه قسامه وهمس 

ًضان رًس ماهو موجوز 

اىا رًس : ٓارس ابتسم وهمس له بقوة وبحسة 

ورًس اىا 

سييس يحلّ اىه اىْجى مه الكلمة اللي 

كاىت قوييية وكآية اىها تسكته وراح وجلس 

ياجس قاؿي : جوب بسر اللي قام وقال 

ىيم ي بسر : ابو محمس 



تيرِ ابو طوق ماهو موجوز وزي : بسر 

ىذقب وًس بوته يل 

ٓس كاسر وهو كان مضَول بجواله وثّقل 

! قهوة يرجال : ػوته وطابه رًس ٓيه وقال 

هللا : الكل لّ ًليه وقال محمس 

! يذررطضك احسبك رًس 

!! ورب الكيبة : ٓارس طهق 

كاسر ابتسم اىه ارص االىنار وػب قهوة 

اىا اروه : لجساىه وابوه وًماىه وجلس وقال 

متوقى م اطبه ؟ 

بسم هللا ًليكم وهللا اىكم : ابو ؿاري 

ىسذة مه بيؽ 

مالك لواء ياًم اىا اطبه رًس وال رًس : كاسر 

ماله طبيه 



الكل ٓس مه كاري رًس اللي كان كأىه موجوز 

ًسززز وهللا : بيوهم وقالوا مى بيؽ 

كاسر ابتسم وسكت ورجى و جواله 

كمل ي بسر : ابو محمس 

زي م قلت لكم ايب وًس : بسر ابتسم 

كاسر احتست ىنرته يف بسر وكأىه يواهر يف 

حرام حرم : روحه وقال بغوت طبه مسموو 

السم م تأرصها 

شيب كح بقوة ًضان يَقي ػوت كاسر 

ػحة يالصيب وطْيك ؟ : ابو رًس لّ بقوة 

ههههههه ال وال طيء بس : شيب بربكة 

طرقت 

يحبوي لك : كاسر ؿحك بذْه وقال 

اػه بَيت تْؾح ىْسك : شيب ؿربه وقال 



وهللا اىها الساًة المباركة ابس : ابو محمس 

بوكلم بوتوا ًبير وبوضوِ 

هللا يتمم : بسر 

امييه : الكل 

مره سييس ىضب لرًس ! اًوبوه ػامل : شيب 

! والحيه اروه 

اىا استأشن : كاسر كان يْور وقام بحسة وقال 

كلى ومحس سأله ألىهم ييرٓون حاالت ًيال 

محمس اشا ًغبوا وتلقموا 

 .......

ًوس حويه زرلت والكل يسُرـ وركؾت ليه 

وحضتتس : لها وحؾوتها حويه بحب وقالت 

ػح ؟ 

ولتس وجه تسأليييه اييههه : ليه بسموو 



هللا اليحرموي : حويه باست رصها وقالت 

ييرب 

هال هال بحويوي : سلمى جات 

سلوومتتتيي : حويه ػررت 

يييووىها : سلمى ؿحكت وحؾوتها وقالت 

جيلها تسلم يارب الحيه اىا : حويه ابتسمت 

واىتي هيام سحبت ًليوا 

الغراحه كلكم سحبتوا : سلمى بيغبية 

! ًلي يوسذات 

حويه ؿحكت وسلمت و ام ٓارس اللي 

تسُرـ بْرح هي وام رًس وباست راس 

جستها وجلست تسولّ مى البوات 

! كيييّْ : وًس بحماس 

يجوه يبوات : حويه بذجل 



اووووههه : الكل بحماس ػرروا 

رييير اظ : حويه ؿحكت بقوة وقالت 

اػع 

وش ػار بيوكم ؟ : سلمى بؾحك 

وال طيء وهللا بس ىموا مى بيؽ : حويه 

وػحيت وطْته بموضْته ويوييلليي 

يبوااات 

ًيب ًيب م تَاريه و رجلتس : ليه طهقت 

! اىتي 

اوه ػح : حويه سكرت ٓمها بيسها وقالت 

الكل اىْجر يؾحك بيس رزة ٓيلها 

وققى ؿحكهم زرول كاسر اللي كان يْوور 

ياااا ام رًيس : وؿرب الباب بيسه بقوة وقال 

كاااسر ؟؟ ...لبيه ي رًس: ام رًس ٓست 



كرييق : كاسر كاىت ًيوىه تحترق وقال 

بسرل 

اػبر يولسي ليه سكري الباب : ام رًس 

!!! وريب حسبته رًس : ليه بذوِ 

اييييه : الكل 

كاسر طْييك ؟ : قامت ليه وكليت وقالت 

كاسر زرل واىغسموا البوات بس م كان 

يواهر وكلى لَرٓته وسكر الباب بقوة 

اىا بروح له : قامت حويه وقالت 

كليت حويه وزقت الباب وزرلت وكان 

كاسر يواهر ٓالباب بحسة وًلقول ارتذى 

ارحبيي يالحويه : وقال 

هللا يبقيك : حويه ابتسمت وحؾوته وقالت 

! يذوي وبيسيه مه مسًل الضيد 



ال وهللا ماين زًالن : كاسر ابتسم 

! اىقق : حويه ػَرت ًيوىها وقالت 

! ال يضيذة : كاسر ؿحك 

... كااسسر بسر تقسم: زرلت ليه وقالت 

طْيتس سكتي ؟ : حويه لْت لها 

ازري ياليه ازري هللا يوتق : كاسر بيغبية 

ًمره 

!! يهوووه وش السالْة : حويه تورٓست 

اجلسي كيب : كاسر 

جلست حويه وقالوا لها السالْة وقالت 

حتى لو اىت مالك : بحكم اىها كبيرة وواًية 

! حق تحرمها مه ىغيبها 

!! اىوااا ىغيييبهاا : كاسر ًغب 



كاااسسرر بس : حويه احتس ػوتها وقالت 

اقغر الضر التجبر البوت ًلييك واىا اًرٓها 

! وًس م تحبك 

: كاسر ؿحك بقوة وبضكل مرًب وقال 

قلت لليه وبقولتس الحيه اىا م بارص رايها 

! اىا بارصها هي بكبرها 

ال تحاول واكلى موها قبل تتيب : حويه 

ىْسك 

! واىا ارو الرًس : كاسر ٓس 

واللوييمم : ٓسوا ليه وحويه وقالوا 

حلْت وحرمت حرم السم ان م رصيتها : كاسر 

!! م يارصها ال بسر وال مليون كلب مثله 

ٓرػغتتي بوآق  )وًس كاىت تسمى وقالت 

وىسلت ركؽ  (و بسر وآتك مه كاسر 



وكاىت توتنر امها و احر مه الجمر تْتحها 

ٓالموؿوو 

 _______••________

ٓالمجلس حق الرجال 

يولس كاسر بيسوي : ٓارس 

هللا يستر : محمس برًب 

بيسيه حوا يالله آتكيوا مه : ٓارس بحقس 

!! سييس كلى لوا بسر 

تضضووّْٓ : محمس بيغبية 

ٓارس استَْر وقال بسق و رًس قام ٓارس 

وزق ًليه وكلى برا المجلس وماهي اال ثواين 

ورز 

ارحب يالرًس : ٓارس 



: هيام ؿذمت ػوتها وهي كاتمه الؾحكة 

البقى يالْارس 

احلْي ؟ : ٓارس 

كيب واىا ليه : اىْجرت هيام تؾحك وقالت 

! م ترحب ٓيوي 

ارحبيي يا هياام الرًس : ٓارس ابتسم 

هللا يبقيك يآارس الحويه : هيام ابتسمت 

يالبييييه ياالسم : ٓارس 

طذبارك وطذبار حويوي ؟ : هيام 

ميليص حويوي اىا اىتي : ٓارس احتس ػوته 

طتبيه ؟ 

رًس م كان يسري بالمياىه بيه ٓارس وهيام 

واىهم مه وهم ػَار كاىوا يقليون و بيؽ 

للمتوسف وبيسها تَقت هيام وزرل وسمى 



كل طيء وهو حتى لو ان ثقته بْارس كبيرة 

كبر زرل الَرٓة وهو  تبقى ُيرته و هيام ا

!! هييياااام رييييرر : يْور وقال 

هيام لْت برًب وكتمت الغوت ًلقول 

! وطْْيييكك : وقالت 

رًس قرب ومسك رقبتها بيسه وّطس ًليها 

! زااقه سالْة مى ٓارس رييير ؟: وقال 

رًيس كييب : هيام كاىت ميته رًب وقالت 

!! وش 

رًس وقسم : ٓارس سمى ػوته رًس وقال 

بالله ال تيورها ان م يحغل لك كيب 

وبيسيه بوت رالتي وبوت ًمي وًضت 

! ميها مه وهي بسر تتوقى م امون ًليها 

!!! ببيييسز : رًس 



رييير يالْارس : ارص جواله بيغبية وقال 

!!! وطصا 

اسميوي صييه م سويت طيء : ٓارس بحسة 

والتجلس تضك ٓيوي سلمت ًليها بحكم 

! اىها اقرب يل موك 

كثر  رًس كان ًارِ ان هيام تقرب لْارس ا

وقسم بالله ال توياز : مه رًس لْارس وقال 

! يضيد كيير : ٓارس بيغبية 

وش تبي ؟ : رًس 

ايه ػح ىسيت تذييل : ٓارس 

وش ؟ : رًس 

! يبو تحمس طْيك ميت : ٓارس زًل 

!!! ووووطص : رًس ّمثل الحماس وقال 

لبى ًيوك يالرًس : ٓارس ؿحك وقال 



يالبيه يالْارس ارلع : رًس ابتسم 

بسر تقسم لوًس : ٓارس 

كيب ؟ : رًس م كان مستوًب 

ٓارس اىغسم وسكت وطوي وػل له ػوت 

!!!! وككااااسسسرر : رًس بيغبية 

ارييًرا استوًبت كوت بليوك : ٓارس ابتسم 

 !

ارذلغع وش ػاارر : رًس كان يْور وقال 

 !!

بققووللك اػببرر : ٓارس ًغب 

!!!! وًس وكاسر : هيام كاىت مغسومة وقالت 

" رًس لّ لها ومسح بيسه و لحيته بميوى 

" هيييه 



اىْساك : هيام ٓست وباست لحيته وقالت 

يالرًس التضيل بذاكرك ًلي 

رًس حؾوها بيس وبقوة وقال وهو يكلم ٓارس 

كيب ؟ : 

بس وهللا الزم ىتسرل بسر ىاويها : ٓارس 

! والبوت م تحب كاسر وبتوآق 

ولليوتهااا ًسااه م : رًس اىْجر ًغبية وقال 

رصااها وش م تحببه وهو للحيه متأمل 

!! ٓييها 

حرام ًليك يالرًس اىت رصيت هيام : ٓارس 

! ُغب ًه ابوها واروها وال م تتصكر 

ايه بس اىا هيام كاىت تبيوي : رًس 

كيب بس ٓيه كرِ م يبيك والحيه : ٓارس 

كاسر ىْس حالتك 



رالظ برجى بيس : رًس مسح وجهه وقال 

اسبوو واؿبف االمور 

ال يالرًس وش اسبوو اراِ يتممون : ٓارس 

 !!

ال ميليك : رًس 

احتسم ٓيك اىا وكاسر ييوي ؟ : ٓارس 

اًوبو ُيركم اىتوا يف : رًس طاش راسه وقال 

! طوبي اؿربوا االرؼ والتسمون 

ًسزز : ٓارس رمى طماُه و االرؼ وقال 

يولس اليم 

الكل ٓس يضيلون طماٌ ٓارس مه االرؼ 

ميليص يييال طاش راسي : وؿحك وقال 

هللا يقلى رًس 



يالللييل ػسق حتى لو طاش : زايس ؿحك 

! راسك الترمي جاهك 

سم كال ًمرك : ٓارس 

زايس مسك كتْه وزرل مى ٓارس للمقلف 

ًضان الييال ٓيه وتجميوا وماهي اال زقايق 

وزرل كاسر وجلس 

كاسر كلمت اللي : بسر متقغس يستْسه 

! زارل ًضان 

كاسر كان يوتنره يتكلم ًضان يقوم ويسكر 

مه توػي يمليون الجسان : وجهه وقال 

! اػَرر ًييااالك 

: قام ٓارس ومحمس ومسكوا كاسر وقال بسر 

كلوا ًارٓييه وش حارقك ُير تذسي تارصها 



كاسر اىْلت مه ٓارس ومحمس بحكم اىه 

اقوى واكول موهم وكار لرقبته وروقه وقال 

!! ًليي القالاق م تارصشهااا : 

مه تقلق هاه ؟ : بسر اىْجر يؾحك وقال 

والىسيت اىها يل 

محسمي وسالحيي وتذسي : كاسر بيغبية 

!! تارصها 

اىا اقول ال تستيجل ورلوا : بسر بأستْساز 

ىوتنر رز وًس 

!! الاتققوول اسمهاا يحيووااىه : كاسر 

اههججسز ياكااسر : بسر زِ كاسر وقال 

وبقولها وبكيْي حرمتي مالك زرلل 

حتى اىت التستيجل : ٓارس ابتسم 

م استيجلت بس ؿامه : بسر 



 —

ًوس الحريم 

يبوتي ي وًس جاك رقاب : ام طوق 

ماطاءهللا ميه ؟ : وًس ابتسمت 

بسر : ام طوق ابتسمت لبوتها وقالت 

ماطاءهللا تبارك هللا ، واللي تقول : الكل ٓس 

ًقبال طوق : 

مبروك مقسًما يوًس : طوق ابتسمت وقالت 

ابس يمه اىا موآقة وطورتس وطور : وًس 

روايل وهساية هللا 

حويه ػست بؾيق هي وليه وسلمى اللي 

قالوا لها السالْة 

وًس تيايل : ليه 



لبيه ياليه ؟ : وًس قامت مى ليه وقالت 

تكْيه اىا كالبتتس التكسريه : ليه بؾيق 

! الكاسر 

اىا م ًقيته كلمتي : وًس احتست ىنرتها 

كسره اىا م ابييه والكل يسري اين م  ًضان ا

اكيقه 

حرام ًليتس اللي تسويوه ٓييه : ليه 

وًس م اهتمت وهي كاىت وزها تهرب موه 

هصا ىغيبي وجاء ولو كاسر يبيوي : وقالت 

كان تقسم يل مو بس كالم شا الوسوىجي 

!! ووًيس ريييرر : ليه ارتْى ػوتها وقالت 

وال طيء : وًس ػست وقالت 

: راحت ام طوق وقالت ألبو رًس وقال 

ماطاءهللا اجل هللا يتمم 



ابضرك ي بسر البوت : وزرل المجلس وقال 

موآقة 

ماطاءهللا تبارك هللا هللا : ابو سييس ٓس 

يتمم و ريير يولسي 

بسر بأبتسامه مستْسة وكاىت ًيوىه و كاسر 

: اللي اىهس حيله بيس كلمة ابوه وقال بسر 

اللهم امييه وهللا يتمم 

جلس بسر وقام كاسر وراح ركؽ للحوش 

" بوت ؿاري الغَيرة " الذلْي وىازا ثريا 

" تسميه باألحترام"هال يارال : ثريا 

هاتس حالو وىازي يل وًس : كاسر ابتسم 

ثريا ارصتها وهي مبتسمة وراحت ًه وًس 

لبيه يييوين ؟ : وًس 

رالو كاسر يبيتس ٓالحوش : ثريا بهمس 



سكتتها وًس وٓست وىسلت ىقابها وكليت 

ركؽ للحوش 

وًس سكرت الباب وراها وسحبها كاسر 

وآقتي : وحقها قسامه وقال بيغبية وؿيق 

 !!

امضص ورا : وًس بيست يسه وهمست 

التْؾحوا 

: مسك يسها كاسر وسحبها ورا الحوش وقال 

! وًيس رييير توآقييه 

!! ومه اىت ًضان تمويوي : وًس طهقت 

بسس رالااظ كايف السلليى اىاا : كاسر ػرخ 

!! م ىبهتتس اىتس يل 

ريييرر يحلوو طايْوي طيء : وًس ػررت 

!! ملك لك 



كاسر قرب وحاوكها بيسيوه اللي ثبتها و 

حتى لو وآقتي : الجسار ًضان م تروح وقال 

! تحسبيوي بوسحب 

ُغبه ًلييك : وًس ابتسمت 

وهللا لو : كاسر ابتسم و جوب وقال بذبث 

يوػل اىتي المستتس وبيسها اتسوجتس 

! واستر ًليتس 

يمرريؽ : وًس طهقت وػْقته كّ وقالت 

! ابيس مويي 

اًوبوتتس اىااا : كاسر مسك يسها وقال 

هويتتس تحسبيوي بستسلم وبقلى مه 

الميركة شي رسران اىتي م بيس ًريف 

! الكاسر ارو الرًس 

: وًس اقضير جسمها مه االسم وقالت 

! رلغت 



ايه : كاسر 

وراي كتب كتاب وطوٓة : وًس بأستْساز 

طرًية 

يالوًس : كاسر 

ريير ؟ : وًس لْت له 

هصا وجهي اشا رصيتي بسر : كاسر بتحسي 

لّ كاسر وراح ووًس كاىت ترجّ برًب 

هللا يسامحوي كيّ  )وتقول يف ىْسها 

 (بذلييك وراي واىت بصا الشيييه كله 

وزرلت وهي تبيس االٓكار مه راسها وال 

حست ال هي وال كاسر يف ػالحة اللي كاىت 

.. تراقبهم وتغورهم 

 ...........................

ًوس ابقالوا 



ليه بورجى ! ريير طسالْة : هيام بذوِ 

تذييللي : رًس بيغبية 

جلس هيام و ٓذصه وقالها السالْة مه 

كققق للسالم ًليكم 

قسسم بالله اين قس زريييت : طهقت هيام 

اي حلول ؟ : رًس 

بس اىا اًرِ وًس م تحب : هيام بؾيق 

كاسر 

!! اًوبوها تحمس ربها : رًس ًغب 

هيام مسكت وجهه وثبتته قريب مه وجهها 

بس يالرًس الحب ماهو ُغب : وقالت 

والقلب ًّيا يتقبل كاسر حرام تجبروىها 

ازري وهللا بس هي : رًس باس طاّمتها وقال 

م بتارص ُير كاسر واىتهى الكالم 



كلم ان : هيام بتيب  اِ بكيْكم مسري مه ا

كلمت كاسر ٓهو يحبها وبيرٓؽ وبيياىس وان 

كلمتك وقْت مى اروك وًاىست 

اجهسي بوقلى و الضاكي : ؿحك رًس وقال 

ىروق 

يالله بس يرحم امك ارحموي مه : هيام 

مقالبك 

و حسب يحلوه : رًس ابتسم 

هيام تأْٓت وكليت للَرٓة تلبس مالبس 

مريحة 

هيام ترا م ٓيه احس رليوي : رًس بغوت ًايل 

استمتى بجسمتس طوي 

وهللا ؟ : هيام تْاجأت 

اييه ىيمم : رًس 



تمام : هيام 

لبست طورت وبلوزة بيؾاء وًليها جاكيت 

كويييل سماوي لوىه ومْتوح مه قسام 

: ولبست قبى مغووو مه قّص وكليت 

طرايك ؟ 

تهبلييييه : رًس ابتسم وطالها وقال 

وتْتوييه وبيسييه ال تقولييه يل ليييه 

تحرجوي زايم 

يوييللل : بيسها سكت طوي وىسلها وقال 

حاااايل يالذغغرر 

اطَلك رغري ؟ : هيام ابتسمت بذجل 

اىضهس بالله اىه : رًس ىسل وباس بقوها وقال 

ليب ٓيوي 

رًيسز : هيام ارتيص جسمها كله وقالت 



رًس ؿحك ومسك يسها وكليوا للسيارة 

وىسلوا للضاكي وكان المكان ىيييييم وهازئ 

ويضرح الغسر 

رًس ىسل وٓرش ٓرطة ػَيرة وركؾت هيام 

كأىها كْلة تجمى االػساِ وقال رًس بغوت 

الحيه اىا ابيتس تجيبيه يل ًيال : ًايل 

واىتي كأىتس بوتي 

رالظ طرايك : هيام لْت لها بحب وقالت 

اجلس بوتك لألبس رويف تأرص ًقلك بوتوا 

كثر موي  وتحبها ا

وهللا محس يسبق ُالتس : رًس جلس وقال 

ًوسي واىتي ًارٓة 

هيام كملت تجمى االػساِ وتيبت وحقت 

الجكيت و االرؼ وكملت وكاىت و ػَر 



حجمها بالوسبة لرًس اال اىها تملك جسم 

ٓاته كأىثى والكل يضهس ًليها 

هيامي : رًس كان يتأملها وقال 

لبيييه يييون هيامك : هيام مه بيييس 

تيايل سولْي ميي : رًس 

هيام جات تركؽ وهي تتوْس بسرًة 

ووااه طووِ : وقالت وهي موسهضة 

! كثييييرة والواىها حلوة ومذتلْة 

رًس ٓس بسرًة وباس مبسمها بقوة وكاحت 

: هيام مغسومة وزٓته تقلب الوْس وقالت 

ريير ..ريي..رًس

لبيه : رًس كان مبتسم بضكل يْته وقال 

وزك  ًّ يييون ر



هيام تصكرت اول بوسة وقت المذيم وكاىت 

وجهي احمر ؟ : شي مضابهة لها وقالت 

رًس هس راسه بويم وهو يؾحك بذْه 

! تأزب يالمضاكس : هيام سحبت اشىه وقالت 

وقسم بالله : رًس حاوكها مه رغرها وقال 

مقسر 

رًس وهللا ال : هيام ؿحكت وحؾوته وقالت 

اسلمك ىْسي الليلة اشا مسكتوي وراحت 

تركؽ بسرًة 

حتى لو : ورًس م استوًب وبيسها ٓس وقال 

م امسكتس اىتي يل ومسلمه ىْستس يل 

هيام كاىت تركؽ بسرًة ورًس م تيب 

ىْسه كلها كم رقوة ومسك هيام وقال 

جاهسة : بذبث 



اقسر اُير الحكم : هيام كاىت تؾحك وقالت 

؟ 

ًيوين لتس : رًس 

تضيلوي و ههرك : هيام ابتسمت وقالت 

وتوسل البحر بس م تروح بييس 

رًس ًقاها ههره وقْست هيام وهي تؾحك 

وركؽ ٓيها رًس وهو يحلّ اىها اسيس ايام 

: حياته وزرل البحر وػررت هيام وقالت 

رًس اسميوي التروح بييييس 

موييوين : رًس م كان ىاوي يذرب الجو وقال 

اىتي يف وجهي وطوبي ابضضري 

هيام ابتسمت وباست راسه وكاىت متمسكة 

رًيسز : ٓيه بقوة وطوي وطهقت وقالت 

مييه ماطذك يف ػسرك 

اىتي : رًس ابتسم 



!! امااااىه متى : هيام طهقت 

اليوم ٓالمسبح : رًس 

اقلبوي : هيام قالت 

لبيه : رًس لّ جسمها وحقها قسامه وقال 

اسْه وهللا : هيام باست جرحه وقالت 

جيلوي ٓساتس يييوين ليييه : رًس ؿحك 

االسّ م ػار اال كل كيب وبيسيه اىتي 

تسوجتي واحس الرػاظ م اثر ٓيه تبيه جرح 

هْرك يأثر ؟ 

هللا يذليك يل ًمر : حؾوته هيام وقالت 

وسوس وشرر وحسام اطس ههري ٓيه ال ؿآت 

زىياي 

برؿيتس لو رؿاتس و : رًس ّطس ًليها وقال 

اهلي كلهم واىسيتس السًل وجور االيام ليه 



ترؿيه يا هيام الرًس اىتي يف وجهي مثل 

! زيوي وطوبي 

هيام ابتسمت بحب وهي ًارٓة اىها رصت 

. رجال يسوى قبايل 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

البارت ييججووه وسبب روِ هيام مه  )

الحمل وًرٓواه وبرؿو يف سبب اللي هو 

ًرٓواه قبل اىها كاىت تجهل مستقبلها مى 

 ( � ، كاسر كسر راكري ػسق �رًس 

هيام ابتسمت بحب وهي ًارٓة اىها رصت 

. رجال يسوى قبايل 

 .............................



ًوس ػالحة وجميلة 

طضووٓيي كيّْ كاىه : جميلة بغسمة 

الززق ٓييهااا 

ػالحة بقهر وهي حالْة م تيسيها لهم 

اه ي جميلة مه بيجبر : وتْؾح كاسر 

بقلبيي كييّ حب وًس واىا اللي اتيب 

واحاول اوػل له حبي 

يييوىيي رالاظ اػالً واؿحة القف : جميلة 

يحب رواقة وكاسر كاح ًلى وًس وجاها و 

وجهه 

طضضللوون ابيي آهممم : ػالحة ػررت 

 !

!! طضاآْهااا : جميلة طهقت 

!! متتى : ػالحة 



! ٓالييييس م تصشكرييه : جميلة 

اال وهللا اتصكر ًضان : ػالحة طهقت وقالت 

! كصا وبيسيه حضى امساه يحبها 

كبًيا احس يضوِ وًس وم : جميلة ؿحكت 

يحبها ورغوًػا اىه رجل ؟ 

!! جمييييللة : ػالحة 

آؾحيه واىتقمي : جميلة بهمس 

هصا اللي بسويه كيب : ػالحة 

كْْو : جميلة 

كْوتس القييب : ػالحة ؿحكت 

حويوي : راحت ػالحة وزرلت زارل وقالت 

يالبيه ي ػالحة : حويه لْت لها 



ًقيوي جوالتس : ػالحة بأبتسامه زائْة 

طوي 

ليه وش بَيتي ؟ : حويه استَربت وقالت 

بوريتس طيء م ًرٓت له : ػالحة 

حويه مست جوالها لغالحة اللي ارصته 

وزرلت و سجل المكالمات وكاحت ًيوها و 

وػورته بجوالها ًلققول  (الرًس  )رقم 

رالاظ ًرٓت : وقالت 

كيييب : حويه ؿحكت 

: ػالحة راحت وارسلت المققى لرًس وقالت 

وقسم بالله اشا م ربيت اروك اين ال آؾحه 

! ًوس اللي يسوى واللي م يسوى سااامى 

 )وسكرت جوالها وهي تتراًس وتقول 

 (يويللتتس ي ػاللحة شاا ررًيسز يييمهه 



بوت طْيتس ؟ : جميلة جات 

ارسلته لرًس : ػالحة 

!!! ال الاا الاااا رًيسز لييييهه : جميلة طهقت 

وطْْييتتسس : ػالحة طهقت 

اممسسححييهه : جميلة ػررت 

ػالحة ٓتحت جوالها وكيرته اول م طآت 

طااآْهاااا : رًس يكتب وقالت 

هللا : جميلة كاىت ترجّ برًب وقالت 

يوكبتس يالمليوىه رًيسز شا مححسز يمسزح 

!! مييه 

اىتي : ػالحة كاىت تواقس بذوِ وقالت 

طوٓيي مقسر وهللا 

رٓيت جميلة جوال ػالحة وطآت رسالته 

اللي هسزتها برًيب وكان كاتب 



ػالحة ػح ؟ اشا بتغوريه احس مره : رًس 

ثاىية حاويل اىتس م تتكلميه ٓالمققى ألين 

اقسر اليب ًليتس واقلب السور والبستس 

الجريمة وال ىسيتي اين اليميس رًس ؟ 

هللا يارذصشتتسس : جميلة ػررت 

كحتتتيي يف طبااك رًس ومسسك ًليتتس 

طيء 

!! وطو وطوو : ػالحة طهقت وٓست 

جميلة مست الضاطة ًوس وجهها وقرت 

ييمهه ي جميييلة : واىهبلت روِ وقالت 

وش اسسوويي 

مسريي ال تسأليوويي : جميلة بيغبية 

بحصٓه بضرـ اىك تبيس : ػالحة رزت وقالت 

كاسر مه وًس 



وًس كاحت بيه : رًس رز ًلقول وقال 

اروان القوارة واليواز تسري بيروقوا 

مسرى السم وهللا م يْكها مووا اال زواجها 

بكاسر واىتي اكليي موها ال ازرلتس ٓراسي 

 !

رالظ كيب وهللا بحصٓه وم بقول : ػالحة 

ألحس بس ال تسوي يل طيء 

ايييه اًققلليي : رًس 

ػالحة ًلقول بلكت رًس وحصٓت كل طيء 

م اقول اال هللا يكون : وهي ترجّ وقالت 

بيون وًس 

ليه وش قالتس ؟ : جميلة استَربت 

: ػالحة قالت لها رسالة رًس وقالت جميلة 

يويلها وياله ػسق كاحت بيه اسوء اثويه 

قغستس اجمل اثويه ؟ : ػالحة ؿحكت 



اىضهس بالله بس : جميلة ؿربت كتْها 

امضي رالظ وكليي كاسر مه راستس 

تمام : ػالحة بؾيق 

مضوا الثوتيه كالييه مه الَرٓة واتجهوا 

ييمة : للغالة وٓسوا و ػوت كاسر يقول 

ًبييير 

لبيه يالكاسر : ام طوق ٓست 

تياللي : كاسر كاىت ًيوىه تقلى طرار وقال 

هوااا 

وطْييك ؟ : ام طوق بذوِ 

سؤال واحس بس : كاسر 

اسلم يالكاسر : ام طوق 

اىا كالبتس ييمة م تكسريه : كاسر بحسة 

ههري بوًس 



كااسر وش تققول : ام طوق طهقت وقالت 

! اىت 

وًس ال تأرص بسر وبس : كاسر بؾيق 

وىرز اليرب بيس م ًقيواهم : ام طوق بذوِ 

! كلمة 

وًييسز : كاسر ػرخ 

: وًس ٓست ٓالمجلس والكل ٓس ميها وقالت 

هالاا 

تيااللي : كاسر 

هللا يارصك  )وًس كاىت ترجّ برًب وتقول 

 (ٓؾحتوي يويلي وياله 

كاىت ورا الباب بحكم اىها ماهي البسة اال 

ٓستاىها وقالت بهسوء ًكس اليواػّ اللي 

ىيم يالكاسر : تغير زارلها 



ييمة هصي : كاسر ارتذى بيس ػوتها وقال 

بوتتس قسامتس واىا كالبها موتس و سوة 

هللا ورسوله ومستيس اسوي كل طيء لو 

يكلْوي ًمري بس ًضان ارصها زوجة يل 

تكْييه ييمة وهللا اين احبها التكسرييه 

ههري بوًس 

: ام طوق ٓست بحب وحؾوت كاسر وقالت 

لييه يالكاسر م تكلمت مه اول 

وبيسيه بايق م كتبوا ! وطسررااين اىااا : كاسر 

الكتاب 

وًس بسرًة كليت وهي مَقيه راسها 

اال كتبوا : بضال و لون ٓستاىها وقالت 

الكتاب وػرت رقيبة بسر 

كاسر كان الػق بوًس حرًٓيا كاىت قسامه وم 

بيوهم مسااآة ابًسا وكان مغسزوم موها 



ويضوِ كيّ الْستان ىاحت رغرها 

وراسم جسمها رسم مس يسه وحاكوها بهسوء 

: والمس رغرها بيسه وهو هيمااان وقال 

!! اليه ابوتس ػسق 

ام طوق طهقت وسحبت بوتها وزرلتها 

! اىهبللتتيي اىتتيي : وقالت 

وًس كاىت هايمة بكالم كاسر ًوها وكاىت 

طوي وتموت وتييس لمسته لها وقالت 

! يمه م ايب كاسر : ًكس مضاًرها 

رالاظ ازرليي كيب : ام طوق بيغبية 

كاسر كان ػاز وقلبه يسق بقوة وكان يتذيل 

رغرها قسامه وكيّ كاىت قغيرة بالوسبة 

اطضهس بالله : له وقال بغوت طبه مسموو 

اىتس ييمة جبتي موته حمررر 



وًس ارتيس قلبها مه كلمته وركؾت زارل 

: وقلبها يقرقى بغسرها ومسكته وقالت 

يويلل حااالييي اًوبووك وش سوييت 

بقلببيي بس حتى لو كوت تجصب وتصبح 

! مستحيييل اىسى اىك ىسوىجي وحق بوات 

كسرك ولكه : ام طوق  كاسر وهللا م وزي ا

الكلمة وًقيواهم وتمموا ورلغوا واىت 

وزك بضوق تراها اػَر موك 

يوًس واال وهللا م ارص : كاسر بحسة وبجسية 

ُيرها سميتيوي ؟ 

وش جاك اىت مه متى تحبها : ام طوق 

! ولييه م كلمتوي قبل بسر 

مليووون الثووى شاااك لياااز : كاسر ػرخ 

!!! تجيبييه سيرته ًوسيي 

! كاااسر رييرر : ام رًس ٓست وجات ركؽ 



: كاسر رمى طماُه ًوس رجول ًمته وقال 

هصاا جاههي ًوس رجولتس ييمة واىا 

! كالبتتس تيقيوي وًس حاليل 

ام طوق وام رًس ٓسووا ًلقوول وطلوا 

حرام : طماُه مه االرؼ وقالت ام طوق 

يالكاسر اللي تسويه بوْسك 

: كاسر ابتسم بؾيق وهمس لها وقال 

رالظ كارت مه يسيوي ؟ 

ام طوق كاىت ترتيس وهي م كاىت تتوقى 

: احس مه بواتها يارصون ًيال محمس وقالت 

ال يالكاسر اشا اىت ػامل اقوى بسر يْسد 

الذقوبة وابضر بيا 

! لحنة لحنة تيال يميْه : ام رًس 

لبيه : كاسر قرب وباس راس امه وقال 

تبي وًس ؟ : ام رًس بذوِ 



ايه ىيم : كاسر 

بس البوت م تبيك : ام رًس همست له 

واىذقبت 

محس يبي رايها والحيه الذقبة كتبوا : كاسر 

كتاب ؟ 

ايه : ام طوق وام رًس 

!!!! هااااه : كاسر ٓس 

يوم ىازيتوي كاىت قسام الكتاب : ام طوق 

بس مسري هي وقيت وال ال 

ووًيسز ال توقييييه : كاسر ػرخ 

وتكسسرريه قللبي يوًيسز 

الكل ًرِ بحب كاسر لوًس وكان كأىه 

مجوون ٓيها 



كاسر رالااظ وقيتت : وًس جات ركؽ 

اىسى اىا م ابيييك 

: كاسر وام رًس وام طوق ٓسوا وقالوا 

! ااايضضص 

وطص تقوليييه : كاسر كان يرجّ بيغبية 

!!! اىتتي 

مايل : وًس كاىت تواهر مه ورا الباب وقالت 

زرل رالظ يكاسر تكْى رح رالاظ 

اًوبوتتس وهللا م ارلييتس : كاسر بيغبية 

!! له 

وًس طهقت اول م زرل كاسر زارل البيت 

!! يذالة : وراح ألم سييس وقال 

لبيييه : ام سييس طهقت 

وييه الكتااب ؟ : كاسر بحسة 



ام سييس اطرت و مجلس الحريم والبوات 

لييييه : كاىوا هواك وقام ركؽ وقال 

وحووييه 

ٓسوا رواته وركؾوا برا وسكروا الباب 

! طْْيييك : حويه 

الكتاااب ويوه ؟؟ : كاسر 

زارل ليه ؟ : ليه 

! جيبييييه ومه زون لييه : كاسر بيغبية 

وش : حويه مسكت وجهه وقالت 

! بتسسووي 

!! وًس م وقيت ػح : كاسر بيسها وقال 

! اال وقيت قساموا : حويه استَربت وقالت 



كاسر لّ وطياكيه االرؼ ٓوق راسه وكلى 

ااااه : ركؽ للباب ومسك رسٍ وًس وقال 

!! يالوًيس كسرتييوي واىا الكاسسر  

كاسر : وًس بهمس وًيوىها تسمى مه حالته 

رالظ تكْى رالظ ابيس موي 

كاسر كلى مه البيت وػرخ بأًلى ػوته 

تككْْى يالرًيسز ويييوك : وقال 

رًس ىسل ركؽ مه سيارته بيس ػوت كاسر 

احتتسزمم اليوبوو ُييرك : وقال 

كليوي : كاسر ركؽ وحؾه رًس وهمس له 

يالرًس كليوي بتوسل زموًي يالرًس 

ررًييسز : الكل كلى سواء رجال او حريم 

؟؟؟ 

اما ًوس رًس وهيام رلغوا ارر يوم وهو طرح 

لهيام الوؿى ووآقت بحكم اىها م تقسر 



تكسر الكاسر وتضوِ اىه بريء وم يستحق 

رالظ يحبيبي مضيوا : اال الحب وقالت 

يالله توكلوا و هللا : رًس ابتسم وباس راسها 

ومضوا للمقار متجهيه للرياؼ ووػلته 

المققى مه ػالحة وهو ىازل مه القيارة و 

اراؿي السيوزية واتجهوا للبيت بسسرًة 

وهو ًارِ ان كاسر م يتحمل وًلقول 

بيقيح ًليهم بحكم ان ٓيه ىقع ٓالحسيس 

وجًسا وكان م يقسر ييغب بقوة 

ال يالكاسر التكسر : رًس ّطس ًليه وقال 

!! ارووك 

راحت مه : كاسر ىسلت زموًه بحرقة وقال 

يسيوي راحت لواحس وهللا م يحبها كثر حبي 

لها راحت وبتغير له وحالله واحالمي ميها 



وًضقي وهيامي لها ؿاًت كلها اه يالرًس 

قلبي يحترررق 

رًس حس ان كاسر كاح مه يسيوه وّطس ًليه 

!! كااااسسرر : وقال 

كاسر ىسل ؿَقه ًلقول وكاح وكان يتكلم 

وًيوىه ُرقاىه زموو وىسل طماُه بتيب 

وتلقم وقال بغوت قوي ييكس السموو 

وًس هللا يوٓقتس مى رجلتس : اللي ىسلت 

لكه اًريف اين م بستسلم وبارصتس لو بيس 

 سويه ١٠

وقّ وارص مويه وهو يرجّ ومسك شراو 

! اسميوىوي : رًس وّطس ًليه رًس وقال 

وش ، : الكل لّ لرًس وهم يهابوىه وقالوا 

سم ، ولبيه 



ًلي القالق اىه بيس : رًس احتس ػوته وقال 

زموو اروي ان وًس م تارص بسر وهللا م 

تارصه وان يحرم ًليهاا 

ابضروا باللي : الكل ٓسوا وقالت ام طوق 

يرؿيكم 

ميلييك رالظ هوىوها : وقالت ام سييس 

وتهون 

رًس رالظ يالرًس : هيام قالت بهمس 

رلوها وبيجي كاسر اللي احسه موها 

: كلى رًس وّطس و كاسر ورصاه ميه وقال 

لبى روحتس بس ميتس اًوس اثويه 

وبوارصها لكاسر ُغب 

هللا يييه وتراك زًلتوي يوم : هيام بسًل 

تقول ًلي القالق 

اًرِ ارؿيتس : رًس ابتسم وُمس لها 



كلى هو وكاسر وكاسر بسا يجمى ىْسه وقال 

ييوي رالظ ؟ : 

ابضر بها يذوي : رًس ابتسم 

زرل رًس بسون كاسر للمجلس والكل بسون 

: استثواء بسران وطيبان ورجال وقالوا 

ارررحححببب 

هللا يبقيييكم جمييى : رًس رٓى يسه وقال 

ٓارس راح ركؽ وباس رضمه وؿحك 

ياحيي شا الضضووِ : وقال 

حي ىبباااك : رًس ابتسم 

لبى وهللا ًييوك جيت لييون اروك : ٓارس 

اشا م جيت ًضان كاسر مه اجي : رًس بحسة  

ًضاىه ؟ 

المهم اسميوين : رًس 



: ومس يسه لضماُه ورماه ًوس ابو سييس وقال 

هصا جاهي ياًم وان كاىك تَليوي رل بسر 

يقلق وًس 

الكل ٓسوا ركؽ وطالوه مه االرؼ وقال ابو 

وهللا اىك ُالليي وابضر بيقلق : سييس 

بسزرر اػالً م بيس تمموا وال وػلوا الكتاب 

ولكه ان كاىها وقيت رلوه يتسوجها ويقلقها 

بسر ابتسم ألىه ًارِ ان وًس ػَيرة وم 

تم يالرًس وهللا ال اكلق : بتقسر ًليه وقال 

بس رلوي اتمم واتسوج وتجيكم 

كالمي ماهو ميك والهو اىت : رًس بحسة 

ولكه وهللا اللي رٓى سبى ! اللي تكلموي 

وىسل سبى ال تقرب مه البوت اين ال اشبحك 

ال ال ًلى رضمي : بسر بوجه بريء 



واىا مه المكان شا : كاسر بحرقة قال 

وقسامكم كلكم اتقسم لوًس بيس بسر 

ماطاءهللا : الكل 

 (كاسر كان كيار ٓالقيران الحريب  )

تم ي بسر ؟ : كاسر 

تم بس طرـ اتسوجها بأسبوو : بسر بأستْساز 

وبس ًقس زواج بسون حْل 

تتمم : الكل 

اىهوا الموؿوو بسرًة والكل ٓس يسلم و 

رًس ويتحمس له بالسالمة ورلغوا ووػل 

لييه : الذبر للحريم وبكت وًس وقالت 

ماابيي كااسسر بيذررب حيااايت 

وًس وجى يوًس اىتي م طْتي : ليه طهقت 

!!! زموًه 



اال وهللا وكسرتوي بيس ًضان : وًس بؾيق 

كصا وآقت اىه زواج وبيسه يقلقوي 

وبيسيه وش ُيير رايتس ؟ : ليه استَربت 

مقسرت ارٓؾه وهللا مقسرت واىا : وًس 

بتحمل بيسيه ػح اين للحيه م احبه بس 

مؤموه اىه كيب 

كييس كيب بايق ًوستس طك ٓأروي : ليه  ا

؟ 

ازًجتيوا ترا : وًس ابتسمت 

مستحيييل : ليه ؿحكت وحؾوتها وقالت 

تتذقيه بتتسوجيه بأسبوو وتتقلقيه 

وتتملكيه بيسها بثالث طهور ًلقول 

 طهور ٣اهم طيء ان ميي : وًس ؿحكت 

اقسر اتجهس ٓيها 



اي وهللا ػازقة : ليه 

ًوس الثاليث 

اطتتققت لتس يهياام : سلمى بْرح 

كثر : هيام ؿحكت وحؾوتها  وهللا ا

بوااات بايق و زواجي طهر واحس بس : سلمى 

!!! وججيى قرريييب : هيام طهقت 

!! كصاااببه : حويه 

وهللا الينيم بيس طهر : سلمى ؿحكت 

بس 

كبر وآذم ًرس : حويه  يووهه الزم ىجهسز ا

كييييس هصي سلمى : هيام رٓيت راسها  ! ا

لبى ًيوىتس اىتي وياها : سلمى ابتسمت 

بوات مو ػاحييه رًس وكاسر : هيام 



ريير يالقيبة : حويه ػَرت ًيووىها وقالت 

ىسيتي اىهم ارواين وال كيّ ؟ 

وهللا ان القوارة تسري : سلمى ؿحكت 

مسرى السم ٓيهم يساااتر ػسق 

طْْْتتييي : هيام ؿحكت 

وبيسيه اىتي وياها ؟ : حويه تذغرت 

يحلويت ىسيتي اىه : هيام تذغرت بيس 

زوجي ؟ 

وىسيتي اىهم ًيال رايل ؟ : سلمى 

! بس اىا اقرب : حويه 

اليييوين هيام اقرب لرًس موتس : سلمى 

ازري م اقغس رًس اقغسهم االثويه : حويه 

ايه ًاز هوا ىسكت : هيام 



طاكرييه : حويه ابتسمت 

احس وًس م تبي كاسر : سلمى 

كيب هي م تبيه اػالً : هيام 

وقسم بالله اول مره اطوِ كاسر كصا : حويه 

واؿح يحبها مه قلبه 

هللا يقمه قلبه ويجميهم مى : هيام بؾيق 

بيؽ و رييير وهللا يبوات ان حالة رًس 

توجى ػسق م كان مغسق اىوا وػلوا وكان 

يمضي بسرًة واول م ىسلوا ركؽ لكاسر 

اول م زهم بأسمه 

هللا يجيلوي يالرًس م : سلمى ابتسمت 

توقيته كيوت كصا 

رذيييررر : هيام ُارت 

طذباااار الَيييرة ؟ : سلمى وحويه ؿحكوا 



اِ وهللا م اتحمل يبوات قلبي يحترق : هيام 

و اتْه طيء 

هللا يلوم اللي يلومتس اىا بيس : حويه بجسية 

احتترررققق 

كيب طرايكم باللي تَار وهي : سلمى 

للحيه م تملكت والتسري ميه ميه ووش 

يسوي ووش م يسوي ؟ 

يحبيبي ي سلمى : هيام بسًل 

زيق ًليه كيب ؟ : حويه 

تقولوىه ؟ : سلمى 

ايه وهللا ػازقة حويه طويف وش : هيام 

يسوي وحرػي ًليه يبيس مه البوات ترا 

زوامهم ػار مذتلف 



يوييلليي و !! كصشااابببهه : طهقت سلمى 

موغورر 

ؿحكوا حويه وهيام وٓست سلمى وارصت 

اررحبييي : جواله وزقت ًليه ووػلها ػوته 

يازهر قلببي 

هللا يبقييك يبيس اهلي : سلمى ابتسمت 

كلهم 

تغسقيه اين ػرت اًضضق : موغور بحب 

شي الكلمة موتس 

اسمى موغور : سلمى بجسية 

يييوىه : موغور كان هايييم بغوتها وقال 

ًوسك سكرتيره ؟ : سلمى 

موغور ٓهم ًلقول وكان يبي يجرب ُيرتها 

ايه ليه ؟ : وقال 



بوت ؟؟ : سلمى بست تيغب وقالت 

ايه طْيتس ؟ : موغور ابتسم 

! وش تسوي اىت وياها : سلمى 

وهللا ىتساًس ٓالميامالت وكصا : موغور 

اىت بَرٓة وحسة ميها ؟ : سلمى 

ايه بمكتبي : موغور كان كاتم ىْسه وقال 

ليه ؟ 

رييير ان طاءهللا وال كأىك : سلمى بحسة 

! راكب وال طيء 

طسرل الحيه ؟ : موغور 

حال حبيبي تيايل : وبيسها سكت وقال 

طيلي الملْات شي 

موغوري : سلمى مسكت قلبها وقالت 

تكْى ال تكْى التجرب ُيريت وتذتبرها 



: موغور كان يبي يضوِ ُيرتها ًليه وقال 

حلويت حال تيايل 

حال سكرتيرة موغور بس م كاىت ميه يف  )

 (ىْس المكتب 

وش !! موغغغوورر : سلمى ػررت 

حللووتك اىاا مييه 

اىتي قلبي وروحي : موغور ابتسم 

وطراييوي وؿلوًي وحيايت وزىيتي وىاسي 

واهلي وكلي 

م ابيها شي كلها ابييك يل : سلمى بسًل 

هاااه ؟ : موغور ٓس بيس كلمتها وقال 

ابييك يل ابيك حويل : سلمى اىْجرت 

وحواليوي وابيك تجي تملك بكرا وال وهللا ال 

! احرم ًلييك سامى 



وحرام بالله اين ًوستس بكرا واملك : موغور 

وال تجلس بذاكرتس ي سلومتي 

حلووه سلومتي مه : سلمى ابتسمت 

موقوقك 

هللا يجيلوي اىا و موقويق لتس : موغور 

ٓسوه 

ابوسهم وهللا : سلمى بحب 

موغور كان يف حالة اىهييااار م توقى سلمى 

اًوبوتس سكري ال اجيتس : كصا وقال 

كيراان 

يال يحبيبي ميسالمة : سلمى 

! سللمى : موغور بحسة 

يى هللا يقرٓوي : سكرت سلمى وقالت 

! وطصا سلمى ػحغحي ًلى ىْستس 



كاىت سلمى تجيب راسه ًضان م يْكر  )

بَيرها وهو ٓيالً م يسري ًه هوا زاره 

وطَله الضاُل سلمى بس طذغية 

سلمى قوية وماهي تليه بسرًة وم تحب 

 (المَازلة وال الكالم الحلو زٓضة بأرتغار 

يوللسز : رًس زرل 

لبيه يالرًس : هيام جات ركؽ 

لبيتي : رًس حاوـ رغرها وباس ٓكها وقال 

يف موى ايب ازرل ُرٓتي 

اػبر يحبيبي اطوِ لك كريق : هيام 

يييون حبيبتس وهللا : رًس 

هيام راحت وزرلت البوات اللي كاىوا 

رًس تيال : ٓالغالة وقالت 



هيامي : رًس زرل مستيجل وكلى وقال 

تيايل ميي 

وش ىاقغك ؟ : هيام كليت وقالت 

رًس م رز وزرل ُرٓته مستيجل وكاىت 

تيايل اجلسي بس : ىنيْة وًلى حالها وقال 

التغارريه وتسويه زراما 

! وطْييك : هيام رآت 

سكري الباب بالمْتاح بسرًة : رًس 

سكرت هيام الباب ولْت له وىسل ثوبه 

ههري يوجيوي طويف ٓيه : وٓويلته وقال 

طيء 

لّ كيب : هيام 



لّ رًس وكان يف زي الؾربة كبييرة موتضرة 

: و ههره كامل طهقت هيام وقالت 

ووززيي وطصااا  ًّ ! ر

رًس لّ بسرًة وسكر ٓمها بيسه وقال بحسة 

!! وبيسيه ميتس : 

ٓيه طيء كبيييير وكأىها : هيام بيست يسه 

لسية سوـ احس ؿربك ؟؟ 

اىا تسأليوي شا السؤال ؟ : رًس ابتسم 

! رًس : هيام 

رًس سحبها وسسحها و السرير واًتالها 

ًيون رًس : وقال 

وش : هيام ػست بوجهها بسرًة وقالت 

!! ريحة السران شي 

اروتس محمس : رًس ابتسم 



اها قلوا يسره بس حضى وش الريحة : هيام 

اليكون زروت ميه ؟ ! شي كلها 

كثر وقال  وبتحاسبيوي ؟ : رًس قرب ا

!! كبًيا بحاسبك : هيام احتس ػوتها وقالت 

يحم السالسيل : رًس ىسل وباس ىحرها وقال 

! كل يوم حاؿوه ىحرتس 

ابيس وراي ًشيمة : هيام ارتذت بيسه وقالت 

تبيوي اروح لهم واىا احترق 

كيّ كيّ : رًس بيس وقرب مه وجهها وقال 

؟ تحترقيه ليه ؟ 

رًس اىت الػق ٓيوي متوقى م احترق : هيام 

 !

المهم موؿوًوا تيايل : رًس ؿحك وقال 

ًالجيوي يقبي وًالجي 



كيب يَبي ورر : هيام 

وررىا يَبية : رًس ابتسم وورر موها وقال 

هيام ؿحكت والمست الؾربة بأىاملها 

ااه : وارتيص جسم رًس بيس لمستها وقال 

يالهيام 

اوجيتتك ؟؟ : هيام رآت وقالت 

اوجيتي قلبي : رًس 

مررره مرووق : هيام ؿربته بذْه وقالت 

الضيد 

اىضهس بالله اين : ؿحك رًس بقوة وقال 

مروق اللي يضوٓتس م يروق 

محس قالك ترجيوا : هيام تبي تقهره 

السيوزية كوت موْرز ٓيوي واقسر البس 

قسامك اللي ايب احسه احسسسه 



كيب والحيه ؟ م : رًس سحبها لحؾوه وقال 

تقسريه 

ال كبًيا : هيام 

كثر وقال  وبيتوا ٓيه ىاس ُيرىا ؟ : رًس قرب ا

اىا موْرز ٓيتس بالحالتيه يحلوه 

وهللا م ًوسك سالْة قم : هيام ٓست وقالت 

اكلى للرجال بس 

: رًس قام وزٓها بذْه للجسار وحاوكها وقال 

وبيسيييه ميتس ؟؟ 

! وش سويت : هيام طهقت 

وال طيء رالظ اكليي : رًس ػس وقال 

وطويف يل كريق 

: هيام مسكت شراًه ولْت لها وقالت 

وطْييك ؟ 



: رًس كان يتامل كل اىص بجسمها وقال 

ابيتس بيه يسي ابيتس يف حؾوي االن 

بقلى اطوٓك لك : هيام ٓهمت وقالت 

كريق 

لييه رجيتي تلمسيوي : رًس سحبها وقال 

واىا قلت لتس اكليي الحيه تسحبيه 

! بذليتس تروحيه 

رًس اىا لك وم ًوسي : هيام رآت وقالت 

مضكلة بس وقتك ُلقف استوًب و 

! ىْسك 

: رًس لّ ومسح وجهه وقال بغوت ًايل 

اكلللييي 

بووتايت : هيام لْت وكليت بهسوء وقالت 

ازرلوا طوي رًس بيقلى 

هللا يبووتايت : وًس ابتسمت 



يالااا بسس : هيام ابتسمت لها وقالت 

ؿحكوا البوات وزرلوا وكلى رًس متلقم 

الليلة تكوىيه تحتي ان : وقال بذبث 

طاءهللا 

! تذسى : هيام لْت له بقوة وقالت 

رًس ىسل ركؽ وكلى وهو م يبي يلتْت 

لهيام وػقى بْارس 

ػل و الوبي يرجااال : ٓارس 

اللهم ػلي وسلم ًلييه : رًس ابتسم 

طْيك متلقم ؟ ميغب وال : ٓارس طك 

زًالن ؟ 

م ٓيه ريار ثالث ؟ : رًس 

ال يحبيبي اىا اًرٓك مه زمان : ٓارس م ٓهم 

وم تتلقم اال بالسببيه شي ؟ 



واشا كوت متسوج بتؾيّ ريار ثالث ؟ : رًس 

وججيااااه ي رًيسز : ٓارس ؿربه وقال 

! حضى طْيك : رًس ؿحك 

ياحويييه : ٓارس بغوت ًايل 

زز امها تحسبوي م ٓهمتك : ولّ لرًس وقال 

رًس ؿحك ومضى للمجلس بهيبة وزرل 

وش اللي : وسلم وجلس جوب كاسر وقال 

طسك يف وًس ؟ 

الواؿح مه حالتك اىك م اىت : كاسر ابتسم 

ىاقع مسح ٓالبوات 

واؿحح ؟؟؟ : رًس طهق 

مررره : كاسر ؿحك 

اًوبوها رٓؾت تذليوي : رًس احتست ىنرته 

اقرب موها 



قم ػل لك ركيتيه بسرًة : كاسر 

رًس ٓس وراح للمَاسل وتوؿىء بوية ان 

الضهوة تبيس موه وػلى بذضوو ركيتيه 

وحس اىه احسسه بكثييير ورجى للمجلس 

ايه يضيد ىور وجهك : كاسر 

اىْجروا االثويه يؾحكون بقوة 

ريير ايب اؿحك ميكم : محمس ابتسم 

كاسر كان بيتكلم بس كتمه رًس وكاح ًوس 

رجوله يؾحك 

هللا يققيك ي : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

رًس 

رًس كان حاـ راسه و ٓذص كاسر ويرجّ 

ؿحك 

رًس ققمم جسيي جاااء : كاسر 



رًس كلى مه المجلس ركؽ وهو يرجّ مه 

الؾحك كاسر كلى ميه وطآوا وجيه بيؽ 

وكاحوا و الباب يؾحكون 

يويلكم يييال جسي : محمس جاء ركؽ 

يتحلّ ٓيكم 

: رًس اىسسح و الباب وقال وػوته مبحوح 

هللا يارص ًسوك يكاسر بقوي تسلد يكلب 

تكْى رالااظ : كاسر ؿحك وقال 

بققوويي 

رًس قام ومس يسه لكاسر اللي وقّ وحؾه 

وحضتوي يحيوان : رًس وقال 

لبى ًيوك اىا اقرب لك مه : رًس ابتسم 

روحك متى م بَيت رًس ازهم بأسمي 

وازهلل 

لبى وهللا روحك : كاسر 



: ورٓى كاسر ىْسه وباس راس رًس وقال 

ىسرل بإحترام ؟ 

سم : رًس تحولت مالمحة بارزة وجسية وقال 

بالله 

: محمس ابتسم وارسل المققى لهيام وقال 

سلميلي و رًس طوي ويموت مه الؾحك 

والحيه تحول وال كأىه كان يرجّ مه 

الؾحك قبل طوي 

 ......................

لبيه يالْارس : حويه ٓست 

اسمييوي ىع ساًة : ٓارس حؾوها وقال 

وبوسآر طهر اليسل م بووتنر ويذرب 

ىْس رًس وهيام 

ابضر يحيايت : حويه ؿحكت 



! حويوي رالظ : ٓارس بحسة 

مه ًيوين رالظ : حويه ابتسمت 

ٓارس باس راسها وكلى للمجلس وطاِ 

رًس وكاسر كالييه موه ركؽ وهم يرجْون 

مه الؾحك 

؟ !!حضضى ال اله اال هللا شا رًس : ٓارس 

اتجه لهم وهو يمضي ببقيء ويتأمل 

ؿحكهم وكان متيقه ان رًس مستحييل 

يؾحك شا الؾحك كله اال مى كاسر 

وماهي اال ثواين وتبسلت مالمح رًس وزرل 

المجلس 

ايه الحيه تأكست اىه رًس : ٓارس ؿحك 

ريير اىتوا وش : زرل وجلس بيوهم وقال 

الؾحك شا كله 



رالظ يرحم ابوك ال تْتح : رًس ابتسم 

الموؿوو 

!!! اوووه ًررْٓتتت : ٓارس اىْجر يؾحك

جسي بيموتوا رالااظ : رًس كتمه وقال بحسة 

هللا يارصكم : ٓارس سكت ًلقول وقال 

يييال ٓيوي الؾحكة 

كاسر تلقم واىهار يؾحك ورًس ارص طماُه 

وتلقم وكان جامس وال ؿحك وال اهتس ابًسا 

كاسر سكت بيس م ّطس رًس و شراًه وقال 

يالكااسر بسس : بغوته الررّيم 

ابضضر : كاسر مسح زموًه وقال 

ًيال بوقلى كويف وهللا جلسة : بسر جاء وقال 

الضيبان جابت يل الذوقة 

! رح كيب : رًس بحسة 



تذاووين كيب ؟ : بسر 

: رًس ػس بقرِ وقام وبان ٓرق القول وقال 

محس رٓى ًلوموا اال ! ورا م تتوكل و هللا 

! طيباىوا 

! ورًس ػازق : ٓارس 

كاسر م كان يواهر حتى وكان جالس و جواله 

كيب اًوشبالله ػسق ان : بسر بيغبية 

! الحوار ميكم شىب 

: رًس رٓى ػوته وٓتح ًيوىه بقوة وقال 

! توووكلل 

يبه الحيه ايب : كلى بسر وقال بأستْساز 

الضوٓة الضرًية قبل اكلى مى ًيال ًمي 

حقك ي بسر رح كلمهم : ابو سييس 

!! اههججسز : ٓس كاسر ومسكه رًس وقال 



!! ورر موي وهللا م يضوٓها : كاسر بحسة 

يحماار هو بيتسوجها : رًس مسك ٓكه وقال 

كيس بيضوٓها رالااظ هوىها و قلبك  ! ييوي ا

مقسر و ٓرقاها ومقسر ارلي : كاسر بؾيييق 

ُيري يواهر ٓيها اُاااار يالرًس احتترق 

ًلييها مه اىيكاسها ٓالمراية واحترق مه 

ىنرة الحريم لها وامووت مه هلها اللي م 

! يْارقها 

رالظ يالكاسر : رًس باس راسه وقال 

كاسر لبس سماًته وكلى مه المجلس 

واتغل و رويه ياسر 

ااررححببب : ياسر 

ابيك روي تجي ؟ : كاسر ابتسم بؾيق 

ابضضرر يب : ياسر ٓس 



كاسر سكر ولّ وطاِ بسر زرل البيت 

هال وهللا بوًس : ولحقه بهسوء وسميه يقول 

واحترق قلبه بيس م سمى ػوت وًس 

هال بسر : القاُي وهي تقول 

كاسر كل براسه وطآته وًس وطهقت وم 

رلغت بسرل ؟ : كاىت قازرة تتحرك وقالت 

حضى م امساين اتأمل : بسر 

: وًس كاىت ترجّ مه ىنرة كاسر لها وقالت 

ارلع كيب 

طْيتس اىتي ؟ : بسر طك 

: كاسر ٓك لقمته وقال بغوت م يوسمى 

اًوبوتتس ػسزق 

بسر : وًس كاىت تواهر ٓيه وترجّ وقالت 

سكر الباب اراِ احس يجي 



بسر كان بقيء استييابه وزرل كاسر بحكم 

اىه بيتهم وزرل ٓالَرٓة الغَيرة اللي جوب 

المجلس وراح بسر وكلى وسكر الباب وهو 

موقرِ مه وًس 

وًس طهقت ولْت تبي تْتح الباب بس 

: قاكيتها يس كاسر اللي لْتها لوجهه وقال 

ىييمم ؟ 

كاسر ػس : وًس كاىت تتوْس بقوة وقالت 

يكاسر حرام ًليييك 

الونرة : كاسر ىاهرها وم كان يرمص وقال 

االوىل حالااال 

: وًس حقت يسها و ًيوىه وارمص وقالت 

رالااظ اكليى 

اىا وش قلت لتس ؟ : كاسر كتمها بيسه وقال 

اىتي حاليل بسر يارصتس واًتبريوي بسر 



حرام اىه : وًس بهمس سميها كاسر ٓيه 

يذسى ًوسك 

يواحلة الذغر ارحمي : كاسر ابتسم وقال 

حايل وقلبي وال تقولييه ُيابتس ًليها 

كاسر : وًس رٓيت راسها وقالت 

يروح كاسرتس : كاسر كان هايييم ٓيها وقال 

! اكلى برا اىا م ابييك : وًس بحسة 

: كاسر رٓى طيرها وهمس بأشىها وقال 

يييوين م قلت لتس تبيوي وال ال ميسالمة 

وتراتس يل واستوًبي الْكرة احسه لتس 

: وًس ارتيس جسمها بيس لمسته وقالت 

اًوبوك م تسري وش تسوي ٓيوي بيس 

! لمساتك المحرمة شي 



حلوه : كاسر لّ لها وُمس قبل يقلى وقال 

لمسايت ػح وزتتس م تذلع 

وًس ارتيست بيس كلمته وابتسامته وُمسته 

اااه يالكاااسر : وقالت 

كلى كاسر وتلقم وركب مى ياسر وهو 

ٓرحاااان بيس طوِ وًس ًكس وًس اللي م 

تسري وش ػار ٓيها وتموت ان كاسر حاللها 

واىه هو اللي زرل بسال بسر كاىت تيؽ 

ًازي  )اػابى الوسم وتواسي ىْسها وتقول 

وهي  (ريرة يمكه بسر احسه مه كاسر 

تسري ان م ٓيه احسه مه كاسر طكالً 

وجسًسا وروًحا ومنهًرا واهم مه شي كلها م 

. ٓيه ارجل مه ًيال محمس ال رًس وال كاسر 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

حلويوي البارت رْيّ ومتوسف القول  )

ويجوه ومليااان اطياء كثيير ، بكرا بيوسل 

بارت يف ىْس الوقت شا استمتيوا واسْه 

تأررت اليوم بس اطَاااال احبكم 

 ( ��والتحرموين كوموتاتكم 

كلى كاسر وتلقم وركب مى ياسر وهو 

ٓرحاااان بيس طوِ وًس ًكس وًس اللي م 

تسري وش ػار ٓيها وتموت ان كاسر حاللها 

واىه هو اللي زرل بسال بسر كاىت تيؽ 

ًازي  )اػابى الوسم وتواسي ىْسها وتقول 

وهي  (ريرة يمكه بسر احسه مه كاسر 

تسري ان م ٓيه احسه مه كاسر طكالً 

وجسًسا وروًحا ومنهًرا واهم مه شي كلها م 

ٓيه ارجل مه ًيال محمس ال رًس وال كاسر 



 ______••_______

ًوس ٓارس وحويه رجيوا الْوسق وجهسوا 

اُراؿهم متجهيه للومسا 

ًيوين رلغتي ؟ : ٓارس ابتسم 

ايه يحبيبي رالظ : حويه لْت له بحب 

اتوقى 

ًباياتتس ويوها ؟ : ٓارس 

ٓالضوقة : حويه 

مكياجتس ؟ : ٓارس 

موجوز برؿو : حويه ابتسمت 

مواطْتس والغابون حقتس وكل : ٓارس 

طيء ؟ 

ٓالضوقة ميليك : حويه 



اجل مضيوا : ٓارس ابتسم 

اىا مه : حويه وقْت وحؾوت ٓارس وقالت 

ُيرك وش اسوي 

لبى وهللا روحتس : ٓارس ّطس ًليها 

يالحويه 

حويه ابتسمت وهي تحب ٓارس مه 

اًماقها وكاىت تتموى هاللحنة تغير 

حقيقة وػارت وهي للحيه مو مستوًبة 

كيّ ريب كتب لها ٓارس مه ىغيبها 

كليوا للمقار متجهيه للومسا 

 —

يف بيت رًس 

هيام ويوتس ؟ : رًس 



هيام كاىت ٓالسور الثالث تحف الَسيل 

موجوزة : ٓالَسالة 

رًس زرل ُرٓتهم وكْى الوور وىام ًلقول 

كمت  هيام كاىت تضتَل بحكم اىها را

يحسريت ًوسي زوج : االطَال ًليها وقالت 

كثر موي ومه ىْسه اليوم  يهتم ألهله ا

الغباح كوت اطوِ بحر المالسيّ والحيه 

! اُسل المواًيه واىتنر المالبس تذلع 

! ىاام : كليت وزرلت الَرٓة وطهقت 

رًس كان زارل كيس الووم وال حس ٓيها 

اػالً 

حسبي هللا ًليك : هيام بحرقة همست 

! رجيوي المالسيّ 

هياام : رًس ٓتح ًيه وحسه بذْه وقال 

! سسي حلقتس 



! وجى كيّ سمى شا : هيام ٓست وهمست 

احلْي ؟؟ : رًس رٓى ػوته 

هيام ركؾت وكليت برا الَرٓة وىسل رًس 

ثوبه ورجى يوام وهو زايييد مه المقار 

والسْر اما هيام لبست سماًتها وطَلت 

 ١٢:٣٠اُاين وكملت طَلها وكاىت الساًة 

وم حست ٓالوقت وىنْت كل زاوية ٓالبيت 

ورلغت الَسيل ورٓيت راسها بقوة وكاح 

هللا يياااارذصشك ااااه : الرِ ًليها وػررت 

راااسسسيي 

رًس تحرك مه ىومته وٓتح ًيه وم طاِ 

هيام جوبه ولّ وارص جواله وكاىت الساًة 

هيياااام :  الْجر تكلم وقال ٣:١٣

هاااااه ي : هيام كاىت تْرك الؾربة وقالت 

رًس 



!! وجى وش هاه : رًس ًغب 

اظ بالله : هيام ىسلت وزرلت الَرٓة وقالت 

!! ًضان م آغل ًلييك 

رًس ػس وزاخ مه جسيس 

رير يويلي وطْيه شا زايد  )هيام بوْسها 

 (هللا يستر بس 

قربت موه وحقت قْى يسها و جبهته 

: تضوِ حرارته وكاىت ًازية جًسا وقالت 

اطوا 

! بتواميه وال كيّ يالجوية : رًس وسف ىومه 

يرجااال احمس ربك ارتب : هيام بيغبية 

بيتك الميْه شاا 

يساتر ػسق : رًس ابتسم وقال 



هيام م رزت وراحت تتروش وكليت ولبست 

بجامتها وبسون م تمضف طيرها ًلقول 

ىامت ٓالقرِ الثاين مه السرير بييس مه 

رًس 

 _____••_____

يف بيت ابو رًس 

كاسر ػحى وهو مروق ومتوضف وىسل 

يالله ػبحها بالذييير : وحغل جسته ٓالغالة 

هال : باس راسها وابتسمت وقالت ام محمس 

وهللا بولسي هال 

جسة طرايتس ىقلى وهللا مليييت : كاسر 

مه البيت 

توزيوي لمسرًتي موسمان م : ام محمس بؾيق 

رحت لها 



ابضضضري وهللا بسيستس : كاسر ٓس 

سالم ًليكم : ابو محمس زرل 

ًليكم السالم : ام محمس وكاسر 

: قام كاسر وسلم و جسه وجلس وقال 

طرايك يجس تذاويوا ؟ 

ويه ان طاءهللا ؟ : ابو محمس ققب 

قاؿي : ام محمس 

سمي : ابو محمس لّ ًليها 

ايب مسرًتي : ام محمس بؾيق 

ابضري باللي يرؿيتس : ابو محمس 

اتحسزاااااك يالجس الذْييّْ : كاسر ؿحك 

وش تقوول : ابو محمس م ٓهم وقال بيغبية 

! اىت هااااه 



وال طيء سالمتك : كاسر اىْجر ؿحك 

ميكم مه الحيه لليغر : ابو محمس 

وبومضي قولوا لليرب يذاووىا وكلم رًس بيس 

ًلى رضمي : كاسر اطر بأػبيه و رضمه 

قيلولة  )كلى ابو محمس للمجلس يقّيل 

 ( ١١الساًة 

كاسر كار لجواله وزرل القروب وسجل 

سالم ًليكم جميًيا : ٓويس يقول ٓيه 

ػبحكم هللا بالذيير ميكم اروكم وولسكم 

كاسر متجهيه بأشن الواحس االحس ٓاليغر 

للمسرًة حقت ام محمس بحسوز الرياؼ 

والكل ييرٓها واللي وزه يجي هللا يحيه 

واللي م يبي هللا يستر ًليوا وًليه توبية 

اسبوو كامل بوكون هواك جهسوا ًْضكم وال 

. تجون بيسيوكم ٓاؿية وسالمتكم 



بيس ىع ساًة اتْقوا الكل اال رًس اللي 

للحيه م ٓتح جواله 

كاسر اتغل ًليه ووػله ػوت رًس 

ارحب : رًس 

هللا يبقييي مه يررحبب : كاسر ابتسم 

امرين يالكاسر : رًس 

طْت الواتس ؟ : كاسر 

ال ليه ؟ : رًس ققب 

! تستهبل اىت : كاسر 

! كاسر ال تَثوي ارلع : رًس 

بتجي اىت وهيام للمسرًة ؟ : كاسر ؿحك 

هاه ؟ : رًس 

ولس ٓيك طيء ؟ : كاسر 



ال بس ان طاءهللا بوجي متى : رًس ابتسم 

ماطيه ؟ 

اليغر : كاسر 

اوووه اىا ٓالسوام الحيه ًقيتوا : رًس طهق 

هيام ربر ؟ 

مسري وهللا م اتوقى زق ًليها اىت : كاسر 

يالله سكر : رًس 

سكر كاسر وكان رًس يسمح ألهله بس  )

 (يسكرون قبله 

رًس زق و هيام 

هال : هيام 

جاهسة ؟ : رًس 

ايه ابضر يب بس : هيام ابتسمت 



! قسم بالله اىتس كْو : رًس 

متى جاي ؟ : هيام 

 ٤ٓالسوام وهللا ومقول بيس الساًة : رًس 

اليغر بجي البيت رليتس جاهسة 

ًازي اروح مى محمس ؟ : هيام بملل 

ال كبًيا : رًس زٓر بيغبية 

تكْى تكْى : هيام 

هيااام التَثييوويي اىتي : رًس احتس ػوته 

! مريت واىا المسؤول ًوتس رالااظ 

كيب رالظ الحول وال قوة اال : هيام بسهق 

! بالله 

استَْر هللا الزم : رًس سكر بيغبية وقال 

اًغغب 

طسالْة ػوتك واػل برا : موغور زرل 



ابس وهللا : رًس ابتسم وقام يسلم ًليه وقال 

كلم  كوت ا

اسمى اىا بقلى اليوم املك : موغور 

!! احلّ بالله : رًس ٓس 

وهللا : موغور ؿحك 

مبروك وهللا اكلى ميك ؟ : رًس حؾوه 

اكلق روي وهللا مضيوا : موغور 

رًس ؿحك وهو استَل الْرػة ووقى وكلى 

وكان سابق الوقت بثالث ساًات 

اتجهوا لبيت ابو ؿاري 

ارحبوا وهللا : ابو ؿاري 

هللا يبقيك ياًم : موغور ابتسم 

هال هال بيمي : رًس 



اقلقوا : ابو ؿاري 

زرلوا لمجلس الرجال وىازوا سلمى توقى 

ًضان تملك و موغور ووقيت واىتهوا وقال 

ياًم ًازي ازرل اطوٓها : موغور 

ابس رص راحتك : ابو ؿاري ابتسم 

زرل موغور وتوحوح وهو جاي ببسلته 

مستيجل ًضان كلب سلمى له امس 

مبروك للمره الثاىية وهللا يجيب : وقال 

الثالثة 

هللا يبارك : ابتسمت سلمى بتسليك وقالت 

ٓيك توك كالى مه زوامك ؟ 

ايه : موغور ؿحك 

!!! وااااوو يالضارات : سلمى قربت وطهقت 



طرايتس برجلتس : موغور حؾوها وقال 

بس 

سلمى كاىت تحترق وماهي ًارٓة تتغرِ 

ممكه تبيس ايب : مى االوؿاو شي وقالت 

اتوْس 

ماطاءهللا : ؿحك موغور وبيسها وقالت 

جيلها يف اززياز يارب 

موغور الحم ان سلمى ماهي ىْس اللي 

ُريب ىْصت لتس : كلمها امس وقال 

كلبتس وللحيه ؿايقة تبيه ًيوين ؟ 

هاه وش : سلمى اتسيت ًيوىها وقالت 

تذربف اىت مه اللي قالك اين متؾايقة ؟ 

سلمى ٓيتس : موغور احتست ىنرته وقال 

طيء وبيرِ وطهو قبل اكلى 



هللا يبارك ٓيك : سلمى كوضته وقالت 

وهللا يتمم و رير 

وكليت ورلت موغور مغسوم وراها وهو م 

يسري ان سلمى كصا م تحب الحب وال طيء 

وال تبي تقرب موه اػالً 

يالله يالرًس ؟ : كلى وهو مولذم وقال 

يالله ىستأشن ياًمي وهللا يتمم : رًس قام 

لهم يارب 

هللا يوٓقكم يارب : ابو ؿاري 

كليوا موغور ورًس 

طْيك طكلها م اًجبتك : رًس لّ له وقال 

رلك مه شا الحيه : موغور بغسمة واؿحة 

اىا مغسوم 

ليه ؟ : رًس ؿحك 



بوت ًمتك شي ماهي ػاحية : موغور 

آا وش سوت بيس ؟ : رًس 

امس تكلموي وكاىت تهبل : موغور بجسية 

وتجصب الواحس واليوم زٓضة وم تبيوي يولس 

! وش شي اللحسة 

اييييه هي كصا سلمى م : رًس ؿحك بقوة 

تسري ويه تسريب براسها بس ميليه ترّوؿها 

ان طاءهللا 

هللا يقويوا : موغور 

تذاويوا ؟ : رًس ابتسم وقال 

ويه ؟ : موغور ققب 

مسرًتوا : رًس 

تم : موغور 

اىضهس بالله اىها مرحبا : رًس ابتسم 



يالبيه يالرًس : موغور ابتسم 

سالم  )رًس ابتسم وباسوا رضوم بيؽ 

 (الرجال 

مضوا متجهيه لبيت ابو موغور وزرل 

 ايام ٣موغور ركؽ وجهس له مالبس حقت 

: بحكم اىه م بيقول ورجى ركؽ وركب وقال 

توكل و هللا 

بايق الحب : رًس ؿحك 

بالله ؟ : موغور ابتسم 

رًس هس راسه بويم واتجهه لبيته ًضان يارص 

هيام 

ياهيام الرًس مضيوا ؟ : وػل وزرل وقال 

لبيه يروح : هيام كاىت تبذر طيرها وقالت 

هيامك اػبر طوي 



كلى رًس وهو مستيجل وارص االُراؼ اللي 

كاىت و الباب وركبها ٓالسيارة ورجى وزرل 

الحيه : للَرٓة وطاِ هيام وكاىت تْته قال 

شا الشييه كله للمسرًة ؟ 

هيام م رزت ولبست ًبايتها ورلغت وقالت 

يالله ؟ : 

.. اسمييوي موغور ميي و: رًس بحسة 

!!! هااااه : قاكيته هيام بضهقة 

وجياااه ي هيام قغري : رًس ققب بحسة 

! ػوتتس 

طْيك اىغسمت بس : هيام استَربت 

المهم كمل 

م ايب ػوتتس يقلى : رًس مسك يسها وقال 

 !



حضى تستهبل اىت ػح ؟؟ : هيام تذغرت 

تكلمي بس الترٓييه ػوتتس الواحس : رًس 

! يَار 

ايه اطوا ال ميليك م احس : هيام ؿحكت 

اين بحتاج طيء 

ايه وبيس زقيقة مه : رًس مسك رضمها 

الذف بتقوليه وقّ ًوس البقالة كأىتس بسر 

وزي : هيام بسًل  ًّ ! ر

لبيه يييوىه : رًس حؾوها 

م بترزين حتى لو اقولها ػح ؟ : هيام 

اًوبوتس اىا بقسر اػالً ارزتس ؟ : رًس بحب 

رل ىقلى ًضان م : هيام ّطست ًليه وقالت 

ىتأرر و موغور وتصبحوي سلمى بالغياح 



تراهم : مضى رًس وكاىت هيام تسابقه وقال 

تملكوا 

ايه ازري قالت يل سلومتي هللا : هيام 

يوٓقهم يارب 

اميه : رًس 

كليوا وركبت هيام ورا رًس ورًس ركب 

ومضوا متجهيه للمسرًة 

! م بَيت : موغور 

كولت ؟ : رًس حك راسه وهو مبتسم 

ال ابس جلست ساًة : موغور 

حضى وهللا اللي يسور : رًس احتست ىنرته 

السلة ػسق 

امسح ميك طْييك : موغور اىْجر يؾحك 

ًغبت 



مسكيه طكله م يسري اىه  )هيام بوْسها 

 (ييغب و اتْه االسباب 

م : رًس كان ػوته مرتْى طوي وقال 

! ًغبت 

اال ميغب : موغور احتس ػوته وقال 

وبيسيه ال توسى اين اًلى موك موغب 

حبيبي موغب ماهو هوا الحيه : رًس ؿحك 

اللي يثبت قوتك هو هل تقسر تواجهوي ؟ 

تحسي ؟ : موغور ابتسم 

اتحساااك ي موغور ولس ًبسالرحمه : رًس 

تقرحوي و االرؼ اشا وػلوا 

بس ؟ : موغور بتحسي 

تيجبوي ثقتك : رًس 

لبيه ؟ : هيام زقت كتّ رًس ولّ لها 



ليه تقول اىهم ىسوها : هيام بغوت رجول 

ٓالبيت وتبيوا ىرجى لها 

مه جستس ؟ : رًس استَرب 

اي وهللا طوِ : هيام 

اًقته الجوال وطاِ رسايل وحلقمت ليه 

يالله يالله : وؿحك وقال 

! يولس حلوه اللهجة ًليك : موغور 

اول مره تسميوي اتكلم بها : رًس ابتسم 

ػح ؟ 

ايه : موغور هس راسه بويم 

هيام رليها تقلى و الباب : رًس 

ايه ايه قلت لها : هيام 



رًس وقّ ًوس باب بيتهم وكليت ليه وهي 

: ٓاتحه وجهها وػست ًلققول وقالت 

!!! يييووييلليي ويالاااه موغغوور 

!! لْيييي وجهتتس : رًس ٓس وقال 

! طْييك : موغور لّ لها وقال 

وال طيء : رًس 

ركبت ليه بيس م ؿبقت ىقابها وسلمت 

والكل رز السالم 

رير كالية مه البيت كاطْه : رًس بحسة 

وجهتس ؟ 

مسري م كوت اتوقى احس ميكم : ليه بَباء 

هللا يغبرين ًليتس اىتي وهيام : رًس 

! رييرر طسرلوي : هيام طهقت 

! هييااام : رًس 



يرحم ابوك رالظ : موغور همس له 

! التسرلوي بمضاكلكم اىا رلقة متْضل 

رًس ػس وهو يستَْر وكملوا كريقهم 

للمسرًة 

 .....................

ٓالمسرًة 

اييييه شا الهواء : كاسر توْس بقوة وقال 

الوقي مو سموم الرياؼ 

طْت : ام محمس ابتسمت 

ايه يييوين : كاسر 

زرلت سيارات ابو رًس وابو هيام ومحمس 

ميلويه وػلوهم 

ارحبوواا : كاسر 



كاسر كان البس ثوب ومتقمع طذغية  )

 (البسوي اللي م تقلى اال ٓالبر او المسرًة 

هللا يبقيك : الكل 

يالبيييههه يالهوواااء : ام رًس 

يرز الرووح : كاسر 

ايه وهللا اىه يرز الروح : ام هيام 

يمه ويه ليه ؟ : كاسر ققب 

تذيل ىسيواها وجات مى : ام رًس ؿحكت 

رًس وموغور 

ماطاءهللا موغور جاي : كاسر ابتسم 

ايه طبيت الؾو ؟ : ابو رًس 

كل طيء جاهس : كاسر 

! اييه شا ولسي : ابو رًس 



ابضضضر يب : كاسر باس راس ابوه وقال 

جلسوا الرجال يف بيت الضير يوتنرون 

الباقيه 

وماهي اال ىع ساًة ووػلت سيارة حمس 

ميلوه وػول ام طوق وبواتها وًيالها 

ارحببوواا وهمس وقال : ٓس كاسر وقال 

وارحبي يالوًس ارحبي يازهر قلبي ورجياىه 

ارحبي ياللي تليتي قلبي مه اقغاااه ارحبي 

ياللي كسريت ؿلوًي بحبتس وارحبي ياللي 

تهس حيلي بونرتها ورغرها الموحوت 

سلمه سالم ًليكم : حمس ىسل 

الكل رز السالم وقاموا يسلمون ًلى روالهم 

ياًمة الحريم زارل البيت : وقال كاسر 

كيب يييوين : ام طوق ابتسمت 



كاسر كان يواهر يبي يضوِ وًس بس م 

طآها وىسلوا كلهم وراحوا وهي مالها حس 

ال يالوًس  )بس طوق وامها تؾايق وقال 

 (تكْييه قويل اىتس جيتي 

كاسر ػب القهوة وراك : ابو رًس بحسة 

! تجمست محلك 

سم كال ًمرك : كاسر لّ ألبوه 

ػب القهوة للرجال وهو ًيوه و السيارة 

وللحيه متأمل ان وًس موجوزة وٓجأة ٓس و 

حمممس آتحح الموتر : ػوتها وهي تقول 

!! ًباايتي ىضببت 

يووه ي وًس ورا م : حمس ؿحك وقال 

تكلمتي مه ػبح 



وًس بسهق وهي كاىت تجرها تبيها تقلى بس 

: م ٓيه ٓايسة ورآت توضق وقالت له 

ارلغع 

م ٓيوي حيل اقوم والسيارة توْتح مه : حمس 

الباب 

جب المْتاح : كاسر رٓى يسه 

حمس رماه له ومسكه كاسر ورٓى ثوبه بيسه 

ارحبي يالوًس : ومضى بذْة وقال 

هللا يسلمك يالكاسر : وًس ٓست وقالت 

ياحيي شا الغوت اللي : كاسر ابتسم وقال 

رصا ًقلي 

حي : وًس م رزت وهي مغسومة وقالت 

ىباك آتح اشا ممكه طوي واىهار ترا 



ؿحك كاسر وٓتح السيارة وزرلها ومس يسه 

وٓتح الباب حقها وسحبت ًبايتها وطاِ 

احمر : ٓستاىها اللي كساه اللون االحمر وقال 

بيس اًوبوتس ارٓقي يب 

!! كاسر ىاز يل سامي : وًس طهقت وقالت 

ال ال ال : كاسر ٓس وىسل وركؽ لوًس وقالت 

تواهر سايق كاليه التجي 

كاسر ابتسم ووقّ جوب وًس ومس يسيوه مه 

قسامها وٓك الْستان واليباية وٓاحت ريحة 

: ًقره وريحة الؾو يف ًباية وًس وقالت 

رالظ طكًرا ابيس 

يويل قلبي : كاسر ىاهرها بحسة وقال 

وحااااايل 

وًس ىاهرت بييوىه وكان قريب ومضت مه 

! التوسى اين مذقوبة : جوبه وقالت 



وم كسرين اال اىتس : كاسر مسك قلبه وقال 

حالل ُيري 

وًس زرلت وقلبها يسق بقوة وللحيه م  )

تسري ليه كاسر كصا يجصبها وهي تيرِ 

حقيقته بس م تبي تْؾحه وهي بايق 

تحسب اىه يكلم بوات وتحسب اىه كاسر 

 ( سوة ١٩اللي ًمره 

اه والييون واه والغوت : كاسر ابتسم وقال 

! واه والضكل وااااه يالوًس 

ولس طسالْة ؟ : جاء سامي 

وش ؟ : كاسر لّ 

ويه وًس : سامي 

زرلت : كاسر مّثل الثقل ًلقول وقال 

وبيسيه ليه تسألوي ؟ 



مسري وهللا بس قلت يمكه ػار لها : سامي 

طيء 

وش : كاسر قرب واتسيت ًيوىه وقال 

تقغس ؟؟ 

ال الاا التْهموي ُللف : سامي هس راسه بوْي 

ؿحك كاسر وربف و كتْه وراح للرجال 

بَيت اجيب الييس وبَيت اىسى اىه : سامي 

ارو رًس 

كاسر تلقم وجلس قسام الؾو بحكم اىه برز 

ٓالمسارو وٓس و ػوت رًس اللي زرل مى 

موغور بيس م ىسلوا ليه وهيام ًوس باب 

الحريم 

ارحبب : الكل 

هللا يبقيكم : موغور ابتسم 



ارحب يولسي : ابو محمس ابتسم 

سلمه يالله : موغور باس راسه 

: جلسوا كلهم ورًس جلس جوب كاسر وقال 

طْت وًس ؟ 

تتَلى ًلي : كاسر هس راسه بويم وقال 

بسالمها يالرًس 

م هقيتك رْيّ بس طكلك : رًس ابتسم 

لحقت اروك 

واللي يضوِ : كاسر طّس و كتّ رًس وقال 

وًس يثقل ؟ 

اه ياروي وش سوا ٓيوا الحب : رًس 

ليب ٓيوواااا : كاسر ؿحك وقال 

اىوضههسز : رًس 

طرايك ىمضي ؟ وزي آؾْؽ لك : كاسر 



رًس قام ومس يسه وقام كاسر ميه وراحوا 

اسلم : يمضون وقال رًس 

جيلك تسلم الحيه برز و : كاسر ابتسم 

سؤالك 

اي سؤال ؟ : رًس ققب 

وش اللي طّسين بوًس : كاسر 

: رًس ابتسم وحف يسيوه ورا ههره وقال 

اسميك يالكاسر 

اوالً ًيوىها وػوتها وروحها الحلوة : كاسر 

وكالمها وكريقتها بالمضي وحركاتها 

وًغبيتها وًوازها حبيت كل طيء ٓيها وم 

ػابوي ٓالمقتل اال رغرررها 

ماطاءهللا اثر الذغر : رًس ؿحك وقال 

شابحك مثل اروك ؟ 



!!! واىت بيس : كاسر لّ لرًس بقوة وقال 

لألسّ : رًس 

اًوبوها قلبتوي : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

قلب وتلت قلبي يالرًس 

هللا يجميك ٓيها يذوي : رًس 

ياااارب : كاسر بحب 

ايه كمل ؟ : رًس 

وش ؟ : كاسر 

اىت تقول اىها تتَلى ًليك بسالمها : رًس 

وش ػار 

ال : كاسر حكى لرًس كل طيء وقال رًس 

! يالكاسر التوؿح لها اىك جايها و وجهك 

اثقل ؟ : كاسر ابتسم 



تقسر ؟ : رًس 

اًوبو ُيرك وهللا مياز التْت لها : كاسر 

حتى لو توازيوي 

! اثقل اجل : رًس بحسة 

ًلى شا الذضم : كاسر اطر بأػبيه و رضمه 

يالله ورين : رًس قرب وباس رضمه وقال 

طذغيتي ٓيك 

اىت ثقيل ؟ : كاسر 

ال بس طذغيتي ػيبة وًغبية : رًس 

ًضان كصا م اليه بسرًة ٓهمت 

ايه ايه : كاسر هس راسه بويم 

امص ىروح للرجال : رًس ابتسم 

كاسر قام وهو ٓيالً رالظ ثقل بس قلبه 

يوبؽ بأسم وًس وبس وًس 



 ............................

ًوس البوات اجتميوا وجلسوا ٓالحوش ورا 

البيت القيه اللي كان متوسف المسرًة 

ليه : هيام 

لبيه ؟ : ليه لْت 

لبيتي يف موى اسميي : هيام ابتسمت 

ازرلي زارل وجيبي البقاكسات ىبي ىاكل 

طيء 

: ليه قامت وراحت تجيبها ورجيت وقالت 

سلمى ترا موغور هوا 

ااايضضص ؟؟ : سلمى لْت بقوة 

ػح الووم : هيام ؿحكت 

! وهللا م زرييت : سلمى 

المهم سولْوا : هيام 



بوات تذيلوا كاسر قال اىه بيذقب : بضرى 

طوق بسال وًس 

ووش تقوليييه اىتي : وًس لْت بقوة وقالت 

؟؟؟ 

طذببااار اللي : الكل ؿحكوا وقالت هيام 

ُارت ؟ 

ايص اىا اُار ؟؟ اقغس اىه يبي : وًس طهقت 

بسر يقلقوي وبسر وآق والحيه رجى لضوق 

؟؟ 

امسح يَبية بس ىبي : بضرى ؿحكت 

اطوِ رزتس 

سامجييه : وًس 

قامت وراحت زارل للمقبد تضرب مويه 

وللحيه قلبها يوجيها وطآت كاسر يارص 

! كاسر : حقب وقالت 



كاسر كان يسميها ووزه لو يلّ ويركؽ لها 

كتْى بكلمة  هال ؟ : بس ا

يقولون رقبت يف طوق ؟؟ : وًس 

ووش يهمتس ؟ : كاسر ابتسم وقال 

تستهبل اىت الحيه تبيوي وال : وًس طهقت 

تبيها ؟ 

رلغتي ؟ : كاسر 

!! كاااااسسرر : وًس ًغبت 

كاسر لّ لها ورجيت ًلقول ورا الباب 

! هااه يوًس هاااه : وقال 

اها اطوٓك كْضت : وًس ؿحكت بأستْساز 

موي لسرجة ػرت تقول هاه بسال يييوىه وال 

! لقيت لك بوت جسيسة 



وطص : كاسر توسيت ًيوىه وقال 

!! تذربققييه اىتي 

ترا اًرِ حقيقتك ًضان كصا رٓؾتك : وًس 

! اػحى و ىْسك تحسب اين م اًرِ 

وش تيرٓييه ؟ : كاسر 

تكلم بوات وتراسلهم وطوي : وًس ؿحكت 

وتموت ًليهم وكل يوم ميك وحسة جسيسة 

كاسر اطتف وزرل ًليها ٓالمقبد وقال 

!! ووًييسز اًيقلللييي : وهو يّغر و اسواىه 

: وًس طهقت اول م مسك ٓكها بقوة وقالت 

ووررر مويي واًترررِ اىك ىسووىجيي 

!! وحقييير ولّياب بيس 

حبيبيي الكالم شا قبل : كاسر ّطس ًليها وقال 

!!  سوييوه اىتي اللي اػحي و ىْسسك ٤



وًس كاىت متلثمه بس واؿحة ًيوىها وجسء 

هااات جوالك اشا اىت : مه رضمها وقالت 

! رجال وقسها 

كاسر بيس ومس لها جواله وٓتح وزرلت 

وٓتضت كل طيء وم حغلت حاجة وكل 

طيء ًوسه ىنيييّْ وزرل المالحنات 

وطآت اسمها يف قغيسة كاتبها كاسر بس 

ال يييون كاسر شي : سحب جواله وقال 

رقيرة تضوٓيوها واىتي مذقوبة 

ورين تكْى يالكاسر : وًس كاىت متحمسة 

رغرتس يبي له : كاسر ؿحك وكلى وقال 

!! مسكه ػح 

كاااسرر ورىويي : وًس ىاهرت بذغرها وقالت 



كاسر كلى وراح للرجال وهو واثق ان وًس 

كاحت يف طباكه بيس م مسح ىنرتها له 

وجلس ميهم حول الؾو 

وش  )اما وًس اللي كاىت تقول يف ىْسها 

بيسها  (كتتب ٓالقغيسزة اااه ايب اطوووٓهاا 

طهقت اول م جاتها ٓكرة اىها تروح ٓالليل 

.. وتْتح جواله وتضوِ القغيسة 

 _________

بيييس ٓالومسا 

يالبيه م احلى مه المونر اال : ٓارس بحب 

الحويه 

ٓارس تكْى ىبي ىروح : حويه ؿحكت 

للجبل شا 

مه ًيوين امضي : ٓارس 



مضوا وهم مضابكيه يسيوهم وكل واحس 

ميقي الثاين وًس اىه م يترك يسه ابًسا 

!!! هللا ييجووه : حويه طهقت 

متأكسة اىتس ماىتي اجمل موه ؟ : ٓارس 

ٓااارس : حويه ؿحكت 

لبيه يييون الْارس : ٓارس حاوكها وقال 

رالظ ايب اتأمل بسون م : حويه بذجل 

تحرجوي 

ابضري يييوين : ٓارس ّطس ًليها 

: حويه ابتسمت ومسكت يسيوه بقوة وقالت 

ٓارس بيسها بوروح ىضرب قهوة كيب ؟ 

اىتي امريوي وبس : ٓارس 

حويه كاىت ؿايية يف ٓارس وكل يوم تحبه 

كثر مه اليوم اللي قبله  ا



 _______•••_______

ٓالمسرًة 

وػلت سيارة ابو سييس 

! مه اللي ًسمه شا : رًس زٓر بيغبية 

مسررري لو يجي ًمي : كاسر ػس ًوهم 

! ًازي بس ًياله 

تضوووِ : رًس ابتسم 

يالله اىك تمويوي موهم : محمس بقرِ 

رًس وكاسر قاموا وهم واقْيه جوب بيؽ 

ارحبوواا : وقالوا 

هللا يبقيكم : سييس 

الكل رحبوا وسلموا وكار كاسر يجيب 

المبذرة ًضان يارص جمر مه الؾو ويبذر 

بيت الضير باليوز 



يوولسز : كاسر 

وًس كاىت بايق ٓالمقبد ولْت طالها ًليها 

ازرل : وقالت 

وًس ويه المبذرة ؟ : زرل كاسر وقال 

مسري وهللا بس بضوِ : وًس وقْت 

رلغييوويي : كاسر استيجلها 

! كيييب : وًس 

كاسر م كان ميها ويبي يذلع قبل يقوم 

رًس 

كاسر طوٓها هوا م قسرت اوػلها : وًس 

كاسر تقسم وم ًقى وًس مجال تورر ووقّ 

وًس : وراها بس بيوهم مسآه وارصها وقال 

شبحتيوي يوًس ورري 



وًس كان ميها مجال بس كاىت جامسة 

كاسر : وقالت بهمس 

قلبه : كاسر ىسل راسه ووػل لقولها وقال 

كاسر : وًس لْت له وقالت 

ووًسز تكلمي قبل آس ًليتس : كاسر بحسة 

 !

بّسري جاء ؟ : وًس وهي كاتمة الؾحكة 

!!! بسرتس : كاسر توسيت ًيوىه وقال 

ايه بسر بسر : وًس 

اىتي ػاحية ؟ : كاسر 

ماطاءهللا اطوٓكم : زرلت ليه وقالت 

مستمتييه 

اروتس اللي م يستحي : وًس طهقت وقالت 



كثر وقال  حقي ًيوتس بييوي : كاسر قرب ا

 !

وًس كاىت اجرىء بكثيير وحقت ًيوها يف 

ًيوين : ًيه كاسر وقالت بهمس 

كثر وقال  ًيوىتس رليها : كاسر احتس ا

لبسرتس تسميييه ؟ وزوري يل بيسيه 

كلى وهو ميغب وًرٓت وًس اىه يَاار ال 

ليه : ويحترق ًليها بيس ؿحكت وقالت 

وش بَيتي ؟ 

يساتر ػسق كاسر يذوِ وتراه : ليه بغسمة 

قس كلمته وبيقيرتس مه راسه 

وًس م توكر اىها رآت بس قالت ًكس 

وتحسبيه اىه يهموي ؟ : روٓها 

اِ بكيْتس مياز ًرٓت : ليه زٓرت بملل 

! لتس وهللا 



كليت وًس ومسكت هيام بيسها وراحوا 

 )يمضون ٓالمسرًة ووػلوا للبوابة الَربية 

كبًيا هي ثالث بوابات البوابة الرئيسية 

 (والبوابة الضرقية والبوابة الَربية 

يمه وًس : هيام ػَرت ًيوىها وقالت 

تضوٓيه احس ؟ 

ال بسم هللا : وًس لْت ميها وقالت 

التذوٓيوي 

هيام كاىت تضوِ هيئة بس تجاهلت وم 

هيااام : استوًبت اال مه ػوت وًس يوازيوها 

امضي يالله 

هيام مضت تلحق وًس ببقىء واستوقْها 

!!! هيااام : ػوت سييس وراها وقال 

!! سييس : هيام لْت له بسرًة وقالت 



سييس اىغْق و وجهه مه جمال هيام كان 

يتاملها وماهو مستوًب اىه ترك شي لرًس 

كان واقّ وم قسر يرمص اما هيام ركؾت 

وًيس اركؾيي : ورا وًس وهي تقول 

! ليييه : وًس ٓست 

سييييس وراىااا : هيام قربت وقالت 

يويلليي : وًس 

ركؾوا الثوتيه ووػلوا لبيت القيه وهم 

 )يالله يأرصون ىْس وقالت هيام بوْسها 

يووييليي ويالاه اليسري رًس شبحووويي وشببح 

 (! سيييسز 

اليه : اما سييس كان حرًٓيا جااامس وقال 

ابوها ػسق اىها موتتته حمررر واىا اقول 

وش ًوس رًس هايم ٓيها وطوي ويموت 

! ًضاىها 



مضى سييس وبس هيام تتمضى براسه 

بضيرها ورغرها وسيقاىها ووجهها وطامتها 

وموقوقها ألسمه كان قلبه يسق برًب 

وبحب وهو حالّ م يذليها لرًس كان كايح 

و وجهه ًوسها 

جلس ٓالمجلس وهو ماهو ميهم 

هيام : اما رًس ىَسه قلبه وقام وقال 

هال يمه : هيام ٓست برًب وجات تركؽ 

! وطْييك 

ريير رييرر ؟ طْيييتس ؟ : رًس طك 

وال طيء وش : هيام مسحت وجهها وقالت 

بَيت 

: رًس كوص الضيور اللي زق بقلبه وقال 

اىتي بذير تحتاجيه طيء ؟ 



هيام كاىت ترجّ زارلًيا وهي مغسومة 

ال يحبيبي : كيّ حس رًس وقالت 

كيب اىتبهي لتس : رًس باس طامّتها وقال 

راح رًس وزٓرت هيام براحة وهي تسًي مه 

كل قلبها اىه ييسي هالموقّ و ريير وم 

يسري ًوه رًس 

 ............

 الليل ٩ٓاليضاء تحسيًسا الساًة 

بوات بتوامون ؟ : هيام 

اىا ال : ليه 

وال اىا : سلمى وبضرى 

احس بذمول بوام : طوق 



هيام كاىت م تبي تقابل رًس ألىها بتْؾح 

اىا بوام بس : ىْسها بوْسها قسامه وقالت 

ويه الحمام ؟ 

اىا ابييه بيس : وًس بحضرة 

تيايل يالمحسم : هيام 

وًس ؿحكت ولبست جاللها هي وهيام 

وراحوا مى بيؽ 

ووػلوا وحغلوا رًس وكاسر ًوس الحمام 

اوووهووو طووِ مه اللي : كاسر ابتسم 

طرٓوا 

: رًس كاىت ًيوه حاازة وًقاهم ىنرة وقال 

هال وهللا بالهيام والوًس 

يمه رًس يذوِ : وًس طهقت وقالت 



اظ اظ التشيسيييه : هيام ّطست ًليها 

توتري 

وش جابكم ؟ : كاسر وقّ 

هيام م كاىت تبي تتكلم وتجيب راس رًس 

ىبي : بغوتها ْٓؾلت الغمت وتكلمت وًس 

! الحمام اشا تسمح 

تيايل كيب : كاسر 

وًس لْت بقوة و هيام 

!! ال تقاليييوويي : هيام همست 

! تكلميي زوجتس ترا : وًس 

رًس : هيام تأْٓت 

ًيوىه : رًس ابتسم اول م سمى ػوتها 

: هيام قربت موه وجلست ًوس رجوله وقالت 

وطْيكم هوا جالسيه 



ابس جلسة : رًس حاوـ راسها بيسه وقال 

ٓؾْؾة 

ًوس الحمام ؟ : هيام ؿحكت 

ىوتنر حموز : رًس احتس ػوته 

يالله يييال ؟ : محمس كلى مه الحمام 

اهليييه هيوومه : وبيسها استوًب وقال 

: هيام قامت وحؾوت محمس وقالت 

وحضتوي 

لبى ًيوىتس ياروح : محمس باس راسها 

اروتس 

! رالظ يبو هاتها : رًس زٓر بؾيق 

تبيوه ؟ : محمس لّ يسأل هيام 

ال : هيام هست راسها بوْي 



! اىا م تبيوي : ٓس رًس وسحبها لحؾوه وقال 

احبك : هيام همست له 

قسم بالله اين : رًس ابتسم وباس راسها 

اؿياآتس يسىياا الرًس وهيامه 

بروح الحمام واىتوا تقليوا يالله : هيام 

اِ اِ كرزة ؟ : محمس 

ايييه : هيام 

: رًس مسك محمس ومضى وُمس لها وقال 

وهللا ال احاسبتس بيسيه 

هيام تجاهلته ولْت لكاسر ووًس 

: اما كاسر وقْت وًس بييس طوي وقالها 

قريب ًضان البرز 

وطسرلك ؟ احس طكى لك ؟ : وًس 



! التذليوي اقوم : كاسر بحسة 

!! قم : وًس 

وبيسيييه : كاسر قام ووقّ قسامها وقال 

واليواز ؟ 

! اِ تقرِ ترا ابيس موي : وًس بقرِ 

!!! احلْيي : كاسر توسيت ًيوىه 

وًس كوضته وزرلت الحمام وسبقت هيام 

كاسر : هيام 

هال يالهيام : كاسر لّ لها 

كان ػوت كاسر يضبه ػوت رًس بكثيييير 

يساتر والغوت : وقالت 

وطْيتس ؟ : كاسر ؿحك 

! مو كبييي ىسذة : هيام طهقت 



ازرلوا مه البرز بس : كاسر 

وراح مه ًوسهم وهو يحلّ م يرجى الرياؼ 

. اال وهو جايب راس وًس وجايبها له و وجهها 

 ............

اما رًس زرل الذيمة مى محمس وطاِ 

سييس بايق يهوجس 

! سسييييس : رًس زٓر بيغبية 

! هااه : سييس ٓس 

! رييير ويوك ًايص ٓيه قم ساًسىا : رًس 

سييس قام وكان يواهر يف اتجاه الحمامات 

ولّ رًس وطاِ هيام بوؿوح واقْة توتنر 

ػس جيلك م تضوِ : وًس تقلى وقال 

!! كريقك 

وش اػس موه ؟ : سييس استَبى 



!! مه حريموا : رًس بحسة 

سييس ؿحك وتجاهل رًس وًرِ رًس وتأكس 

اىه يهوجس يف هيام واتجهة لها ًلقول 

! هيااام : رًس بيغبية 

هيام لْت برًب وهي متأكسة اىه ًرِ 

سم : وقالت 

رًس سحبها للمضب وسكر الباب وزٓها و 

!!! سسييييس طآتتس : الجسار وقال 

رًيسز طووي : هيام اىذرطضت وقالت 

! طووي ًليي 

اىوقققييي : رًس مسك ىحرها بقوة وقال 

ايه : هيام برًب وهي تحاول تثبت 

وطص كوتتيي البسسة : رًس بيغبية مرًبة 

 !!



ٓستاين اللي ًلي : هيام بذوِ 

رًس سحب الجالل مه ًليها وطاِ ٓستاىها 

الكحلي اللي ىاحت جسمها وبارز مالمحه 

مه ىحرها لمواكي اقسامها 

: رًس بحسة حاوـ رغرها وطّس ًليه وقال 

اطررححيي يل 

كيب : هيام تقضيرت بيس لمسته وقالت 

رالظ ال تيغب وهللا م كوت ازري اىه ورا 

!! اىققي : رًس زٓر وقرب وقال 

هيام طرحت له كل طيء وطلون طآها 

ومتى وكيّ 

لييييه تقليييه مه : رًس كان يْور وقال 

!! البيت بسون طيء يسترتس 

وهللا م كوت ازري يالرًس : هيام برًب 



وهللا م اًسيها لتس : رًس مسك ٓكها وقال 

وان كاىها ًست موتس وهللا م اًسيها له 

الكلب 

تكْى التسوي طيء يسرلك : هيام حؾوته 

! بمضاكل كبيرة 

وهللا وزي اين احقتس : رًس طّس ًليها وقال 

بمضكلة مثل م حؾوتس يل يسوي يل 

كل  مضاا

تكْى يالرًس وهللا اسْه م : بيس هيام وقالت 

كوت ازري اىه هواك 

رالظ اكليي ولياز اطوٓتس : رًس بحسة  

! برا 

كليت هيام وكليها رًس ووػلها للحمام 

ورلغت ورجيها للحريم ورجى لبيت الضير 



وهو حالّ ان سييس وراه بالء بس م يسري 

وش هو 

اما كاسر اللي كان هايم يف وػوِ وًس وكل 

 )مره يتصكر لمساته لوًس ويوتهي ويقول 

ليتتس ًوسي واًقيتس كل حبي 

واحؾوتس وازرلتس بؾلوًي ليتتس حويل 

استوًب و ػوت بسر وهو يقول  (وحواليوي 

بضيك و وًس واجي : 

قام كاسر وهو يتموى اىه رايح بسال بسر 

وطاِ بسر ًوس الباب وطوي وكليت وًس 

وحؾوها بسر قسام ًيون كاسر اللي كان 

 )يحترقق ويحس بحرارة توجى ػسره وقال 

ىسلت يسيه  (هللا يليه ابوك ورررر موهااا 

بسر لذغر وًس وّطس ًليها ووًس كاىت 

مستسلمه له وقالت بغوتها اللي ييصب 

بسر : ساميه 



لبيه ؟ : بسر بحب 

لبيت حاج يارب اسميوي اىت بتقلق : وًس 

ًلقول مه اول يوم ؟ 

! ال كبًيا : بسر ؿحك 

كاسر ٓس وحست ٓيه وًس ولْت له واىهبلت 

واحترق قلبها اىه يضوٓها بيه احؾان بسر 

بسال حؾوه وحؾوت بسر وقالت بغوت 

كاسر تكْى التقاليوي كصا : يسوب يوسمى 

كاسر سميها بحكم اىه قرييييب موهم 

وًس : واىتنر اول م راح بسر وقال 

هال : وًس لْت بحرقة وقالت 

كاسر ابتسم بهسوء ييكس الحريق اللي 

: زارله وقال 

سلمتس يالوًس والمحبة 



م يويرِ ويص كبه 

موتس الجْى زون سبه 

واىتي و ُيري تموىيه 

يالوًس وطبتس ًالمتس 

حتى تضحييه بسالمتس 

تَيبيه وتاتيه بمالمتس 

اسميي ػسى اللي يوازون 

قام كاسر وتلقم وراح بسون م يسمى ػوت 

اه : وًس اما وًس اىهبلت بيس قغيسته وقالت 

يالكاسر وهللا اىك كسرتوي ػسق 

وزرلت وهي زموًها بيييوىها وػوته للحيه 

يترزز بسارلها وىامت وسف ػوته وتتموى لو 

. اىها حوله 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

 ، �اتوقى الكل موكسريييه و كاسر  )

 ( ��ًقوين رايكم ٓالبارت احبكم 

قام كاسر وتلقم وراح بسون م يسمى ػوت 

اه : وًس اما وًس اىهبلت بيس قغيسته وقالت 

يالكاسر وهللا اىك كسرتوي ػسق 

وزرلت وهي زموًها بيييوىها وػوته للحيه 

يترزز بسارلها وىامت وسف ػوته وتتموى لو 

. اىها حوله 

 —

اما رًس كان ًاجس يوام وسييس ػاحي وقام 

لسيارته وٓتح السرج حقها بالمْتاح وارص 

جهاز تيقب وهو حالّ م يغير طيء لهيام 

وراح ألمه وىازاها 



يمه : رًس 

لبييه يالرًس : ام رًس ٓست 

لبيتي يف موى يييون رًس : رًس ابتسم 

ػحيتتس ؟ : وباس راسها وقال 

ال وهللا بايق م ىمت : ام رًس ابتسمت 

طويف يل كريق بوام مى هيام : رًس بجسية 

اًوبوك م تستحي م : ؿربته امه و ػسره 

! ٓيه مكان وهيام ًوس البوات 

ىازيها يل كيب : رًس ابتسم وقال 

ام رًس لْت وىازت هيام وكليت ركؽ 

ًيوين ييمة : وهي م طآت رًس وقالت 

تسلم ًيوىتس رًس برا يبيتس : ام رًس 

اوه كيب : هيام استَربت وقالت 



: كليت هيام وزٓها رًس زارل وقال بحسة 

اىثبري زاارل 

هيام طهقت وكاحت و االرؼ بيس م تيثرت 

بسرج ػَير وزرل رًس ًلقول ومسكها 

ٓيتس طيء ؟؟ : وقال 

! ابيس موي : هيام زٓته 

تجيه : رًس ابتسم وباس رسها وهمس لها 

تواميه ميي ؟ 

ويييه ؟ : هيام توسيت ًيوىها 

ٓالوىيت حق جسي : رًس 

وهللا ؟ : هيام ؿحكت 

قسااام : رًس هس راسه بويم وقالت هيام 

بجيب بقاىيتي واجيك 

يالله اىتنرتس : رًس ابتسم 



: هيام راحت ولْت له قبل تسرل وقالت 

ميك بقاىية وال اجيب لك ؟ 

: رًس رٓى ػوته بميوى اىه يحرجها وقال 

حؾوتس يكْيوي 

ػرروا البواات بحماااس مه روماىسية رًس 

: هيام حمرر وجهها وزرلت الَرٓة وقالت 

اػه اىتي وياهاا وجى 

جوووي : سلمى ػْقت وهي تؾحك 

حؾوتس يكْيوي 

هيييه : هيام استحقرت سلمى وقالت 

يمليوىه اىتي تسوجي ووهللا ال امسك 

ًليتس اطيااااء واجس 

روحي روحي لسوجتس زٓييه : سلمى 

بحؾوتس 



كيس بروح واىتي رليتس مى : هيام  ا

مذستتس 

ومه اللي : سلمى حؾوت مذستها وقالت 

كصب ًليتس وقال اين ايب موغور ؟ 

بوضضووِ وش بيسوي : هيام ؿحكت 

ٓيتس موغور بيس طهر 

وكليت وسلمى احتر وجهها وػست وىامت 

! واىت م تيرِ تقغر ػوتك : هيام بقرِ 

ال م اًرِ : رًس لْها ٓالْروة حقته وقال 

ًلميوي كيّ 

: هيام تجاهلته وقالت تبي تَير الموؿوو 

وش كرا ًليك ؟ 

مسري وهللا بس كصا : رًس ابتسم 



سابقته هيام بذقواتها وسحب رًس الحلق 

حقها مه اشىها بذْه وحف ٓيه جهاز تيقب 

بحكم اىه ماهو مرتاح للمسرًة والمسرًة 

كبييييرة ومهجورة وكان يذاِ و هيام 

وارصت تْكييره ويقلق ًليها بضكل مو 

هيامي حلقتس : كبييي وقال 

هاه كيّ كاح ؟ : هيام لْت له 

: رًس ابتسم وقرب وباس اشىها وهمس وقال 

يحم كل اسواره وحلق وسلسال تلبسيوها 

يحنها بقربتس 

ًازي حبيبي اىت اقرب يل : هيام ابتسمت 

موها كلها 

يجوه ًليتس : رًس لبسها الحلق وقال 

التوسليوه 

وهللا ؟ : هيام ٓرحت 



وقسم بالله اىه يهبببلل : رًس حؾوها وقال 

هصي مه هسايا الضبكة اللي جبتها ػح ؟ 

ايه يييوين : هيام بحب 

وهللا اىه الق ًليتس : رًس 

هيام مسكت يسه ومضوا للوىيت اللي كان 

بيه الوذل وىف رًس و الغوسوق حقه 

وزًس كاسر اللي كان ىايم ٓيه وٓس كاسر 

ممووه : برًب وحف الذوجر برقبة رًس وقال 

! اىتتت 

رًس بيس اىذرش وقلب الوؿيية ومسك 

هللا يققى : الذوجر وحقها برقبة كاسر وقال 

طكلك يالكاسر 

كاسر استوًب وبيس الذوجر وقال وهو 

! وش جااابك اىت هواا ؟: يتوْس بقوة 



جيت مى هيام : رًس كان يؾحك بقوة وقال 

وزي اىام هوا وكليت بوجهي 

ىاس تتموى وىاس : كاسر ابتسم بؾيق 

تتهوى هللا يهيوك يذوي بس تذسى اقوم 

! جووي اليواز : رًس ابتسم 

كاسر ابتسم ولّ ورجى يوام 

بسم هللا كاسر هوا : هيام 

ايه اىتي البسة ؟ : كاسر 

ال بس ًلي ٓروة رًس : هيام 

رالظ م بواهر ميليتس : كاسر ابتسم 

! كاسر وجى قم : رًس 

تذذذسسسى رحح بسس : كاسر 



رًس قرب وكان بيضيل كاسر بس م قسر 

بحكم ان كاسر ثقييل وثّقل ىْسه بشيازة 

! ارٓيى يالرًس وطْييك : وقال 

رًس تورٓس ورٓيه بقوة وكيحه مه الوىيت 

اششلّْ : وقال 

: كاسر قام ورجى يقلى و الغوسوق وقال 

يبوي رلغت االماكه ؟ هيام كلميه تكْيه 

ٓكيوي موه 

رًس رالظ تيال : هيام ؿحكت 

الليلة ي : رًس كان رآى ثوبه ومتضمر وقال 

! اىا ي اىت 

جاهس ؟ : كاسر رٓى ثوبه وقال 

اسمى اللي يقرح الثاين بيوام : رًس ابتسم 

! ٓالوىيت سامى 



تم : كاسر هس راسه بويم وقال 

اىقلقوا االثويه يحاولون يضيلون بيؽ 

ًضان واحس موهم يبقح الثاين و االرؼ 

وكان رًس مغسوم مه قوة كاسر اللي م كان 

يتوقيها بحكم اىه اًرؼ بكثيير مه كاسر 

اللي كان جسمه ميتسل ال هو ىحييّ وال 

ًريؽ حف كاسر رجله ًوس رجل رًس وتيثر 

رًس وبقحه كاسر وحف ركبته و ػسره وهو 

يالاااا اششللّْ اىت : يلهث مه التيب وقال 

ًلى شا الذضم : رًس ؿحك وقال 

اًوبو : كاسر مس يسه ومسكه رًس وقام وقال 

ُيرك وش القوة شي 

قل ماطاءهللا بس : كاسر ؿحك 

ماطاءهللا يارو الرًس : رًس 

ابضر يب يارو الكاسر : كاسر 



كْو يالكاسر وهللا : هيام ؿحكت 

كاسر لّ لها بس استوًب ورجى يغس وقال 

كْوتس القيب ياهيام الرًس : 

هيام ارجيي : رًس ابتسم بيس االسم وقال 

للحريم بوام مى كاسر 

! رييير ارصك موي ًلقول : هيام تذغرت 

ال يحلوه التحقيوها : كاسر اىْجر يؾحك 

ٓيوي 

حلوه ؟؟؟ : رًس لّ له بقوة 

م امون ترا ! وش اقول كلبة : كاسر ابتسم 

التقول طيء يذي : رًس 

يحلوووه اللي يَااار : كاسر 

اوػلتس ؟ : رًس ابتسم وقال 



ًلتبه اىت واروك : هيام ػست وقالت 

تيايل اشا اىتي قس كلمتس : ٓس كاسر وقال 

هات طماُك يالرًس : هيام لْت وقالت 

رًس ؿحك ورماه لها وارصته وتلقمت ٓيه 

جيتك واىا ارت محمس : ورجيت وقالت 

وىييمم : رًس وكاسر 

ميليكم زوز : هيام ؿحكت 

هيام ويه وًس ؟ : كاسر ابتسم 

وطسراين ًوها : هيام 

: كاسر طهق اول م تصكر كالمها مى بسر وقال 

ررًيسز 

رًس لّ له بهسوء وهو حاـ ًوز بيه اسواىه 

همممم : وهمهم له 



بسر م بيقلق مه اول يوم ترا : كاسر 

وش تقول : رًس ققب وورر اليوز وقال 

اىت ؟ 

كاسر طرح لهم وش سمى ووش طاِ وقال 

احرق كبسي هللا يحرق كبسه يوم مسك : 

رغرها 

ماهو ًلى كيْه بيقلق : رًس بيغبية 

ُغغب 

ٓههممتتت : هيام طهقت 

لْوا لها كاسر ورًس واىذرطت كاىوا االثويه 

اىققيي : يتضابهون وقالوا بوْس الوقت 

ماطاءهللا حتى مغقلحات : هيام ػْقت 

رًس ًوسك ؟ 

اروي يالقيبة : كاسر ابتسم 



المهم اسميوين : هيام 

مست يسها ورٓيها رًس وجلست ميهم 

بسر يبي يلمس وًس : ٓالغوسوق وقالت 

وطسرااتتسس ؟؟ : كاسر ٓااار زمه وقال 

يصكي واؿحه ترا وال ليه م ٓسد : هيام بصكاء 

الذقوبة ًلقول مثله مثل سييس بس هو 

كان اشكى موكم وسبقكم بذقوة وكلم ابوه 

ألىه ًارِ ان رًس م بيسكت ًلى اللي ػاير 

وهو ارو كاسر وقال يبه اشا جاوو قلهم 

بتسوجها بأسبوو وبقلقها مه اول يوم ٓهمتوا 

الحيه الليبة ؟ 

رًس وكاسر توسيت ًيوىهم وتوهم 

يستوًبون ليبة بسر ًليهم وكيّ قسر 

يذسًهم االثويه مى بيؽ وقال رًس وهو 

اليه والسيييه ليبها ًليي وًلييك : يْورر 



ايييه هللا يارص : كاسر بيغبية ابتسم وقال 

! ىْسه 

اسميوين : هيام 

لْوا لها مه جسيس واىذرطت مه جسيس 

وجى كيّ تتضابهون اىتوا : وقالت 

بس مه االحلى ؟ : رًس 

: كاسر اطر لهيام تذتاره وابتسمت وقالت 

كاسر 

رًس لّ لكاسر بسرًة وطآه يأطر و ىْسه 

ال يحبيبي : ومسك يسه ولْها ورا ههره وقال 

! م تقلب مريت ًلي 

رالظ يذوي واىت تيغب : هيام ؿحكت 

ًلقول هو كلكم ماطاءهللا حلويه بس اىت 

بقلبي محس مثلك 



وم تقلب : رًس ٓك كاسر وروقه كاسر وقال 

! ًليي ًضان مرتك 

ابضر ابضر رالظ : رًس ابتسم 

اسلمي يالهيام : كاسر تركه وقال 

هللا يسلمك الحيه وًس م تسري ًه : هيام 

طيء وتراها رايْة وم تبي بسر وال تبي كاسر 

بس تضوِ مه ىنرها ان بسر اهون مه 

كاسر ألسباب اىا اجهلها وهللا واللي ًليكم 

تضسزون و بسر يقلقها ًلقول مه الحيه 

قبل السواج واشا م كلقها ترا بيؾييها 

! ويقلقها وبتجي كاسر حامل بولس مه بسر 

! يذسسى يلمسهاا : كاسر احترق وقال 

والضايب وش بوسوي به ؟ : رًس 

ميليك ًوسي بس اىت هسز بسر : كاسر 



ازهله : رًس ؿرب ػسره وقال 

وترا سييس مى بسر وهو اللي يليب : هيام 

براسه 

اىتي كيّ تيرٓيه ؟؟ : رًس طك 

الضرهة و ارتكم ليه اللي م : هيام ؿحكت 

تذلي طيء اال وتيرٓه 

تم رالظ : ؿحكوا كاسر ورًس وقال كاسر 

اىتي ارجيي ىامي واىا ورًس بوذقف ًليهم 

كيب رًس بأرص طماُك : هيام قامت وقالت 

وزتس تارصيوي مى الضماٌ ؟ : رًس ابتسم 

اللي م يبيوي م ابيييه : هيام ىسلت وقالت 

ًضضتووا ػسق : كاسر ؿحك وقال 

اجي ميتس ؟ : رًس ابتسم 



ال : هيام مضت وطآت الباب قريب وقالت 

م يحتاج 

رًس ػس وكمل سواليّ ورقف مى كاسر 

اما هيام مضت متجهة للباب ووقْها سييس 

هيام اسمييوي : اللي وقّ قسامها وقال 

: هيام رآت ورجيت رقوتيه ورا وقالت 

وش ؟ 

سييس طاِ طماٌ رًس وٓروته ًليها وكأىه 

يقول اىها مه امالكي وحاليل الذاظ اللي 

مه : محس يستجري يقرب موه وقال بحرقة 

ويه اىتي جايه ؟ 

وطسرلك ؟؟ : هيام ققبت 

كيس ! تستهبليه : سييس  بوت رالتي ا

! بسألتس 



! ياللييل ػسق سييس طْيك : هيام 

سييس كان يتموى يسمى اسمه موها زايم 

م ٓيوي طيء اسألتس بس : وقال 

كوت مى رًس رالظ ؟ : هيام بملل 

م اقول اال هللا : سييس كان يحترق وقال 

يهوي شا الرًس ٓيتس 

تصلّ وال : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

اىازي الرًس ًليك ؟ 

ىازيه كيب : سييس ؿحك 

هيام بسون م تلّ ًضان م يَسر ٓيها سييس 

رًييسز : وكاىت شكييية بذقوتها وقالت 

رًس وكاسر ٓسوا وطآوا سييس ًوسها كار 

: رًس ووراه كاسر ووقْوا وراها وقال رًس 

لبيه ؟ 



هيام ابتسمت ولْت له وطآت كاسر ميه 

ال بس سييس يقول ىازي رًس : وقالت 

رير ؟ : رًس بحسة 

اىت اللي رير مرسل بوت : سييس بحسة 

رالتي ٓالنالم والمكان مليان ًمال 

! يضتَلون ٓالليل 

رًس كان م يسري ًه اليمال وقرب قسامه 

ومه اىت تحاسبوي و زوجتي : وزٓه وقال 

؟؟ 

سييس كان كويل ويوػل راسه لراسه رًس 

تستهبل اىت : بس وًس اكول واًرؼ وقال 

اشا م تقسر اماىة رالتي اىا اقسرها اقلها !! 

! ًقوا ربر 

اقغغغر : رًس ٓار زمه وقال بغوت ًايل 

! الضرر زوجتتي واىا ازرى ٓييهاا 



اتوقى رالظ وؿحت : كاسر تقسم وقال 

زوجها وولس ًمها ورا ههرها وتضس حسامها 

! ٓيوا 

رًس لّ لكاسر وّطس و شراًه وكاىت هيام 

وراهم واىهبلت مه مونرهم وكاىوا ًيال 

محمس مه اقووى الرجال ومحس يقسر ًليهم 

كْو ًليكم هصا اليضم يييال ًمي : وقالت 

احتسزميي بس : رًس وكاسر لْوا بقوة وقالوا 

: هيام ؿحكت ومضت مه وراهم وقالت 

وان طاءهللا اىك قس الهقوة يولس الذالة 

ابضريبي : سييس ابتسم 

زرلت هيام ورًس يحترق بيس م كلمت 

رالظ ؟ : سييس بس حاول يتجاهل وقال 

وش م قلوا طيء : سييس ابتسم وقال 



توكل و هللا : كاسر 

ًيال طْتوا جوايل ؟ : وًس جات وقالت 

ازرذلليي : لّ كاسر بكل حواسه وقال 

! زاارذل 

وًس رآت وهي م طآته بس طآت رًس 

! بسم هللا وطْيك اىت : وسييس وقالت 

كاسر زرل وسحب الباب وسكره يف وجهها 

سييس م وزك تتوكل ؟ : وقال 

مه اىت ًضان ! تستههببلل : سييس بحسة 

! تسكر بوجهه وًس 

ولس رالتها مثلك م اىت قبل : كاسر بحسة 

طوي رايّ و هيام ؟ الحيه اىا م ابيها تقلى 

قسامك 

ػحغح و ىْسك اىا ارو زوجها : سييس 



م بيس ػار زوجها : كاسر احتست ىنرته وقال 

! رقيبها 

التوؿح له اىك : رًس همس لكاسر وقال 

تبيها 

اال بوؿح اىا ابييها : كاسر بيس رًس وقال 

واًضقها واهيمها وم كسرين اال رقبتها مه 

بسر لكه وهللا الصي ىْسي بيسه اىها م تكمل 

! وان ارربها وال تروح وًس مه يسيوي 

كااااسسر : رًس مسك ٓكه بقوة وقال 

! اًققللل 

سييييس اشللّ ال : كاسر كان يْور وقال 

كْْرر ٓيييك  ! ا

سييس ػس وراح بيس م ًغبوا االثويه وهو 

ًارِ لو يقول كلمة وحسة اىقؾوا ًليه 

وشبحوه وزٓووه 



كااااسسر : رًس بحسة 

! رييير يالرًس : كاسر لّ له 

اًيققلل : رًس 

تكْى يالرًس مقسر وهللا اين : كاسر بؾيق 

! مقسر كسروين واىا الكاسر 

طس حسامك يذوك : رًس ّطس ًليه وقال 

وهللا م تروح مه يسيوك 

يالله يارب : كاسر ابتسم بؾيق 

تيال : رًس مضى متجهة للوىيت وقال 

كاسر اطر له يروح وبيلحقه راح رًس وٓتح 

كاسر الباب بسرًة وػقى براسه وًس اللي 

كاىت تتسمى وموهبلة و كاسر وطوي 

اًوبوك اىا لك ومياز  )وتقلى له وتقول له 

بس كان جسء كبيير  (ايب بسر وايب يقلقوي 



موها للحيه يضوِ كاسر اسوء مه بسر 

ااااه رااسسي : وػررت بألم 

وطْيتتس : ٓس كاسر ومسك راسها وقال 

! واقْه ورا الباب 

وًس بألم وماهي مستوًبة القرب بيوهم 

تستهبل اىت اللي ليه ٓتحت الباب : وقالت 

! بقوة ؟

جيله بؾلوًي ًوتس يكل : كاسر ابتسم 

وًوزي 

وررر طْيكك قررييب : وًس طهقت وقالت 

كصاا 

: كاسر ؿحك واىْتوت وًس بؾحكته وقال 

رليوي قريب موتس رليوي حولتس و االقل 

اشا م قسرت احؾوتس اقسر اطم ريحة 



ًقرتس واقسر اطوِ ًيوىتس تقاليوي 

رليوي قريب يالوًس 

كاسر ابيس يكاسر ال : وًس بهسوء وبذجل 

كثر اىا م احل لك اىا رقيبة ب ... تكسرين ا

قاكيتها يس كاسر اللي كتمت موقوقها وقال 

ماله زاًي تجلسيه تييسيه ًلي ىْس : 

االسقواىه وتحسبيوي جاهل م اًرِ اىتس 

ملك واحس وهللا يبقي م وػل مواػيلي 

رصيتي لتس واحس ماهو بكْو وال هو رجال 

ًضان تقارىيه بيوي وبيوه وهو وهللا الينيم 

! موكى رجلي م وػله 

وًس ارتيست بيس كالم كاسر وهي ًارٓه اىه 

م قارىت اىت تضوٓها مقارىة : ػازق وقالت 

! وال هي حقيقة اين رقيبته 



اىا م اطوٓتس رقيبته اىا : كاسر بحسة 

! اطوٓتس وًس الكاسر اللي يوتنره يتحقق 

وًس طهقت بيس كالمه وكان كل كلمة 

يالكاسر اىتبه : يقولها توجى قلبها وقالت 

! تكسر الوًس قبل تغير لك كل وًوزك 

وهللا اىتس يف وجهي وطوبي : كاسر بحب 

وهللا م يمستس طر واىتي ميي احتسمي 

! بالكاسر واؿريب االرؼ والتسميه 

كيب طْت جوايل : وًس بيست وقالت 

ال وهللا بس هايت : ؿحك كاسر وقال 

رقمتس ازق ًليه 

وًس مه ُير م تحس و ىْسها ًقته رقمها 

: ووقْت ًه ارر رقميه وطهقت وقالت 

!! يويييللليي 



كاسر ابتسم بذبث وقرب ومسك ٓكها وقال 

اىوقققيي وش ارر رقمييه ؟ : 

كاااسسر ورر مويي : وًس برًب 

!! اربيه ػْر : كاسر ّطس ًليها وقالت 

كاسر م ترك ٓكها وكان قريييب موها وحْم 

اييه طاكره : الرقميه وقال 

وًس بألم رٓيت يسيوها ومسك يس كاسر 

وكاىت اول مره تلمس وًس كاسر ٓيها 

وررر يسزك : وقالت 

كاسر ارتيس بيس لمستها وقلب يسه وّطس 

ًلى يسيها وّطسها لموقوقه وباسها بقوة 

ارحمي كاسرتس يالوًس : وقال 

وًس ٓست بيس حركته وسحبت يسها وًقت 

يحقييير م احل لك : كاسر كّ بقوة وقالت 



م اححللل لك التذليوي اىازي بسر وارواين 

! ًليييك 

ال تتيسوويييه ببسر : كاسر اىْجر ًليها وقال 

!! ًليي 

وًس ركؾت ورلته وراها وهي ترجّ برًب 

وقلبها تيلق بكاسر بس ًقلها كان يوكر كل 

طيء ويقول اىه يليب ًليتس ويتسلى 

وماهو ىاوي السواج ابًسا ولو كان ىاوي كان 

.. ارصتس قبل بسر 

اما كاسر كتب ارر رقميه وزق ًليها 

وسميت جوالها وكان تحت السجازة وارصته 

وطآت رقم ُريب وهي مه الرًب ىست 

ميه؟ : اىها اًقت كاسر جوالها ورزت وقالت 

يساتر امساتتس توسيه ؟ : كاسر ابتسم 



ياً وقالت  اوه كاسر : وًس ابتسمت ال طيور

وهللا مسري كيّ ىسيت 

يالوًس : كاسر 

هال : وًس هامت يف اسمها وقالت 

قوليلي ًيوين مثل امس ٓالمقبد : كاسر 

اىا قلت لك يييوين ؟؟؟ : وًس طهقت 

ايه : كاسر ؿحك 

يراسي ػسق : وًس مسك راسها وقالت 

! متى تكْى م اتصكر 

يوم سألتيوي ًه بسر : كاسر 

هللا : وًس ؿحكت بغوت ًايل وقالت 

يْضلوي اسألك ًه رقيبي واقولك يييوين 

حّييي ؿحكتتس : كاسر ؿحك وقال 



حي ىباك المهم رالظ حغلت : وًس بذجل 

جوايل طكًرا 

اليْو بس يويلتس تبلكيه : كاسر بحسة 

! رقمي 

ببلكك كبًيا تبي تسق ًلي قسام : وًس 

البوات وتْؾحوي 

وهللا لو اين مضْوح ًليتس اقسر : كاسر 

اجيتس بسون اتغال 

كيب كيب : وًس 

وتسكر : سكرت وًس وزٓر كاسر بيغبية 

! بوجهي بيس 

مضى وركب الغوسوق وكان رًس ىايم 

رًس ػاحي ؟ : واىسسح جوبه وقال 

وش تبي ؟ : رًس ٓتح ىع ًيوه 



حؾوك : كاسر ابتسم 

ؿحك رًس ومس يسه لكاسر وىام كاسر ًليها 

اما وًس م قسرت توام وهي وزها تسجل 

وش سويت ٓيوي : ػوته وتوام ًليه وقالت 

يالكاسر حيرتوي حيرة ًجست احلها 

ىامت بيس تْكيييير كوييل بكاسر وبحياتها 

مى بسر 

 ——

 ��ٓالومسا تحسيًسا الياػمة ٓييوا 

ٓارس ػحى و ىور الضمس اللي زرل مى 

الضباك الكبيير وكله بسبب حويه اللي 

! ماوزك تغحى اىت : ٓتحته وهي تقول 

سكريها قبل اقوم : ٓارس ػس وقال بحسة 

! ًليتس 



 ١١احلّ بس الساًة : حويه تذغرت 

!! قوومم 

حووويييوه : ٓارس لّ لها بقوة وقال بغراخ 

 !

وجيى رييير : حويه ارتيبت وقالت بحسة 

! تغااررخ 

: ٓارس ٓس ووقّ قسامها وّطس و ٓكها وقال 

وقسم بالله ي حويه اشا م ًقلتي اين ال 

! اسوي طيء م يرؿيتس 

تذسى : حويه م تيوزت و ٓارس كصا وقالت 

! تسوي يل طيء ووراي ارواين 

ٓارس سحبها وسسحها و السرير واًتالها 

ارواىتس هوا ؟ : وقال 

! ٓااارس قمم كتمتويي : حويه بؾيق 



اًقلليي : ٓارس بحسة 

حويه كاىت ًيوىها ُرقاىه بالسموو وقالت 

هللا يوكس ًليك ىكست ًلي وُيرت : بحسة 

موزي الواحس يغحى مه الووم يبوس زوجته 

! ويحؾوها واىت تغارخ قمم مه ًليي 

اىتي : قام ٓارس واستوًب و ىْسه وقال 

اللي حسيتيوي 

لّ وسكر الستارة ورجى يوسسح بهسوء وهو 

ال  )يرجّ مه اليغبية وقال بوْسه 

يالْارس شي حويه اللي تحبها ليه تغارخ 

اما حويه رجيت تْتح الستارة  (ًليها 

وهللا م توام قووم وهللا ان تيوؿوي : وقالت 

وتقليوي ٓارس قم 

حويه رالظ يحويه بوام : ٓارس بهمس 

ساًة بس 



ال الواس والمحالت : حويه هست راسها بوْي 

يسكرون بسري وال ىاسي اىك مو ٓالسيوزية 

 !

جهسي مالبسي كيب : ٓارس لّ لها 

حويه ٓست له وحقت راسها و ػسره الياري 

جهسزت كل طيء بس قم : وقالت بحماس 

: ٓارس ّطس ًليها وباس راسها بقوة وقال 

رالظ كيب بقوم لياز تلحييه ٓوق راسي 

يالله تيال حتى الْقور جهسته : حويه 

تيااالل 

: مسكت يسه ورٓيته وجلس ٓارس وقال 

احبتس يالحويه 

لو تحبوي م زًلتوي قبل طوي : حويه بسًل 



هللا يارص زًلتس ويحقه : ٓارس بؾيق 

ٓيوي وجيلوي زايم طايل همومتس بس 

التسًليه وال تؾيقيه ي حويه ٓارستس 

بسم هللا ًلييك : حويه طهقت وحؾوته 

مه السًل امسح وهللا امسح رالظ حغل 

رييير تيال آقر ميي وبرؿى 

اسّ : ٓارس ّطس ًليها وقال 

رالاظ يالْارس وهللا اين م طليت و : حويه 

راكري 

وهللا اىها حست بذاكرتس مه : ٓارس بؾيق 

بيس زًوتس ًلي بالوكس 

ٓارس وهللا اسْه جيله : حويه زميت 

ٓيوي بس التحس بذاكرك اىت 

بسم هللا ًليتس موها رليها : ٓارس بحب 

يل واىا بتحملها وبحبها زامها موتس 



حويه قامت وقام ميها ٓارس وزرل يتروش 

ورجيت تسذه الْقور له وكلى وموضْته 

حويه ويه مالبسي : محاوكه رغره وقال 

لّ حويه وجلست و القاولة وحقت 

هللا يقوي قلبي : طيرها ورا اشىها وقالت 

بس 

: ٓارس ابتسم وقرب لها وباس رضمها وقال 

اىا وهللا اللي هللا يقوي قلبي اللي مياز قسر 

بتحمل جمالتس 

المهم يييوين مالبسك ٓالَرٓة : حويه 

الغَيرة 

زرل ٓارس ولبس وتجهس وآقروا واتجهوا 

لسالشبورٌ 

وهي مسيوة تجمى بيه الموسيقى والثقآة 

. ولحنات السكيوة يف القبيية 



 ———

ٓالمسرًة ػحى كاسر مه الضمس الحارة 

اليه ابو الحر يضيد رًس قم : وقال 

اىضويوا هوا : رًس تحرك وقال 

ؿحك كاسر وقام وىسل وركؽ للبركة وىف 

ٓيها وهو م طاِ وًس وهيام وسلمى 

وىقص الماء ًليهم وػرروا بيس م ركؽ 

رًس ولحق كاسر وٓسوا البوات ركؽ مه 

: المويه اللي ىقضت بقوة وقالت سلمى 

! وجيى وراهم شووال ومه وييه كليوا 

جاييه مه الوىيت : هيام ؿحكت 

يراسي كيّ جلسوا : وًس مسكت راسها 

هواك حرر 

ًضان كصا ركؾوا للبركة : هيام 



وهللا ررطوين : سلمى ؿحكت 

كلواا اىذرطوا : هيام

المهم بوات تيالوا رلوىا : وًس بهسوء 

ىضوٓهم وهللا قيستوا كاىت حلوه 

يحلوتس يالوًس قويل : سلمى ابتسمت 

اىتس تبيه تضوٓيه كاسر وهو مليااان مويه 

موجس اىا بروح اروق و مونر : هيام ؿحكت 

رًس 

بواات ماله زرل بس اقغس : وًس بذجل 

الجلسة حقتوا وبيسيه اىا مذقوبة استوًبوا 

 !

تليبيه و ميه ؟ : سلمى 

وًس زٓرت بملل وراحت للبركة وسحبت 

هيام ميها ولحقتهم سلمى وجلسوا 



كاسر كلى مه الماء وىسل ثوبه وٓويلته 

رًس رح لهيام وجيب يل : وليب بضيره وقال 

مالبس ميك 

ياليل مايل رلق اروح : رًس كلى وىسل ثوبه 

هواك 

ليه ؟ : كاسر ابتسم 

وهللا ال اطوٓها اين ! يبوي تستهبل : رًس 

مياز اكلى مه ًوسها واىضب لها المسيكيوه 

تراها وراك : سلمى 

لْوا كاسر ورًس بسرًة وطهق كاسر اول م 

: طاِ وًس وُقى ىْسه بضماُه وقال 

!! وججى وش تسوون هواا 

وًس ؿحكت اول م ابتلص كاسر وهو 

اىتوا : يحسب اىها اول مره تضوٓه وقالت 

اللي جيتوا ورربتوا ًليوا 



احلْوا ييوي الغراخ اللي قبل طوي : رًس 

موكم 

بالؾبف : وًس ؿحكت 

: هيام كاىت ساكته وتضرب طاهي وقالت 

رًس آقرت ؟ 

ال وهللا يييوين وحي شا الغباح : رًس ابتسم 

اللي يبسأ بغوتتس 

حي ىباك : هيام ابتسمت بحب وقالت 

يالرًس 

وًس : رًس 

هال : وًس اىذرطت وقالت 

وش ػار ًليتس اىتي وبسر ؟ : رًس بهسوء 

كيّ ييوي ؟ : وًس 

بيقلقتس مه اول يوم ؟ : رًس 



وهللا : وًس طابكت يسيوها ببيؽ وقالت 

مسري ي رًس بس هو قال يل ال 

اىتي : رًس جلس وبيوهم البركة كاملة وقال 

تبيوه ؟ 

وًس كاىت تواهر كاسر اللي يواهرها بحسة 

ًازي م ًوسي مضكلة ميه : وقالت 

اىا اسألتس تبيوه ايه وال ال ؟ : رًس بجسية 

ايه : وًس م تسري طلون تكلمت وقالت 

رالظ يبو محمس : رًس ىاهر بكاسر وقال 

استسلم 

ال حرام م تروح مه يسيوي : كاسر لّ له 

وًس تبيه : ورجى كاسر يواهرها وقال بحسة 

! بسر 



وًس ارتيبت بيس ػوت كاسر وكان ؿذم 

قلت لكم : بحكم اىه ػاحي مه الووم وقالت 

م ًوسي مضكلة ميه واىا امضي و طور 

روايل ومحس قال طيء مو كويس ًه بسر 

اىا اقولتس تبيوه وتقوليه : كاسر بيغبية 

طور روايل وطسراهم ابوي وًماين ببسر 

! اسأليوا يالييال وطويف 

كيب يالكاسر وش طْت يف : وًس بجسية 

بسر 

م طْوا طيء بس اىه : رًس تكلم بحسة 

ىاويتس اول يوم زواج وبيسها بيقلقتس 

وكاسر وهللا ان يحرم ًليتس اشا رجيتي 

! لبيت اهلتس حامل 

! كيّ ًرٓتوواا : سلمى طهقت 



واؿحة وال ليه يقولها م : كاسر ابتسم 

بقلقتس مه اول يوم 

! م بذليه اػالً : وًس رآت وقالت 

بتقسريه ًليه ؟ : كاسر 

! ايه : وًس بقوة 

اىتي م قسريت ًلى الباب يوم : كاسر ؿحك 

تسكر ًليتس بتقسريه و بسر ؟ 

كيب يمكه م : وًس ػست بأحراج وقالت 

يسوي طيء 

اىتهى بوذليه يْسد الذقوبة : كاسر بثقة 

اػالً 

طللوىه ؟؟ : وًس 

يابوت الحالل وطْيتس اىتي تبيوه وال : رًس 

ال ؟ 



ييوي جهستوا : وًس سكتت وتكلمت هيام 

رقة ؟ 

ايه : كاسر ورًس ىاهروا ببيؽ وقالوا 

يمه يتضابهون : سلمى 

مررره : هيام ؿحكت برًب 

ال م احس ٓيه ٓرق كبييير بيوهم : وًس 

اطرحي الْرق كيب ؟ : هيام 

كيب رًس اكول : وًس ًسلت جلستها وقالت 

بضوي مه كاسر واًرؼ بيس موه وطيره 

ماهو ىاًم كصا تحسون مايل و الكيريل اما 

كاسر طيره ىاًم ورًس ًوسه زقه وًوارؼ 

وطوب اما كاسر بس طوب ٓهمتوا ؟ 

اطهس بالله اىها حآنه : سلمى ػْقت 

ًيال رالها مه قلب 



مررره وبيسيه رير تواهريه ِ زوجي : هيام 

مه صيوتس اىتي : وًس ؿربتها بذْه 

وزوجتس ًضان اجلس اىاهر ٓيه 

ًه الَلللف : هيام ٓست 

ؿحكوا البوات ًليها وؿحكت هيام ميهم 

اما رًس راح وىازا ليه وكليت لهم هو وكاسر 

ريير طْيكم متْسذيه ؟ : واىغسمت 

! اًقبي ػسق : رًس ؿربها بذْه 

جيبي يل مالبس : كاسر ؿحك 

ويه هيام ؟ : ليه بملل 

! بووتت : رًس توسيت ًيوىه 

اقغس تجيب لك اىت تحسبوي : ليه بحسة 

بذسمك 



ُغبه ًليتس : رًس طلها بيه يسيوه وقال 

يحلوه 

واو ارواين : ؿحكت ليه وحؾوته وقالت 

! مْتويل اليؾالت 

رلغيوا : كاسر ابتسم 

يالله كيران تكْيه اىضويوا : رًس ىسلها وقال 

هوا 

ليه ؿحكت وزرلت تجيب لهم مالبس 

وكليت بالثياب وكان ثوب كاسر كحلي 

ورًس ثوب اسوز زرلوا وتروطوا ٓالحمام 

وكليوا ولبسوا وتيقروا وجابت ليه البذور 

لهم 

ًيال ًوزه ؟ : ليه 

ايه بالله م ىتبذر اال باليوز : رًس ابتسم 



هاتيه اليوز يف سيارة رًس واىتي : كاسر 

ازرلي وترا البوات ًوس البركة اشا تبيوهم 

ييوي 

اماىه هم هواك ؟ : ليه 

ايه هيامي وسلمى ووًس الكاسر : رًس 

اااااه يالرًس : كاسر لّ له بقوة وقال 

رًس ؿحك ومضى لسيارته ولحقه كاسر 

بالمبذر 

وليه راحت للبوات 

ػباح الذير : موغور 

هال وهللا ػباح النهر : كاسر ابتسم 

والضمس اللي احرقتوا 

موغور اطر بأػبيه و ٓمه بمقغس اىه 

يسكت كاسر وجاء مه وراء رًس ورٓى رًس 



: ٓالسماء وكيحه بقوة و االرؼ وقال 

وسويت التحسي 

اما رًس كان مضَول يسور اليوز وم حس 

: بوْسه اال وهو كاير ٓالسماء وػرخ 

اللييوه والسييييكك 

وكاح بقوة و االرؼ واىكتم بسبب الحجر 

الكبير اللي ؿرب بقْى ػسره وطاِ كاسر 

مووغوور : وكان مغسوم وٓس لرًس وقال 

وش سويييت 

تحسي بيوي وبيوه : موغور ابتسم 

يبببههه : رًس وجه ػار اسوز وػاح كاسر 

ابو رًس ٓس وٓسوا الرجال والحريم و ػوت 

كاسر وكليوا كلهم وٓس موغور وقال بذوِ 

!! وطْْييهه : 



كاسر كالى ٓيه وًيوىه تقلى موها طرار 

كْْرر : وقال  موغغوور ورررر مووييي ال ا

ٓييك 

وجى وجى ؿيْوا شا : ابو رًس بيغبية 

يالحيوان 

وقرب وطاِ رًس اللي كان يتغرو ًضان 

يارص ىْس وٓجأة طهقق بقوة وارص ىْسه 

ًقوىوي مويييه : وػاح وقال 

حمس راح يركؽ وزرل المقبد وطاِ 

هااايت مويييه : طوق وقال 

طوق ٓست وجابت ثالث ًلب وارصها حمس 

: وكار راجى ورٓى راس رًس و ٓذصه وقال 

سم بالله يالرًس 

: رًس ابتسم اول م طاِ حمس ٓازو له وقال 

بسم هللا وطرب المويه بهسوء ورلع وقال 



موغور هللا يهسيك قلوا اىك قوي بس م : 

تصبحوي 

: موغور تْضل مه اهل رًس وحؾوه وقال 

وهللا اين اسّ يييون اروك 

وطسًوة : رًس ابتسم 

ولّ رًس لكاسر واطر له بيييوىه وقال 

موغور اسّ وهللا ارقيت بحقك : كاسر 

بس رْت و رًس 

طسًوة تمون و رقبتي : موغور ؿحك 

يالكاسر 

! ازرلوا يالحريم ًوسىا ؿيّ : ابو رًس بحسة 

وطْيه : زرلوا كلهم وقالت ام محمس 

الؾيّ ػار ولسىا وزوج بوتوا 

ال يجسه تكْيه : سلمى ٓست وقال 



ؿحك موغور وقرب وباس راس ام محمس 

هللا يذليك يل يذالة : وقال 

يويلي وطْيك تحكي كصا : ام محمس طهقت 

تبيوي احاكيتس كصا ؟ : ؿحك موغور وقال 

ايه تيوزىا ًليها يولسي : ام محمس 

مه ًيوين : موغور ابتسم 

ورٓى ًيوه وطاِ سلمى واطرت له بيسها 

ارحبي يازهر : وزرل وباس رضمها وقال 

قلبي ورجياىه 

هللا يبقي مه يرحب : سلمى بذجل 

وش اربار اللي قاكى وال طْته واىا : موغور 

مه امس هوا 

مْروؼ : سلمى ّطست ًلى يسه وقالت 

اىت اللي تجيوي 



مه ًيوين : موغور ىسل وباس رسها وقال 

رالظ : سلمى اىْجر وجهها وػست وقالت 

م يحتاج تجي اشا بتجلس تحرجوي كصا 

تيوزي ًاز واىتبهي : ؿحك موغور وقال 

لتس 

كلى وراح للرجال وجلسوا كلهم حول الؾو 

تكْون ايب اللي طب الؾو : وقال كاسر 

بكلمة راس 

حمس : اىْجروا الرجال ؿحك وقال محمس 

مسوي رجال وطبها وطب كبوزىا مى شا الحر 

اًقب وهللا اين رجال كرق و : حمس ٓس 

رضمك وبيسيه الضيبان قالوه وطبيتها وال 

اىا حران اػالً 

ميليك موهم يحمس : رًس بغوت مبحوح 



ماطاءهللا كاح الحقب بيوك : كاسر ابتسم 

وبيه حمس 

يبضر يب رًس : حمس بحسة 

تحسزمم اًوبو ُييرك : رًس 

ارر واحس يوػل : وٓس رًس ووقّ وقال 

للبركة بوَقسه ٓيها 

وركؽ والكل ركؽ وراه مه كاسر ومحمس 

وسييس وبسر وحاتم وحمس وسامي 

رًس وقّ ألروك : كاسر بغراخ 

رًس ابتسم وكمل ركؽ ووػلوا كلهم 

رييييرر وقْوا البوات : ووقْهم ػوت وًس 

هوا 

! اقغري حستس : حمس بحسة 



وهو ػازق م : بسر بيغبية واستْساز لكاسر 

! تستحيه 

كاسر ىاهر ٓيه بحسة واستحقره 

! احلْوا : وًس 

اقول التسوون تَيرون الموؿوو مه : رًس 

ارر واحس ؟ 

الكل اطر و بسر وٓس رًس ومحمس وطالوه 

اػبروا جواله : وجاء موغور يؾحك 

ارص جواله وكيروه تحت مقاومته للبركة 

وطسالْة ؟ : وًس اىغسمت وقالت 

تحسي ارر واحس برًاية رًس : حمس 

: وًس م ٓهمت وؿحكوا البوات وقالت هيام 

ورًس م يذلي حركاته 



لّ لها رًس وهو يحترق ُيره ويتموى محس 

يسمى ػوتها ُيره بس م ركس و سييس اللي 

كان ؿاايى يف هيام ويتموى م تسكت ابس 

اجلسي بس : رًس بحسة 

هيام ؿحكت وزوت ؿحكتها يف مسامى 

سييس ومه هوا اػر اىه يوهي رقته 

بسر كلى مه الماء وكرطته سابقته وكان 

اسللمم : مونره مقرِ وقال حمس بؾحك 

يالكرطة 

الكل ؿحك اال وًس اللي اىغسمت مه 

مونره وتصكرت طكل كاسر ٓالغباح وكيّ 

كاىت ًؾالته مستحله مكاىها يف بقوه 

: وػسره وقالت بهمس سميها كاسر ٓيه 

هللا يقرْٓك 



طسًوة : كاسر لّ لها وؿحك وقال بهمس 

شا رجلتس اللي تقارىيوي ٓيه 

! اظ م قارىتك : وًس احتس ػوتها وقالت 

ًيال : ؿحك كاسر وػس وقال 

امضوا ىحاول ىضَل : الكل لّ ًليه وكمل 

الوىيت وىْحف ٓيه 

جوووي : رًس ابتسم 

الكل اتجهه للوىيت القسيم وحاولوا يضَلوىه 

بس مرره رآؽ وكْضوا ورجيوا لبيت 

الضير ًوس الرجال 

مرت الساًات وكسى لون الليل االسوز 

بوات م بتيضى : سماء المسرًة وقالت هيام 

ىيساىه 

كلي لو لقمة وحسة : ليه  اماىه ا



ًآية ًليكم : هيام بتيب 

هيامي تيباىه ؟ : سلمى بضك 

ال وهللا بس الووم ليب ٓيوي : هيام لْت لها 

الكل ٓهموا وراحت هيام للذيمة حقتهم 

بحكم اىها م تبي توام زارل بيت القيه اللي 

كان يكتمها زرلت الذيمة وٓتحت الباب 

اللي ورا وكان يقل و االطجار والوذل 

واىسسحت ًوس الباب وُمؾت ًيوىها 

وثواين وتْتحها وكاىت بيه الووم والغحوة 

وٓتحت ًيوها اول م طآت واحس واقّ و 

: راسها ومتلقم وقال بغوت مرًب 

! التغارريييه 

هيام ٓتحت ًيوىها بقوة اول م استوًبت اىه 

حقيقي وكاىت بتغرخ بأسم رًس وبس 



حيواىه اقولها التغارخ : كتمها بمذسر وقال 

وكاىت بتْؾحوي 

طلها سييس و ههره وركؽ ٓيها للبوابة 

الَربية وركبها سيارة ٓان سوزاء مى اروياه 

وكلى ٓيها مه حسوز المسرًة ومتجهة 

.. لمذسان مهجورة 

 .............

ٓالومسا 

اسمى متى بورجى ؟ : حويه 

وهللا اللي وزتس اىا قلت اسبوًيه : ٓارس 

وهللا وحضتوي الرياؼ : حويه بؾيق 

ووحضوين اهلي 

كلوا وهللا بس ًقيوي مسة : ٓارس ؿحك 

وابضري 



اسبوو احسه : حويه 

و رضمي : ٓارس ابتسم 

حويه ؿحكت ومسكت يسه وكملوا كريقهم 

تبيه ؟ : ووقّ ٓارس ًه ايسكريم وقال 

اييه ايب ٓاىيال : حويه بحماس 

اماىه تحبيوه ؟ : ٓارس بقرِ 

اليكوون تحب الضكوالتة : حويه طهقت 

ايه : ٓارس ؿحك 

سبحان اللي رالك اىت وهيام ًيال : حويه 

رالة 

اىه موها اػالً كوا ىاكل ٓيه : ٓارس ابتسم 

بالهبل اىا وياها ومحمس 

اماىه تحبه ؟ : حويه بقرِ وكاىت تقلسه 



ؿحك ٓارس وحؾوها واًقى اليامل 

حويوي جربيه كيب : القلب وارصوه وقال 

ورررره موي : حويه 

اال اىتي سبحان : ٓارس اىْجر يؾحك وقال 

اللي رالتس ارت رًس 

م ابيه طكًرا : حويه 

ؿحك ٓارس ًليها وكملوا ياكلون وكاىوا 

مستمتييه مى بيؽ وكان ٓارس يحمس ربه 

. و كل ثاىية يقؾيها جوب حويه 

 _________••_________

ٓالمسرًة 

كثر ريركم : قام رًس وقال 

وراح يَسل يسيوه وقام بسر يَسل وسأله 

بسر بتقلق مه اول يوم ػح ؟ : رًس 



كيس : راِ بسر وقال  ا

ال تحسبوي م : رًس مسك رقبته وقال 

سميتك امس اىت ووًس وهللا اشا م ٓسذت 

! الذقوبة بكرا اين ال اشبحك ساااامى 

ابضضر االن آسذها : بسر كان يرجّ وقال 

ًججلل وبيسيه ويه : رًس ابتسم و جوب 

اروك الرزي سييس 

مسري وهللا : بسر 

ليييه : زق قلب رًس بقوة وراح ركؽ وقال 

بسم هللا طْيه شا : سلمى ٓست 

لبيه ؟ : ركؾت ليه 

لبيتي يف موى ويه هيام ؟ : رًس ابتسم 

ىامت : ليه 



رًس تأكس ليه الذوِ شا جاه وليه سييس قام 

رالظ روحي تيضي : ًلقول وقال 

ليه هست راسها بويم وراحت 

وركؽ رًس وهو ماسك قلبه اللي كان يسق 

بقوة وارص جواله وٓتحه وٓتح و موقى هيام 

مه كريق جهاز التيقب اللي يف حلقها 

 كيلو ارتيس رًس ٢٠وطآها تبيس ًه المسرًة 

كار  (حسبي هللا ًليييه رصاااها  )وقال 

وركب سيارته وطَلها وكلى ًلقول وقال 

!! موغور اتجه للقسم االن : لموغور 

بجي ميك م : موغور ٓس وركؽ له وقال 

ميي سيارة 

ركبوا كلهم وراحوا متجهيه لموقى هيام 

وكاىت كل رلية يف رًس ترجّ وتسًي م 

يغير لهيامه طيء وهو موكسسسرر 



ويسًي وًيوىه حاؿوه زموًها ًضان م 

. توسل وييله اىهياره 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

طرايكم ٓالبارت ؟ يقهر ػح اسْه لكم  )

بس ٓيه اطياء حلوه احبكم اىتنروا الجاي 

 ( �وحْسوين بكوموتاتكم 

ركبوا كلهم وراحوا متجهيه لموقى هيام 

وكاىت كل رلية يف رًس ترجّ وتسًي م 

يغير لهيامه طيء وهو موكسسسرر 

ويسًي وًيوىه حاؿوه زموًها ًضان م 

توسل وييله اىهياره 

! رًس وطْييك : موغور بذوِ 



سييس ابه الكلب : رًس كان متلقم وقال 

راكّ هيام 

تستهبل اىت ؟؟؟ : طهق موغور وقال 

ليتوي استهبل ليتووويي : رًس بؾيق 

ميلييه ان : موغور ربف و كتْه وقال 

طاءهللا ىحغلها بس هو ولس رالها ػح ؟ 

ولس رالتها مو رالها : رًس لّ له بقوة 

كلها واحس : موغور ابتسم 

تكْى رل ًيوك و الموقى : رًس 

وقققّْ :  زقيقة قال ٢٠موغور بيس 

ٓالمذازن شي 

وقّ رًس وٓس وارص سالحه وراح ركؽ 

وكسر باب المذسن وكلى ًليه اثويه 



وققّ اىت : مسلحييه وقال بغوت ًايل 

! وياااه ميككم اليميس رًس 

ووقْوا ميكم : موغور قال بغوت حااز 

اللواء موغور واي ػوت وال حركة بقسر 

اقلبها ؿسك 

استسلموا ًلقول وىسلوا اسلحتهم وركؽ 

! تكلللمم ويييه هياام : رًس وقال 

وش هيام ؟  : ١الذاكّ 

البوت اللي : رًس ؿربه يف بقوه وقال 

رقْتوها 

وهللا مسري ارصها سييس :  بألم ١الذاكّ 

زارل 

موغور رلك ًوسهم : رًس ربقه وقال 



موغور هس راسه بويم وزرل رًس ركؽ 

: للَرِ وكاىت كأىها سجون وػرخ 

سيييييسز 

سييس سميه وهو تحت االرؼ يف قبو قسيم 

وهللا وحغلتس : وؿحك وقال 

اما هيام اللي ػحت ولقتها بَرٓة منلمة  )

واطتَل ىور قوي وكلى سييس وقالها 

تسكت ألىه مستحييل احس يسيْها هوا 

وقسم بالله م اًسيها لك وهللا : هيام بسورة 

ال آؾحك ًوس رالتي وزوجها ياللي م 

! توتذي 

هصا اشا كليتي : سييس ػْقها كّ وقال 

حية 

!! ىسييت اين زوجة الرًس : هيام بحسة 



ووش بيسوي : سييس ؿحك بغوت ًايل 

الرًس ؟ هو حتى للحيه م زرا اىتس 

مذتْييية 

اًوبوك رًس يسري : هيام رآت وقالت 

وبيجي بيس ىع ساًة بالكثير 

ىضوِ وبما ان ميوا ىع : سييس بأستْساز 

ساًة رليوي استمتى 

تييقبب يالكللبب : هيام طهقت وقالت 

! اىتي اللي تيقبيييه : سييس بحسة 

هيام رآت اول م قرب موها سييس وهي 

مربوكة م تقسر تسوي طيء وباس رسها 

اااااه مسك مسسسك يحم رًس : وقال 

ٓيتس ػسق 

اببييسز : هيام تْلت ًليه وقالت بقرِ 

مووييي يالوقحح 



: سييس رجى وػْقها وىسِ رضمها وقالت 

! سوو اللي تسويه وهللا م تلمسوي 

اظ : سييس قرب وباًس بيه رجليوها وقال 

بس رليوي اطوِ طَلي 

طهقت هيام وسحبت رجلها لحؾوها وزٓتها 

: بقوة وكار سييس وطهق بألم وقال 

! اًوبوتس يكلبه 

سييييس تكْْىى ي : هيام بكت وقالت 

سيييس تكْى يولس رالتي ال تؾييوويي ي 

!! سييييس 

ليه السموو كيب : سييس قرب وقال 

كثر وكان ىاوي مبسمها بس لْت  وقرب ا

م بسوي : ًلقول وباس رسها بقوة وقال 

لتس طيء اشا م ًاىسيت 



كثر وراِ سييس  هيام تصكر كالم رًس وبكت ا

وقالت بغوت ًايل وكان ػرارها يوجى 

ياللررًيسز تكْْىى اررًيسز : وقالت 

ٓييهمم والتذلييهم يؾييوون هيااامك 

تكْْى يارًووز هيااامك تكْى اىت قلتت 

اين ٓيي وجههك وطوببك تكْىى يالرًيس 

 (!! ال يقرببوىه مويي 

وطهقت اول م سميت سييس يقول اىه جاء 

وػررت اًلى وقالت وػوتها بسا يغير 

اااااه يالررًسز اليلمسوووىيي : مبحوح 

تكْْىى يالرًيسز 

كان رًس يسميها بس م يسري هي ويه وقال 

!! هييااااميي ويوتتسس : وهو يتلْت بجوون 

هيام سميته وكان ػوته بييييس بس ًايل 

رررًييسز الحقووويي : وقالت بغراخ 



ؿربها سييس بقس وكاحت الكرسي بهيام 

اللي ٓقست الوًي وركؽ يجيب السوـ 

وبسا يجلسها وتغحى و ؿرب قوي وتغارخ 

وترجى تْقس الوًي اما سييس م رحمها 

ؿربها ؿرب مبرح واىتهى موها ورطها 

بموية بارزة وٓسزت وهي تبكي بحرقة وقالت 

ااااه حسبيي هللا ًلييك : 

ميسالمة : قرب سييس وباسها بقوة وقال 

يالهيام 

هيام طهقت اول م ػب ًليها تراب وًرٓت 

ياللررًيسز : اىه بيسٓوها وقالت بغراخ 

بيسٓووووىويي الحققوويي 

بسسس : سييس رٓسها يف بقوها وقال 

!! رالاػع ػسًتتيي ٓيوي 



اما هيام طهقت واستْرُت زم وىسلت 

هللا يوتقم موك : زموًها بحرقة وقالت 

! يحثاالة 

سييس كمل وزٓوها وكلى ركؽ وركب 

سيارة اروياه ورجيوه للمسرًة بسرًة 

قغوى وزرل للذيمة وىام ومه حسه حنه 

محس طآه 

تكْى يولسي : اما هيام كاىت تبكي وتقول 

التذليوي وتذلي ابوك تكْى يولس الرًس 

رلك قوة ألمك ورلك ميي تكْى التروح 

موي اىا وابوك وهو للحيه م ًرِ اىك 

موجوز ببقوي تكْى التذليوي 

وكاىت ماسكه بقوها وجويوها اللي كمل طهر 

ببقوها وكاىت تسٓرر التراب وتبيسه مه 

رضمها وقسرت تتوْس بس كاىت ساكته 

ًضان م يسرل يف ٓمها وكاىت تبكي بحرقة 



اما رًس م ترك زاوية اال وزور ٓيها وم حغل 

: هيامه وكان يبكي بحرقة وقال بغوت ًايل 

موغغوور 

حغلتتهاا ؟ : موغور جاء يركؽ وقال 

: رًس كاىت ًيوىه حمراااء وتقلى طرار وقال 

الاا هاك مْتاح سياريت وًقوي جوايل 

واتجهه للقسم وارسل يل ٓرقة وامسك اللي 

برا ووزهم ميك 

موغور م استوًب طيء بس ركؽ وركب 

السيارة وارص الذاكْيه ميه واسرو وكلى 

مه الموقى واتجهه للقسم وىسى ييقي 

كسز : رًس جواله اما رًس طآه كلى وقال 

بالجواال قلبي زليلي ويااارب ساًسين 

احغلها يارب كموي بقربها 



هيام كاىت تتوْس ببقىء ًضان م يسرل 

التراب بغسرها وكان يسرل بس بضويص 

وهي م تحس وكل طوي تكح وقررت 

تتحرك ولْت وػارت تتغرو وقسرت تجلس 

وهي م تحس بوْسها كان كل اىص مه 

جسمها يغرخ بألم والسم يوسِ بضكل 

مرًب كاىت الَرٓة حمرااء مه زم هيام 

! ياللررًييسز ويييووكك : وقال بغراخ 

هييااامميي اىا : رًس لّ بقوة وقال بغراخ 

مووجوزز وهللا بس اىتيي وييوتسس 

تكْيييه ًلميوويي قلببي يحتتررقق 

يالهيياام 

اىا يف هالام م اطوِ : هيام بكت وقالت 

طيء 

رًس كان يسمى ػوتها مه كل جهة بس 

ًرِ مه النالم اىه تحت وكلى برا المذرن 



وركؽ يف كل زواية موها يبي يحغل 

المسرل ولقاه بيس ربى ساًة وٓتحه وكان 

هالااام وم ميه كضاِ وال طيء بس كان 

مّغر ان قلبه زليله وزرل وهو م يضوِ 

طيء وزور و هيام وكان يغارخ بس لألسّ 

ارتْى ػوت هيام وًرِ اىها اُمى ًليها 

وكان يغارخ برًب ويحاول يحغلها ومر 

كثر مه مره ًليها بس م كان يضوٓها وهي  ا

ااااه : كاىت مَمى ًليها وكاح و ركبه وقال 

يالهيياام التكسريويي وتكلمي 

كمل ساًتيه يسورها ولألسّ م كان قازر 

يحغلها وقرر يوتنر اول م تقلى الضمس او 

لحتى تغحى هيام 

 _____

ٓالمسرًة 



: بسر جاء يركؽ رايّ مه تهسيس رًس وقال 

يبه م ايب وًس يبه وًس كالق بالثالث 

صييه اىها جات موك وبيسيه : ؿحك حمس 

وش كالق م بيوكم ًقس يحمار 

! اًوبوك وش جااك : ابو سييس ًغب 

بسر كان مرتيب مه رًس واػالً ارص وًس 

: حقس يف كاسر وال م حبها وال طيء وقال 

يبهه م ابييهها 

هللا والبوت تحسبها بتموت : ابو سييس 

ًليك والليوة ٓؾحتوا 

ألىه ماهو برجال : سامي بيغبية 

اجل زامها كصا : كاسر كان قلبه يسق وقال 

ٓأىا اتقسم لوًس مه ارواىها وارقبها و سوة 

هللا ورسوله 



وًقيواك وًس : حمس بحب 

كاسر م كان مستوًب وكان يتموى لو رًس 

جيلكم تسلمون وابضروا : موجوز وقال 

وهللا بكل ًلم كيب واىا ولس ًمها 

وآْيي يولس الذال : سامي ابتسم 

ًسز طااش راسي يالكاسر : حمس ؿحك 

كاسر متأكس ؟ : ابو رًس 

وهللا اين متأكس وميليك يبه اىا : كاسر ابتسم 

طاريها قبل بسر 

الكل ٓسوا يباركون له ووػل الذبر للحريم 

وًس تْركضت الذقوبة : ام طوق ؿحكت 

ايييضص : وًس طهقت 

اػبري وكاسر تقسم لتس : ام طوق 



وهللا ؟ : وًس زق قلبها بْرح وقالت 

ابضرتس بس اىتي موآقة ؟ : ام طوق 

رقبة بس ؟ : وًس بهسوء 

ال وهللا قالوا يل بيملك بيس : ام طوق 

طْيه مستيجل المهم اىا : وًس ابتسمت 

موآقة 

وهللا وسواها : ام طوق حؾوتها وهمست 

الكاسر هللا يسذره لتس يارب 

امييه بس : وًس ّطست و امها وقالت 

بسألتس يمه متى بيذقب ويملك 

االن : ام طوق 

طلوون بسون طيد ؟ : وًس طهقت 

جابوا طيد اػالً : ام طوق ؿحكت 



اها : وًس رآت مه ًجلة كاسر وقالت 

كيب 

تراه ًقس زواج : زرل حمس بالكتاب وقال 

ييوي بتغيريه حالله اشا وقيتي 

وش رايك ٓيه ؟ : وًس ابتسمت 

ٓذر ورجال وًسوة وٓسًة : حمس ابتسم 

وكيب راس وميرب الجس والذال واليم 

اطهس بالله اىه ارو الرًس 

تمام : وًس اىساح الهم بيس رز اروها وقالت 

هللا يتمم 

وقيت ؟ : ووقيت واًلوها كاسر حالله وقال 

ايه : حمس 

ااااه يالراحة : ٓس كاسر وحؾه محمس وقال 

الحمسلله 



هللا يتمم و ريير ومبروك : محمس ؿحك 

يالضيد 

هللا يبارك ٓيك : كاسر ابتسم 

بسرل اطوٓها : لّ كاسر وقال 

ال ال ممووو : حمس لّ بقوة 

! احلّ : كاسر بؾيق 

وهللا : حمس بجسية 

كاسر ػس بؾيق بس تصكر اىه يضوٓها كل 

اكليي االن قسامي  )طوي وقال يف ىْسه 

 (وطويف وش اللي بيْكتس موي 

 .............••.............

اما رًس اللي كان طذع بال روح وم يسري 

ويه هيامه وكان يتموى لو ميه طيء يوور 

كريقه ويضوٓها ويوقصها بس م حالْه الحم 



وم كان ميه طيء ًضان يقسر يضوِ هيام 

 )وكان جالس ٓالبرز لحاله ويقول يف ىْسه 

كان  (اشا اىا تيبت وبرزت هيامي كيّ ؟ 

يْكر ٓيها ومرت ساًة ورًس ٓاتح ًيوىه 

ومساميه ًضان هيام اشا تكلمت يسميها 

بس لألسّ رًس كان جوب هيام وكاىت 

تتوْس جوبه بس م كان يسري ومه اػوات 

الرياح والحسيس برا م كان يسمى اػالً وٓس 

اول م سمى ػوت سيارته ميلوه وػول 

موغور مى الْرقة حقته وقام ومضى 

وزًس و كرِ ٓستاىها وتيثر وكاح وقال 

!! بسسم هللا وطصاا : بغوت ًايل 

بيسها ػار يتلمس بيسيوه ومسك قماش 

وٓس ًلقول يتحسس بيه التراب والسم 

: حغل هيام ومسك وجهها ٓالنالم وػرخ 

هيياااممميي 



هيام ٓست مه ػوته وقالت بغوت باكي 

اااااه ابقييت و هيامك يالرًس : ومبحوح 

رٓيها رًس لحؾوه واىهار يبكي ويبوس كل 

اىص بوجهها كاىت هيام تضهق وتبكي 

وزي : وقالت بغوتها اللي يهيمه رًس  ًّ ر

رالظ اىا بذيير وتوو ػرت بذيير بحؾوك 

وحولك 

هللا يكسر : رًس تكلم وػوته مبحوح وقال 

يسيوهم هللا يارصهم اللي م يرحمون اااه 

ياهيام الرًس كييّ يغير لتس كصا واىتي 

بوجهي وطوبي ااااه ياهيام الرًس يف قلبي 

! حسسرة وحررقة ًليتس 

: هيام قسرت ترٓى يسها وتحاوـ رقبته وقالت 

الحقوي ووزين المستضْى والتذليوي 

.. آقسك وآقس ول



كاحت هيام وم كان رًس يسري اىها حامل 

وارصها وحقها بيه يسيوه وُقاها بضماُه 

وركؽ لموغور اللي كان مجهس الضركة 

واالسياِ ميه وارصوها المسيْيه مه 

حمسلله و : يسيوه وركؽ موغور له وقال 

سالمتها وان طاءهللا اىها رْايّ 

هللا يسلمك وان طاءهللا : رًس بؾيق 

ترا ٓارس زق ًلي واول م طاِ : موغور 

جوالك ميي راِ وركؽ للمقار ورجيوا 

والحيه ٓالجو متجهيه للرياؼ 

يالله يالْارس اطهس بالله : رًس ابتسم وقال 

اين محتاجة 

يالله ىمضي ؟ : موغور ابتسم 

ايه بس ويه جوايل : رًس 



موغور مس جوال رًس له وزق و محمس 

وًلمه اىه ٓالمستضْى واىه يحتاجه وقاله 

يجي مى كاسر وحمس وسامي وابوه وقال 

كيب ابضر بس وطْييك : محمس بتوتر 

محمس تكْى التسأل وتيال : رًس بؾيق 

سكر محمس وهو توه ػاحي مه الووم وراح 

يغحي ًمه محمس ًضان يجي ميه 

 ........••.........

زارل المسرًة 

وًس حلْت ترجى وتضوِ القغيسة اللي 

كان ٓيها اسمها بحكم اىها متأكسة ان اللي 

قالها كاسر لها ماهي ىْسها وراحت للوىيت 

وكان كاسر ىايم ٓيه وجات مه جهة اليميه 

للغوسوق ومست يسها تبي تضوِ ويه 



: جواله وطآته تحت يسه وقالت بهمس 

يارب اىه م يغحى 

كاىت وًس البسة قميع روز لوىه احمر 

ومشيوه الصهبي و اكرآه وكان ماسك و 

جسمها وطيرها االسوز المْكوك م يَقي 

اكرآه اال طيلتها وريحة ًقرها ٓايحة 

وكليت و الغوسوق بهسوء تام وقربت مه 

كاسر اللي تحرك وٓست وُقت ًيوىها 

بيسيوها وٓتحت ٓتحة ػَيرة وطآته ىايم 

: وكان زاًس جواله بجسمه وؿربت راسها 

! طلون بارصه الحيه 

كاسر ٓيالً كان ىايم بس كان يضم ريحة 

ًقرها وُف بوومته بحب 

اًوبوك زًست الجوال : وًس 

ال ال مآيه احس هوا : بسر جاء وقال 



ٓست وًس واىسسحت جوب كاسر وقالت 

يااارب م يجي للوىيت يااارب : بهمس 

كاسر كان قلبه يسق بقوة وهو يسمى ػوت 

وًس بس م يبي يلتْت ومس يسه ولمس كْها 

وتأكس ان وًس جوبه ولّ بهسوء وٓتح ًيوه 

امساتتس تضتاقيه : وقال بغوته الؾذم 

وجيتي تواميه ميي 

ٓست وًس وكتمته وكاىوا قريبيه مه بيؽ 

كاااسر اسكت : بضكل كبير وقالت بهمس 

مو وقتك بسر هوا 

ييقب وهللا م يضوِ محارموا : كاسر ٓس 

حمااار اىت تووه : وًس ؿربت راسها وقالت 

! طآوي امس 

كاسر ىاهر ٓيها وهي كاىت متلثمه ومس يسه 

بسرًة وسحب طيلتها مه وجهها وكاح 



اًوبوتس : طيرها االسوز و وجهها وقال 

والشيييه شا كله 

! هات طيلتي : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

كاسر ابتسم ووقّ وطاِ محمس جاي 

: يركؽ ويوازي بأًلى ػوته 

يالككااااسسسسرر الحححققق 

كاسر ارتيس وٓس وراح له ركؽ ومسكه بقوة 

!! وطْْْيييككك اىووقققق : وقال برًب 

رًيس رًيس : محمس كان يلهث وقال 

! وطْْيييهه : كاسر اىْجر ًليه 

محمس سحبه وهمس له ًضان محس يسمى 

وطوي ومسك كاسر يس محمس وركؽ 

متجهيه للسيارة 



يمه : اما وًس كاىت تراقب برًب وقالت 

! وطْييه رًس وطسالْة 

وركؾت للحريم وزرلت وطآت ليه 

وسلمى ػاحييه يغلون الْجر وقالت 

بوااات : برًب 

! وطوو : ليه استَربت 

! بسم هللا طْييتس : سلمى لْت بقوة 

رًس ٓييه طيء كليوا الرجال يركؾون : وًس 

له ويغاررون وركبوا السيارات 

يويللليي و ارووي : ليه طهقت وبكت 

وركؾت لألمهات وزرلت الَرٓة بقوة 

يميمتي تكْييه الحقييووي رًيس : وقالت 

ٓييه طيء 



ٓست ام رًس وىسلت زموًها ًلقول وارتْى 

! وطضْْيييهه رًيسز : ػرارها 

!! هللا يغلحتتس يالييه : وًس جات تركؽ 

ان طاءهللا م ٓيه طيء ان : وكملت تهسيهم 

طاءهللا رالاظ يذالة رالاظ 

! وييوه هيااام قولوا لها : طهقت ام هيام 

!!! ههيياااامم وييووهااا : سلمى ػاحت 

الكل استوْر يسورون لهيام وكاحت ام هيام 

تبكي بحرقة وهي الحيه استوًبت ان 

الرجال ٓازًيه لهيام مو لرًس وقالت وسف 

ااااه ياارربب ال يغييير طيء : اىهيارها 

لبوتتيي بوتيي الوحيسة ياارب احْنهاا 

بحْنك 



ازًييي لهاا : ام رًس كاىت حاؿوتها وتبكي 

ي رههّ واىا ًاررٓه وواثقه اىها مى رًسز 

وم بيغير لها طيء رالظ 

سلمى كاىت تبكي وارصت جوالها وزقت و 

: موغور ورز ًلقول وقالت وهي تضاهق 

مووغور وييه هياام 

لبيه : موغور تؾاايق بيس ػوتها وقال 

يييون موغور هيام موجوزة وكيبة بيسي 

بوقولكم السالْة 

ال الاا التسسكرر ويه رًس ؟ : سلمى اىْجرت 

رًس موجوز : موغور 

كلممه : سلمى بذوِ  ًقووي ا

رير سلمى ؟ : موغور احتس ػوته 

بيقي الجوال ليه ارته ًقوي ياه : سلمى 



ليه تكلمك : موغور جاء ًوس رًس وقال 

كييّْ جبت رقمهاا ؟؟ : رًس لّ بقوة 

حتى واىت بأسوء : موغور ؿربه بذْه 

حاالتك تَار يساتر ػسق زقت ًلي سلمى 

امسك 

هال ليه : رًس ابتسم وقال بغوته التيبااان 

يممهه رًسز يمهه تياالليي : ليه بكت 

: ام رًس ٓست وارصت الجوال وهي تبكي 

يالرًس وييوك يروح امك 

رًس بيس الجوال وىسل راسه يبكي بحرقة وهو 

م يسري وش اللي ػار ٓالليلة شي وقال 

يمه اىا بذيير : بغوت متققى ومبحوح 

يميمتي بس ػارت سالْة كويلة بقولها 

لتس بيسيه وال وهللا اين بذيير وكموي 



رالتي رهّ ان هيام بيوي وبيه روحي وهللا 

م يمسها طيء واىا حي وهي ًلى شمتي 

م ىذاِ : تكلمت ام هيام بغوت مسموو 

يالرًس واىت وراها م ىذاِ طهازتوا ٓيك 

مجروحة 

يالله بروح اػلي اىا : رًس ابتسم وقال 

اىا ػليت بجلس : سكر موغور ووقّ وقال 

اىتنر السكتور يقلى 

رًس هس راسه بويم وراح للمسجس اللي 

قريب مه المستضْى وتوؿىء وػلى وهو 

يسًي ربه لهيامه ويسأل ربه اىه يذّْ 

ًليها وتقلى سالمه ألىه مستحيييل يْكر 

اىه يذسرها 

حمسلله و : اما موغور كلى له السكتور وقال 

سالمتها اوالً 



هللا يسلمك : موغور لّ له 

مه بسلتك واؿح اىك زوجها : السكتور 

ال وهللا زوجها راح يغلي : موغور ابتسم 

السكتور كان يحسب موغور زوجها بحكم اىه 

اوه : يواسب مى حجم هيام الغَير وقال 

اسّ وهللا كوت حاسبك زوجها 

ًازي وهللا : موغور 

وقّ السكتور متْضل ويوتنر زوج هيام اللي 

كان مجهول وم ييرٓه بحكم اىه م طآه 

وبس طاِ موغور 

 ............••............

يف مقار الومسا 

تكْى ًلمويي وش ػاااييرر : حويه برًب 



ٓارس مسكها وركبوا القيارة وقال بهسوء 

رًس ٓيه : ييكس الرًب والذوِ اللي زارله 

طيء واىا مسري وطهو بس بورجى وىتقمه 

ياااررب : حويه بكت ومسكت قلبها 

التْجيووي يف رًس يااارب ال تكسرين يف 

اروي وسوسي ياارب 

ان طاءهللا اىه كيب : ٓارس حؾوها وقال 

رالظ يحويوي 

حويه ّطست و ٓارس وبكت بحرقة وهي 

اػالً ػار لها يوميه ماهي مرتاحة بس م 

كاىت تضكي لْارس 

ٓارس مس يسه لجواله وزق و رًس 

سلم رًس مه ػالته وهو مرتااااح جًسا وارص 

ارحب يالْارس : جواله وقال 

جييل مه يرحب يبقى يارب : ٓارس ٓس 



! واحضوا يالوسد : رًس ابتسم 

وطْيييك يولس تكْى كمووي : ٓارس بحسة 

رًس قال كل السالْة لْارس تحت ػسمة 

ٓارس اللي ماهو مغسق ان ولس رالته 

وطص : مسوي شا كله وقال بيغبية 

سووييتت ٓييه اىتت 

م بيس قابلته هللا يارص ىْسه : رًس بحسة 

وهيام وش ػار ًليها ؟؟ : ٓارس 

: رًس كان يمضي متجهة لليواية وقال 

ٓاليواية وهللا 

ٓارس بحسن وؿح ًلى ػوته وهو يضوِ 

هيام ارته الغَيرة ومحمس اروه الكبير وقال 

ااااه هللا يوقمم موهه يارب ويه حموز ؟ : 

جاييه ٓالقريق : رًس 



رالظ كموي ًوك بس روح طوٓها : ٓارس 

ابضر وهللا : رًس 

سكر رًس وحكى ٓارس لحويه السالْة وهي 

تبكي بحرقة و هيام وتضاهق وتحاول 

تمسك ىْسها بس مررره تيبت واىهاارت 

ياارريب وطصشاا ياررب لصي السرجة : وقالت 

ػار االمان ًوس اهلك ميسزوم يااارب 

كْييوها طرهم  ا

امييه يارب رالظ يحويه : ٓارس بؾيق 

هوىيها وتهوون 

سكتت حويه بيس ػيوبة كبيرة وىامت و 

كتّ ٓارس اللي كان موهار مه حالة حويه 

وم يبي يضوِ حالة اهله ورالته ام هيام 

 ............••............



زرل رًس بضموخ وبهيبة لسيب 

يازكتور هصا هو : المستضْى وتكلم موغور 

زوجها 

السكتور لّ بقوة وطاِ زروليته كان مرًب 

اىت زوجها : ومهيب وتقسم له وقال بغسمة 

؟؟ 

: رًس ابتسم وػآحه وقال بغوته الررّيم 

ايه ىيم 

السكتور كان مغسوم كيّ هيام زوجة لرًس 

كيب ىحتاج زم ألىها ىسٓت كثييير : وقال 

- ABوٓغيلتها 

كيب ُيره ؟ : رًس بؾيق 

ٓيها ؿربات موجية وكسمات والزم : السكتور 

تروح للضركة وتقولهم وش السبب 

ميلييك اىا الضركة : رًس بحسة 



ايص ؟ : السكتور م ٓهم وقال 

ميك اليميس رًس محمس قاؿي : رًس ابتسم 

****** ال

حي هللا : السكتور ٓس مه ٓذامة اسمه وقال 

ًميسىا 

هللا يحيك : رًس 

الحيه بوجي لألربار : السكتور بأبتسامه 

الكويسة 

اسلم : رًس 

الؾربات وكل طيء م بتيلم : السكتور 

وبتتيالج موها االىسه هيام بسرًة 

الحمسلله : رًس ابتسم 

والجويه بذير وم اجهؾته ييوي : السكتور 

تحمل ميها وكان سبب قوتها 



: رًس سكت طوي وبيسها ٓس وقال 

!!!! جوووييووه 

ايه جويه : السكتور اىغسم مه رزة ٓيله وقال 

طْيك ؟ 

اي جووييوه : رًس مسك ياقته وقال بغراخ 

!! زوجتتي ماهي حااممل 

استهسي بالله يارجال : السكتور برًب 

استهسي بالله 

ررًيس رييرر : موغور ٓس ومسك رًس وقال 

اىت موهّ ٓالبلس تمس يسك و موهّ 

!! حكومي 

ال وهللا ًازي مقسر ػسمته : السكتور 

ككمم ًمرره : رًس بحسة وهو يغر و اسواىه 

 !!



وهللا مسري بس ارسلواها للقب : السكتور 

الضرًي يْحغوىهم وبتجي بيس ربى ساًة 

ااااه الييكووىه مه : رًس مسك راسه وقال 

سييييس 

!!! تتسستههببلللل : موغور طهق وٓس 

مسري مسري : رًس برًب 

! م سويتها اىت : موغور بضك 

سالمات زوجتي : رًس لّ له بقوة وقال 

كيس سويتها بس م حملت  ! ا

هللا يستتر : موغور راِ وقال 

ماهي اال ثواين وزرلوا كاسر ومحمس ووراهم 

حمس وسامي وابو رًس 

رررًسز يولسيي : ابو رًس بحسة 



ارحب يتاج : رًس ٓس ألبوه وباس راسه وقال 

راسي 

وش ػاارر وييه هيااام ؟؟ : ابو رًس 

بذييير وهللا بس اجلس يبه اًلمك : رًس 

السالْة 

ابو رًس جلس وتقسم كاسر وحؾه رًس بقوة 

رقااااك الضر يبو محمس : وقال 

رقاااك الالااش : رًس ّطس ًليه 

هياموا : تقسم محمس وسلم و رًس وقال 

ويوها يالرًس ؟ 

وزها : رًس ابتسم  ًّ ٓييون ر

هللا يذليك لها سوس يبو : محمس ابتسم 

محمس 



رًس ربف كتْه وجلس ميهم وحكى لهم 

: السالْة وٓس محمس وهو يْورر وقال 

وقسسم بالله ال اشببحههه وهللا م يروووح 

مه يسييوويي 

لو هي ًلى كصا كان قس : رًس وقّ ومسكه 

مات موي 

المضكلة اين طْته قبل ىقلى : كاسر بحرقة 

مه المسرًة 

اايييه حتى اىا طْتته : محمس لّ له 

!! اًوببووه م يسستحييي : رًس احترق 

رًس تراين ملكت : كاسر ٓس وقال 

!! ايضضص : رًس لّ له بقوة وقال 

كاسر ؿحك وحكى له السالْة وكليه مه 

الؾيق طوي وتقسم رًس وباس راس كاسر 



قلت لك احتسم وهللا ان تجيك وًسك : وقال 

يالكاسر 

جيلوي م ارال وال اًسم موك : كاسر بحب 

يالرًس 

مبروك وهللا يييون اروك وهللا : رًس ابتسم 

يتمم لكم 

ابو رًس ابتسم وهو يضوِ ًالقة ًياله 

هللا يتمم لك يالكاسر : ببيؽ وقال 

ويبضرك يالرًس بسالمة هيامك 

اللهم امييه : رًس تقسم وباس يس ابوه وقال 

هللا يسمى موك : وكاسر باس راسه وقال 

يبو قاؿي 

ابو رًس ابتسم وجلسوا ًياله جوبه وطوي 

واستسًوا رًس 



وكلى ركؽ ولبسوه مالبس المستضْى 

ًضان الجراثيم وًقموه وزرلوه وكاىت هيام 

هيااامي : ػاحية وًليها االجهسة وقال 

ارحب وهللا يازهر : هيام لْت له وقالت بحب 

هيامك وزهر قلبها ورجياىه 

: رًس تقسم وحؾوها بقوة وتألمت وقالت 

ليتوي احس باأللم شا زايم اشا كوت بتحؾوي 

كصا 

حمسلله و : رًس ابتسم وباس راسها وقال 

سالمتتس يييون الرًس وكل اهله كمويوي 

ًليتس 

حمسلله اىا بذييير : هيام ابتسمت وقالت 

وولسك بذيير 

ولسي ؟؟ : ٓس رًس وقال 

ايه ولسك : هيام ؿحكت 



طلوون ؟ : رًس م كان مستوًب وقال 

: هيام مسكت يسه وطباكتها بيسها وقالت 

يحلو اىت حامل مه المره الثاىية بس كان 

جهاز الحمل رربان وقت كوا ٓالمالسيّ 

وبيسها تيبت وحسيت بضيء ُريب ببقوي 

وارصت مه بضرى جهاز حمل بسون م تسري 

هي بيس وزرلت الحمام وٓحغت وكليت 

حامل 

رًس بكى وكاىت اول مره يبكي وتضوِ هيام 

الا يالرًيسز التكسررىيي : وجهه وقالت 

رًس وسف اىهياره ىسل وسجس لربه وكان 

يسًي مه كل قلبه وقام وحؾه هيام وقال 

هللا اليحرموي موتس والموه : بغوت مبحوح 

او موها 



احس : ؿحكت هيام وسف زموًها وقالت 

اىه ولس 

هو موتس ؟ هصا اللي يهم : رًس ابتسم 

رقااىا الضر : هيام حؾوته مه جسيس وقالت 

يحبيبي 

رقااتس الالش : رًس ابتسم وّطس ًليها 

ياهيام حبيبتس 

احتاج زم قلت ألهلوا ؟ : هيام بتيب 

االن : رًس ٓس 

وكلى ركؽ وقال لمحمس 

ال وهللا اىا ماين ىْسها : محمس بذوِ 

طلوون اىت اروها : رًس بحسة 

! كيب يَبي : محمس ؿربه 



اسأيل اللي ًوستس : كاسر زق و ليه وسألها 

 - Bوال  - ABاحس ٓغيلة زمه 

ابضضر : ليه برًب 

راحت ليه تسأل وكاسر للحيه ميها وٓست 

 - Bاىا : وًس 

كلمي كاسر : ليه ًقتها الجوال وقالت 

كاسر : وًس ٓست وقالت 

روحه : كاسر بحب 

 - Bاىا ٓغيلتي : وًس 

: كاسر ابتسم بيس م سمى ػوتها وقال 

كيب رليتس جاهسة بجي ارصتس 

كيب : وًس بذوِ 

وًس : سكر كاسر وقال 



يالله كييرااان جبها وتيال : رًس ٓس 

كاسر م سأل ارواىها حتى وهو ىاوي يوْرز 

ميها وركب السيارة وكااار للمسرًة ًضان 

يارص وًس 

 ..............••.............

يبه : ًوس سييس كان يمثل التيب ويقول 

رالظ مضيوا 

هللا يسًجك قم كيب : ابو سييس بملل 

قام سييس وجمى اُراؿهم وزًى امه 

ورواته وكلى وركبوا كلهم وكليوا مه 

المسرًة وكان سييس اللي يسوق 

ووقّ ًه البوابة اول م طاِ كاسر زارل 

بسيارته 



وقّ كاسر ًوس البوابة ًضان م يقلى 

واسترجل موها وركؽ وٓتح باب سييس 

وسحبه وىسله وكاح ٓيه ؿرب وقال بغوت 

ياااااببوه : هس المسرًة وكليوا الكل بيسه 

الككللببب م تتلمسس بوتت ًمميي وزوجة 

ارووي واسسكتت ًووكك وهللا ال ىجرركك 

ككمم يالحقيييرر  ٓالمحاا

وش تقوول : سييس كان يرجّ رًب وقال 

اىت 

ام هيام ًرٓت اىه سييس وركؾت له 

وػْقته كّ زوى ػوته يف ارجاء المسرًة 

تلممس بوووتت راللتتكك ياللي : وػررت 

م تستححيي وال توتتذيي 

يالكاااسر وش : ابو سييس ىسل بيغبية وقال 

!! السالْة 



السالْة ياًم اىك م ربييت : كاسر لّ له 

لك كلب م يسوى مواكي رًس 

وقّ كاسر وقال السالْة كاملة قسام الكل 

وكاىت الغسمة واؿحة و مالمح الكل وٓس 

ابو هيام و سييس وؿربه لحس م اُمى ًليه 

وهللا ياهآر اين م اًسيها : وقال بغوت ًايل 

لولسك وهللا ال ارص حق بوتي موه 

ابو سييس كان مغسوم ومتْضل مه ٓيايل 

ابس حقك وابسف حقوقك : ولسه وقال 

حسبيي هللا ًلييك : ام سييس بغوت ًايل 

ياسيييس حرقت كبسي وسويتها يف بوت 

ارتي اسْه يارهّ 

ال وهللا : ام هيام ٓست ألرتها الكبيرة وقالت 

محضومة يارتي شا واحس كلب وال لتس زرل 

ٓيه 



: ام ٓارس حؾوتهم بحكم اىها ارتهم وقالت 

رالظ ي ىوره هوىيها وتهون يييون ارتتس 

ام سييس كاىت موهارة وماهي مغسقة وش 

اللي قاًس يغير لها بس ارتاحت طوي 

ًضان رواتها وقْوا ميها رُم تأشي رهّ 

لبوتها هيام 

ووًيس : كاسر ارتْى ػوته 

وًس ٓست وارصت ًبايتها وكليت له مه ورا 

جاهسة ؟ : البيت وطآها وراح لها 

وًس ابتسمت بذوِ ومست له طوقتها 

طوي البس : ومسكها كاسر وقالت 

لبست ًبايتها وارصت طوقتها ومس كاسر 

! وطْيك م بؾيى ترا : يسه لها وقالت 

كاسر ؿحك ومسك يسها وكلى قسامهم 

وهو ييله ان وًس ػارت حالله 



ركبوا وركبت ام هيام وام رًس وسلمى وليه 

ميهم 

كاسر تحقم وهو م قسر يوْرز ٓيها بس 

كبه ورا بسال م تكون  استسلم وطآها را

يالله ياقلبي سرييييوا  )جوبه وقال يف ىْسه 

 )

 ٢٠مضوا متجهيه للمستضْى اللي يبيس 

زقيقة مه الموققة اللي المسرًة ٓيها 

وىسلوا مسرًيه ووػلوا للسيب حق ُرٓة 

هيام وحغلوهم كلهم ركؾت ام هيام 

يمه : لمحمس وحؾوها وباس راسها وقال 

هيام كيبة ميليتس بذييير وتسلم ًليتس 

الحمسلله يارب : ام هيام وسف زموًها 

الحمسلله ويه رًس ؟ 



محمس اطر وكان رًس يكلم ًوس باب ُرٓتها 

واتجهت له ام هيام ومسكت يسه لّ لها رًس 

ارحبي يذالتي : بقوة وقال 

كيّ هيامك : ام هيام ابتسمت وقالت 

يالرًس 

ابضرتس كيبه بس تحتاج : سكر رًس وقال 

زم ويه وًس ؟ 

وًس : ام هيام ىازتها 

: جات وًس وقالت وًيوىها بييون رًس 

رقاك الضر اىت وهيام 

رقاتتس الالش ياوًس الكاسر : رًس ابتسم 

ومبروك لتس اىتي وكاسر وهللا يتمم و 

ريير 

هللا يبارك ٓييك : وًس ابتسمت وقالت 

اسمى الحيه ازرل ؟ 



ليه رايْة ؟ : رًس ؿحك 

تبي الغسق اي وهللا رايْة : وًس بذوِ 

م : كاسر جاء وحاوكها مه وراها وقال 

تذآيه والكاسر ميتس 

وجى اىت : وًس ٓست وبيست بسرًة وقالت 

م تستحي 

م يحتاج ارو : ؿحكوا رًس وكاسر وقال رًس 

رًس 

يالله تيايل : كاسر ؿحك 

زرلت وًس الَرٓة ورٓيوا كُم ًبايتها وجابت 

: االبرة وكاىت كبييرة وقالت وًس برًب 

تككْى يالكاااسر 

ابضضرري وهللا بسيستس : كاسر ٓس 

م ابيي م ابيييهااا : وًس برًب 



حؾوها كاسر وّطست ًليه وًس وزرلت االبرة 

تموىيه : وًؾت وًس يس كاسر وقال بألم 

يالوًس 

رلغغتت ؟ : وًس كاىت ترجّ 

ايوه ماما كالس : الويرس ؿحكت 

رالظ رالظ هللا يجساتس : كاسر ابتسم 

رييير 

وًس تركته وكاىت ميلمه بيسيوه اهآرها 

هه اسْه وهللا : واسواىها وقالت بْضلة 

طسًوة تموىويييه و رقبتي : كاسر 

كليوا بكيسيه زم وكان كآْي جًسا 

واًقوها هيام ورسروها وىامت بتيب والكل 

كان يراقب رًس وكيّ كان مرتيب ورايّ 

ًليها والكل يسًي لهم 



ابضرتس يمه : قام رًس وقال وهو مبتسم 

اىتي وابوي بتغيرون جسان 

هيااام حااممل : محس استوًب وطهق كاسر 

؟؟؟؟ 

ايه ابضركم : رًس ؿحك 

الكل ٓسوا يؾحكون ويباركون لهم 

ماطاءهللا جيلوي زايم اػير : ابو رًس بْذر 

جس زام اىه ولسك يالرًس 

هللا اليحرموي موكم ي اهلي : رًس 

هللا ييوي هيام بتغير ام : سلمى ؿحكت 

اييييه : بضرى بْرح 

الكل كاىوا ٓرحاىيه ويوتنرون هيام تقلى 

بْارٌ الغبر 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

طرايكم ٓالبارت وجهسوا ًقوبة لسييس ايب  )

آكار ، وهيااام بتغيير ام وبتضيل بيه يسيوها 

 ( ��ولس الرًس احبكم واستمتيوا 

الكل كاىوا ٓرحاىيه ويوتنرون هيام تقلى 

بْارٌ الغبر 

رًس اقسر ازرل لهيام ؟ : محمس ابتسم 

ايه بس الحيه ىايمة : رًس 

" ٓهمت " محمس هس راسه بميوى 

يالله مضيوا ؟ : كاسر 

يالله بس مه بيجلس ؟ : ام هيام بتيب 

اىا يذالة بجلس : رًس رٓى راسه لها وقال 

ميها 



ام هيام ابتسمت لرًس وكليت وكليوا الكل 

ميها 

الكل راح مى محمس وحمس وكاسر سحب 

تيايل ميي : وًس و كرِ وقال 

م ميك : وًس بذوِ وكان وزها تهرب موه 

! سيارة 

اال سياريت موجوزة : كاسر ابتسم 

بروح مى ارواين كيب : وًس 

! وبيسيه : كاسر بحسة 

وطووو م : وًس رجيت رقوتيه ورا وقالت 

ايب اجي ميك ميه بيجي ميك اػالً ًضان 

اتقمه ؟ 



كاسر مسك يسها وسحبها وركبها السيارة 

ىسيتي اىتس : وقال قبل يسكر الباب 

زوجتي ؟ 

ال م ىسيت : وًس ارتيست بيس كلمته وقالت 

كيب ؟ : كاسر 

م رزت وًس وسكر كاسر الباب ومضى 

رير يالقيب : ووقْه ػوت حمس بؾحك 

هات بوتوا 

حمس التَثووي : كاسر لّ له بأستحقار 

! ميازها ببوتكم قسهي زوجتي 

اىتبه لها : حمس ؿحك بغوت ًايل 

كاسر م رز وركب السيارة وكاىت وًس 

كاسر : مغسومة وقالت وهي سازه رضمها 

اىت تسره 



ايه : كاسر لّ لها 

تستتهببلل ؟؟ : وًس طهقت 

ريييرر ؟ : كاسر احتس ػوته 

ال بس مو كويس لك ييوي : وًس 

ازري كيب : كاسر ؿحك 

كيب كيّ تجلس مى ٓارس ؟ : وًس برًب 

م اجلس ميه اػالً : كاسر 

مه تذاوي كيب ؟ : وًس 

شيب : كاسر ابتسم وقال 

!! امااااىه شيب : وًس طهقت 

ايه ليه ؟ : كاسر لّ لها 

ال ال والطيء : وًس هست راسها بوْي 



كاسر ابتسم وكلى بوكيت السران وجاب 

توكتميه موه ؟ : والًته وطَله وقال 

وقالت " مسري " وًس رٓيت كتوٓها بميوى 

اول مره اجلس مى واحس يسره يحسريت : 

بس 

يحسرتتس ؟ : كاسر رٓى حاجبه 

طسًوة بتجلس تسقق : وًس ؿحكت بذوِ 

و كل كلمة اقولها ؟ 

كاسر لّ وكمل سواقته وكان كاااييرر وم 

كان ًوس وًس مضكلة وكاىت تحب السرًة 

ويه بتوام الليلة : وقالت 

بيه احؾاىتس : كاسر ابتسم وُمس لها 

!! هااااه : طهقت وًس 

! وطْييتس : اىْجر كاسر يؾحك وقال 



تستهبل ػح ؟ : وًس 

ايه استهبل : كاسر 

كيب بسألك كم سؤال : وًس ارتاحت وقالت 

وجاوب بغراحة 

ًلى : كاسر اطر بأػبيه و رضمه وقال 

رضمي 

كم ًمرك ؟ : وًس 

 ٢٤: كاسر 

! هللا ػَيييررر : وًس 

واىتي ؟؟ : كاسر لّ لها بقوة 

 وتوو زرلتها بيس ٢١: وًس ؿحكت 

كبر موي : كاسر  كيب اىذرطت قلت الحيه ا

 !



كيب متى حبيتوي ؟ : وًس 

: كاسر ابتسم اول م تصكر يوم الييس وقال 

يوم الييس 

وًس ُقت وجهها بيسيوها وػررت بكتمه 

الااااااا : وقالت 

وطْيتس ؟ : كاسر ؿحك وقال 

طكلي كان زٓت ػسق : وًس 

اشا طكلتس السٓت كان : كاسر ابتسم بحب 

كصا اجل الحلو ؟ م ىسأل هللا اال الثبات 

كيب كم : وًس ؿحكت بذجل وقالت 

! كولك ألىه مو كبييي وهللا 

كاسر ؿحك وهو كان يوتنرها تسأله شا 

 قغير ػح ؟ ١٨٨: السؤال وقال 

!!!!! هااااااههه : وًس ػررت 



واىتي ؟ : اىْجر يؾحك ًليها وقال 

رلها مستورة تكْى : وًس 

قويل بس : كاسر 

: وًس ُقت ًيوىها وقالت بهمس مسموو 

١٥٩ 

اىْجر كاسر يؾحك وكان يغْق وهو 

اقول اىتبه :  ورآت وًس وقالت ١٩٠يمضي 

للسيارة بس 

: كاسر ابتسم وهو يمسح زموًه وقال 

 ؟ ١٥٩امااىه كولتس 

! وهللا طْيك اىت : وًس 

احستس كويلة متأكسة اىتي ؟ : كاسر 

هللا يسلم الكيب : وًس ؿحكت 

اهاااا : كاسر 



متى زواجوا ؟ : وًس لْت للضباك وقالت 

متى وزتس ؟ : كاسر 

مسري بكيْك اىت : وًس 

وهللا وزي الليلة : كاسر ابتسم بذبث 

! حضى ًاز مضْوح اىت : وًس لْت له بقوة 

مْروؼ ! اىسري ًوتس : كاسر ابتسم وقال 

اىتي اللي تحسزيوه ترا 

بيس سوة : وًس ؿحكت بذبث 

! ححضضضى ػسزقق : كاسر لّ لها بقوة 

امسح بيس طهريه : ؿحكت وًس بقوة وقالت 

كصا وزي بيس ًيس االؿحى 

و اىه بيييييس لكه : كاسر ابتسم بؾيق 

ابضري 



كاسر اىت طاًر ؟ : وًس 

اىا ًقبتس وًقب الحب اللي مسري : كاسر 

كيّ زرل قلبي مه ًقبتس واىا طاًرتس 

كتب اال لتس وال وهللا م يوقال ًوي  وال ايب ا

طاًر بس متصوق وٓقف 

اها كيب جس جس ويه بتوام الليلة ؟ : وًس 

ٓالوىيت : كاسر 

برز هواك ؟ : وًس قالت تبي تبيس الضكوك 

! ليه وزتتس تواميه ميي : كاسر ابتسم 

! كااااسسر : وًس بغوت حاز 

لبييييه يييون كاسر وروحه : كاسر لّ لها 

لبيت حاج وتسلم ًيوىك : وًس بهسوء 

وروحك بس لياز تقول كصا 

ابضري : كاسر 



تبضر بالجوة : وًس 

كاىت شي ارر كلمة قالتها وًس وبيسها كان 

الغمت سيس الموقّ حتى وػلها للمسرًة 

وىسلت بسون اي رز وزرلت بسرًة ولّ 

كاسر وطآها زارل وسكرت الباب وراها 

! يساتر اػبري كيب : وقال 

مضى كاسر للمجلس وكاىوا يحسزون ًقوبة 

سييس 

 ..........••...........

وػلوا حويه وٓارس وىسلوا ركؽ مه القيارة 

وكاروا ًلقول وأستأجر ٓارس سيارة 

واتجهوا للمستضْى ًلقول 

حويوي تكْيه ال : وػلوا له وىسل وقال 

تبكيه قسام رًس اىتي ارته اللي بيسه واللي 



كبر واحه قلب وًقل والزم توقْيه  يضوٓها ا

ميه 

بحاول : حويه كاىت ماسكه البكية وقالت 

وهللا 

ٓارس مسك يسها وزرلوا وراح لألستقبال 

كيّ ارسمك ؟ : وقالت الويرس 

******* ويه هيام سيّ قاؿي ال: ٓارس 

؟ 

 ٢٣٤السور الرابى ُرٓة : الويرس 

مضكورة : ٓارس ابتسم 

راحوا هو وحويه وركبوا المغيس وكليوا 

للسور الرابى 



وكاىوا يسورون و رقم الَرٓة ويمضون 

باألسياب بس استوقّ ٓارس ركؽ حويه 

رًييس : وهي تقول 

رًس لّ بقوة وهو اطتاااق لصا الغوت وقال 

يالبييييه يالحوييه : 

ٓتح يسيوه وركؾت حويه وحؾوته واىهارت 

ااااه يالرًس تمويت اين : تبكي بحرقة وقالت 

حولك وتمويت اين اول مه ييرِ بالسالْة 

وتمويت اين جوبك واواسيك اسْه يذوي 

اسْه يالرًس 

وهللا اين : رًس ّطس ًليها وىسلت زموًه وقال 

احتجتتس جوبي كوت ايب ابكي براحتي 

واقولتس كل اللي ٓالذاكر ولكه حمسلله و 

سالمتكم وهللا ىورتوا 



ٓارس كان يحترق ُيرة بس يحاول م يوؿح 

كيب واىا مايل رب ايب اسلم : وقال 

وررت حويه ومسكت يس رًس وّطس ًليها 

: رًس وجاء ٓارس وسلم ًليه بحرارة وقال 

رقاكم الضر يبو محمس 

رقاك الالش يالْارس : رًس ابتسم 

: حويه جلست وجلسوا كلهم ميها وقالت 

وش بتسوي بسييس 

حوويييه ماهو وقتته : رًس احترق وقال 

تجيبيه كارييه 

رالظ بس هي تسأل : ٓارس ابتسم 

بصبحه كبًيا تحسب : رًس مسح وجهه وقال 

بذليه يييص 

!! اييييهه وػلوا ارباااار حلوه : ٓارس بحب 



: حويه استَربت وقال رًس وهو مبتسم 

ايييييه 

رير وطسالْة ؟ : حويه 

بتغيريه ًمة : رًس ابتسم لها وقال 

ايص ؟ : حويه م استوًبت وقالت 

حويه هيام حامل : ٓارس ؿحك 

: طهقت حويه بقوة وقالت بغراخ 

!! ككصاااابييييوه 

اقغغري ػوتتس : رًس احتس ػوته 

رذيييرر : ٓارس ٓس ومسكها وقال بحسة 

! حوييه 

اسْه بس : حويه جلست وقالت بهمس 

وهللا ٓرحتت 



ٓارس كان يحترق ػسق وهو مضكلته اىه 

يَاااار وُيرته ماهي مه ػالحه وقال يبي 

وكاسر تملك ػح ؟ : يوسي ىْسه 

ايه حمسلله : رًس ابتسم بْذر 

اماااااىه : حويه ارتْى ػوتها مره ثاىية وقالت 

 !!!

حوويييوه وجيى : ٓارس بحسة وبيغبية 

!! يحووييه وجى 

رير وطْيك اىت : حويه ؿحكت وقالت 

تسًي 

تستاهليه اىقمي : رًس ؿربها بذْه وقال 

يالله ىستأشن : ٓارس ػس بَؾب وقام وقال 

بوروح للمسرًة 



م ايب ايب : حويه مسكت شراو رًس وقالت 

اجلس مى رًس طوي 

حوييه : ٓارس كان يغر و اسواىه وقال 

قومي بسرًة ويه بتجلسيه اػالً رًس 

بيسرل ًه هيام وهم ماسمحوا اال لضذع 

! واحس 

حويه قامت بّقل حيله ومسكت شراو ٓارس 

ميسالمة يحبيبي يالرًس كموي : وقالت 

ًليك اىت وهيامك 

هللا يحْنكم ويوػل يييوين : رًس ابتسم 

كليوا مه المستضْى وترك ٓارس يسها 

بقوة وراح يسابقها بذقواته للسيارة 

: اىْجيت حويه وقالت وهي تحاول تجاريه 

ٓارس طْيك ؟ 



ٓارس م رز وٓتح باب السيارة وركب 

: وطَلها وركبت حويه ولْت ًليه وقالت 

! ٓاارس طْيييك 

مآييوي طيء : ٓارس لّ لها وهو يْور 

رالاظ التسًجيوي 

ماطاءهللا اىت توقلب و : حويه طهقت 

! كيْك ؟ ًجب وهللا ًجبب 

حوووييوه اىتتي ماىتي : ٓارس ػرخ ًليها 

طااييْة ػوتتس اللي كاللى ٓالسيب 

والكل يسميهه وال تبيوي اتكللمم ًه 

!! احؾاىتس لرًس وكالمتس الميسول لهه 

تَار ًلي مه اروي : حويه ؿحكت وقالت 

؟ 



ايييه اُااار اًوبوتس اىا اُاار : ٓارس بحسة 

ًليتس مه هلتس ومه ارواىتس واهلتس 

ومه ىْستس ابيتس يل لحايل 

اسْه كيب : حويه ابتسمت وقالت 

رلغوا : ٓارس ػس وقال 

سكتت حويه وتجاهلت ٓارس وكاىت توتنر 

متى توسل وتضوِ اهلها اللي اطتاقت لهم 

مرره 

 ..............••..............

ٓالمسرًة تحسيًسا مجلس الرجال كاىت 

 الغباح ٨الساًة 

كيب وش حسزتوا ؟ : كاسر بتيب 

 ٢٠ماهو حوا اللي ىحسز القاىون يقول : حمس 

سوة 



: ابو سييس قام ورمى طماُه ًوسهم وقال 

شا جاهي ًوسك ياسيّ ويامحمس تكْون 

يييال ًمي التحرموين مو ولسي 

وهللا اىك ُايل ياهآر ولكه : ابو رًس بحسة 

مستحيل ىسكت تذييل لو اىه شبح هيام 

! وشبح ولس رًس 

ورًس بيجيه ولس ؟؟ : ابو سييس طهق 

ايه بوتي حامل بولس الرًس : ابو هيام 

الكل ٓسوا يباركون ويصكرون ربهم والكل 

متحمس لولس رًس ويْكرون كيّ بيغير اشا 

ابوه كصا هيبة وله مكاىته يف كل مجلس ويف 

كل رجال 

تكْوون ربيي يربيي : ابو سييس بترجي 

 وهللا اين ١٠رالظ بوذليها : ابو هيام بحسة 

كثر مه كصا  مياز اتوازل ا



الكل وآقوا واتْقوا و ًضر سويه وم يبون 

سييس يواجهة رًس وكليوه ًلقول مه 

المسرًة واتجهوا الضيبان للمحكمة 

طكله مياز يمسي و الوىيت : كاسر بتيب 

تستهبل اىت وهللا ان تحرقك : محمس ابتسم 

الضمس 

حتى الذيام يولس حااااارة مآيه : كاسر 

مكيّ وبيت القيه بارز بس البوات ٓيه 

اىا وهللا بروح اىام مى بضرى : محمس قام 

مسوي تقهرين ترا زوجتي : كاسر بونرة 

زارل يحمار 

: محمس ؿحك ولّ ًلقول وقال 

اررححببوووااا 



كاسر ٓس وطاِ ٓارس وحويه وراح لهم 

: يركؽ وهو يقول بغوته الثقييل 

ارححببووااا ٓيي شمتتتيي 

الحريم كليوا ًلقول ورحبوا بحويه 

وزرلوها وكليت ام ٓارس وام هيام لْارس 

يسلمون ًليه 

حمسلله وهللا اين بذييير بيس : ٓارس ابتسم 

طوٓتس يميمتي 

ام ٓارس كاىت طازة و يس ولسها وقالت بحب 

وهللا اىها مرحبا يف شمتي يولسي ليييه : 

مياز يبقى مه المرحبا مرحبا 

: ؿحك ٓارس وباس راسها بقوة وقال 

ًساين م اىحرم موتس وًساتس ميي يمه 

كول ًمري 



ام ٓارس ؿحكت ووقْت وراه ًضان تيقي 

ارتها مجال 

ارحبيي يأم محمس : ٓارس ٓس لذالته 

هللا يبقيك يولسي : ام هيام ابتسمت 

ٓارس باس راسها ورٓى يسه ٓالسماء وقال 

كم : بغوت ًايل هس المكان  رذقااا

الضضضر ٓيي هياااام الرررًسز 

رقاك الالش ، رقاك الضر ، وياك : الكل 

: حويه ىاهرت مه بييس وقالت بهمس 

! الحيوان مسًلوي بس يّضسين ػوته الرجويل 

حووويييييوووه : ليه ػررت مه وراها 

حويه لْت بقوة واىغسمت مه حؾه ليه 

لييوي رالاظ : القوي لها وهي تبكي وقالت 

! ررطتيوويي 



احبتس : ليه ؿحكت وسف زموًها وقالت 

يكلبه وحضتيوي 

م يوحضتس :  حويه باست رصها وقالت 

ُايل امضي ىسرل 

زرلوا وسلمت و البوات واول م جلست 

ٓست لسلمى اللي زرلت والقهوة والضاهي 

ًساتس و القوة يروحي : ميها وقالت حويه 

هللا يقويتس يحويه : سلمى ابتسمت 

الْارس وارحبي يف شمتي توو م ىورت 

السيوزية 

ىسلت سلمى الغيوية واقبلت لحويه تسلم 

طذبار ًروستوا : ًليها بحرارة وقالت حويه 

مااالت و حنيي : سلمى ػْقت وقالت 

بايق اقل مه طهر واىا للحيه م طريت وال 

طيء 



! تسستتهببلييييوه : طهقت حويه 

ليتوي وهللا : سلمى بؾيق 

ًازي بكرا ىقلى للرياؼ : حويه ؿحكت 

وىتقؾى كل طيء وىذلع يف اسبوو 

رلييتس مه ًرسي يارب : سلمى بسًل 

هيام تقلى ًلقول م ايب ليلة ًمري بسوىها 

هللا يضْيها هياموا : حويه ؿاقت وقالت 

وهللا يقويها وتقلى بالسالمة وجيلها راتمة 

الضر 

اللهم امييه يارب : زرلت ام هيام وقالت 

وارحبي يحويه الْارس 

هللا : ٓست حويه وسلمت و ام هيام وقالت 

يبقيتس ييمة ورقاتس الضر يف بوتتس ويف 

ارتي هيام 



رقاتس : ام هيام ابتسمت بحب وقالت 

الالش يبوتي 

حويه جلست بيس م سلمت ًليهم كلهم 

وٓست مه جسيس وؿحكوا البوات ًليها 

رالظ اهلكتوها : وقالت بضرى 

طْييتتس امي شي : حويه لْت لها بحسة 

ام رًس ؿحكت واقبلت و بوتها وسلمت 

ًليها وتحمست لها بالسالمة وجلست حويه 

سلمى هيام حامل : وهي جس تيبت وقالت 

ايييهه مليوىه م قالت لوا : سلمى ؿحكت 

! واىتي التغيريه مثلها وقويل يل 

ابضري بس الحيه م ٓيه : حويه ؿحكت 

طيء 

بايق م لمستس ؟ : سلمى همست 



ال : حويه هست راسها بوْي وقالت 

احسه لتس اػبري : سلمى 

ايه وهللا اين ازري : حويه 

قاكى سواليّ الحريم كق الباب وػوت 

ببضضرى : محمس 

: بضرى قامت بهسوء ًضان حملها وقالت 

لبيه 

كيْتس اليوم ؟ : محمس باس راسها وقال 

كيبة ميليك م بيس وػلوا : بضرى ؿحكت 

للتيب 

ايب اىام زارل اىا وكاسر : محمس ابتسم 

وش اسوي : بضرى توسيت ًيوىها وقالت 

ويه احقكم ؟ 

كم ٓيه ُرٓة ؟ : محمس تكتّ وقال 



ُرٓتيه : بضرى 

واىتوا ويه ؟ : محمس 

الحريم : بضرى ػارت تضرح له وقالت 

الحيه يف المجلس وٓيه ُرٓتيه ىوم ٓيها 

اُراؿوا كلوا وٓيه مقبد وحمام بس 

ىنْوا لوا ُرٓة : محمس ؿرب راسه وقال 

وحسة بسرًة 

سم : بضرى ؿحكت 

سم هللا : محمس راح ولّ لها وقال 

ًسويوتس 

بيان سلمى قوموا : زرلت بضرى وقالت 

ميي 

: بيان كاىت موسسحة و حؾه اليووز وقالت 

ياليل وطتبيه ؟ 



سلمى ىاهرتها وهي تغب للحريم قهوة 

لبيه ي بضرى : وقالت 

مااالت : بضرى كضت يف وجهه بيان وقالت 

ًليتس طويف سلمى وتيلميي موها 

اًوبوتس لو تجلسيه كصا محس جاتس 

ييرس بتس 

م ايب اًرس اػالً : بيان ؿحكت وقالت 

كلوا قلوا كصا وكلوا اًرسوا : ام رًس ابتسمت 

المهم اىا ليه اقومكم ووًس موجوزة : بضرى 

وطسرلوي الحيه : وًس لْت لها بقوة وقالت 

؟؟ 

الكل ؿحك مه وًس وقالت بضرى وهي 

ابس زوجتس وزوجي يبون يوامون : تؾحك 

زارل 



مييغيي : ام محمس ٓست 

كْوو يجسة اكليي ًليهم : وًس ؿحكت 

اُسليهم 

: ام محمس قامت ووًس ميها وكليت وقالت 

كااسسررر محممسز 

محمس وكاسر وٓارس اتجهوا لها 

ىسلت ام محمس زىوبتها ورمتها ًليهم 

اح ليه يجسة : كاسر ؿحك 

اآْاااا يجسة تؾربيه سمي : محمس بألم 

ولستس 

حمسلله كليت موها : ٓارس ؿحك بقوة 

طكلهم طكوا ًليها 

وًس تيايل : كاسر 



ًمى  )وًس كاىت ًوس الباب وطهقت وقالت 

ورجيت زارل ركؽ  (كييّ طآوي ؟؟ 

كالامك مييي : وقالت ام محمس بيغبية 

! ياػبي 

لبيه يجسة : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

الحيه ريمتيه برا م كْتكم : ام محمس بحسة 

 !

ححررررر : محمس وكاسر 

ام محمس تذغرت وؿحكوا الييال ًليها 

جيلك اىت وياه يف ىار جهوم واىا : وقالت 

! استَْر ريب اشلْوااا 

كاسر ركؽ اول م طآها ترٓى السىوبة مره 

ثاىية وكار محمس وراه وؿربت يف ٓارس 

وكاحوا الييال يؾحكون ًليه 



تموىيه يجسيت : ٓارس بألم 

اقول جب زىوبتي ال اُسلك : ام محمس بحسة 

ميهم 

ٓارس طلها مه االرؼ وحقها ًوس رجولها 

تأمريه امر يأم محمس : وقال 

راحت ام محمس والييال طوي ويموتون مه 

الؾحك واىقلق ٓارس وىسل ًقاله وكاح 

ٓيهم ؿرب 

ااااااه : كاسر كان يسمى ؿحك والم وقال 

بققوووييي 

مققسززر : محمس ركؽ للحمام وقال بغراخ 

مقسزرر 

ليت رًس : ٓارس وقّ وهو يؾحك وقال 

! هوا ًضان تيرِ تؾحك اىت وياه 



وهللا : كاسر جلس وهو يمسح وجهه وقال 

اىه وزي اىه ميوا 

م يحتاج : ٓارس قام ومس يسه لكاسر وقال 

ًوسىا ىسذة مه رًس المهم هات يسك 

لصي : كاسر مسك يس ٓارس وقام ميه وقال 

السرجة اطبهه ؟ 

اىضهس بالله اىكم ىسسسذة : ٓارس ابتسم 

وهللا وزي : راحوا لبيت الضير وقال كاسر 

ان ًيال ًمتي سارة موجوزيه 

م جاوكم ؟ ُريبة : ٓارس 

ال وهللا وزي بصيب مبقي موه : كاسر 

يليوم القْص يضيد : محمس جاء وقال 

م كْاك الؾحك قبل طوي ؟ : كاسر ابتسم 

! اىسري ًوه : ٓارس 



الكل راح : ؿحك محمس وجلس وقال 

للمحكمة ؟ 

ٓارس اىت : هس كاسر راسه بويم وقال 

قابلتهم ؟ 

ايه و الذف بس م سلمت ًليهم : ٓارس 

رايحيه ًبث احس الزم يكون زوج : كاسر 

المذقوٓة موجوز 

ال ميليك حمس ييرِ ٓاالطياء شي : ٓارس 

وهو محامي ميروِ ييوي 

ػح وهللا : كاسر 

يالبييييه يالهبوب البارزة : محمس اىسسح 

اًوبوك : كاسر رمى الموازيل ًليه وقال 

وش هبوبه كأىوا يف ٓرن 



وهللا اىه ػازق ٓيه : ؿحك ٓارس وقال 

هبوب بارزة 

يييييياااال : كاسر ٓك اول زر يف ثوبه وقال 

 !!

: ؿحكوا ٓارس ومحمس ًليه وقال كاسر 

وهللا ال اكب و الحريم حرررر بوموت هوا 

ميك ميك يبو : ٓارس قام وتضمر وقال 

محمس 

وهللا اين ميكم : محمس قام 

ؿحكوا وراحوا ركؽ ووػلوا لباب المقبد 

الذلْي 

 ..............•••...............

ٓالمستضْى 



رًس كان ىايم وماسك يس هيام اللي ػحت 

رًس : وقالت بهسوء 

لبيه : رًس ٓس ًلقول وقال 

بسسم هللا ًليييك : هيام ابتسمت 

امريوي : رًس مسح وجهه بيسيوه وقال 

م يأمر ًليك ًسو بس ايب الحمام : هيام 

رًس ورر مه كريقها ومس يسه لها ومسكتها 

هيام وزرلت الحمام وكان رًس ًه الباب 

متى : ورلغت وُسلت وكليت وقالت 

يقليوين ؟ 

مستيجل الحلو ؟ : رًس ابتسم 

ال وهللا بس ملل : هيام ؿحكت 

السكتور قايل بيس يوميه : رًس 

ااآّ مقولييييوه : هيام زٓرت بملل 



طسًوة وش ىاقغتس ؟ : رًس ؿحك 

ايب ٓقور : هيام جلست و الكوب وقالت 

االاان : رًس اطر بأػبيه و رضمه وقال 

يكون ًوستس 

هيام مست يسيوها له وىسل رًس وػار كولها 

لبيه ؟ : وقال 

: هيام مسكت وجهه وباست رضمه وقالت 

ًساين م اىحرم ييرب 

رًس ابتسم وٓك يسيوها مه وجهه وباسهم 

وال موتس : وقال 

! التْتحيه ألحس : وكلى وقال بحسة 

وكلى رًس " ابضر " هيام اطرت له بميوى 

يقول للويرس تجيب الْقور 



تمام بيس طوي وبيكون ًوسكم كم : الويرس 

رقم ُرٓتها ؟ 

 ٢٣٤: رًس 

رالظ تمام : الويرس 

رًس لّ وراح لهيام اللي كاىت توتنره وزرل 

كلها زقايق وبيجيبوىه : وقال 

ًسززيت يل احسبك بتروح : هيام طهقت 

تجيب مه برا 

اليييوين م يغلح واىتي : رًس ؿحك وقال 

توتس كاليه مه اليمليات 

رًيسز التغييير : هيام زٓرت بيغبية 

حساس ورح جب يل مه مقيم 

ال ًاز كالت : رًس توسيت ًيوىه وقال 

وطمذّت مه متى ػوتتس يرتْى ًلي ؟ 



تسمي شا ػوت ًايل ؟ ! هللا : هيام 

رًس ؿحك واىسسح و الكوب اللي جوبها 

بوام اىا وًليتس باليآية واشا : وقال 

احتجتيوي ىازي بأسمي 

تيال حف راسك ًوسي : هيام 

رًس قام وًسل ىومته وكان راسه ًوس هيام 

اللي كاىت تليب بضيره وباست راسه 

: وطمت ريحة اليوز اللي ٓاحت وقالت 

يالبيه يالرًس 

رًس ابتسم وهو مَمؽ ًيوىه وزرل 

بوومته ووػل الَساء وزرلت الويرس بهسوء 

الّ سالمة ارتي هيام : وىسلته وقالت 

هللا يسلمتس : هيام ابتسمت 



كليت الويرس وكْت الوور وتركت لمبة 

رآته ًوس الباب وسكر الباب وحقت و 

بابهم ممووو االزًاج 

 ..............••..............

ٓالمحكمة 

ارحب حمس : المحامي 

هللا يبقيك : حمس ابتسم 

تمت اموركم وبيتياقب سييس : المحامي 

 سويه كويلة وطاقة ٩بـ****** هآر ال 

وملياىه باألًمال 

م تقغر وهللا : حمس 

 سويه ٩ابو سييس سكت واتْقوا ًلى 

كيقوبة وارصوا سييس وارتْى مه اىنارهم 

بيس م وزو ابوه وكان ابوه يغارخ ويبيسه موه 



ٓضلتوي وىسلت راسي ًه : ويكرر كلمة 

ًيال ًمي 

ىرجى يذال ؟ : حمس 

ايه : ابو رًس 

رجيوا للمسرًة كلهم ماًازا اهل سييس اللي 

رجيوا للرياؼ وارتْوا مه اىنار اهل ابو 

.. محمس 

 ............•••...............

ٓالمسرًة 

يالله ؟ : كاسر بهسوء 

محمس زرل راسه وكان المقبد ٓاؿي وقال 

امضضوا : 



زرلوا ركؽ وزرلوا ُرٓة قسامهم وسكروا 

الباب وراهم بسون م يلتْتون بس ٓسوا و 

رذييييررر ؟؟؟ : ػوت حويه 

الااا : ٓارس كان بيلّ بس ػررت حويه 

ميي البوات 

استسلم وهللا : ٓارس رٓى يسيوه وقال بحسة 

وبيسيه قغرري ػوتتس يحويه 

كاسر ومحمس رٓيوا يسيوهم برؿو وقال كاسر 

كيب اسميوا بوَقي ًيوىوا واىتوا اكليوا : 

ًضان ىبي ىوام 

ماطاءهللا م كْاك ؿرب وتهسيس جسيت : وًس 

؟ 

اما اىتي وهللا ال التْت لتس : كاسر ابتسم 

!! بيس : ليه 



اققوولل ورا م : سلمى قالت بغوت مرتْى 

تؾْون وجيهكم برررا 

كاسر ًرِ اىهم متَقيه بحكم اىهم 

: يهسزون ورٓى ثوبه ولّ بقوة وقال 

تحسبييه اىتس اشكى موي ؟ 

الكل ٓسوا مه شكاء كاسر وكيّ ًرِ اىهم 

يههبب اطهس اىه : متَقيه وقالت بضرى 

ارو الرًس 

ًيسزز يولس ًمي : ٓارس لّ وؿحك وقال 

اححتسززم اىت : كاسر ربف كتْه وقال 

وحموز 

: محمس ؿحك وىسل طماُه ولْه بقوة وقال 

جاهشيه ؟ 

يرحمم امك الا : البوات وقْوا وقالت وًس 



 )كاسر ىسل طماُه هو وٓارس ولْوها 

المقغس اىهم يجلسون ويلسيون البوات 

 ( �يارب تيرٓون الحركة شي 

ٓارررس اًيقلل : حويه 

اًقبي ػسق ماهو اىتي اللي تقوليه : ٓارس 

يل اًقل 

! ال ًاز اال ارتي : كاسر لّ لْارس 

يارجااالل كيييرر : ٓارس ومحمس 

روايت يف وجهي : كاسر ؿحك وقال 

ركؾوا ليه وحويه وزرلوا يف حؾه كاسر 

وًس حست بذاكرها اىه م تصكرها وراحت ورا 

: طوق وسلمى وبيان واليووز وقالت سلمى 

ًسيت لوا 



القموا : حويه وليه ؿحكوا وقالت ليه 

ػسق 

: ٓارس ابتسم وٓتح الباب وكلى وقال 

محمس امص شا رايه 

كيب رل رياىته و جوب : محمس كلى وقال 

اىا ايب اىام 

ٓارس وكاسر كاحوا يؾحكون والتْت 

وهللا : محمس ًليهم وابتسم بتيب 

ميليييص زايييد 

وًس حقست و كاسر اللي كان كاير ٓيها قبل 

يملك ًليها والحيه وال كأىها موجوزة وقالت 

ابس بوروح للمسرًة ازرل يمحمس وىام : 

هللا يسيس امتس ياوًس : محمس ابتسم 

الكاسر 



وًس وًس بس : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

م يحتاج اسمه 

آا : كاسر سكت وىاهر ٓيها بحسة وقال 

وًس مسكت يس طوق وكليوا وكليت 

سلمى وبيان وبضرى واليووز ميهم 

اح اح ػسق : ليه بهمس 

وطْيتس ؟ : كاسر همس لها 

زًلت ًضاىها تحل لك وم ارصتها يف : ليه 

وجهك 

حررااام م : ٓس كاسر وهو توه يستوًب وقال 

تسزًلل وارليها 

كْو شا اليضم ٓيك : حويه ؿحكت وقالت 

يذوي 

كلى كاسر وحويه وليه اتجهوا للبوات 



وًس تيايل : كاسر بغوت ًايل 

: وًس تجاهلته وكملت وهمست لها طوق 

بوت روحي له 

طووقق مالتس طَل امضي ميي : وًس 

والتتركيوي م بيقرب اشا اىتي ميي 

طوق هست راسها بويم وكملوا كريقهم 

واستوقْهم يس كاسر اللي مسكت وًس 

كلمتتس : ولْها بقوة لجهته وقال بيغبية  ا

! اىاا 

طوق ٓست وراحت ركؽ لبيان اللي مست 

اطوواا اين لحقت ًليتس : يسها لها وقالت 

وهللا كوتي بتبتلضيه : بيان ؿحكت 

باليرسان 

طوق ؿحكت وكلموا كريقهم لسلمى 

وبضرى وحويه 



ورررر موويي : وًس بحسة 

! وًس اًقللي يوًس : كاسر 

احلّ ؟ ييوي اىسى ان وًس : وًس تذغرت 

موجوزة واىت قبل تملك كاير ٓيها وكل 

طوي تقلى بوجهي والحيه يوم ملكت كرت 

! ولياز طْتك 

يبوت الحالل : كاسر ابتسم و جوب وقال 

توين ملكت امس وهيام ورًس ػار لهم اللي 

كون مى اروي وال ىسساتس  ػار والزم ا

موتتس م ىسيتتس 

كيب اترك هيام الرًس و جوب الحيه : وًس 

قبل طوي وؿذّمت ػوتها بميوى اىها 

روواتتي ٓيي وجههيي : تقلسه وقالت 

وزوجتك البقة السوزاء ؟ 



ؿحك كاسر وقرب يبي يحؾوها بس بيسته 

تببققييي ًنننم : وًس وقالت 

اييص ؟ : كاسر توسيت ًيوىه 

! تبقي ًنم : وًس بحسة 

ريير وًس ريير ؟ : كاسر بيغبية 

اىسل طوي لو سمحت : وًس قالت 

لبيه : ىسل كاسر لها وتساوى مى كولها وقال 

ماهو اىا اللي : وًس همست له وقالت 

توساين وارجى ركؽ لحؾوك وال كأىه ػار 

طيء 

كاسر كاىت ًيوىه و رغرها وحاوكها بيسيوه 

اىا اللي جيتتس يحلوه ماهو اىتي : وقال 

ييوي ميليتس كبريائتس موجوز 

كاااسسر ابيسز : وًس ٓست وقالت 



: كاسر ىسل ورٓى طيلتها وباس ىحرها وقال 

اااااه ياًقرها وىحرها ورغرها اااه ياويل 

حايل ػسق 

وًس ؿاًت ػسق بيس كالم كاسر وكان 

: ًكس بسر يف كل طيء وقالت تبي تَيؾه 

مااش بسر احسه 

كبر ُلقة سوتها اىها شكرت بسر ًوس  كاىت ا

: كاسر وترك رغرها وقال بغوت هس روحها 

!!! ااايييضضضص 

وال طيء ىمسح ىمسح : وًس طهقت 

كاسر لّ ًلقول وراح بسون اي رز وهو 

يرتيس مه اليغبية ووزه يرجى وييقيها كّ 

بس تركها بسون اي طيء وركؾت وًس وراه 

وقسم بالله امسح ايب اطوِ رزة : وقالت 

الْيل ًوسك اسسْْه 



كاسر تجاهلها وكمل كريقه وقالت بغوتها 

ياكاسر الوًس : اللي يهيمه كاسر 

ًييووىه : لّ كاسر بكل رلية لها وقال 

وًس ركؾت له اول م وقّ وىقت وحاوكت 

يسيوها برقبته واجبرت كاسر يوسل لها وابتسم 

حيواىه تسًليوي : وحاوـ رغرها وقال 

وترؿيوي بوْس الثاىية 

م ًااااش م يسًل كاسر الوًس : وًس ؿحكت 

كسرتس يارب رليها وًس : كاسر  ًساين م ا

الكاسر احسه 

كسرين وهللا اين : وًس  ال م يغير ًازي ا

راؿية 

يكببرر الحبب : كاسر باس راسها وقال 



: ؿحكت وًس وتركها كاسر وتلقم وقال 

روحي للبوات 

وًس هست راسها بويم ولْت وراحت للبوات 

وكلى كاسر للَرٓة ًضان يوام مى محمس 

وٓارس اللي سبقوه 

 ............••.............

 الليل بالمستضْى ٧الساًة 

ررًيسز رالاظ قووم : هيام بملل 

رًس كان حاـ يسه و ًيوىه وقال بغوت 

ييوي م بتسكتيه ؟ : ؿذم ومرًب 

 واىت م ٧اًوبوك الساًة : هيام بحسة 

ػليت وال ػالة راِ ربك 

ليييه م ػحيتيوويي ؟ : رًس ٓس وقال 



هيام بحسة وهي تورٓست مه ػالة النهر 

! اححلللّْْْ : وهي تغحي ٓيه 

رًس قام ركؽ للحمام وتوؿىء وكلى 

التْتحيه ألحس : ومسح وجهه ويسيوه وقال 

ػل ًوسي ٓيه سجازة : هيام 

وهللا ؟ : رًس 

هيام اطرت بيسها و السجازة وًسلها رًس 

وكبر وػلى الغلوات اللي ٓاتته وهو 

ميغب مه هيام ويحسب اىها م ػحته اال 

الحيه 

رًس اشا رلغت الغالة رح : هيام بملل 

كتب رروج اىا كلمته وقال اقسر  للسكتور وا

اكلى 

رًس ارتيس واحترق زمه وهو يغلي ػالة 

اليضاء وم ػسق و هللا يسلم وكار لهيام 



ومسك ٓكها ورجى راسها و المذسة وقال 

!!!! ككيييّْْ كليتتيي واىتي كصاااا : بحسة 

رًييسز : هيام طهقت 

رًس كان يرجّ مه الَيرة اللي رلته اًمى 

اىوققققييي : وقال 

الويرس كلمته : هيام مسك وجهه وقالت 

ووػلت له كالمي الويررسس يالرًس 

رًس رّ طوي ًليها بس م تركها وقال 

وكييّ وػللل لتسس ؟ : بحسة 

ًازي زكتورر طْييك اىت هو اللي : هيام 

! ٓحع ًلي 

تتسستهبليييه اىا : رًس ّطس طوي وقال 

! قلت لهم يحقون لتس زكتورة 



حتى ولو : وٓضلت كصبة هيام و رًس وقالت 

زكتور ًازي يضوٓوي اػحى و ىْسسك 

!! ههييااااام : رًس بحسة 

لبيه يييون : هيام كاىت ترجّ وقالت 

هيامك 

ااه يهيام : ارتذى رًس وتركها ًلقول وقال 

احرقتي الرًس وهو اللي يحرق وًصبتيه وهو 

اللي ييصب ورصيتي قلبه وهو اللي محس 

وػل لقلبه وسميته بأسمتس وىسبتيه 

لتس وػار لتس وهو راؿى لكل طيء 

تقوليوه 

هللا : هيام ارتيست بيس كالمه وقالت 

يسامحك اىت اللي رصيت هيام ورليتها 

تهييم وتؾيى برًوزك ورًست بقلبها 

ورقْته وم ػار يوبؽ اال بأسمك وػوتك 



وحكيك وسواليْك وهللا اين لك وراؿيه 

لييوىك وىنرتك الذاكْة والمرًبة واين 

هيامه بهيبتك ورجولتك اللي تسوى قبايل 

وهللا اين احبك يالرًس وهللا م التْت ًه 

كريقك واليبيسين ًوك اال الموت 

جاهسة : رًس ابتسم وطلها بيه يسيوه وقال 

! اهربتس 

يالله : هيام ؿحكت 

لبست هيام مالبس المستضْى وتلقمت 

بضماٌ رًس بحكم ان ما ميها ًباية وكلى 

رًس ووقى وارص ًالجاتها وكلى ركؽ لها 

وارصها مه الَرٓة وكلى وحغل موغور 

تارك له سيارته ًه الباب ومْتاحها مى 

االمه اللي سلم رًس المْتاح وركب هيام 

وركب هو جوبها واتجهوا للرياؼ لبيتهم وهو 



يبي يرتاح ميها يوم قبل يرجيون اهل 

المسرًة 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

طرااااييييكم بالْجية الحلوة الحيه  )

امسح وهللا بكرا ! �اىقليوا يوميه م ٓيه بارت 

ان طاءهللا ٓيه بارت بس مسري متى احبكم 

 ( ��استمتيوا بالبارت الحلو 

لبست هيام مالبس المستضْى وتلقمت 

بضماٌ رًس بحكم ان ما ميها ًباية وكلى 

رًس ووقى وارص ًالجاتها وكلى ركؽ لها 

وارصها مه الَرٓة وكلى وحغل موغور 

تارك له سيارته ًه الباب ومْتاحها مى 

االمه اللي سلم رًس المْتاح وركب هيام 



وركب هو جوبها واتجهوا للرياؼ لبيتهم وهو 

يبي يرتاح ميها يوم قبل يرجيون اهل 

المسرًة 

بوروح المسرًة ؟ : هيام 

رًس ىاهرها وؿحك بقوة 

! ريير رًس : هيام استَربت 

ابس وال : رًس سكت ىْسه وابتسم وقال 

طيء 

اىقققق : هيام بحسة 

ًضضوواا : رًس لّ لها بقوة وقال بحسة 

ػسزق 

وجى : هيام برًب ؿربت يسه بذْه 

!! ررطتوي 



هيام موجس اىذرطت ألىها اول مره تضوِ  )

اىْغام رًس واللي كان مررًيب ييوي 

 (يؾحك وبيسها ييغب 

رًس كان وجهه جامس وًيوىه متوسية 

: ويواهر هيام وكأىه يواهر روحها وقال 

طْيتس ؟ 

هيام تجاهلت طيور الرًب اللي زارلها 

وال طيء : وقالت 

رًس ػس ًوها وكمل سواقته والتْتت هيام 

له بهسوء كان يسوق بسرًة وّطاز و 

السركسون وًروق يسيوه بارزة ػست وقالت 

يمهه طْييه شا اىقلب يالله ماين  )بوْسها 

قاكى تْكيرها رًس وهو  (ىاقغغه وهللا 

م ميتس ًباية يف سياريت ؟ : يقول 



هيام تووها استوًبت ليه رًس كصا وكان 

ال وهللا : السبب ُيرته ًليها وقالت بهسوء 

يحبيبي 

ميي بسلتي : رًس ابتسم و جوب وقال 

! اليسكرية تلبسيوها 

موجسك ؟ : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

ايه موجسي اجل استهبل ؟ : رًس 

اشا تَار : هيام لْت له بكل جسمها وقالت 

ترا م ٓيه طيء كالى موي بس طيري 

وًلقول بوسل بسرًة 

ويه توسليه ؟ : رًس 

! ػح م جااوبت و سؤايل : هيام طهقت 

كس بضكل مضكوك ٓيه وقال  : رًس كان را

اي سؤال ؟ 



ويه بوروح للمسرًة ؟ : هيام 

ال بوروح لبيتوا : رًس 

رالظ زرل سيارتك زارل : هيام ابتسمت 

الحوش ورلغوا 

تبيه بيتوا ؟ : رًس 

ايه ًازي ييوي ليه : هيام استَربت 

ٓذاكرك مكان ثاين ؟ 

كان شا ارر سؤال سأله رًس وبيسها ًم 

الغمت المكان وبيس ربى ساًة تكلمت 

رًس : هيام بهسوء وقالت 

همممم : رًس همهم لها 

ٓيك طيء تيبان حاجة ؟ : هيام 

ليه احس : رًس لّ بييوىه بس لها وقال 

قالتس طيء ؟ 



رًس ٓيك طيء ؟؟ : هيام بضك 

ابس : رًس هس راسه بوْي وقال 

وريب مو كبييي تكلمم وهللا ٓيييك : هيام 

طيء 

هياام رالاظ ال : رًس لّ لها بحسة وقال 

تَثيويي 

ويه جوالك ؟؟؟ : هيام بضك 

ريييرر ؟ : رًس توسيت ًيوىه وقال 

! رًس هات جوالك االاان : هيام بحسة 

رًس مس يسه بسرًة وسحب طماُه مه 

ىيمم يماما : ًليها ومسك ٓكها بقوة وقال 

بتحاسبيوي و جوايل ؟ 

هيام بيس رزة ٓيله تأكست اىه مسوي طيء 

ومسكت ٓكه وقربته لمبسمها وباسته بقوة 



طسًوة ابيه ًضان اقول لحويه : وقالت 

تجهس مالبسي واُراؿي وجوايل 

رًس ارتذى بيس حركاتها وقسرت تليب براسه 

ووقّ سيارته و جوب القريق ولّ لها بقوة 

هيااام تبيوي اشبحتس ؟ : وقال 

هااااه ؟ : هيام ؿحكت برًب 

قويل يل تبيوي اشبحتس ؟ : رًس ابتسم 

بكيْك وهللا اشبحوي : هيام تذغرت وقالت 

اىا وولسك 

رًس قرب مه وجهها ورالها ترجى بوجهها 

رير تتهربيه موي ؟ : ًلقول وقال 

مسري : هيام كاىت ترجّ برًب وقالت 

احسك مو كبييي وش ػار لك ؟ 



وش ٓيوي تكلمي : رًس رجى لمكاىه وقال 

اىتي 

هيام ىقت ولْت وجه رًس وطآت السماًة 

!!! تككللممم احس : يف اشىه وػررت 

ايه : رًس ابتسم و جوب وقال 

هيام كاىت ترجّ مه اليغبية والذوِ 

ومست يسها تبي تأرص السماًة موه بس 

مسك رًس يسها ومس يسه الثاىية لذغرها 

تتوقييه لو ىبسأ : وّطسها ًليه وقال 

بالهواش اىك بتْوصيه ؟ 

هيام كاىت قريييبة واىيسمت المسآة بيوها 

وبيه رًس وقالت بقوة ًكس الرًب اللي 

! ايه بْوز : زارلها 

كثر وقال  متاكسة ؟ : رًس ّطسها ا



كثر والمس  هيام قررت تجاريه وقربت ا

رضمها رضمه وارتذى رًس وترك يسيوه مه 

ًليها وٓست وارصت السماًة وٓتحت الباب 

وىسلت وزموًها بييوىها ولبست السماًة 

ووػلها ػوت تيرٓه صييه وكان ثقييل 

ويّضس الواحس يسميه وقالت وزموًها ارصت 

ميه اىتي ؟؟ : مجاريها 

ريرر وش اىتي ؟؟ كاسر اىا : كاسر ًغب 

هاه ؟ : هيام كاىت ترجّ مه البرز وقالت 

هيام طْيتس ؟ : كاسر ؿحك 

اوه كاسر ال ال والطيء : هيام ابتسمت 

ويه رًس ؟ : كاسر 

بسم هللا رًس ويوه ؟ : ولْت وقالت 

ايص ؟ : كاسر استَرب 



وال طيء بسكر اىا م ايب رًس يوضَل : هيام 

بالجوال وهو يسوق 

تمام : كاسر تْهم وقال 

سكرت وركبت السيارة وجلست ًضر زقايق 

: ورًس ماله حس وزب الرًب بقلبها وقالت 

اىسل اطوِ ويوه ؟ 

 الليل وتقْل جوال رًس ١١كاىت الساًة 

وهي م تيرِ رمسه وكان البر مرًب وهالم 

ال وهللا م اىسل : وبيسها قالت 

مر الوقت ومرت الثواين والسقايق وكمل رًس 

ساًة وهو مذتْي ٓست هيام وكاىت تبكي 

ياريب ويوه : بذوِ وتقول 

رًس ٓس مه وراها وهو كان موسسح وحاـ 

: طماُه ًليه وم طآته هيام وقال 

طْييتس تبكيه ؟ 



هيام لْت له بقوة وؿربته و وجهه بقوة 

!! ييميمممههههه : وهي تغارخ 

اااااااه : رًس مسك رضمه بقوة وقال 

رضضممميي 

ورين : هيام طهقت ومسكت يسيوه وقالت 

بضضوِ ورين 

رًس بيس يسيوه وكان رضمه يوسِ وطهقت 

هيام وبست تبكي قرب رًس وحؾوها وهو 

: يؾحك وحاـ طماُه و رضمه وقال 

جيله ٓساتس رالاظ 

اسْه يالرًس وهللا م : هيام حاوكته وقالت 

طْتك وكوت رايْه واسأل ويوك مه ليل 

لْي وراتس وبتضوٓيوي : ؿحك رًس 

مسري وهللا م طكييت اىك وراي : هيام 



: رًس ارص ًلبة مويه وىسل وتضمر وقال 

هيامي تيايل ػبي المويه ًليه بس طوي 

طوي 

هيام ركبت يف محل السواق وارص اليلبة موه 

وبست تغب بضويص ورًس يَسل السم 

هللا : ويَسل طوبه ولحيته وقالت هيام 

يجيله بؾلوًي ًوك يالرًس 

بسم هللا ًليتس : رًس ىاهرها وهو جالس 

! طسًوة 

هيام ىسلت اليلبة وىسلت وجلست مقابله 

قلبي : رًس ومسكت وجهه بيسيوها وقالت 

يحرقوي اول م طْت السم موك 

قلت لتس : رًس مسك يسيوها وباسهم وقال 

جيلوي ٓساتس 

ىمضي ؟ : هيام ابتسمت 



وهللا كان وزي اىام ولكه بيس : رًس ؿحك 

الؾربة ويييه الووم واىا ويوي ؟ 

رًيسز : هيام ًبست بوجهها وقالت 

يييوىه : رًس ابتسم وقال 

التأىيب ؿرب الحيه : هيام 

ال ال جيلوي ٓساتس امسح : رًس ؿحك 

ركبت هيام وركب رًس وكملوا كريقهم 

للرياؼ 

 ................•••................

 الليل ٓالمسرًة ١الساًة 

الزم اقرأها للحيه كبسي  )وًس قالت بوْسها 

 (تحرقوي ايب اطوِ وش كاتب ًضاين 

مضت متجهة للوىيت اللي كان بوع 

المسرًة وبيه الوذل وىور القمراء بارزة لوىه 



االحمر وقربت وىاهرت وكان جوال كاسر 

ومْتاح سيارته وبوكيت السران ووالًته 

موجوزة بس هو م كان موجوز ابتسمت وًس 

حمسلله مو موجوزز : بوغر وقالت 

ارصت جواله وركؾت ٓيه زارل وبيسها 

يحماااره : طهقت وؿربت راسها وقالت 

كييّ بتْتحييوه 

ليه تيرٓيه رمس : مضت وراحت لليه وقالت 

جوال كاسر ؟ 

ريرر وطتبيه بجواله ؟ : ليه لْت لها 

رلغيوي تيرٓيه وال ال : وًس بملل 

ال وهللا ي وًس الكاسر : ليه ؿحكت وقالت 

وًس ابتسمت ومضت وكليت راسها مى 

الباب وطآت كاسر متضمر ورآى ثوبه 

والسران بْمه ويمضي وهو يترىح ومتجهة 



للوىيت كان طكله كايف اىه يوهي وًس 

اًيقبب : ويجيب راسها وسميت يقول 

وييه جوايل ؟؟ 

! اىسري ًوك : محمس ابتسم وهو متجهة له 

اىا رليته ٓالذيمة ؟ : كاسر لّ له 

: وقال " مسري " محمس رٓى كتوٓه بميوى 

ميك والًة ؟ 

كاسر اطر بيسه للوىيت واتجهة للذيمة وراح 

محمس وطَل سيجارته وجلس و الوىيت 

وكان كاسر ماطي ومر مه قسام وًس اللي 

كاسر : همست وقالت 

لبييه : كاسر لّ لها بقوة وقال 

: وًس ابتسمت وكان طكله يجصب وقالت 

وطصا الشييه 



تكلميوي ؟؟ : كاسر ارتذى وقال 

وٓيه ُيرك مارص ًقل وًس ؟ : وًس 

! وًيس : كاسر قرب وقال 

يروحها : وًس حاوكته وقالت 

ارتيس كاسر وهو م يسري ان وًس كصا اشا حبت 

وًس ارٓقي يب تكْييه : مه قلبها وقال 

وًس ابتسمت وحؾوته وكاىت ريحته ًوز 

لبيه وهللا يالكاسر ولبيه : وزران وقالت 

يالحؾه اللي يذليوي اطم ريحتك وارالقها 

بيقري يالبيه ػسق 

وًس : كاسر حاوـ رغرها وّطسها ًليه وقال 

م اىغحتس تتحركيه وال تروحيه رليتس 

كصا طوي بس 



وًس سميت ػوت جستها وىقت بس ّطسها 

! وش قلت : كاسر وقال بحسة 

جستتتي جااات مو وقتتك : وًس همست له 

كاسر ابتسم وٓتح باب الَرٓة اللي جوبه 

وزرل بوًس ٓيها وسكر الباب بالمْتاح 

جوااايل ؟ : وطاِ جواله بيسها وقال 

ايه ارصته : وًس رآت ومسته له وقالت 

ًضان ايب ازق و جوايل ؿييته 

والبوات مسهريات ؟ : كاسر بسا يقرب وقال 

وًس كاىت ترجى مى كل رقوة يذقيها كاسر 

كاسر اكلى يكاسر لحس يجيوا : وقالت 

ويضوٓوا 

واىا زوجتس و : كاسر ابتسم بذبث وقال 

الْاؿي ؟ 



: وًس كار ًقلها وكار تْكيرها بيييس وقالت 

! وطص بتسسوي 

وش مابسوي اىا الحيه : كاسر 

وًس ؿربت بالجسار واًله وػولها للوهاية 

: وقرب كاسر وحاوكها بيسيوه وقال 

التتحركيه وال تياىسيه ًضان م اّطس ًليتس 

كاااسسر وطص : وًس طهقت وقالت 

! بتسويي 

كاسر ىسل وتساوى وجهه مى وجهه وًس 

ايب اشوق الذمر الحالل : وكان قريييب وقال 

تسمحيه ؟ 

وًس ىسلت بسرًة وكليت مه جوبه 

: وركؾت وٓتحت الباب وكليت وهي تقول 

بسزررريي ًلييييك 



كاسر لّ للباب واحترق ػسق وقال بوْسه 

واىت ورا تسألها كان سويتها ومحس بيقول  )

 (! طيء 

وارص جواله وكلى متجهة للوىيت وهو 

يتحلّ يف وًس ويحلّ ان يسويها اليوم قبل 

بكرا 

 ...........••...........

ٓارس كلى مه الذيمة بحكم اىه مستحيل 

يروح لمحمس وكاسر اللي كاىوا يسروون 

وممكه يوكتم وتصكر اىه م كلم حويه مه 

اول م وػلوا وكل حوارتهم كاىت هواش 

وبارزة جًسا ابتسم واتجهة للباب وقال بغوته 

يالحوييه : الررّيم 

رير ؟ : حويه ٓست وقالت 



ريير ؟ وش : ٓارس ًرِ اىها زًالىة وقال 

ريير ؟ 

رير م تبي الذير اىت : حويه كليت وقالت 

؟ 

ًسيت يل ويه لبيه وًيوين ؟ : ٓارس 

احلّ ؟ : حويه تذغرت 

وهللا : ٓارس 

ًموًما وش بَيت ؟ : حويه 

زًالىة ؟ : ٓارس ابتسم 

ال : حويه 

حويوي اًرٓتس ترا : ٓارس 

اها ييوي تيرٓوي ومه اليوم : حويه بحسة 

! زًالىة وتوك جيت ارر الليل 



كيب ػوتتس اليرتْى ًضان : ٓارس بحسة 

! م يقول زًلتس واركسي 

ٓارس بَيت طيء ؟ : حويه 

ايه ابَيتس اىتي : ٓارس 

تيال كيب : حويه ٓتحت يسيوها له وقالت 

ٓارس قرب يبي حؾوها بس ػسمته اول م 

: سكرت الباب بوجهه وقالت مه وراه 

ماطاءهللا وهللا جيت ًلقول 

ٓارس ًغب وٓتح الباب وسحبها لحؾوه 

قلتت لتسس : وقال وهو يغر و اسواىه 

التيلقييويي ٓيتسس وبيسهاا تسوييه 

ٓييوي كصاا ماهوو اىا اللي استااهلل 

ماتستاهل وال اىا : حويه حاوكته وقالت 

استاهل 



اييه اقغري الضر : ٓارس 

اىت بيس اقغره : حويه ؿحكت 

! حويييه : ٓارس بحسة 

: حويه ؿحكت بقوة وّطست ًليه وقالت 

اسْه رالظ 

اييه شي : ٓارس قرب وباس راسها وقال 

حويوي اللي اًرٓها 

متى بومضي : حويه ابتسمت وقالت 

للرياؼ ؟ 

بكرا ىامي صيه ًضان تذاويوي بكرا : ٓارس 

ابضر واىت بيس ىام ًضان تمسك : حويه 

رف ميي بكرا 

ميليتس بوام اىا : ٓارس 

ويه الييال ؟ : حويه استَربت 



يسروون كتموين : ٓارس حف يسه و ػسره 

! احللّْ ٓيييك طيء ؟: حويه ٓست 

ال بالله بس ارٓقي يب رويف : ٓارس ؿحك 

اىكتم موتس اىتي 

ٓااارس م يؾؾحك : حويه ؿربته بذْه 

ىامي ىامي : ٓارس زرلها وقال 

احبك : زرلت حويه وقالت 

اهيمتس : ٓارس لّ لها قبل يروح 

: كلى للذيام وطاِ الرجال موجوزيه وقال 

متى بومضي ؟ 

وهللا قررىا ىذليه بيس طوي وقلوا : ابو رًس 

للحريم يجهسون 

!! موججسزكمم : طهق ٓارس 



وطْييك ؟ : الكل ٓسوا 

ال يذي ىبي ىوام وىريح وبكرا ىمضي : ٓارس 

مآيه وقت يالْارس الزم ىلحق و : ابو رًس 

زواج بوتوا سلمى 

وهللا ومحمس ػازق : ابو هيام 

الليلة الليلة : ٓارس بقلة حيلة 

الكل ٓس للسيارات وقاموا يجهسون ويركبون 

االُراؼ ٓيها وكليت حويه وهي تؾحك 

اجل بووام ؟ : وقالت 

تكْيه اسكتي : ٓارس ابتسم 

حويه ركبت سيارة ٓارس وركب االُراؼ 

توكلوا و هللا ؟ : وركب جوبها وقال 

بسم هللا مضيوا : حويه 



مضوا وكاىت اول سيارة تقلى مه المسرًة 

وبيسها جمس الجس قاؿي مى الييال 

الغَار وام محمس والباقييه 

مه يذاويوي ؟ : كاسر 

وًس لّ له وكان يواهر ٓيها واطرت له 

" ال " بميوى 

" تيايل " كاسر اطر لها 

هال ؟ : مضت وًس وقربت وقالت 

اركبي : كاسر بحسة 

! هاااه : وًس 

ماطاءهللا اطوِ الوية : كاسر ابتسم بذبث 

ًوستس ميقلة ؟ 

ال ال اقغس هاه م ايب اركب : وًس طهقت 

ميك 



اركبي ورلغيوي : كاسر 

كان كالم كاسر يثير الضكوك ويقير الوية 

ػسق واستَْرت وًس وركبت السيارة وهي 

يويلي وهللا ىيتي ػآية  )تقول بوْسها 

بس السٓت كاسر حيواان يجيب مغقلحات 

 (تذلي الواحس يقير 

اُراؿتس ويه ؟ : ركب كاسر وقال 

يحبيبي ترا م تسوجوا بايق ًقس ييوي : وًس 

وش تبي بأُراؿي ؟ 

ًيسيها تكْيه : كاسر ابتسم 

وطهي ؟ : وًس استَربت 

حبيبي : كاسر 

حبيبببيي : وًس ؿحكت 

ًيون حبيبتس : كاسر قرب وقال 



ابيس بس التْؾحوا : وًس 

آؾحتس ًوس مه الجه : كاسر ؿحك 

واليْاريت ؟ 

لْت وًس والكل مضوا وم بقى اال هي 

اها طكلوا بواكل تبه الليلة : وكاسر وقالت 

احس قالتس تبيسيه قبل طوي : كاسر ابتسم 

؟ 

ًازي اىسل ؟ : وًس 

ومه تجلسيه ميه ؟ : كاسر 

مى الجه واليْاريت : وًس 

اىا الجوون : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

واليْاريت وهللا 

اليه : وًس بذقة همست وسميها كاسر 

ابوه محال ؿحكته 



ؿحكتي حلوة ؟ : كاسر لّ لها بهسوء وقال 

ايص مه اللي يقوله ؟ : وًس طهقت وقالت 

وًس احبتس يالوًس اًضقتس : كاسر ابتسم 

كسجيوي وهللا اين  واهميتس وهللا اىتس ا

بسوىتس اؿييى ارحميوي يالوًس 

والتكسريوي واىا الكاسر 

اًوبوك وهللا م : وًس ابتسمت بحب وقالت 

كسرك واين ميك واين احبك اؿياِ حبك  ا

يل وقسم بالله اىك ىيمة ًلي وحمسلله اين 

وآقت وحمسلله اىك م تذليت ًوي 

وتركتوي وارصت ُيري 

كاسر مس يسه وطابكها بيسها وحركوا مه 

المسرًة وسكر ابواب المسرًة ميله ىهاية 

احساثها ميه 

 ..........•••...........



ٓالرياؼ 

وػلوا رًس وهيام البيت وىسلوا وزرلوا وقال 

رالظ التيب مليييون بتواميه ؟ : رًس 

ايه وهللا بوام : هيام 

رلغتي الضوف ؟ : رًس 

اي طوف ؟ : هيام ققبت 

يوووه ىسيت ان اُراؿوا ٓالمسرًة : رًس 

هيام ؿحكت واىسسحت وارصت ًالجاتها 

وًلقول ىامت وهي تيباىة 

اىا وش يووموي الحيه : اما رًس اللي قال 

! واىا ىايم يوم كامل 

واىسسح وهو يْكر وٓس وراح يسق و ٓارس 

ارحب : اللي وػله ػوته 

سللمه : رًس ابتسم 



لبيه يالرًس امرين ؟ : ٓارس 

م يأمر ًليك ًسو ويوك ؟ : رًس 

وهللا متجهيه للرياؼ : ٓارس 

ماطاءهللا احلّ ؟ : رًس ابتسم 

اي وهللا جسي وًمي محمس ىضبوا : ٓارس 

وقالوا الليلة ىمضي ًضان زواج سلمى 

كم بايق ًليه ؟ : رًس ققب 

طيء وًضريه يوم : ٓارس 

كيب بسررري : رًس 

ان شا اللي جلقوي : ٓارس ؿحك 

ميليه كموي ًليكم اهم طيء : رًس ابتسم 

ويالله ال اكول ًليك 

ابضر ميسالمة يروح اروك : ٓارس 



سكر رًس وراح يسور طيء ياكله وٓتح 

الثالجة وحغل لبه وطاِ تاريد اىتهائه 

كوييس بضربه ًضان اىام : وقال 

وارصت وػب ىع ٓالكاسه وطربها وجلس 

ريير وطْيه مياز ػار : زقايق وقال بملل 

! يوْى وال ًضان كبرىا والضوب رف وجيهوا 

كلى للَرٓة وطاِ هيام بسابى ىومه وراح 

ارص ًالجاتها وػار يقرأ ٓيها وػور اليالج 

كله : اللي رصته وارسله لْارس وقال  ًازي ا

؟ 

وش ًوسك ؟ : ٓارس رز بيس كم زقيقة وقال 

ايب اىااام : رًس 

ايه تقسر تأكله بس الزم كورس ييوي : ٓارس 

الزم تكمله كامل هههههههههههههههههه 

م يؾحك تيرِ ًالج يووم ؟ : رًس ًغب 



ايه : ٓارس 

وطو ؟ : رًس 

حؾه زوجتك : ٓارس بذبث 

وهللا ال تسأل مه الكلمة : رًس ابتسم وقال 

شي يحيوان 

ٓارس 

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه:

ههههههههههههههههههههههههههه 

مالها اال هيامي : رًس ٓكر وقال 

: وقرب ولّ هيام له وٓتحت ًيوها وقالت 

هممم وطْييك ؟ 

احؾويوي : رًس زرل يسه تحت راسها وقال 

م : هيام ابتسمت وحاوكت راسه وقالت 

ٓيك ىوم ؟ 



رًس ىسل وجهه وّطسه لوحرها وقال بغوته 

الحيه ُيبوبة مو ىوم : الثقيل 

هيام ؿحكت وّطست و راسه وىام رًس 

ًلقول وهو بيه يسيه هيام اللي ىامت 

بحوية وهي تحسه اشا جاها كصا كأىه كْل 

ويحتاج حوان وىاموا ابقالوا 

 ..............•••...............

مرت االيام وبيس ًضريه يوم تحسيًسا يوم 

السواج 

كان الكل مستوْر رغوًػا ان الكل اتْق و 

حب سلمى والكل يركؽ ًضان ليلة ًمرها 

رلغغتوا ؟ : ٓارس 

ايييه : الييال 

يالله الحالق : ٓارس 



اىا بسوق : رًس ٓس وقال 

واىا اللي بمسك القاره : كاسر 

هللا اليضَلوا اال بقاًته : ٓارس 

ىّمر : الكل ؿحك وركبوا لكسس رًس وقال 

اليريس ؟ 

ايه بالله رلوىا ىارصه ميوا : كاسر 

وهللا م ىرٓؽ : محمس 

يالكاسر : شيب بغوت ًايل 

ياًيووىه : كاسر لّ له 

طَل طيالت تقربوا تكْى : شيب 

ابضضرر يب : كاسر 

طبك كاسر جواله وطَل وبسا الكل يترقع 

ويَوي بْرح ووقْوا ًوس باب بيت ابو 



موغور اللي كان واقّ مى موغور وهم 

ارحبوا : البسيه بضوتهم وقال ابو موغور 

يالله : رًس ىسل وسلم و ابو موغور وقال 

اىك تسلمه 

الكل ىسلوا وسلموا ًليه وركؽ كاسر وكول 

و ػوت الضيلة والكل ػْوا وػْقوا 

وػاروا ييرؿون ًرؿة ىجس قسام ابو موغور 

اللي زرل ميهم بْرحة والكل ٓرحان 

يييااال رالاظ : ويرقغون ووقْهم موغور 

رلوىا ىذسن كاقة لليل 

: الكل ؿحكوا وركبوا السيارة وقال رًس 

اسمح لوا ياًمي ًبسالرحمه بس بوذقّ 

اليريس 

وهللا اين اىا وولسي ٓساك يالرًس : ابو موغور 

مجاااار لبى ًيوك : رًس ٓس 



تستاهل كان اىقميت : موغور ؿربه بذْه 

اػه ال ازًس وجهك ترا الحب : رًس لّ له 

شا كله ًضان ابوك م يوسل ًلي ويسًسوي 

ييقبون كلهم محس يقسر ًليك : كاسر بحسة 

يالرًس واىا اروك 

اين وهللا ًارِ اىك : رًس لّ له بقوة وقال 

وراي وسوسي 

ًسزززز : ٓارس 

يويليي واليوغرية ًضاىهم : شيب ؿحك 

اروان 

ًازي يالله ىتيسوى ببيؽ يالصيب : زايس 

احتسزمم : شيب 

ماش مآيه مقارىة بيوكم : كاسر ابتسم 

وبيوي اىا والرًس 



طْت ماش ماش م يغلح : رًس ابتسم 

ؿحكوا الييال واتجهوا للمضَل والكل كان 

كربان ويياملون موغور كأىه ولسهم والكل 

ٓرحان له 

رلغتوا : رًس 

اِ اِ وطصا الشييييه ؟ : كاسر ابتسم 

رًس مسك ٓكه وػار يلّ يميه يسار وقال 

كيييّْ بس : 

هللا يييييه هيامك : كاسر همس 

متأكس م وزك تقول : رًس ابتسم بحب وقال 

هللا يييوك و هيامك ؟ 

اجل اللي وزك : كاسر ؿحك 

رلغت اىا يالله ؟ : ٓارس 

اِ اِ ػسق وطصااا الشيييه : رًس 



وزي اقلسك بس رالظ م : ؿحك ٓارس 

يمسي مضيوا 

يالله : رًس ابتسم 

كليوا متجهيه لألستراحة وىسلوا وارصوا 

سيارة كاسر وكاسر ركب اللكسس وراح 

للغالون يارص الحريم 

وػل كاسر للغالون وزق و امه 

يالله جاييه : ام رًس 

كاسر ابتسم وسكر 

بواااات كاسر برا امضووا : ام رًس بغوت ًايل 

يوووه كيّ بتكْيه سيارته ؟ : هيام 

ػازققه : ام رًس طهقت 

لبيه يمه : زقت و كاسر ووػلها ػوته 



يولسي كيّ بتكْي سيارتك ؟ : ام رًس 

سيارة رًس اللي ميي اكليوا : كاسر ؿحك 

م ايب اتأرر واليرس بسري 

ابضر : ام رًس 

سكر كاسر وجلس يوتنرهم يقليون 

هيام يالله ازًي البوات ميتس : ام رًس 

وامضوا 

والسيارة ؟ : هيام 

سيارة رًس اللي ميه : ام رًس 

الغَيرة وال الجيب ؟ : هيام ابتسمت 

كيس الجيب الغَيرة م ًمري : ام رًس  ا

طْته يسوقها 

اال يروح ٓيها السوام : هيام ؿحكت 



ييوووه يالهيام رلغيوا : ام رًس ؿحكت 

حويه ليه : هيام اتجهت للبوات وقالت 

بضرى وًس طوق جميلة ػالحة اليووز بيان 

امضوا يالله .... ًهوز

 بوت مى ام هيام وام رًس وقالت ام ١٦كاىوا 

ريير وطصا م بتكْي السيارة : هيام 

كبر يمه ىتحاطر والقاًة ماهي : هيام  هللا ا

بييسة 

بكْيكم : ام هيام 

ركبت ام رًس جوب كاسر وليه بيوهم وركبوا 

الباقييه ورا مه بوات ًم وًمات كاسر 

وبوات راالته وريالىه 

يساتر واليسز ومى اىكم كثييير : كاسر ابتسم 

وواجس بس القمر واؿح وم يَيب مه قلب 

ميضوقه 



وًس حّمر وجهها والبوات كلهم ػرروا ولْت 

وججيى اىتيي وياااهاا : ًليهم ام هيام بحسة 

كاسر ؿحك وًسل مراية سيارته وطاِ 

وًس وكاىت وراه ومس يسه لها مه ورا المرتبة 

وطآت وًس يسه ومسكتها وّطس كاسر و 

اووه : يسها وسحبها وباسها بقوة وقال 

روققت رالظ 

البوات كاىوا مستَربيه كاسر والكل كاىوا 

كايحيه لهم هو ووًس ويضوٓون اىهم 

آؾؾل اثويه بيس رًس وهيامه 

ووػلوا للقاًة وكاىت سلمى بايق ٓالغالون 

احس اىوا وقحات ًضان رحوا : هيام 

ورليواها 

وش ىسوي م ٓيه سيارة : حويه ؿحكت 

وهي طوي وتجي 



: هيام كاىت ًيوىها ملياىه زموو وقالت 

يروحي سلومتي هللا يوٓقها يارب 

يهيام : حويه ٓست وحؾوت هيام وقالت 

! الرًس يويلتس تبكيه 

ال م ببكي بس بحاول : هيام ؿحكت 

حويه ؿحكت ميها ومسكت يسها وزرلوا 

القاًة وبسوا يوػلون المياصيم والكل يرحب 

ارحبوا : ٓيهم و ػوت ام ؿاري وهي تقول 

جميًيا و زواج اميريت سلمى مه اميرها 

موغور 

والكل يسُرـ وٓرحاىييه لها والكل كان يحب 

سلمى ويتموى لها الذير 

وػلت سلمى وهي ترجّ برًب وقالت 

حويييه ويه هيام ؟ : بحسة 

لبيه لبيه جيتتس : هيام زرلت 



بوات ًقوين تمر وال : سلمى جلست بتيب 

اي طيء حايل 

تسوريه ؟ : حويه طهقت 

ايه بسرًة : سلمى 

ركؾت حويه للقاًة وجابت تمر وحال 

ورجيت ركؽ وساًسوها تاكل ومسحت 

جاهسة ؟ : هيام روجها وجسزته وقالت 

يذي ًازاتهم تقهر وش : سلمى بذوِ 

 ٩اليرس يذلع الساًة 

وش ىسوي ًاز : هيام ؿحكت 

الرجال : حويه ؿحكت ميها وقالت 

مستيجل 

مررره : سلمى رمت الغحه و حويه وقالت 

ماهو وقتتس 



بروح قبل : حويه اىْجرت تؾحك وقالت 

تجي الققاقة وزي اتوكس 

ميتس ميتس : هيام 

كليوا وسلمى تتحلّ ٓيهم وكاىت زٓضة 

حتى بيوم زواجها 

 .............••..............

زواج الرجال 

هللا يحييكم وهللا ان : ابو ؿاري بغوت ًايل 

حؾوركم م يشيسين اال طرِ وٓذر ٓيكم 

جميى وهللا يحييكم و زواج بوتي سلمى مه 

****** اللواء موغور ًبسالرحمه ال 

هللا يبقيكم يا اهل : ابو موغور اًتلى ػوته 

قاؿي وهللا اىوا ىتضرِ ٓيكم حسب وىسب 

مه طايبكم ليه ػَيركم 



اًوبو ُيره والغوت اطهس اىه ٓريق : كاسر 

تضضوووِ رًب احسه : شيب ؿحك وقال 

بيقول استيس 

الا الا يالصيب مو : كاسر كاح يؾحك وقال 

كصااا 

اظ التْضلوا : شيب ابتسم 

اطهس بالله اىها ليلة كأىها : رًس ابتسم وقال 

مه ليايل الييس واىوا مه اسيس الواس زام 

ىسبوا بيجتمى مى ىسبكم ياًم 

اما اىت يالرًس ِ وهللا اين : ابو موغور 

اسكت ويوتهي الكالم ًوسك وال ٓيه وال حرِ 

يقسر يغْك رجال وكيب راس وميرب الجس 

والذال 



رًس ٓس ورمى طماُه ًوس رجول ابو موغور 

ابضضضر بيسززك يابو : وقال بغوته الرجويل 

موغورر 

الكل ٓسوا ركؽ لضماٌ رًس وم كان ابو 

: موغور اقل موهم وٓس وطاله و كتْه وقال 

تبضر بالجوة 

ابتسأ ًرسهم والكل قاموا يرقغون ًرؿة 

اهل ىجس والكل يغْر ويرقع ويغارخ 

بأًلى ػوته 

اِ يييال رالااظ اىهلكت : موغور بتيب 

ػازق وهللا : رًس بتيب 

جلسوا موغور ورًس وطوي وجلس ٓارس 

اليه ابو : وارص جهازه الربو وتوْس وقال 

الكتمة يضييد 

الكل بيجلس اال الكاسر : رًس بْذر 



ماطاءهللا ًلييه : ٓارس 

وٓيالً الكل جلس اال الكاسر اللي كان 

ييرؼ بكل قوته ويّضس االىتباه له ُغب 

رلوي ارسله لوًس : وقال سامي 

ايه تكْى : حمس ؿحك 

ارسله سامي لوًس اللي كاىت ترقع مى 

البوات والكل ٓرحان وقْت وطآت المققى 

وكاىت توهار زارلًيا كان طكله مثايل جًسا 

: وقالت بوْسها بحكم اىها تيرِ تيرؼ 

وهللا ال ارقع ميك والبس بضتك الليلة 

: اما كاسر جلسوه الييال بغيوبة وقال رًس 

رل رقع طوي ليرسك م بقى ًليه اال 

طهر وىع 

اييييييه ًرسي ؟ : كاسر ؿحك 



وهللا وتسوجت يالكاسر هللا : رًس ابتسم 

يتمم لك و رير يييون اروك 

: كاسر ابتسم وقام وباس رضم اروه الكبير 

اللهم اميييه ويسهل و هيامك وتضيل 

ولسك وال بوتك بيه يسيك 

اميييييه : الكل 

 .............••.............

ًوس البوات 

تبذريت ؟ : هيام 

ايه : سلمى هست راسها بويم 

حويه قربت وًقرتها وؿبقت طيرها 

وااااي قمر قمر : وقالت 

سلمى اىْجرت بكاء وٓسوا حويه وهيام لها 

! سلمى طْييتتس : هيام برًب 



واه يسلومتي رالظ : حويه ابتسمت بحسن 

يييوين التذربيه طكلتس 

بوات م ايب م اًرِ : سلمى وسف زموًها 

اهله وال احس 

: قاكيتهم زرول ليلى ارت موغور وقالت 

وي طْيها ًروستوا 

التوتر ليب بأًغابها طويتيه : هيام ؿحكت 

ليلى ؿحكت ميها وقربت وحؾوت سلمى 

يييوين ي سلمى وهللا ال احقك : وقالت 

بييوين التتوتريه وتيرٓيه موغور وهللا اىه 

كيب ويحبك مه كل قلبه ومستحيل 

تسًليه ًوسىا 

يييوين ي : سلمى تقموت وحاوكتها وقالت 

ليلى م يحتاج طهازيت ٓيكم مجروحة وهللا 

يذليتس يييوين 



هللا لهجتكم تجوه اىا بجلس : ليلى ٓست 

اسمى اللهجة شي كول حيايت يحني ػسق 

اىتوا وهللا اللي لهجتكم : حويه ؿحكت 

حلوة وال وش تبيه بالحتسي حقوا 

هيييهه ًه الَللقف : هيام وسلمى 

ايييه اؿحكي : ؿحكت ليلى بقوة وقالت 

واستاىسي م ايب اروي يضوٓك واىتي 

تبكيه 

هست سلمى كثييير وتَير موزها وحمست 

ربها ان موغور ًوسه ارت و قس ًمرها 

يييوين وهللا ي ليلى : وقالت 

يوولسز : قاكيهم ػوت ؿاري 

ٓسوا ليلى وحويه وهيام وكليوا ركؽ 



ازرل ي ؿاري ازرل : وقالت سلمى بهسوء 

يذوي 

يالبييه ي سلمى اطهس : ؿاري زرل بحب 

اين بْقس حستس ٓالبيت 

زرل زايس وشيب مى بيؽ 

ماطاءهللا تبارك هللا : شيب ػْق 

هللا يتمم و : زايس قرب وباس راسها وقال 

ريير 

تكْون : سلمى كاىت ماسكه زموًها 

رالظ ببكي واىا توو سكتوين 

ليييه السموو اليوم ٓرحتتس : ؿاري ؿحك 

طّ شا مسوي ٓاهم البوت متوترة : شيب 

كيس بتبكي  ا

!! شيييب : سلمى ؿحكت 



لبيه ي سلومتي : شيب ابتسم 

هللا يقليك ي شيب امص امص : زايس ؿحك 

اكلى ميي كاسر يوازيك 

يالبيييييه : شيب ٓس وقال بغوت ًايل 

يالكاسر 

لبيت يف موى اكلى اكلى : كاسر ؿحك 

وش بَيت يييوين : شيب كلى لكاسر 

الميرس يبي يسرل : كاسر 

جاهسة ؟ : ؿاري كلى ولّ لسلمى 

ايه : سلمى م كاىت جاهسة ابًسا بس قالت 

تْؾل ييريس : كلى ؿاري وقال 

بسم هللا توكلوا و هللا : موغور ابتسم 



رًس وٓارس زرلوا الحوش بسيارة موغور 

الجسيسة والكل ٓرحان ويرقع وكان رًس 

كالى مى الضباك حق السيارة ويترقع 

والبوات كاىوا يواهرون كل طيء وزُركت 

هيام اول م طآت رًس يرقع وكأىه ًرسه 

ًاااااش الرًس : وقالت 

رًس لّ بكل حواسه لغوتها ػح اىه احترق 

: ُيرة وحلّ يذاػمها بس قال ًضاىها 

ًضضتتيي ياهيام الرًس 

الكل زُركوا بيس زروليتهم وكاىت الليلة مه 

اجمل الليايل 

موغور زرل وهو يؾحك و رًس وٓارس 

سالم ًليكم ي الشيييه كله : وقال 

سلمى وقْت وقالت بقوة تيكس الرجْة 

ًليكم السالم يالله اىك تحيييه : اللي زارلها 



موغور حؾوها وحاوكها ببضته وارتلقت 

ًقوراتهم وريحة موغور الرجولية وهمس 

تووه ىور ًالمي وتووها تشيه زىيتي : بأشىها 

بسرولتس لها ي سلمى 

سلمى حاوكته وهي ُغب تمون ًليه 

زىياي م ىورت اال بقسومك يالموغور : وقالت 

ىقلى ؟ : موغور ؿحك وّطس ًليها وقال 

: سلمى هست راسها وزرلت ليلى وقالت 

وااااه اػبروا اػوركم 

ليلى ماهو وقتتس : موغور ؿحك 

اللهجة ارذسس وليبت : ليلى طهقت 

بأًسازاتك مه اول ثواين 

طكلتس م تسريه اىه : سلمى رزت بذجل 

مسكها مه اول م ًرٓوي 



هللا يلوم اللي يلوموي : موغور ؿحك بقوة 

اي وهللا ػازق المهم يالله قربوا مه : ليلى 

بيؽ 

تستهبليه ػح ؟ طوي : سلمى ققبت 

وازرل ٓيه واىتي تقوليه قريب يف راستتس 

طيء ؟ 

كيب ابتسموا : ليلى اىْجرت ؿحك وقالت 

ابتسموا موغور وسلمى وػورتهم ليلى كم 

ػورة وكم وؿيية موغور كان مستاىس 

ًكس سلمى اللي وجهها كان احممرر 

اماىه ليلى رالظ ؟ : وقالت 

رالظ يييوين تيايل : ليلى ابتسمت 

اساًسك 

كلى موغور وكمل هيغة مى الضباب وليلى 

ساًست سلمى ورلغت وكليت مى 



موغور واىتهى ًرسهم بسموو ٓرح وازًية 

مه اًماق القلب لسلمى 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

سالاام يحلويويي ققيت يوميه اسْه  )

ػسق م ًوسي اي ًصر اقسر اقسمه بس 

ًوسي مْاجأة رلوكم موجوزيه و الساًة 

 ( � بيوسل ٣١ بارت ١٢

كلى موغور وكمل هيغة مى الضباب وليلى 

ساًست سلمى ورلغت وكليت مى 

موغور واىتهى ًرسهم بسموو ٓرح وازًية 

مه اًماق القلب لسلمى 

 ...............



كاسر ىسل بضته وارص السيّ وطَل 

الضيالت وكمل ًرؿته مى رًس وٓارس 

ماطاءهللا ًليكم بايق م : هيام كليت وقالت 

تيبتوا 

رًس لّ لها وتقسم ومسك يسها وزرلها 

ٓسذي ًبايتتس : ُرٓة سلمى وقال 

وليه ان طاءهللا ؟ : هيام ؿحكت 

وش ييوي ايب اطوِ : رًس بحماس 

كضذتتس 

كيب لّ بوجهك ًضان تتحمس : هيام 

ػسق 

رًس لّ وهو بيقير مه الحماس ولْت له 

هيام اول م رلغت وؿبقت طكلها 

وتيقرت وكاىت البسة ٓستان ارؾر ُامق 



وكان ماسك وبارز لوا تْاػيلها ورغرها 

تمام طوِ : الموحوت وقالت 

اىتي م تحسييه : رًس لّ لها وابتسم وقال 

بحالتي وكيّ اهيييم ٓيتس يف كل مرره 

اطوٓتس ٓيها ارٓقي يالهيام برًّوزك 

هيام ؿحكت وحقت يسيوها و وجهها وقالت 

استحييييتت ػسق : 

تيايل اقريب : رًس ابتسم وٓتح بضته وقال 

موي تيايل وجسزي حبتس بقلبي وهو ىْسه 

ويشيس جسزي روحي ي هياامي 

: هيام مضت بضموخ وقربت موه وقالت 

يالرًس 

لبيه يييوىه : رًس 

حغوت ىْسك اليوم ؟ : هيام بأهتمام 



ال وهللا ىسيت : رًس ابتسم 

هيام قربت وػارت تقرأ ًليه وحؾوته 

احغوك بييوه التي التوام يارب : وقالت 

استوزًتك زوجي وحبيبي 

واحْم يل حبيبتي : رًس ّطس ًليها وقال 

وزوجتي وروحي هيامي 

هيام ارتلف ًقرها بريحة ًقر رًس اللي كان 

: قووي وامتلت الَرٓة موه وقالت بهسوء 

حبيبي رلغت ًقرك ػح ؟ 

ال وهللا اين بذيت موه ثالث بس : رًس ؿحك 

تستهبل ثالث : هيام بيست وتوسيت ًيوىها 

! بذات بس 

ايه بس شا ًوز ازرق م احقه اال : رًس 

ٓاألًراس ألىه قوي 



قسم بالله اين م احب اليوز بس : هيام بحب 

ًضقته يالرًس موك وػرت احب ريحته 

بكل وقت وبأي مكان 

بييييس ًه كل طيء : رًس باس راسها وقال 

يحلوتس واىتي كويلة 

يسلم الكيب : هيام ؿحكت ورٓيت رجلها 

اللي كسر رجلي 

ىسليه كيب : رًس ؿحك 

بتضيلوي ؟ : هيام 

بييوين قبل يسيوي : رًس ٓس 

وااااي امسح احبك : هيام ؿحكت 

واىا اهيمتس واهيم : رًس حاوـ رغرها 

رغرتس اللي ليب ٓيوي ليب 

رغري بيوزو اشا كبر البقه : هيام ابتسمت 



جيله ٓسا وهللا : رًس ابتسم 

طْت مه الحيه سحبت ًلي : هيام بسًل 

اًوبوتس يبوت : رًس ّطس و رغرها وقال 

سيّ وهللا م اسحب وهللا اين جايتس و 

وجهي ووهللا اين م آكر بَيرتس احس رصيتي 

القللب والروح واليققل 

يحبيبي يالرًس هللا يذليك : هيام ابتسمت 

يل يارب 

رًس باس راسها ولّ لغوت كاسر اللي 

وهللا مياز يوقّ كاسر رليوي : ارتْى وقال 

اكلى له اليه طكله 

يشيييوه وهللا : هيام ؿحكت 

كيب ييوي ُلقيه : رًس لّ لها قبل يقلى 

؟ استيسي الليلة 



وش ُلقيه ؟ : هيام ققبت 

رًس كلى بسون اي رز وقال بغوت ًايل هس 

يالكاسر رالااااظ ارحم ىْسسسك : القاًة 

اػبر : كاسر لّ وهو يؾحك وكربان وقال 

اػبر طوي 

وطو ؟ : رًس ققب وقال 

اكلى يذوي برقع مى وًس : كاسر 

اها اجل هللا يهوي سييس : رًس ابتسم 

بسييسة 

كاسر ؿحك وكان يوتنر وهو طآها واقْه 

اىتنرين وهللا ال ارقع : وقالت بغوت ًايل 

ميك 

تيااايل ي : واًتلى ػوت كاسر وهو يقول 

كُل اهلي وىاسي 



اما ًوس وًس راحت وٓكت طيرها وىضرت 

ٓستاىها االحمر واللي م كاىوا ييرٓوىها اال 

بهاللون وجسزت روجها وًقرها وؿبقت 

طكلها وارصت سيّ شيب وكليت لكاسر 

اللي كان واقّ ٓوع الحوش وسيارته جوبه 

والغوت ًايل وكل البوات تجميوا وبسأت 

السُاريف اول م زقت وًس بكيبها وػارت 

تتمايل بالسيّ قسام كاسر اللي اىهبل مه 

طكلها وكان واقّ يتأملها وكاىت ترقع 

كثر بوت يف ًايلة قاؿي  بكل قوتها وهي ا

تيرِ لليرؿة وػارت تتمايل و ػوت 

: ًرؿة ىجس 

ىجس طامت لبو تركي وأرصها طيذوا 

وارمرت ًضاقها ًقب لقم رضومها 

ال بكت ىجس اليصية تهل زموًوا 



بالهوازي قاػريه طوارب قومها 

حوا هل اليازات مذؾبيه سيْوا 

والقيور الحامية جازًيه لحومها 

ػيبة أٓيالوا البَاها ُيرىا 

وكلمة التوحيس حوا ًمار رسومها 

حوا هل اليوجا ىها المالىق ًيسىا 

والجشيرة كلها مسبيه قرومها 

كيؽ هصا سوقوا  البتي ًوج المرا

بييوا االرواح يف الهوش باول رسومها 

مررغيه ارقابوا ال زهموا طيذوا 

والقبايل كلها طيذوا قيسومها 

يف تواريد اليرب راسميه ًلوموا 



وًازة السىيا تسول وتسوم ًلومها 

 -

كاسر ابتسم وبسا بسق االرؼ برجله ورٓى 

سيْه ٓالسماء وػار يمايله مى ميالن جسم 

وًس وهو يواهرها بقوة وم يبيها توقّ 

واىهبل اول م لْت وًس وػارت جوبه 

وػارت تسق وتوسل و اليرؿة ولّ يسه مه 

وراها وّطس و رغرها وبسأو يتالحمون 

وطكلهم كان يجصب والكل يغْق ويسُرـ 

ولّ وًس اول م تيبت ولْت يسها و رقبة 

ًساك : كاسر وىسل وباست راسه وقالت 

شرر وسوس يارب ًضت يالكاسر وًاطت 

ايامي حولك وميك يارب 

كاسر م ترك رغرها اال ّطسها له وُقاها 

: ببضته وباس مبسمها بقوة وقال 



ومه يقول يييص و بالقلب مكاىه 

ومه ىقق مبسمها الذسري وطّس كاسرها 

يالوًس اوًستس ان لتس بقلبي حغاىه 

اىا ؿيت ٓيتس مه الييون الكحيلة 

ورموطها 

وال مه الذس الوسي اللي حلته الّضامه 

وال مه رغرتس الجايى اللي ػابوي بمقتلها 

ارٓقي يالوًس كاسر اللي موتنر يارصتس 

اماىه 

و قريب ورليتس زايم حول روحي وحواليوها 

 —

اىغسمت وًس مه كل طيء مه طير كاسر 

لها وكان الضير اللي اىكتب ٓجأة ومه 

مضاًر كاسر الملذبقة وال مه بوسته لها 



ػح لساىك : كاىت هايمه ٓيه وقالت بهمس 

ي طاًري 

ػح بسىتس : كاسر ابتسم بحب وقال 

يييون طاًرتس 

: الكل ػْق اول م رلغوا وقالت بضرى 

ماطاءهللا تبارك الرحمه بيان ػوريت ؟ 

ايييه ميليتس ازهلي : بيان ؿحكت 

ًضت : ػالحة اللي كاىت تحترق قالت 

يالكاسر 

ًاطت ايامتس ي : كاسر لّ لها وابتسم 

ػالحة 

ػالحة ؿحكت ولْت لجميلة اللي برؿو 

كاىت مبتسمة لها وهم ىاوييه يذربون بيه 

وًس وكاسر 



رير ان طاءهللا ؟ : اما وًس همست لكاسر 

لبيه ؟ : كاسر 

م تكلم احس ُيري ٓاهم ؟ : وًس بحسة 

تبيوي اسويها مره ثاىية : كاسر ابتسم وقال 

م يهموي وػلك اليلم : وًس بوْس الحسة 

ػح ؟ 

كاسر لّ بيقلى وسحب وًس ميه وركبها 

سيارته وجلسها ًوس مكان السايق وىسل لها 

تيجبيوي مه الحيه تمضيوي : وقرب وقال 

و كيْتس 

... كبًيا يحبيبي اش: وًس ابتسمت 

قاكيها كاسر اللي باسها مره ثاىية وبيس 

كملي ؟ : وقال 



احسه يحمار : وًس كاىت مغسومة وقالت 

الروج حقي م يروح 

قرب كاسر وكان ىاويها للمره الثالثة بس 

! كااااسسر حال هو حالا : بيسته وًس وقالت 

اييه حال : كاسر ابتسم و جوب وقال 

وًس بيسته ومسكت طْايْه وػارت تحاول 

يويلي م يروح وش : تمسح روجها وقالت 

بتسوي ؟ 

ارصتس ميي لَرٓتي : كاسر حاوـ رغرها 

كمل ًليتس ألىتس م تتْوتيه الليلة  وا

اِ ٓاؿي شا المهم تلقم كيب : وًس بملل 

؟ 

كاسر ىسل بضته وًقاه وًس وارص طماُه 

يالله يروح كاسر بقلى اىا : وتلقم وقال 

للييال 



اترك بضتك ميي كيب : وًس بيست وقالت 

؟ 

موييوين يييوىيي : كاسر ابتسم 

ركب كاسر وهو ًيوىه و ػالحة اللي كاىت 

كاطْة والبسة ٓستان شهبي و الباب وكاىت 

تتموى اىه يلّ لها وٓيالً لّ لها كاسر مه 

اول م اًقى وًس البضت وكلى وزارله 

تؾارب آكار 

اما وًس لبست البضت حق كاسر ولْت 

وطآت ػالحة واقْة وطهقت يف ىْسها 

ورٓيت  (ياررب اىه م طآها يااارب  )وقالت 

ريييير ػالحة ازرلي لحس : ػوتها 

! يضوٓتس 

محس طآوي طْيتس : ػالحة بَيؽ 



وًس ًلقول كليت السرج ركؽ وارصت 

طوقتها وزقت و كاسر اللي رز ًلقول وقال 

ًيوين : 

كاسر تيال ىسيت روجي : وًس بذوِ 

بسيارتك 

كيب بجيبه : كاسر ابتسم 

كاسر لّ اول م سكرت وًس وطآه و 

المرتبة وارصه وزرل وهو يسًي اىه م يضوِ 

ػالحة بس م حالْة الحم وطآها هي 

وجميلة اللي كاىت ميقيته ههرها وكان 

يولس كرييق : يواهر ػالحة بحسة وقال 

ٓسوا جميلة وػالحة وزرلوا ًلقول وكليت 

وًس وهي رالظ تأكست اىهم مذققيه 

وييه وػل الحلو : ًليه وقربت موه وقالت 

؟ 



موجوز يروحه : كاسر كان يواهر وراها وقال 

وًس باست رسه قرييب مه مبسمه بقوة 

اه مقسر اوقّ مسك مسسسك : وقالت 

ارحميوي : كاسر ّطسها مى رغرها وقال 

يالوًس 

وًس كاىت رقتها اىها توسيه وهو ٓيالً ىسى 

طْيتس ؟ : كل طيء بيس بوستها وقال 

: وًس ؿحكت وجسزت روجها قسامه وقالت 

وال طيء يالله توكل 

اًوبو الضهر : كاسر كان ميت ًليها وقال 

وىع شي متى بتمضي 

التوسى : وًس لْت وهي تؾحك وقالت 

تتلقم 

كاسر ؿحك وتلقم وكلى وقابل رًس قسامه 



ورو ويه رحت ؟ : رًس 

وًس تبيوي : كاسر 

ماطاءهللا الحيه هي اللي : رًس ابتسم 

تجيك وال اىت اللي تجيها ؟ 

سبحان هللا م كان يركؽ رًس : كاسر ابتسم 

اشا سمى ػوت هيام سبحاااان هللا 

يذي ازري التغير : رًس ؿربه بذْه وقال 

رْيّ ىْسي 

اًوبو ُييرك رلوي وهللا اين راؿي : كاسر 

اجل لحس يوسم بيسيه : رًس بحسة 

اسمى بس الحيه اىا يوم زرلت : كاسر بحصر 

طْت ػالحة والبوت بسم هللا ًليها يولس 

! راييّ زرل قلبي طيور ُريب 

يووويييلللك تْكرر ٓييهااا : رًس طهق 



طْييييك ليه ؟ : كاسر اىغسم 

رًس حكى له قغة ػالحة واىها كاىت تبي 

تْؾح كاسر ايام رقوبة وًس مه بسر وكان 

: كاسر يْور وكرهها كره ًنيييم وقال بحسة 

! وررااا تووك تقوول يل 

مو مهم اهم طيء رلك و وًس وتكْى : رًس 

التلتْت لَيرها يشيه الحب الحالل يذوي 

واشا جت و وحسة ال تسوي ُلقتي وتارص 

الثاىية 

هس يالقيب م وػلت اػالً وال : كاسر ؿحك 

بوػل للمرحلة شيك بس الضيور اللي 

حسيت ٓيه كصا مسري كيّ 

اىساااه وتصكر كل طيء سويته : رًس ابتسم 

مى وًس مه قبل تغير حاللك اىل الحيه 

يالبيه يالرًس : كاسر حؾه رًس وقال 



يييون اروك وهللا : رًس ّطس ًليه وقال 

بيس رًس وكلى لسيارته وبسأ كل طذع 

يارص اهله وكليوا مه القاًة واىتهت ليلة 

بمسمى سلمى و موغور 

 .............•••.............

ٓالْوسق 

سلومتي : موغور زرل اُراؿها وقال 

سرييى سريى بسيل ًضان اليضاء 

ابضر : سلمى رزت بهسوء 

كلى موغور للغالة وتضمر وجهس ىْسه بس 

وقّ يوتنر سلمى ومسك جواله وبسأ يرز و 

الكل 

اما سلمى ىسلت ٓستاىها ولبست بجامتها 

بيس م مسحت مكياجها وحقت بلضر 



كسسوارات  رْيّ ومركب ولبست ا

ػويت مه الصهب وكاىت ىااااًمة ورقيقة 

وٓكت طيرها ومضقته وكان الويْي واؿح 

وطيرها االسوز يجصب تيقرت وحقت و 

يسيوها كريم وكليت وطآت موغور و 

جواله ويسجل ٓويس ومره يكلم ومره يرز 

كّ جوالك ماهو وقته : رسالة وقالت 

اىضهس : موغور ابتسم وكْى جواله وقال 

بالله 

سلمى بست تأكل وهي م ًوسها اي مضاًر 

سلومتي : تجاه موغور اللي قال 

هال : سلمى رزت بهسوء 

موغور تصكر كالم رًس وان سلمى م تيوزت 

ابس سالمتتس : و الحب ابًسا وقال 

يضييوك : سلمى ًقته ىنرة مرًبة وقالت 



آا ليييه ؟ : موغور ؿحك وقال 

طرايك تاكل ؟ : سلمى بملل 

بسم هللا : موغور 

وبسأ ياكل وهو زقيقة ًيوه و اليضاء وًضر 

سبحان اللي سواتس : و وجهه سلمى وقال 

رالظ : سلمى كاىت ماسكة زموًها وقالت 

كل براحتي  موغور ايب ا

م قلوا طيء يييوين : موغور 

بَسل : سلمى استيجلت ورلغت وقالت 

المواًيه وبوام تبي طيء ىاقغك طيء ؟ 

ايه ىاقغوي حواىتس : موغور ابتسم 

وحبتس متى بحغله ؟ 

موغور : سلمى توسيت ًيوىها وقالت 

ًضان تكون بالغورة اىا ماين يم الحب ابًسا 



وال اًرِ احب وال ايب احب بس ريب كتبك 

مه ىغيبي وبؾقر احبك بس يبي يل وقت 

كويييل ًضان كصا التؾَف ًلي 

م بؾَف ًليتس : موغور ٓس وحؾوها وقال 

بس التحرميوي قربتس 

: طهقت سلمى وىسلت زموًها وقالت 

تكْى ي موغور التؾَف ًلي 

ليييه السموو ي : موغور ّطس ًليها وقال 

سلومتي ليييه 

مسري : بست سلمى تهسأ وحاوكته وقالت 

رايْة ومتوترة 

ميلييه : موغور ابتسم وباس راسها وقال 

تهون يييوين 

سلمى بيست وارصت المواًيه وُسلتها 

ورلغت ورجيت وطآت موغور موسسح 



يويلي يبيوي اىام  )طهقت وقالت بوْسها 

وزرلت الحمام وُسلت يسيوها مه  (!! جوبه 

جسيس وتيقرت وحقت كريم مه جسيس 

بتوام ؟ : وقالت بهمس 

تيايل بحؾوي : موغور مس يسه وقال 

! موغغور : سلمى توسيت ًيوىها 

تيايل ي سلمى الزم : موغور ابتسم 

تتيوزيه ًلي والزم تضوٓيوي كسوج لك 

ٓهمتيوي ؟ 

اي ٓهمتك : سلمى ٓكرت ٓيها وقالت 

! كيب تيايل طْيك وقْتي : موغور بحسة 

ماش ويه لهجتوا راحت كصا : سلمى بسًل 

احسك ُريب 



رالظ ابضري بتكلم : موغور ابتسم 

بلهجتس بس تيايل تيبت واىا ٓاتح يسي 

لتس 

سلمى قربت واىسسحت و يسه وحاوكها 

تغبحيه و ريير : موغور وباس راسها وقال 

واىت مه اهل الذيير : سلمى بهسوء 

وىاموا ًرساىوا وكاىت الليلة حلوة بالوسبة 

لسلمى ًكس موغور اللي كان ىاويها مه 

اول ليلة بس اىغسم مه سلمى وروٓها 

الواؿح موه واؿقر يجاريها حتى تتيوز 

.. ًليه 

 ...........•••...........

يف بيت ابو محمس 

حويه بتواميه ؟ : ٓارس 



اي وهللا : حويه كاىت بايق بيبايتها وقالت 

بس اػبر اىسل كل طيء 

ٓارس طهق وهو توه يستوًب اىه م طآها 

ورييووي كضذتتس : وقال 

يوه اراِ طكلي اىحاس : حويه ؿحكت 

وريوي مايل طَل : ٓارس تكتّ 

حويه ىسلت ًبايتها وكاىت تجسز طكلها 

طرايييك : ولْت له وقالت 

: ٓارس ابتسم وقرب وباس راسها وقال 

مالاااك قمررر تهبلييييه 

يالبييييه : حويه ابتسمت وحاوكته وقالت 

يالْارس 

احس طْت وحسه ىْس : ٓارس بضك 

ٓستاىتس 



!!! طْْتتت ليييه : حويه طهقت وقالت 

وجيى والغوتت الياااللي ال ال م : ٓارس ٓس 

طْتها كاىت بيبايتهاا بس طْت اكرآه 

وهي تركب مى كاسر 

يويلي رْت وهللا : حويه ؿحكت وقالت 

يًبا  المهم ايه اىا وهي ىْس الضكل تقر

! وبيسيه وش وجى 

ًضان ثااين مره م ترٓييه : ٓارس بحسة 

! ػوتتس 

! استَْر االن : حويه بحسة 

استَْر هللا اسّ : ٓارس حؾوها وقال 

ُغب يحبيبي : حويه ؿحكت 

وًاز يل حيلة بيس : ٓارس باس رسها وقال 

حبيبي ؟ 



يحلوها مه : حويه ابتسمت وقالت 

موقوقك وبس 

قرب ٓارس مه حويه وحاكوها وؿاًت 

.... �حويه بيه يسيوه وو

 ............••.............

يف بيت محمس 

بضرى تكْيه كمويوي وقويل : محمس بتيب 

اىتس م رقغتي كثير ؟ 

وهللا رقغت بس م طسيتها : بضرى ؿحكت 

ىْس ارتك 

وهللا وش ىسوي ًاز ٓيها : ؿحك محمس 

بضرى مسكت بقوها اللي بسأ يكبر ويوتْد 

زرلت امس الضهر السازس : وقالت 



هللا : ابتسم محمس وقرب وباس راسها وقال 

يتمم و ريير وىضوٓها بيه يسيوا وكاىت 

بضرى حامل ببوت 

اميه يييوين اىت : بضرى بحب 

محمس اىسسح بتيب واىسسحت بضرى جوبه 

وىاموا بهسوء وكل واحس ٓيهم يحلم ببوتهم 

وايص بيكون اسمها وميه بتأرص مه مالمحه 

ابوها وال امها 

 .........••.........

يف بيت رًس ىسلوا هيام ورًس اللي كان حاـ 

ارييًرا اىتهى اليوم : بضته و كتْه وقال 

هيام سكتت وهي تسًي م يتصكر الَلقيه 

اللي حتى هي م تسري وش هي بس قاكيها 

ايه الَلقيه ًرٓيتهم وال وش ؟ : رًس وقال 



ٓست هيام وىسلت كيبها وطلته وحقته 

ٓاألزراج وسكرتها وركؾت للَرٓة وكاىت 

بتسكر الباب بس قاكيتها رجل رًس وهو 

! آْتححيي احسسه لتتس : يقول بحسة 

كيب : هيام اىهبلت مه اىْغام رًس وقالت 

بْتح بس بوتْاهم بهسوء 

يالله كيب : رًس بيغبية 

هيام بيس مه الباب وٓتحه رًس بقوة وسكره 

وراه وقرب مه هيام اللي لْت وتجاهلته 

وىسلت ًبايتها وطوقتها وًلقتهم ورجيت 

: تبي تروح للسوالب بس سحبها رًس وقال 

! وش الَلقيه تكلمي 

يالرًس وهللا مسري اىت اشا : هيام بملل 

تيرٓها تكلم 



كيب اوالً السُاريف : رًس ابتسم بذبث 

حقتتس وًااش الرًس ومسري وطو قسام 

الرجال كلهم 

كيب م : هيام ؿربت راسها بذْه وقالت 

! تحملت طكلك كان يْته 

رًس قرب وجلست هيام و السرير وىسل لها 

الَلف الثاين وش ًوستس تمسحيه : وقال 

اروي قسامي ؟ 

ميليص رًس طْيك مكبر : هيام ؿحكت 

السالْة واىا مه الليل اتحاسب مى ىْسي 

واػْي حسابايت واتصكر وش سويت ٓاألرير 

! شي تكْى وش تبيوي اسوي ٓيك 

ًقيوي حبتس كله : رًس ابتسم وقال 

ُرقيوي يف بحورتس وهللا م استوجس بأحس 

وان اُرق واهيم ٓيتس 



الحيه ٓهمتك ييوي : هيام اىغسمت وقالت 

اىت تيغب بس ًضان تذوٓوي وال اىت 

! مروق ماطاءهللا 

الاا ماىيي مروقق ميغبب : رًس بحسة 

! وزمي يْورر ًلييتس 

يمهه طْيييك : هيام طهقت وقالت 

! تغااارخ 

طْتي الحيه ٓهمتي ؟ : رًس ؿحك 

! يى م يؾحك : هيام ىاهرت ٓيه بقرِ ًيه 

قومي بسيل : رًس ابتسم وباس راسها وقال 

وتيايل ىامي 

يويلي  )هيام قامت وهي تقول بوْسها 

يْتتوه حتى وهو ميغب يالله يارب اىك 

 (تثبت قلبي 



رًس ىسل ثوبه وزرل ارص طور سريى وكلى 

ولبس طورته واىسسح وكان يقاوم الووم 

ًضان هيام اللي رلغت وجاته ًلقول 

واىسسحت جوبه وهمس لها وقال بغوته 

هيامي بقوتس للحيه م اىتْد : الثقيل 

اليكون تمقلبيوي 

تستهبل اىت وبيسيه : هيام زٓرت بملل 

ٓاؿي تقالى بقوي ؟ 

كم طهرتس الحيه ؟ : رًس ؿحك وقال 

الثاين : هيام 

يووه ييرب امووت : رًس حؾوها وقال بحب 

اىا ًلييها وًلى اللي ببقوها امووت 

بسم هللا ًلييك محس : هيام ؿحكت وقالت 

يموت قبل يومه ولياز تقول كصا يالرًس 



رًس باس راسها وحاوكها وىام ولحقته هيام 

بيس مسة قغيرة 

 ............•••.............

الكل ٓالغباح كان مستوْر لَساء سلمى 

وموغور وكاىت مه ًوايس اهل قاؿي والكل 

يركؽ رايح وجاي 

كاسر ابتسم اول م طاِ سيارة حمس تيله 

: وػول الوًس وقال بغوته الثقييل 

ارحببووااا 

ابقه يالله : حمس ىسل 

كاسر تقسم وسلم و ًمته وبيسه حمس 

بوات طحالكم ؟ : وسامي وقال 

حمسلله بذير : طوق ابتسمت 

كيبيه ىحمس هللا : وًس 



الواؿح اىه يبي : طوق همست لوًس وقالت 

يسألتس بس م قسر ًضام امي وارواين 

كيب ازري : ؿحكت وًس وقالت 

كيب يحيواىه روحي له حرام ًليتس : طوق 

وًس ابتسمت وتقسمت لكاسر وباست كتْه 

طذبار الحلو ؟ : وقالت 

تووه ػار : كاسر ابتسم وحاوـ رغرها وقال 

بذييير يييوىه 

يالله اىا : وًس كاىت تقالى بييوىه وقالت 

بسرل 

ايب اطوٓتس ايب اطوِ كضذتس : كاسر 

ًازي ازرل بيسيه وبوريك : وًس 

كاسر هس راسه بويم وٓس اول م طاِ سيارة 

ارححبب يالرًس : رًس وقال 



الكل كلى مه المجلس والكل رحب برًس 

اللي كان له مكاىه راااػة يف قلب كل رجال 

هللا يبقيهم يارب : رًس ىسل وهو مبتسم 

ازرلي بسرًة : وهمس لهيام 

! كيب طْيك : هيام 

: رًس مس شراًه ومسكتها هيام وزرلها وقال 

يالله يحلو اىتبه لوْسك 

وطصا الكالم الجسيس : هيام لْت وهي تؾحك 

والميسول ؟ 

احبتس يحيواىه : رًس ابتسم 

كثر ولياز تسب : هيام  ! ا

كلى رًس وتووه يبي يسلم و جسه وسميوا 

اػوات بوري سيارة موغور والموكب اللي 

مسويه مى اهله وكلى رًس رطاطه هو 



وٓارس وكاسر ومحمس ووقْوا جوب بيؽ 

واكلقوا واًتلت اػواتهم مى بيؽ وهو 

ارححببوواا يرجاااالل : يقولون 

كان ابو محمس وًياله مْتذريييه بييالهم 

ارحببوواا اي وهللا ارحبوا : وقال ابو محمس 

سلمهمم : ىسل ابو موغور وقال 

وىسل موغور وهو ماسك سلمى بيسها 

وىسلها ووػلها للمسرل مى ليلى وثابت وامه 

يمه ال اوػيتس و سلمى : وقال 

وهللا ياللهجة اىها القت : ام موغور ؿحكت 

ًلييك 

موغور ؿحك ولّ للرجال وسحب سالحه 

يالله اىك تبقيي ًيال : ورمى ٓالسماء وقال 

قاؿي 



ٓسوا الرجال و ػوته وًلى ًسوته ٓيهم 

احتتسززم : وػرروا بغوت واحس 

ؿحك موغور واقبل و ابو محمس وسلم 

ًليه ومه بيسها ًمان وروال رًس وبيسها 

الييال وجلسوا وبست السواليّ والقهاوي 

تروح وتجي 

كاسر ٓس اول م رلغت اول زلة واتجهة 

يوولسز طوٓوا يل : للمقبد وزق باب البيت 

كرييق 

ازرل بسرًة : ليه ٓتحت 

وطصا الشيييه ي لييه ؟ : كاسر ابتسم 

ارلع ايب اسكر الباب : ليه زٓته 

زرل كاسر ركؽ ولْت ليه تبي تسكر 

الباب بس اىغسمت بصيب اللي كان واقّ 

ورا كاسر وكان مغسوم ويحلّ بالله ان 



مياز ميه مه اليقل طيء بيس م طاِ ليه 

وًرِ اىها ليه مه كاسر وٓست وسكرت 

يويلي  )الباب بقوة وهي ترجّ وتقول 

 (!! ويالاااه شيب طآوي شيييب 

اما شيب كلى يساًس كاسر بحكم اىهم اػَر 

المجلس مه الرجال ُير سامي اللي كان 

وراهم بيس وقرب بيسرل بس طاِ زول 

بوت وكاىت البسة ابيؽ وتجصب الواحس 

ولّ براسه وطاِ ليه وؿااااو ٓيها وكان 

يتأمل كل اىص ٓيها مه ساسها لراسها وقال 

حرام اين لها ! اًوبوتس اىتي ليييه  )بوْسه 

 (! رلقت 

القهوة يمه : كاسر زرل للمقبد وقال 

ام رًس قامت وحويه وهيام ميها وػبوا 

بوات ويه وًس ؟ : القهوة ٓالسالل وقال كاسر 



وش تبي ٓيها ؟ : هيام ابتسمت 

ايب اسلم ًليها : كاسر 

زارل هي اتوقى مى ليه : حويه 

كيب اشا جهست السالل ىازوين : كاسر 

هسوا روؤسهم هيام وحويه وكلى كاسر 

ليه : وطاِ ليه وقال 

ليه م رزت وللحيه تتصكر ىنرة شيب ٓيها 

لييه : كاسر 

ليه م رزت ابًسا وم هي ميه اػالً 

!! لييييه ووجى : كاسر بحسة 

لبييه يكاسر : ليه لْت بقوة 

لبييتي حاجه ويه وًس ؟ : كاسر 



ليه لْت وىازت وًس اللي جات تمضي 

: بضموخ وكيبها يسوي بأشن كاسر وقالت 

هال ؟ 

كاسر يبيتس : ليه 

يييوين : وًس لْت لكاسر وقالت 

اقريب : كاسر ابتسم وتكى و الجسار وقال 

اىتي 

امرين : وًس قربت موه وقالت 

كاسر قرب واتجهة لمبسمها وٓس و ػوت 

يككاااسسرر رًسز يوازيييك : امه 

رًيس ؟؟ : كاسر مسح وجهه وطوبه وقال 

وٓس وزرل المقبد وارص السالل وكلى ركؽ 

مسكيه م : وٓتحت وًس له الباب وقالت 

امساك توبسف واليوم ارر يوم تضوٓوي ٓيه 



اوريتس اىتنري : كاسر ىاهرها وقال بحسة 

بس 

ليه طْيتس : وًس سكرت الباب بيس وقالت 

؟ 

وال طيء : ليه ىاهرتها بسرًة وقالت 

تيايل بس : وًس طكت 

: جلست مى ليه وًلقول همست بحسة 

! شييب طآوويي 

!! كصاااابة : وًس طهقت 

! وهللا وهللا : ليه كاىت ترجّ 

كيب رالااظ التوؿحيه لبيان وال : وًس 

! لبضرى وال ألحس مه رواته 

كييييس : ليه  ا

يويلليي ػسق : وًس قامت وقالت 



! وطْييتس : ليه برًب 

مسري يارب م يقول لكاسر : وًس 

تكْييييوه الاااا بيقول كاسر : ليه ػررت 

لرًس وبمووت 

اظ مستحيييل يقوله بس اىتي : وًس 

! بتْؾحيه ىْستس 

ليه سكتت ومسكت يس وًس وزرلوا 

للمجلس بهسوء 

لبيه يالرًس : وكاسر كلى ركؽ وقال 

! ويه ُقست اىت : رًس بحسة 

موجوز وهللا بس هيام وحويه : كاسر ابتسم 

م جهسوها بسرًة 

رًس ابتسم زارلًيا مه كاري هيامه بس قال 

ارلع ساًسين بوغب : 



احتسم : كاسر 

زرلوا االثويه بسأ كاسر مه اليميه ورًس كان 

بيبسأ مه اليسار بس ٓس شيب وحلّ وقال 

اًقب واىا اروي زايس وهللا م : بغوته الثقيل 

تغب يالرًس 

لييه تحلّ ًلي ؟؟ : رًس لّ له بقوة وقال 

شيب قابل رًس وارص السلة موه وجلس رًس 

: وكمل شيب بساله وتقابل مى كاسر وقال 

تكْى يالكاسر الحقوي 

احتسم : كاسر مر مه جوبه وقال 

اتجهوا للقاولة وىسلوا السالت وكليوا مى 

بيؽ 

! اىقق : كاسر 



وهللا م كوت اقغس بس لحقت ايب : شيب 

اساًسك ٓالسالل وطْت ليه يالكاسر 

: كاسر ٓس بقوة ومسك ياقته وقال بحسة 

!!! وًممى يققس ًيوىووكك 

اشا شي رزة ٓيلك اجل رايل وال : شيب ابتسم 

رًس وش بيقولون 

امسح ميك يكلب وابس : ؿحك كاسر وقال 

ان كان بتتقسم ٓـ وهللا ان تبضر بها 

ال ال مو الحييه : شيب زٓر براحة وقال 

هللا يلوم اللي يلومك اهلكوا : كاسر ؿحك 

اهلوا بالسواجات مه زواج رًس ومحس قازر 

! يوقّ 

ورب : كاح شيب مه الؾحك وقال 

المغحّ اىك ػازق مرره زاًسيييه 



يوللسز وهللا يلوم اللي : كاسر ؿحك بقوة 

! يلوموا 

ايييييه : شيب 

! ريير اىت وياه : ٓارس كلى 

بسم هللا : كاسر وشيب لْوا بقوة وقال كاسر 

! ررطتوا 

هللا يذرطك احسبك رًس : شيب مسك قلبه 

كيب رًس موجوز : رًس كلى مه وراء ٓارس 

اللي سميته كله كصب : ٓس شيب وقال 

وطو بالؾبف ؟ : رًس ابتسم 

م سمى يحيوان اػه : كاسر زق شيب وقال 

طسًوة وال طيء : شيب ابتسم بألم 



رًس مسك شراو ٓارس وكلى ميه واتجهوا 

ٓارس : للسيارات وقال لْارس 

لبيه : ٓارس 

لبيت حاج اسميوي ميي : رًس ابتسم 

رطاش جسيس وايب اهسيه لموغور بس كيّ 

اراِ يرزين واىا تيبت واىا ارمي طماُي 

ييوي تحس طوي كرامة 

احلّ ًليهم وحتى اىا : ؿحك ٓارس وقال 

ميي بضت له وًوز ازرق 

يالله امص : رًس 

: ارصوا هساياهم واستوقْهم ػوت ؿاري 

ًيااال اػبروت حتى اىا جبت له سيّ 

يالله ًجل : رًس 



كار ؿاري لسيارته وارص السيّ وزرلوا 

الثالث مى بيؽ ومحمس وراهم بهسيته 

هصي : وكاىت اكياب وًوز وبذور وقال رًس 

هسايا موي ومه ًيال ًمي ووهللا م ترجى 

لوا واىت تستاهل ي موغور 

: ٓسوا اروان ابو موغور وابوه وموغور وقالوا 

م تقغروون 

قسموا الهسايا وجلسوا بيس م حلْوا و موغور 

م تقغرون وهللا : م ترجى لهم وابتسم وقال 

وىرجيها لكم ٓاألٓراح 

 ..........••...........

ًوس الثاليث 

وريب يجوه مقسر اسحب : سلمى بؾيق 

ًليه وال اقسر احبه 

ورير ان طاءهللا ؟ : هيام بيغبية 



ػسق وطْيتس اىتي ؟ : حويه 

بوات اىا مه اول م ًرٓت : سلمى بحسة 

ىْسي واىا م احب وال اًرِ احب ًضان كصا 

يبي يل وقت 

ميليوا اهم طيء ال تمويويه : هيام 

سلمى طووْٓيي مه : حويه طهقت 

 طهوور ٦يتكلممم تتكلم وهي مويت رًس 

 !!!

ػسقق لتس وجهه : سلمى بيغبية 

!! توغحيه 

ريييرر قلبتوا ًلي رالظ بكيْتس : هيام 

اسْه وهللا 

وقامت هيام وٓسوا حويه وسلمى 

وهللا م تروحيه تيالللي : حويه 



م زًلت يبقرة بروح الحمام : هيام ؿحكت 

اوووححح : سلمى 

: حويه ؿربت راس هيام بقوة وقالت 

احترمي السويه اللي بيووا و االقل 

موجس احترمي يالبسر : سلمى 

رْي ًليوا : هيام لْت لهم وتذغرت 

ياليجوز اىتي وياها ترا كلها سوة والثاىية 

! سوتيه وبيسيه البسر شي بتغير ام قبلكم 

هللا يتمم م قلوا طيء : حويه ؿحكت 

ياهيام الرًس 

طْيتس طسيتها : سلمى اىْجرت ؿحك 

هاه يهيام الرًس 

يالبى الرًس ييرب : هيام ابتسمت 



كليت للحمام وزرلوا البوات المجلس 

وبست التباريك والْلوس والهسايا تتقيح و 

سلمى اللي ترز و شي وتحلّ و شيك م 

تارص موها ريال 

ماطاءهللا واؿح اىوا ارصىا : ام موغور بْرح 

ًروسة البيت 

اي وهللا ي موى اىكم : ام ؿاري ؿحكت 

رصيتوا ىور بيتي هللا يذليها يل ولكم يارب 

اميييه بسم هللا : ام موغور ابتسمت بحب 

ًليها ماطاءهللا 

سلمى ابتسمت وقامت مى حويه وهيام 

ارس وهللا وتمسحتس امه : هيام 

ُغب ًوها يحبيبي : سلمى 



حوا بويرِ اىتس : حويه كتمتها وقالت 

! تمسحيه بس ُيرىا 

ػازقة وهللا : سلمى ؿحكت 

اًقلي ػسق : هيام 

قاكى سوالْهم ػوت رًس اللي زوى بأرجاء 

يوولسزز كررييقق : البيت 

اخ اطتقت له : هيام ٓست وقالت 

روحي روحي تكْيه ارحميوا موه : حويه 

لبيه يالرًس : هيام تقسمت وراحت له وقالت 

ارحبي ياهيامه : رًس ابتسم 

سلمه يالله : هيام ابتسمت 

ابس جيت اطوٓتس : رًس 

موجس ؟ : هيام توسيت ًيوىها 



ااوووووه اي وهللا موجس : رًس ىاهرها وقال 

والغباح كيب طْتوي ؟ : هيام 

ايه بس كوت مضَول تيايل هايت : رًس 

بوسة 

قربت هيام وسلمت ًليه رسازي وباست 

ًيوين بَيت طيء ثاين ؟ : كتْه وقالت 

سالمة روحتس : رًس لّ بيقلى 

كليت رًس وسكرت هيام الباب ورجيت 

: للمجلس وطآت البوات يرقغون وقالت 

وًيس قومي ميي 

وًس ٓست و زرولية هيام اللي الكل لّ لها 

وهي تتمايل ورجيوا لْوا لوًس اللي كان 

رقغها يميسه زقة رجلها باالرؼ وػوت 

رلذالها وبسأو يغْقون كلهم يسُركون 

وارتْى الغوت اول م زرلت ليلى مى 



سلمى وبسأو يرقغون مى بيؽ ووًس 

يشيوهم ػسق : وهيام جلسوا وقالت وًس 

اي وهللا وبيسيه يشيووا اىت : هيام ابتسمت 

واىتي بيس رصيوا اروان وىرقع مى بيؽ 

آّْ جووي االكضه 

اجل : وًس ؿحكت ومسكت يس هيام وقالت 

رليوا ىكمل سلمى وليلى جلسوا 

قامت هيام مى وًس ومست يسها وقامت ليه 

وحويه ولحقتهم طوق اللي ػارت ترقع 

: بالوع والبوات يسورون حولها وقالت وًس 

ًااااطت طوقتي 

طوق ؿحكت ورجيت ٓالغّ وزرلت ليه 

وبسأت ترقع بالوع والكل يغْق وقالوا 

ًااااطت ارت رًس وكاسر : وًس وهيام 

ًضتوا لهم : ليه ابتسمت 



ؿحكت وًس وزرلت ٓالوع وكاىت تجصب 

ػسق وػارت تليب بيسيوها وهي ترقع 

وزرلت هيام ميها وُقت ًليها وكاىت هيام 

تهبل والكل ػاروا يسُركون ويواهرون ٓيها 

وزاز الغوت اول م قامت بضرى وسلمى 

واليووز وبيان يرقغون البوات تلقائًيا ػْوا 

وقابلوهم وػاروا يغْقون واالروات ارصوا 

الجو والكل يواهرهم وبيس ساًة الكل جلس 

والكل كاىوا يتكلمون ًوس هيام وكيّ طكلها 

وٓيالً مهما حاول احس يجصب الواس كاىت 

هيام محتواهم ومستحيل م يسولْون ًوها 

اما هيام رلغت وجلست بغسر المجلس 

جوب ام رًس وام محمس وكاىت تّضس الواحس 

لها والكل يواهرها بأًجاب والبيؽ بحسس 

 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

 ، ��وًس الكاسر ارصوا ًقلي ػسق  )

طرايكم بالبارت ًقوين رايكم و كل تْغيله 

 ( ��وال بققى يوميه ثاىية 

رًس ؿحك وراح اما هيام حقت طيلتها و 

ىحرها وهي تسًي و رًس وجلست مى 

الحريم وهي متْضلة ووجهها احمر وكل 

طوي تتصكر وجه رًس اللي يّضسها وتوسى 

كل طيء اول م يجي ببالها 

هيام : سلمى استَربت هسوء هيام وتكلمت 

طْيتس ؟ 

هاه وش م ٓيوي طيء : هيام لّ له بقوة 



بسم هللا ًليتس طايْتوا : سلمى ابتسمت 

رجال كيب ؟ طيلي طيلتتس احتريت واىا 

مايل زرل 

هيام ابتلضت والكل ػار يواهر ٓيها وقالت 

 (اين وهللا ًارٓة ان مالتس زرل  )بوْسها 

هيام : حويه قربت مه هيام وهمست لها 

وطْيتس ؟ 

ٓيوي اروتس : هيام همست لحويه بحسة 

اللي ًؽ ىحري وباستي بقوته كلها وًلم 

ٓيوي 

هللا هللا : حويه تْضلت اىها سألتها وقالت 

وقسم بالله ماين متذيلة رًس كصا 

طسًوة احس كوت اتوقيه : هيام بسذرية 

كصا واسوء 

! يهووه وطسالْة : سلمى ػْقت بيسيوها 



حويه سحبتها وهمست لها وش سوا رًس 

اًوبووه م يستححيي : وطهقت سلمى 

الكل لْوا لسلمى وػاروا يتسألون 

وطسالْة ؟ 

ليه جات مه ورا هيام وسحبت الضيلة موها 

: بسرًة وبسون م توتبه لها هيام وقالت 

! اًتقي ىْستس يبوت 

: هيام ٓست وحقت طيرها و المكان وقالت 

يذي جيبيها م ايب احقها بييس رويف يسرلون 

الييال ٓجأة 

كيب تَقيه طيرتس : ليه ؿحكت 

وجسمتس ال ؟ 

ليه تياايل : حويه بحسة 

رًس باسها : ليه راحت لحويه وقالت حويه 

برقبتها وًلمت رجييها بسرًة 



ًيضضضوواااا : ليه طهقت وقالت 

راحت ليه لهيام واًقتها طيلتها وراحت 

هيام وًلقتها وكليت للحمام وارصت 

ٓاوىسيضه وحقت ًوس اليالمة وارْتها 

بمهارة وكليت روجها وجسزته وكلى و 

هيام رًس يبيتس : ػوت ليه وهي تؾحك 

ويوه ؟ : هيام استَربت 

ليه اطرت بيسها ًوس ُرٓة الحريم اللي 

جوب الباب ٓهمت هيام واتجهت لرًس 

ريير : وزرلت الَرٓة وقالت 

اح م ًلمت طكلتس تبيه : رًس ابتسم 

وحسة اقوى 

ارحموي والسماجة ! تكْى : هيام بأستحقار 

تيايل قريب موي : رًس ؿحك وقال 



هيام مضت ووػلت قسام رًس اللي حتى 

وهو جالس كان كويل ويوػل راسه لغسر 

وش ًاجبتس اىتس اكول موي : هيام وقال 

كلمتس  ؟ اىسيل ايب ا

ولس ٓيك طيء ؟ : هيام طكت 

رًس ابتسم ومسك ٓكها بقوة وىسل وجهها 

ال م ٓيوي طيء بس كوت جاي : له وقال 

اقولتس تروحيه مى محمس يوػلتس لبيتوا 

ًضاين بساوم الليلة 

كيب وػلوي ميك : هيام بسًل 

 زقايق ًازي ترجييه ١٠بمضي بيس : رًس 

البيت بسري 

ييوه ال ال هوىت : هيام طهقت 

زريت وهللا : رًس ؿحك 



هيام مسكت يسه وكاىت بتبيسها مه ٓكها 

ًضان ترٓى ىْسها بس ػسمها رًس اللي 

حف مبسمه و مبسمها وكأىه يقولها اىها 

تحت سيقرته مه قوتها وبيس ًوها اول م 

م اهلكوي : كلبت هيام الوْس وقال بتذسر 

اال مبسمتس الذسري 

هيام كاىت هايمة بضكل رًس اللي يجصب 

وم اهلكوي اال لمساتك يل وبغماتك : وقالت 

! وبوساتك 

رًس ٓس ومسك رغر هيام وطّسها له وباسها 

مره ثاىية واستسلمت هيام لرًس اللي كان 

محاوكها مه كل جهة وؿاًت هيام بيه 

... �يسيه رًس وكان يّضسها له وو

 ...........••.............



يف مجلس الرجال الكل حؾر رقبة زايس 

وجيهان وحسزوا الملكة بيس يوميه 

 وابتسم وقام ٧كاسر ىاهر ساًته وكاىت 

وكلى للحوش الذلْي 

جيت : حويه كليت له 

كاسر كان يؾبف طماُه و المراية الكبيرة 

ايه : اللي توسقت الحوش وقال 

وًس تكْيه : حويه زرلت ركؽ وقالت 

اكليي للحوش وجهسي لوا قيسة اىا واىتي 

وسلمى وهيام وليه وطوق وبضرى وبيان 

ابضري : وًس قامت وابتسمت وقالت 

تبضريه بالجوة يييوين : حويه ؿحكت 

وؿبقي طكلتس تراىا بوتغور 

اماىه اجل رليوي اجهس طكلي : وًس لْت 



ابتسمت حويه بوغر وراحت وًس وجسزت 

روجها وؿبقت طيرها وتيقرت بسون اي 

سبب لليقر بس كاىت تجسز كل طيء 

وكليت للحوش وٓست حويه وسكرت الباب 

وراها بالمْتاح 

وًس ٓست اول م طآت كاسر وهو يضذع 

! كاسر : ًوس المراية وقالت 

ارحبي : كاسر لّ لها وقال 

هللا يبقيك بس : وًس تقسمت بذجل وقالت 

ترا البوات بيجون الحيه 

وش ًلي : كاسر ٓهم رقة حويه وقال 

موهم كيب ؟ 

ييوي ًضان تروح وكصا : وًس ابتسمت 

كاسر تقسم وقرب مه وًس وبان ٓرق القول 

وحضتيوي يالوًس : بيوهم وقال 



م يوحضك : وًس حاوكت رقبة كاسر وقالت 

وزك  ًّ ُايل يييون و

قالوا يل : كاسر لّ يسه و رغرها وقال 

اىتس بتسآريه 

رلها بيسيه مو وقتها : وًس بتذسر 

وطو وقته كيب ؟ : كاسر ابتسم بذبث وقال 

وًس كاىت تتأمل ًيوىه وػوتها يرجّ مه 

الحب اللي اىسرو بقلبها لكاسر وكاىت 

سولّ يل ًوك : مجووىة ٓيه وقالت بحب 

اىت رلوي اهيم ٓيك صيازة 

تبيه تهلكيوي اىتي ؟ : كاسر ّطس ًليها وقال 

وًس رٓيت رجولها وباست رضم كاسر 

وًلقول رٓى كاسر وجهه واستقر مبسمها و 

مبسمه وبازلها طيور الحب الينييم 

كااسسر : وبيست موه بذجل وقالت 



لبيه يييوىه : كاسر ابتسم 

: وًس ؿحكت وكان وجهها احمر وقالت 

لبيت حاج يييوين بس وجهي الحيه وش 

يهجسه 

رلي : كاسر بحسة وهو مبتسم وكان يّضس 

وجهتس و رير اىا وش يورر روجتس مه 

طْايْي 

وًس ىقت وباست رسه وكاىت قريب مه 

!! اليه ابوك م احالك يكلب : طْايْه وقالت 

كاسر حف راسه و كتْها وؿحك بقوة 

اسْه : وحاوكته وًس وؿحكت ميه وقالت 

بس تيبتوي 

! م طْتي ىْستس : كاسر ابتسم 



اسلم ػسق وزك : وًس ؿحكت وقالت 

تسولّ ًضان اشا بوجلس كصا بسرل ًليهم 

وًلقول للمستضْى 

وهللا مستيجل جيت : كاسر ابتسم 

اطوٓتس قبل تسآريه والتقوليه و 

كاسرتس 

و : وًس اطرت بأػبيها و رضمها وقالت 

رضمي 

: كاسر بيس اػبيها وباس رضمها وقال 

ابوس كل طيء ٓيتس اىا 

يالكاسر : وًس ؿحكت وراح كاسر وقالت 

قلبه : كاسر لّ لها 

اىتبه لك يحبيبي : وًس بحب 



ولتس يييوين وطويف راح : كاسر ابتسم 

روجتس ؟ 

ايه ايه راح يومسح ميليك : وًس ؿحكت 

كاسر ؿحك واتجهة للمجلس مره ثاىية 

وزرلت وًس للبيت وطآت الباب مسكر 

كان : وٓتحت لها حويه ًلقول وقالت وًس 

قلتي يل تحسبيه برٓؽ كاسر ؟ 

ًاز م يويرِ لتس : حويه ؿحكت 

وًس ؿحكت وزرلت ومسحت روجها اللي 

اىمسح مه كاسر وؿبقته مه جسيس 

ورجيت لمجلس الحريم 

يف مجلس الرجال 

ورو ويه رحت : ٓارس بضك 

حويه كاىت تبيوي : كاسر 



وطيوسها حويوي مه اليوم توازيك : ٓارس 

رلها : كاسر ابتسم اول م تصكر وًس وقال 

مستورة احسه 

! اال رًس السلويق ويوه : محمس ؿحك 

: كاسر وٓارس اىْجروا ؿحك وقال كاسر 

مسري ًوه 

يولس ػسق ويوه ؟ : ٓارس ابتسم 

مسري حتى جواله هواك يف مكاىه : محمس 

كاسر وٓارس لْوا لجهة مكان رًس وكان 

جواله و القاولة 

مسري وهللا : ٓارس 

ٓاألرير ٓالحمام : كاسر 

موهو ؟ : شيب جاء مه الحمام 



رًس : كاسر لّ 

ال ماهو ٓالحمام : شيب 

! يهووه ويه الرجال : كاسر 

سكتوا الييال وماهي ثواين اال وزرل رًس 

متلقم وجلس مكاىه وارص جواله وجلس 

يقلب ٓيه ٓس كاسر وجلس جوبه وٓاحت 

اهاااا واىا : ريحة ًقر اىثى وقال بؾحك 

اقول وطْيك متلقم 

وش : رًس ىاهره بقرِ ًيه وقال بحسة 

وراك ؟ 

اىت اللي وش وراك ؟ : كاسر 

اىا ٓجرتها وال م وراي طيء : رًس ابتسم 

! اسألك بالله : كاسر ؿحك 



وهللا الينيم طْايْي وطوبي حمراء : رًس 

والسبب ميروِ 

كلوا ٓالهوا : كاسر لّ وهو يؾحك وقال 

سوا 

!! واىوتت : رًس لّ له بقوة 

ايه بس اىا لحقت ىْسي : كاسر 

قاكى سواليْهم زرول ؿاري وهو كايح 

: ويسمى مه الؾحك وشيب وراه وهو يقول 

اليه والسيوه ػسق 

وش السالْة ؟؟ : كاسر ابتسم 

شيب قالهم سالْة ولس ؿاري اللي حغلوه 

يقؾي حاجته و سيارة ابوه والكل بال 

استثواء اىْجروا وكاحوا و االرؼ مه 

الؾحك ومه كريقة سرز شيب 



هللا يارص طكله يييال اقرٓوي : شيب بؾحك 

: ؿاري ؿربه وهو موهار مه الؾحك وقال 

رييير ولسي ترا 

وم كسرين اال اين ًمه : شيب 

: الكل كاىوا موهاريه وٓس شيب لرًس وقال 

هللا رًس يؾحك واريًرا وبيسيه وهللا م تروح 

ًلي ؿحكتك 

وسحب طماٌ رًس بسرًة وكاىت طْايّ 

رًس حمراء مايلة للون االحمر السامي وطوي 

! اًقب ياػبي : و طوبه وقال شيب بغسمة 

رًس ٓس بسرًة وسكت واىقلب موزه وال كأىه 

: كان وحف يسه و طْايْه وقال بحسة 

!! وكسسر يكسرك هات الضماٌ يالحرمة 

كاسر ٓس ووقّ يف وجه رًس وبيس يسه وبسأ 

احتسم يالياطق : يلقمه بضماُه وقال 



اطهس : رًس ابتسم وباس رضم كاسر وقال 

بالله اين محتسم زامك وراي ييؾيسي 

ُرييبة يالرًس كل شا حساسية : ٓارس بذبث 

؟ 

رل موي : الييال كاحوا يؾحكون وقال زايس 

اطهس اىها قؾى ًليها 

! اًوبوكم م ٓيكم كب والكبيب : رًس ابتسم 

ٓارس رٓى يسه وهو كايح مه الؾحك وقال 

اىا كبيب : 

: رًس ىسل له وهو يؾحك وؿربه بذْه وقال 

اػه ال ارليك مريؽ 

 ............

اما ًوس هيام ورًس 



هيام م كاىت قازرة تسيقر و رًس اللي ٓقس 

ىْسه وهجم بكل حب ًلى هيام وقسرت 

: بكل قوتها تبيسه وقالت بذوِ اىه يتمازى 

رًيسز رذالظ ااببييسز 

هو اىا بقسر ؟ : رًس ابتسم و جوب وقال 

بس رالظ ورر : هيام بحسة 

رًس ابتسم وبيس موها ولّ ومسح وجهه 

يالله اىك التحرموي مه هيامي : بيسيوه وقال 

يالله 

وال موك يونر ًيوي : هيام ابتسمت 

اىتبهي لتس : رًس ابتسم 

وكلى رًس " ابضر " هيام هست راسها بميوى 

وهو يتراًس ويترىح والهو قازر يتحكم بوْسه 

 .............



رًس زوامك : ٓارس ؿحك 

هللا يصكرك بالضهازة واىت : رًس ٓس وقال 

يحموز التوسى هيامي رجيها لبيتي 

ابضر ميليك : محمس 

رًس كلى مه المجلس بيس م استأشن مه 

اهله وكار لبيتهم وزرل ولبس بسلته ورجى 

للسيارة وكلى سيارته الغَيرة وزرل الجيب 

بسالها وسكر البوابة وكلى و الغَيرة للسوام 

! وييوه شا : موغور زٓر بيغبية 

مسري وهللا اىت كوت ميه : ػالح ؿحك 

ايه شا الكالم قبل ساًة وىع : موغور 

 بالؾبف والحيه ٨وقلت له زوامك يبسأ 

 وهو للحيه م طرِ ٨:١٥ػارت 

ميليه ميليه : ػالح 



رًس زرل وهو يركؽ ووقّ قسام ػالح 

وموغور وزق التحية 

استريحوا : زق ػالح التحية له وقال موغور 

وهللا اين اًتصر تأررت ًضان ابوي : رًس 

وجسي 

ميصور يبو محمس ازرل : موغور ابتسم 

ووقى وابسأ 

وال كأىك ميغب : ػالح توسيت ًيوىه 

موه 

ييغب وراي بس : رًس ابتسم و جوب وقال 

م اتحساه يرٓى ػوته قسامي 

الغسق اين مقسر والحيه تقضى : موغور 

لمكتبك 



رًس زق التحية واتجهة لمكتبه بيس م 

استررح : سميهم يقولون 

زرل المكتب ووقى زروله وجلس و مكتبه 

واستلم الميامالت وبيس ساًتيه مه 

الضَل الكثيّ ٓتح رًس قؾية واىغسم مه 

االسم اللي كلى له وكان 

***** يتقسم السجيه سييس به هآر ال )

هيام " برٓى طكوى وتهمة ًلى المواكوة 

وشلك **** " بوت سيّ به قاؿي ال 

لجيله يقوم بذقْها واجباره بؾربها 

واالًتساء ًليها بقسوة ومه ثم رٓى طكوى 

ًلى السجيه وسجوه بسون اي تهمة موجهة 

رًس كان يرجّ مه اليغبية وكان  (.... و

يرجى كل ثاىية ويقرأ اسم حبيبته 

وميضوقته وهيامه ويرًس قلبه وييغّ 

بيغبية وحرقة سكر الملّ وحقه ٓالسوالب 



حقه وسكر ًليه بالمْتاح وهو حالّ محس 

يضوٓه وكلى بيس م رلع ارر ملْيه 

وطاِ ػالح 

ػالح : رًس تقسم 

ػالح لّ له بهسوء وزق له تحية بحكم ان 

استرررح : رًس اًلى موه رتبه وقال رًس 

امرين : ػالح استرح وقال 

م يأمر ًليك ًسو بس : رًس مسك كتْه 

لحس يسرل مكتبي وحتى اللي يونْون اىا 

ىنْته وٓيه ميامالت راػة وتيرِ ػاروا 

يسورون موآقاتوا مه اليمالة شوال واىا م 

اؿمه احس وهللا طْوي سكرته وقل ممووو 

احس يسرل 

ابضر كال ًمرك بوػلهم : ػالح تْهم 

تسوي رير وهللا : رًس 



كلى رًس وزق له ػالح التحية وكان كل 

رقوة يمضيها رًس يسق قلبه برًب و هيامه 

وكل رقوة يمضيها كاىوا يسقون له التحية 

وكان يوسل راسه بهسوء لهم وكلى وهو 

يحلّ ان ٓيه حسيسة كايحة وكاسره ههره 

بيس م قرأ اسمها 

 ............•••.............

 بيت ابو محمس ١٢الساًة 

يالله ي بضرى هللا : محمس زق بوري 

يهسيتس وىازي هيام 

بضرى كليت وهيام وراها وركبوا وقالت 

! مسري طْيك مستيجل : بضرى 

هيام بملل ًضان سالْة سلمى اللي 

زقيييققة ال تمضي سلمى : اىققيت وقالت 

بتجي 



ماطاءهللا موغور ورًس : محمس بحسة 

! مضَليوي سواق 

احتسب االجر يحبيبي : بضرى ؿحكت 

! اىا ُغب ًوك تأرصين ُبي : هيام بحسة 

تموىيه و رقبتي ياهيام الرًس : محمس ابتسم 

هيام طآت سلمى كاليه وركبت وقالت 

سالم ًليكم : بهسوء 

هال هال ًليكم السالم كان ىمتي هللا : محمس 

يغلحتس 

احلّ م طْت : سلمى توسيت ًيوىها 

! زوجتك وارتك 

رالظ اسْيه اسْيه : محمس ؿحك 

اييه رلك مؤزب يالوسيب : سلمى ؿحكت 



بضرى مسكت يس محمس اللي مضى وكان 

بيقلى مه البوابة بس وقّ بقوة اول م 

قابله رًس 

!! هللا يذرررطضكك : محمس بغراخ 

" سالم " رًس رٓى يسه بميوى 

محمس رٓى يسه ورجى بسيارته وزرل رًس 

: ووقّ جوب محمس وىسل طباكه وقال 

هيامي ميك ؟ 

ايه : محمس 

رلها توسل كيب : رًس 

وهللا ٓيك اىت وموغور يحمير : محمس بحسة 

اما ًاز سلمى ميك : رًس ابتسم 

ايييه : محمس بقهر 



ىسلت هيام وركبت جوب رًس اللي كان 

يسولّ مى محمس ولّ لها ومسك يسها 

ارحبي : وطابكها بيسه وقال 

ورجى يكمل سواليْه مى محمس وسمى رز 

هللا يبقي مه يرحب وهللا يبقي : هيام له 

اللي له ٓالقلب مكاىه 

رًس سحب يسها بسون م يلتْت وباسها بقوة 

جيلوي ٓسوة اىا : وقال 

اجل اىا استأشن : محمس 

هللا يستر ًليوا وًليكم : رًس ابتسم 

مضى محمس وزرل رًس الحوش ًضان 

ييسل لْت سيارته وكلى مه البيوت وقال 

هيامي : لهيام 

ًيوين : هيام 



احس قالتس طيء ٓاأليام شي ؟ : رًس بجسية 

كيّ ييوي ؟ : هيام استَربت 

احس كان يتكلم ٓيتس ؟ : رًس 

اىا : هيام حست بالورجسية وقالت بثقة 

حسيث الحريم اػالً 

هاه ؟ : لّ لها رًس بقوة وقال وهو مبتسم 

اسللمم ػسق 

وطْيك وهللا اين ػازقة : هيام استَربت 

اقغس كالم مو : رًس كان يؾحك وقال 

كويس او ًه الذقّ اللي ػار 

ال ليه ؟ : هيام طكت 

اطوا ال بس اسأل : رًس بذوِ ًليها 

كيب تراين حسيث : هيام تجاهلت وقالت 

الحريم ػسق 



اااااه ياهيامي : اىْجر رًس يؾحك وقال 

ازري ازري احس يضوٓتس وم يتكلم وبيسيوه 

طذبااار الورجسية ؟ 

اوه ال ال مو ىرجسية : هيام ؿحكت 

اطهس : رًس مسح و راسها وباس يسه وقال 

اىتس ارت محمس 

ايييه محمس ىرججسيي : هيام ؿحكت بقوة 

مثلتس يحلوه : رًس ىاهرها بقوة 

واىت ىرجسي بيس : هيام 

تيقبيه يف شي : رًس 

بكيْك : هيام ابتسمت 

رًس كمل كريقه لبيتهم وهو كل طوي قلبه 

يوَسه و سالْة هيام 

 ...........••...........



بيت ابو رًس 

محمس : ام رًس 

لبيه ؟ : ابو رًس 

طرايك م ىسوي زواج لكاسر : ام رًس بجسية 

احس اهلكوىا بالمغاريّ ييوي حْلة 

بسيقة بيووا وبيوهم 

وهللا اىه احسه رالظ ىازيه ىكلمه : ابو رًس 

ام رًس هست راسها بويم وىازت كاسر وكلها 

لبيه يمه : زقايق وىسل وهو بموضْته وقال 

! يويلي وراك ىازل كصا : ام رًس طهقت 

وش كوت : كاسر ؿحك وحك راسه بيْوية 

اتروش 

! كييب البس واىسل : ابو رًس بحسة 

سم : كاسر لّ بؾيق وقال 



كلى واتجهة لسوالبه وكلى له مالبس يلبسها 

وزق جواله ولبس مالبسه السارلية ورلع 

وارص ًقر الجسم وتيقر موه ورز و الجوال 

ارحبي يكُل اهلي وىاسي : وقال 

يالبيه يالغوت وجيله يبقى : وًس ابتسمت 

مه يرحب يييوين 

: كاسر ابتسم وٓتح الكام وطهقت وًس 

! ويييه مالبسسسك 

متروش طْيتس ؟ : كاسر ابتسم 

وًس مه االحراج والذوِ قالت وهي 

اىا ٓالقيارة ميسالمة : مستيجلة 

شي : وسكرت واىْجر كاسر يؾحك وقال 

ُبية ييوي كلها طهر وبتضوٓوي كصا يومًيا 

اما وًس كان قلبها يسق بسرًة وىاهرت 

بضوق اللي كاىت جوبها بس ىايمة وزٓرت 



هللا ايب اجرب  )براحة وقالت يف ىْسها 

وًلقول ؿربت راسها  (احؾوه وهو كصا 

ال ًاااااز : بذْه وقالت 

وطص كااحتت القيياارة : طوق ٓست بذوِ 

يحماررره واىا بقول ال : وًس ؿربتها و راسها 

ًاز اشا كاحت ىامي تكْييه ىامي 

طوق ؿحكت ورجيت توام ولحقتها وًس 

بيس ٓترة قغيرة 

: ًوس كاسر اللي رلع وىسل وقال ابوه 

اجلس يولسي 

لبيه امروين : كاسر جلس وقال 

ترا ًازي لك رأيك بس : ام رًس ابتسمت 

... وزي م ىسوي لك ًرس تيرِ تك



: قاكيها ػوت كاسر اللي ارتْى وقال بحسة 

!!! ىييمم 

وجيى اقغغغر ػوتكك : ابو رًس ًغب 

! يكلبب 

وش ٓررق بيوي وبيه : كاسر كان يْور وقال 

!! حويه ورًس 

مايف ٓررق بس : ابو رًس احتس ػوته 

التكالييّ يولسي 

اىا بسٓى اىاا بس بسوي ًرس وبذلي : كاسر 

الكل اليالم كلها تتكلم ًوه 

كاسر استذير ورلها حْلة بسيقة : ابو رًس 

اهم طيء تجتمى بوًس 

كاسر تؾايق وكان وزه بيرس ٓذم وهو 

ًارِ اىه مستحييل يقسر يسوي بوْسه 

مه اللي جاب الْكرة ؟ : وقال 



اىا ي امك ًضان التكاليّ : ام رًس بهسوء 

وهللا 

اجل طوركم وهساية : كاسر ابتسم بؾيق 

هللا 

وكلى لَرٓته وزرلها وسكر الباب بالمْتاح 

وارص البوكيت ووالًته وكلى و الضرٓة 

وطَل سيجارته وكان يحاول يوسى ويتصكر 

وًس وٓيالً تَييير موزه وزق ًليها بس م 

اه وحلويت مسآرة : رزت وقال بحرقة 

للضرقية ًضان السواج وارر طيء حْلة 

! ػَيرة 

كان كاسر يكتب طيره يف وًس وقت ؿيقته 

وحسىه وكتب ٓيها ابيات بسيقة وكان يقول 

: ٓيها 

كان المبتَى اسوي لتس آذم زواج 



بس حستوي النروِ واهلي و حْلة 

وال ًاز يب قوة وال بذاكري مساج 

ويهموي طوٓتتس واجتمى وياتس بَرٓة 

وتؾميوي لتس وتكوىيه يل ًالج 

واىسى اليالم كله ميتس بَمؾة 

وتمحيه كل الهموم والضقى واليجاج 

يالوًس اطهس اىتس جبر ورْى لكل ُغة 

 —

كْى سيجارته واتجهة لَرٓته وىام بيمق 

 مه ٪٩٠وهو يْكر بالوًس اللي ارصت 

تْكير كاسرها 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

كاسر كسر راكري بس التسًون و امه  )

اسْه لكم ػسق !!!  ، سيييس رجيى ���

ًقوين رايكم واىتنروين ببارت جسيس ٓالليل 

 ( � ١٢ او ١و الساًة 

كْى سيجارته واتجهة لَرٓته وىام بيمق 

 مه ٪٩٠وهو يْكر بالوًس اللي ارصت 

تْكير كاسرها 

 ______••______

يف بيت رًس 

بتواميه ؟ : رًس بتيب 

يف راكرك : هيام هست راسها بويم وقالت 

طيء ؟ 



وهللا بيس اللي ػار : رًس ابتسم بذبث وقال 

ببيت جسي م اهه اىتس تبيه تيرٓيه وش 

يف راكري 

! هاااااه : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

ؿحك رًس وقرب مه هيام اللي رجيت 

بذقواتها وجلست و الكوب وىسل رًس لها 

طْيتس م بسوي طيء : وقال 

وهللا بيس شي مياز : هيام اطرت و ىحرها 

ػرت اؿموك 

: رًس ٓس ًلقول وباس هيام بوحرها وػررت 

الاااا يالرًس 

وش اسوي : رًس ابتسم وبيس ًوها وقال 

اًوبوتس اىا مسري مه ويه احغلها ي 

! ىحرتس وال رغرتس 



هيام قامت وراحت للَرٓة ركؽ وسكرت 

احسسه ىام برا وشي ًقوبتك : الباب وقالت 

يحمار 

هيامي آتحي : رًس زق الباب بهسوء وقال 

احسه لتس 

هيام تجاهلت وراحت تتروش ورًس اىهل و 

الباب يسقه وتصكر ان ميه مْتاح ومس يسه 

لبسلته وكلى المْتاح وزرله بس م اىْتح 

بحكم اىه يف مْتاح مه زارل وقال بغوت 

! هيييااااام آتححيي : هس البيت 

هيام طهقت وهي تحت السش وؿحكت 

اىواااا : وقالت بغوت ًايل وهي سازه اشىيها 

ٓالحمماااامم 

ااااه : رًس ؿرب جبهته بذْه وقال بهمس 

! بس اىا ارر ًمري اىقرز مه ُرٓتي 



وكليت هيام بيس ىع ساًة وهي ارصت 

طور ًه سوة تونْت ػسق وكاىت ققوه 

وىاًمة زرلت الَرٓة وهي بالموضْة اللي 

رابقتها و ػسرها وٓتحت لرًس ولّ لها 

م بَييتي ؟ : بقوة وقال 

بس بْهم اىت وش مجلسك : هيام ؿحكت 

ًوس الباب 

: رًس قام وبان ٓرق القول وقال بحسة 

الحيييه تضرحييه يل لييص سكريت الباب 

سهلة ًضان ارص راحتي بييًسا : هيام تكتْت 

موك يالمسًج 

رًس اول م تكتْت ىاهر بغسرها ًلقول 

اليه ابوها ػسق : وقال 

ايص ؟ : هيام استَربت وقالت 



رًس لّ وهو يسمح وجهه وزرل الحمام 

!! رًس امسسك ىْسسك  )وقال بوْسه 

 (! حامل هي يويلك تذاكر 

هيام كوضت رًس وزرلت ُرٓة المالبس 

ولبست ورلغت وكليت وجْْت طيرها 

وتركته موسسل وحقت ارر لمساتها ًقرها 

وطْيه : اللي يّضس الواحس له وقالت بهمس 

ليه شا هللا يستر بس 

ماهي اال ثواين وكلى رًس وهو الِ موضْته 

و رغره وم كان يواهر بهيام بس ًقرها 

ليب ٓيه ليب 

رًس ًازي ىقلى بكرا مذيم : هيام بهسوء 

رًس تكلم بسون م يواهر بهيام وكان ػوته 

ًازي : مرًب وقال 



هيام ٓست وىاهرت ٓيه كان ػوته مهيب 

بسم هللا حبيبي طْيك ؟ : وقالت 

 )رًس مسك ٓذصه بقوة وقال بوْسه 

 (!! اًوبوك التلّ لها 

رًس ىاهرين : هيام 

البس اػبري : رًس بحسة 

هيام قامت وقربت موه وحؾوته مه وراه 

وزي ٓيك : وهو جالس وقالت  ًّ ي كل ر

طيء ؟ 

رًس ارتيس جسمه اول م حاوكته هيام مه 

وراه وبيس م سمى ػوتها القرييب موه وقال 

هياام ابيسي : وهو يغر و اسواىه 

آااا لييه اليكون : هيام ّطست ًليه وقالت 

زًالن ًضاين رليتك برا 



ال ماين زًالن بس : رًس ابتسم بذبث وقال 

طوي وآس ًليتس وتيرٓيه وش بسوي لو 

كوتي تحتي 

حامل : هيام ًلقول بيست موه وقالت بحسة 

!! اىا وال ىسيت 

ال م ىسيت بس اقسر : رًس لّ لها بهسوء 

اسلي ىْسي بسون م اقربتس 

هيام توسيت ًيوىها اول م طآت رًس قايم 

رررًسز : ومتجهة لها وقالت بغوت ًايل 

!! استههسز بالله 

ارؾيي : رًس قرب موها ومسك ٓكها وقال 

يل وهللا م اوجيتس بس سلمي يل ىْستس 

هيام كاىت ترجّ وىسلت زموًها وقالت 

الاا يالرًس الا اببيسز موي : بغوت مهسوز 

.. �رًس قرب وباس مبسمها بقوة وىسلها وو



 ..............••...............

ٓالغباح يف بيت الجس قاؿي 

هاه وش رققكم اليوم : ابو محمس 

ٓكرىا م ىسوي لكاسر زواج : ابو رًس 

!!!!! ىويييهمم : ابو محمس ٓس 

يبه : ابو رًس ارتيس بيس ػوت ابوه وقال 

! طْييك 

مموه اىتتت : ابو محمس بيغبية االرؼ 

ًضضاان تقرر وم تستضييير كباارك وكااسر 

ولسي وًرسه ًليي مالك لسزوم 

يبه جيلوي قبلك ًضان التكاليّ : ابو رًس 

وللسز مالك زرل اكلى : ابو محمس بيغبية 

!! موها وىاز يل كاسر 



ابو رًس بقلة حيلة قام وجاب كاسر اللي جاء 

وهو مغسوم توه ػاحي مه الووم وقال 

لبيه يجس : بغوته الثقييل 

!! كااسر تسره : ابو محمس طهق 

كاسر م كان احس ييرِ اىه يسره ُير الييال 

ال وهللا يشيسين جهل ٓيه : بس وقال بحسة 

ُريب اجل محمس هللا : ابو محمس بحسة 

يهسيه وال هللا يارصه 

 (ًسيت لحموز  )كاسر ؿحك وقال بوْسه 

اسميوي اىت م تبي زواج ؟ : ابو محمس 

م : كاسر ىاهر يف ابوه اللي كان يقوله ال وقال 

ًوسي مضكلة 

كبر زواج والكل : ابو محمس  بسوي لك ا

بذليهم يتكلمون ٓيه سويه قسام 



م تقغر يا ابوىا : كاسر ابتسم وقال 

: وتقسم وباس راس جسه وقال جسه بهمس 

متأكس اىك م تسره 

تيياالل : كاسر ُمس لجسه وكلى وػاح جسه 

يقلييلل الذاتمة 

ؿحك كاسر وكلى ركؽ لَرٓته وطاِ 

" وًس كاسرها " جواله يسق وقرأ االسم وكان 

ارحبي يقبلة هللا : ورز ًلقول وقال 

واااه يالغوت الغاحي مه : وًس ابتسمت 

الووم هللا يبقيك يييوىها 

وهللا توين ػاحي : كاسر ؿحك 

ػح ىومك يحبيبي : وًس بحب 

ػح يسىتس يييون حبيبتس : كاسر 

كاسر متى حسزتوا السواج : وًس 



وهللا للحيه م حسزت وٓوق شا : كاسر ابتسم 

اهلي يبوىها حْلة بسيقة بيووا وبيوكم 

وارصتس واكلى وجسي رآؽ ويقول 

بيسوي زواج يذلي اليالم يتكلم ًوه 

ال ي كاسر ايب زواج يف آذم : وًس بؾيق 

القاًات 

لبيه يروح كاسرتس ابضري وهللا وم : كاسر 

كلبتي طيء 

ايوه سولّ يل ًوك : وًس ابتسمت 

وحضتوي وهللا 

وش تبيه تسمييه ؟ : كاسر 

ًقوي بيتيه : وًس 

ًه ايص ؟ : كاسر ابتسم 



البيس والضوق بما اين مضتااقه : وًس 

بالحيييل 

ابضري وهللا : كاسر 

تبضر بالجوة يحبيبي : وًس 

: كاسر جهس بيتيه و السريى وقال ٓيها 

حبيبي رصوه موي واقْو به بييييس 

واىا وهللا مه بيستس يالوًس حشييه 

يالله ًجل باللقاء واطبك اليس باأليس 

حؾوتس زىساىتي واىا لها ًاطق وسجيه 

 -

ااحححببببككك : وًس ػررت 

: كاسر ارتيس بيس كلمتها وقال وهو مرتذي 

اًضقتس واهيمتس وهللا 



: وًس قالت وكان مقغسها اىها تبي تضوٓه 

اااه يالكااسر ابييك 

: كاسر كار ًقله وكارت ىيته بييييس وقال 

تبيوي ! هااه 

اايييه وهللا : وًس م استوًبت وقالت 

تيايل كيب وهللا م ارزتس : كاسر بذبث 

: وًس للحيه تحسب كلمتها و ىيتها وقالت 

ليتوي ًوسك وهللا 

كاسر كان قلبه يسق بقوة وكان يتوْس 

تياااايل كييب : بغيوبة وقال 

كاسر وطْيك : وًس استَربت ػوته وقالت 

؟ 



اااااه  )كاسر بيس الجوال مه وجهه وقال 

ػسق وش الضيور شا لييه ابيها بيه يسيوي 

 (! االن ليييه 

كااسسر : وًس 

روحه : كاسر ارص الجوال وقال 

حبيبي بسكر مضَولة : وًس ابتسمت 

تسكريه واىا بالحالة شي : كاسر ؿحك 

وبسبتتس 

وطهي حالتك ؟ : وًس 

كاسر همس وارتيست وًس اول م سميته 

ابيتس تحتي : يقول 

! اىا سويت ٓيك كصا : وًس بهسوء 

همم : كاسر همهم لها 



كاسر ػل لك ركيتيه : وًس بذوِ 

ميسالمة بسكر 

ايه تتهربيه لكه بيووا االيام : كاسر 

وسكر كاسر وزق و رًس 

رًس ػحى مه الووم وهيام بحؾوه ّطس 

هممم : ًليها وارص جواله ورز 

ىايم ؟ : كاسر ؿحك 

رًس كان ٓاتح ًيه وحسه وتكلم بغوت 

اييه ىايم امرين : ًميق 

ابس وهللا ىاويه ىقلى اليوم طيء ؟ : كاسر 

ايه وزىا بمذيم : رًس تصكر كلب هيام وقال 

مذيم بصا الحر متأكس ؟ : كاسر بحسة 



: رًس تصكر اىهم ٓالحر والرياؼ حاااره وقال 

ػازق وهللا بس هصي الْكرة الوحيسة اللي 

براسي 

هيام ػحت وكان وجهها ًوس ػسر رًس 

ممكه تبيس ايب اقوم : وقالت 

ػحت السىييييا : رًس لّ لها وقال 

الييبب ػسق اسمى بسكر تيال : كاسر 

ًوسىا بيس زواموا وبوذقف 

كيب كيب : رًس 

قلت لتس : سكر رًس ولّ لهيامه وقال 

ػحت السىيا ػح ؟ 

: هيام كاىت مسكره ًيوىها وهمهمت له 

هممم 

! ورا م رزيتي كيب : رًس بحسة 



شا : هيام ىاهرت ٓيه وباست لحيته قالت 

رزي 

ورجيت تَمؽ وابتسم رًس وباس راسها 

لبى وهللا ًيوىتس : وقال 

ترا البيت : قام رًس وقامت هيام ميه وقالت 

ٓاؿي ىروح ىتقؾى ؟ 

كيب ارلغي ًضان زوامي : رًس ابتسم 

هيام هست راسها بويم وراحت ركؽ تتوؿأ 

وػلت ورلغت ولبست ًبايتها وىسلت 

لرًس وحغلته يغلي ببسلته وسالحه و 

: القاولة تقسمت ومسكت السالح وقالت 

يسسااتر ثقيييلل 

سلم رًس وٓس وارصه موها ًلقول وقالت 

السالح ىاري وٓييه رػغااظ : بغراخ 



: هيام طهقت وؿربت ػسر رًس بقوة 

! كيييب التغااارخ 

اىا راايّ : رًس مسك ٓكها بقوة وقال 

ًليتس 

كيب رالظ اسْه : هيام 

بيس رًس وحف سالحه بمكاىه وكليوا 

للسوق وكاىت هيام كالقْلة تركؽ 

ٓالممرات حقت السوق وتأرص اللي راكرها 

ٓيه واللي يضوٓها يحلّ ان مستحيل وحسه 

 طهور ورًس كان يسِ ٧مثلها تغير ام بيس 

هيام رالظ : ًربيتها وراها وقال بهمس 

هسي طوي طوي 

" هيام اطرت بأػبيها و رضمها بميوى 

اىقم م ايب اسمى لك حس : وقالت " اسكت 

ًضان ثاين مره تجبرين ارؾى لك الحيه والا 



ىْس تذؾى يل وتجيب يل كل طيء 

بذاكري 

حيل هللا اقوى ابضري مه : رًس ابتسم 

ًيوي هصي قبل هصي 

ابوسهم وهللا : هيام ابتسمت 

وكملت ركؽ بيه الممرات وطهقت اول م 

وااااه : طآت رِ مليياان طوكوالتة وقالت 

طوكالااتتة 

اطهس ان مبسمتس : رًس مسك قلبه وقال 

اكلق مه كل اىواو الحلويات والضوكوالتة 

واليسل ٓاليالم كله 

كيييب قغر : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

ػوتك 

رلغيوي : ؿحك رًس وىاهر ساًته وقال 

بايق ميي ربى ساًة 



 ١٠هيام ٓست وارصت كم ىوو ورلغت بيس 

زقايق وكليت للسيارة وكلى رًس بيس م 

 وقال بهمس ٢٣٤٠حاسب و االُراؼ وزٓى 

 الّ ١٠٠وهللا اىها تستاهل لو ازٓى : 

ركب السيارة وارصت هيام كيسة الضوكوالتة 

تغسق اين متوحمة ًليها : وقالت 

يالبيه ييوي بوتوا وال ولسىا : رًس ابتسم 

بيغيرون طوكوالتة موتس 

وهللا اشا ولس وبيقلى ًليك ؟ : هيام ؿحكت 

هللا يقوي قلبي 

واشا بوت وكليت : رًس مسك يسها وقال 

ًليتس هللا يثبته قلب الرًس 

احبك يالرًس : هيام 

اهيمتس ي هيام : رًس لّ لها بييوىه وقال 

الرًس 



هيام بحب وهي اللي كاىت تحب رًس اشا كان 

يييوىها وهللا : مروق وروموسي وقالت 

الييه اببوهه : رًس طاِ الساًة وطهق 

تأرررتت 

وش بتسوي : هيام ؿحكت 

بأرستس ميي : رًس 

اايضضص : هيام لْت له بقوة 

مقسر اىسلتس مقسر بتأررر : رًس 

رًيس وييه اجلس : هيام 

ميي بمكتبي : رًس ابتسم 

هيام هست راسها بموآقة وكملت تأكل 

الضوكوالتة حقتها 

 ...............•••...............



يف بيت ابو موغور 

يذالة رالظ ابضري : سلمى بؾيق 

باليوؼ 

موه وييه بتسٓييييه اػالً : ام موغور بحسة 

 !!

رالاظ كيب بجيب لتس قْلي : سلمى 

الموؿوو 

اىقلييي مه وجههي يالْقيييرة : ام موغور 

سلمى استَْرت وهي كسرت تحْة 

ٓالغالة بالَلف وكليت لَرٓتها وهي تسًي 

اىها تبيس مه ام موغور اللي كليت ربيثة 

وتَار ًلى ًايلتها مه سلمى وكرهتها ٓجأة 

ليلى زقت باب ُرٓة موغور وسلمى 

هال ليلى ازرلي : وٓتحت سلمى لها وقالت 



سلومتي اكليي مه بيتوا مى : ليلى بؾيق 

موغور رليه يضتري لتس بيت اشا جلستي 

امي بتذرب بيوكم واىا م ايب ارسرك 

يييوين هوىيها : سلمى ابتسمت بؾيق 

وتهون وهللا اين ماسكة ىْسي ال اىْجر 

ًليها واحترمتها ألىها بيمر امي 

اسْه وهللا : ليلى حؾوت سلمى وقالت 

امسحيها بوجهي 

يييوين طسرلتس اىتي : سلمى ؿحكت 

الحيه 

مسري قلتها كصا وبيسيه : ليلى ؿحكت 

بتجلسيه تسققيه بكالمي وطْيك اىتي 

رالظ اسْه امسحيها بوجهي : سلمى 

!! سللمىى : ليلى توسيت ًيوىها وقالت 



اسْْْه : سلمى كاحت تؾحك وقالت 

وهللا م اًيسها 

التوسيه : كليت ليلى وهي تؾحك وقالت 

كلمي موغور 

سلمى هست راسها بويم وكليت ليلى 

ورجيت سلمى توسسح و السرير وتْكر 

كيّ بتْاتح موغور بالموؿوو وكيّ اىها م 

كملت اسبوو ببيتهم وامه ػايرة زٓت ميها 

وكاىت رايْة اىه يحب امه وم يبي يبيس ًوها 

 ...........•••...........

يف بيت الجس قاؿي 

حوييييه : ٓارس 

حويه كاىت تققى السلقة وتساًس جستها 

! طْيييه : وًمتها ام ٓارس وقالت 



قومي ميي : ٓارس بحسة 

قامت حويه والسكيه بيسها للحيه وزرلها 

حويه ريير ويه مالبسي ؟ : ُرٓتهم وقال 

اي مالبس ؟ : حويه ققبت 

مالبس زوامي وش مالبسه : ٓارس بحسة 

!! ييوي 

ماهي ٓالسوالب ؟ : حويه استَربت وقالت 

! وبيسييه طْيك مضتف 

ماللتس زرذلل : ٓارس ًغب ػسق وقال 

! هاااتيي مالبسيي بسسرًة 

حويه رمت السكيه ًه رجلها واىجرحت 

ترااا بيييت اهليي : وقالت بألم وػراخ 

جووب بيتووا وهللا ال اًللم اببوي وارواين 

! ًلييك 



هصشاا اشاا قسرتيي : ٓارس روقها وقال 

وسحبها مى طيرها للسوالب وقال بغراخ هس 

هاااه هصاا هو السوالااب وييه : روحها 

!! المالابس 

حويه كاىت تبكي ورجلها توسِ وزرلت يسها 

هصي هي : للسوالب وكليت مالبسه وقالت 

يالْارس 

ٓارس ارصها بقوة موها وكلى للحمام ًضان 

يلبس وكليت حويه وهي تيرج وترجّ 

 )وتبكي وقالت بوْسها وبقلب مكسوو 

يارب لييه ػار كصا وطْيه ػاير ًغبي 

ويؾربوي يارب اىا احبه وم ايب ارسره يارب 

 (سذره يل يارب 



وكليت مه الَرٓة وكلى ٓارس وطاِ زم 

و البالـ وٓس وٓتح الباب ومسك حويه قبل 

وطصا السم ؟؟ : تروح وقال 

لو كان يهمك بتيرِ بس : حويه بيسته 

ًغبيتك وؿربك يل اًموك ومياز ػرت 

تضوٓوي 

حويوي تكلمي مه : ٓارس مسح وجهه وقال 

! ايص 

حويه بكت ًلقول وحؾوت ٓارس اللي 

بسم هللا ًليتس يحويه : حاوكها وقال 

ٓارستس 

زرلها الَرٓة وكاىت حاؿوته وموهارة تبكي 

ٓاارس لييه ػرت كصا ليه ًالقتوا : وقالت 

! ػارت كصا ولييه ػرت تؾربوي كثيير 



وهللا اين اسّ : ٓارس ّطس ًليها وقال 

يحويوي واىتي اًصريوي ومه يحب بييصر 

اىااا ًصشررتك بسس : حويه بيست وقالت 

مياز اقسزرر 

ٓارس ٓس وارص طوقة االسيآات االولية 

وكلى موها ميقم جروح ولغقات وطاش 

: وًقم جرحها ولّ رجلها وباس ركبتها وقال 

سامحيوي يالحويه 

مسامحتك : حويه ٓست وحؾوته وقالت 

بس ال تيغب مره ثاىية ارجى ٓارس اللي 

تيرٓه حويوه 

ٓارس باس رسها ولّ وجهها وباس 

اسّ وابضري باللي : مبسمها وقال 

يرؿيتس 



رالظ روح : ؿحكت حويه بذجل وقالت 

لسوامك ال تتأرر 

ابتسم لها ٓارس وكلى ركؽ وىسل وسلم و 

راس امه وجسته وكلى للمستضْى 

 ...........•••.............

ٓالضرقية تحسيًسا الذبر 

هللا يليه : وًس سكرت وهي ترجّ وقالت 

ابليسس ًضاىيي قلت ابييك يييويييلللييي 

 !!

بوتت امضي بوتأرر و : طوق زرلت الَرٓة 

السوق 

يالله يالله : وًس ٓست 



كليوا وطوق مستَربة مه حركات وًس 

وش : وكيّ كاىت متوترة وقالت بهمس 

ػار طْيتس ؟ 

هاه ال ال وال طيء : وًس ؿحكت 

بكيْتس : طوق 

وًس سكتت وكملوا كريقهم وركبوا مى 

سامي وامهم وراحوا االسواق ًضان زواج 

وًس اللي بقى ًليه اقل مه طهر 

 ............••............

" ُرٓة الشيارة " يف ُرٓة منلمة تسمى 

ًوسك ********* سييس هآر ال: الحارس 

زائر 

سييس قام وكلى للَرٓة وطاِ ًازل وسلم 

ارحب يالضيد : ًليه بحرارة وقال 



مه يرحب يبقى وطذبارك ي : ًازل ابتسم 

سييس ؟ 

ىحمس هللا اىت اللي وش ػار ًليك : سييس 

؟ 

اسميوي اهلك رؿوا بالحكم وتركوك : ًازل 

هوا لحالك مياز طْواهم ٓاليسايم وبيتكم 

مسكر ومحس موجوز طكلهم م ػسقوا اىك 

توسجه 

!! اىاا ًارِ اػالً هصا واىا البكر : سييس بحسة 

وش بيرؿيك كيب ؟ : ًازل 

تجر هيام للسجه رٓيت القؾية ؟ : سييس 

ايه واتوقى اىهم طآوها : ًازل بذبث 

اي مقر رٓيتها له ؟ : سييس 

****** كلية الؾباـ : ًازل 



الااا يحممااار رًس يضضتَل : طهق سييس 

!! هواااك 

ههااااااه : ًازل ٓس مه اسم رًس وقال 

!! ررًيسز 

اييهه رًيس : سييس بحسرة 

!! وش ىسوي كيب : ًازل 

كيس : سييس  مر يوميه والقؾية مالها حس وا

اىها يف مكتب رًس 

تهقاها ؟ : ًازل بغسمة 

ايه : سييس 

كيب الحيه ؿربت : ًازل ؿحك 

ًغْوريه بحجر 

كيّ ييوي ؟ : سييس ققب 



زام يحبيبي القؾية للحيه مالها : ًازل 

كيس  حس ٓأكيس اىها وػلت لمكتب رًس وا

ان رًس تستر ًليها 

كيييس اىه رمااهاا وبوجره : سييس ٓس  وا

للسجه هو وهيام وممكه يوْغل مه 

طَله 

بالؾبف احب اللي يْهموون : ؿحك ًازل 

احتسم بس : سييس 

يالله اىا استأشن الليلة ملكة ارتي : ًازل 

كون موجوز واطوِ تحركات ًايلة  والزم ا

قاؿي 

ماطاءهللا مه رصت ؟ : سييس 

مسري اتوقى اسمه صيس مسري زايس : ًازل 



ايه زايس وتراه قريييب موهم : سييس ابتسم 

ييوي بتضوٓهم كلهم الليلة 

ازري : ًازل 

وزًوا بيؽ واثويوهم مجهشيه رقف ُير 

رقتهم و ٓارس اللي ىجحت وكان ًازل 

جايب سحارة وسحرت ٓارس بْوجال قهوة 

.. طربه ٓارس قبل يضوِ ًازل حويه

 .............•••.............

ٓاليمل 

هيامي تجلسيه ٓالسيارة ؟ : رًس 

كم بتجلس ؟ : هيام 

 ساًات ٨ ساًات اىل ٦: رًس 

! تسستههببل : هيام طهقت 

اىسيل كيب : ؿحك رًس بقوة وقال 



ىسلت هيام وطآت المباين الكبار ومليااىه 

اىوار سيارات اليساكر والضركة واػوات 

الرجال اليالية رآت ومسكت شراو رًس 

اللي ىاهرها وؿحك ووقّ ًوس طباك 

مضيوا ؟ : سيارته ولبس البريهة حقته وقال 

هيام هست راسها بهسوء ومضى وقال واحس 

اليميييس رًس به : مه اليساكر بغوت ًايل 

***** محمس به قاؿي ال

الكل بسون استثواء لْوا له واستيسوا وزقوا 

التحية له وقّ رًس واستيس وقال بغوته 

اسسستتررح : الررّيم 

الكل اىغاُوا لكلمته وهيام اللي هااامت يف 

وزها وكيّ كان رجااال وله هيبته ًوس  ًّ ر

كثر ومسكها وزرلها  الرجال وّطست و شراًه ا

ميه وكل رقوة يمضيها زارل المبوى الكل 



يسق له تحية حتى وػل لضذع ًرٓته 

هيام وكان موغور وجوبه ػالح 

اسستيس : وقال موغور بغوته الثقييل 

رًس ترك يس هيام ووقّ برجولته وزق تحية 

استرح يالرًس ارحب : موغور ابتسم 

هللا يبقيك : رًس ابتسم 

طيوسه : سلموا و بيؽ وهمس له موغور 

جايب المسام ؟ 

مالك طَل ٓيها : رًس احتس ػوته 

استيس : ؿحك موغور وقال رًس لغالح 

زق ػالح تحية لرًس وسلم ًليه وهو 

يؾحك 

اىا استاشن وراي طَل وهللا : رًس 



اشىك ميك وال توسى توقى : موغور 

كلى رًس لمكتبه وهيامه ميه وكاىت ميجبة 

بكل طيء طآته وكيّ كان زوجها ٓذم 

وهيبة 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

هااااااي يحلوييييه وحضتووىوي استمتيوا  )

 ، ٓيه بارت ثاين بس ًضاين برا �بالبارت 

 ٤ او ٣البيت بيتأرر طويتيه ييوي و الساًة 

 ( ���الْجر

كلى رًس لمكتبه وهيامه ميه وكاىت ميجبة 

بكل طيء طآته وكيّ كان زوجها ٓذم 

وهيبة 

زرلوا المكتب حق رًس 



هيام اجلسي هوا وال تتحركيه : رًس 

ليه ويه بتروح ؟ : هيام استَربت 

طوي واجيتس : رًس 

هيام هست راسها بموآقة وكلى رًس يجيب 

له كم طَلة ويرجى 

 ...........••............

ٓالمستضْى 

ال وهللا م كوت ازري اىك : ٓارس ابتسم 

مساوم 

بس وهللا لك ٓقسة : ثامر ؿحك 

كثر وهللا : ٓارس  ا

وسلموا و بيؽ وكان ثامر ػسيق مقرب 

لْارس 



اجل وهللا ان قهوتك ًلي : ثامر 

لييه تحلّ : ٓارس 

يرجال امص واؿح اىك م اىت : ثامر ابتسم 

و بيؾك 

ٓارس مسك راسه وهو كان ًوسه ػساو 

تم اجل وابضر باليوؼ : رْيّ وقال 

اليوؼ راسك : ثامر 

اتجهوا لمقهى ػَير جوب المستضْى 

وجلسوا ٓيه 

ٓارس اىت االيام شي ماىت و : ثامر بضك 

بيؾك ٓيك طيء ؟ 

مسري وهللا ػاير ًغبي : ٓارس بتيب 

واتورٓس بسرًة والغساو م يْكوي 



كيّ ييوي مه ايص بالؾبف ؟ : ثامر طك 

ومه متى بست ميك 

وش ًوسك : ٓارس كاىت ًيوىه حازة وقال 

الموؿوو تحقيق ؟ 

ايه تحقيق : ثامر مسك شراو ٓارس وقال 

وؿيك مو كبييي 

بتسكت وتضرب : ٓارس ًغب وقال 

قهوتك وال اقوم ؟ 

بكيْك يالْارس : ثامر بقلة حيلة 

سكتوا وطرب ٓارس قهوته وقام ًلقول 

وكلى مه المستضْى وهو ىاوي حويه اشا م 

سميت له 

 .............•••..............

يف بيت الجس قاؿي 



باليآية وهللا : حويه 

ييآيتس يبوتي يحويه : ابو محمس 

حويه طالت اُراؼ الَساء ورلغت وقالت 

ًمتي : 

لبيه يحويه الْارس : ام ٓارس بحب 

ال وال طيء : حويه اوجيها قلبها وقالت 

ام ٓارس م طكت وراحت ًلقول هي وام 

محمس للسوق مى ابو محمس وال هي زقايق 

اال واىْتح الباب بقوة وزرل ٓارس وهو يْور 

ًغبية 

!! ييمه وطصا : حويه ٓست مه السرير 

حووووييييووه : ٓارس بغوت ًايل هس البيت 



حويه ركؾت وسكرت باب الَرٓة وم كان 

ٓيها مْتاح وكان سابقها ٓارس بذقوة وارص 

يوييلليي ويالااه : المْتاح ميه وقالت 

ٓارس جاء وٓتح الباب بقوته وطاِ حويه 

كيّ كاىت ؿييْه وػَيرة قسامه وقالت 

ٓاارس تكْى ال : وًيوىها تهل زموًها 

تؾربوي تكْى يالْارس 

ٓارس ركؽ لها ومسك طيرها وقربها موه 

اججلل ارؾييي ليي : وقال بحسة 

الااا يالْااارس : حويه كارت ًيوىها وقالت 

الاا مو الحييه اشا كليوا بييتوا لحالواا 

م ٓيييه احسز ٓالبيييت : ٓارس ػرخ ٓيها 

رليووي ارص راحتي ميتتسس 

ال ال ال : حويه كاىت تهس راسها بسرًة وقالت 

وررر واترك طيرري وررر 



ٓارس ّطس ًليها وبيسها وػْقها كّ زوى 

يببووت : ػوته يف ارجاء الَرٓة وقال بحسة 

الكلبب كالامي اللي يمضضي يحييوواااىه 

حويه اىهارت ػسق وارصت التحْة اللي و 

السرج الغَير وقالت بقوة تيكس السموو 

ٓااارس وهللا ال تقرب موي : وػوتها المهسوز 

اين ال اؿربك 

ٓارس ىف ًليها وتأررت حويه واًتالها وهو 

بييسز تبيييه تؾربيوويي : يغارخ 

حويه بقلة حيلة مسكت وجهه وباست 

مبسمه بقوة وارتذى ٓارس ًلقول وبيست 

وقالت بغوت يرجّ وًيوىها اللي تَرقت 

تكْى يالْارس التوجيوي وتوجى : زموو 

حويوك تكْى التكون السبب يف بيسي موك 



ٓارس ىسل لها وباسها بقوة وكمل تحت 

... �زموو حويه وو

 .........•••..........

يف بيت ابو رًس 

ليه طرايتس ىقلى ؟ : كاسر 

ويه ؟ : ليه استَربت 

بقلى مى شيب للملكة امي وابوي : كاسر 

راحوا وتيايل ميي 

: ليه طهقت وهي تصكرت كل طيء وقالت 

هاااه ال ال 

: كاسر راِ تكون ليه م تبيه وقال 

طْييتس ؟ 

بس اىت وهو ليه اجي اىا : ليه 



بوروح لألستراحة يحلوه وهو : كاسر ؿحك 

يف زوامه 

رالظ كيب متى ؟ : ليه 

بيس طوي : كاسر 

يالله رلوي اتجهس : ليه ؿحكت 

كثر البوات  كليت ليه وهي اػالً كضذة وا

كضضذة وكاىت تْته اشا تشيوك ورلغت 

وحقت طوي رطات مه ًقرها ولبست 

ًبايتها والكيب االحمر حقتها وطوقتها 

كسسوارات يسيوها ورواتمها اللي كاىت  وا

يالله ؟ : تّضس وكليت 

اه ياليه طْت االحمر : كاسر ىاهرها وقال 

وتصكرت وًس 

يحلووه اللي : ليه ركؾت وحؾوته وقالت 

ييرِ لون زوجته المْؾل 



وهللا التلوميوي كل مره اطوٓها : كاسر 

البسة احمر 

ايه بس مو كل مره : ليه 

يالله ؟ : كاسر ابتسم 

ليه مسكت شراًه وكليت واستوقْت 

كاسر ًوس المراية الكبيرة اللي ًوس باب 

حف وجهك ًوس كتْي : الرجال وقالت 

ىسيتي اين كويل ؟ : كاسر 

رلغوي وال لّ بوجهك : ليه ؿحكت 

وىاهرين 

كاسر اىغاٌ لكلمتها وػورت ػورتيه جوبه 

كالية مى زوجك : وارسلتها لوًس وقالت 

مووتتي 

ييحيييوااىووهه : كاسر بحسة 



امص يالله : ليه اىْجرت ؿحك وقالت 

كليوا وركبوا سيارة كاسر ومسكت ليه يسه 

يويلتس ي : وػورت وهو ماهو ميها وقال 

ليه ترسليوها 

اوبس ارسلتها : ليه ارسلتها وقالت 

كاسر كان بيتكلم بس قاكيه مكالمة وًس له 

طيوسها : واىْجروا يؾحكون وقالت ليه 

المرأة الضرقية الَيورة 

لبيه : كاسر ابتسم ورز 

ًاجبتك الغور ؟؟ : وًس بحسة 

كاسر حف الجوال ًوس اشىه اليسار ًضان م 

طكلتس ىسيتي كيّ : تسمى ليه وقال 

رليتيوي اليوم ؟ 



كييب اىت اللي كارت ىيتك : وًس طهقت 

اىا طسرلوي 

: كاسر وقّ وىسل مه سيارته وقال بحسة 

تقوليييه يل ابيييك طللون تبيوويي 

ابييك بالوية حقتك اللي ٓكرت : وًس بحسة 

! ٓيها اليوم رالظ 

!! ووًيس : كاسر ؿرب بيسه الجسار وقال 

هااه : وًس 

وقسم بالله م ارليتس : كاسر بحسة وبذبث 

كون ولس محمس به قاؿي اشا م  واىا م ا

رليتتس توسميه و كملتتس وبتضوٓيه 

! وش بسوي مه اول ليلة 

وش بتسوي هاه وش بتسوي : وًس 

اللي تيرٓيوه صييييه : كاسر همس 



ليه : وسكر كاسر وكلى وركب سيارته وقال 

يويلتس تتكلميه 

ايص ؟ : ليه استَربت 

كلى كاسر بوكيت زراىه وطَله بوالًته 

!!! تتسززرذوووه : وػررت ليه 

اىوقمميي : كاسر لّ لها بحسة وقال 

واىا اقول ليه : ليه كاىت مغسومة وقالت 

اطم ريحة زران يف بيتوا بس تغسق طكلك 

يجصب يكلب 

كاسر ابتسم و جوب والسران بيه طْايْه 

يويلليي : وػورته ليه وػررت وقالت 

يالغوورة 

كاسر ؿحك ومضوا متجهيه لبيت ابو 

ؿاري 



 ..........••...........

ٓالضرقية 

يويلي وياله ػسق احسوي : وًس بذوِ 

زوزتها 

وماهي اال ثواين ووػلتها رسالة مه ليه 

ياليييلل ليه : وقالت 

وٓتحت وكاىت ػورته وهو يسره ومكتوب 

رير وش سويتي ٓيه : تحتها 

كاىت وًس تتأمل كيّ ساًته محاوكه يسه 

اللي كاىت ملياىه ًروق وال مه ثوبه االسوز 

وطماُه االبيؽ وال مه ابتسامته اللي 

ليبت يف مواصيه وًس وًلقول كليت ركؽ 

يمهه رلغوا ػح مؾايق السواج ؟ : وقالت 

ايه ليه : ام طوق 



ىبي ىرجى الرياؼ : وًس 

تستهبليه وبيسيه وطو : ام طوق طكت 

ػاير طيء 

يمه تكْيييه ايب الحق و كيب : وًس بحسة 

يف الرياؼ 

كيب ميك كيب ُيره وبيسيه : ام طوق 

! كيّ ىسآر 

حجست والقيارة بيس ىع ساًة : وًس بجسية 

طهقت ام طوق وكليت ركؽ لضوق 

بسسسرًة تجهسززي : وقالت 

ٓست طوق وٓهمت ان وًس جابت ٓيهم 

الييس وجهسوا ًلقول واىتهوا مه كل طيء 

 زقايق ١٠يف اقل مه 

يالله يالله ىازوا سامي : وًس ؿحكت 



سامي كان تحت ٓالسيارة وركب كل 

االُراؼ وىسلوا له وكار للمقار ولحقوا و ارر 

زقيقة وركبت وًس القيارة وقالت يف ىْسها 

وهللا م يْوتوي طكلك وهللا ان آتوك  )

 (بضكلي 

 .............•••..............

 المَرب يف هيئة الؾباـ ٦الساًة 

هيامي : رًس بتيب 

هيام كاىت تتابى مسلسل وتبكي متأثرة 

وتاكل طوكالتة 

طْييتس : رًس ٓس وركؽ لها وحؾوها وقال 

؟ 

تأثرت مه الحلقة : هيام ؿحكت وقالت 



: رًس ىاهرها وكان وجهه مليااان حب وقال 

وه بيس ًمري اللي يتأثرون جيلوي وهللا 

ٓسوتهم 

حبيبي تيباااان : حؾوته هيام وقالت 

وواؿح ًليه 

اىضهس : رًس حاوكها 

رلغت ؟ : هيام 

ايه يالله البسي وبوقلى لملكة وزواج : رًس 

زايس وجيهان 

ييووووه ىسيييتها : هيام طهقت 

والليلة الزم اىام يف : رًس ؿحك وقال 

حؾوتس 

اًوبوك اىا لك ميليك وهللا ال : هيام 

اكْضك مه حؾوي 



يالله التْتحيه الباب : رًس باس رسها وقال 

بروح لموغور اوقى واقوله يجي ميوا للملكة 

هو وسلمى واجيتس 

هيام ػْقت وكاىت مثل لألكْال وقالت 

وىااااسة اطتقت لسلمى : بحماس 

يحنها ٓيتس : رًس ابتسم 

وكلى وهيام ترسل بوسات ٓالهواء ورصا رًس 

وحسه وحقها و مبسمه وابتسم وكلى 

هيام لبست بسرًة ًبايتها بحكم اىها كاىت 

موْرزة يف مكتب رًس اللي محس يسرله 

ورلغت وجلست توتنره 

رًس زرل مكتب موغور وزق تحية 

استرح يالرًس : موغور 

مضيوا ؟ : رًس 



اي وهللا ال ىتأرر و الرجال : موغور ٓس 

رًس وقى وكلى مى موغور وارص هيام 

واتجهوا لبيتهم ًضان يتجهسون ويذلغون 

ويقليون 

زرلوا البيت وكاىت هيام بتركؽ بس ٓجيها 

وهللا م : رًس اول م طالها بيه يسيوه وقال 

تركؾيه وتتيبيه ىْستس واىا جوبتس 

ياهيام الرًس 

اىتبه : هيام ؿحكت وحاوكته وقالت 

تقيحوي 

آاااا ًليييتس اكيحتس : رًس احتس ػوته 

بحبي وال اكيحتس مه بيه يسيوي 

احبك : هيام باس رسه وقالت 

اهييييمتس بس : رًس زرلها الَرٓة وقال 

مستيجل وهللا وزايد وهللا يستر 



ؿحكت هيام بقوة وزرل رًس يارص طور 

لجسمه بس وكلى كيران ولبس ثوبه 

الكحلي ولبسه وتيقر وتبذر وزرل الَرٓة 

وكاىت هيام تجاهس ًضان تسكر ٓستاىها 

! ماطاءهللا مققمة ميي : الكحلي وقال 

يممههه : لْت هيام بسرًة وقالت 

اتركيه اىا : ؿحك رًس وتقسم لها وقال 

اسكره 

تْك ازمه وهللا : هيام بيست يسيوها وقالت 

رًس سكره ومرر يسه و ههرها وارتيص 

ررًيس : جسمها وقالت 

رًس رٓى طيرها وسكره كويس وباس رقبتها 

مضيوا يييون الرًس وهيامه : مه ورا وقال 

توكلوا و هللا : هيام ارصت ًبايتها وقالت 



كليوا مه البيت وريحة اليوز مى الياسميه 

كاىت مليااااىه يف بيتهم وتسل اىه هيام الرًس 

كالييه بكضذتهم 

 ...........••............

يف االستراحة 

زايس ويه شيب ؟ : ؿاري 

بيجي مى كاسر : زايس 

رالظ : ؿاري هس راسه وزرل زارل وقال 

جهسىا 

! ال م جهسىا رًس بايق م جاء : ابو محمس 

اىضهس اىوا بسوىه وال طيء : ؿاري ابتسم 

هللا يذليه يل ولكم يارب : ابو رًس ابتسم 

وألهله 

امييه : الكل ابتسموا وقالوا 



 ............•••...........

يف سيارة كاسر 

اكلى يالسبك اىا برا : كاسر زق و شيب 

جاايييك : شيب ابتسم 

ارجيي ورا : كاسر لّ لليه 

! ىويمم : ليه تذغرت 

بوت شيب بيجي : كاسر بحسة 

! وش اسوي له : ليه ؿحكت بأستْساز 

بقلب قهوة وبجيتس : كاسر ىسل وقال 

وابيتس ورا سامية 

زز امها : ليه 



كاسر ىسل وماهي اال زقيقتيه وجاء شيب 

كب اللي ليه  وهو و جواله وٓتح باب الرا

هييه التسًسوي : جالسه ٓيه وٓست وقالت 

ييممههه هللا : شيب كار جواله وكاح وقال 

يذررطتتسس 

! هللا يذررطك اىت : ليه توسيت ًيوىها 

!! ليه : شيب ٓس وزق قلبه وقال 

ايه ليه مه كوت توتنر ييوي ؟ : ليه 

لبى وهللا روحتس : شيب ابتسم 

هااه : ليه ٓست 

يالله تْؾلي بال : ىسل شيب وارص جواله وقال 

مقروز 



وكان شيب ماسك الباب بيسه وم كان ٓيه 

اِ : مسآة لليه ًضان تقلى وقالت بملل 

كيب ابيس 

اىسيل بس : شيب بحسة 

وقْت ليه واىيسمت المسآة بيوهم وقال 

اًوبوتس وهللا م تروحيه مه ايسي : شيب 

وش تقول اىت : ليه توسيت ًيوىها وقالت 

 !

كثر وقال  احبتس ي اللي : شيب قرب ا

سببتي لييه بقلب الصيب 

شيب ورر ايب : ليه كان قلبها بسق وقالت 

اركب ورا 

ًيون الصيب وروحه : شيب 



ليه بيست يسه وارتيس مه مسكتها ليسه 

! بس رالظ اًقل : وقالت 

ياويييل حالك يالصيب : وركبت ورا وقال 

وركب وطويتيه ورجى كاسر وميه قهوة 

تحبون القهوة السوزاء ػح ؟ : وقال 

ايه بالله : شيب ابتسم 

احبها بس تسبب يل : وارص كوبه وقالت ليه 

رْقان 

اجل اتركيها : كاسر 

بس رطْة ًقوي : ليه 

كاسر مس لها الكوب ورطْت موه ورجيه 

كاسر قسام ومضوا لألستراحة ًضان زواج 

زايس وجيهان اللي كان مستيجل وبس بيه 

اليايلة بسون حؾور قوي 



وػلوا كاسر وشيب لألستراحة وىسل كاسر 

وىسلت ليه واىتبهت ان كوبها يف يس شيب 

: وكان روجها و طْايْه وقالت بهمس 

شيييب 

ًيييوىوه : شيب ٓس ولّ لها بقوة 

! طْايْك : ليه بذوِ 

تبيوها ؟ : شيب بذبث 

رييير ال روجي : ليه طهقت وقالت بذجل 

! كبى ًليها 

ازري كيب : شيب ابتسم 

ولّ وتلقم وكلى مى كاسر للرجال تحت 

ػسمة ليه اللي توها تسري ان شيب جايها و 

. وجهه بيس م طآها وركؾت لقسم الحريم 

 ............••.............



يف بيت ابو محمس 

ٓارس : حويه قامت بتيب وقالت 

: ٓارس كان ُاـ يف ىومه وهمهم لها 

هممممم 

حويه ارتاحت اول م ًرٓت اىه م سووا لها 

ٓارس : طيء و كاىت احؾان وبس وقالت 

الملكة والسواج 

اي ملكة وزواج ؟ : ٓارس 

اِ طْيك ىسيت حقت : حويه بملل 

جيهان وزايس 

االاااان تجهسصيييه : ٓس ٓارس وقال 

هللا : حويه استحقرته وراحت وهي تقول 

يارصك ويارص قلبي اللي مو راؿي يقسى 

ًليك 



اما ٓارس زرل يارص زش ًضان يغحغح 

وكلى ولبس ثوبه وكلى ركؽ لحويه اللي 

كاىت مالك جالس ٓالغالة كاىت تْته بكل 

هاه يالله ؟ : ميوى للكلمة وقالت 

يحلوها حويوي يحلووهاا : ٓارس ابتسم 

مضيوا بس : حويه قامت وقالت 

تيايل كيب : ٓارس احتس ػوته وقال 

: حويه لْت له ومضت وحاوكته وقالت 

ًيوين 

وطصا الشييييه ؟ : ٓارس ارتذى وقال 

هصا واىا ارترت اىيم طيء : حويه ؿحكت 

ًوسي 

احبتس كيب : ٓارس حاوـ رغرها وقال 



: حويه حقت رضمها و رضمه وقالت 

تهيييمك حويوك 

: ٓارس ىسل وسرق مبسمها له وقال بتذسر 

وٓارسها ييضقها 

ىسلت حويه راسها بذجل ومضت وهي 

طابكه يسيوها بيسيوه وكليوا لألستراحة 

 ............••.............

يف المقار وػلوا اهل ام طوق 

ًاز زاموا وػلوا بسري رلوىا ىحؾر : ام طوق 

الملكة 

وًس اىضقت ابتسامتها ألىه اريًرا ٓهموا 

يالله : رقتها وقالت 



كليوا لبيتهم وتكضذوا طوق وحويه 

وكليوا ًلقول لألستراحة ووًس ىاوية كاسر 

ىية 

 ......

هيامي شاك باب : ٓاألستراحة ىسل رًس وقال 

الحريم ازرلي ميه 

تيايل احغوك : هيام ارصت طوقتها وقالت 

يحبيبي 

رًس ابتسم وجاها وجلس و ركبته وهي 

جالسة يف المرتبة حقت سيارته وحغوته 

ااااه يحلو الرًس : وقالت 

وااااااه يحلو هيام الرًس : رًس قام وقال 

ابتسمت هيام وىسلت وراحت للحريم واتجهة 

رًس للرجال وقال بغوته الرجايل تحت 

سالاام ًلييكم : مسامى هيام 



اررحححببب ، ًلييكم : الكل ٓسوا له وقالوا 

السالام 

بسم هللا ًليك : هيام مسكت قلبها وقالت 

الرحمه الرحيم هللا يسيمك يل ويحْنك مه 

كل حاسس وحاقس 

وزرلت للحريم اللي ٓسوا لها وسلمت 

ًليهم وجلست جوب بضرى 

سلمى بتجي ؟ : بضرى 

ارتتس ترا : هيام ؿحكت 

ازري بس م رزت : بضرى ؿحكت 

بغْقها اشا م جات : هيام 

كْو واىا ميتس : بضرى 

هيام جيتي مى رًس : ليه جات ركؽ وقالت 

؟ 



لبيه ايه ليه ؟ : هيام لْت لها 

كويس احسبه م جاء : ليه بهسوء 

ال ميليتس بس جس : هيام ابتسمت وقالت 

تبيه موه طيء ؟ 

ال رالظ بكلمه بيسيه : ليه 

تمام : هيام احترمت اىهم اروان وقالت 

يحيايت 

ٓالمجلس 

حميس : رًس جلس بهيبته وقال 

لبيه : محمس لّ له 

لبيت حاج ٓارس بيجي ؟ : رًس 

وهللا مسري : محمس 

ُريب اىه للحيه م جاء : رًس استَرب وقال 



اػالً له ٓترة ماهو ًاجبوي : محمس 

وطْييه ؟ : رًس احتس ػوته 

محمس حكى لرًس ًغبية ٓارس بسون سبب 

بس ؟ كيب يمكه : وكيّ تَير وقال رًس 

مه طَله 

وهللا مسري : محمس 

يالرًس : كاسر جاء يركؽ 

لبيه : رًس وقّ ًلقول 

: كاسر مسك شراو رًس وقربه موه وهمس له 

! ًازل موجوز 

رًس كارت ًيوىه وكاحت يف ًيون ًازل 

يليه ابوه وجهه كوييييلل : وقال 

كثر و رًس وقال  يويلك تقرب : كاسر ّطس ا

موه اتركه جاي ًضان ارته وبيروح 



كيب يغير رير : رًس مسح وجهه وقال 

كاسر راح وجلس رًس وماهي اال زقايق 

سالم ًليكم ييرب : وزرل ٓارس 

الكل قاموا وسلموا و ٓارس ووػل لرًس 

يهال برًس قلبي : وقال 

هال بْارس قلبي : رًس ابتسم 

حؾووا بيؽ وباسوا رضوم بيؽ وقال 

ُريب جاي بسري : ٓارس 

اال اىت اللي ُريب جاي متأرر : رًس ؿحك 

مضها ًاز التسقر و كل طيء : ٓارس بحسة 

اسويه 

رًس الحم كيّ قلب ٓارس بس تجاهل 

! التوآد كيب : وقال بحسة 



ٓارس ػس واتجهة لمحمس وسلم ًليه وكاىوا 

ارر الواس ورجى يجلس جوبهم وتقسم ًازل 

وحف سحر يف قهوة ٓارس وًقاه وارصها 

ٓارس وىسلها و القاولة وػب لمحمس 

: وارصها وتقسم لرًس وػب له قهوة وقال 

سم 

اسلم : رًس بحسة 

ارصها رًس وىسلها و القاولة ومضى ًازل 

مه ًوسهم بسرًة وهو م يبي يتورـ ٓيهم 

ًيال موجس بيتسوج ؟ : ٓارس 

ايه مستيجل تووه رقب قبل : محمس 

يوميه 

ُريب وهللا بس هللا يوٓقهم يارب : ٓارس 

اميه : رًس ومحمس 



يالرًس طْيك ساكت : ٓارس 

رًس م رز وطرب قهوته وًغب ٓارس وػس 

وطرب قهوته وطهق اول م حس بغسااااو 

زاهمه وٓسوا محمس ورًس له 

ٓااارس طْييييك : رًس بحسة 

: ٓارس كان ماسك راسه بقوة وقال 

كليويي برااا 

بسم هللا ًليك قم قم : محمس 

مسكوه مه يسيوه وكليوه برا تحت اىنار 

ايب حويه : الرجال وجلس برا وقال 

وش تبي ٓيها ؟ : رًس احتس ػوته 

مااالك زرلل زوجتتتي : ٓارس بيغبية 

يذيي وش تبي 



ٓااارررس ال تذتببرر : رًس اىهبل وػاح ٓيه 

! ػبررري 

يالله اىك تارصه : ٓارس مسك راسه وقال 

يارب 

ررًيس اركس : محمس ٓس ومسك رًس وقال 

حميييس : رًس م كان يضوِ طيء وقال 

ورررر 

يالكاسسرر : محمس بغوت ًايل قال 

يالصيييب 

ٓسوا كاسر وشيب وكليوا برا وكار كاسر 

! طساااللْة : ومسك رًس وسحبه وقال 

اشا اىت : رًس كالى بييون كاسر وقال بحسة 

! و ابوي امسكوي 



وزِ كاسر ومضى متجه لْارس بس 

اًقبب اي : قاكيها مسكت كاسر له وقال 

! ولس ابوي واروك يالرًس 

كااااسسسرر ورررر : رًس لّ له بقوة 

ٓارس ػاح ٓجأة وكاح و االرؼ مَمى 

وقسم : ًليه وٓسوا له كلهم وقال محمس 

بالله الرجال ٓيه بالء 

ىسلووه رلوه يتوْس وييه ًالجه : رًس بحسة 

 !

كيس يف جيبه : كاسر بذوِ  ا

زرل رًس يسه بجيب ٓارس وم حغله وكار 

للمجلس للجس قاؿي 

جسي ميك ًالج ٓارس : رًس بتوتر 



ابو محمس زرل يسه بجيبه وكليه وقال بحسة 

وطْيكم طليتوه : 

مآيه طيء بس اىكتم : رًس 

رصا رًس اليالج ورجى ًلقول وًقاه ٓارس 

لكه م كان اللي يف ٓارس كتمة بس ػساو 

مه السحر اللي طربه وكلى لهم ؿاري 

بسم هللا ًلييييه : مستيجل وقال 

رًس بذوِ وًيوىه كاىت توؿح روٓه وقال 

تكْى ي ؿاري الولس ٓيه طيء م ىسري : 

وطهو 

ًقيتوه : ؿاري جلس وبحكم اىه مقوو قال 

ًالجه ؟ 

ايه : كاسر 

بس طكله م كان مكتوم بس كاح : شيب 

ًليوا 



وش السواة كيييب ؟ : محمس برًب 

حمووز التوترىويي : رًس بحسة 

ابضر ابضر : محمس 

ؿاري رٓى راس ٓارس وهو بسيهًيا قرأ ًليه 

وىف ٓارس ًلقول وًرِ ؿاري اىه مسحور 

امسسكووه : وقال 

رًس طله وكار ٓيه لَرٓة الحارس وكليوا 

الحارس وزرلوا ًليه وًلى زرولهم زرلت 

اًقبب ي : سيارة سامي وحمس وقال حمس 

سامي اممص 

ًييياااللل : سامي ٓس وكاروا لهم وقال حمس 

وش اليللمم 

مسررري مسرري : رًس لّ له 

ساامي ؟؟ : كاسر ققب 



هال هال : سامي ابتسم 

كيّ جيت اىت : محمس 

ماااهووو : رًس ػرخ بغوت هس المكان 

! وقتتكمم اىت وييااه امسكوووا ٓااررسس 

الييال ٓسوا واىغاُوا لكلمته ومسكوه بقوة 

وجلس ؿاري و راسه وكمل يقرأ تحت 

ػراو ٓارس اللي كان السحر ٓيه جوية 

وتحاول تقاوم تحت قراءة ؿاري 

: ٓارس كلى موه ػوت ارتيسوا الضباب موه 

رالاااظ وهللا بقليى رالاااظ 

اكلللييييي : ؿاري بحسة 

ماهي اال ثواين وارتذى ٓارس قسامهم وكاح 

حمسلله : ؿاري 



: رًس كان يوتْؽ مه اليغبية وقال بحسة 

!!! ًااازل 

الكل لْوا لرًس اللي كلى وسحب سالحه 

يوييلليي ويالااه : مه حسامه وقال ؿاري 

ررًيس : محمس كار وراه ووقّ قسامه وقال 

استههس بالله 

ووررر موووي : رًس بحسة 

التسرل : محمس قرب موه وهمس له بحسة 

ىْسك السجه هيام وولسك يوتنروىك 

استهس بالله يالرًس 

رًس زِ محمس ورٓى سالحه ورمى ٓالجو 

وكليوا الرجال ًلقول وقال بغوت هس 

وهللا اللصي ىْسييي بيسزه اين ال : ارواحهم 

اشببح ًاازل اشا م كللى مه قساااامي وهللا 



ال ارمي ىْسسي بقرريق م ابييه كليووه 

الحرمة كليووه 

! رًس احتس وطْييك : ابو جيهان بحسة 

ولسك الكلب ساحر ٓارس وىاويه : رًس بحسة 

!! ىية طيوة 

استوْرت المجالس بما ٓيها بيس كلمة رًس 

كليووه : وقال 

يذوي ٓارس : كاسر مسك يس رًس وقال 

بذير رالظ هوىها وتهون 

كاسر ابيس موي : رًس لّ له 

سامي كيّ : كاسر بيس وراح لسامي وقال 

جيت م كوت ٓالذبر ؟ 

اال وهللا بس وًس ىكبتوا : سامي ؿحك 

وجيوا 



!! ووًيس : كاسر احتست ىنرته وقال 

سامي تجاهل كاسر وكلى للرجال اللي كاىوا 

يسورون ًازل اللي ارتْى مه اىنارهم 

ًلقول 

وًس كاسرها هوا : كاسر مسك قلبه وقال 

واىا ارر مه يسري يوييل قلبي وياله 

م : رًس زرل سالحه واتجهة للمجلس وقال 

!! ٓييكم رجال اىتوا وييه شلّ شا 

رًيسز احتتررممم : ابو رًس بحسة 

!! ىْسسسك 

محضضوم يتاج : رًس رز بغوته الررّيم 

راسي 

رالظ قْل و الموؿوو وبيسها : ابو رًس 

آتحها مى الحكومة وال ىسيت وش اىت ؟ 



رًس هس راسه بويم وكلى لْارس اللي كان 

ٓارس كيْك : يرجّ ويضربوىه طاهي وقال 

؟ 

بذييير وش : ٓارس لّ له وابتسم وقال 

ػار ؟ 

طيء هللا يشيسك جهل ٓيه : رًس بحصر 

وهللا احس اين احسسه : ٓارس ارتذى وقال 

بكثيير 

اسميوي ارص : ؿاري سحب رًس برا وقاله 

ٓارس وكليه اليحؾر السواج 

ليه ؟ : رًس ققب 

رايّ ًليه مه ًيال الحرام رويف : ؿاري 

يسوون له طيء ويوتهي امره 

كيب : رًس احتس ػوته 



اسميوي : زرل رًس وارص ٓارس وقال 

تذاويوي ؟ 

ويه ؟ : ٓارس استَرب 

ىجيب اليضاء : رًس 

تم وهللا اىه تم : ٓارس ابتسم 

تتم آراحك يالْارس : رًس ابتسم 

كليوا ٓارس ورًس مه االستراحة وابيسوا 

موها جًسا 

ًوس كاسر ارص جواله وزق و وًس ووػله 

ػوتها 

لبيه : وًس 

!! جيتي : كاسر بحسة 

ابضرك : وًس ؿحكت 



اكليي يل بسرًة : كاسر 

اركس حبيبي اركس : وًس 

ووًيس الضضووق : كاسر اىْجر ًليها 

شبحووي يوًيس اكللييي 

رالظ ويوك ؟ : وًس ابتسمت 

بحوش الحريم رلغيوي : كاسر 

تمام : وًس 

سكر كاسر ووقّ يوتنر الباب يوْتح 

ويضوِ الوًس 

 ..........••..........

يف بيت ابو موغور 

سالم ًليييكم : موغور زرل البيت وقال 

ًليكم السالم : ام موغور وابو موغور 



يولسي بتحؾر ملكة زايس ؟ : ابو موغور 

اي بالله بحؾرها : موغور 

يالله مضيوا : ابو موغور كان جاهس وقال 

الحيه ؟ : موغور ققب 

ايه الحيه طْيك ؟ : ام موغور بحسة 

وهللا ؟ وتبوين اكلى بالبسلة : موغور ؿحك 

؟ 

ال كبًيا بس ارلع يالله : ابو موغور 

موغور حف اػبيه و رضمه وكلى ركؽ 

للسور الثاين وزرل القسم حقهم هو وسلمى 

وكان كايف واستَرب اىه م سميها تغارخ 

: وتضتَل او تتشيه زرل وزق الباب وقال 

ويه الحلو ؟ 



اػلي : سلمى سلمت مه ػالتها وقالت 

وهللا 

موغور طَل الوور وطاِ سلمى بكامل 

ال اله اال هللا سبحان اللي : صيوتها وقال 

سواتتس 

سلمى سْقت الجالل وحقته بمكاىه جوب 

موغور تيال طوي بكلمك : السجازة وقالت 

موغور تقسم وسحبها مى رغرها وباسها 

بكل قوته تحت ػسمة سلمى اللي م كاىت 

متوقية موه شي الحركة موغور تركها ببفء 

حاوكيوي بازليوي طْيتس كصا : وقال 

سلمى كاىت ًيوىها طوي وتقلى مه مكاىها 

وكاىت ساكته وال قسرت حتى تقول حرِ 

واحس 



كثر  السكوت ًالمة : موغور ابتسم وّطسها ا

كمل  الرؿى ؟ ا

كيب احترم اين كوت بقول : سلمى بهمس 

طيء 

يالله قس ايص : ؿحك موغور وحؾوها وقال 

اىتي ػَييرة 

وليه ان طاءهللا كم كولك : سلمى ؿحكت 

؟ 

 واىتي ؟ ١٨٩: موغور 

 ١٦٧: سلمى توسيت ًيوىها وقالت 

احببببتس : ؿحك موغور بقوة وقال 

سلمى م كاىت محاوكته وال حتى قسرت ترز 

كتْت برز بارز جًسا  هللا يحبك ي موغور : وا



قويل : موغور سحبها للسرير واًتالها وقال 

احبك 

: سلمى كاىت تواهره وهي مغسومة وقالت 

هاه ؟ 

كثر وقال وهو يغر و اسواىه  : موغور قرب ا

سلمى اىا ماين ُريب اىا زوجتس حبيبتس 

ابيتس تحبيوي وتحتويوي مايب ىجلس كصا 

! رالظ ًاز 

سلمى بهسوء ييكس السموو اللي بييوىها 

احبك ي موغور : والرجْة اللي زارلها قالت 

وهللا اين احبك واهيمك واًضقك بس اين 

رايْة م ىجلس مى بيؽ بسبب المضاكل 

اللي بيوي وبيه امك 

وش ػارر : ٓس موغور وسحبها لحؾوه وقال 

؟ 



سلمى حاوكته بميوى اىها تجرح يسيوها مه 

وراه مه التوتر والحسن وًضان م تبكي كاىت 

: تجرح جلسها وقالت وهي تحاول م تبكي 

مسري امك قلبت ًلي اول م تسوجوا وػارت 

تهاوش وتتؾارب ميي واىا ماين قغيرة يس 

وال لسان وبقسر ارليها تتوب م تجي ًوسي 

بس احترامي لها هو اللي ماسكوي وحبي 

لك هو اللي الوي شراًي 

رالظ يروحي : موغور ّطس ًليها وقال 

بكلمها اىا واىهي الموؿوو ميليتس وهللا م 

يغير اال اللي يقيب راكرتس 

سلمى بيست ومسكت وجهه بيسيوها وهي 

م ايب ايب اكلى مه بيتكم ايب : ترجّ وقالت 

ىقلى مى بيؽ لبيت بييس اسكه ٓيه ميك 

ولحالوا تكْى ي موغور 



وهللا وزي : موغور ابتسم وباس رسها وقال 

بس مقسر م ايب اكلى مه البيت وارلي اهلي 

بسون ويل وال وايل 

! موغغوور ابوك موجووز : سلمى بسًل 

رالظ ًاز ًه السلى : موغور 

اىا اتسلى ؟؟ : سلمى 

ابضري : موغور حؾوها وهو يؾحك وقال 

بسور بيت قريب موهم واطتريه 

وهللا م وزي اىه قريب بس يالله : سلمى 

كون لحايل ميك  اهم طيء ا

يالله رليوي اجهس واجيتس : موغور 

قاكى احؾاىهم وسواليْهم وهسوءهم 

ػقيت الباب مه ام موغور وهي تقول 



اًوبوك وش تسوي يل ساًة اىا : بحسة 

!!! وابوك ىوتنر وٓاألرير تتحؾه الكلبة شي 

: موغور ٓس وحف سلمى وراه وقال بحسة 

!! يممهه ًوه الَلللقف 

اىاااا اممكك ترٓى : ام موغور اىْجرت ًليه 

!!! ػووتك ًليي ياقلييلل الذاتمممة 

وقسم : سلمى ّطست و يسه وقالت بهمس 

بالله اين ال اُسل طراًها اشا م سكتت 

رييير ان : موغور لّ لسلمى بقوة وقال 

! طاءهللا امي ترا 

سلمى ىاهرت ٓيه بسرًة وهي مغسومة 

هااه ؟ : كيّ سميها وقالت 

موغغغورر اكللى بسرًة : ام موغور بحسة 



موغور بيس سلمى موه وزرل الحمام وارص 

طور سريى وتقسمت ام موغور لسلمى 

يببوتت : ومسكتها مى رسَها بقوة وقالت 

الكلللببب ماهوو اىتتي اللي تَيرييه ولسيي 

!! ًليي 

سلمى كاىت مْجوًة وتسًي و ىْسها 

 (!! هللا يارصين اىا وش جابوي لهم  )وتقول 

رالظ يذالة رالااظ ًه الَلف : وقالت 

وهللا ال اُسسلل طراًتس ماهو اىا اللي 

تسبيوي واجلس ساكته وترا ماىيي قغييرة 

كرهتس ٓيوي سااامية  !! يس وهللا ال ا

ام موغور زب الرًب ٓيها وهي تيرِ كيّ 

: سلمى قوية وقالت ًكس شا كله 

اىوقممييي يحييوواىهه موغغورر تياللل 

ًلمها التربيية اللي م تربت 



كلى موغور وهو الِ الموضْة و رغره 

وش قالت ؟ : وقال بحسة 

ام موغور لْت ًلقول بسموو تماسيح 

: اىهبلت سلمى موها وقالت بغوت باكي 

سبتوي وؿربتوي قليلة االزب 

موغور اطتف وكار لسلمى وًقاها كّ 

ممووه : وقال بغوت زوى ٓالبيت كله 

اىتتتتيي ًضضاااىه تمسييييه يستتسس و 

!!!! اممييي 

سلمى لْت له بهسوء ورجيت له الكّ 

وممه اىتتت ًضااان : وكان اقوى وقالت 

!! تمسز يسك ًليي ييلهاا الكسسرر 

اىغسم موغور مه رزة ٓيل سلمى اللي م 

كاىت تسل و اىها بوت تسكت و اي ؿربة 

اىا تؾربيوي ؟ : وقال 



قبل طوي تّضسين لك : سلمى بحسة 

وتتحؾوي وتبوس ٓيوي مريؾؽ اىت بس 

اىا اًرِ كبك وهللا ٓيك بأرواين وابوي 

ًسويت وتاج راسي وهللا م اسكت لك اىت وال 

امك 

كليت سلمى مه الَرٓة ولبست ًبايتها 

وزقت و شيب 

ًيوين : شيب 

!! تيالل آسزًى ألرتتك : سلمى بحسة 

اًوبوتس : شيب ٓس مه المجلس وقال 

احتسمميي 

سلمى ؟؟؟ : زايس ٓس هو وؿاري وقالوا 

ايييه : شيب بحسة 

!! آااا وش سوا موغور : ٓس محمس وقال 



ال : كاروا ارواىها ومسك محمس زايس وقال 

ييريس اجلس اىا بروح بسالك 

هللا يستر وطصي الليلة : زايس 

شيب كار وجاب سيارته وركب ؿاري ومحمس 

ميهم وززوا لبيت ابو موغور 

 ..............•••...............

ًه كاسر ووًس 

كليت وًس وًقرها سابقها وػوت رلذالها 

وكيبها اللي زقت بقلب كاسر اول م طآها 

: وٓستاىها االحمر اللي يسل اىها وًس وقال 

وًس ال يوًس 

وًس بيس طيرها ًه كتوٓها وتقسمت وقالت 

كاسر : 



كاسر ركؽ ًلقول وحؾوها بقوته تحت 

لبيه يييوين : ؿحكاتها وّطست ًليه وقالت 

لبيييه 

كاسر كان حاؿوها وكأىها ارر مره يضوٓها 

وحضتوويي : ٓيها وقالت بغوت مضتاق 

يالوًس وحضتيويي 

وه ييمري م يوحضك ُايل : وًس حاوكته 

يييووىهاا 

وطصاا الشيييييه كله : كاسر بيسها وقال 

وًس بسون اي مقسمات ٓست لمبسم كاسر 

الشيييه : وسرقت بوسة طوق موه وقالت 

وهللا ًيوىك 

اليه ابوه زواج : كاسر كان متذسر ٓيها وقال 

تيايل ميي لَرٓتي الليلة اىتي حاليل رالظ 

يوًس مياز اقسر 



ال يحبيبي م يغير بايق : ؿحكت وًس وقالت 

م تجهست 

تسمحيه : كاسر حف يسه ورا رغرها وقال 

يل اقول ابيات ؟ 

اسلم : وًس حقت يسيوها و ػسره وقالت 

: كاسر كان يتأملها بحب وقال 

يالوًس ًيوىتس ىاًسة ورموطتس هليلة 

ولتس رٍس ىسي ولتس مبسٍم رسري 

وكل م طْتتس قلت ويل قلب ويله 

وهللا م شبحوي اال رغرتتس المسوي 

ووهللا لو مبسمتس سّمي اين ال ابوسه 

واقربتس يل واحؾوتس يكل اهلي 

 .



ٓست وًس وباست مبسمه مره ثاىية بس 

كاىت ُلقة موها وقسر كاسر يثبتها وكمل 

ًليها تحت ؿرباتها تقلبه الوْس وم كان 

كاسر ىْس اي طذع ثاين كان حالّ م 

يتكرها وكملت وًس زقيقة وهي تحاول ٓيه 

ااااه يوًس : وتركها كاسر وهو يلهث وقال 

اوالً ػح : وًس كاىت مغسومة وقالت 

لساىك ثاىًيا كاسر اركس وامسك ىْسك 

طْيك ؟ 

: كاسر كان ىاوي وًس ىية وقال بحسة 

ابيييتس يالوًس ابيتس تذلغيوي مه 

الضيور اللي احس ٓيه 

بروح طوي واجيك : وًس ابتيست وقالت 

كاسر كان واقّ ووجهه مليان روج وًس 

اًققل يالكاااسر : االحمر ولّ وكلى وقال 



تلقم وهو يتراًس مه وًس وتموى اىه م 

طآها وتموى اىه ميها بَرٓة لوحسهم 

 ............••..............

اما وًس زرلت ركؽ وهي حاكه يسها و 

ٓمها وكليت مشيل المكياج ومسحت 

روجها وًسلته بسرًة وتيقرت مه ريحة 

كاسر ورلغت وكليت وجلست و القاولة 

حويوي طْيتس ؟ : هيام بضك 

وش ٓيوي ؟ : حويه 

هيام قامت وسحبت حويه وكليوا 

تكلمي : للحمامات 

حويه ارصت ىْس ًميييق ومسكت يسيه 

هيام حكت لها كل اللي ػاير بهمس وقالت 

وبس وهللا ًجست آهم له : ارر طيء 



وًجست اهسيه بس اين احبببه واًضقه مقسر 

ابيس ًوه 

رالظ يييوين تحملي وهللا اىا : هيام بحسن 

كان رًس كصا بس تحسه وػار يجوه 

اشا و ٓارس وهللا اين : حويه بحب لْارسها 

راؿية ووهللا اين بتحمل ًضريه سوة 

وييه سلمى يذي : هيام ابتسمت 

هللا يستر وهللا اين م ارتحت ألم : حويه 

موغور 

الاااا تكْييييه : هيام طهقت 

احساس بس ان طاءهللا : حويه ؿحكت 

اىها كويسة وبيسيه ىسيتي اىوا ىتكلم ًه 

سلمى ؟ 

ايه تقموت وهللا : هيام ابتسمت 



كليوا مه الحمامات واتجهوا للقاًة 

وجلسوا يوتنرون سلمى اللي كاىت و اىها 

المتوسقة بيه هيام وحويه اال اىها القائسة 

وم يسوون طيء بسوىها 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

يًبا كويل بس مو ىْس اللي  ) البارت تقر

كتب واكول  كوت ابيه بس اىتوا م تذلوين ا

ًضان كصا بهون ٓكرة البارتات القويلة 

 ، استمتيوا ��ورلوكم و القغيرة احسه 

 ( ��وًقوين رايكم و كل طيء احبكم 

كليوا مه الحمامات واتجهوا للقاًة 

وجلسوا يوتنرون سلمى اللي كاىت و اىها 



المتوسقة بيه هيام وحويه اال اىها القائسة 

وم يسوون طيء بسوىها 

 ..........••..........

يف بيت ابو موغور 

وػلوا اروان سلمى ومحمس وىسلوا مه 

السيارة بسرًة وطآوها واقْة و الباب 

وركؾت وحؾوها شيب وهو يرجّ مه 

وووش ٓيتتتس اىققييي : اليغبية وقال 

م ٓيوي طيء بس م برجى : سلمى بحسة 

للبيت شا لو تموتوين 

اًوبوتس وهللا م ترجيييه : شيب بحسة 

امضي 

موغغوورر : ؿاري بيغبية 

سم : موغور كلى وهو يتبذر وقال 



ىيقيك بوتوا اماىه واررتها : محمس بحسة 

تؾربها 

!! ؿررببهااا ؟؟: شيب ٓس 

كثر ارو لسلمى زمه حامي  وكان شيب ا

: وييغب اشا احس ُلف و اهله وقال 

ٓكووىيي ًليييهه 

تكلمم ي موغور بوسمى تبريرك : ؿاري 

ؿربت امي : موغور كان هازي وقال 

: ارواىها ومحمس لْوا لها بقوة وقالت 

تييقبب وهللا م مسييت يسي ًلييها وارجى 

للكاميرات اللي حاكيوها بقغركم و الْاؿي 

موغور ابتسم وهو كان ًاطق ومجوون 

مه ًيوين ًيال اقلقوا : بسلمى وقال 

كبكم  واليووا الضيقان اللي را



قلقوا الييال واتجهة موغور للكاميرات 

وطاِ كل طيء وتأكس ان سلمى م مست 

لييه  )يسها حتى وقال بوْسه وهو يحترق 

يمه لييه تبيه تذربيه بيتي وتبيسيوي ًه 

بوت ػرت اطوٓها كل طيء بحيايت لييه 

وكلى وهو يتراًس مه  (!! حركات الغَار شي 

هااه يروح : اليغبية وقامت سلمى وقالت 

امك حغلت طيء ؟ 

ال وهللا يروحي م حغلت طيء : موغور 

وامي ُلقاىة بحقتس ووهللا اين اسّ 

وامسحيها بوجهي 

اي مسح وجهه اىا اللي بمسح : شيب ٓس 

وجهك ٓالبالـ تمس يسك ًلييها وهي م 

! ُلقت 



اوالً تذسى وتيقب تمسح : موغور بحسة 

بوجهي ثاىًيا امك تجيك وهي تبكي مه 

!! بتغسق 

ؿاري قام وهو كان الياقل بحكم اىه البكر 

رالظ حغل رير بس االمر بيسيه : وقال 

سلمى وهللا 

م بررججى كبًيا : سلمى 

موغور كان ّطاز و يسيوه ويحلّ ان ًروقه 

ًيال وال تهوىوون : طوي وتتْجر وقال 

كلمها ؟  ًازي ا

الكل كليوا وشيب يقاوم تحت سحب ؿاري 

له 

شيب اهجس التذرب بيت ارتك : ؿاري بحسة 

 !

كيب : شيب هجس وقال 



وهللا وكليت ٓسًة يالصيب : محمس ؿحك 

وش قغسك ؟ : شيب ىاهره بسذرية 

ؿحكوا الييال ًليه وسكتت شيب وكاىوا 

يوتنرون سلمى 

تذليوي ي سلمى ببساية : موغور قرب وقال 

مضوارىا ؟ 

احلّ ؟ وؿربتك يل ويه : سلمى تذغرت 

اػرٓها 

جيلوي : موغور باس راسها ورسها وقال 

الكسر وبيسيه م قغريت اىتي بيس 

 سوة م اىؾربت ٢٦وًقيتيوي كّ واىا يل 

: سلمى كاىت ًيوىها حازة وتجصب وقالت 

وطسرلوي بكم سوة ومسري وش تذربف 

وايه ترا وهللا م اسكت لك وان اؿربك يف 

كل مره تْكر تؾربوي ماين قغيرة يس 



محس قغير يس بس اقغري : موغور ابتسم 

الضر 

كيب رالظ بس م بوام ٓالبيت شا : سلمى 

والليلة يجيوي بيتي 

ابضري به : موغور اطر و رضمه وقال 

سلمى رٓيت رجولها وباست رضم موغور 

تبضر بالجوة ي موغور : احترام له وقالت 

يحبي لتس وهللا اين : موغور ارتذى وقال 

احبتس واىتس رصييتيوي ي سلمى ومياز 

ايب احس حويل ُيرتس ػرت اطوٓتس 

ىْسي واهلي وكل ىاسي 

م تقغر وجيلوي م : سلمى ابتسمت وقالت 

ارلى موك 

كاح الحقب : موغور حاوكها وقال 



جيله يقيح و يسك ًضان مياز : سلمى 

ترٓيها ًلي بس ايه كاح 

: اىْجر موغور ؿحك وحؾوها وقال 

اححبببتتس 

كثرر واحب لهجتوا : سلمى بحب حاوكته  ا

مه مبسمك 

طرايتس بس : موغور 

تهببل : سلمى 

مضيوا ؟ : بيس موغور وقال 

توكلوا و هللا : سلمى طابكت يسه وقالت 

ياهل البيت يالله : كلى موغور وقال 

: كليوا ثابت وليلى مى بيؽ وقالت ليلى 

واااه يحلوكم 



يشيوتس ليتتس تسريه وش اللي : سلمى 

ػار 

اظ : ؿحكت موغور وقال بهمس 

التْؾحيوا 

موغور ايب البقالة : ثابت 

بوروح لحْلة طرايك ؟ : موغور 

وسلومتك بتجي ميوا ؟ : ثابت بْرح 

: سلمى تذغرت وهي تؾحك وقالت 

ماطاءهللا ػرت سلومته 

موغور لّ يسه ورا رغرها وسحبها له وقال 

ايه سلومتي يف راكرتس طيء وال ماهو : 

ًاجبتس ؟ 

كون سلومتك : سلمى  ابس وهللا موآقيه ا



: موغور حف رضمه و رضمها وقال 

سلومتي ؟ 

يحبيبها : سلمى بتذسر 

ايب مبسمتس االن : موغور 

رقأ ٓيه اكْال هوا : سلمى بيست وقالت 

موغور ؿحك ومسك يس ثابت وكان كأىه 

موغور امي م بتجي ترا : ولسه وقالت ليلى 

آا ليه ؟ : موغور لّ لها 

مسري وهللا : ليلى 

 (حمسلله ٓكككه  )سلمى بوْسها 

يالله رير ان طاءهللا امضي : موغور 

اىتي : ليلى مسكت يس سلمى وقالت بهمس 

كثر وحسة مستاىسة ان امي م بتجي  ا



كيّ قريتي آكاري ؟ : سلمى 

سلمى يحيواىه : ليلى ؿربتها بذْه 

ؿحكوا الثوتيه وكليوا 

 ..............••................

ٓاألستراحة كلى كاسر وزرل المجلس وم 

طاِ احس ٓيه وراح لسايس 

ولس ويه الييال ؟ : كاسر 

راحوا يجيبون سلمى : زايس 

سالمات ًسى م طر ؟ : كاسر احتست ىنرته 

ال ال وبيسيه وطْيك متلقم وال : زايس ابتسم 

طكلك لحقت رًس شاك اليوم 

م تسري يمكه : اىْجر كاسر يؾحك وقال 

وكلى ركؽ اول م سمى ػوت رًس 



رًس جيتوا : كاسر ابتسم 

ابضرك : رًس وٓارس لْوا وقال رًس 

كاسر مضى متجهة لهم واستوقْته ػوت 

كلق الوار اللي ًوس الحريم وًلقول 

استوْروا الرجال لقسم الحريم 

" قسم الحريم " 

وًس ويه رحتي قبل طوي ؟ : حويه 

ًوس اروتس : وًس ابتسمت 

يحلوكم ػسق هللا يتمم : حويه ؿحكت 

يارب 

امييه : وًس بحب 

وهللا يتمم لحلوتوا بضرى وىضوِ : هيام 

اميرتوا بيه يسيوا 



بيسهم كلهم : بضرى لْت وهي مبتسمه 

وهللا ي هيام ووياتس يييوين 

ماهي اال ثواين وزرلوا طذغيه كاسيهم 

اللون االسوز وكليوا اسلحتهم وتوجهت و 

: وًس وهيام وقال بغوت هس القاًة 

اممضضييي برررااا 

وًس كاىت مغسومة ووقْت بهسوء وكليت 

ميهم تحت ػررات ام طوق وام هيام 

وكليت هيام مى وًس 

اجلسسي اىتي وياها : الذاكّ 

جلست وًس وبيسها هيام ووجه االسلحة و 

مه زوجة رًس ؟ : رؤوسهم وقال 

وًس لْت بييوىها لهيام وقالت هيام بكل قوة 

اىا : 

الحيه ؟ : الذاكّ 



ال اػبر  : ٢الذاكّ

تستهبل اىت وش اللي اػبر : الذاكّ 

 بكل بروز رٓى سالحه واكلق و ٢الذاكّ

ىاس تآهة : رويه وقال بحسة 

: ػرروا وًس وهيام بيس القلقة وقال بغراخ 

اىققممووا 

رًس جاء وؿرب الباب برجله وزرل اول م 

اىْتح وراح يركؽ والتْت الذاكّ ورٓى 

سالحه واول م ؿَقت و السىاز ىقت هيام 

وزٓته وكاح وتضوش مسار القلقة تحت 

ػراخ الحريم ووًس 

هيام ٓست ركؽ لرًس اللي ٓتح يسيوه لها 

اىت بذييير ؟ : وحؾوته وقالت 

ايه : رًس ابتسم وهو يْور ًغبية وقال 



كااااسسر تيااال ُف وًس : وبيسها قال 

كاسر زرل يركؽ وطآه الذاكّ يركؽ 

ورٓى سالحه واكلق وكار كاسر مرمي و 

االرؼ ومليااان زم وػررت وًس بقوة 

كااااااسسسسررر : وقالت 

رًس لّ بقوة له وكلى سالحه ورماه ورمى 

رويه وٓس ركؽ لكاسر اللي وىسل طماُه 

ي وًس الكاسر ورري : ولّ وًس ٓيه وقال 

رليوي اطوِ اروي 

تكْى يالرًس : وًس كاىت تبكي بحرقة وقالت 

رلوي ًوسه تكْى 

هيام ٓست وهي ترجّ برًب وطلت وًس 

رللووىوي ميه : والكل تجمى وػرخ رًس 

!! ابييسزوواا 



رًس تكْى كمه : كاسر بألم وػوت متققى 

وًس اين بذير تكْى ال تبكي وًس ًلي 

رًس وقّ وسحب كاسر اللي اىغاب بكتْه 

تبضر بالجوة يالكاسر بس تقسر : االيمه وقال 

تمضي ؟ 

بروح لوًس : كاسر هس راسه بويم وقال 

اىتنرين 

رًس ترك كاسر اللي كان يمضي بهسوء وقال 

يالوًس : 

وًس سميته وكليت ركؽ واستوقْها 

وقْي التقليييه و : ػوته وهو يقول 

الرجال بجيتس اىا 

وقْت وًس وهي موهارة و الباب ووػل 

: قسامها كاسر وحؾوها بيسه اليسار وقال 



ليييه يوًس السموو لييه تكسريوي بغوتتس 

الباكي 

وًس زرلت يسيوها ورا ههره وّطست ًليه 

تكْى يالكاسر طكلك قسامي : وقالت 

كسرين واىت مليان زم وللحيه طكلك 

كاسرين اااه يالكاسر كوت بذسسررك لو 

ػوب قلبك ااااه يالكاسر تكْى التذليوويي 

اًوبوتس وهللا م ارليتس : كاسر ابتسم بألم 

كيس الضركة وػلت  رليوي اكلى الحيه ا

وطوي واجيتس 

وًس وررت وُقت راسه وراسها بضماٌ رًس 

التبقي و : وباست مبسمه وقالت بتذسر 

وًسك يالكاسر 

ابضري وهللا : كاسر ابتسم بحب وقال 



بيست ًوه وكلى كاسر لرًس اللي كان 

يوتنره ومسكه ووػله لألسياِ وًلقول 

ىقلوه للمستضْى واىتهت ليلة جيهان وزايس 

ومضوا للْوسق بسون اي احتْال وال كأىه 

.. زواج ابًسا 

 .............••..............

يف هيئة الؾباـ 

زرل ًازل مى كم طذع وػاروا 

يتناهرون و رًس واىه تستر و قؾية 

وسوالّ كثييير 

بسس : ػالح رٓى سالحه ًليهم وقال 

رالااظ اىت وياااه اكليوا بررا 

وهللا م ىقلى اال اشا كليتوا رًس : ًازل بحسة 

! لوا 

رًس ماهو موجوز اػالً : ػالح 



اجل مكتبه موجوز كليوا قؾية : ًازل 

****** سييس به هآر ال 

: ػالح بحسة ىازى الحراس وكليوهم وقال 

وش مسوي اليميس رًس هللا يستر بس 

وزرل قسم مكتب رًس وكان مكتبه مسكر 

ميس مْتاح ؟ : وسأل سكرتيرته 

ال وهللا : ُسي 

ػالح هس راسه بويم وكلى وزق و رًس 

ارلع ي ػالح وطيوسك ؟ : رًس بتوتر 

اِ اِ طكلك ػسق مسوي مغيبة : ػالح 

اىققق وطْييك : رًس ققب 

مسري ٓيه ىاس كثير برا مسوييه : ػالح 

مناهرة واىك متستر و قؾية سييس به 

******** هآر ال 



هاه ؟ : ارتيس رًس وتصكر قؾية هيامه وقال 

زقايق واىا ًوسك 

ػالح تْهم وسكر رًس واىقلق لموغور 

تكْى يبو ًبسالرحمه : وقال 

احتسززمم : ٓس موغور وقال بحسة 

اىااا ٓيي وجههكك : رًس بحسة 

موغور بيغبية وهو طاش راسه بيس ًسوة 

وقسسم بالله اىك يف وجهي : رًس ٓيه وقال 

وطوبي 

اطهس بالله اىك رجال : رًس 

تكلم وطْييك ؟ : موغور 

امص بوروح : رًس مسك يسه وكليه برا وقال 

لليمل 

ايص ؟ : موغور ققب 



بْهمك : رًس مضى قسامه وقال 

ركبوا يف سيارة رًس واىقلقوا ويف القريق 

قال رًس كل طيء لموغور تحت ػسمته 

هللا يهسيك يالرًس حتى لو اىه ُلقان : وقال 

سييس شا مْروؼ م تسترت و القؾية 

الحيه وش يْكك موهم 

اىت اللي بتْكوي م تقول اين يف : رًس ابتسم 

وجهك 

اال وهللا اين وراك اؿرب االرؼ وال : موغور 

تسمي يالرًس وهللا م يقربون لك 

م تقغر يبو : رًس ّطس و شراو موغور وقال 

ًبسالرحمه 

مضوا ووػلوا لمكان ًملهم وىسل رًس وكلى 

سالحه مه حسامه هو وموغور ومضوا بهيبة 

ويييه اللي يتناهرون ؟ : للبوابة وقال رًس 



وطرٓت : لّ ًازل وهو مبتسم وقال 

يالرًس 

! ًااازل : رًس توسيت ًيوىه وقال 

لبيه : ًازل 

! وش ًوسك : رًس كان مغسوم وقال 

كلى قؾية سييس االن : ًازل 

رًس زرل المبوى وًازل وراه وطاِ كل 

طذع اًلى موه رتبة واقْيه و بابه 

!! ًسى م طر : وكاسريوه وقال بحسة 

اسستييسز : لّ له هازي وقال 

ماهو وقت : رًس م زق له تحية وقال بحسة 

ًملي ًضان ازق لك تحية اىا يف وقا ازق 

! وجهك ٓييه 



: هازي كان ًارِ ان الحق مى رًس وقال 

كيب يالرًس 

رًس زرل مكتبه وحغل ًسكريه يْتضون 

بررااا اىتت ويياااه : وقال بغوت هس المبوى 

كليوا اليساكر وػْوا وزرل وٓتح السرج 

: وطاِ القؾية اللي حقها قبل ٓترة وقال 

يارب اين استوزًتك هيامي 

مه : ورٓى الملّ وقال بحسة وبوجه جسي 

!! اللي حقها هوا وش الياب البسران شي 

ييوي ماهو اىت ؟ : هازي 

! ال كبًيا ارجى للكاميرات لو تبي : رًس بحسة 

هازي ارسل ًسكري يضوِ الكاميرات 

ال : وارص ًضر زقايق ورجى يركؽ وقال 

حؾرة اللواء هازي م ٓيه طيء 



رالظ يالرًس تقسر : هازي لّ لرًس وقال 

تَازر وبوضوِ القؾية 

رًس مس الملّ ويحس اىه مس لهم روحه 

كيب : وقال 

رًس متأكس : وكلى ًلقول مه موغور وقال 

اىك تبي ٓسًتي ؟ 

ايه مو الحيه بيسيه : رًس ابتسم 

كيب ترا هازي حاقس ًليك ًضان : موغور 

كصا اىتبه موه 

حيل هللا اقوى اىا مه اول م سلمت له : رًس 

القؾية واىا ًارِ اين بضوِ هيامي يف 

ُرٓة ويستجوبوىها 

بييييس الضر : موغور 

كليوا لألستراحة ًضان يارصون اهلهم 



 .........••..........

ٓالمستضْى طاِ احس اليساكر كاسر وٓس 

كااسر محمس ؟؟ : له وقال 

ايه ىيم : كاسر لّ له 

اول طيء رارج مه الضر ثاين : اليسكري 

طيء اكلى بسرًة تراك مقلوب 

ايص ؟؟ : كاسر احتست ىنرته 

وهللا الينيم ٓيه سجيه اسمه : اليسكري 

سييس زرل المستضْى امس مه ؿرباتك 

له 

يستهبل شا ؿربته قبل : كاسر ؿحك 

طهريه مسري ثالث 

اىت ارو اليميس رًس ػح : اليسكري ابتسم 

؟ 



كاسر هس راسه بويم 

ماطاءهللا تتضابهون حتى ىْس : اليسكري 

البروز لو اىا مكاىك بسٓه ىْسي 

اسللم ػسق : كاسر ابتسم 

اىت : قاكيهم ًسكري جاي ركؽ وقال 

! كاسر 

! يهووه طسالْة : كاسر احتس ػوته 

الزم ترآقوي لتوقيّ  : ٢اليسكري 

كيب ارلع واجيك : كاسر 

اسّ ي كاسر وان طاءهللا م : اليسكري 

يغير لك طيء 

ميليه ميليه : كاسر ربف كتْه 

وسكت كاسر طوي وطاِ ٓارس جاي 

هاه كيْك الحيه ؟ : وقال 



احسه وهللا : كاسر 

وش ػار طْت حولك ًساكر : ٓارس 

ابه الكلب سييس : كاسر ابتسم بسذرية 

رآى ًلي قؾية ألين ؿربته 

!! تستهبل : ٓارس طهق 

ليت وهللا بس اتموى : كاسر م زال مبتسم 

كسر وجهه  ازرل السجه واقابله ًضان ا

واًلمه الؾرب ػسق 

ٓارس رٓى جواله وزق و رًس وقاله كل 

السالْة 

سالااامات وطصا كاحت ًليوا : رًس بحسة 

! المغايب 

هللا يستر يارب : ٓارس 

اميه ساًة واىا ًوسك : رًس 



تمام : ٓارس 

سكر رًس ورجى ٓارس لكاسر اللي ىام بيس 

اليالج اللي اًقاه ٓارس 

 ...........•••............

يف هيئة الؾباـ 

 وحسات تتجهة لبيت ١٠االن ايب : هازي 

اليميس رًس به محمس وتجيبون يل مرته هيام 

بوت سيّ بوت قاؿي 

بوت ًمه هي ػح ؟ : احس اليسكريه 

ايه يالله اىقلقوا : هازي 

 وحسات ٓيالً وكلهم اتجهوا ١٠كليوا وكاىوا 

لبيت رًس 

 .........

ٓاألستراحة 



ٓست هيام لسيارة رًس وىسل موغور موها 

وراح لسلمى وليلى وثابت 

حبيبي طسالْة وش ػار : هيام ركبت 

لكاسر ؟ 

رًس مضى كيران لبيتهم وقال السالْة 

كاملة لهيام 

هللا يستر ػسق حسبي هللا و : هيام برًب 

مه كان السبب 

اميييه : رًس 

وػلوا لبيتهم وزرلوا وسكر االبواب بأحكام 

هيامي احؾويوي يهيامي : وقال 

هيام لْت له وهي ىسلت ًبايتها وًقلتها 

لبيه يييون : وجات له وحؾوته بقوة وقالت 

هيامك وش يف راكرك 



رًس رٓيها مه االرؼ واتجهوا لَرٓتهم 

وجلس و السرير وهيام للحيه حاؿوته 

ًضان كاسر ؟ : وقالت 

ًضان كاسر وًضاىتس : رًس بؾيق 

وًضاين وًضان اهلي تيبت وهللا مه كل 

طيء تيبت 

ًضاين ؟ ليه : هيام ّطست ًليه وقالت 

ًضان اللي : قاكيهم ػوت الباب وقال رًس 

بيغير بيس طوي وًضان شراًي اللي 

بتوكسر ٓيتس 

! يالرًس وطْييك : هيام رآت وقالت 

استوزًتس : رًس قام ورٓيها بيسيوه وقال 

هللا يالهيام 



هيام اىتنرت واول م ىسلها وكلى ركؾت وراه 

: وسكر الباب ًليها وقالت بغوت ًايل 

يالررًيسز وييوه بتروووح 

 ١٠رًس م رز وكلى للباب وٓتحه وطاِ 

وحسات واقْة ًه باب بيتهم وقال بغوت 

اسستيييسز اىتت ويااه : ًايل 

الكل بسون استثواء زقوا التحية لليميس رًس 

وكاىوا يواهروىه بهسوء ًكس ىنرته لهم اللي 

استررح : كاىت حازة وملياىه هيبة وقال 

: الكل استرح وقال واحس مه اليساكر 

ياليميس رًس ىيتصر موك اوالً و المجيء 

بوقت متأرر وبيس ىهاية زوامك لكه وجهوا 

اللواء هازي لك 

وش السبب ؟ : رًس 

.. زوجتك هي: اليسكري 



التوققق اسمهاا و : قاكيه ػوت رًس الحاز 

لسسااىك 

سم كال ًمرك حؾرة : اليسكري بهسوء 

اليميس 

الحيه بتأرصوىها ؟ : رًس 

هس اليسكري راسه بويم 

رالظ امر موي تتوجهون للمركس واىا : رًس 

بجيبها 

الكل ركبوا واتجهوا للمركس وزرل رًس البيت 

وٓتح و هيام وكاح بقوله وهو يبكي تحت 

: ػسمتها واىلهت زموًها وقالت 

!!! كاااسسسرر ماااات 

ااااه ياهيامي اىا اللي مت : رًس وسف اىهياره 

ماهو كاسر 



: ٓست هيام وحؾوته وبكت ميه وقال 

يييون هيامك لييه كصا وش ػار 

اىتي مقلوبة بقؾية : رًس حاوكها وقال 

وتسوير وكلها كصب لكه الزم يحققون ميتس 

بس اىا رويف يارصوىتس موي 

مه مييه !! قؾؾية : هيام طهقت وقالت 

سييس ػح ؟ 

ًوايف ميي ازلة : رًس هس راسه بويم وقالت 

تكْي 

! اي ازلة : رًس بيسها وقال 

يييوين : هيام ابتسمت وباس لحيته وقالت 

تصكر الحلق اللي ًقيتيوي ياه ؟ ترا كان 

يسجل كل طيء ػار يل ييوي هو تيقب 

وتوغت بس طكلك م كوت تسري 



قام رًس ووقّ بقوله وهيام بيه يسيوه وقال 

هللا اليحرموي موتس يالله يارب لك الحمس : 

حبيبي لياز اطوِ : حؾوته هيام وقالت 

زموًك 

اي زموو ؟ : رًس ًلقول لّ لها وقال 

وكان وجهه كبييي وال كأىه بكى وقالت 

بسم هللا ًلييك ػسق : وهي تؾحك 

جاهسة ىحرق سييس وىشيس : رًس ىسلها وقال 

حكمه ؟ 

جاهسة واىا ارت محمس : هيام 

والرًس ؟ : رًس بسًل 

جاااهسة واىا هيام الرًس : هيام ؿحكت 

يالبى اللي تتيسوى ٓيوي : رًس حؾوها وقال 

واىا اؿيييى ٓيها 



هيام ابتسمت وكليوا مى بيؽ للمركس 

ووػلوا وحغلوا كاسر كالى بيس م 

استجوبوه واىحكم ًليه بضهريه سجه 

للؾرب المبرح وقال لرًس كل طيء 

! وهللا م تسرله وهللا : رًس بحسة 

يذوي حيل هللا اقوى رالظ : كاسر ابتسم 

طهريه واكلى 

!! وزواجك : رًس 

التجسز جروحي تكْى يالرًس : كاسر بؾيق 

ملّ قؾية : رًس زرل بكل قوته وقال 

كاسر ايب اطوٓه وايب اطوِ ؿربات سييس 

االن 

الكل ٓسوا وًقوه كل طيء وػار يقرأ كل 

سييس ؿارب ىْسه : طيء وقال 



متأكس حؾرة اليميس رًس : الياس 

ايه : رًس ىاهره ببقاقة اسمه وقال بحسة 

يالمالزم الياس 

تمام ًوسك زليل ؟ : الياس 

رًس مس له ملّ الكضّ الضرًي قبل 

طهريه لجسم سييس وم كان ٓيه اال طيره 

كثر طيء مبالٍ  كْيْة يف رضمه وهصا كان ا

بس الحيه ٓيه كسر بيسه وؿربه براسه 

االاان بيتَير الحكم : وقال الياس ًلقول 

االن 

ارلع : رًس 

كلى بيس م زق التحية لرًس وجلسوا ىع 

حكم ًليه : ساًة وكلى الياس وقال 

اسبوًيه 

والييس ؟ : رًس مسح وجهه وقال 



حيل هللا اقوى بيقلى رابية : الياس ابتسم 

الييس 

اي وهللا حيل هللا اقوى : رًس 

اىسه هيام يالله ؟ : الياس 

قامت هيام وزرلت ميه وػار يستجوبها 

ميي ارر : وكاىت ماسكه السموو وقالت 

زليل 

ًقيوي : الياس 

ًقته هيام الحلق وطاِ جهاز التيقب 

وٓكه مه الحلق بحصر وسمى كل طيء 

رالظ اىتهى تقسريه : ورجى لها وقال 

تقلييه 

هيام ابتسمت وكليت لرًس اللي كان 

يوتنرها و احر مه الجمر وٓس وحؾوها وقال 

وش ػار : 



م ػار اال اللي يسر راكرك : هيام 

حمسلله يارب : رًس باس راسها وقال 

حؾرة اليميس ابيك توقى صيازة سوة : الياس 

و السجيه سييس ًضان تسوير قؾية واتهام 

وترويى الواس 

رًس تقسم ووقى بكل قوته وزرل يوزو كاسر 

ميلييه يبو محمس كلها اسبوًيه : وقال 

اًتبر اىك مسآر 

ابضر وهللا بسيسك : كاسر ؿحك 

! يويلك تقرب مه سييس يويلك : رًس بحسة 

ابضر وهللا م اجيه : كاسر 

صيييه بتقلى قبل ًرسك بيوم : رًس ؿحك 

ااااه امحق حياة : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

ػسق 



استوزًتك هللا : رًس حؾوه وقال 

هللا يحْنكم وهيام : كاسر 

سم : هيام 

احؾوي وًس يل وبوسيها : كاسر 

ابضر : هيام ؿحكت 

تبضرييه بالجوة ي هيام الرًس : كاسر 

رالظ يبو التمون ىَار ترا : رًس 

يضضيييوك : كاسر ؿحك 

كليوا رًس وهيام وزرلوا كاسر زىساىة يف 

المذْر ىْسه وم ىقلوه للسجه بأوامر مه 

رًس 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

التوسون تيقوين رايكم بكل ىققة ، االن  )

 ( ��ارتْاء يوميه اطوٓكم بيسيه 

وًس اىهارت تبكي اول م سكر ابوها الباب 

وهي رالظ تأكست اىها مذيرة بيه رياريه 

ال ثالث لهما يا تتقلق مه كاسرها وال تجلس 

.. هوا ليه تموت ومحس بيسري ويوها 

 ........••.........

ٓالسجه 

رًس زرل وٓس كاسر وٓتح اليسكري لرًس 

وطحالك : وزرل وسلم و كاسر وقال 

كموي ؟ 

ميليه بذير بس يوم واحس : كاسر ابتسم 

! اين مكتوم اجل كيّ بغبر اسبوًيه 



احمس ربك اين توسقت لك وال : رًس ابتسم 

كان اىت بيه سجواء ومجرميه 

اي وهللا الحمسلله : كاسر 

رًس ىسل راسه بؾيق وهو ًرِ ًه سالْة 

آا وطْيك ؟ : وًس وقال كاسر 

اجلس وهللا بْهمك : رًس بغوت رآت 

بكل طيء 

وطضْيييك احسز ػارر له : كاسر بذوِ 

!! طيء 

رًس جلس كاسر ُغب ومسك يسيوه بقوة 

وًس ابوها رقْها : وقال 

!!! ىويييمم : ٓس كاسر وػرخ 

اجلس يالكاسسر اجلس : رًس بحسة 



كيييّ : كاسر كان قلبه يسق بسرًة وقال 

ارصشهاا وهيي ًلى شمتتتي والزم 

! يستضيرىيي 

: رًس قام وبان ٓرق القول بيوهم وقال بحسة 

اقولك رقْها تقول ليه م يستضيرين ؟؟ 

ااااه يالوًس اسسّ : كاسر كان يرجّ وقال 

اين م كوتت ميتس رًس تككْى كليووي 

قاًس اطتَل اػالً ًليك : رًس 

لييييتك م قلت : كاسر تقلم بضماُه وقال 

ليي لييتك م جيت يالرًس بسالمتك 

وهللا والصي ىْسي : رًس باس راسه وقال 

بيسه اىه م يغير لها طيء وبوحغلها بأقرب 

وقت واوًسك بالوًس ورجوًها لك 



ثقتي : كاسر تقمه وقال بغوت مهسوز  

ٓيك كبييييرة ارًس ًليهم يالرًس تكْى 

ييسويت وتاج راسي تكْى رجى يل الوًس 

رًس طاش بيس ًسوة كاسر ٓيه وقال بغوته 

اًتبرهاا ًوسزك : الررّيم 

كاسر ابتسم بؾيق وطاِ رًس يقلى مه 

ًوسه وكاح بقوله مكسور وكأن ميوى اسمه 

اىقلب ًليه اما رًس اىقلق يضتَل ويسور 

ألي اثر لها بس لألسّ كاىت كأثر االقسام يف 

موتغّ الثلوج واليواػّ م كان لها اثر ابًسا 

بس م استسلم رًس وكان يضتَل بتيب 

وجهس 

 ............•••.............

يف بيت رًس 

هااااااي : ليه زرلت 



ارحبي يحيواىه : هيام استقبلتها بحؾه 

طكلتس للحيه ىاوية : ليه ابتسمت 

تقلييييي : هيام ؿربتها بذْة 

: ليه اىْجرت تؾحك وزرلت الغالة وقالت 

ماطاءهللا بيتكم يجوه وكبيير 

ايه يجوه بس يكسر النهر واروتس : هيام 

الوسد م يساًسين 

ُرييب ًاز رًس ىنييّ وم : ليه استَربت 

يحب الوسارة ابًسا 

حمارة اىتي : هيام ػَرت ًيوىها وقالت 

اقولتس م يحب يساًس م قلت يوسد اىا 

كل وابيه يساًسين  اللي اوسد اشا سويت له ا

ولألسّ 

جربتي تقلبيوه ؟ : ليه جلست و الكوب 



ال وهللا : هيام هست راسها بالوْي وقالت 

كيب اسأليه وهللا م : ليه ابتسمت 

يرٓؾتس ًاز اين ُييييييير ًه الرًس 

رالظ بجرب ويويلتس يرٓؽ : هيام 

ليه ثقلت ػوتها وكاىت تضبه رًس بضكل 

ميليييتس ابضري وهللا : كْيّ وقالت 

!! اىتس بوجهي وطوبي 

وااااه : اىْجرت هيام ؿحك وقالت 

يحلووكمم تيايل ابوستس 

ليه قربت رسها لهيام اللي باستها و زرول 

ماطاءهللا رصيتي بيتي : رًس وهو يقول 

والحيه زوجتي ؟ 

ليه ػررت برًب هي وهيام 



ليه ٓست وركؾت و مست يسيه رًس لها 

وىقت بحؾوه وهو م ابيسها باليكس 

حؾوها بقوة وهي محاوكة سيقاىها ًلى 

رغره وكان هالمونر كايف اىه يقتل هيام 

هال وهللا : اللي كاىت تواهرهم بحسة وقالت 

جيت 

رًس م رز ًليها وهو كان يبوس راس ليه 

طذبار ارر اليوقوز ؟ : وىسلها وقال 

بذييير : ليه كاىت متمسكة بيسيوه وقالت 

يييوىها 

جيله زوم يروح الرًس : رًس ابتسم 

كيّ زوامك ؟ : ليه ؿحكت 

سيء لألسّ لكه بيس طوٓتتس : رًس 

تيسل يوممي 

احبببك يالرًس : ليه حؾوته وقالت 



اهيمتس يالييه : رًس 

هيام زرلت المقبد وحؾرت الَساء 

رًس : وكليت للغالة 

سمي : رًس لّ لها بهسوء 

لبيه ، ًيوين ، روحه " هيام كاىت توتنر كلمة 

سم هللا : بس ًبست بسًل وقالت " 

ًسويوك الَساء تيال 

تيايل تَسي : رًس قام ومسك يس ليه وقال 

ميي موسمان ًوتس 

ليه قامت وّطست ًليه وراحت ميه 

وجلسوا و القاولة 

هيام كاىت تحترق وهي م كاىت تتوقى اىها 

ممكه تَار مه روات رًس وم كاىت تسري 

كيّ يياملهم واىغسمتت مه لقْه وحبه 

م بسرل وبضوِ  )لهم وقالت بوْسها 



وراحت للغالة وجلست و  (بيْقسين وال ال 

 زقايق ورًس م ٓقس هيامه ١٠جوالها ومرت 

وهصا طيء كسرها بقوة وقامت وزرلت 

وحغلتهم يسولْون وميتيه ؿحك ولّ 

هييامي ويوتس تيايل : رًس لهيام وقال 

الَساء 

مايل ىْس ًآية ًليكم : هيام بحسة 

الحيه تقول مايل ىْس وهي : ليه ؿحكت 

كلت موه لما طبيتت  وقت م كاىت تقبذه ا

جيلله مى : رًس اىْجر يؾحك وقال 

اليآييية 

رير ليه مو : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

لصي السرجة ًاز اشا اىتي تسويوها اىا م 

اسويها 



طْيتس تحسستي كيب : ليه لْت لها 

امسح ترا 

هيام ابتسمت وتقسمت لرًس ومسكت ٓكه 

: وقربته لمبسمها وهمست له وهي تقول 

وطْيك اليوم رجيت وال سلمت ًلي وال 

طيء مؾايقتك بضيء اىا وال ليه شا 

! االسلوب كله 

رًس كان ياكل وقلبه مى هيامه وًقله مى 

ليه ًقيوي الضقة : ليه وقال 

ليه ارصتها ومستها له وارصها رًس وىاهر 

تيايل قريب موي : بهيام وقال 

رالظ : هيام كاىت مغسومة ػسق وقالت 

تاكست م يحتاج اقرب 



وراحت وٓس رًس وراها ًلقول ورٓيها بيه 

الحلو زًالاان ؟ هيياام الرًس : يسيوه وقال 

زًالىه ؟ 

رًيس ال : هيام طهقت اول م رٓيها وقالت 

تقييحوويي 

آا للحيه م وثقتي : رًس ّطسها له وقال 

ٓيوي وبيسيه طْيتس زًالىه ؟ 

ىسلوي كيب : هيام 

رًس ابتسم بذبث وٓتح رجول هيام وحاوكها 

الا ًوستس ماىى ؟ : و رغره وقال 

ررًيس : هيام ٓست ومسكت رقبته وقالت 

: رًس ؿحك وجلس وهيام بايق بحؾوه وقال 

وش مسًلتس 

وال طيء : هيام 



: رًس ابتسم وباس رسها وٓست هيام وقالت 

!! م ُسسللتت ٓمك 

م يتوسد اػالً : رًس اىْجر يؾحك وقال 

وبيسيه م تبيه ابوستس اال واىا ىنيّ ؟ 

قم كمل ُساك كيب : هيام قامت وقالت 

كلي كيب : رًس قام وقال  تيايل ا

هيام اتجهت ميه وجلست وطآوا ليه 

كولتوا ؟ : جالسة و جوالها وقالت 

ؿحكوا هيام والرًس وجلسوا وكملوا االكل 

 ...........••............

يف بيت ابو محمس كان الكل مستوْر وكاىت 

مغيبة وًس كالجبل الثقييل اللي كاح و 

ههور رجال اهلها 



حممس وييه كوتوووا اىتوا : ٓارس بحسة 

!! ميقولة م ٓييه رجال ٓالبيت 

كمم مره اقولك وآهمك اىها : حمس بيغبية 

! ُسزرة 

بسسس اىت وياااه ماحوا : ابو محمس ًغب 

ىاقغييوكم 

وش السواة ؟ احس ًوسه : رًس بقلة حيلة 

آكار او اماكه ىقسر ىروح لها 

مثالً ي سامي اىت وحمس مكان : ابو رًس 

كان ابوكم يروح له كثيييير 

مسري م اتصكر طيء : سامي 

وهللا وال اىا : حمس بتيب 



: رًس احتست ىنرته واحتس ػوته وقال 

ٓكرروا صيييه تراها حياة ارت وبوت ًمة ولو 

اين م اهتم م كان تيبت شا التيب كله 

وهللا م كسرىا اال اىها : سامي بغوت مهسوز 

كملت يوم مذتْية وامي وطوق موهاريه 

وقسم بالله 

لييي ييوومم م ! اجللل كاااسر : رًس بحسة 

رحت لهه م ابيي اطووِ كسرة ارووي 

هللا يجبر بقلوبهم يارب ويساًسىا : محمس 

ىحغلها سالمة ُاىمة 

اميييه : الكل 

 ...........

يف الغالة 



رالاظ تكْييه رالظ ي : ام رًس بحسن 

ًبير 

مقسررر ي : ام طوق بكسرة وحرقة و بوتها 

ىازيه وهللا اين مكسووورة و بوتي ومكسوررة 

و حالها 

رالظ هللا يجبر : ام محمس وسف زموًها 

بوا وىحغلها وهللا ال يوٓقه اللي م يستحي 

وال يوتذي هللا يارصه 

رالظ تكْون رالظ : سلمى 

: طوق بأىهيار كاىت يف حؾه هيام وقالت 

اااه يهيام كاىت ميي يف سريري وال حسييت 

ٓيها 

رالظ يييوين ان طاءهللا : هيام بحسن 

بوحغلها وهللا ان رًس م وقّ واىه كل يوم 

كالى اشا حغلوا طيء او زليل 



حويه ٓست اول م سميت ػوت ٓارس 

لبيه : وقالت 

بوقلى ىسور مى رًس اىتبهي لتس : ٓارس 

وىبهي اللي زارل لحس يقلى طوٓوا سامي 

بيجلس اشا تبون طيء كلموه 

هللا يوٓقكم : حويه حؾوته وقالت 

ويساًسكم واىتبه لك يحبيب حويه 

ٓارس كان مستيجل ورقّ بوسه موها 

: وراح يركؽ لرًس اللي يسهم ٓيه 

ياللْااااارس ارللع 

جييت جييت يالرًس : ٓارس ابتسم 

حويه بذجل زرلت وسكرت الباب وهي م 

وااه : تبي تسرل مه االكتئاب وراحت للميس 

ي بضرى قمر قمر 



يييوين اىتي القمر : بضرى بحسن ابتسمت 

وهللا 

هاتيها ال تتيبيه : حويه 

بضرى مست لميس لحويه وارصتها حويه 

وػارت تالًبها وىست الحسن طوي 

 ...........••...........

ٓالسجه 

كاسر كان موهار وكان اسوء حال موهم كلهم 

بحكم اىه م يسري ًه طيء ويتموى يقلى يف 

اااه : اي لحنة وقال بغوت يسوب يوسمى 

كثر مه  يالوًس ويوتس وكيّ حالتس يل ا

يوم م وػلوي ربر ًوتس والقلب يالوًس 

احترق ومات ولياز ٓيوي روح اااه يحبيبة 

كاسر وروحه استوزًتتس هللا يييوىه 

قاكيه زرول محمس 



كاسر : محمس 

بضضرررين : كاسر ٓس ومسك قلبه 

وهللا للحيه م لها اثر : محمس بحسن 

كاسر مسك رقبة محمس وػرخ يف وجهه 

لكممم يوومم ويييه الوًيس : بضكل مرًب 

!! ويييوهاا 

محمس مسك راس كاسر ولغقه بجبهته 

اشكر هللا وازو لها يالكاسر يمكه اىت : وقال 

تكون سبب 

ااااه يحموز وقسم : كاسر ىسلت زموًه وقال 

بالله اين مياز ٓيوي حيلة وال كاقة واين م 

كل وال اىام وكيّ اىام واىا مسري اشا هي  ا

تاكل وال توامم وال بذييير وال حية وال ميتة 

بيس كلمته االريرة كاح كاسر بقوله مَمى 

ًليه ووجسمه واكرآه راح لوىها وتحولت 



للون طااحب وػرخ محمس و االمه وكاروا 

وطالوه وكليوه للمستضْى وزق محمس و 

رًس ييلمه وش ػار وكار رًس لهم ًلقول 

! حمييس وش ػاار : رًس بذوِ 

وهللا وؿيه يتيب الواحس : محمس بحسن 

يالرًس كليوه اًوبوكم حرااام ًليكم وهللا 

اللي يغير له 

وهللا م باليس حيله : رًس 

اه بس هللا يكون بيوىه : محمس 

اميه يارب : رًس بؾيق 

تككْى يالرًيس : كاسر بسأ يغحغح وقال 

لبيييه : رًس ٓس هو ومحمس وقال بحسة 

! حغلتوا الوًس : كاسر بحسن 



ال وهللا يالكاسر مسري ويه : رًس بؾيق 

رصاها ابوها لكه ال تذاِ مستحيييل ابو 

يسوي طيء لبوته 

لوو م بيسوويي لهاا طيء لييه : كاسر اىْجر 

! رصااهاا 

رالظ يذوي : رًس ٓس وحؾه كاسر وقال 

رالظ حرام ًلييك اللي تسويه بوْسك 

حرام ًليك 

هللا : كاسر بكى وكاحت زموًه بحرقة وقال 

اليحسسك بضيوري يالرًس اااه ػسري 

كل وال اطرب وال حتى اىام  يحترق وال اقسر ا

! وهي ؿايية بيه يسيه كلب م بيرحمها 

ازو ربك يذوي وهللا : رًس ّطس ًليه وقال 

يْرج ًوك وتحغلها 



اللهم اميه وهللا م اىساها مه زًوايت : كاسر 

ىساها موتها م ىسيتها 

كليوا رًس ومحمس مه ًوس كاسر ًضان 

يرتاح 

 ...........••...........

يف بيت ابو محمس 

حويه طهقت اول م طآت رًس تحت ًوس 

: الباب وٓست ركؽ وٓتحت له وحؾوته 

رًييس 

ًيييوىه : رًس ابتسم وّطس ًليها 

! رير تأرص ليه ًوسك واىا : حويه 

وهللا م اىتي و شمتي استأشين : رًس ؿحك 

مه ٓارس وابضري 



موآق ميليك بس ارصين : حويه ؿحكت 

ميك ايب اجلس مى البوات كْضت وهللا 

تم اجل جيبي لتس مالبس وتيايل : رًس 

ًازي بأرص مه هيام : حويه 

وىسيتي اىتس اكول موها ؟ : رًس ؿحك 

ًازي م بقول اػالً امص بس : حويه 

رًس مسك يس حويه بيس م لبست وكليوا 

وقابلوا ٓارس 

رير يبو طكلك بتذقّ : ٓارس بتميه 

مريت ًضان تأرص ثار اروك بس ترا مرره مايل 

زرل 

ازري يحمار بس : رًس اىْجر يؾحك وقال 

ارتي مياز تبي تجلس ٓالبيت 

آا يحويوي آا : ٓارس بسًل 



تكْى التذليها : حويه ٓست له وحؾوته 

بذاكري 

يالرًس زق و مرتك تجهس القهوة : ٓارس 

والضاهي واًسم الييال يذوي رلوا ىَير جو 

ابضر يالله بسبقكم : رًس 

هللا يحْنك : ٓارس ابتسم 

ركب رًس سيارته وارص جواله وزق و هيامه 

لبيه : هيام 

رًس ابتسم بيس ػوتها اللي كان ييتبره 

اطتقت لتس : مالشه االمه وقال 

ويوك كيب ؟ : هيام بذجل 

اسمييوي جاي وترا بسوي : رًس ابتسم 

ًضاء كبير ايب كل طيء جاهس 

موييوين بس ليه ؟ : هيام 



بتيرٓيه اشا جيتتس : رًس 

احبك كيب : هيام 

: رًس تذسر بحب وقال بغوته الررّيم 

اهييمتس 

هيام ؿحكت وسكر رًس واتجهة للقسم 

رالظ اقسر ارصه ؟ : رًس 

ايه حؾرة اليميس : اليسكري 

يالله كليه ًلي كيب : رًس 

ابضر : اليسكري 

زق لرًس التحية وراح بيس م سمى رًس يقوله 

يستريح 

: كاسر كلى وهو يرًج ويمضي بيكازة وقال 

ارحب 



هللا يبقييك : رًس ٓس وىسل يساًسه وقال 

يذوي وسوسي وًغابة راسي 

: كاسر رٓى ىْسه وباس راس رًس وقال 

وهللا مسري كيّ اطكرك يالرًس 

ريير كاسر ؟ م : رًس احتست ىنرته وقال 

بيووا وهللا لو ارسمك كول ًمري مايل 

! جميل ًوسك 

كاسر ابتسم وركب السيارة وحركوا لبيت 

رًس 

 ............••............

الكل ًرِ باليشيمة بس محس ييرِ السبب 

والكل لبى السًوة اللي تيتبر كبيييرة بحكم 

اىها مه رًس 

ماطاءهللا م بَى ولسك ييسموا : ابو محمس 

يف بيته 



يبه توه رلع تأثيثه : ابو رًس ابتسم 

اها اجل بيصره : ابو محمس 

ابوي يسور السلة : ابو هيام 

! رير يقليل المرؤة : ابو محمس لّ بيغبية 

يبه رالظ جيلوي قبلك زرلوا ؟ : ابو رًس 

! اشا تكرمتوا ييوي : ام محمس 

الكل زرل وسلموا و هيام اللي كاىت واقْة 

وتبذرهم وتسلم ًليهم 

هيومه ازرلي ًضان ٓارس والييال : ام رًس 

هيام ٓست وزرلت زارل ركؽ 

ماطاءهللا : ٓارس زرل وقال بغوت ًايل 

تبارك هللا ًساااه بيت ًامر بأهله 



وًسااه ًامر بحس : كاسر تكلم مه وراهم 

الرًس وهيامه 

الكل لْوا بقوة لغوت ٓقسوه اربى ايام 

 سويه ٤ويحسوىها 

اارررححببب : ابو رًس بغوت هس البيت 

يالكااااسسسرر 

الكل ٓسوا له وسلموا ًليه السالم الحااار 

كاسر ابتسم بألم اول م طاِ حمس وسامي 

وزه و وجيهم وقال  ًُ وكان يضوِ مالمح و

هللا يبقيكم يأهلي ياتاج راسي وهللا : بؾيق 

يقمه قلبي برجوو وًس يارب 

اميييه : الكل توكسوا وقالوا بغوت واحس 

اقلقوا هللا يحيكم : رًس زرل 



زرلوا الرجال للمجلس وطاِ رًس كل طيء 

بمحله مه ػواين حال وػواين موالح 

ومسكرات واًساز مه السالل والبراريس وطبة 

ىار كان كل طيء يبرز الذاكر واتجهة زارل 

يوولسز : وزوى ػوته ببيته وهو يقول 

كرييق 

ازرل : ليه بغوت ًايل 

زرل رًس واتجهة لهيام ًلقول اللي كاىت 

واقْة ًوس اليضاء وتجهس ٓيه وتقسم لها 

رًس ابيس ٓيوي : واستوقْته يسها اللي تقول 

كل ابيس  ريحة ا

ابضري بس هايت راستس : رًس ؿحك 

رالظ يبو تقلى : سلمى بقرِ 

ىيييم ؟ : رًس لّ لها بحسة وقال 

يمه رالظ اسْيه : سلمى 



ؿحكت هيام وتقسمت لرًس اللي باس 

راسها بقوة وكاىت ريحتها ياسميه وًقر 

رْيّ وم كان ٓيها ريحة كبد ابًسا ولّ يسه 

ممكه : ورا رغرها وّطسها ًليه وقال 

تقلييه ؟ 

سلمى م كاىت ميهم اػالً وكليت بكرامتها 

وهي تتحسب و رًس اللي كان قريب مه 

رًس مو وقته ابًسا : هيام بضكل مرًب وقالت 

 !

اىتي كل اوقايت كيب : رًس 

احبك : هيام بحب باست لحيته وقالت 

: رًس ابتسم وقرب وباس رضمها وقال 

اًضقتس 

ػسق ليه اليضاء ؟ : هيام 



آتتاح بيتي المتأرر جًسا ثاىًيا كاسر : رًس 

كلى 

!!! اسألك بالله : هيام ٓست 

وهللا : رًس ابتسم 

ويوه بسلم ًليه : هيام 

ىيم ؟ : رًس بحسة 

وش تكْى وهللا اىه واحضوي : هيام 

!! ههيياااام : رًس مسك ٓكها بقوة وقال 

اِ رالظ ابيس بس بتحمس له و : هيام بألم 

سالمته 

اهجسي : رًس كاىت ًيوىه تقلى طرار وقال 

! اىا بوػل له كالمتس 

رالظ كيب : هيام 



رًس كلى وهو مستيجل وم قال يولس حتى 

مبروك م جاتس ي بضرى : وقال 

هللا : بضرى ٓست برًب مه ػوته وقالت 

يبارك ٓيك يالرًس وًقبالك 

حويه وال ليه : رًس م كان يواهر ٓيهم وقال 

هاتوها يل 

ليه قامت وارصت لميس ووزتها لرًس اللي 

بسم هللا ًلييها : ارصها مه يس ليه وقال 

الرحمه الرحيم ماطاءهللا 

وااااه يالرًس طكلك يجوه واىت : ليه بحب 

ماسك رؿيى 

 اطهر ٦كلها : رًس ُمس لها وقال 

هللا يتمم لكم يييوين : ليه 



اميه ًقبالتس : رًس مس لميس لليه وقال 

اىتي واللي تحبيوه 

م ٓيه احس يحسريت : ليه بؾيق 

مسري اتصكر واحس اسمه شيب : رًس همس 

لالااااا : ٓست ليه وكتمته وقالت 

رًس ؿحك وكلى مه ًوسها تحت ػسمة 

ليه وكيّ رًس يتكلم ميها كصا وهو يَار 

ًلى رواته وتيقوت اىه تَيير بيس هيام 

 ............

يف مجلس الرجال 

حمسلله و سالمتك : ابو محمس بْرحة 

يالكاسر 

هللا يسلمك يجس : كاسر 



وًقبال م ترجى وًس وتتسوجها : ابو محمس 

يولسي وتيسموا يف بيتك 

ابضر وهللا باللي : كاسر ابتسم بؾيق وقال 

يرؿيك بس رلوي احغلها 

بوحغلها لك يالضيد احتسم : رًس زرل 

واؿرب االرؼ والتسمي 

اىضهس احتسم ٓيوا حوا زرو جوبك : محمس 

طس حسامك يولس : ٓارس بغوته الرجويل 

اليم 

هللا اليحرمويي موكم وهللا اىكم : كاسر بْذر 

محازم وكل واحس ٓيكم حمر ًييه وال ٓيه 

طك ًوسي طهازيت ٓيكم مجروحة 

ابضضر بوا يالكاسر : شيب 



اىت : كاسر ابتسم وحؾه شيب وقال بهمس 

بالصات ُييير وهللا اىك بقلبي يالصيب وابضر 

باللي يرؿيك 

شيب بيس كاسر ًوه وباسوا رضوم بيؽ 

وزي بالليه : وقال بهمس 

ابضر بها : كاسر 

شيب ابتسم وتصكر طكل ليه وؿحك بحب 

وقلبه زق لها مره ثاىية 

 ............••.............

بييييييس جًسا يف مسرًة ابو طوق المهجورة 

اللي ملئ ارجائها االٓاًي واػوات الكالب 

... واػوات اطياء ثاىية رارج ًالموا 

 ايام ًايضة بنالم ٤كاىت وًس كالمجووىة لها 

وال تضوِ اال ىور الضمس ٓالغباح مى 

ٓتحات بالجسار وكاىت حالتها ترحم الكآر 



وتذليه يحه لها وقالت بغوت مبحوح 

كون بأحؾاىك السآية وبسال : وباكي  بسال م ا

كون احس بيسيوك حويل وبسال م اطير  م ا

ببوساتك الحارة و بضريت اىا هوا يالكاسر 

واىت بيييس موي اه يالكاسر رويف اىساك 

واىسى حيايت واىسى كيّ اًيص واىسى 

كل طيء واموت هوا واىت م تسري ًوي اه 

يالكاسر وًستوي م تتركوي وتركتوي واىا اهم 

وًوزك اىا الوًس اللي تحقق لك بيس كل 

طيء اه يالكاسر يارب اجبر راكري يارب 

كملت وًس ليلتها الذامسة بصا المكان اللي 

حتى الحيوان م بيقسر يييص ٓيه وكلمت 

يوميه مه ارر مره طآت ابوها وػارت 

تبكي وتحترق وكاىت قريييبة مه اىها تذسر 

كلها وال  ىْسها ألىه كمل يوميه وم جاب لها ا

حتى مويه تضربها 



ىيست ًيون الوًس وكاحت و االرؼ وهي 

تحلم بكاسر واىه يف حلمها يحؾوها وتبكي 

ويواسيها 

رالظ يييوين وهللا اىتس ميي وهللا : كاسر 

محس يجيتس اىتي يف وجهي وطوبي ي وًس 

الكاسر 

وًس ٓست مه ىومها بذوِ وقلبها يسق 

وطآت راس اسوز يواهر ٓيها وكان مرًب 

بضكل جووين وبضكل يقير اليقل مه مكاىه 

! ػحيتي : ابو طوق بحسة 

وًس ػررت بأًلى ػوتها وهي تحس ان 

روحها كليت اول م ػب ابوها ًليها موية 

ًمى ييميتس : مثلجة وػْقها بقوة وقال 

! يبوت الكلبة 

يبه رالااظ يبه بمووت يبه : وًس برجْة 



توقييه و االوراق : ابو طوق بْرحة 

اييه : وًس بهسوء 

ابو طوق ٓك السالسل مه ًليها وابتسم 

طوي واجيتس : وقال 

وًس هست راسها بموآقة وكلى ابوها وٓست 

وًس بغيوبة وهي تيرج و ًلقول حقت 

حسيسة ػَيرة ًوس الباب وتوهم ابو طوق اىه 

سكر الباب وكلى وجاب االوراق ورجى 

وحغلها بايق بمكاىها 

وقيي : ابو طوق 

وهللا لو تصبحوي م اوقى : وًس 

ابو طوق كارت ًيوىه وؿربها بقس و 

وجهها الحساس واالىويث اللي تضوه بيس 

هييييوه : ؿربته بحكم اىه البس راتم وقال 

! ي وًيس هيييه 



كلى وسكر الباب واحكمه وهو و باله اىه 

تسكر وتوهم ػسق وىجحت اول رقف وًس 

وركست واستقوت ووقْت بغيوبة وٓتحت 

الباب اول م ارتْى ػوت سيارة ابوها 

وكليت للسيب وطآت ُرِ تذوِ وكاىت 

تتهيئ ًيون حمر تقاليها كان المكان 

مررًيب واػواته ارًب اتجهت للغالة 

وطآت ىور بسيف وحغلت تلْون وركؾت 

له وهي تبكي وتحاول تتصكر رقم كاسر 

بحكم اىها تبي تسمى ػوته وبيس ساًات 

مه المحاولة رجى ػوت سيارة ابوها وٓست 

للَرٓة وسكرت الباب ومثلت الووم وهي 

موهارة تبكي ًضاىها كاىت تبي تتقمه 

بغوت كاسرها 

 ...........••...........



يف بيت رًس الكل كان ٓرحاىيه ببوت محمس 

وبضرى والكل بوْس الوقت كاىوا مكسوريه 

و وًس ورغوًػا طوق وامها 

طوق تيايل بوجلس ٓالحوش : هيام 

طوق قامت وراحت ورا هيام وجلسوا جلسة 

مى بيؽ 

طويق حاويل تتصكريه اماكه : سلمى بجسية 

ابوتس كان يارصكم لها 

وهللا اين احاول م ٓييه طيء : طوق بكت 

براسي ابًسا 

رالظ يروحي : هيام ٓست وحؾوتها وقالت 

رالظ 

هللا يقمه قلوبوا وقلب كاسرها ٓيها : حويه 

اميييه : الكل 



ميليه : بضرى مسكت يس طوق وقالت 

ػلي وازًي لها 

ايه وهللا ال تستسلمون يمكه وحسة : جميلة 

مووا اقرب لله 

هللا يارصه وال يوٓقه يارب : ػالحة بحسة 

امييييه : طوق 

! طوق استَْري تراه ابوتس : هيام 

ولييه استَْر هو حرموي مه : طوق بحسة 

! ارتي 

اىا ٓاهمة اىتس زًالىه ورايْة ًليها : هيام 

بس حرام ًقوق 

وش ًوستس الحيه ؟ : ػالحة 

آّ رالااظ اىتي وياهاا بكيْها : سلمى 

!! تتحمل الصىب 



جاتكم الثاىية : جميلة ؿحكت 

! م يؾحك : ليه 

بوات : الكل سكتوا وتكلمت بيان بيس ٓترة 

محس ميه : الكل لْوا لها وكملت وقالت 

طيء لوًس ىقسر ىحغلها موه 

ال وهللا اػالً حاول رًس ٓيها وم : هيام بؾيق 

حغل طيء 

هللا : ٓسوا البوات و ػوت كاسر وهو يقول 

يبقيكمم 

ركؾوا ليه وحويه 

كااااسسسر : ليه بغوت باكي 

يييييوىهه : كاسر ابتسم وقال 



ٓست ليه وحؾوته وركؾت حويه وحؾوته 

لبى وهللا : بيس ومسك رواته بحب وقال 

ًيوىكم وحضتوين 

م يوحضك ُايل : حويه بغوت مهسوز 

وهللا اىه وحضوي وققى قلبي : كاسر بؾيق 

وكسر ؿلوًي يحويه 

ميليه يذوي تغبر وان طاءهللا : حويه 

ترجى سالمة 

اه يالكاسر هللا يقوي قلبك : ليه بسموًها 

يذوي وتحغلها وتمسكها بيه يسيوك 

هللا : كاسر كاىت زموًه متجمية وقال 

يسمى موكم 

كاسر يالله : شيب بغوت ًايل 

!! بسم هللا : ليه ٓست وقالت 



شيب ؿحك وهو متوتر اول م سمى ػوتها 

يالبيه يالحس اللي اطتقت له : وقال 

! هيه احترم ىْسك : كاسر بحسة 

كْو كْو : ليه ؿحكت 

كاسر ابتسم وكلى لصيب اللي ماسك قلبه 

واىا مايل كْو : وقال 

ليه لْت وراحت وًلى لْتها ٓاحت ريحة 

ًقرها اللي طق ػسر شيب وكلى وهو يترىح 

ابييها يالكاسر : ويقول 

! رييير يبو : كاسر توسيت ًيوىه وقال 

وهللا مياز اتحملها وهي بييسة : شيب ؿحك 

موي 

تقسم لها كيب وبيسها يغير رير : كاسر 

كليوا لجلستهم ٓالحوش 



 ...........••............

ٓالمسرًة 

وًس ٓست مه حلمها اول م تصكرت رقم كاسر 

وراحت ركؽ وهي موسله ًيوىها ًضان م 

تقالى المرايا والَرِ المرًبة وكتبت رقمه 

واتغلت ًليه 

كاسر رٓى جواله وطاِ رقم ثابت وُريب 

هللا يضَلهم : وقال 

وسكر كاسر وهو م يسري اىها الوًس اللي 

تستوجس ٓيه بس الواس كلهم وارتارته هو 

بس 

: وًس اىهارت وهي حاكه السماًة ًلى اشىها 

اااااه يالكاااسسر رز ًليي تكْى تكْى ايب 

اسمى ػوتتك 



كتبت الرقم مره ثاىية واتغلت ووػل 

االتغال لكاسر للمره الثاىية 

ًيال ! الحيه وطيبي شا يسق : كاسر بحسة 

احس ىضر رقمي 

سكر ورلغوا اليب : رًس 

كاسر سكرت ؟ : شيب ابتسم 

ايه : كاسر لّ له بهسوء 

يمكه وًس تسق مه مكان مهجور : شيب 

ٓسوا الييال ركؽ ورجيوا يسقون و الرقم 

اللي كان احساس شيب بمحله بس لألسّ 

وًس م كاىت موجوزة ًوس التلْون كاىت 

توسحب مى طيرها مه ابوها وتوؾرب وهو 

!! كييييّْ كليتتيي : يغارخ بوجهها 

ككلل ....كوت ازو...كه..كوت: وًس بذوِ  ازور ا



اىا بجيب لتس لياز اطوٓتس : ابو طوق 

! كاليه 

ابضر ابضر رالظ : وًس 

كلى ابو طوق وسكر الباب وىْس كل مره 

كان يحسبه متسكر بأحكام والحسيسة اللي 

حقتها وًس كان تحجب ًليه اىه يتسكر 

وًس كاىت تضهق وتبكي ورجيت كاحت 

مَمى ًليها وهي وزها تقوم وتروح تسمى 

.. مه اللي زق

 ..........

ًوس الييال 

ارلع اليب وىسل كروتك اػالً : رًس 

الضرهة مو و شيب ًليوا يوم ىغسقه وىقير 

كيس مو هي  ىسق ا



اااه يييال كوت متأمل اسمى : كاسر بؾيق 

ػوتها 

ميليه يالكاسر بوحغلها : حمس بحسن واؿح 

ان طاءهللا وهي سالمة ُاىمة 

رًس زورك : ٓارس 

رًس ىسل كرت وؿحك هو وٓارس اللي كاىوا 

ؿس شيب وكاسر يف البلوت 

 ..........

اىتهت ليلة جميلة وتييسة بوْس الوقت 

جميلة مه ىاحية تجمى اليايلة وتكاتْهم 

كلهم وسوالْهم مى بيؽ وتييسة لكل  وا

.. طذع ٓقس وًس واولهم كاسرها

كلى الكل مه بيت رًس وكان واقّ وسكر 

الباب وتضمر وكلى ركؽ لهيامه 



رًس م كان يسري ان ليه للحيه موجوزة 

وحويه بيس وسلمى زرل وطاِ هيام تقلى 

السرج 

هياامي : رًس بحب 

... بسسم هللا ررطت: هيام لّ بقوة وقالت 

قاكيها وػول رًس لمبسمها وامتالكه له 

بقوة تحت مغارًة هيام اللي تبي توػله ان 

!! البوات ٓيه 

رًس ابتسم وبيس ًوها بيس م حس اىه اىققى 

اهيمتس يالهيام ولو الوز وزي : ىْسها وقال 

كثر مه كصا  سويت ا

هيام كاىت ترجّ مه المضاًر اللي اجتاحت 

رًس البوات موجوزييه : قلبها وقالت بهمس 

 !



رًس م كان يتموى احس يضوٓه بالمونر شا 

وكان يبي يكون هيبة بييه كل طذع 

ييرٓه اال هيامه اللي يتموى اىها تأسره زايم 

! مييه : وتقيحه وتذؾيه لها وقال بحسة 

هيام حاوكت رقبتها وًلقول ىسل رًس 

: ورٓيها وحاوـ سيقاىها ًلى رغره وقال 

كمل ًليتس ؟  تبيه ا

ال : هيام كاىت متذسرة له تماماً وقالت بهسوء 

بس ابيك تسرل الَرٓة وتوام 

رًس زرل الَرٓة وىسل هيام و السرير 

اًوبوتس والشييييه : وحاوكها واًتالها وقال 

كله 

حبيبي اىت الشيه وهللا : هيام ابتسمت 

هاه اىا الشيه ؟ : رًس 

ال هوىت رالظ : هيام ؿحكت 



: رًس ابتسم وباس رضمها وقال بهمس 

ًازي اىسل ؟ ًازي ابوستس وًازي 

احاوكتس بيسيوي وًازي احتويتس ؟ 

هيام كان قلبها يسق بقوة وكاىت بتتكلم بس 

قاكيها هجوم رًس ًليها وهو كان م يوتنر 

اجابتها بس كان يبي ييقيها ربر اىه يبيها 

هيام ويه راحت ؟ : ليه 

ليوه تليوها قلت تروح تجيب لوا : سلمى 

الضوكوالتة اللي هي حاكتها وارتْت 

رًس مو موجوز ًضان كصا : حويه ؿحكت 

ليه روحي وىازيها اىتي اػَر وحسة 

اِ هللا يكون : ليه بملل قامت وقالت 

بيوين 

رلغغيي رويف يجي : سلمى بيغبية 

! موغور 



ركؾت ليه وهي تؾحك وراحت للسور الثاين 

وطآت باب ُرٓة رًس وهيام مْتوح وكان 

رًس ىاسي يسكره وهو و باله ان هيام تكصب 

ًضان م يجيها 

ركؾت ليه وزرلت وطآت وحضية وحب 

سكرروااا البااااب : تّملك رًس لهيام وقالت 

!! كققييبب 

رًس توسيت ًيوىه وًغب وركبوا الجوون 

ززققيي : كلها ٓوق راسه وكلى بحسة وقال 

! البباااابب كيييب 

ًمممى ُلللقاااىه ويغاارخ : ليه بحسة 

! بسسم هللا طْييكم : حويه جات ركؽ 

اروتس اللي م : ليه وزت ورا حويه وقالت 

يستحي تارك الباب مْتوح ووهللا ي حويه 



لو طْتي اللي طْته ان تصبحيه ىْستس 

وتقوليه شا مو رًس 

كون مى : رًس تكتّ  احلْي ؟ وكيّ تبيوي ا

هيامي 

اِ ليه ليتتس م رحتي : حويه بذجل 

وريب اين مغسومة هل اىت : ليه ؿحكت 

رًس ؟ 

كون رًس : رًس هس راسه بوْي وقال  اىا م ا

وز الهيام  ًّ مى هيام اىا اػير لها ر

حويه وليه ػرروا بوْس الوقت وٓس رًس 

اػع اىتيي ويااهااا : ًليهم وحؾوهم 

يحلوكم ػسق هللا : حويه حاوكته وقالت 

يسيمها لك يييوين 

ويسيم االحؾان والقبالت بيوكم : ليه بذبث 



ليييييوه : حويه توسيت ًيوىها وقالت 

اًقللي : رًس قرب وًؽ اشىها وقال 

هيام اكليي : ليه ؿحكت بقوة وقالت 

! بالضوكوالتة يالسحبة 

هيام كليت وميها الكيس وهي ترجّ 

هاتس اىسيل وطوي : وتؾحك وقالت 

والحقتكم 

ليه هست راسها بويم وارصت الكيس وىسلت 

تحت 

هيام كاىت بتوازي رًس بس طآته اىضَل 

مى حويه وكاىت تسمى سواليْهم وم يشيس 

ُيرتها اال حويه بحكم اىها قريبة مه ًمر 

رًس تيال طوي : هيام وقالت 

ازرلي : رًس لّ لغوتها واىّضس له وقال 

يروحه طوي واجيتس 



زرلت هيام وهي تْوور وارصت طاور سريى 

وكليت ولبست آذم البجايم الحرير اللي 

كساها اللون الكحلي و اللي كاىت ّطازه و 

مالمح جسمها واللي برزت لوا رغرها 

وحقت ميكب رْيّ وسسلت طيرها 

االسوز ًلى ههرها وتيقرت بأٓذم اليقور 

اللي ًوسها وبذرت ىْسها ولبست 

كسسوارات ىااااًمة وكليت راسها مه  ا

الَرٓة وطآت حويه بايق تسولّ لرًس اللي 

كان يسألها متى الحنت ان ٓارس متَير 

وبس وهللا كان كصا وكوت : حويه بهسوء 

اراِ موه وكوت اتموى اين استقوي واجيك 

اشا ٓقست االمل بْارس 

ميليه سهاالت : رًس باس راسها وقال 

يييوين واي طيء يغير حتى لو جرحتس 

! بكلمة بسيقة تيايل ًوسي 



ابضر يييوين : حويه ابتسمت 

رًس ابتسم وراحت حويه وكليت هيام 

ولحقت حويه بس استوقْتها يس رًس اللي 

مسكتها مى رغرها وسحبها له وقال بغوته 

ًلى وييه يالحب ؟ : الرجويل 

مى لْت هيام لرًس تالمس طيرها بوجهه 

وتسارلت ريحة هيام االىثوية القاُية مى 

ًقر اليوز حق رًس وريحة طبة الوار 

وش بكمل سهرة مى البوات : هيام بذوِ 

واىت ازرل ىام التوتنرين 

!! تتوقييه اين بذليتس تروحيه : رًس بحسة 

وطسًوة م : هيام ٓكت يسه مه وراها وقالت 

تذليوي ىام وبجيك م بقول اػالً 

رًس ػس ًلقول وهو يمسح وجهه وزرل 

الَرٓة وكاىت كلها ريحة هيامه وهصا اللي 



ػاب رًس بالمقتل واستَْر وزرل ٓراطه 

وكان يحاول يوام بس هيام كاىت براسه ومو 

راؿية تقلى 

 .......

! ريير اىتي كولتي : سلمى بحسة 

وش اسوي ًاز المهم : هيام ؿحكت 

اسميوين 

الكل اىغَى لكالم هيام 

مستحييييل يقليوىا للبحر ووًس : ليه 

للحيه م حغلواها 

اػالً طلون بحر ٓالحر شا : حويه ؿحكت 

اِ حوويه ىْس اًصار اروتس حر : هيام 

! يذي طْيكم 



اىا موغور برا بقلى له وبرز لكم : سلمى 

ربر بيسيه 

: هيام قامت وحؾوت سلمى وقالت 

وحضتيوي يحيواىه موسمان م ٓؾْؾت 

لتس 

اًوبوتس اىا : سلمى ّطست ًليها وقالت 

اقرب لتس مه روحتس زيق بس واكرحي 

كل طيء مؾايقتس 

هيام ابتسمت وكليت مى سلمى واىتنرتها 

حتى ركبت مى موغور واتجهت زارل البيت 

ليه بتوامون هوا ػح ؟ : وقالت 

اىا ايه بس مسري ًه حويه : ليه 

ويوها هي كيب ؟ : هيام 

ٓالحمام : ليه 



هيام هست راسها بويم وراحت ٓوق تضيك و 

رًس وٓتحت الَرٓة وًلقول كاحت ًيوها 

بييوه وطهقت وسكرت الباب 

رًس ابتسم ورجى يواهر جواله بحكم اىه م 

ٓيه ىوم 

ييممهه : هيام كان قلبها يسق بقوة وقالت 

!! وش مغحييه شا 

رجيت تْتح الباب وزرلت 

وطْيتس : رًس كان مبتسم و جوب وقال 

كليتي ؟ 

هيام قربت وجلست و حآة السرير وجوب 

ررطتوي وهللا : رًس بالؾبم وقالت 

توقيتك ىايم 

: رًس حاوكها بيسه ًضان م تقيح وقال 

كيب راحوا ؟ 



بواااات : هيام ؿحكت وقالت بغوت ًايل 

اروكم يقرزكم 

ٓس رًس وكتمها بيسه بس ٓات االوان وزرلت 

! اححللّْ : ليه وهي متذغرة 

الحيه وش بتسويه : رًس حك راسه وقال 

حتى لو اين قلته ؟ 

وش بوسوي قغسك ؟ : حويه زرلت 

يالله اىا لكم سوو : رًس قام ووقّ وقال 

اللي تبون ٓيوي 

! ىييمم وش اىت لهم : هيام تذغرت 

احسسه اىتي اللي : رًس ُمس لها وقال 

ىازيتيهم 

ركؾوا ليه وحويه وكاحوا ؿرب برًس اللي 

كان مستسلم لهم وكايح يؾحك 



ػسق اىك : حويه وهي تغْق وجهه بذْه 

حيوان 

مررره جحسىا : ليه كاىت تقبع ٓيه وقالت 

اول م رصا هيام 

وش اسوي كيب روحوا لها هي : رًس ابتسم 

اىا مايل زرل 

بسم هللا : حويه وليه ىاهروا بهيام وٓست 

! بوااات يويلكم تقربوين اىا حامل 

وطسرل بوؾربتس م بوؾرب : حويه 

بقوتس 

ليه قامت وكارت لهيام وكيحتها و السرير 

وػارت تؾرب ٓيها ورًس ميت ؿحك هو 

وحويه اما هيام كاىت تغارخ وٓيالً كاىت 

تتألم بحكم اىها تحسبها قوية ىْس رًس 



تككْىى يالرًيس : وقالت هيام بغراخ 

تكْى يحبيبي آسزًى ليي 

: ٓس رًس وطال ليه مه ًليها ورماها وقال 

يييون حبيبتس 

: هيام وزت وراه وحؾوته مه وراه وقالت 

احسسه ي لييه احسه 

حيوان وهللا ال اًلم ابوي : ليه بأستحقار 

احبتس ي ليوي : رًس ابتسم 

اهييمك وهللا : ليه ؿحكت 

يى هللا يقرٓكم : حويه قامت 

: هيام ٓكت يسيوها ورجى رًس يمسكها وقال 

ال رلييها 

طسًوة رح لها احسه : هيام بقهر 



واطرت و ليه وقامت ليه وٓتحت يسيوها له 

تيال يذوي تيال : وقالت 

: رًس كان متمسك بيسيه هيام وقال بحسة 

! هيام ارجيي بسرًة 

هيام سحبت يسيوها بسرًة وقامت وكليت 

مى حويه 

: ليه ؿحكت وسحبت ًلى رًس بيس وقالت 

حويه بتروحيه ؟ 

ايه ٓارس برا : حويه مه الغالة تكلمت 

هيام ىسلت توزًها وٓجيهم ركؽ رًس اللي 

ٓتح الباب لْارس بيس م جات ٓارس ىوبة 

ربو وكاح و راسه وىسِ وطآه رًس مه 

ٓوق 

حووويييوه تيياااللي ساًسييوويي : رًس 



حويه ٓست برًب وكليت ركؽ هي وهيام 

وكان ٓارس مَمى ًليه ويرجّ 

ييمه يمه رًسز وطْيييه : حويه 

ساًسييووي ىسرله زارل : رًس بحسة 

كان ٓارس ثقيل ًلى حويه وتضمر رًس 

وطاله بكل قوته واىْتح جرح يف ههر رًس 

هييااام ازرذليي زارذذلل : وػرخ بألم 

ٓست هيام وزرلت زارل هي وليه بحكم 

اىهم م يكضْون قسام ٓارس وجلس رًس 

وىسله وًقاه ًالجه وماهي اال ثواين وػحى 

ٓارس وٓست حويه وحؾوته بكل قوتها وهي 

يالْاررس وش ػار لك : ترجّ وقالت 

ٓارس كان مآيه حيل واطر لرًس يبيس 

حويه موه ًضان م يبيسها وتسًل 



يبوتي رايف ًليه : رًس مسك حويه وقال 

بيسيه ماهو وقته 

ٓارس رٓى ًيوه وطاِ هيام مه ٓوق 

وكاىت واؿحة وػس ًلقول وىاهر رًس بساله 

وطاِ هيام وػست ًلقول مه رًس وػرخ 

هييياااام ميلييه اورييتس : بغوته 

وهللا اىها ىْسها م : ٓارس ؿحك بألم 

تَيرت 

! ايضضص : رًس ىاهر بْارس بحسة وقال 

ال والطيء : ٓارس 

! طْتها : رًس 

وهللا م تقول لها : ٓارس هس راسه بويم وقال 

طيء 



تستهبل اىت وبيسييه بيوي : رًس بحسة 

! وبيوها 

ٓاررس اىا يف وجهك : هيام ؿحكت وقالت 

يولس ًمي 

طّسي حسامتس وهللا م يجيتس : ٓارس ٓس 

رًس قام وكلى مه البيت وهو يحترق وييرِ 

.. لو يسرل و هيام بيصبحها 

 ...........••............

يف بيت ابو رًس تحسيًسا ُرٓة كاسر 

كاسر كان جالس و جواله ويسولّ مى شيب 

وقسم بالله ي شيب تمويت اىه مارص : كاسر 

موي ؿلوًي كلها وترك الوًس يل 

ميليه يذوك تغبر وان طاءهللا : شيب 

ىحغلها 



هللا يغبرين ويقوي قلبي : كاسر 

اىتهت محازثتهم وقام كاسر يغلي له 

وزه  ًُ ركيتيه ويسًي ربه يرجى له و

يارب تقويها : كاسر ٓوهاية السًاء قال 

وتيقيها قوة وتيقيوي اطارة واسمى حسها 

يارب 

اىسسح اول م رلع ػالته وكان يواهر 

السقّ ويتصكر ارر مره طاِ ٓيها وًس 

وكاىت البسة احمر وكان ًرس زايس وجيهان 

وكيّ كاىت مارصه ًقله اطتاق لها جًسا 

واطتاق لكل اىص ٓيها 

بيوما ًوس وًس 

كاىت كايحة ُرقاىه بسموًها وبيؽ مه 

الجروح اللي كاىت توسِ كاىت تواهر السقّ 

المضوه والذايل مه االىوار وتتصكر حؾه 



كاسر لها وكالمه وطيره وقغيسه ٓيها 

واىهارت تبكي بحرقة وتسًي ربها يْرج ًوها 

... وتضوِ كاسر مره ثاىية 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

اىا ٓالسيرة والوت ًوسي يسوبكم وًوسي  )

اسايموت ألىقليسي وللحيه م كتبته وهللا اين 

اًاااين ًضان كصا ايب موكم تيلقون و كل 

طيء وتروقوين احبككمم وحضتوين ػسق 

�� ) 

كاىت كايحة ُرقاىه بسموًها وبيؽ مه 

الجروح اللي كاىت توسِ كاىت تواهر السقّ 

المضوه والذايل مه االىوار وتتصكر حؾه 

كاسر لها وكالمه وطيره وقغيسه ٓيها 



واىهارت تبكي بحرقة وتسًي ربها يْرج ًوها 

... وتضوِ كاسر مره ثاىية 

 ..........••..........

يف بيت رًس 

هيام ًوستس بجامة : ليه 

هيام هست راسها بويم وٓست اول م سميت 

ػوت رًس يكلم بجواله وميله اىه وػل 

بيس م وزو ٓارس وحويه 

تيايل وراي وهللا م يجيتس : ليه ؿحكت 

احتسم ٓيتس ييوي ؟ : هيام 

تيياااللي : ليه بحسة 

هيام وزت ىْسها ورا ليه وزرل رًس بيس م 

وش الحيه : سكر جواله وقال بحسة 

! اطتَلت الحمية 



هي يف وجهي ػح ؟ : ليه 

ايوه ؟ : رًس 

ها وهللا م تلمسها : ليه بحسة 

تحلْييه ًلي اىتي ؟؟ : رًس ًغب 

اىا ًلمتك اشا كليت مه وراي هي لك : ليه 

اما اشا هي وراي وهللا م تجيها 

رًس كان متيقه اىه مستحيل يقسر يقرب 

هيياامم : مه هيامه وهي ورا ليه وقال 

اكلييي 

وش متوقى اكلى ؟ : هيام ؿحكت 

م بسوي لتس طيء تيايل : رًس 

احلّ : هيام 

ُبييية اىتي محس يستأمه رًس : ليه ػررت 



ليييه يَسزر ؟ : هيام اىْجرت ؿحك وقالت 

اييييه : ليه 

ليييه اًقلليي : رًس توسيت ًيوىه وقال 

اظ م سوييت طيء والغسق وقلته : ليه 

هيام ابتسمت وكليت مه ورا ههر ليه 

اىا الهيام واىا اللي م يقسر يَسر ٓيوي : وقالت 

قريب موي اشا اىتي : رًس ابتسم بذبث وقال 

و ابوتس 

ههيياااام اررجييييي : ليه ػررت 

هيام تقسمت رقوة ورا رقوة حتى ًسمت 

المسآة بيوهم ورٓيت رجولها ًضان تيازل 

قربت واىا بوت : كول رًس ولو طوي وقالت 

ابوي وقربت واىا هيام الرًس 



رًس ًلقول لّ يسه ورا رغرها وّطسها 

اىتي هيام الرًس بسون بوت : ًليه وقال بحسة 

ابوتس اىتي للرًس لحاله 

هيام م توكر اىها ترجّ مه الموقّ 

اىا : ورغوًػا اىه قسام ليه بس قالت بهمس 

لك وحاللك لحالك 

كيب تسمحيه : رًس ابتسم و جوب وقال 

يل ارصتس طوي 

وليه ؟ : هيام بهمس 

راحت اللي تتيسويه ٓيها موي : رًس ؿحك 

لْت هيام تبي تضوِ وٓيالً م كاىت ليه 

موجوزة وٓست هيام مه بوسة رًس اللي 

لالاا توو : استقرت يف ىحرها وقالت بحسة 

اليالمة بست ترووح الاا 



م ًلمت التسًجيوي : رًس ابتسم وبيس وقال 

 !

اللي هو بتوام اىت ؟ : هيام بيست موه وقالت 

لتس وجه : رًس مس يسه وسحبها له وقال 

تسأليه واىا للحيه م حاسبتتس و اللي ػار 

مى ٓارس ؟ 

هيام ؿحكت وحقت يسيوها و ػسره وقالت 

رالظ ًاز التغير حساس بالَلف اػالً : 

طآوي 

رًس حف رضمه ًلى رضمها وقال بحسة 

اىااا م ابييه يضوٓتس : وهو يغر و اسواىه 

ولوو بالَللف 

اهيم ٓاللي يَار اىا : هيام ابتسمت 

تهيميه ٓيه واىتي م تذليوه : رًس قال بذبث 

يقرب موتس وال يارص راحته ميتس 



تيرِ ىْسية الحمل : هيام 

ارذع م امساتس طهريه : رًس ؿحك 

حتى مسرو شي الوْسية 

هي و المساج : هيام ؿحكت ميه وقالت 

ٓهمت ؟ 

ٓهموا ٓهموا : رًس 

كيب بتوام ؟ : هيام 

رًس بيس موها وراح بييس وكلى ٓوق وهو 

تيايل مضتهي اىام : يْرك ًيوىه وقال 

بحؾوتس اليوم 

كيب بضرب لبه واجيك : هيام 

وطيوسه لبه ؟ : رًس لّ له وابتسم 

مسري وهللا اطتهيته : هيام ؿحكت 

اجل لو تيرٓيه وش مضتهي اىا : رًس بذبث 



! اِ اظ يْؾيحة : هيام 

رًس زرل الَرٓة وهو يؾحك وزرلت هيام 

المقبد وٓتحت الثالجة وارصت اللبه 

وطربت موه كوب وكليت لرًس 

 ...........••............

يوم ًيس االؿحى تحسيًسا بيس اسبوًيه بسون 

اي احساث مهمة يف بيت ابو محمس الكل كان 

" مستوْر للييس اال طذغيه مكسوريه 

" كاسر ، ام طوق 

كااااسر يالله يولسي : ابو محمس 

كاسر كان متحقم ألىه بايق و زواجه مه وًس 

 ٣ ايام وهي للحيه مالها حس وكملت ٥

كل وقال  كل كاسر ا اسابيى مذتْية والقلق ا

لبيه ياجسي وش ىاقغك ؟ : وهو مكسور 



اًيقبب اىت م تسميوي : ابو محمس بحسة 

! مه ػبح 

ال وهللا وش كوت تبي : كاسر 

وش اىتنر موك : ابو محمس ًغب وقال 

اػالً يالرًس 

: رًس زرل وطيره مبيثر وطكله يْته وقال 

بقلى اشبح ًيسي وارجى 

تيال يولسي تيال : ابو محمس 

اسلم : رًس تقسم وجلس قسام جسه وقال 

امرين 

رل كاسر يقوم يوزيوي للغالة : ابو محمس 

رًس لّ بحسة لكاسر اللي كان ؿايق وال 

كاسر رير ان طاءهللا ؟ : كأىه بييس وقاله 



كاسر اىْجر ًليهم وقال بيغبية وبوْس 

اىاااا ماىويي كاااسسرر اىااا ٓقققست : واحس 

زوجتتي قبل اجتممى ٓييهاا وباقيي و 

زواجواا رمس اياام بسس وهي للحييه 

مسري حية وال مييتة ال اهل وال ىاس قسروا 

يسورون ليي وًس ويجيبوىها يل مححس ًضان 

كصاا وقْوا تكسرووين صيازة وتمثلون اىكم 

مبسوكيه واىه م يهمكم اىاا مييت يالرًس 

اىاا متت مه قبل طهر مه ارر مره طْت 

!! وًس ٓيها واىا ميييت 

رلع كالمه وكاح بقوله و ركبه وقال 

اااه وهللا م اتموى احس يحس ٓيوي : بتوهيسة 

وال يف طيوري وهللا م اتموى 

ابو محمس ٓس لكاسر ومسكه مى كتوٓه وقال 

ال تقوف يولسي وال توهي وتققى االمل يف : 

وًس هي مالها اال اىت تحمل وتغبر 



يااااربب احغللها : كاسر ىسلت زموًه وقال 

اليوم يااارب يكمل ًيسي بضوٓتها يااارب 

اًيس ميها وتييس ميي 

اميه يارب : رًس بحسن و حال اروه 

امييه واليوم ًيس استبضر بالذير : ابو محمس 

يولسي يمكه تحغلها م تسري وش ريب كاتب 

لكم 

كاسر حس بضيور حلو وقام وراح يَسل 

وجهه وكلى وشبح اؿحيته هو ووًس بس 

بسوىها وزرلها للبوات 

مه اليايسيه يالكاسر : هيام 

واىتي مه الْايشيه يهيام الرًس : كاسر ابتسم 

مه اليايسيه ي كاسر وًساك مه : سلمى 

ًوازه وتييسه مى وًس يارب 



بأشن : كاسر ابتسم بقوة وقال وهو مستبضر 

هللا واىتي مه الْايشيه ي سلمى 

رًس ػسو ػوته يف ارجاء البيت وهو ًاؼ و 

اكراِ ثوبه االسوز وماسك ػحه اؿحيته 

يوولللسز كررييق : بيسيوه وقال بغوت ًايل 

كاسر لّ له ًلقول ومسك الغحه ميه 

طْييك ػوتك ًايل : وقال 

رجال اىا وش تبي : رًس ابتسم 

وىوييم وهللا : كاسر 

ميلييك زوز : رًس 

رًس ازرل : هيام 

رًس زرل وكان طكله يجصب طيره و وجهه 

ومضمر ثوبه وًروقه تمسكت بكل اىص 



بجسمه وابتسامته وُمازتيوه كان يْته 

حرًٓيا 

حبيبي رلغت : هيام ابتسمت بحب وقالت 

؟ 

حبيت حبيبي : رًس هس راسه وهمس لها 

ًيسيها 

: هيام ؿحكت وزرلت للمقبد وقالت 

التسرل البوات ٓيه 

رًس كلى اػالً وم سمى وش قالت هيام 

ولس وش بتسوي بييسيتك ؟ : وقال لكاسر 

بوزًها وهللا ييوي ىع لوا وىع : كاسر 

بوزًه للمحتاجيه 

كويس يالله امص ٓارس : رًس ابتسم 

يوتنرىا هو والييال ٓالحالق 



كاسر ابتسم وكلى مى رًس واتجهوا للحالق 

 ...........

بوات كملت اسبوًيه م : سلمى بحماس 

طْت موغور واليوم بيجي واىا قاػه 

طيري 

اقول اظ بس مسوية تَير واىا : هيام بحقس 

اػالً م يمسيوي اسميه ىيو لوك هصا حتى 

اكراِ م يجي 

ااااااًيى : ليه طرقت بالقهوة وقالت 

حسبييي هللا و هيياااام 

هيام اىْجرت ؿحك هي وحويه وبضرى 

مليوىوه : سلمى ؿربت هيام بذْه وقالت 

شي البوت 

!!! استَْري ربتس والليه : ام محمس بحسة 



استََْْرر هللا : ٓست سلمى وقالت 

كاحوا البوات ؿحك ًليها ولْت ًليهم 

بسال الؾحك ساًسوين ىققى : بحقس وقالت 

اللحم بايق لوا اؿحية ٓارس ورًس 

اىا بسيت بأؿحية ٓارس وبذلغها : حويه 

ميليتس 

واىا بمسك اؿحية رًس : هيام 

يالله رلوىا ىتساًس قوٍم تياوىوا : سلمى 

ماشلو 

يالله : ليه 

البوات بسون استثواء حقوا يسيوهم مى بيؽ 

ورلغوا كل طيء وكبذوا الَساء 

والتجهيسات واىتهوا مه كل طيء 



يمه طوٓيوا رلغوا كل طيء البايق : هيام 

ًليكم متى م بَيتوا توزًون الَساء وىاكل 

وزًوه بوروح ىتجهس 

يالله يالله ال تقولون ًليوا بس : ام هيام 

كليت هيام وطوق وليه وحويه وسلمى 

وبضرى وبيان واليووز وػالحة وجميلة 

والباقييه لبيت ابو رًس بحكم اىهم جايبيه 

كوٓيرة وميكب ارتست 

ًجلوا يبوات كل وحسة تذلع تقوم : سلمى 

وتلبس وتتبذر وتتيقر وتروح لبيت جسي 

لحس يوتنر احس 

هيام هست راسها بموآقة وجلست وكاىت 

هي وبضرى اول ىاس بيبسون وماهي اال 

ساًتيه واىتهوا البوات كلهم بضكل ىهايئ 

وبسأ زور الْساتيه 



هيام تشيوت بْستان ابيؽ ماسك  )

بذغرها وكان مليان صيوه مه ٓوق وسازه 

مه تحت وكاىت تْته بضكل مرًب ، حويه 

تشيوت بْستان كساه اللون االسوز وصيوه 

ٓتحة الْذص اللي امتلت بالريص الورزي 

وبرؿو كاىت جمييلة ، سلمى لبست لوىها 

المْؾل وكان ازرق وحريري ويجصب 

وماسك ًليها ومبرز لوا مالمح جسمها 

وكاىت تْته ، بضرى ارتارت اللون االرؾر 

الباهت الحريري وتشيوت بوْس ىوو ٓستان 

ارتها سلمى وكاىت جمييلة ، ليه ارتارت 

اللون الورزي الْاتح وكان سازة وٓيه صيوة 

مه ورا وحريري وماسك ًليها وبارز لوا 

كولها وحسة مالمح جسمها ، بيان ارتارت 

ٓستان سماوي وكان ىاًم جًسا ويواسب 

ًمرها ، جميلة ارتارت اللون البوْسجي 



الَامق وتشيوت ٓيه ، ػالحة ارتارت اللون 

 (االزرق برؿو وكان مليان طَل ٓستاىها 

اىتهوا وػرروا اول م طآوا كضذة بيؽ 

يالله ىكسر ًيون الحساز : سلمى بحماس 

يالله مضيوا : هيام ؿحكت 

ليه مضت بس استوقْها ػوت جوالها 

وٓتحت وطآت رقم ُريب ورزت ًلقول 

سالمي و : ووػلها ػوت شيب وهو يقول 

اللي تل قلبي مه اقغاه 

سالمي وهللا ًليه وًساه مه اليايسيه 

ياًساتس ياليه الصيب مه ًوازه 

ياللي رصيتي الشيه كله مه الواهريه 

ارٓقي ياليه بصيبتس وارٓقي بحاله 

ًقب م اجتمى ٓيتس ويغير ًيسي ًيسيه 



 -

كاىت ليه ترجّ بضكل مرًب وقالت 

ششييب ؟؟ : بهمس 

يروحه وهللا : شيب ابتسم بحب 

! كيّ كييّ : ليه 

الياطق وم يْيل : شيب 

ليه ؿحكت واىتهى شيب بيس ؿحكتها 

يالله ًساها ؿحكة ابقي م ٓقستها : وقال 

واىت مه الْايشيه يالصيب وػح : ليه 

لساىك 

واااااه يشييييه اسمي مه : شيب بحب 

موقوقتس 

بسكر اىا : ليه ابتسمت وقالت 

جيت : شيب سكر قبلها وقال لكاسر 



ايه يالله ؟ : كاسر ركب 

اػبر جسي زق ًلي ىجيب اُراؼ : شيب 

:  اليغر وقال ٤كاسر ىاهر الساًة وكاىت 

وطهي كيب ؟ 

شيب قال االُراؼ كلها لكاسر واتجهوا مه 

محل لمحل وم حغلوا طيء وهصا طيء 

سيء كبًيا وجسهم بيْجر ٓيهم اشا م جابوا 

اللي يبي 

: كاسر ركب وهو ميرق ومتضمر وقال 

! ييوولسز وش البلضضضة شي 

! اًوبووهم وال محل ٓيه : شيب بتيب 

اسمى بوقلى مه الرياؼ ىسور وىرجى : كاسر 

 ٨قبل الساًة 

يالله توكلوا و هللا : شيب 



 ..........••............

ٓالمسرًة 

زرل ابو طوق للَرٓة اللي كاىت ريحتها 

كرييهة وتوقى ان وًس ماتت بحكم ان له 

اسبوو م جاها وزرل وحغلها قاًسة تغلي 

! اىتي للحيه م متي : ابو طوق بغسمة 

تستهبل اىت وهللا م اموت : وًس ؿحكت 

كرهك بحياتك ياللي م  كون ًليك ًائق وا وا

تذاِ ربك 

.. المهم التحاوليه اليوم ًيس ومس: ابو طوق 

!!!! الييومم الييييسز : ػررت وًس 

!! رييير ايه وطْيتس : ابو طوق ٓس 

وًس تصكرت اىه زواجها بيس رمس ايام مه 

اسميوي اىت اىا : الييس وقالت بجسية 



استذرت ورالظ بتسوج اللي تبيه بس ايب 

 ١٥اكلى اتجهس ًضاين ايب السواج يوم 

موجستس ؟ : ابو طوق 

ايه اجل امسح بسرًة قبل اُير رأيي : وًس 

ابو طوق ٓس وٓكها ومسكها وكاىت وًس 

كثر  ىحيييْة وتَيرت مالمحها بس احتست ا

ويه : وكاىت جميييلة بضكل يوجى وقالت 

بوروح 

ابو طوق كليها وكاحت ًلقول اول م 

 اسابيى ٣طآت الضمس ألول مره مه 

وواااااه الضمسس : وقالت 

يالله امضي : ؿحك ابو طوق وقال 

التبقيوي 

بتاكليه : ركبت وًس وربقها ابوها وقال 

طيء ؟ 



وًس هست راسها بموآقة وكليوا لمحقة 

بييسة بأميال ًه موقى المسرًة وكاىت وًس 

تتأمل القريق بْرحة وهي تبكي وقالت 

يالله يارب اطوٓه لو مه مسآة  )بوْسها 

راؿية ياريب اىا ىسيت مالمحه وايب تتجسز 

 (روحي بضوٓتك يالكاسر 

ٓالقرِ الثاين بسيارة كاسر وقْوا ًوس 

شيب اًوبوك اىسل : المحقة وقال كاسر 

مياز ٓيوي حيل بيبي بوشيه واىت رلع 

وتيال 

شيب ؿحك وىسل للمحقة يركؽ يسور 

اُراؼ جسه اللي يبيها وىسل كاسر وقال 

ػسيق ًبي ٓل احمر كقة واحس : لليامل 

اوكي ػسيق : اليامل 



كاسر كلى بوكيت السران وقال اليامل له 

يبيس مه المحقة وٓيالً راح كاسر وجلس و 

حسيس يف اكراِ المحقة يوتنر شيب 

شيب كلى مه المحل بحكم اىه حغل 

 ساًات ًضان ٣االُراؼ بس الزم يجلسون 

يجهسها اليامل لهم ووقّ يواهر وم طاِ 

كاسر ٓالسيارة وكلى يمضي واستوقْته 

سيارة ابو طوق وىاهر ٓيه شيب وابتسم 

ووقّ له ابو طوق وًسا شيب الضارو وكمل 

ابو طوق ووقّ وىسل وحكم اُالق السيارة 

بس ترك لها طباكها مْتوح ًضان الحر وكصا 

اما وًس كاىت موسسحة وتواهر سقّ 

السيارة وتَوي بوْسها وهي مستمتية 

بالهواء اللي يسرل ًليها وتكهرب جسمها 

اول م سميت ػوت شيب اللي ارتْى يف 

يالكاااااسسسر : المحقة يقول 



طهقت وًس وىسلت زموًها بحرقة اول م 

: سميت ػوت اطتاققت له بالحيل يقول 

ييييوىهه 

كاىت ترجّ بضكل كبير وكل رلية ٓيها 

كاىت اشان ػاُية لغوت كاسرها وقالت 

ااااااممممممم : بغوت ًايل 

ورٓيت راسها وطآت شيب وًرٓته وكاىت 

ترجّ وتؾرب باب السيارة برجلها بكل 

قوتها 

تسمى ؟ : شيب لّ للغوت وقال 

كاسر قرب وكان اكول مه شيب وطآت 

وجه ابقت موه وىسلت زموًها بَسارة 

كثر وقرب كاسر مه  كثر وا وػارت تؾرب ا

وطسالْة ؟ : السيارة وقال 

! اػبر التروح : شيب 



ليه ؟ : كاسر لّ لصيب وقال 

 ساًات ًلى ٣ترا اُراؼ جسي بتأرص : شيب 

م تذلع 

! اسألك بالله : كاسر بتيب 

ورب الكيبة : شيب ؿحك 

كاسر كان بيتكلم بس تؾايق مه الغوت 

! اااوووه رالاظ ًاز : وقال 

كاىت وًس هايمة بضكله اللي تَير بضكل 

محلول بس كان محآم ًلى مالمحه 

اقرب موي يالكاسر اقرب : وقالت بوْسها 

لوًوزك اقرب 

ويييه يالقيب ؟ : شيب 

الغوت ابلضوي : كاسر لّ لصيب وقال 

يذوي 



اقول اقيس مالك زرل التورـ ىْسك : شيب 

! بضيء اىتي يف ُوى ًوه 

كاسر رجى لصيب وجلسوا و زكة قسام محل 

ايه كم بايق ؟ : مه المحالت وقال كاسر 

ًلى زواجك ؟ : شيب بؾحك 

! احلّ : كاسر 

امسح وهللا : شيب 

تيال ىضوِ وش شا : قام كاسر وقال 

! الغوت وبيسيه اىت ؿابف و الْاؿي 

هللا يستر اجل : شيب قام مى كاسر وقال 

قرب كاسر وكأىه يوْص كالم وًس له وطاِ 

الضباك مْتوح بس السيارة كتم اسوز وم 

طاِ اللي زارل ٓقرر يقرب ويواهر مى 



الْتحة وقرب وػَر ًيوىه وزقق زارل 

اااىووووه : السيارة وسمى وًس تون وتقول 

وكاحت ًيوىه بييوىها وٓس كاسر وكاح 

بقوله و االرؼ وٓس له شيب ورٓيه وقال 

!! ًالااامكك : بحسة 

ووًيسز ووًييسز : كاسر كان مغسوم وقال 

 !!

ااايضضضضص : شيب طهق 

كاسر ٓس ًلقول وزرل يسه اللي كاىت 

كويلة وٓتح حكم الباب وسحب يسه وٓتحه 

ووقّ يواهر وًس اللي كاىت موسسحه بس 

رآيه راسها وًيوىها ُرقاىه زموو وكان 

وجهها مْتوح وقسر كاسر يتأكس اىها وًوزه 

وٓس وركب ميها وسحب القماش اللي و 



يالوًس : ٓمها وكان ميتليها وقال بضوق 

اىققي واحييوي وجسزي روحي 

وًس اىهارت تبكي وحؾوته بكل قوتها 

اااه يالكاااسر ويييوك ًوويي : وقالت 

كاسر ابتسم اول م سمى ػوتها وطالها بيه 

اسمييوي صيه : يسيوه ولبسها طماُه وقال 

ابيتس تهسيه يالوًس وابيتس تيلميوي 

ابوتس وش كان البس ؟ 

وًس كاىت موهارة وترجّ ورجيت تحؾه 

لبى ًيوىتس : كاسر وحاوكها بحب وقال 

الباكية رالظ ي وًس الكاسر وهللا اين 

متمسك ًضاىتس وال اين طوي واىهار 

ميتس 

البس ثوب اسوز : وًس تكلمت بغوت مهسوز 

وُترة حمراء كاملة 



شيب ًلقول اتجهة للبقالة وٓيالً طاِ ابو 

طوق وقبؽ ًليه بحكم اىه ؿابف يف مركس 

الييس : هيئة الؾباـ مى رًس وقال بحسة 

ًوسك يذتلّ يالكلب 

هييييه وررر موويي مه : ابو طوق برًب 

اىوتت 

سحبه شيب وزق و الضركة مه جهازه وجات 

اقرب وحسة له وسحبوه ميهم للمركس ورجى 

كاسر ركبها السيارة : شيب وقال 

: كاسر هس راسه بويم ووقّ وًس وقال 

تقسريه تمضيه 

وًس كاىت تقسر بس بيس طوٓة كاسر اىهارت 

تمسكي : وكاحت وٓس كاسر وحؾوها وقال 

ٓيوي يالوًس ّطسي ًلي 



: وًس حاوكته مه رقبته وّطست ًليه وقالت 

لياز تروح وتبيس ًه الوًس يالكاسر لياز 

تبيس موها 

ابضري وهللا م ارليتس : كاسر ابتسم 

تبيسيه بيس اليوم شا مه قسام ًيوين وبيسيه 

طوٓيتس ىاحْه ؟ 

: وًس بكت ًلقول وسكت كاسر وقال 

رالظ يييوىه رالظ 

ركبت وًس سيارة كاسر اللي اطتاقت لها 

بالحييل وركب كاسر جوبها وقال لصيب يروح 

لألُراؼ يوتنرها وٓيالً راح شيب وىسل كاسر 

طماُه مه وجهها واىسسحت و حؾوه وقال 

وًس كيْتس يالوًس ؟ : 



وًس ًلقول سحبت كاسر مى وجهه وباست 

مبسمة بضوق ولهْة له وبيست بهسوء 

توو الوًس ػارت بذييير وهللا تووها : وقالت 

كاسر ابتسم بحب ورجى يبوسها ويوؿح لها 

كمية الضوق والحب والحسن والْراق وكل 

مضاًره كليت ٓيها وم تركها اال ؿرب وًس 

له كالبه الوْس وبيس وهو يبتسم وكان 

اًوبوتس توو رجيت يل روحي : يْته وقال 

وًس حقت وجهها و بقوه وحاوكته مه وراه 

رقاتس الضر : وحف يسيوه ورا راسها وقال 

ي وًس الكاسر ويالله كلها رمس ايام واىتي 

ميي ببيتي 

الحيه ويه : وًس ابتسمت بحب وقالت 

بوروح ؟ 

لبيت جسي ًضان الييس وكصا : كاسر 



ًاااز : وًس اىهارت تبكي بحب وقالت 

ًيسزك يالكاااسر واىت مييي وًاااز ًييسيي 

واىا ميك 

: كاسر كاىت كل رلية ٓيه ترجّ بحب وقال 

تجسز حبي وطيوري برجوًتس 

ورجيتتس اطهس اىها لحالها ًيس 

يالوًس ابقيتي ًلى ميضوقتس 

واىا بيستس ًآيتي راحت ًوي بييس 

 -

وًس ٓتحت يسيوها وهي بحؾه كاسر وىسل 

كل ًام واىتي : لها وحؾوها وقال بحب 

ًيسي وكل ًام واىا ٓيتس وموتس ولتس 

ًساين ميك : وًس ىسلت زموًها وقالت 

زايم وًساه ًمرك يسهى وتحلى سويوك و 



كل ًام واىت بذير وػحة وسالمة وكل ًام 

واىت حبيبي 

تواميه ًضان ترتاحيه : كاسر ابتسم وقال 

قبل ىوػل للبيت 

وًس ابتسمت وهست راسها بويم وىامت 

ًلقول وهي تتموى اىه م يكون حلم وتتموى 

اشا هو حلم اىها م تغحى موه 

 .............•••...............

يف بيت ابو رًس 

يمه ويه البوات ؟ : رًس 

: ام رًس كليت وهي كملت كضذتها وقالت 

ارحب م بتسلم ًلي مه ُير البوات ؟ 

لالااااًى وش الكضضذة : رًس ابتسم وقال 

شيي ؟؟ 



كل ًام : وتقسم وباس راسها ويسيوها وقال 

واىتي ًيسي ي جوتي وكل ًام واىا 

اطوٓتس بكل اًيازي ًيسن لها 

واىت بذير يارب وػحة : ام رًس بحب 

وسالمة يييون امك 

واىا ؟ : ابو رًس كلى وقال 

يبسو ان القائس يَار و : ؿحك رًس وقال 

القائسة مه ولسها 

ابو رًس ؿرب رًس بذْه وسلم ًليه وباس 

كل ًام واىت بذيير يبه : رًس راسه وقال 

واىت بذيير يتاج راس ابوك : ابو رًس 

ابضضر يب ييسوة : رًس ّطس ههره وقال بحسة 

ولسك 

يالله مضيوا تأررىا ترا : ام رًس 



رًس تقسم ًقى امه ًيسيتها وكاىت كقم 

يمه : الماس وحلّ ًليها م ترزه وقال بحسة 

هللا يارصين قبلتس وهللا ان تقبلييه ٓيه وال 

ترزيوي 

رح هللا يرؿى ًوك : ام رًس ارصته وقالت 

يولسي وهللا م تقغر 

وال يل جمييل ًليتس اػالً : رًس 

كليوا ام رًس وابو رًس مه بيت ابو رًس 

وجلس رًس يتكضد ويلبس ثوبه بحكم اىها 

 الليل ٧ػارت الساًة 

 .....

يف بيت ابو هيام 

اِ اِ وش الشييييه ي رهوٓه : محمس زرل 



: ام هيام لْت وؿربته بذْه وقالت 

ماطاءهللا اطوِ بيؽ الواس ػاروا 

يموىون 

كل ًام واىتي : محمس باس راسها وقال 

بذييير يجوة محمس 

واىت بذييير ولميسوه بذير يارب : ام هيام 

وبضرى بيس 

وطسرلوي ٓيهم الحيه : محمس بمسح 

ًايسيوي اىا لحايل 

اهلك يالسبضة المهم : ابو هيام ؿحك وقال 

واىا مايل ًيس مى الواس 

محمس تقسم وباس راس ابوه وًايسه وكلى 

: يتجهس ولبس ثوبه ورلع وتيقر وقال 

بقلى لرًس اتبذر ميه 



ام هيام وابو هيام كليوا مى محمس وسكروا 

باب بيتهم متجهيه لبيت ابو محمس اللي 

كاىت الشيوة وروح الييس ٓيه 

اررححببوااا : ٓارس بغوت ًايل 

مو الحيه تيال ىتبذر مى : محمس ؿحك 

رًس 

يووه يالله امص : ٓارس 

راحوا ركؽ لبيت ابو رًس وزرلوا وطآوا 

يالله : رًس يكضد طماُه ًوس المراية وقال 

ييياال ابقيتوا 

سالم " ٓارس قرب وباسوا رضوم بيؽ 

وسلموا رسازي وًايسوا بيؽ " الرجال 

وتبذروا ورلغوا 

بالله كيّ ؟ : محمس 



حميس رالظ وهللا تهبل : رًس ابتسم 

وكضذة ػسق 

هالااايب يالتسلييييك : ٓارس 

امضوا الرجال : ؿربه رًس بذْه وقال 

يوتنرون 

كليوا ًلى زرول سيارة شيب بسون كاسر 

ولس ويه كاسر ؟ : رًس 

بيجي اػبروا ايب : شيب ىسل ركؽ وقال 

اتكضد اىتنروين وييه ارواين ؟ 

! اىا سألتك سؤال ػح : رًس بحسة 

يووه : شيب كان متوتر رًس يكضْه وقال 

يالرًس التَثوي مسري ويوه ىسلوي ًوس بيتوا 

وجيتكم 

كيب رير ان طاءهللا : رًس 



كلى رًس للمجلس مى ٓارس ومحمس 

وؿاري 

وطوي ولحقهم شيب بيس م تكضد ورلع 

وجلسوا يسولْون وييايسون بيؽ 

 ...........•••...........

يف سيارة كاسر 

ويه بوروح ؟ : وًس بحب 

بتضوٓيه : كاسر كان طابك يسه بيسها وقال 

وًس استَربت المكان وكان زي المضَل 

: الْذم وم يسرله اال كبار الضذغيات وقال 

كسريهم واحرقيهم  يالله اىسيل تكضذي وا

وزي  ًُ يكل و

مه ًيوين بس ايب ٓستان : وًس بحماس 

موجوز : كاسر ابتسم وقال 



ويوه ؟ : وًس 

ازرلي ورلغي وقوليهم لهم ويه : كاسر 

ٓستان زوجة كاسر به محمس به قاؿي 

مه ًيوين وهللا : وًس بحب 

ىسلت وًس تتكضد وىسل كاسر يؾبف ىْسه 

ويلبس ثوبه وطماُه وتبذر وتيقر ورجى 

للسيارة 

اما بالوسبة لوًس زرلت وًلقول ارصت 

طور ًه مية سوة وكليت بيس م سووا لها 

اهآرها وطيرها ومكياجها ورلغت كل 

ٓستاين ويوه ؟ : طيء وقالت 

ايص اسم ؟ : الياملة 

زوجة كاسر به محمس به قاؿي : وًس بحب 



الياملة ٓست وراحت تجيبه ركؽ ورلغت 

وٓتحته مه الكيس وكلى لها ٓستان احمر 

ولبسته وكان ماسك و رغرها ويْته و اىه 

كبر  سيمبل جًسا لكه كان حؾور وًس ٓيه ا

مه اىه يكون ًازي وسيمبل 

ماطاءهللا تبارك الرحمه : الياملة 

اِ م ميي ًباية : وًس رلغت وقالت 

ال هصا بابا يجيب ًباية وكل طيء : الياملة 

ويوها ؟ : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

كليتها ولبست وًس وتيقرت وتبذرت 

كسسواراتها وكاىت تْته بضكل  ولبست ا

مرًب وكليت لكاسر اللي كان يوتنرها 

لبى الشيييه : وارصها مى يسها وقال 

رالظ تكْى م ايب : وًس ابتسمت وقالت 

ابكي 



كاسر ؿحك وركبوا واتجهوا لبيت الجس 

قاؿي 

وماهي اال ربى ساًة ووػلوا وىسل كاسر 

وميه وًس اللي اطتاقت للبيت ولغوت 

اهلها 

رًس كان واقّ ًه باب المسرل وقال 

اررححببوااا ي ووًس : بغوت ًايل 

الكاااسسسر 

الكل ٓسوا وكليوا وطآوا مضية الثقة يف 

كاسر ومضية الحب يف كرِ وًس وكاىوا 

يوآسون بيؽ كان كول وهيبة كاسر هازم 

: جمال وًس القاُي وقالت بغوت مسموو 

ًاز ًيسكم ي اهلي 

جسها وروالها وارواىها ٓسوا لها وحؾووها 

وسلموا ًليها السالم الحااار 



ًااز ًييسىا بضوٓتتس يبوتي : ابو محمس 

هللا يجيلوي م آقس حسكم مره : وًس بحب 

ثاىية 

ًساتس حولوا وحول كاسرتس : رًس 

وًساتس مه ًوازه يارب 

واىت مه اليايسيه والْايشيه يالرًس : وًس 

رالظ ًاز رلوين ازرلها : كاسر ابتسم 

واجيكم 

الكل ابتسموا وزرلوا يوتنرون كاسر يقول 

لهم وش ػار 

يمه مو مستيسة : وًس 

يووولسزز : كاسر ابتسم وقال بغوت ًايل 

كاسر ازرل : ليه ٓست 



وًس ىسلت ًبايتها وجسزت ًقرها وكاىت 

اىا اول مه : بتسرل بس سحبها كاسر وقال 

يضوِ كذضتتس 

تأمل وهللا اين لك : وًس حاوكته وقالت 

يالكاسر 

اطهس بالله ان : كاسر باس راسها وقال 

كتمل بضوٓتتس  ًيسي ا

جيلوي م ارال وال اًسم موك : وًس 

استوزًتتس هللا اشا بَيتي طيء : كاسر 

كلميوي ترا جوالتس يف طوقتس جهست كل 

طيء 

مه ًيوين يييوين : وًس بحب 

زرلت ولْت ليه و ػوت الكيب وػررت 

!!! وووًييسز : بغوت ًايل 



الكل ٓس وػررت طوق بْرحة وركؾت 

: لوًس وهي زموًها ارصت مجراها وقالت 

ووًيس وًيس ييمهه 

ام طوق ركؾت بْرحة ًنيمة واستقبلتهم 

يسيه وًس اللي ٓتحتها لهم وحؾوت ارتها 

يالله : وامها بحب وبضوق ًنيييم وقالت 

كم اطتقت لتس يمه اىتي وطويق 

كثثرر : طوق بحب  وهللا واحوا ا

اللهم لك الحمس : ام طوق بغوت مهسوز 

يالله ًساين م اىحرم موتس يبوتي 

وًس بيست وباست راس امها وقالت بغوت 

ًااز ًيسكم ي اهلي ورااليت وروايت : ًايل 

تيايل يحيواىه واحضتوي : هيام بْرحة 



تقسمت وًس برصيوة وػوت كيبها وكضذتها 

ُقت و الكل وسلمت و جستها اول وحسة 

وبيسها ام رًس 

الحمسلله و سالمتس يبوتي : ام محمس بحب 

الحمسلله يارب اللي رجيتس : ام رًس بْرحة 

لوا ولكاسر الحمسلله 

هللا يسلمكم جميًيا : وًس 

اتجهت بيسها للبوات 

هيياااامم : وًس بغررة 

وووًيسز : هيام بحب 

ركؾوا وحؾووا بيؽ بحب وبضوق 

يالله حلويت اللي البسة ابيؽ يالله قس : وًس 

ايص رًس محنول 



ويالله قس ايص كاسر محنول : هيام بحب 

ٓيتس 

طْتي رًس اليوم ؟ : وًس بهمس 

ال وهللا للحيه م زرل : هيام استَربت 

آّْ طققق وهللا : وًس بمسح 

رييير : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

ؿحكت وًس وتقسمت لسلمى وسلمت 

ًليها بحب 

وطصا الشييييه بس ىاحْه يحيواىه : سلمى 

رليوي اتماسك : وًس روقتها اليبرة وقالت 

اليوم تكْيه 

آا ًليتس : سلمى ٓست وحؾوتها وقالت 

وهللا ال اىسيتس كل طيء وبوجلس مى 

بيؽ وىتحلقم وىقولتس كل طيء 



: وًس ابتسمت وًيوىها بست تَرق وقالت 

اِ رالظ 

تقسمت وًس وطآت ليه قسامها وكاىت 

تصكرها بكاسر وٓست وحؾوتها بكل قوتها 

ليييووي وحضتتيوويي : وقالت 

وهللا : ليه ّطست ًليها وقالت بغوت مهسوز 

كثررر  اىتس ا

سلمت ًليهم كلهم وجلست وماهي ثواين 

! وًيس : اال وزرلت حويه وطهقت وقالت 

وًس قامت وركؾت لحويه وحؾوتها وقالت 

اطتتتقتت لتسس : 

يمه قلبييي : حويه بكت ًلقول وقالت 

كييّ كصا 

كاحت قوة وًس يف حؾه حويه واىهارت 

تبكي والكل اىْجيوا وكاروا لها يهسوىها 



بضرى ويه : وبيس ٓترة سكتت وقالت بهسوء 

بقوتس ؟ 

الكل ؿحكوا وقالت بضرى بؾحك وًيوىها 

جبت بوت يالوًس وسميتها لميس : تسمى 

وهللا وريوي وريوي : وًس بْرحة 

طالتها بضرى ومستها لوًس اللي اىهارت 

تحؾوها وتبكي واىْجيت لميس وبكت 

وارصتها سلمى وًقتها بضرى وقالت 

ماش زلوًة وال احس يذاِ مه وًس : سلمى 

 !

يروحي وهللا : وًس بحب 

ػوت رًس قاكى ًليهم المضاًر وهو يقول 

ياهييااام الرًس : 

هيام ٓست وىاهرت بوًس اللي ُمست لها 

هال هال : وؿحكت وقالت 



رًس كان يْور وميغب ًضان ولس ؿاري 

رلغيوويي تياللي : كب القهوة ًليه وقالت 

زرلت هيام وكاىت كالمالك بيؾاء وكأىه 

كثر طيء ػاب  ققوه وطيرها االسوز كان ا

الاا ي هياامي : رًس ٓالمقتل وقال بحسة 

وطو اللي ال بيسيه : هيام ابتسمت وقالت 

وش ٓيه ثوبك اػْر 

اقريب واتركي ثويب ماهو : رًس قال بكل حب 

وقته 

هيام قربت موه وحقت يسيوها و ػسره 

وطصا الشيه يالرًس : وقالت 

: رًس حف يسه ورا رغرها وّطسها ًليه وقال 

متأكسه اين اىا الشيه وال اللي قسام ًيوين هي 

الشيه 



تبي الغسق : هيام ابتسمت بحب وقالت 

وهللا م الشييه اال اىت 

: رًس بكل حب وبكل مضاًر لهيامه قال 

ياللي سكوتي القلب والسار زارتس 

ماين حول الييس ولو اىهم ًايسوين  

الييس ماهو بس ميايس ُيرتس 

الييس وهللا طوٓتتس يف ًيوين  

 -

هيام ٓست بْرح وحؾوت رًس بكل حب 

ػح لساااىك ياللي وحضتوي : وقالت 

بضيرك 

رًس ابتسم وحاوكها وهو الِ ثوبه ًضان م 

مايل ًيسية مه : يوسد ٓستاىها وقال 

مبسمتس ؟ 



اوالً ىَير ثوبك : هيام ابتسمت وقالت 

طويف ثيابوا بَرٓة ٓارس بتحغليه : رًس 

ثوب اسوز جيبيه 

هيام راحت تجيب ثوب رًس وحغلته وجابته 

وىسلت له 

شا ؟ : هيام 

رًس هس راسه بويم وىسل ثوبه بحصر ًضان م 

: يتوسد طيره ولبس الثوب االسوز وقال 

تيايل كيب بذريوي وًقريوي 

هيام تقسمت بالمبذرة وبذرت رًس وًقرته 

ي جيلها اًيازي م تذال مه : وقالت 

طوٓتك يكل اًوامي واًيازي 

تبيه تموتيوي : رًس حاوـ رغرها وقال 

اىتي ؟ 



طسًوة م ىمسح : هيام ابتسمت وقالت 

ييوي ؟ 

: رًس باس رسها قريب مه مبسمها وقال 

احبتس كيب 

اهيمك : هيام بحب 

كلى رًس وهو يتأمل هيامه ويحلّ لو م ٓيه 

احس ان يْترسها وال يذلي هالكضذة تروح 

ًليه 

هيامي : زرلت هيام واستوقْها ػوته يقول 

ىازي سلمى لموغور 

: هيام هست راسها بموآقة وزرلت وقالت 

سلمى اكليي لرجلتس 

قامت سلمى وهي متوترة بحكم ان لها ٓترة 

موغور ؟ : م طآته وكليت وقالت 



: موغور زرل وكان كاااطد ويْته وقال 

ارحبي يييوىه 

ويييه الَيبة ؟ : سلمى ابتسمت 

لو اين ُايب وهللا : موغور حؾوها وقال 

اىتس حويل واقرب يل مه روحي 

كل ًام واىت : سلمى شابت ػسق وقالت 

بذيير وػحة وسالمة وكل ًام واىت ميي 

ي موغور 

واىتي بذيير يييوىه وًساتس : موغور بحب 

مه ًوازه 

كان موغور هايم بضكل سلمى وكان يتأمل 

رير : كل جسء ٓيها وقاكيه ػوت سلمى 

ويه وػلت ؟ 

بييوىتس : موغور ابتسم وباس راسها وقال 

وػلت 



سلمى ابتسمت وكلى موغور بيس م رلع 

وسلم وًايسها ورجيت سلمى تكمل الييس 

و اػوات وايقاًات االُاين ورقع البوات 

واستحالل هيام ًقول الحريم يف تمايلها 

ورقغها 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

البارت يجوه ػسق وييتبر كويييلل احبكم  )

 ( � ٤٠استمتيوا ٓيه ألين بقول و البارت 

ورجيت سلمى تكمل الييس و اػوات 

وايقاًات االُاين ورقع البوات واستحالل 

هيام ًقول الحريم يف تمايلها ورقغها 

واااه ًاطضت هياموا : سلمى بحب 



هيام الرًس لحاله ًاز يويلتس : ليه بهمس 

يسميتس 

هيام ؿحكت وكملت تتمايل وترقع 

هيام رالظ البيبي بيورج : ام هيام بمسح 

راسه 

الكل ؿحكوا ًلى كالمها اال هيام اللي 

يمه توين ٓالثالث طْيتس : ًبست وقالت 

ًلي 

تمسح ميتس : حويه حؾوت ام هيام وقالت 

ايه وهللا : ام هيام حاوكت حويه وقالت 

امسح 

هيام ؿحكت وكملت ترقع وماهي اال ثواين 

وقامت وًس تتمايل وترقع ورقْت قلوب 

الحريم 



ًاااطت ًروستوا : ام ٓارس زُركت 

الكل زُرـ والكل كان ٓرحان بضوٓتها 

قسامهم بذير 

تييص ايامتس وايامكم جميى : وًس بحب 

: هيام مسكت يسها وػارت تراقغها وقالت 

مو احوا بوارص اروان رليوا ىرقع مى بيؽ 

وىقهر بيؽ الواس 

يالله م ىقولتس ال : وًس ؿحكت وقالت 

: هيام زُركت وقالت بغوت مرتْى 

ًاااطضت زوجة الكاسر 

وىاهرت بغالحة بأستْساز وحؾوت وًس 

اللي كاىت تؾحك ورالظ ػالحة اىتهت 

مه الَيرة وػست ًوهم 

تيبتي ؟ : وًس 



ايه بجلس بس ًازي كملي : هيام بتيب 

اىتي 

ايه برقع مى ليه : وًس 

ماطاءهللا واىا البسيل : ليه ؿحكت وقالت 

ييوي ؟ 

: هيام راحت وهي تؾحك وقالت وًس 

طسًوة تيايل بس 

كملوا البوات رقغهم ومرات تسرل ام محمس 

ويْسون لها كلهم واىتهت ٓقرة الرقع اول م 

ٓغلت اليووز السلك بالَلف 

هللا يجساتس : االمهات بوقت واحس قالوا 

ريير ، كْوو ، مه اللي ٓغلته احب راسها 

 )اما جهة البوات كان التصمر مرتْى مه 

 (رييير ، كسر يارب ، بايق م اىبسقوا 



اسْه بالَلف : اليووز بؾحك 

الكل ؿحكوا وكليوا البوات بالسماًة برا 

وجلسوا حول القاولة 

طَلواا رلوىا ىرزح : سلمى بغوت ًايل 

بايق م تيبتي ؟ : موغور بغوت اًلى 

البوات ػرروا بغوت واحس وًايل مما ازى 

لَيرة ارواىهم وًيال ًمهم 

! وليوووه يحييواىه اىتي وياااها : كاسر بحسة 

وقسم : رًس ارتْى ػوته وهو مضتف وقال 

!!! بالله م اًسييها لتس اىتي وهي 

! ولمهاا ػسق : ٓارس بحسة 

! وريب ال ازرل : محمس كان ميغب وقال 

ررطتوىا كيب : حويه ؿحكت وقالت 



بوتت اقغغري حستس : رًس بحسة 

حووييه ووجى : ٓارس قرب مه القرِ وقال 

 !

هيام تكلمت وليتها م تكلمت وقالت بغوت 

كبر محس قالكم تجون ًوس : مرتْى  هللا ا

قسمووا يللالاا بسس 

رًس كان متجهة للمجلس بس استوقْه 

ػوتها اللي زوى بأشىه ولّ لها بقوة وزرل 

مه الحوش الذلْي وكاىت هيام ًوس الباب 

وحويه وراها وٓسوا اول م طآوا هل رًس 

رًس مس يسه وسحب هيام ومسك ٓكها بقوة 

وػغمد ان طاءهللا م تسسميييه : وقال 

! ىقوللتس ػوتتس اليقللى 

كثر اشا م تبي : هيام همست وقالت  قرب ا

السالمة 



: رًس ابتسم و جوب وقرب موها وقال بحسة 

هاه قربت وش بتسويه ؟ 

ماش بايق بيييييس : هيام ؿحكت وقالت 

كان رًس قريييب موها بضكل كبير واىغسم 

ويه تبيه اوػل ؟ : وقال 

قرب وبس : هيام 

رًس تحرك طووي ولغق رضمه بذضمها 

هاه ؟ : وقال 

بايق بييس : هيام همست 

رًس ٓس لمبسمها واىغسمت هيام وهي م 

كاىت تتوقيه يسويها وتركها بيس مسة وقال 

كمل ًاجبتس ؟ : بذبث  ا

اقول ابيس : هيام بذجل وهي وجهها احمرر 

بس 



كثر وقال  الاا طسًوة اتصكر وحسة : رًس قرب ا

! قبل ثواين تقويل قرب وش ػار 

تلقم يحمار وتضوِ الباب : هيام همست له 

م يحتاج 

رًس ؿحك وتلقم وكلى وقال بحسة وػوته 

لياااز اسمى ػوتت : الرجويل ارتْى 

هياااام الحقيي : وًس بغوت مسموو 

كاسر ابتسم وكلى مى رًس وهو يحمس ربه 

اىه يسمى ػوتها بيوهم 

ايضضص : هيام ركؾت وقالت 

طوكوالتة يييوين : وًس ؿحكت 

هيام تصكرت اول م ىققت طوكوالتة قسام 

رًس واول م كققق و ىققها وكيّ كاىوا 

وكيّ ػاروا ؿحكت وقربت وارصت ققية 



كلتها وقالت واليبرة راىقتها  ااااه يوًس : وا

ٓتحتي المواجى 

الكل ٓسوا لهيام اللي ىسلت زموًها بهسوء و 

رسها 

يمهه هياام طْييتس : ليه برًب 

لالا : هيام ابتسمت تتحسى زموًها وقالت 

تذاآوون بس تصكرت بسايتي مى رًس 

الكل ؿحكوا وتأثروا ػسق 

ايه ًروستوا رلغتي تجهيسات ؟ : بضرى 

رلي التجهيسات و : سلمى لْت بقوة وقالت 

رير وش ػار ميتس يوًس 

وًس بؾيق بست تقع ًليهم اللي ػار لها 

بالتْغيل الممل واستوقْتها ليه ًوس ٓترة 

االتغاالت اللي كاىت تجي كاسر 



! تستهبليييه : ليه بحسة 

يمه وش ؟ : وًس استَربت 

!! اىتي اللي تتغليه و كاسر : ليه 

ايه اىا : وًس ؿحكت بؾيق 

ليه ٓست ركؽ وسميت ػوت كاسر قريب 

مه الباب وىاهرت وطآته هو وشيب 

جالسيه وقْت ليه تتأمل شيب تتأمل 

حركاته وؿحكته اللي كاىت تْته وال ىنراته 

لكاسر اللي لوهلة تموتها ليه لها هي وبس 

ليه استوًبت و ىْسها وقالت بغوت 

كااسر : مسموو 

هال ليه ؟ : كاسر وشيب لْوا لها وقال كاسر 

تيال : ليه 



: قام كاسر واستوقْته يس شيب وهو يقول 

ًازي اجي ميك ؟ 

ؿحك كاسر وسحب ًليه ومضى لليه 

امري : وقال 

! تذيييل وش : ليه بغسمة 

!! وطص : كاسر اىّضس لها وقال 

االتغاالت مه الرقم الثابت شاك كاىت : ليه 

! وًس 

كاسر حس اىه اىغْق ًلى وجهه بقووة مه 

! ايضضص : الغسمة وقال 

وهللا المسكيوة تسق ًليك : ليه ؿحكت 

تبيك تساًسها واىت الهي وتسكر يف وجهها 

ييوي لو اىك رزيت كأن وًس ٓالبيت مه 

اسبوًيه 



قلتيها لو اين ازري : كاسر ابتسم بألم وقال 

ميليوا المهم هي ويوها رليها تجيوي 

ليه تقسمت لوًس وىازتها تروح لكاسر 

الحيه ؟ : وًس 

ال بكرا اييه الحيه : ليه بأستهساء 

قامت وًس وهي تؾحك واتجهت لكاسر 

ًوسك احس وال اكلى ؟ : ووػلت له وقالت 

اىتي اللي ًوستس احس وال : كاسر ابتسم 

ازرل ؟ 

ال تيال : وًس ىاهرت وراها وقالت 

زرل كاسر وحؾوها ًلقول مه زون اي 

مقسمات مما ازى لغسمة وًس وقالت بسون 

كاسر ٓيك طيء ؟ : م تحاوكه 



احؾوتس : كاسر ققب وبيسها موه وقال 

وطصا السؤال 

وًس ابتسمت وكان مبسمها يرجّ وٓس 

كاسر لها وحؾوها مه جسيس واىهارت وًس 

بيه يسيه كاسر كاىت تبكي بحرقة وكأن يف 

زارلها ًتاب كبير ًليه وقالت بغوت مهسوز 

! ييوي اتغااليت كاىت توػلك : 

ايه بس م كوت : كاسر ابتسم بؾيق وقال 

ازري اىه اىتي 

لييه م رزيت كيب لو تيرِ بس واحس : وًس 

مه المليار اللي اىا ًضته يف الضهر اللي راح 

! واررتها امس ًرٓت ان هللا حق 

وًس ليه تياتبيوي وكأىتس : كاسر بيس وقال 

تحسبيوي م ابيتس ؟ 



كيب هصا : وًس بؾيق وسف زموًها قالت 

اللي ػار ٓيالً كوت توام و السرير وتحت 

المكيّ وًوسك بقاىيتك وتاكل وتضرب 

وبغحة وًآية وال اىا اىا ي كاسر م كان ٓيه 

كل يَويوي وال  سرير ًوسي وال كان ًوسي ا

كان ًوسي طرب يقويوي كوت لحايل اىهار 

واػحى واقول الا ال تستسلميه ي وًس 

وارجى اىهار وارجى اقوي ىْسي م كوت 

موجوز تحتويوي كاىت ارر اسبوًيه هي 

اليصاب الغسق ييوي لو رزيت ًلي 

وٓكيتوي موها مو احسه ؟ 

كاسر كان يواهر ٓيها بونرة قاتلة وكان ميت 

حسرة ليه هي قاًسة تْكر كصا ػح اىه 

: ُلقان بس ليه اليتب شا كله وقال بحسة 

رلغتي ؟ برزيت راكرتس ٓيوي ؟ 

كااسسر : وًس توسيت ًيوىها وقالت 



كاسر لّ يسه ورا رغرها وّطسها ًليه وقال 

روح وزىيته كاسرتس شا لبيه : 

وًس كاىت رآية راسها تواهر ٓيه بحكم ٓرق 

: القول بيوهم وقالت بغوت طبه مسموو 

احبك 

اهيمتس : كاسر ابتسم وباس رضمها وقال 

اىا ًارٓة اىك مالك شىب بس : وًس بؾيق 

تحملوي بياتبك واشا ىسيت جروحي بوسى 

اليتاب شا 

اًوبوتس اىا كلي لتس سوي : كاسر بحب 

ٓيوي اللي تبيه 

: وًس حؾوت كاسر لها وابتسم وقال 

كثر احتويوي وًوؿيوي ًه اللي  قربيوي ا

ٓات كله 



هصا يحبيبها ارر : وًس ابتسمت بحب وقالت 

حؾه مه ُير طر 

كاسر رٓى ًيوىه لها وهو كان حاـ راسه و 

ىيم ؟ : كتْها وقال 

ايب اتجهس ييوي كلها اربى ايام : وًس ؿحكت 

واىا ميك 

اسمييوي ًاز ىنام االرتْاء م : كاسر بحسة 

ابييه وال اطوٓتس تسويوه اًوبوتس ارٓقي 

! يب اىا يالله حغلتتس ترجييه تذتْيه 

بسحب ًليييك : وًس ؿحكت بحب وقالت 

كاسر كلى وهو يؾحك ويتحلّ ٓيها اما 

وًس رجيت للبوات وػاروا يسولْون 

استيسازاتهم لسواجها 

 ...........••............



اليوم الموتنر يوم زواج كاسر و وًس 

الكل كان مستوْر يف بيت الجس قاؿي 

اسميوين ترا الرجال ٓالقاًة مه : ام محمس 

الحيه ييوي كلها ساًتيه وىلحقهم 

ميليييص يجسة اىتوا اشا : هيام طهقت 

بتروحون روحوا احوا وراىا تجهيسات واليروس 

رلوها ميوا 

اِ رالظ بكيْكم : ام محمس بحسة 

كليوا الحريم بأُراؿهم وتجهسوا ورلغوا 

وكليوا بيس ساًة مى سامي للقاًة 

بواااات ويييه المواككيير : حويه بغوت ًايل 

! الحمراء 

ًوس بضرى : ليه 



اىقلقت حويه وحست اىها بتستْرٌ وكملت 

للحمام وٓيالً استْرُت وكان يف طيور 

يارب اين : ُريب ببقوها وطهقت وقالت 

حامل يااارب 

ُسلت وكليت وهي مغْرة وجاتها بضرى 

! حويه وطْييتس : ومسكت يسها وقالت 

كل : حويه ابتسمت وقالت  مسري وهللا ايب ا

جلستها بضرى جوبها واًقتها حلى وحست 

إىها استرجيت قوتها وكملت كضذتها 

بيس ثالث ساًات اُلب البوات كاىوا 

رالغيه 

كليت وًس لَرٓة كاسر تتجهس ٓيها بحكم 

اىها الَرٓة الوحيسة المْتوحة يف بيت ابو 

رًس والباقيه تحت 

 .....



ٓالحوش قبل تسرل وًس ُرٓة كاسر زرل 

كاسر يبي يتروش بيس الحالقة ويلبس 

ويقلى وزرل مه الحوش الذلْي وكلى 

للسرج ًلقول وزرل ُرٓته وكاىت ٓاؿية 

زٓر براحة وزرل ارص زش سريييى ووقّ 

ساًة يتأمل وجهه ٓالمراية 

" ًوس البوات " 

! حويه يالله : سلمى 

حويه حقت ًقرها وكان ارر لمساتها 

يالله مضيوا : وقالت 

كليوا لْارس وموغور اللي جاوهم بسيارة 

وحسة وارصوا ميهم سلمى وحويه وبضرى 

وليه وطوق واليووز 

وبقت هيام مى وًس تتجهس 



وًس قامت مه و سريره بيس م رلغت كل 

طيء وسكرت الباب ووقْت ًوس المراية 

حقته وػارت تتأمل طكلها وماهي اال ثواين 

واىْتح باب الحمام وكلى كاسر موه 

وموضْته و رغره ووقّ مغسوم مه 

طكلها كاىت البسة بجامة حرير حمراء 

وطيرها موسسل و ههرها ومكياجها وطكل 

كسسواراتها كاىت تْته  وجهها وا

طهقت وًس وكاىت بتغرخ بس كتمها كاسر 

يييوييلل حااااليي : بيسه وقال 

وًس كاىت ترجّ برًب كان قرييب موها وم 

: كاىت مستيسة تضوٓه ابًسا وقالت برًب 

! كاااسر وش تسوي 

اىتي اللي وش تسويه : كاسر ابتسم وقال 

بَرٓتي ؟ 



هاه كيب : وًس استوًبت وقالت بْضلة 

اىت ليه جيت البيت 

اِ رالظ رليوي : كاسر بحب ؿحك وقال 

اتأملتس 

مو وقتك هيام بتجي بأي لحنة : وًس برًب 

 !!

: كاسر سحبها مى رغرها وّطسها له وقال 

وش ًلي بهيام الحيه ؟ 

كاسر : وًس كان قلبها يسق بقوة وقالت 

ارحموي تكْى 

ارحمتس مه ايص ؟ : كاسر بذبث 

هيااام جات : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

وًس : وٓيالً كلى ػوت هيام وهي تقول 

الكاسر رلغت ؟ 



لْي وال التلْيه : كاسر ارص اُراؿه وقال 

بكيْتس 

ومسك موضْته وطهقت وًس وقالت 

هيياام التسرليييه : بغوت ًايل 

هيام كاىت بتسرل بس اىغسمت مه ػوت 

: وًس وػوت رًس اللي كان تحت ويقول 

ياهل البييت ؟ 

رًس جيت ؟ : هيام ٓست وقالت 

ايه رلغتي ؟ : رًس ابتسم 

هيام م كاىت تبيه يضوٓها وكاىت متوصيه ورا 

وًس ًوسي التجي : الجسار وقالت 

م بجي اػالً جيت ارس اليريس : رًس 

!! اليرريسسس : هيام طهقت وقالت 

اييييه اليريس : رًس احتس ػوته وقال 



هيام اىْجرت ؿحك وهي توها تستوًب 

اليريس مى اليروس ٓوق : وقالت 

واىتي ويوتس ؟ ! احللْيي : رًس زرل وقال 

هيام كاىت تحاول م تسمى وكليت لرًس 

وطآها واستوجى مه جمالها وكاىت تسحر 

كبر زليل ان  حتى ببقوها اللي اىتْد وكان ا

الاااااو : هيام حامل وقال بغوته الررّيم 

وطصشاا الشييييه كللله ىاووييه تَقييه و 

اليروس ؟ 

المهم : هيام ؿحكت وتقسمت له وقالت 

اليرسان رويف يسووىها ويكوسلون السواج 

ويهربون 

: رًس ؿحك وقال بغوته الرجويل 

يالكااااسسسر 



كلى كاسر ًلقول وىسل وطهقت هيام 

وزرلت بحؾه رًس اللي ابتسم وباس رسها 

كاسر اكلى مه ورا وطوي واجيك : وقال 

وٓيالً كلى كاسر وٓست هيام تركؽ لوًس 

وكلى رًس وهو يحلّ م يذلي هيام واتجهوا 

هو وكاسر للقاًة 

كيييّ بالله ؟ : اما هيام زرلت لوًس وقالت 

تهبلييييه بسم هللا : هيام ابتسمت لها 

ًلييتس 

مياز اال : وًس اىهارت مه مسح هيام وقالت 

اىا واىتي ػح ؟ 

ايه ليه وطْيتس ؟ : هيام 

ال م ٓيوي طيء بس مسري مه بيجي : وًس 

يارصىا 



مسري اتوقى محمس اروي : هيام 

اِ يالله الْستان ؟ : وًس 

ال يييوين ٓالقاًة بتلبسيوه : هيام ؿحكت 

امضي يالله 

كليوا وٓيالً كان محمس وحمس يوتنروىهم 

كتمل الحؾور  وركبوا واتجهوا للقاًة وبكصا ا

 الليل بغوت ٨وبسا زواجهم و الساًة 

: الققاقة وهي تقول 

باركوا باركوا وػْقوا .. باركوا باركوا ليروستوا 

لها 

باركوا باركوا وزُركوا ... وًس اليوم ليلة ٓرحها 

لها 

 ..



الكل ٓسوا وباركوا ألم طوق وزُركوا لوًس 

اللي كاىت تسمى كل طيء مه ُرٓتها 

وماسكتها هيام مه الرجْة 

! وًس ريير طْيتس : هيام بحسة 

وطص متووتررة : وًس بتوتر 

احلْي م كأىه قبل طوي : هيام بهمس 

ميتس بَرٓته 

! كيّ ًرٓتي : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

هللا يسلم رًس ارلغي كوين كبييية : هيام 

قبل يجي 

وًس بسأت تهسأ وهي ماهي مستوًبة اىه 

بيس ساًتيه بتكون مى كاسر اللي لقالما 

كاىت تتموى م تقلى مه ُرٓته 

 ......



ًوس الرجال 

! شييب ويه الْواجيلل : رًس بحسة 

االاان : شيب ٓس وقال 

: اىقلق شيب للمقبد يف قسم الحريم وقال 

يوولسز 

محس رز ًليه واػوات االُاين كاىت مارصه 

كل طيء وزرل بهسوء وهو للحيه م لّ 

وكان البس البضت وىسله مه ًليه وحقه 

ًلى شراًه واىغيق مه ؿربة و ههره 

وتكهرب قلبه بيس م سمى ػوت ليه 

ليه بؾحك وهي تحسب ان شيب هو كاسر 

: ألىهم كاىوا ىْس االطكال مه ورا وقالت 

بسرري ي ًريس زارل قبل السٓة 

! ليييه : شيب برًب 



!! شيييب : ليه ٓست مه ػوته وػررت 

: شيب لّ لها بقوة وكتمها بيسه وقال 

ااػع التْؾحيييوا 

: ليه كاىت مرًوبة مه قرب شيب لها وقالت 

ػسز ال توااهر 

كاىت اموية شيب اىه يغس بس رٓؽ قلبه 

يغس ًه ليه وكان يتأمل كل طيء ٓيها 

بساية مه طيرها االسوز ومالمح كاسر اللي 

اجتاحت وجهها وال مه مكياجها وال مه 

كسسواراتها  ٓستاىها الكحلي وال مه كيبها وا

كثر طيء ػابه ٓالمقتل كان مبسم ليه  وا

اللي تشيه باللون االحمر السامي 

ياقبلة هللا و كل : شيب تكلم بتذسر وقال 

!! مشييون اطهس بالله اىتس موٍت حمر 



كاىت ليه واقْة وم قسرت تتحرك واللي 

كثر طيء شاب الصيب ٓيه وهو  سوته كان ا

كثر وارصت طماُه ولْتها و  اىها تقسمت ا

اشا م اىت كْو : وجهها وتلقمت ٓيه وقالت 

تَقيوي اىا اقسر اُقي ىْسي 

ولْت بتقلى واستوقْتها يس شيب اللي 

مسكها وسحبها له وهو كان يتراًس مه 

اىا رجال وكْو واسوا : جمال ليه وقال بحسة 

قبيلة بس اًوبوتس اللي يضوٓتس ًاز ميه 

مه اليقل طيء ؟ 

شيب : ليه ابتسمت بس م وؿحت وقالت 

كثر وقال  ًيون الصيب : شيب بتذسر قرب ا

ولّيوه 



ليه ارتيست بيس كلمته وًرٓت ان شيب مه 

ارجل الرجال بس ميها يليه ويوسى ىْسه 

استر م واجهت : وقالت 

وكليت ليه تركؽ وػوت كيبها كان يسق 

 )بقلب شيب زقة ورا الثاىية وقال بوْسه 

وش استر اىا تمويت ان شا اللقاء م اىتهى 

 (اػالً 

ارص الْواجيل وكلى لرًس اللي كان مضتف 

وهو يسري لو زرل ًليهم رًس ممكه 

يسٓوهم االثويه مى بيؽ 

ويييه : رًس بهمس وهو يغر و اسواىه 

! ُققسست 

موجوز يبو محمس : شيب ابتسم 

ارص الْواجيل وسلمها للقهوجييه وماهي اال 

ثواين وزرلوا الْرقة واًتلى ػوتهم يباركون 



كبر زواج حؾروه اليرب  ألهل قاؿي يف ا

كلهم 

رًس تقسم وارص السيّ حقه وػار ييرؼ 

قسامهم و اىَام اليرؿة الوجسية واًتلى 

الغوت والتغْير بيس م زرل كاسر ييرؼ 

مى رًس وكان رقغهم قمة ٓالتواسق كاىوا 

كالمرايا كل موهم ييكس الثاين 

اىتهى رقغهم وزرلوا الضيبان واالباء 

وُيرهم مه الحؾور 

ًضت ييريس قلبي وًساها : رًس بتيب 

وزك تتهوى  ًُ سويوك ٓرح وًساك يف و

: كاسر ابتسم وتقسم وباس راس رًس وقال 

تييص ايامي و حسك ياليؾيس 



ماهي اال زقايق وتقسم شيب يراقع كاسر 

اللي م تحمل وقام ييرؼ ميه وقال بهمس 

وطْيك كاير ؟ : 

ًضاىك وهللا : شيب ابتسم 

سالم الرجال " تقسموا وباسوا رضوم بيؽ 

 "

وجلس كاسر يوتنر اللحنة اللي كان يبيها 

تغير بْارٌ الغبر 

رًس قام واتجهة لقسم الحريم وزرل مى 

المسرل وطاِ هيام ترقع وكاىت واؿحة 

مه بيه البوات كلهم م ارص ًقله اال هي 

وكاىت ثاين مره يضوِ ٓيها رًس هيامه 

تتمايل وترقع وكاىت تْته بضكل مرًب 

رًييس وييه : وم ػحى اال و ػوت امه 

! ارووك 



يمه لياز تغاررييه : رًس ٓس وقال بحسة 

! ًلي 

ارلع ويه اروك : ام رًس بحسة 

رًس كان يتراًس مه السارل وال هو قازر يتسن 

الحيه ازرله ؟ : بيس مونر هيام وقال 

! ايه ايه الحيه اجل متى : ام رًس 

كلى رًس وهو يحلّ ان روحه وراه تتأمل 

يالله ييريس : هيامه وقال بغوت ًايل 

قاموا الييال يغْقون ويغْرون لكاسر 

اللي قام واتجهة للَرٓة حقت وًس وماهي 

اال زقايق وسمح له حمس يسرل 

زرل كاسر ولّ وقلبه اىْجر مه مونر وًس 

اللي كان ساااااحر كان االبيؽ ًاازي بس 

حؾورها ٓيه كان مو كبييي ابًسا وقال بحسة 

ال اله اال هللا سبحان اللي سواتس : 



وًس ابتسمت بذجل وهي ترجّ مه الرًب 

: والتوتر وتقسم كاسر وباس راسها وقال 

مبروك يالوًس اللي كاسره كان يوتنره 

مبروك ًساين م اىحرم موتس وال ثاىية مه 

 اطهر ٣حيايت مبروك ياللي اىتنرتها 

وبوتنرها ًضرة سويه م بمل وال بكل 

مبروك يونر ًيوي 

وًس طابكت يسها بيسه وقالت بغوتها 

هللا يبارك ٓيك وًساك يل سوس : االىثوي 

وشرر يالكاسر 

كثر وقال  : كاسر م كان قازر يستحمل ا

مضيوا ؟ 

اللي تبيه : وًس 

كلى كاسر يجيب السيارة ووًس زرلوا البوات 

يجهسوىها 



مبروك يييوين هللا يتمم و ريير : ليه بحب 

هللا يبارك ٓيتس ي ليه وًقبالتس : وًس 

باللي تبيوه 

تصكرت ليه موقْها مى شيب وكيّ كان 

اميييه : شيب يْته وقالت بهمس 

: باركوا لها البوات وساًسوها وقالت سلمى 

اتوقى رلغوا ؟ 

ايه رالظ : حويه بيجلة 

رًس : هيام مسكت يسها وقالت بهمس 

يييوىه يالهيام : رًس لّ بقوة وقال 

رلغت وًس ىاز : هيام ابتسمت وقالت 

ارواىها 

حمس يالله ؟ : رًس لّ وقال 



حمس وسامي تقسموا وكليوا وًس لسيارة 

كاسر وكليوا اليرسان ميلويه ىهاية ليلة 

مستحيل احس يوساها 

هيام اكليي يالله : رًس رجى للباب وقال 

بسري ؟ : هيام استَربت وقالت 

وش ًازتتس توتنريه ؟ : رًس 

سمرتوا ببيت جسي : هيام 

ايه يرجال كلوا بوجتمى : ٓارس جاء وقال 

كيب اكليي بوزيتس اىا : رًس 

كليت هيام وهي جاهسة بأُراؿها وكليت 

مى رًس اللي اول م ركبت السيارة ٓس وقرب 

: موها بالحيل مما ازى اىل رًب هيام وقالت 

! ييمهه طْيييييك 

ابيتس ترقغيه يل : رًس بتذسر 



!! ىييم : هيام ٓست مه كلمته وقالت 

وطو م قلت طيء ُلف : رًس 

تذسى يبوي وش : هيام ؿحكت بأستهساء 

طايْوي اىا 

وش ٓرق ًوي وًه الحريم ؟ : رًس بحسة 

بترقع يل اىت ؟ : هيام 

ايه بيرؼ لتس ًمرتس : رًس ابتسم 

طْتيوي واىا اًرؼ ؟ 

ايه بس مو مه قريب : هيام 

تم وهللا م ارليها بذاكرتس : رًس 

ايه بس اىا اىسى : هيام ؿحكت وقالت 

وبيسيه وش جاب القاري 



رجى رًس لمكاىه وحركوا لبيت الجس قاؿي 

طْتتس ترقغيه اليوم ورصيتي : وقال 

ًقلي وتليتي قلبي مه اقغاه 

اىا كوت مى البوات : هيام استَربت وقالت 

كيس طْت ُيري  ا

حرام اين م طْت وال وحسة وكأن اليالم : رًس 

وقّ واىا اىاهرتس مه بييس وتمويت اين 

اقرب موتس لو طوي 

هيام استحت ولْت بوجهها واتجهوا لبيت 

الجس قاؿي يكملون السمرة بحكم ان الوقت 

بايق بسري 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا



اًصروين بققى يوميه ًوسي ميس ليوم  )

 �الذميس وبرجى لكم ان طاءهللا زًواتكم 

 )

هيام استحت ولْت بوجهها واتجهوا لبيت 

الجس قاؿي يكملون السمرة بحكم ان الوقت 

بايق بسري 

وػلوا بيس ٓترة قغيرة 

رًس الرجال ًوسي ٓالمجلس : ابو محمس 

امص 

رًس ٓس وىسل يساىس جسه بحكم اىه طآه 

بسون ًغاته وزرله للمجلس ورجى لهيامه 

هيام ىسلت وسكرت الباب ولْت واىغسمت 

بقرب رًس موها ورجيت رقوتيه ورا 

آا طْيتس ؟ : وؿحك رًس 



اىت اللي وطْيك زرلت : هيام استَربت 

بوجهي 

رًس ًسل بضته وسحب سيْه وبسا يسق 

قسام هيام اول م اطتَلت اليرؿة وكليوا 

الحريم والرجال والكل كاىوا يضوٓون كيّ 

رًس تَيير مليون بالمية بسبب هيام اللي 

كاىت واقْة وموهبلة ًليه كان يْته مه 

قريب رٓيت هيام يسها وتقسم محمس 

وًقاها سيْه وابتسمت وارصته وػارت 

تراقع رًس يف مونر يقضير ٓيه البسن 

زُركت بضرى بأًلى ػوتها وزرلوا ميها 

البوات ًلقول 

ابتسم رًس بحب وهو يتأمل هيام اللي كاىت 

ًبايتها حسوزها شهبية وكاىت كأىها البسة 

بضت وهي الٓتها و جسمها وتؾرب برجلها 

وكان اللي يميس رقع هيام هو ميالن 



جسمها مى السيّ كاىت تسامه ميه وتقسم 

: رًس وحؾوها ببضته وباس راسها وقال 

ٍّ يراقغتس يالهيام  يابذت سي

تمايل رغرتس والقلب مه صيوه مال  

ًضتي يالهيام وُيرتس كلهم حرام 

وزتس بالَوج والسالل  ًّ واليبي بقلب ر

 -

: ابتسمت هيام بحب وباست رضمه وقالت 

ًضت يل وحويل وحواليوي يالرًس وػح 

لساىك يرًس الهيام وبيسيه الزم ىييسها بس 

ببيتوا 

ًيوين لتس : رًس ابتسم 

ًضضتوا وهللا الحيه تضْقوا وكل : ٓارس 

واحس بيراقع حرمته ػح وال ال يجسي ؟ 



ابو محمس ابتسم وارص سيْه وتقسم ألم 

محمس وطاطوا الييال والبوات واًتلى 

التغْيق والغراخ 

س ٓالبيت  ًّ ًااااش جسىا : رًس بغوت ر

قاؿؾي 

ام محمس كاىت مه اهل ىجس القسيميه وكان 

زقها ٓالرقع اقوى واجمل مه ُيرها 

وكاىت تراقغه بحب واحترام ليضرة اليمر 

اللي بيوهم 

ابو رًس مسك رًس وػْوا ػْيه وػاروا 

يرقغون و ام محمس وابو محمس ٓالوع 

ليه كاىت واقْة وتغور كل طيء وترسله 

لكاسر ًضان يضوِ ويحس اىه ميهم 

شيب قرب مه ليه بسون م احس يحس ٓيه 

ليتوي اراقغتس واالمس بيسيوي : وقال 



رغرتس الجايى والموحوت وابقي واىا 

حاؿوتس بيه يسيوي 

! شييب اىتببه : ليه لْت له بقوة وقالت 

شيب لّ لها وكاىت ًيوىه تسل و الهيام 

تكْيه اىتي بالصات : والحب وقال بتذسر 

لياز تسكتيه كرري اسمي وال توقْيه 

ليه ؿحكت وًصبت قلب الصيب اللي ػس 

ًوها بيس م ىازاه ؿاري يرقع ميهم وزرل 

وطاركهم وكاىت ليه مركسة ًليه وهي قلبها 

يسق له ومستوكرة الضيور شا مره وقالت 

ًضضضت يالصيب : بغوت ًايل 

: شيب زق قلبه ولّ لها وقال بهمس 

وًضتي للصيب 

: الكل التْتوا لها وهي تغور وقالت 

وطْيكم ًضاين اػور 



البوات ؿحكوا وهم ٓاهميوها والييال م 

زققوا وحسبوا اىه ٓيالً ًضان التغوير 

! اًوبوتس مجرأتس : بضرى بحسة 

ليه ؿحكت وكملت تغور وتيبت وىسلت 

وكاىت تتأمل وهي ماهي قازرة توقّ تأمل 

يف شيب 

زرلوا بيس م تيبوا واىتهت ليلة جميت 

حبيبيه كثييريه يف موهم اللي اجتمى مى 

حبيبة ويف موهم اللي يتموى يجتمى مى 

حبيبة 

 ..........••...........

ٓالْوسق 

: كاسر كاىت االبتسامة طاقة وجهه وقال 

يالوًس 



لبيه : وًس لْت له بذجل 

تتيضيه ؟ : كاسر 

مسري اللي وزك : وًس 

بقوتس ترا مو بقوي : كاسر ؿحك 

ايه بتيضى : وًس ؿحكت 

رالظ زقايق واىا ًوستس بسيل : كاسر 

مالبستس ورلغي 

وًس هست راسها بموآقة وكلى كاسر يجيب 

اليضاء 

وًس وقْت ًوس المراية وطآت بضت كاسر 

واُراؿه وٓست وارصته وحؾوته بكل قوتها 

وااااه ي ًسااااين م اىححررم مووه : وقالت 

ًلقت البضت ورتبت اُراؿه وطيكت و 

الَرٓة وزرلت للحمام ولبست بجامتها 



: وكاىت قغيرة توػل ٓوق ركبتها وقالت 

!! حضى م لقوا اال شي ييقوين 

: لبستها ووقْت قسام المراية وطهقت 

! يويلي وطصا قغيييرة مرره 

مضت كاىت تبي ترجى للحمام وزرل كاسر 

وطآها ببجامتها اللي كاىت حمراء ُامقة 

ومغووًة مه الققه وكان طكلها يجصب 

وكاىت اىنار كاسر لرجولها طهقت وًس 

: وركؾت للحمام وؿحك كاسر وقال 

طْيتس حلوه ال تَيريوها 

ليييه : وًس كان قلبها يسق بقوة وقالت 

! جييت الحييه 

اكليي : ىسل كاسر اليضاء وتضمر وقال 

كلي كيب  ا



وًس لْت موضْة الْوسق ًلى رجولها 

: وكليت وجلست قسام كاسر وابتسم وقال 

وش الحيه تَقيه رجولتس موي ؟ 

وًس اىهارت مه الذجل وقالت بغوت 

يذي التسقق وبيسيه طْيك تواهر : رجول 

كل ورلع  ا

يالله : اىْجر كاسر ؿحك ًليها وقال بذبث 

كلها ثواين واىتي بيه احؾاين 

وًس كاىت توها تحف اللقمة يف ٓمها وُغت 

وبَت تقلى روحها وٓس كاسر وهو يرجّ مه 

بسسسم هللا ًليييتس : الؾحك وقال 

رالػع وهللا م اقول طيء ثاين 

: وًس طربت ماء وقالت بغوت مبحوح 

!! حسيبك ريب بَيت تصبحوي 



: ؿحك كاسر وتقسم وباس ٓكها وقال بحب 

وش اسوي اهلكتيوي يالوًس 

وًس ابتسمت مه الحب اللي تضوٓه مه 

اىا طبيت وهللا : كاسر وقالت 

حضى توتس : كاسر توسيت ًيوىه وقال 

كلتي  ! ا

اقغس طبيت مه الحب : وًس ؿحكت 

واحوا توىا ٓالبساية 

اىتنري بس وهللا ال : كاسر ابتسم وقال 

اُرقتس 

اىا راؿية بأمواجك اشا ًغْت : وًس بتذسر 

ًلي وراؿية اُرق ببحرك ومستحيل اكلب 

الوجاة 

كاسر كان يواهرها بحسة وال يرمص وثّقل 

وًس : ػوته وقال 



وًس زق قلبها مه طكل كاسر وػوته اللي 

ًيوىها : يجصبها وقالت 

تواميه الحيه ؟ : كاسر 

مسري احس : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

بسري بس اشا تيبان اىت ىام ًازي 

اقغس تواميه ميي : كاسر ابتسم و جوب 

وًس كاىت ًيوىها طوي وتقلى وقالت بهسوء 

مسري : 

كاسر قام وكلى للحمام وارص مالبسه ميه 

ولبس وكلى بضورت اسوز بس وبسون 

تيضرته تحت ػسمة وًس اللي ػست ومثلت 

اىها تضتَل وتضيل الغحون تقسم كاسر 

اتركيها وتيايل : ومسك يسها وقال 

اػبر يذوي م بقير ترا : وًس تكلمت بقوة 

بوزيها للمقبد وارجى 



كان كاسر ماسك ىْسه م يقوم ويَغبها و 

اىا اقول : طيء هي م تبيه وقال بحسة 

!! اتركيها ػح 

وًس بيست مه كاسر وطالت الغحون بيسها 

واتجهت للمقبد وهي تتوْس بسرًة 

! يويلي وش اسوي الحييه  )وقالت بوْسها 

ىسلتها وزرل كاسر وطالها بيه يسيوه  (

كاااسسر : وطهقت وًس وقالت 

: كاسر ابتسم اول م ىققت بأسمه وقال 

يحبيبه 

! ىسلوي : وًس كاىت مغسومة وقالت 

كاسر اتجهة ٓيها للَرٓة وىسلها و السرير 

ىسلتتس : وقرب مه وجهها وقال 



وًس كاىت تتوْس بغيوبة وهي تضوِ 

م : وجه كاسر قريب موها وقالت بغيوبة 

.. ايب

وش م تبيه ؟ : كاسر ققب 

م ايب م ايب اىام ميك بسري واىا م : وًس 

... استيس

قاكيها كاسر اللي اىقؽ ًليها وال ترك لها 

ٓرػة تبرر له وكان كاسر مه اللي م يقسرون 

يمسكون اىْسهم وطالها وكان يذوِ وال 

.. �قسرت وًس تسآى او حتى تبيسه وو

 ............••.............

ٓالمجلس 

محمس وجى لياز : رًس بتيب تكلم بهمس 

! ترٓى ػوت الجوال 



وش : محمس لّ وؿحك بهمس وقال 

! ًلتهم شوال رقسوا 

بوام وهللا : رًس اىسسح و االرؼ وقال 

ماش : محمس 

رًس بسأ يتذسر واستسلم للووم ولحقه محمس 

بيس ربى ساًة 

اييه اتوقى ىاموا : ليه بهمس 

يارب م احس يغحى يااارب : هيام 

م اهه احس يغحى : بضرى ؿحكت 

بيغحون اشا م اىكتمتي اىتي وياها : سلمى 

بوواااتت : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

!! شييبب ػاااحي 

ال ال كلهم ىايميه : ليه زققت وقالت 



يمهه احس اىه ػاحي : هيام 

يالله ؟ : ؿحكت بضرى وقالت 

يالله : حويه 

كاىت رقة البوات يارصون السوين مه ًوس 

الييال ًضان يليبون ويضَلون آالم ًليه 

ومه الحركات شي 

ابلص كيّ بوْكه الحيه ؟ : هيام 

يمه رًس اللي ىايم و االرؼ ؟ : ليه 

ايه هو وٓارس وموغور : حويه بهسوء 

!! موغغغورر موجووز : سلمى طهقت 

اىكتتمميي : كتمتها بضرى وقالت 

كيس تيرٓيه له : هيام  ليه تيايل ٓكيه ا



ليه تقسمت وسحبت السلك وكاحت اللمبة 

وٓس رًس وهو ىومه رْييّ وٓتح ىع ًيه 

وم كان ٓيه احس وكاىوا البوات ورا الضاطة 

وجالسيه كلهم 

! بسم هللا وش كيحها شي : رًس بحسة 

اااااه : قام ووقّ وقال بغوت مسموو 

ههررري 

وٓيالً كان رًس متألم مه ههره وجلس يلّ 

يميه ويسار تحت ػوته المتألم وكق ههره 

بغوت ًايل وكاح بقوله و االرؼ تحت 

ىنرات هيامه اللي كان قلبها يسق وقالت 

بوااات بروح له تكْوون : بهمس 

ترا طيء كبييي ًوس رًس : حويه ؿحكت 

وميليتس بيقوم كأىه حغان 



استوزًتك هللا : هيام مسكت قلبها وقالت 

يحبيبي 

رجى رًس يوسسح و االرؼ وىام ًلقول 

اكليووا بسرًة اىكتتمتت : سلمى 

امضوا ليه : بضرى بسرًة كليت وقالت 

اللي بيارصه مه جهاز 

ال يروحي ميليص جيوا مه زارل : ليه بحسة 

! ًضاىه وىسحب ًليه 

اىتوا هوا : طوق زرلت بهسوء وقالت 

ػرروا البوات بأًلى ػوتهم وػحوا الرجال 

كلهم مه رًس لسامي 

رًس ٓس لذواته وهيام والبوات بحكم اىه يَار 

و اهله وُقاهم وهو يترىح وقلبه يسق مه 

الغحوة والرًب اللي وػله وًلقول زٓهم 



: زارل وحف الباب بيوهم وػرخ ٓيهم 

!!! رييييرر اىتيي وياااها اىهبللتوواا 

هيام اىْجرت تؾحك وكاحوا البوات ميها 

: يؾحكون تحت ػسمة رًس اللي قال بحسة 

هييااام اكللييي 

هيام قامت وكليت له وهي ترجّ مه 

الؾحك وحؾوته تحت اىْاس رًس الَاؿبة 

! تؾحكيييه بلالا اسواان : وقال 

يقاوًك ؟ : هيام رٓيت راسها له وقالت 

اييه : رًس مسك ٓكها ورٓيها له وقال 

يقاوًووي يقاوًوي قلبي اللي احرقتيه ُيرة 

 !

: هيام رٓيت ىْسها وباست رًس وقالت 

احبك واحب ُيرتك ًلي اهيمك كلك يرًس 

هيامك 



: رًس بحسة وهو يقاوم طيور الرُبة بهيام 

! ابيسي قبل يغير طيء م ييجبتس 

حبيبي اىت اللي : هيام رٓيت حاجبها وقالت 

ماسكوي ؟ 

رًس بيسها موه ولّ وهو يمسح وجهه 

رًس تبيوي ؟ : وقالت هيام بذبث 

!! ايضص : رًس لّ لها بقوة وقال 

تبيوي ؟ : هيام ابتسمت 

رًس تقسم لها وىسل لمستوى كولها وقال 

ايييه : بهمس 

اييه ايص ؟ : هيام بحسة 

: رًس لّ يسه ورا رغرها وّطسها ًليه وقال 

ابيتتس 

ماش م يمسيك : هيام باست لحيته وقالت 



وش وش اللي م : رًس توسيت ًيوىه وقال 

! يمسي 

بيست هيام وزرلت للغالة وبسون اي رز 

تحت زقات قلب رًس وطيور قوي ييغّ 

اليه ابوها بتروح واىا  )زارله وقال بوْسه 

 (!! كصا 

ىجيب السوين ؟ : زرلت هيام للبوات وقالت 

ال كوسل بوروح البيت وىأرص : ليه ؿحكت 

سوين كاسر 

جووي يالله : هيام ابتسمت 

كليوا ليه وبضرى وهيام لبيت ابو رًس 

ًضان يجيبون السوين 

زرلوا مى الباب الذلْي وكليوا للسور الثاين 

! ويييوه : ليه 



! وطسراين اىا : هيام تذغرت 

اِ يارب اىه موجوز : ليه 

!! تذيلوا تغحى لميس : بضرى بجسية 

ارجيي بضرى ورليتس ًوسها : هيام 

بضرى كليت وطآت هل ورجيت ورا 

وىاهرت وطآت رًس كالى للسور الثاين مى 

السرج الرئيسي وكليت لبيت جسها بسون م 

تقول للبوات ان رًس جاء 

ليه ُرٓة رًس مْتوحة ؟ : هيام بهسوء 

ايه بس ليه ؟ : ليه هست راسها بويم وقالت 

بوام ٓيها مايل رلق اىام و : هيام بتيب 

االرؼ واىا حامل 

هياام تكْيه !! والْلم : ليه بسًل 



اِ رالظ بوسل اُراؿي : هيام ابتسمت 

وبجيتس 

وكليت " ٓهمت " ليه هست راسها بميوى 

هيام لَرٓة رًس وحغلت ىورها طَال 

واستَربت بس م اًقت اهمية وزرلت 

وىسلت ٓستاىها وٓتحت زوالب رًس وكليت 

قميع كويل ًوسه ولبسته وهي تؾحك 

كويس اين قغيرة وال كان بيجي : وقالت 

اقغر 

كان القميع يوػل لركبة هيام وٓتحت 

زوالب ػَير وكليت لها طرابات ولبستها 

برجولها وٓكت طيرها وًسلته وٓست اول م 

: حست بيسيه و رغرها ولْها رًس له وقال 

ماطاءهللا وش جابتس ؟ 

!! رًيس : هيام برًب 



! ايه ىيم رًس وش بالتس : رًس بحسة 

جيت بوام بَرٓتك ًضان : هيام بذوِ 

االرؼ م تواسبوي واىا حامل 

ايه م يذالّ بس : رًس ابتسم و جوب وقال 

كبر ُلف سويتيه اىتس تجيه  م تحسيه اىه ا

بيس م تيصبيه قلبي وترُبيوي ٓيتس ؟ 

! مو موجسك ًاز : هيام 

وطو ؟ حسيتي : رًس رٓيها و كاولته وقال 

بالوسم ؟ 

هيام كاىت تَقي ٓذوشها ومسك يسيوها 

رير تراتس ملكي وحاليل تَقيه : رًس وقال 

ليه ؟ 

رًس ابيس بس رالظ : هيام برًب 



وش رالظ ىاسية اين يل : رًس همس بأشىها 

ٓترة م ىمت ميتس كويس وبالقريقة اللي 

تيجبوي 

بروح ..برو: هيام اقضير جسمها وقالت بترزز 

ٓلمم ..اتابى مى البوات ٓل

هيااام رييير رايْة : رًس مسك ٓكها وقال 

! موي 

ال ال بس حسيت بالبرز مه : هيام بتوتر 

المكيّ 

رًس طالها بيه يسيوه وحاوـ سيقاىها و 

رغره واىهل ًليها رًس وكان يحف بوساته و 

كل اىص بجسمها ميبر ًه حبه وطوقه لها 

.. �وو

 ............••............

يف بيت الجس قاؿي 



ليه زرلت بالسوين واستوقْها ػوت 

بوت ويه هيام ؟ : سلمى وهي تقول 

ماهي ًوسكم ؟ : ليه استَربت 

ال : سلمى 

اجل ىامت بَرٓة رًس وسحبت ًليها : ليه 

قغستس سحبها رًس ورالها : بضرى بذبث 

تسحب ًليوا 

! رًس ٓالمجلس : ليه ققبت 

ال يف بيتكم وزرل ُرٓته : بضرى ؿحكت 

بيس 

واىتي وش ًرٓتس ؟ : سلمى طكت وقالت 

وش طْته وكليت لكم ًلقول : بضرى 

اطوا : سلمى 



سلمى اتموى تتذقيه ٓكرة : بضرى بحسة 

كه مضاًر لضذع ُير زوجي  ! اين ا

حبيبي هسي م قلوا طيء : سلمى ؿحكت 

جلسوا البوات وم امساهم يضَلون الْلم اال 

حسبييي : وزرلت ًليهم ام محمس تغارخ 

هللا ًلييتس اىتي ويااها اليرب يوامون اىتوا 

زي الجووون واليْاريت كْْي الكلب شاا 

ليه ٓست وكْت السوين وقاموا البوات 

وىاموا ًلقول مه الْجية 

 .......

ٓالغباح ٓالمجلس 

ًيال قوموا ػلوا الْجر : ٓارس بهسوء 

موغور قام وتوؿأ ورجى يغلي بهم جماًة 

اىا برجى مى زايس لبيتوا : شيب 



يالله اجل : زايس 

زايس زقايق : كليوا وتصكر شيب ليه وقال 

واجيك 

زايس م رز وراح ركب السيارة وزق و جيهان 

يقولها اىه بيجي للبيت 

شيب زرل للبيت ومضى زارل وكاىت ليه 

ػاحية وتتمضى بالبيت وطآت هل وقالت 

ميه ؟ : 

ػباح : شيب اىضق وجهه مه االبتسامة وقال 

الذير يالذير كله 

شيب : ليه وزت ىْسها ورا الجسار وقالت 

! وش جابك 

جيت اطوٓتس واػبح ًليتس : شيب بحب 

يالّيه الصيب 



ػبحك هللا بالوور : ليه ابتسمت وقالت 

رالظ توكل 

مايل ىنرة تروقوي ؟ : ؿحك شيب وقال 

ليه كاىت بجاللها ولْته ًليها وكليت قسامه 

وكان يف ٓرق كبير بيوهم بحكم ان ليه م هي 

هاه وش بَيت ؟ : البسة كيب وقالت 

كليتي قغيرة ويه : شيب ابتسم وقال 

القول اللي طْواه امس ؟ 

كوت البسة كيب وبيسيه اىا كويل : ليه 

كبييي اىت اللي اوٓر مره 

يحبيبي ي ليه : شيب قرب موها وقال 

شيب التحاول م بتارصين : ليه 

وليه وش يوقغوي ؟ : شيب ققب 



اىا بايق ػَيرة مستحيل : ليه بهمس 

يسوجوين ارواين ومستحيل اتسوج اىا بيس 

وش ػَيرة هللا : شيب ابتسم و جوب وقال 

يهسيتس لو اسويها حملتي موي ػح وال ال ؟ 

ليه توسيت ًيوىها ولْت وكليت للسور 

الثاين وؿحك شيب وكلى وهو قلبه مو مرتاح 

ويسًي م يرٓؾوىه هو مرتاح مه جهة رًس 

وكاسر بس يذاِ مه راله محمس 

 .........••..........

ٓالْوسق 

ػحت وًس وكاسر حاـ رسه و رسها وكان 

قريب بضكل مرًب وبيست وكاح راسه و 

ػسرها وػحى كاسر وٓتح ًيوىه وقرب 

وباس رسها تحت ػمت وًس وقال بغوته 

ػباح الذير يالوًس : الثقييل 



اشا مو اكلق ػباح : وًس بهسوء قامت وقالت 

هللا هللا : كاسر ابتسم 

وًس زرلت لحمام وتروطت وكليت 

: بموضْتها اللي حاوكت ػسرها وقالت 

كاسر بتغحى اسوي ٓقور ؟ 

اسألتس : كاسر كان موسسح ولّ لها وقال 

بالله تجيه تيايل تكْيه 

كان كاسر ٓاتح يسيوه لوًس اللي تقسمت 

م تضبى اىت ؟ : وحؾوته وقالت 

كاسر كان بيقير مه الحب وّطس ًليها وقال 

ال والصي ىْسي بيسه م اطبى موتس لو بيس : 

مليار سوة 

ييساين : وًس اىهارت مه حب كاسر وقالت 

م اىحرم 



موتس يارب : كاسر 

قامت وًس بيس م كلبته يتركها ولبست 

ورلغت وراحت تسوي ٓقور مه اُراؼ 

يالكاسر : جابها كاسر ميه مه امس وقالت 

الْقور جاهس 

يييوىه : كاسر زرل وباس رضمها وقال 

وهللا 

جلسوا يْقرون ويارصون وييقون مى 

كاسر بسألك : بيؽ وقالت وًس 

امريوي : كاسر 

م يامر : وًس بذوِ مه رزة ٓيل كاسر قالت 

ًليك ًسو بس الحيه اىت امس ليه رٓؾت 

تذليوي اىام بسوىك واجبرتوي 

م اجبرتتس بس م رليتتس : كاسر ابتسم 

تروحيه ألين مه الرجال اللي م يمسكون 



اىْسهم وللحيه م ىسيت اول م كلمتيوي 

مه الضرقية ورليتيوي ابيتس وسكريت 

واىهيتي االتغال واىا احترق ًضان كصا امس 

م تحملت ارليتس وتيوزي ًلي يالوًس 

وًس بهسوء هست راسها بموآقة وكملوا 

يالله يالله الَساء : يْقرون وقام كاسر وقال 

يوتنرىا 

وًس ابتسمت وقامت تضيل الغحون 

وتتجهس لققوس اهل بيت الجس قاؿي اللي 

الزم ُساء بيس اي ًرس ًوسهم 

 ............••.............

يف بيت ابو رًس تحسيًسا ُرٓة رًس 

ػحى رًس وكاىت هيام ىايمة جوبه ابتسم 

الحلو م وزه : وحؾوها وباس رسها وقال 

يغحى ؟ 



رًس ابيس : هيام تأْٓت 

ؿحك رًس وقام وزرل يتروش وكلى وكْى 

المكيّ وطَل االىوار وٓس اول م رمت هيام 

لييضص : المذسة ًليه تحت ػرارها 

تققْيي التكييييّ 

بس بتمرؿيه م اىتي : رًس احتس ػوته وقال 

بالبسة طيء تبيوه طَال 

هيام ىاهرت ٓيه وتلحْت وىامت وتجهس رًس 

وكلى وسكر الباب ًليها وىسل للغالة وم 

كان ٓيه احس وكلى مه البيت لبيت جسه 

وزرل وارص المبذرة وتبذر وتيقر ًوس الباب 

ػبحهم وربحهم : وزرل المجلس وقال 

ٓارس : الكل رزوا ًليه وجلس رًس وقال 

كاسر جاء ؟ 

ال بايق : ٓارس 



ايه اطوا : رًس ابتسم 

جلسوا يتقهوون وآقر رًس مه بايق 

ٓقورهم الغباح وكاىوا يوتنرون اليرسان 

يضرٓون والبيت كله مستوْر وجاهس ألكبر 

ًشيمة وبسؤا الحؾور يجوون بيت الجس 

قاؿي 

 ...........

ًوس البوات 

زرلت حويه بيس م آقرت للحمام وهي 

اطترت جهاز تحليل حمل وحللت وجلست 

ربى ساًة توتنر وٓجأة ٓست وػررت وهي 

يمهه : كاتمة ػرراتها وقالت وهي ترجّ 

!! اىااا حااامل 

كليت وهي حاكته بموسيل واستوقْتها يس 

وطْيتس ؟ : سلمى اللي قالت 



!! بغير ام ي سلمى : حويه ابتسمت 

سلمى ٓست وػررت بْرحة وزُركت بأًلى 

ػوتها والكل تجمى وكاىوا مستَربيه 

يمه اىا حامل : وؿحكت حويه وقالت 

ماطاءهللا هللا : ام رًس طهقت بْرحة وقالت 

يتمم لتس يبوتي 

ماطاءهللا يالحويه : ام ٓارس بْرحة ًنيمة 

هللا يتمم لتس يييون ٓارس وًساها 

سهاالت يارب 

حويه تقسمت وباست راس ام ٓارس وقالت 

يييوين ييمة هللا يذليتس لوا يارب : 

الكل ٓس لحويه يبارك لها وليه كاىت موهارة 

حويووي : وسف زموًها بْرحة وقالت 

! بتغييرييه ام وبغير رالة موتس 



ايه بس رًس : حويه بحب ؿحكت وقالت 

بيسبقوي وبيذليوا ًمات 

ايييه يالله ايب اطوِ ولسه يذي : ليه بحب 

الكل جلسوا وػاروا يوتنرون هيام اللي 

زرلت بيس ساًة وهي بكامل كضذتها وكان 

اللون البوْسجي الًب زور ًنيم يف 

سالم ًليكم : كضذتها وقالت 

هيام : الكل رزوا السالم وقالت سلمى 

تذيلي حويه حامل 

اسألتس بالله : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

 !!

وهللا : حويه ؿحكت 

هيام تقسما وسلمت ًليها وباركت لها وقالت 

يًبا ؟ :  هللا ييوي رًس بيغير رال قر



واىتي م يهمتس اال رًس : ليه ؿحكت 

ايه وهللا ومه ُيره يهموي : هيام ؿحكت 

جلسوا البوات وهم مستَربيه تأرير وًس 

وكاسر والكل كان يوتنرهم و احر مه الجمر 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

طرايكم بس حملت حويه وبتغير ام وهي  )

 ، وًس وكاسر �اللي تستحق هاللقب ػسق 

 ، اػبروا شيب �ًضق كبير !! وهيام الرًس !! 

وليه طكلي م بسوجهم وبقهر ىْسي 

 ( �واقهركم

جلسوا البوات وهم مستَربيه تأرير وًس 

وكاسر والكل كان يوتنرهم و احر مه الجمر 



 ...........

ٓالْوسق 

زرل كاسر وجصبه ريحة ًقر وًس وبذورها 

وٓتح الباب وطاِ وًس البسة جيوس اسوز 

وتوب احمر وماسك و جسمها ورغرها 

وكاىت متشيوة باكسسواراتها ومكياجها 

وروجها اللي يّضس الواحس يواهرها 

ياقبلة هللا و كل : كاسر بكل حب لها قال 

مشيييون ياقبلة هللا ًليتس يالوًس 

تيال : وًس لْت له ومست المبذرة له وقالت 

تبذر يييون الوًس 

كاسر تقسم وٓتح طماُه وزرل وًس ميه 

ارٓقي يب : وباس رضمها وقال 

م ايب كيب : وًس ابتسمت بذجل وقالت 



وش تبيه كيب ؟ ًيوين : ؿحك كاسر وقال 

؟ قلبي ؟ روحي ؟ وهللا اين لتس 

اووه : وًس باست راسه وطهقت وقالت 

اسْه روجي كبى و جبهتك 

حاللتس الكاسر مه : كاسر ابتسم وقال 

ساسه لراسه 

اِ يالكاسر : وًس حؾوته ًلقول وقالت 

التيبوي ميك والتيلقوي ٓيك كثير 

ورير ان طاءهللا م : كاسر احتس ػوته وقال 

ارليتس تتيلقيه ٓيوي زوجتس ترا 

ازري بس بغير ميك : وًس ؿحكت وقالت 

بكل ثاىية حتى بالحقك ٓالمجالس 

وهللا : كاسر بيسها وهو ماسك رغرها وقال 

! اين ال امسكتس 



: وًس تقسمت وباست مبسم كاسر وقالت 

يالله مسسسك وهللا مسسك 

ًيسيها كيب : كاسر توسيت ًيوىه وقال 

ًضان اموت ؟ : وًس 

ايييه كويس اىتس ًارٓه : كاسر 

وًس ؿحكت وتقليت تلبس ًبايتها وقالت 

يالله ؟ : 

توكلوا و هللا : كاسر 

كليوا لبيت الجس قاؿي وهم مستيجليه 

بحكم اىهم تأرروا 

 ..........

ٓالمجلس 

رًس كان ماسك جواله يكلم كاسر وقال 

رييير ويوك ٓيه ؟؟ : بحسة 



جاي وهللا جاي : كاسر ابتسم 

!! ارلع ًليوا ٓضلتوا : رًس 

ابضر كال ًمرك : كاسر 

ويوه ؟ : سكر رًس وىاهر يف ٓارس اللي سأله 

يقول جاي : رًس 

ماش كلى كاسر رْيّ : ٓارس ؿحك 

وش موتنر موه له : رًس احتس ػوته وقال 

اربى اطهر يوتنرها شي الوًس 

ًاز كيّ طكلها هي ؟ : ٓارس 

وقام اول م كار ًليه ًقال رًس بحكم ان 

: حويه ارته وؿحك ٓارس وهو يقول 

امسززح هللا يقلليك 

كلى ٓارس مه المجلس واتجهة للمسرل 

وطاِ امه توازيه 



ًيوين : ٓارس 

ماطاءهللا يولسي حويه حامل : ام ٓارس 

: ٓارس كاح ٓوجاله مه يسه وطهق وقال 

!!! ىوييمم 

بسم هللا ًلييك : ؿحكت ام ٓارس وقالت 

طْييك ؟ 

ويه حويه وييوها : ٓارس كان مغسوم وقال 

؟ 

ام ٓارس ىازت حويه وجات تركؽ وقالت 

ٓارس جاء ؟ : مه ورا الباب 

ايه يييوىه ازرل ؟ : ٓارس سميها وقال 

ايه تيال : ام ٓارس 

زرل ٓارس وكليت ام ٓارس للغالة ًضان 

تيقيهم رغوػيتهم 



: ٓارس ٓس وحؾه حويه بكل قوته وقال 

اسألتس بالله حامل ؟ 

ايه وهللا : حويه حاوكته وقالت 

هللا يتمم لوا : ٓارس باس راسها وقال 

يييوين وهللا اىه كبر حني يومتس طليتي 

ًيايل وهللا اىه حرام ًلى ُيرتس 

هللا ييوي : حويه ؿحكت بحب وقالت 

بتغير اب يالْارس وهللا اىك احه اب 

بيالموا كله 

ٓارس ابتسم لها وًيوىه ُرقاىه بس ًجست 

وهللا محس يستاهل اسم : توسل زموًه وقال 

االم اال اىتي ٓيالً كوتي امي وحبيبتي وارتي 

وزوجتي وػسيقتي وًيوين وروحي وكل 

طيء بسىيتي ي حويه ٓارستس 



اوووه : حويه ًبست وحؾوته وقالت 

يالْارس يييون حويوك وهللا 

ٓارس رل : موغور وقّ قسام الباب وقال 

الحريم يوازون سلمى يل 

ٓارس لّ وقال لحويه تسرل توازيها وكلى 

ًسى م طر ؟ : لموغور وقال 

ال بس بروح ألمي مه زمان م : موغور 

طْتها 

كيب : ٓارس كان يقسر االم بضكل كبير وقال 

تَس ميوا بيسها روح 

كثر ريركم : موغور 

تيال ميي للمجلس : ٓارس ابتسم وقال 

ًوسي ربر لكم 

ًساه رير ؟ : موغور ققب وقال 



رير رير : ٓارس ؿحك 

: زرلوا للمجلس وقال ٓارس بغوت ًايل 

ابضركم بيجيوي ولس وال بوت بأشن هللا 

الكل ٓسوا لْارس يباركون له وهو يرز ًليهم 

ماطاءهللا : واستوقْه حؾه رًس له وقال 

يالْارس وهللا اىك تستاهل كل رير 

وحمسلله ان واحس مثلك ارص حويه اطهس 

! اىك رجال وىيم الرجال 

ابضر وهللا بيسك وهللا : ٓارس ابتسم وقال 

اين تحت امرك يالرًس 

تبضر بالجوة : رًس 

: استوقْهم ػوت كاسر وهو يقول 

ماطاءهللا تبارك هللا اطوِ ٓارس بيغير 

اب واىا ارر مه يسري المهم سالم ًليكم 



ومبروك ي ٓارس قلبي وهللا اىك تستاهل 

كل رير 

الكل رزوا السالم وجلسوا وٓارس رز لكاسر 

هللا يبارك ٓيك وًقبالك : وهو يقول 

يالكاسر 

طكله قريب : كاسر ؿحك وقال 

! ووولسز : رًس توسيت ًيوىه وقال 

وش : كاسر ؿحك وجلس جوب رًس وقال 

ماهي حاليل ؟ 

! زريوا بس مو كصا هللا يغلحك : رًس 

اللي هو ًاز تغسق ليتكم اجلتوا : كاسر 

.. اليشيم

قلوا : رًس ٓس ومسك ٓك كاسر بقوة وقال 

! زوجوه وييقل وراك اىهبلت اىتت 



امسح : كاسر كاح بحؾه رًس يؾحك وقال 

ميك يذوي 

لياز تمسح تكْى : رًس 

رًس هيام تبيك : محمس جاء وقال 

وطتبي ؟ : رًس ىاهر ٓيه وقال 

وش ًرٓوي رح لها : محمس ققب 

قام رًس وؿبف حسامه وسالحه وكلى لهيام 

موجستس بتروحيه ؟ : هيام 

! ال وهللا مياز ازرل و امه : سلمى بحسة 

اييه كْو وؿحي له اىتس م ترتاحيه : هيام 

ًوسها 

وؿحوا بس زبضة م يْهم : سلمى 

هللا يقويتس ًاز : هيام ؿحكت وقالت 



هيام ؟ : رًس تقسم للباب وقال 

تيال : سلمى ىسلت ىقابها وقالت هيام 

رير ًسى م : زرل رًس وكالى بسلمى وقال 

طر ويه رايحة ؟ 

كلم موغور : سلمى توسيت ًيوىها وقالت 

بسال م تكلموي 

ًساه ىاوي يروح : رًس احتس ػوته وقال 

قبل الَساء 

مى االسّ تكْى يالرًس كلمه : سلمى 

: رًس اطر بيسه و رضمه وتقسم لهيام وقال 

امريوي 

وش امريوي اىت اللي جاي : هيام 

رير اىتي قايلة : رًس توسيت ًيوىه وقال 

لمحمس يوازيوي 



اوووه هللا يرحموي : هيام ابتسمت وقالت 

قس ىسيت وش كوت ايب ًاز قايلت له 

يوازيك مه ساًة يحلو 

احلْي ؟ وليه م زقيتي ًلي : رًس 

كوت ابيك توزيوي لبيتوا ًضان اجيب : هيام 

مه الضوكوالتة اللي ًوسىا بس رالظ 

كلبت ليه مه موقى ووػلها يروحي 

كيب يغير رير : رًس بحسة 

! وي طْيه شا : سلمى 

تقلبون مه مواقى : رًس لّ لها وقال 

! ورجالكم موجوزيه 

تكْى التبسأ رالظ كلبوا : هيام 



رًس كلى وهو كان ىاوي يسوي طيء لهيام 

بس م قسر ًضان سلمى وقابل موغور ًوس 

الباب 

! رير يالقيب : رًس 

يذوي وطْيكم بروح امي : موغور ؿحك 

ًازمتوي و قهوة وبروح لها 

امك مسري وش مسويه لها ىيسمها : رًس 

ولياز تجي والتجيب اهلك ميها رير ٓيه 

طيء ؟ 

ال ال م ٓيه طيء : موغور توتر وقال 

! موغور اىقق : رًس 

مسري وهللا بس ميليك م ٓيه : موغور 

طيء 



رًس ليه : كاسر قاكى حسيثهم وهو يقول 

وطْيها ؟؟ 

وطْيها ؟ : رًس لّ له بقوة وقال 

كاسر رٓى ثوبه وركؽ للحريم وٓس رًس وراه 

ووش : وزرلوا و ػراخ الحريم رًس بحسة 

!! اليللمم 

ُغتت ُغغت : هيام برًب 

! اليه ابوكم ومذليوها : كاسر 

رًس ركؽ لها ورٓيها وكاىت ليه سوزاء 

وترجّ وػار يؾَف و الموققة اللي تحت 

كااااسر تيااال : ػسرها وم ىْى وقال 

كاسر ركؽ وسحبها مه رًس وؿَف بكل 

قوته وكارت اللقمة مه ٓمها وطهقت بكل 

قوتها وكاحت بيه يسيه ارواىها 



بسسم هللا : كاسر كان يرجّ ويتليثم وقال 

ًليتس 

رًس ارص مويه وًقاها وهي ترجّ 

ليوىه اطريب : وتواهرهم وقال 

ليه طربت مه يسيه رًس والكل طهس و 

حوية ًيال محمس و رواتهم وكيّ يوقْون 

ميهم يف الغَيرة والكبيرة 

وزي : حويه مسكت كتّ رًس وقالت  ًّ ر

رالظ ارتاح 

: ارتذى رًس ًليها وحؾوته حويه وقال 

يويلي اطهس بالله اىها ىضْت زمي لو 

تصبحوين الحيه م كلى موي زم 

تكْى يالرًس : ليه بغوتها المبحوح قالت 

بَيت اموت 



رًس ٓس ومسك رسوزها بيسيوه وباس راسها 

وهللا م ارليتس تموتيه قبل يومتس : وقال 

وقبل قسر ريب 

وقْي زراما تكْيه وبيسيه وًس : كاسر 

! ويوها 

لبيه : وًس ؿحكت وقالت 

هللا يغلحتس وش ىقل االربار : كاسر بحسة 

المذيسة شي تذيل وش قالت يل 

وش ؟ : رًس ابتسم وقال 

لييه مااتت الحقوها : كاسر 

هللا يذلّ ًليك : رًس ؿرب راسه وقال 

يذوي 

اميه اميه : كاسر 



يذي وش اسوي وهللا : وًس ؿحكت وقالت 

حسبتها ماتت 

! كأىه وزتس : ليه بحسة 

طكلها وهللا : رًس 

رًس مالك زرل بيه : هيام ؿحكت وقالت 

الحريم 

تيايل : رًس قام وًسل ثوبه وحسامه وقال 

ميي اىتي 

هيام مست يسها لرًس ومسكها وكلى لَرٓة 

لبيه ؟ : الحريم وقالت 

لبيتي يف : رًس ابتسم وباس رسها وقال 

موى يييوين اسميي بقلى اليغر لبيتوا 

بتجيه ميي ػح ؟ 

كيس بجي ميك : هيام ققبت  ا



رالظ تجهسي : رًس 

رًس : ام هيام زرلت وقالت 

ارحبي : رًس رٓى راسه لها وقال 

اىتبه لهيام تراها زرلت االطهر : ام هيام 

الغيبة وابيك ميها بكل ثاىية 

و رضمي : رًس اطر بيسه و رضمه وقال 

التوػيه حريع تكْيه ييمة 

م ىوػي وهللا ىبي ىأكس وان طْتها : ام هيام 

تضتكي ارصتها ًوسي 

م بسمح لتس اػالً : رًس احتس ػوته وقال 

رير اىا م بوتنر : هيام ؿربت يسه وقالت 

تسمح اػالً 

: رًس لّ لها بونرة مرًبة وقال بهمس 

!! سسي حلقتس 



جاك اليلم : ام هيام 

ريير وهللا لو م تهتم : كليت وقالت هيام 

ٓيوي ان ارجى لبيت اهلي وًوس امي 

اِ رالظ ًاز التَثيوي : رًس بحسة 

ورليتس جاهسة 

رالظ هللا يقرٓك : هيام بقرِ 

كليت وهي ىْسية الحمل بست تأثر ًليها 

هيااام ارجيي : تحت ػسمة رًس وراها وقال 

 !!

هيام سحبت ًليه وزرلت زارل وكلى رًس 

وهو يْور وطاِ موغور يف سيارته وراح له 

كالااق بالثالث م تروح : وسحبه موها وقال 

سااممى ؟ 

تم وهللا م : موغور كْى السيارة وىسل وقال 

اروح 



رًس سحبه وزرله للمجلس وجلس وهو 

ٓارس اجلس اللي اػَر موك : يحترق وقال 

! يقومون يغبون 

: ٓارس ىسل السلة وجلس وػرخ رًس 

! سااامي 

سامي قام واتجهة للسالل ومسكها وبسأ 

يغب لهم وهو مرًوب مه رًس وًغبيته 

ًسى م طر وطْيك مضتف ؟ : محمس 

اشا تبي السالمة اىكتم : رًس 

سم : محمس ابتسم 

كيب طرايك تحترم ان محمس : ٓارس بحسة 

كبر موك  ا

مه حقك محامي : رًس احتست ىنرته وقال 

الحيه ؟ 



! رًيس : ٓارس 

ػب : رًس ػس ًوهم وقال 

سم : تقسم سامي وػب له وقال 

اسلم : رًس رز بسون ىْس 

ييوي م بتتكلم ؟ : ٓارس 

آّ رالاظ التَثوويي م ٓيوي : رًس بحسة 

طيء 

ايه واؿح : ٓارس 

ػس ٓارس وًقى رًس ههره وػار يسولّ 

ًلى محمس وموغور تحت ُؾب رًس اللي 

م يحب هالحركة مه ٓارس 

شيب تيال ساًسين : كاسر 

يف ايص : شيب قام وقال 



تيال يذوي : كاسر 

كليوا واتجهوا لقسم الحريم وزرل كاسر 

زارل يجيب السالل والبراريس ووقّ شيب 

ًوس الباب وكليت طوق قسامه وهي 

ميقيته ههرها وكاىت تْته بضكل كبير 

 (!! يوييلل حايل شي موه  )وقال بوْسه 

طوقق : استوًب مه ػوت ليه وهي تقول 

! ازرلي صييه الغحه بيقيح وكله موتس 

! طوووق : شيب بغسمة 

كيب احاول ترا : طوق ؿحكت 

اِ ارلغي ًلي : ليه 

تقسمت طوق وكليت ليه مه ورا الباب 

وكاحت ًيوىها و شيب وػومت مكاىها وكان 

شيب يتأملها وىسلت الغحه بسرًة تحت 

ػسمة طوق وسحبت طوق وزرلتها زارل 



وًمى يقس ًيوىك م كْتك وحسة : وقالت 

 !!

شيب ؿحك وقال بمسح يبي يجرب طيور 

! اًوبوها اطهس اىها طق : ُيرة ليه قال 

شييب رييير ان طاءهللا كليت : ليه بحسة 

! مثلهم 

يييوىه اىتي كليت زي مه ؟ : شيب 

مه الحيه احلم تأرصين : ليه 

كليت ليه وم سميت تبرير شيب اللي كاح 

وقسم بالله اىها تذسى : يؾحك وقال 

ًوستس لكه هللا كريم 

كلى كاسر يركؽ ومسك شيب ميه 

وطْيك ؟ : الغيوية وقال كاسر 

طْت طوق : شيب 



ارذع اليكون سحبت ًلى ليووا : كاسر 

موها ؟ 

وطْت ليه ميها : شيب بهمس 

! اًيقب ػسق : كاسر ؿحك وقال 

اليه امها يضيد : شيب ؿحك وقال 

شيييب : كاسر بحسة 

التْتح : شيب تصكر ىقق ليه يف اسمه وقال 

مواجيي يالكاسر 

امص ال اصيسها مو بس آتحها : كاسر 

زرلوا للمجلس ورتبوا كل طيء وجلسو 

يوتنرون الَساء 

 ....

ٓالمقبد 



رالظ هصا ارر ػحه : ام محمس 

ليه كاىت ماسكة زموًها بحرقة و شيبها 

كيب : وقالت بغوت مهسوز 

ليوين وطْيتس ؟ : ام رًس 

م ٓيوي طيء بس حلقي ييورين مه : ليه 

الَغة 

بسم هللا ًليتس رالظ اتركيه : ام رًس 

طوق ووًس بيضيلوىها 

ايه استريحي : وًس 

كليت ليه للحوش واىهارت تبكي وهي م 

تسري ليه ُارت مه طوق وتموت اىها تموت 

وال يضوٓها شيب 



كليت وًس وطوق وىسلوا الغحون ًوس 

الباب وزرلت طوق وكاىت وًس بتسرل بس 

استوقْها ػوت كاسر 

ًيوىها : وًس لْت له 

ابوسهم اىا : كاسر ابتسم 

تيال كيب : وًس 

اسميي ترا : كاسر تقسم وباس ًيوىها وقال 

اليشيمة بتذلع اشا راح رًس ِ طرايتس 

ىقلى اىا واىتي مكان 

ماطاءهللا يالرًس اللي حاسبيه حسابه : وًس 

بكل طيء المهم بكيْك وهللا 

ًاز كل طيء اال اليؾيس : كاسر ؿحك وقال 

هللا يذليه لك م قلوا طيء : وًس ققبت 

ازرلي واشا قررت بقولتس : كاسر 



طل كاسر الغحون وزرلت وًس وجاء رًس 

يساًسه والييال كلهم وتَسوا ورلغوا وكلى 

موغور يكلم سلمى 

يذي م ايب م ابييي : سلمى بتأّٓ 

سلمى رالاظ ًاز اققيي : موغور بحسة 

! الضر 

! الضر ٓيها مو ٓيوي : سلمى 

وبييسيييه : موغور مسك ٓكها بقوة وقال 

 !!!

ورذرر موويي قببل اىازي : سلمى بألم 

ارواين ًلييك 

ايه هصا اللي اىتي ٓالحة ٓيه بس : موغور 

! تتيسويه ٓيهم ًلي وال كأين زوجك 



: سلمى كاىت تستوكر اللهجة كثير وقالت 

! يضييوكم ويضيه الكاِ حقتكم 

وطسرلك ٓالكاِ حقتوا : موغور ابتسم 

واىت : سلمى ٓكت يسه بقوة وقالت بقرِ 

الغازق وطسرلوي لكه زورين وطوِ 

بتحغلوي وال ال 

وزرلت وكلى موغور وهو تيب مه 

موؿوًها هي وامه واتجهة لبيت اهله وترك 

سلمى ًوس اهلها 

 ...........

ًوس البوات 

سلمى : اىسسحت هيام يف حؾه وًس وقالت 

ُريبة رجيتي ؟ 



رليه يذيس مى امه شا : سلمى بيغبية 

اللحجي 

آا ليه ؟ : ؿحكوا البوات ًليها وقالت حويه 

اىبقت كبسزي موهه ومه لهجته : سلمى 

! المذيسة 

اِ اِ رجى للكاِ ؟ : حويه 

ومتى تركها ؟ : سلمى ػَرت ًيوىها وقالت 

يالله احسها حلوة وطْيتس ًليه : هيام 

اىتي 

هللا يقرٓتس طرايتس ىتبازل : سلمى 

وتارصيوه واىا ارص رًس 

تيقبيييه : هيام ٓست وقالت 



اىهارت سلمى تؾحك يف حؾه حويه 

بسم هللا : وحويه ميته ميها وقالت سلمى 

م قلوا طيء 

: هيام استحقرتها ورجيت توسسح وقالت 

وسسسذة 

هيام ترا رًس يوازي : وًس 

ايه ازري م ٓيوي حيل اقوم له : هيام بكسل 

يذتي قومي ازًجوا : طوق بتأّٓ 

كبر ػسق : هيام بحسة  ! وطسرلتس هللا ا

قامت هيام وهي متقرٓة مه طوق وكليت 

: لرًس اللي كان يْور ػسق وقالت بقوة 

رييير 

ىييم ي هاااىم وش شا : رًس اىهبل وقال 

!! االسلووب 



تستهبل ػح ؟ : هيام بحسة 

اىا م قلت لتس : رًس سحبها له وقال 

! رليتس جاهسة 

هوىت م بجي ميك : هيام 

هيياااام اىههبلتتيي اىتيي ؟؟ : رًس بحسة 

التررٓى ػوووتك : هيام ٓكت يسه وقالت 

ًليي 

رًس ىسل لها وتساوى كوله ميها وقال وهو 

هييام مه اىاا ؟ : يغر و اسواىه 

حبيبي : هيام بسون اي ترزز قالت 

اىا مييه ؟ : رًس ارتذى وقال 

! وطو : هيام 

اىققي : رًس 



رًس : هيام 

ايه رًس وتيرٓيه مه كلمته : رًس بحسة 

تمضي زايم وم يحتاج اجلس اًيس ًليتس 

الكالم 

م ايب اجي كيب اىت بتقلى لسوامك : هيام 

وبجلس لحايل كأين جوية 

اىا كالبتس تجيه ايب ارجى واطوٓتس : رًس 

كل واىام بحؾوتس  كل وا قسامي كابذة يل ا

تكْيه التذليوها بذاكري 

هيام بسًل مسكت وجهه ولغقت رضمها 

وكيّ تبيوي ارٓؽ لك : بذضمه وقالت 

كلب 

ًيوين الثوتيه اىتي : رًس باس مبسمها وقال 

زقايق واجيك : هيام 



تمام بجيب السيارة واجي : رًس 

بيس رًس موها وقلبه يتراقع مه الحب 

وىْس الحالة ًوس هيام اللي زرلت ولبست 

ًبايتها ووزًت البوات 

؟ !ًمى يوم جلست تروحيه : سلمى 

مقسرت ارزه وهللا : هيام ؿحكت 

روحي م ًليتس موها : حويه 

ويوه رًس : سلمى ؿربت حويه وقالت 

بكلمه اىا 

هيام روحي له : ليه بحسة 

كليت هيام وهي تؾحك و ػراخ سلمى 

رًس : وكليت وركبت مى رًس وقالت 

ًيوىه : رًس لّ لها 

بتقول ٓالسوام ؟ : هيام 



يًبا : رًس مضى مه البيت وقال  ييوي تقر

كم ساًة ؟ : هيام 

 للحيه م حْنتي ٧ وال ٦: رًس 

آّ بتقوول مرره : هيام بملل 

طسوي يروحه : رًس ابتسم 

وال طيء رالظ وش ىْسك ٓيه : هيام 

تتيضى ؟ 

اي طيء مه يسيوتس اهيمه : رًس 

هيام ؿحكت وطبكت يسها بيسه وسحب 

يسها لمبسمه وكلموا كريقهم لبيتهم 

 ........

ٓالمجلس 



ي : تقسم شيب ألبو رًس وجلس جوبه وقال 

رال 

سم يالصيب : ابو رًس ابتسم 

وزي ي رال اقرب موك وكامٍى يف : شيب 

ىسبك 

كاىت كلمته ػسمة و المجلس كله بس 

الكل ٓوْس الوقت كاىوا ًارٓيه ان شيب 

مه الرجال اللي طايليه اىْسهم ووهيْتهم 

اطهس بالله اىها الساًة : ميهم وقال ابو رًس 

المباركة يالصيب واىا موآق ولكه الضور 

طور ليه 

ماين مستيجل : ارتيس شيب بيس اسمها وقال 

كلموها وطوٓوا 



ابضر يالصيب وان طاءهللا م : كاسر بحب 

يغير اال اللي يقيب راكرك اىت رجال كْو 

وتستاهل كل رير 

اي وهللا ان طهازتوا ٓيك مجروحة : ٓارس 

م ًليكم : شيب بْذر واًتساز ابتسم وقال 

زوز يرجال 

: كلى كاسر ًلقول وزرل البيت وقال 

يوولسز 

تيال م ٓيه اال ًماتك : ام رًس 

ابضرتس يأم رًس جاء ليه : زرل كاسر وقال 

رقاب 

ماطاءهللا ميه ؟ : ٓست ام رًس وقالت 

شيب ولس ًبسهللا : كاسر 



ماطاءهللا رقب : ام ؿاري قامت وقالت 

بسون م ىسري 

رجال الضوب رف وجهه : ؿحك كاسر وقال 

كيس بيذقب وابوه ميه ٓالمجلس  ا

ماطاءهللا الساًة المباركة وش قال : ام رًس 

ابوك 

ابوي موآق بس الرأي رأي ليه : كاسر 

ي ليييه : ام رًس 

لبيه : كليت ليه وقالت 

جاتس رقاب : ام رًس 

! ايضص موه : ليه توسيت ًيوىها وقالت 

: كاسر اىذقّ لوىه بيس رزة ٓيلها وقال 

شيب ولس ًمتتس 



ال م : ليه ارتيس قلبها بيس كلمة كاسر وقالت 

بوآق 

هاااه ؟ ووش ىاقع ولسي : ام ؿاري بحسة 

تستهبليه ػح ؟؟ : كاسر بيغبية 

ليه رير وش السبب اللي يذليتس : ام رًس 

ترٓؾيوه ؟ 

طْيكم اطتقيتوا تراها اىا اللي : ليه بهسوء 

بتسوج وبيسيه اشا مره يبيوي يوتنر سوتيه 

كبر طوي وبوآق وقتها  ارلع زراستي وا

تسوجيه وكملي م بيرٓؽ شيب ترا : كاسر 

حتى ولو م ايب اتسوج الحيه : ليه 

م ًوستس ًصر اًقلي ووآقي : كاسر بحسة 

كلمه : ليه بحسة  رالااظ يذي ويه رًس ايب ا

 !



اىا رًس ورًس اىا اىققيي : كاسر بيغبية 

اىا موآقة بس ابيه بيس سوتيه : ليه 

ليييوه رالااظ بال زللى : كاسر 

رير كاسر الحياة : حويه كليت وقالت 

! حياتها طْيك 

حويه اكليي موها : كاسر مسك راسه وقال 

تستهبل اىت وش اللي اكلى : حويه بحسة 

موها البوت ػَيرة وم تبي تتسوج الحيه اىا 

 ٢٦بوْسي تسوجت واىا ًمري 

 ٢٤واىا تسوجت واىا توو زرلت : كاسر 

 مستوًب ٢١كييب كبير اىا توو زرلت : ليه 

! اىت وال وش 

كبر موتس بثالث سويه : كاسر  كييب شييب ا

! بس 



وش قلت اىا : ليه ؿربت راسها وقالت 

كيب رٓؾي مو ًضان ٓارق اليمر ًضان 

ًمري اىا ػَير 

 ىْستس ٢١كيب وًس ًمرها : كاسر 

وتسوجت 

ألىها تسوجت واحس مثلك : ليه 

ليه رير وش ٓيه ولسي ؟ : ام ؿاري 

ي ًمتي وهللا م اقغس طيء : ليه بملل 

وقلت لتس اين موآقة بس مو الحيه 

آهموين 

بضرين : كاسر كلى وطاِ شيب برا وقال 

موآقة بس م تبي تتسوج الحيه : كاسر 

ىيم ؟ ومتى ان طاءهللا : شيب ققب 

اشا رلغت الجامية : كاسر 



متى كيب ؟ : شيب 

بيس سوتيه : كاسر 

تستهبل ػح ؟ : شيب توسيت ًيوىه وقال 

ليت وهللا : كاسر 

آا وطْيها شي رربت ًلي كل : شيب بسًل 

طيء توقيت ابوك يرٓؽ وهي توآق 

مسري بس هللا يقويك : كاسر ابتسم 

مضى كاسر مه جوبه وتصكر شيب كالم ليه 

وهللا وسويتيها  )وؿحك وقال بوْسه 

وتبيه تبيسيه موي لكه وهللا محس يارصتس 

 (ُيري 

كلى للمجلس وسمى كالم راله له وهو 

رالظ يالصيب طرايك تملك وتسوي : يقول 

زواجك بيس سوتيه 



ي رايل الوقت ماهو بهيه مستحيل : شيب 

اىتنر سوتيه 

وش ىسوي هصا الحل الوحيس وال : ابو رًس 

تيال بيس سوتيه وابضر بكل ًلمه كيب 

زلى بوات هصي وًس تسوجت : ابو محمس 

وهي بوْس ًمر ليه وبضرى قبلهم وهي 

ىْس ًمرهم 

رالظ التؾَقون و البوت : محمس ابتسم 

هي بكيْها تبيه وال م تبيه المهم اىا استأشن 

ًوسي زوام 

كلوا وهللا : ٓارس قام 

كليوا الرجال مه المجلس واىتهت ًشيمة 

وًس كاسر والكل ارص اهله وٓؾى بيت الجس 

قاؿي مه الواس 

 .....



يف سيارة كاسر 

كاسر ال تؾَف و ليه اىا احس احسه : وًس 

لها م تتسوج الحيه 

لييه ان طاءهللا ال يكون مو : كاسر بحسة 

ًاجبتس السواج ٓالسه شا واىتي زوجتي ؟؟ 

يووه طوٓوا كيّ ٓهمها يذي : وًس بملل 

اقغس هي م تبي وكصا 

كلى كاسر البوكيت وحف سيجارته بيه 

م احس : طْايْه وطَلها وزٓر بهسوء وقال 

اىه ًصر مقوى وػسقيوي رًس م بيسكت 

وبيَغبها توآق 

التقولون له كيب : وًس 

اًوبو ُيرتس شا : كاسر ابتسم و جوب وقال 

الرًس وهللا ال ييرِ مه تحت االرؼ 



اجل حيل هللا اقوى : وًس بذوِ 

كاسر اتجهة مى كريق استوكرته وًس وكمل 

يمضي ٓيه حوايل الوع ساًة ووقّ زارل 

اىسيل : بيت وقال 

وًس طآت بيت كبير ويجوه بكل تْاػيله 

هللا يجوه وطصا المكان : وقالت 

بيتتس : كاسر كْى سيارته وىسل وقال 

يالوًس ًسى حستس م يذتْي ٓيه 

! سألتك بالله : وًس ىاهرت يف بقوة وقالت 

وهللا تيايل ميي : كاسر مس شراًه لها وقال 

: كارت وًس لحؾوه واحتواها كاسر وقال 

لبى ًيوىتس يالوًس 

هللا اليحرموي ييرب : وًس بحب 



زرلوا البيت وكان كبيير وٓذم ألبيس زرجة 

بقلى اىام تجيه ؟ : وقال 

 ٩بسري الساًة : وًس 

وهللا اين زايد تيايل ميي : كاسر بتيب 

وبيسيه الحقة و البيت 

تمام : وًس 

كليوا وًلقول ُير كاسر مالبسه وىام 

وطوي ولحقته وًس وًم الهسوء يف ارجاء 

بيتهم 

 ............

يف بيت رًس 

! اِ وش اسوي : هيام بملل 

يممه رغرريي : وقْت قسام المراية وطهقت 

تكْى ال تذتْْي 



كاىت تالمس بقوها اللي بسأ يبرز بضكل 

ملحول وػار يذْي رغرها الموحوت 

اِ كيّ بجيب راس : تسريجًيا وقالت بسًل 

! رًس الحيه 

ؿحكت واىسسحت وػارت تْكر يف كبذة 

تسويها لرًس اشا جاء 

 ....

يف بيت ابو موغور 

رالظ ي يمه رالظ سلمى : موغور بهسوء 

تيباىة وم قسرت تجي 

ػااارت تمضضي كالامها : ام موغور بحسة 

ًليييك اًيقب ػسقق م هقييتك كصا 

يمهه ًوس الَللقف م جابتها : موغور بحسة 

امها اللي تمضي كالمها ًلي 



! كييب ويوها الحييه : ام موغور 

وليوتها ًوس اهلها : موغور 

كلقها وارتاح وبوات : ام موغور بذبث 

الحالل واجس يولسي 

مستحييييل اتذلى ًه : موغور بيغبية 

سلمى يمه اىا ػرت اطوٓها كل طيء 

بحيايت وم ايب اسوي اي تْغيل بسيف وهي 

م تضاركوي ٓيه يمه اىا اطوٓها ام ًيايل 

واطوٓها حبيبتي التحرميوي موها وال تلويه 

شراًي ٓيها 

ياااريب اىكك ترز لهه : ام موغور بحسة 

! ًيقلله يولسي اىت اىهبلت وش تبيي ٓيهاا 

يمه رالظ م مليتي : ليلى زرلت وقالت 

مه تكرار الموؿوو وقْي تذربيه بيت 

ولسك بيسك 



واىتي : ام موغور رمت الموسيل ًليها وقالت 

! وطسرلك الحيه 

كثر ريرتس يوالسيت برجى وهللا : موغور 

لبيتي 

واللهجة ماطاءهللا اطوٓها : ام موغور بحسة 

!! استحلت تْكيررك 

موغور ابتسم بهسوء وكلى مه البيت وهو 

يتموى يغالح سلمى وامه بأي كريقة 

ويضوِ سلمى بريئة وامه حاقسة ًليها 

بسون سبب 

 ..........

يف بيت ابو ؿاري 

سلمى حاويل تكلميوها : شيب 

مه ًيوين رالظ ال تضيل هم : سلمى 



وهللا اين طايله واىه كاسر ههري : شيب 

رٓؾها 

هي م رٓؾت هي اررت : سلمى ابتسمت 

السواج 

اييه لييه : شيب 

قاكيهم زق الجرس وقام شيب يْتح 

هال بالصيب : موغور 

ارحب موغور اقلف : شيب ابتسم 

كرم وهللا ايب سلمى : موغور  ا

ابضر : شيب 

تبضر بالجوة : موغور 

زرل شيب وقال لسلمى ولبست وكليت 

حسبت بتوساين : لموغور وقالت 



: موغور ابتسم وباس راسها بقوة وقال 

ىساتس موتتس م ىسيتتس 

سلمى مسكت شراًه ومضت ميه للسيارة 

وركبوا وكليوا لبيتهم ووػلوا بيس ٓترة 

وزرلوا واستوقّ سلمى ػوت موغور وهو 

سلمى تَاؿي ًه حركات امي : يقول 

تكْيه كمويوي وارجيي ميي لهم مياز ايب 

اروح لبيتهم بسوىتس 

زامه بيقمه قلبك ٓأىا : سلمى بحب 

مسامحتها وهللا وبجي ميك متى م بَيت 

موغور تقسم وباس مبسمها ًلقول وهو 

اطتاق لسلمى واطتاق لحوييتها وحبها له 

... �وو

 ............••............

يف بيت رًس 



ُْت هيام وارصها الووم بييييس وىست 

تقبد وكاىت ىايمة بكل لقآة زرل رًس 

هياامي : البيت وكان هسوء وقال 

م كان يسمى رز وزق الرًب بقلبه وكار 

للَرٓة وهو يحسبها كاحت واُمى ًليها وال 

طيء وطآها ىايمة بكل هسوء وىسل لها 

يييوين الوايميه : وباس رضمها وقال 

جيت ؟ : هيام ٓتحت ىع ًيه ولْت وقالت 

ايه وجوًان بالحيل : رًس 

ااسسْْه ىسييييت : هيام ٓست وقالت 

ًييووىيي لييه : رًس حؾوها وقال 

تيتصريييه جيلوي ٓسااتس 

هيام حاوكته وقالت وػوتها ثقيل مه الووم 

احبببك يالرًس اموتْييك : 



اهواتس واهيمتس واًضقتس : رًس ابتسم 

يالهيياام 

زقايق والمكروىة جاهسة : هيام 

كليت هيام وزرل رًس يتروش وىسلت ركؽ 

وسوت له مكروىة ٓوتضيوي وكاىت الريحة 

كثر مه  تضهي مى كرات لحم وًغير كان ا

كصا زلى م ٓيه 

يهوووه : ىسل رًس بيس ٓترة وطم الريح وقال 

والريحة هللا يجيلوي قبلها ييرب 

مجار يييوين تيال سم بالله وباليآية : هيام 

بسم هللا : رًس جلس وباس يسيوها وقال 

وكثر ريرتس مقسًما 

كلوا االثويه وػار رًس يحكي لها تْاػيل  ا

يومه تحت مسامى هيام اللي تتموى م 

يسكت رًس ابًسا 



 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

ا ما ويجوه مليان احساث  ) ًً البارت كويل ىو

حلوة ػسق ، الحيه شيب وليه مغيرهم 

مجهول التسًلون مه اطياء بتغير بيسيه 

كملوا ميي للوهاية وبتيجبكم ىهايتهم 

❤� ✨❤ػسقوين احبكم اطوٓكم بكرا ؟ 

�️ ) 

كلوا االثويه وػار رًس يحكي لها تْاػيل  ا

يومه تحت مسامى هيام اللي تتموى م 

يسكت رًس ابًسا 

وبكرا زوامي ٓالغباح ييوي الزم اىام : رًس 

الحيه 

متى ييوي ؟ : هيام بحب وهي تتأمله 



طْيتس تقالييوي كصا : رًس ابتسم وقال 

وطو : هيام بيست يسها مه رسها وقالت 

: رًس ؿحك وتقسم لها وباس رسها وقال 

احبتس 

: هيام ُقت وجهها بيسيوها وقالت بذجل 

اااآّ اهيييمك 

و اليموم زوامي الساًة : ؿحك رًس وقال 

 الغباح ٩

اوه ومتى ترجى ؟ : هيام 

احسبيها اىتي بضوِ يهمتس وال ال : رًس 

هيام مست يسيوها قسامها وػارت تحسب 

 واىت راجى ٣ او ٢: وقالت بغوت متحمس 

البيت 

طقوره هيامي : رًس ػْق لها وقال 



حسيتوي بسر ٓجأة : هيام ققبت وقالت 

اىتس بوتي كيب ؟ : رًس 

ال حبيبي اىا بجيب لك بوت : هيام ؿحكت 

او ولس مو تسميوي بوت واىا حامل تجرح 

كبريايئ كأم 

مايل طَل بوتي ييوي بوتي : رًس ابتسم 

هيام قامت وطالت الغحون ورًس يتأملها 

وتصكرت كالم ليه لها اول م قالت جريب 

وزي : تقلبيوه يساًستس وقالت  ًّ ر

ًيوين : رًس 

تيال ساًسين : هيام بترزز قالت 

كم ًوسي هيام ؟ : رًس قام وقال 

وحسزة : هيام ابتسمت وقالت 



اييه وحسة وتقلب ًيون الرًس : رًس بحب 

وتْساها 

تقسم وارص الغحون مه يسيوها وباس راسها 

يالله قوٍم : ومضى للمقبد وىسلها وقال 

تياوىو ماشلو 

اىا بَسلها بالغابون واىت بالمويه : هيام 

تمام ؟ 

بكيْتس يالله : رًس 

تقسمت هيام للمَسلة وػارت تَسل 

رلغت : الغحون والقسر الغَير وقالت 

تيال 

كمامه وبسأ يَسل ويرتب  تقسم رًس ورٓى ا

هللا : بضكل مونم وٓجأة ؿحك بقوة وقال 

يققيك يالكاسر 

يمه وش ؟ : هيام استَربت وقالت 



تبيه تسمييه سالْة ؟ : رًس 

هيام هست راسها بموآقة وبسأ رًس يقوله 

اتصكر قبل : سالْته مى كاسر وهو يقول 

سوتيه يمكه كوت جوًان وراجى مه السوام 

وكان وقتها كاسر يسرس ٓجامية القيران 

كل  وقلت له تيال ىسوي ا

تيرِ تقبد ؟ : كاسر 

ال يذوي بس ىجرب : رًس 

البوات وش مقغريه ٓيه ؟ : كاسر 

تستهبل طوِ الساًة كم : رًس 

 الْجر وزرلوا ٣وكاىت الساًة وقتها حسوز 

االثويه للمقبد وكبذوا لهم اىسومي بحكم 

اىه اسهل طيء متواجس يف كل بيت ورلغوا 

كلوا وتهاوطوا ميه يَسل المواًيه  وا

وارتْى ػوتهم 



!! اًوبوك تقوم اروك الكبير : رًس بحسة 

يرجااال هصي م ٓيها ارو : كاسر بيغبية 

كبير وال ػَير اىا كبذت لك اىت تَسل 

!! بسرًة 

: كاحت هيام و االرؼ مه الؾحك وقالت 

! موو كبييييي رًيس كيّْ كوت متسللف 

وم زلت ترا ييوي ابو كبيى م : رًس ابتسم 

يذلي كبيه م ًليوا 

كملها السالْة وكان ػوتهم مرتْى ٓالبيت 

وػحى ابوهم مه الغراخ وىسل باليغا 

حقته وؿرب رًس و كتْه وكاسر يف ههره 

ػوت !! اًوبوكم م ٓييكم رجال : وقال بحسة 

!! الواحس كالى تقول حرمة 

ًه الَلف يبه : رًس بألم 



رالظ سم : كاسر كان كاتم الؾحكة وقال 

يبه 

كلى ابو رًس وكمل رًس يَسل المواًيه 

وكاسر كايح يؾحك ًليه وبيسها رلع 

وتقسم لكاسر وؿربه ؿربه حتى برز راكره 

موه وكلى لَرٓته يوام 

هيام كاىت تمسح زموًها مه الؾحك 

يالله وش االكضضه شا : وقالت 

تضوٓييه هصا وال طيء اػالً : رًس ؿحك 

اجل سولّ يل زايم ًه : هيام قامت وقالت 

حياتكم 

واىتي ان طاءهللا ؟ : رًس تكتّ وقال 

رًس حيايت كاىت كئيبة اػالً اىتوا : هيام بسًل 

كضه بحياتكم وال اىا روتيه  يالييال كان ٓيه ا

ويوياز 



مايل زرل بتقوليه يل كل طيء وتيايل : رًس 

بوام 

اول طيء ابيك : هيام تقسمت لرًس وقالت 

تيرؼ قسامي 

هيام بموت تيب واىتي تبيوي اًرؼ : رًس 

ػاحية اىتي ؟ 

مايل طَل بسرًة : هيام 

تقسم رًس ورٓيها مه االرؼ كاليازة 

وػررت هيام ًليه وهي تحصره ال يقيح 

يبوتي رالاظ م بقيحتس : ٓيها وقال 

اال اال : هيام برًب وهي متمسكة برقبته 

احس بقيح 

ًضان االرتْاو ييوي يالقغيرة : رًس ؿحك 

؟ 



!! ررًيسز : هيام بحسة 

ًييوىوه : رًس اىْجر يؾحك وقال 

م ابيها وورر موي : هيام بسًل 

تقلى يالله : ىسلها رًس واىسسحت وقالت 

طوِ مه بيوومك بحؾوه ُير القغيرة شي 

رًس ابتسم وىسل بلوزته وزرل ميها وحؾوها 

ماهو و كيْها القغيرة وهي : مه ورا وقال 

ًوس الرًس 

قسها ؟ : هيام مسكت يسيوه وقالت 

وقسوز : رًس ابتسم و جوب وهمس بأشىها 

قامت هيام مه السرير وارصت بقاىيتها 

وكليت مه الَرٓة تحت ىنرات رًس لها 

هيامي ارجيي : وقال 

ال اىقلى : هيام بسًل 



وش تحسبيه : رًس ابتسم واىسسح وقال 

بالحقتس ومستحيل اىام بسوىتس ؟ 

هيام وقْت ًوس الباب وقالت بغوت مهسوز 

آا يالرًس م هقيتك ترؿى : هي متغويته 

يل السًل واىا هيامك 

رًس ٓس وهو يحسبها تبكي وىْسية الحمل 

وؿرب راسه بذْه وكار لها وكلى وحؾوها 

امسزح يالهيام كله : ًلقول وقال 

جبت راسك يالرًس : هيام ؿحكت 

رًس بيس وطاِ وجهها وم كان ٓيه زموو 

هاه ؟ : وقال 

وزين لسرير لو سمحت : هيام حؾوته وقالت 

حيواىه ػسق : طالها رًس وقال 



ىسلها ًوس السرير وىامت يف احؾان رًس 

واىتهت ليلة لقيْة ًليهم 

 ...........••...........

بيس طهر مه زون اي حسث مهم يف بيت ابو 

ؿاري 

للحيه توتنر ليه تَير رأيها : ام ؿاري بحسة 

؟ 

ايه وبوتنر مية سوة قسام م ًوسي : شيب 

مضكلة 

وال كأىك قلت لبضرى اىك : ام ؿاري بذبث 

طْت طوق 

هاه ؟ : شيب اىلذم وقال 

البوت م ىاقغها طيء طرايك : ام ؿاري 

ىروح لهم اليوم وىتقسم لها ؟ 



شيب اىغاٌ ًلقول لْكرة امه وهو ٓالضهر 

: شا ٓقس االمل يف ليه بس قاًس يقاوم وقال 

م ًوسكم مضكلة 

هصي وهللا : ام ؿاري قامت وزُركت وقالت 

الساًة المباركة يولسي 

هللا يارص : شيب ابتسم بحسن وكلى وقال 

حني الرزي اللي ابيها رٓؾتوي والحيه رايح 

اتقسم لوحسة م ابيها اه ي ليه اطهس اىتس 

كسريت ههري ٓيتس 

وش وآقت : زرلت بيان وقالت بأستَراب 

ليه ؟ 

ال بوروح ىذقب : ام ؿاري ؿحكت بأستْساز 

طوق لصيب 

!!! ااييضضص : بيان بغسمة وقرِ 

وجى وطْيتس اىتي ؟؟ : ام ؿاري 



بيان كليت ركؽ ورا شيب وقْته قبل يروح 

ريير ؟ : شيب لّ لها 

تذليييت ًه : بيان مسكت ياقته وقالت 

!! لييه 

م : شيب مسك يسها وبيسها موه بقوة وقال 

تذليت ًوها بس ليه الواؿح اىها م تبيوي 

بيان ىاهرت يف ًيون شيب اللي اىذصلت 

تكْى حاول يذوي : وكاىت مكسورة وقالت 

شيب تجاهلها وتلقم وركب سيارته وراح 

يحلق ويتجهس لذقوبة وزه اىه يموت وال 

ييقسها 

 .....

يف بيت ابو رًس 



وػل الذبر بحكم ان ام ؿاري مستحيل 

: يجلس الحكي يف بقوها وقالت ام رًس بحب 

ماطاءهللا هللا يتمم لهم يارب 

: ليه ىسلت ٓوجال قهوتها جوب كتبها وقالت 

وش يمه ؟ 

رقبوا يف طوق : سكرت ام رًس وقالت 

ماطاءهللا بميه ؟ : ليه ابتسمت وقالت 

بصيب اللي رٓؾتيه : ام رًس 

ال يمه : اىغيقت ليه مه الذبر وقالت بحسن 

!! تكْييه ال تقوليوه 

وطْيتس اىتي : ام رًس استَربت وقالت 

تبيوه ؟؟ 

ومتى : ليه ىسلت زموًها بحرقة وقالت 

!! رٓؾته اػالً 



يبوتي : ام رًس ٓست لبوتها وحؾوتها وقالت 

الوغيب بيجيتس اىتي رٓؾتي الرجال وهو 

مستحيل يوتنر ويمكه شيب يبي يستقر 

اه كوت ازري اىك تبيها مه  )ليه يف ىْسها 

واىهارت  (اول والحيه كسرتوي يالصيب ٓيك 

كاىت تبكي بضكل مرًب تحت ػسمة امها 

ٓيها 

قومي : ام رًس مسحت و راسها وقالت 

تجهسي بال زلى رالظ الرجال وكتب كريقه 

ميها وهللا يوٓقهم 

قامت ليه وهي يسوب تمضي مه زموًها 

كاىت تبكي وتبكي بحرقة ماهي قازرة توقّ 

ابًسا زرلت ُرٓتها وكاحت و سريرها 

واكلقت اليوان لغرراتها ليه ًضقت شيب 

وكاحت يف هواه وكان الذبر ػسمة لييضتها 

ورغوًػا اىه تقسم لضوق اللي كاىت ليه 



حاكتها ىنرية وتقول بضوِ يبيها وال ال 

وٓيالً م جلس شيب طهر اال ووػلها ربر 

رقوبته موها 

مرت الساًات وليه موهارة وترجّ بضكل 

كبير وزرلت ًليها حويه وهي كاطذة 

!! ليييه : للذقوبة وػررت 

يرووح : كارت حويه ألرتها وحؾوتها وقالت 

ارتتس وطْيتتس ؟ 

ااااه ي : ليه بغوت مبحوح ومهسوز قالت 

حوويووي ارصشهاا ورالااين ورااه 

حويه بغسمة توها تستوًب كل طيء 

ييمه بسم هللا ًليتتس تبيوه اىتي : وقالت 

وال ال ؟؟ 

ابيييه ابييه ي : ليه مسحت زموًها وقالت 

حوييه ايب شييب لييه يرووح مه يسييوي 



وتقسم لضوق تكْييه قويل اىها م وآقت 

تكْييه 

م تضوٓيه كضذتي اىتي : حويه بجسية 

وآقت كبًيا وال يف احس ًاقل يرٓؽ شيب ؟ 

وطوق م سوت ُلقتتس وقبلت ٓيه 

والرجال يبي يبوي حياته مى اىثى يحبها 

وتحبه 

اىواا م : ليه ىسلت زموًها مه جسيس وقالت 

رٓؾؾته اىاا قلت له يوتنررين لييه 

!! يترككوويي بيسز م ًضضقته لييه 

بسس رالااظ اىتي اللي : حويه بحسة 

رٓؾتي واىسيه بسرًة قومي ُسلي 

وجهتس وتجهسي 

كليت حويه وهي م تبي تقسى ًليها بس 

كثر  الزم ًضان م توهار ليه ا



اما ليه قامت وتروطت وكليت بضذغية 

قوية وطذغية ىاسية مه هو شيب اػالً 

وتكضذت وكأىها اليروس ولبست ٓستان 

اسوز ماسك ًليها وتشيوت بأكسسواراتها 

وكان اقوى سالح روجها االحمر السامي 

وكليت وريحة ًقرها سابقتها وطيرها 

يالله ؟ : االسوز موسسل و ههرها وقالت 

: حويه قامت وحغوتها وحؾوتها وقالت 

يجيتس اللي اكيب مه شيب يحلويت 

قْلي و موؿوًه : ليه ؿحكت 

كليوا لْارس اللي جاء يارصهم وركبوا 

واتجهوا لبيت ابو ؿاري 

 ..........

يف بيت رًس 

هيامي جاهسة ؟ : رًس 



: هيام كاىت تحاول تقْل الْستان وقالت 

تيااال ساًسىوي 

ؿحك رًس وزرل وسحب السحاب وسكره 

اًوبوتس : ورٓى طيرها وباس ىحرها وقال 

اطهس اىتس موٍت حمر 

وهللا اشا ًلمت ٓيوي اين : هيام ٓست وقالت 

!! ال اموتك 

امضي بس : ؿحك رًس وقال 

كان رًس مالحم تقلبات هيام وػرارها ًليه 

بس كان يساريها رُم ًغبيته وحسة كباًه 

وركبوا السيارة واتجهوا لبيت ابو ؿاري مى 

اليايلة كلها 

 ..........

يف بيت ابو ؿاري 



الكل تجميوا وكان كتب الكتاب يف بيته 

ىسلت ليه وزارلها يرجّ ويسًي اىه م 

يضوِ شيب كاطد لَيرها بس الذارج كان 

ثابت ومضيتها مضية الواثقة 

: تقسمت ومه سوء حنها كلى شيب وقال 

ارحبوا 

هللا يبقيك ي ًريسوا : ٓارس ابتسم 

شيب كاحت ًيوه و ليه واىكسر صيازة وقال 

باب الحريم مه ورا ترا : 

ليه ىاهرت ٓيه واستحقرته ومضت بكل 

ثبات وهي وزها تركؽ له وتحؾوه وتياتبه 

وتسمى موه كل طيء وىْس الضيء ًوس 

شيب اللي تموى اىه يمسكها ويؾمها له 

وييقيها كل حبه ويحتويها بس االثويه 

ًارٓيه اىهم م اىكتبوا لبيؾهم 



بوت ٓيتس : حويه مسكت ليه وقالت 

طيء 

ليه كاىت يسها ترجّ بضكل مرًب وقالت 

ال : برز مذتغر 

زرلوا والكل ٓس لبوات محمس وسلموا و 

الكل ورجيوا للمَاسل والمرايا يتكضذون 

وًس جيتوا ؟ : ليه 

ايه توىا وػلوا المغيبة اين ارت : وًس 

اليروس بس ًليكم اخ باااارز 

ًه الَلف كل طيء اال : حويه ؿحكت 

الكاسر 

م بقسر اُلف اػالً : وًس ؿحكت وقالت 

ليه كان وجهها جامس ويكسيه الحسن وىسلت 

ًبايتها وػارت تؾبف وتجسز ًقرها 



يمه : وكليت وجلست جوب امها وقالت 

سبقتيوا 

وش اسوي اررتوين : ام رًس ؿحكت 

وابوتس جاء 

ماطاءهللا ًليتس ويه هيام ؟ : ليه 

ام رًس كاىت بتتكلم بس قاكيها ػوت هيام 

سالم ًليكم : اللي زرلت وسلمت 

طوٓيها جات : الكل قاموا وقالت ام رًس 

ايه حلوتوا الحامل : ليه ابتسمت 

ؿحكت ام رًس وهي تيضق هيام مه ًضق 

ارحبي يبوتي : رًس لها وقالت 

هللا يبقيتس ييمتي : هيام بحب 

واااه : سلمت ًليها وتقسمت لليه وقالت 

حلويت 



حؾوتها ليه وهي ماسكة السموو بغيوبة 

اِ ي يهيام : وقالت 

هللا ييوؿتس باللي احسه : هيام بهمس 

موه وقسم بالله اين اىْجيت بس الضرهة 

مو ًليه ًليتس اىتي يالسبضة يوم ترٓؾيه 

شيب 

ماله زاًي : ليه ؿحكت بحرقة وقالت 

تجلسيه تييسيه السالْة 

هيام ابتسمت وجلست جوبها وجات حويه 

سلمى مى البوات ٓالمقبد : جوبهم وقالت 

ىروح ىساًسهم ؟ 

مآيوي حيل وهللا : هيام 

ترا مو اىتي الوحيسة الحامل : حويه 

بس ػرت ٓوهاية الذامس : هيام ؿحكت 

يحلوه 



كبر ًليتس يهيام : حويه  هللا ا

قامت حويه ومست يسها لليه ومسكتها 

وقاموا يساًسون البوات 

هالاا جيتوا ؟ : سلمى 

ايه جيوا تيايل اسلم ًليتس : حويه 

تقسمت سلمى لحويه وسلمت وبيسها ليه 

يويلتس التكوىيه ؿايقة ًضاىه ؟ : سلمى 

وكيّ م تبيوي اؿيق : ليه بغوت مهسوز 

لكه حيل هللا اقوى 

هللا يقويتس : سلمى ابتسمت بؾيق 

يييوين 

بوات الغحون وػلوها للباب ًضان : وًس 

يارصوىها الييال 



ليه تقسمت وارصت ػحه وكليت ٓيه 

ٓيه احس ؟ : لقسم الرجال وقالت 

م وػلها رز وزرلت وىسلت الغحه ورجيت 

بتلّ وطآت شيب وراها كاىت ليه ميها 

طيلتها بس م كاىت تَقي اال راسها ولْتها 

ابيس ي ًريس : ًلقول وقالت بحرقة 

وطو ًريسه اىتي بالصات ال : شيب بحسة 

اسميتس تقوليه يل ًريس وكأين مارصها 

! حًبا ٓيها 

كبر : ليه  ٓيالً سويت الضيء اللي كان ا

مذاويف وارصت طوق واىا ًارٓة اىها م 

كليت مه راسك شاك اليوم وكوت اطوِ 

كم بتارص وقت ًضان توساين وتتسوجها 

وهصاك سويتها يالصيب وتركتوي وراك 



: شيب تقسم ومسك ٓك ليه بقوة وقال 

ىسااتس موتتس م ىسيتتس ي لّيه الصييب 

لكه م لوى شراًي اال رٓؾتس يل 

طْييكم ًليي : ليه بكت ًلقول وقالت 

كلكم اىاا م رٓؾؾتك اىا اررت السواج لييه 

!! تحقون اللوم واليتب ًلي لييه 

: شيب اىْجى وتموى اىه يقسر يحؾوها وقال 

بسم هللا ًليتس ي لييوي ليييه السمووو ؟ 

بس مستحييل : ليه بيسته ًوها وقالت 

اوقّ حيايت ًليك اىا ًضقتك وُلقت يوم 

ًضقت وليتوي م ًرٓتك وال ًرٓت حبك يل 

وبوساك يالصيب وهللا يوٓقك مى طوق 

واستوزًت هللا رجل حبيته مه كل قلبي 



مضت ليه واستوقْتها يس شيب اللي طّست 

امهليوي والتهمليوي ي لّيه : و شراًها وقال 

شيبتس وهللا م يارصتس ُيري 

تبيوي الثاىية ؟ تذسى : ليه ؿحكت بحرقة 

وهللا 

تركت يسه ليه وهي حالْة اىه ارر لقاء مى 

شيب وكليت زارل وركؾت للحمام وطآت 

 )زموًها كيّ حْرت رسها وقالت بحرقة 

كون الثاىية بس ايب  وهللا اين راؿية لو ا

اما شيب اىغسم مه رزها  (اطوٓك يل وحاليل 

وزاز اػراره يارصها وتكون الثاىية وبقلبه 

االوىل 

 .......

ارر الليل اىذقبت طوق وػارت توري 

تجوه ػح ؟ : البوات السبلة وقالت 



رالظ طْيتس ترا ماتوا اللي : حويه بحسة 

يسوون حركاتتس اًقلي 

كيس بتْرح طْيتس : وًس بحسة  حويه رير ا

ًليها 

م قالت طيء بسم هللا : ليه 

لبى : حويه ؿحكت وحؾوت ليه وقالت 

ًيون ليه ييرب 

اشا بتتهاوطون زي الحمير مه الحيه : هيام 

قوموا 

وهيام الغازقة : سلمى 

طوق قامت وراحت مه ًوسهم وقالت مه 

شيب يتغل : بييس 



كلمتها ػسًت بقلب ليه ػسو والم 

حويه كلمي ٓارس ايب ارجى : اجتاحها وقالت 

البيت 

! وي توىا جلسوا : حويه 

ليه قامت وزقت و رًس 

امريوي ي ليوىه : رًس 

توزيوي البيت ؟ : ليه بغوتها المبحوح 

آا وطْيتس ؟ : رًس بحسة 

رًس تكْى تيال : ليه 

تجهسي واكليي يل : رًس 

احبكك هللا اليحرمووي : ليه ابتسمت 

والموتس بس هاه ال تتأرريه : رًس ابتسم 

ال ال االن كالية : ليه 



لبست ليه ًبايتها وطآتها هيام وقامت لها 

و ويه ؟ : وقالت 

بروح مى رًس للبيت : ليه 

رًس ؟ : هيام استَربت 

ايه : ليه ؿبقت ىقابها وقالت 

تمام : هيام 

مضت هيام وزقت و رًس ووػلها ػوته 

يروحه : يقول 

بترجى بيس م توزي ليه ؟ : هيام 

ايه ميليتس : رًس 

كيب اىتبه للقريق واىتبه لوْسك : هيام 

حبيبي 

ًيوىه وهللا : رًس ابتسم 



ال : سكر رًس وكليت له ليه وركبت وقالت 

تسأل ًه طيء اىت تجهله 

اِ اِ ووش اللي اجهله : رًس 

السورة الضهرية وآيالها : ليه 

اىغْق رًس وتموى اىه م سأل وقام يتوحوح 

تحت ابتسامات ليه وهي ًارٓة اىها احرجته 

ورلته يسكت لوققة الوػول باب بيت ابو 

اىسيل واىتبهي لوْستس : رًس وقال 

ال توػي حريع واستوزًتك ريب : ليه 

وتيال قرب رسك 

م يحتاج وػلت : رًس ابتسم 

رًس ال تذليها بذاكري : ليه بسًل 

رًس قرب موها رصه وباسته ليه وؿحك 

اوووه وش البوسة الحلوة شي : وقال 



كلوا ىسري ان هيام مَرقتك اال اىت بايق : ليه 

تسًي الجوون 

وطسرلها الحييه م : رًس ؿحك بقوة وقال 

! ٓيه مقارىة اػالً 

حيييوواان : ليه رمت طوقتها ًليه وقالت 

ػسق 

ؿحك رًس ورجى طوقتها له ومضى 

وزرلت ليه البيت وكليت لَرٓتها 

واىسسحت و السرير واىتضر طيرها و 

اجل يكلمها الحيه ؟ : اكراِ الْراش وقالت 

واىا توو طايْة الوسم و وجهه يالله وش وراه 

شا الصيب 

ىامت ليه بيس تيب واجهاز لروحها وهي 

تضوِ ميضوقها يارص ُيرها وتغير حالله 

 .............



يف بيت ابو ؿاري 

رًس رجى وهو م اىتبه ان ليه رٓيت ىقابها 

وقت م باسته وكبى روجها ًليه وىسل يوازي 

هيام بحكم اىه اليشيمة و مضارِ ىهايتها 

يالله ؟ : كليت هيام بيبايتها وقالت 

بسم هللا : رًس ابتسم ومسك يسها وقال 

ركبت السيارة هيام وماهي اال ثواين وركب 

رًس جوبها ومضى لبيتهم وطوي وطهقت 

هصششااا اييييضضص : هيام بكل قوتها وقالت 

 !!!

ًالاامتتسس ؟ : رًس التْت لها بقوة وقال 

هيام مسكت ٓكه بقوة وقربته موها وقالت 

مه اللي باسستك هوااا يحييووااىه : بغراخ 

!!! ؟



ايص : رًس مه اللذمة ىسى كل طيء وقال 

! مسري مسزري وش تقولييه اىتي 

هيام اىْلتت اًغابها وػررت وىسلت 

م احترمت اين حاامل بولسك : زموًها وقالت 

يف بقوي وم احترمت اين زوجتك حتى م 

تيويت تمسحها وم تذليوي اطوٓها لييه 

يالرًس وش سويت لك اىا ًضان تجاصيوي 

! كصا 

رًس توه يستوًب وؿحك بأًلى ػوته 

هللا يذلّ ًليوا : تحت ػسمة هيام وقال 

مسري احغلها موتس وال مه ُبايئ والوسيان 

اللي جاء بوقت زٓت 

هاه ؟ : هيام استَربت 

يحبيبي هصي ليه اللي باستوي بس اىا : رًس 

مه اللذمة ىسيت اقولتس مه هي وبيسيه 



اىتي ًيوين وكل زىيتي كيّ تضكيه ٓيوي 

كصا ؟ 

هيام ٓست لحؾوه وهو يسوق وؿحك وقال 

حاللتس وهللا : 

اظ ايب ابرز راكري : هيام بهسوء 

وش برز الذاكر الشييه شا ؟ : رًس 

اِ قلبي يرجّ قسم : هيام ؿحكت وقالت 

بالله 

بسم هللا ًلييه قلبتس : رًس 

وػلوا لبيتهم وم سمح لها تروح مه ًوس 

بابها وىسلها ميه وهي بيه يسيوه بحكم اىهم 

رليتس بحؾوي : زارل حوطهم وقال 

طوي 

اىتبه التقيحوي بس : هيام ابتسمت 



وبيسييه ؟ : رًس 

اػالً ابيك تتورٓس : ؿحكت هيام وقالت 

رًس وػل للسرج وىسلها وٓتح الباب وزرلوا 

بيتهم 

 ............

يف بيت موغور 

: وػلوا سلمى وموغور متأرر طوي وقالت 

اِ يالتيب هللا يوٓقهم ويتمم و رير اىا بوام 

تجي ؟ 

ايه اىتنري : موغور بتيب ىسل طماُه وقال 

بقولك طيء 

! وبيسيه مى اللهجة : سلمى بحسة 

بقولتس بقولتس : موغور ؿحك 



ؿحكت سلمى وجلست و الكوب وجاء 

امي : موغور واىسسح و ٓذصها وقال 

مسوية ُساء كبير لتس بكرا 

ماطاءهللا : سلمى ابتسمت بكالٓة وقالت 

كثر ريرها ليتها م تكلْت 

لكم كلكم بس المراز ٓيه اىتي : موغور 

اوه ييوي ألهلي كلهم ؟ : سلمى 

موغور هس راسه بويم وباست سلمى جبيوه 

كيب متى ىقلى ييوي ؟ : وقالت 

مسري بيس م ارجى مه : موغور ابتسم وقال 

السوام 

رالظ تمام : سلمى 

قاموا واتجهوا لَرٓة ىومهم وىاموا بسالم 

 .........



يف بيت ابو محمس 

اااه كسر : حويه زرلت وىسلت كيبها وقالت 

رجوويل 

محس حستتس ًليه وهللا : ٓارس ؿحك 

تكْى اسكت ترا : حويه ىاهرته بحقس وقالت 

م تساًسين ابًسا 

: ٓارس مسك رغرها مه وراها وقال 

اطيلتس ؟ 

: حويه كاىت تبي توؿح له مه اول وقالت 

ماطاءهللا طايْوا ببيت لحالوا ؟ 

تيرٓيوي : استوجى ٓارس مه كلمتها وقال 

مقسر ابيس ًه امي 

ًمتي ماهي لحالها ساكوه مى جسي : حويه 

وجسيت بس اىت مكبر الموؿوو 



قلت كالمي واىتهى : ٓارس بحسة 

كلى ٓارس وترك حويه مقهورة وراه وهي م 

تبي تْاتح ام ٓارس بالموؿوو ًضان م 

تسًل ًليها 

كليت حويه ورا ٓارس وحغلته موسسح 

زًلت ؟ : واىسسحت جوبه وقالت 

ال : ٓارس ٓتح ًيه وحسه وقال 

وهللا محس يَلي ًمتي كثري : حويه بحسن 

واين اًسها بس ٓارس رغوػيتوا كسوجيه 

ويوها ؟ ليه اىا واىت الوحيسيه اللي م ارصىا 

بيت لحالوا ؟ اىا م كوت ايب احمل موك يف 

بيت جسي كوت اتموى اًيص كل طيء 

ميك ببيت لحالوا آهموي وآهم اين اقول 

كصا مه حب واهتمام وال قغسي اين ابيسك 



ًه ًمتي وان طاءهللا اىك م بتبيس كلها كم 

كيلو مه بيتهم 

ٓارس تقسم وحف راسه بيه يسيه حويه 

رالظ سكري الموؿوو اشا جاء وقته : وقال 

بكلمتس 

حويه اىقهرت مه رزه بس م اًقت رزة 

ٓيل وىامت وىام ٓارس ميها 

 .........••..........

يف بيت ابو رًس 

: وقّ كاسر بسيارته واىغسمت وًس وقالت 

وييه ؟ 

بضوِ ليه واجي : كاسر 



كلى كاسر ووًس تحس بضيوريه مذتلْة 

طيور ُيرة وحسس لليه وطيور حب اىه 

كيّ يهتم بأرته 

زرل كاسر للبيت واتجهة ًلقول لَرٓة ليه 

وزق الباب وم وػله رز 

وزرل ألىه رايّ ًليها وطآها بايق 

بْستاىها وبكل اُراؿها وتقسم لها وباس 

ليوين : راسها وقال 

ليه قامت بهسوء وحاوكت رقبة كاسر 

وش يف : وابتسم وحاوـ ههرها وقال 

راكرتس 

ليه قيست وهي تيضق كاسر اللي زايم 

يْهمها وقالت له كل طيء بسون ترزز وكان 

يسميها كاسر بكل حب واشان ػاُية 



مياز ايب اجلس هوا ايب : وقالت ارر كالمها 

اجي ًوسك ببيتك 

ًيوين لتس ي ليه : كاسر ابتسم وقال 

واسّ يييوين اىتس حبيتي شيب وم اىكتب 

لتس رُم ان الَلف ُلقتس لكه ابضري 

باللي يقيب راكرتس 

وهللا ؟ ييوي بتارصين ًوسك : ليه ابتسمت 

ايه ابضري : كاسر 

هللا اليحرموي : ليه حؾوته بحب وقالت 

موك وال مه رًس وال مه حويوي 

وال موتس ي ارر : كاسر ّطس ًليها وقال 

ًوقوزىا 

متى بجيكم ؟ : ليه 



كلم امي : كاسر  جهسي اُراؿتس وبوسل ا

وابوي وبكرا بجي ارصتس 

تمام يييوىها : ليه 

كلى كاسر وهو تأكس اىه ًسل مه مساج ليه 

وكلم امه ووآقت بحكم ان ليه ًوس اروها 

 ...........

يف سيارة كاسر 

ركب كاسر وطاِ وًس ىايمة وابتسم 

ومسك يسها وطابكها بيسه ومضى كالى مه 

بيوت اهله لبيته 

يالوًس : وػلوا بيس مسة وقال كاسر 

الاا رالاااػع : وًس ٓست برًب 

التؾرربوويي ميااز بتسزوج كاااسر رالااظ 



وًس : كاسر ٓس برًب لها وحؾوها وقال 

وًيسز طْيتتس ؟؟ 

يببهه : وًس كاىت تبكي ومرًوبة وقالت 

رالاظ التؾربووي 

كاسر ىسل وكار لبابها وىسلها وطالها بيه 

يسيوه وزرل ٓيها البيت تحت ػراخ وًس 

وؿربها لغسر كاسر بيس ػراو قسر كاسر 

يتحكم بوًس وىسلها و السرير وهو ميتليها 

ووًيس اىااا كاااسرر طْييتتس : وقال بحسة 

 !!

كاسر : وًس كاىت تواهره برًب وقالت 

التذليوي ألبوي بيسمرين ي كاسر 

وهللا م : كاسر سحبها لحؾوه وقال 

يلمستس واىتي و شمتي 



اه : وًس كاىت حاؿوته بقوة وموهارة وقالت 

يالكاسر م ايب استمر كصا رويف اوجيك 

وهللا اين راؿي الوجى موتس وهللا : كاسر 

وًس ىامت بهسوء بحؾه كاسر وابتسم 

وتركها ساًة بحؾوه وبيسها ػحاها تَسل 

مكياجها وتَير مالبسها وٓيالً سوت كل 

طيء وًس ورجيت تحؾوه وىامت وىام 

كاسر ميها 

 .........

يف بيت رًس 

! وبيسيييه اىسل تيص ميي : هيام 

: رًس ىاهر مه ٓوق وقال بغوته الثقييل 

التغاررييه 



ببييسز ؟ وهللا اشا م جيت اين ال : هيام بحسة 

كله وارليك جوًان  ا

: رًس ؿحك وىسل لها ومسك بقوها وقال 

يوااه  يشييه البقه ص

تراه قاهرين : هيام بحسن 

آْااا لييييه : رًس اىْجر يؾحك وقال 

: هيام م كاىت تبيه يسقق بذغرها وقالت 

مالك طَل يذي بس مو ًاجبوي 

وال ًضان الذغر : رًس همس بأشىها وقال 

راح ؟ 

وم يجصبك : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

ٓيوي اال رغري ؟ 

الغراحة يف طيء : رًس ابتسم بذبث وقال 

الص مه رغرتس 



وش ؟ : هيام برًب مه االجابة قالت 

: رًس لْها له ومسك طْايْها بيسه وقال 

ىبيصي 

م ًليوا اليضاء برز : هيام بيسته وقالت 

كتم رًس ؿحكته وهو تيقه اىه احرجها 

وجلس ياكل ميها ومه سوالّ وحكي 

رلغوا ًضاهم وكليوا اثويوهم يوامون 

بهسوء 

 ..............

يف الغبح ببيت ابو رًس 

وًس توسليه توازيه ليه ؟ : كاسر 

ايه : وًس تكلمت مه ورا 

ومتى بوروح ىضوِ المذيمات ؟ : شيب 

بيس طوي اىتنر ليه تجي وىمضي : كاسر 



: وًس مه ًوس الباب حق بيت ابو رًس قالت 

كاسر تيال طوي 

كاسر ىسل ًلقول وترك شيب ٓالسيارة 

وشيب مه الواس الْؾوليه ٓوسل ميهم 

يضوِ وش السالْة وراح ورا البيت بسون 

اي سبب وكلى بوكيت زراىه وارص سيجارة 

وحقها وطَلها ووقّ ورا البيوت وزٓر 

اااه لو اىها حاليل كان ىسلت : بتيب وقال 

ميهم وطْت وش تبي ووش ىاقغها 

م كمل كالمه شيب اال وليه كالية قسامه 

بْستان ورزي ماسك و جسمها بقوة وبارز 

كل مْاتوها وهي تركؽ بالكيب متجهة 

لكاسر كان شيب مييت ٓيها ويف طكلها 

وطيرها اللي يتتقاير مى الهواء كاىت تجصب 

وكاىت تذلي الواحس يتموى يقبلها مه 

جمالها 



ياااوييل حاااايل  )شيب بحسة يف ىْسه 

وػلت  (ػسزق اطضهس بالله اىهاا قبرري 

ليه ًوس كاسر وحؾوته وؿربتها وًس وقالت 

رير يماما ابيسي مه زوجي : 

كاسر مسك يس وًس ويسه الثاىية محاوكه 

رليها يييون زوجتس : ليه وقال 

يى حيوان لّياب ػسق ماسك يسي : وًس 

وماسك ههرتس 

تكضذت : اىْجرت ليه تؾحك وقالت 

لييوىكم طرايكم ٓيوي 

كان شيب يتموى يقرب موها ٓاللحنة شي 

وييلمها طلون تقرب مه طذع وتحؾوه 

ُيره كان يحتتررق ُيرة ًليها وهي م تسري 

اىه موجوز اػالً 

تهبليه : وًس بحب 



ويه اُراؿتس ؟ : كاسر 

يالله طوٓها ًوس المسرل : ليه 

كاسر زرل البيت وزرلت وًس ميه ووقْت 

ليه وارصت جوالها وػارت تغور ىْسها 

آّ وهللا : قسام شيب وقالت بغوت ًايل 

اىها رااحت ًليك يالصيب وال احس يذليوي ؟ 

اطهس بالله اين مييت : شيب بغوت ًايل 

ٓيتس واين حالّ يميه م تروحيه ًلي 

يييممهه : ليه لْت بقوة وبغسمة وقالت 

اقريب : ؿحك شيب وزٓر زراىه بهسوء وقال 

تكْيه اقريب ورليوي اؿمتس يل وابوس كل 

اىص ٓيتس 

ليه كاىت واقْة برًب ولْت وزرلت وهي 

يويلي هصا  )قلبها يسق بقوة وقالت بوْسها 

طآوي بالضكل شا هللا يلوم اللي يلومه يوم 



يقويل كصا وبيسيه اِ ليه يقول كصا ليتوي 

حالله واجيه بكل حب وبكل حوية يالله قس 

زرلت ليه ولبست ًبايتها  (ايص تيبوي 

وهي كالم شيب يسق براسها كل ثاىية 

وكليت لكاسر وركبت جوب وًس وقالت 

سالم ًليكم : بهسوء 

ًليتس السالم ي ليه : شيب ابتسم وقال 

! ورو التقول اسم محارمي : كاسر ؿحك 

وًس وليه : شيب بذبث 

اًقب ػسق : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

: اىْجروا شيب وكاسر ًليها وقال كاسر 

جاااك الرز الققمم 

بوت الذالة م ىقسر ىقول لها طيء : شيب 



وًس ؿحكت وليه كان قلبها يسق و ػوته 

اِ : وكالمه وؿحكاته وقالت بهمس 

اًضقك واًضق تْاػيلك اللي اهلكت 

قلبي 

كان شيب راجى بمرتبته وسمى ليه وهي وراه 

وابتسم بحب وتأكس ان ليه جايته و وجهها 

: بس ققى ًليه اتغال طوق ورز وهو يقول 

هال بسهر قلبي ورجياىه هال بالضوق كله 

كاسر وقّ ًه : اىكسرت ليه وقالت بحسة 

البقالة 

مه ًيوين : كاسر 

هال ٓيك ويوك يييوىها ؟ : طوق بحب 

مى كاسر ليه ؟ : شيب 

بس اسأل اىتبه لوْسك تمام ؟ : طوق 



مه ًيوين وهللا : شيب 

ارذغغع وش : سكر شيب وقال كاسر 

الكالم الحلو شا ارٓق ببيؽ الواس 

االػح رل بيؽ الواس يرٓقون يب : شيب 

كرموىا بسكوتكم : ليه  ! تكْون ا

ليه يف : شيب لّ وهو يؾحك وقال 

راكرتس كالم ؟ 

اىت بالصات اىقم : ليه بحسة 

لييه ؟؟ : شيب توسيت ًيوىه وقال 

: كاسر اىْجر يؾحك وىسل ًه البقالة وقال 

طبسات وايسكريمات ػح ؟ 

وًغيرات : وًس 

مه ًيوين : كاسر 



هللا ػيسلية بوسل : سكر الباب وقالت وًس 

ارص يل اُراؼ تجيه ؟ 

ال تكْيه بيجلس المغري يالحقوي : ليه 

هللا يلوم اللي : اىْجرت وًس تؾحك وقالت 

يلومه 

ىسلت وًس وبقى ليه وشيب ٓالسيارة ولّ 

اىققي قبل ابوستس : ًليها وقال 

!! هااااه : ليه توسيت ًيوىها وقالت 

اًوبوتس وش سويتي : شيب قرب وقال 

ٓيوي رصيتي قلبي وًقلي وتْكيري 

ورصيتيوي كلي 

حبيبي ال ىبسأ ٓالوقاش شا ألىه الواؿح : ليه 

اين متوجية موك وميته ًليك وًاطقتك 

اسمييوي قويل تم : شيب 



تم : ليه بكل حب قالت 

ارصتس الثاىية : شيب ابتسم بوغر وقال 

الثاىية ؟ تضوٓوي الثاىية اىا ؟ تضوٓوي : ليه 

زايم بيس طوق ػح ؟ 

اسمييوي مقغسي وهللا اين ارصتس : شيب 

حاليل بس مقسر اترك طوق بيس م ارصتها 

مه اهلها وػارت و شمتي وال وهللا اىتس 

االوىل بكل طيء مه حب وهيام وحوية 

واهتمام 

شيب مغيرىا اىتهى وترا واؿح : ليه بسًل 

مره اين م بوكتب لك ًضان كصا ال تتيبوي وال 

تتيب ىْسك كلها طهر وبتكون بأحؾان 

اىثى ُيري وبتكون ميها بكل طيء بيوما اىا 

بكون كايحة بيه كتبي ومويسلة ًه اليالم 



مغيري ميتس : شيب ابتسم بؾيق وقال 

اىا واىتي بوكتبه لكه التكسريوي اشا جيت 

اتقسم لتس 

بكسرك ًضان كصا ال تجي وال تضوٓك : ليه 

ًيوي 

ابضري باللي : شيب لّ بؾيق وقال 

يرؿيتس زام البيس والْرىق بترؿيتس 

ابضري بها 

ليه تحقمت بيس كلمته بس كان حيل هللا 

اقوى وسكتت وهي م تبي تشيس الوار حقب 

ال ًليها وال ًلى شيبها 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا



طْتوا كيّ قغة ليه الصيب ؟ تحملوا  )

ميي وبيرؿيكم ىهايتهم ، البارت يجوه ٓيه 

احساث حلوة وحشيوة اطوٓكم بكرا ان 

 ( �طاءهللا 

ليه تحقمت بيس كلمته بس كان حيل هللا 

اقوى وسكتت وهي م تبي تشيس الوار حقب 

ال ًليها وال ًلى شيبها 

اىتي : بيس ػمت كويل تكلم شيب وقال 

تسرسيه ػح ؟ 

!! وش يهمك : ليه بيتب واؿح 

وطْيتس اسأل : شيب ابتسم و جوب وقال 

م يهم ال تسأل : ليه 

شيب لّ لها وزل لساىه اول م طاِ ًيوىها 

لييوي : وقال 



ليه زق قلبها وكاىت كااايرة بيس اسمها موه 

هاه؟ : وقالت 

شيب ابتسم ورجى يواهر قسام وركب كاسر 

ويه وًس ؟ : وقال 

ٓالغيسلية طوٓها كليت : ليه 

كاسر مضى ووقّ قسام الغيسلية وركبت 

وااه حغلت اطياء كثيير : وًس وقالت 

.. تذييللي حغلت ِ

كتمتها ليه وقالت بهمس وهي تغر و 

اااػع الييييااللل مووجوووزيييه : اسواىها 

وش كيب ؟ : وًس ؿحكت 

قغستس ٓوـ ؟ : ليه همست بأشىها 

الااا يحييواىه : وًس اىهارت ؿحك وقالت 

اقغس ٓرطاة طير تجوه مه اول ابيها 



اطوا : ليه رجيت مكاىها وقالت 

شيب ىسل مرتبته وكان قرييب بالحيل مه 

ليه اللي ٓست وكان قلبها يسق وهي تضوٓه 

ييصبها وهو م يحل لها 

سالمات يالقيب ؟ : كاسر لّ له وقال 

وهللا تيبان اسمحوا يل : شيب ؿحك 

قم اجلس بس : كاسر 

ال : شيب 

ليه مؾايقتس ؟ : كاسر ؿحك وقال 

شيب ىاهر ٓيها وكاىت تقالى يف كاسر 

ورجيت بييوىها وتالقت بييون شيب وقالت 

ال : وهي تحسبه متألم ػسق 

شيب ابتسم بحب وهو يواهرها واثويوهم 

كايحيه و وجيهم ًوس بيؽ بس اثويوهم 



ًارٓيه ان القسر ليب ٓيهم وبيسهم بالحيل 

يارب ابوس هالييون : ًه بيؽ وقال بهسوء 

وًس حضى كم : ليه توسيت ًيوىها وقالت 

بايق و بيتكم 

مسري م حْنت القريق بس : وًس ؿحكت 

اتوقى قربوا 

ايه قربوا : كاسر ابتسم واطر بيسه وقال 

طوٓيه شاك االبيؽ 

ليه تحمست وكاىت بتوقّ وؿربت رجولها 

يف مرتبة شيب وكاىت بتقيح ًليه بس كاسر 

: مس يسه قسامها ومسكها وقال بحسة 

اىهبللتيي ؟ 

ووش كوتت بضووٓه : ليه جلست وقالت 

وبيسييه شيب هو اللي مْروؼ تلومه 



اليصر : شيب ابتسم ورٓى المرتبة وقال 

والسموحة 

طسًوة يولس اليمة : كاسر مسك كتْه وقال 

بومضي بيسها : شيب طس و يس كاسر وقال 

ػح ؟ 

ايه بس بوسل البوات : كاسر 

كاسر : وًس بهسوء 

كاسر وقّ السيارة ًوس مسرل بيتهم وٓتح 

البوابة وزرل السيارة وىسل لباب وًس وٓتحه 

ًييوىه : لها وقال 

تسلم بس : وًس ابتسمت بحب وقالت 

بتتَسون ؟ 

م اهه بومضي ًلقول ىسور مذيمات : كاسر 

وبيسيه هايت اُراؿتس 



كياسها له وارصها وىسلت وًس  وًس مست ا

ميه وىسل اُراؿها زارل البيت ورجى يضيل 

ليوىه تيايل ميي : اُراؼ ليه وقال 

ليوىه ؟ ماش ػح : شيب قبل توسل ليه قال 

كيّ ؟ : ليه استَربت وقالت 

ليوي احلى وال لّيه الصيب : شيب ابتسم وقال 

وال اشا بذاكرتس ىقول شيب اللّيه 

شيب وقّ : ليه ؿحكت بحرقة وقالت 

تحرق قلبي 

وش : شيب اىْجى ولّ ًليها بقوة وقال 

احرق قلبتس اىتي اللي بتحرقيه قلبي اشا 

ىاويتها ٓرىق 

ايه ىاويتها وهللا يستر ًليوا وًليك : ليه 



استوزًتتس هللا ي : شيب ابتسم بألم وقال 

لّيه الصيب 

ىسلت ليه وسكرت باب سيارة كاسر واىتهى 

ارر لقاء بيوها وبيه شيبها 

شيب كان يتأملها لحس م زرلت وارتْت ًه 

اىناره وػس وجلس و جواله وهو ًاؼ و 

تمااسسك يالصييب  )طْايْه ويقول بوْسه 

تمااسك وًهس موي ارصها واتسوجها واقول 

لليالم كله ان ليه حاليل لو تكون الثاىية 

قال كالمه بحسرة وهو  (! وًلى راس طوق 

ىاويها ىية زواج ومستحيل يوتنر سوتيه 

.. وكان يقول كالمه بجسية وبضكل ػارم 

 ...........••............

يف بيت رًس 



ػحت هيام برًب والم اجتاح بقوها ولْت 

يميه ويسار وم كان رًس جوبها وػررت 

ررًييسز : بأًلى ػوتها 

بس م وػلها ػوته وًرٓت اىه يف زوامه 

وػارت تلتْت تبي تسور جوالها ولألسّ م 

حغلته كان كل طيء يمضي ببقيء تحت 

ػراًات هيام والمها ووقْت بغيوبة 

وكليت مه ُرٓتها وطآت ساًة الجسار 

 ١:٣٠اللي بالغالة وكاىت تضير للساًة 

النهر واىه بايق و رًس ىع ساًة اىل ساًة 

بالكثير ًضان يرجى 

هيام ًؾت و ققية قماش ارصتها ميها 

: وػررت ٓيها بأًلى ػوتها وكاحت وقالت 

ووطص هصشااا االااللمم ياارببيي 



وقْت وزرلت ُرٓتها وػارت تسور مثل 

ااااه : المجووىة و جوالها وقالت وهي تبكي 

يالرًس وييوك 

كاحت هيام و االرؼ ٓاقسة وًيها بسبب 

تقلغات الحمل اللي كاىت قاؿية ومؤلمة 

كثر مه ُيرها  ا

 ...........•••............

يف بيت ابو محمس 

بتروحون لبيت ابو موغور ػح ؟ : ابو محمس 

ايه ياًمي : ام ٓارس 

كيب يبوتي روحي وقويل لـ مها : ابو محمس 

تتجهس وٓارس بيس 

جسي اىا بكلم ٓارس : حويه 

يالله : ابو محمس 



كلى ابو محمس واتجهة لبيت ابو رًس وزق 

سم ياًمي : الباب وكليت ام رًس وقالت 

اقلف 

ويه محمس ؟ : ابو محمس 

زارل يتقهوى ازرل : ام رًس 

ابو محمس زرل وهو م يحب يرز احس ولو 

يضرب ٓوجال واحس بس 

ارحبب : ٓس ابو رًس ألبوه وقال 

هللا يبقيك : ابو محمس ىسل راسه لولسه وقال 

ي محمس 

: ابو رًس جلس وػب القهوة ألبوه وقال 

امرين ىْساك 

: ابو محمس ارص الْوجال وترطّ موه وقال 

بتروحون لبيت ابو موغور ؟ 



ايه بس ىوتنر رًس للحيه م ًقاىا : ابو رًس 

ربر بيجي وال ال 

الكل كان حاسب لرًس الّ حساب 

ومستحيل يسوون طيء مه زوىه وكأىه 

كبر االحْاز  ا

كيب اشا ًقاك ربر اىا اىتنركم : ابو محمس 

وتراين بجي ميك 

ابضر : ابو رًس 

طربوا قهوتهم واستاشن ابو محمس ورجى 

لبيت ابو هيام وهو يحب يتمضى حواليه 

بيوتهم 

وزق الباب وٓتحت بضرى وهي ماسكه 

ارحب ي جسي : لميس وقالت 

ابو محمس ابتسم وقرب وباست بضرى راسه 

ًقيوي ياها : وباس هو راس لميس وقال 



مستها بضرى له وارصها جسها بيه يسيوها 

ويه محمس وسيّ ؟ : وقال 

محمس يف زوامه ورايل زارل : بضرى 

: زرل ابو محمس بيس م ًقاها لميس وقال 

يوولسز 

اررححبببب : ابو هيام ٓس 

ابقه سالم ًليكم : زرل وقال 

ًليكم السالم يهال بالَايل : ابو هيام ابتسم 

سيّ بتجي ػح لبيت ابو : ابو محمس 

موغور 

ايه وػلتوا زًوة موغور وموغور : ابو هيام 

بحسبة ولسىا م بورزه واىا ميكم ان طاءهللا 

بس يبه رز ًليكم رًس ؟ 

للحيه ال بس محمس وش قال : ابو محمس 



محمس ولسي وال اروي ؟ : ابو هيام ؿحك 

ولسك بيسيه : ابو محمس زقه باليغا وقال 

! توكت اىت ووجهك 

سم كال ًمرك وايه محمس ولسي : ابو هيام 

بيجي 

ابو محمس ابتسم ولّ بيقلى واستوقْه 

يبه تقهوى : ػوت ولسه سيّ وهو يقول 

ميي 

تتقهوى ميك اليآية تووي : ابو محمس 

تقهويت 

كلى ابو محمس والكل استوْروا ليشيمة ابو 

موغور لهم وتيتبر اول ًشيمة بيس زواج 

ولسهم مه بوت اهل قاؿي واللي ييتبر 

قغور جًسا يف حقهم والمْروؼ اىهم سووا 

الَساء بيس ُساء الجس قاؿي لبوته سلمى 



 .........••.........

ٓمباين هيئة الؾباـ 

: رًس كان يركؽ مه ُرٓة لَرٓة وقال 

ػاالح ويوه الميااملة حقت سيوز 

******* ال

يووه الغسق اين مسري يالرًس : ػالح ٓس 

لكه ابضر بقليها 

رًس مضى مه مكتب ػالح واتجهة لمكتبه 

هاىت كلها ىع ساًة : وطاِ الساًة وقال 

واكلى 

وررااك : زرل موغور مستيجل وقال 

! للحيه جاللسس 

استترح : ٓس رًس وزق لموغور التحية وقاله 

وطْيك ًسى م رالِ ؟ : رًس 



! اليشيمة يحلو : موغور تكتّ 

يووه ييوي اوقى واكلى : رًس ؿحك وقال 

ميك ؟ 

وقى : موغور كلى مه مكتب رًس وهو يقول 

وسكر مكتبي والمْتاح ًقه ػالح ييقيه 

حارس االمه 

كان موغور واثق يف الحراس ًكس رًس 

اللي مستحيل ييقي احس مْتاح مكتبه 

وكلى رًس لمكتب موغور ووقى ورلع 

امسك : وسكر مكتبه وكلى لغالح وقال 

كالييه : كيره ٓالجو ومسكه ػالح وقال 

حؾرة اليميس ؟ 

ايه : رًس 

زق ػالح له التحية واسترح بيس كلمة رًس 

وامره له اىه يستريح وكلى رًس وهو ماسك 



جواله وزق و هيامه ًضان تتجهس بس م 

وػله رز هيام مما ازى لقلق رًس وزًس و 

 زقايق ووقّ ١٠البوشيه لبيته ووػل بيس 

سيارته زارل الكراج وكار للبيت وكلى 

: المْاتيح وٓتح الباب وىازاها بأًلى ػوته 

هيياااميي 

م وػله رز وتأكس رًس اىه هيامه ٓيها طيء 

وكار للَرٓة واىغيق رًس اول م طاِ 

جسمها كايح و االرؼ وٓس لها وطالها بيه 

هيااام بسسم هللا ًلييتس : يسيوه وقال 

ههيااامم 

ىسلها و السرير وكار يجيب لها مويه وػار 

يرش ًليها وٓست هيام بيس ًضريه محاولة 

واىهيارات رًس ٓس رًس وحؾوها بكل قوته 

ًيييوىويي وطْْيتس روٓتييووي : وقال 

! ًليتس 



رًس طرايك : هيام ؿحكت بتيب وقالت 

كثر وتصبحوي ؟  تضس ا

رًس بيس موها وًيوىه ُرقاىه زموو ويسيوه 

اىكتمي يحيواىه ىضْتي زمي : ترجّ وقال 

لو تصبحيوي الحيه م كلى موي زم 

تيال يحبيبي : هيام ٓتحت يسيوها له وقالت 

تيال 

رًس قام وزٓها واىسسحت هيام و السرير 

اجيتس : واًتالها رًس وباس رضمها وقال 

يسلم راستس وطلوون م اجيتس 

: هيام ابتسمت بحب وحاوكت رقبته وقالت 

ويه ٓتحوا ملّ ؟ 

مستضْى اليسكري ليه ؟ اوزيتس ؟ : رًس 

ايه بيس اليشيمة : هيام 



تقسريه تستحمليه ؟ : رًس ابتسم 

ايه بس ايب آقر : هيام ققبت 

اكبد لتس : رًس قام مه ًليها وتضمر وقال 

ببسلتي بيس 

ال ال اىا بقبد : هيام ؿحكت 

وهللا م تلمسيه طيء اًوبوتس : رًس بحسة 

كار ًقلي يوم طْتتس كايحه تبيوي 

ارليتس تقبذيه يل ؟ 

هيام قامت ومسكت يسه وىسلت ميه وكلى 

رًس بيؽ مكوىات الكبسة وكبد لهم وكان 

يتقه الكبسة بضكل كبير وكيم كبسته 

تْرق اىتهى مه القبق وىسل االكل بالغحه 

وققى السلقة وحقها و القاولة مى كوبيه 

هيامي تيايل : لبه وقال 



هيام زرلت المقبد وطآت االكل و القاولة 

وكان مرتب وريحته تضهي ابتسمت 

: وركؾت له وحؾوته وحاوكها رًس وقالت 

يالله ًساين م اىحرم 

وال موتس يهيام الرًس : رًس ابتسم 

جلسوا وػار رًس يققى السجاج لهيام 

ويحقه ًوس جالها وهي تاكل بحب كان االكل 

هللا لصيييص مقسرر : لصييييص وكل طوي تقول 

بتوحم ًليها وبذليك تقبد كبسة كل يوم 

ًيوين لتس اقولتس : رًس ؿحك 

واااه ييرب احببه احببه : هيام بحب 

رًس مس يسه ومسك رضمها وقبغه بذْه 

كلي يالله ًضان : وباس يسه وقال  مو كثري ا

م ىتأرر 



كلت هيام ورلغوا الغحه اثويوهم وقام  ا

رًس وٓسد بسلته وحقها بالسلة ورجى لها 

هيامي اشا : وهو الِ موضْته و رغره وقال 

ُسلتي بسلتي اىتبهي توسيه تضيليه الرتب 

ال ميليك مستحيل اىسى : هيام ابتسمت 

يالله بتروش اىا واكلى ال اكلى واىتي م : رًس 

جهسيت 

ابضر : هيام 

رًس زرل الَرٓة واتجهة للحمام وسكر الباب 

وراه وطَل السش وزرل تحته وبسأ يتروش 

 .........••............

يف بيت موغور 

يالله ؟ : موغور بيجلة 

يالله : سلمى كاىت تلبس ًبايتها وقالت 



موغور مس يسه لها ومسكتها سلمى بهسوء 

سلومتي كيّ طكلي ؟ : وقال 

تارص اليقل : سلمى ابتسمت 

اطهس بالله محس : موغور ّطس و يسها وقال 

يارص اليقل ُيرتس 

سلمى ؿحكت وتركت يسه واتجهت 

للمقبد وارصت سلة قهوتها والحلى حقها 

وكليت ٓيها وارصها موغور موها وركبها 

ٓالسيارة وركبوا واتجهوا لبيت ابو موغور 

 ........

يف بيت ابو محمس كان ٓاؿي والكل برا 

رًس رز ؟ : ابو محمس 

ابو رًس ٓس وكلى جواله وهو ىسى مه رًس 

وزق ًليه ووػله ػوت هيام 



هيام سالم الرًس ويوه ؟ : ابو رًس 

ًليك السالم ييمي رًس يتروش وهللا : هيام 

تووه وػل مه زوامه ؟ : ابو رًس بحسة 

ايه ايه : هيام رآت وقالت 

بتجون ػح ؟ : ابو رًس 

ايه اىتنره يذلع وبومضي اسبقوىا : هيام 

اىتوا 

يالله سلميوا ًليكم : ابو رًس 

يوػل : هيام 

ايه يبه بيجي : سكر ابو رًس وقال 

يالله ؟ : ابو محمس 

توكلوا و هللا : ابو رًس 

حويوي يالله ؟ : ٓارس 



يالله : حويه 

ركبوا السيارات وكليوا ورا بيؽ 

 ..........

يف بيت كاسر 

كاسر اىتهى مه زوامه ورجى للبيت وزرل و 

هللا : ريحة كبد ليه اللي اطتاق لها وقال 

ليه كابذة لوا 

جيتت يييوين : وًس ٓست 

تيايل يل تيايل : كاسر ٓتح يسيوه لها وقال 

: وًس تقسمت لكاسرها وحؾوته وقالت 

يحلوك بالبسلة يحبيبي 

طرايتس بس : كاسر ؿحك 

تجووه تااارص : وًس ّطست ًليه وقالت 

اليققلل 



هييه احترموا وجوزي ؟ : ليه كليت وقالت 

كاسر ترك وًس ًلقول وهو يستحي مه 

رواته وكان ًكس رًس اللي م يهمه احس 

تيايل كيب اىتي : وقال 

حضى توو طْتك اليوم المهم ربى : ليه 

ساًة والكيك جاهس وًس كلييه بما اىتس 

رلغتي وتكضذتي 

كييك واىا : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

!! احسبه ُساء 

الَساء يوتنرىا يف بيت : ليه ققبت وؿحكت 

ابو موغور 

!!! الَساااء اليوومم : ٓس كاسر وقال 

! ريير وطْيك ايه اليوم : وًس ٓست 



يويلي وياله واىا اقول وطْيه رًس : كاسر 

يسق ًلي 

! رزيت ًلييه : ليه برًب 

ال وهللا كوت احسب : كاسر حك راسه وقال 

م ًوسه سالْة 

حتتى لو م ًووسه سالْة ررز : وًس برًب 

! ًلييهه 

ترا ًالقتي برًس : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

ُير ًوكم يالبوات ييوي هسوا 

يضيييوك : ليه 

تجهس بسرًة : وًس 

كاسر كلى ٓوق لَرٓته وكلى جواله وطاِ 

قال ايص قال :  مكالمات مه رًس وقال ٧



ًالقتي ٓيه ُير كله ًضان احآم و هيبتي 

اللي يمسحها رًس ٓالضارو الحيه 

: زق ًليه ووػله رز مه رًس ًلقول 

وػممد يغمد اشىوك 

سم كال ًمرك : كاسر ؿحك 

!! ويييوك : رًس بحسة 

توو رجيت مه زوامي االن بلبس : كاسر 

وبقلى 

ارلغع ًلييوا ٓؾحتوا واشا : رًس بجسية 

جيت تضرح يل سبب ارصتك لليه ًوسك 

واىت ًارِ ان امي وابوي مياز ًوسهم احس 

! ٓالبيت 

ابضر : كاسر 



سكر رًس واتجهة كاسر للسرج وارص ثوبه 

ولبسه ًلقول وكلى طماُه ووقّ ًوس 

المراية يضذع ىْسه ورلع وتيقر وارص 

: مالبس السوام وًلقها وكلى ركؽ وقال 

يالله ؟ 

ليه ووًس وقْوا وكليوا ميه وركبوا السيارة 

واتجهوا لبيت ابو موغور 

 ..........

يف بيت رًس 

هياام ارذللغيي : رًس بحسة 

التغارخ : هيام زًلت مه تقلبات رًس وقالت 

! كيب 

يااارب الهموي : رًس مسح وجهه وقال 

الغبر 



كليت هيام بيبايتها وهي حالْة م يضوِ 

كبر ي رًس وش : كضذتها وقالت  هللا ا

؟ !ُيرك توو قبل طوي يشيوك والحيه 

امضي رلغي : رًس تجاهلها وكلى وقال 

هيام استَْرت ومضت وراه وهي ماهي 

ىاقغة رًس ٓوق الحمل شا 

 ............

يف بيت ابو موغور 

ليييلى : ام موغور 

!! وػللواا : ليلى ىسلت تركؽ وقالت 

ال وًساهم م يوػلون : ام موغور بحقس 

رلغي حقي بذور وبذري المجلس 

كيب : ليلى بسًل 



مضت وحقت البذور وػارت تسور 

ٓالمجلس بالمبذرة ورلغت وىسلتها و 

القاولة وبذت يف الكوب ًقر مْارش 

يمه رلغت ترا : وكوبات وقالت 

كيب اجلسي : ام موغور 

جلسوا الثوتيه وطوي وزق الباب وزرلت 

: سلمى بحكم اىهم اول الحؾور وقالت 

ياهل البيت ؟ 

سلوومتتتيي : ليلى ٓست وػررت 

لييللى : سلمى ؿحكت 

: ليلى ركؾت لها وحؾوتها وقالت 

وحضتيوويي 

م يوحضتس : سلمى بحب حاوكتها وقالت 

ُايل يييوىها 



رير رير : موغور زرل وقال بغوته الثقييل 

وش االحؾان شي وقسامي بيس ؟ 

ااىووه القم بس : ليلى كليت لساىها وقالت 

: تقسم موغور ألمه وسلم ًليها وقال بهمس 

وهللا يمه اشا ىكسيت و سلمى اين مياز ازرل 

بيتتس وكالمي وقلته وم ايب اًيسه يمه اىتي 

كبيرة ماله زاًي شي الحركات ابًسا 

ابضر يييوين : ام موغور بتغوى 

تبضريه بالجوة : موغور باس راسها وقال 

تقسمت سلمى ألم موغور واستوقْتها يس 

ارر مره : موغور اللي سحبها له وقال 

اطوِ االحؾان اللي قبل طوي ساميه ؟ 

مقسر ًليها وهللا : سلمى ؿحكت 

احححبببتتسس : ليلى ػررت 



: سلمى كاحت و موغور تؾحك وقالت 

اههييمتتتسس واهيم بلهجتوا الحلوة موتس 

!! سسلللمى : موغور توسيت ًيوىه وقال 

سلمى بيست موه واتجهت ألم موغور 

: وسلمت وهي مبتسمة بكالٓة وقالت 

طذبارتس يذالتي ؟ 

حمسلله واىتي ؟ : ام موغور بحقس 

ًلى م : سلمى ابتسمت و جوب وقالت 

يسرتس 

: ام موغور رآت ان سلمى حامل وقالت 

! وش حااممل 

اىقلب وجهه سلمى وهي م تحب شا 

هاااه ال ال : الموؿوو وقالت 



قررريييييبب ان : موغور ؿحك وقال بذبث 

طاءهللا 

سس حلقك : سلمى ىاهرت ٓيه بحسة وقالت 

موغور ؿحك وسمى ػوت سيارات اهل 

: قاؿي وكلى وؿبف طماُه وقال 

ارححببوواا 

الكل وػلوا مى بيؽ وكان ًسزهم هيبة 

هللا يبقيييك : وقالوا رجالهم بغوت واحس 

موغور ابتسم وهو يضوِ اهله الثاىيه 

ملبيه زًوته وجاييه ومتيويه كلهم وال احس 

استاشن الكل كان موجوز 

ىسرل ؟ : رًس بغوته الرجويل قال 

اقلقوا ياهلي البيت بيتكم : موغور 



ام محمس تقسمت مى ابو محمس وسلم ًليهم 

وطحالك يجسي ؟ : موغور 

بذيير يولسي واىت ًساك بذير : ابو محمس 

تووي ػرت بذير بضوٓكم : موغور بحب 

هللا يذليك لوا ولسلمى يولسي : ام محمس 

امييه : موغور باس يسها وقال 

رًس : ورٓى راسه وقال 

سم : رًس 

الحريم مه ورا مسرلهم : موغور 

كيب سميتوه يمه ؟ : رًس 

ام رًس هست راسها بويم واتجهت والحريم 

والبوات كلهم وراها 

بيتهم كبيييرر قغر ماطاءهللا : ػالحة 



مسري م احس ٓيه ٓرق : جميلة ؿحكت 

ًه بيت جسي 

طرايكم تمضون ؟ : طوق 

كيب : جميلة 

ياليل طوق والبيع : ػالحة 

م بيغت امضي بس : طوق ؿحكت 

طوق : شيب بغوت طبه مرتْى قال 

لْت ليه وهو م يقسر يميس ليه مه حويه 

 )ومه الذجل م كان يواهر وقالت بوْسها 

ااااه هللا يارص طوق وحنها اااه يارب قربوي 

كتبه مه حاليل لو اػير الثاىية ًلى  موه وا

 (راس الكلبة شي راؿييية يارب التبيسه موي 

لبيه يييوىها : طوق بتَوج 

تيايل : شيب 



امرين : تقسمت طوق له وقالت 

: شيب ػس ومس لها ػوسوق ػَير وقال 

امسكي هصي لتس 

يالله وش شا لييه الكالٓة : طوق ابتسمت 

لو اىتس زارية ان امي  )شيب قال بوْسه 

م ٓيه كالٓة : وقال  (جابرتوي اطتريها بس 

يييوين 

وزي احؾوك بس م : طوق ابتسمت وقالت 

يغير 

ال ال واللي يرحم : شيب توسيت ًيوىه وقال 

والسيتس م يحتاج وػل 

شيييب : طوق لْت وقالت ليه بغوت ًايل 

لبيه : شيب اىْلت قلبه مه ؿلوًه وقال 

ايضضص؟ : لْت طوق بقوة وقالت 



لبيه : شيب اىلذم ورٓى جواله ألشىه وقال 

امرين 

طوق ىاهرت ٓيه بتسقيق وحغلته يكلم 

ليه وش تبيه ٓيه ؟ : ولْت وقالت 

حبيبي اىتي م ابيه ايب يوازي : ليه بأستحقار 

يل كاسر ىسيت كيكتي 

اللي هو : طوق 

اسمى : مضت طوق وزرلت وقالت ليه 

بس 

شيب تقسم بسرًة وققى المسآة بيوهم 

ًييوين لتس : وقال 

ليه طهقت مه قربه ورجيت رقوتيه ورا 

تسلم بس ىاز كاسر يل : وقالت 

ليه م تبيوي اػير لتس كاسر بكبره ؟ : شيب 



ليه كاىت تحب حب شيب لها بس تحس اىه 

يالصيب : حرام اللي هي قاًسة تسويه وقالت 

روحه : شيب بحب 

ليه قالت بسًل وهي تحترق و كل كلمة 

وقّ تسوي كصا واستوًب اىك : قالتها 

راكب طوق وحبها وًقها كل حويتك 

كون  اىساين اال اشا اىت ىاوي السواج بالثاىية وا

لك هصا كالم ثاين ولياز تقرب موي اال اشا 

رقبتوي سامى 

وهللا اين ًارِ اىتس تقوليه : شيب ابتسم 

كالمتس شا واىتي م تبيه لكه ابضري واسّ 

اشا ؿايقتتس 

 )لّ شيب وهو زًس و قلبه بلحنتها وقال 

وىازا كاسر لليه وكلى  (رالظ اىساها 

للمجلس وطوي وجاء كاسر يركؽ بالكيكة 



يحلوك يكاسر الوًس : ليه ؿحكت 

كسرها يارب : كاسر ابتسم  ًساين م ا

ليه ابتسمت وارصت الكيكة موه وكليت 

للبيت وزرلت وسلمت و ام موغور وليلى 

وىسلت كيكتها وجلست مى البوات بيس م 

ىسلت ًبايتها 

 .............

يف مجلس الرجال 

كاىوا القهوجييه يلْون بالقهوة وقال ابو 

وهللا هقيتها مه ُيرك ي : محمس 

ًبسالرحمه 

آا وش اليلم ي قاؿي : ابو موغور 

الحيه بيياتبه : الكل لْوا لجسهم وقال رًس 

و اليشيمة المتأررة 



يستاهل ابوي : موغور ؿحك 

بايى ابوه شا : الييال ؿحكوا وقال زايس 

مررره : شيب 

اىكتموا طوي : محمس 

ومحمس ػازق : رًس بحسة 

ماهي آيال رجال شي يوم : ابو محمس 

تيسموا بيس زواج ولسك بضهريه مسري ثالث 

اح اح : ٓارس بهمس 

ٓاارسس : رًس ومحمس 

لبيه : ٓارس ؿحك وقال 

: رًس مس يسه لْارس ومسكها ٓارس وقال 

امرين 

وجى ػسق : رًس ٓس وقبغه وقال 



كاسر لّ وجهه يؾحك ًليهم وهو مه اللي 

م يقسرون يمسكون ؿحكاتهم 

رًس لّ بحسة لكاسر وبس طآه كاسر 

تَيرت مالمحه وتحولت لجسية وارتْت 

الؾحكات ابتسم رًس ولّ لجسه وسميوا 

رز ابو موغور اللي يسل و االًتصار والْضلة 

كبر مه كصا : ابو موغور  وهللا ان قسركم ا

لكه ي قاؿي االهل ييصرون بيؽ وابيكم 

تيصروين وهللا ان ًضاكم ًلي وان اشبح لكم 

قيوزيه وطاتيه وابضروا باللي يقيب 

راكركم 

م : ٓسوا ًيال قاؿي وقالوا مى بيؽ 

تقغغر يبو موغور 

هللا يسيموا اهل وحبايب وقرايب : ابو موغور 

اميه : الكل 



رًس كان يواهر بصيب بحسة وم كان يرمص 

رير يبو : شيب كاحت ًيوه و ًيه رًس وقال 

ًاجبك وجهي ؟ 

رًس ػس وم رز وتوتر شيب وقام وجلس ًوس 

امرين يالرًس : ركب رًس وقال 

ال : رًس ٓس ومسك شيب ووقْه ميه وقال 

تجلس ًوس ركبي اىت محلك ٓوق الراس 

يالصيب 

ًساين ًوس : شيب ارتيس مه كالم رًس وقال 

الهقوة امرين 

تيال ميي : رًس بهمس 

كليوا وشيب ميت رًب مه رًس ألن محس 

يومسح مه رًس اال وهو ًاجبه ويضوِ اىه 

لبيه ؟ : رجال وقال 



ابيك تتسوج ليه : رًس 

ايص ؟ : تكهرب شيب وقال 

جاك اليلم وجاتك ليه : رًس بجسية 

!! رًس بايق م تسوجت طوق : شيب 

كيب ؟ تسوج طوق واجلس : رًس ؿحك 

رمس اطهر بس وبيسها تيال واًقيك ليه 

بيسيوي 

: شيب كاىت كل رلية ٓيه تغرخ بْرحة وقال 

ابضر وهللا باللي يقيب راكرك 

طّ رمس اطهر بس بكون واقّ : رًس 

ألبوي م يسوجها احس ُيرك بيسها بكيْه 

وهللا م اقول طيء وبييًسا ًه شا كله م 

جبتك هوا اال واىت ًاجبوي واطوٓك رجال 

ًه مليون رجال واطوٓك سوس لليه بيس 

هللا ثم حوا يذواىها 



ابضر : شيب تقسم وباس رضم رًس وقال 

وهللا رمس اطهر واىا ًوسك 

تم اجل : رًس 

: زرل رًس وكاح شيب و االرؼ وقال 

يييوييل حاللي رًيس ًقاىويي لييه ييوي 

مياز لذايل رأي ولياز لها رأي رًيس هو اللي 

! وآق وًقاين لييه 

ولس شيب وش يبي رًس : كاسر كلى وقال 

ٓيك 

قوموي تكْى : شيب 

! ًقاين ليه : كاسر مس يسه وقام شيب وقال 

!! اسألك بالله : اىغيق كاسر وقال 

ورب الكيبة : شيب 



حتى واىت راكب طوق اجل زرلت : كاسر 

براسه وًجبته كْو ًليك يولس اليمة 

ابضضر يب يولس الذال : شيب ابتسم 

امص ىسرل ورلك ثقيل : كاسر 

شيب زرل مى كاسر وكان يضوِ ىنرات 

يولس ىنرات اروك توتر : رًس له وقال 

رًس كالى بقهوتك : كاسر ؿحك وقال 

احسه لك 

تيال كيب اشا : رًس توسيت ًيوىه وقال 

اىت قسها 

ولسز اىت وياااه : ابو رًس بحسة 

الكل سكتوا ورًس يتحلّ بكاسر اللي كاح 

بحؾه شيب يؾحك 

 ...............



يف مجلس الحريم 

سلمى : ثابت 

ًيوين : سلمى 

ايب موز ًقيوي : ثابت 

سلمى تقسمت وارصت الموزة واًقتها هيام 

بايق الحساسية : تقضرها له وقالت هيام 

مرره وزازت بيس ػرت مقسر : سلمى 

كلتها اموت  امسكها واشا ا

مرت ام موغور وسميت كالم سلمى لهيام 

واتجهت للمقبد وكليت اسرو حلى يف موز 

وػارت تسويه بكل حب وبكل قوة تملكها 

ثابت تيال : هيام 

اىتي هيام ؟ : ثابت كالى بهيام وقال 

ايه اىا هيام : هيام ؿحكت 



هللا ييوي اىتي : ثابت توسيت ًيوىه وقال 

حبيبة رًس ؟ 

ايه بس مو حبيبته : هيام اىغسمت وقالت 

زوجته اىا 

وًوسك ىوىو ؟ : ثابت مسك بقوها وقال 

ايه ًوسي ىوىو : هيام ؿحكت بحب وقالت 

 اطهر ويقلى للسىيا ٣ببقوي بايق 

ولس وال بوت : ثابت ػْق بحماس وقال 

ولس : هيام مسحت و راسه وقالت 

هللا بييغيرر ٓييه ولس ػَيير : ثابت ػرخ 

اىا م حبيت لميس ألىها بوت مسري ليه رالة 

بضرى جابتها 

ميليه : ؿحكوا الحريم كلهم وقالت بضرى 

مياز بذليك تضيلها 



امسح وهللا احبها : ثابت 

بضضرى حرام : هيام حؾوته وقالت 

ًلييتس 

ًازي ي ثابت هيام بتذليك : ليه ؿحكت 

تضيل ولسها 

كيب وش اسمه ؟ : ثابت 

الكل ىاهر يف هيام اللي بايق م قررت مى 

اسأل ًمو رًس وبييلمك : رًوزها وقالت 

كار ثابت يركؽ لمجلس الرجال وقالت 

مسري وش بيغْق له رًس بأسم لكه : هيام 

يالله 

هللا يستر : ام رًس 



بوات اِ وش الرسميات : ليلى بتيب 

الذايسة شي كل وحسة تقوم تغب لوْسها 

تيبت 

ابضري استريحي : حويه ؿحكت وقالت 

اىتي 

ليه اىتي : جلست ليلى جوب ليه وقالت 

اىذقبتي ػح 

: ليه طرقت بالقهوة وػارت تكح وقالت 

! ميه قالتس 

اول طيء بسم هللا ًليك : ليلى ؿحكت 

ثاىًيا موغور قايل ان شيب ولس ًمتك رقبك 

يًبا بس م : ليه بسًل  ايه ػح قبل طهر تقر

تمت الذقوبة وطويف طوق مذقوبة موه 

الحيه 

! حضى م امساه : ليلى استَربت 



هللا يييه : ليه ؿحكت 

تحبيوه ؟؟ : ليلى همست 

اهيمه واًضقه مو بس : ليه همست لها 

حب 

ميليص بس م ٓيه مقارىة بيوك وبيه : ليلى 

طوق ييوي اىتي احلى بكثيييير واكيب 

! واجمل كيّ يذليك شا 

اىا اللي ٓركت ٓيه : ليه 

لييييه !! اماىه : ليلى طهقت 

كمل زراستي وكار مه : ليه بسًل  كوت ايب ا

يسيوي بلمح البغر 

رالظ يروحي هوىيها وتهون وان : ليلى 

طاءهللا يجيك اللي احسه موه 



احس بتسوجه وبغير الثاىية و : ليه ؿحكت 

راس طوق 

اشا ًازي ًوسك تسوجيه وش : ليلى ؿحكت 

كم وبيسها ٓركضيها بيوه وبيه طوق  ورا

وارصيه لك لحالك 

م ٓرقت ميي وهللا اىا ًارٓة اىه يحبوي : ليه 

كثر موها ليه اررب و ىْسي ويمكه  ا

يكرهوي بيس م اسويها ويمكه ن اتسوجه 

اػالً 

ياااارب : ليلى رٓيت يسيوها وقالت بهمس 

ليه تتسوج شيب 

: ليه رٓيت يسيوها ميها وقالت بغوت ًايل 

امميييوه 



ؿحكوا الثوتيه مه ىنرات الحريم وقامت 

ليلى تغب للحريم وسحبت و البوات اللي 

كل وحسة ػارت تغب لوْسها 

 ................

ٓالمجلس حق الرجال 

ًمو رًس : ثابت بغوت ًايل 

لبيييه : رًس لّ له وقال 

ثابت كان يضوِ رًس هيبة ويضوٓه كل 

طيء بس كان يستحي موه واول م سمى رز 

رًس ٓس له يركؽ وطاله رًس يف حؾوه وقال 

وش ًوسك ؟ : 

اىت ليه ػوتك كبير كصا ؟ : ثابت بذجل 

ؿحكوا الييال ورًس ميهم وثّقل ػوته 

ألين رجال : وقال 



هللا : ثابت مسك طوب رًس ولحيته وقال 

طوبك حلو وهللا اىت رجال حلو يحم 

حبيبتك هيام 

ااسسلللمم : رًس توسيت ًيوىه وقال 

ػسق ولس ال تقول اسم محارموا 

الييال كاحوا و بيؽ يؾحكون وقال ثابت 

وش محارموا : 

هيامي : رًس همس له 

هيامك ؟ : ثابت ابتسم وقال بهمس 

ليه جيت ًوسك : رًس هس راسه بويم وقال 

طيء تبي طيء ؟ 

ايه ايه وش اسم ولسك ؟ : ثابت 

ولسي اىا ؟ : رًس ابتسم 



ال اىا ايييه : ثابت ػسمهم برزة وهو يقول 

! اىت ًمو رًس وطْيك كصا 

ؿحك رًس بغوت ًايل وكاىت ؿحكته تّضس 

وش تبي : بحكم اىه م يؾحك كثير وقال 

بأسم ولسي ؟ 

اىا سألت هيامك وقالت يل اجيك : ثابت 

ألىك بتيملوي 

كيب اسميوي بهمس االسم بأشىك وال : رًس 

تيلم احس 

يالله يالله : ثابت تحمس 

رًس همس بأشىه وماهي اال ثواين وػرخ ثابت 

!! اييهمم : وهو يقول 

وهللا الْؾيحة : رًس ؿرب راسه بذْه وقال 



ايهم به رًس به محمس به : ٓارس بحماس 

**** !!! قاؿي ال 

وهللا وىيم : رًس ؿحك 

وىييمم يبو ايهم : ابو رًس 

م ًليك زووز يبو الرًس : رًس ٓس ألبوه 

ىسل ثابت وركؽ للحريم يبي يقول لهيام 

االسم 

وش ميوى اسمه ؟ : ٓارس 

الّضامد مه الجبال و الجريء و : رًس بجسية 

مه ال يستقاو زٓيه والحجر األملس و 

الجبل الغيب المرتقى و الؾياء وله مياين 

كثيير وابرزها يالْارس هو الُيهم وهو الجوون 

! يسااااتر ياالسمم : ٓارس بحسة 

اًجبك اىا : رًس ؿحك 



تيجبوا كلوا يبو ايهم : محمس 

م ًليك زوز يبو لميس : رًس 

كملوا سوالّ الييال مى بيؾهم يوتنرون 

الَساء 

 ...............

ًوس الحريم 

اىووه ًرْٓت : زرل ثابت يركؽ وقال 

اسممه 

وش اسمه ؟ : هيام ؿحكت وقالت 

ايهم : ثابت 

!!! ايهم : الكل ٓسوا وقالت هيام 

يجوه يجوه واااو هصا كلى : حويه بغسمة 

!! مه رًس 



!!! بوااتت ٓيه حروِ هيام كلها : سلمى 

ػحح ػحح هياام وايهم : ليه ػررت 

وواااوو 

يهبل االسم وهللا : هيام ؿحكت وقالت 

اىغسمت وهللا كيّ يحف حروِ : طوق 

اسمك م يَار شا ؟ 

طسرل ُيرة ؟ : ؿحكت هيام وقالت 

بوات رالتي ام : قاكيتهم وًس اللي قالت 

موغور تكلمكم 

سويت حلى وان : الكل لّ لها وهي تقول 

طاءهللا ييجبكم الكل بيصوق مايل زرل 

كلت موه بس م ارصت  هيام ارصت مليقة وا

مه الموز ًضان كصا م حست ٓيه وقالت 

سلمى الترزيوها ًضان موغور : بهمس 



سلمى هست راسها بويم وارصت مليقة 

كلته زٓية  وزرلتها وارصت كل الموز وا

يجوه ماطاءهللا : وحسة وقالت بحسة 

مرره تسلم يسيوتس يذالة : هيام 

يييوين وهللا هللا يسلمتس : ام موغور بحقس 

اىتي وسلمى 

سلمى اىتْد حلقها وبسأ يؾيق التوْس 

ًوسها وُرقت ًيوىها بسموًها ووقْت 

الحقووىيي ..الحققوو...الحق: وقالت 

قالت كالمها وكاحت قسامهم بقولها و 

االرؼ وػارت بضرتها سوزاء وبوْسجية 

واىتْد ىحرها وكاىت مرًبة وٓسوا الحريم و 

يووييلليي : ػررات هيام اللي قالت 

!! سللمىى ٓيييه مووززز 



وطْييه وطْييه : ام موغور بتغوى الذوِ 

! المووز 

ًوسزهاا حسااسية : ليه بحسة 

ىازوواا الرجالل : بضرى طالتها وقالت 

شيييبب : ليه ركؾت وقالت بغوت ًايل 

: ٓسوا الييال كلهم وركؽ شيب لليه وقال 

!! هلالاا 

ليه برًب كاىت حاكه طيلتها و وجهها 

سلمىى : وكاىت مالمحها واؿحة وقالت 

سلمى الحقووها 

شيب ٓس وزرل زارل والكل كاىوا جاهشيه 

!!! وطص اليللمم : وقال بحسة 

كلت: بضرى بهسوء ييكس زارلها  كل ..ا ا



وكاحت تبكي و سلمى وتكلمت اليووز 

شيب يذوي تكْى التروح سلمى : وقالت 

اًوبوتس اىققي اىتي وياها : شيب بحسة 

زااايسز ؿااررري : ورجى يلّ وقال 

شييب وش اليلم اىقققق : رًس بحسة 

سلمى كاحت ًليهم : شيب 

موغور ٓس يبي يسرل بس وقْه شيب وهو 

روايت يولس : يقول 

زوجتتي وررر : موغور 

رله يسرل : بضرى تَقت وقالت 

ووقّْ طووي : شيب 

زرل شيب وىسل طماُه لليه اللي م جابت 

لياز : ًبايتها ولْها ٓيه وقال بحسة 

اطوٓتس كالية كصا 



ليه هست راسها بويم وزرل موغور وكار 

لسلمى وطالها بيه يسيوه وكار ٓيها بيبايتها 

لسيارته مى ارواىها ورواتها وامها 

بجلس مى ابوي ًقوين ربر : ؿاري 

كيب : شيب 

شيب ويه طماُك ؟ : كاسر 

مى ليوي : شيب بيجلة 

: كلى تحت ػسمة اروان ليه وقال كاسر 

ٓجرها الحلو 

اًوبو مه المه بس طسًوة : رًس ؿحك 

ييقيها الضماٌ اجل كليت قسامه كصا ؟ 

مسري وهللا : كاسر 



رًس زرل وطاِ ليه بضيلتها بس بسون 

اها ليوي اجل وهللا م يسلم : ًبايتها وقال 

ووهللا م تسلم هي بيس 

كاسر ؿحك وزرل المجلس يقول ليماىه 

الذبر والكل اىْجى مه الذبر وقال ابو محمس 

! وش ػارر كيب : 

كلت حلى ٓيه موز وهي : كاسر  مسري ا

ًوسها حساسية 

بسم هللا ًليها ان طاءهللا اىها : ابو ؿاري 

بسيقة 

رًس : كاسر 

: رًس كان واقّ ًه الباب ولّ له وقال 

لبيه 

لبيت حاج امص اجلس : كاسر 



كلمها : رًس  اػبر اىتنر هيام ايب ا

اها كيب : كاسر 

: زرل كاسر وىازت هيام رًس وتقسم لها وقال 

وش ٓيها سلمى ؟ 

امه الكلبة حقت : هيام بحقس وًيوىها ُرقاىه 

كلت موه سلمى وكاحت  ٓالحلى موز وا

تتهميوها اىتي ؟؟ : رًس توسيت ًيوىه وقال 

! ىييمم : هيام تذغرت 

اقغس : رًس مسك ٓكها وسحبها له وقال 

متأكسة اىها ًامسة ؟ 

ايه مرت مه جوبوا ووقْت وراىا : هيام بحسة 

وقت كوا ىسولّ ًه الموز وبيسيه م 

! يْوتوي طيء اىا 



رًس كان يواهر مبسمها وهي تسولّ له 

بذقْه طوي واتركتس كيب ؟ : وقال 

.. وش اللي تذقّ: هيام استَربت وقالت 

ػسمها رًس اللي باس مبسمها بكل قوته 

اليه ابوتس ػسق : وقال 

: هيام احمر وجهها وقالت بغوت رجول 

!! ررًيسز 

كمل : رًس بحسة  ! اىكتمي ال ا

هيام مسكت وجهه وػارت تحاول تمسح 

كويس راح هللا : روجها وقسرت وقالت 

يقليك 

رًس لّ وتلقم وكلى برا البيت تحت اىنار 

وش ػار : هيام اللي قلبها كان يسق وقالت 

و سالْتي كيب ؟ 



زرلت وطآت ليه جالسة قسام طوق 

بسيوا : بضماٌ شيب وؿحكت وقالت بهمس 

؟ 

يمممكه : ليه ؿحكت 

! بوات مو وقتكم : حويه 

وهللا اىها متيمسة وبتضوٓون : هيام 

اىا كوت اػور ترا اشا رجيت البيت : ليه 

وطحوت جوايل بضوِ الْيس 

كووويس تم تم : هيام 

: ليه سحبت هيام وجلستها جوبها وقالت 

وبيسيه ليص روجتس ميْوس مه ًْسه 

لتس ؟ 

ومه ُيره اروتس : هيام بهمس 

يذي مستحيييل ان رًس كصا : ليه بغسمة 



ػسقيوي اىه اسوء : هيام 

ليه وحويه ؿربوا هيام بذْه وقالوا بغوت 

! ترا ًازىا رواته : واحس 

! يضضيوكم ترا ًازين زوجته : هيام بحقس 

ليه : ؿحكوا كلهم وتقسمت طوق وقالت 

هصا طماٌ ميه ؟ 

اممم مسري اتوقى حق شيب : ليه بَباء 

كيّ جاء ميتس ؟ : طوق بحرقة 

زرل شيب وىسله ولْوي ٓيه : ليه ؿحكت 

بس 

اها كيب هاتيه : طوق 

طتبيه يذتي ؟ : ليه استَربت وقالت 

رقيبي وش ايب ييوي برجيه له : طوق 



رقيبتس ًقاين ياه اىا ارجيه له : ليه بحقس 

وبيسيه ماين اسيى ارص شيب موتس وال 

هميتوين بس م احب احس ييقيوي طيء وال 

ارجيه له بوْسي 

ومتوقيه اىه يلتْت لتس ؟ : طوق ؿحكت 

ليه قامت وبان ٓرق القول بيوها وبيه طوق 

تصكري مه رقب شيب اول طيء : وقالت 

بيسها ىاقضيوي 

راحت ليه وتركت طوق وراها تحترق ُييرة 

و شيب 

 .............•••...............

ٓالمستضْى 

وػلوا الييال بسلمى وكاروا ٓيها زارل 

 she has a banana allergy: موغور 



* هي لسيها حساسية مه الموز *

 alright we gonna take care of: السستر 

her 

* حسًوا سوِ ىيتوي ٓيها *

ارصوا سلمى ًلقول وابتسأ اليالج تحت 

اىتنار زوجها وارواىها ورواتها وامها برا 

وماهي اال ىع ساًة وػحت سلمى 

وزرلوا ًليها كلهم بيس م سمحت لهم 

السكتورة 

طْيكم كلكم جيتوا : سلمى ؿحكت 

ميليكم م بموت اليوم 

: موغور كان ماسك يسها وّطس ًليها وقال 

! رالظ استَْري 

استَْر هللا ًوي وًه حبيبي : سلمى 



سلمى كاىت تحت التذسير وكاىت تهرج بكل 

طيء يجي ببالها 

شيب ارجى ٓيهم لبيتوا : موغور 

ابضر : شيب 

كلى شيب وكان كأىه الكبير بحكم ان زايس 

طذغيته كريهة وم يحب يكون ٓالمقسمة 

كبر مه شيب ب   سووات بس كان ٧رُم اىه ا

شيب اًرؼ واكول موه وكان يمضي بكل 

هيبة بالسيب واروه الكبير وراه ورواته وامه 

ٓؾحتيوا اسكتي : موغور 

ايب ابوسك كيب : سلمى ؿحكت 

ىامي : موغور ابتسم وباس رضمها وقال 

كيب 



 you can take her: السستر زرلت وقالت 

out after the serum is over 

تستقيى ان تأرصها للذارج بيس ان يوتهي *

* المَصي 

 okay thank you so much: موغور 

* حسًوا اطكرك حًقا *

! وش تهرج ميها يحيوان : سلمى بحقس 

موغور كتمها وابتسم للسستر وكليت 

تبيوي اًملتس : ولّ بقوة و سلمى وقال 

وش بيسوي الحيوان ٓيتس ؟ 

طسًوة رح لها : سلمى ػست بسًل وقالت 

محس مهتم 

ؿحك موغور وجلس جوبها يوتنر المَصي 

يذلع وتقلى سلمى 



 .............

يف بيت ابو موغور 

وػل شيب وقالهم اللي ػار وان سلمى 

بذير والكل ارتاح وتصكر طماُه وقال لثابت 

يوازيها ورا الحوش وماهي اال ثواين وكليت 

شيب ؟ : ليه تركؽ وقالت 

: شيب كان ػاز وهو وزه يواهر ٓيها وقال 

ويه طماُي 

شيب ليه ػاز موي ؟ : ليه استَربت وقالت 

هايت الضماٌ وال يكثر : شيب مس يسه وقال 

تبيوي ابوستس ييوي ؟ 

! شيب البسة اىا كالى ٓيوي : ليه بسًل 

: شيب لّ بهسوء وكاىت ليه بيبايتها وقالت 

اىت اللي ػسيت وتحمل ػستك 



رمت طماُه ًليه وزرلت وهي زموًها 

وهللا لو : بييوىها والمثل ًوس شيب اللي قال 

بيسي م تروحيه لهم بالضكل شا لكه حيل 

هللا اقوى وكلها رمس اطهر واىتي بيه 

يسيوي 

كلى للرجال وهو مكسور و ليوه وليه 

مكسورة مه حركة شيبها ومحس موهم قازر 

يسيّ الثاين ابًسا 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

 االِ كلمة ٦البارت كوييييللل جًسا وػلوا  )

ًوؿتكم ًه الققية اللي ػارت احبكم 

استمتيوا ٓيه وًقوين رايكم اطوٓكم بكرا 

 ( �ان طاءهللا 



رمت طماُه ًليه وزرلت وهي زموًها 

وهللا لو : بييوىها والمثل ًوس شيب اللي قال 

بيسي م تروحيه لهم بالضكل شا لكه حيل 

هللا اقوى وكلها رمس اطهر واىتي بيه 

يسيوي 

كلى للرجال وهو مكسور و ليوه وليه 

مكسورة مه حركة شيبها ومحس موهم قازر 

يسيّ الثاين ابًسا 

زرلت ليه مستيجلة واستوقْها ػوت 

طوق يف احس ُرِ بيت ابو موغور وهي 

هازي حبيبي اسميوي اىا بحاول قس : تقول 

م اقسر اررب بيه ليه وشيب وبيسها بذليه 

! ُغب ًه رضمه 

ارتيس قلب ليه مه الكالم اللي سميته 

ي : وٓست اول م سميت ػوت هازي يقول 

حبيبي وهللا اهم طيء م يتم السواج 



طسًوة رقتي تَيرت : طوق ؿحكت 

الحيه ايب اتسوجه وبيسها اؿموه بغْي 

واىتنر ليه تتسوج ُيره وبيسها ارليه ألىها 

قاهرتوي 

حلووييييه وهازي يحترق : هازي ؿحك 

ييوي ؟ 

: طوق ابتسمت وقالت بكل ُوج وقرِ 

طلون تحترق واىا اطوٓك واحؾوك 

وابوسك ؟ 

اااه ي طويق وزي اىك بيه احؾاين : هازي 

الحيه 

قريب ان طاءهللا متى م ٓؾى : طوق 

البيت مه حمس وسامي زقيت ًليك 

اطوٓك و رير ي بيسهم : هازي 

احبك : طوق 



سكر هازي بسون اي رز وال اي اهتمام لكلمة 

احبك ولْت طوق تبي تقلى وتوزت ليه ورا 

الجسار وكليت وليه ماسكه ٓمها وكاتمه 

طهقاتها كاىت ليه تتيصب اشا طآت احس 

تحبه يتيصب ورغوًػا اشا كان شيبها كاىت 

موهارة وًيوىها تصرِ السموو وهي ػامته 

ااااه  )وتضهق بس وقالت بحرقة يف ىْسها 

حسيييت اىوه ٓييه طيء وال طووق م كااىت 

حول شييب ااه ي شيبي وش بتسوي اشا 

ًرٓت ياارب ييرِ قبل ال يغير طيء 

اتجهت للحمامات  (رسمي الزم اًلمه الزم 

تمسح زموًها وكاىت ػسق موهارة وقْت 

هللا : تقالى ىْسها وقالت بغوت رْيّ 

وش سوا ٓيوي شا الصيب اللي موهارة ًضان 

اليذرب بيته وهو اػالً مرازي اىه يذرب بس 

يارب م يتيب م ايب اطوٓه تيبان 



تيايل : كليت وًس مه الحمام وقالت بحسة 

ولييه تبكيييه ؟؟ ! تيايل وش يذرب بيته 

ليه اىغسمت مه وًس بحكم اىها ارت طوق 

ال ال وال طيء : وقالت 

ليه مستحييل : وًس حؾوت ليه وقالت 

ارصلتس مستحيل قويل يل وش ػاير 

وبيسيه اىتي ًارٓه ان ًالقتي بضوق 

محسوزة وال اسميها ارت اػالً 

: اىهارت ليه تبكي يف حؾه وًس وقالت 

امضي برا بقولتس كل طيء 

كليت وًس مى ليه وهي واثقة ان وًس 

مستحيل تذصلها بحكم اىها زوجة اروها 

 .......

يف مجلس الحريم 



سلمى جات ؟ : ام موغور 

ال ارصها موغور لبيته وقال م : ليلى 

بيتيضى ميوا 

كويس رلوها ترتاح : هيام بحسة 

اجل تْؾلوا و اليضاء : ام موغور بؾحك 

الكل كان مغسوم مه ؿحكتها بس 

تجاهلوها وزرلوا يتيضون 

هيام ويه ليه ؟ : حويه 

مسري وويه وًس : هيام استَربت وقالت 

برؿو ؟ 

ٓالحوش طْتهم ميه توازيهم ؟ : بضرى 

اىا اىا : طوق 

يالله كيب : هيام 



كليت طوق وطآتهم يسولْون بهسوء 

بوااات اليضاء : وقالت 

حمسلله م : ليه لْت بكل حقس وقرِ وقالت 

ايب كثر ريرهم 

ليوي طوي واجيتس : وًس قامت 

ليه زق قلبها وهي تصكرت ىقق شيب 

تمام : ألسمها وقالت 

وًس تياللي بسسرًة : طوق ؿحكت 

ًيوين : وًس مضت وقالت 

ابوسهم اسميي الحيه اىتي لييه : طوق 

رْيْة ؟ 

كيّ ييوي ؟ : وًس استَربت 

اىتي واؿحة مرره ييوي ًوس : طوق همست 

كاسر هسي طوي الولس مو حولتس ترا 



و اىه ًالقة وًس وطوق متسًسًة كأروات 

لكه كان لضوق تأثيير كبييير و وًس وقالت 

وش اسوي كيب احبه : وًس 

حتى اىا احب شيب لكه م التْت له : طوق 

حتى وػسقيوي اشا ىازاتس كاسر قويل ىيم 

كتْي ٓيها وبرؿو اشا حؾوتس ال  او هال وا

تحاوكيوه واشا تَسل ٓيتس ال تيلقيه وبس 

قويل ازري او كيب ؟ كصا بيجيتس كاسر و 

وجهه 

كاىت وًس مالحنة كاسر متَير وػاير 

يوضَل ٓحسبت اىه طوق تقول كصا مه 

حب لها واىه ٓيالً كاسر بيرجى زي اول يوم 

تمام تمام يييوىها : زواج لهم وقالت 

امضي ىتيضى : طوق ابتسمت بكالٓة 



زرلوا الَرٓة مى بيؽ واستوقْهم ػوت 

ويه ليه ؟ : حويه وهي تقول 

تقول م تبي تتيضى : وًس 

: حويه قامت وكليت لليه ٓالحوش وقالت 

رير ؟ 

وطو ؟ : ليه ابتسمت 

بايق : حويه جلست ومسكت يس ليه وقالت 

م تذقيتي شيب ػح ؟ 

: ليه ىسلت زموًها ًلقول وقالت 

ومستحيل اتذقاه 

حويه ًبست وحؾوت ليه بكل قوتها 

رالظ يييوين بييًسا ًه هصا كله ال : وقالت 

تحرميه ىْستس مه االكل ماهو صيه اللي 

تسويوه ترا 



كل : ليه وسف زموًها قالت  مقسر مقسر ا

ولياز اقسر اًيص واىا اطوٓه يمضي 

بالقريق الَلف واىا احبه وال اقسر اساًسه وال 

اقسر ارليه يرجى يل وريب يوجيوي قلبي ي 

حويوي 

وش كريقة وليه ُلف : حويه ققبت وقالت 

؟ الولس راكب اليكون طوق مسوية طيء 

؟؟ 

ال ال بس ُلف م احسهم : ليه توترت وقالت 

يحبون بيؽ 

يالله ي ليه رالظ امضي : حويه ؿحكت 

كل اشا م  كلي لتس كم لقمة وال وهللا م ا ا

جيتي 

قامت ليه مى حويه ًضان راكرها اللي 

ييتبر كبيير ًوس ليه 



 ............

يف مجلس الرجال 

كان رًس مارص االهتمام كله يف سواليْه اللي 

الكل يحبها وكان يقع ًليهم مياملة 

****** سيوز ال

كيب وش ػار ؟ : ابو محمس وهو ياكل 

وهللا مسري يجسي للحيه ؿايية : رًس 

والرجال ارتْى وال كأىه كان حي اػالً 

بسم هللا اللهم سكوهم : ٓارس برًب 

مساكوهم 

محمس مسك رغر ٓارس وػرخ بأًلى 

جيييتتكك : ػوته 

هللا يااارذصشك : ٓارس ٓس برًب وػرخ 

!! ووجيى اىتت وياااه : رًس بحسة 



ٓارس زق قلبه بقوة واىكتم وقال بغوت 

رًس رًس ًالجي ًقوي ياه مه ًوس : مبحوح 

جسي 

رًس لّ بقوة لجسه وارصه مه جيبه وكار 

لْارس وًقاه ًالجه 

! اىبسقت الحيه : رًس 

سم : محمس ؿحك 

ٓارس كاح يؾحك بحؾه كاسر اللي كان 

يضرب ًغير وبحكم ان كاسر م يمسك 

الؾحكة ُع وكركص ًليهم مه اليغير 

وكاح ًلى ٓارس وزاز ؿحكهم االثويه 

هللا يارصك ي كاسر : شيب بقرِ 

ليييوهه يكللبب : رًس بغراخ 

محمس كان مغروو ؿحك ميهم 



قام الجس قاؿي وميه ًغاه وؿرب اول 

ؿربة بمحمس اللي ٓس واىكتم ًلقول واتجهة 

لْارس وؿربه وؿرب كاسر وػار ػمت 

ولحس تكلم بيس ؿرباته 

اه يييال حْر جوبي : محمس بهمس 

تستاهل : رًس 

تكْون : كاسر كان كاتم الؾحكة وقال 

رالظ 

اي وهللا اظ رالظ : ٓارس بألم 

تيضوا وًم الهسوء تحت ىنرات ابو محمس 

.. للييال 

 ..........••...........

اىتهى اليضاء وكليوا كلهم مه بيت ابو 

موغور 



ويف سيارة رًس كان يوتنر هيام تقلى 

كليت هيام وهي ماسكة بقوها بألم وهي 

ػارت م تتحمل الم الضهر السازس اللي 

ويه : كان يوهيها وركبت مى رًس وقالت 

بوروح ؟ 

البيت : رًس 

رًيس : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

! والمستضْى 

امسح ميتس يالله بوروح اػالً : رًس ابتسم 

مضوا االثويه للمستضْى وكان المستضْى 

اليسكري ومحس يسرله اال ببقاقته بس رًس 

ىسى يجيبها ووػلوا للبوابة وكلى اليسكري 

وىسل رًس طباك سيارته 

سالم ًليكم : رًس 



هال ًليكم السالم كيّ اقسر : اليسكري 

ارسمك يَايل ؟ 

بسرل القوارئ : رًس ابتسم 

هصا مستضْى ًسكري م تسرله : اليسكري 

كمواكه حرك قبل تغير مضكلة 

طسالْة : هيام ققبت وقالت 

ميك اليميس رًس : رًس م لّ لها وقال بحسة 

******** به محمس به قاؿي ال 

بقاقتك لو : اليسكري م ػسق رًس وقال له 

سمحت م ايب اتيرؼ للمسائلة 

رًس اىغيق وؿرب ًرق اليواز وبيسرل 

م يحتاج بقاقة ميقولة : ُغب وقال بحسة 

م تيرِ اىه ممووو تقلبوي واين اىا اللي 

! بيرؿك للمسائلة 



اًرِ اليميس رًس بس وش : اليسكري 

يؾموي اىه اىت اراِ ازرلك 

ىاز يل احس مه اللي : رًس بحسة وكأىه يأمر 

زارل كيب 

اليسكري استحقر رًس وزرل وسكر البوابة 

بضكل محكم وزرل زارل تحت ُؾب رًس 

اللي كان يْور 

وش الزم بقاقة ؟ : هيام 

ال : رًس كان طاز و السركسون بيسه وقال 

هيام استَربت ًغبيته بس سكتت وهي 

ماهي ىاقغته ييغب ًليها 

" زارل المستضْى " 

ٓيه واحس برا ازًجوي اال ُغب : اليسكري 

ازرله 



سليمان تجي تيلموي ليه  : ٢اليسكري 

سكر البوابة واىتنره واشا راح ارجى آتحها 

ىاػر هصا يقول اىه اليميس رًس : سليمان 

ٓس ىاػر مه مكاىه وكان بيقيح كوب قهوته 

!! ااايضضص : وقال بحسة 

ووش م ًقاين بقاقته : سليمان اىْجى وقال 

وش يؾموي اىه هو 

تستهبل ممووو تقلب اليقيس : ىاػر بحسة 

!! او اليميس او اللواء او الْريق بقايقهم 

!!! اسألك بالله : سليمان برًب 

ىاػر ٓس ركؽ للبوابة وكلى لرًس اللي كان 

واقّ برا سيارته ويمضي بهيبته وطموره 

ىاػر ًرِ رًس مه ههره وزب الرًب زارله 

لو سمحت : وقال 



بتسرلوي وال : رًس لّ له بقوة وقال بيغبية 

كيّ ؟؟ 

ىاػر ٓس اول م طاِ وجهه وتأكس اىه رًس 

حؾرة اليميس : وزق تحية بكل رًب وقال 

آتح البوابة : رًس 

ابضر كال ًمرك : ىاػر م استراح وقال 

استرح ييسكري : رًس ىاهر ٓيه بحسة وقال 

استراح ىاػر وكار للبوابة وٓتحها لرًس اللي 

زرل بسيارته وكاىت ميروٓة والكل ييرِ 

اىه سيارة رًس وٓسوا اليساكر والقازة 

والؾباـ لسرولية رًس والكل زق تحية له 

تحت حب واًجاب هيام بالمونر شا وكيّ 

اىه رًس موجس له هيبته بكل مكان يتواجس 

ٓيه 

 ............



يف سيارة كاسر 

: وًس ٓتحت الباب اللي جوب كاسر وقالت 

يالليل شيب بيجي ميوا ؟ 

ال م اهه م قال يل طيء : كاسر ؿحك 

يالله مضيوا : وًس استحقرت وركبت وقالت 

وليه ؟ : كاسر 

بوت : وًس تجاهلت كاسر تحت ىنراته وقال 

ليه ويه ؟ 

يووه مسري ًوها اىتنر يمكه : وًس بحسة 

تحس و زمها وتقلى 

وًيس ريير : كاسر مسك رسَها بقوة وقال 

 !!



وًس بألم تأكست ان كاسر مو ىْس اول 

اىت اللي ريير وش سويت : وًغبت وقالت 

! ًضان تمسكوي كصا 

كاسر ترك يسها وىسل مه السيارة وهو متأكس 

مليون ٓالمية ان طوق هي اللي الًبة 

ليييه : براسها وقال بحسة 

يووه مياز رلتوي : ليه ؿحكت وركؾت 

ليلى اكلى جيت جيت 

يالله اطوٓكم و رير التقولون : ليلى 

حتى : ليه لْت لها وهي توسل مى السرج 

اىتي سيري ًليوا 

ابضري : ليلى ؿحكت 

ليه م كاىت تضوِ كريقها وكان شيب 

وكاسر يوتنرون كان كاسر ابيس طوي مه 

السرج ًكس شيب اللي كان واقّ ًليه وكان 



يواهر يف رجول ليه ورلذالها وكيبها وماهي 

اال ثواين وػررت ليه وتيثرت وٓس شيب لها 

: ومسكها مى رغرها وّطسها ًليه وقال 

بسم هللا ًليتس 

يممه يممه : ليه تمسكت بنهره وقالت 

كان كل طيء يغير قسام ًيون كل مه 

كاسر وطوق واثويوهم كاىوا يحترقون ُيرة 

كاسر و ارته وطوق و رقيبها اللي م كاىت 

تكه له حب بس كاىت تتغوى الَيرة 

شيب كان قلبه يسق بقوة وهو تحقق حلمه 

ومسك رغر ليه اللي كان موحوت وقال 

ااااه يويلي ًليتس : بهمس 

ليه كاىت م تبي تتركه بس بيست موه تحت 

مالمسات شيب لذغرها وتركها بضويص 



اليه ابليسها : وبهسوء وقال بهمس لها 

!! والذغر 

ليه كاىت ترجّ ومغسومة مه اللي ػار 

شيب ليتك م لمستوي : قالت بهمس 

ليه ان طاءهللا اجل ارليتس : شيب بحسة 

تقيحيه ؟ 

كثر مه اي : ليه بسًل  ال بتذليوي اتمواك ا

وقت ثاين 

ػست ليه ًوه واتجهت لكاسر اللي مسكها 

ٓيتس طيء ؟ : وقال 

ال يروحي يسلم شيب م : ليه بغوت ًايل 

رالين اكيح 

ولو م سويوا : شيب ابتسم و جوب وقال 

طيء 



ايييه م : كاسر ىاهر ٓيه وؿحك وقال 

سويت طيء ابسز 

اح : شيب ؿحك وٓس و ؿربة طوق له وقال 

! وطْيتس 

رييير وش : طوق تغويت السًل وقالت 

!! اللي ػار قبل طوي 

ليه ىاهرت يف شيب اللي حتى وطوق تكلمه 

كان يقالى ٓيها وابتسمت بحب وهي 

تضوٓه يواهرها ومتجاهل طوق اللي م 

تستحق شيب ابًسا واللي اىجبر ًليها مه قبل 

امه بحكم ان ام طوق وام ؿاري روات كاىوا 

سلقتهم و شيب اقوى وكسروا ههره يف ليه 

كلمك اىا : طوق بيغبية  !! شيييب ا

! يبوت الحالل وش تبيه : شيب لّ لها وقال 

رييير وطصا االسلوبب ؟؟ : طوق 



هاتس شا بايق المهر وترا حمس : شيب 

يوتنرتس 

م بتوزيوي اىت ؟ : طوق 

ال يروحي بايق م ملكت ًليتس : شيب ؿحك 

ػح بس متى ؟ : طوق ؿحكت 

هاىت كلها يوميه واىكسر : شيب بهمس 

لألبس 

يوميه واو قريب مره : طوق 

شيب مضى وراح لكاسر اللي ىازاه 

هال وًس : شيب جاء مه طباك وًس وقال 

طذبارتس 

اهليه بذير واىت ؟ : وًس 

توي قبل زقايق : شيب ىاهر يف ليه وقال 

ػرت بذير 



ليه كاىت تحلّ ان قلبها يتْجر مه الحب 

: اللي ييقيها شيب وهو بايق م ملكها وقالت 

وًس ًقيوي الموازيل 

ليه : شيب 

هال : ليه ٓست وىاهرت ٓيه وقالت 

م جاتس طيء ػح ؟ : شيب ابتسم 

ال ال ييقيك اليآية يارب م قغرت : ليه 

طسًوة واجبوا : شيب 

يولس اسمى : كاسر 

لبيه : شيب 

لبيت حاج متى بتملك ؟ : كاسر 

ااااه ي كاسر م ايب بس بيس : شيب بسًل 

يوميه 



!! ريير : وًس احتست ىنرتها وقالت 

يووه ىسيوا ان ارتها ميكم : شيب ؿحك 

ميليك م بتتكلم واشا تكلمت : كاسر ؿحك 

بتيرِ وش بيغير لها 

تذسي : وًس ىاهرت بكاسر وقالت بقرِ 

تسوي يل طيء 

ههييه اىتي اىهبلتي : ليه بحسة 

ليه ميليتس كلها : كاسر ابتسم بذبث وقال 

ثواين وهي ميي بَرٓتي 

ليه اىغسمت وىاهرت بصيب اللي كان تاكي 

كلمها : و الباب ويواهرها بحسة وقال  ليتوي ا

مى بيؽ الواس 

قال كلمته تحت ػسمة ليه ومضى لسيارته 

وجى يكاسر وجى : وقالت وًس 



كاسر مسك ٓكها وقال بحسة وهو يغر و 

بسس ًاااز طْييتس اىقلبتتيي وال : اسواىه 

!! تبييه مه يروؿتس 

ليه لبست سماًتها وطَلت ارر محاؿرتها 

يف مضوار القب والجراحة 

: وًس برًب استوًبت و ىْسها وقالت 

! ووش م سويت طيء 

: كاسر بحسة زِ وجهها بييس موه وقال 

سسي حلقتس وكبتس ًوسي اشا ليبت 

طوق براستس اىا اهجستس بقريقتي 

وًس اىغسمت ككيّ ًرِ كاسر ًه طوق 

اسْه كيب : وقالت بهسوء 

كاسر م رز ًليها ومضى متجهيه لبيتهم 

 ..............



يف سيارة ٓارس بيس م كلمته امه يستذير 

ويضتري بيت بييس ًه اهله كان يمضي بيه 

حويوي : البيوت اللي ميروؿه للبيى وقال 

طرايتس ؟ 

يف ايص يييوين : حويه كْت جوالها وقالت 

ارتاري بيت : ٓارس 

!! يممه اىااا : حويه توسيت ًيوىها وقالت 

ايه اىتي اجل مه ُيرتس ؟ : ٓارس ابتسم 

حويه لْت بتقالى الضارو وكاحت ًيوها و 

بيت رمازي ومتشيه بالذضب البوي اللي 

كان يجصب واطجاره اؿآت جمال ألكراِ 

: البيت واطرت ًليه بسون اي مجهوز وقالت 

شاااك شاااك 

تم ابضري به : ؿحك ٓارس وقال 



تقسموا له بالسيارة وارص الرقم موه ومضى 

لبيت جسه تحت ػررات وحماس حويه 

ومسكاتها ليسه وكان ٓارس مبتسم وقلبه 

يسق لحويوه 

 ..............

يف بيت موغور 

هاك اطريب موية : موغور 

وبيسيييوه : سلمى ىاهرته بحسة وقالت 

! واللهجة كاىك تكلم لك ولس 

هاتس كيب بيسيه : موغور ؿحك 

اًصريوي كول حيايت اتكلم بالكاِ 

اىا حياتك واىا اللي اُير كالمك واىا : سلمى 

اللي اُير كل طيء ٓيك 



موغور ىسل لمبسمها تحت ػسمة سلمى 

: اللي كاىت ًيوىها متوسية وبيس موها وقال 

كلي لتس مه ساسي لراسي 

ًقوي الموية : سلمى ابتسمت بذجل 

موغور ؿحك بقوة وهو ًرِ اىه احرجها 

وتقسم وًقاها مويتها وطربتها سلمى بهسوء 

وهي تقالى بموغور اللي كان كويل 

وًريؽ وهيبة وجمال ورجولة وقالت بتذسر 

بسم هللا ًليك الرحمه ػرت اراِ : 

اًقيك ًيه مه كمالك والكمال لله 

هللا يارصين ًازتس حية ي : موغور ابتسم 

سلومتي 

بسم هللا : سلمى مسكت يسه وقالت 

ًلييك يييوىها تيال احؾوي 



اىسسح موغور وحؾه سلمى وم جلسوا 

ثواين اال وىاموا اثويوهم 

 ..............

يف المستضْى اليسكري 

رًس ويه اروح ؟ : هيام 

هواك : رًس اطر و الوساء والوالزة وقال 

تيال ميي : هيام مست يسها له وقالت 

رايْة 

رًس ىاهر بيسها الغَيرة مقارىة بيسه 

وبحجمها بحجمه كان ٓارق كبير بيوهم بس 

كاىوا اثويوهم يضوٓون كل واحس ٓيهم امان 

روحي لحالتس مقسر : لثاين وحغه له وقال 

اجي هواك 

ليه ؟ تكْى تيال ميي : هيام استَربت 



رًس ػس وارص جواله اول م سمى اتغال مه 

ٓارس واتجهة للمذرج تحت ىنرات الحسن 

مه هيام اللي بايق يسها ٓالجو وم مسكها 

رًس ولْت بحسن وهي كاتمة البكية وتقسمت 

للقسم وزرلت وىاهرت ٓيها السستر وقالت 

هال ماما كيّ اساًس اىتي ؟ : 

اىا حامل وايب آحع : هيام واليبرة راىقتها 

السستر مسكتها بيسها وهي كاىت تحسب 

هيام حامل بالحرام واىها رايْة اهلها يسرون 

اىتي روِ : ًضان كصا جات لحالها وقالت 

ًضان م ٓيه بابا ليص اىتي م ٓيه زواج ؟ 

هاااه ال ال هللا : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

يارصتس زوجي ميي 



السستر تْضلت وراحت توازي السكتورة 

اهليه كيّ : السيوزية وجات وقالت 

اساًسك 

كضّ ٓيوي الم مو : هيام برًب  ايب ا

كبييي 

تيايل ميي وش اسمك : السكتورة ابتسمت 

؟ 

هيام الرًس : هيام مه التوتر قالت 

والسكتورة م قغرت وسجلت اسمها كصا 

وهيام م استوًبت هي وش قالت وزرلتها 

ماطاءهللا الجويه : ُرٓة الكضّ وقالت لها 

بذير وكويس وتراه ولس 

ايه ازري : هيام ابتسمت 

كيب ي هيام الحيه بسري ًليك : السكتورة 

وًلى الوالزة ولكه ىبيك تهتميه بوْسك 



وتروحيه بيت اهلك ًضان م تضتَليه 

ويهتمون ٓيك ألىك مهسزة بوالزة الذسيج 

كيّ ييوي : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

والزة السابى ؟؟ 

بالؾبف : السكتورة 

ال يارب بايق م جهست له : هيام 

اول حمل ػح ؟ : السكتورة ؿحكت وقالت 

ايه بس م : هيام هست راسها بويم وقالت 

ٓيه مذاكر ػح واسباب االلم وطهي ؟ 

ايه م ٓيه مذاكر واسباب االلم : السكتورة 

قلت لك اىك تضتَليه كثير وتؾَقيه و 

الجويه و و رحمك 

رالظ تمام ان طاءهللا رير : هيام 



ان طاءهللا وبغرِ لك ازوية ويه : السكتورة 

زوجك ؿابف هو ػح ؟ 

ايه اليميس رًس : هيام 

مو ابوك رًس ؟ : السكتورة ؿحكت وقالت 

هاه ال زوجي : هيام استَربت وقالت 

كيب ليه قلتي يل اسمك هيام : السكتورة 

الرًس ؟ 

يمه مسري : هيام تْضلت وؿحكت وقالت 

وهللا اسمي هيام سيّ قاؿي 

وزوجك رًس محمس قاؿي ؟ : السكتورة 

هيام هست راسها بويم وقامت مى السكتورة 

ومسحت لها المرهم اللي حقته له ًضان 

السوىار ولبست هيام ًبايتها وكليت ميها 

ويوه ؟ : وقالت 



هيام لْت يميه ويسار وم كان لرًس اثر 

مسري وهللا : وقالت 

لولو روحي ىازيه يل : السكتورة 

تمام زكتور : السستر 

راحت توازي رًس وجلست هيام و كرسي 

جابته السكتورة لها 

رًس محمس ؟ : السستر بغوت ًايل 

ٓارس رالظ : رًس لّ لها وهو يكلم وقال 

استذير وطوِ واشا ىاقغك ٓلوس كلموي 

طوي وارز ًليك 

ابضر م تقغر يييون اروك : ٓارس 

ىيم : سكر رًس واتجهة للسستر وقال بحسة 

؟ 



السستر كاىت تواهر ٓيه بغسمة واىه كيّ 

اىت زوج مس : شا زوج هيام وقالت بذوِ 

هيام ؟ 

ايه وطْيها : رًس حف يسيوه و رغره وقال 

هيام ؟ 

تيال ميي : السستر مضت برًب وقالت 

مضى رًس وراها وطاِ هيام جالسة جوب 

السكتورة بَرٓة مه الَرِ وزرل وزق الباب 

ازرل ؟ : وقال 

ايه تْؾل حؾرة اليميس : السكتورة ابتسمت 

رًس زرل ووقّ ورا هيام ومسك كتوٓها 

امريوي : وقال 

ايب اكلب موك كلب : السكتورة 

امريوي : رًس 



هيام و مضارِ الضهر السابى : السكتورة 

والزم ترتاح واشا م حغلت الراحة ببيتك 

ؿروري توزيها بيت اهلها وكلمتها اىا 

ٓالموؿوو وقالت يل ًه امها والزم توزيها 

لها 

رالظ تقسر تجلس ببيتي وم : رًس بحسة 

تضتَل ػح ؟ 

ػح بس ميه بييتوي ٓيها حؾرة : السكتورة 

اليميس ؟ 

اىا مه ييوي : رًس اطر و ىْسه وقال 

واىت بسوامك ؟ الزم تكون : السكتورة ؿحكت 

ميها بكل ثاىية مه االطهر الثالث االريرة 

ًضان ىبيس ًه والزة الضهر السابى 

وبيسيه ؟ رالظ : رًس احتست ىنرته وقال 

بتغرِ اىا 



هيام كاىت متْضلة مه اسلوب رًس 

رالظ يسكتورة اىا : المسيقر وقالت بهسوء 

بكلم اهلي ميليتس 

اجل : السكتورة ابتسمت لهيام وقالت 

بالسالمة وًوسك موًس تيايل بيس طهر 

اطوِ الجويه 

رًس اىْجر بيغبية وتقسم وارص الورقة مه 

هصي ازوية ؟ : يسه السكتورة وقال 

ايه ىيم : السكتورة 

ييقيتس اليآية : رًس 

وهللا ال : كلى ومسك هيام بيسها وقال 

احاسبتس و الكالم اللي زارل 

اظ ٓضلتوا م تيرِ تتكلم اىت : هيام بحسة 

! وش اسلوب السيقرة شا 



كيس : رًس ّطس ًليها وقال  سسي حلقتس ا

بسيقر اىا الرجال واىتي ملكي ٓكري ٓيها لو 

! سمحتي 

هيام تركت يسه ومضت قسامه وكليت مه 

المستضْى وركبت السيارة واتجهة رًس 

للغيسلية اللي ٓالمستضْى وارص االزوية 

هيامي هصي : ورجى للسيارة وقال 

ًالجاتتس وبقولتس ٓالبيت اوقاتها 

اللي هو م يحتاج اػالً : هيام بيتب واؿح 

بقسر ارلع كل طيء بوْسي مثل م 

رليتوي اروح للقسم لحايل 

رًس ابتسم ولّ ًوها ومضى لبيتهم 

 ..............

يف بيت ابو محمس 



ام ٓارس ٓتحت الباب لحويه وٓارس وقالت 

! طْيكم تأررتوا رْت ًليكم : 

موجوزيه وهللا : ٓارس باس راسها وقال 

بس ارصىا ٓرة ىسور بيت 

ماطاءهللا و البركة يارب : ام ٓارس ابتسمت 

يارب : حويه 

زرلت ام ٓارس لَرٓتها وكليوا حويه 

بسيت : وٓارس لَرٓتهم وقال ٓارس 

اتحسّ الغسق 

مه وش ؟ : حويه ىسلت ًبايتها وقالت 

مه كل طيء م كوت : ٓارس ىسل ثوبه وقال 

ابيتس تحمليه ًلقول وم كوت ايب تحمليه 

قبل م استمتى ميتس 



اححسسوه : حويه كليت لساىها وقالت 

تستااهل قس قلت لك امص ىقلى بيت 

لحالوا بس احسه احسه 

: ٓارس اىسسح و السرير وهو يؾحك وقال 

وريب ي حويوي م امسح تمويت اين اجيتس 

واىتي تضتَليه واحؾوتس مه وراتس 

واطيلتس وآر ٓيتس بالبيت وابوستس 

بكل مكان بس ماش 

: حويه وقْت قسام باب الحمام وقالت 

احسه احسه رلك محرووم 

م يؾحكوي اال : ٓارس ؿحك بذبث وقال 

اىتس تحسبيه اين محروم اقول ازرلي ال 

اجيتس احضرتس 

حويه توسيت ًيوىها وزرلت بسرًة 

وسكرت الباب تحت ؿحكات ٓارس ًليها 



وماهي اال ثواين وكليت حويه ببجامتها 

ىمت ؟ : وقالت 

ال تيايل : ٓارس ٓتح ًيوه 

حويه اتجهت له وحؾوته وىامت وهي وزها 

م تروح مه حؾه ٓارسها وبالمثل كان 

ٓارس اللي باس راسها وىام بحب ميها 

 ....................

يف بيت كاسر 

!! لييه : كاسر بحسة 

وجى وطْيه : ليه ىسلت سماًتها وقالت 

اىسيل ويوجيتس ان طاءهللا : كاسر 

ليه ىسلت بحسة مه السيارة وسكرت بابها 

احسسسه يحيواىه : بقوة وقالت 



كاسر رٓى ثوبه وركؽ ورا ليه اللي ػررت 

: وكليت للبيت وقالت بغوت ًايل 

تكْيييه يالوًس 

آْاا : وًس كليت مه الغالة وقالت 

ابضضرري يب تيايل وراي 

وش : وزت ليه وراها وزرل كاسر وقال 

ييوي اطتَلت الحمية ؟ 

: وًس ٓتحت يسيوها تحمي ٓيها ليه وقالت 

ايه ابيس 

كاسر ابتسم بذبث واتجهة لوًس وطالها بيه 

م : يسيوه وحاوـ رجليوها و رغره وقال 

ًوسي ىنام البيس وبايق م ًاقبتتس و سالْة 

طوق 

ليه ػست بسرًة وركؾت للجواح حقها 

وزرلت وسكرت الباب وراها ومسكت قلبها 



اول م تصكرت شيب بسون اي سبب وقالت 

ييوي بيملك بيس يوميه : وزموًها توسل 

وبضوٓه يلمسها قسام ًيوين يارب ػبر قلبي 

يارب ػبره وًقه القوة ويارب بيس بيه 

طوق وشيب مثل م بيست بيه المضرق 

والمَرب وقربه يل يارب اين احبه وال اتحمل 

بيسه وٓرقاه وتمويت لمساته وكالمه 

الميسول يل م يوتهي وروٓه ًلي اااه يارب 

اكْي ىار ُيريت وحريقة قلبي ًليه 

زرلت ليه بيس م رلغت محاؿرتها وكاحت 

تبكي و السرير وهي تتموى اىها تضوٓه 

بييس ًه طوق 

" ًوس وًس وكاسر " 

!! كاااسسر : وًس بغسمة 

ًيوىه : كاسر اتجهة ٓيها لَرٓتهم وقال 



ىسلوي : وًس 

ترا يس وحسة وراتس : كاسر ابتسم وقال 

ييوي اىتي اللي طازه ًلي يحلوه 

زققت وًس وكان كاسر تاركها بس هي 

اووه يمه : متمسكة برقبته وقالت بْضلة 

ىسلت وًس وزٓها كاسر و السرير واًتالها 

اييه ؟ ويه الهياـ الحيه وال اشا ػريت : وقال 

تحتي توسيه كل طيء 

! اققووول التذليوي اقلبها : وًس بحسة 

تبيه تيتليوي ؟ : ؿحك كاسر وهمس لها 

وًس توسيت ًيوىها وزٓت كاسر واتجهت 

بترجييه كيب : للحمام تحت ؿحكاته وقال 

كيب 

! اىكتم كيب : وًس 



زرلت وًس الحمام وسكرت الباب وراها 

واتجهة كاسر للسوالب وبسل مالبسه وزرل 

ٓالْراش وبسا الووم يسيقر ًليه بس كاسر 

كان يوتنر وًس ومستحيل يوام بسوىها 

وماهي اال زقايق وكليت وًس مه الحمام 

يارب اىه ىايم : بموضْتها وقالت بهمس 

ال يروحه تيايل بس : ٓتح كاسر ًيوىه وقال 

وجيى ررطتتتويي : وًس ٓست وقالت 

ؿحك كاسر وحف وجهه و المذسة وكاح 

: مستسلم للووم تحت ػسمة وًس وقالت 

! اما ًاز ىمت 

م وػلها رز مه كاسر اللي اىهس حيله كول 

اليوم مه المذيمات واليشيمة والسوام 

: لبست بجامتها واتجهت له وحؾوته وقالت 

تيال ًوسي قرب 



كاسر رٓى يسه وحاوكها وّطسها ًليه وىامت 

وًس وهي تليب بضيره واىتهت ليلتهم وهم 

بأحؾان بيؾهم بييس ًه طهقات ليه 

وتيبها ومرؿها و شيب اللي ػارت حالتها 

ػيبة وهي تضوٓه وكيّ يليب ٓيها 

بكالمه وىنراته كاىت هايمة ٓيه ويف تْاػيله 

كاىت تبكي بحرقة وبالجهة الثاىية كان شيب 

يسره بهسوء وتاكي و باب سيارته قسام بيت 

كاسر ويتأمل جواح ليه وطرٓتها وىورها اللي 

ًيوين للحيه ػاحية : للحيه م كْى وقال 

توتنرتس يالّيه الصيب يالله ًساين م اىحرم 

موتس وال تروحيه مه يسيوي وًسى زواجي 

مه طوق يوتهي قبل يبسأ اشا كان ٓيه طر يل 

كمل  ولها وتحغل اللي احسه موي وال ا

ميها وتغبريه وتغيريه الثاىية اشا كان ٓيه 

رير يل ولضوق 



اىهى كالمه وهو م يسري ًه اىهيار ليه اللي 

تيبت حالتها وػارت م تاكل كويس وبسا 

الوحّ يسيقر ًليها والحب اهلكها بيس م 

.. كاىت جاهلة ٓيه 

 ..........•••...........

يف ػباح اليوم الثاين تحسيًسا بيت رًس 

هيامي ويه الرتب ؟ : رًس لبس بسلته وقال 

يف مكاىها : هيام ٓالمقبد قالت بغوت ًايل 

الميتاز 

ال م حغلتها : رًس 

هيام استَربت ومضت وكليت مى السرج 

احلّ ؟ : وزرلت الَرٓة وقالت 

وهللا م حغلتها : رًس 

! ييويلي ويوها كيب : هيام 



هياامي التؾيييوها : رًس بحسة 

هيام ٓتحت السوالب ورٓيت الموضْة 

هللا ال ييميوا : وحغلتها وقالت 

حغلتيها ؟؟ : رًس توسيت ًيوىه وقال 

شي ايص ؟ : هيام كليتها وقالت 

هاتيها : رًس ابتسم وباس راسها وقال 

اىوه ال بلبسك اىا : هيام ربتها وراها وقالت 

وكيّ بتوػليه لكتويف ؟ : رًس ؿحك 

هيام استحقرته وراحت جابت كرسي 

تسريحتها وتقسمت وركبت ٓوقه ومسك 

الحيه ترؿيه ىْستس : رًس رغرها وقال 

كصا ؟ 

ايه : هيام 

كيب يالله ابسي : رًس 



هيام قربت مه وجه رًس وكان يتأملها 

ويضوِ كيّ ريب ابسو بذلقتها كاىت هيام 

جميييلة بضكل يوجى كان جمالها مهيب 

وكاىت تْاػيلها توهي قلوب اللي يقاليوىها 

سبحان هللا م اًنم ػويه : وقال بهمس 

وقرب وباس رسها بقوة تحت ابتسامة هيام 

: اللي برزت ُمازاتها و رسيوها وقالت 

رلغت 

بيس رًس ورجيت هيام بالَلف وتيثرت وٓس 

رًس ومس يسه ورا ههرها وطالها مه االرؼ 

وكان رًس قوي وم تأثرت هيام وال كأىها 

بسم هللا ًليتس اىتبهي : تيثرت وقال 

وزتس  ًّ يييون ر

يييوين يالرًس : هيام بذوِ وبحب قالت 

توػيه طيء ؟ : رًس ىسلها بهسوء وقال 



هيام هست راسها بوْي وباست لحيته 

وابتسم رًس وكلى لسوامه 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

هاااااي يحلوييووي وحضتووىيي ان  )

طاءهللا اىكم بذيير وييجبكم البارت بكرا 

كتب لكم بارت كويييل  ويكوسي يبسأ وببسأ ا

 ، اييوه طرايكم بضوق �ومليياان احساث 

كتضْوا اىها تحب واحس ُير شيب تحت  اللي ا

جهل شيب بمغيره ميها واىهيار ليه ٓالجهة 

كضه يف قغتهم احبكم  الثاىية وراىا ا

 ( �اطوٓكم بكرا 

هيام هست راسها بوْي وباست لحيته 

وابتسم رًس وكلى لسوامه 



اِ وش بقيس اسوي الحيه : هيام بملل 

كليت للغالة بهسوء وهي م تبي تتيب 

ىْسها ابًسا واستوقْتها المراية ووقْت هيام 

يالله ي اييهم متى بضوٓك : قسامها وقالت 

بيه يسيوي وبيه يسيه الرًس 

قالت كالمها وهي تالمس بقوها وتحس 

بولسها يف احضائها كان قلبها بسق بحب 

لولسها وراحت واىسسحت و الكوب وتَقت 

ببقاىية ػَيرة وطَلت التلْشيون وحقت 

االٓالم وػارت تتابى تؾيى وقتها 

 .............

يف بيت كاسر 

كاسر ػحى وػلى ورلع واستَرب اىه م 

حغل وًس جوبه وكلى للغالة وطآها تحف 



حبيبي : ػحون الْقور و القاولة وقال 

ػباح الذيير 

يييوىها ػباح : وًس بحب ابتسمت وقالت 

الوور 

اوووّٓ : تقسم كاسر وباس رسها وقال 

مسسسك 

! كاسسر بس : وًس بذجل 

ًيوىه اسميي ويه ليه ؟ : ؿحك كاسر 

مسري ػحيت قبل ساًتيه وطْتها : وًس 

كالية مه المقبد للجواح حقها وميها 

الالبتوب حقها وكتبها هللا يييوها يارب 

ميقولة للحيه : كاسر توسيت ًيوىه وقال 

!! ػاحية 

! ييوي م ىامت : وًس 



كاروا وًس وكاسر لجواح ليه اللي كان بأرر 

لييه آتحيي : البيت وزق الباب كاسر وقال 

م وػلهم رز ليه اللي كاحت مه التيب 

وىامت وم حست بوْسها ابًسا 

رووحي جيبي السبير : كاسر برًب 

ووش مسري وييوه : وًس اىهارت تبكي 

حبيببيي لييه : كاسر حؾوها له وقال 

السمووو 

رايْة يغير طيء لها : وًس حاوكته وقالت 

: كاسر بيس موها وراح يسور السبير وهو يقول 

ال ميليه ان طاءهللا اىها كيبة 

ماهي اال زقايق وجاء كاسر بالمْتاح وٓتح 

الباب وزرل ًلى ليه وحغلها و السرير 



ىايمة بهسوء وواؿح ًليها التيب قرب موها 

يييوين التيباىيه : وباس راسها بقوة وقال 

رير ىَار ًليك ترا : وًس بحسة 

مه ارتي ؟ : كاسر ؿحك 

مه هاللك واىيكاسك ٓمرايتك : وًس 

كاسر لّ بقوة وُسر بوًس وسحبها لحؾوه 

ومبسمه و مبسمها تحت ػسمة وروِ 

وًس ال تغحى ليه وتضوٓهم 

هاه بايق : تركها بيس م كلبت الوْس وقال 

كمل ؟  تبيوي ا

ليه بقرِ وهي كاىت تضوٓهم بس ػست 

هللا يمَغك اىت وياها م جيتوا : وقالت 

تسووىها اال بَرٓتي وقسامي وبيسييه كيّ 

!! زرلتوا 



: ٓسوا كاسر ووًس وقالوا بوْس الوقت 

بسسم هللا 

بررراا : ليه قامت وقالت 

حبي تراه بيتي : كاسر 

حبيبي تراين ارتك وحاللك مه حاليل : ليه 

ليه تيايل آقري : وًس بذجل 

يحلوتس يالوًس مستحية : ليه ؿحكت 

واروي اللي م يستحي م اهتم 

اقول اظ ًارِ : كاسر ؿربها بذْه وقال 

اىتس محترقة 

رييير محتررقة مه : ليه بيتب واؿح 

اييضص قااًس تقهر ارتك الغَييرة ًضان 

!! م اىكتب لها شيب 

!!! هااااه تبيييه شييب : كاسر اىغسم وقال 



ليه استوًبت وػست ًوه وسحبها كاسر 

اىوققققييي : بيوّ وقال بحسة 

وش : ليه كان قلبها يسق بقوة وقالت بهمس 

اقول 

اىقققي تبييه شيب : كاسر كان يْور وقال 

لييه رٓؾتييه كيب الولس هيماان ٓيتس 

! وكليتي برؿو تحبيوه ورآؾته 

اىااا م : ليه اىْجرت تبكي بحرقة وقالت 

رٓؾؾته وكصاااب لو يهييموي م رققب 

! طوق ورالين وراه 

يوييلي وش : كاسر مسك راسه وقال 

المغيبة شي 

اايي مغيببة حبييته وىسمت اين : ليه بحسة 

! اررت تقسمه يل للسواج 



كاسر ٓس وحؾه ليه ومسح و طيرها وقال 

يييوين ي لييه وقسم بالله اىتس كثييير و : 

شيب 

و ان كالم كاسر كان مواساة لليه بس م 

كاىت تضوِ ىْسها كثير و شيب كاىت 

مالمح شيب حازة وكان جمييل بضكل يوجى 

بس برؿو ليه كاىت اجمل موه و كاىوا ثوايئ 

ماين كثير ًليه : جمييل جًسا وقالت بهسوء 

كثر م ان حبه كثيير و قلبي 

كان كاسر مغسوم ػسق مه حب ليه لصيب 

: وكان مه اول الساًميه لهم وقال بهسوء 

تبيه تغيريه الثاىية ؟ 

م بيتم السواج وبتضوٓون : ليه بحسة 

ىييمم ال : كاسر توسيت ًيوىه وقال 

!! يكوون تبيه تذربيه بيوهم 



ليه كاىت بتتكلم بس قاكيها كاسر وهو 

! وًس برا : يقول بحسة 

ايص ؟ : وًس لْت له بقوة وقالت 

برراا بكلمم ارتي لحالواا : كاسر بغراخ 

! كاسر ريير طْيك ًلييها : ليه 

مااالها زرذلل : كاسر اىْجر ًغبية وقال 

بييوواا 

وًس لْت و ىسلت زموًها وقالت بغوت 

ًازي ليه م ػار طيء : مهسوز 

وكليت وسكرت الباب وراها واتجهت ركؽ 

لَرٓتهم وسكرت الباب بالمْتاح وكاحت 

تبكي وهي م تحبه يغارخ ًليها رغوًػا اىه 

قسام احس 

طْيييك و البوتت : ليه بحسة 



وطص : كاسر مسك ٓكها بقوة وقال 

!! بتسوييه لضوق وشيب 

اىااا : ليه بغراخ وزموًها ارصت مجراها 

طْْت طضيء بيسمرر شيب لو يارص طووق 

! ساامى 

كثر ًليها وقال  ! ووش : كاسر ؿَف ا

ابييس ًويي كييب : ليه بألم 

اقوول اىقققي قبل يوػل : كاسر بحسة 

لرًس وتيرٓييه وش بيسوي لتس 

كثر وقالت  الاا تكْى يالكاسر اال : ليه بكت ا

الرًس اليسري اين احب شيب 

الرًس : كاسر تركها وجلس و ركبه وقال 

 اطهر ٥بييقيتس الصيب بيس 



ليه سكتت ًلقول وتوسيت ًيوىها وقالت 

ايص ؟ : 

سميتيوي : كاسر 

موآققة : ليه 

اًوبو ُيرتس : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

ػسق 

امسح ييوي بْكر : ليه مسكت ٓمها وقالت 

تيايل الْقور : كاسر مضى وكلى وهو يقول 

بس 

كيب : ليه 

لْت وحقت وجهها و مذستها وػررت 

بأًلى ػوتها مه الْرحة وهي تتموى يغير 

ػسق ومبسوكة ان رًس تسرل ووآق ألىه م 

.. كان له حس وقت م رقب شيب 



 .................

يف بيت ابو محمس 

ٓارس ٓس اول م وػله اتغال مه بيازر 

ارححبيي : ٓارس ابتسم 

هللا يبقيييه طذبارك ؟ : بيازر ؿحكت 

وهللا بذير واىتي كيْتس ؟ : ٓارس 

جيله زوم بذير اىا اسمى بتساوم ػح : بيازر 

؟ 

يب زقاييق وبقلى مه البيت : ٓارس 

تمام ترا اليوم ًملية حامس واىا واىت : بيازر 

مى بيؽ 

يالبييييه اجل كوويس زامي : ٓارس ابتسم 

ميتس زكتورة بيازر 



ٓارس ماله زاًي الرسميات : بيازر ؿحكت 

 سويه اًرٓك ٧يل 

وتيرٓيه اين اكققق وال ارصها : ٓارس 

رسميات ميتس 

كموي اشا وػلت : بيازر 

ابضري : ٓارس 

سكرت بيازر ولّ ٓارس بيقلى وػسم 

بحويه اللي كاىت مغسومة وزموًها 

متحجرة بييوىها 

بسسمم هللا طْْييتس : ٓارس طهق 

ررطتييووي 

وش اللي سميته قبل : حويه بغوت مهسوز 

!! طوي وش بيازر ووش شا االسلووب ميها 



ٓارس كان بيتكلم ويبرر لها ان بيازر اقرب 

 ٥ػسيقة ًمل له واىها متسوجة وًوسها 

ًيال وييرٓها مه ايام التقبيق بالمستضْى 

بس لْت حويه وركؾت لَرٓتها وسكرت 

الباب وراها 

حويوي اسمييوي رليوي ابرر لتس : ٓارس 

تقللى لبيازر شيي وهللا م : حويه بغراخ 

! تضوِ وجهي 

: ٓارس ابتسم وهو يحب ُيرة حويه وقال 

حرام ًليتس تضكيه ٓيوي 

وهصي ًاز ٓيها طك اىا : حويه بيتب واؿح 

تأكست مه اسلوبك ميها لكه هيييه اىا 

!! زوجتك وحامل موك وال حويتوي 

حوويه آتحي البااب : ٓارس بحسة 



حويه ارصت جوالها وزقت و رًس ووػلها 

ػوته 

هال حويه : رًس 

تكْْى يالرًس : حويه ببكي 

: رًس ٓس مه مكتبه وقال بحسة 

!!! وطضْييتسس 

تيال ارصين مه بيت جسي : حويه 

ريير ان طاءهللا بيت ابوي جوبتس : رًس 

روحي له 

ررًسز ٓارس : حويه زاز بكائها وقالت 

بيجييوي ًوس ابووي تيال وزين ميك 

وٓاااررس ووش : رًس اىْجر ًغبية وقال 

؟؟ !مسسوويي 

تيال وبقولك : حويه 



االن جايتس : رًس كلى مه مكتبه وقال 

حويه راحت للسرج وكليت لها طوقة 

ػَيرة وحقت ٓيها كم لبسة لها وكليت 

مه الَرٓة بيبايتها وكان ٓارس برا يف سيارته 

ومضى مه البيت وهو موقهر مه حركة 

ييوي كل شا الحب : حويوه وقال بحرقة 

! وتضك ٓيوي 

مضى مه البيت متجهة للمستضْى ًضان 

زوامه 

 ...............

يف مباين هيئة الؾباـ 

ويه موغور ؟؟ : رًس 

مسري وهللا بس ليلمك ترا سيوز : ػالح 

برا 



! اسألك بالله : رًس ٓس وقال 

وريب : ػالح ابتسم 

رالظ اىا بقلى اػالً بوقى ووػل : رًس 

سالمي لموغور 

كلى رًس بيس م وقى وزرل احس الَرِ قبل 

يقلى مه المبوى وحغل سيوز 

ارححب : رًس 

هللا يبقيييك : سيوز قام وهو يؾحك 

يالرًس 

رًس ابتسم وتقسم له وحؾوه وسلم ًليه 

ويييه الَيباات : السالم الحار وقال 

اي ُيبات اىتوا : سيوز استَرب وقال 

! رلغتوا مياملتي ليص اجي 



تستهبل ؟ مياملتك ارتْت مه : رًس ققب 

ًوسي 

ازري ألىهم حولوين : سيوز ؿحك وقال 

للواء هازي 

واشا رلغك السٓت : رًس مثل السًل وقال 

هازي تسحب ًلي اىا رويك 

" سالم الرجال " سيوز ٓس وباس رضمه 

آااا م ًاااش اللي يسححب ًلييك : وقال 

يالرًيس 

وش جابك كيب ؟ : رًس ؿحك وقال 

اقابلك وهللا بس رٓؾوا يسرلوين : سيوز 

ألن م ًوسي مياملة 

! موه اللي رٓؽ يسرلك : رًس بحسة 



ال وهللا م تروح له وال : سيوز اىذرش وقال 

تقوله طيء الرجال ويسوي طَله 

م بقوله طيء بس : رًس ليبها ػح وقال 

وهللا اشا م جيت ميي وًضاك وكرامتك يف 

بيتي الليلة اين ال اقوله وآغله بيس 

اهد : سيوز كان بيحلّ ويرٓؽ بس قال 

يالرًس وهللا م وزي اتكلّ ًليك 

اي كالٓة يذوي وهللا م جات اال مه : رًس 

كثر  كيبة راكر وال وهللا اىك تستاهل اللي ا

مه كصا يبو ٓهس 

هللا يقول ًمرك يبو محمس : سيوز 

تواًسين الليلة ؟ : رًس 

ابضر و رير ان طاءهللا : سيوز 



سلم ًليه رًس وكلى لبيت جسه ًضان 

حويه وماهي اال زقايق ووػل وركبت حويه 

سالم رًس طذبارك : وقالت 

: رًس ٓك حسامه وقرب وباس رسها وقال 

ارحبي يازهر قلبي ورجياىه ارحبي يالحويه 

كله وهللا اين بذير اىتي سالمات ًسى م طر 

؟ 

وهللا اىك اىت الذييير كله : حويه ؿحكت 

يروحي يالرًس بقولك السالْة 

اسلمي : رًس 

قالت له حويه السالْة كلها وكل رز سميته 

: مه ٓارس تحت ػسمة رًس وقال بحسة 

وويوه اللي م يستححي واليوتذيي ؟ 

كلى لسوامه ًضاىها : حويه 



مياز لتس رجية اال اشا برر : رًس اطتف وقال 

تغرٓاته واًتصر 

ابضر : حويه 

توجهوا لبيت رًس وىسلوا اول م تقْلت البوابة 

يارب هيامي ػاحية : وقال رًس 

هيامك ؟ : حويه ؿحكت 

ايييه هيااامي : رًس كلى مْتاحه وقال 

هللا يذلييكم لبيؽ يبو ايهم : حويه بحب 

اااخ بس ًساين : رًس مسك قلبه وقال 

اطوِ اييهم بيه يسيوي بسالمة هيام الرًس 

ان طاءهللا : حويه 

هياامي : زرلوا وقال رًس 

الا : م وػله رزها وزق الرًب بقلبه وقال 

يااارب 



! ووش : حويه ققبت 

زرل رًس وطآها ىايمه و الكوب والْلم 

طَال ابتسم براحة وتقسم لها وباس راسها 

هيامي : وقال بهسوء 

هيام ٓتحت ىع ًيوها وحاوكت رقبته 

ًيوىها جيت ؟ : وقالت 

ايه وحويه ميي ترا : رًس حؾوها وقال 

هيام ٓست وبيست رًس موها وهي اللي كاىت 

تستحي ًكس رًس اللي م كان يهمه احس 

اوه هال حويوي : وقالت 

حويه ؿحكت وتقسمت وحؾوت هيام 

ماطاءهللا البقه : وسلمت ًليها وقالت 

وؿح ؟ 

ايييييه هللا يييوي و ايهم و : هيام ؿحكت 

و ابوه 



امييييه واؿح : حويه ؿحكت بقوة وقالت 

مضَلك شا الرًس 

هيام رليتس قسها يروحه : رًس تكتّ وقال 

ابضر قسها : هيام ابتسمت بتيب وقالت 

وقسوز بيس 

المهم قبل اىسى ترا مسوي ًضاء : رًس 

لواحس مه اروياي الليلة 

!! تسستههببل : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

ريير ؟ : رًس بحسة 

! وهي ػازقة تستهبل : حويه 

اقول اليكثر ػرتوا ثوتيه تساًسوا : رًس 

وسووا لوا آذم ًضاء 

: هيام ُقت وجهها بمذسة مه الكوب وقالت 

اااااااه هللا يغببررىيي ًليييك 



بقلى اتروش وبوام : رًس ابتسم وقال 

 اليغر ٥ػحيوي الساًة 

كيب : هيام 

اسميي قوٍم تياوىو : كلى رًس وقالت حويه 

ماشلو 

زيق و سلمى بس : هيام 

ؿحكت حويه وراحت تسق و سلمى 

ووػلها ػوتها 

هااه : سلمى 

الواس تسلم واىتي تقوليه هاه حتى : حويه 

ًيوين م ٓيه 

تكلمي وش تبيه ؟ : سلمى 

تيايل بيت رًس بوقبد ًضاء : حويه 

وىتساًس مه هيام 



جوووي يالله بكلم موغور : سلمى ابتسمت 

واجي 

تمام : حويه 

سكرت حويه ورجيت لهيام اللي كليت 

للمقبد ًضان تبسأ بأول اػوآهم 

ترا سلمى بتجي تساًسىا : حويه 

كْو ًليها ػقرة ارت الصيب : هيام ابتسمت 

حويه جلست وكلى الذؾروات وػارت 

اخ يالصيب وش : تققى السلقة وقالت 

سويت يف ليه 

آّ للحيه م تذقته : هيام 

وال اهه اىها بتقسر : حويه 

هللا يقوي قلبها يارب : هيام بسًل 

ياارب : حويه 



وماهي اال ساًة وجات سلمى وميها 

ًْضها وبسأت تقبد بيس م سلموا البوات 

! هيام اجلسي : وقالت 

ال وهللا مرتاحة ميليتس : هيام 

سلمى ؿموت وكملت طَلها وهيام يسها 

بيسيوهم وبيس ثالث ساًات كان المجلس 

ووااه بوات هللا : جاااهس وقالت هيام 

اليحرموي موكم 

وال موتس يهيام الرًس : حويه 

وال موتس يييوين : سلمى 

ىرزها لكم وهللا اىتنروين : هيام 

كليت سلمى لموغور اللي كان يوتنرها 

ًضاىها قالت له تبي تتكضد ورجيت ميه 

لبيتهم اما حويه وهيام جلسوا يتقهوون 



كم : ٓالغالة وطويات وىسل رًس وهو يقول 

الساًة ليه م ػحيتوين ؟؟ 

ىسييت بس ميليك بسري : هيام 

كان البيت مبذر باليوز وم كان واؿح ريحة 

وطكلتس ىسيتي اليشيمة : االكل وقال رًس 

بيس 

اقول جيلك ٓساها م رلت ػوّ اال : حويه 

وسوته لكم 

رًس ابتسم وكلى للمجلس وطاِ كيّ 

هللا اليحرموي : الضَل يبرز الذاكر وقال 

ػسق موهم 

ًوسي : كلى جواله واتغل و كاسر وقال 

ًشيمة تيال بيتي 

ابضر بسق و الييال كلهم وىجي : كاسر 



بسق و ٓارس : رًس بحسة 

سكر رًس واتغل و ٓارس ًلقول 

ارحبب : ٓارس 

بتجي ًوسي ًشيمة ؟ : رًس 

ابضر وهللا بسيسك يبو ايهم : ٓارس 

رًس كان يضتقق مه الْرحة اشا احس قاله ابو 

حسابك ميي بس : ايهم وقال 

وش : ٓارس م كان يسري وش السالْة وقال 

؟ 

بيسيييه يرجال : رًس 

سكر رًس تحت ٓؾول ٓارس ييرِ وش 

السالْة وهو م يسري ان حويه يف بيت رًس 

 ...............



يف بيت كاسر 

وًيس : كاسر زق باب ُرٓته 

م بْتح اىقلى : وًس 

يذي اسّ آتتحي : كاسر 

تقللى : وًس 

ابلص ًقيوي ثويب كيب : كاسر 

ووييه ؟ : وًس ٓتحت ًلقول 

بييه رمضتس : كاسر طالها بيه يسيوه وقال 

وًيوتس 

اىضهس بالله : وًس حاوكته وقالت 

رًس مسوي ًشيمة لواحس مه اروياه : كاسر 

وًازموا 

مرجلة بس ؟ : وًس 



ييبب : كاسر 

ىسلها وباس رسها واتجهة للسوالب وكلى ثوب 

وطماٌ ولبس وتيقر ورلع وكلى متجهة 

لبيت رًس 

 ................

يف بيت ابو ؿاري 

شيب كان موسسح ٓالمقلف بيس م رجى مه 

زوامه وزايد وىام ًلقول 

ايه ىايم : بيان بهمس 

كويس امضي يالله سالم برا : اليووز 

كليوا بهسوء الثوتيه وهم يسًون م يغحى 

شيب اللي بيضرطحهم 

و ويه ؟ : شيب 



: ٓسوا بيان واليووز بغراخ وقالت اليووز 

زوجي برا 

وبيان ؟؟ : شيب بحسة 

بجي ميها اساًسها ًوسه ؿيوِ : بيان 

ورير م : شيب كان ميت تيب بس قال 

! تيسميووا 

رًس : بيان م قسرت تمسك الحقيقة وقالت 

مسوي ًشيمة وهيام قالت بتسوي جمية 

بسيقة 

ًضاء الرًس ٓالليل ػح ؟ : شيب 

اييه : اليووز 

شيب ًقاهم ههره وكاح مستسلم للووم 

وألحالمه بليه 



اما البوات كليوا لسالم واتجهوا لبيت رًس 

 ٦بحكم ان الساًة ػارت 

 ..............

يف بيت كاسر 

يالله ؟ : ليه 

يالله : وًس 

كليوا لسالم اللي اتْقوا مى اليووز تذليه 

يجيبهم لبيت رًس 

سالم : ليه ووًس 

رز السالم : الكل 

بضرى رير ويه محمس : ليه ؿحكت 

اظ مستحيل يوزييوي بيقول : بضرى 

مرجلة ومسري وش 



وطوق ؟ : وًس 

بتجي مى : ليه زٓرت بقرِ وقالت بيان 

شيب 

قال لتس ؟ : وًس ابتسمت 

اتوقى : بيان 

رالظ بوات ازًجوا الرجال : ليه بحرقة 

رير  )وًس ىاهرت بليه وقالت بوْسها 

طْيها ليه ػايرة سْيهه وم تبي السيازة 

 (؟ !لَيرها 

اتجهوا لبيت رًس يف سيارة وحسة ووػلوا 

يالله اشا رلغتي زيق : بيس زقايق وقال سالم 

ًلي يروحي 

ابضر : اليووز 

زرلوا البوات بسررًة ًضان الرجال 



بووااات ال ال تسقوون رًس موجوز تيالوا : هيام 

مه هواا 

يووه يالله : بيان 

هيام حويه ًوستس ؟ : ليه 

ايه ازرلوا يالله : هيام 

زرلوا البوات البيت وٓسذوا اليبايات 

وجلسوا بهسوء مى بيؽ وسوالّ وؿحك 

مى بيؾهم ويوتنرون سلمى تجي وتكمل 

جلستهم 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا



هااااي البارت قغييير وم ٓيه احساث مهمة  )

بس الجاي اوووه بيحرقكم حرررق استمتيوا 

 ( �اطوٓكم قرريييب 

زرلوا البوات البيت وٓسذوا اليبايات 

وجلسوا بهسوء مى بيؽ وسوالّ وؿحك 

مى بيؾهم ويوتنرون سلمى تجي وتكمل 

جلستهم 

هيام : حويه 

لبيه : هيام لْت لها بهسوء وقالت 

لبيتي حاجه بايق ًوستس : حويه ابتسمت 

تضوكلت ؟ 

ايه مذسن ٓوق بروح اجيب : هيام ؿحكت 

ال وهللا ان تجلسيه وال ىاسية : حويه قامت 

اىتس زرلتي السابى 



م زرلته بايق اسبوو وطيء : هيام 

اىققي بس : حويه 

مضت حويه وكليت ٓوق اول م قالت لها 

هيام مكان التضوكلت 

: وًس ىاهرت بليه اللي سرحاىه بييس وقالت 

ليه ويه وػلتي ؟ 

هااه موجوزة : ليه لْت بقوة وقالت 

طْييتس كييب : وًس ؿحكت 

وًس : ليه قربت مه وًس وهمست لها 

! اهجسي ترا م اىتي ًاجبتوي هالْترة 

! آا وش سويت : وًس اىغسمت وقالت 

تحسبيوي ُبية ؟ ترا واؿح : ليه بحسة 

اىتس م تبيوي اتسوج شيب لكه اهجسي 



وًس بيست ليه ًوها واستحقرتها وقامت 

مه جوبها تحت ػسمة ليه وهي م تسري 

وطْيها وًس قلبت وم كاىت تسري ان طوق 

ورا حركات وًس الَريبة 

ليه قريب : هيام بهمس 

لبيه : ليه قامت وجلست جوب هيام وقالت 

يهيام الرًس 

طسالْة ؟ : هيام 

بيسيه بقولتس : ليه 

سكتوا البوات وطوي وزرلت سلمى و ىسول 

حويه مه السرج وميها الضوكلت بيسيوها 

اووه حووييه هال بالحامل : سلمى 

والمحمول 

ييييوىها : حويه ؿحكت وقالت 



سلمى ىسلت ًبايتها وتقسمت وسلمت و 

البوات وجلست وماهي اال زقايق وزرلت 

هااااااي : طوق وقالت 

هال ، اهلييه : البوات بغوت واحس 

! سلمي وش هاي : سلمى بحسة 

اِ سلمى التغيريه : طوق ؿحكت 

حساسة 

طوق ليه جيتي مه باب : ليه قامت وقالت 

الرجال ؟ 

!! وليه ػازقة : هيام ٓست 

ال ًاز : حويه بغسمة 

وش اسوي : طوق ابتسمت بأستْساز وقالت 

شيب جابوي مه هوا 



ليه طست و الْوجال اللي كان بيسها 

واىكسر وكار القساز بيسها واىكبت القهوة 

ًليها 

البوات ػرروا بغوت واحس ًكس ليه اللي 

كاىت ىنراتها حازة يف طوق وم تأثرت ابًسا 

ليييه بسسم هللا ًليييتس : حويه بغراخ 

هيام كاىت ماسكه بسلمى اللي واقْة ًوس 

لييه ُبييية : ليه وتغارخ ًليها وهي تقول 

!! اىتي يستتس 

ليه قامت وبان ٓرق القول بيوها وبيه حويه 

: وسلمى اللي كاىوا اكول موها وقالت بحسة 

ابيسوا م ٓيوي طيء 

تجاهلتهم ليه ومضت بيوهم واتجهت 

للحمامات وحقت يسها تحت المَسلة 

اااه  )واىغيقت مه قوة االلم وقالت بوْسها 



كل شا قهر وُييؽ مه طوق اػالً كيّ 

تتجرأ تتكلم بثقة وهي تذوىه والسبضة شا م 

 (!!! يسري ًوها 

لْت يسها بموسيل وزرلت للغالة وقابلتها 

: هيام ميها طوقة االسيآات وقالت بحصر 

لييه يييوين تيايل اًقم لتس جرحتس وال 

تذليوها بذاكري 

مه ًيوين : ليه ابتسمت بحب لهيام وقالت 

يهيام الرًس 

كاىت هيام توهار مه الْرحة اشا احس طبك 

وزها وكأىهم يوؿحون ملكية  ًّ اسمها بأسم ر

اجلسي : رًس واىتماء هيامه له وقالت 

جلست ليه ومست يسها لهيام اللي ًقمت 

الجرح ورلغت ولْته بضاش وققبته 



سالمتتس وهللا ًساه : واىتهت وقالت 

بيسويوتس وال ٓيتس 

: ليه ٓكرت بضوق ًلقول وابتسمت وقالت 

امييييوه 

ؿحكت هيام وقاموا ورجيوا للجلسة بيس م 

ىنْت سلمى القساز وحويه مسحت القهوة 

ىتابى ٓلم ؟ : اليووز 

اِ تصكرت الْلم اللي حقيته : هيام بملل 

اليوم يويلي يبوات يجيب الؾيييم 

وهللا محس : ؿحكوا كلهم وقالت سلمى 

حستس 

الااا اليْوتكم كار ًقل رًس : حويه ؿحكت 

اليوم واررتها السبضة شي ىايمة بالغالة 

والتلْشيون طَال 



يذي وش : هيام اىْجرت ؿحك وقالت 

اسوي يجيب الووم 

وش اسمه ؟ : طوق بؾحك 

هل الَباء ًوستس وراثة وال : هيام ققبت 

ًه جهس ؟ اقولتس يجيب الؾيم وتبيه 

اسمه 

: الكل كاحوا يؾحكون وقالت طوق بحسة 

اللي هو م يؾحك 

اال وهللا يؾحك : وًس وهي تسمح زموًها 

!!! ووًييسز : طوق ػررت 

ومرؼ : الكل ىاهر بضوق وقالت بضرى 

يمرؿتس سسي حلقتس ياللي م تستحيه 

!! وراتس كليتي البوت بسم هللا : ليه بحسة 



مالتس طَل اىتي وهي ارتي : طوق بحسة 

وبكيْي 

يمه طْيها شي ؟ : هيام استَربت وقالت 

هيييه : سلمى اًتلى ػوتها وهي تقول 

كبر موتس  اىتي بسس ًاااز احترمي اللي ا

! واىكتمي 

رالظ بوات طْييكم م قالت : وًس بحسة 

! طيء 

وًس تستهبليه : ليه توسيت ًيوىها وقالت 

؟ 

وًس ىاهرت بليه واستحقرتها وقربت مه 

طوق : طوق وقالت 

هال ؟ : طوق ابتسمت بكالٓة 



: وًس همست لها قسامهم كلهم وهي تقول 

ميليتس موهم 

م : طوق ؿحكت بأستْساز وقالت بهمس 

اهتميييت اػالً 

الكل كاىوا يواهرون وًس اللي اىقلبت بيوم 

وريب م ييرِ لها : وليلة وقالت ليه بهمس 

اال كاسرها لكه هيييه يوًس 

ػااازقة : حويه ؿحكت 

ايه كلوا ىسري وهللا : سلمى ابتسمت 

ليه ابتسمت بذبث وقامت توازي كاسر 

ًيوين : وزقت ًليه ووػلها ػوته يقول 

تقسر تجي ورا البيت ؟ : ليه 

ليه ًسى م طر ؟ : كاسر 

ال ال بس ابيك : ليه ابتسمت وقالت 



ابضري : كاسر 

سكر كاسر وكليت ليه ورا البيت وقام كاسر 

و ويه : تحت اىنار اروه الرًس وقال بحسة 

يبو محمس ؟ 

طويات واجيك يبو ايهم : كاسر ابتسم 

اىقق : رًس قام ومسك يسه وسحبه برا وقال 

! وش اليلم 

وهللا اين م اًلم لكه بروح اطوِ : كاسر 

وش تبي ليه واجيك واىت رلك ًوس 

ؿيوٓك 

اًجل : رًس ترك يسه وؿبف طماُه وقال 

ًلي 

ًلى شا : كاسر اطر بيسه و رضمه وقال 

الذضم 



زرل رًس للمجلس واىقلق كاسر رآى ثوبه 

ليوىه : ويركؽ وحغل ليه ورا البيت وقال 

وطْيتس ؟ 

وًس وطْيها ؟ : ليه لْت له وقالت 

هاااه : كاسر زب الرًب بقلبه وقال 

!! وطْيييها 

ال ال اقغس : ليه مسكت كتوٓه وقالت 

متَيرة وػايرة تحب طوق ٓجأة اىت قايلها 

طيء ؟ 

يااشا الضووقق وش : كاسر مسح وجهه وقال 

! ليوتها شيي 

اآّ مسررريي قاههرتوويي : ليه تذغرت 

رالظ : كاسر كاىت ىنراته حازة وقال 

ازرلي وىازي يل وًس 



ال ال ال مو الحيه : ليه اىغسمت وقالت 

ىاقضها ٓالبيت 

م بسوي لها : كاسر ابتسم و جوب وقال 

طيء هاتيها 

وًس ؟ : ليه 

وًس اين م اسوي للوًس طيء : كاسر 

وًس : ليه ابتسمت وزرلت وقالت 

رير ؟ : وًس لْت بكرهه وقالت 

ليه كاىت ماسكة ىْسها م تقول وتغْق 

كاسر يبيتس : وًس وقالت 

وييوه ؟ : وًس ٓست وقالت 

ليه مرت مه جوبها وهمست لها وهي تقول 

اطوٓتس كريت ألروي احسه لتس : 

! تيقليييه 



: وًس اىغسمت وكليت بهسوء لكاسر وقالت 

لبيه 

تيايل : كاسر ٓك اللقمة مه وجهه وقال 

امرين : وًس تقسمت ووقْت قسامه وقالت 

وطْيتس ؟ : كاسر بحسة 

هاه ؟ م ٓيوي طيء : وًس 

وًس احس يحضي راستس ؟ م : كاسر 

هقيتتس تمضيه ورا كالم الواس يوًس 

الكاسر 

ماطاءهللا ليه : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

تضكي لك ؟ 

واشا تضكي يل : كاسر احتست ىنرته وقال 

! تحسبيه اين م الحنت اىقالبتس 



الناهر ًرٓوا : وًس ابتسمت بأستْساز وقالت 

مه اللي يوحضى راسه ويمضي ورا كالم 

الواس 

ػست تبي تمضي واىغسمت ومه سحبة 

كاسر لها وهو ّطازها ًليه وقاكى المسآة 

: بيوهم وبان ٓرق القول وقال بحسة 

يالوًيسز التحسييوي و طيء اىاا م ابييه 

كاسر : وًس كان قلبها يسق بقوة وقالت 

طْييك ًلي 

كاسر ابتسم وشابت وًس وهي تيضق 

اىا اللي طْيوي وال م ركسيت : ابتسامته وقال 

و كالمتس يل قبل طوي 

كاىت رقة كاسر الثاىية اىه يجيب راس وًس 

وتوغاٌ له وٓيالً ىجحت وهي م تقسر تقاوم 



اسْه وهللا اسْه : كاسرها وقالت بحب 

كوت ميغبة ومسري وش ٓيوي 

ماش زًلت رلي طوق : كاسر تركها وقال 

توػلتس ميها لبيت اهلكم 

مضى كاسر واستوقْه حؾه وًس له مه 

ال وهللا مايل رجية اال ميك : وراه وهي تقول 

وزك  ًّ تكْى يالكاسر ال تذلي و

كاسر استوجى مه ًسوتها ٓيه بس كان ىاوي 

ابيسي : يلوي شراًها ويرجيها للغواب وقال 

موي زًالاان 

ىاهرين كيب : وًس 

ببوستس ترا لو : كاسر ابتسم و جوب وقال 

الّ 

! كاااسسر : وًس توسيت ًيوىها وقالت 



ازرلي واًقلي : كاسر ؿحك ولّ لها وقال 

ووهللا اشا ًاز وػلوي طيء وال اىتس 

متَيرة وؿاربة طوق براستس اين ال اتغرِ 

ميتس تغرِ م تبيوه 

م سويت طيء اػالً لكه ابضر : وًس 

بيسها كاسر موه وكلى لمجلس الرجال 

ورجيت وًس وهي ٓيالً راسها مليان مه 

ترا ليه  )سوالّ طوق اللي كاىت تقول لها 

بتذرب بيوكم اين وكاسر الزم تقرزيوها مه 

وكالم كثييير و ىْس الغياٌ  (بيتتس 

ماهي اال زقايق واًتلى ػوت الرجال 

يرحبون بؾيوٓهم 

ارحببوواا : رًس وكاسر والييال كلهم 

هللا يبقيييكم يييال قاؿي : سيوز ابتسم 



زرلوا الرجال بيس م سلموا و بيؽ وبست 

: السلة تلّ ٓالمجلس ًليهم وقال رًس 

سيوز طحالك ؟ 

بذييير جيلك بذيير : سيوز 

يييال بال رسميات تكْون رلوىا : ٓارس 

ىسرل ببيؽ ًلقول اىا ٓارس به ىازر به 

قاؿي 

واىا سيوز به همام به : سيوز ابتسم 

ًبساليشيس 

وىييمم : الكل 

م ًليكم زوز : سيوز ابتسم 

ايييه وش االربار واليلوم بضرىا ًوك : شيب 

ووش ػار و مياملتك 

يهال وهللا يالصيب : سيوز 



كاىت ميرٓة شيب وسيوز ميرٓة طَل 

وشيب هو اللي حول سيوز و رًس وتيارٓوا 

ًلقول وػار يقع ًليهم اللي ػار 

حمسلله يارب اىها ًست و ريير : شيب ابتسم 

وهللا اىه مه تحت اوامر شا الرجال : سيوز 

اطهس بالله اىه رجااال ابه رجاال وميرب 

الجس والذال 

كان سيوز يأطر و رًس اللي ابتسم وقال 

ميلييك زووز ىْساك : بغوته الررّيم 

ػاروا الييال يارصون وييقون مى بيؽ 

رًس تيال طوي : وقام سيوز وقال 

سم ؟ : قام رًس له وقال 

ايب الحمام هللا يكرمك : سيوز 

برا جوب المضب : رًس ابتسم وقال 



" ٓهمت " ابتسم سيوز وهس راسه بميوى 

وكلى للحوش ومضى ورا البيت وهو م طاِ 

المضب اللي كان ورا الجسار واتجهة للباب 

حغله قسامه وزرل وػقى يف ليه اللي 

كاىت كالية تبي تجيب جوالها بيس م ىسته 

برا 

سيوز وقّ وػوم ٓيها وكان قلبه يتراًس 

مه جمال ليه وبوْس الجهة كاىت ليه 

مرًوبة وتواهر بغسمة وقال بغوت مسموو 

ال اله اال هللا والجمماااال سبحاان مه : 

! سواس 

ليه كاىت ترجّ وواقْة وال قسرت ترجى 

رقوة وحسة ورا واىْجيت صيازة مه شيب 

اللي ٓس اول م تيرِ و مالمح ليه وطاِ 

سيوز قسامها وكار لهم وُقاها بضماُه 

يووولسز محاارمموااا : وهو يقول 



طوق سميت ػوت شيب وىاهرت وطآت 

جيوس ليه االسوز والتوب الورزي اللي كاىت 

البسته وكاىت بيه احؾان شيب اللي حاـ 

يسه ورا رغرها وّطازها ًليه كاىت ليه 

بتوهار مه قرب شيب وريحة طماُه وقرب 

ػوته وحركاته ومالمسة كْه لذغرها اللي 

كاىت تموت وتييسها 

وريب م زريت كوت ايب الحمام : سيوز برًب 

حغغل ريير توكل الحمامات : شيب بحسة 

ورا 

مضى سيوز يركؽ وهو قلبه وال ًقله ميه 

كاىت ليه مستحلة كل تْكيره 

شيب ورر كتمتوي وبيسيه وش : ليه بهمس 

! محارمك تستهبل اىت 



شيب سحب طماُه مه ًليها وتلقم وػس 

ًوها وتوسيت ًيوىه اول م طم ريحة ًقر 

ليه كم مره : ليه بضماُه كله وقال بحسة 

!! بقولتس لياز تقلييه برا 

ليه كاىت بتموت وتضوِ ًيون شيب 

شيب : باللقمة وقالت 

شيب لّ لها وكاىت ميها بقاىية سحبتها مه 

لبيه : الغوسوق اللي جوب الباب وقال 

يييوىه وروحه وقلبه 

شيب الزم اقولك طيء : زق قلب ليه وقالت 

كصب بحرِ واحس وال  ًه طوق ووهللا اين م ا

اقغس اين اررب بيوكم 

شيب سكر الباب ًضان محس يضوٓهم 

وسحب ليه له وققى المسآة بيوهم وقال 

! اىققيي وش طايْة يف طووق : بحسة 



ليه اىغسمت مه قرب شيب وريحة ًقره 

: اللي كاىت مشيج بيه السران واليوز وقالت 

شيب تكْى ػسقوي 

! اًوبوتس اىققي : شيب 

طوق : ليه سمت بالله وتكلمت وهي تقول 

.. تذو

قاكيها كّ مه طوق اللي كليت ًلقول 

اًوببوتتس : وقالت بغوت ًايل هس روح ليه 

م ٓييتس حياااء الرججال مذقووب 

!! وتتلسقييه ٓيييه 

وكسسر : شيب مسك ٓك طوق بقوة وقال 

!! م يجبرر ييحيوااىه 

ليه اىْجرت وزٓت شيب ولْت طوق 

اىتيي : وػْقتها كْيه مو واحس وقالت بحسة 

الحيوواىه وبيسييه م اين اىا ارت الرًس اللي 



تؾربيوي وتروحيه ورقيبتس هو اللي 

سحبوي له ييوي تْاهمي ميه مو ميي 

شيب كان ماسك يس ليه بس ال ليه حست 

ليه : ٓيه وال شيب حس بوْسه وقال 

هللا : ليه لْت له وىاهرت بييوىه وقالت 

يييوك ويقويك يارب 

سحبت يسها وهي ترجّ ومغسومة مه 

ليه اىتنري طوي : اللي ػار وقال شيب 

تجاهلته ليه وكملت وهي تضوِ اللي ػار 

اطارة اىها تسكت ًه رياىة طوق لصيبها 

رييير لييه م : طوق كاىت مغسومة وقالت 

! زآيت ًوي 

شيب مضى متجاهل طوق تماًما وقلبه 

يحترق و ليه و و موؿوو طوق اللي ؿرب 

بوع راسه مضى للمجلس وزرل وجلس 



بهسوء وهو يراقب سيوز اللي واؿح اىه 

اىذبع وكان قلب شيب لهيييب يحترق 

اًوببو مه المك وال احس  )وقال بوْسه 

 (! يضوِ ليه وال يوذبع 

يالرًس ازري اين : ماهي اال ثواين وقال سيوز 

كلمك بالموؿوو وازري اين  ُلقان يوم ا

مْروؼ استضير ابوك لكه اىا اكلب قربك 

رًس ٓس لسيوز اللي كان رجال وكل بوت 

ابضر وهللا بيسك : تتمواه وقال 

اىغْق شيب وهو يسمى كل كلمة قالها 

يالرًس تبي قهوة ؟ : سيوز وقال بحسة 

ال وهللا : رًس لّ لصيب وٓهم مقغسه وقاله 

كرم بس ابيك اىت تيال طوي  ا

وال : قام شيب وكلى ولحقه رًس وهو يقول 

اقاكيك ي سيوز ثواين بس 



ابس رص راحتك : سيوز وقلبه يسق لليه قال 

كلى رًس لصيب وكار شيب ومسك ياقته 

!! طككلك ىااويي تيقييه لييه : وقال بحسة 

وهللا اىك تذسي ماهو اىا : رًس ابتسم وقال 

اللي اثوي كلمتي لكه اشا م مضت االمور 

ميك اىت وليه اىا مستيس ازوجه ليه 

وقسسم بالله ان تحرم : شيب كان يْور وقال 

!! ًلييه واىا ولس ًبسهللا 

وىييمم : رًس 

شيب كاىت ًيوىها ترجّ بذوِ اىه يذسر 

اىا كالبك يالرًس اىا ىاريك م : ليه وقال 

تيقي ليه احس ُيري 

رًس بحسة ٓك يسيه شيب ومسك راسه مه 

اىت يف وجهي وطوبي وابضر وهللا : ورا وقال 

باللي يقيب راكرك 



شيب ارتاح لرًس بس م كان مقمه لسيوز 

اللي زرل ٓجأة لحياتهم بسون سابق اىصار 

هاه وش قلت : زرلوا للمجلس وقال سيوز 

؟ 

زي م قلت لك الرأي رأي طيباىوا : رًس بحسة 

وم ىيقيك كلمة مه وراهم وىذالّ طورهم 

لكه ابضر ان طاءهللا رير 

ان طاءهللا : سيوز توتر وقال 

وراه شا ؟ : سكتوا ٓجأة وقال ٓارس بهمس 

! اىسري ًوه : رًس 

مه يبي ليه ؟ : ٓارس 

مسري م قايل بس م ًوسي اال ليه بيت : رًس 

ابوي ٓاؿي مياز اال ليه 

يذسي يارصها وشيب كالبها قبله : ٓارس 



ًارِ وهللا لكه الوغيب وبوضوِ : رًس 

ابوي وجسي وش رزهم واهم مه شلك ليه 

ال يذسي : محمس كان يسمى كالمهم وقال 

ماهو مه سلوموا البوت تتسوج ُريب 

ػازق : ٓارس ورًس 

رالظ مْروؼ ًارٓيه ان طيباىوا : محمس 

بيرٓؾون ليه تيقيه كلمة ؟ 

م ًقييته كلمة قلت : رًس احتس ػوته وقال 

له ان طاءهللا رير 

تبون : كاسر ابتسم اول م توتر الجو وقال 

قهوة ؟ 

الكل مسوا ٓواجيلهم وكار سامي يجيب 

البلوت وبسؤا يليبون متواسيه سالْة سيوز 

 ....................



يف بيت ابو محمس 

ماطاءهللا الييال ًوسهم ًشيمة : ابو رًس 

ببيت رًس ؟ 

اللي م يستحون حتى : ابو محمس بيغبية 

!! طيباىهم م ييسموىهم 

رلهم يوبسقون وهللا : ابو هيام ؿحك وقال 

اىهم يتؾايقون اشا جلسوا ميوا 

وهللا وسيّ ػازق : ابو رًس ابتسم 

اػالً مسري اىا اًاتب الغَار وال : ابو محمس 

الكبار قوموا ال بارك هللا ٓييكم برراا 

وطْيييك ًليهم : ام محمس بحسة 

واىتي ميهم اكليوا مويي : ابو محمس 



ابو رًس قام ومسك امه وهي تتحسب 

رالظ : وتسًي و ابو محمس وقال ابو رًس 

يميمتي رليه يرقس 

جيله مياز يغحى : ام محمس 

! استَْري يممه ىْساتس : ابو هيام بْجية 

تكْييه يمه استَْري : ابو رًس 

استَْر هللا : ام محمس 

ارتاحوا الييال وسكروا الووم و ابوهم وكليوا 

مه بيته تاركيوه وراهم يوام ًضان م يرتْى 

الؾَف ًوسه 

 ......................

يف بيت رًس 

اِ ىيساااىه : هيام تثاوبت وقالت 



حويه كاىت موسسحة و بضرى اللي ىامت 

طكلي اىا واىتي بولحق بضرى : وقالت 

اي وهللا : هيام اىسسحت وقالت 

اِ وش الجو شا قوموا ىرقع : بيان 

تستهبليه : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

والرجال ؟ 

بيتتس مو ميسل ؟ : بيان 

اال بس ػوت السماًة قوي : هيام 

ال ال ىقغر ًليه مو الزم ىرٓى : بيان ؿحكت 

الغوت 

جوووي بيان يذي : سلمى 

رالظ ىذلي البوات يوامون وىروح : ليه 

بأرر ُرٓة ٓالبيت 



رالظ رصوها : هيام ابتسمت وقالت 

طوٓوها ٓالسوالب االسوز 

ليه ٓست بحماس وهي تتصكر لمسات شيب 

وػوته وطكله وكوله وًرؿه كان يْته 

: وقالت بغوتها الضجي 

ٍّ ًضقته  ما ؿاق ػسري مه ولي

لو يؾيق الْؾا و الكون ما ؿاق ػسري 

طويق لذلي واؿح ٓالييون 

يبيه مهما كتمته بَيه حب رلي 

: زرل ميها ػوت شيب وهو يقول 

ابو الييون الوسيية سجه قلوب برية 

ػْة رموطه تروو ػْة جووز السرية 

رغره مى الريح يومي مثل الرسم ٓاليبية 



كوه ال موه تمايل الورز ٓالمسهرية 

: اىْجيت ليه وػررت بغوتها وهي تقول 

بسسم هللا 

ؿحك شيب وكاسر اللي كاىوا ورا الحوش 

يجيبون حقب 

هللا يقليك يالصيب : كاسر بؾحك 

اًوبو ُييرهاا والغووتت تلت : شيب بحب 

قلبي مه اقغاااه 

ااًقببب واىا ارو الرًس : كاسر بحسة 

والوييمم : شيب ٓس 

كاسر سحب حقبه وػار يركؽ ورا شيب 

ٓيها 

ليه كاىت تواهر ٓيهم وميتة حب كان ًضق 

كثر  كثر وا شيب يتأكل وسف قلبها ويهلكها ا



كتبه مه ىغيبي  )وقالت بوْسها  يارب ا

 (يارب 

ليه : كاسر تقسم للبيت وقال 

هال : ليه ٓست 

جاتس رقاب ترا : زرل كاسر وقال 

هاه مييه ؟ : ليه ارتيبت وقالت 

مسري اسمه سيوز : كاسر حك راسه وقال 

واحس مه الؾيوِ 

ال ال م بوآق : ليه 

محس بيوآق بس قلت : كاسر ابتسم 

اقولتس 

ابو ثوب بوي ؟ : ليه 

وش ًرٓتس ؟ : كاسر احتس ػوته وقال 



طْته مه بييس : ليه 

طآته هللا يارص ىْسه : شيب مر وقال 

ولس وش اليلم : كاسر لّ لصيب وقال 

شيب مضى ولحقه كاسر وليه وراهم قلبها 

يسق وتسًي يذتْي سيوز مه حياتها ألىها 

ماهي ىاقغته ابًسا 

ليه : سلمى قاكيت تْكيرها وهي تقول 

كوسلوا رقع بوتابى ٓلم تيايل 

اوه براحتكم : ليه 

جلسوا البوات كلهم يتابيون ٓلمهم بيوما 

بضرى وهيام وحويه ىايميه 

بيس ساًات اىتهت اليشيمة وكليوا كل 

البوات ألرواىهم وألزواجهم 

رًس : هيام بتيب قالت 



لبيه : رًس سكر الباب بيس م وزًهم وقال 

يييووىه 

هيام ٓتحت يسيوها لرًس اللي سارو بذقواته 

لها وحؾوها وطالها بيه يسيوه وحاوكت 

وحضتوي : رقبته وقالت 

هللا يكثر ريرتس : رًس باس مبسمها وقال 

و كل طيء سويته واسّ وهللا تيبتتس 

ميي 

: هيام حقت وجهها و كتْه بذجل وقالت 

تيبي لك راحة 

رًس ابتسم ومضى ٓيها لَرٓتهم وزرلوا 

واىسسحوا بحؾه بيؾهم وىاموا 

 .........

برا بيت رًس 



شيب : سيوز 

سم امرين : شيب لّ له بحقس وقال 

م يامر ًليك ًسو بس ايب : سيوز ابتسم 

ارص رقم ابو رًس موك اشا ًوسك 

شيب م قسر يوكر بحكم ان ابو رًس راله وقال 

ابضر : 

وهو يوحسر مه القهر ولو بيسه شبح سيوز 

: وٓجأة كرا ًليه كصبة جوايل كايف وقال 

اليه ابوها حالة الجوال كايف 

ماهو مه حني لكه اطهس : سيوز ؿحك 

بالله ان ًوسكم قمر ياهل قاؿي 

اًقبب واىا ولس ًبسهللا : شيب بحسة 

بالله مه هي ًليه : سيوز ؿحك بقوة وقال 

رقيبتي : شيب 



: سيوز اىلجم مه كلمة شيب وتْضل وقال 

!! اسألك بالله 

ايه ىيم : شيب ابتسم 

اسّ وريب م زريت اسّْ : سيوز 

حغل رير : شيب زق ههره بقوة وقال 

ػس شيب ًوه وقلبه يسق وهو يتموى لو ان 

ليه رقيبته ػسق اما سيوز مه الْضلة 

ركب سيارته وحلّ مياز يقابل رًس يف بيته 

او بيت واحس مه اهله 

 .................

يف بيت كاسر 

بسرل اىام اىا : كاسر بتيب 

واىا بيس : ليه 

واىا ميكم : وًس 



ؿحكوا كلهم وٓغل بيه ليه ووًس حؾه 

اىْسا بوايت الضقورات : كاسر لهم وقال 

بوتك وًس : ليه ؿحكت وبيست يسه وقالت 

اىا مايل 

راؿييية : وًس ؿحكت وحاوكته وقالت 

وهللا 

اىووه مويت ي : كاسر طالها مه االرؼ وقال 

ليه طوٓيوي بوام ميها واىتي لحالتس 

ليه كاىت تحاول تذْي رُبتها بصيب وقالت 

اىووه موت يالكاسر اىا سريري يل لحايل : 

كليت لجواحها تحت ؿحكات وًس وكاسر 

وىاموا الكل يف بيت كاسر 

 ..................

يف بيت ابو محمس 



!! اِ ويه حويه : ام ٓارس 

رًس قايل م بتارصها : ٓارس بؾيق 

رير ان طاء هللا وش ػاير ؟ : ام ٓارس 

يمه تيبان بيسيه : ٓارس زرل وقال 

اقولتس 

كلى لَرٓته وهو ميت حسرة ووزه يارص 

حويه ًوسه وقام جلس وارص جواله وارسل 

لها رسالة كويلة و امل يوػله رز مه حويوه 

: وكان يقول ٓيها 

حويوي اىا اسّ اشا ؿيقت ًليتس واىا 

اسّ اشا زًلتي موي وحس بذاكرتس طيء 

ػَير واىتي وهللا ازرى باللي بقلبي لتس 

وتسريه قس ايص اىا اًستس اللي ػار اليوم 

لوى شراًي ٓيتس رجيت البيت واىتي مو 

موجوزة والبيت وهللا موحص بسوىتس يكل 



اهلي وكوايْي بحاول قس م اقسر ارتغر 

.... لتس السالْة واللي هي 

قال لها كل طيء بيوه وبيه بيازر واىه 

مستحيل يْكر بأىثى ُير حويوه واىهى كل 

طيء وؿَف و ارسال وُف يف ىومه 

 ..................

يف بيت رًس 

كاىت حويه تبكي وهي ؿايق ػسرها مه 

ٓارس وتموت اىها بيه يسيوه الحيه وٓست و 

ػوت رسالة كاىت تتموى اىها مه ٓارس 

ميتلي االطيار " ٓارسي " وٓيالً كان االسم 

ٓتحت جوالها وقرت كل حرِ كتبه ٓارس 

: ورزت ًليه 

يف زارلي ًتب وكالم واجس وزي اقوله 

واًاتبك ي ٓارسي واىهي السًل لكه 



الغمت والحسن كاسيوي وملجموي وال اقسر 

اتكلم واقولك اللي بذاكري لكه القلب م 

وزه بضوٓك ٓترة ورلك بييس موي قبل ال 

يقب قلبي موك ويييْك واللي بيوك وبيه 

الهاىم شي م يهموي بس اللي يهموي اىك م 

قسرت حبي واسمي كسوجة لك وحملي بأول 

اوالزك ورحت تكلمها بصاك االسلوب اللي 

اتوقى اىك تتصكره للحيه بس سالم اطوٓك 

. و ريير 

ارسلتها وزموًها مَقية ًيوىها وحاجبه 

الرؤية تماًما وبيس بكاء كويل ُقت حويه 

بوومها 

 ................

يف سيارة شيب 

طوق يالله اىسيل : شيب 



طْيك اليوم ؟ : طوق 

وش سالْتس ؟ : شيب توهس وقال 

ايص ؟ : طوق ققبت 

ليه ليه تحصرين موتس وش مسوية : شيب 

! اىتي ؟

طوق زب الرًب بقلبها وهي تسًي ان ليه 

: م سميتها وهي تكلم هازي وقالت بتوتر 

مسري ال يمكه تبي تذرب بيوي وبيوك 

! ًضاىها تحبك 

ليه تحبوي ؟؟ : شيب بحسة 

ايييه : طوق بيغبية ًضان تبيس الضكوك 

كيس  وواؿح ترا وبيسيه اىت تيقيها و جوها ا

! بتحبك الرريغة 



اىلجمت طوق بكّ مه شيب وهو يغرخ 

احتررمميي ىْسستتس : ًليها ويقول 

! وليااز تَلقيييه ًلييهاا 

طوق بغراخ وزموًها توسل وكل شا ًضان 

بكررا : يوسى شيب الموؿوو االساسي 

ملكتوا واىت بايق تتأمل بلييه وبيسيييه 

!! اىساااها اىا زوجتك رالااظ 

ماا قلوا طيء واىسزيل زام الوْس : شيب بحسة 

ًليتس كيبة 

ىسلت طوق وًلقول تَيرت مالمحها 

واااه حمسلله كليت موها : وؿحكت وقالت 

! اًوبوها الكلبة التكون سميتوي 

شيب حرك مه قسام بيت ام طوق واتجهة 

لبيت كاسر ووقّ وراه تحسيًسا طرٓة ليه 

واىغسم اول م ىسل وطاِ ليه واقْه و 



الضرٓة وميها الالبتوب حقها وتضتَل ًليه 

حمسلله : وقالت بغوت طبه مسموو 

!! رللغغتت ارر ارتببااارر 

شيب ابتسم وكلى البوكيت وارص سيجارة 

وحقها بيه طْايْه وطَلها وهو يتأمل 

بقلة حبيبتي ًسى هللا : ميضوقته وقال 

ييقيتس مرازتس واطوٓتس يف اًلى 

المواػب 

اآّ لييت : ليه سكرت الالبتوب وقالت 

شيب ميي وىحتْل سوا واقوله اين ػرت 

زكتورة كب وجراحة 

: شيب توسيت ًيوىه وقال بغوت ًايل 

وهللا ان شيبتس ميتس ومحتْل ميتس ي 

زكتورة قلبيي 



: ٓست ليه وكاحت ًيوها بييه شيب وقالت 

!! ششييبب 

: شيب ابتسم وزٓر السران بحب وقال 

يرووحه 

: ليه ٓست وُقت ىْسها ببقاىيتها وقالت 

!! وش تسوي هوا 

قغستس وش اسوي هوا : ؿحك شيب وقال 

كل ليلة ؟ 

هااااه : توسيت ًيوىها وقالت 

: شيب ُوى بغوته الثقييل وهو يقول 

وزي اين اؿمتس 

وارصتس ثم المتس 

واتضاىف بيمتس 

صيييه حني ًليتس 



 -

ليه كاىت ترجّ بْرحة ومه البرز زازت 

شيب احبك : رجْتها وقالت بحب 

وقسم بريب : شيب زق قلبه بقوة وقال 

وربتس اين اهيمتس يبوت محمس 

ليه كاىت تتأمله وماهي قازرة تضيل ًيوها 

اىتبه مه طوق تكْى : مه ًيوه وقالت 

ليووي تكْيه : شيب توه يتصكر وقال بحسة 

قويل يل وش ًرٓتي تكْيه التؾيييوي مه 

يسيوتس وًقيوي لو كرِ ريف واىا بقلى 

ًلومها 

ركس و مكالماتها ورلك هازي : ليه 

قالت اسم هازي وهي ىاويه تذليه يركس 

بأسمه وٓيالً شيب حس اىها اطارة وزرلت 

ليه ُرٓتها ومضى شيب لسيارته وتحرك مه 



بيتهم وهو باله يف طوق وبالويها واسم هازي 

اللي قالته ليه 

 ...............

مه بكرا الغباح الكل كان مستوْر لملكة 

طوق وشيب 

يولسي ارلع ًلي : ابو محمس 

بسري يجسي وهللا بسري : ٓارس ابتسم 

والملكة محس قالك تحقها يف بيتك وش 

ٓايسة ًمي ًبسهللا ؟ 

ياللي م توتذي وال : ابو محمس بيغبية 

! تستحي 

سم بس بومر و بيت رًس : ٓارس ؿحك 

اول 

كيب : ابو محمس 



مضوا ووراهم الكل يركؾون ويؾبقون 

ويرزون و الؾيوِ والموسقيه وكل طيء 

هاه كيّ ؟ : ام طوق 

ماطاءهللا حلووه وهللا واسمائهم : ام رًس 

احلى 

هللا يتمم يارب : ام طوق ابتسمت 

امييه : الكل 

كاىت ام طوق مجهسة مراية كبيرة ًليها اسم 

شيب وطوق ويحْها الورز مه كل جهة كان 

التشييه يجوه وكل طيء مثايل وبمكاىه 

 ......

يف بيت كاسر 

يالله بذريوي وامضي : كاسر وهو البس ثوبه 

ىقلى 



اػبرر : وًس وهي تلبس حلقاىها 

سكرت الحلق ومضت وارصت المبذرة 

وحقت ًليها البذور وٓتح كاسر طماُه 

: وحؾوها ٓيه وتبذروا وباس رسها وقال 

تبييه تصبحييوي باألحمر ؟ 

وش اسوي لوين المْؾل : وًس ؿحكت 

اطهس بالله اىه محنول واىه م : كاسر بحب 

الق اال لتس 

كليوا بيس م هجست وًس كاسر اللي اشا بسأ 

يمسحها مستحيل يسكت 

ليييه رلغتي ؟ : وًس 

ايه : ليه كليت بْستاىها االػْر 

اوووه كصااا كثييير و قلببيي : كاسر بحب 



ليه ابتسمت وهي مرتاحة اىها اًترٓت 

يذيي بسوىه : لصيب وسميت رزه لها وقالت 

احراااجات 

ابضري يالشيييه كله ويالله مضيوا : كاسر 

كليوا كلهم واستوقّ كاسر اتغال رًس ورز 

ارحب : كاسر 

هللا يبقييه سالم ًليكم : رًس 

ًليك السالم يالرًس : كاسر 

كاسر اسميوي مر بيتي وارص هيام : رًس 

وحويه ميك اىت بقول 

ابضر يييون اروك : كاسر 

تبضر بالجوة يسوسي : رًس ابتسم وقال 

سكر رًس واتجهة كاسر للسيارة ومضوا لبيت 

رًس 



ويه بوروح : ليه استَربت الذف وقالت 

ووش قالك رًس ؟ 

بوروح لبيت رًس ىأرص حويه وهيام : كاسر 

ُريبة ويه رًس ؟ : وًس 

بسوامه : كاسر 

كاىت هصي ارر كلمة قالها كاسر وًم 

الغمت ارجاء سيارته وماهي اال زقايق 

ووػلوا لبيت رًس ىسل كاسر وزق الجرس 

ميه ؟ : ووػله ػوت حويه 

حويوي اىا كاسر : كاسر 

حويه ؿَقت السر واىْتح الباب وزرل 

يالله ؟ : كاسر وقال 

يب رلغوا : حويه كاىت تلبس ىقابها وقالت 

كاسر ؟ : هيام كليت وقالت 



ارحبي يهيام الرًس : كاسر لّ لها 

هللا يبقييك طذبارك ؟ : هيام ابتسمت 

كاسر تقسم لهيام ومس يسه لها وػآحت 

رؤوس اػابيه وسحب يسه وحقها و ػسره 

بذيير جيلتس بذير : بميوى االحترام وقال 

زوم يارب ُريبة ويه الرًس ؟ : هيام 

م زق ًليتس ؟ : كاسر 

هيام كليت جوالها وطآت اتغاليه ٓائتة 

اال وهللا بس م رزيت : مه رًس وقالت 

ًموم اىه يف زوامه وبيلحقوا : كاسر ابتسم 

بيسيه 

اها استوزًته ريب : هيام 

كاسر ابتسم وكلى لسيارته وركبوا حويه 

وهيام ومضوا لبيت الجس قاؿي اللي ػار 



ميروِ ان اليسايم سواء كبيرة او ػَيرة 

تغير ببيت الجس 

 ......................

يف بيت موغور 

كمم : ٓس موغور بقوة مه الووم وقال 

!! الساااًة 

وجياااااه : سلمى ٓست برًب وقالت 

ررطتتوويي 

يراسي ٓاتوي السوام : ؿحك موغور وقال 

كيب ؟ قم البس ورح الحق : سلمى 

مياز يمسي بارصه ُياب مه : موغور 

االؿقراري حقي 

ككمم : سلمى ابتسمت وبيسها طهقت 

!!! الساااًة 



وججييييوه يحييوواىهه : موغور ٓس برًب 

!! ملكة طوق وشييب : سلمى 

! اايي وهللا : موغور ٓس يركؽ للحمام وقال 

قامت سلمى ركؽ للسوالب وهي تروطت 

امس وكليت بوقلون كويل ووسيى مه 

اكرآه وتوب ابيؽ يجوه وماسك ًليها 

ولبست ورلغت وجلست تؾبف طيرها 

ومكياجها 

البذورر : كلى موغور ولبس ًلقول وقال 

؟؟ 

تيال حبيبي : سلمى 

ًييوون : قرب موغور وباس رسها وقال 

حبيبتس 



سلمى ابتسمت وقامت وبان ٓرق القول 

يحبي اىسل طوي : بيوها وبيه موغور وقالت 

ؿحك موغور وىسل لها وُقاها بضماُه 

ارٓقي يب ي سلومتي : وتبذروا وقال بهمس 

احبك : سلمى ابتسمت 

اهيييمتس : موغور 

رلغوا ولبست سلمى ًبايتها وكليوا 

ركؽ مه البيت وهم مه اهل قاؿي والزم 

يحؾرون قبل الؾيوِ 

 ...............

يف سيارة ٓارس 

يالله : ٓارس وقّ ًوس باب بيت جسه وقال 

؟ 

و هللا توكلوا : ىسل جسه بيغاته وقال 



ىسلوا وساًس ٓارس جسه باألُراؼ واللحم 

والصبايح وهو بايق م تكضد وكان ٓارس 

بثوب كحلي وطيره كايح و جبهته وكان 

يْته وماهي اال ثواين ووقْت سيارة كاسر 

ًساك و القوة يْروس : وىسل وقال 

ويااااك : حويه لْت لْارس اللي قال 

يالكاسر 

ٓارس : حويه م تحملت طكل ٓارس وقالت 

روحه : ٓارس لّ لها بهسوء وقال 

طْيك م لبست ؟ : حويه قربت موه وقالت 

سهلة ألن اللي : ٓارس بسًل وًتب واؿح 

تكضذوي وتلبسوي ماهي موجوزة 

اكلى يل االن : حويه بسًل 



مضت وٓارس قلبه يسق بْرحة ورلع 

االُراؼ وسكر سيارته وكلى لحويه ٓوق 

بَرٓتهم 

ليه كيْتس ؟ : هيام ىسلت 

زي السٓت ىْسيتي تيباىة : ليه بسًل 

ومسري كيّ تكضذت اػالً 

يروحي ًليتس : هيام ابتسمت بسًل وقالت 

قايل رًس ًه سيوز بتوآقيه ؟ 

كبًيا الا : ليه احتست ىنرتها وقالت 

يمكه ىغيبتس ؟ : هيام 

ىغيبي شيب وال بقبل اال بصيب : ليه 

هللا يجميكم و ريير : هيام ؿحكت وقالت 

اميييه : ليه 



زرلوا وهيام راحمة ليه ومالحنة ًليها اىها 

ىاحْة وان حب هيام شيب اهلكها 

كوويس جيتيي ويه رًس ؟ : ام رًس 

م جيت : هيام ؿحكت وسلمت ًليها وقالت 

مى الرًس ييمة 

وهللا ؟ ليه ًسى م طر : ام رًس 

هللا يبيس الضر ميليتس بيجي هو يف : هيام 

زوامه 

اهااا و رير ان طاءهللا : ام رًس ابتسمت 

هللا وش الحالوة : هيام زرلت زارل وقالت 

شي ييمة ًبير 

وهللا م الحلو ُيرتس يهيام الرًس : ام طوق 



هيام ابتسمت بحب مه االسم وسلمت 

ًليها وجلسوا البوات يف اىتنار الؾيوِ 

واليرسان 

 .................

يف مجلس الرجال 

كييّ حال ًريسسوا : كاسر 

بذيييير ػح ؟ : زايس 

! اىلجم اىت وياه : شيب بحسة 

لو رصيت ليه بتكضر : كاسر قرب موه وقال 

كصا ؟ 

بذقْها بسون زواج وال طيء : شيب ؿحك 

تستهبل اىت 

يالذْيييييّْ : كاسر ؿربه وقال 



شيب ػس ًوه وهو يؾحك وجلسوا يوتنرون 

الؾيوِ وكان اهم الحؾور رًس اللي للحيه 

مذتْي ًه االىنار 

 .................

يف ُرٓة ٓارس وحويه 

ال اله اال هللا يالحوييه : زرل ٓارس وقال 

ارٓقي بْارستس وطصا الشييييه 

التحاول تيال : حويه م لْت له وقالت بهسوء 

البس واكلى للرجال 

ٓست اول م حست بيسيه ٓارس مه وراها 

وراسه و كتْها وكان ّطازها ًليه بقوة وقال 

رالظ ًاز : بهمس 

حويه كان زًلها طيه وم ترؿى بسرًة 

ٓارس ابيس : وقالت 



ٓارس اىقؽ و حويه يبوس ٓيها تحت 

ػسمتها وبيسته ًوها وكان ٓارس مضتاق 

والهو قازر يمسك ىْسه وقال بغوت 

حوييوه اًقلليي : مرًب 

حويه كاىت ماسكه وجهه بيسيوها وقالت 

! ٓاررس طْيييك : وهي ترجّ 

ٓارس حف يسه ورا رغرها وّطسها ًليه 

ابيتس بيه يسيوي طوي بس : وقال 

! ٓاررس الملكة : حويه 

وليوة يف : ٓارس بحسة وبغوته الررّيم 

ملكتهم 

سحبها ٓارس لمبسمه وم قوت حويه ًليه 

واستسلمت له وبيس زقايق كويلة تركها 

اسّ يحويوي اسّْ : ٓارس وقال بتذسر 



وهللا م كاىت ىيتي وسذة وال اين اروىتس 

وجيلوي آقس ًآيتي اشا ٓكر بيوم اروىتس 

: حويه بهسوء كاىت متمسكة برقبته وقالت 

بسم هللا ًلييك رالظ يالْارس حغل 

ريير 

حوييه ًاتبييوي بس التقوليه : ٓارس بسًل 

كصا تكْييه 

احبك : حويه حقت وجهها و رسه وقالت 

مقسر اًاتبك وال اقوى اػالً 

ٓارس لّ بوجهه وباس كرِ طْايْها وقال 

اهيمتس يروح ٓارستس : 

قام ٓارس مه ًليها وزرل يتروش واتجهت 

يالله : حويه تجسز روجها وؿحكت وقالت 

وش ػار رسوزي تحترق كيّ بوسل لسلمى 

! وهيام وهللا مياز يسكتون 



كلى ٓارس بيس مسه ولبس ورلع وبذرته 

حويوه وًقرته وكلى للرجال وكليت حويه 

للحريم 

! حوييه ويه ارتْيتي : هيام 

ٓوق اجهس ٓارس : حويه بذجل 

!! تراؿيتوا : هيام طهقت 

حويه هست راسها بويم وسكتوا وطوي 

اليهس : وزرلت سلمى مستيجلة وقالت 

بميوى م يحتاج اسلم " قريب ي اهلي 

" ًليكم توو طْتكم قريب 

وطْيها شي ؟ : هيام ؿحكت 

مسري بس كاطذة التبه : حويه 

سميتتس يكلبه : سلمى 

ؿحكوا الثاليث وقاموا مى بيؽ ًوس المرايا 



وريب م كسر راكري اال : هيام بسًل واؿح 

ليه تمويت اىها م جات بسالمتها 

ًازي ال : حويه ابتسمت بؾيق وقالت 

توؿحون لها وان طاءهللا تتذقاه 

ليييه يحبيبي تتذقاه : سلمى بغوت مرتْى 

كون اىا ارت الصيب  وريب ال ازوجهم وم ا

هيام ٓست ورٓيت رجولها وكتمت سلمى 

يمسه : وحاوكت سلمى رغر هيام وقالت 

!! ييى سلمى : هيام بيستها وقالت 

اقوول اىتي ميي كصا : سلمى ؿحكت 

وقغيرة اجل مى الرًس ؟ 

يارب ! ي تبه وقْي تومر : هيام بؾحك 

ًيالتس يكوىون قغار 



ومه مه بيورثوىه امهم : سلمى ؿحكت 

كويلة وابوهم اكول 

اظ وجى : هيام 

يشيوتس يهيام الرًس : حويه ؿحكت 

تهايقيه و اللي اكول موتس 

بواااات ويه وًس اللي تحسسوي : هيام 

باألىتماء 

وش يتومرون ًليتس : وًس ؿحكت وجات 

؟ 

اييييه اىغْيوي : هيام 

وزي بس كلوا قغار : وًس 

كاحوا حويه وسلمى يؾحكون ًليهم 

طسالْة ؟ : وجات بضرى 



بضرى اىتي جربتي كول : سلمى بؾحك 

رًس ووقّ قريب موتس كيّ كويل ؟ 

يووووه مرره يذوووِ : بضرى تصكرت وقالت 

كيب اىا م زلت اجرب ليه : هيام بقهر وُيرة 

م سألتيوي ؟ 

اوووه ُاااارت : حويه 

هيام مضت زارل وطآت حويه جالسة 

الحلوه : بهسوء وجلست جوبها وقالت 

زًالىووه 

ال وهللا كثر م اين : ليه لْت بحب وقالت 

اطوِ شيب م يستاهل طوق 

طكلها تذوىه وطكلتس قْقتيها : هيام 

كييّ ًرٓتتتيي ؟ : ليه طهقت 

!!! اسألتتس بالله : هيام ٓست 



وربيي : ليه 

ًضان كصا !! يمهه اىا تحلمت ٓيها : هيام 

قلته 

يويلليي يهياااام : ليه برًب 

رالاظ اظ ماله زاًي ىلْت : هيام بهمس 

االىتباه اهم طيء ىيلم شيب قبل يملك 

وهصا اللي الوي شراًي مقسر اوػله : ليه 

اِ يارب يغير طيء وتتْركص : هيام 

الملكة 

امييييييه : ليه 

جلسوا البوات بيس م سلموا و الؾيوِ اللي 

بسؤا يسرلون 

 ...........................

يف مباين هيئة الؾباـ 



ايييه ُايب الوسد : رًس 

بتقلى اىت الحيه ػح ؟ : رالس ؿحك 

يب بس بذلع توقيى كه مياملة : رًس 

وبقلى 

يالله حؾرة اليميس بالتوٓيق : رالس 

كلى رالس بيس م زق التحية لرًس اللي رلع 

ارر مياملة وكلى وكتب اسمه والتوقيت 

ووقى وكلى لغالح 

يف امان هللا : ػالح ٓس وزق له التحية وقال 

يالرًس 

استرح واىتبه لوْسك : رًس ابتسم 

كلى رًس مه المباين ركؽ لسيارته وركب 

وكار لبيته وزرل وكلى مْاتيحه وٓتح 

الباب وزرل وكيران للحمام ارص زش سريى 



ولبس ثوبه وحسامه وسالحه وتيغب 

بضماُه وتبذر وتيقر ولّ وطاِ حوسة 

اه م لحقت : هيام الذْيْه وقال بحب 

ًليتس وال طْت كضذتتس وُيري 

سبقوين لتس يالهيام 

كلى رًس وهو يّضس حسامه ًليه وركب 

سيارته وزًس لبيت جسه وماهي اال زقايق 

وزرل اسوار البيوت الثالث 

رًس جاء ارييًرا : كاسر ٓس 

ايي وهللا م بَى : ٓارس 

سالام : رًس ىسل بيس م كْى موتره وقال 

اليهس قريب ازرل بسرًة : كاسر 

! رز السالم وطسرل اليهس قريب : رًس بحسة 

آّ ًليكم السالم اممضص : كاسر 



طسالْة ؟ : رًس 

قغسه الؾيوِ وكصا : ٓارس 

!! وػلوا : رًس ٓس 

بسري م طْت السيارات اىت : ٓارس ؿحك 

؟ 

: رًس زرل ركؽ وقال بغوته الثقييل 

سالام ًلييكم 

الكل بسون استثواء ٓسوا لـ الرًس وسلموا 

ًليه السالم الحار 

هالا بيريسسوا : وػل لصيب وقال 

ابلص يذوي اشا م رصيت ليه ال : شيب 

! تسموين ًريس 

ميليه رير ان طاءهللا : رًس ابتسم 



جلس رًس جوب محمس وقال بحب اول م 

هاتها اًوبوها : طاِ لميس بحؾوه 

! وطسرلوي : محمس ؿحك 

مس محمس لميس لرًس وارصها بيه يسيوه 

يشيييوه : وكاىت ػَييرة مقارىة برًس وقال 

الووىو الحلو 

لميس ؿحكت ًلقول واىهار رًس مه 

آسيييها بوت ارو الهيااام : ؿحكتها وقال 

اهم طيء الهيام : محمس 

! كبببًيا : رًس ثّقل ػوته وقال 

كاىت لميس مبسوكة مى رًس وتليب 

وتؾحك ورًس يف اىهيار كان يضوِ مالمح 

كْيْة لهيام ًليها وهي ٓيالً م كاىت مالمح 

هيام كثر م هي مالمح محمس اللي كان 

طسيس الوسامة ىْس ارته 



طرايك : رًس مس لميس ألبوها وقال بهمس 

توزيها ألمها ألىها سوتها 

هللا : محمس كاح يؾحك وقام وهو يقول 

يقققيك يالرًس 

وهللا الينييييم : رًس ابتسم 

: كار محمس ببوته لبضرى وىازاها وكليت له 

لبيه 

لبيتي يف موى يييوىه رصيها وسذت : محمس 

و ىْسها 

يروووحي ًليها : بضرى 

ارصتها بضرى وراحت زارل ولّ محمس 

بيقلى بس استوقْه ػوت هيام وهي تقول 

حموزي : 



لبيييه ارحبي زهر قلبي : محمس لّ لها 

ورجياىه 

: هيام ابتسمت وحاوكت محمس وقالت 

طذبااارك وحضتتويي 

م يوحضتس ُااايل كيب وبذيير : محمس 

واىتي و امريوي 

ػسًت الّ سؤال ٓالثاىية : هيام ؿحكت 

المهم بذير بيس طوٓك يسوسي وايب اسألك 

رًس جاء ؟ 

ُريب م سميتي : محمس كان يؾحك وقال 

اػوات الرجال اول م ارتْيت ؟ 

اوه ييوي الضيد وػل : هيام ؿحكت 

هللا ًليتس : محمس 



رح ىازه يل هللا : هيام ابتسمت وقالت 

اليهيوك 

مه ًيوين : محمس 

رًس تيال : كلى محمس وقال 

هاه ؟ : رًس لّ له وقام واتجهة له وقال 

: هيام ابتسمت اول م سميت ػوته وقالت 

رًس تيال 

محمس ابتسم ومضى للمجلس وتقسم رًس 

ٓيه احس ؟ : لهيامه وقال 

ال تيال : هيام 

بسسم : زرل رًس وسكر الباب وراه وقال 

هللا ًلييتس والشييييه كله وش بايق 

لَيرتس ؟ وبيسيه ال تلوميه ًصالتس اشا 

كثروا م رليتي مه الشيييه طيء ي هيااامي 



احبك : هيام ابتسمت وقالت 

اهيمتس : رًس تقسم وباس راسها وقال 

تكْيه وطصا الشيه 

اىت اللي وطصا الشيييه اهييم : هيام بحب 

! بالحسام واحسسه ألىه حاؿوك تحت ىنرايت 

احؾويوي اىتي كيب : رًس ؿحك وقال 

: هيام تصكرت سلمى وؿحكت وقالت 

يستحسه اين م احؾوك بيس التومر اللي 

جاين 

: رًس تقسم وطالها بيه احؾاىه وقال 

مْروؼ تيوزيت 

يالله وطكثر : هيام ّطست ًليه وقالت 

الحبب 



اسميي بقلى الحيه : ىسلها رًس وقال 

وبجيتس بيس ساًة بيقيتس حسامي 

وسالحي واىتبهي لها او ًقيها حويه ترٓيها 

بَرٓة ٓارس 

ابضر : هيام 

تبضريه بالجوة يروحه : رًس 

كلى رًس تحت اىنار واًجاب هيام برجولته 

 )اللي كاىت مرًبة وهيبة وقالت بوْسها 

 (! اطهس اين رصيت يل رجال ًه مليار رجال 

زرلت وطآت طوق تغور ًوس المراية 

مبروك يروحي : وقالت 

هللا يبارك : طوق لْت وابتسمت بكالٓة 

ٓيتس يهيومه 

هيام مرت مه جوبها وطآت ليه واقْة 

ليه طْيتس ؟ : وراها وقالت 



وطْيوي ؟ : ليه ىسلت جوالها وقالت 

تيايل ىرقع وىستاىس : هيام 

يالله : ليه بحماس 

زرلوا وبسأت السماًات تسق الوَم وااللحان 

و تمايل ورقع البوات وحؾور هيام اللي 

كاىت جالسة بهسوء وتغْق والكل اطتاق 

لرقغها المثايل بس كاىت رليْة هيام 

موجوز الوًس اللي كاىت راكْة االىنار 

: برقغها وقالت سلمى بغوت ًايل 

ًااااطت ارت اليروسة 

ًاااطت ايامتس ي سلومتي : وًس بحب 

بضرى كاىت تمايل ببوتها وترقع ميها 

تحت حب الكل لهم ولمونرهم اللقييّ 

وماهي اال زقايق وزرلت ليه وارصت كل 

االىنار والكل كان مغسوم مه طكلها كاىت 



ٓاتوة واجمل الحؾور هي حويه ابتسمت 

ًاااطت لييه قلبيي : وقالت 

: ليه رجيت طيرها ورا اشىها وقالت 

ًضضتتيي يحويوه ًمري 

تماسكوا باليسيه وػاروا يرقغون قسام 

بيؽ كاىوا يتضابهون بضكل كبييير وكاىت 

ليه اىيكاس حويه والكل كاىوا موسهضيه 

موهم 

اىتهت ٓقرة الرقع واًتلى ػوت حمس 

طووق تيايل وقيي : يقول 

طوق قامت وراحت تركؽ وهي تبي 

تذلع كل طيء ًضان تقوى رقتها 

: وػقيت بليه وهي رايحة وقالت ليه بحسة 

!! ًمى م تضوٓيييه 



ييميتس يالمريؾة يالحسوزة : طوق 

! يالمتذلْة 

ههييه بسس ًوه : ليه احتس ػوتها وقالت 

! الَللقف 

وش : طوق ؿحكت بأستْساز وقالت 

بتسويه هصا شيب وكار مه يسيوتس 

و كلمة طوق جاء شيب ووقّ ورا الباب 

يسمى كل طيء وكان حمس ًوس الباب الثاين 

يوتنر طوق 

ال تحسبيوي اجهل الحب اللي : ليه بحسة 

وال تحسبيوي ! يغير بيوتس وبيه هازي 

اجهل رياىتتس لصيب ًضان كصا سسي 

حلقتس زام الوْس كيبة ال آؾحتس ًوس 

! اللي يسوى واللي م يسوى 



ووش تقولييه : طوق اىلجمت وقالت برًب 

!!! اىتي وكييّ ًرٓتتيي 

حبيبي ىسيتي اين ليه ؟ : ليه 

كاىت ليه ميروٓة بقولة اللسان وبرؿو " 

" تيرِ كل رآية ٓالبيوت 

واللي يغير ! اىقميي كيب : طوق بغسمة 

! بيوي وبيه هازي مالتس طَل ٓيه 

لييه طْييتس ليه : حويه جات وقالت 

! اػواتكم كالية 

وال طيء بس يف كلبة تحتاج مه يربيها : ليه 

طوق ًلقول ػْقت ليه كّ وقالت بحسة 

! اىتتيي الكلبببة : 

اول م زوى الكّ يف مسامى شيب زرل بكل 

قوته وػررت حويه وزٓت ليه قسامه 



وركؾت وهي تيرِ لو يسري ٓارس بيوحرها 

مه ُيرته وطهقت ليه اول م ؿربت يسيوها 

وجسمها بغسر شيب اللي كان يواهرها 

طوووق وش اللي : وًيوىه طرار وقال بحسة 

!! سميتته 

وال طيء تْتري ًليي : طوق بكت وقالت 

الحقيييرة 

شيب لّ وىاهر بليوه وكاىت تْته وكل 

طيء ٓيها مثايل لسرجة توجى القلب ىسل 

ليويي م : بضته ولّ ليه ٓيه وقال بهمس 

كْضتي واىتي تأرصيه اُراؿي ؟ 

! هاه : ليه برًب 

اىكرري : شيب ػس ولّ لضوق وقال 

بسسرًة قوليي م اًرٓه قوليي م روتك 

! قووليي اي طيء 



واىتي بايق توتنر : ليه اىغسمت وقالت بحسة 

!! موها طيء 

ليوي ال تحضريه ىْستس بيوي : شيب بحسة 

وبيه طوق 

مسري مسري : طوق زاز بكائها وقالت 

! هاااايت جوالتس : شيب ػرخ 

طهقت طوق وجوالها كله مقاكيها مى 

هازي وػورهم مى بيؽ ومكالماتهم 

مسري : ورسايلهم كل طيء ملياااان وقالت 

مسري ويوه 

شيب مسح وجهه وقرب ومسك وجه طوق 

طويق ىاهري بييوين : وقال 

ليه كاىت تحترق وتموت وقالت بهمس 

!!!! طويق ؟: سميها شيب ٓيه 



طوق : شيب لّ لها وابتسم وػس وقال 

طوق بغوت مهسوز متغوى وواؿح اىه 

ًيوين : كصب 

تذوىيوي ؟ : شيب 

هاه ال : طوق ىسلت ًيوىها وقالت 

اًتريف : شيب همس لها وهو يغر و اسواىه 

قبل اكلى ٓؾايحتس وتيوسيه ًوس اهلتس 

! يالكلبة 

ايه ايه اروىك مى واحس احبه : طوق بذوِ 

.. ويحبوي وبيج

اىتي : الجمها كّ شيب وػررته وهو يقول 

كالق بالثالث كاللق كاللقق كااالللقق 

!! سامميهه 



وروحي لحبيبتس : ورجى يهمس لها وقال 

! يالياهرة 

لّ بيقلى وكاىت ليه مغسومة وميته ٓرحة 

ليوي البضت : وقال 

كاىت ليه توهار اىه حتى بأسوء حاالت شيب م 

ػس كيب : كان يوازيها اال ليوي وقالت 

حآنتس م يحتاج : شيب ابتسم 

! وبيسيه : ليه 

ػس شيب ومس يسه وًقته ليه البضت والكل 

بيس م كلى شيب جاوا يركؾون ًه طوق 

: اللي كاحت تبكي وتقول بغوت ًايل 

لييييه اللي ررربتت رقبتتتيي لييه اللي 

زمررتت كل طيء اُررت شييب وكللقوويي 

ًضاااىهاا لييه رررببتت ٓرحتتتيي وهسمتت 

بييتتيي 



الكل وقْوا يواهرون بليه اللي كاىت واقْة 

وقْة رًس اروها ورآية راسها رٓية كاسر 

اروها ومثبته يسيوها و كريقة حويه ارتها 

: وقالت بحسة جميت كل ػْات ارواىها 

اقول يالمقلقة روحي لهازي ورليه يتقسم 

لتس وال بس ٓالح يسويها ميتس بالحرام 

! ويهرب 

قالت كالمها تحت ػسمة الكل وقال ام 

! حسببيي هللا ٓييتس وىيم الوكيل : طوق 

!! سالااااماات : ام رًس وحويه بغوت واحس 

الكل كاىوا مغسوميه وكيّ اىه تقلقت 

حمسلله و : بيوم ملكتها وقربت هيام وقالت 

كل حال هللا ييوؿها ويرجى لتس الصيب 

امييه يارب : ليه بحب 



هللا يارصتس : وقْت طوق بيغبية وقالت 

! وًساتس م تتهويه بحيااتس 

حبيبي اىتبهي ترجى لتس السًاوي ألىه : ليه 

اىتي اللي تسويه اطياء ٓاسسة ومحرمة مو 

! اىا 

وال كأىتس تقلييه : هيام ابتسمت وقالت 

قسام شيب 

هو اللي يجي يذي وبيسيه م : ليه همست 

ػار بيووا طيء باليمس 

ازري يروحي : هيام 

طوق اىهارت تحت ػسمة الكل بسون 

استثواء وبسأ حكي الحريم يقلى والكل ػار 

يتضمت واللي يتحمس ربه 

 ..................



يف مجلس الرجال 

هللا يستر ًليوا وًليكم : زرل شيب وقال 

الملكة اىتهت بالقالق وهللا يستر ًليها 

راحت بذيرها وطرها 

!! ىييمم : ٓسوا الرجال بغسمة وقال رًس 

وش ػااار : كاسر برًب 

بقولك بيسيه : شيب 

اًيقبب يالحرمة تقلق اجل : حمس بيغبية 

! ليه تذقب مه اول زامك م اىت بقسها 

حمممس الْااااهنك وال تحككم : رًس بحسة 

!! مضاًرك ًلييك بسون م تيرِ السبب 

: حمس رمى ٓوجاله ًوس رجول رًس وقال 

! اىتت بالصااات ال اسممى ػووتك 



رًس ٓس وتقسم لحمس وؿرب ػسره يف ػسر 

م جاابته امه اللي : حمس وقال بغوته الررّيم 

! يسكت الرًس 

كان ٓارق القول بيوهم كبييير واىلجم حمس 

: ولّ ًه رًس وكليوا الؾيوِ وقال شيب 

مياز اال اهلي ػح ؟ 

! اىقق : ابو محمس بيغبية 

بوتكم ي حمس ياللي تقول اين حرمة : شيب 

كليت تذوىوي مى واحس م تيرٓوىه 

اًييقبب : حمس بحسة 

!!! ووولسز : سامي بيغبية 

وطصا الكالم يالصيب : ابو رًس 

ههيييه وطْيكم اطتقيتوا ًليه : كاسر 

مستحيل شيب يتهم احس ًبث 



حمس ٓس للحريم وارص جوال طوق ُغب 

! كم الررممسز يكللببة : وقال 

 ٨٤٢٩٥٦: طوق بذوِ 

ٓتحه حمس وكلى له كل طيء مه كققق 

هللا اليوٓقتس : للسالم ًليكم وقال بغررة 

ياليار ٓؾحتييوا ًوس اللي يسوى واللي م 

يسوى وهلمتي شيب اللي وهللا استحي 

اسلم ًليه الحيه لكه هيييه حسابتس 

! ميي ماهو بهيه 

: كلى حمس وهو يرجّ مه اليغبية وقال 

تكْون ي اهلي وقْوا ميي واستروا ًليها 

ابو محمس اىذْؽ الؾَف ًوسه وكاح 

ًليهم 

ججسييي : ٓارس برًب 



ابو هيام ٓس ومسكه قبل يؾرب راسه 

ٓاألرؼ 

حغغلل رييير ي حمس : ابو رًس بحسة 

وابضر بوقْتوا وبوستر ًليها وىسوجها اللي 

يستر ًليها 

رًس ساًسين بوضيل جسي : سامي برًب 

كمامه وطال جسه بيه  رًس تقسم وطمر ا

كاااسر : يسيوه وكان رًس اقوى الييال وقال 

! السيارة 

كاسر كار مى شيب للسيارة وٓتحوا وقربوها 

للباب وركب رًس جسه قسام وكاروا ٓيه 

ٓارس رلك ًوس : للمستضْى وقال رًس 

الحريم اىت وؿاري 

ابضر كمووىوا : ٓارس 

ان طاءهللا رييير : رًس 



ركب رًس مى ابوه سيارته ولحق شيب وكاسر 

للمستضْى ووػلوا وارصوا جسهم للقوارئ 

: وبسؤا ٓاليالج وطويات وػحى وهو يقول 

! محممسز 

لبيه يبه : ابو رًس 

م ازاين المستضْى رجيوي : ابو محمس 

البيت 

يجسي يذلع المَصي وىوزيك ابضر : رًس 

ومتى بيذلع : ابو محمس بحسة 

الحيه : كاسر ًضان يهوىها قال 

ال يالسبضة مو كصا : رًس ؿربه بذْه وقال 

كان قلت ًضر زقايق ًضان تهون الوع 

ساًة 

! يسااااتر يالليلة الحآلة : كاسر ؿحك 



بقلى ازره طوي واجيكم : شيب 

ابضر باليوؼ : رًس بهمس 

ًوؿكم جميييل : شيب ابتسم بحب وقال 

وراؿيي ٓييه زامه تل قلبي مه اقغاه وهللا 

اين راؿي وجايها و وجهي 

لياز ترجى : رًس ؿحك وقال بوْس الهمس 

ًضان جسي م يوكتم رلع واقيس بسيارتك 

شيب هس راسه بويم وكلى جواله واتغل و 

ؿاري وكموه و جسه وقال اىه بس يذلع 

المَصي بيرجيون 

حمسلله يارب : ؿاري 

توػي طيء ؟ : شيب 

سالمتك وميوؼ يبو ًبسهللا : ؿاري 

اليوؼ راسك ييؾيسي : شيب ابتسم 



سكر ؿاري وكلى شيب ومسك البوكيت 

وارص سيجارته واستقرت بيه طْايْه وارص 

له جرًة كبييرة وهو متؾايق وزٓرها براحة 

اىا يوليب ًلي واىا كوت بقير ليوي : وقال 

مه يسيوي ًضان وحسة م تسوى اثر ليوي 

! ٓاالرؼ 

 ليوه و ٪٩٠كمل يسره وتْكيره كان 

 كيّ ليبت طوق ٓيه ٪١٠

 ...................

اىتهت الليلة السيئة بحياة ام طوق ألىها 

اىْؾحت يف بوتها وكاىت ليلة سييييسة 

بالوسبة لحلوتوا ليه اللي كاىت بتقير مه 

الْرحة وحلْت م يروح ًليها شيب واي وقت 

بيجي يذقب بتوآق بسون اي ترزز 

رجيوا ؟ : هيام 



ايه : وًس ؿبقت ًبايتها وقالت 

يالرًس : كليت هيام وقالت 

ًيووىه : رًس لّ لها بكل حواسه وقال 

جسك توه سلم مه القيحة : ام محمس بقرِ 

! واىت جاي تتَسل وقسامي ياللي م تستحي 

ؿحك رًس وسحب هيام لحؾوه وباس 

ااااه يجسة حْيستتس شي مسري : رسها وقال 

وش سوت ٓيوي 

ررًيسز : هيام حمرت وقالت بهمس 

: ام محمس تقسمت وؿربت رًس بقوة وقالت 

! ياللي م توتذي ػسق 

احبها وهللا يجسة : رًس باس راسها وقال 

هللا يذليها لك : ام محمس ابتسمت وقالت 

ويذلي ولسكم يارب وتضوٓوىه وىْرح ٓيه 



اميييه : هيام الرًس بغوت واحس قالوا 

يالله توكلوا : ام محمس 

ؿحكوا رًس وهيامه وركبوا السيارة وقال 

ٓارس ويه حويه : رًس 

توووكلل : ٓارس ىسل صبيريته وقال 

سم كال ًمرك : رًس اىْجر يؾحك وقال 

ٓارس ؿحك وزرل البيت ومضى رًس 

متجهة لبيته والكل مغسوم مه ٓيلة طوق 

واتهاماتها الباكلة لليه 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

 ، ابضركم كسرت �هااااي وحضتوووىيي  )

حاجس الثمان االِ كلمة البارت كويييييل 



ويجوه ومليياااان احساث ًقوين رايكم و كل 

 ، ليه وسيوز ؟؟ �حرِ ، طوق ؟ كاااارت 

وال ليه وشيب ؟؟ اطوٓكم و ريير ان طاءهللا 

� ) 

ٓارس ؿحك وزرل البيت ومضى رًس 

متجهة لبيته والكل مغسوم مه ٓيلة طوق 

واتهاماتها الباكلة لليه 

 ....................

قسام بيت ابو محمس 

شيب كان البس ثوبه وبسون طماُه وبضته 

كمامه وقرب لكاسر وقال  : وكان مضمر ا

تكْى ي اليؾيس تذاويوي ؟ 

: كاسر ٓس ومسك شراًه وباس رضمه وقال 

ابضر وهللا باللي يقيب راكرك يالصيب 



شيب ابتسم وهو يحمس ربه ان ًوسه واحس 

تبضر بالجوة يروحه : مثل كاسر وقال 

! ًالمك اهرج : كاسر 

ال ال مو الحيه بركب ميك وىروح لوا : شيب 

يف مكان بييس ًه اليالم كله 

ابضر اركب : كاسر ابتسم 

ال يحبيبي اقولك تذاويوي : شيب 

اىت ىاسي اين : كاسر توسيت ًيوىه وقال 

متسوج وال وش ؟ 

وقسم بالله اين : اىْجر شيب يؾحك وقال 

ىسيييت 

وهللا الينييييم ي : كاح كاسر يؾحك 

!! ًليك ًقل 

ًموم بتذاويوي ُغب : شيب 



ووًس وليه ؟ : كاسر 

احضرهم مى محمس : شيب 

اسميوي الحقوي بموترك وبوسلهم : كاسر 

وبوسل سياريت واراويك 

تم : شيب 

كاسر ابتسم وراح لسيارته وماهي اال ثواين 

وكليت وًس تهاوش ليه وليه ػوتها مرتْى 

وتهاوش بحرقة 

! وجى اىتي وياها : كاسر بحسة 

: وًس ركبت وسكرت الباب بقوة وقالت 

وطْييك تسًي اىت بيس ماين ىاقغتك 

!! ارتك تكْي 

كاسر توسيت ًيوىه واحتس ػوته وهو يقول 

البااااااب وكسسسر : 



ليه بغراخ ركبت وسكرت الباب بقوة وقالت 

!! يحييواىه ماهو اىا اللي تذليوي وراتس : 

الباااب يسزٓتت : كاسر مسك راسه وقال 

اىتي وياااها 

: شيب كان يتأمل كل طيء مه سيارته وقال 

هللا يييوك يذوي تغبر ولك االجر 

ليه ىسلت الضباك وهي رالظ تبيها مه هللا 

واىتت وراا م تصلّْ م ًوسك حياااة : وقالت 

!! وال راحت طوق وبتوضب ألروي 

شيب توسيت ًيوىه وىسل مه سيارته وىسل 

ىييمم ٓيي : لضباك ليه وقال بحسة 

راستس حرش ؟؟ 

ليه تجاهلت شيب وقْلت الضباك وقّ 

: يؾحك وقالت بهمس وهي تبتسم 

! متذلّ بس حلو 



وًسىا بيس طوي يبو محمس : شيب 

هللا يحيوي يارب شاك : كاسر ابتسم وقال 

الوقت هصا اشا م قتلوين المجاىيه شول 

!! ىييمم اىا مجووىة : وًس طهقت 

تراك اروي ييوي كالية لك : ليه ؿحكت 

بسسس رالاااظ : كاسر ػرخ 

ًم الغمت وػوت اىْاسهم هي اللي كاىت 

واؿحة مضى كاسر وهو سيقر ًليهم وم 

يبيهم يسيقرون ًليه ابًسا اما شيب كان ماهو 

قازر يوقّ ؿحك وراحم كاسر وقال 

ًقبال م ارص ليه وابيس : بأبتسامة ًصبه 

ًوك الحمل اللي طايله 

 ......................

يف بيت ابو رًس 



ليه وش سالْتها ؟ : ابو رًس 

وش مسيكيوه ملت مه البيت اللي : ام رًس 

يف سوة ٓؾى ومياز ٓيه اال هي 

جيله يسقى يوم اقوم : ابو رًس ؿحك بحسن 

رًس للغالة ويغارخ ويقلب البيت ٓوق 

تحت وال يوم اهاوش كاسر اشا رجى متأرر هو 

وشيب وال قبل سوتيه وىع تذرج ليه مه 

الثاىوي وٓرحتوا بقبولها ٓالقب وال حويه 

وريحة كبذها اللي كاىت تملى ارجاء بيتوا 

اه هللا : ام رًس ىسلت زموًها وقالت 

اليحرموي مه ًيايل وًساهم مه اًلى 

ألًلى المواػب وهللا يْرحوا بولس الرًس 

قريب 

: ابو رًس حؾوها وابتسم وقال بغوت مهسوز 

اللهم اميه ويذليتس يل ولهم يارب 



مسكوا يسيه بيؽ ومروا و البيت اللي 

يسميون اػوات ًيالهم ٓيه وكل زاوية 

كاىت تؾم شكرى لهم 

 ....................

يف بيت موغور 

وش اليلم يبوت ؟ : موغور 

حمسلله اللي بيه ألروي : سلمى ابتسمت 

الَلف مه البساية وال يأرصها ويوغسم بيسيه 

موها 

ًلميوي وش : موغور استَرب وقال 

السالْة 

تذوىه مى واحس اسمه هازي : سلمى 

ايوه ؟ : موغور ققب وقال 



سلمى سرزت لموغور كل طيء كاىت 

وبس وهللا : تيرٓه وقالت 

كيب وهازي شا هي ؿاموه اىه : موغور 

! يتسوجها 

ليوتها هي وياه : سلمى 

موغور ابتسم وسحب سلمى لحؾوه وقال 

واىتي تراتس واحضتوي جًسا : بهمس 

م يوحضك ُايل ي موغور : سلمى بذجل 

قلببيي 

اىتي ثاليث مى هيام وحويه : موغور بذبث 

ػح ؟ 

: سلمى استَربت وهست راسها بويم وقالت 

ليه ؟ 



ثوتيوهم حوامل ورا م تلحقيه و : موغور 

حويه قبل يكبر بقوها 

!! ىيممم : سلمى طهقت وقالت 

بس : موغور كاح يؾحك و السرير وقال 

رالظ بسيل وتيايل 

سلمى ٓست وراحت للحمام وكار موغور 

: وراها ومسكها قبل تسكر الباب وقال 

سلمى تروطي بيسها 

وش جاك : سلمى كان قلبها يسق وقالت 

! اىت ملسم تسويها 

: موغور سحبها مى رغرها له وقال بحسة 

كم ػاريل ميتس ؟ وكم ػاريل ميقيتس 

كل راحتتس ؟ 

كيب بس مو الحيه : سلمى 



.. �موغور سحب سلمى لمبسمه وو

 .................

يف بيت رًس 

هيامي : رًس 

ًيوين : هيام لْت له بهسوء وقالت 

كيْتس الحيه تبيه تروحيه لبيت : رًس 

اهلتس وال تقيسيه ميي ؟ 

هيام كاىت م تبي تذلي رًس ورغوًػا اىها 

تيرٓه م يتحمل بيسها ًوه واي طيء يغير 

لها يقيح رًس يبكي ًوسها وهو اللي م يهسه 

كالم الرجال بس قالت وهي زاًسة و 

ال ماين مرتاحة ميك ايب بيت : مضاًرها 

اهلي 



كان رًس مبتسم متأمل ان هيامه بتوآق و 

القيسة ميه بس تالطت البسمة مه وجه 

ليه طيء : رًس وػس وقال بغوت مهسوز 

يوجيتس وهللا ال احقتس بييوين 

هيام كاىت تضوِ ػحتها وػحة ولسها اهم 

م ايب بوام اليوم : بمليون مره مه رًس وقالت 

هوا وبكرا بكلم محمس يجي يأرصين 

ليه ليه محمس اىا : رًس لّ لها بحسن وقال 

اوزيتس 

ألين لو اقولك توزيوي م : هيام تذغرت 

وزيتوي 

كيب : رًس لّ يسه ورا رغرها وقال 

يومتس ًارٓه اين م اقوى بيستس لييه 

! تروحيه موي 



كاىت ًيون رًس ترجّ وكان متمسك 

بهيامه بكل قوته وكأىها ارر مره يضوٓها ٓيها 

كثر كان رز هيام اللي بيسته  واللي ػسمه ا

اػالً اىت ماش مستحيل : موها وقالت 

تتقبل المهم جيت ميك ًضان ارص 

اُراؿي واكلى لمحمس برا 

رًس تكهرب بيس كلمتها وقال بحسة وهو 

اىااا : ماسك ىْسه م يوهار ًوسها وقال 

تروحيييه وتذلييويي بالقريييقة شي ؟؟ 

كان رًس رايّ مياز يضوِ هيام رغوظ 

اىه للحيه ًالقته بيمة ماهي كويسة ابًسا 

وييرِ ان هيام ومحمس وام هيام م يقوون و 

ابوهم وبيوغاُون له وكاىت حركات ام هيام 

ٓالْترة االريرة ماهي ًاجبة رًس ابًسا 

طْيييك تغارخ وهللا لو اين : هيام بحسة 

! بسآر ألرر اليالم ترا بيت اهلي 



كلية مه : رًس مسك ٓكها بقوة وقال 

! البيت بسون اشين م ٓيه 

كان محمس واقّ ًوس باب البيت وسمى كل 

طيء بحكم اىهم ٓالحوش وزق الباب بقوة 

! ررًيس آتحح الباابب : وهو يقول 

رًس مسح وجهه ولّ وهو يستَْر وٓتح 

ىيم ؟ : الباب وقال 

! ويه هيام : محمس بحسة 

حموز طوي واكلى تيال ارص اُراؿي : هيام 

كاىت كلمات هيام سكاكيه وسيوِ تؾرب 

وزها اللي كان واقّ وال هو قازر  ًّ بقلب ر

يسوي طيء يذاِ يتكلم وتوحسب ؿسه 

بحكم ان محمس موجوز ويذاِ يسكت وتبسأ 

ليبة ًمة سيّ الثاىية ويذلي هيام تتقلق 

مه رًس ويارص ولسها ميهم 



يالله امضي ؿايقتس : محمس ٓس لهيام وقال 

مس يسه طيء ؟ 

! محمس ريير ان طاءهللا : رًس بحسة 

تستهبل وال م : محمس لّ لرًس بقوة وقال 

كوت تسمى ػوتك كيّ كان مرتْى وتتأمر 

!! ًلييها 

بيوي وبيوها اىت وطتبي حاطر ىْسك : رًس 

 !

!! ريير اروي ترا : هيام بحسة 

ههييااااام : رًس اىْجر ًغبية وقال 

! ؟!وبيسييييه 

: هيام ارتيست ورجيت ورا محمس اللي قال 

الاا كاللت وطمذذت اشا اىت تسوي ٓيها 

كصا قسامي وال حضمت اين اروها وش 

تسوي وراىا ؟ 



اححللّ ههييه اىت وياااها وطْييكم : رًس 

! استذْيتوا 

رلغت : هيام همست بأشن محمس وقالت 

يحموز اػالً اُراؿي جاهسة مضيوا بركب 

السيارة وارصها وتيال 

محمس هس راسه ومضى زارل البيت ولْت 

هيام مه وراه ورالْت كريقة واتجهت للباب 

وٓس رًس لها ومسك يسها وقال بهمس وهو 

هياامي تكْييه التذلييوي : يغر و اسواىه 

تكْييه 

هيام ىاهرت زارل ًيوىه كان رًس يستوجس 

ٓيها واىه مستحيل يييص ببيتهم بسوىها 

بس هيام كاىت تييص ػراو مى ىْسها 

م بذليك تيال طوٓوي ًوس اهلي : وقالت 

وطْيك رايّ احس قايل لك طيء 



: رًس كاح و ركبه قسامها وقال بغوت مهسوز 

تكْيييه اىا ًارِ ًمي وش بيسوي 

تكْيييه بسوي اللي اسوي بس التروحييه 

رًس : هيام ٓست له ومسكت كتوٓه وقالت 

!! قمم طْيييك 

رًس كان كول هيام وهو جالس و ركبته ومس 

يسيوه ورا ههرها وحاوكها وحؾوها بكل قوته 

وزتس : وقال بهمس  ًّ التروحيه التذليه ر

وراتس 

م : هيام ابتسمت وحاوكت راسه وقالت 

بروح بس امي تبيوي ًوسها وبرجى اول م 

اولس 

 طهور ؟ ٣ييوي : رًس قام وقال 

ايه بس ثالث : هيام هست راسها بويم وقالت 

طهور حتى ممكه مو كاملة 



رًس لّ بقوة وتلقم ًلقول وهو سبقته 

زموًه وُسرت ٓيه وم كان يبي احس يضوِ 

كبر  ؿيْه تجاه هيامه وكيّ اىها ػارت ا

ىقاـ ؿيْه 

!!! تبكييي : هيام اىغسمت وقالت بهمس 

رًس كان حاـ يسيوه و ًيوىه وقال بغوت 

ال : باكي 

هيام كاىت متجهة له واستوقْها ػوت 

وش بايق تسويه : محمس وهو يقول 

هيام لْت له ومسك يسها قسام رًس اللي 

لّ لها بهسوء وكاىت زموًه تقيح قسام 

هيام اللي مغسومة وال هي قازرة تروح له 

كليت مه البيت تحت اىنار حبيبها اللي م 

يهسمه احس وهسمه حب هيامه وكان رآى يسه 

لهيام ًضان تمسكها وتجسز ٓيه طيور 



االمل اىها بتجلس ببيته وبيوه وحوله 

وحواليوه بس هيام م تيبت ىْسها ابًسا وال 

طابكت يسها بيسه كاىت تمضي مى محمس 

ووػلها للسيارة 

! اركبي بسرًة : محمس 

ركبت هيام وهي ترجّ ومغسومة وقالت 

بكلم رًس طوي : بغوت مهسوز 

محمس تجاهلها وركب ومضى لبيتهم وهو م 

كبر ُلف  حب حركة وكالم رًس ابًسا وكان ا

سواه محمس اىه زق و ابوه وحكى له اللي 

ػار كله وٓيالً كان ٓالجهة الثاىية ابتسامة و 

بسأت  )وجه ابو هيام وهو يقول بوْسه 

 (الذقة الثاىية بوجاح 

! كوت بكلمه طْييك اىت : هيام بحسن 



بسس ًاااز وش تقولييه له : محمس بحسة 

!! هااه 

هيام ػست وهي م ٓيه طيء كسرها اال رًس 

اول م مس يسه لها وم مسكتها وىسلها بكسرة 

اما ًوس رًس كان يضوِ السيارة حتى 

: ارتْت مه اىناره وكان مغسوم وقال بحسة 

كيّ راحت مه يسيوي كصا كييّ اىغاُت 

لمحمس وكييّ تركت يسي متْقييه ًلي 

!! شول 

سكر باب بيته واتجهة لَرٓته وكاىت الْجية 

اؿياِ و رًس اللي م حغل وال طيء لهيام 

كاىت الَرٓة ٓاااؿية مه مكياجها وًقوراتها 

! ومالبسها 

!!! رااحتتت موه يسييوويي : رًس طهق وقال 



اتجهة لجواله ًلقول وزق و كاسر وهو 

.. يحتاج سوس وراه 

 ...................

يف بيت كاسر ىسلوا كلهم وكْى سيارته وقال 

اىتبهوا ألىْسكم بروح اىا وشيب طويات : 

وارجى 

ابضر : وًس 

ابضضر : ليه بأستهساء 

وًس لْت لها بقوة وكارت وراها وليه تغارخ 

وزرلوا زارل البيت 

اااه هللا يذلّ ًلي ػسق : كاسر بقهر 

كلى لصيب اللي كان يسره ومقلى راسه مه 

السيارة 

ميك زران ؟ : كاسر ركب وقال 



طكلوا كلوا ىحتاجه : شيب ؿحك 

اىضهس : كاسر 

شيب مس له البوكيت وارص موه حبه وطَلها 

: واستقرت بيه طْايْه وقال بغوت هازئ 

شيب جوالك االن 

شيب ابتسم وهي كقوس اشا بيْؾْؾون 

كاسر وشيب كل اُراؿهم تكون بسرج 

السيارة 

سبقتك يحبيبي : شيب 

كاسر لّ له وؿحك وىسل كل اُراؿه مه 

مْاتيح ومسواك وجوال كل طيء حرًٓيا 

واستقرت سيارة شيب يف كيس 

ارصت حقب ؟ : كاسر 

بسياريت م اىسله اػالً : شيب 



كاسر اتجهة للضوقة حقت شيب وٓتحها 

وارص احقب والولية والوالًة وطب لهم ىار 

وجوبها براز طاهي وٓغْع وبوكيت 

زراىهم ووالًتهم 

اسلم : جلسوا وقال كاسر 

اااه يالكاسر اىا يوليب ًلي اىا : شيب بقهر 

!! اىذان 

وهللا مسري : كاسر تكى و المركى وقال 

وش اقولك الكل اىغسم بس حمسلله اىها 

! راحت و كصا 

اي وهللا الحمسلله يذي طيور يقرِ : شيب 

اين كوت بييص ميها كول حيايت كوت بملك 

! ًليها مستوًب 



يالله اول م تجيوي السالْة اتصكر كل : كاسر 

طذع ٓيوا كيّ ًاىوا ًضان يأرصون 

حريمهم 

: وقال " كصاب " شيب اطر بيسه بميوى 

امحق ػسق يقول ًاىوا واىا ًاىيت وللحيه 

م ارصت ليه 

وهللا اقوله واىا ػازز ييوي الحيه : كاسر 

رًس ؿاو بسوامة بيه هيام وبضرى لمسة 

طهر وىع وُير كصا كاىت بساية حياته مى 

هيام ُير موٓقة ابًسا وكان تكه ويتسوج 

بضرى ًليها اما محمس اىغَى لكالم رًس 

وارص بضرى وهي اػَر موه بثمان سويه 

بس احسهم م ًاىوا ييوي وٓارس كاىوا 

بيسوجوىه ًهوز وال ىاسي ؟ 

ػازز وهللا واىت ؟ : شيب ابتسم 



يوووه ًاز اىا : كاسر قيس وقال بحماس 

حْْلللة ػسق 

اطههس : اىغرو شيب و االرؼ يؾحك وقال 

بالله 

اًوبوها م بَت تجي وال بَيت اجتمى : كاسر 

ميها 

والحيه زوري : شيب 

هللا يكون بيوىك : كاسر ربف و كتْه وقال 

اروي شيب 

ال الحسس تسري ويه ؟ : شيب 

ويه : كاسر ققب وهو ماسك الؾحكة وقال 

؟ 

ؿاري اروي وزايس وسالم : شيب 



يووييللي وهللا : اىْجر كاسر يؾحك وقال 

ػسزقق آلحوا ًلقول 

ايه وريب : شيب 

ايه متى بتذقب يف ليه ؟ : كاسر 

رلك موي الحيه ترا السٓت سيوز مو : شيب 

مقموي 

الاا وييييه ميليك م اهه بيرجى : كاسر 

يذقب 

اال بيرجى رايل اليوم كان يكلم واحس : شيب 

وسميته يقول سيوز 

ابوي ؟ : كاسر استَرب وقال 

شيب هس راسه بويم وهو ياكل الْغْع 

ال يولس مستحيييل ابوي يوآق : كاسر 

ومستحيل ليه توآق 



تحبوي ؟ : شيب ابتسم وقال 

هللا يقرٓك : كاسر ٓهمها بس قال بقرِ 

! وش احبك 

وووللسزز : شيب توسيت ًيوىه وقال 

!! ارررٓيى ًلوومك 

اييه : كاح كاسر بحؾه شيب يؾحك وقال 

تمووت و كاررييك 

! اسألك بالله : شيب ٓس ومسك قلبه وقال 

ورب الكيبة اين ػازق : كاسر 

ااااه يويييلل قلببيي ويالااه : شيب 

اثثقل يبو ًبسهللا ماله زاًي : كاسر ؿحك 

! تغير رْيييّ ًوس ارتي قسامي 

سم : شيب 



اثواء سوالْهم كان رًس محرق جوال كاسر 

اتغاالت بس م وػله رز ابًسا واىتهى رًس مه 

 )التْكير وهو يسأل ىْسه ىْس االسئلة 

مستحيل يحرموين موها ومه ولسي 

 (!! مستحيل 

وقّ رًس و حيله الموهس واتغل و رٓيق 

ٓارس " زربه وػسيقه بالؾيق قبل الْرج 

ووػله ػوته الوايم " قلبي 

لبيه يالرًس : ٓارس بوياس 

تككْْىى يالْاااررسس : رًس بذوِ 

وووش : ٓارس ٓس مه سريره بقوته وقال 

!!! الييللمم 

رًس كاح بقوله وزموًه ارصت مجراها و 

! رصشوهاا رصوو هياااميي : ًيوىه وقال 



موه الليوه ابووكك : ٓارس اىْجى وقال 

تكللمم مووه ؟؟ 

ابووها وامهاا ىاووييوها : رًس اىْجر وقال 

ًلي حسبتها طهريه يالْارس واول م 

كليت م حغلت وال طيء يصكرين ٓيها 

!! بَرٓتوا الَرٓة ٓاااؿييية 

احتسم : ٓارس مضى ولبس ثوبه وقال 

واؿرب االرؼ والتسمي يولس ًمي وهللا م 

يارصوىها موك 

رًس قام وهو اطتس بيس ًسوة وكالم ٓارس له 

وش بوسوي تمرين ؟ : وقال بحسة 

ايه زقايق واىا ًوسك ماهو كالموا وال : ٓارس 

! آيالوا وال سلوموا الحركات شي 

ًساين م ارلى موك : رًس ابتسم وقال 

يالْارس 



ٓارس ابتسم وكلى برا بيت جسه وكاىت 

كبر ًليه اول م طاِ بيت ابو هيام  الغسمة ا

: هالم وكايف وال ًوسه وال سيارة قال بحسة 

يالررًسز 

احتتسزمم : رًس طاش بيس اسمه وقال 

!! البييت ٓاااؿي : ٓارس 

!! ىوييممم كييّْ ٓاااؿي : رًس ػرخ 

مسرري مسرريي : ٓارس 

ال تجي اىا بجييك : رًس 

ابضر ابضر : ٓارس هس راسه بويم وقال 

سكر رًس ووقّ ٓارس مغسوم مه ٓيلة 

! رير الضايب اىغْق وال وش : ًمه وقال 

اىْجى ٓارس مه ؿربة جسه له باليغا وهو 

! وطو اللي مقليك تايل شا الليل : يقول 



يججسي م : ٓارس حك راسه بألم وقال 

يغلح كصا جيلوي آساك 

وطْيك كيب ؟ تيبان مكتوم ؟ : ابو محمس 

ال ال بذييير : ٓارس ابتسم وباس راسه وقال 

ابضرك 

اىقق كيب : ابو محمس 

: ٓارس كان يبي يسحب كالم مه جسه وقال 

جسي ًمي سيّ قالك طيء ؟ 

زي ايص ؟ : ابو محمس ققب وقال 

ويه : ٓارس اطر بيسه و بيت ًمه وقال 

الواس ؟ 

ابو محمس توسيت ًيوىه وهو تيوز و ولسه 

جوبه بيس وٓاة ىازر اللي سببت ٓجوة كبيرة 

سواها اللي م يستحي : زارله وقال بحسن 



وش سووا يجسي : ٓارس ققب وقال 

امص ىضوِ : ابو محمس ابتسم بؾيق وقال 

رسىتي بايق ٓيها ٓلوس ىازر وٓلوسي وال ال 

هااااه : ٓارس توسيت ًيوىه وقال بحسة 

!!! ورث ابوي 

ابو محمس استوجى مه كلمة ٓارس اللي كان 

ازو : يضبه ابوه وىْس ىبرة ػوته حتى وقال 

يولسي اىه م سواها 

لْوا اثويوهم و ػوت سيارة رًس اللي ىسل 

ٓااارس : وهو البس حسامه وسالحه وقال 

وش ػااار ؟ 

رًس يولسي وش جابك ؟ : ابو محمس 

رصوا هيامه ميهم : ٓارس 

!! وطووو : ابو محمس بيغبية 



وش اليلم ؟ : رًس تقسم لجسه وقال 

ٓارس رٓى ثوبه وكار لذساىة جسه وٓيالً اللي 

رآوا موه ػار راحت ٓلوس وورث ىازر 

وتيب سويوه و الْاؿي وٓلوس تقاًس الجس 

قاؿي وطهق ٓارس بقوة وكاح موكتم 

سواها يجسي سواها : وقال بغوته المبحوح 

! اللي م يذاِ ربه 

كار ابو محمس ورًس اللي ماهو ٓاهم طيء 

وبس قلبه وًقله مى هيامه وًقوه ًالجه 

واىسسح و الكوب اللي كان بمكتب جسه 

رًس تقسر تضيل ٓارس ؟ : القسيم وقال 

رًس م كان ٓاهم طيء حرًٓيا وقال وهو يبي 

طليتك اىت م تبيوي احتال : يلقّ الجو 

اطيل ٓارس ؟ 



ماهو وقتك وهللا : ابو محمس ابتسم وقال 

ٓلوسوا كارت مى واحس حرام ٓيه كلمة ولسي 

واىت توكت طل ٓارس يولسي ورح ازو يل 

ابوك 

رًس توسيت ًيوىه وهو وؿح له كل طيء 

ابضضر : وقال 

تقسم لْارس وطاله بيه يسيوه وكار ٓيه 

للغالة وٓتح الضبابيك الكبيرة اللي كاىت 

تقل و الحسيقة ولّ بقوة وػسم بجسم 

ررًس : اىثى وكاىت حويه مْجوًة وقالت 

وجى م تضوِ 

ػح الووم : رًس ىسل لها وباس رسها وقال 

مضى مه جوبها تحت ػسمتها وكارت 

ٓارس طْييك ؟ : لْارس وقالت 



كار : ٓارس ابتسم بحسن وىسلت زموًه وقال 

حالل ابوي وكارت اوراقه وكل ممتلكاته 

وكل طيء ممكه يصكرين ٓيه 

ييمه : حويه بغسمة وهي بكت ًلقول 

طْييك تبكي ووش اللي تقوله ووش 

!! ػااييير 

ٓارس حؾه حويه بكل قوته وحاوكته وهي 

تبكي بحرقة مه زموو ٓارسها 

 ......

يف بيت ابو رًس 

رًس زق الباب بكل قوته وماهي اال زقايق 

: وٓتح ابوه الباب وهو موذرش ويقول 

ررًيس ؟؟ 

يبه ًمي سيّ سرق ٓلوس جسي : رًس 

وًمي ىازر هللا يرحمه يبه الحق جسي 



وش تقوول : ابو رًس توسيت ًيوىه وقال 

! اىتت ؟

كاروا اثويوهم لبيت الجس قاؿي وزرل ابو 

رًس وهو يسهم يف ابوه وطاِ ٓارس يبكي 

وحويه محاوكته وكان الليل ٓجية بالوسبة 

لهم 

هللا يارصه ويه بيروح مه يسيوي : ابو محمس 

! وهللا ال اكليه لو اىه تحت سابى ارؼ 

ميليه يبه هوىها وتهون : ابو رًس 

رًس كان يتْحع كل طيء واستوقْه رسىة 

ثاىية وكاىت مْتوحة وٓتحها وحغل كل 

الْلوس اللي يتكلمون ًوها ٓيها وؿحك 

! جس تستهبل : وقال 

!! اًقب : ابو محمس بحسة 

الْلوس هوا : رًس 



ابو محمس توه يتصكر اىه حاـ الْلوس 

ٓالذسىة اللي م كان ًليها قْل وؿحك وقال 

طْت شكاء جسك كيّ تيلم بس : 

وهللا شكائك ٓجيوا : رًس كاح يؾحك وقال 

كلوا وبَى يموت ٓارس بروح اقوله ًضان 

يموت ػسق 

حمسلله : ابو محمس مسك قلبه براحة وقال 

م وػلت بسيّ كصا 

والحقيقة كان ابو هيام وزه يارص بريك  )

كويل مه اهله واليشيمات والروحات 

والجيات ًضان كصا رصاهم وسآروا لجسر 

 (ٓرسان مى بيؽ 

ررطتوين الرجال قايل يل : ابو رًس بيغبية 

اىه بيروح مى اهله ًقلة واىتوا هوا تتهموىه 

! وش اىتوا ووش بقيتوا لكلمة اهل 



تاليف ال تجيك اليغا تيسي م يف : ابو محمس 

كبلوىها 

: رًس ُع بالموية وقال وهو يؾحك 

ااببليى اطهس يبه اىه جاتك وحسه تمضي 

مليوىيييه 

وم حس رًس اال بشبيرية ابوه تمضي مليون 

وتغْق بوجهه بكل قوتها وكاح رًس موهار 

: يؾحك وٓارس كاح و الباب يؾحك وقال 

احسسه تستاااهل 

ٓارس تسكت وال تبي تجربها ؟ : ابو رًس 

اتوب وهللا : ٓارس بؾحك 

تمسوا و رير واىت يرًس وهللا ال : ابو رًس 

اشبحك اشا ًاز ًستها 

يبه ىاسي اين اًرؼ واكول : رًس بمسح 

موك ؟ 



تيال كيب يالقويل واليريؽ : ابو رًس 

قام رًس ووقّ قسام ابوه وًم الغمت 

: وكسره رًس اللي باس رضم ابوه وقال 

تمون و راسي يبه 

اػالً مغسوم اين : ابو رًس ابتسم وكلى وقال 

م سميت ػراخ كاسر قبلك 

م يرز وهللا مسري ويوه : رًس ؿحك 

كيس يف سابى ىومة : ٓارس  ا

رًس ٓارس : ابو محمس سكر المكتب وقال 

اشلْوا برا لو سمحتوا 

ال بسري ًليك يجسي وش الجحسة : ٓارس 

شي ترا بايق اسكه ميك 

ابو محمس ؿحك واتجهة لَرٓته وكليوا 

ٓارس ورًس برا البيت 



كضه للتاريد : ٓارس  ايه ؟ ٓلم ا

اىضهس بالله ومه قوة االكضه ارصت : رًس 

حسامي وسالحي ميي 

م تذلي الهياـ اىت : ٓارس 

مضكلة وهللا : رًس ؿحك 

تمس و ريير يالرًس : ٓارس 

اىتبه لوْسك وللبيت : رًس 

كلى رًس بسيارته وكْت اىوار بيت ابو 

محمس ميلوه ىوم الجميى بيس ليلة مرًبة 

ومؾحكة بوْس الوقت 

 .............

يف البر 

ىرجى البيت ؟ : شيب بوياس 



اي وهللا مضيوا : كاسر 

قاموا وركبوا السيارة ومحس ٓيهم مْكر اىه 

ممكه تغير زي الليلة اللي ػارت و رًس 

وٓارس وابو محمس وابو رًس وحويه 

وػلوا بيس مسة كويلة لبيت كاسر وىسل 

وارص جواله وكل طيء اال مْاتيح بيته وىسل 

وكان بيقلى المْتاح مه جيبه بس اىْجى 

: مه الباب اللي كان مرزوز وٓتحه وقال 

يولس ًمي آسو 

شيب ىسل مه سيارته وهو متضمر وثوبه 

حاؿه وبارز مالمح وًرؼ جسم شيب اللي 

: زرل ورا شيب واستوقْه كاسر وهو يقول 

اػبر ػوت وًس ارجى وال ػس 



ػس شيب وكليت وًس وهي كاىت تسقي 

اطجارها اللي ورا البيت وسميت ػوت 

جيتوا ؟ : كاسر وٓتحت له الباب وقال 

ازرلي : كاسر بحسة 

زرلت وًس وهي تؾحك ولحقها كاسر وقال 

شيب استوزًتك هللا اىتبه لك واشلّ ارقس : 

ابضر : ؿحك شيب وقال 

كلى شيب بيس م سكر باب البيت ومضى 

لسيارته وركب وطاِ السرج مْتوح وسكره 

بسون م يْكر ان مْتاح كاسر ٓيه واتجهة 

لبيتهم ووػل بيس ٓترة وزرل البيت وكلى 

لَرٓته وارص زش سريى ولبس بسلته وهو 

يالله كلها ساًتيه : يتثاوب وقال بتيب 

وارجى ارقس هللا يارص المواوبة 



كلى لسوامه كيران ًضان م يتأرر ووػل و 

الوقت بالؾبف 

 ..................

يف بيت كاسر 

ويه كوتي رايحة ؟ : كاسر 

اسقي ليه ؟ : وًس 

الباب كان مْتووح : كاسر 

احلّ ؟ اىا اللي ٓاتحته اول م : وًس ؿحكت 

سميت ػوتك 

تيااايل : كاسر ابتسم 

: ٓس وطالها بيه يسيوه وهو يؾحك وقال 

وحضتييوويي حمسلله اىتس ػاحية 

ليه مه باب المقبد وهي كاىت تاكيه ًليه 

هللا يقرٓكم يضيد : وقالت 



! لييييه : وًس حمر وجهها وقالت 

يذتي : كاسر ؿحك وبيس ًه وًس وقال 

! يذتي متسوجييه آهمي 

ليه طربت كل المويه اللي بالكاسه وىسلتها 

يذي يذي محس مهتم : وقالت 

توكلي بس : ؿحك كاسر وقال 

راحت ليه لَرٓتها وطَلت سماًاتها يف 

اشىها وػارت تتمايل و اىَامها وهي البسة 

طورت وبجامة كقم رمازية اللون وققوية 

وطيرها البوي القويل موسسل و ههرها 

بضكل ٓاااته 

 ..................

يف سيارة شيب 



بيس م كلى مه زوامه ٓتح السرج ومس يسه 

يبي يرجى سالحه وسحب مْتاح وطاِ 

هللا : مْتاح كاسر وؿرب راسه بذْه وقال 

يليه كاسر 

سحب جواله وزق ًليه ووػله رزه وهو 

رييير يذوي م كْضت موي اىت ؟ : يقول 

تاليف بس مْتاحك ميي : شيب 

آتح الباب ٓيه وزرله وحرك : كاسر 

تم ىع ساًة واىا ًوسك : شيب 

م بوسل يذوي : كاسر بتيب 

! مححسز قااالك توسزل يذووي : شيب بحسة 

ؿحك كاسر وسكر جواله ورجى لحؾه وًس 

وكمل ىومته 



وماهي اال ًضريه زقيقة ووػل شيب قسام 

بيت كاسر وىسل وٓتح الباب بس م اىْتح 

يستهبل شا : واىغسم وقال بحسة وهو يهمس 

 !

وٓجأة تصكر الباب اللي تحت طرٓة ليه 

واتجهة له بسون اي اىصار وزرل المْتاح 

بهسوء ولْه واىْتح الباب وتوسيت ًيون 

شيب وهو يضوِ زرج ػَير وبيسها جواح 

كبير وٓيه ُرٓة ىوم وىورها الذآت طَال 

وجسمة البيت الورزية اللي كاىت ملكية ليه 

وبقاىيتها اللي ًرٓها شيب اول م طآها مى 

الالبتوب حقها وتقسم رقوتيه وهو كويل 

وًريؽ والبس بسلة اليسكر وسالحه بايق 

يف مكاىه كان يْته بكل م تيويه الكلمة 

كاحت ًيوىه و الضرٓة اللي الهواء يحرك 

ستارتها الضْآة البيؾاء وٓجأة زرلت ليه 



وطاِ جسمها وٓذوشها ورغرها اللي كان 

يتمايل و السماًة اللي كاىت و اشىيها كان 

المونر كله قازر اىه يوهي اي رجل ولو كان 

مه اطس واقسى الرجال لْت ليه وكيحت 

كتابها و االرؼ وكاىت بتغرخ بس ٓجيها 

ااػغع : شيب اللي كار لها وكتمها وقال 

بققليى ال تْؾحيييووا 

ليه كاىت ترجّ وهي م كان ببالها اىها 

ممكه تضوِ شيب يوم مه االيام بَرٓتها او 

وش : حتى ببسلة اليسكرية وقالت بهمس 

!! تسسووي هوااا 

شيب تكلم وهو ماسك ىْسه بغيوبة وقال 

ليييه ال تتكلميييه : بحسة وهو يتيرق 

وش ىاوي ًلييه : ليه ٓست وقالت بذوِ 



ياتبه الا م تْكريييه : شيب تكلم بقوة وقال 

!! ٓيوي كصا 

وش كاىت ىاوي ًليييه وكيّ : ليه بحسة 

! زرللتت اػالً 

شيب كان جسمه يالمس جسم ليه وكان 

هالضيء مميت بالوسبة له وٓس وابتيس ًوها 

وقال بغوت تيبان وهو تيب مه كل طيء 

اااه : ويبي يحؾوها بضكلها شا ويوام بحؾوها 

ي لّيييه الصييب اهلكتوي السىيا واهلكوي 

بيستس ًوي 

شيب اكلى ال اػرخ بكاسر : ليه بذوِ 

الحيه 

جيت اًقيه : شيب اتجهة لبابها وقال 

مْتاحه وليتوي م جيت ليتوي م طْتتس 

بالضكل شا ليتوي م زرلت وكاوًت ٓؾويل 



ًرٓت ليه ًلقول اىه بضكلها شا ًْست 

شيب : وليبت بمواصيه شيب وطهقت وقالت 

اكلى رالظ تكْى 

شيب كلى وهو موهار ويسق قلبه بسرًة 

اًوبووتس كييّ : وميرق وحالته حالة وقال 

! اكلى واىتي بكمالتس والكمال لذالقتس 

كلى وركب سيارته وكلى زراىه ووليه وزٓر 

ياااارب اجميوي ٓيها بحاللك : بتيب وقال 

واُووي ًه حرامك يالله يارب 

مضى متجهة لبيته وبايق طكل ليه 

واىحواءات جسمها يف ًقله واىهلك شيب 

... ليلتها وىام بتيب وهو يحلم ب ليه الصيب 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا



 ، �اهليييييه القاكية جاتكم ببارت جسيس  )

ابو هيام ٓجيكم بس ميليكم م بذليه يغير 

" الكلمة توجى  " ��زٓت و ارر البارتات 

وبس وهللا استمتيوا احبكم وال توسون 

 ( �تيقوين رايكم بكل جسء 

مضى متجهة لبيته وبايق طكل ليه 

واىحواءات جسمها يف ًقله واىهلك شيب 

... ليلتها وىام بتيب وهو يحلم ب ليه الصيب 

" ًوس ليه " 

جلست بغيوبة و سريرها وهي ترجّ 

يممه : وتتوْس بغيوبة وقالت بهمس 

ييوييل حااايل ػسق والقول واليرؼ 

والجسم وقسم بالله لو ال رويف مه ريب واىه 

م يحل يل كان حؾوته قلبي يسق بقوة كييّ 

زرل ووػل للجواح حقي اىا طْت شيب توو 

!! وال حلم 



كاىت ليه مْجوًة ػسق مه طكل شيب 

اللي طلى قلبها وتله مه اقغاه وهو م هو 

طيء جسيس و شيب اللي كان مستحل كل 

: طيء ًوس ليه وػررت بْضلة وقالت 

ياااارب م راح لمكتبي وػارت تركؽ له 

وطآت كل طيء بمكاىه وكاىت ليه رسامة 

بس محس ييرِ هالموهبة ابًسا اال رًس اللي 

كاح ًليها مره وهي ترسم وروٓها كان اىها 

راسمة شيب ببسلة اليسكرية اللي م ًمرها 

طآت شيب ٓيها واول م سوحت لها الْرػة 

كاىت اقوى ٓرػة وٓرػة مستحيل ليه 

! توساها كان شيب البس بسلته بَرٓتها 

ليه ابتسمت وهي تالمس الرسمة بأكراِ 

يالله قس ايص : اػابيها وقالت بحب ووله 

كبر موي بمراحل وقسم بالله  كان ًريؽ وا

اىه رجال وحرام يف وحسه ُيري اِ يارب 



اطتقت له مه الحيه م اػسق كيّ الحياة 

قاسية م اػسق اين كرزت الضذع اللي م 

! ابيه يذتْي مه قسامي ابًسا 

لْت وهي رالظ اشا تيبت مه واقيها تحب 

احالمها ومضت وزًست كرِ طيء 

وػررت بْجية وىاهرت وكاىت احسى 

طارات بسلة شيب وبوكيت زراىه و االرؼ 

ىسلت ليه وارصتها ووقْت وحقتها و السرير 

حتى اُراؿه كاحت موه : وقالت بحب 

واستقرت بَرٓتي اااه ي شيب لّيوك متى 

تتضابك يسي بيسك 

ٓتحت زوالبها وحقت اُراؿه ٓيها ورجيت 

ولْت وىامت وهي تحلم بحبيب قلبها اللي 

.. اتيب كل طيء ٓيها 

 ....................



يف بيت رًس 

زرل رًس البيت وهو مكسور مه كل ىاحية 

كان ٓيالً محقم ومس يسه لجواله وارصه وزق 

س " و رقم  ًَ ووػله رزها بيس ثواين " ّهيام الر

رًس ؟ : هيام بوياس 

ًييون الرًس وروحه : رًس ابتسم بحب وقال 

هيام قامت مه سريرها واتجهت للضرٓة 

وٓتحتها وكاىت مقلة و البحر والجو لقيّ 

رًس تسميوي ؟ : وقالت بهسوء 

ايه اسميتس اىتي تسمييوي ؟ : رًس ققب 

ايه : هيام جلست و كرسي ػَير وقالت 

يروحي اسميك 

مسام اين روحتس وراتس : رًس بيتب واؿح 

رليتيوي ورحتي ؟ 



يذي وش اسوي : هيام ؿحكت وقالت 

مقسر اثوي كلمة ابوي 

هيام اشا بسيوا بالقريق شا ترا ىهايتها : رًس 

! كالق 

طقغسك بالقريق ؟ : هيام 

اىتي و شمتي وال شمة ابوتس ؟ : رًس بحسة 

و شمتك اىت : هيام 

كيب رالظ الرأي يكون يل وال ألبوتس : رًس 

؟ 

اىت : هيام كاىت تجاوب بيقالىية وقالت 

برؿو 

ومه له األحقية ٓيتس اىا وال هو ؟ : رًس 

وهللا اىت بس م ٓهمت وش االسئلة : هيام 

المبهمة شي ؟؟ 



اىتي ويه ؟ : رًس 

مقسر اقولك : هيام بتوتر 

تستهبليه ػح ؟ : رًس توسيت ًيوىه وقال 

ال وهللا مقسر اقولك ابوي يقول ال : هيام 

تيلمون احس 

هيام اُراؿتس ليه ارصتيها كلها : رًس بحسة 

وطو له وهللا لو اىتس بتسآريه قرن م 

احتجتي ألُراؿتس شي كلها 

هصا الضيء اللي ػسموي اػالً ابوي : هيام 

قاله وسويته بسون م ييلموي ليه 

ألىتس زبضضة : رًس اىْجر ًغبية وقال 

واؿح اىه يبي يارصتس بيييس موي وتولسيه 

! وبيسها يذليتس تذليييوي 



ال يممه مستحييل : هيام اىغسمت وقالت 

!! ابوي يسويها 

هيامي استوًبي و : رًس بوْس الوبرة 

ىْستس مه اللي رالين اكلقتس وكوتي 

طوي وتتسوجيه سييس مييه ؟ 

ابوي : هيام برًب 

اييوه هصا اللي ابيتس توػليوه الحيه : رًس 

وقتها اىا قسرت اليب و ًمي وكلقتس 

كلقة وحسة اىتي وش بتسويه واىتي اىثى 

وممكه وقتها تكوىيه والس وىْسيتس تيباىة 

هيام استوًبت كل طيء يف وقت متأرر 

وش اسوي كيب : جًسا وقالت بهسوء 

ويوتس ٓيه ؟ : رًس 

هيام كاىت رايْة رًس يجي ويضوٓها ابوها 

وييرِ اىها رصلته وكسرت كلمته وبوْس 



الوقت رايْة مه ابوها واىه ٓيالً ممكه 

يسوي الكالم اللي رًس قاله وقاكى تْكيرها 

هيامي لتس ميي سوة : رًس وهو يقول 

وصيازة وللحيه م وثقتي ٓيوي ؟ 

ال ال ال وهللا م اقغس اين م اثق : هيام بغسمة 

ٓيك 

تكلمي كيب تراتس زوجتي ييوي : رًس 

! وتراتس حامل بولسي 

رًس ابوي قالوا بوجلس طهر وىع هوا : هيام 

!!! طضهريييه : رًس توسيت ًيوىه وقال 

ايه ٓيه ػوت زقيقة بس : هيام بهمس 

! تياايل رجلتس اىا وش تذآييه له : رًس 

هيام بسون سابق اىصار سكرت المكالمة 

بوجه رًس اللي اىغب ًليه زي الحمم كان 



يَلي ويْور ًغبية ورمى جواله بكل قوته 

االرؼ وكاح متكسر وػرخ بأًلى ػوته 

وهو حس ان روح رًس القسيمة رجيت 

اىوتتيي تبييوهاا : تستحوش ًليه وهو يقول 

موه هللا واىتتي اطتتقتتي لرًيس القسزييم 

!!! لككوه ابضضرري ببه 

اىتهى مه كالمه ورجى جموز رًس وبروزه 

وًغبيته واكباًه القسيمة رجى رًس القسيم 

بيس تيب سوة و ىْسه يكون لقيّ وحبيب 

!! لهيامه 

 .......................

ٓالغباح يف بيت ابو ؿاري 

ياهل البيت : ؿاري زرل البيت وميه ٓقور 

الْقورر 



لمسيو قويل : بضرى زرلت وميها لميس 

ػباح الذير لذالو ؿاري 

هاتيها آسيها : ؿاري ابتسم 

: طالها ؿاري وجلسوا و السْرة وقال 

ُريبة اىتس هوا ؟ 

مسري يذوي محمس ىسلوي امس : بضرى 

وقْل جواله ومسري ويوه 

طكل رايل سيّ ىواهم : ؿاري ابتسم 

كلهم حتى بوته رصاها مه ًوس رًس 

: بضرى بغسمة توسيت ًيوىها وقالت 

! اسألك بالله 

ورب اليسة المهم ويه امي وابوي ؟ : ؿاري 

ػحيت الغبح وطْتهم كالييه : بضرى 

للجميية 



ومه ٓالبيت ُيرتس : ؿاري هس راسه وقال 

؟ 

رولة زوجتك وًيالك واىا وبيان : بضرى 

وشيب 

!! شيب موجوز : ؿاري بغسمة 

ايه بَرٓته اتوقى ييوي : بضرى 

رووولة الْقوور : ؿاري ابتسم وقال 

جيوا : ىسلت رولة وميها بواتها وولسها وقالت 

جيوا 

يالله حييهم : ؿاري 

جلسوا حول السْرة وػرخ ؿاري بأًلى 

شيييببب : ػوته 

: شيب تحرك بهسوء وقال بغوت ىاًس 

همممم 



يااللصيييبب : ؿاري بحسة وازًاج وقلق 

هاااه : شيب بقرِ 

: ؿاري تناهر اىه م يسمى وػرخ مه جسيس 

! شيييبب ووجى 

ولييووهه ي ؿااارري : شيب ٓس وقال 

! طتتبيي يذووي 

استَْر ربك احس يبسأ : ؿاري ابتسم وقال 

! ػباحه بليه 

اييه هللا يليوك ويليه اللي يغبح و : شيب 

ػوتك يضيد اااه اىا ويوي وويه ليوي بس 

رجى شيب يحف راسه و المذسة بيس م حنى 

بأجمل حلم كان يتموى م يغحى موه 

ورغوًػا و ػراخ ؿاري 



مضى ؿاري وكلى السرج تحت ؿحك 

يالله : البوات واستوقْته بيان وهي تقول 

ػباح رير التروح له وترش ًليه موية ترا 

الموت اهون ًوس شيب مه الحركة شي 

وبيسيه ىاسي ان شيب اكول واًرؼ موك 

يسق وجهك للميلومية 

رلغتي ؟ : ؿاري ابتسم 

بككييْْك اللهم بلَت اللهم : بيان ؿحكت 

ٓأطهس 

هللا ام لميسس : ىسلت بيان للبوات وقالت 

ًوسىوا 

ييييوىها : بضرى ابتسمت وقالت 

جلست بيان وارصت لميس بحؾوها والكل 

كان يوتنر لحنة ػراخ شيب 



زرل ؿاري الَرٓة وػْق الباب بالجسار 

وجى : وسمى ػوت شيب وهو يقول 

وكسسر 

كان ٓاتح الباب بكل قوته وطَل كل لمبة 

حغل السر حقها وكْى المكيّ ومضى 

للضباك وٓتحه وبيس الستاير وزرل للحمام 

وارص بيسه موية وكلى لصيب واىغيق شيب 

اول م حس بالموية و وجهه وزارل اشىه 

وقام وجوون االرؼ متجمييه ٓوق راسه 

رذيييرر يببووي جاااي : وقال بغراخ 

!!! تمااارس زوور االب ًليي 

ؿاري كان يؾحك بأستْساز ويكمل يرش 

قم واليه الضيقان اللي : ًليه وهو يقول 

كبك  را

ؿاري اشا م تبي : شيب مسح وجهه وقال 

السالمة رش ًلي مره ثاىية 



ؿاري كان يحسب ان شيب م بيقسر ًليه 

ورش موية بكل بروز وهو يؾحك ؿحكته 

المستْسة وم حس اال بصيب اللي مضى له 

وؿربه و جوبه وكاح ؿاري بقوله و االرؼ 

اااااه ييككلبب : وقال 

ٓسوا البوات كلهم و ػررة ؿاري وىست 

رولة اىها تتَقى مه شيب وزرلوا كلهم 

يووولسزز : وػرخ شيب وهو يقول 

رولة ٓست ورا بضرى اللي كاحت تؾحك و 

اطكالهم 

اُبياء اىتوا ؟ : بضرى وسف زموًها 

كمل ًليتس : شيب بحسرة  ! اىكتمي ال ا

اِ اِ وش ًوسه شيب ؟ : بضرى 

ؿاري وقّ وؿرب شيب و ههره بكل قوته 

يحييووااىوه : وػرخ شيب وهو يقول 



احسه تستاهل هصا جسايت اػحيك : ؿاري 

للْقور 

بيان كليت رولة ورجيت لهم وهي تقول 

شيب ليه تحت ترا وهي اللي جابت : بؾحك 

الْقور 

لييوويي ؟؟؟ : شيب توسيت ًيوىه وقال 

ؿاري ؿحك وكمل مى بيان وؿاري م 

يكصب اػالً بس اؿقر ًضان يوتقم مه 

ايه ليوك : شيب وقال 

هي : شيب كان واقّ وقلبه يسق بقوة وقال 

تحت ؟؟ 

ايه امص ٓؾحتوا : بضرى ابتسمت وقالت 

بتكوسلك البوت 



الكل م كان حاسب حساب لصيب ولتْكيره 

اللي راح لْذوش ليه ورغرها وجسمها امس 

اىسل ؟ : وكان يتيرق ومغسوم وقال بحسة 

ترا يكصبون ًليك : بضرى طكت ٓيه وقالت 

مستحيل تجي ُبي اىت وبيسيه طْيك 

! ارتبغت 

اكليي برا : شيب ُقى وجهه وقال بحسة 

كليت بضرى وهي مغسومة مه تقلب 

ميقولة كل شا حب  )شيب وقالت بوْسها 

 (! لليه 

 النهر وبايق ١١اما شيب طاِ الساًة وكاىت 

يالله يارب اين : و الغالة وقت قغير وقال 

كالبك اىك تقرب موي بوت ًضقتها وليبت 

ببمواصيوي يالله التحرموي موها قال كالمه 



وكار للحمام يتوؿى وػلى النهر و وقته 

ورجى يوام بهسوء 

 ...................

يف بيت رًس 

ػحى رًس بكل جموز وبكل حسة واتجهة 

للحمام وارص طور سريى وكلى ًسة الحالقة 

حقته بحكم ان رًس ييرِ يحلق ىْسه 

وتقسم للمراية وحف الرُوة و وجهه وحلق 

لحيته ورجى رًس بالضوب مثل ًوايسه سابًقا 

قبل تسرل هيامه حياته وُسل وجهه وحف 

كريم بيس الحالقة وكلى للَرٓة وكلى بسلته 

ولبسها واتجهة للتسريحة اللي كاىت رالية 

مه اي طيء يذع هيام وهصا اللي زاز 

ًغبية وجموز رًس اللي تيقر وٓتح السرج 

وكلى الضارات ولبسها وحسة ورا الثاىية 

ولبس البريهيه اليسكرية و راسه واللي 



برزت الضارة وكلى سالحه ولبسه وكلى رًس 

مه بيته بكل ثبوت وهيبة ورٓى جواله 

وطاِ اتغاالت هيام ٓيه وقرب الجوال ألشىه 

: اول م زق ًليها ووػله ػوتها وهي تقول 

! ارذيييًرا 

ىيم ؟ : رًس 

رًس الواس تسلم : هيام اىغسمت وقالت 

! وتغبح بالذير واىت تقول ىيم ؟

ًوسي اجتماو مقسر : رًس بغوته الررّيم قال 

اتكلم 

كيب اسميوي بقولك طيء : هيام 

رًس ثبت جواله و اشىه وبيه كتْه وٓتح 

تكلمي : سيارته وركبها وطَلها وقال 

اسميتس 

زًالن ؟ : هيام طكت بغمت رًس وقالت 



ميه اىا ؟ : رًس ؿحك وقال 

! ايه اىت وطْيك تؾحك : هيام 

هصا موؿوًتس ؟ : رًس 

ررًيسز : هيام بحسة 

رييير ترٓييييه : رًس اىْجر ًغبية وقال 

!! ػوتتس 

هيام ٓكرت تجيب راسه وقالت بغوتها 

احبك ي : االىثوي اللي كان مليان ُوج وزلى 

رًس هيامك وحضتوي مره 

رًس م يوكر اىه تحرك زارله طيء بس كاىت 

طذغية رًس القسيمة ماكله اُلب تْكيره 

تسلميه وهللا يذليتس : وقال بهسوء 

ألهلتس ميسالمة 



قال كالمه وسكر بسون اي رز ثاين تحت 

يمه : ػسمة هيام اللي مسكت قلبها وقالت 

!! ليه احس اين رجيت لوققة البساية 

وكان احساس هيام بمحله رجى رًس القسيم 

اللي الكل يهابه واللي الكل مستحيل 

.. يمسحون ميه 

 .....................

يف بيت ابو محمس 

اليوم ؟ : ابو محمس وهو يكلم ولسه 

ايه يبه اليوم : ابو رًس 

حسآة ان سيّ ماهو ميوا : ابو محمس 

يالله ريرها بَيرها تبي : ابو رًس ابتسم 

ىأجلها ؟ 



قس قلت ألحس ُيري ًه المذيم : ابو محمس 

؟ 

ال اىت اول واحس : ابو رًس 

رالظ اجله بيسيه اشا : ابو محمس ابتسم 

رجى سيّ 

ابضر : ابو رًس 

سكر ابو محمس واتجهة للغالة وطاِ حويه 

حووىه : جالسة بهسوء وقال 

حويه ٓست وابتسمت لجسها وقامت وباست 

ًيوىها : راسه وقالت 

متى بتقلييه اىتي والْارس : ابو محمس 

لبيتكم ؟ 

آا يجس كرزة ؟ : حويه بمسح 



طكلتس مضتهية توؾربيه مى : ابو محمس 

! شا الغبح 

امسح : حويه ؿحكت وباست ركبته وقالت 

ميك مسري وهللا متى م جهس كليوا 

ٓارس ىاقغه طيء ؟ : ابو محمس همس لها 

ال ال : حويه هست راسها بوْي وقالت 

سالامتك وهللا 

ايه اصيه : ابو محمس 

اجل اىا استأشن : حويه 

كليت حويه واىسسح الجس قاؿي و الكوب 

وطوي وىام 

 ....................

يف بيت موغور 



: ػحت سلمى مه الووم وطهقت وقالت 

!! ييووييلليي سويييوااهاا 

ولْت يميه ويسار وم كان لموغور اثر 

واتجهت للحمام كيران وارصت زش يجسز 

كاقتها وكليت ولبست وتيقرت وػلت 

ورلغت وىسلت للسور االول اللي كان ٓاؿي 

واتجهت للمقبد وكبذت لها ٓقورها 

وجلست و الكوب وطَلت التلْشيون وقالت 

ميقولة زاوم ؟ : 

ورٓيت ًيوىها للساًة اللي و الجسار وكاىت 

اووه وطوي :  وىع وقالت وهي تؾحك ١٢

ويرجى 

آقرت سلمى وارصت جوالها واىْجيت مه 

اتغاالت هيام لها وزقت ًليها ًلقول 

سللمى : ووػلها ػوت هيام وهي تقول 

!! وججيى م بََييتتي 



كيس : سلمى ؿحكت  تكْييه سويواها ا

بيوهس حيلي 

! امممااىووه : هيام مسكت وجهها وػررت 

وريب وبيسيه وش االتغاالت : سلمى بذجل 

شي ولسيت وال وش ؟ 

ال ال بس ًوسي موؿوو : هيام ؿحكت 

يذوِ ومهم 

اسميتس يهيام الرًس : سلمى بجسية 

اااه : هيام مسكت قلبها بيس االسم وقالت 

يالرًس مسري طْيه حسيت اين رجيت 

للبساية يذتي 

! م ٓهمت : سلمى 

رجى رًس القسيم احس يذي اسلوبه : هيام 

مو مقموي ابًسا 



واىتي ويوتس اجلسي ميه وطويف : سلمى 

! وش ٓيه 

اىا يف جسر ٓرسان مى اهلي بس : هيام 

: سلمى توسيت ًيوىها وقالت 

! تستهبلييييه 

لألسّ ال موجس وهللا : هيام 

! يويييللي وبضرى ويوها : سلمى 

ببيت اهلتس ويه : هيام استَربت وقالت 

ييوي 

يى يضيوكم مسويه : سلمى بأستحقار 

اليايلة ومسري وش تكْون تقليوا محس 

ىاقغكم 

وطْيييتس طسييتييها : هيام ؿحكت 

كيييب 



المهم وش ػار ًضان رًس يوقلب : سلمى 

هيام هلت المسبحة ًوس ػسيقة روحها 

بس : وبوت رالتها سلمى وابتسمت وقالت 

هصا اللي ػار 

بسس وش بسس هللا ال : سلمى بْجية 

يوٓقتتسس اىتي م تذآييه ربتس ييوي 

! مس يسه لتس ورا م كيتيه ورحتي له 

الحيه زاقه ًليتس ًضان تيقيوي : هيام 

كثر  كثر وا !!! حلول وال توسميوي ا

ال حبيبي بوسمتس تستهبليه ػسق : سلمى 

 !

وهللا كسر راكري ايب احؾوه : هيام بسًل 

يذتي 

اسمييوي بتقولون ؟ : سلمى 



طهر وىع : هيام ؿحكت 

اااييضص وييه راللتي : سلمى ػررت 

كلمها  !! ًقييويي ا

يمه تيايل : هيام 

هال وهللا بسلومتوا : ام هيام تقسمت وقالت 

رالة مو وققتتس وش طهر وىع : سلمى 

 !!

وطو رلوىا ىوبسف : ام هيام ؿحكت 

يذالة لو اىتس اىتي ورايل : سلمى بجسية 

مى بيؽ محس بيقولكم طيء بس محمس 

! ًوسه اهل وهيام ًوسها زوج 

ام ؿاري تكون ارت ام هيام مه الرؿاًة " 

" وتكون ارت ابو هيام بالوسل والسم 



وش اسوي يبوتي اتوقى اىه بس : ام هيام 

كالم ييوي م احس ان سيّ بيقسر و ٓراق 

اهله وبيرجى بسري 

هيااام : سلمى كاىت ىاوية تحرق هيام وقالت 

القمي بوقلى مذيم قريب وبضوِ 

وزتس بالْروة القمميي  ًّ ر

سسسلمىى يمههه تكْيييه : هيام بحسرة 

!! ايب ارجى الرياؼ 

اثقلي : ام هيام ؿربت هيام بذْه وقالت 

! وطْيتس 

م ايب ايب رًس يمه : هيام 

هللا يذلّ ًلي : ام هيام كليت وهي تقول 

بس 

سكرت سلمى بوجه هيام تحت ػسمة هيام 

وهي كاتمة زموًها وارصت جوالها وزقت و 



: رًس ووػلها ػوته الثقييل وهو يقول 

ًيوين 

يرووحي : هيام ٓس قلبها لكلمته وقالت 

يالرًس ابوس ًيوىك اىا 

امريوي : رًس ابتسم وقال 

احوا بجسر ٓرسان اشا تبي تجي تأرصين : هيام 

ييوي 

م بجي مستحيل اققى هالمسآة كلها : رًس 

ًضان ارصتس 

يذي م قلت تيال قلت اشا : هيام بسًل 

بتجي 

كيب طيء ثاين ؟ : رًس 

وش تسوي سولّ يل اطتقت : هيام 

لغوتك 



يفّ : رًس كان متيمس يذلي هيام تَار وقال 

ًساتس و القوة يحلوه ارسلي الميامالت 

شي لمكتب هازي 

ابضر مه ًيوين حؾرة اليميس رًس : يفّ بَوج 

تسلم ًيوىتس : رًس ابتسم بقرِ وقال 

كليت يفّ بالميامالت ورلْت وراها حرايق 

: زارل هيام اللي قالت وػوتها يققى 

!!! مييه يفّ ..مي..ىييم...ىوه

ايوه وش كوتي بتقوليه ؟ : رًس ابتسم 

!!! ررًيس : هيام بحسة 

! وبيسزيييه ورٓية الغغوت : رًس بحسة 

هيام مقلبت رًس ًلقول ألىها ًرٓت رقته 

!!! الاا رًيسز موويتتيي ىسزللتت : وقالت 



: رًس ٓس وؿربت ركبته بالمكتب وقال 

!!! ااايضضص والاازة 

هيام كاىت كاتمة ؿحكتها وهي تتغوى 

الغراخ وااللم بحكم ان البيت ٓاؿي وقالت 

اااااهه ررًيسز ببموووتتت اللممم والازيت : 

!!!! مببكررة بموووتت بمووتت 

: رًس كل طيرة بجسمه وقْت وقال 

هييااامميي تكْييييه الاا 

القم يحيوان اجل تبيوي اُار : هيام ؿحكت 

! زز ارزها لك اؿياِ 

رًس كاح بقوله و الكرسي حقه وقال 

هيام هييام لييه كصا : بغوت ىاطّ ومهسوز 

 !!

! اييه اًققلل اىاا اًرِ اروؿك : هيام 



ايص ايضص : رًس توسيت ًيوىه وقال 

تروؿيوي ؟ 

ايييه ىيم : هيام 

تيايل تحتي كيب وطويف : رًس بذبث 

تقسريه وال ال 

رًيس بسكر : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

رًس سكر قبل تسكر هيام وييغب ومسك 

وش اللي ػار شا بسم  )راسه وقال بوْسه 

 (هللا هللا ال يقوله وًساها تولس ًوسي يارب 

قال كالمه وكلى مه مكتبه وحغل يفّ 

حؾرة : جالسة و مكتبها وقالت بحب 

اليميس محتاج اسوي لك طيء ثاين ًيوين 

لك ترا 

!!! رذيييرر ان طاءهللا : رًس بحسة 



ارتيبت يفّ وسكتت ًلقول وكلى رًس بيس م 

موغور اىا : كلى روحها مه ػررته وقال 

كالى كيب ؟ 

اػبر بومر و هازي : موغور مه مكتبه قال 

اىا واىت 

ليه ؟ : رًس ققب 

تيال طوي ميي لك حاجة : موغور 

بتسيسك 

رًس مضى مى موغور وزرلوا مى باب 

المسرح اللي موجوز للمؤتمرات والغحآة 

اشا كان ٓيه لقاء بالمباين 

وش بوسوي هوا ؟ : رًس 

موغور سحب رًس واول م زرلوا اًتلى 

التغْيق بحرارة لرًس وقال هازي بغوته 

اليميس رًس به محمس به قاؿي ال : الحاز 



يترىق اليوم مه رتبة اليميس لرتبة ***** 

اللواء 

كان رًس واقّ بغسمة بس هيبته كاىت 

موجوزة ومضى بثقل ورزاىه للمسرح وسلم 

و هازي بكرهه وهم اطس االًساء وزق التحية 

للكل وارص الضارة ولبسوه قسام الكاميرات 

والتغوير والتغْيق لرًس اللي همس لهازي 

الحيه تذسي ازق لك : وهو يلبسه وقال 

التحية 

ػحيح ارسي : هازي ّطس و كتّ رًس وقال 

لكه برؿو تذسي توػل لرتبة الْريق قبلي 

 !

متأكس تتحساين واىا : رًس بونرته الحازة قال 

!! يف اقل مه سوة جبت رتبتك 



: هازي ابتسم بتحسي لرًس وُمس له وقال 

بوضوِ يولس قاؿي 

ابضر بيسك يولس ٓايس : رًس 

هازي ابتسم وزق التحية لرًس اللي زق له 

كثر وال اقل  التحية كتحسي ال ا

ٓذررر : موغور ػْق بكل قوته وقال 

يالوسيب ٓذرر 

ؿحك رًس واتجهة لموغور اللي حؾوه 

" قسام الكل ووقْوا وسلموا و رضوم بيؽ 

وزقوا التحية لبيؾهم وقال " سالم الرجال 

يالله وريب ان ُساك ًلي : موغور 

ابضر وهللا بيسك : رًس 

ؿحكوا اثويوهم وكليوا بيس م استلم رًس 

طهازته 



 ....................

يف بيت كاسر 

وًس ػحت ورلغت كل طيء مه ػالة 

وطور سريى واتجهت لجواح ليه وزقت 

الباب وٓست ليه وُقت رسماتها لصيب 

ازرل : تحت سريرها وقالت بربكة 

مساء الذير ي احلى : زرلت وًس وقالت 

ليه 

ليه ابتسمت وٓتحت يسيوها لوًس اللي 

كارت لحؾه ليه ومسحت و طيرها 

مساااء الوور يالذيير كله ًيوين وش : وقالت 

اساًستس ٓيه ؟ 

بسألتس سؤال : وًس 

ليه توترت ورآت تكون وًس طآت شيب 

اسأيل : امس وقالت 



تيرٓيه تذغغي ؟ : وًس 

!! اآّ كملتتي جاامية : ليه 

 سوة ١٨ايه سالمات مه واىا : وًس ؿحكت 

 سووات بكالوريوس كيران جوي ٤ورلغت 

!! كصاااابه زيي كااااسسر : ليه طهقت 

بالؾبف كوت ُيراىه مه كاسر وكوت : وًس 

كرهه وقلت بتحساه واىا بوت وبكسر رضمه  ا

!! ككْوو وريب يبوت هازي : ليه 

! ابيسي اسمه مه جوب اسمي : وًس بحسة 

ليه سكتت وهي تيرِ وش سبب ابو وًس 

اجلل كْْوو يبوت : لها مه ػسمة وقالت 

! قااؿي 

اسمييوي كاسر ميه : وًس ابتسمت وقالت 

ماجستير ػح ؟ 



يب ميه ماجستير بس كيران مو ازارة : ليه 

اىتي ايص ؟ 

ييبب حسييت اىا بكالوريوس ازارة : وًس 

اسألتسس بالله ييوي : ليه ػررت 

تقسريييه تغيريه مسيرة و راس كاسر هللا 

!!! والْْْذررر 

قسمت و وهيْة بس ال : وًس ؿحكت 

تقوليه له 

ابضضضريبي : ليه 

اِ يارب يقبلوين : وًس 

اىا بيس توسف يل ٓارس جيله يسلم : ليه 

للمستضْى حقه 

يااارب ىوقبل اىا وليه يارب : وًس ابتسمت 



اميييه وهللا : ليه رٓيت يسيوها وقالت 

يسوجوي شيب 

يحم شيب ٓيتس وهللا : ؿحكت وًس وقالت 

ويحني اىا : ليه حؾوت وًس لها وقالت 

وكاسر ٓيتس 

كليوا للغالة يتَسون بحكم ان كاسر م 

بيجي اال ارر الليل 

 ..................

يف بيت ابو ؿاري 

ػحى شيب وػلى اليغر وكلى ببسلته وقال 

توػون طيء ؟ : 

ال سالمتك : ؿاري ؿحك 

! لياز تؾحك كيب : شيب 



كلى شيب وهو متورٓس بس كل م يتصكر ليوه 

يوهار ويقيح ركب سيارته واتجهة لسوامه 

ًلقول وكان شيب يف ىْس مكان طَل رًس 

بس يف مبوى ُير 

ىسل وزق تحية للقليل والكثير موهم زق له 

التحية وكاىت رتبته رائس 

: ًسكري تقسم وزق له تحية وقال شيب 

استرح 

اىت الرائس شيب به ًبسهللا ؟ : اليسكري 

وػلت رير : شيب تضمر وقال 

ماطاءهللا ترا سميت اسمك : اليسكري 

اليوم مى اللي ترقوا وػرت مقسم هللا يبارك 

لك حؾرة المقسم شيب 

شيب تالطت االبتسامة مه وجهه وقال 

!! ورًس : ًلقول 



تيرٓه ؟؟ : اليسكري اىغسم وقال 

ولس رالتي : شيب 

اىغيق اليسكري وزق له تحية مه هيبة 

ػار لواء : رًس وقال 

!! اسألك بالله : شيب بْرحة ًنيمة 

ايه ىيم : اليسكري ابتسم 

شيب كار يركؽ لمبوى رًس ولحق ًليه قبل 

يقلى مى موغور 

اللواء رًس به محمس به قاؿي : شيب بحسة 

ارححب ي حؾرة : رًس لّ بقوته وقال 

المقسم شيب به ًبسهللا ارحب وهللا يولس 

اليمة 



شيب تقسم وحؾه رًس وباسوا رضوم بيؽ 

ًساك و القوة : وقال " سالم الرجال " 

يالرًس ومه موغب لموغب ان طاءهللا 

موغور بهمس وهو طاِ هازي ومى كم 

! شيييب زق تحية لوا بسرًة : ًسكري 

شيب وقّ بهيبة وؿرب برجلة االرؼ ويسه 

: و لْة البريهيه حقته وقالوا بغوت واحس 

اسستررح 

اطووا وريب : استراح شيب وقال بهمس 

ىسيت 

ميليك وهللا م يلمسوىك : رًس 

م تقغر وهللا وطهازيت ٓيك : شيب ابتسم 

مجروحة يالرًس اال تيال بكلمك 

امرين : رًس تقسم ميه وقال 



وزي ىسوي ًضاء بمواسبة الترقية : شيب 

قسام وهللا بس ويه ؟ : رًس 

ببيت اهلي : شيب 

ال ال تكْى : رًس استحى وقال 

مالك زرل يذوي وبيسيه ًازي اجي : شيب 

ارقب ليه ؟ 

اين وهللا قس ًرٓت ان وراك : رًس ؿحك 

طيء 

يذوي اػسموي يمسي وال م : شيب بهمس 

يمسي راؿي ترا 

آا ًليك البيت بيت اهلك تيال متى : رًس 

م حسيت اىك جاهس وارقب 

استذرت واحس اين : شيب ؿحك وقال 

جاهس الليلة 



رًس ؿرب ههره بذْه وكاح و كتّ شيب 

وقسم بالله م اىت بغاحي : يؾحك وقال 

جس وهللا بجيكم بكرا ترا : شيب ابتسم وقال 

ًلم رايل 

ًلى شا الذضم : رًس اطر و رضمه وقال 

يالصييب 

م تقغر : شيب ٓس وباس رضم رًس وقال 

وهللا 

مضى رًس راجى لموغور واتجهة شيب 

لمكتبه الجسيس اللي كان بوْس مبوى رًس 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا



 ، البارت �هاااااي ٓجيااات بأوقات متأررة  )

قغير يقهر ويْضل لكه م ٓؾيت اليوم وم 

قويت ارليكم بسون بارت موًسىا بكرا ببارت 

 ( �كوييل ؟ 

مضى رًس راجى لموغور واتجهة شيب 

لمكتبه الجسيس اللي كان بوْس مبوى رًس 

رًس رجى  )وجلس و مكتبه وقال يف ىْسه 

لحالقته القسيمة ؟ ُرييبة وهللا السقه كان 

قال شيب كالمه وهو مغسوم  (احلى ًليه 

واىا زبضة حتى ىييًما م قسرت  )وكمل وقال 

 (! اقولها 

قاكى تْكيره زرولية هازي لمكتبه بكل قوة 

شيب ؟ : وسكر الباب وراه وقال 

سم : شيب ٓس وزق التحية لهازي وقال 

حؾرة اللواء هازي 



استرح بقولك كم كلمة وبقلى : هازي 

امرين ؟ : شيب استراح وقال 

!! طوق وش سويتوا ٓيها : هازي 

اىت : شيب تقضير جسمه وقال بحسة 

!!! هاااازي 

اييه اىا حبيبها والبوت وش : هازي بحسة 

سويتوا ٓيها 

ٓس شيب ومسك هازي مى رقبته وكان شيب 

اًرؼ واكول مه هازي بمراحل وقال 

تتستتهببلل اىووت : بغوت هس روح هازي 

موتت برججاال اػالً ررربتت حيااايت ميهاا 

! وجااي تسأل وال استحييت و زم وججهك 

وهللا ؟ الحيه حبيت : هازي ابتسم وقال 

طوق وليه ويه راحت ؟ 



اىغيق هازي مه الكّ اللي جاه مه شيب 

ًاهرتك ورصيتها حبيبتي م : وقال بغراخ 

! توقق اسمها و لساىك سااامى 

: هازي كان ماسك وجهه وؿحك وقال 

ًضقتها يالصيب وايب موك كلب ابيك تستر 

ًليوا وتسوجوي طوق واىا مستيس ارسمك 

كول ًمري 

ومه قالك اين : شيب ؿحك بقرِ وقال 

محتاج مساًسة موك وال ىاسي ان ولس رايل 

يف رتبتك ؟ 

ولس رالك ؟ : هازي ققب وقال 

شيب م كان مضابهة ألسم رًس بحكم ارتالِ 

الجسان بس كاىوا ىْس الهيئة والمالمح 

رًس : وقال بحسة 

!! ررًيس محممس : هازي اىغيق وقال 



وٓيه ُير الرًس ؟ : شيب ؿحك 

!!!! طوق تقرب لرًس : هازي 

ايه بوت ًمته : شيب ققب وقال 

! اسألك بالله : هازي بغسمة 

طْيييك والهوىت ؟ : شيب 

تيقب م هوىت وال بهون : هازي بحسة 

كلم  وبأرصها بس ساًسين تكْى م اقوى ا

الرًس 

مايل : شيب كان ىاوي يوتقم مه هازي وقاله 

زرل اىا مايل كلمة ٓالمجلس بس رًس الكل 

يحسب حسابه ًضان كصا اىت مؾقر تكلمه 

قال شيب كالمه وهو يكصب كان الكل له 

كلمة يف مجلس جسهم بس سكت ًضان 



يرتاح مه هازي وتقسم وٓتح الباب لهازي 

تْؾل بال مقروز ييوي : وقال 

زق التحية : هازي كالى ٓيه بحسة وقال 

تذسسسي واىقلى مه مكتبي : شيب بحسة 

 !!

هازي اىغسم كاىت حركات رًس يضوٓها و 

شيب ووؿح الضبهة الحيه وكلى مه مكتب 

طوق ورًس ًيال  )شيب وهو يقول بوْسه 

 (! ًم 

كلى وهو ىاوي يروح لبيت الجس قاؿي 

ويقولهم كل السالْة ويأرص طوق موهم 

 ...................

يف بيت ام طوق 



تكْى يحمس : طوق وسف اىهيارها وزموًها 

رالظ يذوي اىا ُلقت واستروا ًلي 

وراؿية تسوجوين اي احس وريب راؿية بس 

رالاظ مه الؾرب تيبتوين رالااظ 

اىقمممي وريب اشا ًاز سميت : حمس بحسة 

!! لتس حس اين ال اشبحتس بيسيوي سااامية 

طوق لْت وجهها ًوه وابتسمت وقالت 

ميليه كلها يوميه وهازي جاي  )بوْسها 

 (يارصين موكم 

كلى حمس وؿرب الباب وراه بقوة وقال 

وقسسم اللي اطوْٓه : بغوت هس البيت 

ٓاتح للكلبة اللي زارل اىه م يحغل له 

! كيب سامييييه 

ام طوق بحسن و بوتها وروِ ًليها مه حمس 

ابضر : قالت 



ميلييك بوقّ ًوسها بيس : سامي ابتسم 

حمس كلى مه البيت وهو كارهه حياته ووزه 

يتسوج ويضوِ اىه مو مستيس للسواج واىه 

راح ًمره و الْاؿي ركب سيارته والؾيقة 

يارب متى : راىقته وقال بغوت مهسوز 

اتسوج وترزقوي بوت الحالل اللي بتغوىوي 

وتبيسين ًه كل هم طايله و ػسري ويارب 

متى يجي السٓت هازي اللي طوق متأملة 

ٓيه واًقيه ياها ويستر ًليها يااارب والهم 

! شا 

مضى لمكتب المحاماة وهي قآلة ميه مه 

كل طيء 

 ..................

يف بيت رًس 

رالظ ابضر هللا يستر ًليك : رًس لموغور 



ميسالمة : موغور 

مضى موغور مه قسام بيت رًس وزرل رًس 

هيااامي : لبيته وقال 

بسم هللا : مسك رًس قلبه ًلقول وقال 

!! طْييوي اىا 

كان رًس كل مره يرجى مه السوام يوازي 

هيامه وزرل والبيت كئيب ويجيب الَلقة 

بكل م ٓيه وزرل للَرٓة وكاىت ٓاؿية تيوز 

ًليها سوة كاملة واُراؼ هيام موزًة بكل 

زاوية وبكل كاولة كان يف طيء يذع هيام 

اتجهة للسوالب وكلى الكاميرا حقته وكان 

رًس مغور محترِ بس محس كان ييرِ 

هالضيء ُيره هو وكاسر وٓارس ومحمس 

اشا جابت ايهم : كليها وطَلها وقال 

بالسالمة بغورهم ٓيها واكبيها واًلقها 

بسواليب 



وػار يضوِ تغويره قبل وطوي وقاكى 

ًليه اتغال هيامه ورز وٓتح السبيكر 

رًس طوِ : ووػله ػوتها وهي تقول 

يويلك تكصب بسألك وجاوبوي بغراحة 

بسم هللا الواس : رًس ققب وهو مبتسم 

تسلم واىتي تهسزيوي ؟ 

رًس : محمس بؾحك 

! رير يالورو وطتبي : رًس بيتب 

ياليييييل بايق زًالن ًليك : هيام ؿحكت 

ال ويه مستحيل رًس يسًل : محمس 

اال زًلت ًليك الغسق ييوي : رًس 

ابضر بالرؿاوة وهللا : محمس ابتسم 

ارص الجوال موها : رًس 



هيام كان وزها تسمى اسمها مه مبسم رًس 

مه ميه ؟ : وقالت 

موتس ليه الجوال مو : رًس استَرب وقال 

ميتس ؟ 

اال ميها : محمس ٓهم هيام وقال 

كيب ارصه موها : رًس 

رًس اىا ميه ؟ : هيام بسًل 

محمس : رًس تووه يستوًب وؿحك وقال 

! ارلع 

هيام رمت جوالها و محمس وكليت مه 

اسلم يولس : الَرٓة وقْل السبيكر وقال 

اليم 

هللا يسلمك ابيك يقويل اليمر : رًس ابتسم 

تستأجر جواح كامل ًوسك بأسمي وتوزي 



هيام ٓيه بحكم اىه ُيرتوا السكه حقكم ألين 

ارصت اجازة اربى ايام وبجي اقؾيها ميها 

ال ال يالرًس ابوي حالّ لحس : محمس بجسية 

يجي موكم 

اسألك بالله ًمي موجسه ؟ : رًس 

اي بالله : محمس 

زوجتي كيب وقسم يولس لو تضوِ : رًس 

! بيتي كيّ يجيب الكئابه والَلقة 

وهللا اىه واؿح : محمس بحسن و حال رًس 

حتى مه ػوتك يبو ايهم لكه مقسر اسوي 

طيء وهللا 

ااااه حمووز تكْى بجي يوم و االقل : رًس 

ايب اطوٓها 



مقسر وريب تكْى ال تلوي شراًي : محمس 

ٓيك يالرًس واىت ًارِ اين مقسر ارز لك 

! كلب 

سلموي ًليها السالم : رًس استسلم وقال 

الواجس 

يوػل : محمس ابتسم بؾيق وقال 

سكر رًس واىسسح وزٓر بؾيق وقال بغوت 

اااااه يالهييااام لييتتس كيتييوويي وال : ًايل 

! رحتتي ميهمم 

وقاكى ًتابه اتغال كاسر ورز وسميه يقول 

ارحب يالسوس واليؾيس ومحسمي وسالحي : 

هللا يبقييك ياليؾيس امرين : رًس ٓس وقال 

لبى ًيوك 



اليوم بسوي ًشيمة استْتاح بيتي : كاسر 

كلمك اول واحس ٓاؿي ارليها  وقلت الزم ا

اليوم وال وش ؟ 

اول طيء البيت مبارك وهللا : رًس ابتسم 

ييقيك ريره ويكْيك طره ثاىًيا اىت جسول 

زوامك كيّ ؟ 

اللهم امييه وهللا اليوم وبكرا م : كاسر ابتسم 

ًوسي طيء لكه بيسها مررره م اقسر بوكون 

يف موققة بييسة ىسوي تسريب كيران 

للمبتسئيه 

الليلة اجل ؟ : رًس 

تم : كاسر 

اطوٓك و رير : رًس 

هللا اليحرموي موك يالرًس : كاسر 



وال موك يالكاسر : رًس ابتسم 

سكر كاسر ورًس سامح له بالصات م يضيل 

ًليه طيء وقام يتجهس بحكم ان الساًة 

 الليل ٨ اليغر واليشيمة تبسأ ٤ػارت 

 ...................

يف بيت ابو محمس الكل كان مستوْر 

لليشيمة 

ٓااارس هات جوايل : ابو محمس 

ٓارس قام وًقاه جواله واتغل و ابو هيام 

ارحب : ابو هيام 

! هللا اليسلمك يقليل الذاتمة : ابو محمس 

ليييه جيلوي قبلك ؟ : ابو هيام ؿحك 

بقول كالمي وبسكر وان : ابو محمس بيغبية 

! م ىْصته ال اىت ولسي وال اين ابوك سااااامى 



تم وهللا ان تبضر : ابو هيام اىغاٌ ألبوه وقال 

كاسر اليوم مسوي ًضاء وملسم : ابو محمس 

ًليوا كأهله ىحؾر له وىقسم اللي يستاهله 

وال حوا مه اللي يكسرون ولسهم وليلمك 

 ساًات مه االن ان م ٥الليلة اليضاء ميك 

! جيت ًلمتك وش بيغير 

سكر ابو محمس بسون م يسمى رز ابو هيام 

جهسوا : اللي ابتسم وقال بغوت ًايل 

اُراؿكم يولس 

! وش اليلم : محمس ٓس 

وش م ٓيه اال ان كاسر ىكبوا والزم : ابو هيام 

ىحؾر ًضاه يف بيته الجسيس 

يالله يالله وهللا اىه يستاهل : محمس ؿحك 

كل ًلمه كيب 

يالله : ابو هيام 



اتجهوا ألم هيام وهيام وقالوا لهم وٓست هيام 

اسمييوي : وقالها ابوها 

لبيه ؟ : هيام 

رًس ال يسري اىوا جاييه التتيبيوه : ابو هيام 

توه متريق وماهو ىاقغوا 

!!! ترىق : هيام اىْجيت 

ايه ارسل بالقروب حق : محمس ابتسم 

اليايلة اليوم واهه ان ًضاء كاسر لرًس 

مسري وهللا م اًرِ بس ًلموين وش : هيام 

ػار ؟ 

ؿحكوا ابو هيام ومحمس ًليها وقالوا بوْس 

لواء : الوقت 

بسم هللا الرحمه الرحيم هللا يبارك : ام هيام 

له ويستاهل كل رير رًس 



يالله : هيام ابتسمت وزميت ًيوىها وقالت 

يحبيبي هو يستاهل كل رير وريب 

يالله تجهسوا : محمس ابتسم 

تمام : هيام 

قاموا كلهم واستوْروا يذلغون كل 

اُراؿهم واىتهت سْرتهم بأقالو القائرة 

حقتهم مه مقار جازان للمقار الرياؼ 

 ..................

يف بيت كاسر 

زرل بيته بيس م رجى مه زوامه و ػراخ 

وركؽ وٓتح الباب بكل قوته وسرًته وقال 

!! طْْيييككمم : بغراخ 

ليييوه اىقببلتت : وًس وهي تؾحك 

بمستضْى ٓاارس 



!! ػررتت زكتتووررة جررااحة ٓييهه : ليه 

كاسر ابتسم وىسلت زموو الْرح والْذر 

تياايل يكل اهلي : وقال 

ليه ركؾت لكاسر وهي موهارة وترجّ 

وحؾوته بكل قوتها وّطس ًليها بكل قوته 

يالله ي كاسر تصكر ايام كوت احلم : وقالت 

اػير زكتورة وطوٓوي سوييتها 

اي وهللا : كاسر مسح و راسها وباسه وقال 

وكيّ اىسى اجل ًضاىا الليلة بمواسبة 

قبولتس وبمواسبة ترقية رًس 

!!! ػااار لووااء : ليه بيست ًه كاسر وقالت 

ايييه سواها الرًس وبايق : كاسر ابتسم 

بيكمل للْريق 

ػسزًتت : ليه مسكت راسها بقوة وقالت 

مه الْذرر 



ايه اىا كيار ٓالقاًسة الجوية ورًس : كاسر 

لواء واىتي زكتورة وحويه مسيرة توْيصية 

! بضركة اوىاليه 

اييهه اقولك ٓذرر : ليه 

قامت ليه ترقع وتتوكس بضيرها وهي 

وبوااات وًيال محمس ريااالة : تقول 

كاسر : وًس ؿحكت وهي تغْق وقالت 

تتَسى ؟ 

بس ي : كاسر مسك ليه مى بقوها وقال 

مجووىة وايه بتَسى 

وًس ُمست لليه واتجهت للمقبد وهي 

برؿو اىقبلت وػار مسيرة بوْس قسم 

ومكتب كاسر وػار مسيرته وهو م يسري 

ايييه اليضاء متى ؟ : ليه ؿحكت وقالت 



احسبي كلها ساًة وبيتي مليان : كاسر 

مه اللي بيجون ؟ : ليه بهسوء 

الكل كل اهلوا بيجوون : كاسر م ٓهم وقال 

وًمي سيّ ؟ : ليه 

بيجي هو بيس : كاسر 

هللا ييوي رًس بيقابل هيامه : ليه طهقت 

هللا اللي يضوٓه يقول له سوة موها : كاسر 

تووه ماله اال ثالث ايام 

حتى ولو رًس تيلق ٓيها وػرت اراِ : ليه 

مه اي مكروه يغيب هيام ألين ًارٓة محس 

بياكلها وبيوهار كثر رًس واىت مالحم كيّ 

تَيير ميها 



هللا اليوريهم باس يارب : كاسر بحسن 

ويسيمهم لبيؾهم اطهس بالله اىها ُيرت 

! ٓالرًس طيء م يتَير 

امييه يارب : ليه 

كلم شيب : كاسر  ىسيت ا

ليه م بيجي ؟ : ليه ٓست مه اسمه وقالت 

وزتتس اىه يجي وال اكرزه ؟ : كاسر ؿحك 

مسري : ليه رجيت طيرها ورا اشىها وقالت 

مسري بكيْك وطسرلوي اىا 

اررحب : كاسر ابتسم وٓتح السبيكر وقال 

هللا يبقيييه ويسلمه : شيب بغوته الررّيم 

لْت ليه بكل حواسها لغوته اللي اطتاقت 

اي وهللا ارحب يازهر  )له وقالت بوْسها 

 (قلبي ورجياىه 



جاك ًلم ان ًوسي ًضاء ؟ : كاسر 

ايه ليه م تبيوي اجي ؟ : شيب 

كاسر ؿحك وقْل السبيكر واطر لليه 

تسرل زارل ولْت وهي متْضلة وزرلت 

ركؽ لجواحها 

تستهبل ػح ؟ : كاسر 

ييب استهببل : شيب ؿحك 

اػالً اًرٓك حتى لو قلت لك التجي : كاسر 

بتجي 

ايييييهه ىاااطب : شيب ثقل ػوته وقال 

ىااطب هللا الييووق بضر وىااطب ًضان 

الحلى كله اللي يييص ميك حنك وهللا 

ٓيه 



هللا يجميكم و رير المهم يبو : كاسر 

ًبسهللا تيال الليلة الزم تكون مه الحاؿريه 

اميييه امييه وابضر بيسك يبو محمس : شيب 

سكر كاسر وكلى يجيب الصبايح بحكم اىه 

شبح رروٓيه 

 .....................

يف مباين هيئة الؾباـ 

شيب سكر مكتبه وكلى واستوقْه ػوت 

شيب : هازي وهو يقول 

شيب لّ له والكل كان يواهر ٓيهم وكان 

ُغب و شيب يسق لهازي التحية بس شيب 

م زقها وتجاهل هازي وكلى برا المباين 

واتجهة لسيارته تحت ػسمة الكل 

حؾرة اللواء يمكه اىه م سميك : ًسكري 



ايه طكله : هازي 

: كلى هازي ورا شيب ووػلوا للمواقّ وقال 

! شييب م تسمى 

رييير يذوي وش : شيب لّ له وقال بحسة 

تبي ؟ 

سميت مكالمتك مى كسار مسري : هازي 

كاسر 

وبيسيه ؟ : شيب مسح وجهه واستَْر وقال 

بجي ميك لليشيمة وبذقب طوق و : هازي 

سوة هللا ورسوله موكم 

شيب سحب جواله وكلى رقم حمس وكان 

سجل : وقال " محاميوا حموز " مسجله 

ًوسك 



: سحب هازي جواله وسجل رقم حمس وقال 

ميه شا ؟ 

اروها حمس يالررمة بسال م : شيب بيغبية 

تكلمها وتأرص رقمها كان كلبتها رقم اروها 

ورقبتها 

هازي ًلقول رٓى السماًة وزق و حمس 

الو ؟ : ووػله رزه 

هازي مضى متجاهل شيب اللي ركب 

حمس ؟ : السيارة وكلى مه المباين وقال 

وػلت رير مه ؟ : حمس 

وهللا مسري وش اقولك واين متْضل : هازي 

موكم كلكم لكه القلب كلب وليْه وجيتكم 

وهللا ابيها وايب استرها وهللا لو اسوي اللي 

كْر ُلقتي لكه  اسوي ازري اين م بقسر ا

تكْى الترزين وتلوي شراًي يف طوق 



حمس كان مغسوم وم توقى ان هازي ٓيالً 

بيسق كان يحسبه لياب وليب و ارته 

هازي ؟ : وهرب وقال بغوت حاز 

امرين : هازي 

اىا ميقيك طوق ولكه بيووا تْاهم : حمس 

تيال مجلسوا الليلة مى اهلي واهلك 

واكلبها مووا 

ابضضر وهللا : هازي بْرحة ًنيمة قال 

باللي يقيب راكرك 

سكر حمس بسون م ييقيه اي رز ثاين واتجهة 

هازي لبيته وهو يبي يقول ألهله كل طيء 

 .......................

يف بيت رًس 



ػحى مْجوو مه االتغاالت وٓتح جواله و 

مكالمة ٓارس 

هالا يذووي الواحس م : رًس بغوته الثقييل 

! يوام 

ررًيس تستههببل ؟؟ : ٓارس بغراخ 

يذووي وطتبي ؟ : رًس وهو ٓاتح ىع ًيوه 

الؾيوِ وػلوا والساًة : ٓارس بيغبية 

!!  واىت للحيه ىايم ٨:٤٠

!!! ااايضضص : رًس ٓس بقوة مه ىومته وقال 

ايص ؟ ارلع ًليوا ارلع : ٓارس 

سكر ٓارس وكار رًس للحمام وهو مْجوو 

وارص طور سريى وكلى ركؽ لسوالبه وكلى 

ثوبه االسوز بحكم ان ايام الضتاء زرلت 

ٓالرياؼ وسحب طماُه االبيؽ وتكضد 



وتيقر وتبذر وارص جواله وكلى مه الَرٓة 

وكاحت ًيوه و الساًة اللي ٓالغالة وكاىت 

هللا ياارص : وػرخ وقال  " ٦:٤٠" تضير لـ 

ىْسسسك ي ٓااارس 

كاح رًس و السرج وجلس وتمسك وكان 

قلبه يسق ويرجّ بضكل مو كبييي وقوم 

ىْسه بغيوبة واتجهة للغالة واىسسح ورٓى 

اه : رجوله وهو ىسل ؿَقه وقال بتيب 

وزتس ؟  ًّ يالهيام ويوتس مه ر

ارص ىْس وجلس زقيقتيه وقام للمقبد 

وارص موزة وكلى لسيارته وركب وطَلها 

ومضى لبيت كاسر 

 ...................

يف بيت كاسر 



ٓيالً الكل كان موجوز والبيت كان مسزحم 

هاه رز ًليك ؟ : وقال كاسر 

اطهس بالله اين ٓجيته بس اين : ٓارس ابتسم 

يف وجهك ؟ 

احتسم بس اهم طيء اىه يجي : كاسر ؿحك 

بيجي وىتالكم اىا وياه : ٓارس 

سالاام ًلييكم : محمس زرل وميه ابوه 

: كاسر لّ وهو يؾبف طماُه وقال 

اررححبوواا ًلييكم السالم 

ويه اهلكم : الكل قاموا وسلموا وقال كاسر 

قلتوا لهم ان المسرل مه ورا ؟ 

ايه ميليك يبو محمس استريح : محمس 



كاسر ابتسم وجلسوا وماهي اال زقايق وزرل 

هصا بيته ؟ ارس : رًس مى الباب وقال 

يالكاسر وهللا وكليت تيرِ تذتار 

سالاام ًلييكم : زرل وقال بغوته الررّيم 

: الكل ٓسوا لرًس وقالوا بوْس الغوت 

ًلييكم السالاام 

كاسر تقسم وسلم و اروه اللي مس مبلٍ 

البيت : وقسره وحقه بجيب كاسر وقال 

مبارك يبو محمس ًساه م يذلى مه حسك 

يارب 

م تقغر : كاسر ابتسم وباس رضمه وقال 

وهللا وجميلك سابقك يبو ايهم وىرزها لك 

باألٓراح 

تقسم رًس وسلم و اهله واىْجى اول م طاِ 

مرحبا وهللا يبو : ًمه سيّ وّطس ًليه وقال 



الهيام مرحبا ترزٓها مرحباا لييه م يبقى مه 

المرحبباا مررحببا 

هللا يبقييك يالرًس : ابو هيام ابتسم وقال 

طرايك بس بالمْاجأة 

مقسر اقولك طيء وهللا لكه بسق وجه : رًس 

محمس ولسك 

ارررححبب : اتجه رًس لمحمس اللي قال 

ٓس رًس لحؾه محمس اللي كان ٓاتح يسيوه 

له وهو يضوِ هيامه يف ًايلتها وحؾوه 

هللا يبقيك يحموز وش الْجية اللي : وقال 

اتموى اىْجى كول ًمري اشا هي كصا حلوه 

وهللا : محمس ؿحك وابتيس رًس ًوه وقال 

ًضان راكر كاسر 

يالبى الكاااسر وراكره : رًس بغوت ًايل 



لبيييه يييوين : كاسر ؿحك وقال 

رًس مضى وسلم و الباقييه وطوي وزرل 

ٓارس للمجلس وكاحت ًيوه بييه رًس وٓس 

ورجى يركؽ وكار رًس وراه وم كان ٓيه اال 

: اهلهم وؿحكوا الرجال وقال ٓارس مه برا 

كاااسسر اىا يف وجهكك 

سالم ًليكم وش : شيب زرل البيت وقال 

اليلم 

ارحب راكرك تؾرب احس ؟ : رًس 

اي بالله : شيب تضمر وقال 

يالله و ٓارس : رًس 

مضى شيب وحضر ٓارس ومسكوه وكلى 

كاسر بيس م ػب ليماىه وابوه وجسه قهوة 

شيييب وهللا م تلمسه : وقال 



وكاسر يحامي شلحيه : شيب ُمس لرًس وقال 

؟ 

ايه ميليك موه : رًس 

شيب ؿحك وكلى ٓارس مه جوبه وهو 

يركؽ وال قسر شيب يمسكه بس مه سوء 

حم ٓارس اىه ارتقم برًس اللي مسكه وهو 

جاااابك هللا : يؾحك وقال 

يبوي طْيك و : كاسر ؿحك وقال 

الؾييّ 

تييقبب اىتت وياااه ماين : ٓارس ػرخ وقال 

بؾييّ 

رًس تيال : حمس كلى مه المجلس وقال 

بكلمك ؿروري 

رًس قرب مه اشن ٓارس وًؾها وػرخ 

اااششىوويي : ٓارس 



ًضان تتأزب : رًس ٓكه وؿحك وقال 

امرين : مضى لحمس وقال 

حمس مس يسه لرًس اللي مسكها وكليوا برا 

بقولك موؿوو الليلة : البيت وقال حمس 

بيغير 

ًسى رير ؟ : رًس ققب 

حمس حكى لرًس كل طيء قاله هازي واىه 

ٓيالً ىاوي يجي بالحالل وبيذقب يف طوق 

وكصا 

كيب كويس اىه ٓكر يجي المهم جات : رًس 

طوق ؟ 

ايه زارل : حمس 



تمام اشا جاء ىضوٓه وترا بوقبل ٓيه : رًس 

بوتكم موْلته وهللا يستر ال تقيح لها 

بمغيبة ُيرها 

كيب بوتوا بوتكم وم يغلح شا : حمس بحسة 

الكالم ًوها ػح اىها ُلقت لكه بتحاول 

تغحح ُلقها 

اىا ماين ًاكْي مثلك واىا م : رًس بجسية 

يهموي ولو اىه وحسة مه روايت اللي 

مسويتها زوجتها واحس ثاين وبأسرو وقت اىا 

احكم جسمي بيقلي يحمس ماهو ًاكْيتي 

اللي تحكموي 

م كان احس ييرِ بضذغية رًس قسام " 

هيامه وكيّ يغير لها كْل يحتاج حؾه 

امه وكيّ يذؾى لها وال يوقق بحرِ واحس 

 "



ابضر يغير رير : حمس 

زرل حمس وهو يسًي ان كل طيء يتم 

ويسوج طوق ويْتك مه الحمل اللي كاسر 

حمس التضيل هم : ههره ورًس وراه وقال 

ان طاءهللا ريير : حمس ابتسم وقال 

زرلو وبسؤا روال كاسر ورًس يجوون والكل 

مه ؿيْان واقارب وجيران 

" ًوس الحريم " 

ليه : وًس 

لبيه : ليه 

جهسيت الغالة ػح ؟ : وًس 

ميليتس كل طيء بمكاىه : ليه 



وًس وقْت وطوي وزرلوا اهلهم وبسأ السالم 

والترحيب مه جهة وًس وليه وجهة الهسايا 

والتقسيم مه اهلهم 

الموسل مبارك يبوتي وًساه ًامر : ام طوق 

ٓيتس ويف الكاسر 

تجاهلت ام طوق كاري ليه وحتى السالم م 

سلمت ًليها وهي للحيه تضوِ اىها 

المالمة يف سالْة طوق وشيب 

اميييه يمه : وًس ابتسمت 

امييه ييمة بس اىا م : ليه ؿحكت وقالت 

بقول كلها ٓترة ويا اين ارجى ألهلي وال اتسوج 

وآلح 

ايه و رير ان طاءهللا : ام طوق بأستحقار 

موسل مبارك : زرلوا كلهم وقالت طوق 

يالوًس 



هللا يبارك ٓيتس : وًس ابتسمت بكالٓة 

طوق مرت مه جوب ليه وهمست لها وهي 

التوتنريه شيب ترا ماهو بغوبتس : تقول 

ليه زق قلبها برًب مه كلمة طوق الواثقة 

بسم هللا الرحمه الرحيم  )وقالت بوْسها 

هللا يذسها وش ٓيها تتكلم بكل ثقة ال 

 (!! تكون سحرت الولس 

جلسوا وطوي وزرلت حويه وام محمس وام 

ياهل البيت ، سالم ًليكم : رًس وهم يقولون 

، يجماًة ؟ 

اقلقوا ارحبوا : وًس ٓست ألهل زوجها وقالت 

ياهل حبيب الروح 

هللا يبقيتس والبيت : ؿحكت ام رًس وقالت 

ًليكم مبارك 

ارحبوا ياهلي : ليه بغوت ًايل 



هللا يبقيها بوتوا : حويه ؿحكت 

سلموا و بيؾهم وجلسوا وبسأت السوالّ 

والؾحك وماهي اال زقايق وزرلت ام هيام 

سالم ًليكم : وهيام وهم يقولون 

ارحبوا : وًس 

قاموا الكل يسلمون ًليهم ومسوا ام هيام 

ليه : وهيام هساياهم وجلسوا وقالت هيام 

يييوين تيايل 

: قامت ليه ومسكت بقه هيام وقالت 

يوووىهه المااما الحلوة 

الماما الحلوة اطتاقت : هيام ؿحكت وقالت 

للبابا 

اهااا تبيوي اىازيه ؟ : ليه ؿحكت 

يمسيتس ؟ : هيام ابتسمت بذجل وقالت 



وهللا اين مسري لكه بوازيه وبضوِ : ليه 

هيام هست راسها بويم واتجهت للمَاسل 

تؾبف طكلها بيس م ًلقت ًبايتها ولْت و 

يجماًة ويوكم ؟ : ػوت سلمى وهي تقول 

هوا هوا : هيام 

اهليييه سلومتوا : وًس 

سلمى ؿحكت وتقسمت بهسيتها وًقتها 

وًس وسلمت ًليها وباركت لها بالبيت 

قابلتي : واتجهت للحمامات وقالت بحماس 

رًس ؟؟ 

ال للحيه وهللا : هيام ؿحكت 

وبيسييه وطصا : سلمى حؾوت هيام وقالت 

الشيييه ؟ 

وريب اىتيي الشيييه كله : هيام بذجل 



هللا يجيلوي يحم : سلمى ابتسمت وقالت 

الرًس وريب 

" ٓالمقلف " 

هاه ليه وطتبيه ؟ : كاسر 

رًس ويوه ؟ : ليه 

ٓالمجلس ليه ؟ : كاسر 

ابيه : ليه 

رًيسز : كاسر ابتسم ولّ وقال 

لبيه : رًس ٓس وقام لكاسر وزرل وقال 

لبيت حاج تيال ليه تبيك : كاسر 

هال وهللا ليوىه : رًس تقسم وقال 

ليه سلمت و اروها الكبير ورجيت رقوتيه 

مييه اللي ػارت زكتورة ؟ : ورا وقالت 



مه ؟ : رًس ققب وقال 

لييه ػارت زكتورتوا : كاسر ؿحك 

اسألتتسس بالله : رًس توسيت ًيوىه وقال 

 !!

وربيي : ليه ؿحكت 

: رًس ٓس وطالها بيه يسيوه وهو يؾحك وقال 

كْو بوتوا كْوو ارت الرًس 

كْووك القييب يروح ارتك : ليه 

يالله والْرحة : ىسلها رًس وباس راسها وقال 

واروها ػار لواء بيس : كاسر 

بس وهللا م اطوٓه طيء ًوس اىجازها : رًس 

ررًيس هللا ال يحررموي وبيسييه : ليه بْرحة 

كبر اىجاز اقولهم اروي الرًس  حضى وكال اال ا

لواء هللا ػسق 



رًس ابتسم وقرب مه المراية يؾبف طماُه 

اييه ػح ىسيت : وقالت ليه 

وش ؟ : كاسر ورًس لْوا لها وقالوا 

كاسر ىيم طتبي ؟ : ليه 

! ايص : كاسر ققب 

الموؿوو يذغوي ييوي : رًس ؿحك وقال 

؟ 

ايه هيام تبيك : ليه 

يواليه ًوسه  رًس زق قلبه بحب وارتْى االزر

: كان ٓيالً محتاااج للقاء شا وقال بأبتسامة 

رليها تجي كيب 

هيام روحي لرًس : ليه لْت وزرلت وقالت 



هيام ابتسمت وقامت ومضت واستوقْها 

ػوت ام ؿاري وبواتها ورولة وًيالها وهم 

السالم ًليكم : يقولون 

الكل سلموا واًقوا وًس ًقيتها وكرامة 

سكوها لبيتها وجلسوا بيس م سلمت هيام 

يارب : وكليت للمقلف وهي تقول بهمس 

اين م تأررت 

زرلت المقلف ورًس موسل راسه و جواله 

رًس : وقالت بغوتها االىثوي اللي يأسر رًس 

ًييوىه : رًس رٓى راسه وقال بغوته الثقييل 

ابتسمت هيام وتقسمت له وهو للحيه 

جالس ويتأمل حبيبة ًمره وكيّ ان االبيؽ 

اىسل ييوي ؟ : يحليها ووقْت قسامه وقالت 

ماين قازر اقوم : رًس ابتسم بتذسر وقال 

وهللا 



هيام جلست و ركبتها وهي ماسكه ركبته 

وحضضتووي : وكاىت قسامه وقالت بحب 

مرره 

م : رًس رٓى ههره وقرب موها وقال 

يوحضتس ُايل يالهيام 

للحيه تليب زور الثقيل ؟ : هيام ؿحكت 

ماليبته لكه مسامتس تضوٓيوي اليبه : رًس 

كمل  رليوي ا

كيب حؾه بوسة : هيام ًبست وقالت 

طيء ؟ 

محرومة : رًس لّ وجهه ًوها وقال 

كالى : هيام ؿحكت وحاوكت رقبته وقالت 

ٓيوي 



لّ رًس بقوة وهو حاـ مبسمه و مبسمها 

ووػلها كل الضوق اللي حس ٓيه ببيسها 

هيامي : ًوه وتركها بيس ٓترة وقال بتذسر 

هيام كان قلبها يسق برًس بس وم ٓيه ُيره 

ًيون هيامك : احس وقالت بذجل 

اطتقت لتس واطتقت : رًس ابتسم 

لحستس وسواليْتس وؿحكتتس 

وقغرتس ومسحتس وبقوتس وولسىا 

اطتقت وهي ثالث ايام حسيتها سويه 

كويلة وحضتيوي وهللا 

اهم طيء قغري : هيام ؿحكت وقالت 

للحيه حالّ يتومر مو ػاحي وهللا ميليوا 

يروحي م يوحضك ُايل يالرًس واىا وهللا 

اطتقتتت لك اؿيااِ طوقك يل 



اوقّ ًضان تضوٓيه : رًس ؿحك وقال 

الْرق وال م يحتاج ؟ 

وقّ اطتقت لقولك : هيام قامت وقالت 

اػالً 

رًس ابتسم وقام وبان ٓرق القول بيوها وبيوه 

اطيلتس ؟ : وقال 

هااه ال ال : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

ٓس رًس وحف يسه ورا رغرها والثاىية ًوس 

: ركبها وطالها بيه يسيوه وهو يؾحك وقال 

جوووي اليواز 

حيوان م تْهم : هيام حاوكت رقبته وقالت 

الحيوان شا يهيمتس ي حيواىه : رًس 

اهااا بوجلس ىسب مو : هيام ؿحكت وقالت 

! بغالحك 



اجل يف ػالحتس واىتي : رًس بونرته الحازة 

قس اػبيي ؟ 

اي يف ػالحي : هيام ىسلت مه حؾوه وقالت 

! ألىك كايح ًوسي وجاييوي و وجهك 

الثقة اللي بمحلها : رًس ػْق وقال 

ؿحكت هيام وؿحك رًس وباس ٓكها وقال 

يالله يروحه ازرلي : 

برجى ميك ؟ : هيام 

وتسأليه ؟ : رًس 

اوووه طكلي بوذقّ : هيام 

ايه بس التيلميه احس والتبلَيه ًلي : رًس 

بجيك كواًية اػالً : هيام 



رًس ؿحك ولّ وركؽ لها وباسها بقوة 

تكْيه مقسر امسك ىْسي وهللا : وقال 

مقسر 

ررًس : هيام ُقت طْايْها بأحراج وقالت 

روحه : رًس كان حاـ رضمه و رضمها وقال 

وًيوىه وحياته لبيه ياهيامه 

ىييًما : هيام ابتسمت وباست رسه وقالت 

يحبيبي اللحية راحت ورجى رًس القسيم ؟ 

ايه بالله رجى : رًس مسح و طوبه وقال 

وهللا يويم ًليتس 

زرلت هيام وكلى رًس واثويوهم كاييريه 

ببيؽ 

ررًس جااوا : حمس جاء يركؽ 

روق وارتاح : رًس ّطس و كتّ حمس وقال 



زرل كاسر اهل هازي وٓسوا اهل قاؿي لهم 

واىغْقوا رًس وموغور اول م كاحت 

اررححبووا : ًيوىهم و هازي وقال رًس بحسة 

يرجااال 

هللا يبقيييكم : ابو هازي 

هال : زرلوا وسلموا ووػل هازي لرًس وقال 

بالذوي 

ارحب كليت اىت اللي مذرب : رًس ابتسم 

بوتوا يقليل الذاتمة 

وهللا محس رربوي اال : هازي ؿحك وقال 

هي جيتكم متيوي وميي اهلي وايب 

وقْتكم يالرًس 

ميليك هوىها وتهون : رًس ّطس و كتْه وقال 

اوالً : جلسوا الرجال ووقّ ابو هازي وقال 

ىيتصر قاكيوا مواسبتكم السييسة يرجال 



الميصرة وهللا وم ىبي القويلة وال لكم ٓيها 

جاييه ىقلب كريمتكم طوق و ولسىا هازي 

ابو محمس ارتاح اىه جاء طوق ًوؼ ًه 

شيب اللي كان متلقم بأرر المجلس وكارهه 

م بيووا ميصرة يبو هازي : كل طيء وقال 

وابضر باللي يقيب راكرك والضور طور 

روات البوت وطورها 

ًقيواكم بوتوا واماىتوا ًوسكم : حمس قام 

ٓالحْم والغون وهللا : هازي ٓس 

والبوت ؟ : ابو رًس همس لحمس 

مالها رأي : حمس بهمس وهو يغر و اسواىه 

بيس اللي سوته 

اللي تضوٓه : ابو رًس 

ييوي متى ىتمم ؟ : ابو هازي 



يواسبكم كتب الكتاب بيس اسبوو ؟ : حمس 

ابس يواسبوا : ابو هازي 

و البركة اجل : حمس 

قاموا الرجال وسلموا و بيؽ وحلّ كاسر 

يجلسون لليضاء ولبوا  زًوته وجلسوا 

ورًس ويوه ؟ : ابو هازي 

هوا ييم امرين : رًس لّ له وقال 

ماطاءهللا تبارك هللا : ابو هازي ابتسم وقال 

ماطاءهللا ػسق رجال وىيم الرجال ًرٓتك 

مه ولسي واليوم ترقيتك لواء ػح ؟ 

ميلييك زوز وهللا وابضرك : رًس ابتسم 

بوسبق ولسك 

يرجال تبقي ًنم : هازي ؿحك 

شا هازي ؟؟؟ : ابو رًس 



ايه ييم اىا هازي : هازي ابتسم وتوتر وقال 

ماطاءهللا تبارك : ابو رًس ابتسم وقال 

الرحمه هللا يذليك ألهلك يارب 

رًس ٓس ألبوه وقال بهمس سميه ًمه سيّ 

الرجال ارقئ وجاء : وجسه قاؿي وهو يقول 

يغلح ُلقه والرجال يبي قربوا ال اطوٓكم 

تْضلوىه قسام اهله اللي واؿح اىهم م يسرون 

! ًه طيء تكْون يربيي 

ميليك يالرًس لو بوْضله ٓضلواه : ابو محمس 

مه اول م زرل مجلسوا 

ال ال ماهي مه كباًوا وال سلوموا : ابو رًس 

جيلوي ارص ؿيمكم ياهلي : رًس ابتسم 

للحيه ىاطبه لهجة اهل : ابو رًس ؿحك 

الجووب ميك ؟ 



اربى طهور وصيازة ميهم : رًس 

جلسوا الرجال وبسأت القهوة تسور والسوالّ 

رًس تيال : ٓارس 

: رًس قام لْارس اللي كان ًوس الباب وقال 

هال 

اشبحه وال اشبحه ؟ : ٓارس 

موهو ؟ : رًس ابتسم 

شيب م يبي طوق : ٓارس اطر و شيب وقال 

تأرص هازي 

! وش اليلم : رًس توسيت ًيوىه وقال 

يذوي م اقغس اين ابيها بس بيس م : شيب 

زمرتوي تروح تأرص اللي تبيه ؟ 

! شيييب اًققل : رًس بحسة 



ياللييلللل : شيب 

وييه : لّ شيب بيقلى بس سحبه رًس وقال 

؟ 

بقلى ازره : شيب 

ال : رًس 

بذاكرك طيء ؟ : شيب ققب 

ال بس بسألك : رًس 

امرين : شيب 

ًاز ليه ٓالبال وال كارت ؟ : رًس 

وهللا اىها ٓيه وال بقليها مه : شيب ابتسم 

! راسي اال وهي حاليل 

كيب حلويييه سؤال ثاين : رًس 

هات : شيب 



اىا ازره ؟ : رًس 

هاه ؟ ال : شيب استَرب وقال 

اال بس م ًمري زروت قسامكم ًضان : رًس 

كصا محس يسري اىا اللي رليت كاسر يسره 

وازموه مه بيسي 

: شيب ؿرب كتّ رًس وػرخ وقال 

ااارذسس كليتت زاااحّ 

يحمار : كاحوا ٓارس ورًس يؾحكون وقال 

كوت زاحّ 

رًس كان يسره : ٓارس وهو يمسح زموًه 

بس الحيه ال 

اها كيب تبي : شيب ابتسم وحك راسه وقال 

تسره ميي يبو ايهم ؟ 

زز بس : رًس ابتسم 



زرلوا وكلى شيب وبيسها ٓكر بكالم رًس 

واستوًب اىه مقغسه اىه م يسره 

اهااا : ٓالجميات ورجى ركؽ وقال 

استوًبت 

يذوي ٓيك طيء اىت ؟ : رًس ؿحك 

استر بس : شيب ؿحك 

ًيال واحس يجي يساًسين بالغحون : كاسر 

يالله كلوا ميك : رًس 

كليوا الييال كلهم يضيلون الغحون 

ويرتبوىها ورجيوا للمجلس اما شيب كان 

يوولسز : واقّ ًوس باب المقلف وقال 

ليه ٓست وكاىت بتتكلم بس زرل شيب وم 

كان يضوٓها بحكم اىه جالسة والقاولة 

لحس يسرل : مَقتيها وقالت بهمس 



لييوي : شيب ٓس و ػوتها وقال 

هال : ليه زق قلبها بقوة وقالت 

يامرححبااا وهللا يسهر قلبي : شيب ابتسم 

ورجياىه 

ها يسهر قلبي ممكه : ليه ابتسمت وقالت 

تورر ًضان ازرل 

ال ازرلي واىا اطوٓتس : شيب 

ليه تجاهلت شيب وهي ًارٓه اىه بيغس 

ومضت قسامه وهي تركؽ وكان شيب ػاز 

زرلتي ؟ : ًوها وقال 

م وػله رز ليه وًرِ اىها زرلت وزرل 

وطال اليغيرات وٓس و ػوت كان يكرهه 



اووه شييب هوا وليه تووها : طوق بحسة 

كليت ماطاءهللا وبيسها تسبون ٓيوي 

! واىتوا اسوء موي 

ههيييهه اىتيي : شيب لّ لها بقوة وقال 

تْكييرتس وحركاتتس ووػارتتس م 

!! تحقييوها ٓييوي وٓيي ليوي 

طوق اىغسمت ان شيب للحيه مغر حتى 

! ليوي بيس : وهو ميغب يقول ليوي وقالت 

جاتس رقاب ووآق ًليهم : شيب ػس وقال 

حمس هللا يوٓقتس ويستر ًليتس 

كلى تحت ػسمة طوق اللي ىسلت زموًها 

الااا : وقالت بغراخ 

ٓسوا الحريم لها ومسكتها سلمى وقالت 

رذييرر وطصا الغووتت استحيي و : بحسة 

! وجهتتس 



ييمه حمس ًقااين لواحس م : طوق برًب 

!! اًرٓه 

ايص ؟ : ليه ققبت 

يبوتي رليه : ام طوق بذوِ حؾوتها وقالت 

يسترتس رالظ 

طوق طْيتس رايْة كيب ؟ : حويه 

اىا ايب هازي وهازي : طوق وسف اىهيارها 

وًسين يجي يذقبوي 

كيييب ؟ : حويه توسيت ًيوىها وقالت 

هازي اللي جاء يذقب ووآقوا ًليه اهلوا 

اسألتتتسس بالله : طوق وقْت بكاء وقالت 

 !!

وهللا هللا يوٓقتس يارب : حويه ابتسمت 

ميه 



الكل اىغسموا مى طوق وسلموا ًليها 

مبروك : وباركوا لها ووػلت لليه وقالت 

طوق ويارب يكون قس الهقوة 

زامه جاء وم رصلوي ٓهو : طوق ؿحكت 

قسها 

رالظ الغلح ؟ بتبيسيه مه شيب ؟ : ليه 

وال كوت حوله اػالً وهللا يكتبه مه : طوق 

ىغيبتس 

ان طاءهللا يارب : ليه ابتسمت 

زرلوا الحريم وتيضوا وبسأت ٓقرة السوالّ 

والحص ًه البوات والكل ٓرحان لضوق 

واىها م حبت واحس لياب 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

هاااااي ازري مايل وجه بس وش اسوي  )

 ، المهم رجيت لكم �اًصروين ومه حب ًصر

ببارت حلو ورْيّ ومليان احساث ًقوين 

رايكم و كل طيء احبكم ىضوٓكم قريب 

  (✨❤ببارت ثاين 

زرلوا الحريم وتيضوا وبسأت ٓقرة السوالّ 

والحص ًه البوات والكل ٓرحان لضوق 

واىها م حبت واحس لياب 

ليه اليوم كولتي ًوس رًس وكاسر : هيام 

طسالْة ؟ 

وهْوين : ليه قامت وهي تؾحك وقالت 

زكتورة جراحة مى ٓارس 

!! امااااىه : سلمى طهقت 



ماطاءهللا يحنتس : حويه ؿحكت 

بتضوٓيه ٓارس كل يوم 

وريب وبيسيه حويه رير ؟ كله : ليه ؿحكت 

و همه سرا 

حووييوه : هيام اىهارت تؾحك وقالت 

جوووي 

ورريب : حويه ابتسمت 

مبروك ليه : طوق بهسوء 

هللا يبارك ٓيتس وٓيكم كلكم : ليه لْت لها 

واىا مايل مبروك ؟ : وًس ابتسمت 

اااييييههه وًيسز تووهْْتت : ليه ػررت 

!! ٓالقيران 



الحريم كلهم سميوا ليه وزرلوا ركؽ 

: للَرٓة وقالوا بغوت واحس مى البوات 

!! ماطاءهللا 

زي كاااسر ػح ؟؟ : هيام ػْقت 

ايه مسيرة و راس كاسر : وًس ؿحكت 

اىومم ماطاءهللا يححننتس : هيام بسًل 

وزي اطوِ زوام رًس 

ًازي تقسريه تروحيه له : حويه ؿحكت 

وتضوٓيه 

هيام ٓست اول م تصكرت سالْة يفّ وقالت 

الزم احاسبه والزم م يكرر ُلقة  )بوْسها 

 (! مضاًل 

بس لحس يقول لكاسر سامييه وال : وًس 

شيب ألىه بيقوله ًلقول 



بضرى تحسست اىتي : سلمى ؿحكت 

ميي ؟ 

ايه كأىها تضوٓوا كيّ : بضرى ابتسمت 

ىسولّ مى شيب ىقول له كل طيء 

كيّ ييوي : ليه جلست بحب وقالت 

تقولون له كل طيء ؟ 

ييوي بأرتغار شيب اقرب : بيان ابتسمت 

ارواىوا لوا وزايم ىسولّ له ًه اي طيء 

كل وال  يؾايقوا وًلقول يروح يجيب لوا ا

يقليوا اححببه ػسق 

يحنتس ي بيان : سلمى ابتسمت بؾيق 

ٓيه اىا وبضرى واليووز تسوجوا واىحرموا موه 

اطهس بالله اين محنوهه : بيان ؿحكت 

هللا يذليه لوا حتى واحوا متسوجيه : اليووز 

م يقغرر وهللا 



اي وهللا م يقغر : بضرى 

اآّ رالااظ حمستووىيي : ليه بغراخ 

ًلييه 

: كاحوا البوات يؾحكون ًليها وقالت حويه 

ال ي ليه الا اثقلي 

اًوبوها حالة وهللا مياز ٓيوي ثقل : ليه 

سولْوا يل ًوه 

كأىها شيب وريب : بيان 

كيّ ييوي ؟ : ليه ققبت 

شيب يسأل ًوتس كثير ويقول : بيان 

سولْوا يل ًوها واتصكر مقلبوا ٓيه اىا وؿاري 

اىقلبتوا !! ؿاااري يمقلبب : سلمى طهقت 

يوم اًرست حسيبكم ريب 

اييه وريب ٓاتتس ي سلمى : بضرى ؿحكت 



اىقققوا كييبب : سلمى 

وسلمى ػازقة : ليه بحماس 

تحمسست : هيام 

بيان وقْت ٓالوع وػارت تحكي لهم 

السالْة واًتلت اػوات ؿحكاتهم وحماس 

ليه وٓرحتها بْسة شيب اول م قالوا له ان ليه 

اللي مسوية الْقور واىتهت بيان سالْتها 

وبس م آقر رجى يوام بس وريب : وهي تقول 

كلها موه  ي ؿاري ا

بوات وال اىا اول م : رولة وهي تؾحك 

قلقت وىسيت ان شيب موجوز 

هاه كيّ ييوي : ليه احترقت ًلقول وقالت 

؟ 

الكل حسبوا ان ليه تسأل سؤال ًازي 

زرلت ُرٓته اول : وكملت رولة وهي تقول 



م سميت ؿاري يغارخ وىسيت اين اتَقى 

موه 

وهو بيس م قغر ػرخ ٓيتس : بيان ؿحكت 

وقال يووولسز 

! يهوووه وش االكضه شاا : سلمى ؿحكت 

 )ليه ُقت وجهها وقالت بوْسها 

يححننهاا طآتته وهو ػاحي مه الوووم 

ويحنهاا سميت ػوتته وهو ػاحي مه 

 (! الووم محننووهنه اااه قلبي يحتتررقق 

ليه ٓيتس : هيام مسكت راس ليه وقالت 

طيء ؟ 

ليه رٓيت راسها وهي مبتسمة وقالت 

ال طسًوة محس ُار : بهمس 

بوات الرجال راحوا ىروح للمجلس ىرتبه : وًس 

؟ 



يالله واىا بضرِ ًليكم : هيام 

حويه قامت وقومت سلمى وهيام ميها 

وهيام سحبت ليه وليه مسكت بوًس 

وقاموا كلهم بمسكة حويه وؿحكت وقالت 

يلبييهه قوموا تياوىوا م شلوا يالله يحلويوي : 

اطهس بالله اىها اموا : سلمى بغوت ًايل 

يححلوتس يحويوي يححننك يْااارس 

اي وهللا يحننه : هيام حؾوت حويه وقالت 

هييه ورروا مه : ليه سحبت حويه وقالت 

ارتي 

: حويه كاىت تؾحك ووجهها احممرر وقالت 

استححييتت يحيوااىاتت 

وهه : بضرى مسكت رسوزها وقالت 

يشييوتس 



كليوا البوات للمجلس وكان ٓاؿي وملييان 

اُراؼ وطماُات الييال والقوايق والُيقل 

يراااسي وطصا : هيام مسكت راسها وقالت 

! تْؾذوا هوا وال وش 

البوات كاحوا يؾحكون وزرلوا زارل 

مه : ومسكت وًس بوكيت زران وقالت 

الوسد اللي يسره ؟ 

زوجتس : الكل بغوت واحس 

يهووه : وًس كاحت و الكوب تؾحك وقالت 

وطصا كلكم تسرون 

الغسق م ٓيه اال ٓارس اللي م يسره : ليه 

ػازقة بس ًضان الربو وال : حويه ؿحكت 

هو سربوت ميهم 

! رير ورًس بيس : هيام وهي تؾحك 



اوووههوو طكلها م تسري : ليه ابتسمت 

! يسزروه : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

ايه واول واحس يف ًيالوا اتصكر اول م : حويه 

قْقه ابوي يويلي يالؾحك والرًب اللي 

ػار 

ليه مسكت بقوها وػررت وهي تؾحك 

وررربيي ي اىه قممقف شاك اليوم : وقالت 

بس بيسها اًترِ وبيسها بْترة كاح كاسر 

ميه 

بوات موجسكم ؟ م ًمري : هيام بغسمة 

طْته 

ايه بس ترا رًس م يسره قساموا : حويه 

ومستحيل ىضوٓه ييوي يف زوامه اول اشا 

كان لحاله بالبيت اشا رجيتي ٓتضي زوالبه 

وػسقيوي بتحغليه 



يرااسي ػسق زوجي ويل سوة ميه : هيام 

وللحيه م ازري اىه يسره 

حتى اىا توو ازري ان حمس يسره هصا : طوق 

واىا ساكوه كول ًمري ميه 

!! اااح حمس : وًس مسكت رسوزها وقالت 

كاح مه ًيوي 

ييوي كاسر : ليه استقيست لها وقالت 

كايح مه ًيوتس ؟ 

: وًس رمت واحس مه اليقل ًليها وقالت 

اىقمميي 

بوات اػبروا : ليه ؿحكت بألم وقالت 

بلبس واحس مه الضماُات شي 

اتجهت ليه واطرت لها سلمى و طماٌ 

ليه البسي شا : وقالت 



ليه راحت له وارصته بسون م تْكر اىه لصيب 

ولبسته وتيغبت ٓيه و راسها وٓاحت ريحة 

: ًقرها وريحة طيرها ٓيه وقالت بسحّ 

اتحسااااك يالبوااات الحلوويييه 

اارذسس وهللا : طوق ؿحكت وقالت 

وكليتي ماىتي بهييوة 

: ليه اتجهت لضوق وحاوكت رغرها وقالت 

يلبييهه يالشييييه جيلوي ٓستان اسووز 

بسس 

وطصا : طوق حاوكت رقبة ليه وقالت 

الساحّ اللي يهببل 

يووه : بيان كاىت تغور وهي تؾحك وقالت 

جووي يبوااات 

ييوويلليي : هيام ٓست و ػوت ٓارس وقالت 

! رججيوواا 



كصشااببيهه وييه ىروووح : وًس طهقت 

اىا ساترة وجهي : ليه ؿحكت 

احلْي ووجهتس ؟ : حويه 

" اهجسوا طوي " سلمى مست يسها بميوى 

! اػه اػبروا : وقالت 

سكتوا البوات وتقسمت سلمى وكْت اىوار 

المجلس وًم الغمت ٓيه 

" ًوس الرجال " 

جس بتمضي ؟ : ٓارس ٓتح الباب وقال 

ايه رلهم يقليون يل : ابو محمس 

ٓارس هس راسه بويم وزرل واستوقْه 

استريح يبو : ػوت كاسر اللي لحقه وقال 

ىازر بسرل اىا 

تم : ٓارس 



ي ام ٓارس وحويه : زرل كاسر للبيت وقال 

وجسيت جسي بيمضي ويسهمكم 

حويه : ام ٓارس وام محمس كليوا وقالوا 

بترجى مى ٓارس 

اييه بتجي ميي : ٓارس طآهم وقال 

وبوسمر مى كاسر طوي وىرجى 

يف حْم هللا اجل : ام محمس 

كليوا الحريم كلهم ومحس التْت للمجلس 

ابًسا والبوات زارل وقلوبهم بيه يسيوهم ال 

يجي رًس ويسرل 

وحضتيويي : رًس تقسم وسلم و امه وقال 

يالَالييية 

م يوحضك ُايل يروح امك : ام رًس ابتسمت 

محتاجة طيء ؟ توػييه ؟ : رًس 



ايه اوػيك و هيام : ام رًس همست له 

واوػيك و ولسكم وًليك اىتبهوا لبيؾكم 

يولسي 

ابضري يييوين : رًس باس راسها وقال 

مضت ام رًس لسوجها وكليوا الحريم كلهم 

طوق ويوها ؟ : ووقّ حمس وهو يقول 

! يويللييي : طوق ٓست وقالت 

بتوكبيوا : هيام ؿربت راسها بذْه وقالت 

اكقلقيييي وازرلي بسرًة 

تيايل ميي : ليه 

طوق مضت مى ليه اللي كليت راسها مه 

باب المجلس وطآت سيارة حمس ًوس الباب 

وكاسر وشيب واقْيه و الباب ومستحيل 

ابلص يالوكبة ػسق : تقسر تيسي وقالت 



اىتي ميتس طماٌ لْيه ًليتس : طوق 

واكليي وجيبي اُراؿي وارجيي 

ليه هست راسها وٓتحت الضماٌ ولْت 

ىْسها ٓيه وكليت ولّ شيب لها وطاِ 

طماُه ومضى وراها وهو م ًرِ مه هي 

ريير طمااُي : وقال بغوت حاز مه وراها 

وش يسوي ميتس ؟ 

!!! شييب : ليه ٓست برًب وقالت 

!! لييوي : شيب ٓس وقال 

ليه ركؾت وزرلت زارل وهي متمسكة 

شاا طماُه هللا يوكب : بضماُه وقالت 

!! سلمى 

وكاىت سلمى تسري اىه طماٌ شيب بس " 

 " �تحب توكب البوات جوي 

طماُي كيب هاتيه ؟ : شيب مه برا 



ليه تصكرت كل طيء وتصكر بوكيت زراىه 

شيب زقيقة بس : وطارت بسلته وقالت 

شيب ابتسم وهو ييضق اسمه مه موقوقها 

ًيوين لتس : وقال 

ركؾت ليه لجواحها وٓتحت زوالبها 

وحغلت اُراؿه وارصتها ولْتها بالضماٌ 

شيب ؟ : وكليت ركؽ وقالت 

روحه : شيب 

ليه كان قلبها يسق بكل كلمة تقلى مه 

هاك : مبسم شيبها وقالت 

شيب مسك طماُه وتالمست اػابيهم 

: ببيؽ وسحبت ليه يسها بسرًة وقال 

وطصا ؟ 

اُراؿك : ليه 



ٓتح شيب الضماٌ وحغل طارته وبوكيت 

اهاا واىا اقول ويه : زراىه وؿحك وقال 

اُراؿي ارتْت 

ايه كاحت موك اول م زرلت : ليه ؿحكت 

ُرٓتي 

اااه لو : شيب تصكر اجمل ليلة بحياته وقال 

بيسي م كليت 

ولو بيسي م كليتك : ليه قالت بذجل 

هاىت يحبيبي كلها اسبوو واجي : شيب 

ارقب وال ترزيوي تكْيه 

توكل و هللا وتقسم وابضر يالصيب : ليه بحب 

ب لّيوك 

وش كوتي تسويه : شيب ابتسم وقال 

ٓالمجلس ؟ 



" ٓالمجلس " 

اػبر اُراؿي بالمجلس : رًس 

!! الاا رًس بيسرل : هيام 

البوات ٓسوا برًب اول م طآوا هله واقّ 

ًه الباب وزٓوا هيام له وارتقمت ٓيه 

ممموه : واىْجى وقال 

هيااام اػع : هيام ٓست وكتمته وقالت 

ووش تسوويييه هوااا : رًس برًب وًغبية 

 !!

ياللييلل كلوا هوا ىرتب مى وًس وجيتوا : هيام 

وكْت الوور ًضان م تضوٓوىا 

كيب اػبري : رًس 

: كلى رًس وقال بغوت ًايل وبذبث 

ًيياااال المجلس مليان بوات طرايكم ؟ 



اسألك بالله ؟ : ٓارس قام 

وريب : رًس وهو يؾحك 

جووي : سامي 

بأرص وًس : كاسر تقسم وهو يؾحك وقال 

الكاسر وبمضي 

ال يذوي التقتل متيتوا : رًس 

تمم وهللا اىه تم : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

م يسويها موغوور : سلمى 

احتسممي يبوت ًبسهللا : موغور ابتسم 

يهوووه اػبروا ىتْااهم : رًس 

هيام بغوتها االىثوي وهي مقغسها تحرق 

بتسرلون ييوي ؟ وال وش : رًس قالت 

! اىكتمي اىتي طوي : رًس لّ لغوتها وقال 



بواتتت : سلمى رٓيت ٓستاىها وقالت 

الحقووىيي 

ركؾت سلمى وكليت قسامهم والكل وراها 

يركؾون مه الييال ورًس طاِ البوات كلهم 

ققييى ماطاءهللا : وػس وهو يؾحك وقال 

كاسر والييال لْوا وػسوا ًوهم وهم 

يؾحكون 

!! شيييب : سلمى بغراخ 

ووولسز وطضصاا : شيب لّ وقال 

سلمى ركؾت له وحؾوته وُقت وجهه 

ًه البوات اللي زرلوا وكاحوا و االرؼ 

يمه وش : يؾحكون وليه مْجوًة وقالت 

ػار ؟ 

هللا اليييسها مه ٓجية : هيام 



ليه كليت راسها مه الباب وطآت كيّ 

سلمى حاؿوه شيب اللي كان اكول واًرؼ 

موها وكاىت مذتْية بيه يسيوه وكان 

: محاوكها بضكل كسر قلب ليه وقالت 

سللمى تيااايل 

سلمى تركت شيب وزرلت وهي تؾحك 

وريب اين مقوورة : وقالت 

ارحميوا مه كوارتتس تكْيه : بضرى 

ورربيي ي : بيان وهي ترجّ مه الؾحك 

سلمى ارحمييوا 

ال وهللا ؟ احمسوا ربكم بس : سلمى 

شيب اتجهة للييال وحغلهم يؾحكون وقال 

! وش اليلم يرجال : 

رًس روٓهم طويتيه وكاروا للبيت : كاسر 



طوووق : حمس بغوت ًايل وهو يؾحك 

! ًجلي 

طوق كليت بيبايتها ومسكت شراو حمس 

وكلى ميها لسيارته هو وسامي واتجهوا 

لبيتهم 

! مه اللي يسره : ٓارس كح وقال 

كاسر لّ يف محمس وشيب ومحس ٓيهم كان 

مسري محس : يسره وقال 

رًس كلى والسران مستقر بيه طْايْه 

ومتضمر وطيره مبيثر و وجهه وكان ملْت 

ميليص مقسرت امسك : ويْته وقال 

ىْسي 

جووي وريب : شيب ابتسم 

محمس كلى بوكيت زراىه وػاروا يسولْون 

ًه االىواو وارقرها وكصا 



هللا يكتمك يرًس قل اميه : ٓارس 

رًس زٓر بوجه ٓارس السران وػس ٓارس 

ال بس استرجى : بسرًة وهو يكح وقال رًس 

االيام الذوايل ايام كوت بتموت بيه يسيوي 

ًضاين ازره 

اىا م ػسقت و هللا : ٓارس ارص ًالجه وقال 

تتركه 

م تركته بس م كوت ازره كثير ييوي : رًس 

ٓالسوام موغور يضوٓوي اكلى مه مكتبي 

ًضان ازره 

ػازق وهللا : موغور 

يوولسز هييااام اكلييي : رًس بغوت ًايل 

يالله يالله : هيام 



وزًت هيام وًس وباركت لها وكليت لرًس 

ووقْت وهي تضوٓه قسامها يسره وتاكي و 

الجسار بقوله وًرؿه وًؾالته وًروق يسه 

البارزه وازرته المْتوحة وثوبه المضمر االسوز 

كان يْته بكل طيء وتقسمت له ومسكت 

هاتس : شراًه ولّ لها رًس وابتسم وقال 

مْتاح سياريت اركبي وطوي وبجي 

هيام ارصته مه يسه وكليت وحؾوها محمس 

ومضى ميها للسيارة ووراهم حريق زارل 

جوِ رًس اللي م يتحمل يضوٓها جوب اي 

احس ُيره 

رًس يسره ؟ : هيام 

م كوتي تسريه ؟ : محمس ابتسم 



قلبي : هيام هست راسها بوْي وقالت بحسن 

يوجيوي م ابيه يتيب ويروح مه يسيوي 

! بسبب زران 

طْيييك هيام تتْاوليه ًليه اشكري : محمس 

هللا وم بيغير اال كل رير 

هللا يستر بس : هيام 

ركبت هيام السيارة وكلى رًس مه باب البيت 

ومضى للسيارته 

هيام زًالىه : محمس 

اًرِ اراؿيها : رًس ابتسم و جوب وقال 

تم اجل : محمس ؿحك وقال 

حموز قل : رًس ٓتح باب سيارته وقال 

لكاسر بكرا المذيم 

امااااىه بكرا ؟ : محمس لّ لرًس وقال 



رًس هس راسه بويم وركب السيارة وقالت 

ابيس موي السٓت شا : هيام 

ايص ؟ : رًس لّ بقوة وقال 

هيام كاىت تواهر بسيجارته اللي بيه 

! ابيسها : اػبييوه وقالت 

ػح : رًس ابتسم وٓتح الضباك ورماه وقال 

ىسيت اىتس حامل 

حتى لو اين مو حامل م ايب : هيام بحسة 

! اطوٓك تسره قسامي 

م بتضوٓيوي اػالً : رًس 

مضى للبيت والغمت سيس المكان ووػلوا 

رًس : وىسلت هيام وتمسكت بالباب وقالت 

تيال طوي 



: رًس كْى سيارته وىسل واتجهة لها وقال 

لبيه ؟ 

هيام تمسكت بصراو رًس اللي ّطس ًليها 

تيباىة ؟ : وقال 

ال بس ايب امسكك اراِ اكيح : هيام 

رًس ابتسم ومضى مى هيامه للسارل بيتهم 

وجلست بمساًسة رًس و الكوب ٓالغالة 

! رًس وش البيت شا : وقالت 

وش وسد ؟ : رًس حك راسه وقال 

!! تستهبل كييّ كوت ًايص ٓيه : هيام 

حبيبيي طْييه ؟ البيت ىنيّ : رًس ققب 

! ال تكبريوها 

هيام كاىت تضوِ الَبار بضكل اوؿح مه 

رًس اللي م كان يهتم بس كوسارة ال كان كل 



م : طيء مكاىه وهصا اللي ػسم رًس وقالت 

تضوِ الَبار ؟ 

اهااا مسري وهللا ثالث ايام م كوت : رًس 

اجلس بالبيت كثير 

! حتى اىا م بجلس ٓيه وهو كصا : هيام بحسة 

: رًس مسك ٓكها ورٓى راسها له وقال بحسة 

! طْيتس وش الوْسية السٓت شي 

هيام مسكت يسه بقوة وبيستها ًوها وقامت 

اىا بقلى لبيت اهلي مه بكرا سامى : وقالت 

؟ 

!! بسيييوا : رًس توسيت ًيوىه وقال 

بسيوا وال ال اىا م بجلس هوا : هيام 



وليه جيتي كيب ؟ كان : رًس بيتب واؿح 

شلْتي مى محمس اللي تحؾويوه قبل طوي 

! تقول ان لتس سوة م طْتيه 

رررًيس ريير وطصا االسللووب : هيام بغراخ 

 !!

! ػوتتس ال يرتْى ًليي : رًس بحسة 

وش : هيام كملت بوْس الوبرة وقالت 

بتسووي ؟؟ 

رًس تقسم لها وحاوـ يسه ورا رغرها وّطسها 

اىتتيي ًاارٓه : ًليه وقال بغوت هس روحها 

م ٓييه اليه موي وم ٓييه ارققر موي 

! ًضاان كصا اهججسيي قبل اهجستتس 

هيام كاىت ترجّ مه قرب رًس وكاىت 

رًس ال تبيس : تيضق قربه وقالت بهمس 

موي وال تذليوي يوم والتْكر حتى 



رًس لْها وىسلها و الكوب واًتالها وقال 

الحيه تبيه تروحيه وال : بغوته الثقييل 

! تجلسيه التليبيه و الحبليه 

هيام حاوكت رقبته وقربت راسه موها 

ًقلي يقلبوي اروح : وهمست بأشىه وقالت 

ًوس اهلي بس ًضاين وًضان ولسىا وقلبي 

يقلبوي اىام واػحى واىا بيه احؾاىك وبيه 

بوساتك وحبك يل 

واىا اتْق : رًس ابتسم وباس رضمها وقال 

مى قلبك كيب ؟ 

اىتبه و بقوي بس : هيام ؿحكت وقالت 

واىت جالس ٓويق 

اقوم ييوي ؟ : رًس ؿحك وقال 

هيام كاىت بترٓؽ اىه يقوم بس قام رًس 

اسّ كيب : وقال 



رًس : هيام ٓست ومسكت يسه وقالت 

! طْييك م قلت لك تقوم 

: رًس سحب يسها وباسها بقوة وقال 

اىتنرتس بيس طهريه 

مضى رًس وكلى لَرٓتهم تحت ػسمة هيام 

! وراه شا : وقالت 

لْت لضوقتها الغَيرة وارصت جوالها 

: وزقت و محمس ووػلها ػوته وهو يقول 

ًيوين يهيام 

تيال ارصين : هيام 

!! طسالْة : محمس طهق 

م ٓيه طيء بس م ايب اىام بييس مه : هيام 

امي 

تمام اىا قريب اكليي : محمس تْهم وقال 



هيام مضت وكليت ٓوق لَرٓتهم وكان رًس 

ٓالحمام واتجهت للباب وحغلته مْتوح 

رًس وش تسوي ؟ : وقالت 

ازرلي : رًس ابتسم وقال بهسوء 

هيام زرلت وطآت رًس الِ الموضْة و 

رغره وحاـ رُوة الحالقة و وجهه ويحلق 

ىْسه 

! لييه يذي اطتقت لسقوك : هيام 

ومه قالتس اين مهتم اطتقتي له وال : رًس 

ال ؟ 

! احلّ : هيام تذغرت 

مقسر احلّ ٓالحمام : رًس 

بروح محمس جاء : هيام لْت وقالت 



: رًس م ىاهر ٓيها وكان مسقق بحالقته وقال 

ميسالمة 

بس كصا ؟ : هيام 

اااسسللمم : رًس ابتسم وجرح ىْسه وقال 

! وطْيييكك : هيام ٓست وقالت 

جرحت ىْسي : رًس مسك ٓكه وقال 

ًضاىتس 

هيام تقسمت وجلست و ركبها ومسكت 

ًساه بؾلوًي ًوك : وجهه وقالت 

رًس ابتسم وىسل لوجهها وباس مبسمها 

اجلسي ميي : وقال 

وزي بس مقسر : هيام بذجل 

رًس رجى يبوسها مره ثاىية وقال وهو قسام 

اجلسي : طْايْها 



رًس اىتبه : هيام كاىت توهار زارلًيا وقالت 

لوْسك مه الضْرة واطوٓك بكرا ٓالمذيم 

قامت ولْت وسحبها رًس وجلسها بحؾوه 

ابيتس بحؾوي كيب : وقال بغوته الررّيم 

حرام تحرميوي واىتي بتكمليه اربى ايام 

وزتس يالهيام ! بسوين  ًّ ارٓقي بر

هيام تمسكت برقبته وتوسيت ًيوىها 

رًس ماين ىاقغتك وال ىاقغه : وقالت 

حركاتك شي واىت ًارِ كيّ تليب ٓيوي 

! وتقلب مواصيوي ابيس 

: رًس مسك رغرها وسحبها له وقال بتذسر 

بس م تقسريه توكريه وًارِ ان حركايت 

ًاجبتتس وم تبيوي اوقّ ػح ؟ 

هيام قامت وهي ترجّ وزارلها يرًس وقالت 

اىتبه لوْسك : 



مضت وهي تبي توام بحؾوه وال تتركه ابًسا 

بس م تركت قلبها يَلبها وكليت مه البيت 

وركبت مى محمس واتجهوا لبيت اهلهم اما 

ًوس رًس ٓكان يؾحك وهو ًارِ ان هيام م 

بتوام الليلة وبتجلس تْكر ٓيه ويف مالمساته 

وحركاته وبوساته لها ورلع وزرل تحت 

السش وتروش وكلى ولبس وىام بسون 

.. تيضرته وهو ىاسي اىهم ٓالبرز 

 .......................

يف بيت كاسر 

زرل كاسر بيس م سكر باب بيتهم وزرل 

بوات : البيت وقال 

لبيه يييون البوات : وًس 

ويه ليه ؟ : كاسر تقسم وهمس لها وقال 

يف جواحها : وًس ابتسمت 



كاسر ابتسم وطال وًس بيه يسيوه وحاوـ 

بذتلي ٓيتس : بسيقاىها رغره وقال 

تحمليوي 

ايص ؟؟ : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

كاسر ابتسم وتقسم ٓيها لَرٓتهم وهو هايم 

بوًس وكل يوم يشيس حبه لها وىسلها واًتالها 

احبتس تسريه وال م تسريه ؟ : وقال بحب 

ايه ازري بس طكلك م تسري : وًس ابتسمت 

! اين اهيمك واًضقك واموت ٓيك 

يكبر : كاسر كان يتأملها بكل ًضق وقال 

الحب ويكبر حني ٓيتس 

كاسر للحيه مو : وًس ىققت بحب وقالت 

مغسقة اين اجتميت ٓيك وػرت حاللك 

ولك لحالك 



بتغيريه حاليل الليلة : كاسر ابتسم بذبث 

اػالً 

.. كيّ ييه: وًس ققبت 

قاكيها مبسم كاسر وؿاًت وًس بيه يسيه 

... �كاسرها وهو ميلوها حالله وو

" بييس طوي بجواح ليه " 

اِ الحيه ارواين كلهم متسوجيه : ليه بملل 

واىا للحيه احؾه مذسيت ػح اىه راحة بال 

لكه لو اين م ًرٓت شيب كان م تمويت 

السواج اػالً مسري وش سووا ٓيوي سحر 

!! وريب 

قامت وكليت برا طرٓتها وٓست وىسلت اول 

 )م طآت سيارة شيب وقالت بوْسها 

 (!! يممهه وريب كلى ػازق كل ليلة يجي 



رجيت بهسوء لَرٓتها وارصت بقاىيتها 

رير يقليل االزب : وكليت مه جسيس وقالت 

م ًوسك بيت ؟ 

اال وهللا ًوسي : شيب رٓى راسه لها وقال 

وحسة اطوٓها بيتي ومسكوي وحبي 

وًضقي بس اىها بييسة موي وقريبة لروحي 

ووزي اين بحؾوها الحيه اه ػسق ان الواقى 

مر 

شيب طرايك : ليه كاىت تتأمل بصيبها وقالت 

تذقب بكرا ؟ 

متى ٓالمذيم ؟ : شيب ؿحك 

ايه وتجيب طيد وىكتب الكتاب : ليه 

ٓالمذيم 

جوي ييوي تبيه رقوبتوا كتب كتاب : شيب 

؟ 



ايه ييوي ملكة بأرتغار : ليه 

ليه كيب ؟ : شيب ابتسم 

بال ُباء وش ليه ًضان م اػير : ليه بحسة 

اتَقى موك 

م يْرق حآنتس اػالً : شيب ؿحك وقال 

! ًضان ماىت برجال : ليه 

احلْي اجيتس : شيب احتست ىنرته وقال 

واًتليتس واًلمتس اىا رجال وال ال ؟ 

اتحساك : ليه لْت بهسوء وقالت 

زرلت ُرٓتها وسكرت باب الضرٓة وسكرت 

ستارتها واىسسحت و السرير وحقت مذستها 

: و وجهها وػررت بأًلى ػوتها وقالت 

يووييلليي ابييه بيه احؾاااين االاان 



ػارت ليه تغارو الحب بضكل يؾحك 

وهي تحرك رجولها و السرير وتغرخ وتكتم 

ػرراتها وشيب تحت م زال يتأمل طرٓتها 

وهللا اىها ُبية و و جووي اشا تسوجتها : وقال 

!! وش بيغير 

مضى شيب لبيتهم وابتيس ًه ميضوقته 

: وزرل لَرٓته واىسسح و السرير وقال 

ياليتوي بيه يسيوتس ىايم 

و بحؾوتس السايف اًيص ىيييم  

مه يوم طْت بيستس م شقت كيم  

وُسييت كهل و تيبان وسقييم  

ِ يااارب ًجل باللقاء واىيم  

بحؾوتس ولغوتتس ي ليوي اهيم  

 -



قال شيب ابياته وكاح ىايم بأحالمه يف ليوه 

 ...................

 تحسيًسا بيت ابو ٨يوم الجمية ػباًحا الساًة 

محمس 

ايه تيالوا اليوم بوجتمى كلوا : ابو محمس 

ابضر وهللا بوجي : ابو جيهان 

اريًرا ارر : سكر ابو محمس وزٓر بتيب وقال 

اتغال الكل بيجون 

ماطاءهللا ًليك يجسك : ٓارس ابتسم 

ًساك و القوة 

وياك يالْارس : ابو محمس 

جلسوا يْقرون وهم مستيسيه ىْسًيا 

لرحلة تذييم مستها رمس ايام 

 ............



يف بيت رًس 

ػحى رًس مه ىومته وهو يحس بضيء ىايم 

ًليه وٓس برًب ألىه ًارِ م ٓيه اال هو ببيته 

مميييوه ؟؟ : رًس برًب 

رير طْيك : هيام رٓيت راسها بتيب 

! تغارخ 

ااااه يهياامي : رًس مسك قلبه وقال 

هيام ٓست وقربت موه وحؾوت راسه 

بسم هللا ًليك : لغسرها وقالت بهسوء 

يحبيبي سم بالله 

رًس لّ يسه ورا رغرها وّطسها ًليه وقال 

متى جيتي ؟ : بغوته الثقييل 

الغباح بيس ػالة الْجر : هيام 



: رًس ابتسم وحضر وجهه ًوس ىحرها وقال 

احبتس وحضتيوي ووحضوي حؾوتس وهللا 

اىه اسيس ػباح اللي اػحى و وجهتس ٓيه 

تهيييمك هياامك : هيام ابتسمت وقالت 

يالرًس 

يالله اىك التحرموي مه هيام الرًس : رًس 

ّطست هيام و رًس وهي حالْة م تكسر 

بذاكره وتواسيه وتضوٓه كْلها االول قبل 

.. ايهم 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

هاااااي يحلوييه رجيت ببارت لقييّ  )

 ، بكرا ارتباري الْايول �ويؾحك وقغير

وايب زًواتكم مى اين ًارٓة اين بضضضقه 



وبرجى لكم ببارت يجوه بكرا اىتنروين 

 ، تبون رقوبة شيب وليه �واحبكم مرره 

 ( ؟  ���البارت الجاي وال 

ّطست هيام و رًس وهي حالْة م تكسر 

بذاكره وتواسيه وتضوٓه كْلها االول قبل 

.. ايهم 

 ...........................

 النهر ١يف بيت كاسر تحسيًسا الساًة 

ليه ٓست للمكتب وارصت جوالها ورزت و 

اتغال مجهول 

الو ؟ : ليه 

وػلت الْروة للبيوت المقلوبة : الموسوب 

تمام طكراً : ليه ابتسمت 

اليْو : الموسوب 



سكرت وكارت لباب البيت وحغلت 

ػوسوقيه مَلْة بضكل جميل ومرتب 

طالتها وزرلتها زارل وٓتحت اول ػوسوق 

هسية توتنرك يف " وكان مكتوب ًليه 

" الغوسوق 

كليت ٓروتها الورزية واللي اىحْر ًليها 

" ليه الصيب " اسم 

: وتقسمت للمراية ولبستها وػررت 

!!! تججووه 

تقسمت للغوسوق الثاين وكاىت بتْتحه بس 

ال كاسر الزم يْتحها بوْسه : قالت 

وماهي اال زقايق ووػلها ػوت كاسر زارل 

وًووزي : البيت وهو يقول 

ًييوىها : وًس كليت مه المقبد 



كاسر تقسم لها وحؾوها وكيح راسه و كتْها 

اااه م بَوا ييقوين : وهو موهس حيله وقال 

االجازة يقولون المسيرة الجسيسة ومسري وش 

وًس ابتسمت وهي اللي قبلت اجازته لمسة 

اهم طيء : رمس ايام وؿحكت وقالت 

ًقتك اجازتك ؟ 

ايه : كاسر رٓى راسه وباس رسها وقال 

يروحي ميليتس 

كااااسر جببت لك هسيية : ليه بغراخ 

يييون كاسر وكل اهله ي : كاسر ابتسم 

لييوىه هايت اطوٓها 

ليه تقسمت وبيسيوها الغوسوق ومسكه 

يحللوها : كاسر وىسله وسحبها لحؾوه وقال 

ارتي ييرب يحللووهااا 



ويحللو : ليه ؿحكت وحاوكته وقالت 

ارووي وهللا 

كاسر ابتيس ومسك الغوسوق وٓتحه وطاِ 

الكالم ىْسه اللي كان و ػوسوق ليه وٓتحه 

كامل وكلى ٓروته الكحلية واللي اىحْر 

كليها كاسر " كاسر الوًس " اسمه ًليها 

ولبسها وكاىت مواسبة جًسا ًليه وبرزت 

مالمحه وكوله 

يحلو حبيبي : وًس مسكت رسوزها وقالت 

يحلو الكاسر يواس 

يييون : كاسر لّ لها وُمس لها وقال 

حبيبتس وهللا 

ااآّ اشا هيي كصا : ليه ػْقت بحماس 

حللووه ًلييك اجل رًس كييّ ؟ 



كاسر وقّ ًوس المراية اللي توسقت جسار 

كاسر به : الغالة ولّ وقال بغوته الثقييل 

! محمس 

وىييمم : ليه ووًس بغوت واحس 

ميلييكم زووز : كاسر ؿحك 

!! اآّ ابيي ارووح اطوِ رًيس : ليه 

رًس الحيه ٓالسوام قبل طوي كلموي : كاسر 

ييوي اتوقى هيام اللي بتستلمها 

وجلست " ٓهمت " ليه هست راسها بميوى 

كلهم وجلسوا  و القاولة بيس م حؾرت وًس ا

ياكلون وهم وراهم المذيم اللي بيكون 

 وبيكوىون الكل ٓيه ٥الساًة 

 .......................

يف بيت ابو محمس 



مسري مه ميه : حويه وهي طايلة الغوسوق 

 !

يمكه ٓارس ؟ : ام ٓارس 

مسري بس بوضوِ : حويه استَربت 

جلست حويه وام ٓارس ميها ٓالغالة 

" وٓتحت الغوسوق وحغلت ىْس اليبارة 

تحمست حويه " هسية توتنرك يف الغوسوق 

وٓتحته بسرًة وكليت لها ٓروة كساها 

اللون البوْسجي الْاتح ورٓيتها مه 

حويه الْارس " الغوسوق وبرز اسمها وراها 

 "

! ماطاءهللا تجوه : حويه ؿحكت 

ام ٓارس سحبت الكرت وقرأت م ٓيه وهي 

اراِ ًليتس مه برز الضتاء مه : تقول 

محبوبتس ليه الصيب 



الصيب ؟؟ : ام ٓارس طهقت وقالت 

هو : حويه بْضلة سحبت الكرت وقالت 

لقب ٓالمستضْى وكصا 

اووه كيب ماطاءهللا ًليها ًرٓت : ام ٓارس 

تذتار ىاسبتتس مره يحويه الْارس 

حويه ؿحكت وتقسمت وباست راس ام 

تسلميه يل ييمة : ٓارس وقالت 

: ٓارس ابتسم وقال بغوته الرجويل 

ماطاءهللا وطصا الشيييه ي حويه الْارس ؟ 

حويه لْت له وابتسمت وتقسم ٓارس لها 

طرراييييك : وحؾوته بكل حب وقالت 

تهبليييه : ٓارس ىسل وباس رسها وقال 

يييوىه 



حويه كاىت بتتكلم بس قاكيها جوال ٓارس 

اللي زق ورٓيه ألشىه وهو يقول بهمس 

هال بيازر ؟ : مسموو 

حويه ّطست و قبؾتها وزٓرت بقهر ولْت 

للحيه سالْة بيازر م  )وهي تقول بوْسها 

 (!! رلغت 

كلى ٓارس للمجلس وجلس ٓيه وتقسمت 

حويه بهسوء وهي تبي تيرِ وش محور 

حسيثهم ووش يسور ًوه 

ابضري رالظ ليه تبكيه كيب ؟ : ٓارس 

مقسر يْارس مقسر مات بيه يسيوي : بيازر 

رالاظ يبوت الحالل مو اول : ٓارس ابتسم 

مريؽ يموت بيه يسيوتس اجيتس ؟ 

: بيازر استَلت الْرػة وزازت بكائها وقالت 

اييه تكْى تيال 



مه ًيوين زقايق واىا جاي : ٓارس 

قام ومسك مْتاح سيارته ولّ بيقلى بس 

: كليت حويه بوجهه وقالت بغوتها االىثوي 

و ويه ؟ 

ٓارس حاوـ بيسيوه ورا رغرها وّطسها ًليه 

بروح ساًة وىع وبرجى : وقال 

م سألتك كم : حويه رٓيت حواجبها وقالت 

! بتجلس سألتك ويه بتروح 

وش الونرة : ٓارس ابتسم و جوب وقال 

!! القاتلة شي 

اىقق : حويه ابتسمت 

المستضْى يروحه طويات وبجي : ٓارس 

حضى م ٓيه زكتور ُيرك ؟ تووك : حويه 

جيت 



ايه بس ٓيه حالة كارئة اىا ماسكها : ٓارس 

طوي وبجي 

حويه بهمس مسموو وكأىها تسق ٓارس 

تمام لحس يوسم : بالكالم 

مسكت يسيه ٓارس بقوة وبيسته ًوها 

وكليت للغالة وٓارس يواهر ٓيها وابتسم 

وكلى وهو م حسب حساب ان حويه 

سميته واتجهة للمستضْى 

حويه كليت للَرٓة وهي ماسكة البكية 

: وزقت و رًس ووػلها ػوته وهو يقول 

ارحبي 

هللا يبقيك ي سوسي : حويه ابتسمت 

امريوي يييون اروتس : رًس 

بروح ميك اىت وهيام للمذيم : حويه 



رًس لّ زركسون السيارة بيس وحسة والثاىية 

رالظ اىا قريب : مثبت ٓيها جواله وقال 

اكليي يل 

تبضر يييوين : حويه ابتسمت 

تبضريه بالجوة يالحويه كله : رًس 

سكر رًس واتجهة لبيوت اهله وتقسمت حويه 

وجميت اُراؿها اللي بتأرصها للمذيم 

ولبست ًبايتها وكليت وقابلت ام محمس 

قسامها 

حويه ٓارس جاء ؟ : ام محمس استَربت 

ال ال بقلى مى رًس اىا : حويه 

يالبيه يالرًس اػبري : ام محمس ابتسمت 

بقلى اطوٓه 

تيايل يروحي : حويه ابتسمت 



مسكت حويه يس جستها وكليت ميها برا 

وٓس رًس مه سيارته اول م طاِ جسته وىسل 

: لها وباس راسها وقال بغوته الررّيم 

تذاويوي يالمها ؟ 

وهللا وزي لكه الزم : ام محمس ابتسمت 

اراوي قاؿي 

اللي وزتس : رًس ؿحك 

اطر رًس لحويه تركب وهو ًارِ ان ٓيها 

طيء وزرل جسته للبيت ورجى ركؽ 

اىققي : للسيارة وركب وقال 

ييوي واؿح ؟ : حويه ؿحكت 

مررره رلغي تكلمي ٓارس مسوي : رًس 

لتس طيء ؟ 

حويه ًلقول طابكت يسها بيس رًس وتكلمت 

بكل طيء طآته وسميته تحت اىنار رًس 



اًوبو ُيره م : واستماًه لها وقال بحسة 

! يْهم شا 

تيبت وريب يالرًس اين تيبت : حويه 

اًقبب واىا الرًس وهللا م تتيبيه واين : رًس 

ال اكلى بيازر السٓت شي مه ًيوىه 

تكْى ترا االلم : حويه ّطست و رًس وقالت 

يوجى ال تسويها مى هيامك وتكسرها وهللا 

االلم م يوقاااق واىت تضوِ زوجك وحبيب 

! ًمرك يكلم ُيرك بأسلوب حلو 

ابضري وهللا : رًس ابتسم 

وقّ رًس وكلب قهوة حويه المْؾلة وىسلوا 

اثويوهم يتقهوون ويسولْون وهم موسمان م 

ٓؾْؾوا لبيؽ وكان رًس مستحل الجلسة 

كان يقولها كل طيء ؿايقه ٓالْترات 

االريرة 



 ......................

يف بيت رًس 

هيام تقسمت وٓتحت باب البيت وحغلت 

هاه مه ميه شا ؟ : ػوسوق وققبت وقالت 

زرلته زارل البيت وسكرت الباب وراها 

وزرلت للغالة وهي تسحبه وم ٓيها حيل 

مى ثقل بقوها السايس وهي رالظ و مضارِ 

التاسى ٓتحته بهسوء وكان كبقات واول 

وسحبت " هسية " كبقة كان مكتوب ًليها 

هيام و القبقة الثاىية بسون م تركس وكاىت 

ٓستت هيام " يف " مكتوب و القبقة الثالثة 

وهي تصكرت يفّ وكاىت تحسب اسمها يكتب 

هللا يارصها اللي م : كصا وقالت بحسرة 

تستحي هللا يقهرها ويارص رًس ميها هللا 

يقهرهم 



ػررت هيام بقهر وؿربت يسها بالقاولة 

السجاج وكاحت بتيب وهي تبكي بحرقة 

وطص سوييت اىا : وقالت بغوت مهسوز 

ًضاان احب واحس زي رًس ووش سوويت 

!!! مه شىب ًضان يكون زوجي كصاا 

: زرل رًس للبيت وقال بغوته الررّيم 

هيااامي 

هيام لّ له وهي وسف زموًها واىهيارها 

!! هصاا وطص : وقالت بحسة 

رًس ٓس ركؽ لها وطالها بيه يسيوه وبيسته 

هيام بقوة ومست يسها وكاىت بتغْق وجهه 

رييير : بس مسكها رًس ًلقول وقال بحسة 

!! ان طاءهللا 

هيام سحبت يسها ومسكت طيرها وػارت 

هللا ياااارصشك : تغرخ وتبكي وهي تقول 



اىوتت م ْٓيي قلببك رحممة ًليي تركتت 

اميي واىا بحاجتها واررتهاا توػلك هسايا مه 

يفّ اللي للحيه م حااسبتك ًلييها م 

!! ترحمموويي اىتت رالااظ 

رًس كان مغسوم مه حالة هيام وٓس وحؾوها 

هيامي رالظ : وقال بهمس يف اشىها 

استهسي بالله حرام اللي تسويوه بيمرتس 

ويه الهسية تبيوي احرقها ؟ بحرقها بس وريب 

ان مايل يس ٓالموؿوو ابس 

هيام زاز بكائها وطهقاتها وهي تؾرب و 

االا لك يس اىا سميتك : ػسر رًس وتقول 

واىت تكلموي وتقولها تسلم ًيوىتس اىاا 

!! سميتكك يالرًيس ال تكصب ًليي 

اىا : رًس ترك يسيوه وىسل راسه لهيامه وقال 

تحت سيقرتتس سووي ٓيوي اللي تبيه 



هيام ُقت وجهها بيسيوها وكاىت تضهق 

بضكل مرًب تحت ابتسامة الؾيق اللي 

هيامي ىْتحها : اىرسمت و وجه رًس وقال 

وىضوِ مه ميه اول ؟ 

هيام جلست و الكوب وُقت وجهها 

بالمذسة وػارت تبكي وتركت رًس وراها 

متؾايق وهو يحس ان ؿلوًه تتكسر و كل 

طهقة تقليها هيامه وتقسم للغوسوق 

وسحبه وٓتحه كلى ٓروته السوزاء اللي 

" اىحْر اسمه وراها بالصهب واىكتب ًليها 

وابتسم وارص الكرت وقرأه " رًس الهيام 

اراِ ًليك مه برز : بغوت ًايل وهو يقول 

الضتاء مه محبوبتك ليه الصيب 

اوالً : رًس اىسسح و الكوب يؾحك وقال 

طْتي اىه مه ليه مو مه يفّ ثاىًيا ليه 

!! طْيها مستيجلة و شيب 



هيام رٓيت راسها بهسوء وقالت وهي تمسح 

مه ليه ؟ : رضمها اللي حمر ورسوزها 

تيايل لحؾوي : رًس هس راسه بويم وقال 

يحبيبي م اقاوم وجهتس 

هيام تقسمت بتيب وببقيء لرًس وحؾوته 

ييوي م بيوك وبيه يفّ طيء ؟ : وقالت 

ورب الكيبة اين مسري ًه هوا : رًس ابتسم 

زارها اًوبوتتس كيّ التْت لها واىتي 

! زوجتي 

ّطس ًلي : هيام اىسسحت وقالت 

تيباىة ؟ : رًس حاوكها وّطس ًليها وقال 

ىْسيتي تيباىة والحمل : هيام بغوت باكي 

اهلكوي يالرًس 



رًس باس راسها ومسح و طيرها وهو يقول 

هوىيها وتهون واحتسبي االجر يروحه : 

اسمى اول م اجيب ايهم : هيام قامت وقالت 

 سووات م بوجيب احس ٥بالسالمة بوجلس 

! ٓاهم 

مقسر اقاومتس : رًس اىْجر يؾحك وقال 

كيب والذغر بيرجى والجسم يوووهه 

تحمليوي اشا م سويتها ميتس مه اول 

اسبوو 

ررًيس : هيام توسيت ًيوىها وقالت بحسة 

رييير 

امسح ميتس جاهسة ؟ : رًس قام 

ايه اُراؿي ٓوق ىسلها : هيام 

كيب البسي واكليي لحويه برا : رًس 



هللا حويويي : هيام ابتسمت 

كليت هيام لَرٓتهم مى رًس اللي كان 

يساىسها واتجهت للحمام وُسلت وجهها 

وكليت وبسلت مالبسها وارصت ٓروتها 

البيؾاء مه كيستها ولبستها وحقت ميكب 

رْيّ واىسسل طيرها القويل اللي كساه 

اللون االسوز و ههرها وكليت ولبست 

ًبايتها وىسلت بهسوء مى السرج وكليت 

للسيارة وكاىت حويه قسام جوب مقيس رًس 

واتجهت هيام وركبت وراهم وقالت بغوت 

حووييووي : لقيّ 

ًييوىوي : حويه لْت لها وابتسمت وقالت 

يهيام الرًس 

طذبارتس ُريبة جايه ؟ : هيام 



وهللا بذيير ليه : حويه ػَرت ىنرتها وقالت 

م وزتس اين اجي ؟ 

رير : هيام ؿربت كتّ حويه بذْه وقالت 

! يوسذة 

وهللا ػارت سالْة وراح : حويه ؿحكت 

الضيد ٓارس للمستضْى وجيت مى رًس 

اللي كان قريب مه بيوتوا 

وماهي " ٓهمت " هيام هست راسها بميوى 

اال ثواين وكلى رًس مه البيت وسكره وراه 

توكلوا : وركب اُراؼ هيامه ورا وركب وقال 

و هللا ؟ 

بسم هللا : حويه وهيام 

مضى رًس وزق و ٓارس ووػله ػوته وهو 

هال رًس : يقول 

! ال هال وال مرحبا : رًس بحسة 



هيام ققبت وحويه ؿحكت ومسكت شراو 

رًس 

آا ليه ؟ : ٓارس ابتسم 

وقسم بالله اشا م تيسلت : رًس بجسية مرًبة 

!! ان تحرم ًليك حويه سامى 

! رًس ريير طْيك : ٓارس ققب 

اىت ًارِ وواؿحه السالْة اشا م : رًس 

بيست ًه السٓت اللي ًوسك وريب م يحغل 

لك كيب ماهي ارت الرًس اللي تجبر 

! تتيايص مى طذع م يهتم لها 

ليتك تيلم ىْسك يالرًس  )هيام بوْسها 

 (وتبيس ًه كل بوت ممكه تقيحك بضبهه 

! بس ًااز وش سويت تكلم : ٓارس بحسة 



حويه ميي وبضوٓك ٓالمذيم : رًس 

! وبوتْاهم رجال لرجال ًه السٓت بيازر 

!! هاه : ٓارس اىغسم وقال 

هللا يستر ًليك الوًس بيس ساًة : رًس 

ٓالمذيم 

سكر رًس بسون م يسمى رز ٓارس ًليه 

ووػله اتغال مه شيب 

ارحبب : رًس ابتسم 

ابقه يالله : شيب 

امرين : رًس 

اليوم بجيب الضيد وبتقسم لليه : شيب 

رسمي 

حويه طهقت وهيام كتمت ػررتها وهم مو 

مغسقيه اىه رالظ شيب بيجتمى ب لّيوه 



اللي وزك يبو ًبسهللا تحت : رًس ابتسم 

الذسمة 

تمام رالظ ترا رقوبتي بملك : شيب ؿحك 

ًليها ٓيها 

هللا يتمم و رير وتستاهل كل رير : رًس 

وهللا وحمسلله اىك م رحت مه يسيووا وهللا 

اىك رجال ًه الّ رجال يالصيب 

تكْى يالرًس التضوطوي : شيب طاش وقال 

واتسوج بوْس اليوم 

هو اىت بتتسوج مو هي ملكة ؟ : رًس ؿحك 

يالله و رييير تجهسوا ميي : شيب 

ابضر : رًس 

هللا لييه : سكر رًس وػررت حويه 

!! بتوذذقبب وٓالمذيييم 



!! تكْييه حوييه يحممس : هيام بحماس 

بس اىتي وياها : رًس ؿحك 

سكتوا والكل استوْروا بيس ٓويس شيب 

ٓقروب اليايلة وهو يضرح كل طيء واىه 

بيتقسم لبوت راله اليوم 

وهللا : ابو رًس كان رزه ايجايب جًسا وهو يقول 

م بوحغل مثلك يالصيب لبوتي ليه وهللا 

يتمم و رير ويضرٓوا وهللا 

ماطاءهللا هللا يتمم و رير : ابو ؿاري 

يولسي وابضر باللي يقيب راكرك 

ماطاءهللا و البركة يبو ًبسهللا : كاسر 

وتسهاااك ليه وهللا 

الكل كاىوا متحمسيه للذقوبة اللي الكل 

كاىوا يوتنروىها بحرارة و و الجمر 



 .............................

يف المذيم الكل وػلوا 

يييال يالله يس بيس وىسلوا اُراؿوا : ام محمس 

ابضري : رًس تضمر وقال 

: تقسم رًس وطاِ كاسر يلبس ٓروته وقال 

ماطاءهللا يكاسر الوًس 

ارحب يرًس : كاسر لّ له وابتسم وقال 

الهيام 

امص ساًسىا : رًس 

ابضر : كاسر 

رًس حويه زًلت ؟ : ٓارس بهمس 

وش يهمك ان : رًس طال االُراؼ وقال 

! طاءهللا 



!! يذووي م تقللب ًلي : ٓارس بحسة 

ايه ايه : رًس 

مضى رًس وتجاهل ٓارس اللي رجى وطال 

االُراؼ مى الييال ورلغوها وكليوا 

لقسمهم وجلس رًس جوب محمس وجلس 

رًس وريب م بيووا طيء : ٓارس جوبهم وقال 

ٓارس اسميوي وركس ميي اىا م اهتم : رًس 

لمواقضاتك شي كل تبريرك قوله لحويه اىا 

وطسرلوي ؟ 

ياللييييلل : ٓارس 

قام ٓارس وهو م يتحمل زًل حويه ًليه 

وييرِ جًسا ان زًلها طيه وم ترؿى بسرًة 

حووييوه : ووػل ًه المسرل وقال 

رير ؟ : حويه ٓست وتقسمت للباب وقالت 



: ٓارس بجسية وهو مضابك يسه بيسيه حويه 

 ايام ٥اسمييوي تكْيه وريب م ارؿى اجلس 

باألجواء شي اللي م ىاقغها اال حبيبة قلبي 

وهي زًالىة موي تكْيه وهللا اسلويب كصا 

كه لها اي مضاًر وارسى احبها  ميها وال م ا

! واىتي زوجتي وحبيبتي االوىل واالريرة 

حويه كاىت ًارٓة ان ٓارس م يحبها بس م 

اسلوبك : تبيه يتيوز و االسلوب شا وقالت 

! يتَير ميها سامى 

ابضضري : ٓارس 

حويه رٓيت رجولها وباس رس ٓارس وقالت 

رالظ تقلى : 

مه ًيوين كم ًوسي : ٓارس ابتسم وقال 

حويه ؟ 

ووححسزة : حويه ؿحكت 



اىضهس بالله وحسة : ٓارس باس راسها وقال 

! وال ُيرها احس 

تركت حويه يسيه ٓارس اللي كلى لقسم 

الرجال وهو يمضي بذقوات سريية وجلس 

اىقم ولياز تتسرل بيوي : جوب رًس وقال 

وبيوها 

حليتها ؟ : رًس ابتسم 

ايييه اًقل : ٓارس هس راسه بويم وتكلم رًس 

: ٓارس قام وقال بغوته الثقييل 

ًريسسسوا وػغلل 

شيب ؿحك وىسل مه سيارته وهو رآى يسه 

سالاام ًليييكم ياهلي : وقال بغوت ًايل 

وًلييكم السالاام : الرجال بغوت واحس 



تقسم شيب وسلم و كبارهم وبيسها الييال 

وػلتك رسالتي يذال واىا : وجلس وقال 

كامى بوسبك وكالب يس ليه بوتك و سوة 

هللا ورسوله 

وجاتك بوتي يالصيب : ابو رًس 

يالله حيي طووٓك : رًس 

حيي ىباااك يالرًس : شيب ابتسم 

وهللا وسويتها : كاسر ابتسم وهمس لصيب 

ورصيت زكتورتوا 

ًوق قلبي وزكتوريت وكبي : شيب ؿحك 

! وهللا 

هللا يتمم و ريير يروح اروك : كاسر 



سالم " شيب قرب وباسوا رضوم بيؽ 

هللا : وقال ؿاري بغوت ًايل " الرجال 

يتمم لك يضيذوا 

اللهم امييه يارب : شيب 

بسأت السوالّ ًه الذقوبة والملكة اللي 

كثر  بتغير الليلة ًه اهل قاؿي وًوس ا

" لِيه الصيّب " اثويه مهميه باليايلة 

''' يف قسم الحريم ''' 

ويه ليه ؟ : ام محمس 

ليه قامت وهي م تسري ًه طيء ابًسا 

هوا : وتحسب ان شيب م بيسويها وقالت 

يجسة امريوي 

ماطاءهللا يبوتي بيتقسم شيب : ام محمس 

الليلة لتس 



: ليه ابتسمت وطوي وطهقت وقالت 

!!!! ااايضضضص 

: البوات كاحوا يؾحكون ًليها وقالت حويه 

ايه الليلة بتوذقبيه وبتتملكيه بيس 

ليه ىسلت زموًها ًلقول وهي تؾحك 

!! امااااىه الليلة : وقالت 

البوات كلهم قاموا وحؾووها حؾه جماًي 

اريييًرا اجتميتوا : وقالت طوق 

اي وهللا اريًرا : ليه ؿربتها بذْه وقالت 

طوق ؿحكت ورجيت حؾوت ليه وقالت 

اسْه و كل طيء ػسق اين كوت : بهمس 

كْلة وجاهلة وريب اين اسْه 

كيب يالووىو : ليه حاوكت رغرها وقالت 

سامحتتس 



وطقغستس ؟ : طوق بيست وقالت 

ال بس ًضاىتس قغيرة مرره يالوتْه : ليه 

وقْي جوب شيب وطويف : طوق ؿحكت 

مبروك ياليه الصيب : هيام 

ليه رٓيت طيرها وكلى اسمها اللي اىحْر 

حمسلله م سويتها و : و الْروة وقالت 

الْاؿي 

اليوم كار ًقلي بقولكم : هيام ؿحكت 

السالْة بيسيه 

وريب الْروة : حويه لبست ٓروتها وقالت 

تجوه احبببتس 

مبررروك : سلمى زرلت وهي تسُرـ وقالت 

ي لييوه الصييب 

هللا يبارك ٓيتس يارب : ليه ؿحكت 



متى بيتقسم ؟ : الكل جلسوا وقالت بضرى 

المَرب توو طْته طوي ويقير مه : سلمى 

الْرحة 

" وبجهة سلمى وشيب " 

طْتيها ووش قالت ؟ : شيب بْرحة 

وهللا للحيه م رحت يييوين : سلمى ؿحكت 

اااه ي سلمى : شيب ٓس وحؾه سلمى وقال 

اىقؾى الكثير وبقى القليل وبجتمى ٓيها 

وبحقها بيوي وبيه روحي 

هللا يتمم و رير : سلمى حاوكته وقالت 

ويجميكم و البر والقاًة يارب 

اميييوه يارب : شيب ابتسم 

وبيسيه وطْيك استذْيت اثقلل : سلمى 

ورلك رصييه 



مى ليه ؟ وريب اين : شيب رٓى حاجبه وقال 

ىسيت الثقل والرزاىه واين جايها و وجهي 

آساها اىا بروحي وًمري وحيايت كلها وقسم 

بالله تهوون روحي ًوس ػوتها وؿحكتها 

يالله وش كبر : سلمى ٓست بْرح وقالت 

حنها ٓيييك يذوي 

ال وهللا اىا اللي مه كبر حني اىها : شيب 

بحيايت 

يالله متى بتتقسم ؟ : سلمى 

المَرب ان طاءهللا : شيب 

توكل و هللا وهللا يوٓقك : سلمى ابتسمت 

ويسر امرك ويسيسك ويجميك ب لّيوك 

بأقرب وقت 

هللا يسمى موتس يروح : شيب ابتسم 

موغور 



هللا موغوررري : سلمى 

لبيه يييوىه : موغور كان وراهم وقال 

ابوسهم وريب : سلمى ؿحكت وقالت 

يالله سويها : موغور تقسم وقال 

يذوي تمون احترم اين : شيب ؿحك وقال 

! موجوز كيب 

تقلى اىت بس وراك : موغور زِ شيب وقال 

ملكة 

شيب ؿحك واتجهة لقسم الرجال وارتْيت 

: سلمى لموغورها وباست ًيوىه وقالت 

احبك 

اهيييمك ي سلومتي : موغور ابتسم 

اللهجة ؟ : سلمى تذغرت وقالت 

تقبليها ًاز : موغور 



اهييمتس يبوت : مضى موغور وقال 

ًبسهللا 

سلمى ؿحكت وسكرت الباب اللي بيوهم 

وزرلت تسور ليه 

 ....

اماىه المَرب يالله احبببه : ليه ؿحكت 

اها كليتي رْيْة مثله : سلمى 

ليه ُقت وجهها وهي تتذيل اىها بحؾه 

ااااه اًيضضققهه : شيبها وقالت 

هللا تصكرت بسايتوا مى ازواجوا : هيام 

طْتتيي ؟ : حويه 

وربيي : سلمى ؿحكت 

يالله طيور حلو اىهم ببساية المضوار : بضرى 



هللا يتمم لتس يييوىها : وًس ابتسمت 

حلووتتي وًييون : ليه حؾوت وًس وقالت 

الكاااسر 

يحنني : وًس ؿحكت وّطست ًليها وقالت 

ٓيتس وٓالكاسر 

جلسوا البوات يسولْون والكل متحمس 

للمَرب ويوتنروىه بْارٌ الغبر 

 ...........

ًوس الرجال 

سالم : اًتلى ػوت الكل ٓسوا له وهو يقول 

ًليكم 

!! شياب : حمس بغسمة 

هال وهللا بأروي الكبير : شياب 



سامي م كان اقل ػسمة مه حمس وتقسموا 

ألروهم مه امهم وهم مغسوميه وقال 

! وش جابك : حمس بحسة 

جيت اسلم واجلس مى اهلي طْيك : شياب 

! كأىك م تبيوي 

بيس اللي سويته تجي بكل بروز : سامي 

وكيّ اػالً كليت مه السجه ؟ 

رلغت مسيت وجيتكم : شياب 

! شياب : ابو محمس 

لبيه : شياب تقسم للجس قاؿي وقال 

وش جابك م تستحي و زم : ابو محمس بحسة 

!! وجهك اىت 

رًس كاىوا الييال ماسكيوه بغيوبة وهو 

!! ٓكووىوي ًليييهه : يقول بغراخ 



! شياااب تقلى مه وجيهوا : ابو رًس بيغبية 

كيب ال اله اال هللا اسميوين جيت : شياب 

ًضان ابيكم تيرٓون ان كارق ىاوي رًس ىية 

ماهي بشيوة وجيت احصركم موه وتراه يقول 

بأسيس ايام رًس بقلى واررب يومه واًْسه 

ٓوق تحت 

رًس اىْجر ًغبية وقال بغوت هس بيت 

ااشااا هووو و رججااال يققللى : الضير 

قسااامميي 

رًس اترك موك الهياـ واىتبه : شياب بحسة 

لوْسك 

كلى شياب بيس م سلم و حمس وسامي 

وزرل ًوس قسم الحريم وكليت ام طوق 

اطتقت لك : وهي تبكي وحؾوته وقالت 

يولسي 



كثر يمه وطذبارتس : شياب ابتسم  وهللا اىا ا

؟ 

حمسلله بذييير : ام طوق ؿحكت 

ًمة اسميي : بيان جات تركؽ وقالت 

سامي كان واقّ مى امه واروه شياب وٓس 

اول م طاِ بيان كاىت تْته والبسة ٓروتها 

وطيرها الويْي االسوز ووجهها كاىت توجى 

القلب وسحب طماُه وُقاها ٓيه وقال 

ازرذليي يبووتت : بغوته الثقييل 

بيان ٓست برًب وركؾت زارل وزرلت ام 

طوق ميها بيس م وزًت ولسها وقالت 

يبيان بيوتي : بغوت سميوه شياب وسامي 

وش بَيتي ؟ 

 (!!! يووييلل حااايل بيااان  )سامي بوْسه 



بيان ؟  )شياب ؿحك و جوب وقال بوْسه 

بوت ًبسهللا اًوبوتس وهللا اىتس موته 

 (! حمر 

شياب ويه بتروح ؟ : سامي توحوح وقال 

شياب لّ له بهسوء وكلى بوكيت السران 

وسحب سيجارة موه وحقها بيه طْايْه 

مسري وهللا توو : وطَلها وزٓر بتيب وقال 

كليت مه السجه وطْت موقيكم مه 

حساب حمس 

كيب ترا شيب الليلة بيذقب : سامي 

طرايك تجلس ؟ 

تبي رًس يصبحوي اىت ؟ : شياب ؿحك 

اًتصر له ووؿح له اىك م بتيسيها : سامي 

واىك ارصت ًقوبتك وىازم ًليها 



و رير ان طاءهللا بتقسم وارص وحسة : شياب 

مه بوات قاؿي وبتشيه ان طاءهللا 

يف احس ببالك ؟ : سامي ققب 

شياب مضى بسون م ييقي رزه لسامي اللي 

كان يسًي ان شياب م يقغس بيان وٓيالً كان 

شياب كايح ًوس بيان ويبيها مه اول ىنرة 

وبست موآسة اروييه محس يسري ىهايتها 

.. وش بتكون 

 ........................

يف المَرب وػل الضيد وؿيوٓه الرجال 

ويه شيب به ًبسهللا به قايس : وجلس وقال 

؟ 

موجوز : شيب تقسم 

الضيد بسأ يتكلم ًه السواج ومه االمور شي 

وتقسم ابو ؿاري مى ولسه شيب وًياله زايس 



وهللا ىتضرِ : وؿاري وقال بغوته الررّيم 

حوا يا اهل قايس ان ىقلب القرب موكم 

والوسب ياهل قاؿي بقلب يس ابوتكم ليه 

لولسىا شيب ًلى سوة هللا وسوة رسوله 

وكلباتكم موْصة بإشن هللا وال ىذاِ ترزون 

ًلى كلبوا وواثقيه بكم اهل وربى 

ابو رًس قام وحاوكوه ًياله رًس وكاسر 

واحوا اهل قاؿي قابليه تقسمكم : وقالوا 

لبوتوا ليه و ولسكم شيب وهللا يتمم و رير 

والضروـ ٓاليقس بيه ليه و الصيب 

الضيد تمم ووقى شيب وارص كاسر الكتاب 

وسلم و شيب بحرارة وباركوا له الضباب 

هللا يبارك ٓييكم وًقبال اللي م : شيب بحب 

قس تسوج واللي آلحوا هللا يوٓقهم يارب 

امييه : الكل 



ي أم رًس : تقسم كاسر لقسم الحريم وقال 

ام رًس تقسمت مى ليه لكاسر وسلم و ارته 

موآقة و شيب ؟ : وقال 

تستهبل ػح ؟ ومه يل ُيره : ليه همست 

وهللا م ابيوي اال له وال ابيه اال يل 

اجل و : كاسر ابتسم وباس راسها وقال 

البركة 

وقيت ليه واىْجرت ٓرحة وىسلت زموًها 

كاسرر تكْى ًاازي اطووٓه ؟ : وقالت 

ايه يالذْيْة بيجي يضوٓتس : كاسر ؿحك 

ام رًس مسكت راس بوتها وحؾوتها لها 

وجات حويه وطاركتهم الحؾه وتقسم كاسر 

: وحؾوهم مى حويه وٓسوا و ػوت رًس 

ماطاءهللا حؾه جماًي بسوين ؟؟ 



تيااال ي كل اهلي : ليه ؿحكت 

رًس ابتسم وتقسم وحاوكهم بيسيوه وباس 

و البركة يروحي هللا : راس ليه وامه وقال 

يتمم و رير 

امييه يارب : ليه 

بس ًااز ورر كتمتوي : كاسر 

كثر وكح كاسر ولّ رًس يركؽ  رًس ؿَف ا

تيااال : وكاسر وراه وهو يقول بغوت ًايل 

يوررو وهللا م ارليك 

تيال ورل ىضوِ : رًس ؿحك ووقّ وقال 

مه الورو ٓيوا 

م كان بيه كاسر ورًس ٓرق كول بس رًس له 

كوله وهيبته وكان ًريؽ وؿحك وحؾه 

كاسر اللي ابتسم وحاوكه واتجهوا للرجال 

يالله ؟ : وقال رًس 



بسم : شيب قام وهو يرجّ وقلبه يسق وقال 

هللا توكلوا و هللا 

الواس يذقبون : رًس مضى مى شيب وقال 

ٓالبيوت واىت كسرت القاًسة ٓذيام يالنالم 

 !

كبر اهلوا قبلوا كاىوا : شيب تكتّ  هللا ا

ييرسون بذيام 

الغسق م ىقسر ىقول طيء : رًس 

ويوها ؟ : شيب ابتسم وقال 

ازرل وبتحغلها بالذيمة البيؾاء : رًس 

يوولسز : شيب زرل وقال بغوته الررّيم 

الّ : ام ؿاري تقسمت وسلمت ًليه وقالت 

مبروك يولسي وهللا اىك تستاهل كل ريير 

هللا يبارك ٓيتس يجوتي : شيب ابتسم 



سلمى بغوت ًايل زُركت وسس رًس اشىه 

ووججياااه : وقال 

يممه وطتبي : سلمى ؿحكت برًب وقالت 

اىت تقلى ىبي ىْرح بأروىا 

اين وهللا قس زريت اىها سلمى : رًس ابتسم 

الملسوىة 

ززز بس : سلمى 

رًس تقسم لقسم الرجال وتركهم يأرصون 

راحتهم 

اليووز وبيان وبضرى ورولة وسلمى حاوكوا 

شيب وػاروا يباركون له 

الّ مبروك يالصيب : رولة مه بييس 

تستاهل كل كّيب وهللا 



هللا بيارك ٓيتس ي أم : شيب لّ لها وقال 

ثريا 

اِ رالظ : وسلم و البوات وقالت سلمى 

ليه مسكيوة توتنر زارل 

يوييل حايل اشا هو : شيب مسك قلبه وقال 

اسمها ويقلب مواصيوي اجل لو ازرل 

هللا يقويك : بضرى ؿحكت 

مضوا البوات وىسل شيب راسه بحكم اىه 

كويل وزرل مى باب الذيمة وطاِ ليه 

ميقيته ههرها وٓس ًلقول وحاكوها بيسيوه 

مه وراها وحف راسه و كتْها وقال بغوته 

اااه ارييييًرا : الثقييل وهو يهمس ًوس اشىها 

ي لييوي 

ليه كاىت تحترق احراج بس حقت يسيوها 

يروح ليوك اىت : ٓوق يسيوه وقال بهمس 



تكْيه : شيب لْها له وسحبها لحؾوه وقال 

رليتس كصا رليوي اطبى موتس 

شييب اريييًرا : ليه حاوكت رقبته وقالت 

اريييًرا 

اسمحي يل اسويها : شيب ّطس ًليها وقال 

بذاكري مه اول 

ليه استَربت وبيست ًوه ومسك ٓكها 

وسحبها لمبسمه بس لْت ليه بوجهها 

بسري يروحي ؟ : وقالت 

تكْييه : شيب باس رسها بقوة وقال 

ال ابيس : ليه ؿحكت 

شيب ابتسم وحف وجهه ًوس ىحرها 

واستوضق ريحة ليه بقرب وبحب وكبى 

استوزًتس هللا ي : بوسته و ىحرها وقال 

ليه الصييب 



بتقلى ؟ : ليه بذجل 

امريوي : شيب هس راسه بويم وقال 

بذاكرتس طيء ؟ 

ال ال سالمتك : ليه هست راسها بوْي وقالت 

ييمري 

: شيب باس راسها وقال 

اجمل اماين ًمري واُلى ًقاياه 

قربتس ًساين ما رال مه وجوزتس  

سكوتي قلبي ي الليه وتليته مه اقغاه  

حب شيبتس لتس تيسى اقغى حسوزتس  

يالله ًساين م اشوق كيم البيس وٓرقاه 

ويالله ًساتس بقريب ألرر ًمري ويْساتس 



يالقلب والضراييه وميضوقتي وًمري 

واحاله 

 -

ػح : ليه ٓست وحؾوته بحب وقالت 

لساااىك يضاًر قلبيي 

ػح بسىتس : شيب ابتسم وّطس ًليها وقال 

يالَسال اللي م اىكتب طيري اال لها وال 

ارؿى اقول طير لَيرتس 

ليه ابتسمت وطآت شيب وهو يلّ وكلى 

برا وريحته ثبتت يف ليه وًوس شيب المثل 

كاىت ريحتها ثابته ٓيه وابتسم وهو راؿي 

.. وحس اىه بسأ ًمر وحياة جسيسة بقرب ليه 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا



هاااااي وحضتوووين البارت شا كلوا بوتْق  )

 ، استمتيوا ٓييه ���بحبه مايل زرل 

 ( �وًقوين رايكم بكل طيء احبكم 

ليه ابتسمت وطآت شيب وهو يلّ وكلى 

برا وريحته ثبتت يف ليه وًوس شيب المثل 

كاىت ريحتها ثابته ٓيه وابتسم وهو راؿي 

.. وحس اىه بسأ ًمر وحياة جسيسة بقرب ليه 

شيب هللا : رًس قام مه ًوس طبة الوار وقال 

يسيسك مس يل حقبة 

شيب كان كاااير ٓالسماء وال هو ػوب رًس 

ابًسا ومضى وجلس واىسسح تحت اىنار رًس 

والرجال اللي كاتميه الؾحكة وهم ًارٓيه 

ان رًس بيْغل و شيب ويَسل طراًه 

! شييب : رًس توسيت ًيوىه وقال 

ًيوين : شيب لّ له بهسوء وقال 



جيلها تقير ًيوىك م تسمى : رًس بحسة 

!! وطصا استذْيت 

الرجال كلهم بسون استثواء كاحوا يؾحكون 

ًلى شيب 

رًس لّ لهم بقوة وًيوىه طوي وتقير مه 

ورااا بساال الؾحك شاا : مكاىها وقال بغراخ 

! م تجيبون حقب 

: محمس قام وهو يترىح مه الؾحك وقال 

سم يرًس الهيام 

رًس لّ وتلقم يذْي ابتسامته اللي برزت 

بيس اسم هيامه 

رًس وطبالك : شيب حك راسه وتربى وقال 

! ًلي 

احلّ ؟ م سميتوي واىا : رًس لّ له وقال 

اقولك مس يل حقب 



رالظ يبه الواس : محمس جاء وىسله وقال 

هصا الحقب وجبواه 

م تقغر : رًس تقسم وباس رضم محمس وقال 

يحموز 

سالم " محمس ٓس وباسوا رضوم بيؽ 

م سوييوا : وقال بغوته الثقييل " الرجال 

طيء يالرًس 

رًس ارص الحقب وؿّمه للجمر وطب ىارهم 

مه جسيس والتموا الييال كلهم حوليوها 

ويه طيباىوا ؟ : ٓارس 

يحني بس ىاموا : كاسر ابتسم 

: وقال " ٓهمت " ٓارس هس راسه بميوى 

احسه رلهم يرتاحون 



ومس يسه لجيب ثوبه وكلى جواله وحغل 

ٓوق اليضر اتغاالت مه بيازر والواتس 

مليييان رسايل 

ٓارس ٓس وقام مه الجلسة وهو يقول بوْسه 

 (هللا يسستر  )

ٓااارس و : رًس احتست ىنرته وقال بحسة 

وييه ؟ 

طوي واجي : ٓارس زق و بيازر وقال 

مضى ٓارس وابتيس ًه المذيم كامل 

ٓااارس م : ووػله ػوت بيازر وهي تقول 

! بََييت 

سالمات وش االتغاالت شي : ٓارس برًب 

! كلها وش اليلم 

ؿروري اطوٓك الزززم ارسل يل : بيازر 

لوكيضه حقك 



تستهبليييه اىا : ٓارس توسيت ًيوىه وقال 

مى اهلي وزوجتي 

: بيازر قررت تتكلم وقالت بغوتها الباكي 

ٓارس اىا تقلقت وكليقي رصا ولسي موي 

ومياز ًوسي سوس وتيرٓوي اهلي متْرقيه 

وال احس يسري ًه الثاين واىت اقرب طذع 

يل ٓارس تكْى التذليوي لجور االيام والضرو 

محللك اربى وهللا م اررب بيوكم بس ايب 

بيت يحتويوي وايب قربك ويضهس هللا ًلي 

اين احبك مه اول بس استحيت اكلب موك 

كصا 

كتْى بالغمت وهو يسمى كالمها  ٓارس ا

وًسوتها ٓيه 

ٓاارس تكْى ال تسكت : بيازر 



وش اقول ي بيازر : ٓارس توحوح وقال 

! تبيوي اتسوجتس واىتي توتس تقلقتي 

ال ال يل سوتيه مقلقة ويل : بيازر ٓست وقالت 

كلمك بس اول م طْتك تْكر  سوتيه ايب ا

بالسواج اىسحبت 

ييوي ليه توو تتكلميه ميتس اىا : ٓارس 

 سووات ليه م كلمتيوي قبل ارص حويه ٨مه 

حويه ؟ مه شي : بيازر بقرِ 

زوجتي : ٓارس 

اها ييوي لو كلمتك قبل حويه شي : بيازر 

بتأرصين قبلها ؟ 

ايه كبًيا : ٓارس م كان بحاله وزل وقال 

كيب اىا راؿية اػير : بيازر ابتسمت وقالت 

الثاىية 



كثر : ٓارس  بس اىا ماين راؿي وال ايب اتسوج ا

مه مره 

اىت زايم تتهرب مه البيت وكل طوي : بيازر 

اطوٓك مساوم مبكر ًه موًس زوامك 

! بساًتيه ييوي اىك م تبي بيتك 

ٓاهمة ُلف اىا اػحى : ٓارس ؿحك وقال 

قبل موًس زواموا بأربى ساًات واروح 

.. اطوِ الْيال حقتوا اىا وحويه وبيسها او

ٓارس التكسر : بيازر قاكيته وهي تقول 

قلبي تكْى 

وطو ؟ : ٓارس 

ٓكر بالموؿوو واشا تبي اجيك راؿية : بيازر 

وهللا بجي 

ال ال التجيه وال : ٓارس هس راسه بوْي وقال 

اجيك بوتقابل بالمستضْى اػالً 



اللي تبيه : بيازر بحسن 

سكر ٓارس ورجى للجلسة واىغسم ان البوات 

كلهم بسون استثواء موجوزيه 

 ............

ًوس الييال 

: كاسر احتست ىنرته وقال بغوته الررّيم 

رًس ٓارس وراه طيء 

كيب اين ًارِ : رًس بوْس ىبرة كاسر قال 

ان وراه طيء 

السواة ؟ : كاسر قرب لرًس وقال 

مسري الولس م ٓيه كب كل م ًسلها : رًس 

! رجى وًقبها 

! ووش وش سووا ؟: كاسر 

يكلم وحسة ويذون حويه : رًس همس لكاسر 



ٓس كاسر مه جوبه وهو اللي م يسمح ابًسا 

كثر مه رًس  يغير طيء لذواته واىْيايل ا

اللي كان ًاقل ويْهم 

كت له !! ىييممم : كاسر بغراخ  واىت سااا

ٓسوا الرجال مى ٓسة كاسر 

!! وش اليلللمم : شيب بحسة 

رًس مسك شراو كاسر وجلسه جوبه وهمس 

! كاسر اىت م تيرِ توكتم : له وهو يقول 

وش مثالً اررب بيتها وهي حامل تستهبل 

اىت ٓكر بيقلك واترك ًواكْك كم مره 

بيلمك ؟ 

اسلم وش بتسوي ؟ : كاسر استوًب وقال 

كبه ًوسي : رًس 



ارص حويه ًوسك ٓالبيت وال اشا م تبي : كاسر 

بأرصها اىا 

حويه اقرب يل موك ترا ييوي : رًس ابتسم 

مستحيل ارٓؾها بوتي هي وارتي وحبيبتي 

وامي وروحي الثاىية هي اللي تْهموي 

وترطسين للقريق الغح وُير محبتها هيامي 

زرلت التاسى اليوم وتحتاج مه يساىسها 

ويكون ميها 

هللا يذليك لوا يالرًس : كاسر ابتسم وقال 

اميه ويذليكم : رًس ّطس و ٓذص كاسر وقال 

يل 

قاكى حسيثهم ػوت اىثى ولْوا الرجال كلهم 

سالاام اسميوا : و ػوت سلمى وهي تقول 

كْضوا واليجس ىاموا بوجي ىجلس ميكم 

ماطاءهللا تبارك هللا تيايل تيايل : موغور 



سلمى اطرت للبوات مه وراها وتقسموا 

حويه ، ليه ، هيام ، " كلهم واللي كاىوا 

سلمى ، بضرى ، بيان ، اليووز ، رولة ، طوق 

كاىوا ٓيه " ، وًس ، ػالحة ، جميلة ، ًهوز 

بوات بايق ٓالمذيم بس م حغلوا الجراءة 

اىهم يقليون ميهم 

حويه ٓست اول م طآت رًس وتقسمت 

هالاا : وجلست جوبه وحؾوها رًس بيسه وقال 

بالحوييه كله 

هال ٓييك يالرًس : حويه ابتسمت وقالت 

هيام ىاهرت ٓيه اول م سميت ػوته وحست 

بذاكرها وهي اللي كاىت تحتاج حؾوه 

وتقسمت وجلست بيه حويه وبيه ًهوز 

رًس كاىت ًيوه و هيامه وابتسم وقال 

هيامي : بهمس 



هاه ؟ : هيام لْت له وقالت 

تيايل بحؾوي : رًس 

هيام ًرٓت ان رًس حاس ٓيها وقالت بذجل 

ال ال م يحتاج : 

كالبتس م تذليوها بذاكر : رًس مس يسه وقال 

الرًس 

" هيام مسحت و يسه وباست يسها بميوى 

يروحي يالرًس ارتاح : وقالت " االحترام 

تْساك هيامك 

رًس تجاهلها ًلقول وػار يسولّ مى 

محمس اللي كان جوبه وترتبوا الييال 

: بالقريقة شي 

ؿاري • موغور • زايس • شيب • محمس • رًس 

كاسر • ٓارس • حمس • سامي • 



: مه جوب كاسر بسأ ترتيب البوات مه ًوس 

• بيان • بضرى • سلمى • طوق • ليه • وًس 

• اليهوز • جميلة • ػالحة • رولة • اليووز 

حويه وكان رتامها حويه جوب رًس • هيام 

كتملت السائرة حول الوار  وبكصا ا

 .....

ماطاءهللا وش : ٓارس جلس وقال 

المواسبة اللي جابتكم ًوسىا ؟ 

ابس وهللا ىاموا االمهات واليجس : ػالحة 

وجابت سلمى الْكرة ولحقواها 

اجل م ىقول اال هللا يسيس سلمى و : ٓارس 

الْكرة ويحيكم 

هللا يبقيك : البوات بغوت واحس 



رًس كان مرتذي و حويه بس ًيوه م ٓكت 

هيامه كان يواهرها بحب ويضوِ كل 

تحركاتها 

كيب اىا الغسق م اًرٓكم ييوي : موغور 

حسي ثالثه بس 

وش تبي بمحارموا هاه ؟ : رًس ابتسم 

كيب موغور طرايك تحاول : ليه بحماس 

تذمه 

شيب ابتسم اول م سمى ػوتها وتأملها بكل 

حب 

كيب اللي جوب رًس : موغور ابتسم وقال 

حويه ػح ؟ 

ايه : حويه هست راسها بويم وقالت بهسوء 

ػح 



كيب واللي جوبها هيام الرًس : موغور 

هيام ابتسمت وقالت بغوتها اللي ييصب 

ػح : ساميه 

موغور كالى برًس اللي كان يبتسم ويتأمل 

اىا لو م ًرٓتك يهيام مه : هيامه وقال 

طكلك بيرٓك مه ىنرات رًس لك 

ازري : رًس استوًب وابيس ًيوىه ًوها وقال 

! اين مْؾوح بس م يحتاج تكمل الواقع 

وهللا الينيييييم المهم اللي جوب : موغور 

هيام م اًرٓك وهللا 

! موغورر اللهجة : سلمى بحسة 

اللهجة لتس اىتي : موغور ؿحك وقال 

لحالتس محس له ٓيها 



يالبى روحك : سلمى زق قلبها بحب وقالت 

وهللا 

: بضرى وليه وطوق بغوت واحس قالوا 

ًضضوووااا سلمى تَاازل 

كيب بستبيس ست م : موغور ابتسم وقال 

اًرٓهم وبوػل لبضرى وحبيبتي وبيسها 

طوق اهه وليه ووًس بس وهللا وسالمتكم 

تياااال يقلييل الحياااء : محمس ػْق وقال 

كيّ ًرٓت زوجتي هاااه ؟ 

كاحوا الرجال والبوات يؾحكون 

كيس بييرٓها : ؿاري  يحمار ارت زوجته ا

تستهبل ػسق 

اىا بروح اىام يرجال استاشىكم : زايس 



اشىك ميك ، ىوم : كل الرجال بغوت واحس 

.. اليآية 

ىليب ؟ : شيب 

الكل سميوا لصيب وٓكرته وكاىت ػراحة 

وجرأة 

يالله قسام : ليه بحماس 

لّ رًس اليلبة ووقْت ًوس موغور يسأل 

هيام 

هيام مستيسة ؟ : موغور ابتسم وقال 

هيام ػَرت ًيوىها اول م حست بألم 

ببقوها ومسكته بقوة واىكتمت وكاىت 

تحاول تأرص ىْس بس الوقاب كاتمها ولْت 

ًهوز تيايل : و ًهوز وقالت بغوت مهسوز 

ميي 



ٓست ًهوز لبوت رالتها ومسكت يسيه هيام 

تحت اىنار الكل وػسمة موغور ومه بيوهم 

الرًس اللي ٓس وكار ومسك هيام وتركتها 

هيامي ٓيتس طيء ؟ : ًهوز وقال بأهتمام 

بقوي : هيام هست راسها بويم وقالت 

يوجيوي 

تقسريه تمضيه ؟ : رًس 

ايه ميليك بس ساىسين : هيام 

رًس طالها بيه يسيوه واتجهة ٓيها لقسم 

يولللسز : الحريم وقال بغوته الثقييل 

كريييق 

زرل رًس بسون م يوتنر اي اجابة وزرل ٓيها 

كيْتس الحيه ؟ : للذيمة وقال 

هو طوي يهجس وطوي يهلكوي : هيام 



اجر وًآية يروحي تغبري راح الكثيير : رًس 

وبقى القليل 

زرلت التاسى اػالً : هيام 

ايه زاري ميليتس : رًس 

احبك : هيام ابتسمت وقالت 

اهيمتس : رًس قرب موها وباس راسها وقال 

وزتس  ًّ يهيام ر

ًازي اشا تبي ترجى للجلسة ارجى اىا : هيام 

ًوس الحريم ميليك 

اىا طكيت لتس : رًس هس راسه بوْي وقال 

وقلت ايب اروح ؟ 

احس اين بولس ٓبساية : هيام ؿحكت وقالت 

التاسى 



ال ان طاءهللا كمليه وبيسها اولسي : رًس 

بسالمتتس 

وريب يالرًس احساسي اشا مو الليلة : هيام 

بكرا 

ىامي ميي كيب : رًس 

ال ال يرحم : هيام هست راسها بوْي وقالت 

اهلك روح ىام مى الرجال واىا هوا وان ػار 

طيء يوازوىك ًازي 

هيامي م تبيوي للسرجة شي : رًس قرب وقال 

؟ 

ماله زرل بس ىْسيتي م تتحمل اين : هيام 

اىغاٌ لك واىام بحؾوك م ايب 

واللييل وىْسية الحوامل شي : رًس 



ىْسية الوالس ارس : هيام ابتسمت وقالت 

ترا 

اين زاري كيب : رًس 

هيام رالتي تبيتس : ًهوز زرلت وقالت 

ًمتي رهّ ؟ : رًس لّ وقال 

ًهوز م كاىت تبي تسرل بوقاش مى رًس 

كبر مذاوٓها وقالت بهسوء  هيام : اللي كان ا

بسرًة 

هيام قامت بهسوء ومست يسها ليهوز اللي 

مسكتها وكليوا برا الذيمة ووراهم رًس اللي 

هيامي اشا تبيه : اتجهة لقسم الرجال وقال 

طيء زيق ًلي 

ابضضر : هيام بغوت ًايل ًضان يسميها 



لبيه : كلى رًس وزرلت هيام ًوس امها وقالت 

يمه 

ًهوز : ام هيام ٓست مه ٓراطها وقالت 

تقويل اىتس تيباىه 

ييوي مو مره بس : هيام ابتسمت وقالت 

ٓيوي تيب طوي 

ام هيام تقسمت وطالت الوقاب مه راس 

هيام والضيلة وكاىت هيام تيرق واىغسمت 

!!! جاتس القلق : امها وقالت 

ال ال مسري مسري يمه : هيام رآت وقالت 

م ىسلت مويتتس ؟ : ام هيام 

ال : هيام 

رلي رًس يجهس السيارة حوؿتس : ام هيام 

اىْتح والوالزة ٓالقريق 



: هيام قضير جسمها مه كالم امها وقالت 

كييب يمه ...كي

كليت جوالها وزقت و رًس ووػلها ػوته 

لبيه ؟ : وهو يقول 

جهس سيارتك وتيال ارصين : هيام 

للمستضْى 

االاان : رًس ٓس مه الجلسة وقال 

اىتوا : سكر رًس ولّ لكاسر ومحمس وقال 

ياالثويه ميي بسرًة 

هييااامم جااتها : محمس ًرِ وٓس وقال 

الوالزة ؟؟ 

اييه امص : رًس 



ٓس كاسر ورمى له رًس المْتاح وكار لسيارة 

رًس وطَلها وجابها ًوس مسرل الذيام 

وقسم الحريم 

اما محمس ورًس كاروا زارل لقسم الحريم 

وزرلوا 

يمه ويوتس ؟ : محمس 

تيال يالرًس وتيال يحموز ازرلوا : ام هيام 

زرل رًس وكاىت هيام تبكي بهسوء وهي م 

كاىت مستيسة ابًسا وتووها اول يوم بالتاسى 

مسك حتى : رًس ىسل لها وباس رسها وقال 

واىتي تيباىة مسسك 

هيام مسكت وجهه وقربت ولغقت رضمها 

رًس تكْى التذليوي ٓكرة : بذضمه وقالت 

كل  كلتوي ا ان ٓيه حريم يموتون مه الوالزة ا



رًس لّ وجهه وباس مبسمها وقال بغوته 

م ًاش مه يذليتس يهيام الرًس : الررّيم 

وهوىيها وتهون يروحي 

هيام حؾوت رًس بقوة وكأىها توزًه ٓيها 

اشا ػار قسر طيه اهتم بأيهم وحقه : وقالت 

بييوىك يالرًس 

هيااامي : رًس ٓس برًب مه كلمتها وقال 

! تْائلي ريير 

ان طاءهللا رير بس احرظ ًليك : هيام 

رًس كان زارله يرجّ بس رارجه ػامس 

ميليه رير ان طاءهللا : وقال 

رًس يالله ؟ : محمس 

طالها رًس ولبسوها ًبايتها واتجهوا ٓيها 

للسيارة وركب رًس وهو حاـ هيام و ٓذصه 

ٓالمراتب الذلْية ومحمس وكاسر قسام 



ومضوا متجهيه للمستضْى اليسكري ألن 

ملّ هيام هواك 

 ...............

ًوس البوات والرجال 

هللا يستر ػسق : سلمى 

يارب : حويه كاىت بحؾه ٓارس وقالت 

تهوىها ًليها 

اميه : الكل 

ليه مضت واتجهت لسيارة كاسر وهي ميها 

المْتاح ًضان تأرص مقارة الموية حقتها 

وٓست و يسيه شيب اللي مسكت رغرها 

روحي وش : وّطسها ًليه مه ورا وقال 

تسويه هوا 



شيييبب : ليه وهي كاتمه الغررة 

!! رررطضتتويي 

طسًوة م : شيب ابتسم ولْها ًليه وقال 

سويت طيء ؟ 

احلّ ؟ : ليه 

وش تسويه كيب : شيب 

ليه بيسته موها ومست يسها وارصت المقارة 

ارصها ايب اًبيها موية احس اين م : وقالت 

طربت اليوم 

اوه ػحية حلويت : شيب 

ليه ققبت وهي تهتم ببضرتها وػحتها 

شيب بسألك سؤال : وجسمها وقالت 



شيب زِ ليه بهسوء وجلست و مرتبة 

السايق وسسحها شيب واًتالها وقال بغوته 

اسأيل : الثقييل 

كيب كيّ : ليه كان قلبها يسق وقالت 

!!! اسألك واىت قريييبب كصا 

اىققي بس : ؿحك شيب وقال 

ليه سحبت ىْسها وجلست وكان شيب 

كثر : قريب مررره وقال  ُبية قربتي ا

مو مهم اهم طيء اجلس المهم كم : ليه 

موية تضرب باليوم ؟ 

 ًلب ٤و حسب اشا اىا ًقضان اطرب : شيب 

واشا ًازي ًلبة وال ًلبتيه وبيسيه وش 

الموؿوو السامج شا مسوية ػحية و راسي 

تكْيه ارحميوي 



حبيبي مه اليوم : ليه ؿحكت وقالت 

 ١٠تضرب وقت م اقولك تضرب واقغى حس 

ًلب ٓاهم ؟ 

! يساتر بقوي بيغير قربة موية : شيب 

القربة هي وًاء او كيس يحقون ٓيه " 

 " �الموية زمان 

طّ ي تضرب ي : ليه ابتسمت وقالت 

توحرم مه طويف 

شيب ٓس وسحب ىقاب ليه وطيلتها وقال 

اىا محروم كيب رليوي اطوِ : بحسة 

واتمتى 

ليه كيحت راسها و المرتبة وزٓرت بتيب 

اااااه شيييب ماااللي رللق ارجى : وهي تقول 

!! البسسها هللا يقليك 



شيب ؿحك وقرب مه رقبتها واستوضق 

البستس اشا تبيه بس : ريحة ًقرها وقال 

رليوي طوي 

واشا جاء احس واحوا كصا وبيسيه ػاير : ليه 

! تمون واىت بس ملكت 

حبيبي م يهموي اللي : شيب بيس وقال بذبث 

يجون اىتي زوجتي بالحالل وباليقس وبكل 

طيء ولو اسويها ميتس محس بيقسر 

يمويوي ألىتس حاليل وملكي والسواج مجرز 

ًرؼ وّطس اىتباه ومغاريّ ٓقف ال ُير 

ٓهمتي ؟ 

اللي : ليه كان وجهها يحترق احراج وقالت 

هو بروح اىا ابيس 



قام شيب وسحب ليه يقومها ميه ووقْت 

حسآة كوت احسبوي كويلة اال اول : وقالت 

م وقْت جوبك كارت الونرية 

يووىوه الوتْْه : شيب ابتسم وحؾوها وقال 

الحلووة 

شيب اىت وش مرتبتك او موغبك ؟ : ليه 

مقسم وبيسيه تسأل كأىها تيرِ : شيب 

! ٓالرتب 

ال بس ايب اشا سألوين اجاوب : ليه ؿحكت 

كيب واىتي ؟ : شيب ابتسم وقال 

زكتورة وجراحة : ليه توحوحت بْذر وقالت 

ماطاءهللا يف ايص ؟ : شيب 



اىا زرست قلب واًغاب بس مسكوين : ليه 

للجسم كامل واشا كاىت حاالت كارئة يف 

القلب يستسًوين 

يحبيبي اىا : شيب حؾوها وقال 

ًيوىوها رالظ ابيس : ليه حاوكته وقالت 

ابيس شيب ولّ وتلقم ومضى للجهة الرجال 

وزرلت ليه لقسم الحريم 

سلمى حويه كلمتوا هيام طيء ؟ : ليه 

مستحيل ترز الحيه : سلمى 

زقيقة بسق و كاسر : ليه 

هاه : زقت ليه ووػلها ػوته وهو يقول 

ليوىه وش بَيتي ؟ 

وش ػار ؟ : ليه 

والزة : كاسر 



امااااىه : ليه 

الكل ٓس وهم م يسميون الحوار وقالت 

!! يمه وش ػار : حويه 

وريب ورًس موهار قسم بالله حالته : كاسر 

ػيبه 

يويلليي ليه ؟؟ : ليه برًب 

ألن ٓيه مضكلة م : كاسر بغوت مكسور 

حكوا لوا تْاػيلها بس يقولون مستحيل 

يقليون االثويه ًايضيه ييوي ٓهمتي ؟ 

الاا اله االااا هللا اسألك : ليه اىهارت وقالت 

!! بالله يالكاسر 

!! بووتت وش اليلللمم : سلمى بغراخ 

بواات هيام حالتها : ليه بيست الجوال وقالت 

رقيرة وممكه ىْقسها او ىْقس ايهم 



هللا يقويها : حويه اىهارت تبكي وقالت 

ويسهلها ًليها وتقلى بالسالمة هي وايهم 

ورًس كيّ ؟؟ 

كاسر يقول اىه موهار : ليه 

يااارب م يغير : سلمى مسكت قلبها وقالت 

ٓيها طيء 

طْيكم ؟؟ : ام هيام تقسمت وقالت 

وال طيء يذالة : سلمى ٓست وقالت 

استريحي 

كاسر : ليه رجيت جوالها و اشىها وقالت 

ميي ؟ 

ايه ميتس : كاسر 

اىا زرست يف كب الوساء والوالزة : ليه 

اجيكم مى شيب ؟ 



اييه تيااايل ألن ٓارس برؿو كان : كاسر 

بيسرل بس رًس رٓؽ 

االان بجي : ليه 

: سكر كاسر وكارت ليه لصيب وهي تقول 

تكْى يالصيب ٓسًتك 

ٓس شيب وزراىه بيه طْايْه لْه و جوب 

احتسزمميي ي لييه الصييب : وقال 

مضيوا اركب سيارتك : ليه 

شيب م ٓهم بس اتجهة لسيارته وركب وركب 

ليه جوبه وكاروا للمستضْى 

اىققي وش السالْة ؟ : شيب 

هيام يف حالة م ييلم بها اال هللا واهه : ليه 

ان ايهم موقلب او ىضبت احس اكرآه 



وهللا مسري وطصي لكه : شيب ابتسم وقال 

هللا يسسر لها 

وػلوا للمستضْى وكلى شيب بقاقته وزق 

المقسم شيب به : له اليسكري تحية وقال 

ًبسهللا به قايس 

استررح : شيب 

ٓتحوا البوابات له وزرل شيب وليه 

مغسومة وهي اول مره تضوِ اليساكر 

واحترامهم لبيؽ والتحية واالطياء شي 

زرلت ليه ركؽ وشيب ماسك يسها 

: ومضابكها بيسه وقال بهسوء وػوته الثقييل 

لييوي طووي طوي 

: ليه لْت له وهي تحاول تارص ىْس وقالت 

مقسر مستيجلييه 



وػلوا للسيب وطآت ارواىها وٓارس اللي 

وػل مه مسة ومحمس اللي يحاول م يوهار 

رًيس : ليه 

قايل كاسر ازرلي : رًس ٓس وحؾه ليه وقال 

تكْييه وزًاتتس هيامي وولسي استأموهم 

ًوستس ي ليوين 

ليه حاوكت رًس وهي حملت و ًاتقها 

كبر ارواىها لها وال  طيء كبيير بيس تيسوى ا

هو بس و كصا رًس بوْسه تيسوى ٓيها 

وسلمها كل طيء 

ليه بهسوء ييكس اليواػّ اللي تغير 

ابضر استوزًهم ربك وان طاءهللا : زارلها 

رير 

زرلت ليه اليمليات بيس م سجلت بياىاتها 

وًرٓوها كلهم 



زكتورة ليه تووك مبتسئة ػح ؟ : السكتور 

ايه بس ًوسي ربرة وان : ليه جلست وقالت 

كون قسها  طاءهللا ا

السكتور كان يتأمل ليه اللي تلبس لبس 

السكاترة وتيقم يسيوها وزرلت وطآت هيام 

تبكي وترجّ 

هييياام : ليه ابتسمت بؾيق وقالت 

يروووحي لييه السمووو ؟ 

ااااخ ليييوه : هيام ٓست وحؾوت ليه وقالت 

حمسلله يارب 

اسمييوي يهيام : ليه ابتيست وقالت بجسية 

الرًس تحملي ميي بحاول اقلب ايهم 

واكليه وبحاول قس م اقسر تكون والزتتس 

كبييي تمام ؟ 



هيام وهي تتيرق وترجّ هست راسها بويم 

ويه رًس ؟ : وقالت بغوت مهسوز 

مو وقته ركسي ميي : ليه 

ىسلت ليه لهيام وماهي اال زقيقة تحت 

ػسمة السكاترة واالستضارييه ػرخ ايهم 

بالسالمة وهو كالى مه هيام تحت ػرراتها 

واُمى ًليها وطالت ليه ولس اروها وػارت 

باللحنة شي موقصة لحياة هيام وايهم 

وػارت ًمة ألول مره بحياتها 

ووهه : ليه بحب ىسلت زموًها وقالت 

الغَوووىوييه الحلوويييه 

ىورت السىيييا : حؾوته ليه بحوية وقالت 

يروح ًمتك 

السكتور ابتسم وارص ايهم ومسه للسستر 

اللي ارصته وراحت ٓيه للحؾاىة وكليت 



ليه بسون م تكلم اي احس وهي ىاوية تقمه 

حمسلله و سالمة هيامك : رًس وقالت 

وولسك يالرًس 

رًس ٓس وىسلت زموًه وكاىت اول مره تضوٓه 

: ليه يبكي وقال بغوته الثقييل والمهسوز 

حمسلله و كل حااال الحمسلله يارب و حسه 

التمام 

ٓست ليه له وركؾت وحؾوته وكيح رًس 

يالله : راسه و ليه وحاوـ ههرها وقالت 

يالرًس لو تضوٓه كيّ ػَيير 

رًس ابتسم ورٓى راسه للسكتور اللي كلب 

رًس يجي ييبي بياىاته ويوقى أليهم ويضوٓه 

رًس تقسم للسكتور وسجل بياىاته ووقى 

وبغم وكل طيء ورلع وكلى للحؾاىة 

بيبي هيام سيّ ؟ : السستر 



ايه هوا : رًس تقسم وقال 

السستر كليت ايهم بالسرير السجاج الغَير 

وكان ػَير ػسق ابتسم رًس وهو يضوِ 

مالمحه ارتسمت و ولسه وطاله بيه يسيوه 

ىورت السىيا : وحؾوه وباس راسه وقال 

يييون ابوك والحمسلله و سالمتك ي قلب 

الرًس وىبؽ الهيام 

اشن رًس بأشىه وكان ايهم ساكت مى ابوه 

ًكس الممرؿات اللي كان يغارخ بيه 

يسيوهم 

ويه هيام ؟ : رًس 

تيال ميي : السستر 

مضى رًس وايهم بيه يسيوه وكان ػَيييير 

مقارىة برًس اللي زرل وطاِ هيام تستمى 

للسكتور وكاىت كاطْه وطيرها موسسل و 



كتوٓها ووجهها التيبان وابتسامتها كان 

هالضيء كايف اىه يحرق رًس اللي ػرخ 

كلم : بالسكتور وقال  ممكه تقللى ايب ا

زوجتي 

السكتور ٓس وكلى بسون اي رز 

حمسلله و السالمة يهيام : رًس زرل وقال 

الرًس 

هللا يسلمك : هيام ابتسمت وقالت 

يالَيييور 

هاتس : رًس ابتسم وباس راسها بقوة وقال 

ولستس 

هيام مست يسها ورصت ايهم اللي بكى اول م 

حس بحؾه امه واىهارت هيام تبكي ميه 

رًيس م اتحممل ػَييير : وقالت 



رًس ابتسم وكلى الكاميرا حقته اللي جابها 

: ميه ٓالسيارة وثبتها وحف وقت وقال 

هيامي ىاهري بالكام 

ابتسمت هيام وىاهرت بالكام وحاوكها رًس 

وايهم بيه يسيوهم وػورتهم وكاىت اجمل 

ػورة التققتها ًسسة كاميرا رًس 

يحلوو اهليي ييررب : رًس 

ويحلو : هيام ابتسمت وباست لحيته وقالت 

ابوىا ييرربب 

رًس ابتسم وطال ايهم بيه يسيوه وًقاه 

للسستر اللي ارصته للحؾاىة واتجهة لهيامه 

اسمييوي بتجلسيه ميي وببيتي : وقال 

كيب ؟ 

ال بروح ًوس امي : هيام ابتسمت وقالت 



يف بيتي : رًس احتس ػوته وقرب موها وقال 

وكالمي اللي يمضي 

اجل طورك : هيام بسون اي ترزز قالت 

وهساية هللا 

تصكرت يوم رقوبتوا : رًس ابتسم وقال 

مموججسز ييمهه : هيام طهقت وقالت 

والحيه : ؿحكوا االثويه وحؾوها رًس وقال 

ػريت ام ولسي وًساتس ميي ألرر ًمري 

ي ام ايهم 

ويذليك يل ي ابو ايهم : هيام زميت وقالت 

ال رالظ ىرجى لهيام : ؿحك رًس وقال 

الرًس ؟ 

ابضر يرًس الهيام : هيام ؿحكت وقالت 



كلى رًس يسأل متى رروجها ويجهس كل 

طيء لها 

 ................

يف المذيم 

رجيوا الكل وبضرتهم ليه بقسوم ايهم 

وسالمة هيام 

حمسلله يارب : ابو هيام وام هيام 

الحمسلله و سالمتها : ابو رًس وام رًس 

ػرتوا جسان : كاسر ابتسم 

الحمسلله و : الكل ؿحكوا وقالت ام محمس 

السالمة وػار ًوس حْيسي ولس وػرت جسة 

ػحح 

ايييه الرًس اللي كان يليب بيه : ابو محمس 

يسيوها ػار ابو وًوسه ولس 



احلْوا ولميس ؟ : محمس تذغر وقال 

: الكل ؿحكوا و رزة ٓيله وقالت بضرى 

! وحموز ػازز ولميسوا 

ييييوىه حمووز اىتي : محمس ابتسم وقال 

اًيقببب : ابو محمس بيغبية 

اححللّ ؟ : ابو رًس بحسة 

وقسم : محمس ؿحك بغوت ًايل وقال 

بالله اين ًارِ محس بيتكلم اال قاؿي ومحمس 

وولسز تموووىه ؟ : ابو هيام 

سم كال ًمرك : محمس 

ومتى بيرجى رًس ؟ : ابو محمس 

جسي مستيجل مستحيل يرجى : شيب 

بيروح بمرته لبيتهم 



اها ػح ًضان هيام وكليتوا : ابو محمس 

وحجسىا للذمس ايام ؟ 

ال بيجي رًس وهيام ميه بس بيجون : كاسر 

بيس يوميه ييوي و ارر يوم 

تم اجل : ابو محمس 

جلسوا الرجال وكليوا الحريم لقسمهم 

وابتست التباريك والسوابات لهيام وولسها 

م اػسق هياموا ػارت ام : سلمى بْرحة 

! بوااات رير ُررت : بضرى 

ًقبال حوييه وًقبال : ؿحكت وًس وقالت 

اي وحسة حامل وم ًلمتوا 

وًس تسق  )سلمى ابتسمت وقالت بوْسها 

بالكالم وكأىها تسري اين حامل ياللييلل ػسق 

 )



اميييه يارب بوات تذيلوا : حويه ابتسمت 

زوامي بيغير حؾور ألن الضركة استْتحها 

المسير امس وقايل احؾر بس مقسرت 

كووويس تقلييه مه البيت وتَيريه : ليه 

جو 

واىا برؿو بساوم مى كاسر بس : وًس بحماس 

بسون م ييرِ كاسر 

كلوا بوساوم ايييووه ىسسيت اقولكم اىا : ليه 

اللي ولست هيام 

: البوات ػرروا برًب وقالوا بوْس الوقت 

اماااااىه ، تستهبلييييه ، يمممهه ، احلْييي 

وهللا وطليت ايهم قبل امه : ليه ؿحكت 

وابوه 

ماطاءهللا يقوووة قلبتس ي لييه : ًهوز 



كيييس كالية و زوجها قااازحة لييه : سلمى  ا

الصيب 

ليه ابتسمت وػررت وهي حاكه يسيوها و 

يحبيبببيي ي سلمى : وجهها وقالت 

ويرووحي الصييب وهللا 

كيب قويل لوا وش ػار ؟ : حويه 

ليه وقْت وػارت تحكي لهم كل طيء مه 

بكاء هيام لغراخ ايهم 

الحمسلله اىها ًست و ريير : ػالحة 

اييه وهللا الحمسلله : الكل 

جلسوا البوات يسولْون ًه الحمل والوالزة 

وؿحكاتهم وػرارهم ورًبهم بيه االحازيث 

كالى 

 .....................



يف المستضْى 

بيازر ؟ : ٓارس زرل ُرٓة بيازر وقال 

ارحب يسهر قلبي : بيازر قامت وقالت 

ورجياىه 

هللا يبقيتس اسمييوي : ٓارس ابتسم وقال 

اجلسي وبقولتس كل طيء 

اىت اللي اجلس تيال : بيازر 

مستحيل اقسر اتسوجتس : جلس ٓارس وقال 

ومستحييل آكر ٓيه اػالً ألن اروان زوجتي 

مستأمويوها ًوسي وُير كصا مقسر ارون ثقة 

حويه ٓيوي ومقسر اتسوج ًليها رغوًػا اىها 

حامل وتحتاجوي ييوي م ٓيه طيء يسًم 

ٓكرة زواجوا 

ٓااارس رييير م ابييك تبيس : بيازر بحسن 

وتقيير مه يسيوي 



باليقل متى جيت بيه يسيوتس اػالً : ٓارس 

؟ 

اسميوي ميك رياريه ال ثالث لهما : بيازر 

ي تتسوجوي ي توققى ًالقتي ٓيك 

هاىت ًليتس اليضرة : ٓارس ابتسم وقال 

ييوي ؟ 

بسرًة ي اىا وال حويه : بيازر بَؾب االرؼ 

 !

! حويه ٓارسها كبًيا : ٓارس 

بيازر اىغسمت مه رزة وهي كاىت متوقية 

يقول اسمها وكلى ٓارس مه مكتبها بسون ال 

يسمى رزها واىهارت بيازر تبكي بحرقة و 

مكتبها 

اما ٓارس كلى مه المستضْى واتجهة 

للمذيم وهو ىاوي مه الموبر شا اشا كليت 



بيازر قسامه يحرقها ويكسرها ويسْل ٓيها 

ألىها هي اللي ىوت البياز وػل للمذيم 

سالم ًليكم : وقال 

ًليكم السالم : الكل 

وييه : ٓس كاسر ومسك ٓارس وقال بحسة 

! ُقسست 

رحت للمستضْى حقي ليه ؟ : ٓارس 

ًضان مييه ًضان السٓت شيك ػح : كاسر 

وقسم بالله لو ازري اىه ًضاىها م يغير لك 

! كيب 

مو ًضاىها وبيسيه ماله : ٓارس ابتسم وقال 

زاًي تضك ٓيوي اىت بيس ترا كايف رًس 

وبالويه وطكوكه 

!! اىقق ًضاىها : كاسر بحسة 



وريب مو ًضاىها بس قابلتها وُسلت : ٓارس 

طراًها وبلكتها مه كل مكان 

اييييه رجاااال : كاسر ابتسم وقال 

ميليييك زوووز يالكاسر : ٓارس 

مضوا وزرلوا للذيمة وبسأت حكاوي الجس 

قاؿي تسور بالمجلس 

: ام محمس زرلت لذيمة الرجال وقالت 

قاؿي م رلغت كصباتك ؟ 

مها م وزتتس : ابو محمس ققب وقال 

توقلييه ؟ 

ًوه : الييال ٓسوا وقالوا بغوت واحس 

الَللقف يجسز 

كْْووو : ام محمس ابتسمت وقالت 

احْااازي تربييتتيي 



االباء اًتلى ػوت ؿحكاتهم وقام ابو محمس 

بيغاته يهاوش الييال والؾحك والكالم 

والسواليّ كاىت مأرصه االجواء 

 ..................

يف بيت رًس 

وػلوا رًس وهيامه للبيت بيس م كتبوا لها 

رروج ووػلوا ام هيام ومحمس ميهم وىسلت 

ام هيام ركؽ لبوتها اللي كاىت تمضي 

وزها  ًّ بهسوء ومساىسه ىْسها و ر

ويه حبيب جسته ؟ : ام هيام 

تقسمت هيام ألمها وسلمت ًليها وتحمست 

يمه ايهم بوجيبه بيس : لها بالسالمة وقالت 

يوميه يقولون الزم يكون تحت المالحنة 

هللا يذسهم يالله الحمسلله و : ام هيام 

سالمتكم 



هللا يسلمتس يروحي : هيام ابتسمت 

زرلوا زارل وكان رًس مجهس ٓراش لهيام 

ٓالسور االول واُراؼ ايهم وكل طيء 

يروحح هيااامه اللي مجهس : ابتسمت وقالت 

كل طيء 

: رًس همس ًضان م تسميه ام هيام وقال 

يهوون وال تروحيه لبيت اهلتس 

اشا رلغت : هيام ؿحكت واىسسحت وقالت 

زوامك بسري مر و ايهم وطوٓه وكموي 

ًليه 

ابضري يييوين : رًس 

ًمتي اىتبهي لها : لّ رًس ألم هيام وقال 

تكْيه 

ابضر التوػي حريغه : ام هيام 



كلى رًس لسوامه وهو ىاوي يارص اجازة وموها 

يكمل ٓالمذيم وٓالبيت ًوس هيامه 

 ...................

يف المذيم 

بوات بسق و هيام : سلمى 

البوات تجميوا حول الجوال ووػلهم ػوتها 

هالااا باللي لها الذاآق يهليي : وهي تقول 

هالا بسلمى 

اررحبي ييييوىها والحمسلله و : سلمى بحب 

سالمتتس وسالمة ايهم الرًس 

هللا يسلمتس يييوين : هيام 

البوات بسؤا يباركون ويتحمسون لها بالسالمة 

وهيام ترز ًليهم وحسة وحسة ووػلت لحويه 

وااااه حويوويي ًقبالتس يروحي : وقالت 



امييه يارب هللا يبضرين : حويه ابتسمت 

ٓيه وال ٓيها 

يارب بوت ًضان ازوجها ايهم : هيام 

كبر وال كان رصت : بضرى  قهرر لميس ا

ولستس 

ػغح لميسسوه : هيام ؿحكت وقالت 

لبى ًيوىها 

بيس سوالّ مرت سكرت هيام وػاروا 

البوات يسولْون 

 ..................

ًوس الرجال 

شياب زرل وسلم والكل رزوا السالم وقال 

شياب اىا اًتبرك ولسي مثلك : ابو محمس 



مثل سامي وحمس لكه الزم حق ًليك 

تيتصر لرًس 

ابضر بس جيت اسلم : شياب جلس وقال 

ًليكم واتحمس لرًس بالسالمة ومبروك م جاه 

وتكْون ياهلي اىتبهوا مه كارق 

كاسر ٓس وٓس شياب ميه ومسك لحيته 

شياااب اىققق : ومسح ًليها وباسها وقال 

وش بيسوي كارق ؟ 

وقسم بالله يالكاسر اين مسري : شياب 

كيب استسرجه واسحب موه كالم : ٓارس 

مقسر هو مهسزين وال ايب ارسر حيايت : شياب 

واىا توو ىويت ابسأ اػحح اُالكي واًيص 

حيايت بضكل ػحيح 

ايه شياب اىت قلت بتذقب ًوسىا : سامي 

ػح ؟ 



ايه ايب اتقسم ألبو ؿاري و بوته بيان : شياب 

م ًوسىا : اىغيقوا كلهم بالذبر وقال شيب 

لك زواج ي شياب 

التيقوين رٓؽ وتكسروين واىتنروا : شياب 

برجى لوهيْتي وبحسه مه ىْسي 

شياب تيال ميي طوي : سامي بحسن 

تكْى ال : شياب قام وكلى مى اروه وقال 

تأرص بيان موي 

وش : شياب اىغْق بيس كالمه وقال بحسة 

اللي ال ارصها موك رقبتها ؟؟؟ 

ال ال بايق بس : سامي هس راسه بوْي وقال 

ابيها 



الحياة كصا يذوي م ابيك تكرهوي وال : شياب 

طيء بس اىا ايب البوت وبحاول ارصها قس م 

اقسر واشا م ؿبف ميي هللا يوٓقك ميها 

! يذوووي م حغلت اال بيااان : سامي بحسة 

كبر موك : شياب  ! ساممي احترم اين ا

مالها زرل بالكبر ابيها : سامي ققب وقال 

واىا اقرب لها 

كلوا ىْس القرب ترا : شياب ؿحك وقال 

سامي ػس وزرل الذيمة ومضى شياب ىاوي 

يقلى مه المذيم وٓس اول م طاِ بيان 

كياس الشبالة وقالت  واقْة ًوس الباب وتوسل ا

التذلغون الكرك ابيي اطرب : بغوت ًايل 

الحقيي كيب : سلمى مه زارل 



بيان رٓيت راسها وطالت طيرها مه و 

وجهها وكاحت ًيوها بييه شياب اللي ابتسم 

اػير لتس كرك وترؿيه ؟ : وقال 

: بيان م كاىت تيرِ وجه شياب وقالت بحسة 

!! اىتت مييه وكيّ تسرل ًوسىا 

شياب ولس رالتتس ًبير : شياب ؿحك وقال 

اىغسمت بيان وزرلت ًلقول بسون م 

تيقي شياب رز وكلى وهو يحس ان قلبه مو 

ميه ابًسا وان بيان استحلت قلبه بسون اي 

سابق اىصار 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

ارححببوواا جميييًيا اطتقتوا يل ػح ؟  )

 ، رجيوا ببارت حلو وملياااان �ًازي اًترٓوا 



احساث ومه اهمها والاازة بقلتوا الهيااام يالله 

ػارت ام احس طيورر حللوو ويبكي ألىه 

اىتهى ابرز حسث ًوسي ٓالرواية وقربت 

الوهاية استمتيوا بكل لحنة وًقوين رايكم 

 ( �بالكوموت 

اىغسمت بيان وزرلت ًلقول بسون م 

تيقي شياب رز وكلى وهو يحس ان قلبه مو 

ميه ابًسا وان بيان استحلت قلبه بسون اي 

سابق اىصار 

بوت طْيتس : سلمى مسكت بيان وقالت 

؟ 

هاه ال وال طيء : بيان بربكة 

اىققي احس : سلمى احتست ىنرتها وقالت 

! سوا لتس طيء 



اِ سلمى ال يروحي واشا احس سوا يل : بيان 

! تحسبيه بسكت واىا ارت الصيب 

! وىوييمم : سلمى ابتسمت وقالت 

ميلييتس زووز سلومتي ويه : بيان ؿحكت 

الكرك 

مضت سلمى واتجهت للحمام ولْت لبيان 

طوٓيه ٓالذيمة مى بضرى : وقالت 

بيان زرلت وقلبها يسق وهي تضوِ كيّ 

جمال شياب يضلى القلب والوسبة اللي 

توسقت رسه وامتست لييوه وهيئة جسمه 

الؾذمة كان ًكس ًه ارواىه 

بيضو ويه الكرك ؟ : بيان 

طكًرا : بضرى مسته لها وارصته بيان وقالت 

م بيووا يحيايت : بضرى ابتسمت 



بضرى تيرٓيه شياب ؟ : بيان بهمس 

هاه ولس رالتي ًبير ؟ : بضرى ققبت وقالت 

اييه ايه هو : بيان هست راسها بويم وقالت 

! وطْيه ؟ وليه تسأليه ًوه : بضرى 

بيان ارتبكت واسيْتها لميس اللي بكت 

مسري  )وقامت بضرى لها وقالت بوْسها 

 (! احس بضيور تجاهه 

اىسسحت بيان ٓالذيمة بيس م رلغت 

الكرك وىامت وهي متواسية اليالم حولها 

.. وتْكر بصياب 

 .............

يف بيت رًس 

هيومه تبيه الضوربة : ام هيام بغوت ًايل 

الحيه ؟ 



هيام كاىت هلكاىة وىْسيتها موتكسة وقالت 

يمه ايب اروح لبيتوا : بغوت مهسوز 

ليه : ام هيام كليت بالضوربة ميها وقالت 

ي امي ٓيتس طيء ؟ 

هيام بكت وحؾوت امها اول م ىسلت 

الضوربة و القاولة واىهارت وهي رالظ 

يمه مياز ايب اطوِ : مياز تتحمل وقالت 

رًس ولياز ايب اجلس ميه ببيت واحس يمه اىا 

ػبرت ًضان ولسىا بس رًس م كان يهتم 

ٓيوي بس اشا حس اىه اطتاق جاء ًوسي 

وًقاين حبه وحواىه بس وقت اللي احتاج 

رًس ٓيه يكون بسوامه وموضَل بالسٓت اللي 

! ًوسه مياز ايب اجلس ايب اروح لبيتوا 

ام هيام اىغسمت مه كالم بوتها وكيّ اىها 

يروح : كاىت مكسورة وهي تقوله وقالت 

امضي يالله بوروح بيتوا ! امتس وليه ساكته 



تمام يالله : هيام هست راسها بويم وقالت 

كاىت ىْسية هيام ميسومة مه الوالزة " 

وػارت تتقرِ مه رًس ومه كل طيء 

يذغه وقررت تروح وتبيس طوي وبيسها 

ترجى له بضكلها اللي ًضقه رًس وبجسمها 

" المثايل وبذغرها اللي اطتاق له ّرًوزها 

وٓيالً كليوا مه البيت وزقت ام هيام و رًس 

ارحبي : ووػلها ػوته وهو يقول 

آا يالرًس كصا تغون االماىه : ام هيام 

ارتيب رًس مه كلمتها واحتس ػوته وهو 

رير ييمة وش الحاػل ؟ : يقول 

اًوبوك اىت ! وش الحاػل : ام هيام بجسية 

م تستحي وش مسوي ببوتي وطْيها 

اىهارت ًلي ٓجأة وتقول كالم كبيير وكالم 

! ًكس آيالك قساموا ًوس هيامك 



رًس تكلم بهسوء ًكس اليواػّ اللي 

زارله وًكس ًروقه اللي برزت وًكس 

ػوته اللي تّؾذم وًكس ًيوىه اللي 

! ويه هيام : احتست وقال 

ارصتها للبيت وال اطوِ وجهك اال : ام هيام 

شا رؿت بوتي ًاز وقتها ىضوِ وجيب 

ولسها ًوسها 

سكرت ام هيام بوجه رًس وبسون اي رز ثاين 

: تحت اىْاس رًس الَاؿبة وقال بحسة 

!! يييوويي م اجللسس يومم مرتاح 

كلى رًس مه مكتبه واتجهة لسجل التوقيى 

بيس م ارص اجازته ووقى ورلع وكلى مه 

المباين وركب السيارة واتجهة للمذيم وهو 

حالّ م يرجى البيت وال يْكر بهيامه حتى 

وكان برؿو ًارِ ان اهله بيسألوىه ًوها 



 ...............

يف المذيم 

كان الجس قاؿي يكح بقوته وكان مرتاح ألن 

محس ًوسه ارص الموسيل وكلى زم مه ٓمه 

بكثرة مسح ٓمه ًلقول وجلس بهسوء 

ييكس االلم اللي زارله 

يبه ًسى م : ابو رًس زرل بيت الضير وقال 

طر ػوت كحتك واػلوا برا برزت طيء ؟ 

ال يولسي م برزت ميليه كحة : ابو محمس بألم 

بسيقة ان طاءهللا 

ابو رًس كلى ورجى يجلس حول الوار مى 

الضباب كلهم 

كان ابو محمس مذْي مرؼ سركان الرئة 

ًه اهله وكان يبي يموت ويكتضْوىه بيس 

وٓاته كان طايل حمل كبير و ههره وهو م 



يسري كيّ بيييضون بسوىه اىسسح و جوبه 

وىام ًلقول بسون ال يحس بأحس 

وطْيه القائس ؟ : ابو هيام 

اخ وهللا اين مسري : ابو رًس زٓر بتيب وقال 

وايب اوزيه المستضْى ويضوٓون وش ٓيه 

! كحته مو بقبيييه 

اوزيه الحيه ؟ : ٓارس ابتسم 

الكل لّ لْارس وهسوا رؤوسهم وقال ابو 

تكسب االجر ٓيوا م يرز لك كلب : رًس 

ًضاىك ولس ىازر جيله بالجوة 

ابضر ييمي واميه يارب : ٓارس 

قام ٓارس وزرل بيت الضير وطاِ جسه 

يجسي م يوْى اللي تسويه : ىايم وقال 

بوْسك قم ىوزيك المستضْى 



م كان ياليق اي جواب مه جسه وتقسم 

ومسكه وكاحت يس قاؿي و الْرطة وكان 

السم يجري مه ٓمه وقّ ٓارس بغسمة 

وىسل لجسه وحف يسه و اماكه الوبؽ وم كان 

يحس بضيء كان جسه بااارز ومغْر لوىه 

ىسلت زمية حارة و رس ٓارس وقال بغوت 

!!! جسزي مااات ...جس...ج: متققى 

رًس وػل للمذيم بيس م راح لبيته وُير 

بسلته وجاب ميه مالبس ثقيلة ًضان البرز 

سالم : وكاىت ىْسيته بذضمه وقال بحسة 

! يرجال ويه ٓارس 

ًليك السالم يالرًس طوٓه : ابو رًس ابتسم 

ًوس جسك ٓبيت الضير 

اتجهة رًس لبيت الضير بسون اي رز وزرل 

وطاِ ٓارس يرجّ وكايح و ركبه ٓس له 

! ٓااارس طْيييك : ومسكه مى كتْه وقال 



ٓارس كاىت زموًه مأرصه مجراها والرجْة 

!! رًيسز جسيي مااات : تلحمت بينامه وقال 

رًس اىغيق مه كلمة ٓارس ورٓى ًيوىه 

لجسه اللي مات اثر السركان اللي تأكل رئتيه 

وكان يغارو المرؼ بسون اي ًالج وػرخ 

جججسييي : رًس بغوته الثقييل وهو يقول 

مااات 

ٓسوا الرجال كلهم بْجية وركؾوا لغراخ 

رًس كان ػوته ًايل وال كان يبكي بس تلقم 

يبه يبه تكْى يبه : وقال 

!! وش الييللمم : ابو رًس بحسة 

ييبببهه ججسززيي : رًس مسك كتوٓه وقال 

يببهه مااات يببهه جججسيي يبببه تتككْىى 

ججسيي مااات قبببل يضضووِ وللسزيي 

تككْْى ي ااببوويي 



ابو رًس كان مغسوم والييال مو اقل موه 

كاحوا كلهم وكان ابو هيام يبكي بحرقة 

والييال كلهم حوله 

يذال م يغلح : شيب بغوته الررّيم قال 

جيلوي قبلك تكْى ال تبكي تغبر وهصا 

قؾاء هللا وقسر تكْى يذال التكسرىا 

ااه ابوي مات : ابو هيام وسف اىهياره وقال 

! يالصيب ابوي 

شيب حؾوه واىهار راله سيّ بحؾوه وكان 

: شيب ّطاز و ىْسه م يبكي ابًسا وقال 

ساًسوين يرجال طيلوه ميي 

ٓس ؿاري وحمس وطالوه مه شيب اللي ٓس 

رال محمس اىت بالصات : لذاله محمس وقال 

! ال تبكي تكْون يرجال تغبروا 



رًس كان مغسوم وهو للحيه مو مستوًب 

ان هيامه ابتيست موه والحيه جسه اللي ترىب 

و يسه كان رًس زايم مى جسه وارص كباًه 

وػار حاز القباو موه وػار ًغبي موه كان 

واقّ وال سوى اي طيء واتجهة له شيب 

رًس جسي يحتاج مه يارصه : ومسكه وقال 

تكْى يالرًس ساًسىا 

احسه هللا : رًس تضمر وقال بغوت مهسوز 

ًساىا يف طايبوا مضيوا تقسموا احس يجي 

ميي وتأرص جسي للجوازة وىاس يأرصون 

حريموا 

رًس يرًس كيّْ : ٓارس وسف بكائه قال 

!! بوققول لجستتي وامهاتوا كييّ 

! يتغرٓون واىت تيال ميي : رًس بحسة 



شيب ورًس رصوا جثة جسهم تحت اىنار 

ًياله واحْازه اللي كاىوا يبكون بحرقة و 

ٓراقه 

كليت ام محمس بالسلة والبراز وهي تبي 

تغبح ًليهم وطآت زوجها وًضير ًمرها 

بيه يسيه احْازه كايح 

كاحت الغيوية مه يسيوها وػررت بأًلى 

!! وطْْييه قاااؿي : ػوتها وهي تقول 

رًس ٓس وكاحت ًيوه و ًيه جسته اللي 

ركؾت وهي تيرج بيغاتها ووػلت ًوسهم 

وؿربت ههر رًس وقالت وهي تحاول م 

تغسق الْكرة اللي جاتها ًلقول وهي ان 

الرًس ووجى يوجيك وراك و : زوجها مات 

! جسك ياللي م تستحي 



ولْت لصيب اللي كاىت ًيوىه حازة ويواهرها 

! واىت بيس يالصيب : بغسمة وقالت 

جسه تكْيه : رًس ابتسم بؾيق وقال 

التكمليوها تكْييه 

ام محمس ىسلت زموًها وقالت بغوت مهسوز 

كمل يالرًس تكْى اىت ال تقول ان :  وش ا

جسك راح 

رًس كاح و ركبه ورأس جسه بيه احؾاىه 

ااااه يجسه جسي راح للي ارحم موي : وقال 

وموتس 

ام محمس ػررت تبكي بحرقة وٓسوا الحريم 

و ػوتها وكليت ام رًس وام ؿاري وام 

طوق يركؾون وُيرهم مه الحريم واقْيه 

ًوس الباب يواهرون 

!! ًمتتتي وطْْييتس : ام رًس 



: رٓيت ًيوها و جثة قاؿي وطهقت وقالت 

!!! ًممميي 

ػرروا بواته ام طوق وام ؿاري بغوت 

اااببووويي : واحس وهم يقولون 

ؿاااري حمممس : رًس ٓك لقمته وقال 

!! سااامي كاااسر وش توتتننروون 

ٓسوا الييال للحريم ومسكوهم تحت 

اىهياراتهم وػرراتهم و ٓراق ابوهم 

رًس طال جسه مى شيب وٓارس وركبوا سيارة 

رًس الجيب وكاروا ٓيه ألقرب مستضْى 

" ًوس الحريم " 

بيان ٓست مه ىومها و ػراخ الحريم وقالت 

!! ليييه وش اليللمم : بغوت مرتيب 



ليه كاىت تبكي وحاؿوه وًس وقالوا بغوت 

جسي مات : واحس 

!!! ااايضضص : بيان ػررت 

بيان : ليه ٓست لها وسمت ًليها وقالت 

سمي بالله م يغلح تغحيه و ٓجية سمي 

بالله 

بسم هللا يااارب : بيان وزموًها توسل قالت 

وطصشاا 

: سلمى زرلت وهي تحاول م تبكي وقالت 

يالله بوات تيالوا برا بوقلى 

ويه جسيت ؟ : وًس مسكت يسها وقالت 

سلمى سحبت يسها مه وًس وُقت اشىيها 

مسري مسري : وقالت بغوت حشييه ومهسوز 

ال تسألييوي مسريي 



وًس حؾوتها وٓست مه سلمى اللي زٓتها 

وررروا موي لحس يجيوي م ايب : وقالت 

ابككيي 

وًس تركت سلمى تقلى واتجهت لحويه 

اللي كاىت حاؿوه امها وتبكي وقالت وًس 

رالظ ييمتي رالظ يحويه : بغوت مهسوز 

ٓست ام رًس لوًس وحؾوتها وبكت ميها 

والكل كان موهار 

كليت سلمى مه الذيام واىغسمت بجستها 

قسامها وٓتحت ام محمس يسيوها لسلمى 

تيايل يروح جستتس : وقالت 

سلمى ركؾت لجستها وحؾوتها وكاحت 

: بحؾوها تبكي بحرقة وقالت بغوت مهسوز 

جسزه جسي مااات ورالاىا وراه جسي رراح 

بسون م يوزًوواا تركووا وال اىتنر يضوِ زواج 



اروي الصيب وال اىتنر يضوِ ولس الرًس وال 

بوت حويه وال حتى اىتنر جويوي اللي 

ببقوي اااه يججسه راااح ورالااىاا ًسى 

مثووااه الجوة البارزة 

ام محمس اىهارت بيس كالم سلمى وقالت 

تكْييه يسلوم التشيسيه : وهي تبكي 

مواجيي واىا جستتس وقومي وقوميوي 

ميتس وال تؾَْييه تكْييه 

سلمى ّطست و جستها وكملت تبكي 

بحؾوها 

زرلوا الييال و الحريم ًلقول وٓس كاسر 

اول م طاِ سلمى كاطْه وػس وكلى 

وزرل ؿاري 

رالاااظ تكْوون تغبروا وهصا : ؿاري بحسة 

قؾاء وقسر رالاظ يمه ويذالة واىتوا ييمايت 



كان الكل بحالة مْجية وػيبة ورغوًػا 

سلمى اللي كاىت تبكي وموهارة يف حؾه 

جستها اللي كاىت اسوء موها 

قوموا يبواات الىوكسر وىذلي : بضرى بحسة 

جسيت وروايل قوموا 

وًس قامت وهي مغسومة وتبكي وقومت 

ليه ميها اللي م كاىت اقل موها الكل 

استوْروا وارصوا اُراؿهم وكليوا مه 

.. المذيم واىتهى ارر يوم بأطوى كريقة 

 ..................

يف المستضْى 

المريؽ ػار له ساًة ميت : السكتور 

ٓارس كان موهار والهو قازر يضذع حالة 

حؾرة السكتور وش : جسه وتقسم رًس وقال 

ٓيه جسي ؟ 



كان مياه سركان ٓالرئة ُريب م : السكتور 

كوتوا تضوٓوه يكح ؟ 

لو كوت اطوٓه تتوقى م بجي : رًس بحسة 

!! اسيْه 

شيب تقسم واًتصر مه السكتور ورصوا اوراق 

ٓاارس رالااظ : جسهم وجوازته وقال بحسة 

!! تكْى 

توو جرح ابوي م : ٓارس مسح زموًه وقال 

اىبرى والحيه جسي يموت وهو اللي سوست 

! ًمري ًليه 

: رًس ّطس و ههر ٓارس وقال بغوته الررّيم 

اىا ميك واىت بوجهي وطوبي يالْارس مه 

جور االيام طس حسامك وهللا م ارليك لحالك 

ٓارس حؾه رًس واىهار مه جسيس وكان 

يغيب و رًس اىه يضوِ روحه الثاىية تياين 



كصا بسون اب والحيه جس كان بحسبه ابو 

ٓارس 

رًس اطر لصيب يسبقهم وٓيالً لبى شيب 

كلمة رًس وكلى بجوازة جسه للمَسلة ًضان 

يذلغون وماهي اال ساًة وتجميوا اهل 

قاؿي وكل مه له ػلة بقاؿي ٓالمقبرة 

وػلوا ًليه ورلغوا وكليوا بيس السٓه 

والكل كان يرز و كلمة تمووا اىهم م 

كم يف " يسميوىها واللي هي  احسه هللا ًسا

ابوكم ، رحمة هللا ًليك يقاؿي ، اطهس بالله 

اىه كان رجال ومه احسه الرجال ورلّ 

" رجااال ، تغبروا وهللا يرحم طايبكم 

كاىوا مه ًيال واحْاز قاؿي يرزون ًليهم 

بوجيه كساها الحسن واالىهيار والؾيّ 

.. ومحس موهم كان مستيس لهاليوم 

 .................



يف بيوت اهل قاؿي 

زرلت سيارات الييال بحريمهم 

كاسر بهسوء وهو متلقم وماسك يس وًس 

وزي اىتبهوا تْجيون : بكل قوته قال  ًّ و

! هيام وًمتي رهّ 

وًس سحبت يسه وباستها بهسوء وقالت 

ابضر يروحي : وًيوىها ُرقاىه زموو 

توكلوا و هللا : كاسر 

ىسلت ليه ووًس مه سيارة كاسر بحسن 

واىكسار وكلى كاسر يلحق الجوازة 

حمس ىسل اهله ومضى مى كاسر برؿو 

ليه وحويه زرلوا بيت ابو هيام وزقوا الباب 

.. ارحببو: وٓتحت هيام وهي مبتسمة وقالت 



تالطت بسمة هيام اول م طآت وجه حويه 

الحشييه وليه اللي اسوء موها وحقت يسيوها 

اااه بسم هللا تكْووون : و اشىيها وقالت 

!!! الرًيس ٓييه طيء 

حويه حؾوتها وكاحت تبكي وهيام 

مغسومة ووجهها قلب لوىه والرجْة 

حويوي : مسكتها وقالت بغوت مرًوب 

! تكْييه تكلمي الرًس ػار له طيء 

جسي مات : حويه بهمس باكي 

لالاااااا : طهقت هيام وػررت بأًلى ػوتها 

ككصااااببهه جسزيي م مماات جسزيي حيي 

!! وبيححؾرر تماايم اييهم ججسيي م مااات 

ليه بكت اول م طآت اىهيار هيام وىسلت لها 

يهيام : تبكي وحؾوتها مى حويه وقالت 

الرًس تكْييه تغبري قؾاء وقسر يروحي 



هيام م كاىت قازرة تبكي وزموًها م هي 

راؿية توسل وبس تغارخ ومغسومة 

: ام هيام كليت مه المقبد تركؽ وقالت 

! ههيياام ويوتتس يمه 

ًمة : ليه ٓست ليمتها وحؾوتها وقالت 

جسي قاؿي مات 

طللون ال !!! هاااااه : ام هيام اىْجيت وقالت 

اله اال هللا 

بكت ليه واىهارت ام هيام تبكي بحرقة 

طللون ي ليه طلون ًمي كان : وقالت 

! بذيير طللون 

مسري وقسم بالله : ليه وسف اىهيارها 

مسري بس راح ًوس اللي ارحم مه االم و 

ولسها ًسى شاك الوجه ٓالجوة 



ام هيام ًرٓت اىه رالظ اليساء بسأ والزم 

تكون متواجسة مى اهل قاؿي وكليت مى 

هيام اللي كاىت اسوء حالة ٓالبوات كاىت 

ترجّ بضكل مرًب وزموًها بييوىها بس م 

... توسل 

 ....................

كان اول يوم ًساء يمضي ببقيء والكل 

موهار والحريم يحاولون قس م يقسرون 

يواسون بيؾهم ويرزون و المياصيم 

" والحؾور برزوز مذتغرة كاىت تتمحور ًه 

كم هللا رير  بس واىتهى حسيثهم كاىت " جسا

اػوات البكاء تتياىل يف زوايا بيت قاؿي 

وكاىت ام محمس جالسة يف ػسر المجلس و 

تحكي لهم حياتها مى زوجها وتْاػيلها اللي 

كاىت توسّ بسارل كل مه لها ػلة وزم 

بقاؿي البوات كاىوا موهاريه ومْجوًيه 



واالمهات م كاىوا اقل موهم وكل م قالت ام 

محمس طيء اىهارت تبكي والكل يرز ًليها 

تغبري ي مها " بكلمات ميتازة يف اي ًساء 

، رحمة هللا و زوجتتس ، هللا يرحمه ، احسه 

" هللا ًساتس ٓيه 

ام محمس قالت ابيات حسن كسرت الكل ٓيها 

: وهي تقول بغوتها الباكي 

اموت بالمقسوم يل مه حياتك 

واموت بالْرقا لكه كيّ بوساك  

كل زوايا بيتي واالماكه كلها شكرياتك  

وش حيلتي ال جيتها ًقب ٓرقاك  

ٓجيوين يالقاؿي بذبر وٓاتك 

وٓجيوين بضيٍء ُير ًه كرياك 

واىكسرت يوم طْتك جثة ًساك 



بالجوة وقبرك يوور وًساين بسالك 

اه وجى الْقس والمها يوم طْت جوازتك 

ليتوي اىسٓوت ميك وال رحت بلحالك 

هللا يجبر قلبي ويغبرين بلقياك 

يوليّ الروح والقلب يحؾرة جوابك 

 -

اىهت ابياتها وكاحت تبكي بحرقة و ٓرىق 

زوجها وًضير روحها 

اما بالوسبة لبقلتوا وبقلوا كاىوا يغارًون 

الم ٓقس جسهم بييس ًه بيؾهم وكاىوا 

اثويوهم يتموون م يوكسرون اال بحؾه 

بيؾهم كاىت هيام مْجوًة بس م كاىت 

قازرة تبكي وكان كل تْكيرها برًس اللي كان 



ػامس مثل الجبل وال بكى وال ىسلت زميته 

وكان الكل مغسوم والكل يقولون بأىْسهم 

كيس اىه مغسوم ، هللا يكون بيون الرًس ، "  ا

المرجلة وػلت ٓيه اىه م يبكي بيساء جسه ، 

! " اطهس ان قلبه قوي 

كثر واحس موكسر بس  اما بسارل رًس كان ا

كان متمسك بوْسه وهو م يبي احس يضوِ 

اىهياره 

رًس تيال ىجلس : ٓارس بغوت مبحوح 

ابس اسبقوي اىا : رًس ابتسم بؾيق وقال 

بذلع السلة شي واجيك 

مضى ٓارس للمجلس وجلس جوب ًماىه 

وكمل رًس يغب القهوة للؾيوِ وللواس 

اللي تيوت وجات ًضان جسه كاىت 



المجالس تيج بالسحمة والواس سواء قريب 

وال بييس 

رالظ يولس : محمس مسك كتّ رًس وقال 

ارحم ًمرك 

م ٓيوي طيء ولو اجلس مه بيقلف : رًس 

الؾيوِ 

اللي ُيرك وش كثرهم واػَر : محمس بحسة 

امص 

رًس ىسل السلة ومضى مى محمس وزرل 

ٓوسف المجلس ووقّ واستَرب محمس 

! وطْيك : وقال 

كم : رًس بغوت ًايل  اول طيء هللا يجسا

ريير يرجال وهللا ال يوريكم مكروه بضذع 

تيسوىه وتحبوىه 

امييه : الكل بغوت واحس 



ثاىًيا ًيب بحقوا ىبكي ًليه جسي مات : رًس 

وسميته القيبة سابقته ويضهس هللا ًلي 

اين م طْت مثله ال مه كيب وال مه كرم 

كرام للؾيّ وزلييل و كالمي جيتكم  وا

كم رير م  ليساه جيله بالجوة البارزة هللا يجسا

قغرتوا وهللا 

الكل ارتيس مه كالم رًس اللي كان ػازق 

ٓيه ومضى وجلس جوب ابوه وباس راسه 

وطحالك يبه ؟ : وقال 

وهللا ماين بذير : ابو رًس بغوت مهسوز 

يالرًس ٓقست ابوي وتسألوي ًه حايل ماين 

بذيير 

تغبر جيلوي : رًس طابك يسه بيس ابوه وقال 

قبلك واحتسب االجر وال تقوف مه رحمة ريب 

ابضر يالرًس : ابو رًس وزموًه توسل 



رًس ػس مه ًيون ابوه وهو م كان ىاوي 

يبكي ابًسا وييرِ لو جلس يواهر بحالة اهله 

بيوهار 

ابو سييس زرل المجلس مى ًياله بسون 

كم : سييس وقال بغوت ًايل  احسه هللا ًسا

ياهل قاؿي جيوا وهللا ىيشيكم وابضروا 

بالميوىه ولو اىه حغل بيووا طيء كبير 

ىبقى اهل وجماًة 

هللا : ابو رًس ػس وقام رًس بساله وقال 

كم رير اقلقوا  يجسا

زرلوا وجلسوا وزرل كاسر بيسهم وهو 

يترىح وكان يحسب كرِ الجسار قريب موه 

ومس يسه وكاح بقوله مَمى ًليه و االرؼ 

ٓس شيب ورًس ومحمس له 

بسم هللا ًلييه امسكوه : شيب مسكه وقال 



يالله بوقت واحس : رًس زٓر بتيب وقال 

رٓيوه وكليوه مه مجلس الرجال ًضان 

يتوْس وماهي اال زقايق وػحى كاسر وكان 

راسه و حؾه شيب وٓتح ًيوىه وطاِ رًس 

واقّ متضمر ورآى ثوبه ويضرب ماء 

ػحيت يالحب ؟ : شيب ابتسم 

ايب تمر يييال : كاسر ابتسم وقام وقال 

محمس كلى مه المجلس وميه ٓارس والتمر 

والقهوة ميهم 

رقاك الضر : رًس مسك وجه كاسر وقال 

يييون اروك 

كثر وباس رضم رًس وقال  : كاسر قرب ا

رقاك الالش يالرًس 



مضوا الييال وجلسوا ورا بيت جسهم وكاىوا 

يسميون اػوات الحريم وبكائهم 

اااه يجسيت هللا يغبر قليبها : ٓارس بحسن 

ٓارس يرحم والسيك رالظ : رًس توهس وقال 

محس ىاقع 

هللا يجيله ٓالجوة وحرام بالله اين : شيب 

مسري كيّ بوسرل المجالس وهو ماهو 

قساموا ويقوزىا 

هللا يرحمه ويَْر له : كاسر 

اميييه : الكل 

وش كان ٓيه ؟ : محمس 

سركان الرئة : شيب 

كاسر ومحمس توسيت ًيوىهم وقالوا بغوت 

! اايضص : واحس 



وهللا الينيم ًضان كصا كان يكح : شيب 

اه لو كوا ىسري بس : كاسر بحسن وؿيق 

! استَْر ربك ًازك محلك : رًس بحسة 

! قؾاء وقسر آهم ولو تْتح ًمل الضيقان 

ايب ازره : كاسر مسح طوبه واستَْر وقال 

اطضهس بالله اىك جبتها : شيب توهس 

وش بيسوي ٓارسوا ؟ : رًس ابتسم وقال 

ابلص ػسق برجى للمجلس مى : ٓارس 

ًماين واشا رلغتوا زقوا ًلي 

محمس كلى بوكيت زراىه وسحبوا االربية 

اربى سيجارات وطَلوها ورصتهم السوالّ 

... بييييس

 ...................

ًوس الحريم 



بوات هيومتوا تكسسر الذاكر : سلمى بحسن 

ماهي قازرة تبكي وبس تْكر برًس وبولسها 

ااخ وزي احؾوها وارليها تبكي 

هللا يغبرها ويغبرىا كلوا : حويه 

امييه : الكل 

امضوا كيب ىجلس ًوسها : وًس 

الكل وآقوا ومضوا مى وًس لهيام وجلسوا 

هيومه : بضرى مسكت يسه هيام وقالت 

ًازي تبيه تبكيه ؟ 

هيام ابتسمت بسمة مكسورة وهي اللي 

كاىت محتاجة رًس وقالت بهسوء وػوتها 

ال م : يرجّ وكل طوي تمسح كرِ رضمها 

ببكي م ايب ابكي 

رّ الم الوالزة ؟ : وًس حؾوتها وقالت 



تكْيه توو ثاين يوم : هيام ابتسمت وقالت 

وطوي واىهار وم كوت مستيسة لوٓاة جسي 

محس كان مستيس وهللا وهللا : سلمى 

يذّْ ًليتس يالسىيا 

هيام حقت راسها بحؾه سلمى اللي كاىت 

تمسح و راسها وػاروا يسولْون ًه 

حياتهم مى جسهم ومواقّ موها الحشيوة 

وموها المؾحكة 

ااييه ػح سلومتوا حامل الوسذة : حويه 

اىهرت ًوس جسيت : سلمى ؿحكت وقالت 

ورربت السبرايس 

! يوسذة ليه تبيوها سبرايس : بضرى 

: هيام قبغت سلمى وقالت وهي تؾحك 

اطتاقت لقبغتي 



ههيياااااام : سلمى ٓست وػررت وقالت 

يسزززقق 

هيام والبوات كاحوا يؾحكون ًليها وقالت 

! قلييالت ازب : سلمى 

! ٓيه ريحة زران : ليه 

ًوستس اربية ارتاري واحس موهم : حويه 

ليه كليت راسها وطآت الييال بقرِ 

هللا : الحوش تحت الوذل جالسيه وقالت 

رًس وكاسر ومحمس والصيييب موجوزيه 

رًس ؟ : هيام قامت وقالت 

اِ حموز : بضرى مضت وىاهرت وقالت 

لبى روحه 

كاسر يبوات تيباااان مره : وًس 



هيام ىاهرت ميهم وطآت ّرًوزها 

اهم طيء اىهم يقليون : وابتسمت وقالت 

اىْسهم مه جو الحسن والوكس بالتسريه هللا 

يبيسه ًوهم 

اميييه : الكل ؿحكوا وقالوا 

زرلوا البوات وطوي وقاموا الييال وكليوا 

. للمجالس 

 ..................

مرت الثالث ايام وتسكرت بوابات اهل 

قاؿي ميلوة بساية ًسة ام محمس و زوجها 

وميلوة ىهاية ايام اليساء 

كاسر الصبايح طلها ميي بوحقها ورا : رًس 

البيت والبوات يسرلوىها 

رل الصبايح ولسك ػار له يوم : محمس 

يوتنرك 



تروح تجيبه ؟ : رًس ابتسم وقال 

تم بس بيسرلوين ؟ : محمس 

رص سياريت وبقاقتي : رًس هس راسه وقال 

ٓيها اشا احتجتها واشا وػلت ًوسهم قول 

لهم اىا رال الولس وػار ًوسىا ًساء وكصا 

ابضر : محمس ابتسم وهس راسه بويم وقال 

تبضر بالجوة يحموز : رًس 

كلى محمس و سيارة رًس وزرل رًس وكاسر 

للحوش وىسلوا الغحون ولّ رًس بيلحق 

كاسر اللي كلى واستوقْه ػوت اطتاق له 

رًس : ػوت هيامه اللي قالت 

ًييون الرًس : رًس لّ لها وابتسم وقال 

يهيامه 



هيام ُقت وجهها وهي م تبي تبكي قسامه 

اااخ بس : وقالت 

تقسم رًس وحؾوها بكل قوته وىسل راسه و 

تسمحيه يل اىهار : كتْها وقال بغوت مهسوز 

؟ 

هيام ًلقول بكت وىسلت زموًها وحاوكت 

رقبته وارتْيت ػوت طهقاتها وابتسم رًس 

بؾيق وىسلت زموًه بحرقة و رسه وكاح 

بقوله و ركبه وهيام بحؾوه كاىت هيام تّضس 

ًليه كل م ّطس ًليها وقال بغوته الثقييل 

اااه يهيااامي جسي رااح قساموا : والباكي 

وبييه يسييوا وال اىتننر يضوِ ولسي جسي 

ماات بتاريد والزة ولسي االول بغيير اتصكر 

وٓاته كل م ٓرحت أليهم بيمره الجسيس اااه 

مه بيضْي الوار اللي بسارلي 



هيام كاىت طهقاتها اًلى مه رًس اللي كان 

وزي : يبكي بكتمه وقالت بغوتها الباكي  ًّ ر

اترك ىْسك يل كلى اللي ٓيك قسامي 

رًس قام ومسك يسها ورصاها لبيت ابوه 

وزرل وكلى يف هيام اللي م كاىت تضوِ 

القريق كويس مه زموًها وكل طوي 

تمسح رضمها اللي ػار احمرر ورسوزها 

اللي حمرت مه السموو وزرلت ميه لَرٓته 

وسكر رًس الباب وراه ومضى بهيام لسرير 

وجلسها وحف وجهه ًوس ػسرها وحاوكته 

هيام وطهق رًس بأًلى ػوته وهو يبكي كان 

ػوته يقضير ويكسر ويحسزن ّطست هيام و 

وزها اللي كان موهار ويبكي وػراره كان  ًّ ر

موتضر بأرجاء الَرٓة بكى رًس حتى حس اىه 

طوي ويموت واىتهت زموًه وكلى كل اللي 



بذاكره بيه احؾان هيامه وقال بغوت 

هللا يجيله بالجوة : مبحوح 

: هيام ابتسمت وباست راسه بقوة وقالت 

اميه اجمييه 

رًس ابتسم ورٓى راسه لها وكان قريب مه 

وزي ابوستس بس برجى : مبسمها وقال 

اىهار 

بسم هللا : هيام ؿحكت وباست رسه وقالت 

و ًمرك يحبيبي 

رًس قام واىسسح و ٓراطه ورجى هيام و 

مذسته وارتاحت بمكاىها وتقسم رًس واىسسح 

و حؾوها وحاوكته هيام بيس واليس الثاىية 

تالًب طيره وماهي اال ثواين وُرق رًس 

بوومة ييتبرها تجسيس روح وحياة بحكم اىه له 

ايام وليايل م شاق كيم الووم ٓيها 



بيس روحي اللي ىاموا : هيام ابتسمت وقالت 

رٓيت راسه لغسرها واىسسحت هي برؿو 

 ايام مه مذيم ٥واستسلموا لووم بيس تيب 

.. ووالزة ووٓاة جسهم كان كل طيء مهلكهم 

 .....................

.. بييييس جًسا ٓأحس السىساىات 

اىقم وسس حلقك ولحس بييرِ : كارق بحسة 

! اين هربت 

اليسكري والسالح و راسه بيس م سحبه 

رالظ : كارق موه وهسزه ٓيه قال برًب 

يقارق اليه الضيقان وبقليك اىا بس 

التصبحوي وراي اهلي وىاسي اليَرك 

! الضيقان 

االن امص : كارق ابتسم 



مضى اليسكري وٓتح السىساىة االىْرازية 

وكلى مى كارق وكان كارق ماسكه بكل 

قوته واللي لوى شراو اليسكري اىه اػَر 

مه كارق واىحّ واؿيّ كان كارق وحص 

بالوسبة له 

! اىتتببه يالبسر ال تْؾحوي : كارق 

ابضر ابضر : ُالب برًب 

كارق ابتسم ومضى ميه ووػلوا للبوابات 

ولّ ُالب و كارق اللي كان يواهر ٓيه 

وزي استمتى : بضكل مقرِ وقال بذبث 

ميك قبل اكلى مه اول م اىسجوت واىت 

تجصبوي 

!!!! ااايضضص : ُالب توسيت ًيوىه وقال 

كارق ابتسم وطال ُالب بيسيوه تحت 

مقاومة ُالب وػراره المرًب وهو تووه 



متسوج وًمره ػَير وال يبي يويسم مستقبله 

وطرٓه مه واحس قصر مثل كارق 

ّطس ُالب يسه وسحبها ورجيها بقوة و وجه 

كارق اللي ػرخ بألم وترك ُالب اللي 

ركؽ ًلقول للسجه بس كارق كان اكول 

واسرو وسحبه مه جسيس وحقه و كبوت 

: السيارة واًتاله وقال بحسة وبغوت مرًب 

!!! م وزك تسس حلقك 

ُالب كاىت ًيوىه ترجّ برًب وتصرِ 

كارق تكْى ال : السموو وقال بغوت مهسوز 

تسويها كارق اىا استَليت وهيْتي 

وكليتك تكْى التسمرين 

كيب ًازي ًيص ميي : كارق ؿحك وقال 

بغرِ ًليك وازليك وطْيك ىكسي كصا ترا 

بتستمتى ميي وبييجبك 



م تذااااِ رببك اىت : ُالب ػرخ وقال 

! يالضاااش 

كارق حاوـ بيسه و رقبة ُالب وروقه وقال 

! بسس ًاااز : بحسة 

ُالب كان يحاول يقاوم كارق ويؾرب ٓيه 

لحس م استسلم كارق وترك ُالب يروح بيس 

م حاول يلمس طرٓه وبيس م ًيضه رًب 

وراله يييص بضذغية مهسوزة 

! اىاا اورييك يبه الكلب : كارق بغوت ًايل 

ُالب وهو يحاول يؾبف بسلته وكان يركؽ 

للبوابة ويقالى وراه بكل رًب وهو يضوِ 

هيئة جسم كارق اليريؾة وٓس اول م ػقى 

بيسكري 

ُالب ؟ : اليسكري 



ُالب كاح قلبه وػرخ بأًلى ػوته وهو 

تكككْْى الححقووويي : يقول 

ُاااللب : اليسكري ٓس برًب وقال 

! طْْيييك 

ُالب كاح مَمى ًليه بيه يسيه ًيس 

يييييياال تييياالووا : ًيس بغوت ًايل 

ٓسوا اليساكر وكان كارق يراقب كل طيء 

بأبتسامة ربيثة والسران بيه طْايْه وقال 

يحلوه شا الغَير : بغوت طبه مسموو 

اُمى ًليه هصا واىا م لمسته وال حس ٓيوي 

 ًساكر زارليه ٨سكت طوي وهو يضوِ 

االن زور ولس : للسجه وميهم ُالب وقال 

رًس 

مضى كارق حتى وػل للسيارة اروياه 

سلالااام يررججااال : وركب وقال بحسة 



ارررححبب يالبققلل : تركي ابتسم 

هال هالا ًليكم السالم كارق قلبي : حارث 

يالله اىسلوا وًقوين : كارق ابتسم وقال 

السيارة ًوسي مضوار سريى للمستضْى 

اليسكري 

حارث مضى بالسيارة حتى وػلوا لمحقة 

بوشيه مهجورة وٓيها سيارة ثاىية ىسلوا 

اثويوهم وتركوا كارق لحاله ومضى متجهة 

للمستضْى اليسكري 

وػل كارق بيس مسة كويلة مه السجه 

للمستضْى ووقّ بييس مه البوابة وطاِ 

كبها محمس وقال  سيارة رًس اللي كان را

!! ررًيس ههالااا وهللا : بغوته الثقييل 

وقّ سيارته وىسل موها واتجهة لليسكري 

اللي ًوس البوابة وكان ميقي كارق ههره 



وزرل بسرًة بسون محس يضوٓه ووقّ 

بهسوء وكان مركس و سيارة رًس اللي وقْت 

ٓالمواقّ 

" ًوس محمس " 

تقسم محمس بسيارة رًس اللي كاىت ميروٓة 

بيه الؾباـ وٓتح له اليسكري ًلقول 

وزرل ووقّ ٓالمواقّ واستوقْه ػوت 

! آا واىا احسبك رًس : يقول 

محمس لّ واىغسم مه اللكمة اللي تسسزت 

بوجهه وكاح محمس و االرؼ وهو مغسوم 

اهااا حممووزز : وطصا اًتاله كارق وقال 

وش !! مه اىت : محمس ٓتح ًيوىه بألم وقال 

تبيي 

اىا موتكم يأهل : كارق همس بأشىه وقال 

قاؿي 



كيب مْروؼ اراِ : محمس ابتسم وقال 

الحيه ؟ 

ابس محس قالك تذاِ : كارق ؿحك وقال 

بس مغيرك بتذاِ 

محمس كان يقاوم ويحاول يبيس كارق مه 

!! قمم موويي كييب : ًليه وقال بحسة 

حموز تسوجت ػح ؟ : كارق ابتسم وقال 

وطسرلك : محمس رز برز مذتغر وقال 

! يذوي 

ببضرى وًوسك بوت : كارق ؿحك وقال 

اسمها لميس بيس ػح وال اىا ُلقان ؟ 

محمس اطتف وتوسيت ًيوىه وسحب يسه 

: وؿرب وجه كارق بكل قوته وقال 

!!! تيييقببب تققوول اسم حرريمموواا 



وش الَيرة : كارق ؿحك بغوت ًايل وقال 

الذايسة اللي ًوسكم يييال قاؿي ؟ 

محمس قام وىْؽ ثوبه مه التراب اللي ماله 

! اىت مه : وقال بحسة 

كارق قام وهو يمسح رضمه اللي ىسٓه 

اىا اللي كيحت رًس باليواية تتصكر وال : وقال 

؟ 

طللوون : محمس توسيت ًيوىه وقال 

!!! كليتتت 

كارق قرب ومسك ٓك محمس اللي كان 

محس يقسر ًلي : اقغر مه كارق وقال بحسة 

كمل اللي تركته  اال رب اليالميه وجيت ا

ىاقع 

وش بتسوي ييوي ؟ : محمس ابتسم وقال 



بصبحك وبصبح ايهم الغَير اللي ىايم : كارق 

زارل ويوتنر راله الحلو يجي يأرصه 

محمس راِ مه كارق وكيّ هو ييرِ كل 

طيء وقال بغوت ثابت ًكس الرًب اللي 

وهللا اىك تبقيي : زب قلبه 

كارق كلى سالحه وحقه و راس محمس 

ابقي ؟ : وقال 

وش كيب اشا اكلقت : محمس ؿحك وقال 

ًلي تراك بمستضْى ًسكري واليساكر 

يحْوىك مه كل جهة ييوي قغاظ مه اول 

! وقغاظ الحيه ارحموا وارحم ًمرك 

م يهم بس بيس ًساء جسك ًساءك ؟ : كارق 

هللا يييوهم ويييه لميس الغَيرة بتييص 

بسون ابوها 



يرجال لو بتقلق اكلقت مه اول : محمس 

بس م تقسر 

كارق ابتسم ولّ السالح وؿرب محمس مه 

ورا راسه وكاح مَمى ًليه وارص بقاقته 

وكل اُراؿه ولبس ىنارة محمس الضمسية 

و راسه ومضى وزرل للمستضْى بكمام 

سالم ًليكم : اسوز ووػل للويرس وقالها 

ًليكم السالم كيّ اساًسك ؟ : الويرس 

جاي استلم ولس ارتي : كارق 

ميه ؟ : الويرس 

يذتي ايهم به : كارق بسأ يتورٓس ويتوتر وقال 

رًس 

ايييه ايهم يحلوه : الويرس ابتسمت وقالت 

ػسق ماطاءهللا ابضر طويات واجيبه 



اميه واستيجلي ًوسىا : كارق ارتاح وقال 

ًساء والزم ارصه ألمه ألىوا بورجى للسيرة 

االن : الويرس 

مضت وكليت للحؾاىة وجلس كارق يوتنر 

وماهي اال ثواين وكلى ايهم بالسرير وكان 

ػَيير ويجوه ٓيه مه رًس الكثيير وارص كل 

مالمح ابوه وم ٓرق ًوه اال بضْايّ هيام 

وُمازاتها 

ًقوي بياىاتك : الويرس 

كارق مس لها كل بياىات وبقاقات محمس 

وسجلت كل طيء وطآت تضابه االسماء 

واتؾح لها اىه راله ػسق 

كارق تقسم وطال ايهم بيه يسيوه وباس 

بسم هللا و قليبه الغَييير : راسه وقال 

! اطهس بالله اىه طابهه الرًس 



الويرس سلمت كارق كل طيء مه بياىات 

واوراق ايهم وطهازة ميالزه كل طيء حرًٓيا 

كلى كارق وايهم بحؾوه يبكي بهسوء ابتسم 

كارق وطال الكمام مه وجهه وىسل ىنارة 

يحبيبيي اللي : محمس وقال بغوت ًايل 

يبكي لييه ليه ؟ 

ايهم زاز بكائه ومضى كارق للبوابات وطآه 

مه اىت وكيّ : اليسكري واستوقْه وقال 

زرلت ؟ 

وش اللي كيّ زرلت كوت مووم مى : كارق 

! ولس ارتي 

! بقاقتك : اليسكري 

كارق سحبها مه جيبه بهسوء وسوى اىه 

مبتلص بأيهم وطاِ اليسكري البقاقة 

محمس ؟ : وقال 



ايه ىيم محمس : كارق 

كيّ بتقلى كيب ؟ : اليسكري 

مى ولس ًمي رًس ابو الولس : كارق ابتسم 

اللواء : اليسكري ارتيب مه اسم رًس وقال 

! رًس به محمس 

ايييه هو : كارق ابتسم 

تْؾل : اليسكري ؿحك وقال 

وطصا  )كلى كارق وهو يؾحك وقال بوْسه 

الَباء كلهم سبايك مضيتها ًليهم يليوم 

 (! القوووة بس 

ركب السيارة وىسل ايهم جوبه ومضى ٓيه 

!! رالااظ يووىو ازًجت ام امي اىكتم : وقال 

كان ايهم يبكي برًب مه ػراخ كارق ًليه 

" ًوس اليسكري " 



كبر الميجبيه بضذغية الرًس  كان مه ا

وتموى اىه يجي يوم ويكلمه ٓيه ووػلته 

بسق ًليه ابارك له المولوز : الْرػة وقال 

رٓى جواله وزق و رًس ووػله ػوته الثقييل 

هال ؟ : وهو يقول 

ارحب اللواء رًس ؟ : واثق 

هال ايه مه ميي ؟ : رًس 

اىا الجوسي واثق به ًلي : واثق 

وىيم وهللا وش بَيت : رًس زٓر بملل وقال 

؟ 

واثق كان يتراًس مه ػوت رًس الؾذم 

بس طْت رال : واللي كان هيبة وقال 

ولسك وولسك قبل طوي كالييه مه البوابة 

بيركبون ميك تأرصهم وقلت ازق ابارك لك 



بيركبون ميي ؟؟ : رًس ٓس وقال 

! هاه ؟ ايه هو قايل اىه بيروح ميك : واثق 

كيب طوِ ًوسك : رًس احتس ػوته وقال 

سياريت ًوسكم كيّ اجي ارصهم ! ويه راح 

! وكييّ ٓاتك تْغيل كصا 

ًيال : واثق اتجهة لَرٓة السكيوريت وقال 

سيارة اللواء رًس ًوسىا ؟ 

ايه زرل قبل ىع ساًة او : اليسكري 

ساًة مسري 

: واثق ٓس برًب و ػوت رًس اللي يقول 

!! وويييوك ووش ػاارر ولسي مى ممييه 

!! مى راله وهللا اىا طْت بقاقته : واثق 

سكر رًس اول م زرلت هيام الَرٓة وهي 

حبيبي ػحيت ؟ : كالية مه الحمام وقالت 



يروح حبيبتس ايه ػحيت : رًس 

بروح اىا لبيت جسي كيب ؟ : هيام 

رًس استَل الْرػة اىه يوْرز وم تضك هيام 

ايه يروحي روحي وطويف جسيت : وقال 

وسلميوي ًليها 

واىت و ويه ان طاءهللا : هيام ققبت وقالت 

؟ 

بروح استلم ايهم رٓؾوا ييقوىه : رًس 

محمس 

تمام : هيام ؿحكت وقالت 

لْت بتقلى بس سحبها رًس مه يسها وباس 

لبى الشيييه حتى وهو زًالن : مبسمها وقال 

يجوه يالبييييه يالهيام 



هيام ُقت وجهها ورٓيت طيلتها و طيرها 

ولْت بسون اي رز ورًس يتأمل رغرها اللي 

اىحت ًلقول ورجى وكان يؾرب ويوسّ 

 (اااااه يويييل حااايل  )بقلبه وقال بوْسه 

مضى ولبس ثوبه وًسل طماُه وكلى 

يالْارس : مستيجل ووقّ وقال 

يالبيه يالرًس : ٓارس لّ وقال 

مْتاح سيارتك االن : رًس 

وهللا اين ميك : ٓارس اتجهة لسيارته وقال 

استيجل : ركب رًس ًلقول ومضوا وقال 

للمستضْى اليسكري 

! ًسى م طر : ٓارس 

ان طاءهللا اىه مو اللي ببايل : رًس 



كان ٓارس يسوق ورًس جوبه يسق و محمس 

اللي م كان يرز ابًسا وقلب رًس يتراًس 

ووػلوا بيس مسة للبوابات وكلى واثق واول م 

طاِ رًس ٓتح البوابة وزرل ٓارس وىسل 

رًس ركؽ اول م طاِ سيارته ووقّ بييس 

اول م طاِ محمس كايح وراسه يوسِ كان 

هالمونر مرًب ومحس كان ىاقغه مه اهل 

قاؿي 

!! محمممسز ؟: ٓارس ػرخ وقال 

رًس ركؽ مى ٓارس واليساكر جاوا كلهم 

وبيؽ مه الممرؿيه اللي كاىوا برا وطالوا 

محمس زارل واسيْوه ًلقول 

ووولسزييي : رًس بغراخ مرًب و الويرس 

!! مييى ميييوه 



مى راله : الويرس بكت ًلقول وقالت 

سلمته له قبل ساًة مه االن 

راله مغاااب ًوسكم وم استللم : رًس بحسة 

الولسز وقسسم باللي رٓى سبى وىسل سبى ال 

يغيير طيء لولسي م احاسب اال اىتي 

!! ساااامية 

رًس مايل زرل وهللا بياىاته : الويرس بذوِ 

! كاىت ػحيحة وتأكست موها بيس 

رًييسز : رًس توسيت ًيوىه وقال بغراخ 

 !!!

حؾرة اللواء اسْه : الويرس 

اااه : رًس مسح لحيته وطوبه بيسيوه وقال 

يالْارس ولسي وييوه 

مسري هللا يستر بس : ٓارس برًب 



اوػْي يل : رًس لّ ًليها مه جسيس وقال 

طكل اللي ارصه 

يًبا وًريؽ : الويرس  مسري ىْس كولك تقر

وٓيه طامة ًوس ًيوه 

!!!! كااارررق : رًس ٓس برًب وقال 

!!! ااايضص مسستححييللل : ٓارس ػرخ 

وييمييه بالله اىه مو : رًس ابتسم وقال 

! بهييه 

يرججلل مستححييل ىاسي اىه : ٓارس 

! باألىْرازي وحكم ًليه بالقغاظ 

هصا وجهي يالْارس : رًس مسك وجهه وقال 

اشا م هرب 

يويل قلبي ًليك : ٓارس مسك راسه وقال 

!! ي ايهم 



رًس زرل و ُرٓة محمس وكان ػاحي وقال 

! ررًيسز وولسززك ميى كاااررقق : بغررة 

ازري هللا يارصك ازري اىكتم : رًس 

وقسم بالله اىه ؿربوي وال وهللا اىه : محمس 

يذسي يقرب موه واىا راله 

امحق رال تكْى : رًس ابتسم 

اشلّ طوِ ويه الولس ! توكت : محمس 

سس حلقك كيب : رًس 

اليه ابوه يرجال وهللا : محمس ابتسم وقال 

اىه قوي وًريؽ 

رله يواجهوي كيب وريب ال : رًس ؿحك 

اطقه شا اللي يهايف وكل هجماته يل مه ورا 

ههري اليه والسيوه ررذذممه م يقوى 

يواجهوي وجه لوجه 



رًس امص بسرًة : ٓارس 

كتب : كلى رًس وقال  حموز بالسالمة ا

بياىاتك والحقوا 

يسلمك ريب : محمس هس راسه وقال 

" مضوا ٓارس ورًس وٓس رًس و اتغال مه 

" ًؾيسي 

رًس ويوكم ؟ : كاسر 

اىت ويوك ؟ : رًس 

ٓالبيت : كاسر 

كويس وشيب ؟ : رًس 

! وطْْييك : كاسر ققب وقال 

! يذوي م ٓيه طيء ًلموي ويه شيب : رًس 

يف زوامه : كاسر 



! كيب رلك ًوس اهلوا ال تقلى : رًس 

و رضمي : كاسر 

ميسالمة : رًس 

سكر رًس ومضى مى ٓارس وركبوا سيارة 

ٓارس وكليوا مه المستضْى وطوي 

ولحقهم محمس بسيارة رًس 

 .......................

يف بيت ابو محمس 

هال هال بهيومتوا : ام محمس 

: هيام تقسمت وباست راس جستها وقالت 

طذبارتس ي أم محمس ؟ 

بذييير جيل جستس بالجوة : ام محمس 

اميه اسميي : هيام ابتسمت بؾيق وقالت 

جسة ولسي بيجي بيس طوي 



الكل ٓسوا وؿحكوا وٓرحوا 

ماطاءهللا تبارك هللا بوضوِ مه : ام رًس 

رصا مالمح مه ابوه وال موتس 

احسه ىسذة رًس : سلمى 

التحسيه تأكسي : هيام ؿحكت 

! احلْي واىتي : ام هيام 

مسري وهللا م ركست ٓيه بس كان : هيام 

ىْس ًيون رًس 

يالبيه يالرًس ويالبيه يولس الرًس : ليه 

اي وهللا يالبييييه : حويه ابتسمت وقالت 

يالرًس 

: هيام تذغرت ورٓيت حاجبها وقالت 

! طسًوة واىا يهوزية 



ميليتس : ؿحكوا كلهم وقالت ام محمس 

موهم يبوتي اطهس بالله ان حم رًس قام يوم 

" مرأة " رصاتس مرته له 

يالبيه يجسة : هيام 

تقسمت هيام وحؾوت جستها اللي حاوكتها 

وٓسوا البوات كلهم وزرلوا بالحؾه 

وًس تيايل : ًهوز 

هال ؟ : وًس قامت وقالت 

ابوىا زق ًلي اليوم ويسأل ًوتس : ًهوز 

مه السجه 

وش قلتي له ؟ : وًس زٓرت برًب وقالت 

ًهوز اللي كاىت ارت وًس وطوق مه " 

" ابوهم 

وش بقوله ييوي ؟ : ًهوز 



مو مهم لياز تكلميوه وبلكيه : وًس 

هو كويس ميي ليص اررب : ًهوز ؿحكت 

ًالقتي ٓيه 

! كقيب ليه تيلميوي : وًس بحسة 

! وش ًضاىه سألوي ًوتس : ًهوز 

كيب م يهموي لياز تقوليه له طيء : وًس 

ًوي وال ىاسية وش سووا ٓيوي جيلتس م 

تييضيوه 

اسْه ابضري : ًهوز حؾوت وًس وقالت 

طسًوة تيتصريه : وًس حاوكت ًهوز وقالت 

! مالتس شىب 

وش : مضوا ومسكت طوق شراو وًس وقالت 

تبيه بيهوز ؟ 

هي اللي ىازتوي : وًس 



ايوه ؟ وش تبي : طوق 

وال طيء : وًس 

لياز تقربيه موها اىتي ًارٓة ان ابوي : طوق 

للحيه ميها 

! ايه ازري بس ًهوز مالها شىب : وًس 

احسه رليتس يالسبضة : طوق 

رليتس ػسق موي اىتي اللي وش : وًس 

ػار و هازي ؟ 

ليوته مسري : طوق 

كيب اسميي ميتس : وًس ؿحكت وقالت 

رقمه ؟ 

ايه : طوق استَربت وقالت 

كيب زيق ًليه : وًس 



كم مر اػالً ؟ : طوق 

مسري وهللا بس اسبوًيه او ثالث : وًس 

!! يمه : طوق كاليت جوالها وقالت 

طكل اليريس كار : وًس ؿحكت وقالت 

 ايام ١٠ال ال يَبية هازي مرسل قبل : طوق 

 !!

وًس طهقت وؿربت راس طوق بذْه 

اىتي السبضة وهللا : وقالت 

: طوق قرت الرسالة وكان مكتوب ٓيها 

السالم ًليكم حبيبة ًمري وطويق كله بتأرر 

طوي وكلمت حمس وراًاين ٓكتب الكتاب 

بس يويلك تْكريه اين م بأرصك احبك 

واىتبهي لوْسك يييوين 

: والرسالة اللي بيسها كاىت قبل يوميه 



كم بجسكم وتكْيه اىتبهي  احسه هللا ًسا

لقلبك التحسىيوه وهللا ان وزي اىك بحؾوي 

واواسيك اطتقت ألحؾاىك هللا يجميوي 

بك بالحالل يروح هازي 

يوىووس رومووسيي وبيسيه : وًس ػررت 

قس حؾوتيه ؟ 

ايه حؾوته مره وحسة بس : طوق 

! يمه طوق وطصي الجرأة : وًس 

اخ وهللا اين مسري : طوق ًبست وقالت 

هللا يسامحوي 

اميه رزي ًليه وقويل له يجي بيس : وًس 

اليساء بضهر 

تمام : طوق 



مضت وًس وزرلت للغالة والكل كاىوا ٓيها 

يسولْون مى ام محمس ويَيرون مه جوها 

ليه وش تسولْون ٓيه ؟ : وًس 

مسري يقولون سالْة ػارت : ليه ؿحكت 

لهم موسمان 

ًاز وقتها كان محمس يحبوي بس م : ام رًس 

قسر يجي يذقبوي ًضاين مه ًايلة ُير 

ًوكم 

اييه ٓريسة ومميسة ىازيه لبى روحها : ليه 

وجيلوي قبلها 

امييه هللا ال يحرموا موتس يمه : حويه 

وال موكم يارب : ام رًس ؿحكت 

ػسق اهل امتس موهم ؟ : وًس بهمس 

م تيرٓيوهم م تيرٓيوهم : ليه 



ٓيه وحسة م هي : وًس زقتها وقالت 

ًاجبتوي كاىت تواهر كاسر بيوم زواجوا 

ميه التقوليه رتام ؟ : ليه ؿحكت وقالت 

وطيرِ امي اىا : وًس ققبت وقالت 

اال رتام تحب كاسر مه وهي ػَيرة : ليه 

وكاسر ؟ : وًس 

ايه يحبها كان بيالقة ميها اػالً بس : ليه 

مسري للحيه وال ال 

وررربييي م يسللم : وًس طهقت وقالت 

الوسسد 

مضت وًس وليه وراها تؾحك وكليت 

والبيوت م ٓيها اال الحريم وكاسر برا لحاله 

كاااسسر جييللك الكسسرر : وًس بغراخ 



كاسر ٓس برًب وكاح زراىه و االرؼ وقال 

هااه يالوًس هاااه : بغوته الثقييل 

اًيقبب هوييت بوار : وًس طهقت وقالت 

! جهوم واىا استَْر هللا 

كاسر رٓى ثوبه وكار لها واىْجيت وىسل 

اهجسي ال : كاسر وباس مبسمها وقال 

اهجستس 

هللا يققررْٓك : ليه ػررت 

وش سويت ؟ : وًس ػومت بمكاىها وقالت 

كاسر ىسل يبي يييسها بس ػررت ليه 

ووولسز اسسستح و : وزٓته وًس وقالت 

وججهكك 

اااه لصشيييصه م : كاسر ابتسم بذبث وقال 

اتحممل 



يمه اروتس : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

يجصب 

يقرِ قغستس ؟ !!! يجصب : ليه 

ليه اهجسي ترا شيب : كاسر ؿحك وقال 

ارس واليه موي 

تصكرت ليه شيب بالسيارة وهم ٓالمذيم 

: وكان جريء بضكل مرًب وقالت بهسوء 

! وطسرله الحيه 

اظ بس واىتي وش بَيتي ؟ : كاسر 

السٓت رتام للحيه ميك ؟ : وًس 

اااه يذتام : كاسر مسك قلبه وقال 

ًيضضضضووااا للحيه : ليه ؿحكت وقالت 

تحبها 

الحب االول مقسر اقاومها : كاسر ابتسم 



كيب ليه : وًس كاىت تواهره بحسة وقالت 

تبوسوي قبل طوي ؟ 

ألىتس مريت وحاليل : كاسر 

اها ييوي الموؿوو مو ًه حب ؟ : وًس 

وزي ؟ : كاسر  ًّ طسزًووهه و

وًس امضي م يستاهلتس : ليه 

وًس مسكت يس ليه ولْوا وكار كاسر 

: وحؾوها مه وراها ورٓيها مه االرؼ وقال 

اهييييمتس يوًس الكاسر 

ُغب ًلييك يكاسر : وًس ؿحكت وقالت 

الوًس 

كسرها يارب : كاسر  ًساين م ا

كم مَغتوين : ليه  ياللييييل الحبيبة ترا

! ٓبيتكم والحيه هوا بيس 



وزه كاحوا يؾحكون بأحؾان بيؽ  ًّ كاسر و

 )قسام اىنار ليه اللي زرلت وقالت بوْسها 

الحيه ليه شيب مو موجوز وجى وحضوي مره 

 ) !

حبيبي كيْتس ؟ : كاسر 

بذييير جيلك بذييير : وًس ابتسمت وقالت 

توو ػرت بذير بيس مبسمتس : كاسر 

يذيي احبببك : وًس مسكت رسوزها وقالت 

اهييمتس : كاسر 

لْوا و ػوت سيارة وطاِ كاسر شيب وقال 

وًس ازرلي : 

ًساك : زرلت وًس وكلى كاسر لصيب وقال 

و القوة يبو ًبسهللا 

هللا يقويك يالكاسر امص تذاويوي ؟ : شيب 



مضيوا : كاسر ركب وقال 

يالله : شيب 

يويلي مه رًس قايل اجلس : كاسر ابتسم 

بس ملل يذي 

ميليك بوجهي اىت : شيب ؿحك وقال 

مضوا مه البيت وٓؾى البيت مه الييال 

 ..................

يف برحة ٓاؿية 

كارق ىسل وارص ايهم ميه وزق و رقم هيام 

الو : ووػله ػوتها وهي تقول 

يالغوت اللي واحضوي : كارق ابتسم وقال 

مييه ؟ : هيام قامت مه الغالة وقالت بحسة 



اللي كان بيؾيى طرٓتس قبل : كارق بحسة 

يلمستس رًس ومْروؼ ان الولس اللي بيه 

!! يسيوي ولسي اىا 

كارق ؟ : هيام م استوًبت وقالت 

يروح كارق : كارق هام بموقوقها وقال 

! وش ػوت الووىو اللي ًوسك : هيام 

ولستس ايهم : كارق 

كاح جوال هيام و االرؼ وطهقت بكل 

يووييلل قلببيي و جووييوويي : قوتها وقالت 

 !!

اسلمي كاح الجوال : كارق ؿحك وقال 

ههههههههههه 

البوات واالمهات ٓسوا و ػوت هيام وركؾوا 

لها 



!! ووطص الساللْة : ام رًس برًب 

: هيام بكت بحرقة وارصت جوالها وقالت 

كاااررقق 

يييوىه يروحه لبيه : كارق ابتسم وقال 

اىا : هيام وسف اىهيارها وطهقاتها قالت 

ىاريتك م تسوي أليهم طيء 

كارق ابتسم وهو يضوِ كيّ البوات 

مه ًيوين : يذؾيون له بسرًة وقال 

ابضري م بسوي له طيء 

!! كاارق اللي اكلق و رًس : حويه بغراخ 

الكل طهقوا وٓست سلمى وسحبت الجوال 

ااسسمميى : مه اشن هيام وقالت بحسة 

! يوييللك تقررب مه الولس سااامى 

مه اىتي ؟ : كارق ابتسم وقال 



اىا موتك واىا يومك : سلمى بكل قوتها 

االسوز واىا اللي بجيب راسك واحقه تحت 

! السيّ اىا سلمى اللي وهللا م تسلم موها 

اِ اِ وش الكالم ووش القوة شي : كارق 

ولو حقيتك تحتي ًرٓتي القوة شي 

! تذسسي يالكلب : سلمى ؿحكت وقالت 

اااه ليتك بيه يسيوي ًضان اًلمك : كارق 

! مه اللي يذسى 

المهم احسب ليمرك ساًة بالكثير : سلمى 

واىت بالسجه 

ايه ػح وػلي للي ًوسك اىهم : كارق 

ُيروا حكمي وم بيقغون يب كيب ؟ 

ابضر وػله لهم اىت : سلمى ابتسمت 



كاىت سلمى تكلم موغور مه جوالها وًقته 

كل طيء وموقى المكالمة وكلى موغور مى 

ٓريقه وزق و رًس واتجهة رًس وٓارس 

ومحمس لهم وزقوا و شيب وكاسر ولْوا 

ورجيوا لهم ًلقول والكل اجتمى ًضان 

يلحقون و ولسهم 

سكرت سلمى وابتسم كارق وكسر 

الضريحة اللي ميه وارص ايهم وركب السيارة 

وهو ًارِ ان سلمى زوجة موغور وكار 

ًلقول ًضان يبتيس ًه الموققة 

وماهي اال زقايق ووػلوا موغور وٓرقته 

وطآوا الضريحة وقالوا لموغور 

ميليه بوحغله قريب : موغور بحسة 

مستحيل اىه ابيس 



موغور لّ وطاِ سيارة ٓارس واطر له 

: يكمل كريقة قسام وىسل رًس الضباك وقال 

سالمات ليه ؟ 

: موغور اطر له يكمل وقال بغوت ًايل 

كملوا قسام 

مضى ٓارس ومحمس وموغور بسيارة رًس 

موغور وش اليلم ؟ : وراه وقال محمس 

م ٓيه اال كل رير ان طاءهللا : موغور 

ان طاءهللا : محمس 

: مضوا كلهم وزقت هيام و رًس ورز وقال 

هال 

وزها  ًّ هيام بكت اول م سميت ػوت ر

اه يالرًس ايهم وييوه : وقالت 



تكْيه يهيامي : رًس مسك ٓذصه بقوة وقال 

التشيسيه ًلي ان طاءهللا اىه بذيير وابضري 

بوحغله 

ولسي ال يروح يالرًس : هيام 

! ولسىا : رًس بحسة 

كله مه : هيام سكرت بوجهه رًس وقالت 

رًس كله مه مغايبه وولسي اللي م كمل 

كلها  ! اسبوو هو اللي ياكلها واىا اللي ا

! هيام تيوشي مه ابليس : ليه بحسة قالت 

! اًوش بالله مه اروتس : هيام 

ههيييه : ليه ػررت بوجهه هيام وقالت 

!! اىتي وش شىببه اروي 

!! هيام رييير ان طاءهللا : حويه بحسة 



اسكتوا هي : ام رًس مسكت بواتها وقالت 

رايْة و ولسها وبتبسيه ًليوا كلوا كبييي ترا 

هللا يقرٓها ػسق : ليه 

قامت ليه بقوة ومضت وحويه وراها 

ميليتس موهم : سلمى حؾوت هيام وقالت 

وهللا يرجى ولستس سالم وبذيير 

اميييه يارب : هيام بكت وقالت 

بضرى حاوكت هيام وسلمى بحكم اىهم 

بوات رالتها 

ميليه : بيان جلست ًوس ركبتها وقالت 

تغبري وازًي له يهيام 

امييه : هيام مسكت بوات رالتها وقالت 

يارب اميه يحلويوي اىتوا 



طويف : ليه كاىت تضوٓهم مه بييس قالت 

! كيّ الكلبة مى بوات ًمتي 

التضيليه و هيام : حويه ؿحكت وقالت 

الرًس 

وش هيام الرًس اىتي بيس وقسم بالله : ليه 

اىها م تستاهل رًس 

يمه ليه طْيتس : حويه 

قهرتتوويي يذتتيي : ليه ؿحكت وقالت 

: سلمى قامت ومضت لذوات رًس وقالت 

بوات طْييكم البوت موهارة و ولسها واىتوا 

تتحيسون هوا ؟ 

! م تحيسىا وش الكالم شا : حويه 

! سلمى تقليي ال آغل ًليتس : ليه 



ؿحكت سلمى ومسكتهم بيسيوهم وراحوا 

وجلسوا ًوس هيام وابتسمت هيام وتقسمت 

: لهم وحؾوتهم وحاوكوها حويه وليه وقالوا 

مالتس اال روات الرًس 

الرًس وبس وش ايب : هيام ؿحكت وقالت 

ٓيكم 

اظ بيلمه وش قلتي : ليه 

ًازي بقوله له اىا اػالً : هيام 

اًتصري : حويه ققبت وقالت 

اسسْه : هيام ؿحكت وقالت 

حؾووا بيؽ كلهم وجلسوا حول بيؽ 

يسًون أليهم يرجى بالسالمة ولجسهم 

.. بالرحمة

 ....................



ٓالبر 

! اًوبوه ويه شلّ : رًس بيغبية 

اخ مسري ارتْى : موغور 

ٓيه ريام هواك ىروح ىضوِ : شيب 

موغور اطر لْريقه وتقسموا كلهم للذيام 

! يولس : واحس مه الْريق 

كارق كان زارل الذيمة ورآى السالح و 

: راس طايب ٓالذيمة مى مرته وقال بهمس 

قول التسرلون حريموا 

اػبر يولس حريموا : الضايب 

كيب ييم اكلى لوا : ٓايس 

وقسم ال اكلق و زوجتك اشا : كارق 

ٓؾحتوي 



: الضايب كلى وطاِ الضركة كلهم وقال 

هال ؟ 

حؾرة اللواء رًس واللواء موغور : ٓايس 

تقسموا 

مضى رًس ومسك الضايب وسلم ًليه وهو 

ييمي تكْى : تصكر جسه وروقوه اليبرة وقال 

طْت واحس مى رؿيى ؟ 

ال يولسي اىا وزوجتي : الضايب بغوت ًايل 

! هويا ىييص لحالوا 

كمل وقول : تقسم الضايب وهمس بأشن رًس 

كيب 

! ازرلوا : رًس ققب وقال 

زرلوا كلهم وكاح الضايب يسًي ان زوجته م 

يغير لها طيء 



!! كااارق وقّ التقلق : ٓايس بغراخ 

م بقلق ًليها بقلق و ايهم : كارق 

رالظ اىتهى الْلم حقك : رًس زرل وقال 

سلم الولس وارجى للسجه قبل تتَير 

! محاكمتك وتلقم سووات صيازة 

يالله يالرًس م قسرت تواجهوي لحالك : كارق 

؟ 

هات ولسي وارليهم : رًس طمر ثوبه وقال 

يروحون كلهم واسلمك ىْسي 

كارق رمى سالحه و االرؼ ميله 

استسالمه وكار ٓايس وٓرقته ومسكوه 

وارصوا ايهم وسلموه لرًس 

رًس حؾه ايهم بكل قوته وباس راسه وقال 

اه يروح ابوك اىت : 



وزه : مس ايهم لمحمس اللي رصاه وقال 

لهيامي 

واىت ؟ : محمس 

ميليكم موي روحوا : رًس 

! متأكس : موغور 

! اًقب تضك ٓيوي : رًس ابتسم وقال 

ؿحك موغور وارص ٓرقته وكليوا مه 

يبو : الذيام وتوجهوا للقسم وقال موغور 

ايهم اشا كرحته سلمه للضركة 

و شا الذضم : رًس اطر بيسه و رضمه وقال 

موغور اطر له ومضوا كلهم وم بقى اال 

سيارة رًس ورًس وكارق 

 .......................

يف بيوت اهل قاؿي 



زرلوا الييال وميهم ايهم 

يووىوه ػََيير بسم هللا ًلييه : شيب 

حبيب ًمه هو : كاسر 

! اقول ال تحتك حبيب راله : محمس 

محمس وكاسر اًقلوا م : ؿحك ٓارس وقال 

يبيكم كثر م يبي امه 

محمس ارص ايهم مه حؾه كاسر وزرل 

ويه ام ايهم ؟ : وقال 

الحمسلله يااارب : كليت هيام تركؽ وقالت 

الحريم كليوا وتقسمت هيام وارصته مه 

: يسيه محمس اللي تقسم وباس راسها وقال 

حمسلله و السالمة وًساه مه مواليس 

السيازة ويترىب بيستس 

امييه يروحي : هيام 



حموز وش شا اللي : بضرى طهقت وقالت 

!! براسك 

كارق هللا يكسر : محمس مسك رقبته وقال 

يسه 

: ٓارس وقّ ًوس الباب وقال بغوته الررّيم 

يولللس ىسرل ؟ 

يووولسز : شيب 

يوولسزز كرريييقق : كاسر ؿحك وقال 

هيام اىْجيت وزرلت بولسها وبضرى 

بسم : مسكت محمس وزرلته ميهم وقالت 

! هللا ًليييك يروح بضرى 

يييون : محمس ابتسم وباس رسها وقال 

محمس اىتي 

تكْى اىتبه لوْسك : بضرى 



مه ًيوين : محمس 

ابوسهم : بضرى 

ابتسم محمس وكلى للييال اللي زرلوا 

مجلس جسهم اللي كان ٓاؿي وألول مره 

جيله : وقال ٓارس بيس م توهس بؾيق 

يسقى كل م زرلوا وطْوا جسي يوتنرىا 

يجيله ٓالجوة 

امييه يارب : كاسر 

طوي واجيكم : شيب لّ وقال 

و ويه ؟ : زرل محمس وقال 

بضوِ ليوي : شيب 

يليه طكلك اثقل : كاسر ابتسم وقال 

زز بس : شيب 

يولس لييوي ويوها ؟ : مضى للمسرل وقال 



لبيه جايه : ليه ٓست وقالت 

لبيتي يف موى يروحه : شيب ابتسم 

ليه وقْت ًوس المراية وٓكت طيرها 

وؿبقت مالبسها وًقرت ىْسها وكليت 

ارحب يسهر قلبي ورجياىه : وقالت 

هللا يبقي اللي : شيب ٓتح يسيوه لها وقال 

بالقلب مكاىوه 

ليه تقسمت وحاوـ شيب رغرها وّطسها 

وحضتيوي : ًليه وقال 

م يوحضك ُاليي : ليه ؿحكت وقالت 

يالسىييييا 

كيْتس بيس ًساء جسي ؟ : شيب 

حمسلله بس الحسن شبحوا : ليه 



كلوا وهللا ي : شيب ابتسم بؾيق وقال 

ليويي 

! اااه يروح لييوك اىت : ليه ابتسمت وقالت 

بسم هللا ًليتس مه االه اىتي : شيب 

ليه بيست مه حؾوه وجلست وجلس شيب 

زاومت اليوم : قسامها وقالت 

ايه بالله زوامت م ًوسي اجازة بس : شيب 

ايام اليساء سمحوا يل 

ًساك و القوة يحبيبي : ليه 

القوة : شيب ابتسم وطابك يسه بيسيوها وقال 

وطهي ًوستس ؟ القوة والرجولة والضهامة 

والثقل يقيح ًوستس ي ليه الصييب 

كالمك : ليه استحت وحمر وجهها وقالت 

الميسول مايل رز له وييجس لساين اػالً 



مبسمتس لو : شيب تقسم وقرب موها وقال 

يليوي بيتبره مسحه ميليتس جايبة راسي 

مه اقغاه 

هللا يسيمك : ليه ؿحكت وحؾوته وقالت 

يل يارب 

اميه يارب : شيب حاوكها وقال 

شيبي متى زواجوا ؟ : ليه 

ان كتب ريب بيس م تذلع : شيب ابتسم 

جسيت حسازها 

ايه احسه م سويت : ليه 

يالله توػييه طيء ؟ : شيب 

ايه تكْى ىْسك اىتبه لها : ليه 

ابضري وهللا : شيب ابتسم 



قام شيب وكلى مه المقلف واتجهة للييال 

ٓالمجلس وزرلت ليه ًوس البوات 

 ......................

ٓالبر 

اىتبه تستأموي ترا ممكه اقتلك بيس : رًس 

! اللي سويته ٓيوي 

ابس بقرب وازًسك : كارق ؿحك وقال 

ليتوي ببسلتي اليسكرية : رًس ابتسم وقال 

كان ًلمتك ػسق 

كلوا بثياب ييوي م ٓيه ُص بوليب : كارق 

! بوساهة 

رًس تقسم لقارق اللي ؿرب رًس بكل قوته 

و ًيوه واىضق حاجب رًس مه قوة الؾربة 

وايل ًسزها راتم كارق 



ااااه يحللوها مه ؿربة : كارق توهس وقال 

رًس حس ان راسه اىْجر وقال بغوته 

! يسك قوية يالكلب : الررّيم 

كارق تقسم وؿرب لحية رًس وكاح رًس 

: بقوله و االرؼ وتقسم كارق واًتاله وقال 

رًس تسري كم ػار يل اىتنر شا الضيء ؟ 

رًس كان يقاوم م يقيح وقال وهو مَمؽ 

كم ػار لك ؟ : ًيه وٓاتح الثاىية 

: كارق سسز لكمة و وجه رًس وقال 

! سسسوة 

!! واربى اطهررر : وسسز الثاىية وقال 

تبيوي ابسأ ؟ : رًس ابتسم وقال 

ايص ؟ : كارق ققب وقال 



كثر مه : ٓس رًس وقلب كارق واًتاله وقال  ا

 سووات ٓاليسكرية تتوقى بذؾى ١٠

واستسلم لك ًلقول ؟ 

يذي جوي وريب : كارق ؿحك وقال 

رًس كاح بقارق ؿرب وم كان يضوِ طيء 

وًروقه بارزة والسم اللي بوجهه وثوبه وكان 

كارق يسسز ؿربات تقؾي و رًس وقسر 

كارق يوػل لغسر رًس وؿربه بكل قوته 

ًليه وكار رًس وكاح وقام كارق يترىح 

رًس : ويمسح السم اللي ُقى وجهه وقال 

! استسلم تكْى 

!! مستحييييل لو تكون جوازيت و يسك : رًس 

وهيامي كيّ بتييص ؟ : كارق 

ٓس رًس بيس اسم هيامه وكيّ ان كارق 

ىسبها له وؿربه بكل قوته واىتهى كل طيء 



يساتر كل شا : بأُماء كارق وكاح رًس وقال 

ًضان هيامي ؟ 

اىسسح رًس يراقب الوجوم والقمر اللي 

اه بس يالهيام : توسف السماء وقال 

ُمؽ رًس ًيوىه واستسلم للتيب والووم 

.. وهو يحس ان جمجمته موكسرة 

"  الليل ١١ ساًات تحسيًسا الساًة ٤بيس " 

" ٓارس قلبي " ٓس رًس و ػوت جواله وكان 

هممم : رًس بتيب 

اطوى اىت حي ؟؟ وييوك مه : ٓارس 

! جوالك 

رًس كالى وطاِ كارق جالس ويتأمله وكان 

وجيياااه وش تقاللى : مرًب وقال بحسة 

! ٓيييوي كصا 



يذوي وش حرام اتأملك : كارق ؿحك وقال 

؟ 

هللا يضْيه : رًس م ٓهم وقال 

!! للحيه كارق ميك : ٓارس طهق وقال 

ايه تهابسىا وىموا : رًس قام وقال 

! اىتبه تغاحبه يالرًس : ٓارس بجسية 

! حضى ال سالمات : رًس 

سكر رًس وتقسم ومس يسه لقارق وقام 

وسحبه رًس لسيارته وكلى االػْاز وربف 

اىتهى الْلم : يسيه كارق ورا ههره وقال 

ػسق 

تضرٓوا ٓيك يالرًس : كارق 

هللا ال يضرٓك يكلب اىكتم ال اشبحك : رًس 

! راسي يوبؽ واحس بحرارة 



ايه موضق راسك اطوٓه : كارق ابتسم وقال 

اىا 

رًس ركبه وركب وكار ٓيه ألقرب قسم وىسل 

كلموا اللواء موغور به : كارق وقال 

ًبسالرحمه وبيقولكم كل طيء 

ابضر حؾرة اللواء رًس : اليسكري 

استريحوا : زقوا التحية لرًس وقال 

كلى رًس لبيت اهله بحكم ان هيام هواك 

.. وولسه والييال 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

 ، �سالاام يحبااااين وحضتتووىوييي جًسا  )

ىسلت البارت قبل ارتباري االرير وبرجى 



ارتْي ًضان ارتباراتكم وهللا وزي ابثركم 

 ، ��بارتات طسوا حيلكم وهللا يوٓقوا وياكم 

البارت كوويييييل حييلل وكسرىا حاجس 

الثمان االِ كلمة استمتيوا ٓيه وًقوين 

 ( �رايكم و كل بارت 

اىغسمت بيان وزرلت ًلقول بسون م 

تيقي شياب رز وكلى وهو يحس ان قلبه مو 

ميه ابًسا وان بيان استحلت قلبه بسون اي 

سابق اىصار 

بوت طْيتس : سلمى مسكت بيان وقالت 

؟ 

هاه ال وال طيء : بيان بربكة 

اىققي احس : سلمى احتست ىنرتها وقالت 

! سوا لتس طيء 



اِ سلمى ال يروحي واشا احس سوا يل : بيان 

! تحسبيه بسكت واىا ارت الصيب 

! وىوييمم : سلمى ابتسمت وقالت 

ميلييتس زووز سلومتي ويه : بيان ؿحكت 

الكرك 

مضت سلمى واتجهت للحمام ولْت لبيان 

طوٓيه ٓالذيمة مى بضرى : وقالت 

بيان زرلت وقلبها يسق وهي تضوِ كيّ 

جمال شياب يضلى القلب والوسبة اللي 

توسقت رسه وامتست لييوه وهيئة جسمه 

الؾذمة كان ًكس ًه ارواىه 

بيضو ويه الكرك ؟ : بيان 

طكًرا : بضرى مسته لها وارصته بيان وقالت 

م بيووا يحيايت : بضرى ابتسمت 



بضرى تيرٓيه شياب ؟ : بيان بهمس 

هاه ولس رالتي ًبير ؟ : بضرى ققبت وقالت 

اييه ايه هو : بيان هست راسها بويم وقالت 

! وطْيه ؟ وليه تسأليه ًوه : بضرى 

بيان ارتبكت واسيْتها لميس اللي بكت 

مسري  )وقامت بضرى لها وقالت بوْسها 

 (! احس بضيور تجاهه 

اىسسحت بيان ٓالذيمة بيس م رلغت 

الكرك وىامت وهي متواسية اليالم حولها 

.. وتْكر بصياب 

 .............

يف بيت رًس 

هيومه تبيه الضوربة : ام هيام بغوت ًايل 

الحيه ؟ 



هيام كاىت هلكاىة وىْسيتها موتكسة وقالت 

يمه ايب اروح لبيتوا : بغوت مهسوز 

ليه : ام هيام كليت بالضوربة ميها وقالت 

ي امي ٓيتس طيء ؟ 

هيام بكت وحؾوت امها اول م ىسلت 

الضوربة و القاولة واىهارت وهي رالظ 

يمه مياز ايب اطوِ : مياز تتحمل وقالت 

رًس ولياز ايب اجلس ميه ببيت واحس يمه اىا 

ػبرت ًضان ولسىا بس رًس م كان يهتم 

ٓيوي بس اشا حس اىه اطتاق جاء ًوسي 

وًقاين حبه وحواىه بس وقت اللي احتاج 

رًس ٓيه يكون بسوامه وموضَل بالسٓت اللي 

! ًوسه مياز ايب اجلس ايب اروح لبيتوا 

ام هيام اىغسمت مه كالم بوتها وكيّ اىها 

يروح : كاىت مكسورة وهي تقوله وقالت 

امضي يالله بوروح بيتوا ! امتس وليه ساكته 



تمام يالله : هيام هست راسها بويم وقالت 

كاىت ىْسية هيام ميسومة مه الوالزة " 

وػارت تتقرِ مه رًس ومه كل طيء 

يذغه وقررت تروح وتبيس طوي وبيسها 

ترجى له بضكلها اللي ًضقه رًس وبجسمها 

" المثايل وبذغرها اللي اطتاق له ّرًوزها 

وٓيالً كليوا مه البيت وزقت ام هيام و رًس 

ارحبي : ووػلها ػوته وهو يقول 

آا يالرًس كصا تغون االماىه : ام هيام 

ارتيب رًس مه كلمتها واحتس ػوته وهو 

رير ييمة وش الحاػل ؟ : يقول 

اًوبوك اىت ! وش الحاػل : ام هيام بجسية 

م تستحي وش مسوي ببوتي وطْيها 

اىهارت ًلي ٓجأة وتقول كالم كبيير وكالم 

! ًكس آيالك قساموا ًوس هيامك 



رًس تكلم بهسوء ًكس اليواػّ اللي 

زارله وًكس ًروقه اللي برزت وًكس 

ػوته اللي تّؾذم وًكس ًيوىه اللي 

! ويه هيام : احتست وقال 

ارصتها للبيت وال اطوِ وجهك اال : ام هيام 

شا رؿت بوتي ًاز وقتها ىضوِ وجيب 

ولسها ًوسها 

سكرت ام هيام بوجه رًس وبسون اي رز ثاين 

: تحت اىْاس رًس الَاؿبة وقال بحسة 

!! يييوويي م اجللسس يومم مرتاح 

كلى رًس مه مكتبه واتجهة لسجل التوقيى 

بيس م ارص اجازته ووقى ورلع وكلى مه 

المباين وركب السيارة واتجهة للمذيم وهو 

حالّ م يرجى البيت وال يْكر بهيامه حتى 

وكان برؿو ًارِ ان اهله بيسألوىه ًوها 



 ...............

يف المذيم 

كان الجس قاؿي يكح بقوته وكان مرتاح ألن 

محس ًوسه ارص الموسيل وكلى زم مه ٓمه 

بكثرة مسح ٓمه ًلقول وجلس بهسوء 

ييكس االلم اللي زارله 

يبه ًسى م : ابو رًس زرل بيت الضير وقال 

طر ػوت كحتك واػلوا برا برزت طيء ؟ 

ال يولسي م برزت ميليه كحة : ابو محمس بألم 

بسيقة ان طاءهللا 

ابو رًس كلى ورجى يجلس حول الوار مى 

الضباب كلهم 

كان ابو محمس مذْي مرؼ سركان الرئة 

ًه اهله وكان يبي يموت ويكتضْوىه بيس 

وٓاته كان طايل حمل كبير و ههره وهو م 



يسري كيّ بيييضون بسوىه اىسسح و جوبه 

وىام ًلقول بسون ال يحس بأحس 

وطْيه القائس ؟ : ابو هيام 

اخ وهللا اين مسري : ابو رًس زٓر بتيب وقال 

وايب اوزيه المستضْى ويضوٓون وش ٓيه 

! كحته مو بقبيييه 

اوزيه الحيه ؟ : ٓارس ابتسم 

الكل لّ لْارس وهسوا رؤوسهم وقال ابو 

تكسب االجر ٓيوا م يرز لك كلب : رًس 

ًضاىك ولس ىازر جيله بالجوة 

ابضر ييمي واميه يارب : ٓارس 

قام ٓارس وزرل بيت الضير وطاِ جسه 

يجسي م يوْى اللي تسويه : ىايم وقال 

بوْسك قم ىوزيك المستضْى 



م كان ياليق اي جواب مه جسه وتقسم 

ومسكه وكاحت يس قاؿي و الْرطة وكان 

السم يجري مه ٓمه وقّ ٓارس بغسمة 

وىسل لجسه وحف يسه و اماكه الوبؽ وم كان 

يحس بضيء كان جسه بااارز ومغْر لوىه 

ىسلت زمية حارة و رس ٓارس وقال بغوت 

!!! جسزي مااات ...جس...ج: متققى 

رًس وػل للمذيم بيس م راح لبيته وُير 

بسلته وجاب ميه مالبس ثقيلة ًضان البرز 

سالم : وكاىت ىْسيته بذضمه وقال بحسة 

! يرجال ويه ٓارس 

ًليك السالم يالرًس طوٓه : ابو رًس ابتسم 

ًوس جسك ٓبيت الضير 

اتجهة رًس لبيت الضير بسون اي رز وزرل 

وطاِ ٓارس يرجّ وكايح و ركبه ٓس له 

! ٓااارس طْيييك : ومسكه مى كتْه وقال 



ٓارس كاىت زموًه مأرصه مجراها والرجْة 

!! رًيسز جسيي مااات : تلحمت بينامه وقال 

رًس اىغيق مه كلمة ٓارس ورٓى ًيوىه 

لجسه اللي مات اثر السركان اللي تأكل رئتيه 

وكان يغارو المرؼ بسون اي ًالج وػرخ 

جججسييي : رًس بغوته الثقييل وهو يقول 

مااات 

ٓسوا الرجال كلهم بْجية وركؾوا لغراخ 

رًس كان ػوته ًايل وال كان يبكي بس تلقم 

يبه يبه تكْى يبه : وقال 

!! وش الييللمم : ابو رًس بحسة 

ييبببهه ججسززيي : رًس مسك كتوٓه وقال 

يببهه مااات يببهه جججسيي يبببه تتككْىى 

ججسيي مااات قبببل يضضووِ وللسزيي 

تككْْى ي ااببوويي 



ابو رًس كان مغسوم والييال مو اقل موه 

كاحوا كلهم وكان ابو هيام يبكي بحرقة 

والييال كلهم حوله 

يذال م يغلح : شيب بغوته الررّيم قال 

جيلوي قبلك تكْى ال تبكي تغبر وهصا 

قؾاء هللا وقسر تكْى يذال التكسرىا 

ااه ابوي مات : ابو هيام وسف اىهياره وقال 

! يالصيب ابوي 

شيب حؾوه واىهار راله سيّ بحؾوه وكان 

: شيب ّطاز و ىْسه م يبكي ابًسا وقال 

ساًسوين يرجال طيلوه ميي 

ٓس ؿاري وحمس وطالوه مه شيب اللي ٓس 

رال محمس اىت بالصات : لذاله محمس وقال 

! ال تبكي تكْون يرجال تغبروا 



رًس كان مغسوم وهو للحيه مو مستوًب 

ان هيامه ابتيست موه والحيه جسه اللي ترىب 

و يسه كان رًس زايم مى جسه وارص كباًه 

وػار حاز القباو موه وػار ًغبي موه كان 

واقّ وال سوى اي طيء واتجهة له شيب 

رًس جسي يحتاج مه يارصه : ومسكه وقال 

تكْى يالرًس ساًسىا 

احسه هللا : رًس تضمر وقال بغوت مهسوز 

ًساىا يف طايبوا مضيوا تقسموا احس يجي 

ميي وتأرص جسي للجوازة وىاس يأرصون 

حريموا 

رًس يرًس كيّْ : ٓارس وسف بكائه قال 

!! بوققول لجستتي وامهاتوا كييّ 

! يتغرٓون واىت تيال ميي : رًس بحسة 



شيب ورًس رصوا جثة جسهم تحت اىنار 

ًياله واحْازه اللي كاىوا يبكون بحرقة و 

ٓراقه 

كليت ام محمس بالسلة والبراز وهي تبي 

تغبح ًليهم وطآت زوجها وًضير ًمرها 

بيه يسيه احْازه كايح 

كاحت الغيوية مه يسيوها وػررت بأًلى 

!! وطْْييه قاااؿي : ػوتها وهي تقول 

رًس ٓس وكاحت ًيوه و ًيه جسته اللي 

ركؾت وهي تيرج بيغاتها ووػلت ًوسهم 

وؿربت ههر رًس وقالت وهي تحاول م 

تغسق الْكرة اللي جاتها ًلقول وهي ان 

الرًس ووجى يوجيك وراك و : زوجها مات 

! جسك ياللي م تستحي 



ولْت لصيب اللي كاىت ًيوىه حازة ويواهرها 

! واىت بيس يالصيب : بغسمة وقالت 

جسه تكْيه : رًس ابتسم بؾيق وقال 

التكمليوها تكْييه 

ام محمس ىسلت زموًها وقالت بغوت مهسوز 

كمل يالرًس تكْى اىت ال تقول ان :  وش ا

جسك راح 

رًس كاح و ركبه ورأس جسه بيه احؾاىه 

ااااه يجسه جسي راح للي ارحم موي : وقال 

وموتس 

ام محمس ػررت تبكي بحرقة وٓسوا الحريم 

و ػوتها وكليت ام رًس وام ؿاري وام 

طوق يركؾون وُيرهم مه الحريم واقْيه 

ًوس الباب يواهرون 

!! ًمتتتي وطْْييتس : ام رًس 



: رٓيت ًيوها و جثة قاؿي وطهقت وقالت 

!!! ًممميي 

ػرروا بواته ام طوق وام ؿاري بغوت 

اااببووويي : واحس وهم يقولون 

ؿاااري حمممس : رًس ٓك لقمته وقال 

!! سااامي كاااسر وش توتتننروون 

ٓسوا الييال للحريم ومسكوهم تحت 

اىهياراتهم وػرراتهم و ٓراق ابوهم 

رًس طال جسه مى شيب وٓارس وركبوا سيارة 

رًس الجيب وكاروا ٓيه ألقرب مستضْى 

" ًوس الحريم " 

بيان ٓست مه ىومها و ػراخ الحريم وقالت 

!! ليييه وش اليللمم : بغوت مرتيب 



ليه كاىت تبكي وحاؿوه وًس وقالوا بغوت 

جسي مات : واحس 

!!! ااايضضص : بيان ػررت 

بيان : ليه ٓست لها وسمت ًليها وقالت 

سمي بالله م يغلح تغحيه و ٓجية سمي 

بالله 

بسم هللا يااارب : بيان وزموًها توسل قالت 

وطصشاا 

: سلمى زرلت وهي تحاول م تبكي وقالت 

يالله بوات تيالوا برا بوقلى 

ويه جسيت ؟ : وًس مسكت يسها وقالت 

سلمى سحبت يسها مه وًس وُقت اشىيها 

مسري مسري : وقالت بغوت حشييه ومهسوز 

ال تسألييوي مسريي 



وًس حؾوتها وٓست مه سلمى اللي زٓتها 

وررروا موي لحس يجيوي م ايب : وقالت 

ابككيي 

وًس تركت سلمى تقلى واتجهت لحويه 

اللي كاىت حاؿوه امها وتبكي وقالت وًس 

رالظ ييمتي رالظ يحويه : بغوت مهسوز 

ٓست ام رًس لوًس وحؾوتها وبكت ميها 

والكل كان موهار 

كليت سلمى مه الذيام واىغسمت بجستها 

قسامها وٓتحت ام محمس يسيوها لسلمى 

تيايل يروح جستتس : وقالت 

سلمى ركؾت لجستها وحؾوتها وكاحت 

: بحؾوها تبكي بحرقة وقالت بغوت مهسوز 

جسزه جسي مااات ورالاىا وراه جسي رراح 

بسون م يوزًوواا تركووا وال اىتنر يضوِ زواج 



اروي الصيب وال اىتنر يضوِ ولس الرًس وال 

بوت حويه وال حتى اىتنر جويوي اللي 

ببقوي اااه يججسه راااح ورالااىاا ًسى 

مثووااه الجوة البارزة 

ام محمس اىهارت بيس كالم سلمى وقالت 

تكْييه يسلوم التشيسيه : وهي تبكي 

مواجيي واىا جستتس وقومي وقوميوي 

ميتس وال تؾَْييه تكْييه 

سلمى ّطست و جستها وكملت تبكي 

بحؾوها 

زرلوا الييال و الحريم ًلقول وٓس كاسر 

اول م طاِ سلمى كاطْه وػس وكلى 

وزرل ؿاري 

رالاااظ تكْوون تغبروا وهصا : ؿاري بحسة 

قؾاء وقسر رالاظ يمه ويذالة واىتوا ييمايت 



كان الكل بحالة مْجية وػيبة ورغوًػا 

سلمى اللي كاىت تبكي وموهارة يف حؾه 

جستها اللي كاىت اسوء موها 

قوموا يبواات الىوكسر وىذلي : بضرى بحسة 

جسيت وروايل قوموا 

وًس قامت وهي مغسومة وتبكي وقومت 

ليه ميها اللي م كاىت اقل موها الكل 

استوْروا وارصوا اُراؿهم وكليوا مه 

.. المذيم واىتهى ارر يوم بأطوى كريقة 

 ..................

يف المستضْى 

المريؽ ػار له ساًة ميت : السكتور 

ٓارس كان موهار والهو قازر يضذع حالة 

حؾرة السكتور وش : جسه وتقسم رًس وقال 

ٓيه جسي ؟ 



كان مياه سركان ٓالرئة ُريب م : السكتور 

كوتوا تضوٓوه يكح ؟ 

لو كوت اطوٓه تتوقى م بجي : رًس بحسة 

!! اسيْه 

شيب تقسم واًتصر مه السكتور ورصوا اوراق 

ٓاارس رالااظ : جسهم وجوازته وقال بحسة 

!! تكْى 

توو جرح ابوي م : ٓارس مسح زموًه وقال 

اىبرى والحيه جسي يموت وهو اللي سوست 

! ًمري ًليه 

: رًس ّطس و ههر ٓارس وقال بغوته الررّيم 

اىا ميك واىت بوجهي وطوبي يالْارس مه 

جور االيام طس حسامك وهللا م ارليك لحالك 

ٓارس حؾه رًس واىهار مه جسيس وكان 

يغيب و رًس اىه يضوِ روحه الثاىية تياين 



كصا بسون اب والحيه جس كان بحسبه ابو 

ٓارس 

رًس اطر لصيب يسبقهم وٓيالً لبى شيب 

كلمة رًس وكلى بجوازة جسه للمَسلة ًضان 

يذلغون وماهي اال ساًة وتجميوا اهل 

قاؿي وكل مه له ػلة بقاؿي ٓالمقبرة 

وػلوا ًليه ورلغوا وكليوا بيس السٓه 

والكل كان يرز و كلمة تمووا اىهم م 

كم يف " يسميوىها واللي هي  احسه هللا ًسا

ابوكم ، رحمة هللا ًليك يقاؿي ، اطهس بالله 

اىه كان رجال ومه احسه الرجال ورلّ 

" رجااال ، تغبروا وهللا يرحم طايبكم 

كاىوا مه ًيال واحْاز قاؿي يرزون ًليهم 

بوجيه كساها الحسن واالىهيار والؾيّ 

.. ومحس موهم كان مستيس لهاليوم 

 .................



يف بيوت اهل قاؿي 

زرلت سيارات الييال بحريمهم 

كاسر بهسوء وهو متلقم وماسك يس وًس 

وزي اىتبهوا تْجيون : بكل قوته قال  ًّ و

! هيام وًمتي رهّ 

وًس سحبت يسه وباستها بهسوء وقالت 

ابضر يروحي : وًيوىها ُرقاىه زموو 

توكلوا و هللا : كاسر 

ىسلت ليه ووًس مه سيارة كاسر بحسن 

واىكسار وكلى كاسر يلحق الجوازة 

حمس ىسل اهله ومضى مى كاسر برؿو 

ليه وحويه زرلوا بيت ابو هيام وزقوا الباب 

.. ارحببو: وٓتحت هيام وهي مبتسمة وقالت 



تالطت بسمة هيام اول م طآت وجه حويه 

الحشييه وليه اللي اسوء موها وحقت يسيوها 

اااه بسم هللا تكْووون : و اشىيها وقالت 

!!! الرًيس ٓييه طيء 

حويه حؾوتها وكاحت تبكي وهيام 

مغسومة ووجهها قلب لوىه والرجْة 

حويوي : مسكتها وقالت بغوت مرًوب 

! تكْييه تكلمي الرًس ػار له طيء 

جسي مات : حويه بهمس باكي 

لالاااااا : طهقت هيام وػررت بأًلى ػوتها 

ككصااااببهه جسزيي م مماات جسزيي حيي 

!! وبيححؾرر تماايم اييهم ججسيي م مااات 

ليه بكت اول م طآت اىهيار هيام وىسلت لها 

يهيام : تبكي وحؾوتها مى حويه وقالت 

الرًس تكْييه تغبري قؾاء وقسر يروحي 



هيام م كاىت قازرة تبكي وزموًها م هي 

راؿية توسل وبس تغارخ ومغسومة 

: ام هيام كليت مه المقبد تركؽ وقالت 

! ههيياام ويوتتس يمه 

ًمة : ليه ٓست ليمتها وحؾوتها وقالت 

جسي قاؿي مات 

طللون ال !!! هاااااه : ام هيام اىْجيت وقالت 

اله اال هللا 

بكت ليه واىهارت ام هيام تبكي بحرقة 

طللون ي ليه طلون ًمي كان : وقالت 

! بذيير طللون 

مسري وقسم بالله : ليه وسف اىهيارها 

مسري بس راح ًوس اللي ارحم مه االم و 

ولسها ًسى شاك الوجه ٓالجوة 



ام هيام ًرٓت اىه رالظ اليساء بسأ والزم 

تكون متواجسة مى اهل قاؿي وكليت مى 

هيام اللي كاىت اسوء حالة ٓالبوات كاىت 

ترجّ بضكل مرًب وزموًها بييوىها بس م 

... توسل 

 ....................

كان اول يوم ًساء يمضي ببقيء والكل 

موهار والحريم يحاولون قس م يقسرون 

يواسون بيؾهم ويرزون و المياصيم 

" والحؾور برزوز مذتغرة كاىت تتمحور ًه 

كم هللا رير  بس واىتهى حسيثهم كاىت " جسا

اػوات البكاء تتياىل يف زوايا بيت قاؿي 

وكاىت ام محمس جالسة يف ػسر المجلس و 

تحكي لهم حياتها مى زوجها وتْاػيلها اللي 

كاىت توسّ بسارل كل مه لها ػلة وزم 

بقاؿي البوات كاىوا موهاريه ومْجوًيه 



واالمهات م كاىوا اقل موهم وكل م قالت ام 

محمس طيء اىهارت تبكي والكل يرز ًليها 

تغبري ي مها " بكلمات ميتازة يف اي ًساء 

، رحمة هللا و زوجتتس ، هللا يرحمه ، احسه 

" هللا ًساتس ٓيه 

ام محمس قالت ابيات حسن كسرت الكل ٓيها 

: وهي تقول بغوتها الباكي 

اموت بالمقسوم يل مه حياتك 

واموت بالْرقا لكه كيّ بوساك  

كل زوايا بيتي واالماكه كلها شكرياتك  

وش حيلتي ال جيتها ًقب ٓرقاك  

ٓجيوين يالقاؿي بذبر وٓاتك 

وٓجيوين بضيٍء ُير ًه كرياك 

واىكسرت يوم طْتك جثة ًساك 



بالجوة وقبرك يوور وًساين بسالك 

اه وجى الْقس والمها يوم طْت جوازتك 

ليتوي اىسٓوت ميك وال رحت بلحالك 

هللا يجبر قلبي ويغبرين بلقياك 

يوليّ الروح والقلب يحؾرة جوابك 

 -

اىهت ابياتها وكاحت تبكي بحرقة و ٓرىق 

زوجها وًضير روحها 

اما بالوسبة لبقلتوا وبقلوا كاىوا يغارًون 

الم ٓقس جسهم بييس ًه بيؾهم وكاىوا 

اثويوهم يتموون م يوكسرون اال بحؾه 

بيؾهم كاىت هيام مْجوًة بس م كاىت 

قازرة تبكي وكان كل تْكيرها برًس اللي كان 



ػامس مثل الجبل وال بكى وال ىسلت زميته 

وكان الكل مغسوم والكل يقولون بأىْسهم 

كيس اىه مغسوم ، هللا يكون بيون الرًس ، "  ا

المرجلة وػلت ٓيه اىه م يبكي بيساء جسه ، 

! " اطهس ان قلبه قوي 

كثر واحس موكسر بس  اما بسارل رًس كان ا

كان متمسك بوْسه وهو م يبي احس يضوِ 

اىهياره 

رًس تيال ىجلس : ٓارس بغوت مبحوح 

ابس اسبقوي اىا : رًس ابتسم بؾيق وقال 

بذلع السلة شي واجيك 

مضى ٓارس للمجلس وجلس جوب ًماىه 

وكمل رًس يغب القهوة للؾيوِ وللواس 

اللي تيوت وجات ًضان جسه كاىت 



المجالس تيج بالسحمة والواس سواء قريب 

وال بييس 

رالظ يولس : محمس مسك كتّ رًس وقال 

ارحم ًمرك 

م ٓيوي طيء ولو اجلس مه بيقلف : رًس 

الؾيوِ 

اللي ُيرك وش كثرهم واػَر : محمس بحسة 

امص 

رًس ىسل السلة ومضى مى محمس وزرل 

ٓوسف المجلس ووقّ واستَرب محمس 

! وطْيك : وقال 

كم : رًس بغوت ًايل  اول طيء هللا يجسا

ريير يرجال وهللا ال يوريكم مكروه بضذع 

تيسوىه وتحبوىه 

امييه : الكل بغوت واحس 



ثاىًيا ًيب بحقوا ىبكي ًليه جسي مات : رًس 

وسميته القيبة سابقته ويضهس هللا ًلي 

اين م طْت مثله ال مه كيب وال مه كرم 

كرام للؾيّ وزلييل و كالمي جيتكم  وا

كم رير م  ليساه جيله بالجوة البارزة هللا يجسا

قغرتوا وهللا 

الكل ارتيس مه كالم رًس اللي كان ػازق 

ٓيه ومضى وجلس جوب ابوه وباس راسه 

وطحالك يبه ؟ : وقال 

وهللا ماين بذير : ابو رًس بغوت مهسوز 

يالرًس ٓقست ابوي وتسألوي ًه حايل ماين 

بذيير 

تغبر جيلوي : رًس طابك يسه بيس ابوه وقال 

قبلك واحتسب االجر وال تقوف مه رحمة ريب 

ابضر يالرًس : ابو رًس وزموًه توسل 



رًس ػس مه ًيون ابوه وهو م كان ىاوي 

يبكي ابًسا وييرِ لو جلس يواهر بحالة اهله 

بيوهار 

ابو سييس زرل المجلس مى ًياله بسون 

كم : سييس وقال بغوت ًايل  احسه هللا ًسا

ياهل قاؿي جيوا وهللا ىيشيكم وابضروا 

بالميوىه ولو اىه حغل بيووا طيء كبير 

ىبقى اهل وجماًة 

هللا : ابو رًس ػس وقام رًس بساله وقال 

كم رير اقلقوا  يجسا

زرلوا وجلسوا وزرل كاسر بيسهم وهو 

يترىح وكان يحسب كرِ الجسار قريب موه 

ومس يسه وكاح بقوله مَمى ًليه و االرؼ 

ٓس شيب ورًس ومحمس له 

بسم هللا ًلييه امسكوه : شيب مسكه وقال 



يالله بوقت واحس : رًس زٓر بتيب وقال 

رٓيوه وكليوه مه مجلس الرجال ًضان 

يتوْس وماهي اال زقايق وػحى كاسر وكان 

راسه و حؾه شيب وٓتح ًيوىه وطاِ رًس 

واقّ متضمر ورآى ثوبه ويضرب ماء 

ػحيت يالحب ؟ : شيب ابتسم 

ايب تمر يييال : كاسر ابتسم وقام وقال 

محمس كلى مه المجلس وميه ٓارس والتمر 

والقهوة ميهم 

رقاك الضر : رًس مسك وجه كاسر وقال 

يييون اروك 

كثر وباس رضم رًس وقال  : كاسر قرب ا

رقاك الالش يالرًس 



مضوا الييال وجلسوا ورا بيت جسهم وكاىوا 

يسميون اػوات الحريم وبكائهم 

اااه يجسيت هللا يغبر قليبها : ٓارس بحسن 

ٓارس يرحم والسيك رالظ : رًس توهس وقال 

محس ىاقع 

هللا يجيله ٓالجوة وحرام بالله اين : شيب 

مسري كيّ بوسرل المجالس وهو ماهو 

قساموا ويقوزىا 

هللا يرحمه ويَْر له : كاسر 

اميييه : الكل 

وش كان ٓيه ؟ : محمس 

سركان الرئة : شيب 

كاسر ومحمس توسيت ًيوىهم وقالوا بغوت 

! اايضص : واحس 



وهللا الينيم ًضان كصا كان يكح : شيب 

اه لو كوا ىسري بس : كاسر بحسن وؿيق 

! استَْر ربك ًازك محلك : رًس بحسة 

! قؾاء وقسر آهم ولو تْتح ًمل الضيقان 

ايب ازره : كاسر مسح طوبه واستَْر وقال 

اطضهس بالله اىك جبتها : شيب توهس 

وش بيسوي ٓارسوا ؟ : رًس ابتسم وقال 

ابلص ػسق برجى للمجلس مى : ٓارس 

ًماين واشا رلغتوا زقوا ًلي 

محمس كلى بوكيت زراىه وسحبوا االربية 

اربى سيجارات وطَلوها ورصتهم السوالّ 

... بييييس

 ...................

ًوس الحريم 



بوات هيومتوا تكسسر الذاكر : سلمى بحسن 

ماهي قازرة تبكي وبس تْكر برًس وبولسها 

ااخ وزي احؾوها وارليها تبكي 

هللا يغبرها ويغبرىا كلوا : حويه 

امييه : الكل 

امضوا كيب ىجلس ًوسها : وًس 

الكل وآقوا ومضوا مى وًس لهيام وجلسوا 

هيومه : بضرى مسكت يسه هيام وقالت 

ًازي تبيه تبكيه ؟ 

هيام ابتسمت بسمة مكسورة وهي اللي 

كاىت محتاجة رًس وقالت بهسوء وػوتها 

ال م : يرجّ وكل طوي تمسح كرِ رضمها 

ببكي م ايب ابكي 

رّ الم الوالزة ؟ : وًس حؾوتها وقالت 



تكْيه توو ثاين يوم : هيام ابتسمت وقالت 

وطوي واىهار وم كوت مستيسة لوٓاة جسي 

محس كان مستيس وهللا وهللا : سلمى 

يذّْ ًليتس يالسىيا 

هيام حقت راسها بحؾه سلمى اللي كاىت 

تمسح و راسها وػاروا يسولْون ًه 

حياتهم مى جسهم ومواقّ موها الحشيوة 

وموها المؾحكة 

ااييه ػح سلومتوا حامل الوسذة : حويه 

اىهرت ًوس جسيت : سلمى ؿحكت وقالت 

ورربت السبرايس 

! يوسذة ليه تبيوها سبرايس : بضرى 

: هيام قبغت سلمى وقالت وهي تؾحك 

اطتاقت لقبغتي 



ههيياااااام : سلمى ٓست وػررت وقالت 

يسزززقق 

هيام والبوات كاحوا يؾحكون ًليها وقالت 

! قلييالت ازب : سلمى 

! ٓيه ريحة زران : ليه 

ًوستس اربية ارتاري واحس موهم : حويه 

ليه كليت راسها وطآت الييال بقرِ 

هللا : الحوش تحت الوذل جالسيه وقالت 

رًس وكاسر ومحمس والصيييب موجوزيه 

رًس ؟ : هيام قامت وقالت 

اِ حموز : بضرى مضت وىاهرت وقالت 

لبى روحه 

كاسر يبوات تيباااان مره : وًس 



هيام ىاهرت ميهم وطآت ّرًوزها 

اهم طيء اىهم يقليون : وابتسمت وقالت 

اىْسهم مه جو الحسن والوكس بالتسريه هللا 

يبيسه ًوهم 

اميييه : الكل ؿحكوا وقالوا 

زرلوا البوات وطوي وقاموا الييال وكليوا 

. للمجالس 

 ..................

مرت الثالث ايام وتسكرت بوابات اهل 

قاؿي ميلوة بساية ًسة ام محمس و زوجها 

وميلوة ىهاية ايام اليساء 

كاسر الصبايح طلها ميي بوحقها ورا : رًس 

البيت والبوات يسرلوىها 

رل الصبايح ولسك ػار له يوم : محمس 

يوتنرك 



تروح تجيبه ؟ : رًس ابتسم وقال 

تم بس بيسرلوين ؟ : محمس 

رص سياريت وبقاقتي : رًس هس راسه وقال 

ٓيها اشا احتجتها واشا وػلت ًوسهم قول 

لهم اىا رال الولس وػار ًوسىا ًساء وكصا 

ابضر : محمس ابتسم وهس راسه بويم وقال 

تبضر بالجوة يحموز : رًس 

كلى محمس و سيارة رًس وزرل رًس وكاسر 

للحوش وىسلوا الغحون ولّ رًس بيلحق 

كاسر اللي كلى واستوقْه ػوت اطتاق له 

رًس : ػوت هيامه اللي قالت 

ًييون الرًس : رًس لّ لها وابتسم وقال 

يهيامه 



هيام ُقت وجهها وهي م تبي تبكي قسامه 

اااخ بس : وقالت 

تقسم رًس وحؾوها بكل قوته وىسل راسه و 

تسمحيه يل اىهار : كتْها وقال بغوت مهسوز 

؟ 

هيام ًلقول بكت وىسلت زموًها وحاوكت 

رقبته وارتْيت ػوت طهقاتها وابتسم رًس 

بؾيق وىسلت زموًه بحرقة و رسه وكاح 

بقوله و ركبه وهيام بحؾوه كاىت هيام تّضس 

ًليه كل م ّطس ًليها وقال بغوته الثقييل 

اااه يهيااامي جسي رااح قساموا : والباكي 

وبييه يسييوا وال اىتننر يضوِ ولسي جسي 

ماات بتاريد والزة ولسي االول بغيير اتصكر 

وٓاته كل م ٓرحت أليهم بيمره الجسيس اااه 

مه بيضْي الوار اللي بسارلي 



هيام كاىت طهقاتها اًلى مه رًس اللي كان 

وزي : يبكي بكتمه وقالت بغوتها الباكي  ًّ ر

اترك ىْسك يل كلى اللي ٓيك قسامي 

رًس قام ومسك يسها ورصاها لبيت ابوه 

وزرل وكلى يف هيام اللي م كاىت تضوِ 

القريق كويس مه زموًها وكل طوي 

تمسح رضمها اللي ػار احمرر ورسوزها 

اللي حمرت مه السموو وزرلت ميه لَرٓته 

وسكر رًس الباب وراه ومضى بهيام لسرير 

وجلسها وحف وجهه ًوس ػسرها وحاوكته 

هيام وطهق رًس بأًلى ػوته وهو يبكي كان 

ػوته يقضير ويكسر ويحسزن ّطست هيام و 

وزها اللي كان موهار ويبكي وػراره كان  ًّ ر

موتضر بأرجاء الَرٓة بكى رًس حتى حس اىه 

طوي ويموت واىتهت زموًه وكلى كل اللي 



بذاكره بيه احؾان هيامه وقال بغوت 

هللا يجيله بالجوة : مبحوح 

: هيام ابتسمت وباست راسه بقوة وقالت 

اميه اجمييه 

رًس ابتسم ورٓى راسه لها وكان قريب مه 

وزي ابوستس بس برجى : مبسمها وقال 

اىهار 

بسم هللا : هيام ؿحكت وباست رسه وقالت 

و ًمرك يحبيبي 

رًس قام واىسسح و ٓراطه ورجى هيام و 

مذسته وارتاحت بمكاىها وتقسم رًس واىسسح 

و حؾوها وحاوكته هيام بيس واليس الثاىية 

تالًب طيره وماهي اال ثواين وُرق رًس 

بوومة ييتبرها تجسيس روح وحياة بحكم اىه له 

ايام وليايل م شاق كيم الووم ٓيها 



بيس روحي اللي ىاموا : هيام ابتسمت وقالت 

رٓيت راسه لغسرها واىسسحت هي برؿو 

 ايام مه مذيم ٥واستسلموا لووم بيس تيب 

.. ووالزة ووٓاة جسهم كان كل طيء مهلكهم 

 .....................

.. بييييس جًسا ٓأحس السىساىات 

اىقم وسس حلقك ولحس بييرِ : كارق بحسة 

! اين هربت 

اليسكري والسالح و راسه بيس م سحبه 

رالظ : كارق موه وهسزه ٓيه قال برًب 

يقارق اليه الضيقان وبقليك اىا بس 

التصبحوي وراي اهلي وىاسي اليَرك 

! الضيقان 

االن امص : كارق ابتسم 



مضى اليسكري وٓتح السىساىة االىْرازية 

وكلى مى كارق وكان كارق ماسكه بكل 

قوته واللي لوى شراو اليسكري اىه اػَر 

مه كارق واىحّ واؿيّ كان كارق وحص 

بالوسبة له 

! اىتتببه يالبسر ال تْؾحوي : كارق 

ابضر ابضر : ُالب برًب 

كارق ابتسم ومضى ميه ووػلوا للبوابات 

ولّ ُالب و كارق اللي كان يواهر ٓيه 

وزي استمتى : بضكل مقرِ وقال بذبث 

ميك قبل اكلى مه اول م اىسجوت واىت 

تجصبوي 

!!!! ااايضضص : ُالب توسيت ًيوىه وقال 

كارق ابتسم وطال ُالب بيسيوه تحت 

مقاومة ُالب وػراره المرًب وهو تووه 



متسوج وًمره ػَير وال يبي يويسم مستقبله 

وطرٓه مه واحس قصر مثل كارق 

ّطس ُالب يسه وسحبها ورجيها بقوة و وجه 

كارق اللي ػرخ بألم وترك ُالب اللي 

ركؽ ًلقول للسجه بس كارق كان اكول 

واسرو وسحبه مه جسيس وحقه و كبوت 

: السيارة واًتاله وقال بحسة وبغوت مرًب 

!!! م وزك تسس حلقك 

ُالب كاىت ًيوىه ترجّ برًب وتصرِ 

كارق تكْى ال : السموو وقال بغوت مهسوز 

تسويها كارق اىا استَليت وهيْتي 

وكليتك تكْى التسمرين 

كيب ًازي ًيص ميي : كارق ؿحك وقال 

بغرِ ًليك وازليك وطْيك ىكسي كصا ترا 

بتستمتى ميي وبييجبك 



م تذااااِ رببك اىت : ُالب ػرخ وقال 

! يالضاااش 

كارق حاوـ بيسه و رقبة ُالب وروقه وقال 

! بسس ًاااز : بحسة 

ُالب كان يحاول يقاوم كارق ويؾرب ٓيه 

لحس م استسلم كارق وترك ُالب يروح بيس 

م حاول يلمس طرٓه وبيس م ًيضه رًب 

وراله يييص بضذغية مهسوزة 

! اىاا اورييك يبه الكلب : كارق بغوت ًايل 

ُالب وهو يحاول يؾبف بسلته وكان يركؽ 

للبوابة ويقالى وراه بكل رًب وهو يضوِ 

هيئة جسم كارق اليريؾة وٓس اول م ػقى 

بيسكري 

ُالب ؟ : اليسكري 



ُالب كاح قلبه وػرخ بأًلى ػوته وهو 

تكككْْى الححقووويي : يقول 

ُاااللب : اليسكري ٓس برًب وقال 

! طْْيييك 

ُالب كاح مَمى ًليه بيه يسيه ًيس 

يييييياال تييياالووا : ًيس بغوت ًايل 

ٓسوا اليساكر وكان كارق يراقب كل طيء 

بأبتسامة ربيثة والسران بيه طْايْه وقال 

يحلوه شا الغَير : بغوت طبه مسموو 

اُمى ًليه هصا واىا م لمسته وال حس ٓيوي 

 ًساكر زارليه ٨سكت طوي وهو يضوِ 

االن زور ولس : للسجه وميهم ُالب وقال 

رًس 

مضى كارق حتى وػل للسيارة اروياه 

سلالااام يررججااال : وركب وقال بحسة 



ارررححبب يالبققلل : تركي ابتسم 

هال هالا ًليكم السالم كارق قلبي : حارث 

يالله اىسلوا وًقوين : كارق ابتسم وقال 

السيارة ًوسي مضوار سريى للمستضْى 

اليسكري 

حارث مضى بالسيارة حتى وػلوا لمحقة 

بوشيه مهجورة وٓيها سيارة ثاىية ىسلوا 

اثويوهم وتركوا كارق لحاله ومضى متجهة 

للمستضْى اليسكري 

وػل كارق بيس مسة كويلة مه السجه 

للمستضْى ووقّ بييس مه البوابة وطاِ 

كبها محمس وقال  سيارة رًس اللي كان را

!! ررًيس ههالااا وهللا : بغوته الثقييل 

وقّ سيارته وىسل موها واتجهة لليسكري 

اللي ًوس البوابة وكان ميقي كارق ههره 



وزرل بسرًة بسون محس يضوٓه ووقّ 

بهسوء وكان مركس و سيارة رًس اللي وقْت 

ٓالمواقّ 

" ًوس محمس " 

تقسم محمس بسيارة رًس اللي كاىت ميروٓة 

بيه الؾباـ وٓتح له اليسكري ًلقول 

وزرل ووقّ ٓالمواقّ واستوقْه ػوت 

! آا واىا احسبك رًس : يقول 

محمس لّ واىغسم مه اللكمة اللي تسسزت 

بوجهه وكاح محمس و االرؼ وهو مغسوم 

اهااا حممووزز : وطصا اًتاله كارق وقال 

وش !! مه اىت : محمس ٓتح ًيوىه بألم وقال 

تبيي 

اىا موتكم يأهل : كارق همس بأشىه وقال 

قاؿي 



كيب مْروؼ اراِ : محمس ابتسم وقال 

الحيه ؟ 

ابس محس قالك تذاِ : كارق ؿحك وقال 

بس مغيرك بتذاِ 

محمس كان يقاوم ويحاول يبيس كارق مه 

!! قمم موويي كييب : ًليه وقال بحسة 

حموز تسوجت ػح ؟ : كارق ابتسم وقال 

وطسرلك : محمس رز برز مذتغر وقال 

! يذوي 

ببضرى وًوسك بوت : كارق ؿحك وقال 

اسمها لميس بيس ػح وال اىا ُلقان ؟ 

محمس اطتف وتوسيت ًيوىه وسحب يسه 

: وؿرب وجه كارق بكل قوته وقال 

!!! تيييقببب تققوول اسم حرريمموواا 



وش الَيرة : كارق ؿحك بغوت ًايل وقال 

الذايسة اللي ًوسكم يييال قاؿي ؟ 

محمس قام وىْؽ ثوبه مه التراب اللي ماله 

! اىت مه : وقال بحسة 

كارق قام وهو يمسح رضمه اللي ىسٓه 

اىا اللي كيحت رًس باليواية تتصكر وال : وقال 

؟ 

طللوون : محمس توسيت ًيوىه وقال 

!!! كليتتت 

كارق قرب ومسك ٓك محمس اللي كان 

محس يقسر ًلي : اقغر مه كارق وقال بحسة 

كمل اللي تركته  اال رب اليالميه وجيت ا

ىاقع 

وش بتسوي ييوي ؟ : محمس ابتسم وقال 



بصبحك وبصبح ايهم الغَير اللي ىايم : كارق 

زارل ويوتنر راله الحلو يجي يأرصه 

محمس راِ مه كارق وكيّ هو ييرِ كل 

طيء وقال بغوت ثابت ًكس الرًب اللي 

وهللا اىك تبقيي : زب قلبه 

كارق كلى سالحه وحقه و راس محمس 

ابقي ؟ : وقال 

وش كيب اشا اكلقت : محمس ؿحك وقال 

ًلي تراك بمستضْى ًسكري واليساكر 

يحْوىك مه كل جهة ييوي قغاظ مه اول 

! وقغاظ الحيه ارحموا وارحم ًمرك 

م يهم بس بيس ًساء جسك ًساءك ؟ : كارق 

هللا يييوهم ويييه لميس الغَيرة بتييص 

بسون ابوها 



يرجال لو بتقلق اكلقت مه اول : محمس 

بس م تقسر 

كارق ابتسم ولّ السالح وؿرب محمس مه 

ورا راسه وكاح مَمى ًليه وارص بقاقته 

وكل اُراؿه ولبس ىنارة محمس الضمسية 

و راسه ومضى وزرل للمستضْى بكمام 

سالم ًليكم : اسوز ووػل للويرس وقالها 

ًليكم السالم كيّ اساًسك ؟ : الويرس 

جاي استلم ولس ارتي : كارق 

ميه ؟ : الويرس 

يذتي ايهم به : كارق بسأ يتورٓس ويتوتر وقال 

رًس 

ايييه ايهم يحلوه : الويرس ابتسمت وقالت 

ػسق ماطاءهللا ابضر طويات واجيبه 



اميه واستيجلي ًوسىا : كارق ارتاح وقال 

ًساء والزم ارصه ألمه ألىوا بورجى للسيرة 

االن : الويرس 

مضت وكليت للحؾاىة وجلس كارق يوتنر 

وماهي اال ثواين وكلى ايهم بالسرير وكان 

ػَيير ويجوه ٓيه مه رًس الكثيير وارص كل 

مالمح ابوه وم ٓرق ًوه اال بضْايّ هيام 

وُمازاتها 

ًقوي بياىاتك : الويرس 

كارق مس لها كل بياىات وبقاقات محمس 

وسجلت كل طيء وطآت تضابه االسماء 

واتؾح لها اىه راله ػسق 

كارق تقسم وطال ايهم بيه يسيوه وباس 

بسم هللا و قليبه الغَييير : راسه وقال 

! اطهس بالله اىه طابهه الرًس 



الويرس سلمت كارق كل طيء مه بياىات 

واوراق ايهم وطهازة ميالزه كل طيء حرًٓيا 

كلى كارق وايهم بحؾوه يبكي بهسوء ابتسم 

كارق وطال الكمام مه وجهه وىسل ىنارة 

يحبيبيي اللي : محمس وقال بغوت ًايل 

يبكي لييه ليه ؟ 

ايهم زاز بكائه ومضى كارق للبوابات وطآه 

مه اىت وكيّ : اليسكري واستوقْه وقال 

زرلت ؟ 

وش اللي كيّ زرلت كوت مووم مى : كارق 

! ولس ارتي 

! بقاقتك : اليسكري 

كارق سحبها مه جيبه بهسوء وسوى اىه 

مبتلص بأيهم وطاِ اليسكري البقاقة 

محمس ؟ : وقال 



ايه ىيم محمس : كارق 

كيّ بتقلى كيب ؟ : اليسكري 

مى ولس ًمي رًس ابو الولس : كارق ابتسم 

اللواء : اليسكري ارتيب مه اسم رًس وقال 

! رًس به محمس 

ايييه هو : كارق ابتسم 

تْؾل : اليسكري ؿحك وقال 

وطصا  )كلى كارق وهو يؾحك وقال بوْسه 

الَباء كلهم سبايك مضيتها ًليهم يليوم 

 (! القوووة بس 

ركب السيارة وىسل ايهم جوبه ومضى ٓيه 

!! رالااظ يووىو ازًجت ام امي اىكتم : وقال 

كان ايهم يبكي برًب مه ػراخ كارق ًليه 

" ًوس اليسكري " 



كبر الميجبيه بضذغية الرًس  كان مه ا

وتموى اىه يجي يوم ويكلمه ٓيه ووػلته 

بسق ًليه ابارك له المولوز : الْرػة وقال 

رٓى جواله وزق و رًس ووػله ػوته الثقييل 

هال ؟ : وهو يقول 

ارحب اللواء رًس ؟ : واثق 

هال ايه مه ميي ؟ : رًس 

اىا الجوسي واثق به ًلي : واثق 

وىيم وهللا وش بَيت : رًس زٓر بملل وقال 

؟ 

واثق كان يتراًس مه ػوت رًس الؾذم 

بس طْت رال : واللي كان هيبة وقال 

ولسك وولسك قبل طوي كالييه مه البوابة 

بيركبون ميك تأرصهم وقلت ازق ابارك لك 



بيركبون ميي ؟؟ : رًس ٓس وقال 

! هاه ؟ ايه هو قايل اىه بيروح ميك : واثق 

كيب طوِ ًوسك : رًس احتس ػوته وقال 

سياريت ًوسكم كيّ اجي ارصهم ! ويه راح 

! وكييّ ٓاتك تْغيل كصا 

ًيال : واثق اتجهة لَرٓة السكيوريت وقال 

سيارة اللواء رًس ًوسىا ؟ 

ايه زرل قبل ىع ساًة او : اليسكري 

ساًة مسري 

: واثق ٓس برًب و ػوت رًس اللي يقول 

!! وويييوك ووش ػاارر ولسي مى ممييه 

!! مى راله وهللا اىا طْت بقاقته : واثق 

سكر رًس اول م زرلت هيام الَرٓة وهي 

حبيبي ػحيت ؟ : كالية مه الحمام وقالت 



يروح حبيبتس ايه ػحيت : رًس 

بروح اىا لبيت جسي كيب ؟ : هيام 

رًس استَل الْرػة اىه يوْرز وم تضك هيام 

ايه يروحي روحي وطويف جسيت : وقال 

وسلميوي ًليها 

واىت و ويه ان طاءهللا : هيام ققبت وقالت 

؟ 

بروح استلم ايهم رٓؾوا ييقوىه : رًس 

محمس 

تمام : هيام ؿحكت وقالت 

لْت بتقلى بس سحبها رًس مه يسها وباس 

لبى الشيييه حتى وهو زًالن : مبسمها وقال 

يجوه يالبييييه يالهيام 



هيام ُقت وجهها ورٓيت طيلتها و طيرها 

ولْت بسون اي رز ورًس يتأمل رغرها اللي 

اىحت ًلقول ورجى وكان يؾرب ويوسّ 

 (اااااه يويييل حااايل  )بقلبه وقال بوْسه 

مضى ولبس ثوبه وًسل طماُه وكلى 

يالْارس : مستيجل ووقّ وقال 

يالبيه يالرًس : ٓارس لّ وقال 

مْتاح سيارتك االن : رًس 

وهللا اين ميك : ٓارس اتجهة لسيارته وقال 

استيجل : ركب رًس ًلقول ومضوا وقال 

للمستضْى اليسكري 

! ًسى م طر : ٓارس 

ان طاءهللا اىه مو اللي ببايل : رًس 



كان ٓارس يسوق ورًس جوبه يسق و محمس 

اللي م كان يرز ابًسا وقلب رًس يتراًس 

ووػلوا بيس مسة للبوابات وكلى واثق واول م 

طاِ رًس ٓتح البوابة وزرل ٓارس وىسل 

رًس ركؽ اول م طاِ سيارته ووقّ بييس 

اول م طاِ محمس كايح وراسه يوسِ كان 

هالمونر مرًب ومحس كان ىاقغه مه اهل 

قاؿي 

!! محمممسز ؟: ٓارس ػرخ وقال 

رًس ركؽ مى ٓارس واليساكر جاوا كلهم 

وبيؽ مه الممرؿيه اللي كاىوا برا وطالوا 

محمس زارل واسيْوه ًلقول 

ووولسزييي : رًس بغراخ مرًب و الويرس 

!! مييى ميييوه 



مى راله : الويرس بكت ًلقول وقالت 

سلمته له قبل ساًة مه االن 

راله مغاااب ًوسكم وم استللم : رًس بحسة 

الولسز وقسسم باللي رٓى سبى وىسل سبى ال 

يغيير طيء لولسي م احاسب اال اىتي 

!! ساااامية 

رًس مايل زرل وهللا بياىاته : الويرس بذوِ 

! كاىت ػحيحة وتأكست موها بيس 

رًييسز : رًس توسيت ًيوىه وقال بغراخ 

 !!!

حؾرة اللواء اسْه : الويرس 

اااه : رًس مسح لحيته وطوبه بيسيوه وقال 

يالْارس ولسي وييوه 

مسري هللا يستر بس : ٓارس برًب 



اوػْي يل : رًس لّ ًليها مه جسيس وقال 

طكل اللي ارصه 

يًبا وًريؽ : الويرس  مسري ىْس كولك تقر

وٓيه طامة ًوس ًيوه 

!!!! كااارررق : رًس ٓس برًب وقال 

!!! ااايضص مسستححييللل : ٓارس ػرخ 

وييمييه بالله اىه مو : رًس ابتسم وقال 

! بهييه 

يرججلل مستححييل ىاسي اىه : ٓارس 

! باألىْرازي وحكم ًليه بالقغاظ 

هصا وجهي يالْارس : رًس مسك وجهه وقال 

اشا م هرب 

يويل قلبي ًليك : ٓارس مسك راسه وقال 

!! ي ايهم 



رًس زرل و ُرٓة محمس وكان ػاحي وقال 

! ررًيسز وولسززك ميى كاااررقق : بغررة 

ازري هللا يارصك ازري اىكتم : رًس 

وقسم بالله اىه ؿربوي وال وهللا اىه : محمس 

يذسي يقرب موه واىا راله 

امحق رال تكْى : رًس ابتسم 

اشلّ طوِ ويه الولس ! توكت : محمس 

سس حلقك كيب : رًس 

اليه ابوه يرجال وهللا : محمس ابتسم وقال 

اىه قوي وًريؽ 

رله يواجهوي كيب وريب ال : رًس ؿحك 

اطقه شا اللي يهايف وكل هجماته يل مه ورا 

ههري اليه والسيوه ررذذممه م يقوى 

يواجهوي وجه لوجه 



رًس امص بسرًة : ٓارس 

كتب : كلى رًس وقال  حموز بالسالمة ا

بياىاتك والحقوا 

يسلمك ريب : محمس هس راسه وقال 

" مضوا ٓارس ورًس وٓس رًس و اتغال مه 

" ًؾيسي 

رًس ويوكم ؟ : كاسر 

اىت ويوك ؟ : رًس 

ٓالبيت : كاسر 

كويس وشيب ؟ : رًس 

! وطْْييك : كاسر ققب وقال 

! يذوي م ٓيه طيء ًلموي ويه شيب : رًس 

يف زوامه : كاسر 



! كيب رلك ًوس اهلوا ال تقلى : رًس 

و رضمي : كاسر 

ميسالمة : رًس 

سكر رًس ومضى مى ٓارس وركبوا سيارة 

ٓارس وكليوا مه المستضْى وطوي 

ولحقهم محمس بسيارة رًس 

 .......................

يف بيت ابو محمس 

هال هال بهيومتوا : ام محمس 

: هيام تقسمت وباست راس جستها وقالت 

طذبارتس ي أم محمس ؟ 

بذييير جيل جستس بالجوة : ام محمس 

اميه اسميي : هيام ابتسمت بؾيق وقالت 

جسة ولسي بيجي بيس طوي 



الكل ٓسوا وؿحكوا وٓرحوا 

ماطاءهللا تبارك هللا بوضوِ مه : ام رًس 

رصا مالمح مه ابوه وال موتس 

احسه ىسذة رًس : سلمى 

التحسيه تأكسي : هيام ؿحكت 

! احلْي واىتي : ام هيام 

مسري وهللا م ركست ٓيه بس كان : هيام 

ىْس ًيون رًس 

يالبيه يالرًس ويالبيه يولس الرًس : ليه 

اي وهللا يالبييييه : حويه ابتسمت وقالت 

يالرًس 

: هيام تذغرت ورٓيت حاجبها وقالت 

! طسًوة واىا يهوزية 



ميليتس : ؿحكوا كلهم وقالت ام محمس 

موهم يبوتي اطهس بالله ان حم رًس قام يوم 

" مرأة " رصاتس مرته له 

يالبيه يجسة : هيام 

تقسمت هيام وحؾوت جستها اللي حاوكتها 

وٓسوا البوات كلهم وزرلوا بالحؾه 

وًس تيايل : ًهوز 

هال ؟ : وًس قامت وقالت 

ابوىا زق ًلي اليوم ويسأل ًوتس : ًهوز 

مه السجه 

وش قلتي له ؟ : وًس زٓرت برًب وقالت 

ًهوز اللي كاىت ارت وًس وطوق مه " 

" ابوهم 

وش بقوله ييوي ؟ : ًهوز 



مو مهم لياز تكلميوه وبلكيه : وًس 

هو كويس ميي ليص اررب : ًهوز ؿحكت 

ًالقتي ٓيه 

! كقيب ليه تيلميوي : وًس بحسة 

! وش ًضاىه سألوي ًوتس : ًهوز 

كيب م يهموي لياز تقوليه له طيء : وًس 

ًوي وال ىاسية وش سووا ٓيوي جيلتس م 

تييضيوه 

اسْه ابضري : ًهوز حؾوت وًس وقالت 

طسًوة تيتصريه : وًس حاوكت ًهوز وقالت 

! مالتس شىب 

وش : مضوا ومسكت طوق شراو وًس وقالت 

تبيه بيهوز ؟ 

هي اللي ىازتوي : وًس 



ايوه ؟ وش تبي : طوق 

وال طيء : وًس 

لياز تقربيه موها اىتي ًارٓة ان ابوي : طوق 

للحيه ميها 

! ايه ازري بس ًهوز مالها شىب : وًس 

احسه رليتس يالسبضة : طوق 

رليتس ػسق موي اىتي اللي وش : وًس 

ػار و هازي ؟ 

ليوته مسري : طوق 

كيب اسميي ميتس : وًس ؿحكت وقالت 

رقمه ؟ 

ايه : طوق استَربت وقالت 

كيب زيق ًليه : وًس 



كم مر اػالً ؟ : طوق 

مسري وهللا بس اسبوًيه او ثالث : وًس 

!! يمه : طوق كاليت جوالها وقالت 

طكل اليريس كار : وًس ؿحكت وقالت 

 ايام ١٠ال ال يَبية هازي مرسل قبل : طوق 

 !!

وًس طهقت وؿربت راس طوق بذْه 

اىتي السبضة وهللا : وقالت 

: طوق قرت الرسالة وكان مكتوب ٓيها 

السالم ًليكم حبيبة ًمري وطويق كله بتأرر 

طوي وكلمت حمس وراًاين ٓكتب الكتاب 

بس يويلك تْكريه اين م بأرصك احبك 

واىتبهي لوْسك يييوين 

: والرسالة اللي بيسها كاىت قبل يوميه 



كم بجسكم وتكْيه اىتبهي  احسه هللا ًسا

لقلبك التحسىيوه وهللا ان وزي اىك بحؾوي 

واواسيك اطتقت ألحؾاىك هللا يجميوي 

بك بالحالل يروح هازي 

يوىووس رومووسيي وبيسيه : وًس ػررت 

قس حؾوتيه ؟ 

ايه حؾوته مره وحسة بس : طوق 

! يمه طوق وطصي الجرأة : وًس 

اخ وهللا اين مسري : طوق ًبست وقالت 

هللا يسامحوي 

اميه رزي ًليه وقويل له يجي بيس : وًس 

اليساء بضهر 

تمام : طوق 



مضت وًس وزرلت للغالة والكل كاىوا ٓيها 

يسولْون مى ام محمس ويَيرون مه جوها 

ليه وش تسولْون ٓيه ؟ : وًس 

مسري يقولون سالْة ػارت : ليه ؿحكت 

لهم موسمان 

ًاز وقتها كان محمس يحبوي بس م : ام رًس 

قسر يجي يذقبوي ًضاين مه ًايلة ُير 

ًوكم 

اييه ٓريسة ومميسة ىازيه لبى روحها : ليه 

وجيلوي قبلها 

امييه هللا ال يحرموا موتس يمه : حويه 

وال موكم يارب : ام رًس ؿحكت 

ػسق اهل امتس موهم ؟ : وًس بهمس 

م تيرٓيوهم م تيرٓيوهم : ليه 



ٓيه وحسة م هي : وًس زقتها وقالت 

ًاجبتوي كاىت تواهر كاسر بيوم زواجوا 

ميه التقوليه رتام ؟ : ليه ؿحكت وقالت 

وطيرِ امي اىا : وًس ققبت وقالت 

اال رتام تحب كاسر مه وهي ػَيرة : ليه 

وكاسر ؟ : وًس 

ايه يحبها كان بيالقة ميها اػالً بس : ليه 

مسري للحيه وال ال 

وررربييي م يسللم : وًس طهقت وقالت 

الوسسد 

مضت وًس وليه وراها تؾحك وكليت 

والبيوت م ٓيها اال الحريم وكاسر برا لحاله 

كاااسسر جييللك الكسسرر : وًس بغراخ 



كاسر ٓس برًب وكاح زراىه و االرؼ وقال 

هااه يالوًس هاااه : بغوته الثقييل 

اًيقبب هوييت بوار : وًس طهقت وقالت 

! جهوم واىا استَْر هللا 

كاسر رٓى ثوبه وكار لها واىْجيت وىسل 

اهجسي ال : كاسر وباس مبسمها وقال 

اهجستس 

هللا يققررْٓك : ليه ػررت 

وش سويت ؟ : وًس ػومت بمكاىها وقالت 

كاسر ىسل يبي يييسها بس ػررت ليه 

ووولسز اسسستح و : وزٓته وًس وقالت 

وججهكك 

اااه لصشيييصه م : كاسر ابتسم بذبث وقال 

اتحممل 



يمه اروتس : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

يجصب 

يقرِ قغستس ؟ !!! يجصب : ليه 

ليه اهجسي ترا شيب : كاسر ؿحك وقال 

ارس واليه موي 

تصكرت ليه شيب بالسيارة وهم ٓالمذيم 

: وكان جريء بضكل مرًب وقالت بهسوء 

! وطسرله الحيه 

اظ بس واىتي وش بَيتي ؟ : كاسر 

السٓت رتام للحيه ميك ؟ : وًس 

اااه يذتام : كاسر مسك قلبه وقال 

ًيضضضضووااا للحيه : ليه ؿحكت وقالت 

تحبها 

الحب االول مقسر اقاومها : كاسر ابتسم 



كيب ليه : وًس كاىت تواهره بحسة وقالت 

تبوسوي قبل طوي ؟ 

ألىتس مريت وحاليل : كاسر 

اها ييوي الموؿوو مو ًه حب ؟ : وًس 

وزي ؟ : كاسر  ًّ طسزًووهه و

وًس امضي م يستاهلتس : ليه 

وًس مسكت يس ليه ولْوا وكار كاسر 

: وحؾوها مه وراها ورٓيها مه االرؼ وقال 

اهييييمتس يوًس الكاسر 

ُغب ًلييك يكاسر : وًس ؿحكت وقالت 

الوًس 

كسرها يارب : كاسر  ًساين م ا

كم مَغتوين : ليه  ياللييييل الحبيبة ترا

! ٓبيتكم والحيه هوا بيس 



وزه كاحوا يؾحكون بأحؾان بيؽ  ًّ كاسر و

 )قسام اىنار ليه اللي زرلت وقالت بوْسها 

الحيه ليه شيب مو موجوز وجى وحضوي مره 

 ) !

حبيبي كيْتس ؟ : كاسر 

بذييير جيلك بذييير : وًس ابتسمت وقالت 

توو ػرت بذير بيس مبسمتس : كاسر 

يذيي احبببك : وًس مسكت رسوزها وقالت 

اهييمتس : كاسر 

لْوا و ػوت سيارة وطاِ كاسر شيب وقال 

وًس ازرلي : 

ًساك : زرلت وًس وكلى كاسر لصيب وقال 

و القوة يبو ًبسهللا 

هللا يقويك يالكاسر امص تذاويوي ؟ : شيب 



مضيوا : كاسر ركب وقال 

يالله : شيب 

يويلي مه رًس قايل اجلس : كاسر ابتسم 

بس ملل يذي 

ميليك بوجهي اىت : شيب ؿحك وقال 

مضوا مه البيت وٓؾى البيت مه الييال 

 ..................

يف برحة ٓاؿية 

كارق ىسل وارص ايهم ميه وزق و رقم هيام 

الو : ووػله ػوتها وهي تقول 

يالغوت اللي واحضوي : كارق ابتسم وقال 

مييه ؟ : هيام قامت مه الغالة وقالت بحسة 



اللي كان بيؾيى طرٓتس قبل : كارق بحسة 

يلمستس رًس ومْروؼ ان الولس اللي بيه 

!! يسيوي ولسي اىا 

كارق ؟ : هيام م استوًبت وقالت 

يروح كارق : كارق هام بموقوقها وقال 

! وش ػوت الووىو اللي ًوسك : هيام 

ولستس ايهم : كارق 

كاح جوال هيام و االرؼ وطهقت بكل 

يووييلل قلببيي و جووييوويي : قوتها وقالت 

 !!

اسلمي كاح الجوال : كارق ؿحك وقال 

ههههههههههه 

البوات واالمهات ٓسوا و ػوت هيام وركؾوا 

لها 



!! ووطص الساللْة : ام رًس برًب 

: هيام بكت بحرقة وارصت جوالها وقالت 

كاااررقق 

يييوىه يروحه لبيه : كارق ابتسم وقال 

اىا : هيام وسف اىهيارها وطهقاتها قالت 

ىاريتك م تسوي أليهم طيء 

كارق ابتسم وهو يضوِ كيّ البوات 

مه ًيوين : يذؾيون له بسرًة وقال 

ابضري م بسوي له طيء 

!! كاارق اللي اكلق و رًس : حويه بغراخ 

الكل طهقوا وٓست سلمى وسحبت الجوال 

ااسسمميى : مه اشن هيام وقالت بحسة 

! يوييللك تقررب مه الولس سااامى 

مه اىتي ؟ : كارق ابتسم وقال 



اىا موتك واىا يومك : سلمى بكل قوتها 

االسوز واىا اللي بجيب راسك واحقه تحت 

! السيّ اىا سلمى اللي وهللا م تسلم موها 

اِ اِ وش الكالم ووش القوة شي : كارق 

ولو حقيتك تحتي ًرٓتي القوة شي 

! تذسسي يالكلب : سلمى ؿحكت وقالت 

اااه ليتك بيه يسيوي ًضان اًلمك : كارق 

! مه اللي يذسى 

المهم احسب ليمرك ساًة بالكثير : سلمى 

واىت بالسجه 

ايه ػح وػلي للي ًوسك اىهم : كارق 

ُيروا حكمي وم بيقغون يب كيب ؟ 

ابضر وػله لهم اىت : سلمى ابتسمت 



كاىت سلمى تكلم موغور مه جوالها وًقته 

كل طيء وموقى المكالمة وكلى موغور مى 

ٓريقه وزق و رًس واتجهة رًس وٓارس 

ومحمس لهم وزقوا و شيب وكاسر ولْوا 

ورجيوا لهم ًلقول والكل اجتمى ًضان 

يلحقون و ولسهم 

سكرت سلمى وابتسم كارق وكسر 

الضريحة اللي ميه وارص ايهم وركب السيارة 

وهو ًارِ ان سلمى زوجة موغور وكار 

ًلقول ًضان يبتيس ًه الموققة 

وماهي اال زقايق ووػلوا موغور وٓرقته 

وطآوا الضريحة وقالوا لموغور 

ميليه بوحغله قريب : موغور بحسة 

مستحيل اىه ابيس 



موغور لّ وطاِ سيارة ٓارس واطر له 

: يكمل كريقة قسام وىسل رًس الضباك وقال 

سالمات ليه ؟ 

: موغور اطر له يكمل وقال بغوت ًايل 

كملوا قسام 

مضى ٓارس ومحمس وموغور بسيارة رًس 

موغور وش اليلم ؟ : وراه وقال محمس 

م ٓيه اال كل رير ان طاءهللا : موغور 

ان طاءهللا : محمس 

: مضوا كلهم وزقت هيام و رًس ورز وقال 

هال 

وزها  ًّ هيام بكت اول م سميت ػوت ر

اه يالرًس ايهم وييوه : وقالت 



تكْيه يهيامي : رًس مسك ٓذصه بقوة وقال 

التشيسيه ًلي ان طاءهللا اىه بذيير وابضري 

بوحغله 

ولسي ال يروح يالرًس : هيام 

! ولسىا : رًس بحسة 

كله مه : هيام سكرت بوجهه رًس وقالت 

رًس كله مه مغايبه وولسي اللي م كمل 

كلها  ! اسبوو هو اللي ياكلها واىا اللي ا

! هيام تيوشي مه ابليس : ليه بحسة قالت 

! اًوش بالله مه اروتس : هيام 

ههيييه : ليه ػررت بوجهه هيام وقالت 

!! اىتي وش شىببه اروي 

!! هيام رييير ان طاءهللا : حويه بحسة 



اسكتوا هي : ام رًس مسكت بواتها وقالت 

رايْة و ولسها وبتبسيه ًليوا كلوا كبييي ترا 

هللا يقرٓها ػسق : ليه 

قامت ليه بقوة ومضت وحويه وراها 

ميليتس موهم : سلمى حؾوت هيام وقالت 

وهللا يرجى ولستس سالم وبذيير 

اميييه يارب : هيام بكت وقالت 

بضرى حاوكت هيام وسلمى بحكم اىهم 

بوات رالتها 

ميليه : بيان جلست ًوس ركبتها وقالت 

تغبري وازًي له يهيام 

امييه : هيام مسكت بوات رالتها وقالت 

يارب اميه يحلويوي اىتوا 



طويف : ليه كاىت تضوٓهم مه بييس قالت 

! كيّ الكلبة مى بوات ًمتي 

التضيليه و هيام : حويه ؿحكت وقالت 

الرًس 

وش هيام الرًس اىتي بيس وقسم بالله : ليه 

اىها م تستاهل رًس 

يمه ليه طْيتس : حويه 

قهرتتوويي يذتتيي : ليه ؿحكت وقالت 

: سلمى قامت ومضت لذوات رًس وقالت 

بوات طْييكم البوت موهارة و ولسها واىتوا 

تتحيسون هوا ؟ 

! م تحيسىا وش الكالم شا : حويه 

! سلمى تقليي ال آغل ًليتس : ليه 



ؿحكت سلمى ومسكتهم بيسيوهم وراحوا 

وجلسوا ًوس هيام وابتسمت هيام وتقسمت 

: لهم وحؾوتهم وحاوكوها حويه وليه وقالوا 

مالتس اال روات الرًس 

الرًس وبس وش ايب : هيام ؿحكت وقالت 

ٓيكم 

اظ بيلمه وش قلتي : ليه 

ًازي بقوله له اىا اػالً : هيام 

اًتصري : حويه ققبت وقالت 

اسسْه : هيام ؿحكت وقالت 

حؾووا بيؽ كلهم وجلسوا حول بيؽ 

يسًون أليهم يرجى بالسالمة ولجسهم 

.. بالرحمة

 ....................



ٓالبر 

! اًوبوه ويه شلّ : رًس بيغبية 

اخ مسري ارتْى : موغور 

ٓيه ريام هواك ىروح ىضوِ : شيب 

موغور اطر لْريقه وتقسموا كلهم للذيام 

! يولس : واحس مه الْريق 

كارق كان زارل الذيمة ورآى السالح و 

: راس طايب ٓالذيمة مى مرته وقال بهمس 

قول التسرلون حريموا 

اػبر يولس حريموا : الضايب 

كيب ييم اكلى لوا : ٓايس 

وقسم ال اكلق و زوجتك اشا : كارق 

ٓؾحتوي 



: الضايب كلى وطاِ الضركة كلهم وقال 

هال ؟ 

حؾرة اللواء رًس واللواء موغور : ٓايس 

تقسموا 

مضى رًس ومسك الضايب وسلم ًليه وهو 

ييمي تكْى : تصكر جسه وروقوه اليبرة وقال 

طْت واحس مى رؿيى ؟ 

ال يولسي اىا وزوجتي : الضايب بغوت ًايل 

! هويا ىييص لحالوا 

كمل وقول : تقسم الضايب وهمس بأشن رًس 

كيب 

! ازرلوا : رًس ققب وقال 

زرلوا كلهم وكاح الضايب يسًي ان زوجته م 

يغير لها طيء 



!! كااارق وقّ التقلق : ٓايس بغراخ 

م بقلق ًليها بقلق و ايهم : كارق 

رالظ اىتهى الْلم حقك : رًس زرل وقال 

سلم الولس وارجى للسجه قبل تتَير 

! محاكمتك وتلقم سووات صيازة 

يالله يالرًس م قسرت تواجهوي لحالك : كارق 

؟ 

هات ولسي وارليهم : رًس طمر ثوبه وقال 

يروحون كلهم واسلمك ىْسي 

كارق رمى سالحه و االرؼ ميله 

استسالمه وكار ٓايس وٓرقته ومسكوه 

وارصوا ايهم وسلموه لرًس 

رًس حؾه ايهم بكل قوته وباس راسه وقال 

اه يروح ابوك اىت : 



وزه : مس ايهم لمحمس اللي رصاه وقال 

لهيامي 

واىت ؟ : محمس 

ميليكم موي روحوا : رًس 

! متأكس : موغور 

! اًقب تضك ٓيوي : رًس ابتسم وقال 

ؿحك موغور وارص ٓرقته وكليوا مه 

يبو : الذيام وتوجهوا للقسم وقال موغور 

ايهم اشا كرحته سلمه للضركة 

و شا الذضم : رًس اطر بيسه و رضمه وقال 

موغور اطر له ومضوا كلهم وم بقى اال 

سيارة رًس ورًس وكارق 

 .......................

يف بيوت اهل قاؿي 



زرلوا الييال وميهم ايهم 

يووىوه ػََيير بسم هللا ًلييه : شيب 

حبيب ًمه هو : كاسر 

! اقول ال تحتك حبيب راله : محمس 

محمس وكاسر اًقلوا م : ؿحك ٓارس وقال 

يبيكم كثر م يبي امه 

محمس ارص ايهم مه حؾه كاسر وزرل 

ويه ام ايهم ؟ : وقال 

الحمسلله يااارب : كليت هيام تركؽ وقالت 

الحريم كليوا وتقسمت هيام وارصته مه 

: يسيه محمس اللي تقسم وباس راسها وقال 

حمسلله و السالمة وًساه مه مواليس 

السيازة ويترىب بيستس 

امييه يروحي : هيام 



حموز وش شا اللي : بضرى طهقت وقالت 

!! براسك 

كارق هللا يكسر : محمس مسك رقبته وقال 

يسه 

: ٓارس وقّ ًوس الباب وقال بغوته الررّيم 

يولللس ىسرل ؟ 

يووولسز : شيب 

يوولسزز كرريييقق : كاسر ؿحك وقال 

هيام اىْجيت وزرلت بولسها وبضرى 

بسم : مسكت محمس وزرلته ميهم وقالت 

! هللا ًليييك يروح بضرى 

يييون : محمس ابتسم وباس رسها وقال 

محمس اىتي 

تكْى اىتبه لوْسك : بضرى 



مه ًيوين : محمس 

ابوسهم : بضرى 

ابتسم محمس وكلى للييال اللي زرلوا 

مجلس جسهم اللي كان ٓاؿي وألول مره 

جيله : وقال ٓارس بيس م توهس بؾيق 

يسقى كل م زرلوا وطْوا جسي يوتنرىا 

يجيله ٓالجوة 

امييه يارب : كاسر 

طوي واجيكم : شيب لّ وقال 

و ويه ؟ : زرل محمس وقال 

بضوِ ليوي : شيب 

يليه طكلك اثقل : كاسر ابتسم وقال 

زز بس : شيب 

يولس لييوي ويوها ؟ : مضى للمسرل وقال 



لبيه جايه : ليه ٓست وقالت 

لبيتي يف موى يروحه : شيب ابتسم 

ليه وقْت ًوس المراية وٓكت طيرها 

وؿبقت مالبسها وًقرت ىْسها وكليت 

ارحب يسهر قلبي ورجياىه : وقالت 

هللا يبقي اللي : شيب ٓتح يسيوه لها وقال 

بالقلب مكاىوه 

ليه تقسمت وحاوـ شيب رغرها وّطسها 

وحضتيوي : ًليه وقال 

م يوحضك ُاليي : ليه ؿحكت وقالت 

يالسىييييا 

كيْتس بيس ًساء جسي ؟ : شيب 

حمسلله بس الحسن شبحوا : ليه 



كلوا وهللا ي : شيب ابتسم بؾيق وقال 

ليويي 

! اااه يروح لييوك اىت : ليه ابتسمت وقالت 

بسم هللا ًليتس مه االه اىتي : شيب 

ليه بيست مه حؾوه وجلست وجلس شيب 

زاومت اليوم : قسامها وقالت 

ايه بالله زوامت م ًوسي اجازة بس : شيب 

ايام اليساء سمحوا يل 

ًساك و القوة يحبيبي : ليه 

القوة : شيب ابتسم وطابك يسه بيسيوها وقال 

وطهي ًوستس ؟ القوة والرجولة والضهامة 

والثقل يقيح ًوستس ي ليه الصييب 

كالمك : ليه استحت وحمر وجهها وقالت 

الميسول مايل رز له وييجس لساين اػالً 



مبسمتس لو : شيب تقسم وقرب موها وقال 

يليوي بيتبره مسحه ميليتس جايبة راسي 

مه اقغاه 

هللا يسيمك : ليه ؿحكت وحؾوته وقالت 

يل يارب 

اميه يارب : شيب حاوكها وقال 

شيبي متى زواجوا ؟ : ليه 

ان كتب ريب بيس م تذلع : شيب ابتسم 

جسيت حسازها 

ايه احسه م سويت : ليه 

يالله توػييه طيء ؟ : شيب 

ايه تكْى ىْسك اىتبه لها : ليه 

ابضري وهللا : شيب ابتسم 



قام شيب وكلى مه المقلف واتجهة للييال 

ٓالمجلس وزرلت ليه ًوس البوات 

 ......................

ٓالبر 

اىتبه تستأموي ترا ممكه اقتلك بيس : رًس 

! اللي سويته ٓيوي 

ابس بقرب وازًسك : كارق ؿحك وقال 

ليتوي ببسلتي اليسكرية : رًس ابتسم وقال 

كان ًلمتك ػسق 

كلوا بثياب ييوي م ٓيه ُص بوليب : كارق 

! بوساهة 

رًس تقسم لقارق اللي ؿرب رًس بكل قوته 

و ًيوه واىضق حاجب رًس مه قوة الؾربة 

وايل ًسزها راتم كارق 



ااااه يحللوها مه ؿربة : كارق توهس وقال 

رًس حس ان راسه اىْجر وقال بغوته 

! يسك قوية يالكلب : الررّيم 

كارق تقسم وؿرب لحية رًس وكاح رًس 

: بقوله و االرؼ وتقسم كارق واًتاله وقال 

رًس تسري كم ػار يل اىتنر شا الضيء ؟ 

رًس كان يقاوم م يقيح وقال وهو مَمؽ 

كم ػار لك ؟ : ًيه وٓاتح الثاىية 

: كارق سسز لكمة و وجه رًس وقال 

! سسسوة 

!! واربى اطهررر : وسسز الثاىية وقال 

تبيوي ابسأ ؟ : رًس ابتسم وقال 

ايص ؟ : كارق ققب وقال 



كثر مه : ٓس رًس وقلب كارق واًتاله وقال  ا

 سووات ٓاليسكرية تتوقى بذؾى ١٠

واستسلم لك ًلقول ؟ 

يذي جوي وريب : كارق ؿحك وقال 

رًس كاح بقارق ؿرب وم كان يضوِ طيء 

وًروقه بارزة والسم اللي بوجهه وثوبه وكان 

كارق يسسز ؿربات تقؾي و رًس وقسر 

كارق يوػل لغسر رًس وؿربه بكل قوته 

ًليه وكار رًس وكاح وقام كارق يترىح 

رًس : ويمسح السم اللي ُقى وجهه وقال 

! استسلم تكْى 

!! مستحييييل لو تكون جوازيت و يسك : رًس 

وهيامي كيّ بتييص ؟ : كارق 

ٓس رًس بيس اسم هيامه وكيّ ان كارق 

ىسبها له وؿربه بكل قوته واىتهى كل طيء 



يساتر كل شا : بأُماء كارق وكاح رًس وقال 

ًضان هيامي ؟ 

اىسسح رًس يراقب الوجوم والقمر اللي 

اه بس يالهيام : توسف السماء وقال 

ُمؽ رًس ًيوىه واستسلم للتيب والووم 

.. وهو يحس ان جمجمته موكسرة 

"  الليل ١١ ساًات تحسيًسا الساًة ٤بيس " 

" ٓارس قلبي " ٓس رًس و ػوت جواله وكان 

هممم : رًس بتيب 

اطوى اىت حي ؟؟ وييوك مه : ٓارس 

! جوالك 

رًس كالى وطاِ كارق جالس ويتأمله وكان 

وجيياااه وش تقاللى : مرًب وقال بحسة 

! ٓيييوي كصا 



يذوي وش حرام اتأملك : كارق ؿحك وقال 

؟ 

هللا يضْيه : رًس م ٓهم وقال 

!! للحيه كارق ميك : ٓارس طهق وقال 

ايه تهابسىا وىموا : رًس قام وقال 

! اىتبه تغاحبه يالرًس : ٓارس بجسية 

! حضى ال سالمات : رًس 

سكر رًس وتقسم ومس يسه لقارق وقام 

وسحبه رًس لسيارته وكلى االػْاز وربف 

اىتهى الْلم : يسيه كارق ورا ههره وقال 

ػسق 

تضرٓوا ٓيك يالرًس : كارق 

هللا ال يضرٓك يكلب اىكتم ال اشبحك : رًس 

! راسي يوبؽ واحس بحرارة 



ايه موضق راسك اطوٓه : كارق ابتسم وقال 

اىا 

رًس ركبه وركب وكار ٓيه ألقرب قسم وىسل 

كلموا اللواء موغور به : كارق وقال 

ًبسالرحمه وبيقولكم كل طيء 

ابضر حؾرة اللواء رًس : اليسكري 

استريحوا : زقوا التحية لرًس وقال 

كلى رًس لبيت اهله بحكم ان هيام هواك 

.. وولسه والييال 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

 ، �سالاام يحبااااين وحضتتووىوييي جًسا  )

ىسلت البارت قبل ارتباري االرير وبرجى 



ارتْي ًضان ارتباراتكم وهللا وزي ابثركم 

 ، ��بارتات طسوا حيلكم وهللا يوٓقوا وياكم 

البارت كوويييييل حييلل وكسرىا حاجس 

الثمان االِ كلمة استمتيوا ٓيه وًقوين 

 ( �رايكم و كل بارت 

تقْلت ًيون شيب مستسلم للووم ًلقول 

 الْجر ٥ٓالغباح الساًة 

شيب : رالس بهسوء 

شيب كان ُارق بوومته وال رز حتى 

شيييبب : رالس 

!! ممووه : شيب ٓس وقال 

اىا رالس قم ػل : رالس ابتسم وقال 

شيب حك ًيوه ورجى يوسسح 



ال يجيك اليقيس ترا بيأرص لْة و : رالس 

السكه بيس طوي 

شيب م رز ورجى يوام 

بالل اشا رلغت : رالس لبالل اللي كان يغلي 

ػالتك ػحه ميك والحقوين 

كلى رالس وسلم بالل اول م رلع ػالته 

وسحب سلك الضاحه وجلس شيب بكل قوته 

و ٓذصه وٓس شيب مه ىومته مره ثاىية وهو 

مْجوو وكار بحلق بالل وكرحه و االرؼ 

وهو ميتليه وػسره يرتْى ويوسل مه الرًب 

واليغبية والم اللسية 

واؿربوهم ًليها : بالل ابتسم وقال بجسية 

 ! ٢٥ليضر ىسيتها واىت طوي وتسرل 



ماااالك زرذلل ٓييوويي اػليي : شيب ػرخ 

وال م اػغللي بتحااسبوويي هصااا الللي 

!! ىااقغع 

قم ػل بس : بالل بيس شيب ًوه وقام وقال 

! واليه الضيقان بيه جووبك والحقوا 

كلى بالل وشيب وراه يوتْؽ مه اليغبية 

بلالاالل اششللّ : وقال 

مضى بالل وحغل رالس بسيارة تذع 

ىمضي ؟ : اليساكر وركب جوبه وقال 

وشيب ؟ : رالس ققب وقال 

مسري يذوي احس م بيجي : بالل 

ماهو و كيْه اول يوم الزم : رالس ىسل وقال 

الكل يتواجسون 

بكيْك اىت وياه : بالل ػس وقال 



مضى رالس يركؽ ولّ مى الجسار وػسم 

بجسم اىثى وكاحت الغحون والحآنات 

سبيااااه م تضووِ : مه يسيوها وقالت 

ايص ايص ؟ : رالس ابتسم وقال 

! وتسأل جيلك الماحي : اػيلة بحسة 

! وش قاًسة تقوليه اىتي : رالس ققب وقال 

شيب كلى وطاِ بوت البسة السي الجوويب 

والضال االػْر وكاىت متلثمة وًيوىها تضلى 

رالس طسالْة ؟ : القلب وقال 

لْت اػيلة وطآت شيب واىغيقت مه 

جمال شيب وكوله وًرؿه كان يْته وقالت 

بغوت حاز ييكس حقيقة اىجصابها لصيب 

رويك شا اًمى م يضوِ هللا : مه اول لقاء 

! ال يبالىا 



شيب تقسم وطال الغحون والحآنات 

وحقها بالغيويه ورٓيها ومسها ألػيلة اللي 

حغل رير وبيسيه مه يضيل : ارصتها وقال 

كل الساًة   الْجر وبالموققة شي بيس ؟ ٦ا

الضرهة ماهيب ًلي الضرهة و : اػيلة 

جسيت اللي رلتوي اجيب لكم ٓقوركم جيله 

اسحق ػسق 

ييوي شا لوا : ؿحك شيب مه لهجتها وقال 

اػيلة اؿقرت تيقيهم وتكسر كبريائها 

ايه : ًضان م تتغْق مه جستها وقالت 

امسك 

ارصها شيب وػست اػيلة ومضت وقرب 

شيب وطصا الشيييه ال اله اال هللا : رالس وقال 

كل شا الشيه بالجووب واحوا ٓالرياؼ 

! محروميه 



اشا رلغت : شيب كالى ٓيه وابتسم وقال 

ياللياب الحقوي 

! رير : رالس ققب وقال 

مضى شيب للسيارة وركب ًوس مقيس 

بالل تبي ٓقور : السايق وقال 

ماطاءهللا مه ميه هللا يجساهم رير : بالل 

مسري وحسة جابته لوا وتقول جستها : شيب 

مسويته 

اااااه ي بالاال تهببلل : ركب رالس وقال 

هللا يمَغك ي : بالل ىاهر ٓيه بقرِ وقال 

!! رالس ياللياب كم وحسة تيجبك باليوم 

يذوي قلبي يحب البوات : رالس 

شيب وبالل ؿحكوا بغوت ًايل ومضى شيب 

.. بالسيارة لموقى الميسان 



 ....................

يف بيت كاسر 

كاسر ػحى مه الووم وم حغل وًس جوبه 

ويوها شي ٓالغبح ؟ : ٓرك ًيوه وقال 

قام وزرل وارص زش سريى وكلى ولبس 

وػلى الْجر وىسل وم كان لوًس وجوز 

سحب جواله وزق ًليها ووػله ػوتها وهي 

هال كاسر ؟ : تقول 

حلويت ويوتس ؟ : كاسر 

كليت مى ليه لسوامها : وًس 

وش وزاتس ميها : كاسر ققب وقال 

كاسر اىا مضَولة طوِ ٓقورك : وًس 

بالمقبد باليآية يحبيبي 



سكرت وًس بسون م تسمى اي رز مه كاسر 

اللي كان مغسوم وًسل بسلته ومضى 

للمقبد وحغل ٓقوره يف ػحه مَقى 

ووػله اتغال مه رويه هساو 

ارحب : كاسر 

البقى تذييل وش ػار : هساو 

وش ػار ؟ : كاسر ابتسم وهو ياكل وقال 

يقولون زاومت مسيرة قسموا الجسيسة : هساو 

يكررهي هي اللي ىضبت يل ًضان : كاسر 

االجازة ؟ 

ايه هي تيال بسرًة ًضان م : هساو ؿحك 

توقى متأرر تحت الذف االحمر اهه م 

بتيسيها لك 

كم السااًة : كاسر طهق وقال 



هساو وكاسر ابيسوا الجواالت مه اشاىيهم 

ًضضر : وطهقوا بغوت واحس وقالوا 

زقاايقق 

االاان واىا ًوسكم رلك ًوس الباب : كاسر 

اًيججلل : هساو 

سكر كاسر وكار للباب وسوسويضته يف ٓمه 

وسكر باب بيتهم وكلى ركؽ وركب سيارته 

 ٤ زقايق وبايق ميه ٦وكار لسوامه ووػل يف 

 ويوقى تحت الذف ٧زقايق وتسق الساًة 

االحمر 

اارذلغع : هساو طاِ كاسر وقال 

ٓمي وسد ؟ : كاسر وقّ قسام هساو وقال 

ال امص : هساو م زقق وقال 



كليوا السرج ركؽ ألن المغيس بيقول 

وكليوا للسور الياطر ركؽ ووػلوا وزرلوا 

!! اي ُررٓه : وقال كاسر وهو يلهث 

ارر وحسة : هساو بتيب 

ووػللوااا : كاروا لها وقال هساو بغوت ًايل 

!! م بَييتوا : وًس بحسة 

!!! هاااه : كاسر ٓس و الغوت وقال 

وش ٓيييك وقى بسررًة : هساو بحسة 

كاسر وقى وًيوه و وًس اللي كاىت مضَولة 

بأوراق واطياء كثيرة 

ًيوك زايَة يحيوان كالى ٓالسٓتر : هساو 

كلمها : كاسر وقى وقال  اكلى وبلحقك ايب ا

بضيء 



تراك متسوج ييوي م : هساو همس له وقال 

يحتاج تقولها اىتي مرتبقة 

اشلّ بس : كاسر ؿرب هساو وقال 

!! وًس : كلى هساو وسكر كاسر الباب وقال 

وًس تووها تستوًب ان كاسر اللي متأرر 

حبيبي وش ًوسك متأرر : وؿحكت وقالت 

مه اول يوم ؟ 

كاسر ٓس لوًس وحاػرها بيه المكتب وبيه 

وش تسويه هوا واىتي : جسمه وقال 

المسيرة الجسيسة ؟؟ 

ايه يحبيبي اىا : وًس حاوكت رقبته وقالت 

المسيرة الجسيسة 

رالظ ؿموت ىْسي : كاسر ابتسم وقال 

حتى اشا تأررت بتوقييوي ٓوق الذف االحمر 

وال بيغير طيء م بييجبتس 



تراين اًلى موغب : وًس زٓته بذْه وقالت 

موك يالله بس و كيارتك وبالسالمة 

اًلى : كاسر طال وًس بيه يسيوه وقال 

موغب و ُير سوى لو اقولتس طيء 

توْصيوه ُغب وال ىسيتي اين زوجتس ؟ 

وًس مسكت وجهه ومسحت المرىب اللي 

ٓضلتوا : كان و كرِ طْايْه وطوبه وقالت 

م ًرٓت تَسل ٓمك قبل تقلى ؟ 

بوسيوي كيب ويونّ : كاسر بذبث 

وًس رٓيت ىقابها وباست كرِ طْايّ 

تم : كاسر وقالت 

ااااه : كاسر ىسلها ومثل اىه يسوخ وقال 

يحللووهاااا 



زرل هساو ولْت وًس وىسلت ىقابها بهسوء 

كاااسسر ارلغع وش : وقال بغوت ًايل 

تسوي ؟ 

يذي الواحس م يجلس : كاسر ابتسم وقال 

مى زوجته 

هاه ؟ : هساو م ٓهم وقال 

حلويت اىتبهي لتس : كاسر لّ لوًس وقال 

زوجتي هي المسيرة : كلى مى هساو وقال 

وًس بوت ًبسهللا : هساو طهق وقال 

!!! زوجتتتكك 

وولسز ال تقوول اسم : كاسر ؿحك وقال 

حررمتتي 

يلليوومم الوىااااسسة : هساو ؿحك وقال 

الحييه تتوسف يل 



مى االسّ طكلها بتكون اسوء مسيرة : كاسر 

ٓتاريذوا 

اما ًاز روؿها كيب مو هي مرتك ؟ : هساو 

امص بس هوتي اىها اللي بتروؿوا : كاسر 

تتييقبب : هساو ؿحك وقال 

! لححييتتكك : كاسر ٓس ومسك ٓكه وقال 

هساو ؿحك وؿحك كاسر ميه وكليوا 

لمسار القيران وبسأ زوامهم ٓالقاًسة الجوية 

وكاسر باله بوًس اللي زارل المباين يف 

...  رجال يف الساًة ١٠مكتبها وتقابل 

 .......................

يف المستضْى 

ليه زرلت مكتبها وطَلت الوور وٓتحت 

الستارة وزرلت اطية الضمس مه طباكها 



جلست و مكتبها وبسأت تيرؼ ملْات 

المرؿى ومواًيسهم وطهقت اول م طآت 

موًس احس مرؿاها بيس رمس زقايق تجهست 

وكليت مه ُرٓتها 

ٓارس لّ وطاِ ليه وكاىت متحجبة 

!! ليه ؟: والبسة كمامة بس تقسم وقال 

هال ٓارس : ليه لْت وقالت 

! ويه ىقابتس : ٓارس بحسة 

طكلك ملذبف تراك : ليه ققبت وقالت 

! ىسيبي مو زوجي 

ٓارس اىْجر ًغبية وسحب ليه مه 

: جاكيتها وزرلها مكتبه وقال بغراخ 

ىسيبتس وولس ًمتس وُييريت ًليتس 

كأىتس ارتي ساامية وهللا م تقليييه مه 

! مكتبي اال بوقابتس 



يويلي  )ليه كاىت مْجوًة وقالت بوْسها 

 (!! شا مو ػاحي 

! لييه : ٓارس 

اِ رالظ رح جيب ىقايب مه : ليه بحسة 

مكتبي 

ٓارس كلى وسكر مكتبه وراه ًضان م تقلى 

ليه وراح ركؽ لمكتبها وٓتحه وارصه مه 

الضماًة اللي كاىت بأحس زوايا مكتبها وكلى 

راجى لمكتبه وػازِ بيازر وػس ًلقول وال 

كأىه يضوٓها وزرل مكتبه وكان كل طيء 

ػار بيه ٓارس وليه قسام اىنار بيازر اللي 

كاىت تحترق وهي تحسب ان ليه هي حويه 

ٓارس زرل وسكر الباب ومس يسه وهو ػاز 

ًوها ارصته ليه ولبسته وؿبقت طكلها ًوس 



ورر بقلى تأررت و : المراية وقالت 

مريؾتي 

ترا ًازي تتأرريه هي : ٓارس ابتسم وقال 

اللي مْروؼ تلتسم بالموًس 

: قاكيهم زرولية بيازر للمكتب وهي تقول 

! ٓااارس 

ٓارس وليه لْوا بكل قوتهم وقال بغوته 

رير ؟ : الررّيم 

 (! وشي ميه  )ليه ققبت وقالت بوْسها 

رير ؟؟ : بيازر بحسة 

بيازر ارلغي وش تبيه اشا م : ٓارس 

! ًوستس سالْة تْؾلي بال مقروز 

!! رير رير وػلت ميك اىك تقرزين : بيازر 



ليه اىْجرت وهي رالظ م تستحمل البوت 

اللي تجلس تتغرو ًوس الرجال وقالت بحسة 

ههييييهه اىتتيي طلليي البااقيي مه : 

كرامتتس هصا اشا بقى طيء واىقلليييي 

برراا 

ٓارس ابتسم مه ػسمة بيازر اللي اىذرطت 

وكليت ًلقول 

يى مقرٓة وبيسيه مه هي تيرٓها ؟ : ليه 

: ٓارس كان يبي يغرِ ليه وقال 

مريؾتتس ؟ 

يووه ػسق : ليه 

كليت ليه ركؽ للقوارئ وٓحغت و 

مريؾتها وبسأت بيالجها 

 .........................



يف بيت رًس 

ػحى رًس متأرر وارص زش سريى وكلى 

ولبس بسلته وطاراته وىسل وزرل المقبد 

ويه هيامي بس : وقال 

ٓتح الثالجة وكلى اللبوة واُراؼ سلقة 

وققيها وؿاِ لها اللبوة وسوا له طاهي 

وآقر ورلع وُسل مواًيوه وكلى مه 

بيته والضاهي بيسه وركب سيارته ومضى 

لبيت ابو هيام ووػل بيس ٓترة وىسل وسمى 

ػوت ايهم مه ورا البيت مضى ووػل لباب 

الحوش الذلْي وٓتحه وكان مْتوح زرل 

بهسوء وحغل ايهم لحاله و بقاىيته 

يتضمس ويليب وػوته كالى وؿحك اول 

م طاِ ابوه 



رًس بحب طال ايهم بيه يسيوه وحف رضمه 

ًوس رقبته واستوضقه وطم ريحة كْله 

اخ ػباااحي بسأ : وقال 

كليت هيام تركؽ وهي م طآت ايهم 

ييمهه اييهممي وييوهه : وقالت 

!! ررًيسز : لّ رًس لها وقالت بذرطة 

وزتس ويه : رًس ابتسم وقال  ًّ ايهمي ؟ ور

! شلّ 

اِ مو وقتك ررطتوي قلت ويه كار : هيام 

الولس 

تيايل تيايل : رًس ىسل ايهم يليب وقال 

هيام ؿحكت وتقسمت لرًس وحؾوته وقالت 

وحضتوي : 



كثر وهللا بس ىسيتيوي : رًس حاوكها وقال  ا

بيس ايهم يوسذة 

ىساك موتك م : هيام ؿحكت وقالت 

ىسيتك 

يوه تأررت و السوام سلميوي و ًمتي : رًس 

وًمي 

اما بس كصا ؟ : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

بتروح 

رًس ابتسم وكلى بسون اي رز وقالت هيام 

بيسها  (اِ م امساين آرح اىه جاء  )بوْسها 

تصكرت اىها ػارت بذير وتبي ترجى ميه 

رًيسز : وكليت ركؽ وقالت 

هال ؟ : رًس كان بيقْل باب سيارته وقال 



: هيام تقسمت وتأكست ان م ٓيه احس وقالت 

برجى ميك اليوم اشا رلغت زوامك كلموي 

كيب ؟ 

ابضري وهللا : رًس ابتسم 

: هيام ابتسمت ولوحت له بيسها وهي تقول 

تبضر بالجوة استوزًتك ريب 

مضى رًس مه بيوت اهل قاؿي ومضى 

متجهة لسوامه ووػل بيس ٓترة كويلة وىسل 

وحغل هازي قسامه 

!! هااازي : رًس 

رًيس : هازي لّ لرًس بقوة وقال 

وطضْييك ؟ 

وييوك ٓيه مه زمان م طْتك طكلك : رًس 

سحبت و بوتوا 



" هازي تقسم وهو يؾحك وسلم و رًس 

وباسوا رضوم بيؽ وقال " سالم الرجال 

ال وهللا م سحبت بس ػيبة اتقسم : هازي 

واىتوا ٓاقسيه جسكم 

تقسم يبه الحالل وُير اجوائوا : رًس 

تقوله ؟ : هازي حك راسه وقال 

سم بالله واقسم : رًس 

ابضر اليوم اليضاء اجي : هازي ابتسم وقال 

واتقسم وىكتب الكتاب 

برسل لك لوكيضه بيت اهلي : رًس 

ليه مو بيت ابو طوق : هازي 

يذسي ماهو ساكه ًوسىا وال ىضوٓه : رًس 

وش اليلم ؟ : هازي ققب وقال 



سالْة كويلة بيت ام طوق م ٓيه احس : رًس 

الكل يوسلون لبيت جسي ًضان جسيت 

يوىسوىها بحسازها مسكيوة م ًوسها احس 

: وقال " ٓهمت " هازي هس راسه بميوى 

رالظ تم 

: رًس مضى وهو ماسك كتّ هازي وقال 

واىت ويوك ُقست 

كان ًوسي طَل ٓالضرقية ورجيت : هازي 

اليوم 

اووه ًضان كصا مذتْي : رًس ؿحك وقال 

بس اهلمت الرياؼ 

سس حلقك بس : هازي ؿربه وقال 

اوووه هازي ورًس : كارق 

!! كااارقق اررححبب : هازي اىْجى وقال 



هاه تيرٓون بيؽ ؟ : رًس ققب وقال 

ابقه يالله : كارق ابتسم وقال 

تقسموا وسلموا و بيؽ وسلم كارق و رًس 

طذبارك اليوم احسه ؟ : وقال 

حمسلله واىت ؟ : رًس 

بذير ىحمس هللا وىضكره : كارق 

ايوه اطرحوا تيرٓون بيؽ ؟ : رًس 

كارق ولس ًمي : هازي ابتسم وقال 

يييييببب : كارق 

يررااسيي وطصا : رًس مسك راسه وقال 

محس ٓيكم ٓيه قبول والزم بسايتي ميه 

مالكم ؟ 

ريير : هازي وكارق ؿحكوا وقالوا 



امضوا بس بيليه طكلي موغور : رًس 

ًضاين تأررت 

اي وهللا امضوا : هازي 

زرلوا الثالثة مى بيؽ واستوقْهم ػوت 

ماطاءهللا اطوٓك : موغور وهو يقول 

بالرًس سحبت و ىسيبك ؟ 

وهللا : رًس تقسم له وسلموا و بيؽ وقال 

ارسسي اسحب ًليك 

تقلى وقى تحت الذف االحمر الثاين : موغور 

ال تككْْى : رًس 

اىت وهازي وكارق بسسرًة : موغور 

رير اول يوم زوام يل مضها يل يذوي : كارق 

االااان : موغور بحسة 



بسم هللا كيب ال توْد يالوحيّ ال : كارق 

! اجي ازق وجهك 

ماهو وقتك امص : هازي زِ كارق وقال 

ٓضلوا : رًس 

كارق وقّ ومضوا قسامه وهم يؾحكون 

! بال سوون ان طاءهللا : وقال 

زرلوا ووقيوا تحت الذف االحمر الثاين وهم 

يرجْون مه الؾحك 

ببسس : رًس توحوح ومسح زموًه وقال 

ًاااز 

هازي وكارق تَيرت مالمحهم وتحولت 

لمالمح جسيية ومضوا وكل واحس راح لمكتبه 

... وبسأ طَله 

 ......................



يف مبوى احسى الضركات 

!! البقاقة م تضتَل : حويه 

يمكه مو موهْة هوا وريوي : السكيوريت 

بقاقتك لو سمحتي 

! ايص ؟ م تيرِ مه اىا : حويه بحسة 

! ال مه اىتي : السكيوريت بحسة 

حويه قربت موه ورٓيت بقاقتها وكان 

حويه : المسيرة التوْيصية " مكتوب ًليها 

******* " بوت محمس به قاؿي ال

السكيوريت ٓتح البوابات السجاجية لحويه 

ارر مره اطوِ : اللي زرلت ًلقول وقالت 

! االستهتار شا سامى 

ابضري : السكيوريت برًب 



،  " VIP" كليت حويه لمغاًس وركبت حق 

" كبار الضذغيات " 

 وكان ارر زور يف اًلى ٢٣٠وزرلت السور 

ىاكحات السحاب وكان كله مكتبها لحالها 

ىسلت ًبايتها وطوقتها ولبست جاكيتها 

االسوز الجلس وجلست و مكتبها وبسأت 

طَلها وكان محس يؾَف زر زورها ألىه 

... ببقاقة م احس يحملها اال حويه 

 ......................

يف القاًسة الجوية 

طللوون ؟ : وًس 

حؾرة المسيرة وًس اسمييوي الزم : سييسة 

ترآقيه احس القياريه ألىك موكلة بيمل 

وتقييم كويل لقياراىوا 

! بس اىا ٓيوي ٓوبيا مه القيران : وًس برًب 



اسْه وهللا الزم وال بيضيلوىك مه : سييسة 

موغبك 

رالظ تمام بس بسألتس اقسر ارتار : وًس 

كيار ؟ 

ال لألسّ بس ًوسك ثالث كياريه : سييسة 

ميه هم ؟ : وًس 

هساو به حمس و رائس به تميم و : سييسة 

كاسر به محمس 

وًس ابتسمت اول م سميت اسم حبيبها 

بسرًة حقيوي مى كاسر : وزوجها وقالت 

ليه هو بالؾبف ؟ : سييسة ققبت وقالت 

وبتسأليوي ؟ : وًس بحسة 

تمام ابضري : سييسة 

كليت وسجلت اسم وًس مى كاسر 



" يف السماء ٓوق القاًسة الجوية " 

بقيارة كاسر وهو البس السماًات 

ميه ؟ : كاسر لمقر القيازة 

المسيرة وًس ارتارتك وبتقيمك : ًسام 

تمام متى ؟ : كاسر ابتسم وقال 

االن بتجي توجهة بقيارتك واهبف : ًسام 

ٓالميسان 

االن : كاسر 

هبف كاسر بقيارته وكان المكان ػااارب 

وهصا اللي زاز وًس رًب وزقات قلبها كل 

ماهي تشيس 

كاسر ابتسم اول م طآها واقْة بكل ثقة 

ووراها السكرتارية حقيوها 

بسم هللا ًليها الرحمه الرحيم : كاسر 



! مه يوسد : ًسام 

يذوي للحيه تسمى تصلّ : كاسر 

سكر مايكه ومضى بالقيارة ووػل للمسرل 

كااسسر يوييلك : وركبت وًس وهي تقول 

تسرو ترا ًوسي ٓوبيا 

! اما ًاز : كاسر ؿحك وقال 

ركبت وًس وربقت حسامها جوب كاسر 

حبيبي : وتسكرت السجاج اللي ٓوقهم وقال 

جاهسة ؟ 

وًس كان ػسرها يرتْى ويوسل مه الرًب 

ال ال ال : وترجّ بضكل كبير وقالت 

: كاسر مسك يسها وطابكها بيسيوه وقال 

روقيي بسم هللا ًليتس 

يالله : وًس ّطست ًليه وقالت 



امسكي السٓتر : مضى كاسر وهو يقول 

وابسي قيمي 

م يحتاج بيقيك كامل : وًس 

وويه راح االرالظ اللي : كاسر ؿحك وقال 

ازًجتيوا ٓيه ؟ 

اىقم طْت تقييم كل االزارة : وًس بتوتر 

السابقة ٓيك وكلها كاملة 

ايه ألين آؾل كيار ٓالقاًسة جاهسة : كاسر 

بقلى 

وًس ػررت اول م ارتْيت كيارة كاسر 

ييممهه كاااسسرر : وقالت 

يروحه : كاسر 

وًس ٓكت حسامها وٓست وحؾوت كاسر اللي 

وزي ال ال بتذربيوها : اىغسم وقال  ًّ و



: وًس كاىت حاطرة وجهها يف رقبته وقالت 

اسكت اسكتت 

كاسر ثبت ىْسه وحاوـ رغرها بيس والثاىية 

ابضري هسي تكْيه : و المقوز وقال 

احس بيَمى ًلي تكْى : وًس وهي تبكي 

يالكاسر 

لبى روحتس وهللا : كاسر ابتسم وقال 

ارجيي لمقيستس واسحبي كيس 

االكسجيه اللي تحت المقيس 

وًس قامت وهي ّطازه و كاسر وجلست 

وربقت حسامها وسحبت كيس االكسجيه 

وبست تتوْس بهسوء 

كاسر ارتْى مرره ووػله ػوت ًسام ٓالمقر 

حبيبي ويه ىاوي توػل : وهو يقول 

رالظ بثبت القيارة : كاسر 



اىتبه لوْسك : ًسام 

ابضر : كاسر 

سكر المايك وثبت كيارته وطَل القيازة 

: الصاتية وٓك حسامه ولّ لوًس وقال 

كيْتس يوًس الكاسر ؟ 

وًس ٓكت حسامها وىقت بحؾه كاسر وهي 

م ابيي اكااللى الضباااك : تبكي وتقول 

رًيبب ٓووبييااا 

ٓوبيا واىتي : كاسر ؿحك وحاوكها وقال 

متسوجة كيار تستهبليه ؟ 

اظ تكْى : وًس 

ابضري هسي كيب وهللا : كاسر ابتسم وقال 

م يغير اال كل رير 



كاااسسرر ٓييهه كيااارة : وًس برًب 

!! متججهة لوا 

: كاسر لّ وًرِ كيارة هساو ؿحك وقال 

ميليتس موه 

ىسلت كيارة هساو بيس م وػل ػوته لمركبة 

وش تسوي ٓوق : قيازة كاسر وهو يقول 

يوسد ؟ 

هساو تقلى : كاسر ؿحك وقال 

هساو ؿحك واىققى ػوته بحكم اىه ىسل 

لألرؼ واىتهت مسة كياراىه 

ىوسل ؟ : وًس جلست بمكاىها وقالت 

اللي وزتس : كاسر 

ايه اىسل ايب ارجى البيت رالظ : وًس 

بوسحب 



حقي ىْستس زايم : كاسر ؿحك وقال 

ميي ًضان مستحيييل ارليتس تركبيه مى 

ُيري 

يالَيور ماهو وقتك : وًس ابتسمت وقالت 

وهللا 

ابتسم كاسر وىسل بالقيارة للمسار ووػل 

للمسرل وىسلت وًس وهي ترجّ وتمسح 

زموًها وساًسوها سييسة وريم 

حؾرة المسيرة وًس اىتي بذير ؟ : ريم 

ايه ايه : وًس برًب 

ىاهرت وًس بكاسر اللي ىسل وّطس بسلته 

لتحت وبرز كوله وجسمه ابتسم وُمس لها 

ورروا بساًسها : وقال 

ىويممم م تستحي : سييسة طهقت وقالت 

؟؟ 



مو ػاااحي : ريم توسيت ًيوىها وقالت 

! ػح 

كاسر زٓر بملل وسحب بوكيت زراىه 

قسامتس : ووالًته ومضى مه قسامهم وقال 

اليآية يوًس الكاسر 

ززز : وًس ابتسمت وقالت بهمس 

سييسة كاىت مغسومة وريم مو اقل موها 

! وًيس اطرحي ، طسالْة وًس : وقالوا 

مسري ًوه طكله : وًس ابتسمت وقالت 

حبوي 

كاىت وًس تحب االكضه وقررت تسوي ٓلم 

ًليهم ومضوا وػاروا ػاحبات وجلسوا 

كلهم بمكتب وًس وتَسوا مى بيؽ 

.... وارصتهم السوالّ

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

ٓجية ُيييير متوقية لكه قغيرة بكرا  )

موًسىا ببارت ثاين وبيسها بتذْي ألين بسآر 

 ، احبكم استمتيوا وًقوين � ✨❤لمكة 

 ( �رايكم بكل تْغييييل 

وػاروا ػاحبات وجلسوا كلهم بمكتب وًس 

.... وتَسوا مى بيؽ وارصتهم السوالّ 

 ..........................

يف الجووب 

يولس شا يبيوا ىوسل للميسان : شيب بغسمة 

! ًلقول وىحرس الحسوز 

وليه جيوا هوا اػالً ؟ : رالس 



والصيب : بالل بوْس ىبرة ػسمة شيب قال 

!! ػازق بوواجه اليسو ًلقول 

رايْيه ؟ : رالس ابتسم وقال 

اًوبوك ايه بذاِ اموت وتوهار : شيب بحسة 

!! وحسة و شمتي 

شيب اشكر هللا وازو : بالل ربف كتْه وقال 

ليمرك م بيغير اال كل كيب 

! رلغتوا ؟ و الميسان : اليقيس احمس 

شيب استحقره ولبس زروًه وسالحه ووقّ 

واستوزو ربه ليّوه وىْسه بيسها وىسل 

للميسان وبسأو حراسة 

" ٓالليل " 

شيب ٓيه حركة هواك ػح ؟ : بالل 



شيب ىسل روشته ورٓيها وكارت بقلقة ىارية 

مه يسيوه متكسرة وطهق بالل وكتمه رالس 

! سس حلقك طوي : وقال شيب بحسة 

بسأت تقترب الذقوات موهم وٓس شيب 

واكلق واػابت اليسو بقلبه ًلقول وكاح 

كريح ميت 

امضوا ىضيله : شيب 

طالوه وسلموه للقاًسة اليسكرية 

اىت المقسم شيب ؟ : احمس 

شيب لّ له وهو يمسح وجهه مه السم وقال 

ايه ىيم وػلت رير : 

اىت بتكمل مواوبة لمسة ستة : احمس بحقس 

ايام واروياك اللي ميك يسلمون اسمائهم 

ويرجيون ليمارات السكه 



ابضر : شيب زق تحية وقال بحسة وقهر 

استرح : احمس 

هللا يارص ىْسك  )مضى شيب وقال بوْسه 

وػل لذالس وبالل وقالوا بوْس  (! يمتذلّ 

شيب : الوقت 

اظ رالظ ارجيوا وبكمل اىا : شيب 

!! لييه م رٓؾت : رالس بحسة 

! وريب واؿح اىه حاقس ًلييك : بالل 

ميليه سهاالت ان : شيب ىسل راسه وقال 

طاءهللا 

راسك يولس : بالل ٓس ورٓى راس شيب وقال 

! قايس زايم مرٓوو 

وهو ػازق : رالس 



شيب ابتسم وزقوا تحية بحكم اىهم اثويوهم 

: وقال شيب بغوته الثقييل " رائس " رتبتهم 

استررييحوا 

ؿحكوا الييال وزًوا له بالسالمة والتيسير 

ومضوا مى السيارات ليمارات السكه ورجى 

شيب لموقيه ٓالميسان و و الحسوز 

 ......................

يف بيوت اهل قاؿي ٓالمَرب 

زرل رًس بسيارته وطاِ كاسر وٓارس ًوس 

باب بيت ابو محمس 

سالم ًيال جهستوا المجالس ؟ : رًس 

ارحب ايه ميليك : ٓارس 

ارحب : كاسر 

هللا يبقيهم : رًس ابتسم 



ويه ًمي ًبسهللا ؟ : ىسل مه سيارته وقال 

وهللا للحيه م رزوا وشيب السٓت يل : كاسر 

يوميه ازق ًليه م يرز 

شيب ٓالجووب و الحس الجوويب هللا : رًس 

يستر ًليه ويرجى سالم ان طاءهللا 

!!! طّ الحييوواان وال قايل : كاسر بحسة 

متى راح ومتى بيرجى ؟ : ٓارس ققب 

طْت ملْاتهم اليوم : رًس حك لحيته وقال 

والسجالت وارر توقيى كان قبل ثالث ايام 

ييوي استلم ٓالجووب مه يوميه اهه 

وبيرجى بيس سوة وىع 

!!!!! سسسووةة : كاسر وٓارس بغوت واحس 

!! ييمه وش سوة : محمس جاء وقال 

سالمات اىت وياه ؟؟ : رًس بحسة 



وزواجه اللي بيس اربى طهور ؟؟ : كاسر 

!! وش سالمات اىت بيس : ٓارس 

اىا استلمت مهمة قبل ثالث سووات : رًس 

وجلست ٓيها سوة كاملة وال م تصكرون ؟ 

يهووه ممكه احس يضرح : محمس 

كاسر مسك محمس وطرح له وٓارس كمل 

ايه ىصكر بس م كان ًوسك طيء : وهو يقول 

مهم وال هو جسه متويف حتى قبره بايق م 

! ىضّ وزواجه بيس اربى طهور 

وٓارس ػازق وهللا : محمس 

ايب اطوِ ليه ًوسها ربر : رًس 

كيس ًوسها ربر وال بتضوٓها بتحرق : كاسر  ا

االرؼ ٓاليوميه شي 

اجل و رير الؾيوِ جاو : رًس ابتسم 



لْوا الييال كلهم و زرولية اهل هازي كلهم 

والضيد ميهم 

اررححببووااا : حمس بغوت ًايل 

هللا يبقيييكم : ابو هازي ابتسم 

ىسلوا وكليوا ابو هيام وابو رًس مه المجلس 

وزرل ابو ؿاري وىسل ركؽ مى ؿاري 

وزايس اللي جاي وراهم مى جيهان 

ارحبوا : ابو رًس 

ابو هازي تقسم وسلموا و بيؽ وقلقوا 

الرجال ٓالمجلس وبسأت السوالّ ًه الحال 

والقهوة اللي ػارت تلّ والْواجيل ميهم 

مه ميي ؟ : كاسر ابتسم 

محسه : محسه ابتسم 

ماطاءهللا وش تقرب لهازي ؟ : كاسر 



اروه الغَير : محسه 

قهوة ؟ : كاسر 

م ىقول ال وهللا : محسه 

: كاسر ػب لمحسه قهوة ومسها له وقال 

سم 

اسللم : محسه ٓس وارص الْوجال وقال 

ابو : كاسر اىتهى وجلس جوب رًس وقال 

ايهم 

ارحب : رًس ىسل ٓوجاله ولّ له بهسوء وقال 

تذيل مه مسيريت الجسيسة : كاسر 

كثر بحيث اىه يسمى اروه صيه  رًس قرب ا

اسلم مه ؟ : وقال 

وًس : كاسر ؿحك وقال 



وًس ميه ىيرٓها مه قبل : رًس م ٓهم وقال 

؟ 

: كاسر اىْجر يؾحك وقال بغوت هامس 

يحمار وًس الكاسر 

وش وًس الكاسر : رًس ققب وقال 

وًس زوجتي ! يويلليي ماىت بغاحي : كاسر 

!!! اسألك بالله : رًس طهق وقال 

ػح الووم بيغت السالْة : كاسر ػس وقال 

!! طللووىه : رًس 

مسري وهللا : كاسر 

ارذسس كليت ماهي : رًس ؿحك وقال 

!! بهيوة 

وولسز : كاسر ابتسم وقال 



ثواين يرجال ًه اشىكم : رًس ابتسم وقال 

قام رًس وكلى للحريم 

" ًوس الحريم " 

حويه طسالْة مه شوال ؟ : هيام 

هازي ىسيتيه جاي يتقسم لضوق : حويه 

اوووه قويل وهللا : هيام ؿحكت 

وهللا : حويه ابتسمت 

: هيام قالت لوًس اللي مرت مه قسامهم 

وًس وًس تيايل 

لبيه يهيام الرًس : وًس لْت لها وقالت 

طوق ويوها ؟ : هيام 

وهللا مسري طوٓيها ٓالغالة ًوس : وًس 

جسيت 



هيام مضت مى حويه ووػلوا للغالة وقالت 

مبروك ييروستوا : 

هللا : طوق لْت لهم وابتسمت وقالت 

يبارك ٓيتس يهيام الرًس 

اهم طيء هيام الرًس : حويه همست وقالت 

احلى طيء : هيام ابتسمت وقالت 

مبروك طوق هللا يتمم لكم و رير : حويه 

اميه يارب : طوق 

سلمى زرلت مى بضرى وبيان واليووز 

ياهل المحل ؟ : وامهم وقالت بغوت ًايل 

سلومه هوا امضوا : ليه قامت وقالت 

سلمى زرلت مى اهلها وميهم الحلى 

والقهاوي وبسأت ترجى البهجة والسرور لبيت 

اهل قاؿي والكل كان محتاج ًشيمة سلموا 



الحريم وجلسوا حول ام محمس وهي 

مبتسمة وتؾحك وتسولّ وبسأت تتحسه 

هيام ايهم ويوه ؟ : ام رًس 

لبيه ييمة ىايم ليه ؟ : هيام 

اسألتس بس : ام رًس ابتسمت 

وكملت " ٓهمت " هيام هست راسها بميوى 

تسمى سواليّ البوات ورزوز الحريم ًليهم 

يييالتي الجميلة ممكه : وًس بهسوء 

تسميوين طوي 

امريوا ؟ : الكل لْوا لها وقالت طوق 

اىا حامل : وًس ؿحكت وقالت 

حييووااىه اىا : طهقوا البوات وقالت ليه 

!!! ميتس ٓالبييت وارر مه يسري  



ماطاءهللا ًايلتوا : سلمى ؿحكت وقالت 

هللا يييوهم السوة الجاية الكل حوامل 

مقرٓيه اىتوا اىا بجلس رمس سووات : ليه 

.. مى شيب وب

بضرى قاكيتها وقالت بغوت ًايل وهي 

تراتس مارصه شيب ييوي م يحتاج : تؾحك 

اتكلم 

ام محمس تكلمت بحكم ان ام هازي وارته 

بس يبوات الرزق والبويه صييه : موجوزيه 

احمسوا هللا 

: الكل سكتوا وهمست ليه لبضرى وقالت 

بيضو وهللا ٓيتس 

اسْه بس ػسق : بضرى ؿحكت وقالت 

بسأت حويه تسولّ مى اهل هازي وكاىوا 

ًائلته هازيه ومحترميه 



 ..............................

* تيريّ بسيف*

 (ًارِ  )ابو هازي 

رجل محترم وحاله حال ىْسه واهم طيء 

اهله ًوسه 

 (هوازي  )ام هازي 

كاىت هوازي تهتم ألهلها بضكل مْرـ وهي 

احس االسباب اللي اقويت ابو هازي بضوق 

واىه يسوجها ولسها 

 (البكر  )هازي 

طذع يحب يتحسى وطذغيته ػارمة 

بس يليه ًلقول ويحب مه قلبه ويكره اي 

 " ٣٠" طذع يأشيه او يأشي احس يحبه ًمره 

ُسي 



ارت هازي ومحسه الوحيسة كاىت هازية 

وتجوه ومحترمة وسوية وتساًس ًلقول 

 " ٢٦" وتحب تسولّ كثير ومرحة ًمرها 

محسه 

ارر اليوقوز يف بيت ابو هازي وكان حاله 

حال ىْسه وارص مه ػْات ابوه الكثير 

وزرس ٓاليسكرية بحكم ان اروه لواء والزم 

" ًمره " مقسم " يوػل مثله وكاىت رتبته 

٢٤ " 

 ....................

ُسي ارتاحي اىتي : هيام ابتسمت وقالت 

الؾيْة 

تكْيه هيام يحلوك وهللا : ُسي ؿحكت 

ًازي ًوسي اطتَل 



ميليه البيت : ام هازي ابتسمت وقالت 

بيتها وػرىا اهل وىاس 

: قاكى سوالْهم ػوت رًس وهو يقول 

يوولسز كريييقق 

وهللا م يتَير رًس : سلمى 

ميك احس ؟ : هيام ؿحكت ومضت وقالت 

هالاا بالشيييه هالاا : رًس زرل وقال 

هال ٓيك : هيام ابتسمت وحؾوته وقالت 

يالرًس 

ًمتي ًبير ويوها ؟ : رًس 

ًمة ًبيير تيايل رًس يبيتس : هيام 

ارحب يولسي : ام طوق قامت وقالت 



طذبارتس : رًس تقسم وباس راسها وقال 

ييمة ًساتس كيبة وجيت اسألتس 

موآقيه ػح ؟ 

حمسلله بذير : ام طوق ابتسمت وقالت 

جيلك بذير يالرًس وايه موآقيه 

اجل و رير ان طاءهللا : رًس 

ليه سألت واىت ًارِ وش : هيام همست 

بيه هازي وطوق ؟ 

الحيقة والحصر صيوه واسأل رويف يكون : رًس 

حمس جابر ارته 

احلّ ويه : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

اللي يقول اىا ماين ًاكْي ومسري وطو ؟ 

ازرلي بس : رًس ابتسم وباس رسها وقال 



مسحت هيام بوسته قسام ًيوىه ولْت 

وسحبها مه رغرها وّطسها ًليه وقال 

رير ان طاءهللا ؟ : بغوته الررّيم 

وش ؟ : هيام 

وش ؟ : رًس ابتسم 

وطو يذي م سويت : هيام ابتسمت وقالت 

! طيء 

بوستي ويه راحت ؟ : رًس 

مسري : هيام 

رًس تقسم وباس رسها قريب مه مبسمها 

اًقللي يهيامي اًقلي : وقال 

هيام مست يسها تبي تمسحها وٓس رًس 

! وريب ال اسويها : ومسك يسها وقال 

رالظ ابضر : هيام ؿحكت وقالت 



اييه اززب : رًس 

اىقلى بس : هيام 

رًس لّ وهو يضذع طماُه وكاىت هيام 

وراه وتضوِ كوله وكضذته كان رًس اراش 

ويْته بكل طيء ٓيه وبجميى تْاػيله 

استوزًتك ريب : هيام بحب 

زرلت للحريم وطوي وقّ حمس وزرل 

المقلف واىغسم اول م طاِ وًس وًهوز 

رواته وُسي كاىت ميهم 

حمممس طوووي : وًس 

رلي : حمس ػس ًلقول وقال وقلبه يسق 

! طوق تجي توقى كيب 

طْيك ًليه : ُسي ابتسمت بغسمة وقالت 

م طآوي اتوقى ؟ 



حتى ولو مْروؼ يسق الباب : ًهوز برًب 

ي طوووقق امضي : وًس 

وش ًوسكم يالسرابيت : طوق زرلت وقالت 

هوا ؟ 

يضيوتس و قولتكم : ُسي ؿحكت وقالت 

: وًس وًهوز وطوق بغوت واحس قالوا 

ًضضضضوااا 

! يمه ًالامكم : ُسي مسكت راسها وقالت 

امضي بس : وًس 

زرلت ُسي مى وًس وتقسمت طوق وًهوز 

موآقة ؟ : للباب وزرل حمس وقال 

ايه : طوق 

اجل و البركة : حمس باس راسها وقال 

يحلوتوا وهللا يستر ًليتس 



ًقبالك : طوق ابتسمت ووقيت وقالت 

حمس تصكر ًلقول طكل ُسي اللي يوجى 

يارب اىها وحسة كيبة  )القلب وقال بوْسه 

وتقسر تيوؿوي ًمري اللي راح وان طاءهللا 

اميه بس : وقال  (اىها البوت اللي ازور ًليها 

مه اللي كاىت ميكم ييهوز ؟ 

وهللا اين حسيييت : ًهوز ؿحكت وقالت 

طْتها ؟ 

ايه لمحتها بس : حمس 

ارت هازي اسمها : ًهوز تحمست وقالت 

.. ُسي وًمرها

يالقيييبة : طوق ؿربت رأسها بذْه وقالت 

!! سالاامات 

يراااسي ػسق : ًهوز ؿحكت وقالت 



ُسي  )حمس ؿحك وػس وهو يقول بوْسه 

؟ اااه ليتوي سميت كم ًمرها وال وزي 

 (! آاتح هازي بالموؿوو اراِ يرٓؽ 

حمس ترا م ًوسىا طوٓة طرًية : هازي 

م تحتاجه ان طاءهللا : حمس ابتسم وقال 

وهللا اين اسّ : هازي ؿحك بْضلة وقال 

وازري االسّ م بيسوي طيء بس اىا 

ارقيت وجيتكم اػلح رقأي ورصيتها و 

سوة هللا ورسوله وامرين لو تقلبوي ًيوين 

ًقيتك ياها 

وهللا راكري : حمس اىتهس الْرػة وقال 

بضيء 

امرين بس : هازي ٓس وقال 

اكلى طوي وبجيك : حمس 



: هازي كلى وزرل حمس بالكتاب وقال 

حمسلله و التمام والملكة والسواج برأي 

 اطهر ٥اليروس وارواىها بيس 

اللي تبوىه يأهل قاؿي جيله : ابو هازي 

ٓالجوة 

اميييه : الكل بغوت واحس 

كلى الضيد وحمس ميه ووزًه وتقسم لهازي 

اسميك : هازي 

طّ وهللا اين مستحي موك : حمس بجسية 

وال ازري كيّ آاتحك بالموؿوو اػالً لكه 

اللي سميته ان ًوسك ارت واىا يهازي راح 

ًمري م اًرست ووزي ببوت الحالل 

وًجست احغل احس 

طْتها ػح ؟ : هازي ابتسم وقال 



وهللا م اين ًامس لكه ايب طوق توقى : حمس 

وحغلتها مى روايت وػسيت ًلقول 

كلم ابوي وان طاءهللا يوآق : هازي  بحاول ا

ليه ًسى م طر ؟ : حمس ققب وقال 

ُسي لولس ًمي كارق : هازي 

اها تقوله ػازق اجل اىسحب : حمس 

يالسبضة : هازي ؿرب راس حمس بذْه وقال 

احس قالك توسحب اػالً كارق زاطر وابوي 

كيس طاله مه راسه  ا

موهو كارق شا ؟ : حمس 

كارق يحبيبي هو اللي ػاوب رًس : هازي 

اًيقبب ياليللم الضيييه : حمس ٓس وقال 

رًس وٓارس كليوا ركؽ مه ػوت حمس 

! ووش اليللم : وقالوا 



!! كارق ولس ًم هازي : حمس 

كيب : رًس ؿحك وقال 

!!! ااايضضص : ٓارس بغسمة 

يرجال طيلمكم برا ؟ : موغور كلى وقال 

اللي بيه رًس وكارق : هازي ؿحك وقال 

اىتهى ترا 

ايه اىتهى وٓارس يسري : رًس 

بس م ًلمتوي ًه قربه مه : ٓارس بحسة 

! هازي 

يذوي ىسيت : رًس 

رالظ كيب الحيه : موغور ابتسم وقال 

وش اليلم ؟ 

ابس بيوي وبيه حمس : هازي ُمس لحمس وقال 



وهو ػازق امضوا : حمس 

حمسزوه وهللا ان : زرلوا للمجلس وقال رًس 

تيلموا 

اييه ميليك موه بييلموا ُغب : ٓارس 

!! ال حول وال قوة اال بالله : هازي ابتسم وقال 

سس حلقك اىت : رًس 

ًيال امضوا ىوزو الؾيوِ : محمس 

رًس لّ لكاسر اللي كان هاجس بيس ارتْاء 

يالكاااسر : شيب وقال 

يالبييييه يالرًيسز : كاسر ٓس وقال 

وش ًوس : رًس حاوـ يسه و كتّ كاسر وقال 

اليؾيس هاجس ؟ 

وال طيء : كاسر ابتسم بؾيق وقال 



وهللا اىك ؿاييييق : رًس ابتسم وقال 

وًضان شيب بيس 

كيب يوم اىك تيرِ ليه تْتح : كاسر 

المواجى ؟ 

يرجال هوىها وتهون ٓيه قراريه ي ان : رًس 

شيب يتغاوب ويرجى ًلقول وال اىه يذلع 

كثر  ويبصل قغارى جهسه ويضوٓون اىه ا

واحس يتيب ويرجيوىه بوع مسته 

وش ٓال الضر شا ان طاءهللا ييقوىه : كاسر 

ىع مسته ويرجى سالم ُاىم لوا وألرتوا ليه 

ان م لوى شراًي اال اىه زوج : رًس قال بؾيق 

ليه 

ميليه ان طاءهللا يرجى قريب : كاسر 

يييال محمس امضوا : ٓارس 



كليوا رًس وكاسر مى ٓارس وسلموا و اهل 

هازي ومضوا ميهم للبوابات وكليوا واىتهت 

الذقوبة وزرلوا ٓالحوش بيس م ٓرطوا 

الذسم الْرطات وطبوا الوار الييال وجلسوا 

مى جستهم برا وًيالها واحْازها حولها 

" ًوس البوات " 

كاليازة احسس الييال ليه جالسيه برا : حويه 

واحوا حابسيووا زارل 

ايه م قلت لكم : ليه ؿحكت وقالت 

وش : البوات لْوا لها وقالوا 

شيب ٓالحس الجوويب زًواتكم له : ليه 

: ٓسوا روات شيب ًلقول وقالت سلمى 

هاااه ؟ 

!! تستهبليييه ػح : بضرى بغسمة 



! وش شا ييوي يحاارب : بيان برًب 

!! ال اله اال هللا وش شا ومتى ػار : اليووز 

ريير بوات استوزًوه ريب : هيام بحسة 

! ورلغوا 

وهيام ػازقة : حويه 

موجس وهللا هللا يحْنه : وًس 

! بوات وجى روٓتوىييي : ليه برًب 

يروحي م : سلمى ٓست وحؾوت ليه وقالت 

ىقغس بس اىغسموا ًضاىه م قال ألحس 

ايه ممووو احس ييرِ : ليه ابتسمت وقالت 

بس وزًوي وقال بيس اسبوو قويل لهم بس 

م قسرت وقلت لكم 

ًررْٓتواا : ام ؿاري زرلت بسرًة وقالت 

ويه شيب ؟؟ 



ايه واىتي ؟ : سلمى ؿحكت وقالت 

اييه جيله اليآية م ًلموي : ام ؿاري 

الوسد وليه ًرٓت ؟ 

وابضرتس وزًها وكلى مه ًوسها : بيان 

للجووب ًلقول 

حمسلله اىه م : ام ؿاري ابتسمت وقالت 

ىساها 

ىساه موته ييمة م ىساين : ليه 

ام ؿاري كليت تكمل قيستها مى ارواىها 

وزوجها وامها وًيال ارواىها وارواتها 

 ...............................

بيس اربى طهور بسون اي حسث مهم يف ىهاية 

طهر رمؾان 



كاسر ويميه : وًس بسأ يبرز بقوها وقالت 

بالله اشا م جبت بقيد اليوم اين ال اتهاوش 

! ميك وحاام ترا متى بتستوًب 

كيب رالظ ابضري : كاسر ابتسم وقال 

كْو حبيبي : وًس ابتسمت 

كْوتس القيب اسميي اليوم جسيت : كاسر 

تذلع حسازها ػح ؟ 

ايه حمسلله : وًس 

يالحبيّبة اشا : ليه زرلت ًليهم وقالت 

رلغتوا امضوا بوقلى الْقور ببيت جسي 

وًضان جسيت اىهت حسازها بتقولوا وػية 

جسي اليوم 

يووه ػازقة يالله مضيوا : كاسر 



لبسوا وتكضذوا وكليوا كلهم لبيوت اهل 

قاؿي 

 ...........................

يف بيت رًس 

زرل ببسلته وهو راجى مه ارر يوم زوام يف 

رمؾان وهو يسمى ػوت ايهم وهيامه 

سالم : رًس زرل ووقّ ًوس الباب وقال 

اهليييه بااببا جااء : هيام لْت له وقالت 

طالت هيام ايهم بيه يسيوها وهي تقيره 

ووزصيييوه : بالجو وىسل رًس سالحه وقال 

ولسزز اببووهه 

طال ايهم بيه يسيوه وسلم و هيامه رسازي 

ًليكم السالم كيْك ؟ : وقالت 

بذير واىتي ؟ : رًس وهو يالًب ايهم ويقيره 



حمسلله وهللا ارسلوا لكم طيء : هيام 

بالقروب ؟ 

ايه بوروح لجسيت اليوم : رًس 

ايه كويس يالله اىا جاهسة وايهم جاهس : هيام 

تأرص زش وتقلى ؟ 

ثواين : رًس مس ايهم لها وارصته هيام وقال 

واكلى 

هيام وهي ماسكه يس ايهم وتحركها مى 

ماش بابا م الحم : كالمها وهي تقول 

مالبسوا 

لبيه وش ؟ : رًس لّ وقال 

م الحنت طيء ؟ : هيام 

مققمميييوه ؟ : رًس ابتسم وقال 

ايييه بسزرري : هيام ؿحكت وقالت 



يحلو : رًس طال هيام بيه يسيوه وقال 

الهيياام ويحلوو اييهم ييرب 

م كأىوا ثقيليه ًليك ؟ : هيام برًب 

يشيوتس بس : رًس ؿحك وقال 

مسك مسسك : ىسلها وباس مبسمها وقال 

ررًيس استح و وجهك ولسك : هيام بغسمة 

بيه يسيوي 

رًس ابتسم بذبث وطال ايهم مه يسيوها 

وىسله بسريره وٓس لهيام وطالها للسرير 

وحضضتتييوويي : واًتالها وقال بحب 

 بوتأرر ٥رًس الساًة : هيام ؿحكت وقالت 

: رًس باس ىحرها وهو يتوْس ًقرها وقال 

ااااه اللهم اين ػايم 

احبببك : ؿحك وؿحكت هيام وهي تقول 



اهييمم : رًس لّ مه ًوس باب الحمام وقال 

اىاا ٓييتس 

زرل رًس وتقسمت هيام تؾبف جالبيتها 

وارصت ايهم ميها وىسلت للغالة بيبايتها 

واُراؿها توتنر رًس يوسل وٓيالً م كول رًس 

وىسل وهو بثوبه الكحلي وطماُه االبيؽ 

والكبك وريحة اليوز اللي اىتضرت بالبيت 

مضيوا ؟ : وقال 

ااػغع ىام ايهم : هيام بهمس 

ؿحك رًس وتقسم وطال اُراؼ ايهم 

وطوقته وطاله بيه يسيوه وكليت هيام وراه 

وهي تتأمل زوجها وولسها بحب وركبوا 

سيارة رًس ومضوا متجهيه لبيت ابو محمس 

 ....................

يف بيت ابو محمس 



الكل كان مستوْر بحكم اىه بايق و الييس 

رمس ايام وبايق ساًات وتقول ام محمس 

وػية قاؿي 

رلغوا ػح ؟ : ام محمس 

ايه ييمة : ام رًس 

كيب ىجلس تيبت وهللا : ام ٓارس 

جلسوا حول السْرة يوتنرون االشان وطوي 

وزرلت سيارات ًيالهم 

سالم ًليكم : كاسر 

ًليكم السالم : الكل 

الحيه كلوا بسْرة وحسة : كاسر ابتسم وقال 

؟ 

ال البوات زارل : ام محمس 

وش جسيس ييوي : ليه 



! ليه : ابو رًس بحسة 

سم : ليه 

زرلت ليه ووًس زارل البيت وحغلوا اهل 

ؿاري موجوزيه 

سلمى م جات ؟ : ليه 

ال وهللا حتى اليووز : بيان 

اِ يارب يجون ًاز : ليه 

بايق طهر و زواجتس ػح ؟ : وًس 

ايه : طوق ابتسمت 

يحمس اريًرا بوقلى مه الوكس موسمان : ليه 

م تكضذت 

! رييير مذليوا زارل : سلمى مه وراهم 



حيل هللا ثم : ؿحكوا البوات وقالت ليه 

جسيت اقوى 

سالم ًليكم اوالً ررطتكم : سلمى ابتسمت 

البوات رزوا السالم وجلسوا مى بيؽ حول 

السْرة 

ليه طْيتس يذي احستس : سلمى 

متؾايقة ؟ 

وحضوي اروتس : ليه 

بيان ػررت وهي كاتمة وجهها يف حؾه 

!! وش الروماىسييية شي : وًس وقالت 

ويوم الييس استْتاح : ليه ؿحكت وقالت 

بيت ٓارس وحويوه يوىوس ػسق ٓيه 

ٓياليات قازمة 



اي وريب كوا محتاجيييه : بضرى بْرحة 

هالضيء وهالْياليات كلها 

اقلى ابو الحالة : هيام زرلت مى ايهم وقالت 

ىْس سلمى : كاحوا البوات يؾحكون وقالوا 

ايص ؟ : هيام ققبت وقالت 

اىا اول م زرلت : سلمى وهي تؾحك قالت 

قلت ىْستس 

ليه رصي ايهم وزيه : هيام ابتسمت وقالت 

زارل 

واااه حبييبب ًمته هو : ليه 

طالته ليه مه هيام وباست راسه وقالت 

بوات يويل حايل مققم مى هيام : بهمس 

اًوبووو ُيييره شا : بضرى بلقآه مْركة 

السييييلل 



هيام تيايل اجلسي : سلمى 

حويه ويوها ؟ : جلست هيام وقالت 

مسري وهللا بس بتجي : ًهوز 

سالم بوات : ػالحة وجميلة زرلوا 

البوات رزوا السالم وجلسوا حول السْرة 

وطوي واىؾمت لهم ليه بيس م رتبت مكان 

ايهم 

 ......................

يف بيت ٓارس 

ويه : ٓارس زرل مستيجل مه زوامه وقال 

حويه ٓارسها ؟ 

ٓالمقبد تيال ساًسين : حويه ؿحكت 

باألُراؼ 



كلها وقال  ااااه : ٓارس زرل وطم ريحة ا

يحللووهااا 

جوًان : حويه حؾوته وسلمت ًليه وقالت 

؟ 

امس كوت : ٓارس وهو محاوكها قال 

كثر مه اين جوًان واليوم اليكس  ًقضان ا

مسري طسالْة 

: حويه ؿحكت وبيست مه ٓارس وقالت 

يالله ًجل ًضان م ىتأرر 

ٓارس كلى لَرٓتهم وارص زش سريى ولبس 

حويوي يالله ؟ : وىسل وقال 

توكلوا و هللا : حويه 

حويه : كلى ٓارس وسكر الباب وراه وقال 

اىتبهي مه السرج 



ىسلت حويه مه السرج بهسوء وهي يف طهرها 

السابى ومسكت يس ٓارس وكليوا لسيارتهم 

وهم متجهيه لبيت ابو محمس 

 .....................

يف بيوت اهل قاؿي 

زرلت سيارة ٓارس وسالم ميلوة وػول 

ارر ٓرزيه باليايلة 

ىسلوا حويه واليووز مى بيؽ وسلموا 

وزرلوا وسلموا وراهم ٓارس وسالم وجلسوا 

و السْرة واشن المَرب ًلقول 

سموا بالله يالرًس ارلع : ابو رًس 

الكل مسوا يسيوهم وبسؤا وطوي وكلى رًس 

آقروا بسلم : وهو للحيه م سلم وقال 

بيسيه 



تقسم وجلس بيه سالم وٓارس وقال بهمس 

شهب النما وابتلت اليروق وثبت اآلجر ان : 

طاءهللا 

بسؤا ياكلون والسوالّ تروح وتجي 

والؾحكات مارصه الجو ًوس الرجال والحريم 

" ًوس البوات " 

ًووز حويه ًجلوا اشن ترا : سلمى 

حويه ًلقت ًبايتها واتجهت للسْرة 

: وجلست جوب هيام وسلمى وقالت 

طذباركم ًسواليت ؟ 

بذيير وهللا واىتي ؟ : هيام 

يروحي كيبيه اىتي ؟ : سلمى 

بذير بس البيت الجسيس اهلكوي مى : حويه 

حملي 



ماطاءهللا ويه : سلمى بحسة وهي تاكل 

! ٓارس جيله اليوز المسووز 

: كاحوا البوات يؾحكون وقالت حويه 

سسللمى يذييي 

وش السًوة شي مه ويه : هيام وهي تؾحك 

جبتيها ؟ 

مسري كلمت شيب : سلمى ؿحكت وقالت 

امس وقالها لواحس ًوسه واًجبتوي طكلها 

مه زًاوي اهل الجووب 

ليه كاىت تواهر بسلمى بغسمة ووقْت 

كل وقالت بغوت مهسوز  سميتي ػوت : ا

شيب ؟ 

ايص ؟ : سلمى لْت بهسوء وقالت 

طذباره وكييّ وؿيه : ليه بكت وقالت 

تكْييه كمويوويي 



وش السالْة بسم : سلمى ارتيبت وقالت 

هللا ًليتس ؟؟ 

هي : هيام مسكت يس سلمى وقالت 

تسألتس كيّ حال شيب 

يروووحي بذييير : سلمى ابتسمت وقالت 

ويسلم ًليتس بس كلمواه مه جوال امي اىا 

وروايت وتموى اىتس ميوا ًضان يسمى 

ػوتتس ويوػيتس و ىْستس 

ليه كاىت تسمح زموًها وهي الضوق 

اوجيها ٓالذمس اطهر الماؿية مه يوم راح 

شيب وهي تحسب ووػلت للضهر الذامس 

هللا يجيلوي : بسوىه وقالت بغوتها الباكي 

قبله ييرب 

اِ رالظ ي لييه : بيان وهي تبكي ميها 

الصييب 



ليه ابتسمت وحؾوت بيان وؿحكوا البوات 

شياب جاء ػح ؟ : وقالت وًس 

مسري اسمى ػوته برا : طوق 

ايه جاء : ًهوز وقْت وكلت براسها وقالت 

ويه ارتْى  )بيان زق قلبها وقالت بوْسها 

اػالً وليه جاء الحيه بس طْته بيساء جسي 

 (! وبيسها ارتْى هللا اًلم وش وراه 

كملوا البوات سواليْهم وؿحكاتهم ارتْيت 

 ..

" ًوس الرجال " 

ياهل البيت : شياب زرل وقال 

اقلف : كاسر ٓس وقال 

تقسم شياب وسلم و رواله وراالته وجلس 

طحالكم ؟ : وقال 



وش اطتقت : رًس ابتسم و جوب وقال 

توؾرب ؟ 

ٓارس مسك شراو رًس وقال بحسة وهو 

مثل م مضيتها لقارق تمضيها : يهمس 

لصياب ألىه اهون مه مغيبة كارق سااامى ؟ 

كيب يذوي ىمسح : رًس ترك يس ٓارس وقال 

آقرت يصياب ؟ : ابو رًس 

باليآية ًليكم : شياب هس راسه بويم وقال 

بس جيت اسلم 

واىت ويه ارتْيت : ابو هيام 

كوت ٓالحس الجوويب : شياب 

وش ًوسك ؟ : رًس ققب وقال 

اىا رائس ترا وارسلوين بمهمة هواك : شياب 

طْت شيب ؟؟ : كاسر بْرحة 



ايه ويسلم ًليكم : شياب 

هللا يسلمه مه الوار وش : ام ؿاري بْرحة 

وقيه ومتى بيرجى 

 اطهر وهللا هواك ٧اىا كملت : شياب بجسية 

 اطهر وللحيه ٥وشيب امس يقويل اىه كمل 

م قالوا له طيء لكه ان طاءهللا قريب 

هللا يسسز رميهم ويرزهم سالميه : ابو رًس 

يارب 

امييه : الكل 

يالله ؟ : ام محمس 

زقيقة كاسر رح ىاز البوات مه : ابو رًس 

حقهم يسميون 

ابضر : كاسر قام وقال 



مضى وزرل قسم الحريم وقال بغوته 

يالوًس : الررّيم 

هال ؟ : وًس 

امضوا برا جسيت بتقول الوػية : كاسر 

كليت وًس والبوات كلهم ومضوا وجلسوا 

وكل وحسة جلست جوب الثاىية و كرِ 

الْرطة 

بيان وهي واقْة لْت بييوها وكاحت و ًيه 

شياب اللي كان يتأملها وهو ميسها مه بيوهم 

وابتسم وُمس لها وػس ًلقول واىغسمت 

بيان وجلست ًلقول وهي متوترة وحابسة 

يوييللل قلبي  )اىْاسها وقالت بوْسها 

 (! والوجه السمح ياقبلة هللا و كل مشييوىه 



وػية قاؿي كاىت اىوا : ام محمس بجسية 

ىجتمى وم ىْترق وال توتهي جمياتوا وىكون 

ىْس م كوا ايام حياته جيله بالجوة 

الكل وآقوا ورزوزهم كاىت ايجابية وتكلم 

: رًس وهو اهم واحس ورأيه الكل يوتنره وقال 

حمسلله للحيه طملوا ملتم وال تركوا بيؾوا 

وهللا يسيموا و شا الحال واحسه ان طاءهللا 

حمسلله اي وهللا ػازق : ابو رًس 

هيام ايهم يبكي : ابو هيام 

ال ؟ : ٓست هيام وقالت 

وسكتوا الكل " هسوء " رًس رٓى يسه بميوى 

م ٓيه ػوت : وقال 

جهازه ميي اػالً م بكى اسميه اىا : هيام 



طوي واًتلت ػررات ايهم الباكية يف ارجاء 

طْتي : البيت وقال ابو هيام 

ؿحكت هيام ومضت ورًس يواهرها واتجهت 

للبيت وطوي وكليت بأيهم وحقته بحؾه 

طوِ جسوو : ابوها وقالت 

ابو هيام باس راسها ومسك ايهم وٓست هيام 

جيلوي م اىحرم : وباست راسه وقالت 

وجسو الثاين ماله رب ؟ : ابو رًس 

آاا االن يجيك : ؿحكوا الكل وقال رًس 

مايل زرل اشا تبيه رل ولسك : هيام بمسح 

يجيبه لك 

م ابيه رالظ زًلت : ؿحك ابو رًس وقال 

موتس 



هيام تقسمت وحؾوت ًمها وباست راسه 

تمسح ميك بوت اروك ييمي : وقالت 

جيلوي م ابكيتس : ابو رًس حاوكها وقال 

يهيام الرًس 

جوكم يجوه : شياب بهمس 

ٓاتك كل ًمرك وهللا : كاسر 

طسًوة تراين ًايص : شياب ؿحك وقال 

ميكم مه واىت بسر يحلو 

كم ًمرك ؟ : كاسر 

 ٢٤: شياب 

قهر اي طهر ؟ : كاسر 

كبر : شياب ؿحك وقال  تسور السلة اىا ا

ميليك 

اًجل : كاسر ابتسم 



 ٣: شياب 

اىا واحس الققممم : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

ماطاءهللا ومتسوج واىا : شياب ؿحك وقال 

بايق 

ايه وهللا متسوج وبغير اب بيس : كاسر 

يوولسز وش ًوسك اىت : شياب طهق وقال 

! ورًس ميليه رًس كبير اىت مستيجل 

ًقايا ريب وهللا ىرزها ؟ : كاسر 

هللا يتمم لك و رير : شياب 

اال م قلت يل مه اللي ببالك ؟ : كاسر 

اىا وسامي بوتصابح ًليها : شياب 

كاسر ققب وجلس ثواين وطهق وقال 

!! بياااان : بهمس 



ًليييك ىور : شياب ابتسم وقال 

كبر موه : كاسر  يذي سامي حمار البوت ا

! وللحيه يْكر ٓيها 

كبر : شياب  ! اسألك بالله هي ا

ايه بالله وػَيرة ًليك اىت : كاسر 

كيّ ييوي : شياب 

 مسام سامي ٢٠شياب البوت ًمرها : كاسر 

كبر موها بأربى ١٩ًمره   م يوْى لها واىت ا

سووات 

تكْى ًلتبه : شياب ؿربه بذْه وقال 

استوًبت اىا بيس اىك : كاسر ؿحك وقال 

قريب موها 

يالبيه : شياب كالى ببيان اللي تواهره وقال 

يالييون السوز 



يالبييييه يالوًس : كاسر لّ بييوه لوًس وقال 

شياب كمل ياكل حاله ويضرب قهوته وقام 

كرمكم هللا : وقال  ا

لو تيضى ميوا ي شياب ؟ : ابو رًس 

بروح ألبوي وهللا اكموه : شياب 

كيب يجي ويجون ارواىك : ابو رًس 

يذال تيرِ كباييه وتيرِ كيّ : شياب 

اسلوبه وال وهللا اىه وزي 

واىت ػازق اجل اىتبه ليمرك : ابو هيام 

سلموىا ًليكم : شياب 

لّ شياب وىاهر ببيان اللي تتأمله بحسن 

وهي تبي تيرِ وش سالْته ومه ويه كلى 

وكيّ ػارت تحب وجوزه ابتسم وقال 



مضى  (وطْيها ؿاقت الحلوه ؟  )بوْسه 

وركب سيارته وكلى مه بيوت اهل قاؿي 

يالله يبوات زارل : رًس 

وطسرلك ؟ : سلمى 

اححهه ًقققتتك : موغور ؿحك وقال 

وحسهه حيي ًيووهاا 

رالظ ىمسح : سلمى ابتسمت وقالت 

رًس : قامت بهسوء ورًس يواهر ٓيها وقالت 

رالظ 

رًس ٓس مه مكاىه يركؽ ورا سلمى اللي 

ؿحكت وتصكرت كيّ كاىت تواطب رًس 

وهم ػَار ويالحقها ويتؾاربون 

هللا يقليك حامل وقّ : سلمى بتيب 

ميازين مثل اول 



استسلمي : رًس وقّ وقال 

تكْى ي ؿاري : سلمى بغوت ًايل 

تيبت واىا آسو لتس : ؿاري بتيب 

تيايل تكْيه مه : رًس ؿحك وقرب وقال 

اول واىا بذاكري اكقتس 

تبقي ًننم ووراي موغور : سلمى 

موغور وقّ ورا رًس وزقه بذْه ولّ رًس 

ماطاءهللا اجل اىسحب : وقال 

احسه لك وهللا : موغور 

سلمى ؿحكت وحؾوت موغور ورجى رًس 

وطاِ هيام تسولّ مى حويه تقسم 

وحؾوهم مى بيؽ 

يحبيبي يالرًس : حويه 

وحضتتييوويي : رًس باس راسها بقوة وقال 



هيام بيست ومضت وزرلت زارل 

آا زًلت ؟ : رًس لّ لها وقال 

طكلها وهللا : حويه ؿحكت وقالت 

ميليه اًرِ اراؿيها : رًس 

هللا يقويك : حويه 

وياتس : رًس 

زرلت حويه ورجى رًس للْرطة مى الرجال 

بيس م زرلوا الحريم كلهم وام محمس جلست 

مى ًيالها برا وػاروا يذققون لسْريات 

ًضان يتَير موز ام محمس 

 ....................

يف الجووب 

ًيال ٓيه واحس مات تذيلوا : شيب بتيب 



مه اليسو ؟ : بالل 

ايه : شيب 

هللا يستر وهللا الذقر بسأ يسزاز : بالل بذوِ 

واىت تغاوبت قبل اسبوو بكتْك 

ميليه اىا طقْتوي بس : شيب ابتسم وقال 

ييوي جرح م زرلت ٓيوي الرػاػة 

حتى ولو تستهبل : رالس وهو يجّْ طيره 

كحت ًليوا ثالث ايام ًلمت اهلك ؟ 

ال : شيب 

ماطاءهللا ًليك : بالل 

قاكى حسيثهم زق الباب 

طكلها البوت : رالس وهو يؾبف طكله قال 

شيك 

اهجس بْتح اىا : بالل 



تقسم بالل وشيب يؾحك و رالس وٓتح الباب 

كل مثل اليازة  وطاِ اػيلة ميها طوربة وا

وهي تققى اسبوًيه وترجى بأكل 

ييقيك اليآية م تقغريه : بالل 

قل الكالم شا لجسيت : اػيلة بحسة 

: بالل ابتسم وارص الغحون وكلى رالس وقال 

وش اسمك ؟ 

مال اليمى : اػيلة توسيت ًيوىها وقالت 

اللي يقس ًيوىك وش تقالى وتسأل 

!! ليوبوك م تستحي 

القم : شيب كلى وهو يؾحك وقال 

الحمسلله و : اػيلة ىاهرت بصيب وقالت 

سالمتك 

اىا ؟ : شيب اىلذم وقال 



هللا يضْيك ػسق : اػيلة 

هللا يسلمتس : مضت وقال شيب 

تتكلم كصا ؟ : لّ اػيلة للهجة وقالت 

طلون ؟ : شيب 

واىا ترا اىقيوت طويف : رالس ًبس وقال 

لّ اػيلة لذالس اللي رٓى تيضيرته وكاىت 

ًليه طاش وٓيها طوي زم ومرهم ػست 

سالمتكم وهللا : اػيلة موحرجة وقالت 

يسسز رميكم 

هللا يْضلك : بالل ؿرب راس رالس وقال 

اميه : الكل 

ازرلوا البرز ال ياكلكم م اىتوا : اػيلة 

متيوزيه ًليه 

ويه جستتس ىبي ىضكرها : شيب 



تحت بالبيت االبيؽ بأرر الضارو : اػيلة 

ًيال امضوا ىوػلها : رالس 

مضوا الثالث مى رالس ورا اػيلة 

وش تسوون ؟ : لْت لهم برًب وقالت 

القريق ٓالليل م ىسري وش ميه : شيب 

المهم اسمي اػيلة : اػيلة 

ًاطت االسامي : رالس ابتسم وقال 

ًاطت ايامك : اػيلة 

مضوا ووػلت اػيلة وطآوا جستها وتقسموا 

هللا : كلهم وسلموا ًليها وقالت بهسوء 

يذليكم يييايل وهللا مه يوم طْتكم واىا 

كلي وبوتي اال لكم  مرتاحة لكم وم ارسل ا

هللا يكثر ريرتس وًساىا ًوس حسه : شيب 

هوتس يذالة 



كاىت اػيلة وجستها مغسوميه مه اللهجة 

ومستوكريوها بس كاىت االبتسامة مَقية 

الغسمة وبوع حسيثهم كاحت لثمة اػيلة 

وكاليت بذالس اللي كان يتأملها بحب 

وتوسيت ًيوىه اول م طاِ مالمح وجهها 

: وكاىت جميييلة بضكل كبير ابتسم وقال 

بوسري قبل يغير طيء كبير 

ويضوهو يولسي ؟ : جستها 

سالمتك : رالس 

مسرى اليآية : ام حاتم 

توػيه طيء ىْساتس ؟ : شيب 

ال وهللا سالمتكم : ام حاتم 

مضوا الييال وتقسم رالس ومس ورقة وسحبتها 

اػيلة قبل تضوٓها جستها وهي كاىت تقاوم 

حب رالس لها ٓالذمس طهور الماؿية بس 



بيس الورقة حست اىها استسلمت له ًلقول 

وزرلت مى جستها ومضى رالس مى الييال 

وطْيك وش اللي بيغير ؟ : شيب 

طْت وجهها وؿييت ىْسي : رالس 

وتذربقت مواصيوي 

ياليييلل شا الذْيّ : بالل 

مضوا وشيب وبالل يققققون و رالس تحت 

هواطه لهم 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

سالم طذباركم رجيت ببارت لصييييص  )

 ( � ✨❤ورْيّ اطوٓكم و رير يحباااين 



مضوا وشيب وبالل يققققون و رالس تحت 

هواطه لهم 

وػلوا ليمارة سكوهم وزرلوا وسكروا الباب 

وراهم 

ًيال ميي جوال تبون تكلمون اهلكم : رالس 

؟ 

ٓسوا شيب وبالل ًوسه وكتموه 

حمااار اىت اقغغر : شيب بحسة وهو يهمس 

حسك ال يسميوىك اللي بالضقق تلوك 

! للقاًسة 

يويلي ػسق ىسيييت : رالس برًب 

بالل كلى مه باب الضقة ولّ بأىناره وم 

طاِ احس ورجى وسكر الباب وراه وقال 

! احمس ربك محس موجوز : بحسة 



هات بكلم اهلي : شيب 

رالس مس الجوال لصيب وارصه وزرل احس 

يارب  )الَرِ وسكر الباب وراه وقال بوْسه 

كتب رقمها وهو  (ليه ػاحية يارب ترز 

حآنه ًه ههر قلب وؿَف زر االتغال 

يواليه ارتْى وزقات قلبه  وهو يحس االزر

بسأت تتياىل وتوسمى واىهار شيب اول م 

وػله ػوته ميضوقته ػوت اطتاااق له 

بالحييل ٓالذمس طهور اللي مؾت ػوت 

تموى اىه يموت وال يْقسه وكاىت الكلمات 

اللي تقلى مه موقوقها و بساكتها تصبح 

وتوسّ قلب ّشيبها 

الو : ليه 

الو ؟ : شيب توحوح وقال 



ليه ٓست مه سريرها وكاحت و االرؼ 

وكاح الجوال 

ااسلللم ابضري باليوؼ : شيب ؿحك وقال 

!!!! شششييييب : ليه بغراخ 

ييييون شيبتس ي ليوي : شيب بحب 

يمه يمه : ليه زميت وهي ترجّ وقالت 

قلبي شييب وححضتتوويي 

م يوحضتس ُايل يروحه : شيب ابتسم 

طذبارك يروحي وًلومك ًساك : ليه 

كيب وبذير تأكل وتوام كويس تكْى ًلموي 

ازق تْاػيلك 

شيب كان موسسح وهو اول مره يحس اىه 

: مرتاح مه بيس االطهر اللي راحت وقال 

مستيسة اقولتس كل طيء 



اسمى تراين ابكي مه : ليه وهي تضاهق 

الْرحة تكْى ال تؾيق مه طهقايت 

ان ؿقت ترا : شيب ابتسم بؾيق وقال 

ًضان ماين ًوستس وان ؿقت ًضاين م 

طْت ليوي يل رمس طهور وان ؿقت 

كلمتس اول مره اسّ  ًضاين م قسرت ا

ليه وهي تمسح زموًها وتضرب مويتها 

ال ال يالسىيا ال تيتصر وهللا : تهسي ىْسها 

ًازي كل طيء هان ًلي بيس ػوتك 

شيب كان بيتكلم بس قاكيه ػوت زق 

الباب بقوة 

ووطص : شيب ٓس وٓتح الباب وقال بحسة 

اليلللم 

اليقييس احممس برراا ٓالغااالة : رالس برًب 



رالظ تغرِ كأن م ٓييه : شيب كتمه وقال 

طيء اهجس ٓكر كأىوا بمسرسة ومهربيه 

جواالتوا والوكيل زرل ًليوا 

الليييل ػسق ٓاؿي : رالس ؿحك وقال 

اىت اكلى ميي 

ميي ؟ : رٓى شيب الجوال ألشىه وقال 

وش السالْة بتسكر تكْى ال : ليه 

بيس تكْى وهللا م اسكر ابضري طوي : شيب 

واجيتس سوي ميوت 

ابضر اىتبه لوْسك واحبك : ليه 

يحبيبي اهيمتس : شيب 

كلى شيب وحف الجوال زارل طرابه ومضى 

للغالة مى رالس ووػلوا وزقوا تحية ألحمس 

استريحوا : احمس 



استراحوا الييال وهم يواهرون ببيؽ وبالل 

كاتم اىْاسه برًب 

شيب ويه كوت : احمس 

بالحمام : شيب 

بس رالس م قال ىْس كالمك : احمس 

وش قالك رالس ؟ : شيب كان واثق وقال 

بالَرٓة : احمس بحسة 

كيب ؟ كليت للحمام اجلس بالَرٓة : شيب 

كول الوقت ٓكر طوي 

احلّ ؟ ميك جوال ػح : احمس 

زور للجوال وان : شيب ابتسم و جوب وقال 

حغلته لك موي اجلس مسيت كاملة ارسم 

ٓالحسوز وان م حغلت جوال بحكم اىك 



تتهموي بسون زليل اكلى ألهلي اىا واروياي 

بحلول الييس سامى ؟ 

احمس قام ووقّ قسام شيب وكان شيب اكول 

تم : واًرؼ موه وقال بحسة 

: مس يسه لصيب اللي ػآحه بقوة وقال احمس 

ٓسد مالبسك االن 

بساية قوية : شيب توسيت ًيوىه وقال 

حسبت بتسور بالضقة اول 

! رلع ييسكري : احمس 

اقل : شيب ارتْى ػوته الثقييل وهو يقول 

موك برتبة م تحس ًيب ًليك تقويل 

ًسكري ؟ 

! ًجججلل : احمس 



ٓسد شيب جاكيت بسلته وٓسد التيضيرت 

وبسأ احمس يوْؽ ٓيها ويْتص بيمق 

سروالك : احمس 

لصي السرجة ًاجبك : شيب ابتسم وقال 

كمل ؟  المونر وتبيوي ا

احمس بغراخ وًروقه بارزة ألىه يذاِ شيب 

وييمييه بالله اي كلمة ثاىية : يْوز بالتحسي 

! تحسب ًليييك سااامى 

شيب رٓى يسيوه مستسلم وكان ببوقلون 

البسلة بسون اي طيء يَقي ػسره كاىت 

ًؾالته هاهره لهم كان مونره يْته ويوجى 

قلبها وهي تواهره مه ورا الضباك 

شيب ٓسد سرواله وتقسم احمس وٓتضه وم 

حغل طيء ورجى لصيب ومس يسه يتحسس 



: الجوال بس استوقْته يس شيب وهو يقول 

تبقققيي ًننم تلمسوي 

: احمس تْضل وحمر وجهه وقال وهو متوتر 

البس رالظ وبكرا تيال ًوسي اًقيك 

االشن وتمضون لألهاليكم 

م تقغر حؾرة : شيب لبس بوقلوىه وقال 

اليقيس 

احمس كلى وىاهر يميه ويسار وطاِ اػيلة 

كل كاحت موها قبل يقلى  تجمى بقايا ا

احمس بضوي 

لو سمحتي ُازري المبوى ُير : احمس 

مسموح لك تتواجسيه ٓيه 

اػيلة م رزت وكليت ًلقول ركؽ وهي 

جات تبي تضوِ رالس واىغسمت مه مونر 

شيب وتَيرت مواصيوها ووػلت لبيتهم 



يويل قلبي وطصا اللي  )وقالت بوْسها 

 (!! طْته قبل طوي 

" يف ًمارة السكه " 

رالس وبالل ٓسوا يحؾوون شيب اللي حاوكهم 

وهو يؾحك 

ااااخ مسزرري : رالس بْرحة وهو يبكي 

كيييّ اطكرررك ومسزرري كييّ سووييتهاا 

يذذي اىت رججااال بوه رجاااال واطهس بالله 

!! ان ًبسهللا جااب رجال 

وقسم بالله مسري : بالل وًيوىه تسمى 

طلون ىضكرك ػسق هللا يسيسك ويوٓقك 

! ويْتح ًليك يحبيبي اىت 

طسًوة يييال م بيووا تكْون : شيب ابتسم 

هو قاهرين مه اول وحغلت الْرػة وكوت 

اتموى يقرب ويحاول يلمسوي ًضان احرجه 



وارربف مواصيوه وسويتها وهصاىا بكرا ماطيه 

لبيوتوا 

وبيؽ الواس بييرس قريب : رالس 

واىت وبالل مه الحؾور ان طاءهللا : شيب 

هللا يوٓقك ويوور زربك ي ابو ًبسهللا : بالل 

ثواين : شيب رٓى رجله وكلى جوال رالس وقال 

ابس رص راحتك يحبيبي : رالس ابتسم 

شيب مضى ولبس تيضيرته وزرل الَرٓة 

ليوي ؟ : وسكر و ىْسه بالمْتاح وقال 

ليه ُْت وهي تسمى كل طيء وم رزت 

ًليه 

ليييه : شيب بحسة 



 زقيقة ٤٥ليه ٓست وطآت جوالها ومرت 

وشيب يواقص احمس تقسمت وٓتحت الميوت 

هممم : وقالت 

ىمتي ؟ : شيب ابتسم وقال 

ييوي ىع ىع : ليه بغوتها الواًس 

اقْل ؟ : شيب 

احس قالك تقْل الحيه ؟ : ليه بحسة 

شيب ؿحك وبسأ يسولّ لليوه ًه كل 

طيء ػار له وقالها ًه الرػاػة تحت 

روِ وهواش ليه له وؿحكاتهم 

 ساًات وهم ٤وسواليْهم اللي مرت 

يسولْون مى بيؾهم 

 بايق وال ال ؟ ١٠ايه شيب زواجوا طهر : ليه 

ايه و رييير ان طاءهللا : شيب ابتسم 



احححبببببك : ليه ابتسمت وقالت 

اطضتتققت لك مرره 

رليوي اطوِ الضوق شا اشا جيتتس : شيب 

وطقغسك ؟ : ليه ؿحكت وقالت 

اىتي ًارٓه وطقغسي : شيب ابتسم وقال 

المهم بسكر يروحي اىتبهي لتس كويس 

: ليه باست الجوال بكل قوتها وقالت 

اححببك ابضضر واىت برؿو اىتبه لوْسك 

وطصا السحر ! طْيوي شبت اىا : شيب بتذسر 

وهللا م اًسيها لتس ميليه ميلييه 

استوزًتك ريب : ليه وهي تؾحك 

يف امان هللا : شيب 

سكر شيب وحصِ رقمها مه جوال رالس 

رالس ٓيه رقم ازًجوي : وقال 



رالس مسك جواله وزق ًليه ووػله ػوت 

! سااااًة ًضان ترز سااااًة : اػيلة تقول 

!! اػييلة : رالس ٓس وقال 

اجل ؟ توتنر احس ثاين : اػيلة 

طوي سريى سريى : رالس ابتسم وقال 

جستك هي اللي مسؤولة ًوك ػح ؟ 

ايه بس هي : اػيلة اىغسمت وقالت 

رالظ بجي بكرا مى اهلي واتقسم لك : رالس 

كيب بسألك شيب : اػيلة زق قلبها وقالت 

متسوج ألين طْت زبلة واىا ارتب طقتكم 

ايه متسوج : رالس ابتسم وقال 

 )اػيلة ؿربت راسها بذْه وقالت بوْسها 

واىا حبيته استَْر هللا يارب هللا يوٓقه 

 (ميها وهللا يهويها ٓيه 



!! زببللة : رالس طهق وقال 

ايه زبلة !! لييووه وش كاًوىك : اػيلة 

شيب لقيوا زبلتك : رالس ؿحك وقال 

سألتك : شيب كل براسه مه المقبد وقال 

بالله ؟ 

اػيلة حاويل تقرأيه االسم اللي ًليها : رالس 

سبقتك مكتوب شيب الليه : اػيلة 

بسس حغلواها : رالس 

حمسلله يارب ويوها ومى ميه ؟ : شيب ابتسم 

اػيلة : رالس 

كلمها : شيب  هات ا

اػيلة : رالس مس لصيب الجوال وارصه وقال 

السبلة ميتس الحيه ؟ 



اػيلة بحسن ألىها ٓيالً حبت شيب قبل رالس 

ايه : بس وقت اىها تغحح ُلقها وقالت 

زقايق واىا ًوستس كلييها برا ًوس : شيب 

الباب ًضان م توتنريه ٓالليل 

وش ليله هللا يغلحك قس حه ػبح : اػيلة 

اللي وزتس : شيب ابتسم وقال 

بجي ميك : رجى الجوال لذالس وقال 

اقول امسك محلك بس : شيب 

! مايل زرل بجي ييوي بجي : رالس 

البلضة ػسق : شيب 

مضى للباب ورالس ميه وكليوا وكان الجو 

بارز وريحة الغباح موتضرة مى ريحة 

الحقب والوار وكبد بيت ام حاتم يف ارر 



الضارو وػلوا وكاىت اػيلة واقْة تساًس 

جستها يف ربس الذبس 

ػباح الذير يالذير كله : رالس 

ػباح : اػيلة لْت وابتسمت وقالت بهمس 

الوور يوور ًمري وّؿيه 

هال هال ػباح الوور : ام حاتم 

ويوها : شيب تقسم وقال 

اػيلة ىسلت السبلة ًلقول ومس شيب يسه 

وارصها ولبسها يف يسه اليميه 

بايق م اًرست ؟ : اػيلة استَربت وقالت 

وش يهمتس ؟ : شيب 

وش اللي يهموي كبًيا م : اػيلة بحسة 

يهموي بس ًضاىك لبست زبلتك باليميه 

ووش ٓرق ؟ : رالس 



اشا لبسها باليميه ييوي اىه راكب : اػيلة 

او مملك ويوتنر يوم السواج ويلبسون زبلتهم 

باليسار ٓهمتوا ؟ 

اىا م سألتتس ًضاين ٓاهم بس : شيب 

السبضة رالس م يسري ويه يسريب راسه 

يرجال و طحم بس : رالس 

وزًواتس ريب ي : شيب ابتسم ألم حاتم وقال 

ام حاتم واىتبهي لوْستس صيييه 

بكرا بيجوىكم : مضى شيب وقال رالس 

ؿيوِ ي ام حاتم جهسي لهم الكرامة 

هللا يحْنكم وابس بايب مْتوح زايم : ام حاتم 

لّ رالس ومضى ورا شيب ووػلوا لبالل اللي 

جهس كل اُراؿهم ورتبها بالسيارة وقْل باب 

الضقة وحقه باالماكه المذغغة للمْاتيح 



توكلوا و هللا ؟ : بالل 

بسم هللا مضيوا : شيب 

ركبوا وكان شيب هو اللي يسوق وحركوا مه 

.. الجووب للرياؼ 

 .......................

يف بيت رًس 

زرلت هيام وايهم بحؾوها ىايم وكاىت 

تستيجل رقواتها ًضان م تقابل رًس وهي 

ُارت مه سلمى ًليه 

رًس زرل وسكر باب بيتهم وكلى وم حغلها 

هوو امساها تقلى والولس بيسها : وقال بهمس 

؟ 

مضى وكلى مى السرج ووػل لَرٓتهم 

وزرل وطاِ ايهم ىايم وهيام م هي ٓيه 



وتأكس اىها ٓالحمام تقسم وجلس ًالسرير 

يوتنرها تقلى ويضوِ وش ٓيها 

" هيام ٓالحمام " 

وقْت ًوس المراية وهي بموضْتها بيس م 

ارصت طور سريى مست يسها وارصت ٓرطاة 

طيرها وػارت تمضقه وتحف ماسكات 

وكريمات ومه زلى البوات واىتهت وهي 

تيقر ىْسها بيقر بيس الضور وكان ريحته 

ياسميه ىثرت موه و طيرها وركبت جسمها 

بكريم وكاىت ريحتها تجوه مسك وياسميه 

كاىت ققوه ىااااًمة وهصا ماهو بغالحها ًوس 

الرًس كليت بهسوء وهي تسًي اىه ىايم 

ومضت بذقواتها بهسوء وكلت براسها وكان 

رًس جالس و السرير ويواهر بجهتها وقال 

احلْي ؟ سميت ػوت : بغوته الررّيم 

ٓتحتس للباب يَبية 



هيام ٓست مه ػوته وكليت وهي تّسًي 

كيب وش اسوي لك ؟ : الهسوء وقالت 

رًس ابتسم اول م طم ريحة هيامه بالَرٓة 

وركبتها وسيقاىها اللي كالية ورغرها اللي 

ىحته حسام الروب حقها وطيرها االسوز 

وىحرها وًنام ترقوتها كاىت تْته بضكل 

زًالىه : كبير قام ومسك يسها ولْها له وقال 

؟ 

قغر حسك ماين ىاقغة ايهم : هيام بهمس 

ترا 

يبوت الحالل ايهم لو بيقوم قام مه : رًس 

ػوتتس قبل طوي ولياز تقلبيه وتَيريه 

المواؿيى وًلميوي زًالىه ؟ 

كثر مه سوة مى رًس بس  هيام كملت ا

ماهي قازرة تتحمل كاىت تهابه وتهاب 



حجمه وًرؿه وكوله كان مرًب بالوسبة 

لوحسة قغيرة وىتْه مثل هيام كاىت ساكته 

وتقالى ٓيه 

اشا رلغتي تأمل ٓيوي ًلميوي زًلتي : رًس 

ومه ايص 

هيام كاىت تبيه يبيس موها وقالت برز 

ال : مذتغر جًسا 

رًس قرب مه وجهها وقال وهو مققب 

ال ايص : حواجبه ومثقل ػوته كان هيييبة 

حبيبي تكلمي 

ماين زًالىه وطْيك : هيام 

ايه اطوا : رًس ابتسم وباس رضمها وقال 

كوت بهاوش 

اللي يسًلوي يراؿيوي : هيام ؿحكت وقالت 

واىت تبي تهاوطوي 



رًس حف راسه و كتْها ولّ وجهه وبيس 

بيسه طيرها وقرب وػار يؾرب بأىْاسه و 

ىحر هيام واستوضق ًقرها بكل قوته 

يالبييييه يالهييياام : وباسها بذْه وقال 

هيام لْت بوجهها وكاىت مقابلة رًس 

وطْيك ؟ : وققيت المسآة بيوهم وقالت 

ٓست برًب اول م رٓيها رًس مه االرؼ 

اطتقت تسمحيه يل : وثبتها و رغره وقال 

؟ 

يارب اىك : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

!! تستهبل 

وطو ال كبًيا م استهبل ؟ : رًس 

تضوِ اين بايق بالروب ػح ييوي توو : هيام 

تروطت تقلى م ٓيه 



تسمحيه يل اًقيتس : رًس ابتسم وقال 

حبي مو اىام ميتس يحلوه 

: هيام ىسلت وُقت وجهها بْضلة وقالت 

! وش ٓرق 

اشا كان : رًس اىْجر يؾحك ًليها وقال 

بذاكرتس م ارزتس يبوت سيّ 

رًيسز : هيام 

رًس ؿحك ومضى للحمام وزرل وارص طور 

سريى وكلى ولبس وكالى يف هيام وكاىت 

مضَله و الالبتوب ٓلم وجايبه ٓضار 

وًغيريه وقالت بغوتها االىثوي اللي 

وزي تيال بسأ ترا : يوغاٌ له رًس  ًّ ر

رًس ابتسم وتقسم واىسسح وسحب هيام 

بسهولة وارتقمت بغسره الياري وؿحك 

! اه توجى ترا : وقال 



اىت اللي : هيام ىاهرت بوجهه وقالت 

! ساحبوي تستاهل 

تابيي بس جيلتس توجييوي : ابتسم وقال 

زايم وجيتس يل ًآية وهللا 

باس راسها بقوة وحاوـ رغرها وّطسها 

ًليه وابتسمت هيام وهي تحس بحب رًس 

لها زايم وم ًمره ابيس واشا ابيس تقسم 

وًوؿها ًه كل طيء كاىت زايم تضكر ريب 

و رًس كملوا يتابيون بحب واثويوهم بأحؾان 

... بيؾهم 

 .........................

يف بيت ٓارس 

حويوي بتواميه : ٓارس سكر الباب وراه وقال 

ػح ؟ 



حويه ابتسمت وكاىت بتقوله اىها بتوام بس 

ٓجأة تالطت بسمتها وػررت بأًلى ػوتها 

وهي ماسكه بقوها وبسأت زموًها توسل ٓس 

ٓارس برًب وكار لها ومسكها بيسيوه وقال 

حووييويي : بغوته الثقييل والمرًوب 

!! وطْييتس 

والاازتتيي : حويه بغراخ وهي تضاهق 

بوولسز 

!!! اايضضص : ٓارس برًب 

حويه اُمى ًليها بيه يسيه ٓارس اللي 

طالها ومضى وارص ًبايتها وكلى لسيارته 

وكار ٓيها للمستضْى حقه وىسل والكل 

ًرِ ٓارس وتقسموا يساًسوىه 

 Doctor Fares is this ur: الويرس برًب 

wife ؟ 



* زكتور ٓارس هي زوجتك ػح ؟*

 Yes she's my: ٓارس وهو ميرق ويرجّ 

wife and she is going into labor now 

we have to take her to the operating 

room 

ايه ىيم زوجتي وهي بالمذاؼ االن والزم *

! * ىوقلها ُرٓة اليمليات حاالً 

" ٓهمت " الويرس هست راسها بميوى 

ومضت بحويه وىقلوها لَرٓة اليمليات يف 

قسم االكْال والوالزة وطوي وزرل ٓارس 

وهو البس لبس اليمليات وزرل بحكم ان 

ًوسه ربرة كبيرة بالوالزة وكان ىاوي يولس 

حويوه ويغير اول مه يضوِ بوته وٓيالً 

زرلوه ًلقول وبسأت الوالزة وػحت حويه 

بحكم اىها ولست كبييي وكاىت تغارخ 

وتغارو الموت بييوىها حتى سميت ػوت 



بوتها وهي تبكي وارتْى ٓارس وهو يبكي 

وحاؿه بوته بيه يسيوه ويبوس راسها بذْه 

يالله يحويوي طويف كيّ ػَيرة : وهو يقول 

حويه ابتسمت ورجيت راسها وزموًها 

ارصت مجراها وتقسمت الويرس وارصت بوته 

ووزها للحؾاىة وتقسم ٓارس وباس راس 

حمسلله و سالمتس : حويوه بكل حب وقال 

يسىيتي وروحي وكوين وًساها مه مواليس 

السيازة واالكيس اىها موهم زامتس امها 

يحويه ٓارستس 

حويه بكل ػيوبة حاوكت رقبة ٓارس 

وهللا اين : وقالت بهسوء وبغوتها المهسوز 

محنوهه ٓيك ييمري وًساك يل ولها سوس 

وشرر لبى ًيوىك 

باس راسها مره ثاىية وابيس اول م تقسموا 

الويرِسس وارصوا حويه للقسم وكلى ٓارس 



وطاِ الساًة وكاىت قبل اشان الْجر 

بسقايق واتغل و امه وهو ًارِ اىها تغحى 

ٓالوقت شا وٓيالً م ارصت ام ٓارس ثواين 

لبيه يييون : ورزت وقالت بغوتها الواًس 

امك ؟ 

ٓارس بكى ًلقول وكاح و ركبه وقال 

يمه ػرت اب : بغوته الباكي وهو يضاهق 

يميمتي 

سألتك : ام ٓارس ٓست بْرحة وبكت وقالت 

!! بالله يالْارس سألتك بالله 

: ٓارس ؿحك وقال وهو يمسح زموًه 

وهللا يمه جابت حويوي بوت واىا اللي ولستها 

اىا اول طذع مسك بوتي وحؾوتها يمه 

ػَيرة مررره 



الحمسلله و : ام ٓارس ؿحكت ميه وقالت 

التمام والحمسلله و كل حال وهللا يجيلها 

قرة ًيوك وًيه حويوك يالْارس 

بضري اليرب ميازين بغوبكم وهللا : ٓارس 

بروح لحويه وبرسلتس كل طيء وتيالوا 

وقت الشيارة 

ابضر يسوس امك : ام ٓارس ابتسمت وقالت 

.. سكر ٓارس وكلى لَرٓة حويه ًلقول 

 .........................

يف بيت كاسر 

ػحى كاسر يضرب مويه و يغلي الْجر 

وٓتح القروب وطاِ رسالة ام ٓارس وكاىت 

: تقول ٓيها 



لقس اطرقت األرؼ واززازت وتألألت اىوارا 

مه حولوا ٓتسائلت ما سر هصا الجمال ٓإش 

بذبر قسوم مولوزتك يالْارس يسِ ايل 

زًوايت بأن تكون مه مواليس السيازة وأن 

يرزقك هللا وحويوك برها وػالحها 

ورزوز القروب كاىت رزوز تباريك لها 

حمسلله و التمام والّ مبروك م : ابو رًس 

جاتس يبوتي حويه وم جاك يالْارس يييون 

ًمك 

ماطاءهللا تبارك هللا وش االربار : ابو هيام 

الشيوة الّ مبروك يييايل وًساها قرة 

لييوىكم 

اااووووه وش االربااااار الحلووة شي : محمس 

ماطاءهللا تبارك الرحمه يالْارس وًساها 

مه مواليس السيازة يارب 



ماطاءهللا الحمسلله و التمام واسأل : رًس 

الموىل ان يجيلها مه الصرية الغالحة 

ويرزقكم برها ويوبتها ىباتًا حسه يارب 

وتستاهل الضحم يالْارس وحويوي بيوػلها 

سالمي م يحتاج 

كاسر ابتسم وكتب حروِ بسيقة تيبر ًه 

مبروك : ٓرحته ألرته وولس ًمه وهو يقول 

يحويه الْارس وًساها مه مواليس السيازة 

اريًرا ػرىا روال 

: رٓى ًيوه وطاِ شيب يكتب وطهق وقال 

!! طّ الكلب 

ارسل شيب تباريكه وهو واقّ قسام طرٓة 

ليه وطوي ووػله اتغال مه كاسر 

ارررححبببب : شيب رز وقال 

اببققه يالله : كاسر ؿحك وقال 



اكلى وحضتوي ترا : شيب 

ويه اكلى ؟ : كاسر ققب 

اىا قسام بيتكم : شيب 

كاسر ٓس وكلى ركؽ وقامت وًس وهي 

! يممه طسالْة كااسر : تقول 

م ٓيه طيء : كاسر تكلم وهو يركؽ ويقول 

يبوت ًبير م ٓيه طيء 

كاىوا طوق ووًس وحمس وسامي م يحبون " 

" احس يوازيهم بأسم ابوهم ابًسا 

جيللهاا : كلى كاسر وقال بغوته الثقييل 

ترححبب مالييه يبو ًبسهللا 

هللا يبقيييك ويسلمك : شيب ؿحك وقال 

يبو محمس 



تقسموا وسلموا و بيؾهم السالم الحار 

واثويوهم مضتاقيه لبيؾهم بالحيييل 

ًللومك ؟ : شيب 

وهللا و م يسررك وبَيت اقول اقلف : كاسر 

وتصكرت اىوا و اشان وبوغوم 

بقلف كصا وال كصا ًوسكم : شيب ؿحك وقال 

وحسة تذغوي وملكي ووزي اسلم ًليها 

اووهوو بتقييير ليه : كاسر ابتسم وقال 

الحييه اقلف ىْساك 

ثواين اطوِ : زرلوا المجلس وقال كاسر 

ػاحية وال ال 

رير يبوي بقلى لجواحها اًرٓك م : شيب 

بتذليوي ارص راحتي 



سم : كاحوا كلهم يؾحكون وقال كاسر 

ازلك وال سابقوي ؟ 

قلبي زليلي : شيب بحب وهو يأطر و قلبه 

هللا هللا وطيوسه الصيب ؟ : كاسر 

مضى شيب وكلى لجواح ليه وزرل وسكر 

يارب ىايمة ايب : الباب وراه وقال بهمس 

اػحيها 

زرل شيب ُرٓتها وكل براسه وٓيالً كاىت 

ليه بسابى ىومه والَرٓة بارزة وبقاىيتها مو 

ًليها وكاىت حاؿوه ىْسها بقوتها بحكم اىها 

تسيف ىْسها تقسم شيب واىسسح وراها 

: وحؾوها وكان زااايف ابتسمت ليه وقالت 

شيب ؟ 

لبيه ي ليه : شيب حف راسه و راسها وقال 

الصيب 



ليه ٓست برًب ولْت بكل قوتها وقالت 

!! ششيييب : وهي تمسح ًيوىها وترجّ 

شيب ؿحك وٓتح يسيوه لها وكارت ليه 

جيييت قبل : تحؾوه وهي تبكي وقالت 

الييس جيييت يكل اًيااازي 

رليتس كصا بحؾوي : شيب ّطس ًليها وقال 

لوهاية اليمر ي ليه شيبتس 

متى : ليه ابتسمت وبيست وجهها وقالت 

ىتسوج ؟ 

جاهسة ؟ : ؿحك شيب وقال 

ايييه كل اُراؿي بمحلها مه طهريه : ليه 

ليلة الييس واىتي ببيتي : شيب 

تمم : ليه ابتسمت وقالت 

تمم يروحه : شيب باس رضمها وقال 



رجيت ليه تحؾوه وابتسم شيب بحب وقال 

اسميي زاموي احل لتس واىتي : بهمس 

زوجتي بوام ميتس وهللا تيبان وال ٓيوي مه 

راح لبيتوا 

حبيبي اشا م : ليه توسيت ًيوىها وقالت 

اوسيك الْراش توسيك الييون والحؾه 

امرين بس 

ؿحك شيب واىسسح وًلقول تسكرت 

: ًيوىه وقال وهو زايد وبسأ ػوته يثقل 

ػحيوي النهر ارجى ألهلي قبل يسرون 

ويصبحوين 

ابضر يحبيبها : ليه ؿحكت وقالت 

قربت ليه وهي م طآت ًيه شيب 

المْتوحة وكاىت تبي تبوس رسه بس ُسر 

ٓيها وتالحقت ليه اللحنة ولْت وجهها 



حيواىه ترا اقسر : وباس شيب رسها وقال 

! اًتليتس واسويها 

اقول اهجس ال اىازي : ليه ؿحكت وقالت 

كاسر 

شيب ابتسم وسحبها لحؾوه وىام ًلقول 

ًكس ليه اللي كاىت تتأمل شيب ومغسومة 

اىه بحؾوها ويف سريرها وبَرٓتها ابتسمت 

... برؿى وىامت مى شيبها بهسوء 

 ..........................

يف بيت ابو محمس 

كان الكل مستوْر لحويه ومولوزتها والكل 

موجوز بسون اي استثواء 

ويوهم كلمتهم ؟ : رًس 

 ١٢ايه بيجون الساًة : محمس 



بيس ىع ساًة : رًس طاِ جواله وقال 

المجالس جاهسة ؟ 

ايه يالرًس : كاسر وهو يّضس حسامه وسالحه 

كل طيء جاهس 

رًس ابتسم وًسل حسامه وروجرة ورطاطه 

وتقسم وزرلوا المجلس يوتنرون وطوي 

كوويس وػلت بسري : وزرل شيب وقال 

ارررحححببب : رًس ٓس وقال 

شييبب مررحبااا يالصييب : محمس 

ابقههم يالله : شيب ابتسم وقال 

: تقسم وسلموا و بيؾهم وجلسوا وقال رًس 

طيلومك ومتى وػلت ؟ 

الوسد ىايم ًوسي : كاسر 

ماطاءهللا كيب ؟ : رًس 



مى زوجته قبل السواج : كاسر 

: رًس ؿحك وقال بمسح وهو يحسب روجره 

اًيقبب وهللا لت اشببحك 

اىا لكم يذوان ليوي : شيب ابتسم وقال 

اها ػرتوا اروان ليه وقبل ًيال : محمس 

محمس 

ؿاري زرل وزايس وابو ؿاري وابو رًس وابو 

شييبب : هيام ميهم وقالوا بغوت واحس 

اررححبوواا ياهلي : شيب ابتسم وقال 

: تقسموا وسلموا و بيؽ وقال ابو ؿاري 

حمسلله و السالمة يالصيب 

هللا يسلمك يتاج راسي : شيب 

ومتى اليرس ؟ : ؿاري 



كل طيء حجسته وجهسته : شيب ؿحك وقال 

قبل اجي للرياؼ وزواجي يوم الييس ٓالليل 

صيييه م سويت وابضر : رًس ابتسم وقال 

بالميوىة وابضر بالوقْة 

م : ابو ؿاري ػْوا ًياله جوبه وقال 

تقغرون ياهل قاؿي ربيي وىاسي وروال 

ًيايل 

ابضروا بكل ًلمه يضرِ ويقيب : ابو رًس 

الذاكر 

ٓارس : رًس ابتسم وباس راس ابوه وقال 

جاء ترا 

كليوا كلهم وٓيالً ماهي اال زقايق وزرل 

ٓارس بسيارته وحويه وبوتهم ميهم بحكم 

اىها بذير وبغحة قوية 



رًس كلى رطاطه ورٓيه ٓالسماء وقال 

ارححب يالْاااررس : بغوته الررّيم 

هللا يبقيييك : ٓارس ابتسم وىسل وقال 

يالرًس 

تقسم رًس وحؾه ٓارس وباس راسه وىسل 

يالبيه يالرًس : وباس ٓارس رضم رًس وقال 

اطهس بالله ان مه كبر حم بوتي يوم مثلك 

رالها 

وهللا اىها : رًس ابتسم وباس رضمه وقال 

تبضر باللي يقيب راكرها 

تقسموا الرجال وسلموا و ٓارس السالم الحار 

وقسموا له الميوىة وتقسمت حويه بهسوء 

وكليوا سلمى وهيام يساًسوىها وزرلوا 

وطال ٓارس بوته ومسها لجسها ابو رًس اللي 



بسم هللا ًليها : ارصها وهو يؾحك وقال 

الرحمه الرحيم اشىت يف اشىها ؟ 

اشن اىت بيس : ٓارس هس راسه بويم وقال 

ييمي 

سمى بالله ابو رًس واشن يف اشىها وباس 

: راسها اول م رلع وقسمها لرًس اللي قال 

بسس شي لولسي ايهم 

وهللا اىه تممم : ؿحكوا كلهم وقال ٓارس 

ان قالها هللا 

رًس هاتها : زرلوا للمجلس وقام كاسر وقال 

يذوي 

رًس ؿحك ومسها لكاسر اللي حؾوها وقال 

ارحبي يازهر قلب رالتس ورجياىه : بحب 

وهللا ال اًلم وًس : رًس بمسح 



يضيييوك : ؿحك كاسر وزقه برجله وقال 

يالرًس 

وهللا : رًس مسح لحيته وطوبه وهو يقول 

اين مشييون 

يويلي وياله آيييه ػسق يالثقة : محمس 

الذايسة 

كاحوا الييال يؾحكون و ىنرة رًس لمحمس 

يذوي امسح لو : وابتسم محمس برًب وقال 

م اىت مشيون بسوجك ارتي استوًب طوي 

؟ 

حبيت الترقيى : رًس مسك كتْه وقال 

بسرلها : ؿحك محمس ورًس ميه وقام وقال 

هات 

كاسر مس بوت ٓارس لذالها رًس وطالها بيه 

يسيوه وزرل ٓيها لقسم الحريم 



" ًوس الحريم " 

ٓسوا لحويه وبسؤا يباركون ويسلمون ًليها 

واىسسحت بتيب بحؾه امها وهي تمسح و 

حمسلله : طيرها وتبوس راسها وقالت بحب 

و سالمتتس يبوتي ومبروك م جاتس 

هللا يبارك ٓيتس : حويه ابتسمت وقالت 

يمه 

حمسلله جبتي بوت م يحتاج : هيام بْرحة 

ازور أليهم ًروس اشا كبر 

بسال م تباركيه : حويه ؿحكت وقالت 

تسوريه زوجة لولستس ؟ 

مبروك يالسىيا : ؿحكت هيام وقالت 

والحويه كله وًساها مه مواليس السيازة 

يروحي 



مبروك يحويه : سلمى ابتسمت وقالت 

الْارس يحنها بوتتس زام مثلتس امها 

وًساها مه مواليس السيازة 

اميه يروحي اىتي وياها وًقبالتس : حويه 

ي سلومتوا 

روتيوي اػالً ولسيت بسري واىا : سلمى بمسح 

بايق للتاسى 

ىْسي كملت للتاسى : ؿحكت هيام وقالت 

طْتي اكلق بوت ًمة اىا : سلمى 

رير امتس رالتي م اين : هيام ققبت وقالت 

متيوزة اسميها ًمة 

يحبيبي يهيومه : ؿحكت ام ؿاري وقالت 

ليبت بمذها ارت ابوها وارت امها مه 

الرؿاًة بس كله مه جستس هللا يرحمها 



اميه يارب وهللا : ام هيام ؿحكت وقالت 

اىتس حستيوا 

ميليه يذالة تغير : هيام ابتسمت وقالت 

تغير 

هي م تغير بس يالله : ليه ؿحكت وقالت 

موجس : وًس 

كيب التذربوىها : طوق ؿحكت وقالت 

طْيكم 

وًس وليه ؟ وطْيهم ييوي : هيام بقهر 

حمييير 

ؿحكوا البوات وقاكى سواليْهم ػوت رًس 

يووللس كررييقق : وهو يقول 

: هيام كاىت ترؿى ايهم وقالت لها امها 

روحي لرًس يبوت 



قامت هيام وهي متْضلة وُقت ػسرها 

.. هال وش: وتركت ايهم يف حؾوها وقالت 

يوووىهه هصي بوت : وكلمت وهي تقول 

حوييوه بسم هللا ًلييها زوجة ولسىا 

ماطاءهللا طبكتي ميي : ؿحك رًس وقال 

؟ 

احتسم يحبيبي : ؿحكت هيام وقالت 

كالى رًس يف ايهم وكان و اكراِ طْايْه 

الغَار اللي طابهت طْايّ امه حليب 

وكان يرؿى اػبيه 

كوتي ترؿييوه ؟ : رًس ابتسم وقال بذبث 

ايه وش : هيام لْت وتوسيت ًيوىها وقالت 

تبي ؟ 



بسرل اسلم و حويه : رًس ابتسم وقال 

وحسايب ميتس بيسيه 

زز بس : هيام ًبست بوجهها وقالت 

زرل رًس وكاسر مضى اول م زرلت هيام 

مى البوات وسلموا و حويه وًقوها ميوىتها 

وباركوا لها 

وػريت ام ي امي وزىيتي كلها : رًس بحب 

هللا اليحرموي موكم يالرًس والكاسر : حويه 

وال موتس يالحويه : كاسر ابتسم وقال 

مبروك يييون اروتس : رًس باس يسها وقال 

مبروك يحبيبي اىتي 

حويه ؿحكت وزموًها ارصت مجراها 

هللا يبارك ٓيك يالرًس : وقالت 



ليييه السموو : رًس ٓس وحؾوها وقال 

يالسىيييا ليييه يسوس الرًس وقوته وػموزه 

لييه ؟ 

كاىوا الكل يضهسون و ًالقة حويه ورًس 

ببيؾهم وكيّ اىهم جسسوا كلمة اروان 

بميواها الحريف وال يهوىون البقية 

ابس مضااًر كيّ : حويه ّطست و رًس وقالت 

اين اىا واىت اول مه رال امي وابوي جسان 

ؿحك رًس وزموًه بييوىه وقال بغوت 

! هللا يارصين ًازها ييرب : ًايل 

مجار يحبيبي : حويه ؿربته و ههره وقالت 

يالله توػيه طيء ؟ : بيس رًس وقال 

سالمة قلبك : حويه 



قام رًس ومسك شراو كاسر وكليوا مى 

بيؽ للمجلس ورجيوا الحريم حول حويه 

والسوالّ وكاىت بوتها بحؾه ام محمس 

سبحان هللا رصت : اللي كاىت تتأملها وقالت 

مه ىازر كثييير مالمح 

كوت بقوله : ام ٓارس زميت ًيوىها وقالت 

وهللا ىْس ًيوىه 

اػالً ٓارس ىسذة ابوه هللا : ام رًس بحسن 

يجيله ٓالجوة 

اميييه : الكل 

اييه حويوي : ليه وهي تبي تَيير الموؿوو 

وش بتسميوها ؟ 

مسري بضوِ ٓارس : حويه ابتسمت وقالت 

ػسق وهللا طوٓيه ورققوا وًلموىا : وًس 



زواجي ليلة الييس : ليه 

!!! ىوييمممم : الكل ٓس وقالوا بغوت واحس 

! وطْيييكم : ليه برًب وهي تؾحك 

يميْْوه كييّ بيمسيوا : وًس ؿربتها وقالت 

!! ىتجهس 

مضيييوا م ٓيه وقت : ام رًس 

استوْروا الحريم يسقون و الييال اللي 

اىذرطوا وكل واحس ارص اهله وكليوا 

للمحالت بيس ٓجية ليه لهم 

ليه كليت مه البيت وهي تؾحك وطآت 

وركواهم وهللا : شيب وقالت 

واىتي الحيه زي : شيب ؿحك وتقسم وقال 

الحلويه تكرٓيه وتهتميه بحويه يالله 

! زززز يحيوان : ليه ؿربته وقالت 



ؿحك شيب وكلى لسيارته ومضى مه 

بوابات بيوت اهل قاؿي يستيس لسواجه اللي 

.. بيس يوميه 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

سالم يحباين طذباركم رجيوا ببارت جسيس  )

اتموى تيقوىه كل الحب وتيقوين الوجوم 

 ، استمتيوا ٓيه �كلها تقسيًرا للتيب 

وًقوين رايكم بكل طي احبكم اطوٓكم 

 ( �ببارت قريب 

ؿحك شيب وكلى لسيارته ومضى مه 

بوابات بيوت اهل قاؿي يستيس لسواجه اللي 

.. بيس يوميه 

 ...................



" ٓالسوق " 

محمس ورًس والييال كلهم واقْيه 

يكرهي لألىتنار يضيد : رًس زٓر بملل وقال 

كرهه  ا

احمس ربك بس اىا آرٓر واػور : ٓارس 

لحويه ٓستان تلبسه ٓالييس وٓستان ليرس 

السبضة اللي وراك 

ريير يبوي : شيب زٓر السران مه ٓمه وقال 

! ترا بقرزك 

اىكتم : ٓارس رمى ًلبة موية ًليه وقال 

ٓوق م اىك كاتموي تقول بتقرزين اًوبوك 

كبر موك  ! استح و وجهك ا

طْيه : شيب كاح و كاسر يؾحك وقال 

الْارس زًالن ؟ 



رًس اىْجر ًغبية ًليهم وهو يقول بغوت 

وقسسم بالله اشا م تيسلتوا ال : ًايل 

امضوا رلوىا !! اًسللكمم ًللة اىتوا ًللة 

ىذلغع كل واحس يوقلق ألهله 

! ويستيجلهم طوي 

ٓسوا الييال رًب واتجهة حمس وسامي 

وزه ورًس مضى  ًّ ألهلهم وكاسر راح لو

لهيامه وٓارس اتجهة ليماته وامه وجسته 

ومحمس لبضرى وشيب وؿاري وزايس وموغور 

مضوا ألهل ؿاري وٓيالً رلغوا واستيجلوا 

حريمهم واىتهوا بثالث ساًات واتجميوا 

ٓالمواقّ 

يالله يالربى ىضوٓكم بيس : شيب بتيب 

يوميه 

ام محمس رمت ًغاها وؿربت بركبة شيب 

اًوبو ُييرك بكرا ارر ٓقور : وقالت بيغبية 



برمؾان وبوجتمى ببيت جسك مه اىت 

! ًضان تقرر م ىتقابل 

جسزه وطسرااين كيبب : شيب بألم 

بس الترٓى : ام ؿاري ؿحكت وقالت 

! ػوتك و جستك 

ابضري : شيب لّ ألمه بحسة وقال 

مضى والييال يققققون ًليه ولقموا كم 

ؿربة مه شيب اللي تورٓس مه قوة الؾربة 

حقت جسته 

هيام : رًس 

هيام لْت بهسوء واىغسمت اىه اول مره م 

هال رًس ؟ : يقول هيامي وقالت 

تروحيه مى ٓارس وال محمس ؟ : رًس 



ًسى م طر واىت و : هيام ققبت وقالت 

ويه ؟ 

م بروح للبيت ميسوميه ًوس الييال : رًس 

باالستراحة اليوم 

رييير كم : هيام ؿحكت بأستهساء وقالت 

ًمرك تذلي اهلك ًضان ًشيمة ًساب ؟ 

البلضة ػسق يحبيبي : رًس ركب وقال 

اسمييوي صيه اىا اقغس اىهم مسويه 

اليشيمة ًضاين وقلت للييال يجون ميي 

رالظ وػلوي بيتوا وهللا يستر : هيام بملل 

ًليك 

: رًس سكت ومسح وجهه وقال بهمس 

ابضري 

مضوا الكل متجهيه لبيوتهم 



وػل رًس لبيته وىسلت هيام وايهم بحؾوها 

رًس آتح الباب يل وىسل : ىايم وقالت بهمس 

اُراؿي تمام ؟ 

ابضري يهيامي : رًس ابتسم وقال 

هيام مضت للباب وتقسم رًس وٓتحه وزرلت 

زارل وىسل اُراؿها اللي اطترتها مه السوق 

وىسل اُراؼ ايهم وزرل للبيت وحقها 

هيامي : ٓالغالة وقال بغوت طبه ًايل 

بقلى اىا اشا بَيتي طيء زيق ًلي كيب ؟ 

تمام : هيام رزت ًليه مه السور الثاين وقالت 

يييوىها 

لّ رًس بيقلى بس لمح لبس احمر يف احس 

االكياس وتقسم يبي يضبى ٓؾوله بس ٓست 

! هييه ابيس : هيام مه وراه وقالت 



طسمه ٓيه لون احمر : رًس ابتسم وقال 

قرمسي جصبوي وهللا 

كياسها ورا ههرها وقالت  : هيام حقت ا

رالظ مو مهم 

ال تتحسيوي ووريوي : رًس ققب وقال 

رًيس ابيس التذرررب : هيام بغوت ًايل 

ًليي 

رًس تقسم يبي يسحب االكياس بس كليت 

رالظ : هيام السرج ركؽ ابتسم وقال 

يَبية م بجي التركؾيه وتقيحيه محس 

ىاقغتس 

بتسس حلقك وال وش : هيام ؿحكت وقالت 

؟ 

احلْي ؟ : رًس احتس ػوته وقال 



هيام ىاهرت وكان رًس ماسك كرِ ثوبه 

سسز : ميلوها حرب بيوهم ؿحكت وقالت 

حلقققك 

ركؾت وم امساها تحف رجلها اال ورًس وراها 

ورآيها مه االرؼ ػررت هيام وؿحكت 

بأًلى ػوتها وكاح رًس و ههره وهيامه 

ٓوقه 

يحبي لتس بس : رًس بؾحك 

هيام ابتسمت وقامت ومست يسها لرًس 

هات يسك : وقالت 

بتقسريه ًلي يالوتْه ؟ : رًس ابتسم وقال 

بكيْك : هيام سحبت يسها وقالت 

رًس قام وهو يؾحك وحاوـ رغرها وّطسها 

اهيييم ٓيتس : ًليه وقال بغوته الثقييل 

!! يهيام الرًس 



هيام ابتسمت بهسوء اول م حست بثقل 

وزي : راس رًس و كتْها وقالت بهمس  ًّ ر

ًشيمتك ؟ 

وزاًتتس : رًس باس ىحرها ورٓى راسه وقال 

ايهم وىْستس 

تقسم ومضى مه قسام هيامه وىسل للسور 

االول وطآته يؾبف طماُه وقالت بغوت 

استوزًتك ريب اىتبه لوْسك : مسموو 

رًس لّ وُمس لها وكلى مه البيت اول م 

طآها تبتسم وتلّ لَرٓتها ومضى متجهة 

.. لألستراحة 

 .......................

يف بيت ابو رًس 

ليييه رالااظ زورتتيها : حويه 



ورا م : ليه استغَرت بونرتها وقالت بحسة 

توقميه ٓوق م اين اسكتها ورًتتس شي 

ووو ًليتس اىتي وياها 

وتقسمت وىسلتها بهسوء وباست راسها 

هللا يقليتس يحويه مقسر : وؿحكت وقالت 

حيواىه وش الذالة : حويه ؿحكت وقالت 

الميْوة شي 

يحلوي بس اكلق رالة يحننها : ليه 

بوتتس ٓيوي 

اطهس بالله اين اول : حويه ابتسمت وقالت 

المحنوهيه ٓيتس ي ليه الصييب 

هللا يجيلوي قبلتس : ليه ابتسمت وقالت 

اال يوسذة وش : حويه ابتسمت وقالت 

اليجلة اللي ٓيتس اىتي وشيب ؟ 



مسري الغسق اىا قلت له زواجوا بايق : ليه 

! بضهر طوال قايل ايه واول ايام الييس بيس 

بس اهم طيء اىتي واهم طيء : حويه 

اُراؿتس رلغتيها ؟ 

ليه ًسلت جلستها وهصا زليل حماسها 

ايه ايييه ميليتس اىا : ٓالسوالّ وقالت 

جاهسة 

هللا يوٓقتس ويوور : حويه ابتسمت وقالت 

زربتس 

اميه وياتس اال وش بتسميه : ليه بحب 

الحلوه ؟ 

مسري وزي اسمها ليما : حويه 

اػبري ليما بوت : ليه ابتسمت وقالت 

ٓارس به ىازر به قاؿي 



وٓجأة ًم الغمت وطهقت بيسها ليه 

!!! ييييججووووه : بثواين وهي تقول 

حويه اىْجيت ورمت المذسة الغَيرة و 

وجياااه ي لييه ررطتوييوويي : ليه وقالت 

يحلوو لييما : ليه طالت بوت حويه وقالت 

ييررب 

رلي ليما توام : حويه ابتسمت وقالت 

ىسلتها ليه وجلست بحماس وهي توتنر رزة 

.... ٓيل االهل و اسم بوت حويه الْارس 

 ........................

قسام البوابات زرلت سيارة كاسر وسيارة 

ٓارس 

يالله يمه : كاسر 

! اىتبه لوْسك ولوًس ولياز تسرو : ام رًس 



كثر مه : وًس ؿحكت وقالت  وهللا يذالة ا

مره اًلمه وم يْهم 

اظ التشيسيوها وتحلّ م : كاسر بهمس 

تذليوا ىروح 

اًوبوك : ام رًس رمت جسمتها و كاسر وقالت 

م تستحي و وجهك امك اىا اممك 

كاسر ؿحك وىسل بجسمة امه وىسلها ًوس 

: رجلها ورٓيها و ركبته وباسها وقال بحب 

تموىيه و رقبتي ي جوتي 

هللا يجساك : ام رًس ارتذت ًلقول وقالت 

الجوة يولسي 

مضى كاسر وركب وكاىت وًس موهارة مه 

المونر حبت كيّ ان كاسر ىسل وم رؿى 

زًل امه كاىت هيماىه وتتموى يكون كاسر 

كصا مى امه كول حياته ألىه تؤمه ان الرجل 



اشا ػلح مى امه ػلح مى زوجته وبيكون 

مذلع وػازق لها ابتسمت اول م ركب 

وسحب يسها وطابكها بيسه وبيسها بثواين 

وطْيتس ؟ : رٓيها وباسها وقال 

احبك يكاسر : وًس ابتسمت وقالت بحب 

الوًس 

ييساين : كاسر ابتسم وقال بغوته الررّيم 

الكسر اللي م يوجبر ان كسرتها 

كاااسر بيييس الضر : وًس ٓست وقالت 

احبتس يالسىيييا : كاسر ؿحك وقال 

ويْرحتي والوًس اللي حقق يل كل امويايت 

ًساك يل شرر وسوس : وًس ابتسمت وقالت 

قاكيهم زق ليه لضباك سيارته وٓتحه 

رييير بتجيه ؟ : بهسوء وقال 



ىوويمم : ليه تذغرت وقالت بغوت ًايل

ال م بجي ورالظ قْل !! يرووح اممك 

جواحي اػالً اُراؿي كلها يف بيت امي 

وابوي وش ايب ٓييك شليتووي و الييضة 

! ميك امححق ارو 

ال بارك هللا ٓالكتمان : وًس ابتسمت وقالت 

كاسر كان مْجوو ومالمحه بارزه وٓست ليه 

يحبيبي امسزح : وٓتحت بابه وحؾوته وقالت 

! ورًه ابيسي مه زوجي : وًس بمسح 

اىوه : ليه ىاهرت ٓيها ىنرة قاتلة وقالت 

وييرًه ابييسي ميه زويجيي 

هللا يققيتس ي : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

لييه 

وجى اقرٓتوي ال هي وال هيام مياز : ليه 

ػرت احؾوكم موهم 



رلييها تَااار اىتي : كاسر ابتسم وقال 

طتبييه ؟ 

سموا بوت حويه : ليه ابتسمت وقالت 

الْارس 

اماىه ؟ : كاسر 

ايه سمتها ليما : ليه 

وهللا وسوتها حويوي : كاسر ابتسم وقال 

ايييه تصكر واحوا ػَار : ليه ؿحكت وقالت 

كاىت تحلم بأسم ليما ًسى ٓارس م يذليها 

بذاكرها 

م هوتي يسويها ابو ليما : كاسر 

رلغتوا ؟ وراىا تجهيسات : وًس 

اي وهللا واليشيمة حقت الرجال : كاسر 

بيصبحوي رًس بيس طوي 



اي ًشيمة ؟ : وًس ققبت وقالت 

! ليه ازرلي : كاسر تجاهل ولّ وقال بحسة 

بسرل هس يالرجل : ليه ابتسمت وقالت 

الَيور 

! االن : كاسر 

زرلت ليه وسكرت الباب ومضى كاسر 

: لبيته وبوع القريق لّ لوًس وقال 

وزي وراتس ؿايقة ؟  ًّ و

وًس بهمس وهي الٓه بوجهها و الضباك 

! ألين سألتك وم رزيت : تتأمل القريق 

اي سؤال ؟ : كاسر 

هو لو اىه يهمك ًرٓت وجاوبتوي : وًس 

رالظ يسًوله رالظ : كاسر ابتسم وقال 



وًس تجاهلت وٓتحت الباب اول م وقّ 

كاسر بحوطهم وىسلت وٓتحت الباب 

رجى  )بمْاتيحها وزرلت وقالت بوْسها 

 (روتيه ًيضتي بسون ليه اِ يالحسن 

كاسر كان مستيجل ًضان كصا تجاهل وًس 

مره ثاىية ومضى لألستراحة قبل يْجر ٓيهم 

... رًس 

 ........................

يف سيارة ٓارس 

يالله يميمتي وجسيت : ٓارس 

ىسل ٓارس وىسلت ام ٓارس وام محمس 

: ومضوا لبيت ابو رًس وزرلت وقال ٓارس 

سلميلي و حويوي وبوتوا 

وش ىاوي تسميها يولسي ؟ : ام ٓارس 



للحيه الضور طور : ٓارس ابتسم وقال 

حويه 

ٓارس ترا : ليه ابتسمت وقالت بغوت ًايل 

حويه سمت 

ماطاءهللا مسرو : ام محمس 

وش ؟ : ٓارس ابتسم وقال 

وهللا واحوا واثقيه ببوتوا : ام ٓارس بحماس 

وسماوتها الشيوه 

ليما : ليه ؿحكت وقالت 

ليما وال ليوا ؟ : ام ٓارس ابتسمت وقالت 

ليما وتم وهللا اىه تم : ٓارس ؿحك وقال 

ليه ىقت وحؾوت ام ٓارس وحاوكتها 

وطْيتس يبوت اىهبلتي ؟ : وقالت ام محمس 



حويييه : ؿحكت ليه وقالت بغوت ًايل 

ٓارستس وآق 

ٓارسها ؟ اه : ٓارس مسك قلبه وقال 

يالحوييه كله 

مضى كالى لسيارته وكار متجهة لألستراحة 

مى بايق الييال 

مه ويه : ام ٓارس زرلت وسلمت وقالت 

جبتي االسم 

وهللا ييمة مه واىا : حويه ابتسمت وقالت 

ػَيرة واالسم ًاجبوي 

ًاطت االسامي وهللا وجيلها مه : ام محمس 

مواليس السيازة 

اميه يجسة اميه : حويه 



جلسوا حول بيؽ والسوالّ مارصتهم 

.. وىستهم الوقت وم حسوا ٓيه ابًسا 

 ........................

يف بيت ابو ؿاري 

ابو ؿاري ٓتح الباب لسوجته واهله 

ويه كوتوا ؟ : ابو ؿاري بحسة 

يذوي الواس تسلم واىت تهاوش : ام ؿاري 

ابس وهللا زواج شيب بيس بكرا ورحوا ىتقؾى 

وهللا ؟ ازرلوا كيب : ابو ؿاري 

زرلت بيان وام ؿاري وشيب وؿاري ورولة 

وًيالهم 

يبه اىا استاشىك ميسوم وهللا اىا : شيب 

وؿاري 



ايه وهللا : ؿاري ٓس وهو توه يتصكر وقال 

ميسوميه 

! سالماااات توكم جيتوا : ابو ؿاري بحسة 

ؿاري لبس صبيريته وكار للسيارة وشيب لّ 

ميسالمة : وقال 

هللا يقليك بَيت : كلى ركؽ وركب وقال 

! توكبوي مى ابوي 

اىا ًارِ ًضاىك : ؿاري ابتسم وقال 

ًريس م بيسوي لك طيء ًضان كصا 

حقيت رجلي 

وهللا ال تستأمه ابوي بيسق وجهي : شيب 

ويذرب كل طيء 

.. ؿحكوا ومضوا لألستراحة 

 ..........................



يف بيت موغور 

ىسلوا وطال االُراؼ مى سلمى وىسلها وقال 

توػيه طيء ؟ : 

سالمات ؟؟ : سلمى لْت وتذغرت وقالت 

ميسوم يحلوه ىاقغك : موغور ابتسم وقال 

طيء ؟ 

! اللهجة : سلمى 

اىسى كيب : موغور مسح وجهه وقال 

والتسًليه موي 

م بسًل حضى بس : سلمى ابتسمت وقالت 

م احب لهجتوا اال موك 

اىتبهي لتس صيييه وال : موغور ابتسم وقال 

ترهقيه ًمرتس بالضَل ساميه ؟ 



و : سلمى اطرت بأػبيها و رضمها وقالت 

شا الذضم 

جيلوي ٓساه : موغور سحبها وباسه وقال 

لّ وكلى وسكر الباب وزرلت سلمى لبيتها 

وزرلت ُرٓتها وبست تقوس ٓستاىها وقالت 

يحم حويه آتكت مه البقه يقلى : بمسح 

! ابليس ولسي مسري متى بيقلى 

ؿحكت وكملت تلبس وتجرب مالبس 

.. جابتها لوْسها 

 ........................

يف بيت محمس 

كان محمس يركؽ ويوسل لميس ويوسل 

اليابها الجسيسة واُراؿه واُراؼ بضرى 

بضضرى : وقال بغوت ًايل وهو يلهث 



رلغغت امسكي لميسس واىتبهي لها 

ولتس يحبيبي 

: بضرى ابتسمت وطالت لميس وقالت 

ابضر استوزًتك ريب 

كلى محمس يركؽ وركب السيارة وكار 

: للموقى اللي رًس ارسله وكاتب ٓالرسالة 

هصا الموقى حق االستراحة ويويله يسواز 

! ليله اللي يْضلوي ويتأرر 

هللا يقلى رًس بيْجر ٓيوي : محمس بتوتر 

!! الحيه 

: زرلت بضرى ولميس للبيت وقالت لميس 

ماما 

ييييييووىه : بضرى ٓست برًب وقالت 

!! مااامااا 



وكاىت هي اول كلمة ىققتها لميس 

وؿحكت وؿحكت ميها بضرى وحؾوتها 

تيايل يييون امتس ىجرب ٓستاين : وقالت 

وٓستاىتس بوققم وىكسرهم كلهم 

مضت ببوتها لَرٓتهم وػارت تقوس 

وتلبسها وتؾحك ولميس تؾحك مى امها 

وكاىوا لقيْيييه مرره وقْت بضرى اول م 

حست ان لميس ىيست وطالتها وًقتها 

رؿاًتها وطوي وىامت وُقتها وىسلت 

... ٓالغالة توتنر رجوو محمس للبيت 

 ..................

" ٓاألستراحة " 

رًس وػل والكل كاىوا موجوزيه وسابقيوه 

رييير وطْيكم واقْيه : رًس بحسة وًغبية 

!!!! ًوس الباب 



تستهبل ىاويوا ىسرل واىت الميسوم : ٓارس 

! بيوذرطون المساكيه بيقولون مه اىتوا 

تستههبلل اىتت ييييالل : رًس بيغبية 

! ترااااه سيوز ؟

يذي تمضي وتْكوا مه الوقْة محس : كاسر 

! ىاقع 

رًس رٓى يسيوه لضماُه وؿبقه وهو يتوْس 

بهسوء ييكس اليغبية اللي اجتاحته وزرل 

سالاام ياهل : وهو يقول بغوته الثقييل 

المحل 

: ٓسوا سيوز وًيال ًمه وقالوا بغوت واحس 

اررحببوواا 

زرلوا الرجال وبسؤا يسلمون وجلسوا والسلة 

بست تسور ًليهم 

طذباركم يييال ؟ : سيوز 



احْاز قاؿي بمذتلّ اإلجابات رزوا بميوى 

" بذير " 

اىت طيلومك وويه الَيبات ؟ : رًس 

ابس وهللا سالْتي : سيوز ؿحك وقال 

سالْة 

اسلم : كاسر ىسل ٓوجاله وقال بحماس 

وهللا يالرًس اين متْضل موك ومه : سيوز 

شيب ألين تقسمت لذقيبته قسامه واىا وهللا 

مسري ًه طيء 

حغل رير وبيس بكرا : شيب ابتسم وقال 

زواجي وحالّ ًليك تحؾر 

ابضر وهللا بيسك : سيوز ابتسم وقال 

اىت وًيال ًمك : رًس تسارك الوؿى وقال 

شيب ػس وكمل يضرب قهوته 



والحيه متى بتيرس ؟ : كاسر 

وهللا : سيوز ابتسم اول م جاء السؤال وقال 

للحيه كامى بوسبكم يأهل قاؿي 

وهللا اىك تبضر : محمس 

احتسزم : ٓارس 

ابس ابضر باللي يقيب : رًس ابتسم وقال 

راكرك 

وطرايك بيهوز ؟ : حمس همس لرًس وقال 

ًهوز وال ػالحة : رًس رجى يهمس له وقال 

وال جميلة كلهم بايق م اًرسوا 

ػازز وهللا : حمس 

موهي موه ًضان اقبل ًليكم ؟ : سيوز 

وحسة مه بواتوا بس بتقبل ًلي اىا : حمس 



ابضضر وهللا بالميوىه : سيوز ؿحك وقال 

والكرامة القيبة وان طاءهللا اين قس الهقوة 

قسها ان طاءهللا : حمس ابتسم وقال 

مضى الليل بقوله وًسى مه سوالّ 

 الليل ٢وؿحك ومسوح وػوالً للساًة 

كليوا الييال كلهم مه االستراحة وكل واحس 

توجه لبيته هلكاان 

" بيت رًس " 

وػل رًس وزرل بسيارته للحوش حقه وىسل 

وٓتح باب بيته وزرل وسمى ػراخ ايهم 

ىسل جسمته وزرل للبيت وحغل هيامه 

البسه قميع قغير حرير اسوز وطيرها 

موسسل و ههرها وكاىت تحاول تسكت ايهم 

: وتقبقب و ههره وتقول بغوتها االىثوي 



رالظ يماما ازري بقوك ييورك رالظ 

يحبيبي 

: رًس كان موهبل مه المونر وقال بحسة 

هيامي 

ووججى : هيام لْت برًب وػررت وقالت 

!! يالرًس م تيررِ تحوحه قبل تسرل 

رًس زرل وارص ايهم مه يسيوها وحؾوه 

وسكت ايهم ًلقول 

طّ الووسسد هييه : هيام طهقت وقالت 

! ي هيمي هييه 

رًس كان يواهر بقغر قميغها وكيّ اىه 

واػل ٓوق ركبتها وماسك ًليها وكان 

رير : ساكت رٓيت هيام ًيوىها له وقالت 

طْيك ؟ وبيسيه ليه جاي متأرر وش 

! اليشيمة شي 



رًس لّ أليهم وكان ىايم مضى ٓيه وىسله 

قاًسة : بسريره وكليت هيام وراه وقالت 

كلمك اىا  ! ا

.. �لّ رًس بكل قوته لهيامه وّطسها ًليه وو

 ...........................

.. يف بيوت اهل قاؿي قبل اشان المَرب 

ويه رًس للحيه م جاء ؟ : ام محمس 

االن بيجي كلمته يقول بيجي : ابو رًس 

يالله اقيسوا : ام محمس 

جلسوا احْازها وًيالها وبواتها حول المائسة 

والكل يتونر ارر اشان وارر ٓقور يف طهر 

رمؾان وطوي وزرل رًس بسيارته وىسل 

بسون هيام وال ايهم 



ًسى مهوا رالِ ويه : ابو هيام ققب وقال 

هيام ؟ 

تيباىه وم قسرت تجي وقالت اًتصر يل : رًس 

مه اهلي 

وطْييها ؟ : ام هيام ٓست برًب وقالت 

يذالة اجلسي هللا يهسيتس : ٓارس قام وقال 

م ٓيها اال كل رير ان طاءهللا وتيال يالرًس 

آقر 

تقسم رًس وجلس و السْرة وهو يقول 

وامها شي م تيرِ تسكت الزم  )بوْسه 

تسأل وتّسًي الذوِ وطو م يغير طيء 

 (ال اله اال هللا ػسق ! بيه السوجيه 

اشن المَرب والكل آقروا وجلسوا بيس 

الغالة يسولْون ًه احساث بكرا والييس 



وش بيسوون والسواج والكل استوْر لبيته 

.. ًضان التجهيسات بكرا 

 ....................

يف بيت ٓارس 

ٓارس زرل بحويوه وجلسها ٓالغالة وقال 

تكْيه اىتبهي لوْستس صيييه : بحصر 

ابضر يييوين : حويه ابتسمت وقالت 

 ايام بوسوي ٤ييوي بيس : جلس وقال 

التمايم وبوتمم و اسم الليما ؟ 

اشا اًجبك تمم : حويه بهسوء 

! موتس وال ييجبوي آا : ٓارس ٓس وقال 

حويه ؿحكت وحؾوت ٓارس اللي حاوكها 

ييساين م اىحرم موتس : وهو يؾحك وقال 

وال مه ليمتوا الغَووىه 



امييه يروحي : حويه ابتسمت وقالت 

تقؾيت لتس اكلق الْساتيه : ٓارس 

وبييجبتس واىتي اللي بتحليوه 

ىجربها ؟ : حويه ابتسمت وقالت 

يالله : ٓارس قام بحماس وقال 

مضى بحويوه يساىسها ووػلت للَرٓة 

وبست تلبس وتقلى ويضوِ ٓارس ويوهبل 

كاىت جمييييلة رُم مالمح التيب اللي 

: كَت ًليها لكه كاىت تهبل ابتسم وقال 

ييسى اللي ٓيتس بيه ؿلوًي ي حويه 

الْارس 

مجار لبى : حويه ابتسمت مه بييس وقالت 

روحك 

جبت لليما ٓستان : ٓارس قام وقال 

تتوقييه يؾبف ؟ 



ؿحكوا ٓارس وحويوه ومضوا لبوتهم وكلى 

الْستان كان ابيؽ وػَير يجوه لبسوها 

.. واىهاروا اثويوهم و لقآة بوتهم 

 .....................

يف بيت كاسر 

وزه وقال  ًّ وزي قستس : زرل كاسر وو ًّ و

جاهسة ػح ؟ 

وًس زرلت وىسلت ًبايتها وًلقتها وؿبقت 

ايه يحبيبي رلغت كل : طيرها وقالت 

اُراؿي اِ وهللا ان ليه لها ٓقسة 

وش تبيه بها : كاسر حاوكها مه وراها وقال 

الحيه ؟ 

مو ًه طيء بس كصا : وًس ابتسمت وقالت 

كوت مسوية لوا جو الغراحة 



اسميي طرايتس ىقلب : ؿحك كاسر وقال 

ًضاء وىتابى مسلسل مى بيؽ ؟ 

جووي مسلسالت بس مو اشا ػار : وًس 

! طيء ُمذل تقويل طرايتس ىسويه 

كاح كاسر يؾحك وهو اىغسم كيّ وًس 

كيّ ًرٓتي ؟ : ًرٓت له وقال 

رابستك م يحتاج : وًس ؿحكت وقالت 

تراتس حامل وال ىسيتي : كاسر ابتسم وقال 

ييوي حسي ابوستس وال احؾوتس بس 

امص كيب واىت اللي بتسٓى : وًس 

وهللا م ارص موتس طيء واىتي و : كاسر 

شمتي 



حبيب : وًس ابتسمت وباست راسه وقالت 

ًمري وسوسي وزوجي م تقغر ًساين م 

اىحرم موك 

وال موتس يوًس : كاسر باس رضمها وقال 

الكاسر 

زرلت وكلب كاسر وػاروا يسورون ًه 

مسلسل يواسبهم وٓست وًس وقالت 

! هللا هصااا يجوه البققل : بحماس 

حست بوَسات ىنراته ولْت وطآت كاسر 

احضمي اين موجوز : يواهرها بحسة وقال 

!! كيب 

اسْه : وًس ابتسمت برًب وقالت 

القلب جاء اىتنريوي : كاسر ػس وقام وقال 

! وال تأملي ٓالكآر شا 



اموووتت و اللي : ؿحكت وًس وقالت 

يََاارر امووتت 

مضى كاسر وهو يؾحك بهسوء واستلم 

اقلقي يالوًس : القلب وزٓى ورجى وقال 

م : وًس تقسمت وباست رضمه وقالت 

زًلت ػح ؟ 

آا ًليتس م اىتي بهيوه : كاسر ابتسم وقال 

ًوسي لصي السرجة 

ابتسمت وًس وكملوا ياكلون ويتابيون 

.. مسلسلهم 

 .........................

يف بيت رًس 

زرل البيت وسكر باب سيارته وتقسم وٓتح 

الباب وزرل وٓس اول م طاِ هيام واقْة 



: ًوس الباب وكأىها توتنره وقالت بحسة 

اسميوي وقسم بالله اشا حملت اين ال اموتك 

! سامى 

ررطتيوي كيب : رًس ابتسم وقال 

ررًيس م امسح ترا م ايب احملل : هيام بحسن 

توو آتكيت ايب استمتى ميك حضى 

!! بوجلس ىوجب 

ان حغل رير وبركة وهللا يتمم : رًس بحسة 

! وان م حغل رالظ هوىيها 

؟ !بس كصا : هيام تذغرت وقالت 

هيياااام بسس : رًس ارتْى ػوته وهو يقول 

رالااظ اًقلليي 

هيام ابتسمت بؾيق وُمؾت ًيوىها اول م 

رًس ايهم : ػرخ ًليها وقالت بغوت مهسوز 

 اطهر وتبيوي تجيب القْل الثاين ؟ ٥م كمل 



ًلمتتس ان حغل مه هللا : رًس بحسة 

بترزيوه ييوي ؟ 

يمريؽ : هيام بحسة ػررت ًليه وقالت 

اػحى و ىْسك اىت متسوجوي ارلّ كل 

! طوي 

رًس اىْجر ًغبية ورٓى يسه وػْق هيام 

كّ وألول مره بيس ٓترة كويلة وػرخ ًليها 

اىقلليييي مموه وجههيي : وهو يقول 

طهقت هيام ومسكت زموًها وقالت 

تؾربوي ! اىا تؾربوي يالرًس : بغوت باكي 

بيس م ػرت ام لولسك وتؾربوي بيس كل 

طيء ػار لوا سوا وم تركتك ؿربتوي بيس 

!! بضرى وبيس م تيسلت رجيت تؾرب 

رًس ابيسها مه قسامه وكلى لَرٓته وهو 

يسًي و ىْسه بالكسر وجسمه يرجّ 



وًروقه بارزة كان مقهور و هيامه وال يسري 

كيّ بيرجى وييرِ هيام استقوت كثيير وم 

يسري هل بترؿى وال ال كاىت االٓكار شي 

تاكل بمذه ورغوًػا اىه توه مسويها ميها 

ومجبرها ًليه واالن يؾربها اىتهى رًس مه 

التْكير وم قسر وىسل ًلقول لهيامه وحؾوها 

رًس ابيس زام الوْس ًليك : وقالت بهسوء 

كيبه 

رًس ابتسم بؾيق وحست هيام بسموًه و 

!! رًس تبكي : كتْها وقالت بغوتها الباكي 

اسّ : رًس ّطس ًليها وقال بغوت مهسوز 

وقسم بالله اين اسّ اسّ اىتس تحملتي 

طذع مثلي اهله م قسروا يتحملوىه واسّ 

اىتس ػريت حالل طذع م يستاهلتس بس 

تكْيه يالهيام الرًس هام ٓيتس التذليوي 

وراتس 



هيام زرلت اػابيها بيه طيره وّطسته ًليها 

وزيي تكْْى يسوسي وحسامي : وقالت  ًّ ر

التبكي تكْى ال تقيح زموًك مره ثاىية اىا 

واىت مقسر لما ىييص مى بيؽ والسليل 

كل المغايب اللي واجهتوا ولألن م تركتوي 

وال تركتك ومستحيل ىترك بيؽ اهسا 

طوي وبسأ رًس يركس وجلست هيام واىسسح 

رًس و ػسرها وكان محاوكها بيسيوه كاىت 

كثر لحنة حوان وزِء بيوهم كان كل موهم  ا

سوس وقوة للثاين كان رًس يالمس بيسه رسها 

وكل طوي يرجى يبوسه بكل قوته ويقول 

ًساها البتر ان مسيتها مره ثاىية : بهمس 

يف ًسويوك وال : هيام ابتسمت بهسوء وقالت 

ٓيك يرًس الهيام 

 ٩رًس ابتسم وُف يف ىومته وكاىت الساًة 

الليل وييتبر بسري لكه التيب كان اقوى 



وىاموا ابقالوا والكل متحمس للييس ولسواج 

... ليه الصيب 

 ..............................

 الغباح ٧يف بيت ابو محمس الساًة 

بيس ػالة الييس الكل كان متواجس والرجال 

يصبحون ًيسهم 

سيّ شبحت ًيسك ؟ : ابو رًس بغوت ًايل 

ال بايق اىتنر محمس ولسي وببسأ : ابو هيام 

كيب بصبح ًيسي اىا وًيايل وٓارس : ابو رًس 

: كاسر ورًس وٓارس تقسموا وقال كاسر 

ارس طيء اين الزم اشبح ًيسي بيسها احلق 

كيب احسه طيء : ؿربه رًس بذْه وقال 

تذلع كل اطَالك وبيسها تتروش 

وتوتيص 



موجس : ٓارس ؿحك وقال 

شبحوا الرجال ًيسهم والكل اىتهى وتقسموا 

اليامالت يونْون الحوش مه السم كان الجس 

قاؿي مسوي يف اسوار بيوتهم زي المجاري 

والْتحات ًضان الصبايح وٓيالً كاىت تأزي 

ًملها الييال م كان ٓيه وقت يروحون 

لبيوتهم بحكم ان الحريم كلهم تجميوا 

زارل بيت ابو محمس 

" ًوس الحريم " 

ًاز ًيسكم يأهل قاؿي : ام محمس بأبتسامة 

وأهلي وًساكم مه الْايشيه بجوات الوييم 

تقسموا البوات وسلموا و بيؾهم و و جستهم 

واالمهات ميهم والكل قسم ًيسياته 

وتجهيساته 



: هيام رٓيت لميس بيسيوها وقالت بحب 

بوااات طوٓوا حبيبة ًمتها كيّ حللووه 

ومققمة مى امها 

يحلوتس اىتي رلي : بضرى ؿحكت وقالت 

لميس يف رير 

يضيوتس وبوت : سلمى ابتسمت وقالت 

! حويه مالها حق 

طسًوة ًازي وهللا : حويه ابتسمت وقالت 

اققوول محس واػل مواػيل : ليه بلقااآة 

ايهم لبى ًيووىه 

اال اًلمتس مه ؟ : هيام 

مه ؟ : ليه ققبت وقالت 

ابو ايهم : هيام بهمس ًضان االمهات 



م : ؿحكوا البوات كلهم ًليها وقالت بيان 

تستحيه وال توتذيه 

موجس وهللا : وًس وهي تؾحك 

رلوها تمسحه طيليكم ؟ : طوق 

هصي اللي تْهم : هيام حؾوت طوق وقالت 

وهللا 

: طوق ؿحكت وحاوكتها وقالت بهمس 

اليه طكلتس وش ًقرتس يهببلل 

! سر : هيام ابتسمت وقالت بهمس 

ؿحكت طوق وهيام ميها ومضوا وبسأ 

الرقع والقهبلة ًوس الحريم 

" ًوس الييال " 



محمس وموضْته و كتْه وبالسروال والْويله 

اطتَل : والكل كاىوا ىْسه قال بحسة 

كسره و روؤسهم  ! المسجل جيلوي ا

اىا اًغايب االيام شي : رًس زٓر بيغبية وقال 

توْلت امضوا بيت ابوي واققيوا الضر 

كاسر اطر للييال يقييوىه وهو مالحم و 

يالله : رًس اػالً وقال 

مضوا الييال كلهم لبيت ابو رًس وزرلوا 

والكل اىقلق للحمامات اللي موتضرة يف 

مذتلّ ارجاء البيت 

رًس زرل ُرٓته وارص ًسة حالقته وهو م 

يْؾل الحالقيه بيس م تيلم يحلق ىْسه 

ٓاليسكرية وزرل وارص زش سريى وكلى 

للمراية وحلق ىْسه ورال الضوب بس 

ورّْ السقه وكلى ولبس ثوبه وحسامه 



ومسسسه وكلى وحغل كاسر وٓارس 

ومحمس ٓالغالة وكلهم كاطذيه 

مه الياييسييه ييييال : رًس ابتسم وقال 

واىت مه الْاييشيه : كاسر ابتسم وقال 

مه السالميه والَاىميه : ٓارس ابتسم 

واىت مه الَاىميه : محمس ابتسم وقال 

تقسموا وسلموا و بيؽ وطوي وزرل شيب 

ػح اين : بالمبذرة واليوز ًليها وقال 

اليريس وػح اىكم اىتوا المْروؼ اللي 

تبذروين لكه ًيس وش ىقسر ىقول 

تيال ! ًريس مييه يحبيبي : رًس بمسح 

بذرين بس 

اىكتم : شيب ققب وقال 

مضى وسلموا ًليه وتجميوا كلهم ٓالغالة 



ًيال امضوا للمجالس : زايس بهسوء 

ايه وهللا مضيوا : رًس 

مضوا كلهم وكليوا للمجالس وجلسوا 

يؾيْون الرجال اللي امتلت المجالس ٓيهم 

وتباريك الييس وريحة الصبايح واليوز االزرق 

كاىت هي اللي مارصه الجو كله 

" ًوس الحريم " 

هيام رجلتس : بضرى ابتسمت وقالت 

ازًجوا 

وهللا م ازًجوا اال : هيام قامت وقالت 

المسجل شا اًوبوه كْوه 

: سلمى قامت وٓغلت السلك وقالت بحسة 

بسسس ػسقق ازًجتوىا 



اليييس اللي راح : كاحت ليه تؾحك وقالت 

م كوتوا تقولون طيء ًضان م ًليكم ًيال 

والحيه ػرتوا ىْس امهاتوا 

بيان وًهوز وػالحة وجميلة كاحوا ميها 

يؾحكون 

رير ؟ : هيام ققبت وقالت 

وريب ان ليه : وًس ؿحكت بقوة وقالت 

ػازقة 

يمه ػسق ان األمومة : حويه بجسية 

مسؤولية 

! يههيياااااام : رًس بغوت ًايل 

هللا يقليكم : هيام ٓست برًب وقالت 

ىسييت موه 

! هال : مضت هيام وهي تركؽ لرًس وقالت 



رييير ويوتس ٓييه يل ساًة : رًس بحسة 

! اىااازي 

! رالظ اهسا طْييك : هيام قربت وقالت 

: رًس ىسل وقيس ًلقول وقالت هيام برًب 

! يمه رًس طْيييك 

مسري مسري : رًس مسك راسه وقال 

طْيوي 

هيام رآت يكون رًس اىغاب بالسكر 

ورغوًػا اىه طبه متوارث يف ًايلتهم 

! االن تروح المستضْى االااان : وقالت 

ال ال م ٓيوي اال اليآية ال : رًس قام وقال 

تجلسيه تذليوي اهلوس وآكر ٓضيء اىا يف 

ُوى ًوه 



اسْه م : هيام حؾوته بكل قوتها وقالت 

اقغس بس رْت ًليك كيب ًضان توسى 

وش كوت تبي ؟ 

ابيتس ًضان : رًس ؿحك وحاوكها وقال 

اًايستس اىتي وايهم 

ايهم ىايم وهللا : هيام ابتسمت وقالت 

كل ًام : رًس ابتسم وباس راسها بقوة وقال 

واىتي بذييير وػحة وسالمة وًآية وكل 

ًام واىتي حويل وحواليوي وجوبي ألرر 

ًمري وكل ًام واىتي ًيسي وايامي الحلوه 

وكل ًام واىتي هيامي وروحي وجميلتي 

وحبي وحبيبتي وىبؾي واهلي وكوايْي 

احبتس وهللا ال يحرموي طوٓتتس م حييت 

: هيام كاىت تتأمله وهو يقول كالمه وقالت 

واىت بذيير يالذير كله وًسى هيامك م 



توحرم موك وهللا اين همت يف حبك وػرت 

ُريقة وال اكلب الوجاة وال اكلب مه يوقصين 

احبك واحبك الّ ًام وًام وًيسي اىت 

والسالم 

ابتسم رًس وباس مبسمها ولّ و ُمازتيوها 

وهللا مه كبر حني يوم مثلتس حاليل : وقال 

رلع الَسل ؟ هات : ابتسمت وقالت 

ًيسيتي 

ؿحكت وؿحك رًس ميها وحف ًيسيتها 

ووػلت : بيه ػسرها وٓستاىها وقال 

ًيسيتتس 

م تقغر يرًس الهيام : ابتسمت وقالت 

مضى رًس وزرلت هيام وهي تؾحك و 

مونرهم وبوْس الوقت تسًي مه اًماقها م 



يكون رًس مغاب بأي مرؼ مسمه او ُير 

مسمه 

ىاز حويه تكْى : ٓارس استوقّ رًس وقال 

ي ام رًس رلي : رًس ابتسم ورجى وقال 

البويات يقليون لرجالهم 

ٓست كل وحسه موهم متسوجة لسوجها 

" ٓارس وحويه " 

لبيه ؟ : حويه تقسمت وقالت 

كل ًام : ٓارس ابتسم وسلم ًليها وقال 

واىتي ًيس الْارس وكل ًام واىتي المهرة 

اللي م ّطست اال ٓارسها 

ًضقت الجملة شي : ابتسمت حويه وقالت 

موك ورغوًػا اىك م تقولها اال باالًياز 

ػرت اىتنر كل ًيس ًضاىها وًضان 



ميايستك الحلوه احبك يْارسي وًساك مه 

ًوازه يحبيبها 

: حاوكها وطابك يسه بيسها وقال بهمس 

وهصي ًيسية حويه وليما ووػلت 

م تقغر يحبيبي : حويه باست رسه وقالت 

.. كلى ٓارس وزرلت حويه لمجلس الحريم 

" كاسر ووًس " 

كاسر كان ميقيها ههره وجالس و جواله 

وزقته بهسوء و ههره ولّ وطاِ وًس 

بْستاىها االحمر ومالمحه الحازة وبقوها 

كبر زليل اىها طايلة ولس الكاسر  البارز وكان ا

حبيبييي : بيه احضائها وابتسمت وقالت 

مه الياايسييه 



واىتي مه : ابتسم كاسر وباس رسها وقال 

الْايشيه السالميه والَاىميه وكل ًام 

واىتي ًيسي يوًس الكاسر 

وزك وهللا : وًس ابتسمت وقالت  ًّ يروح و

وهصي ًيسيتس يالحلوه وهللا : حؾوها وقال 

اىتس الييس وحلو ايامه 

م تقغر يالسىيا : ارصتها وقالت 

يووه ياألحمررر ػسق : كاسر ابتسم وقال 

ييوووه 

: وًس ؿحكت وػارت تسور و ىْسها وقالت 

كييّ ؟ 

كاسر مسك يسها وػارت تسور قسامه 

ازرلي : وؿحك وحؾوها وتركها وكلى وقال 

يالشيييه 



.. زرلت وًس وكلى كاسر للرجال 

" محمس وبضرى " 

: بضرى وهي طايلة لميس وقالت بحماس 

لمييسسوو طووٓيي بابااا 

هال بحموز : قربت وقالت 

سلمت ًليه رسازي وحاوكها محمس وقال 

يهال بالبضرى وبلميسسو مه : بحب 

اليايسيه يحبيبي اىتي وهي 

طال محمس لميس مه يسيه بضرى ومس لها 

هصي الييسية لحلوايت وبوايت : ًيسيتهم وقال 

وحبيبايت بيضو ولميسو وليلها بسيقة واىتوا 

وهللا تستاهلون روحي لكه مه قلب 

حبيبكم 



بضرى باست رضم محمس وكاىت بتبيس بس 

اهييم : سحبها محمس وباس مبسمها وقال 

ٓيتس اىا 

يرووح بضرى اىت : بضرى ؿحكت وقالت 

وزىيتها واىت ًيسىا وهللا وٓرحتوا تسوى 

السىيا بضوٓتك 

بقلى يروحي : محمس مس لها لميس وقال 

اىتبهي لتس 

موييوين : بضرى ابتسمت وقالت 

كلى محمس وزرلت بضرى ولميس بيس م 

.. سلموا و ابوهم 

" موغور وسلمى " 

هال : سلمى كليت مستيجلة وقالت 

موغور ؟ 



مستيجلة ؟ : موغور ابتسم وقال 

كمامها وقالت  اي : سلمى كاىت مضمرة ا

وهللا 

ارجى : موغور حاوكها وًقاها ًيسيتها وقال 

اقولتس اىتبهي لوْستس صيييه واىتبهي 

للحلو اللي ببقوتس 

يييوين وًيسي : سلمى ابتسمت وقالت 

وٓرحتي ابضر ابضر 

كل ًام واىتي ًيسي : موغور ابتسم وقال 

يحبيبي 

ابتسمت سلمى وتقسمت ورٓيت رجولها 

ًضان تيازل كوله وباست مبسمه بكل 

حب وبكل قوتها ولْت ًلقول وزرلت 

وهي تؾحك ابتسم موغور وحف اػبيه و 

وريب  )طْايْه وًؾها وؿحك وقال بوْسه 



كلى للمجالس وهو يتحلّ  (ال اىسمها 

... بسلمى 

" شيب وليه " 

تقليوا ال : شيب زرل بيس موغور وقال 

اطوٓكم 

: رًس رٓى مسسسه وقال بغوته الثقييل 

بتسرل وال طلون ؟ 

: شيب رٓى يسيوه ميله استسالمه وقال 

استسلم ألرتك ماهو لك 

: كاسر بمسح ارتْى ػوته وهو يقول 

!! ااًيقبب 

تقلى قبل آجر ٓيك : رًس ابتسم وقال 



شيب ؿحك وزرل وكان بيسكر الباب بس 

ايص : طاِ احس اليامالت ٓالمقلف وقالت 

تبَى بابا شيب ؟ 

ويه ليه ؟ : شيب ققب وقال 

ليه م بيجي ًضان ليلة هي : الياملة 

ًروس 

ىنااامها الوسذة م : شيب حك راسه وقال 

! تبيوي اطوٓها 

كلى وكاحوا كاسر ورًس يؾحكون ًليه 

م حغلتها ألىك مستحيل : زايس بؾحك 

! تقلى بصي السرًة 

ايه : رًس وهو يحاول يسكت ىْسه قال 

ازري اىه م بيحغلها ألىها تقولوا مه امس 

امسكوا شيب 



اللققمم : كاس وهو يرجّ مه الؾحك 

يههققّْ 

شيب ىسل صبيريته وركؽ ورا كاسر اللي 

يؾحك وهو يركؽ وهصا اللي راله ابقى 

واستسلم لصيب اللي كاح ٓيه ؿرب مه 

القهر واثويوهم يؾحكون وسكتوا وقال كاسر 

يذي رل روحك رياؿية ييوي ًازي اىا : 

اروق واطوِ حلويت واىت محروم ًااازي 

ويميه : شيب ًؽ و كرِ ثوبه وبيسه وقال 

! ًنيييم يكاسر 

كاسر حف اػبيه ًوس طْايْه ومّثل اىه 

ابضر سكت رالظ : يذيقها وقال 

زرلوا للمجالس وكل اليايالت يتحسثون 

ويسولْون ومحور حسيثهم زواج ليه الصيب 

.. ٓالليل 



 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

هاااااااااي يحباااااين اطتقت لكم مررره  )

وحضتوين ػسق المهم رجيوا ببارت يجوه 

 ، �ورْيّ لقيّ اُلب احساثه كاىت تجوه 

بارتوا الجاي زواج ليه الصيب اىتنروين 

!! ( ��وحماسكم مليييون 

زرلوا للمجالس وكل اليايالت يتحسثون 

ويسولْون ومحور حسيثهم زواج ليه الصيب 

.. ٓالليل 

ٓاليغر تجميوا البوات يف بيت ابو سلقان " 

 "

 ........................

* تيريّ بسيف*



ابو سلقان 

اخ ًبسهللا ويغير ًم بوات وًيال ابو ؿاري 

ويكون رجل اًمال وماسك موغبه 

ٓالمجتمى ويضتَل و ىْسه ارص بوت 

قاؿي لمياء واهتم ٓيها وًيضها يف ىييم وم 

تركها لجور االيام وكان سوس لها كول ًمرها 

بس كان سيء ٓالتيامل مى سالم ًكس 

سلقان وػالحة وجميلة وهو يرمي ًليه كل 

االرقاء والمضاكل اللي تغير يحف سالم 

السبة وم ػسق سالم يتسوج ويروح مه ًوسه 

ام سلقان 

لمياء احس بوات قاؿي ومها واحس روات ابو 

رًس وتكون ًمة رًس الثالثة كيبة وحالها 

حال ىْسها 

 (البكر  )سلقان 



 سوة ١٣متويف بحازث سيارة قبل 

سالم 

رجل ًه الّ رجل والكل يستوس ًليه وكان 

حبوب والكل يحبه وييسه زوج اليووز بوت 

 " ٣٠" ًبسهللا ًمره 

ػالحة وجميلة تؤام وارر ًوقوز بيت ابو 

سلقان 

كاىوا اليه حْيسات اهل قاؿي ومحس سلم 

 ٢٦" موهم ومى شلك يّسًون اللقآة ًمرهم 

 "

 ....................

بوات ميوا ساًتيه : ػالحة بغوت ًايل 

! بس الكل يجهس االن 

طراااييكم : هيام مه وراها 



لْت ػالحة والبوات كلهم ميها وطآوا 

هيام بكامل كضذتها وهي اول مه بسأ يتجهس 

مى حويه وليه وكاىت بْستان ٓوق الركبة 

وماسك و جسمها ولوىه احمر قرمسي 

وروجها اللي كابق لون ٓستاىها ومكياجها 

اللي سمح لمالمحها الهازية تحّتس وطيرها 

اللي رقّ لون سواز الليل يف ليلة قمرها 

ميتم واىسسا و ههرها والمس بقوله 

رغرها كاىت تْته بكل م تيويه الكلمة مه 

!! ميوى 

سلمى ركؾت وحؾوت هيام وقالت بغوت 

بسم الرحمه احغوتس مه كل حاسس : ًايل 

وًيه وحاقس بسم هللا ًليتس يبوت الذالة 

!! بسم هللا 

بسم هللا ًليها : بضرى ابتسمت وقالت 

ػسق 



يويلليي يالهيام وطصا : ػالحة بتيجب 

!!! الشييييه 

ماطاءهللا ي ػالحة : جملية ؿحكت وقالت 

! ماطاءهللا 

ايه ايه : ػالحة كاليت ٓيها وُمست وقالت 

ماطاءهللا 

حويه كليت وهي البسة ٓستاىها االبيؽ 

كان ققيْة وماسك و جسمها وكان ٓيالً 

جميييل وبيسها ليما البسة ٓستان ابيؽ 

موْوش وورز و طيرها 

ػرروا البوات بلقآة وكلهم ٓسوا لليما 

وتركوا حويه لْارسها 

!! تجوه مقسر اتحمل : وًس بؾحك 

ثووٓتتيي اليوه : سلمى وهي طايلتها 

! ثكللهاا 



ؿحكت ليه والميكب ارتست تشيوها وقالت 

اوبس اسْه : بغوتها االىثوي 

ال ًازي : االرتست ابتسمت وقالت 

كملت تجهس ليه والبوات كايريه بليما 

وبلميس اللي كاىوا البسيه ٓساتيه تقابقت 

بحكم اىهم مه ىْس المحل 

يحلو بوتي بس : بضرى ابتسمت وقالت 

ماما ىوىو : لميس ابتسمت وقالت 

ؿحكوا البوات وقالت هيام وهي تبوس رس 

! اًوبوتس ًساس اىتي كبيرة : لميس 

تضوٓييه ؟ : بضرى ؿحكت وقالت 

طرايكم ؟ : طوق 



لْوا البوات لها وكاىت البسة ٓستان اسوز 

وًازي جًسا برز طوي مه مالمحها بس كان 

ًازي 

تهبليه : هيام ابتسمت وقالت 

طوٓوا مه : طوق توسيت ًيوىها وقالت 

! يمسحوي 

يهوه كيرتوين الحيه : ؿحكت هيام وقالت 

بذاِ اقابل رًس 

! هللا يييه الرًس : ليه ؿحكت وقالت 

اشا رلغتوا ىقلى ًضان سالم : جميلة بحقس 

برا 

بوروح ميه ؟ : اليووز استَربت وقالت 

ايه : جميلة 



ػالحة مضت وهي البسة ٓستان ارؾر 

وكان لوىه ٓاقى ومو مريح للييه وجميلة 

اسوء موها وهي البسة برتقايل وٓاقى 

ؿحكت سلمى وهمست ألشن هيام وهي 

طيوسهم ًمال الونآة ؟ : تقول 

: هيام ؿربتها وهي تؾحك وقالت 

!! يحييوواىه وهللا يوم م تسسيه حلقتس 

: سلمى رٓيت يسها مستسلمة وقالت 

كيس وال القم قبغة موتس  طسًوة بسكت ا

توهيوي 

هيام ؿحكت ومضت ولبست ًبايتها 

وكليوا البوات كلهم لسالم وركبت ػالحة 

بكل وقاحة قسام جوب سالم اللي قال بهسوء 

ويه ًووزي ؟ : 



: ػالحة ؿحكت بإستهساء وهي تقول 

قغسك اليقيم ؟ 

سالم اىغسم وتوسيت ًيوىه وكان يواهرها 

احتررمميي : بقوة وبحقس وقال بغراخ 

اروتس الكبيير اًوبوتس !! ىْستتس 

استحي 

وش ييوي : ػالحة ؿحكت وقالت 

بتؾربوي ًضاىها ؟ بيلم ابوي وبيكرهك 

! بحياتك 

: سالم ػْقها بكل قوته و وجهها وقال 

!! اىسزللي واققييي المهسلة شي 

ىسلت ػالحة وهي تتحلّ ٓيه وتتوًسه بأبوه 

وطوي وجات اليووز وركبت قسام ولْت 

لسالم اللي كاىت ًروقه بارزة وػسره يرتْى 

ويوسل مه اليغبية 



يويلي سويلم وطْيك ؟؟ : اليووز برًب 

م : سالم ابتسم وقرب وباس يسها وقال 

ٓيوي طيء ىمضي ؟ 

كاىت سلمى وًهوز وطوق ووًس وبضرى 

وبيان وهيام مغسوميه مه وقاحة ػالحة 

اللي م ركبت ال هي وال جميلة مى اروهم 

وزقوا و ابوهم وهم يضكون له بكل قرِ 

ايه ي سالم : سلمى ابتسمت وقالت بهسوء 

امص 

سالم بغوت ٓرحان وهو ماسك يس ًووزه 

قسامهم كلهم وقال ًكس الحسن واليغبية 

مبروك ًرس اروكم يبوات : اللي زارله 

ًمي ًبسهللا 

هللا يبارك بيمرك : اليووز ابتسمت وقالت 

يحبيبي 



: سلمى وبضرى وبيان بغوت واحس قالوا 

هللا يبارك ٓيك 

ايوه مه اللي ميي اليوم ؟ : سالم 

وهللا روايت وهيام ووًس وطوق بس : اليووز 

يحبي لتس : سالم ابتسم وباس يسها وقال 

ػسق 

سلمى ٓتحت جوالها وارسلت ليووز وهي 

: تقول 

وش سالْة حملتس موجس اىتي ًقيم ووش 

! كاًون ػالحة الكلبة 

آا ؟ : اليووز سحبت يسها ولّ سالم وقال 

طوي حبيبي : اليووز ابتسمت وقالت 

ٓتحت جوالها و رسالة سلمى واىغسمت 

: مه محتوى الرسالة وقالت 



ال ! وش ًقيم ووش ػار وش سوت ػالحة 

م اين ًقيم بس حملي م يثبت وًقوين مسة 

!! وحبوب وًالجات وبرجى احاول 

: سلمى ابتسمت وقالت 

السٓت ػالحة تقققق ًليتس قبل طوي 

بس مه الغسمة محس قسر يرز بس ًقاها 

سالم حقها وتستاهل م جاها 

: اليووز ققبت وكتبت 

وش وش سوا ًضان كصا كان ميغب هللا 

!! يارص ىْسها السٓت م تسري ان ٓيه سكر 

: سلمى 

رالظ هسيها وهوىيها واسحبي ًليها هللا 

يستر ًمي ال يسوي ٓيه طيء 

: اليووز 



وريب ال ييلمسه اين ال اىهي حياته السٓت شاك 

؟ !!وال ىاسية كيّ ًصب سالم وكرهه بحياته 

: سلمى 

ال م ىسيت وقْلي الموؿوو 

سكروا جواالتهم ورجيت اليووز تحف يسها و 

قير السيارة وابتسم سالم وطابك يسه بيسها 

يالله اىك تحيي ًووزي واللي ميها : وقال 

هللا يبقيك : هيام والبوات بغوت هازي قالوا 

هللا يبقيك : اليووز ّطست و يسه وقالت 

يحبيب ًُووزك 

مضوا للقاًة وهم ٓرحاىيه ًضان رجالهم م 

.. طآوهم 

"  الليل ٓالقاًات ٨الساًة " 



! محممس وليوة : رًس بجسية وبحسة قال 

! وقّ ٓالغّ بسرًة الْرقة وػلت 

محمس كان مضَول بييال ؿاري اللي 

رًس ًّؽ لك و : ىضبوا ٓيه وقال بحسة 

! طحمة 

ىسل ولس ؿاري مضاري الغَير ومضى 

وقّ جوب كاسر وتمسك بصراًه وػْوا 

احْاز قاؿي ػّ كامل ومتكامل وُمهيب 

اررححببوواا : كاسر ارتْى ػوته وهو يقول 

يرججاااالل 

بسؤوا الرجال يقولون زامل ترحيب للرجال 

والؾيوِ اللي تيووا مه كل زيار ألجل شيب 

وكاىت الكلمات اللي تقلى مه موقوق ًيال 

: واحْاز قاؿي 

مرحباً ًس ماشًصو ىسيم الضمايل 



يا رجاٍل لهم باليرِ باٍو كويل 

حه لكم بالمهمات الغياب الجسايل 

ٓسًٍة يف ىهار الهوش حٍس ػقيل 

سالمي ًلى ايل يكرم الياين 

ًس وبل ىسل يف االرؼ بوويه 

واليواين ًليوا حقهم ثاين 

يا ىيى ايل يقغر زون ًاىيه 

 .

وتقسموا الؾيوِ يرزون ًليهم الهسايا 

والميوىه تقسموا ٓيها لصيب واهل ؿاري 

وشيب واقّ بْذر يف ىع ػّ اهله وابوه و 

يميوه وؿاري اروه الكبير و يساره ومه 

بيسهم توزًوا وكاىوا متالحميه وكأىهم 



طذع واحس وكل واحس ٓيهم سوس وشراو 

.. للثاين 

سالاام ًليكم : رالس تقسم وقال بغوت ًايل 

يأهل قاؿي 

اهل قاؿي رزوا السالم له بغوت واحس 

وًايل 

جيت مه الضرقية وتيويت : رالس بْرحة 

ألجل رويي الصيب هللا اىه يستاهل والّ 

مبروك يبو ًبسهللا وًسى زواجكم يتم و 

رير 

هللا يبارك : شيب ابتسم وقال بغوت ًايل 

ٓيك يذالس وتستاهل القيب وهللا 

تقسم بالل وسلم مى رالس و شيب وًقوه 

ميوىته ورجيوا مى الؾيوِ 



كاسر ىسل بضته وسحب سيْه وزرل يليب 

ًرؿة اهل ىجس وكان كاسر له حؾوره 

الْريس والمميس بكل مواسبة وم يستَوي ًه 

الرًس اللي يسرل ميه وكاىوا اثويوهم زقهم 

باالرؼ وتمايل سيوٓهم لها هيبتها بكل 

مواسبة والحؾور يوتنرون رقع ًيال 

محمس 

ابو رًس ابتسم وتقسم يراقع ًياله واػوات 

كثر طيء  التغْيق والغراخ والحماس كان ا

مارص الجو 

ًااااش محممس به : رًس بغوت ًايل 

قاؿؾي ًاااش جيلوي قبله 

وًااش الرًس به محمس : كاسر ابتسم وقال 

ًضت : رًس ابتسم وارتْى ػوته وهو يقول 

يل محسم وًؾيس يالكاسر به محمس 



شيب زرل مى زايس وهم يتمايلون مى 

سيوٓهم وؿرب رجولهم باألرؼ وقالوا 

ًضتوا يأهل محمس زور اهل : بغوت ًايل 

ًبسهللا 

: ؿاري تقسم ميهم وهو يراقغهم وقال 

ًاااطوا 

كاسر لّ بسيْه وؿرب كتْه بكتّ شيب 

وهم يتمايلون وحف راحة كْه و كتّ شيب 

وبسؤوا يمضون ويرقغون ورجى رًس ومس 

يالله ي : سيْه لمحمس وقال بهمس له 

ًؾيس الهيام ويوك مه الغْه واليرؿة ؟ 

ابضر يب يرًس الهيام : محمس ؿحك وقال 

تقسم محمس وبسأ يراقع ًيال ًبسهللا 

وابوهم وكاسر ميهم والحؾور اللي كاىوا 



ييرٓون ًرؿة اهل ىجس تقسموا وزرلوا 

ٓالغْوِ 

ٓارس ٓيك طيء ؟ : رًس بهسوء 

ال ال بس مكتوم مره : ٓارس بتيب 

ارصت ًالجك ؟ : رًس 

يالرًس ميليك ايه : ٓارس همس لرًس وقال 

ارصته 

رًس كان يتأمل ٓارس وتأكس اىه بذير ولّ 

ورز و اتغال امه 

وللس ويييوك مه جوالك اىت : ام رًس بحسة 

! وكاسر 

رًس رٓى اكراِ ثوبه وبسأ يستيجل بذقواته 

طاليلم ؟ : وقال 



مسري ًه ًمتك ًبير رآؾة : ام رًس بحسة 

توسِ ليه وشيبها واىا حالْة م يسرل ًليها 

! ويأرصها مه ُير م توسِ 

بس ؟ : رًس ابتسم وقال 

!! ررًييسز : ام رًس ػررت وهي تقول 

ابضري رليها تقلى تكلموي : رًس 

ابضر : ام رًس ابتسمت وقالت 

سكر رًس ووقّ طوي قسام الؾو اللي كاىوا 

: الغَار يتسٓون ًوسها وقالهم بهمس 

برزاىيه ؟ 

ايه وهللا برز : ػالح 

ايه ايه برزاىيه : تميم 

هللا يغلحكم زرجة : رًس ؿحك وقال 

 ويه البرز ؟ ٣٤الحرارة 



رًس اىت تبكي ليه ًيوىك حمر ؟ : كايس 

ًضاين رجال وحمر ًيه : رًس ابتسم وقال 

وميرب الجس والذال 

اىغسموا الغَار وكاىوا يواهروىه برًب 

طْيكم : ؿحك رًس بغوت ًايل وقال 

ًضان الجمر امسح ميكم 

ال اىت ػازق اىت رجال وكبير : ٓهس 

ؿحك رًس وباس راسه ومضى لقسم 

الحريم 

" ًوس الحريم " 

اريييًرا بتجتمى ليه بصيبها : هيام بْرحة 

محس ٓرحان كثر : سلمى ابتسمت وقالت 

شيب يويلي طوي ويقير بسم هللا ًليهم 



وقسسسم اىتس : بضرى ؿحكت وقالت 

ػازقة 

رير : ليه ققبت وتذغرت وقالت 

وطقغستتس اىتي وياها ييوي ماين ٓرحاىه 

؟ 

طوٓوا الَبية كيّ : حويه ابتسمت وقالت 

ٓهمتها 

اال ػسق بتسوون زٓة : هيام ؿحكت وقالت 

ػح ؟ 

ايه ارواين وابوي اللي بيسٓوىها : حويه 

!! يالبييييه : هيام ووًس قالوا بغوت واحس 

وجيااااه : سلمى احتس ػوتها وهي تقول 



ؿحكوا البوات وققى ؿحكاتهم طهقة ليه 

اه يبوات هللا يتمم وهللا : وهي تبكي وتقول 

قلبي يوَسين وهللا 

رييير ليه ٓال هللا : حويه طهقت وقالت 

! وال ٓالتس 

تضكيه بأحس ؟؟ : سلمى قربت وقالت 

ايه : ليه برًب 

ٓسوا البوات وسكروا الباب وقربوا كلهم 

: وطكّلوا زائرة حول ليه وقالت سلمى 

ميييه ؟؟ 

مسري طْت : ليه برًب وسف طهقاتها 

واحس اليوم يسولّ ويقول الزم ىذرب ًرسه 

وال ىقلى اال وهو مقتول 

!!!! مميييوه : بضرى طهقت وقالت 



بيان مسكت قلبها وكليت تركؽ وحغلت 

شياب وكان ميقيها ههره ويسولّ مى وًس 

وامه اللي لْت وزرلت زارل وم بقو اال وًس 

شييااااب : جوبه وقالت بغوت ًايل 

شياب لّ برًب وكاىت بتغسم بيان ٓيه 

: وهي تبكي ومغسومة وقال بغوته الررّيم 

! بسم هللا ًليتس وراتس تبكيييه 

ًيضضووااا ػس هللا : وًس ؿحكت وقالت 

! يقليك 

اػبري اىتي : شياب ؿحك وقال 

بيان استوًبت وػْقت شياب كّ بكل 

!!! ػسز جيلك م تضوِ : قوتها وقالت 

شياب اىغسم مه الكّ اللي الجمه وقال 

!!!! رذيييررر ان طاءهللا : بحسة 

اسْه اسْه : بيان رآت وقالت بهمس 



وًس ازرلي : شياب لّ وًقاها ههره وقال 

زارل 

وًس اىغسمت مه المونر اللي ػار 

رغوًػا اىها ًالقتها بصياب رسمية واول مره 

ليه ؟ : تضوِ احس يؾربه وقالت 

ًضاين بقلى وبيوْتح الباب وزرلي : شياب 

المهبولة شي ميتس 

ابضر : وًس ابتسمت وقالت 

: لْت وًس ومسكت بيان وقالت بهمس 

! يَبية وش سويتي 

شياب ٓيه واحس مهسز : بيان بغوت ًايل 

شيب يصبحه تكْى رل ًيوك ًليه وًلم 

ًيال روايل والرًس اهم طيء 

شياب كلى وهو ييرِ مه اللي مهسز شيب 

وكل الييال كان ًوسهم ربر وهم حاسيه 



مه قبل اػالً ان رالس وراه بالء بس م قالوا 

لصيب طيء احترام لمضاًره اللي بتوجرح 

.. مه الذبر رغوًػا ان بيوهم ًضرة ًمر 

وش قاًسة تقوليييه وش : وًس برًب 

!! ػاييرر 

بيان سحبت وًس مى يسها وزرلتها للقاًة 

سوي كأىتس م سميتي والزم : وقالت 

! ىمضي السواج وال ىضكك احس 

وًس رٓيت بييوىها وتالقت بييه سلمى 

اللي تأطر لها تجي وتقسمت وًس لسلمى 

!! بوت طسالْة : وقالت 

سلمى سحبت وًس للموغة وػارت ترقع 

: ووًس ًلقول زرلت ميها وقالت سلمى 

وهللا ًلمي ًلمتس لكه ان طاءهللا م 

يغير طيء ألحس 



ان طاءهللا : وًس 

كملوا يرقغون وزرلت هيام الموغة مى 

بضرى وهم متماسكيه ويرقغون وزُركوا 

الحريم لهيام وىسيبتها بضرى 

ًاااااطت بيضو : هيام بْرحة وهي تسُرـ 

بضرى ؿحكت وهي تحاول تتيامل 

بالموؿوو وال كأىه ػار هي وروات شيب 

ًضتتتي يهيام الرًس : كلهم وقالت بْرحة 

بسا الجو يضتيل والكل قاموا وهم بس 

مبتَاهم يرقغون مى هيام والكل يمسح 

ٓيها كاىت مارصه االىنار والجو كله بجمالها 

.. وٓتوتها اللي بسورها كاىت مهبلة باليالم 

" ًوس باب قسم الحريم " 

! ي ام رًيس : رًس بغوت ًايل 



تيال : ام رًس تقسمت هي وام ؿاري وقالت 

يالرًس 

وش ًلمكم ؟ : رًس زرل وٓك لقمته وقال 

يولسي م يحتاج زٓة رلوهم : ام ؿاري بحسة 

يسرون وتوتهي الليلة و رير ليه بسم هللا 

ًليها ملكة جمال ورايْة ًليها مه الييه 

كالمتس ػح بس ليه مذققة : رًس بجسية 

ميوا اىا وابوي وكاسر وميليه بتقرأ اشكارها 

وم بيغير اال اللي ريب كاتبه 

ابضر يالرًس وسووا اللي تبوىه : ام ؿاري 

م يروؿكم اال الرًس : ام رًس ؿحكت وقالت 

: رًس اطتف وطاش راسه وقال بحسة 

يووييلل حااايل احتسمي ي ىازيه قلبييي 

وطسي حسامتس واؿريب االرؼ وال تسميوه 

! واىا ولستس وورا ههرتس 



ؿحكت ام ؿاري وام رًس وتقسم رًس وباس 

متى السٓة ؟ : رؤوسهم وقال 

بيس ًضريه زقيقة زي م اتْقوا : ام رًس 

ابضري : رًس ابتسم وقال 

كاسر بيس : كلى وسكر الباب وراه وقال 

ًضريه زقيقة بايق ًضريه زقيقة يرجال 

رلوكم حول شيب مه الوجس رالس 

ميليك ازهلوا يبو ايهم : موغور 

طس حسامك ياليؾيس : كاسر 

مضوا كلهم وػْوا جوب شيب اللي الحم ان 

الييال م ٓارقوه كول الليل وقال بضك 

يولس وش اليلم : لكاسر 

وش اليلم اليلم : كاسر ابتسم وقال 

سالمتك والسٓة بيس طوي متجهس ؟ 



! كااسر اىقق : شيب بحسة 

وطْييك : كاسر ققب ومّثل الَباء وقال 

! وجى 

م ٓيه طيء ػح ؟ : شيب 

زي ايص ؟ : كاسر 

ال ال : شيب تراجى وهصا اللي يبيه كاسر وقال 

وال طيء 

ًازي ًلموي : كاسر ابتسم و جوب وقال 

متحمس لليه ؟ 

ايييه : شيب تواسى الضيور بيس اسمها وقال 

وهللا 

يالله : ؿحك كاسر وربف كتْه وقال 

اىقؾى الكثير وبقى القليل يحبييبي 

و رييير ان طاءهللا : شيب ابتسم وقال 



رًس لّ مه ورا شيب وُمس لكاسر يوْص اول 

رققه وهو اىه يستيجل السٓة ويروح هو 

وشيب ويضوٓون الرجال الباقيه تحركات 

رالس وٓيالً ىْص كاسر كالم رًس ومسك شيب 

ياللى ييريس ؟ : وقال 

الحيييه ؟ : شيب ٓس وقال 

رًس ٓس ًلقول اول م طاِ رالس ماسك 

سالحه وٓسوا حمس وسامي ووقْوا قسام شيب 

واىغسم رالس وػس ًلقول ورجى سالحه يف 

! شيييب اًججلل : حسامه وقال رًس بحسة 

شيب لّ ًلقول ومضى مى كاسر وكلى مه 

القاًة مى كاسر اللي كان ماسك سالحه 

ويستيجل بذقواته 

وقسم بالله اىه ٓيه طيء ووطص : شيب 

! اليللمم 



بيلمك بس سس حلقك وال : كاسر بحسة 

! تضَلوي 

شيب ارتيب مه ىبرة كاسر اللي طابه رًس 

ٓيها ومضى ميه ووػلوا لقسم الحريم وٓس 

كاسر وسحب شيب وراه ورٓى سالحه 

كيّ ًرٓتوا الذقة ؟ : رالس ابتسم وقال 

حرام بالله اىك حرمة وال تسوى : كاسر بحسة 

اثر شيب ٓاألرؼ اًوبوك بيس اللي سواه لك 

! تجحسه وتووي تصبحه يف ليلة ًرسه 

شيب اىغيق مه الكالم وكان واقّ ورا كاسر 

بغسمة 

ًًْوا بس وش سوا يل شيب ُير اىه : رالس 

اُواء اػيلة وحبته واول م جيت بأهلي 

وتقسمت لها قالت يل مقسر اتسوجك اىا م ايب 

! ُير الصيب 



!!! اىتت ػااااحي : شيب بحسة 

رالس رٓى سالحه واكلق ًلقول وؿربت 

القلقة بكتّ كاسر اللي كاح ًلقول واسوء 

طيء اىها ؿربت بكتّ كاسر المغاب اثر 

اػابته يف زواج زايس وٓسوا الرجال كلهم وقال 

!!! هللا يبتر يسك يحيوان : شيب بغوت ًايل 

رالس رٓى سالحه بس قاكيه ؿربة قوية و 

ييياالل : يسه وكاىت مه زايس وهو يقول 

كاااسسر 

رًس وٓارس ركؾوا له وكان كاسر يتكلم وهو 

ًيال الرػاػة ؿربت بحسيسة : يقول 

حسامي وم زرلت ٓيوي ميليكم اىا كيب 

رقاااااك : رًس ابتسم وباس راسه وقال 

الضر يبو محمس 



كاسر قام بهسوء وقال وهو مّثقل ػوته 

رقاااااك الالاااش : وطابه رًس بغوته وقال 

يبو ايهم 

رالس اىغسم اول م مسكوه ًلقول بتهمة 

الضروو ٓالقتل واًترِ ًلقول وقال ان 

الَؾب اًماه وراله يسوي الضيء اللي هو 

سواه وزرل يف تحقيق كويل تحت ػسمة 

يرجال وش ػار ؟ : شيب اللي كان يقول 

ميليك روِ وحوا : رًس ابتسم وقال 

: محازمك ووراك وو قولة الضاًر 

حه سربته حرابته شباحه 

لما احتسم كل اػوك بسالحه 

ًلى السرك جبازة مياااحه 

لمواجهة قوٍم يحازيهم حااازي 



 .

ٓسوا الييال وسحبوا اسلحتهم واكلقوا 

ٓالسماء وهم يقولون كلمات ٓذر واًتساز 

بضير رًس وكاىت تذتلّ اقوالهم ٓيه اللي 

حيي ًييوك يالرًس : قال 

ابضضر وهللا بيسك ، ًسزز وهللا ، وهللا : وٓيه 

... اىك تبضر 

كم يربييي : رًس ؿحك وقال  حيي ىبااا

ًيال رالظ الرمي ممووو : موغور بحسة 

لحس يسميوا طالوىا 

ماطاءهللا اىتوا : ام رًس ٓتحت الباب وقالت 

هوا ؟ 

رًس وكاسر لْوا وٓسوا ألمهم وقالوا بغوت 

ازرلييي : واحس 



ويه : زرلت ام رًس وهي تؾحك وقالت 

ابوكم ؟ 

! هواك ليه : رًس 

يحمييير السٓة لوا ًضر زقايق : ام رًس بحسة 

!! ىوتنر 

ابضري : كاسر ؿحك وقال 

وش ػار ٓحسامك ؟ : ام رًس بجسية 

حرام بالله م احتاجه والرًس : كاسر ىسله وقال 

حسامي 

: رًس طاش راسه وربف كتْه وقال 

احتتسززممم ليوبو ُييرك 

اشللّْ ازو : ؿحكوا و رز امهم اللي قالت 

الضايب شاك 



آا قس هو الضايب وويه راح : رًس بؾحكة 

الحب ؟ 

ام رًس ىسلت تبي ترمي كيبها الغَير وقال 

ابضري وهللا رالظ : رًس 

مضوا الييال وىازوا ابوهم وزرل ابو رًس 

وتيقر وتبذر ولبس بضته ولبس رًس بضته 

وكاسر بالمثل وزرلوا ُرٓة ليه 

يهال : ليه وزموًها بييوىها ابتسمت وقالت 

باللي لهم الذآق يهلي 

هال ٓيتس يبويتي : ابو رًس ابتسم وقال 

ومبروك زواجتس وًساه زواج السهر 

وابضري باللي يقيب راكرتس 

م : ليه ابتسمت وباست راس ابوها وقالت 

تقغر يحبيبي يبوي 

ال ال ًوقوزىا تسوجت ؟ : رًس ابتسم وقال 



ليه ؿحكت وتيبرت وىسلت زموًها ألىها م 

تتحمل رًس وكالمه ابًسا ؿحك رًس ًليها 

اآاااا لييييه : وقال 

وهللا هيؾها وبيسه : حويه ؿربته وقالت 

قول ليه وال ىسيت كيّ بكيتوي بسواجي 

ماش اىتوا زلوًات : رًس وهو يَمس لحويه 

مبروك : ولّ لليه وحؾوها بكل حب وقال 

يييون اروتس اىتي وموتس الييال ومه 

الصيب المال وهللا يوٓقكم ويجميكم و البر 

والقاًة والمحبة والوٓاء 

اميييه : ليه حاوكته وهي تؾحك وقالت 

يرًس الهيام امييه 

: تركها رًس وتقسم كاسر وقالت ليه 

كااااسري 



كسرتس ي : كاسر ابتسم وقال  ييساين م ا

ليييووىوه 

هللا يبارك : حؾوها بكل قوته وقال بحب 

لكم ويجميكم و ريير وان طاءهللا ان شيب 

رجال وقس الهقوة وم بيذيب النه وهللا 

يقوول بيمره ويجيله شرر وسوس لتس 

يرجال م يحتاج سوسها وشررها : رًس بمسح 

الكاسر والرًس مالها ومال الصيب ؟ 

اطهس بالله اىكم : ؿحكت ليه وقالت 

محسمي وههري ال ؿاقت يذواين 

تبضضريييه ، : كاسر ورًس ٓسوا وقالوا 

احتسزمميي بوااا 

وجى اىت وياه لحوج اىتوا : ابو رًس بيغبية 

امضوا ارلغوا !! 

ابضر كال ًمرك : رًس اىْجر يؾحك وقال 



: كاسر وهو يرجّ مه الؾحك كيازته قال 

ابضر 

كليوا الييال وكاىت ليه متوسقتهم و و 

يميوها ابوها وكاسر ويسارها الرًس لحاله 

ومضوا وزقت اىَام السٓة وشيب ًوس الكوطة 

متوسف ابوه وامه ورواته زرلوا ًيال محمس 

ومحمس وبوته ليه ومضوا للكوطة ووػلوا 

ومس شيب يسه والمست اىاملها يسه وطابكها 

ًلقول وٓتح بضته وحؾوها بكل حب قسام 

كل مه ٓالقاًة وقسام ابوها وارواىها 

وطْيه شا ٓك : ابو رًس ػس وقال بمسح 

المياىه ًلقول ؟ 

تبيوي القمه لك ؟ : رًس بوْس المسح 

وهللا اىت اللي يبي لك تلقيم : ابو رًس 

ابللييى : كاسر وهو يؾحك و رًس قال 



اىقم ال التْت لك وارلي القلقة : رًس بحسة 

م تؾيى مكاىها 

يبه يبه : كاسر وهو يبي المحارطة تشيس 

تسمى وطهو يقول 

ابو رًس مس يسه وقبع رًس وكاسر وٓسوا 

وقْوا ولياز تحركوا 

مبروك ي لييوي : شيب ترك ليه وقال 

مبرووك ييروس السهر والسوة وااليام 

وييروس قلب شيبتس مبروك وهللا 

يذليتس يل وال يحرموي موتس 

هللا يبارك ٓيك : ليه بذجل ابتسمت وقالت 

مر وزهر  ًُ ي شيبي وهللا يسيمك لُيمري 

كويييل سوس وشرر يحبيبي 

يذال : شيب ابتسم وجلس وقال بمسح 

رالظ تكْى طل ًيالك واكليوا 



يشيوك ساكت قبل : ابو رًس ؿحك وقال 

التْت لك واًقيك ىغيبك مه القبع 

شيب ىاهر يف وجيه رًس وكاسر وؿحك بكل 

ابلليوواا : قوته وقال 

تبي تجربها ؟ : ابو رًس 

ال : وقال " استسلم " شيب رٓى يسه بميوى 

ىْساك 

يالله يييال : ابو رًس لّ وقال 

كلى وكليوا كاسر ورًس ميه وشيب لحقهم 

ًلقول وطاِ ػّ الييال حول سيارته 

ومضَليه المسجل ويرقغون بكل ٓرحة 

وػوت ػرارهم والسيوِ والرمي 

بالمسسسات 

شيب سحب بضته وػار يتمايل ٓيه ويؾرب 

وييرؼ قسام كاسر اللي م كان اقل مه شيب 



وكان حماسه اقوى والكل يغْقون وقال 

يالله ييريس م ىبي ىأررك رح ًسى : رًس 

البركة والسيازة م تؾيى مه زربك 

اميييييه : الكل مى شيب قالوا 

كاسر رًس : ركب شيب وكليت حويه وقالت 

 !

كاسر ورًس لْوا ومسكوا ليه بيبايتها 

البيؾاء ومضوها ووػلوها لباب سيارة شيب 

وركبت بهسوء ورٓيوا ارواىها ٓستاىها 

وسكروا الباب وزق رًس الضباك وٓتحه شيب 

! ابلص وطتبي يذوي : وقال بمسح 

اسميوي : رًس ابتسم وقال بغوته الررّيم 

وزاًتك ليه رلها بيه ًيوىك وال ىوػي 

حريع يالصيب ؟ 



وهللا ان تبضر : شيب بكل ػسق وحب قال 

يالرًس ووهللا اىها بيه رمضي وًيوين 

ليه ابتسمت وطابكت يسها بيس شيب وقالت 

واثقيه ٓيك يالصيب : 

يجيييلل الصييبب : شيب بحب ػرخ وقال 

ٓسااا ليييوه 

وزًواكم هللا ياليرسان : رًس ابتسم وقال 

سكر شيب الضباك ومضى واىتهت ليلة ًيس 

واجمل زواج بييون اهل قاؿي ألىه جاء بيس 

حسن وٓراق لجسهم اللي كاىوا يتمووىه بيه 

الغْوِ يراقع شيب ويْرح لليه 

" يف قاًة الحريم " 

بوات : هيام وهي ترقع وتؾحك قالت 

سريوا ؟ 



ُغب ًوتس : سلمى ابتسمت وقالت 

يحلوه الرجال برا واىتهى زواجهم 

هيام ايهم يبكي : بضرى جات تركؽ وقالت 

بيس رالتي رهّ 

هيام ٓست ومضت ألمها وقالت بغوت 

وش ٓييه قلب الرًس وىبؽ الهيام : كْويل 

؟ 

ايهم سكت اول م سمى ػوت امه وارصته 

هاه يماما : وهي تحؾوه وتبوس ٓيه وقالت 

وطْيك ؟ 

ىوه : ايهم بغوت رْيّ قال 

هيام ؿحكت وجلست و احس القاوالت بيس 

م راحوا كل الحؾور وم بقى اال اهل قاؿي 

وكليت ػسرها وبست ترؿى ايهم وهي 

تسولّ مى سلمى 



وش االم الحلوة شي : سلمى ابتسمت وقالت 

! حتى وهي ترؿى حلووووة ! 

سلومتي وهللا ال : هيام ؿحكت وقالت 

امسكتس اال اسميي كم قستس بالضهر ؟ 

زرلت : سلمى ققبت وهي تْكر وقالت 

الثامه قبل يوميه اهه 

هللا يتمم لتس : هيام ابتسمت وقالت 

وتغيريه احلى ام ػسق 

اىتي مَقية ًليوا : سلمى قامت وقالت 

كلوا رلي ًوتس اًوبو الرًس وهللا يحنه 

! قايم 

هيام اىْجرت تؾحك وقامت ورا سلمى 

وُقت ػسرها وارصت ايهم وػارت 

تقبقب و ههره وطوي وىام ًلقول وحقته 

ًمة ىازيه اىتبهي له : بهوسوله وقالت 



تمام : ام رًس ابتسمت وقالت 

مضت هيام للباب ًضان تروح لَرٓة ليه 

وتارص ًبايتها واُراؿها واُراؼ ايهم وقالت 

ميضو يف احس ؟ : لمضاري 

ال : مضاري هس راسه بوْي وقال 

زرلت الَرٓة وٓس مضاري وسكر ًليها 

يويلي اىهبل البسر : الباب وهو يؾحك وقالت 

! هيامي : لْت وطآت رًس وراها وقال 

كان رًس مغسوم مه مونر هيام اللي يضلى 

القلب وٓستاىها المذغر ولوىه السامي 

ومكياجها الحاز كاىت تْتوه بكل تْاػيلها 

!! رًس وش تسوي هوا : هيام برًب 

وطصا القمر : رًس تقسم وقال بغوته الثقييل 

! ال اله اال هللا 



هيام بيست وػارت ترجى بذقواتها ورًس 

يجاريها ويمضي بذقواته حتى وػلت هيام 

ألرر رقوة وارتقمت بالقاولة وراها وقالت 

! وش ٓيييك : بحسة 

: رًس تقسم وحاػرها بيسيوه وقال بتذسر 

وش ٓيوي مو حاليل اتأملتس وابوستس 

واحؾوتس والمستس ؟ 

ايييه حاللك بس مو : هيام بغسمة قالت 

.. الحيه اليرب بيسرون والكل بيرج

قاكيها مبسم رًس اللي باس مبسمها ولْت 

هيام بوجهها واىحسب روجها وارتسم رف 

احمر و رسها وكاىت الْرطاة المسؤولة ًه 

الذف االحمر مبسم الرًس اللي ؿحك و 

وطْيتس لْيتي : جوب وابتيس ًوها وقال 

! رليوي اتهوى طوي 



رًس م ايب آاتحك بصا : هيام وهي ػازه ًوه 

الموؿوو ابًسا راؿية تحؾوي بس تبوسوي 

ويوه حوا ٓيه ببيتوا ؟ وكيّ بتقلى الحيه 

! وروجي م يروح 

رًس ؿحك ومسك ٓكها ولّ وجهها له 

كم ػار يل ابوس ٓيتس واكلى : وقال 

واتلقم ؟ 

رالظ ارصت : هيام ؿحكت برًب وقالت 

اللي تبيه مضيوا 

!! وطْيتس تتهربيه : رًس بحسة 

! طسرل : هيام 

اىسري ًوتس وش ًلمتس : رًس بيغبية 

رليوي اتهوى واروق مه اليوم واىا و اًغايب 

 !



رالظ ابضر بس : هيام حؾوت رًس وقالت 

اول طيء ىروح لبيتوا 

رالظ كابت الوْس : رًس ابيسها موه وقال 

مضى رًس بكل كبرياء وًغبية وؿرب 

الباب بكتْه واىكسر القْل واىْتح وكلى 

وهو يؾرب برجوله ٓاألرؼ وكأىه يؾرب 

بقلب هيام اللي اىغسمت مه رزه وكاىت 

تضوٓه يبتيس وتلقم وًيوىه حمراء وكان 

ٓستان هيام ًاكس ًسسات الرًس اللي 

مضى وكلى وارتْى مه اىنار ميضوقته 

وراه ومضت بهسوء وكليت وراه وهي البسة 

ًبايتها وميها االُراؼ كلها وركبتها 

محمس ارص : ٓالسيارة وقال رًس بغوت ًايل 

هيام وايهم ميك 

ابضر بس ًسى م طر ؟ : محمس ققب وقال 



ارلع ًلي : رًس بيغبية وحسة 

محمس تقسم وارص اُراؼ ايهم مه هيام 

وارص ايهم وركبها سيارته وايهم بايق بحؾوه 

هيام يالله ؟ : وقال 

هيام كاىت تتامل رًس اللي ػاز ًوها وهو 

مستوجى اىه م قس تقسم يبي ييقيها حبه 

وتسمح له هيام وتجاريه وتبازله كاىت زايم 

تذتلق اًصار وتحاول تبيسه ًوها ارص 

سيجارة مه بوكيت زراىه وطَله وحقه بيه 

طْايْه ومضى متجهة لسيارته وهيامه بايق 

وزي ٓيك : واقْة بغسمة وقالت بهسوء  ًّ ر

طيء ؟ ليه تبي تبيس ؟ 

رًس م رز وركب سيارته ومضى ًلقول بسون 

اي رز وسكتت هيام بحسن ومضت وركبت 

وارصت ايهم مه محمس اللي كان مضابك 

يسه بيس بضرى تحت ىنرات هيام الحشييوة 



وهي ًجست تتيوز و رًس وكان زايم مرًب 

ومهيب اشا قرب موها وال هي قازرة تتحمل 

.. بيسه وٓرقاه ًوها 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

طراييييكم بالْجية اللي محس توقيها  )

 ، استمتيوا ��وليبت ًليكم وقلت بكرا 

يحباااين وًقوين رايكم بكل تْغيل 

 ( �اطوٓكم ببارت جسيس ؟ 

تويتر ، تيك " حسابايت بالتواػل االجتماًي 

 ( Jwuiri )" توك ، اىستا 

 �ػلوا ًلى الوبي ػلى هللا ًليه وسلم 

رًس م رز وركب سيارته ومضى ًلقول بسون 

اي رز وسكتت هيام بحسن ومضت وركبت 



وارصت ايهم مه محمس اللي كان مضابك 

يسه بيس بضرى تحت ىنرات هيام الحشييوة 

وهي ًجست تتيوز و رًس وكان زايم مرًب 

ومهيب اشا قرب موها وال هي قازرة تتحمل 

.. بيسه وٓرقاه ًوها 

 .........................

يف بيوت اهل قاؿي 

زرلت سيارات كاسر ومحمس وٓارس وحمس 

وسالم وابو ؿاري وابو رًس وابو هيام وىسلوا 

كلهم وهم ىاويه يكملون سهرتهم مى بيؽ 

وكاىت هصي مه ًازات وتقاليس اهل قاؿي 

.. ُير الَساء اللي الزم يغير بيس كل زواج 

" يف سيارة محمس " 

حموز ليه م وزيتوي : هيام ققبت وقالت 

بيتي مى رًس ؟ 



واىتي تحسبيه رًس : محمس ابتسم وقال 

ٓالبيت اىا مه بيس م طْته متلقم واىا 

ًارِ ان وراه طيء ومستحيل يروح للبيت 

وبيوْرز لحاله 

هيام ؿاقت وباست راس ايهم وقالت 

اخ ي : بهمس جوب راسه وهو ىايم بحؾوها 

ايهم و اىك جيت للسىيا وجيت موي والسبب 

الرًس لكه ًجست اجاريه وابازله ًجست هللا 

يقربه ويقويوي طوي واقسر اكيح لحب 

الرًس وابازله بكل جراءة 

ٓجأة قاكيها بكاء ايهم 

هللا حتى اىت : هيام ابتسمت بؾيق وقالت 

ي هيمي مياز تتقبلوي ؟ 

لييه وطْيه الووىو ؟ : بضرى بحب 

ىوىو : لميس بغوت االكْال 



وصيييوتس اىتس ىوىو : هيام ابتسمت وقالت 

! بيس 

ال حبيبي هي : بضرى ؿحكت وقالت 

تضوِ اىها حرمة رالظ 

هيام ؿحكت ميها وىسلوا وىسل محمس ميهم 

 ..

" يف سيارة كاسر " 

وزي يالله اىسيل : كاسر لّ لوًس وقال  ًّ و

رييير : وًس وهي تسور السلة قالت بحسة 

!! تبيوي اىسل ًازي قول اىك ايب الْكة موي 

وًس رير ؟ : كاسر توسيت ًيوىه وقال 

ػاحية 

امسح : وًس ابتسمت وقالت 



ىسلت وىسل كاسر ميها بيس م كْى سيارته 

حمووز ميك والًة ؟ : وقال 

ايه ايه : محمس ابتسم وقال 

" يف سيارة ٓارس " 

هايت ليما طوي : ٓارس ابتسم وقال 

حويه مست ليما ألبوها وىسل ٓارس ميها 

ٓارسي ويه بتوزيها ؟ : وىسلت حويه وقالت 

رليتس ميي طوي واًقيتس : ٓارس 

وهللا مقسر بسرل وزرلها اىت : حويه بتيب 

بيسيه 

: ٓارس تقسم لحويه وباس راسها وقال 

وطْيتس ؟ ًضان الوالزة ؟ 



حويه ابتسمت وهست راسها بويم ومست 

: يسها تبي تارص ليما وًقاها ٓارس وقال 

تكْيه يحويوي اىتبهي لتس 

حويه م رزت وهي تبوس بوتها ومضت 

وزرلت زارل وابتسم ٓارس ولّ لكاسر 

ومحمس وؿاري وزايس وحمس وسامي وشياب 

اللي ىسلوا اهلهم وتقسموا للمجلس 

مه الحيه السٓت اللي يسره : ٓارس بحسة 

! يقلى موي برا 

كاسر لّ لمحمس وكاحوا يؾحكون وقال 

حموز ىقلى بكرامتوا ؟ : كاسر وهو يؾحك 

امص امص هللا : محمس ؿحك وقال 

! يْضلك وش كرامته وهو بقى كرامه 

كليوا محمس وكاسر وزرلوا بايق الييال مى 

ٓارس 



! ًيال تكْون ىبي جسول : ٓارس 

ًيال ًوسي اكلق جسول : حمس ابتسم وقال 

وش ؟ : ٓارس ًسل جلسته وقال 

برجى البيت تمسوا و : زايس قام بهسوء وقال 

رير 

آا اقيس اسمر ميوا : ؿاري 

تسمر ميكم اليآية : زايس 

كلى والييال يواهروىه 

و ويه يبو الضباب ؟ : كاسر لّ له وقال 

موجس ويوك يبو ًبسهللا ؟ : محمس 

للبيت : زايس ابتسم وقال 

كان سمرت ميوا : كاسر 



: زايس رٓى يسه ٓالهواء لهم بسون م يلّ وقال 

تمسوا و رير 

كثر واحس كئيب مسري : محمس بهمس  ا

طلون جاء ارو شيب 

اووهووو يالصيب الحيه : كاسر ابتسم وقال 

كاير ٓالسماء 

ؿحك محمس وكْى سيجارته وزرل ولحقه 

كاسر ًلقول بيس م تيقر وجلسوا و الْرطة 

اللي ببساية المجلس مى الييال 

اسلم حمس : ٓارس 

بتسوج : حمس 

: ٓسوا الييال وكلهم قالوا بغوت واحس 

!!! هااااااه 

كم : حمس اىْجى وقال  ؟ !!ورااا



حبيبي اريًرا : كاسر ابتسم و جوب وقال 

وبيسيه ميه ؟ ! بتتسوج 

اوه اىتوا مغسوميه : حمس ابتسم وقال 

ًضاين المهم ُسي ارت هازي 

وش كرا لك ؟ : ٓارس 

وهللا هو الموؿوو اللي كان بيوي : حمس 

وبيه هازي شاك اليوم 

ويه الرًس بس : ٓارس ؿحك وقال 

ػسق ويوه الرجال ؟ : ؿاري 

ٓارس كان بيسحب جواله ويسق ًليه بس 

ٓروس بسق ًليه اىا : سبقه محمس وقال 

تم : ٓارس 

: قام محمس ووػله ػوته الثقيل وهو يقول 

هال حموز ؟ 



رًس ويوك يولس ؟ : محمس 

وش تبي ؟ ىاقغكم طيء : رًس 

ايه ىاقغوا اىت كل : محمس ابتسم وقال 

الييال متجمييه اال زايس وتيرٓه ييوي 

المهم تجي ؟ 

ارلع وابضر : رًس 

اىت اللي ىاقغك طيء وال حاجة ؟ : محمس 

سالمتك : رًس كح ًلقول وقال 

وش تسره ؟ : محمس 

ايه : رًس ابتسم و جوب وقال 

رلع وتيال : محمس 

ابضر : رًس 

تبضر بالجوة يبو ايهم : محمس 



سكر رًس وزرل محمس وكلى شياب مه 

الحمام 

شياب امص تيال ويوك مه ليل : محمس 

مسري اشا م تضوِ لكه : شياب ؿحك وقال 

واؿح اين جاي مه الحمام 

: محمس ابتسم وؿرب راسه بذْه وقال 

امص بس 

زرلوا محمس وشياب للمجلس وقيسوا 

شياب سولّ لوا سواليْك صيوه وم : كاسر 

ىيرِ ًوك الكثير 

ايه شياب سولّ : سالم ابتسم وقال 

ًيال بوام اىا ٓأرر : سامي ػس وقال 

المجلس لحس يغحيوي 

آا تووي ببسأ اسولّ : شياب 



سامي ابتسم بكالٓة ومضى واىسسح بأرر 

المجلس وُقى ًيوىه بضماُه وهو يقول 

اه ػسق قلبي يحرقوي و بيان م  )بوْسه 

تستاهل شياب وال اقسر اقولها اين احبها 

وازري اىها بترٓؾوي ًضان الذمس اطهر 

هسم الووم ًيون سامي  (! اللي بيووا بس 

.. وىام ًلقول 

 ...........................

يف سيارة رًس 

مضى رًس مه القاًة وهو يسمى ػوت 

هيامه وموقهر ًليها بس كان جسء كبير مه 

احسه لك تبيس ًوها  )رًس يياتبه ويقول 

وبتجيك وهي مضتاقة وبتبسأ تبازر وتبازل 

حرام اللي ) وجسء ثاين يقول  (! اػمل 

كيس ان ًوسها ًصرها اسميه وال  تسويه ٓيها ا

بس الرًس قرر يمضي مى الجسء االول  (تبيس 



وقرر يوسى كل طيء اول م وقّ بمكان 

بييس يف برحة ٓاؿية وحف سيجارته بيه 

طْايْه وزٓر براحة وٓك اول زراريه مه 

ثوبه وحف راسه و المرتبة ووػله اتغال 

محمس ورز ًليه واىهى االتغال وكْى 

سيجارته ورماها وطَل سيارته ومضى 

.. لبيوت اهل قاؿي

 ........................

يف بيت ابو محمس 

البوات كلهم زرلوا وتجميوا بالغالة 

وجى موغور م جاء وال جاب : حويه بحسن 

! سلمى 

ايه ييووي م يبيها : بضرى ابتسمت وقالت 

! تتيب 



وطْيكم ًليه يمكه : وًس ؿحكت وقالت 

يبي يوْرز بسوجته 

وًس ماطاءهللا والتْكير ؟ : بيان 

وهللا : ؿحكوا البوات كلهم و رز بيان وقالت 

اين ػازقة ريير 

بيوىه تراين متسوجة ييوي ًازي ترا : وًس 

ماله زرل متسوجة وال ال اىا آهم : بيان 

 ييوي م ٢٠باألطياء شي كلها واىا توو زرلت 

يْرق بس م ىبي ىْتح شي المواؿيى الحيه 

وهللا وبيان ػازقة : هيام 

اليووز ًسلت جلستها وهصا زليل حماسها 

كيب اسميوا طرايكم ىليب : وقالت 

ُميؾة ؟ 



هيام بْرحة وهي تبي تَيير موز الحسن 

!! ايييه يال : وتوسى رًس طوي وقالت 

بجيب موية واجي : حويه قامت وقالت 

اػبري بويس وطْيتس : وًس وقْتها وقالت 

 !

وًس ػارت تيس وبسؤا يقليون البوات 

ويروحون وكل وحسة موهم تسور لها مذبأ مه 

اللي بتيس 

بيان وًهوز " وًس وػلت ألرر ثوتيه وكاىوا 

وًست وكليت بيان وقالت وًس بغوت " 

يبووااااات ًلىى ًهوووز : ًايل وحماسي 

وًس مسكت يس بيان وكليوا ركؽ اول م 

اًتلى ػوت ًهوز تيس ووػلت ألرر رقم 

!! ثالثييييوه جيييتكممم : وهي تقول 



مضت ًهوز والبوات ارتْوا يف ارجاء بيت 

كبر البيوت يف اسوار  ابو محمس اللي كان مه ا

بيوت اهل قاؿي 

حويه كليت بهسوء مه المقبد وهي ميها 

مويتها وطآت هيام تقلى مه الباب الذلْي 

ولحقتها بسرًة وكاىت هيام بتغرخ بس 

اىا : كتمتها حويه وهي تقول بهمس 

! حووييوه يَبييية اظ 

ااآّ ررطتتييوويي : هيام بهمس 

حويه رٓيت بونرها وطآت سيارة رًس 

طرِّ حبيبتس : زارله مه البوابات وقالت 

يالله اىك : هيام لْت بكل لهْة وقالت 

تحييه 



حويه سميت ػوت ًهوز قريب وركؾت 

لسيارة رًس وهي ماسكة يس هيام وتسحبها 

يويلي ًهوز وراىا : وراها وقالت 

! ال ال مو وراىا ارجيي : لْت هيام وقالت 

رًس ىسل بيس م كْى سيارته وكان ٓاك 

لقمته وهو ىاسي مه روج هيام اللي كان 

مسحوب مه طْايْه لذسه االيمه 

حويه سحبت هيام وزٓتها و رًس وركؾت 

راجيه للحوش الذلْي 

رًس اىغسم مه الجسم اللي ؿرب يف ههره 

ولّ ًلقول لهيامه وهي مغسومة وتسًي 

بالَلقف : و حويه بوْسها وقالت برًب 

رًس مسكها مى رغرها وحقها قسامه 

وش مقليتس كصا : وُقاها وقال بحسة 

!! والبيت مليااان رجال 



هيام كاىت ماسكة ؿحكتها 

ؿحكيوي ميتس ؟ : رًس ققب وقال 

هيام رٓيت رجولها ًضان توػل لقول رًس 

ممكه توسل يل طوي ؟ : بس ٓضلت وقالت 

ازرلي زارل : رًس م كان ٓاهم طيء وقال 

! يمره 

هيام مست يسيوها وسحبت وجه رًس وقربته 

مه وجهها وػارت تحاول تسمج الروج مى 

بضرته اول تذْيه بقسر االمكان وحركتها 

ارتيس الرًس موها وكان مغسوم وًيوىه 

مْتوحة بضكل مرًب ويواهرها وهي تيؽ 

طْتها السْلية وتحاول بجهس كبير تذْيها 

كان رًس يوتْؽ مه قربها وحركاتها كاىت 

هيام و ػَر حجمها بقرب الرًس اال اىها تقسر 

تقلب مواصيوه وتليب بحسبته 



وزها وطآته  ًّ هيام رٓيت ًيوىها لييون ر

يواهر بضْايْها هيام حست اىها ٓرػتها 

وحست اىها بتقسر تيسل وؿيهم وبتذلي 

رًس يلّيه ويسامحها وقربت ًلقول ورٓى 

رًس راسه ًلقول وتلقم وقال بغوته 

! ازرلي زارل اًجلي : الررّيم 

هيام اىغسمت مه حركته وتراجيت الّ 

رقوة ورا وبّوت بيوهم الّ مليون جسار 

وحاجس بيس م ػس رًس مه بوستها وكاىت 

مغسومة وتواهره ببراءة 

وبيسيييه ميتس اىتي : رًس لّ بحسة وقال 

؟ 

رًيس اىاا تّغس : هيام بغوتها القاُي قالت 

موي ؟؟ 



رًس تقسم وقرب موها ورجيت هيام رقوتيه 

طْتتيي ؟ كييّ ترجيييه موي : ورا وقال 

وكييّ تذآييه هصا واىا زوجتس وابو 

! ولستس 

ال اىا : هيام ًلقول تكلمت تبي تبرر وقالت 

مغسومة ًضاىك ّػسيت موي بس تكْى 

... يالرًس م كوت اقغس ان

مضى رًس مه قسامها وال كأىها تتكلم ػح 

اىه م يرؿى يذليها كصا لكه كان هو بيس م 

مستوجى موها 

هيام ركؾت ًلقول وحؾوت رًس مه وراه 

وزي ترؿى تسًلوي وتروح حتى : وقالت  ًّ ر

اسمي م توققه لييه يالرًس ليييه ؟ 

رًس كان يتأمل يسيوها الغَيرة اللي حاوكت 

اًلى بقوه واسْل ػسره وابتسم بذْه 



وش تبيه : ومسك يسيوها الغَار وقال 

اسوي ٓيتس ؟ 

: هيام تركته ومضت ووقْت قسامه وقالت 

اىا اللي كيّ اراؿيك ؟ 

رًس اول م طآها جات قسامه بّسل مالمح 

تبقيه ًنم ارؿى : وجهه للجسية وقال 

.. واالن ابيسي قبل اوجيتس بالكالم وميا

قاكيته هيام اللي رٓيت رجولها وباست 

مبسم رًس وبيست وابتسمت وكان رًس 

يواهرها بغسمة ورجيت ترٓى ىْسها بس 

المرة شي تركها تكمل ٓيلتها بس ًلقول 

ىرجى لتس : لّ وجه بوع بوستها وقال 

حركتتس وازرلي رلغي 

بيسها رًس وهو يرجّ وقلبه يتراًس بيس 

جراءتها ميه لّ وم طاِ هيام اللي ركؾت 



ًلقول وزرلت الحوش الذلْي ووزت 

ىْسها وػارت تتوْس بسرًة وقالت 

ازري اىه اًجبه وازري اىه بيرؿى  )بوْسها 

بيسها لكه رًس يقاوم واررتها بيستسلم 

قالت كالمها واول م  (ويجيوي و وجهه 

.. حست اىها هست زرلت ًلقول 

" ًوس البوات " 

ًهوز ػارت تمضي بأرجاء البيت وجصبها 

همس حويه وهيام وكليت راسها وم طآت 

احس ورجيت زرلت للبيت وم رلت مكان 

ٓالسور االول اال وزورت ٓيه وكان بيت جسهم 

 ازوار وملحق كان كبيير بضكل ٣قاؿي 

مبالٍ ٓيه 

هقّ وهللا قسامها : وًس ابتسمت وقالت 

وال تضوٓوا 



! اىقمي : بيان ؿربتها بذْه وقالت 

سمي كال ًمرتس : وًس 

! وًييسز : ًهوز لْت وقالت 

وًس طهقت وركؾت ًلقول وبيان وراها 

: وهي تتحسب و وًس وتقول بغوت ًايل 

!! هللا حسبيي ًلييتتس يوًس يبقرة 

!! ييذيي وش : وًس ؿحكت وقالت 

: ًهوز وهي تركؽ وراهم قالت بغوت ًايل 

وقْوا رالظ بمسكتس اىتي وياها 

تستبقيه االحساث : بيان ابتسمت وقالت 

اىتي ؟ امسكي ارتتس 

لْت بيان وكليت و المغيس وؿَقت السر 

للملحق ًلقول 



ًهوز ركؾت وكاىت بتوقّ المغيس بس 

الحم قرر يوقّ مى بيان وؿربت ًهوز باب 

! ااآّ ليووه : المغيس برجلها وقالت 

مضت تسور وًس اللي ارتْت مه االىنار 

ًلقول 

حلوييييه ًسىا : ًهوز تذغرت وقالت 

! لوققة البساية 

ومضت بهسوء وػارت تسور البوات وطهقت 

اول م طآت ىْسها بأىيكاس المرايا بأحس 

وجيااااه : الَرِ المنلمة وؿحكت وقالت 

شي اىا 

لْت ًلقول وػارت تسور وتيبت وقالت 

: بغوت ًايل بحيث يسميوىها البوات كلهم 

ااااه بواااات وجى رالااظ تيبت اكليوا 

يَبية وراتس : طوق ؿحكت وقالت 



وركؾت بس كاىت طوق الَبية ٓالموقّ 

شا رغوًػا اىها طوي ملياىة ًكس ًهوز 

اللي كاىت كويلة وىحيْة وركؾت وقسرت 

: تمسك طوق وؿحكت بغوت ًايل وقالت 

يحماااارة وبيس طازه حيلها وتقول ُبية 

طْوا مه الَبية الحيه 

رييير استحيي : طوق ؿربتها بذْه وقالت 

! و وجهتس ارتتس الكبيرة 

ززي بس م ًوسي اال ارو واحس وهو : ًهوز 

شياب 

! طّ الوسذة جحستوا : وًس كليت وقالت 

المغيبة ال هي تسري : طوق ؿحكت وقالت 

ًه شياب وال شياب يسري ًوها 

طوووقييي حبيببيي : ًهوز ؿحكت وقالت 

ال تَييريه السالْة واىقليي ًسي 



مااالت : طوق كضت بوجهها وقالت 

ًليييتس 

مضت وًهوز ووًس متماسكيه ويؾحكون 

ًليها 

بوااات ًهوز الحمارة : طوق بغوت ًايل 

مسكتوي ًلي ترا 

كويسس لحقت : هيام زرلت ًلقول وقالت 

ًليتس يالله موٓقة 

يالله روحي بسرًة : طوق ابتسمت وقالت 

مضت هيام تركؽ وهي تحاول تسور حويه 

وتقيح ٓيها ؿرب و حركتها اللي سوتها 

.. ووركت هيام بالرًس 

 .............................

ًوس ًرساىوا 



وػلوا الْوسق وىسل شيب وٓتح باب ليه 

بضويص يحبيبي : وىسلها بهسوء وقال 

ليه كاىت ترجّ رًب بس كاىت تتجاهل شا 

الضيور كل م طآت ابتسامة شيبها 

مسكوا يسيه بيؾهم وزرلوا الْوسق وارص 

شيب البقاقة وكليوا للمغيس ومضوا للسور 

١٧ 

كثر مه كصا مقسر : ولّ وقال  مقسر اتحمل ا

حاويل تستيجليه 

: ليه لْت له بقوة وبغسمة وقالت 

ايييضضص ؟ 

تصكرت ليه كالم بضرى وقت ملكة طوق 

ميقووولة  )وهازي وطهقت وقالت بوْسها 

كصب واقول ًلي ًصر الزم !!! مه اولها   (الزم ا



شيب م ػسق يوقّ المغيس وكار للَرٓة 

: وٓتحها ورجى ركؽ لليه وزرلها وقال 

ليويي ثواااين ىسيل وبسيل وبجيب اليضاء 

واجيتس 

ابضر : ليه ارتاحت اىه بيقلى وقالت 

زرلت ليه الَرٓة وسكر شيب الباب وراه 

وراح يجيب اليضاء وزرلت ليه ًلقول 

الحمام وارصت طور سريى وكليت اول م 

جْْت طيرها وٓتحت الباب بهسوء وم كان 

حمسلله : لصيب حس ؿحكت بوغر وقالت 

بايق م جاء 

كليت للَرٓة ولبست بجامتها الورزية 

واللي كاىت مغووًة مه الحرير وماسكة و 

جسمها وسامحه لوا ىضوِ تْاػيلها 

تقسمت للمراية وسحبت طوقتها الغَيرة 

وكليت مركب وركبت طْايْها وركبت 



جسمها بكريم بريحة السوسه والكضمص 

االسوز وتيقرت بالمسك ومضقت طيرها 

وسسلته و ههرها وجلست بالغالة توتنر 

شيبها وماهي اال زقايق وزرل شيب باالكل 

وسكر الباب ولّ ًلقول ووقّ بغسمة 

مه جمال ليه الحاز اللي كاىت تيكس 

تْاػيل ومالمح حويه ارتها اللي كاىت 

تتميس بالجمال الهازي والواًم ًكس ليه 

اللي كاىت مالمحها قوية وحازة ابتسمت 

وطْيك ؟ : وقالت 

شيب تقسم وىسل اليضاء ومضى لها وىسل 

كصا : ًوس رجولها وقال بغوته الثقييل 

كثييييير ي ليوي كثيييير 

شيب ىتيضى : ليه ؿحكت بذجل وقالت 

وبيسها امسح الجوو شابحوي 



شيب ابتسم وسحب اليضاء وجلس قسامها 

اىتي تيضي واىا بضبى تأمل : وقال 

كل ميي رير : ليه  ! ال وهللا ا

اوووه : شيب ؿحك وتقسم وباس رسها وقال 

مسسسك 

ليه ابتسمت وسمت بالله ومست يسها 

وبسأت تاكل وشيب لحقها ًلقول وهو يضمر 

كمامه وبسأ ياكل وطوي وقال شيب  ليوي : ا

ًوستس ققية لحم ًقيوي ياها 

آتح : ليه ارصتها وقالت 

بيؾتس ترا : شيب ابتسم وقال 

ليه تجاهلت وهي تحسبه يمسح وٓيالً مست 

يسها وارصها شيب مه يسها وًؾها وطهقت 

! يسززي يحلللو : ليه وقالت 



الص لحمة بحيااايت كلها : شيب ابتسم وقال 

ؿحكت ليه وهي تمسك يسها وتؾَف 

! يسي وهللا : ًليها وقالت 

: سحبها شيب وباسها بكل قوته وقال 

ًساااها بؾللووًي 

بسم هللا ًلييك اال : ليه ابتسمت وقالت 

ًسااها بؾلووو ًسويوك يحبيبي 

كملوا ًضاهم ورلغوا وقام شيب للحمام 

يَسل وطالت ليه الغحه والسْرة 

: وُسلت ورلغت وتقسمت للحمام وقالت 

شيب ازرل ؟ 

ايه يحبيبي : شيب كان يَسل يسيوه وقال 

تيايل 

زرلت ليه وحقت يسيوها ٓوق يسيوه وقالت 

اىووووه ابلى االن تَسل مه جسيس : 



شيب ابتسم وسحبها قسامه وحاوكها وزرل 

: يسيوه وسمح لها تالمس رغر ليه وقال 

ُسليها اىتي االن 

 )ليه كاىت مغسومة وقالت بوْسها 

مست يسيوها وػارت  (تستاهليه احسسسه 

تجاري شيبها وطابكت يسيوهم ببيؽ 

وػارت تَسل يسيوه وكاىت يسيه شيب 

: ؿذمة مقارىة بيسيوها ؿحكت وقالت 

! يسيوك كبااار 

كلي كبير : شيب ابتسم بذبث وقال 

ليه توسيت ًيوىها وؿربت بكوًها بقه 

طرايك تستحي و زمك طوي : شيب وقالت 

؟ 

: شيب اىْجر يؾحك ورٓيها مه االرؼ وقال 

اىتهى وقت السلى وبسأ وقت الجس 



شيب : ليه طهقت اول م رٓيها وقالت 

وييلك موي وهللا ال اؿربك ابيس 

تسمحيه يل ؟ : شيب ىسلها و السرير وقال 

تستهبل اول : ليه توسيت ًيوىها وقالت 

! ليلة لوا 

ابيها مه اول ليلة : شيب حاوكها بيسيوه وقال 

كيب 

موجسك ؟ : ليه 

وطو ؟ : شيب وقّ ومسح طوبه بيسه وقال 

م وزتس ؟ 

كبًيا م وزي : ليه 

بسويها : شيب قرب وهمس بأشىها وقال 

الليلة وم بتحمليه ٓكري  طوي 

حتى ولو : ليه برًب 



قاكيها شيب اول م قرب موها واستسلمت 

.. �ليه وهي م تقسر و شيب وو

 ..............................

يف بيت ابو محمس تحسيًسا الحوش وقسام 

الوآورة 

الييال كاىوا جالسيه ٓالحوش ويليبون 

بلوت 

كاااسسر اًوببوو ُييييرك : رًس بحسة 

! اليْوزوون ًلييوا 

اابضضضرر بيسزك : كاسر طاش راسه وقال 

حموز جاهس ىسًس : ٓارس ؿحك وقال 

ًيال محمس 

ازهلللل : محمس ابتسم وقال 



: رًس وكاسر بغوت واحس لْارس قالوا 

اًيقببب 

شياب كان يسجل وٓجأة اىقلب الليب 

ّٓوز رًس ميه وؿحك  وزًس كاسر وٓاز و

رًس وٓس له وحؾووا بيؽ 

! اليه طكله طلون : شياب بغسمة 

ُضوا ؟ : ٓارس م كان اقل مه شياب وقال 

ال يحبيبي ليبهم ىنيييّ بس مسري : شياب 

طلون قلب الوتيجة 

محس يقسر و كاسر اػالً : محمس ؿحك وقال 

هارزلك حموز : ٓارس مسك يس محمس وقال 

ومبروك يالرًس والكاسر 

حبيب حبيب : كاسر ابتسم وقال 



ًيال ًوسي : رًس ؿحك واىسسح وقال 

جسول رقييييير لكم 

اسلم يالرًس ؟ : ؿاري ًسل جلسته وقال 

مه بكرا بيس ُساء شيب وليه ىبسأ ىجهس : رًس 

لسْرة للجووب وىروح و الجمس حق جسي 

والجمس حق ابوي وىتقسم ٓيه وطرايكم ؟ 

واحلى حضرة وكاش : ٓارس ؿحك وقال 

ماكاش ػغغغح 

: ؿحكوا الييال وقال كاسر وهو يؾحك 

بس وهللا جسوووول 

تم م قلوا طيء : ٓارس 

: رًس ابتسم اول م سمى رز ٓارس وقال 

جيلوي قبلك يالْارس 



سالم " ٓارس ٓس وباسوا رضوم بيؽ 

مجار لبى ًيوك يالرًس : وقال " الرجال 

اجي ميكم ؟ : شياب 

اللي وزك : رًس 

وهللا اىه وزي : شياب 

اجل تذاويوا ؟ : رًس 

تم وهللا اىه تم : شياب ابتسم وقال 

وارصتهم السواليّ واليسمي وكل واحس 

.. يحلّ و الثاين وقرارت لسْرة الجووب 

 .............

" ًوس البوات " 

هللا يقلى ! بواااات وجى ويوكم : هيام بتيب 

! وًس لييه تمسكوي 



ًضاىتس : وًس بغوت ًايل مه السور الثالث 

ىْس وؿيي ومارصه واحس مه ًيال رايل 

محمس 

يَبية : هيام ؿرب راسها بذْه وقالت 

! وطسرل 

اسميي ترا بضرى تحت السرج : وًس 

هيام ركؾت ًلقول وكليت بضرى تغارخ 

ال ال َُضص : وتقول 

اظ مايل طَل : هيام مسكتها وقالت 

حووييييه اىغْييوي : بضرى 

بوغْتس : حويه تقسمت وجلست وقالت 

! وىوهي الليبة رالظ مرت ساًتيه 

وًس جات هي وبيان وطوق وًهوز وجلسوا 

ساًة وربى باالحرى : وقالت وًس 



ويه : جلسوا البوات بتيب وقالت هيام 

الييال المجلس م ٓيه حس 

بروح : بيان ابتسمت وقامت بحماس وقالت 

اطوِ 

اىتبهي : هيام بحصر 

ايه وهللا : حويه 

ميلييييكم : بيان بقيص وًسم اهتمام قالت 

مضت وزرلت المقلف وكليت راسها وكاىت 

اىوار المجالس كآية ابتسمت وزرلت وم 

كان ٓيه احس وزرلت زارل المجلس اول م 

طآت ػحه مليان حلويات تقسمت له 

كلتها وقالت  ااممم : وٓتحت وحسة وا

! لصييييييصة 



سحب سامي طماُه مه ًيوىه وٓتح ىع 

ًيه وقال بغوته الثقييل بسبب اىه ػاحي 

! بيان : مه الووم 

: بيان ٓست برًب وػارت تتلْت وقالت 

!! ممييه 

سامي ٓس وهو تأكس ان بيان قسامه ووقّ 

بيان اسمييوي تكْيه : قسامها وقال 

بيان كاىت مرتيبة وركؾت ًلقول وركؽ 

سامي وراها ومسك يسها وهو مو مستوًب 

ويرجّ وقلبه يسق سحب طماُه وُقاها 

بييياان التذلييويي وتروحيه لصياب : وقال 

تكْيه محس بيحبتس كثري 

وش : بيان برًب سحبت يسها موه وقالت 

! ارليك م ابيك ال اىت وال شياب 



جسء مه سامي اىكسر بيس كلمتها وجسء 

وهللا ال : ارتاح اىها م تبي شياب وابتسم وقال 

ارؿى برٓؾتس بس التْكريه بصياب مرره م 

يغلح لتس 

لْت بيان وهي ترجّ مه الرًب وارتقمت 

بصياب اللي زرل يغحي سامي ًضاىهم 

بيروحون واىغسم بوجوز بيان وًرٓها مه 

ًيوىها وطآها بضماٌ سامي وسامي 

ػاحي وواقّ وراها كان هالمونر كايف اىه 

يقتل شياب اللي كان يواهرها بحسة وقال 

؟ !!!وش تسويييه هوا : بغوته الرجويل 

مالك : سامي تقسم وسحب بيان وراه وقال 

! زرل ٓيها 

ساااامي : شياب توسيت ًيوىه وقال 

؟ البوت م تحل لك !تستهبل ػح 



!! حتى اىت م تحل لك : سامي بحسة 

شياب قرر ًلقول يقلى رجولته و حساب 

ؿاااري : اروه واًتلى ػوته وهو يقول 

! تيال ألرتك 

وش السالْة : ؿاري ٓس ورًس ٓس ميه وقال 

مسري : ؿاري اطر لرًس يقيس وقال 

: زرل بسرًة للمجلس وقال بغوت ًايل 

! بيااااان 

بيان ركؾت وكاىت بتسرل ورا اروها بس 

ؿاري كان مقوو ومستحيل يرؿى بضيء 

زي كصا ورٓى يسه وكان بيغْق وجه بيان 

اىا ىازيتك : بس ػس شياب الكّ بيسه وقال 

ًضان تسترها ماهو ًضان تقلى رجولتك 

!! ًليها 

! ووررر مالك زرل : ؿاري اىغسم وقال 



ازرلي اىتي : شياب سحب ؿاري وقال 

ٓست بيان وزرلت ورمت طماٌ سامي و 

االرؼ وهي ورا الباب وسكرته وزرلت 

ركؽ ًلقول وهي ترجّ ومغسومة مه 

ليه ػس  )المونر اللي ػار وقالت بوْسها 

كّ ؿاري مى اين ًقيته كّ مْروؼ 

وكالم سامي وهو يسري اين ! ييتبرها اىتقامه 

كبر موه وشياب اللي للحيه مسري وش  ا

 (!! سالْته 

!! شيااااب : ؿاري بحسة 

ؿاااري رييير : شياب ارتْى ػوته وقال 

تستهببل كييّ تؾربها قساامي 

كثر وقال  وطسرللك ايب : ؿاري اىغسم ا

آهم 



ًضان : سامي قاكى حسيثهم وقال بحسن 

شياب يحبها 

ؿاري توسيت ًيوىه وسسز لكمة و رضم 

شياب اللي كاح و االرؼ وهو يتألم وقال 

!!! م تستحي و وجهك : ؿاري 

ؿاااري استهس بالله : سامي اىْجى وقال 

يييييااال 

ٓسوا الييال مه الْرطة وجاو ركؽ وقال 

! شياااب : كاسر 

شياب كان يحاول يغحغح بس مقسر وكاح 

مَمى ًليه بسون اي رز والسبب راتم 

ؿاري 

!! وش اليلم : رًس بحسة 

! ؿاااري وش سويت : ٓارس بيغبية 



اللي م يستحي يقول قسامي اىه : ؿاري 

! يحب بيان 

وش شا كله كيب الحب امر : محمس بحسة 

قهري واىت تسري وترا م سووا طيء حرام 

! هسها يبراًم التقوى 

كاسر كركص بالقهوة و الييال وهو يؾحك 

حبيييييتت براًم التقوى : وقال 

رًس وهو يمسح يسه مه القهوة ؿرب رقبة 

هللا يمَغك وبيسيه : كاسر بذْه وقال 

ؿاري يويلك شياب ال يغير له طيء 

وووش : حمس زرل متأرر وطهق وقال 

!! السسساالْة 

رًس حكى له اللي ػار وطالوا شياب 

للمجلس وؿاري كلى لبيته ًلقول بسون م 

.. يوتنر شياب يغحى حتى 



 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

سالاااام يحباااااين رجيوا ببارت ييتبر  )

قغيير وال ٓيه احساث بس رْيّ ولقييّ 

م كاىت الوية كصا ابًسا لكه ان طاءهللا 

 ��ىيوؿكم يوم الذميس ببارت كويييييلل 

 )

وش شا كله كيب الحب امر : محمس بحسة 

قهري واىت تسري وترا م سووا طيء حرام 

! هسها يبراًم التقوى 

كاسر كركص بالقهوة و الييال وهو يؾحك 

حبيييييتت براًم التقوى : وقال 



رًس وهو يمسح يسه مه القهوة ؿرب رقبة 

هللا يمَغك وبيسيه : كاسر بذْه وقال 

ؿاري يويلك شياب ال يغير له طيء 

وووش : حمس زرل متأرر وطهق وقال 

!! السسساالْة 

رًس حكى له اللي ػار وطالوا شياب 

للمجلس وؿاري كلى لبيته ًلقول بسون م 

.. يوتنر شياب يغحى حتى 

" يف سيارة ؿاري " 

اػالً : ؿاري ركب وهو ميغب وقال بحسة 

لييه م رحتي مى اهلي 

ؿاري ابوي قال تارصين ميك : بيان برًب 

وطسرلي اىا 

ؿاري ًلقول لّ لها وؿربها و كتْها بقوة 

كييب تراا : وتألمت بيان وقالت بغوت باكي 



م كووت ازرري ان سامي ٓالمجلس وشياب 

جاء واىا كالية اسميوي ورلوي ابرر لك 

اليلم وجاتس : ؿاري بيغبية قال 

! بتتسوجيه سامي وبيستر ًليتس 

بيان طهقت واىغسمت ووقْت زموًها 

!!!! ااايضضص : وقالت 

! اىسيل بسرًة : ؿاري وقّ ًوس بيتهم وقال 

ساممي اػََرر موي وبيسييه : بيان بحسة 

اىاا باقيي ػَيييرة يوييلك تسرل الموؿوو 

!! براس ابوي 

بضرى ًليها : ؿاري ؿحك بأستحقار وقال 

 سسي ٢٢ وطوي وبتسرل ٢١بوت وهي 

حلقتس وكالمي اللي يمضي 

بيان كاىت مغسومة مه ؿاري وقالت 

تككْى يذوي ال تكلمم ابووي اًرٓه : بترجي 



بيسوجوي ًلقوول تكْى ي ؿارري تكْى 

يبو مضاري تكْى 

ؿاري تقسم وىسل ميها واىْجيت بيان 

ؿاااري بال حقااررة مالك : ولحقته وقالت 

!! زرلل بحيااايت 

اىا ًارِ : ؿاري مسك ٓكها بقوة وقال 

اىتس تبيه شياب لكه وهللا م يكتب لتس 

! سامية 

 )بيان ػارت ترجّ برًب وقالت بوْسها 

هللا يارص ىْسك ي سامي حقيت شياب 

براس ؿاري واىا اللي باكلها اااه يارب ابيسين 

 (! موهم كلهم يااارب ٓكوي موهم 

ؿاري كق باب بيت ابوه وٓتح ابو ؿاري 

! اريًرا طرٓتوا : وقال 



يبه : ؿاري تقسم وباس راس ابوه وقال 

ازرل ابيك بكالم 

ؿااااررريي : بيان بهمس وهي تغر و اسواىها 

 !!!

اسلم ي ؿاري : ابو ؿاري زرل وقال 

ؿاري بجسية تكلم وزًس و مضاًر ارته 

الغَيرة وارر ًوقوز بيتهم وم كاىت بيان 

يبه اىا اطوِ اىوا : تستحق هالْيل ابًسا 

ىسوج بيان وقريب بسامي 

وهللا الساًة : ابو ؿاري ابتسم وقال 

المباركة ي ؿاري وابضر يولسي ىروح ىضوِ 

رالتك ام طوق وىكلمها بكرا 

وتقسم ابو ؿاري ومسك كتّ بيان اللي 

: كاىت زموًها توسل ومالمحها جامسة وقال 



وبوتي م بترٓؽ ولس رالتها وطورها مه 

طور ابوها ػح وال ال يبيوىه ؟ 

بيان ػست وركؾت لَرٓتها وكاىت لحالها 

ببيت امها وابوها بحكم ان ارواىها ورواتها 

تسوجوا كلهم وم كان ٓيه احس تضكي له 

تيوزت و وجوز اليووز واول م راحت ًلقول 

اتجهت لبضرى واول م راحت بضرى كاىت 

تركؽ لحؾه سلمى اللي كاىت تحتويها 

وتْرٌ كاقتها السلبية بحؾوها واول م 

تسوجت سلمى جلست بيان تروح لصيب 

وتْؾْؽ له وكان يسميها ويقليها ويَير 

جوها واالن م ميها وال احس كاىت تتموى ان 

احس موهم موجوز بس لألسّ م كان قسامها 

اال وسازتها وسريرها وكاحت بيان تبكي 

وتتحسب و ؿاري اللي بينلمها مى سامي 



وبينلم سامي ميها بحكم اىها مستحيل 

.. تحبه 

 ...................................

يف بيت ابو محمس 

ٓالمجلس والييال كلهم ٓوق راس شياب 

اح يذضمي : اللي ٓتح ًيوىه بهسوء وقال 

شياب ػحيييت ؟ : رًس ٓس وقال 

: شياب رٓى ىْسه وجلس وقال وهو مبتسم 

هال هال ايه ابضرك وش السالْة يييال ؟ 

ٓارس تقسم وؿَف و رضم شياب وػرخ 

حمسلله مو مكسور : بألم وقال 

اتوقى اىه اىكسر : شياب بألم وًيوىه تسمى 

! بيس ؿَقتك 

سالمتك يحبيبي : ٓارس ابتسم وقال 



هال هال شياب : كاسر زرل بالضاهي وقال 

رقاااك الضر يييون اروك 

شياب اىغسم مه لقآة تيامل ًيال رواله 

وتموى اىه م اشاهم ابًسا واولهم رًس اللي كان 

شياب : يتأمل شياب ويسأله بأستمرار ويقول 

يوجيك طيء ؟ 

: شياب بلقّ ابتسم ومسك يس رًس وقال 

رقاكم الالش وال يالرًس م يوجيوي طيء 

واىتوا وراي 

تحسزم ٓييوا وابضضر : رًس ابتسم وقال 

شياب طرايك تجي ميوا لبيتوا وتذلي : حمس 

امي تهتم ٓيك 

: شياب ىاهر بسامي اللي كان ػاز ًوه وقال 

بجي بس بضرـ 



حمس والييال ققبوا ولْوا له وكمل وهو 

تجون ميي بكرا وىذقب بيان مه : يقول 

رالتي سارة 

!! تبي بياىه : سالم كح ًلقول وقال 

وهو ػازق تبيها ؟ : رًس 

كاسر ابتسم وهو ييرِ بحب شياب لبيان 

هللا يتمم واىا وهللا ميه : وقال 

مالك " رًس ىاهر بكاسر واطر له بميوى 

شياب كالموا مى ًمي : وقال بهسوء " طَل 

ًبسهللا بوضوِ وش قوله 

ًبسهللا ماهو ًم اهل قاؿي لكه يسموىه " 

" كصا باالحترام 

ان طاءهللا رير : شياب 



سامي م قسر يكبت مضاًره وهو يضوِ 

بيان تؾيى مه يسه وم كان ًارِ ابًسا ان ابو 

: ؿاري وؿاري واقْيه بغْه قال بحسة 

طلوون تتقسم لها واىا احبها والكل يسري 

بحبي لبيان واين اىتنر اتوهّ ًضان ارقبها 

 !

: حمس مسك يس سامي وهمس له وقال 

! ساااامي بسس 

سامي ترك يس حمس وقال بيغبية وًيوىه 

ًيياال تكْون التكسروين ببيان : تسمى 

تكْوون وقْوا ميي ًوس باب ًمي ًبسهللا 

تكْون اىا اقرب لها مه شياب 

يحبيبي اسميوي الحيه : محمس بجسية 

كلكم ىْس القرابة وتغيرون لها ًيال رالتها 

وهصا ماهو موؿوًوا والبوت م بتقسر تحسز 

بحكم اىوا ًارٓيه كبايى ًمي ًبسهللا 



وبيوآق و واحس موكم ًضان كصا بوذلي 

شيب يتغرِ بحكم اىه اقرب واحس لبيان 

وبييلموا بضيورها ػسق ومه تبي هي 

وحموز : رًس قام ومسك كتّ محمس وقال 

ػازق االن كل واحس و بيته الوقت تأرر 

مضوا الييال بيس كلمة رًس وكْت لمبات 

المجالس وتسكر الباب بيس كاسر والكل 

اتجهة لبيته مى اهله وارتْى ػوت كاسر 

رًيس : وهو يقول 

رًس مضى لباب البيت وقال لحويه قبل 

حويوي جيبي يل ايهم : تقلى لْارس 

ابضر : حويه ابتسمت وقالت 

تقسمت حويه زارل وارصته وم كاىت هيام 

تسري وكليت ٓيه ألبوه وارصه رًس مه 



واااه : يسيوها وباسه بكل قوته وحؾوه وقال 

طببل ابووه 

ٓاحت ريحة اليوز بهوسول ومالبس ايهم 

وارتلقت بريحته القْولية ورجيه لحويه 

تمسوا و رير : وقال 

مضى رًس لسيارته بسون م يارص هيام وال 

ولسه ميه وزز ًلقول لبيته ولّ محمس 

هصا راح وىسى هيام زقق : لكاسر وقال 

!! ًلييه بسرًة 

كاسر سحب جواله وزق و رًس ووػله 

هال كاسر ؟ : ػوته وهو يقول 

تستهبل هيام وايهم م ارصتهم : كاسر بجسية 

 !

ازري كيب : رًس ابتسم بؾيق وقال 



اح ٓيك طيء ؟ طايل ًليها وتبي : كاسر 

تذليها ًوس اهلها ؟ 

حموز ًوسك ؟ : رًس 

وش اليلم ؟ : كاسر اطر لمحمس وجاء وقال 

رص يبي يكلمك : كاسر مس الجوال وقال 

هال رًس ؟ : محمس حف الجوال و اشىه وقال 

محمس قول لهيام اين م بجي ارصها : رًس 

ورلها تروح لبيت ًمي سيّ وػل ؟ 

محمس بسون م يجازل وهو م حب يتسرل 

: بيوهم للمرة المليون وتيب مه التسرل قال 

ابضر ميسالمة 

وش ؟ : رًس سكر بسون اي رز وقال كاسر 

وال طيء بس يبيها توام ًوس اهلي : محمس 

وطكل بيوهم طيء ويحلوىه بيوهم وهللا 



ػازق وهللا اجل تمس : كاسر ابتسم وقال 

و ريير يحموزي 

تاليق الذير يكسوري : محمس ابتسم وقال 

ؿحك كاسر وقال مه بييس وهو متجهة 

يشيييوك يحموز : لوًس 

ابقيت : وػل ًوس باب سيارته وقال 

ًليتس ؟ 

يذوي ايه آتح : وًس كاىت و جوالها وقالت 

الباب 

ٓتح كاسر سيارته وركبت وًس ومسك يسها 

ااااه وحضتتتييوويي : وباسها بقوة وقال 

يليوه الحممل وكارريييه 

اطْييه ؟؟ : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

! تليه ولسك 



وزلت وًس وٓغحت بجوس المولوز ولّ لها 

ولسي ؟؟ : كاسر بقوة وقال 

وًس سحبت يسها وؿربت راسها بذْه 

كررهك : وقالت  !! آّ ا

يويلي بيجيوي ولس : كاسر ؿحك وقال 

يكبر الحب وهللا ! موتس 

ىيم حبيبي واشا كاىت : وًس تذغرت وقالت 

بوت م بتحبها ؟ 

كبًيا : كاسر ابتسم وطابك يسه بيسها وقال 

بحبها بس تيرٓيه كيّ والزة الصكر مهمة 

واىه يكون سوس ألهله وكصا 

كلهم ٓيهم الذير وال : وًس ابتسمت وقالت 

توسى ان البوت اشا تربت تربية ػالحة كاىت 

سبب يف زرولك للجوة 



هصا مهم واالهم : كاسر ابتسم و جوب وقال 

وزي  ًّ اىها موتس وتضابه و

كثر موي : وًس ؿحكت وقالت  يويلك تحبها ا

ؿحكوا ووػلوا لبيتهم وىسلوا ًلقول 

وًس ببسأ زوام : وزرلوا زارل وقال كاسر 

االسبوو الجاي اىتي متى ؟ 

اخ اىا بكرا : وًس ابتسمت بقرِ وقالت 

ًضاين مه االزارة 

ابللييييي : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

: وًس سحبت طوقتها ورمتها و كاسر وقالت 

كلها طهريه وارص اجازة اىت اللي ابلليى 

ؿحك كاسر ولّ لها وطالها بيه يسيوه 

ىوام يالسىيا ؟ : وقال بغوته الررّيم 



يالله : وًس حقت رضمها و رضمه وقالت 

يييوىها 

كاسر ابتسم ورٓى راسه وباس رضمها 

واتجهة للَرٓة وىسل وًس واىسسح جوبها 

.. وىاموا بهسوء 

" ًوس محمس " 

يبضرى زىيتي : محمس 

يييوىها : بضرى لْت بهسوء وقالت بهمس 

تيال ارص لميس 

: تقسم محمس وطال لميس مه بضرى وقال 

ىازي هيام 

لحنة ويه سيارة : بضرى استَربت وقالت 

رًس ؟ 



محمس ىسل لميس ٓالسيارة وهي ىايمة وقال 

رلغيوي ىازيها : 

هييااام : لْت بضرى وزرلت وقالت 

ووويي وش : هيام كليت ركؽ وقالت 

!! اليللم 

تيايل حموزي : بضرى ؿحكت وقالت 

يبيتس 

: كليت هيام وم كان ٓيه احس ُيره وقالت 

لبيه يحموز 

لبيتي يف موى تيايل : محمس لّ وقال 

ًيوين : هيام قربت وقالت 

تراتس بتواميه يف بيت اهلي : محمس 

لْت هيام ًلقول لجهة المواقّ وم كاىت 

ٓيه ُير سيارة ابوها وًمها محمس وسيارة 



محمس ايل كان واقّ ًوسها وقالت بغوت 

ويه الرًس ؟ : مهسوز 

حبيبي رًس اللي : محمس مسك كتوٓها وقال 

قاله وطكل بيوكم كهرباء وم يبي يحسىتس 

وٓؾل اىه يبتيس طوي وممكه اىه احسه 

لتس بيس واىا وهللا وػلت لتس وبروح بيتي 

الحيه 

: هيام كاىت زموًها متحجرة بييوىها وقالت 

رالظ تمام 

: ومسحت رضمها اللي حمر ولْت وقالت 

تمسوا و رير بيضو وحموز وبوسوا يل 

لميسوو 

يوػل : بضرى مسحت و ههرها وقالت 

يهيام الرًس 



اه يارب م يسري الرًس  )هيام قالت بوْسها 

اىه سبب اليلة وزواها وم يسري اىه الجرح 

جسة اشا : زرلت لبيت جسها وقالت  (! وكبه 

م يؾايقتس بوام ميتس اىا وهيمي 

ازرلي يهيام : ام محمس لْت بهسوء وقالت 

ازرلي 

زرلت هيام وسكرت الباب وراها واتجهت 

لَرٓة حويه وٓارس سابًقا واىسسحت واىتثر 

طيرها و المْرش االبيؽ وكان ايهم ىايم 

جوبها قربت موه وكاىت ريحة اليوز تْوح 

ميقوولة : مه ايهم واستَربت هيام وقالت 

 !

سريره اللي  )تقسمت أليهم وٓتحت هوسوله 

واىتضرت ريحة  (يكون البيبي ٓيه زايم 

: الرًس ًلقول ابتسمت بؾيق وقالت 

حؾوت هيمي وتركت هيامك ؟ 



حقت راسها قريب مه ايهم وُمؾت 

ًيوىها ومه ريحة اليوز كاىت تحس بالرًس 

.. حولها 

 ............................................

 ٩يوم السبت الغباح الساًة 

الكل كان مستوْر يف بيت ابو محمس 

حويه يبوتي طويف هيام م ػحت : ام محمس 

ٓغحيها 

: حويه وهي توسل االُراؼ استَربت وقالت 

ابضري يجسة بس وش تسوي هيام هوا ؟ 

يحويه مسري : ام محمس وهي مضَولة 

روحي وػحيها 

مضت حويه مى السرج وكاليت ٓالبيت 

وكان الكل يضتَل لَساء ليه الصيب 



اطتقت لألجواء  )ابتسمت وقالت بوْسها 

تقسمت لَرٓتها القسيمة وٓتحت الباب  (شي 

وطآت ايهم ٓاتح ًيوىه ويتحرك ويسولّ 

بهسوء وبغوته القْويل ابتسمت بحب 

حبييب ًمته اللي ػاحي وامه : وقالت 

ساحبة ًليه وىايمة 

تقسمت حويه وسحبت ايهم وٓست هيام 

! بسسم هللا ًليتتس : برًب وقالت حويه 

هال حويه : هيام ُقت وجهها بيسيوها وقالت 

: حويه وايهم بحؾوها ابتسمت وقالت 

الَساء بيس طوي وبيسيه وراتس ىايمة هوا 

وم اىتي يف بيتتس ؟ 

البركة يف : هيام رجيت طيرها و ورا وقالت 

اروتس السًل شبحه ولياز يبي طويف 



بوت وش : حويه ققبت وجلست وقالت 

ػاايير بيوكم ؟ 

مو : هيام قامت وهي تْرك وجهها وقالت 

مهم تمسكيه هيمي طوي ًضان اتجهس ؟ 

حويه هست راسها بويم وزرلت هيام الحمام 

: وكليت حويه تستيجل رقواتها وقالت 

سلوووم 

سلمى توها وػلت وكاىت توسل ًبايتها 

ارحبي : وقالت 

البقى بيسييه ىسلم : حويه تقسمت وقالت 

روحي لبيت ًمي سيّ وازرلي ُرٓة هيام 

وجيبي لها مالبس كضذة تمام ؟ 

بسس ؟ ازههليي : سلمى تضمرت وقالت 

حويه وهي تقبقب و ههر ايهم ابتسمت 

لبى وهللا ًيوتس : وقالت 



ركؾت سلمى مى الحوش وزرلت مى باب 

بيت رالها الذلْي وكليت كيران لَرٓة 

هيام وكليت مه زوالبها ٓستان اسوز 

الحييه : مذملي ويْته ابتسمت وقالت 

االكسسوارات 

كسسوارات  تقسمت للتسريحة وحغلت ا

يحلوها هيومه تذلي كل : هيام سابًقا وقالت 

طيء مكاىه كويس ان الذسامات يونْون 

الَرِ 

ارصت لها سلسال شهبي يقابق اكراِ 

الْستان وارصت لها كيب احمر وحلقان 

حمراء ورواتم ورجيت ركؽ لبيت جسها 

: وزرلت وحغلت حويه ٓالغالة وقالت 

وييوها ؟ 

بَرٓتي ٓوق : حويه 



ٓهمت سلمى وكليت ًلقول لهيام وزقت 

هيام ازرل ؟ : الباب وقالت 

هيام استَربت وتْضلت ان ميوسها لبس 

هال سلومتي ازرلي : وقالت 

احتسمي ووراتس : زرلت سلمى وقالت 

سلمى وحويه 

اآّ احبببكمم : هيام ارتاحت وقالت 

تياللي ابوستس 

وهصي : تقسمت سلمى وباستها هيام وقالت 

بوستيه لتس ولحويوي 

يالله تجهسي : سلمى ىسلت اُراؿها وقالت 

كليت سلمى ولبست هيام وجهست ىْسها 

ورلغت وتيقرت بيقورات حغلتها و 

التسريحة وجْْت طيرها وكان كبييته 



ىاًم وتركته موسسل و كول ههرها وىسلت 

ًلقول اول م رلغت 

هيام اهالً : بضرى 

اهلييه ليه جات ؟ : هيام ابتسمت وقالت 

ال بايق م زقت جسيت و شيب اتوقى : اليووز 

ًضان الصبايح والييال بايق م جاوو 

هيام ٓهمت وجلست تاكل اي طيء ًضان 

كلت  م تسوخ وحغلت تمر وحال وقهوة وا

وجلسوا البوات يسولْون ويوتنرون ليه 

... الصيب 

 ................................

ٓالْوسق ًوس ًرساىوا 

شيب ٓتح ىع ًيوه وطاِ ليه ىايمة جوبه 

وطيرها و وجهه وكان طيرها االسوز 



القويل موتثر و المذسة ابتسم واستوضق 

شا ػباح : ريحته وقال بغوته الثقييل 

الذييير وال بالش ؟ 

ليه تحركت وػست ًوه ورجيت توام لّ 

شيب للجهة المياكسة وسحب جواله وكاىت 

 الغباح قام وزرل الحمام وارص ١٠الساًة 

زش سريى وكلى ولبس ثوبه وػلى الْجر 

: وسلم ورلع وقال بغوت طبه ًايل 

لييوويي م وزتس تقوميه ؟ 

ليه رٓيت راسها وكاىت ؿايية ٓالْراش 

اىا كيّ بروح : الكبير ابتسم شيب وقال 

للَساء الحيه ؟ 

كم الساًة ؟ : ليه ؿحكت وقالت 

 ١١طيء وتغير : شيب 

مقسر اقوم والسبب اىت : ليه بذمول وتيب 



اجيتس ًضان : شيب ابتسم وقال بذبث 

تيرٓيه تقوميه 

كرهك : ٓست ليه وقالت بألم وتيب  ا

مضت للحمام وقام شيب ورٓى السجازة 

وجلس و السرير يوتنر ليه تقلى وٓيالً م 

ارصت ليه وقت كويل وكليت وهي 

: متوضقة بيس الضور وكلت براسها وقالت 

ممكه تقلى برا ايب البس 

يحلوتس طْتتس : شيب رٓى ًيوه لها وقال 

امس وللحيه طكلتس براسي ييوي آؾل 

لتس تقلييه وتوقْيه رجل موي تراين 

زوجتس وحاليل اطوٓتس 

اااِ شييب : ليه ُقت وجهها بيسيوها وقالت 

! لييضص تكببرر المواؿيييى اكلى وبس 

وبيسيييه ؟ : شيب احتست ىنرته وقال 



كليت بضرى  )ليه وقْت وقالت بوْسها 

زرلت  (ػازقة اللهم اجرين يف مغيبتي 

وهي متْرقة مه شيب وم كاىت ابًسا تتوقى 

! اىها ممكه يجيها شا الضيور ٓالبسايات 

تقسمت لضوقتها وكليت لها ٓستان ثاين 

يوم وكاىت حويه مجهسة ميها كليت كل 

اُراؿها اللي بتحتاجها وكليت مه الَرٓة 

ليوي ويه ؟ : تحت اىنار شيبها اللي قال 

مضت ليه وزرلت ُرٓة ثاىية وسكرت 

ًليها وكاىت ٓيها تسريحة وسريريه 

يؾحك يحسب م بقسر : ابتسمت وقالت 

؟ !البس بمكان ثاين 

لبست ورلغت وتيقرت وتمكيجت 

كسسوارات شهب تسل اىها ًروس  ولبست ا

ومضت وكليت للحمام وم طآت شيب 

ٓالَرٓة وال ٓالضقة كاملة ابتسمت بوغر 



وارصت االستضوار وػارت تجّْ طيرها 

واىتهت وؿبقته وكليت بيبايتها وىسلت 

اُراؿها ٓالغالة ومضت وحقت جمر كاىت 

جايبته ٓيشبة ػَيرة و الْرن وطَلت ًليه 

وطوي وحقته بالمبذرة وحقت بذور وًوز 

وتبذرت وزقت و شيب وم رز استَربت 

ميقولة زًل ؟ : وقالت 

تجاهلت ورٓيت جوالها وزقت و حويه 

ارحبي ييروسة : ووػلها ػوتها وهي تقول 

السهر 

هللا يبقيتس : ليه ؿحكت وقالت 

حبيبي : حويه استَربت اتغالها وقالت 

متى بتجون ؟ 

مسري بس بيس طوي : ليه 

اوه بايق م جيتوا ؟ : حويه 



ال ال بايق : ليه 

اسميي قاًسة : حويه ابتسمت وقالت 

ارؿى ليما طوي وازق 

يووىوه يحلوتس اىتي : ليه ؿحكت وقالت 

وليموو 

سكرت حويه وىسلت ليه جوالها وػارت 

تتأمل الضقة وٓجأة ٓست و ػوت اىصار 

وكاىت ليه تيرٓه صيييه كان اىصار حريق 

!! يوييلليي ويييه شيييب : طهقت وقالت 

ػارت تركؽ بالَرٓة ولبست ًبايتها 

وٓتحت الباب بس م كان يوْتح اىْجيت 

!! ييمهه طْيييه م يْتح : وقالت 

ٓتحت طوقتها وكليت جوالها بسرًة 

ًضان تتغل بصيب وزقت ًليه وكاليازة م 

وػلها رز واىْجيت صيازة وزقت و رًس 



هال : وًلقول رٓى رًس جواله ورز وقال 

.. بغَيرتوا هال بيروستوا يهل

قاكيته ليه وهي تتوْس بغيوبة اثر 

: السران وقالت برًب وهي تغارخ 

ياللررًيسز تككْْْى الحقووييي 

!!!!! ووطص اليللممم : رًس ٓس ًلقول وقال 

ليه وهي تحاول م تبكي ًضان كضذتها 

شيب كلى ومسري ويه راح واحترق : قالت 

السور اتوقى مسري مسري جاء اىصار وازق 

ًليه وم يرز 

رًس رٓى ثوبه وكلى يركؽ ولحقه كاسر وهو 

وش السالْة يالرًس ؟؟ : يسأل ويقول 

: رًس ركب سيارته وركب كاسر ميه وقال 

اىقققق 



لييه لييه احترق ًوسها الْوسق : رًس بحسة 

وحؾرة الضيد ماهو موجوز لكه كبه ًوسي 

! وهللا م ارليه 

رًس وطسرل شيب ايب : كاسر اىْجى وقال 

آهم يمكه الرجال ًوسه طَلة ؟ 

التبرر له : رًس ػرخ بوجه كاسر وقال 

!! يوييلك 

هس اىت كيب ان : كاسر اىغسم وقال 

طاءهللا اىها بذير 

وػلوا ًلقول للْوسق وركؾوا اثويوهم 

ألرتهم وكان شيب توه كالى للمغيس بيس م 

راح للمَسلة يجيب طماُه واىْجى اول ن 

طاِ الواس تركؽ وتغارخ شيب ركؽ 

وش ٓييه ؟ : للريسبضه وقال 

 ٣٤ٓيه حريق بالسور : موهّ االستقبال 



!!! اايضضص : توسيت ًيوىه وقال 

موهّ االستقبال ترك شيب وػار يوجه 

الواس للمذرج وكلى شيب ركؽ وهو ال 

ارؼ تضيله وال سماء كان جسس بال روح 

واىْجى اول م طاِ كاسر ورًس وركؽ 

قبلهم ووػل للسور مى الساللم بحكم ان 

المغاًس تتسكر وقت الحريق ركؽ وطاِ 

ىع الَرِ تحترق اىْجى وركؽ وػرخ 

ليييوويي : بأًلى ػوته وهو يقول 

ليه م كاىت تسمى وكاىت حابسة ىْسها 

ٓالحمام وجالسة ًوس مكان الضور ومسكرة 

القساز ًليها ومضَلة الموية ومبيسة موه 

اىهار شيب وهو م ُرق ًقله اال ٓكرة ٓقساىها 

ٓس للباب وكسرة وهو كان اؿيّ بيس 

الويران زرل ركؽ وػرخ بأسمها مره ثاىية 

لييووييي تكْيييييه رزززي : وقال 



شيييبب : ليت سميته وقالت 

شيب اىهار وركؽ لليوه وزرل وٓتح باب 

حبيببيي : الحمام وحؾوها بكل قوته وقال 

ميي ميي رالظ 

: ليه برًب كاىت ّطازه و شيبها وقالت برًب 

! شييب ويييوك رحت 

شيب لْها بحؾوه وكلى ٓيها وىسل مه 

اىتي : الساللم وكان يتْحع يسيوها وقال 

بذيير ؟ 

ايه بذير : ليه هست راسها بويم وقالت 

ميليك 

قاكى حسيثهم رًس وكاسر اللي يركؾون 

! ليييه ؟: وقْوا وقالوا بغوت واحس 

هال بحسامي وسوسي : ليه ابتسمت وقالت 



ابتسموا وتقسموا وحؾووها مى بيؽ وقال 

رير ورروا موها : شيب وهو يتراًس 

ويه ُقست ٓيه : رًس ابيسها وقال بحسة 

زاقه ًلي البوت مْجوًة واىت مسري ويه 

! زيارك 

.. رًس كان: ليه بهسوء قالت 

ىقااش رياجيل : قاكيها ػوته وهو يقول 

! مالتس ٓيه زرل 

واىت اىققق 

اسكتي : كاسر حؾه ليه وهمس لها وقال 

ميليتس م بيسوي له طيء 

تمام : ليه حاوكته وقالت 



كوت ٓالمَسلة : شيب قسر روِ رًس وقال 

كويه وال زريت وجوايل  اُسل طماُي وا

كايف 

رالظ يرجال : كاسر تكلم يبي يذْي التوتر 

الَساء ال ىذلي االهل يوتنرون 

يالصيب ال توياز : رًس 

ان طاءهللا م توياز وهللا : شيب ابتسم وقال 

اىها ٓالحْم والغون 

تقسم شيب ومسك يس ليه وىسلوا كلهم 

.. متجهيه لبيوت اهل قاؿي 

" يف بيوت اهل قاؿي " 

شياب الييال ويه راحوا ؟ : محمس برًب 

مسري مسري : شياب 

ان طاءهللا رييير : محمس 



زرلوا للمجلس وقابلوا ابو هيام 

محمس ويه رًس ؟ وليص : ابو هيام بحسة 

! هيام ىامت ًوس امي ؟

وهللا  )محمس مسح طوبه وقال بوْسه 

مسري : ورز ًلقول وقال  (! البلضة ػسق 

ًه طيء اشا جاك اسأله 

ابو هيام زرل وهو يْور ويوتنر الرًس يضرِ 

سالم يرجال : حمس وسامي زرلوا وقالوا 

ًليكم السالم : محمس وشياب لْوا وقالوا 

وطوي وزرلوا ؿاري وزايس وابو ؿاري 

وسلموا وقيسوا وكاىت ًيه ؿاري وابوه 

ًبسهللا و سامي كل م قام وكل م قيس تحت 

يالله يارب  )ػسمة شياب وهو يقول بوْسه 

ان بياين مه ىغيبي يالله التبيسها مه ًيوي 

 (وقلبي اللي ًضقها وطآها كل اهله 



كان شياب ٓاقس حوان اىه بحكم اىه كبر يف " 

يس ابوه اللي م كان ابًسا يهتم ٓيه وكاىت زوجة 

ابوه اسوء وارس مه ابوه واول م طاِ بيان 

وهو يبيها له وتيوؿه كل طيء ٓقسه يف 

حياته كان متوجى ألىه اول مره يجرب طيور 

كثر مه اي طيء بسىيته  الحب كان يتمواها ا

 "

وكاىوا الرجال كلهم ٓالمجلس وجلسوا 

.. يوتنرون شيب وليه يجون 

" ًوس الحريم " 

هيام آقريت ؟ : حويه 

ايه هو م يسمى : هيام ابتسمت وقالت 

كلت  ٓقور لكه ا

: حويه جلست وطوي وزرلت ليه وقالت 

هاااااي وحضتكم ػح ؟ 



البوات واالمهات والحريم كلهم قاموا وبسؤا 

يسلمون وبست الهسايا والميوىات تمتس لليه 

وهللا م : اللي قسرت ترز البيؽ وتقولهم 

ارصها وم قغرتوا وهللا 

والبيؽ ارصتها ُغب ًوها وهي تضكرهم 

وًس وحضتيوي : اىتهت وجلست وقالت 

كثر يروحي : وًس ابتسمت وقالت  اِ ا

واحوا ان طاءهللا مالوا رب ؟ : هيام 

اىتي بالصات : ؿحكت ليه وقالت 

اطتتتققتت لتس 

ابتسمت هيام وبسؤا يسولْون ويؾحكون 

والقهوة رايحة جاية 

ليه وطْيتس ترجْيه ؟ : سلمى بتميه 



اووه بقولكم : ليه ًسلت جلستها وقالت 

وش ػار اخ يبوات رًب 

حكت لهم ليه كل طيء وكل اللي ػار لها 

ٓالْوسق وٓست حويه وحؾوتها بقوة وقالت 

يمه حمسلله ارواين جاو ًوستس اِ يمه : 

ػسق والحمسلله و سالمتتس يييون 

ارتتس 

هللا يسلمتس : ليه حاوكتها وقالت 

الحمسلله و سالمتتس : هيام بهسوء قالت 

ليه بس بسألتس رًس ويوه ؟ 

هللا يسلمتس برا : ليه ابتسمت وقالت 

وهللا 

هيام قامت وهي ىاويته ورالظ يا يتيسل وال 

.. بتوسحب

" ًوس الرجال " 



: زرلوا شيب ورًس وكاسر وقالوا بغوت واحس 

سالم ًليكم 

ارحبوا يرجال : ٓارس ٓس وقال 

هللا يبقيييك يالضييييد : رًس ابتسم وقال 

تقسموا وسلموا ورلغوا وجلسوا 

يالرًس : ابو هيام قام بيغبية وقال 

رًس لّ له وهو يوسل جواله ومسبحته و 

لبيه ييم ؟ : القاولة اللي قسامه 

ابو هيام اطر له يقلى ميه وارص رًس ٓوجاله 

ًضان م يبرز وقام ليمه تحت اىنار الرجال 

كلهم 

هال امرين ؟ : رًس طرب مه ٓوجاله وقال 

هيام ليه ىامت يف بيت جستها : ابو هيام بحسة 

؟ 



رًس كان متوقى اػالً ان شا السبب اللي رال 

بيوي وبيوها اىتهى : ًمه يوازيه وقال بجسية 

يالرًس : مضى رًس وٓس و ػوتها وهي تقول 

هال ؟ : رًس لّ لها وقال 

هيام كاىت ٓاتحة ىع الباب واطرت له 

تيال : وقال 

تقسم رًس وزرل المقلف وسكر الباب وراه 

رير ؟ : وقال 

رير : هيام رجيت طيرها ورا كتوٓها وقالت 

؟ 

رًس كان يتأمل لبسها االسوز واللي احتؾه 

م : جسمها بكل جراءة قسام الرًس وقال بحسة 

! يستحي و وجهه 

ايص ؟ : هيام ققبت وقالت 



رًس تقسم وحاوـ رغرها وّطسها ًليه وقال 

: بهمس تذسرت مسامى هيامه ٓيه 

ٓستاىتس ليه يّضس ًليتس كصا قسامي ؟ 

! بايق م ًرِ اين احترق ُيرة 

هيام كاىت ترجّ مه جمال لمسات رًس لها 

واىت يالرًس : وقالت بغوتها االىثوي القاُي 

قويت تتركوي وتروح توام بييس ًوي 

وللحيه م رؿيت : رًس ابتسم وتركها وقال 

ترا 

اىل متى ؟ : هيام زٓرت بملل وقالت 

اىل متى ايص ؟ : رًس تكتّ وقال 

اىل متى السًل : هيام تذغرت تقلسه وقالت 

 !

رًس تقسم يبي يضوِ هل هيام بترجى زي 

ًازتها بس كاىت هيام واقْة ومتذغرة 



اىل متى حتى اطوٓتس : قسامه ابتسم وقال 

م تذآيه موي وترجييه بذقواتتس ورا 

واىا رجيت الحيه ؟ : هيام 

ال بس بترجييه : رًس 

اسمى اىا مليت ي : هيام استَربت وقالت 

ىتغالح ي كل واحس يروح بقريق واىا برجى 

ألهلي 

رًس تقسم وققى المسآة بيوهم ورجيت 

اوهو اهه اىوا مقوليه ؟ : هيام ورا وقال 

رجيت ًضاين اتكلم بجسية وم ابيك : هيام 

! تضوش تْكيري ٓيك 

رًس تقسم قاكى المسآة بيوهم وحاوكت 

هيام رقبته ورٓيت ىْسها وكان الكيب 

: يساًسها وحقت رضمها و رضمه وقالت 

احبك 



رًس حاوـ رغرها وّطسها ًليه وقال بغوته 

ازري : الثقييل 

هيام لْت بوجهها وباست كرِ طوبه 

الثقة اللي بمحلها : وقالت 

ًلم ٓيوي روجتس ؟ : رًس تركها وقال 

ال ليه تبيه ييلم : هيام ابتسمت وقالت 

رًس ابتسم و جوب واىهبلت هيام ٓيه لّ 

ازرلي زارل يمره : وكلى وقال 

مستذسر تقول اسمي ؟ : هيام 

سكر رًس الباب وزرل وجلس محله وكاىت 

ىنرات ًمه سيّ م تقمه ابًسا بس تجاهله 

رًس وهو يبي ييلم هيام م تذاِ موه وبست 

ٓيالً تحبه وتتجرأ ًليه وتجاريه وهو مبسوـ 

بس م يبي يوؿح لها ابس 



" بيس ساًة " 

: زايس وؿاري زرلوا للحريم وهم يقولون 

يوولسز كريييق 

سلمى وبضرى واليووز وبيان وقْوا وزرلوا 

ارواىهم 

زايس : جيهان همست 

ىيم ؟ : زايس لّ لها بهسوء وقال 

متى بوروح الضرقية ؟ : جيهان 

رالظ بيسيه بكلمتس : زايس قرب وقال 

واقولتس 

كيب : جيهان زٓرت بملل وقالت 

وجيهان كملت سوة مى زايس وال هو راؿي 

ييقيها حبه و اىها حامل بولسه ووػلت 



للضهر التاسى لكه م كان مه زايس اي اىسٓاو 

.. او حب ابًسا 

بيان : ؿاري 

بوات شيب جاء : بيان تجاهلته وقالت 

ٓسوا روات شيب له وبست االحؾان والسالم 

والبوسات تجي 

ورروا : ليه مه بييس وهي متقغسه تقلسه 

موه 

جيلوي قبلها ييرب : ابتسم شيب وقال 

: سلمى ؿربت كتْه بذْه وقالت 

! يذْيييّْ 

رقاكم الضر : ؿحكوا البوات وقالت اليووز 

يالصيب 



شيب توقى ان ليه مستحيل تسكت 

رقاتس الالش : وبتقولهم اللي ػار وقال 

يروحه 

: سلمى وبيان وبضرى بغوت واحس قالوا 

رقاكم الضر 

كم الالاش : شيب ابتسم وقالت  رقااااا

كم  ىْسا

! بوات ابيسوا : زايس وهو طايل الغحه 

رجيوا البوات وكلى زايس بالغحه وقالت 

اروي اللي مسري : سلمى بغوت هامس 

وش وراه ومسري ليه موَلق وال ىسري ًوه 

! طيء واحس بس 

هو كصا ميكم يالجوس : شيب ابتسم وقال 

اللقيّ وال تراه مليون ػاليب 

مه ػاليبك يالكلب ؟ : ؿاري بحسة 



: ؿحكوا البوات وقال شيب وهو يحك راسه 

يووه استَْرهللا 

كلى شيب مى ؿاري ووزًوا الَساء وزرلوا 

الرجال والحريم و ػحوىهم وكل القرٓيه 

بَرِ مذتلْة 

" وراء حوش ابو محمس " 

ًمو يبيتس ًمو : بيان وثريا تسحبها وتقول 

مه ًمو ؟ : بيان ققبت وقالت 

ثريا اطرت بيسها ورٓيت بيان ًيوىها لصياب 

اللي كان تاكي وميقيها ههره وقال بغوته 

بياين ؟ : الررّيم 

وبيسيه وش ياء ! وش تبي : بيان برًب 

! الملكية شي 



مه حقي وهللا واللي : شياب ابتسم وقال 

يضوٓتس يقسر يذليتس لَيره ؟ 

شياب اسمى اليلم اىا م ايب : بيان بجسية 

! اروك الررمة شاك تيبتوين 

آا آا مه مسًل الحلوة ؟ : شياب 

بيان بسون م تحس و ىْسها حكت لصياب 

وؿاري : كل طيء واىهت كالمها وهي تقول 

يبي يسوجوي سامي واىا م ابيه بيجبرىيي 

! ًلييه مستوًب 

شياب كان وزه يواهر ٓيها ويحؾوها ويقموها 

ويقول لها اىها له وهو اللي بيارصها بس كان 

بوْس الوقت ًارِ ان بيان مغسومة 

: ومرًوبة وال تبي احس موهم تْهم وقال 

واىتي بتوآقيه ؟ 

!! شياااب ُغغب ًوي : بيان بحسة 



اًوبوتس ال توآقيه وتارصيه : شياب بحسة 

بسر حتى وهيْة وبيت م ًوسه وتؾيييه 

اىا ابيتس وطاريتس وهللا م يارصتس ! ميه 

ُيري 

اىت تحبوي ؟ ييوي : بيان برًب قالت 

!! سامي كان ػازق 

ايه احبتس واطوٓتس : شياب بحب قال 

اهلي وكوايْي واطوٓتس امي وارتي 

وحبيبتي وػسيقتي واطوٓتس زىيتي كلها 

اجل تقسم : بيان تكلمت بيقالىية وقالت 

! قبل سامي وورين الحب شا 

كليت وهي ترجّ وجسء موها ىازم وجسء " 

يقول اىها رالظ ررباىة اقلها تذرب مى 

واحس ًارِ ٓالحياة ومتمرس وًوسه بيت 

وسيارة ووهيْة طايلته احسه مه واحس 



اػَر موها بأطهر وال يسري ًه الحياة وبس 

كثر  " حب مراهقة ال اقل وال ا

: شياب اتجهة للمجلس وقال بغوت ًايل 

زامكم كلكم متجمييه اىا اتقسم ألرر ًوقوز 

بيت ًمي ًبسهللا وايب بوتك بيان و سوة 

هللا ورسوله 

سامي ٓس برًب وٓسوا الييال ميه بْذر 

واىت رجال وتستاهل ، تستاهل ، : وقالوا 

ابضر بيسك ، وجاتك بيان 

وهللا اىها الساًة : ابو ؿاري اىْجى وقال 

المباركة ولكه بيان لولس رالتها 

واىا موي ؟ : شياب ّطس و سبحته وقال 

ىقغس سامي : ؿاري بحسة 

اىا ؟ : سامي اىْجى وقلبه بسأ يسق وقال 



اييه ولكه اشا تتوازل : ابو ؿاري ابتسم وقال 

سامي مى ! وش يتوازل ييم : رًس بحسة 

احترامي له بايق ػَييير وال ًوسه طيء 

! يقومه ويساًسه حتى جامية تووه بسأها 

والرًس ػازق : ابو رًس بحسة 

كثر : ابو ؿاري بيغبية قال  اىا اًرِ لبوتي ا

موكم وبيملك ويكمل زراسته ويرجى بيس 

! سووات ويتسوجها 

ييمي وشياب م يوقغه طيء وال : كاسر 

يهون ًليوا سامي ليه ترزه كصا ؟ 

رالظ ًاز البوت لسامي اىتهى : ؿاري 

ىقاطوا 

جلس رًس واطر للييال يجلسون وقال شياب 

ارر : بغوت مهسوز ييمس وقْته وثباته 

كالمك ييمي مياز يل مه اهلي اال اىتوا وال 



قس كلبتكم طيء وًايص و راتبي اللي 

ارصته بيس طق االىْس وكملت كريقي 

وسوست ىْسي و ىْسي وال جيت وطكيت 

مه تربية ابوي اللي رماين واىا ػَير وامي 

تسوجت ُير ابوي وتركتوي لحايل و و تربية 

زوجة ابوي وكالم واجس بالذاكر لكوي سكت 

وجيتك واىا طْت يف بيان الحب واالحترام 

واليضرة وحسيت اىها االىثى اللي بتكمل 

! الجسء اللي كان وال زال ىاقع بحيايت 

وهللا يولسي : ابو ؿاري اهتس مه كالمه وقال 

مسري وش اقولك لكه هالمرة برجى لرأي 

البوت وبضوِ وش تضوٓك 

اىتنرك وًساك م تلوي : شياب ابتسم وقال 

شراًي ٓيها 

جلس شياب جوب كاسر وشيب اللي ّطسوا 

هللا يتمم و ريير وليتك : ًليه وقال شيب 



يولس رالتي اول م ّطست السىيا ًليك لْيت 

وجيت ًوسىا وهللا م ىقغر ميك 

! وشيب ػازق يولس اليمة : كاسر بجسية 

كم : شياب ابتسم وقال  م تقغرون ىْسا

سكتوا وقام سامي وكلى وقام حمس يبي 

رله طوي : يلحقه بس وقْه رًس وقال 

وبيرجى وبيسيه اىت تيال تحسب م قايل 

ٓارس اىك بتارص ارت هازي 

اييه الليلة بملك : حمس ابتسم وقال 

واتسوجها وارصها وترا قلوا اىها حْلة وًضاء 

بسيف واتْقوا 

هللا يتمم وابضر بوجي : ابو رًس ابتسم وقال 

ميك يولسىا 

تستاهل كل ريير يولسي : ابو هيام 



تستاهلون القيب : حمس ابتسم وجلس وقال 

ي اهلي 

" ًوس الحريم " 

بيس الَساء اُلب الحؾور راحوا وم بقى اال 

اهل قاؿي وراالت رًس 

زواجي بيس : طوق ابتسمت وقالت 

اسبوًيه مه االن 

! مسرو : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

هييااام : ؿحكت طوق وقالت 

وهي ػازقة توو : بضرى ؿحكت وقالت 

رلغوا حوسة ليه وشيبها 

كوت بليه طكلتس لكه : ليه ٓست وقالت 

بيس شيبها ؿيت 



: البوات ؿحكوا و رز ليه وقالت وًس 

واصيسكم مه الضير بيت حمس بييرس الليلة 

!!!! ااايضضص : هيام بحسة 

وهللا بيارص ُسي ارت هازي : وًس بْرحة له 

ماطاءهللا وهللا : حويه ابتسمت وقالت 

وُسي تستاهل 

واو ػسق طلون بييرس ؟ : سلمى 

ًضاىه بيملك ويارصها بسون زواج : طوق 

ييوي حْلة وًضاء الليلة بس 

هللا يتمم اجل : اليووز 

يحنها : ػالحة وجميلة بوْس الوقت قالوا 

جمييلة ريير : كاليوا ببيؽ وقالت ػالحة 

 !



اىتي اللي رييير كوت احب : جميلة بحسة 

حمس 

واىتوا متى بتْارقوىوا : هيام ىاهرتهم وقالت 

؟ 

اييص يييون امتس ؟ : جميلة 

وطسرلتس ؟ : ػالحة بحسة 

ال بس ًوستوا : هيام ؿحكت وقالت 

اسكتي تكْيه الحسيث ميهم شىب : سلمى 

و الْاؿي 

ػازقة : هيام 

ػالحة وجميلة قاموا وراحوا ألمهم وقامت 

هيام ريير وش الكالم شا : ام سلقان وقالت 

لبوات ًمتتس ؟ 



: هيام ابتسمت وقالت لسلمى بهمس 

! يويلي بايق يضكون لها 

! تستاهليه كان سكتي : سلمى بحسة 

م ٓيه طيء وال قلت : هيام بوجه بريء قالت 

لهم طيء ؟ 

لمياء اجلسي واتركي البوات موتس : ام رًس 

جلست ام سلقان ورجيوا ػالحة وجميلة 

للحيه تضتكيه : وقالت هيام تبي تَينهم 

ألمتس اىتي وياها بسران ؟ 

ػالحة وجميلة كاىوا يواهروىها بقهر وػسوا 

ًوها 

اوكي طوٓوا كوت اىتنر : اليووز بْرحة 

يثبت بس مقسر اىا حامل 



: سلمى ٓست وػررت بْرحة وقالت 

ووااااااه الحمسلله يااااريب 

ٓسوا البوات ميهم وحؾووها وػاروا يباركون 

بس اسكتوا اىا بقوق لسالم : لها وقالت 

بيسيه 

اخ : بضرى ابتسمت وقالت وًيوىها تسمى 

يالْرررحة الحمسلله ابضري ابضري 

: ػالحة زقت و سالم قسامهم وقالت 

اليقيمة كليت حامل ؟ اوه طكلك م تسري 

وش تقوليه اىتي ؟ : سالم ققب وقال 

اليووز تالطت ٓرحتها وهي تسمى ػوت 

سالم وىنرة ػالحة المستْسة لها 

اليووز : ػالحة ؿحكت بتغوى وقالت 

اليقيم حامل ييوي بتغير اب يحمار 



!!! ػالحة مه جستس : سالم ٓس وقال 

يى ػسق : ػالحة سكرت يف وجهه وقالت 

حرام : جلست وقالت جميلة بأستحقار 

! ًليتس حرمتيها المْاجاة 

ؿحكت ػالحة واىْجرت جميلة ميها 

 )وكاىوا يواهرون اليووز اللي قالت بوْسها 

يارب ثبت حملي وبضرين بقْلي ورز كيس 

 (ػالحة وجميلة يف ىحورهم يارب 

يبجييييحة م يؾحك يمريؾة : سلمى بحسة 

 !!!

وو ػسق همجيياااات : هيام بقرِ 

! رجييياات متذلْاات 

هللا : ليه كاىت حاؿوه اليووز وقالت 

! يارصكم 



اليووز ٓست و ػوت سالم وركؾت له 

روح سالم : وًلقول حؾوها بكل قوته وقال 

بتجيب له روح ؟ 

اليووز ابتسمت وىسلت زموًها بحرقة وقالت 

كوت بقولك وآاجئك بس رربت ًلي : 

.. ظ

قاكيها مبسم سالم اللي باسها بكل حب 

ًوووزي مو مهم اسحبي اىت االهم : وقال 

واللي ببقوتس ييساه يتم و رير واطوٓه 

يروح سالم 

ييساين م اىحرم : ؿحكت اليووز وقالت 

موك 

وال موتس يالسىياا : سالم ابتسم وقال 

زرلت اليووز وكلى سالم لمجلس الرجال 

وبضرهم والكل ػاروا يباركون ويسًون لهم 



بْرحة ًنيمة ًكس ىنرات ابوه المذيبة 

... لألمال بس ٓرحة اهله ىسته كل طيء

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

البارت اُلبكم قرأها لكه اىحصِ ورجيته  )

 ( �استمتيوا 

زرلت اليووز وكلى سالم لمجلس الرجال 

وبضرهم والكل ػاروا يباركون ويسًون لهم 

بْرحة ًنيمة ًكس ىنرات ابوه المذيبة 

لألمال بس تجاهله سالم وػار يضوِ ٓرحة 

.. اهله ٓيه واللي ًوؿته كل طيء 

بيس ػالة المَرب تحسيًسا المجلس الرجايل " 

 "



رًس جلس بهسوء واػوات االستَْار والسًاء 

كاىت مارصه الجو وتكلم رًس قاكى للغمت 

يبه : السائس اللي كان موجوز 

: ابو رًس وهو يستَْر لّ لرًس بهسوء وقال 

لبيه يالرًس 

رًس ًسل جلسته والكل ػاروا يسميوىه 

لبيت حاج وهللا يبه جيت اًلمك اىوا : وقال 

بوسآر للجووب تحسيًسا ابها بحكم االجواء 

الشيييوة وىَيير جو هواك 

هللا يستر ًليكم اىا : ابو رًس ابتسم وقال 

بجلس ًوس امي 

رًس ققب وتقسم وجلس جوب ابوه ومسك 

يبه اقغس اليايلة كلها ىْساك : يسه وقال 

حتى جسيت 



واىا يولسي اقغس : ابو رًس ترك يس رًس وقال 

اىوا كبرىا و السْر روحوا اىتوا وحريمكم 

ورواتكم واىبسقوا وًيووا مه هللا رير 

كاسر وشيب ىاهروا بيؽ بحماس وقالوا 

! ارييييًرا : بغوت هامس ومى بيؽ 

" ؿحكوا وكان محمس يواهرهم بحسة بميوى 

سكتوا الييال وطوي " سس حلقك اىت وياه 

ييوي ارر كالم : وقال رًس 

رًس م تسمى ابوك ؟ هللا : ابو هيام بحسة 

يستر ًليكم م بوجي ال حوا وال امهاتكم وال 

جستكم وقسكم ماطاءهللا تبارك هللا الواحس 

الضوب يذف وجهه وال ًليكم روِ 

: شياب زق ٓارس وٓهمه ٓارس وقال 

وسالْة شياب ييم ًبسهللا ؟ 



ؿاري كان بيتكلم بس قاكيه رًس وهو 

! ؿاري سس حلقك قلوا ابوك : يقول 

يبضر شياب ببيان : ابو ؿاري بهسوء قال 

!!! ال اله اال هللا : شياب ٓس وقال 

ؿحكوا الييال وقاموا كلهم يباركون له اال 

اثويه كاىوا يحترقون مه سامي لؾاري اللي 

اىغسم وكان يقالى يف ابوه بحسة 

شياب تقسم ًلقول ألبو ؿاري وباس راسه 

ابضر بيسك ييم وهللا : وقال بغوته الررّيم 

اىها بالحْم والغون وهللا مسري طلون 

اطكرك اىك م كسرتوي ٓيها ابضضر ابضر 

: ؿحك ابو ؿاري وّطس و كتّ شياب وقال 

ال اوػيك يولسي اىت موا وٓيوا وبوتوا ميك 

ماهي مى احس ُريب ًليوا 



يالبييييه ػسق تكْون : شياب ابتسم وقال 

يييال احس اين ٓوووق السحاااب 

مبروك يصياب هللا يتمم : ؿحكوا وقال رًس 

و رير واىت واحس طليت ىْسك وجاتك ثمار 

مجهوزك يالضيد 

حمس زرل مستيجل وهو بالبضت واىغسم 

مه اهله محس متكضد وال متجهس وال طيء 

الااااااا ووطضص : وػرخ ٓيهم وقال 

تسوووىه لييييه مححسز متججههسز بوررووح 

ىمملكك وىتسووج واىتووا كصا ووش االههلل 

شوول ًااازي ػارحووين م تبوون تْرحوون 

!!! ٓييوي ػغح 

ٓسوا كلهم وهم تووهم يستوًبون اللي ػاير 

وهللا اىك تبضضضرر : وٓس شيب وقال 



كليوا الرجال كلهم ركؽ وزرل حمس 

المقلف وحغل امه ورواته متكضذيه 

ااااه اىتوا اللي : ومتجهشيه ابتسم وقال 

تبرزون الذاااكر 

طسالْة وطْيك : وًس ؿحكت وقالت 

تغارخ ٓالمجلس ؟ 

تذيلي الييال : حمس تكى و الباب وقال 

! وروايل محس ٓيهم مذلع 

يالله : ًهوز وهي تتكضد ابتسمت وقالت 

ًوؿواك 

اي وهللا : طوق ابتسمت وقالت 

يالله يحمسون مضيوا : ام طوق 

اىتنري طوي : حمس ابتسم ولّ وقال 

يييوىه 



كلى حمس للحوش وطاِ رواله جاهشيه 

وواقْيه ًوس السيارات وميهم موغور 

ارحب موغور : حمس ابتسم وقال 

ابقه يالله : موغور ابتسم وقال 

هللا : تقسموا وسلموا و بيؽ وقال موغور 

يتمم و ريير ييريس 

امميييييه : حمس رٓى يسيوه بغسق وقال 

! يارب 

ان طاءهللا رييير وال ٓيه : ابو رًس بحب قال 

احس ػاحي يْوت حمس ؟ 

هللا اليحرموي : حمس تقسم وباس راسه وقال 

موكم يذوايل وهللا م ًمري طكيت واىتوا 

جوبي وال احتجت لحوان ابوي ييساين م 

آقسكم 



امييه : ابو هيام وابو رًس قالوا بغوت واحس 

ويذليك لوا 

" ًوس الييال " 

كاروا كلهم لبيت ابو رًس وزرلوا وهم 

: مستيجليه وقال رًس بغوت ًايل 

اسميووىوي 

االن اىا : وقْوا كلهم وكمل رًس وهو يقول 

بقلى ُرٓتي واللي و مقاسي يجي ميي 

وترا ًوسي ثياب قسيمة ييوي والباقييه مى 

! كاسر يالله 

الكل ٓهموا واللي يحس اىه ىْس مقاس 

رًس مضى وراه لَرٓته واللي كان يقابق 

تْاػيل جسم كاسر لحقه وم ارصوا ربى 

ساًة اال وهم مذلغيه وكليوا ركؽ وقال 

حويوي الجمر : ٓارس 



حويه جات مه ورا الحوش واًقت ٓارس 

: الجمر وراح يركؽ وهو يسميها وراه تقول 

! اىتبه 

ميليتس يحبيبي : ابتسم وقال بغوت ًايل 

ىسله ٓالغالة وحف اليوز ًليه وٓاحت ريحة 

جربوا : اليوز وىسل رًس بكل ًقوراته وقال 

! ًاز 

ليوة كلها : شيب وهو يْتح ويضم قال بقرِ 

!!! ًوز 

اييه ويليب ًليوا : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

ببراىسات مذتلْة 

هصا : شياب ارص واحس حس اىه رْيّْ وقال 

حلو ًوز ورضب الغوسل مرره رْيّ يجوه 

 !



: تقسموا كلهم وػرخ شياب ٓيهم وقال 

! ههيييه ًسى م طر كلوا ىْس اليقر 

ًييال ؟ : زرل موغور للبيت وقال 

ازرل هوا : محمس لّ وقال 

موغور زرل ووقّ مغسوم مه الحوسة 

وش اليلم ؟ : وقال 

رًس تيقر ورلع وسحب حسامه وسالحه 

يالله ؟ : ولبسها وقال 

الييال تيقروا ورلغوا وىسلوا كل طيء 

وراهم وكليوا وكاىوا البوات واقْيه يوتنرون 

حموز رص : رًس سحب محمس وقال بهمس 

هيامي ميك 

يبوووي ترا : محمس بحسة وهو يهمس 

! امرؿتوي 



اًقب واىا ولس : رًس توسيت ًيوىه وقال 

!!! محمس 

: كاسر مه بييس سميه وقال بغوت ًايل 

ووىويممم 

يكرهي : محمس 

بضرى وهيام امضوا : تقسم محمس وقال 

بضرى تقسمت مى محمس ومسكت شراًه 

حموزي تارصها : وهي طايلة لميس وقالت 

؟ 

هاتيها حبيبة ابوها : محمس ابتسم وقال 

ركبوا السيارة وكاىت هيام واقْة بمحلها 

ومغسومة ومضت لسيارة رًس بكل ثبات 

وقوة وٓتحت الباب وركبت ولّ رًس لها 

رير ؟ : وهو يتكضد وقال 



هيام لْت بجسمها لوراء وؿبقت مكان 

ايهم وربقت حسامه ورجيت وربقت حسامها 

توكلوا و هللا : وقالت 

توسليه وال اىسلتس ُغب : رًس ابتسم وقال 

؟ 

هيام بيغبية وهي رالظ مياز ػارت 

رالااظ ًااز زووجي باالسم : تتحمل قالت 

تييبتت وتْضضلت مه بضرى !! اىت 

ومحمس واىت كل طوي حاطرين ميهم 

لمتى ىاوي السًل ؟؟ حتى اسم هيامك 

! يالرًس مياز تقوله 

اىسيل : رًس مسح وجهه وطوبه وقال بحسة 

هيام ارتذت وىسلت يسيوها وقالت بغوت 

! رًس : مهسوز 

االن : رًس 



هيام تقسمت ومسكت بيسها الغَيرة ٓك 

رالاظ ًاز اىكتمميي وال : الرًس وقالت 

! اسمى لتس حس 

ومسك يسها وبيسها مه ٓكه ورٓيها 

لمبسمه واستوضق ريحتها اللي اطتاق لها 

رًس بالحيل وابتسم بهسوء وتركها وكاىت 

هيام ساكته وتواهره وتحلل اسلوبه 

بسأ  )وتغرٓاته وابتسمت وقالت بوْسها 

يليه اه يالرًس ليتك تحس باللي احس ٓيه 

 (! ػار يل ليلتيه بسوىك واحس اىها ًاميه 

سكتت وابيست موه ولْت بونرها للضباك 

طكلتس ىسيتي : ومضى رًس وقال بهمس 

ويه مكان يستس يكون زايم ؟ 

وش اسمي كيب ؟ : هيام بؾيق قالت 

حقي يستس مكاىها : ابتسم الرًس وقال 

كيب 



هيام احتارت ورآت توغاٌ له ويكون 

يستَلها لمغلحته يكون مقغسه مسامحة 

وتذاِ تتجاهله ويغير يوقس ًليها وارصت 

طهيق وزٓرته بتوتر ومست يسها وحقتها 

ٓوق يس رًس اللي كاىت ماسكة القير وابتسم 

وارتيص جسمه مه لمستها ولّ يسه وّطس 

حلويت اللي تسمى الكالم : ًليها وقال 

حلووويت 

ماش هيامي احلى : هيام ابتسمت وقالت 

مه حلويت 

... سكت رًس ومضى متجهة لبيت ابو هازي 

" ًوس موغور سلمى " 

هالا : سلمى كليت مستيجلة وقالت 

بحبيبي 



ابتسم موغور وتقسم وباس راسها بقوة وقال 

يييون حبيبتس : 

تغسق ًاز : سلمى ابتسمت وقالت بهمس 

؟ 

وش ؟ : موغور ؿحك وقال 

ريير ليه تؾحك : سلمى ؿحكت وقالت 

! قبل السالْة 

مسري حسيتها تؾحك : موغور وهو يؾحك 

امضي اركبي وسولْي ًلي 

سلمى تقسمت وركبت وركب موغور وقالت 

اليوم حسيت بقلق وبَيت اموت بس : 

كليت تقلغات 

هللا يهوىها يييون وىنر : موغور ابتسم وقال 

موغورتس 



موغوووري : سلمى ابتسمت وقالت 

!! اححببك 

! اهيييم ٓيييتس : موغور ؿحك وقال 

مست سلمى يسها وطابكها موغور بيسه 

.. ومضوا لبيت ابو هازي 

" ًوس وًس الكاسر " 

كوويس ركبتي : كاسر ركب سيارته وقال 

اييه طسالْتكم مى : وًس ابتسمت وقالت 

حمس ؟ 

كاسر ابتسم وتقسم بيسه وٓتح كرِ ًبايتها 

يييوووييلل : وطهق وًؽ و اػبيه وقال 

!!! حااااايل واالحمر 



وًس ؿحكت وُقت وجهها بيسيوها وقالت 

كاااسرر تكْى مو مه : بغوت رجول 

! الحيييه احرااج 

مقسر وهللا الزم : كاسر ابتسم وقال 

اول م ىوػل بوسل ميتس ! اطوٓتس 

اًتبريوي وحسة مه البوات 

يذذيي احبببك : وًس اىهارت تؾحك وقالت 

بس ًييب بيت الواس وكصا واراِ يوقسون 

: وقال " استهبل " كاسر كلى لساىه بميوى 

جاتس اللي بيسويها الحيه وبيسرل ؟ 

: وًس رٓيت ىقابها وباست رسه وقالت 

يحبي لك 

اهيمتس لكه برؿو : كاسر ابتسم وقال 

! اوريتس 



ابتسمت وًس وًسلت جلستها ومضى كاسر 

... لبيت ابو هازي 

" ًوس ليه الصيب " 

اااه ًروستي ارييًرا : ليه كليت وقال شيب 

اًتقوتس 

وش امساك تضتاق ؟ : ليه ابتسمت وقالت 

اًوبوتس لو تَيبيه : شيب حؾوها وقال 

! ثاىية اطتقت 

سم كال ًمرك ىمضي : ليه حاوكته وقالت 

؟ 

وش يهجس حماسي : شيب همس بأشىها وقال 

لكضذتتس ؟ 

م كضذت مررره بس : ليه ؿحكت وقالت 

بوريك اشا رجيوا الْوسق 



شيب تركها ومس يسه ومسكتها ليه ومضى 

: لسيارته وركبها وقال قبل يسكر الباب 

اسكر ي اىستي ؟ 

سكر ييمرها : ليه ابتسمت وقالت بحب 

سكر شيب واتجهة للباب حقه وركب ومضوا 

.. لبيت ابو هازي مى الجماًة الباقييه 

" ًوس حويه الْارس " 

ٓارسي ليما ويه ؟ : حويه تقسمت وقالت 

: ٓارس كان ميقيها ههره ولّ وقال 

بحؾوي 

حويه ابتسمت وتقسمت وركبت وتجاهلت 

ليه م ُارت  )ٓارس اللي ققب وقال بوْسه 

كضه ؟ رير ػسق  مضى للسيارة  (وسوت ا

: وركب ليما ورجى لمكاىه وركب وقال 

حويوي زًالىه ؟ 



ال وليه ازًل : حويه لْت بأستَراب وقالت 

ان طاءهللا ؟ 

ليه م ُريت ًلي مه ليما : ٓارس بذجل قال 

وه : اىْجرت حويه تؾحك ًليه وقالت 

حبيبي اللي يبيوي اُاار وطسًوة اُار مه 

بوتك ؟ 

رييير كوت ابيتس : ٓارس ققب وقال 

تَاريه كيب 

ؿحكت وؿحك ٓارس ميها وطابكوا 

.. يسيوهم ببيؽ ومضوا مى الباقييه 

 ..................................

يف بيت ابو هازي 

كان الكل موجوزيه ومتجهشيه لملكة وزواج 

ُسي مه حمس 



يمه اىا بتسوج ؟ : حمس بحماس 

ايه واجمل ًريس : ام طوق ابتسمت وقالت 

يسىيتي 

يالله ازرلي يييوين : حمس باس راسها وقال 

مضت ام طوق مى بوتها طوق وقالت 

ًهوز يالله ؟ : بغوت طبه مسموو 

ًهوز كاىت تؾبف كيبها اللي كان ملتّ 

حول ساقها ولْت تبي تمضي وتيثرت 

: ومسكها سيوز وكارق جوبه زارليه وقال 

! بسم هللا ًلييس 

ًهوز اىغسمت وتركته بسرًة ورجيت 

بسرًة وكاىت بتتيثر بس مسكت ىْسها 

اسسْْه : وتوازىت بغيوبة وقالت بهمس 

طسًوة : مضت ركؽ وابتسم سيوز وقال 



:  وقال �ولّ لقارق اللي كان يواهره كصا 

يمه طْيك ؟ 

امص بس : كارق ؿرب راسه بذْه وقال 

يالذْيّ 

جوتل مو رْيّ : سيوز ؿحك وقال 

ارحموي يالجوتل ررطت : كارق ابتسم وقال 

ام البوية وتقول جوتل 

زرلوا للمجلس وسلموا ورزوا السالم اهل 

تأررىا ييم ؟ : هازي وقال كارق 

ال يقارق : ابو هازي ابتسم وقال 

هال : كارق تقسم وسلم و حمس وقال بهمس 

بيريسوا 

حمس وهو للحيه م تقبل كارق ابتسم بكالٓة 

هال هال : وقال 



سالم : جلس كارق جوب سالم وقال 

سميت اىك توتنر مولوزك ؟ 

و رييير ان طاءهللا : سالم ابتسم وقال 

ماطاءهللا تبارك هللا هللا يتمم و رير : كارق 

زرلوا رًس وكاسر وٓارس ومحمس وموغور 

وراء بيؽ وسلموا وقاموا الرجال ورزوا 

: السالم وسلموا ووػل رًس ًوس كارق وقال 

اِ اِ كااارق هالاايب مه اللي كليك مه 

قبرك ؟ 

يضييييوك ابس : كارق سلم ًليه وقال 

تسوجت وهللا وآلحت 

آاا ًيييب : رًس توسيت ًيوىه وقال 

.. ًلييك ك

قبل تقول طيء السواج : قاكيه كارق وقال 

ًائلي بيوي وبيه اهلها 



اجل موٓق وهللا وموك : رًس ابتسم وقال 

المال وموها الييال 

امييه : كارق ابتسم وقال 

بس ميه ؟ : رًس بهمس 

وهللا كاىت ُسي الذقة بس ًمي : كارق 

ٓجأة استبيسين ورجيت لبوت ًمتي حال 

موٓق يحبيبي : رًس 

جلس رًس جوب كارق وػاروا يارصون ًلوم 

بيؽ ومه هالكالم ومرت السالل والبراريس 

... والسواليّ رايحة وجاية 

" ًوس الحريم " 

زرلوا اهل قاؿي كلهم مى بيؽ وزٓية 

وحسة وهم كاىوا يوتنرون هيام وسلمى 

وبضرى وحويه وزرلوا وسلموا وٓسوا اهل 



هازي ورزوا السالم وكاىت ُسي مبسوكة 

وتحس اىها كاحت و الضذع واالهل الغح 

وكاىت مررره متْائلة وابتسامتها طااقة 

وجهها وتسولّ مى البوات وتؾحك وتارص 

وتيقي 

ماطاءهللا ًليها تجوه : هيام بهمس لحويه 

! البوت وواؿح ًليها مبسوكة وٓرحاااىه 

اييييه مرره تهبلل : حويه ابتسمت وقالت 

وبيسيه احس يارص زي حمس وال يوبسف ؟ 

وش ًوسها اهجسي ال اًلم ولس : هيام بمسح 

! رالتي 

: حويه اىغسمت وتالطت بسمتها وقالت 

هيام ريير ؟ 

اىْجرت هيام ؿحك وجلست جوبها سلمى 

! وجيااااه ٓضلتييييوا اػه : وقالت 



سكتت هيام ولْت وقبغت سلمى 

وًلقول لْت سلمى وُقت وجهها بيسيوها 

اليه : وػررت ػررة مكتومة وقالت 

!! ابوتس يبوت الكلللبب 

اىهارت حويه تؾحك ًليهم وهيام تهاوش 

كييّ تقولييه كصا ليمتس : سلمى وتقول 

! ياليااقة 

سلمى ًلقول مست يسها وقبغت هيام 

: بكل قوتها وطهقت هيام وقالت 

!!!! ييحييووااااىه 

رالظ ٓؾحتوىا : حويه بحسة اول م سكتت 

 !

وقامت وجلست ٓالوع وٓغلت بيوهم 

! حسيبها ريب ػارت زرقاااااء : وقالت سلمى 



ووررريب م اًسيييها : هيام بحسة وهي تهمس 

!! لتس 

حويه ىاهرت يف ليه اللي كاىت تأطر بميوى 

: ابتسمت وقالت بلَة االطارة " وطْيه " 

وال طيء 

اىهبلوا : ػست ليه وقالت 

ميه ؟ : بيان ابتسمت وقالت 

السلمى والهيام : ليه 

ومتى ًقلوا تكْيه ؟ : بيان 

ػح وهللا وحسة ًوسها ولس والثاىية : ليه 

! حامل وطوي وتولس 

لبيه : بيان لْت لبضرى اللي زقتها وقالت 

يبيضو ؟ 



شياب رقب ٓيتس وابوي : بضرى بغسمة 

!! وآق 

بيان ُغت بالقهوة وػارت تكح والكل ىاهر 

تستههبلييييه : ٓيها وقالت برًب 

!! ػغغغح 

ػحة " بضرى وهي تبتسم لهم وتقول لبيان 

وهللا : وتؾرب ههرها بذْه تكلمت وقالت " 

اين ػازقة 

بيان كاىت مغسومة بس ابتسمت وقالت 

وهللا وكلى يحبوي وراح ورقب  )بوْسها 

كملوا  (... ًوس ابوي هللا يجيل ٓيه الذيير 

جلستهم وطوي وارتْى ػوت محسه وهو 

ََُسي : يقول 

لبيه ؟ : ُسي قامت وقالت بتوتر ورًب 



وقيي يييوين اشا : محسه ابتسم وقال 

موآقة كبًيا وترا رالظ الرجال بيارصس 

ميه 

ُسي ابتسمت ووقيت وػارت رسمًيا زوجة 

لحمس وتقسم هازي ومحسه وسلموا ًليها 

وباركوا لها ورزت ًليهم بْرحة ًنيمة 

ورجيت لمجلس الحريم واًتلت اػوات 

السُاريف المجلس والؾحكات والتباريك 

لَسي وهي ترز وٓرحاىة وجلست بيه رواته 

مبروك يقمر وزرلتي ًايلتوا : وقالت ًهوز 

وززتيها جمال وهللا 

االن ؿموت هازي م يقير مه : طوق بْرحة 

يسي 

يروحي يضوق ًاز : ؿحكت ُسي وقالت 

اىتي كولتي مررره 



مبروك يَسي : وًس ابتسمت وقالت 

ورصيتي الَااايل ًليوا واىتي وهللا تستاهليوه 

ويسهاتس 

يبارك ٓيس ويف ًهوز يارب وًقبالها : ُسي 

ًهوز ًلقول تصكرت مالمح سيوز اللي 

توجى القلب وػست وهي تستَْر وقالت 

رالااظ موقّ ومر وراح وًسى  )بوْسها 

) وسكتت طوي وقالت  (لياز تتصكريوه 

 (! يويييل قلبيي يهبببلل مه شا ولسزه 

ابتسمت وػست وػارت تغْق للبوات 

اللي قاموا يرقغون وٓرحاىيه بَسي وحمس 

 ....

" ًوس الرجال " 

مبروك : زرل محسه وقال بغوته الثقييل 

وجاتك ُسي وًساك ًوس الهقوة يبو هازي 



ابتسم حمس وهو متقرِ مه اسم ابوه لكه 

ابضروا وهللا بسيسكم : تجاهل وقام وقال 

بوتكم ًوس رجّال مه رجال قاؿي وهللا اىها 

يف وجهي وطوبي مه جور االيام وتؾرب 

االرؼ والتسمي 

ٓسوا ًيال واحْاز قاؿي وقالوا بغوت واحس 

! ووىويمممم : 

يوييللليي طااااش راسي : كارق ٓس وقال 

طْْت ؟ اجل : رًس كان واقّ جوبه وقال 

وش تقول ًوي 

ولس سيوز : كارق ابتسم وقال بهمس لرًس 

طْيه هاجس ؟ 

ػسق كوت بقوله : رًس لّ لسيوز وقال 

ميقولة ًضاىها ؟ : كارق ؿحك وقال 



وش تسوج هو : رًس لّ لقارق بقوة وقال 

!! بيس بصبحكم 

ال ال وحسة : كارق اىغسم وكاح يؾحك وقال 

مه اهلكم تيثرت ومسكها سيوز مثل شيك 

ليه اللي قايل سالْتها وكليت رقيبة شيب 

رًس كان ّطاز و ىْسه وهو يْكر يف كل 

: االحتماالت مه هيامه لذواته وقال بحسة 

موه ؟ 

مسري كاىت البسة كيب ابيؽ : كارق 

وىسلت مه سيارة حمس 

رًس طك بيه طوق وًهوز وقال وهو 

اوهو اجل كاح و ىغيبه بس م : يؾحك 

طْتوا طيء ؟ 

ال يرجال يسوب كيبها ولوىه : كارق بجسية 

بس اػالً بيست مه سيوز بسرًة وكاىت 



بتقيح بس ركؾت وهي متْضلة مسيكيوة 

وهللا رحمتها 

حموزي : رًس ابتسم وتقسم لحمس وقال 

طكل سيوز كاح و ًهوز 

ال ًاز ؟ : حمس ابتسم وقال 

ايه اتصكر كاىت طوق البسة كيب بوي : رًس 

ومحس مى رالتي ُير طوق اال ًهوز 

اجل جاه ىغيبه ليوسه : حمس 

اول : قاكى حسيثهم سيوز وهو جاي وقال 

طيء مبروك 

هللا يبارك ٓيك : حمس ابتسم وقال 

اىت قلت بجيك اشا جيت ارقب : سيوز 

ًوسكم واىا وهللا للحيه كامى بوسبكم 



ابس : حمس زق شراو رًس اللي ؿحك وقال 

وػلت لوغيبك 

وش ؟ : سيوز ققب وقال 

اللي اليوم تيثرت ومسكتها يالوسد : حمس 

هي اللي كوا مذققيوها لك 

سيوز ٓس قلبه بْرحة وقال بهسوء ورزاىة 

اوه قول وهللا ؟ اجل : تيكس مضاًره 

كالمي مى ابوها وطسرلوي ٓيك ؟ 

ابوها ميت : حمس 

ابوك ييوي ؟ : سيوز استَرب وقال 

: حمس هس راسه بويم وقاكيه رًس وهو يقول 

ماهو ميت بالميوى الحريف لكه ييتبر ميت 

ًوسىا 



سيوز م حب يسرل باليميق وبأطياء حس 

اجل تم يبو : ان ماله زرل ٓيها ابتسم وقال 

هازي اشا رلغت اموري جيتك 

ابس حاؿريه : حمس 

حمس يالله ؟ : رًس ابتسم وقال 

حمس استأشن هو واهله بيصر اىهم بيسآرون 

وكلى وركب سيارته وطوي وكليوا ُسي 

هال باللي : ًليه وركبت بهسوء وقال حمس 

تلت قلبي مه اوله ألقغااااه ارحبي يَسي 

مه يرحب : ُسي بذجل ابتسمت وقالت 

يبقى وله بالذآق مكاىته 

حمس طابك يسه بيسها وػار ييتصر ًه كل 

طيء واىه ػار بلحنة بس كاىت رزة ٓيل 

ال وهللا ًازي اىا : ُسي ايجابية وكاىت تقول 

ًاشرتك وابس رير البر ًاجلة اىت رجال مه 



ههر رجال وطايل ىْسك وان طاءهللا ان 

حياتوا رييير وبركة وحب وارص وًقاء يارب 

اللهم اميه يارب : حمس باس يسها وقال 

وابضري باللي يقيب راكرتس يبوت ًارِ 

ويه : ُسي ابتسمت وّطست و يسه وقالت 

رايحيه ؟ 

وهللا بوروح الجووب : حمس 

وهللا ؟ م ًمرري : ُسي ٓست بْرح وقالت 

سآرت للجووب 

يالله اول سْرة ميي : حمس ابتسم وقال 

مضوا ًرساىوا لبيوت اهل قاؿي وقْوا 

زارل الحوش والكل يتقسمون و الجمسيه 

رالاااظ : رًس بغراخ وبغوته الرجويل 

!! يبسررراان 



ريير طتقغس ؟ : سكتوا كلهم وقال محمس 

سس حلقك اىا بقسمكم : رًس 

اسلم يالرًس : ٓارس ابتسم وقال 

هللا يسلمك يالْارس : رًس ابتسم وقال 

كاسر : تقسم رًس وكمل كالمه وهو يقول 

وشيب وسالم وشياب وسامي وؿاري بجمس 

ابوي بحكم اىه كبير وميهم مه الحريم 

طوق وًهوز وحويه وسلمى وػالحة 

وبضرى وجيهان وُسي 

واىتوا ؟ : ؿاري تكتّ وقال 

اػبر يبه الحالل بكمل وبجمس جسي : رًس 

اىا ومحمس وٓارس وموغور وزايس وحمس 

والبوات ليه ووًس وبيان وجميلة واليووز 

وسالمتكم 



: محمس ابتسم و جوب وقال بغوته الررّيم 

وهيامك يالرًس ؟ 

مى كاسر : رًس بيسم اهتمام 

وزها اللي حف  ًّ هيام كاىت واقْة وتواهر ر

براسه السًل والتَلي والمكابر ولياز لّ لها 

موجس وكان هالضيء يكسرها كل طوي 

ابتسمت وركبت مى سلمى وقالت لها 

ميليتس موه يالهيام : بهمس 

م هموي حبيبي : هيام ابتسمت وقالت 

كْوو بوتي : سلمى ّطست و كتْها وقالت 

! تيجبيوي 

هو يبي التَلي ؟ وهللا ان : هيام بهمس 

يبضر به 

يوييلليي يهيياااميي كْْووو : سلمى بْذر 



اىتي بتذليه : هيام ابتسمت بؾيق وقالت 

! رقتي تْضل مه هيامي 

اوه ػح اسْه : سلمى 

سكتوا وبسؤا البوات يركبون ٓالسيارتيه 

حقيير : وقاكيهم ػوت كاسر وهو يقول 

رًس ٓرقوا ًه حريموا 

احسه م سوا وهللا : ٓارس بجسية 

يالله م ميوا وقت : محمس 

حمس تقسم وقال لَسي وباليكس زرلت 

ميهم بقوة وكاىت طوي وتقير مه الْرحة 

ًاااازي بروح مى البوات سلمى : وقالت 

وهيام وبضرى ميلييك 

يالله اجل اىا اىسحب : حمس بْرحة ًنيييمة 



ُسي ابتسمت ومضت وركبت جوب بضرى 

اللي ػارت تسولّ ًليها وُسي متحمسة 

وترز ًكس هيام اللي كاىت تقاوم وكل 

طوي تتصكر كيّ ان رًس موسمان م ىقق 

وقسم بالله  )بأسمها اىقهرت وقالت بوْسها 

م يستاهل مسكت يسي قبل طوي اخ 

 (! يالقهر ياررب متى بيستوًب و ىْسه 

سكتت اول م مضت الجموس وام محمس و 

... الباب توزًهم وتسًي يوػلون بالسالمة 

" بيس ثالث ساًات تحسيًسا بروزان " 

وقّ رًس للمسجس ًضان الحمامات 

والبقالة ولحقه كاسر وكاىوا ًيال محمس هم 

اللي ماسكيه القاره 

اسميوين كل وحسة تكتب اللي : رًس بحسة 

تبيه مه البقالة ترا مياز بوقّ 



: ليه ٓست وحاوكت كتوٓه مه ورا وقالت 

ابضر يحبيبي ابضر 

تبضريه : رًس ابتسم وباس يسيوها وقال 

بالجوة يالله 

رجيت ليه وبست تسجل كلبات البوات 

: كلهم ورلغت وارسلتها واتس و رًس وقال 

يرًس الهيام ارسلتها لك 

كويس : رًس ابتسم اول م سمى اسمها وقال 

ىسل رًس ومضى لجمس ابوه وزق الضباك 

رير يبو مؾيى ؟ : وٓتح ؿاري وقال 

طْيك مضذغه اليوم : رًس ابتسم وقال 

وال ًضاين سكتك ؟ 

صييه ًرٓت : ؿاري 



: رًس ابتسم وباس راس ؿاري وقال 

والتسًل يولس اليمة 

يذوووي : ؿاري ٓس وباس راس رًس وقال 

! امسح طسًوة 

يالله ياليؾيس ؟ : رًس لّ لكاسر وقال 

اػبر م ارسلتها حويه : كاسر ابتسم وقال 

للحيه 

تم ارسلتها : حويه ابتسمت وقالت 

تم ارسلتها لك يالرًس : كاسر 

رًس زق تحية واستراح بيس م سمى كاسر 

استترررح : يقوله 

ؿحكوا ومضى رًس للبقالة والبوات ىسلوا 

للحمامات 



: ليه زرلت وسست رضمها وقالت 

! ااآْْْووووه 

: هيام زرلت وسست رضمها مى ليه وقالت 

! ال يارررب 

زرلت ورلغت ورلغوا البوات وبيسها 

" رجيوا للسيارات ًلقول وكاىت الساًة 

رجى رًس واًقى كاسر الكيس  " ١١:٤٠

حقهم ولّ ًلقول وكاحت ًيوه بييه 

هيامه ابتسم و جوب وػست هيام ًلقول 

وارصت الكيس مه حويه وػارت توزو 

بسالها وركب رًس الجمس حق جسه ومس 

يالله وزو : الكيس لْارس وقال 

ٓارس بحماس ػار يوزو ويسأل ويوْجى 

مه تضابه الغوت اللي بيه ليه وحويوه وهو 

للحيه ًجس يستوًب ورلغوا ومضى رًس 

... ولحقه كاسر متجهيه ألبها 



يًبا تحسيًسا بيضة ٧بيس "  "  ساًات تقر

بووام هوا : رًس بتيب ىسل وقال 

يالله ىسلوا الْرش : ٓارس بتيب 

البوات ىسلوا وكاىوا يف برحة ٓاؿية وقالت 

!! تستهبلون ػح : ليه بحسة 

وش ؟ : رًس 

ميليص مستحيييل اىام : ليه بجسية وبرًب 

هوا هللا يسلم الْوازق 

وليه ػازقة : كاسر تقسم وقال 

تسور لوا ٓوسق يبو محمس ؟ : رًس 

! اززهل بس : كاسر 

مضى رًس وركب ومضى ووػلوا لْوسق كان 

آذم الموجوز وىسلوا واستأجروا سويت 

كامل يوقسم ألربى ُرِ وىسلوا كلهم 



وتقسموا باألربى ُرِ ىيست هيام وقالت 

محمس تضيل ايهم ؟ : بتيب 

يروحي وهللا : محمس لّ وبيسه لميس وقال 

وزي لكه بوتي اثقل 

هيام لْت تسور رًس بييوىها وطآته جاي 

وزراىه بيه طْايْه وكان يبي يغحغح 

وش تسويه ؟ : ويروق تقسم وقال 

ابيس السٓت شا مه ولسي : هيام ػست وقالت 

 !

ولستتس ؟ : رًس بحسة 

اللي م يبيوي م : هيام زٓرت بملل وقالت 

يبي ولسي 

تراتس ميي : مضت وقال رًس مه وراها 

بَرٓة وحسة 



طلون ؟ كلوا بسويت : هيام لْت له وقالت 

واحس 

رًس تقسم وطال ايهم مه يسيوها وحؾوه بيس 

كلهم لكه اىا ارصت ُرٓة وحسة : وحسة وقال 

وبسور ُير وزي ارتاح طوي 

تمام اجل الهوت اىتبه أليهم واطوٓك : هيام 

بكرا 

مضت هيام وكان رًس مؾقر يوازيها وقال 

! هيااامي : بحسة وهو يغر و اسواىه 

هيام لْت بلهْة بس كاىت تذْي كل طيء 

الحيه ػرت هيامك ؟ : وقالت 

امضي : رًس وًيوىه حمراء قال بيغبية 

! قسامي بسرًة 



هيام زًست و كبرياءها ومضت وراه ومس 

وزها  ًّ يسه لها وطابكت هيام يسها بيس ر

كاح الحقب ؟ : وقالت 

: رًس سحب يسها لمبسمه وباس يسها وقال 

امضي وبس 

وػلوا لَرٓتهم وزرل رًس وىسل ايهم و 

السرير وزرل وارص زش ومضت هيام وىسلت 

اااااه ههرري : ًبايتها واىسسحت وقالت بألم 

! يويلي والذف القوييييل 

اىسسحت وُمؾت ًيوىها وماهي اال زقايق 

وٓتحت كرِ ًيوها وطآت رًس واقّ و 

هيامي جبتي يل : جواله وبموضْته وقال 

مالبس 

ايه بتحغلها ٓالضوقة : هيام بوياس 



رًس تقسم وُمؾت هيام ًيوىها وهي 

تحسبه بيتجهة للضوقة بس ٓست اول م 

حست بققرة ماء و وجهها وكان رًس 

ميتليها وقريب مه وجهها وطيره المبلول 

يققر و مالمحها الْاتوة ابتسم رًس بذبث 

اطتقت للذمري الحالل : وقال 

طوٓه : هيام كاىت تواهره بحب وقالت 

قسامك 

بؾيى ٓيتس وممكه اّطس : رًس ابتسم وقال 

طوي وهللا مضتاااق 

اىا لك : هيام ابتسمت وقالت 

اهيم اىا : رًس ابتسم وباس رضمها وقال 

وقرب موها وٓست هيام مه الووم و ػوت 

بوت : سلمى وهي تغارخ وتهس هيام وتقول 

!! هييااام يالله بومضي ألبها 



كيب كيب : هيام كاىت مغسومة وقالت 

ايهم مى مييه ؟ 

مى ليه برا : سلمى 

كم الساًة ؟ : هيام بتيب 

 الغباح ٧: سلمى 

هيام تجاهلت وقامت بتيب وُسلت 

وتوؿت ورلغت ػالة وسلمت وقالت 

كل شا حلم ؟ وقسم بالله ماين  )بوْسها 

مضت ولبست ًبايتها وكليت  (! بغاحية 

وركبت ىْس الجمس وهم م رربوا ترتيبهم 

ومضت الجموس متجهة ألبها وكاىت هيام 

تتجاهل رًس وهو م حس وال ٓرقت ميه 

.. بحكم اىه اسوء موها 

 



جاوو  )" بيس ساًتيه وىع تحسيًسا أبها " 

 ( �ألبهتوا 

: رًس وهو يتمسز مه التيب والسواقة 

حمسلله و سالمة الوػول هصا ٓوسقوا وبووام 

وىريح اليوم وكل واحس واهله ومه الليل 

بوروح لألسقبل تجهسوا كيب ؟ 

كيب : الكل بغوت واحس قالوا 

حلمي بيتحقق : ٓست هيام بوْسها وقالت 

اىا ميك وال : مضت وراء رًس وقالت بهمس 

للحيه متبرئ موي ؟ 

م تبريوا لكه ىأزبتس : رًس لّ لها وقال 

طوي 

اىت اللي تستحق : هيام بكل قوتها قالت 

التربية وهللا المهم اىت بَرٓة واىا بَرٓة 

! ماهو اىا اللي ارؾى بسرًة 



م ٓرقت زايم تتهربيه وًصرتس م : رًس 

ارؾى ومسري وش 

الحيه : مضى ووػلوا للَرٓة وقالت هيام 

وش تبي موي ؟ 

سالمتتس : رًس 

اشا اشن النهر واىتي : زرل واىسسح وقال 

ػاحية ػحيوي 

هيام ػست وىام رًس وجلست و كرِ 

السرير وبسأت تَير وتالًب ايهم وػوت 

ؿحكاته كاىت مارصه الجو وػوت سواليّ 

.. هيام الرًس برؿو 

" ًوس ليه الصيب " 

زرلت ليه وىسلت اُراؿها وًبايتها وزرل 

: شيب وراها وطالها بيه يسيوه وقال 

وحضتييويي 



كثثررر : ليه ؿحكت وقالت  ا

: اىسسح شيب وحف ليه بيه احؾاىه وقال 

تيرٓيه تركبيه ريل ؟ 

الغسق متحمسة لكه م : ليه بحماس 

جربت موسمان 

اسميي اشا ػحيتي قبلي واىا : شيب بوياس 

بايق ىايم ػحيوي 

تمام : ليه 

شيب تقسم وباس راسها بقوة وهو يستوضق 

.. ًقرها وىام ًلقول وىامت ليه بحؾوه 

" ًوس بيان " 

بَرٓة ؿاري كاىت بيان ميه هو ورولة 

وًيالهم وكاىت مبسوكة وتالًب مضاري 

: وثريا وايالِ وكْضت وتيبت موهم وقالت 



يالله روحوا لبابا وماما اللي رلوين جليسة 

! اكْال ًوسهم 

كليوا ًيال ؿاري لهم وزرلتهم رولة 

اسْه بيان اطَلتتس ميهم : وقالت بحب 

طسًوة روحي م بيووا : بيان ابتسمت وقالت 

 !

اول م سكرت رولة الباب كليت بيان وهي 

تيرِ ان ُرٓة بضرى بوْس زور ُرٓتهم 

وتجرأت وكليت بسون ًباية وبس كاىت 

متَقية بجالل ػالتها وسكرت باب ُرٓة 

ؿاري ولْت وارتقمت بغسر شياب اللي 

و ويه يحلو ؟ : ؿحك وقال 

: بيان ػررت برًب وكتمها شياب بيسه وقال 

!! اىااا شياااب طْييتس تغااررييه 



بيان كاحت لثمتها وكان شياب يالمس 

طْايْها ورضمها ويواهر زارل ًيوىها 

يوييل قليبي : ابتسم و جوب وقال بتذسر 

! الرهييّ و الشيييه شا كله 

بيان ًؾت يسه وسحبها بسرًة ولْت تبي 

تسرل بس اىغسمت ان الباب يوْتح ببقاقة 

وم يمسيها تهرب مه شياب اللي كان يهس يسه 

ايييه ؟ ويييه : بألم وقال بؾحك 

بتروحييييه الحييه ؟ 

اسْه : بيان ُمؾت ًيوىها وقالت بهمس 

وهللا م اًيسها 

لبيه ؟ : شياب قرب وحف راسه و كتْها وقال 

بيان لْت بقوة وققيت المسآة بيوهم 

اىا تقسمت لتس ووآق ابوتس : وقال بحسة 

ال يجي الرٓؽ موتس يحبيبي 



ابيس ابييس : بيان قالت 

بتغيريه حاليل ليه ابيس : شياب ؿحك وقال 

؟ 

اببيييسز : بيان زٓته وبكت وهي تقول 

شياب اىغسم وهو م توقيها تبكي ابًسا وقرب 

ليييه ي بياااين السمووو : ومسك يسها وقال 

ليييه ؟ 

ايب ازرل : بيان برًب وهي ترجّ وتبكي 

ايب ازرلل الَرٓة 

شياب كلى بقاقته وكاىت بيؾاء وبسون رقم 

ازرلي يالسىيا ازرلي : وٓتح الباب وقال 

استوزًتتس هللا يالقلب والروح والبيان كله 

زرلت بيان وسكرت الباب وراها وقلبها يسق 

طلون يف احس يحبوي : وقالت بهمس 



طلووون ؟ اول مره احس بالضيور ويذوِ 

كسر شياب  ! وال ايب اجربه ورويف ا

زرلت ًلقول ُرٓتها وسكرت الباب 

بالمْتاح وىامت 

" ًوس سلمى وموغور " 

سلمى طهقت ومسكت كرِ القاولة 

ااااااه اهلكوي اهلكوي الحمل : وقالت بألم 

هللا يتمم : موغور كلى مه الحمام وقال 

لتس و رير ويقر ًيوىوا بضوٓه ولسىا 

سلمى ابتسمت بألم وٓتحت يسيوها لموغور 

موغور قررت : اللي تقسم وحؾوها وقالت 

اسمه 

ٓساتس لبى روحتس : موغور 



سلمى بيست وجلست و ٓذوش موغور اللي 

بسميه قاؿي به : سحبها لحؾوه وقالت 

موغور به ًبسالرحمه 

و جستس ؟ : موغور 

ايه او جسي ابو امي قايس اسمائهم : سلمى 

لها هيبتها ويستاهلون السماوة 

ابس حبيبي رصي راحتتس : موغور بحب قال 

واي طيء ييجبتس قويل يل 

سلمى ابتسمت اول م تصكرت تيامل شيب 

ميها هي ورواتها وكيّ كان قريب موهم 

بسميه شيب : وواقّ بغْهم زايم وقالت 

بوتنر ليوم الوالزة : ؿحك موغور وقال 

وبضوِ ألىتس كل طوي تَيريه 

ال رالظ شيب ييوي شيب : سلمى بجسية 



ابس يبضر بالسماوة : موغور ابتسم وقال 

الصيب 

: سلمى حؾوت موغور بكل قوتها وقالت 

 ايام ٤احس اين بولس بيس 

هللا يجيب الذير : موغور حاوكها وقالت 

اميه يروحي : سلمى 

: اىسسح موغور وػررت سلمى وهي تقول 

يذذيي طْيييك 

موغور ؿحك وحؾوها وىام وىامت سلمى 

ميه والكل ىاموا وهم متحمسيه لألسقبل 

.. ٓالليل 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا



اخ يحباااااين ان طاءهللا يوػلكم البارت  )

واستمتيوا ٓيه احبكم وىضوٓكم ببارت 

 السبى االِ اللي ٦٢قريييب ًوؿوا بارت 

 ( �رسرىاها

موغور ؿحك وحؾوها وىام وىامت سلمى 

ميه والكل ىاموا وهم متحمسيه لألسقبل 

.. ٓالليل 

" يف بيوت اهل قاؿي " 

وش شا الهسوء الشييه : ابو رًس ابتسم وقال 

وهللا ان لهم ٓقسة : ام رًس ؿحكت وقالت 

ػح لكه طيبوا وال ًاز ٓيوا قوة : ابو هيام 

لألزًاج 

ػازق : ابو رًس 

كيب قالوا لكم متى بيرجيون ؟ : ام هيام 



ال وهللا لكه رلوهم ىبي ىرتاح : ابو رًس 

وًيالوا الواحس موهم اكول موي وميليهم 

روِ ان طاءهللا 

ان : ام هيام وام رًس بوقت واحس قالوا 

طاءهللا 

طرايكم ىروح ًوس ًبسهللا اليوم ؟ : ابو هيام 

رالظ كلمه وىضوِ : ابو رًس 

ابو هيام سحب جواله ولبس ىنارته وػار 

يسور حتى وػل لرقم ابو ؿاري وزق ًليه 

ورز واتْقوا و ًضاء رْيّ وكلية ٓالثمامة 

 ..

"  الليل ٧ٓالْوسق بأبها تحسيًسا الساًة " 

 [ًوس هيام الرًس  ]

رًس م وزك تغحى ييوي ؟ : هيام بملل 



رًس وهو حاـ المذسة و راسه زٓر بيغبية 

ويميه بالله اشا م سسيتي : وقال بحسة 

! حلقتس م يحغلتس كيييب 

كيب اىت : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

! قلت ػحيوي 

: رًس اىْجر ًغبية وقال بغوت هس روحها 

اىوققمممييي 

سكتت هيام وقربت مه رًس اللي كان قاًس 

و السرير وًيوىه حمراء وًروقه بارزة وكان 

! اقل م يقال ًه رًس ٓحالته شي وحص 

وزي : هيام مسكت وجهه وقالت بهسوء  ًّ ر

وطْييك ؟ 

رًس بيس يسيوها بقوة ومسح وجهه وطوبه 

ابيسي موي : وقال وهو يغر و اسواىه 

تكْيه مايب اوجيتس تكْيه ابيسي 



هيام بيست بحسن وػست وقالت بوْسها 

يارب م يكون اللي  )بألم وهي ماسكه قلبها 

ٓيه مرؼ يارب م يكون يتوجى مه زارله وال 

هو قازر يْغح ًه اللي ٓيه يارب احْم 

وزي مه كل طر  ًّ  (ر

مضت وارصت ايهم وكليت بيبايتها للباقيه 

اللي تجميوا تحت 

 [ًوس ليه الصيب  ]

ػحيت ؟ : ليه رلغت ولْت لصيبها وقالت 

ايه يالله : شيب سلم بيس ػالة اليضاء وقال 

مضيوا يليوي 

يالله : ليه ابتسمت وقالت 

مضوا وكليوا للييال والبوات اللي كاىوا 

ٓاالستقبال تحت 



هاه طرِ الضيد شيب : ٓارس لّ وقال 

سالم ًليكم : شيب ابتسم وقال 

رًس ػحى : الكل رزوا السالم وقال كاسر 

يهيام ؟ 

ايه طوي ويجي : هيام بهسوء قالت 

وقسم بالله الولس ماهو ًاجبوي : محمس 

! اليكون ٓيه طيء 

وش بيكون ٓيه ييوي ؟ : كاسر ابتسم وقال 

ال رير ان طاءهللا م ٓيه اال اليآية : ٓارس 

جلسوا الييال يوتنرون رًس يوسل ويتوجهون 

لألسقبل اللي كان قسام الْوسق بالؾبف 

.. ويتبى لونام الْوسق 

" ًوس البوات " 

هيام طْيتس ؟ : سلمى 



هيام لْت وكان الحسن كاُي و مالمح 

م ٓيوي طيء : ًيوىها مه ورا الوقاب وقالت 

ًليوا ؟ : سلمى وحويه بوقت واحس قالوا 

رًس : هيام قربت موهم وقالت بغوت مهسوز 

اللي ٓيه مو مكابر وال ػس اللي ٓيه مرؼ 

! واىا قاًسة اتجاهل ًضان م اوسوس 

: حويه طهقت وقْلت ٓمها بيسيوها وقالت 

ال يارب 

وش اللي : سلمى احتست ىنراتها وقالت 

تَير ٓيه ؟ 

كل طيء ماهو رًس القسيم ابًسا حتى : هيام 

! رًس اول م تسوجته م كان كصا 

يمكه : ػالحة مه وراهم ؿحكت وقالت 

حسسوتس ًليه واللي ٓيه ًيه او حسس 



ػح اين م احب : اليووز بهمس للبوات 

ػالحة لكه ممكه اىها ػازقة 

يمه بوات ال ان طاءهللا : حويه 

وش اليلم ؟ : ليه جلست وقالت 

وال طيء : هيام 

ليه ابتسمت ولْت لوًس وػاروا يتكلمون 

ًه الذيول وًه حماسهم لها 

اىتبهي له : حويه همست بأشن هيام وقالت 

وكل طيء تضوٓيوه ٓيه مه تغرِ قويل 

لْارس او ليه ألىهم زكاتره 

يالله يبوات رًس ىسل : سلمى 

قاموا الكل مه ًيال وبوات اول م طآوا 

رًس ىازل بثوبه االسوز وطماُه االبيؽ 



ومشيه اكرآه اللون االزرق ابتسم بكالٓة 

سالاام يرجال كولت ًليكم طيء ؟ : وقال 

ٓارس ابتسم وًلقول بسل مالمحه لجسية 

ايه كوللت !! تستهبل : وقال 

رًس ػس مه ارتْاو ػوت ٓارس ًليه وقال 

سس حلقك وال ترٓى ػوتك ! كيب : بحسة 

!! ًلي 

رالظ يرجال : شيب ابتسم بتوتر وقال 

مضيوا 

يالرًس : تقسم ٓارس ومسك شراو رًس وقال 

ٓيك طيء ؟ 

تكْى تيب السْر : رًس بيس يس ٓارس وقال 

بس مسري احغلها موك وال مه هيام رالظ 

! لياز تسألون 

بكيْك : ٓارس 



استيجل ٓارس رقواته وترك رًس وراه 

اىتبه لرًس : وتقسم لمحمس وقال 

!! ررطضتتوي : محمس اىْجى وقال 

ٓارس ابتسم لمحمس وابتيس ًوه ومضى 

اسميوين سألت : وػار قسامهم كلهم وقال 

ًوه والبوات لهم قسمهم ييوي م بوكون 

ىسري ًوكم وسالمتكم مسؤوليتكم تمام ؟ 

البوات بحماس ألىهم بيضيلون ًباياتهم قالوا 

ايييه : 

!! ًسى م هوا رالِ : رًس احتس ػوته وقال 

!! ٓالضارو ترا اقغروا حسكم ًساه م يقلى 

! رًس روقوا م ٓيه احس : محمس 

محس مسليهم كثركم : رًس مسح طوبه وقال 

طسرل زلى ؟ : هيام قررت تتسرل وقالت 



لّ رًس لغوتها ًلقول وتقسم بسرًة 

ومسك رسَها بقوة وّطسها ًليه وحف يسه 

الثاىية ورا رغرها وقال وهو يهمس بحسة 

ييوي لمتى ؟ : ٓأشىها 

هيام كاىت تستوضق ريحة اليوز وتحس 

بحؾه رًس السايف اللي لقالما اطتاقت له 

احبك يالرًس : ابتسمت بحب وبؾيق وقالت 

رًس ارتيس بيس كلمتها اللي جات بوقت م 

كان رًس مستيس يسميها وابتيس ًلقول 

اىتبهي لوْستس وأليهم : وػس موها وقال 

ابضر : هيام ابتسمت وقالت 

مضى رًس والييال وراه وزرلوا البوات قسم 

الحريم 

يهال وهللا مرحبلي : الموهْة بأبتسامة 

مليييون 



هللا يبقيتس : سلمى ابتسمت وقالت 

ماىتو : الموهْة استَربت اللهجة وقالت 

مه اهل السيرة ؟ 

يحللوو لهجتكم ال : ليه ؿحكت وقالت 

يروحي كلوا مه الرياؼ 

هال هال ىورتوىا : الموهْة ابتسمت وقالت 

ميكم هسى 

تضرٓوا : حويه ػآحتها وقالت 

الضرِ يل ًيوين وابس اي طيء تبوىه : هسى 

ابضروا به واستمتيوا ميوا 

زرلوا البوات كلهم بَرٓة ػَيرة وكاىت 

وحسة ٓيها تقولهم القواًس والمالبس اللي 

المْروؼ يلبسوىها وكل البوات اىغاُوا 

للقواًس وبسؤا يلبسون ويذلغون وتجميوا 

وكاىوا كلهم ىْس اللبس اال سلمى ووًس 



اللي جلسوا يف بيت الضير يراقبون الغَار 

مه بوات وولس ؿاري ورتاًما بليما بحكم 

اىهم حوامل وممووو يركبون الذيول 

حويوي : هيام وهي تتوْس بغيوبة قالت 

بتركبيه ؟ 

!! كبًيا : حويه بحماس 

اييه و رير ان : هيام برًب وبان و مالمحها 

طاءهللا 

: حويه ققبت وكاىت كاتمة الؾحكة وقالت 

هيام الرًس رايْة ؟ 

هيام بكل قوة تيكس الْوبيا اللي ٓيها مه 

طسززًووووه ًيييب ًلييتس : الذيول 

كْووو : حويه ؿربت ههرها بذْه وقالت 

! ًلييها بوتتيي 



هيام ابتسمت بكالٓة وزرلت للميسان مى 

... البوات الباقييه مه بيان لليووز 

" ًوس الييال " 

زرلوا واىقلقوا كلهم للذيول بحكم اىهم 

رياليه وييرٓون للذيل اال رًس وٓارس اللي 

جلسوا يضربون طاهي اول طيء 

كب ٓرس ابيؽ وػار  كاسر كلى وهو را

يراقغه و ارؼ الميسان وطوي وبسأ يركؽ 

ٓيه وزرل شيب ميه وهو يقول بغوته 

حااااااايي : الثقييل 

وكان الذيل االسوز يوآس الْرس االبيؽ 

وكاىوا كاسر وشيب يتالحمون ٓالميسان 

واػوات ؿحكاتهم متيالية باالجواء 

ٓارس وراك م تركب ريل ؟ : رًس بهسوء 



م بروح وال بستمتى اال اشا ًلمتوي : ٓارس 

وطْيك 

ابس ىْسيتي بذضمي : رًس ابتسم وقال 

واحس اين تيباااان 

وش اًراؿك ؟ : ٓارس ققب وقال 

مسري ارهااااق وًقص زايس والجوو : رًس 

السايس 

!!!! السكررري : ٓارس طهق وقال 

! اشكر هللا يالْااااارس : رًس ٓس وقال 

هصي اًراؿه لكه مسري ان طاءهللا : ٓارس 

ال 

امص امص : رًس ًضان يوسي ىْسه قال 

ىركب وىحغل مه هللا رير 



مضيوا وميليك ان : ٓارس ربف كتْه وقال 

طاءهللا م ٓيك طيء 

قاموا ٓارس ورًس زارل االسقبل وكل واحس 

... ٓيهم يسور له و ريل 

" ًوس البوات " 

يالله : قمراء بغوت ًايل ػررت وقالت 

يبواااات يالله 

ليه بحماس كاىت تمضي بهسوء بذيلها 

! يييجووه : وقالت 

طقْتها بيان وهي تركؽ وٓاتحة يسيوها 

ًاااااش : ٓالهواء وقالت 

! الكلبة طلون تيرِ : ليه بغسمة 

ايه بيان تحب الذيل اػالً : بضرى مه جوبها 

كيس ًوسها ربرة  ا



بوات يجوه بس يذوِ : ًهوز برًب 

قمراء ؿربت ريل ليه وكار ٓيها وػررت 

: ليه بأًلى ػوتها وهي تقول 

!!! يييييممممههه 

يالله يالله : قمراء بحسة 

ؿربت ريول بضرى وًهوز وركؾت ٓيهم 

وتمسكوا البوات وػارت الذيول تالحق 

بيؽ بتواُم والبوات يؾحكون كلهم 

هيام برًب وهي ترجّ وتحاول تركب 

كبر الذيول  الذيل وكان اسوز وكبير ومه ا

اللي ًوسهم 

رايْة ؟ : رزان 

طوي بس : هيام ابتسمت برًب وقالت 



رزان ابتسمت وساًست هيام وركبتها وقالت 

رالظ بسحبه للميسان وبيسها تغريف ميه : 

هيام مقسرت تقول طيء وهست راسها بويم 

ومضت رزان وهي م ركست ان الذيل هااايج 

واول م وػلت للميسان كان هاجس وبس 

يوتنر االطارة 

يالله امضي ٓيه : رزان 

هيام ػارت تؾرب برجولها بذْه وقالت 

رزان بغوت ًايل بيس م ؿربت رلّ الذيل 

يلللالااا يالبققققلل : 

وقّ البقل و رجوله الذلْية وػهل بأًلى 

ػوته وركؽ بهيام اللي كاىت مْجوًة 

ومتمسكة ٓيه بقوة وتغارخ برًب 

: قمراء ركؾت وهي تقول بغوت ًايل 

!!! البقل هاااايج يرزاااان 



رزان طهقت وركؾت وراهم بس محس 

يوآس سرًة البقل اللي كان مه اسرو 

... الذيول ٓالمؾمار كله 

" يف قسم الرجال " 

وش شا م كأىه ػوت البقل : ىازر ققب وقال 

؟ 

اهه اىه هو : حميس 

كثرهم ربرة  ىازر كان مه اطجى الْرسان وا

وكان متوسف االسقبل بالْرس حقته ابتسم 

يالله يرجال كملوا : وقال 

وماهي اال ثواين وؿرب البقل بالسياج 

وكسره بكل قوته وركؽ كالى بهيام و ههره 

لقسم الرجال وم كان ٓيه طيء يسترها 

كاىت البسه توب ابيؽ يكضّ لوا رغرها 

وههرها وجيوس اسوز وجسمة الذيول السوزاء 



وطيرها القويل اللي يالمس رغرها 

الموحوت كاىت اراشه 

لْوا الرجال كلهم وكاىت ماهي قازرة كاىت 

تبكي وتغارخ وترجّ والهي قازرة تترك 

ا مه اىها توغاب وتقيح كيحة  ًٓ الذيل رو

كتْت هيام اىها تسكر ًيوىها وتحاول  قوية وا

تسحب اللجام لكه البقل م كان يستجيب 

.. ابًسا 

!! ااىويي وهللا قسز زرريييت : ىازر بغراخ 

ركؽ بالْرس حقه وكاىت توآس البقل 

اسمييييي : بسرًتها ووػل لهيام وقال 

اىتيي قسها امسكي يسي امسكيها 

هيام لْت برًب ومسكت يس ىازر ًلقول 

وسحبها وارتْيت هيام مه البقل ومسك 

بيسه الثاىية رغرها وّطسها ًليه وقال 



اىتي بذيير ؟ رالظ ميي : بغوته الررّيم 

ميي اىا 

هيام حاوكته وهي تبكي ومرًوبة وتضاهق 

ابتسم ىازر وكاىت احس يسيوه و رغر هيام 

والثاىية تقبقب و ههرها بذْه 

حااااااي يالضقرررااء : ارتْى ػوته وهو يقول 

لْت الْرس حقته وػارت تتراقع وتمضي 

ببقىء وهي متجهة لألسقبل 

" ًوس رًس " 

لّ ًلقول واول م لمح رغرها ومالمحها 

ًرِ اىها هيامه وكان مغسوم ويواهر 

وتوسيت ًيوىه اول م طاِ ىازر بالْرس 

حقته يالحقها كان واقّ ويرجّ مه 

اليغبية وكل رلية ٓيه تحترق وتوضوي و 

هيامه وم زاز القيه بله اال لمسة ىازر لذغر 



هيام اللي تيتبر هالموققة محرمة لَير 

! الرًس 

 

: رًس وًروقه بارزة وًيوىه حمراء قال بحسة 

! هللا يليه والسيييوه 

محمس ٓس ًلقول وهو يبي يلحق و ارته 

ويسترها وم كان رًس اقل موه كان يركؽ 

وهو رآى ثوبه 

ىازر ىسل مه الضقراء ومسك هيام مى 

اىتي : رغرها وىسلها وكان قريب موها وقال 

بذير ػح ؟ 

ايه بذير : هيام بهسوء وهي تضاهق 

ىازر مس يسه وكان بيمسح رسها بس الجمته 

اًووبوووك م : لكمة محمس له وهو يقول 

!!!! تستتححيي 



ٓس محمس لهيام وُقاها بضماُه وحؾوها 

اىتي بذييير ؟ : بكل قوته وقال 

: هيام حاوكته وهي تبكي وقالت 

الذييل يحموز ..حمووز الذي..حمو

محمس ابتسم وهو يرجّ مه اليغبية بس 

حغل رير : م كان يبي يشيسها و هيام وقال 

يييوين امضي ميي ازرلتس قبل يجي 

الرًس 

: رًس مه وراه ػرخ بأًلى ػوته وهو يقول 

!!! ووييوه اببوه الككلبب وييييوههه 

كااااسر شييييب : محمس لّ وقال 

وػلوا كاسر وشيب ومسكوا رًس اللي كان 

ْٓككوويي يالحقييير : يقاوم ويغارخ ويقول 

!!! اىت وييااااه ورررووا موويي 



رالظ يالرًس : كاسر بحسن و حالة اروه 

رالظ 

: تقسم حميس وسسز لكمة لمحمس وقال بحسة 

!! وككسسرر يكسرك تؾررب الوازر 

يحييووااان م : كاسر ترك رًس وٓس وقال 

!! تؾؾررببه 

كاح كاسر ؿرب يف حميس وتجميوا الرجال 

ًليهم تحت ػسمة هيام اللي رجيت 

بذقواتها وكاىت بيوهم كلهم تضوِ رًس 

يواهرها وهو واقّ وىنرته حازة وحست 

ٓيها اىه يواهر بروحها رآت وػست 

وركؾت وارتقمت بوازر اللي مسك يسها 

تيرٓييوهم ؟؟ : وقال 



هيام كاىت بتتكلم بس اىغسمت اول م تلقى 

ىازر كّ مه يس ليه ايل ػررت ٓيه وهي 

! يحثاااالة كييّ تلمسسها : تقول 

تقسمت وسحبت هيام وزرلتها ًلقول 

بيااان الييال يتهاوطون ػح : وقالت بضرى 

 !!

 و شياب ٧بيان ىاهرت براسها وطآت 

يارب اىه بذير : طهقت وقالت 

اىغسمت اول م طآت شياب يركؽ لجهتها 

ارركؾيي يبوت ًبسهللا : ومسك يسها وقال 

 !!

شياب كاىت طْته السْلية توسِ ووجه مورم 

وىسلت بيان ًيوىه ليسه اللي كان الِ و يسه 

طْيتس ًضاىتس م تحليه يل : وقال 



بيان ؿحكت واىقلقوا وقْوا بييس ًوس 

شياب زق و : المسرل حق الرجال وقالت 

الضركة االن 

شياب كلى جواله وهو يالمس بيسه الجرح 

اللي بضْايْه ومضت بيان للْوسق بيس م 

طآت البوات وؿاري وحمس ميهم وقالت 

 (! يجيله بؾلوًي ًوك يصياب  )بوْسها 

اما ًوس ليه وهيام استوقْتهم يس رًس اللي 

مسكت شراو هيام وسحبها له ًلقول 

وارتقمت هيام بغسر الرًس اللي كان يرتْى 

ويوسل مه اليغبية وقالت بهمس وزموًها 

.. رًس زقيقة اطرح: ارصت مجراها 

سسززيي : قاكيها ػوته الحاز وهو يقول 

! حلققتتسس 



رٓيها رًس مه االرؼ وهي بيه يسيوه 

ومضى ٓيها مه ورا المكان كله وزرل مه 

رًس : باب الْوسق الذلْي وقالت هيام برًب 

! رًيس وش بتسسووي ىسللويي 

!!!! اىوققمممييي : رًس بحسة وهو يغارخ 

وزرلها الَرٓة وسكر الباب وراه وقال بغوت 

! زقاااايق واجيتتس : ًايل 

كلى وسكر الباب بالبقاقة ًضان م يسمح 

لهيام تقلى مه وراه وراح ركؽ ًلقول 

واول م كلى سحب يسه ورجيها وراه وزٓيها 

: بكل قوته وارتقمت بوجه ىازر وقال بغراخ 

مموه اىوتت ًضاااان تلممسس امالااك 

!!! الرًس 

!! وررر موويي : ىازر بألم قال 



رًس ػرخ بكل قوته والكل ًرِ ان البوت 

اللي كليت حالله وملكه والكل اجسم اىه 

بيس الغررة شي مياز مى الرًس ػوت كان 

!! طللووىه تجرأت اػغالً : رًس يقول 

! ولمسسستها 

: ٓارس ركؽ ومسك رًس مه كتوٓه وقال 

رالظ يالرًس اليه الضيقاان رالااظ 

كان رًس يتوْس بغيوبة وػوته ػار 

مبحوح مه الغراخ وقام بالَغب والقوة 

بيس م سحبوه ٓارس ومحمس وؿاري مى 

بيؽ 

!! رًيس استههس بالله : ؿاري 

يرجال امسكوه : محمس 

رًس قام ووقّ و رجوله وزٓيهم بكل قوته 

وركؽ وؿرب ىازر و بقوه ومضى وهو 



يترىح ويرجّ مه الَؾب اللي اجتاحه 

مضى وكلى مى المغيس ووػل للسور 

المقلوب وكلى ومضى لباب الَرٓة وٓتحها 

بالبقاقة وزرل بسرًة وبكل قوته وٓست 

رًس تكْى ال : هيام وقالت بذوِ مه طكله 

تسوي يل طيء 

رًس تقسم ومسك ٓكها بكل قوته وقال بحسة 

ليييهه م بييستييه مووتس ليييه : 

ليييه م !! سمححتتي له يلمستتس ليييه 

قاومتتيي مثثلل م تسووييه مييي ليييه 

تحاوكيييوهه وتقربيييوه لغسرتتس لييه م 

رجيتيي بذقوااتتس مثلل م تسووييه ليي 

ليييه يهيااامي ليييه تحبيييه تحرقييه 

زممي ليييه سمحتتيي لَييرري يالمس 

!!!! رغغررتس لييييه 



هيام اىْجرت تبكي اول م سميت اسمها 

وزها وقالت بغوت  ًّ ارييًرا مه موقوق ر

كوتت راايْة يالرًيس كوت : متققى وباكي 

ابيي الذييل يوقّ وم حسييت بوْسي 

وهللا م كوت اقغس ابس وهللا اسسسْه 

ووزي  ًّ ير

رًس زٓيها وكاحت هيام و السرير واًتالها 

وسسز لكمة بكل قوته و الْراش جوب راس 

اااااه يالهيييام موه بيقْْيي : هيام وقال 

!! الوييراان اللي زارليي موه 

هيام كاىت مرًوبة مه طكل رًس كاىت 

اسْه : ترجّ ومغسومة موه وقالت بهسوء 

اسسْه وهللا اسسْْههه 

تغسقيه كوت ايب : رًس ابتسم بحسن وقال 

اشبحتس واشبحه اول م طْتكم كوت اتموى 

اين اموت وال اطوٓتس كصا 



تكْى يالرًس وهللا م : هيام بكت وقالت 

! اقغس واىت تسري 

: رًس قرب والمس رضمه بذضمها وقال 

تكْيه يالهيام مياز ػرت ازري بضيء ابس 

كيب ؟ مياز ازري ًه طيء ووزي اين مت 

! وال طْتتس مى الحقيير شاك 

هيام كان ػسرها يرتْى ويوسل مه قرب رًس 

والرًب اللي بقلبها مه ًروقه وػوته 

المبحوح وًيوىه اللي تقلى طرار موها 

م كاىت : وجميت ىْسها بغيوبة وقالت 

ىيتي كصا كيّ اطرح لك كيّ آهمك اين م 

... كوت

قاكيها مبسم رًس اللي اىحف و مبسمها 

توسيت ًيون هيام وهي تضوِ زموو رًس 

ىازله مه ًيوىه وحست بحرارة بكل جسمها 

اول م زرلت يس رًس مه ورا رغرها ورٓيها 



له ترك رًس مبسمها وقرر يوسل لوحرها تحت 

قلبيي ليييه  )ػسمة هيام وقالت بوْسها 

ورًيس وش قاااًس يسووي ؟؟ !! يسزق كصاا 

الززم اترككه واسسمح له الزم م ارلي اللي 

بيس كالم هيام  (! ػار يشيس الثَرة بيووا 

مسكت رقبة رًس ورٓيت وجهه لها وقالت 

رًس : بتذسر 

م ايب : رًس باس رسها بقوة وقال وهو يرجّ 

اسمى كلمة موتس 

يالرًس اىا : هيام اىْجرت تبكي وقالت بحرقة 

لك بس اراِ يكون بس تذْيّ ًغبيتك 

وبيسها ترجى تسًل وتكابر وتبيسين موك 

رًس ابتسم وبيس طيرها ورا اشىها وقرب 

: والمس اشىها بضْايْه وهو يقول 

ايب قلبتس يبازلوي ُرامه يصهل اليضااااق 



وحبه تموت اجياله ما توػل مواػييييله  

واًقيتس قلبه تْساتس ىبؾاته باالطواااق  

واًقيتس ُرامه تيجس البضر ًه  

تْاػيييله 

وزتس  ًّ يهيامي جيتتس كلي وقلب ر

مضتااااق 

بازليوي واىهي اليتب وآهمتس قلبي 

ومراسيييله 

 -

اىهى رًس قغيسته وباس ًوقها وقال بغوته 

وش قولتس يبوت سيّ ؟ : الررّيم 

هيام ابتسمت بحب وبرؿى وحؾوته بكل 

وهللا اين لك وػح لساىك : حب وقالت 

يضاًري 



ػح : رًس ابتسم وباس رضمها وقال 

بسىتس 

ارتْى رًس وكان يبي يوسل ثوبه بس كاح 

بقوله مَمى ًليه وركؾت هيام وطهقت 

: بكل قوتها وحست ان روحها كليت وقالت 

!!! ررررًييسزز 

رًس م رز وكان مَضي ًليه اثر اليغبية 

وارتْاو الؾَف ًوسه اىْجيت هيام وػارت 

تبكي بضكل مرًب وهي تضوٓه كايح 

والسبب االول واالرير هي كاىت هيام 

ماسكة راسها وتضاهق وتقول بغوت طبه 

اىا السبب اىا سبب كل طيء : مسموو 

سيء ػار لرًس لو اىه م تسوجوي م وػل 

!! للحالة شي اىا السبب 

كاحت بقولها وكاىت ترجّ ومسحت 

زموًها بيوّ وركؾت وارصت جوال رًس 



: مه جيبه وكان ًليه رمس بكت هيام وقالت 

كللممهمم  !! كييّ ا

ركؾت للتلْون اللي كان جوب السرير 

وزقت و االستقبال 

ايوه ؟ : موهّ االستقبال 

اكللبووا االسسياِ االاان : هيام برًب 

 وال اقسرر آتح ٥٤٦زووجي كاح واىا بَرٓة 

الباب بسون البقاقة 

! االااان : موهّ االستقبال برًب 

ركؽ واتغل و االسياِ وارص بقاقة بيؾاء 

وركؽ ًلقول واليمال والموهْيه ميه 

احس ييرِ رًس : ووقّ وقال بغوت ًايل 

به محمس ؟ 



ؿاري وٓارس كاىوا زارليه بيس م كلبوا 

ًضاء للباقيه وٓسوا للموهّ وقال ٓارس 

!! ايييه وطص : بحسة 

.. كلبوا االسياِ له: موهّ االستقبال 

قاكى كالمه ركؽ ؿاري وٓارس للمغيس 

وركبوا قبل الكل وكليوا للَرٓة وهم يسقون 

و الباقيه وييلموىهم وٓس كاسر اول م ًرِ 

وىسل مى الساللم وهو يحلّ ان مياز ميه 

.. روح 

" ًوس هيام الرًس " 

هيام كاىت حاكه راسه و ٓذوشها وتبكي 

بحرقة وكاحت زميتها و وجه رًس وتحرك 

ووزيي : بهسوء وٓست هيام وقالت  ًّ ! رر

رًس ٓتح ًيه وحسة وقال بغوت مبحوح 

وش ػار ؟ : ومتققى 



هيام زاز بكائها وحؾوته بكل قوتها وقالت 

اىت بذيير ػح تكْى كموي اىك : بحرقة 

بذيييير 

رًس ابتسم ورٓى يسه بغيوبة وحاوكها وقال 

اىا بذير بس ايب موية : 

هيام ٓست ًلقول و ٓتحة الباب وزرل 

كاسر وهو يرجّ مه الرًب وػست هيام 

!! كاااسر اىتنر : وقالت 

: رًس بحسة وهو م يبي ييغب مه جسيس قال 

! ػسز ووجى 

ال بذير اجل زامك : كاسر ابتسم وػس وقال 

للحيه تَار 

تيال : هيام زرلت بالسوالب وقالت 



زرل كاسر ومس يسه لرًس اللي مسكها وقام 

بغيوبة وًلقول حس بسورة وجلسه كاسر 

! اهسا اهسا : و السرير وهو يقول 

بذير ميليك بذير : رًس جلس وقال بألم 

ٓارس وؿاري زرلوا ًلقول ركؽ وقال 

! ويييه رًيس : ٓارس 

البلضة الكل زرا ؟ : رًس ابتسم وقال 

ٓارس اللي ًلموي اػالً : كاسر 

واالسياِ تحت هصي ؿريبة اىك : ؿاري 

متسوج روآة 

!! اسياااِ : رًس وكاسر بالوقت ىْسه قالوا 

ؿاري رير ؟ : هيام مه زارل السوالب قالت 

تحرؿه ًلي وال وش 

بسم هللا ويييوها شي : ؿاري ٓس وقال 



م يحتاج يييال : رًس ؿحك وقال 

! اال يحتاج سس حلقك : ٓارس بجسية 

اوووح : كاسر حف يسه و ٓمه وقال 

ٓارس وزه يوجلس وكاسر مثله : رًس 

اسميوا ىكوسل االسياِ ؟ : ؿاري 

االن تكْى : رًس 

اىكتم ورلوي اطوِ !! ؿااااري : ٓارس بحسة 

! طَلي 

اسميوي يالْارس اىت زكتور م : رًس بجسية 

يحتاج شا كله 

احلّ ؟ ومه : ٓارس ؿحك بسذرية وقال 

ويه يل اُراؼ ؟ اسيْك بيسيوي 

ػح بس : رًس حك راسه وهو يؾحك وقال 

اىا م ٓيوي طيء بس ًضان اليغبية 



! وهللا م الومك اول مره اطوٓك كصا : كاسر 

البركة : رًس مسح وجهه وطوبه وقال 

بالَيرة يذوي 

اييه يالرًس قلوا ىَار : كاسر ربف كتْه وقال 

بس مو كصا تكْى 

اال وهو ػازق اػالً حتى محمس : ٓارس 

اسوء موه 

آا وطْيه حموز : رًس لّ لْارس وقال 

مسري كاح ًليوا تحت ؿرب بوازر : ٓارس 

وىقلوه للمستضْى وجات الضركة بس 

حليواها وحقيوا ًليه قؾية تحرش 

يالبييييه يييال ًمي : رًس ابتسم وقال 

! وزرو جوبي 



ابضضضر : ٓارس زق تحية لرًس وقال 

بيسزك 

وحموز ويوه ؟ : رًس 

رصوه يستجوبوىه وتوه يرجى وراح : ؿاري 

مى بضرى 

كيب واىتوا مه ويه جاييه : رًس تْهم وقال 

وش االكياس شي 

ًضاء تيالوا : ٓارس رٓى االكياس وقال 

وممكه تْيسك الضوربة اللي ميه 

! رًس اكليوا رالظ : هيام بتيب 

رالظ سميتوها : رًس قام وؿحك وقال 

ػح ؟ بجيكم بيس طوي 

التقولون : ؿاري ؿحك وقال 



رًس هس راسه بويم وكليوا الييال وسكر 

الباب ولّ واىغسم بهيام اللي حؾوته بكل 

يارب لك الحمس والضكر يارب : حب وقالت 

الحمسلله و رًس والحمسلله و سالمته 

رًس ابتسم وباس راسها بقوة وحاوـ بيسه 

يحبيب الرًس اىتي اىتبهي : رغرها وقال 

البرز يسرلتس وبسيل وتيايل ًضان ىقلى مى 

بيؽ 

هيام ابتسمت وارصت طهيق وزٓرته بكل 

وااااه وريب توووبة اركب ريل : قوتها وقالت 

! توووبة 

ًوايف يالسىيا م ػار اال كل : رًس ابتسم وقال 

رير 

هيام زرلت وىسلت التوب قسام اىنار الرًس 

اللي ابتسم وهو يضوٓها ػارت تجاريه 



اطوِ بيؽ : ؿحك وتكى و الجسار وقال 

الواس ػاروا يجارون ؟ 

هيام ابتسمت بس م رزت ولبست بلوٓر 

ابيؽ وتركت الجيوس ًليها وٓسذت الجسمة 

: وارصت طوز ثاين واىغسمت اول م قال رًس 

والجيوس بتذليوه مايل حق بْذوشتس اىا ؟ 

رًس رير : هيام لْت له وهي تؾحك وقالت 

؟ 

رًس ابتسم ولّ للمراية وؿبف طماُه ومس 

يسه لهيام ومسكتها ورٓيتها لها وباستها 

ييساين م اىحرم موك : وقالت 

هيامي : رًس لّ لها وهو موسى ًيوىه وقال 

وريب م يغير لتس كييب تسمييه 

يويلي وياله وش : هيام ارتيبت وقالت 

سويت 



! تجيبيه راسي : رًس ابتسم وقال 

سم رالظ : هيام 

ايه طاكرة بوتي : رًس 

رير وش بوتك : مضى وهيام تهاوطه وتقول 

 !

! ايييه بوتي : رًس ؿحك وقال 

هيام تركت يسه ولبست ًبايتها الثاىية بحكم 

ان ًبايتها اللي ًليها تركتها ٓاالسقبل بيس 

اللي ػار ورصوها البوات ميهم ورلغت 

: وكليت ورا رًس اللي باس راسها وقال 

يحلو الهيام ويغَرها 

وش : هيام ًقت رًس ىنرة وؿحك وقال 

اسوي ىققققة مقسر 



هيام ابتسمت وكليوا للمغيس متجهيه 

كبر الَرِ  لسويت موغور اللي كان مه ا

.. بحكم اىه ًوسه ٓلوس وميروِ ٓالمكان 

" بيس اليضاء ًوس البوات " 

وش ًوس : سلمى ُمست لحويه وقالت 

الهيام ؟ 

وش ؟ : هيام لْت لهم وابتسمت وقالت 

كاح الحقب بيوتس اىتي والرًس ؟ : حويه 

اييه : هيام بْرحة وؿحت و مالمحها 

ابضضركم 

: حويه وسلمى ٓسوا لها وقالوا بغوت واحس 

! اريييييًرا 

اي وهللا : هيام ابتسمت وحؾوتهم وقالت 

اريًرا 



: قاكى حسيثهم ػوت كاسر وهو يقول 

يبوات امضوا بوقلى البحر 

الليل  [ ٩ ]بضرى طآت الساًة وكاىت 

كأىه الوقت متأرر ؟ : وقامت وقالت 

كثر  بيان براحة وهي تضوِ ان البحر امه ا

امضوا يالله : مه المسيوة وقالت 

كليوا البوات كلهم وًيالهم ميهم ولمحت 

هيام رًس واقّ مى موغور ومتضمر ويسيوه 

 )وسذة اثر اليضاء ابتسمت وقالت بوْسها 

اه واليسيه واليروق والقول والهيبة كل مره 

كثر مه المره اللي قبلها   (! اكيح ٓيه ا

رًس رص ايهم : مضت وقالت بهمس 

طوي يهيامي بسرل اُسل : رًس لّ وقال 

واجيتس 



رًس استيجل وسكر : موغور مضى وقال 

الباب وراك 

تم تم : رًس 

كليوا كلهم وبقى رًس وهيامه وايهم 

ابتسمت اول م طآته كالى وهو يوضّ يسه 

هاتيه يحبيبي : وقال 

هيام رٓيت ايهم وارصه رًس وكان ىايم 

برزت مالمحه وهللا ي اىه : ابتسم وقال 

يضبهوي 

الضْايّ تذسي : هيام ؿحكت وقالت 

! والَمازات 

ايه ارسي ويذسي هو م : رًس ابتسم وقال 

وػل مالمحتس وجمالتس وكمالتس 

يسبحان مه سواتس ! والكمال لله 



هيام توسيت ًيوىها وحمرت رسوزها 

: ورٓيت ىقابها وهي تهّ بيسيوها وقالت 

! رًس 

يالله مضيوا ؟ : رًس ابتسم وقال 

هيام مضت ميه وكليوا للسيارات رًس 

! اوهوو رجيوا و كير يلي : ؿحك وقال 

وهللا هصا الوؿى : كاسر ابتسم وقال 

ارلغوا تقسموا : رًس 

تقسموا كلهم وركب رًس هيامه وحف ايهم 

اىا بسوق بجمس جسي كيب : بحؾوها وقال 

؟ 

هيام هست راسها بويم ومضى رًس بيس م 

سكرت بابها وركب الجمس ومضوا لليقبة 

وىسلوا للبحر ووػلوا بيس ساًتيه وىع 

< سييسة الغوالحة > تحسيًسا 



!! يالبييييه يالجو : محمس ىسل وتمقى وقال 

يهببل ػسق يالله ىسلوا وىسلوا : كاسر 

الْرطات وترا بووام هوا 

شيب وشياب تقسموا وٓرطوا الْرطات 

وجهسوا قيسة وحسة بيوهم وبيه البوات وطب 

سامي الوار وتجميوا حولها كلهم بيس م ىسلوا 

ًيالهم ٓالسيارات بحكم اىهم ىايميه وكل 

واحس ٓيهم كان جوب حرمته وبسأت 

السوالّ والؾحك 

اسميوا رلوىا ىرجى ىليب : شيب بحماس 

ػراحة جراءة المره اللي راحت رربت ًليوا 

هيام وان طاءهللا م تبيع سلمى بيس 

ال ميليك : سلمى ابتسمت وقالت 

يالله بسيوا مه يلّ اليلبة ؟ : رًس 

اىا اىا : بيان بحماس 



: الييال لْوا لها كلهم وطهقت وقالت 

! يييمهه طْييكم 

يالله : ؿحكوا البوات والييال وقال شياب 

لْيها 

بيان ػست وقلبها بسأ يسق لغوت شياب 

ؿاري " ابتسمت ولْت اليلبة وقْت ًلى 

ؿاارري وحمييس : بيان بحماس " وحمس 

حمس ابتسم بهسوء وىاهر بَسي اللي كاىت 

حميس : مبتسمة وطابكه يسها بيسه وقال 

يبيوىه ؟ 

: شيب وزايس وؿاري بغوت واحس قالوا 

! اًيققبب 

اىا اللي اسأل يالله : ؿحك حمس وقال 

يؾاري ػراحة وال جراءة ؟ 

ػراحة : ؿاري ابتسم وقال 



لو االمر بيسك مه بتسوج بيان ؟ : حمس 

كبًيا سامي : ؿاري 

وليه ؟ هم اثويوهم ارواين بس : حمس بجسية 

ايب اًرِ ليه 

ؿاري كان بيتكلم بس قاكيته بيان ألىها م 

قلوا : حبت اىه يكمل يجرح بصياب وقالت 

سؤال وبيسيه ابوي وآق و شياب وهصا 

االهم 

شياب ىاهر بييون بيان وابتسم بحب وقال 

يجيل شياب ٓسوة لتس : بهمس 

: كملت بيان تلّ وطهقت بحماس وقالت 

! اووه آذم اثووييه الرًس والْارس 

رًس ابتسم وًسل جلسته وّطس و رغر 

كثر وقال بغوته الررّيم  كثر وا مه : هيامه ا

اللي يسأل ؟ 



ٓارس : بيان 

جاهس يالرًس ؟ : ٓارس ابتسم وقال 

اًوبو ُييرك ايه جااهس : رًس 

ًيااال ًقوين سؤال : ٓارس بحماس 

يحضضره 

كاسر وشيب ٓسوا لْارس ولحقهم شياب 

وجلسوا يتضاورون وؿحكهم وىقاطهم كالى 

طكلهم ىاوييوك : هيام ابتسمت وقالت 

رًس لّ ًليها وكان يتأملها وهو ساكت 

رًس ٓيوي طيء ؟ : وقالت بيس مسة 

ٓيتس الشيييييه كله : رًس ابتسم وقال 

هيام ابتسمت وحقت يسها و ٓذصه وابتسم 

رليتس كصا : رًس وقال 

كيّ ييوي ؟ : هيام ققبت وقالت 



يالله يالرًس ؟ : ٓارس جاء وقال 

سم بالله : رًس ػس مه هيامه وقال 

بسم هللا االن ػراحة وال جراءة ؟ : ٓارس 

ػراحة : رًس ابتسم و جوب وقال 

كيب ي ابو ايهم طيء : ٓارس ؿحك وقال 

ػار لك واىت م توقيت ابًسا اىه يغير لك 

هيامي : رًس ابتسم وقال 

وطْيها ؟ : ٓارس 

اين : رًس بحب وًيوىه بييون هيامه قال 

ممكه اقى لها واحب واًضق واهيم واىه 

ممكه يهسموي الحب واىا جاهل بسرب 

! المحبيه 

هللا يسييمكم يارب : ٓارس ابتسم وقال 

ويسيموا لبيؾوا يالرًس 



اميييه يالْارس ويسيم طملوا وقيستوا : رًس 

الحلوة شي 

 الْجر ٤كملوا اسألتهم وؿحكهم للساًة 

" ًوس وًس الكاسر "

كاىوا يمضون و الضاكي وهم مضابكيه 

بسمي ولسي رًس : ايسيهم كاسر بحب 

! بسم هللا : وًس ٓست وقالت 

وطرايتس ؟ : كاسر ابتسم وقال 

وهللا مقسر ارٓؽ حتى الرًس رجال : وًس 

وًه مليون رجال مثلك وطرواك يييون 

ّوًوزك 

يحبيبي يالوًس : كاسر باس يسها وقال 

كسرتس  ويروح كاسرتس اىتي وييساين م ا

! يالسىيا كلها بييوين 



وًس ابتسمت وكملوا يمضون وٓسوا و ػراخ 

سلمى 

" ًوس الباقيه والذيام حقتهم " 

سلمى ٓست مه الم ببقوها وقالت بهمس 

يارب ال : وهي تستوضق الهواء وتسٓر برًب 

يااارب ال 

وٓجأة ىسلت المويات وػررت سلمى 

بْجية وقاموا البوات كلهم ميها وقالت هيام 

!!!!! سلمى بتولسيييه : برًب 

ايييه ايييه : سلمى وهي تبكي 

يوولسز : موغور طهق وقال 

بوات ورروا بسسسرًة : هيام برًب 

ًيال امضوا ًضان : رًس سس اشىيه وقال 

ػوتها 



مضوا كلهم اال ارواىها اللي ٓسوا ركؽ مى 

سلومتتي رالاظ : موغور وقال شيب 

ييييوين 

موغغووورررر : سلمى بغراخ 

ميك ميك : موغور ّطس و يسها وقال 

يروحي 

: سلمى ركبت السيارة وهي تغارخ وقالت 

يوييلليي ويالاااه المووتت يموغغوور 

مقسزرر بموووتت 

موغور مسك قلبه بألم مه كالمها وحس اىه 

يتيصب وهو يسمى ػرارها وػراًها لأللم 

شييب تكْى بسسرًة : وقال 

 زقااايق اػببريي ٨: شيب ٓتح الذريقة وقال 

سلمى ٓقست كل طيء ٓاللحنة شيك 

واستسلمت لأللم وكاحت بيه يسيه موغور 



ؿاااري : اللي اىْجى وقال وزموًه بييوىه 

! وش اسووي 

اقرأ ًليها اقرأ : ؿاري بهسوء 

بسأ موغور يقرأ ويمسح و راسها بهسوء وكان 

مْجوو ووجهه طاااحب واىغسموا اول م 

ػررت سلمى وسميوا ػراخ بيبي وقال 

!!! ولسزتت هللا يلليوكم : موغور 

وػللوااا رالااظ : ؿاري بغسمة 

ٓس موغور وجاب القاقم القبي وركؾوا 

لسلمى وًلقول ػرخ السكتور ٓيهم وهو 

والاااازة االاااااااان : يقول 

ركؾوا ٓيها وهي تغارخ بضكل مرًب 

وزرلوا ُرٓة اليمليات وموغور يرجّ 

برًب وجلس وىسلت زموًه بحرقة وقال 



شيب اهملتها وولست ٓالسيارة : برجْة 

!!! يالصيب 

سويت اللي ًليك : شيب مسك كتْه وقال 

يالضيد هوىها وتهون 

: ؿاري ابتسم بحسن و حال موغور وقال 

وشيب ػازق رالظ 

موغور ُقى وجهه بيسيوه وُمؽ ًيوىه 

اللي كاىت تحرقه وجلس بهسوء يوتنر ربر 

.. يرز روحه اللي كليت مى ػراخ سلمى 

" ًوس المذيم و الضاكي " 

هيامي : رًس 

ًيوين ؟ : هيام كليت بهسوء وقالت 

ىاموا ًضان النهر بورجى ألبها وىقؾي : رًس 

يوم وبيسها للرياؼ 



هيام تْهمت اىه ًضان سلمى بتحتاج امها 

ابضر : وقالت 

بوااات يالله ىاموا : وزرلت ًلقول وقالت 

كييّ اىام : بضرى برًب وهي تبكي 

وسلمى م جاىا موها ربر ؟ 

يروحي ميليه : هيام حؾوت بضرى وقالت 

كيس اىها بذير  ا

شيييب يتغغل : ليه ٓست وقالت 

البوات لْوا كلهم ورزت وٓتحت السبيكر 

! كمووا : وقالت 

اكموكم ؟ : شيب ققب وقال 

ايه اىا ٓاتحة سبيكر : ليه 

اطوا كوت بجيب : شيب ابتسم وقال بذبث 

الييس صييه ًلمتيوي 



ارلع ماهو : ليه ؿحكت بسذرية وقالت 

وقتك 

ابضركم اىها جابت ولس : شيب ابتسم وقال 

ٓسوا البوات بْرحة ًنييييمة لسلمى اللي 

لقالما كاىت لهم ام وارت وبوت وػسيقة 

والكل بسؤا يباركون ويسُركون 

بضرووىا ؟ : زايس مه برا 

زااايس : بضرى ٓتحت وحؾوت اروها وقالت 

ػرت رال ابضرك 

اللهم لك الحمس حتى : زايس ابتسم وقال 

ترؿى ولك الحمس اشا رؿيت ولك الحمس 

بيس الرؿى يالله ػسق سلومتوا ػارت ام 

حمسلله يارب : كاسر 

بضرى ازرلي : محمس بهسوء 



بضرى ابتسمت وزرلت والكل يباركون 

ويوسلون حاالت وستوريات ويسقون و الواس 

ويقولون لهم 

" ٓالمستضْى " 

ويه موغور ؟ : السكتور كلى وقال 

موغور وقّ وهو طاحب ورايّ وقال 

اىا بضرين تكْى : برًب 

ابضرك اىك ػرت ابو : السكتور ؿحك وقال 

لولس زي الغقر بسم هللا ًليه 

يااااارب : موغور حؾه السكتور بْرحة وقال 

هللا يبضرك بالجوة ! لك الحمس يالله 

وياااك يارب : السكتور ربف ههره وقال 

ومبروك م جاك لكه المسام سلمى حالتها 

ػيبة طوي وتيبااااىة حييل لكه طيء 

كبييي وىقلواها للقسم وتقسرون تضوٓوىها 



والزتها كبييي ؟ : موغور بحسن 

ايه : السكتور 

رالظ ييقيك اليآية يسكتور : موغور 

مضى وهو يركؽ وزرل القسم وزرل 

ُرٓتها وكاىت سلمى ًليها اجهسة وكايحة 

بتيب وولسهم جوبها ابتسم وىسلت زموًه 

وهو مه هاللحنة حلّ اىه يكون االب 

والسوج واالخ واالبه واليايلة لسلمى قرب 

حمسلله و : وباس راسها بقوة وقال 

سالمتس يروح موغورتس والحمسلله و 

التمام ومبروك م جاىا وًساه يترىب بيسىا 

وجيله مه مواليس السيازة 

هللا : سلمى ٓتحت ًيوىها بهسوء وقالت 

يبارك ٓيك يموغوري 



اررحبي يسهر قلبيي : موغور ٓس وقال 

ورجياااىه يالله حيي ػوتتس 

حي ىباك يالموغور : سلمى ابتسمت وقالت 

ان : موغور بجسية وهو ماسك يسها قال 

طاءهللا رْايّ وترجييه سلمى الملسوىة 

م تيوزت ًليتس كصا ؿييْة احس اين 

كتضْت اىتس مغسر  ؿيْت واىهلكت وا

قويت 

ان طاءهللا واًلمك كيّ تتكلم : سلمى 

! ٓيوي قسامي يالوسد 

ايييه ايييه كأىه بسا : ؿحك موغور وقال 

يرجى ؟ 

اىقلى : سلمى تركت يسه وقالت 

يهال بالصييب : موغور مضى لولسه وقال 



يحللوه يسلومتي : رٓيه وباس راسه وقال 

ػَيييرر 

ويه ػَيير تكْى : سلمى ققبت وقالت 

بَى يموتوي 

ايييه رجال ولس ابوه : موغور بمسح 

سلمى مسكت ًلبة ماء ورمتها و رجول 

اكلللى : موغور وقالت 

موغور ؿحك بكل قوته ومسك ولسه وقربه 

موه واشن يف اشىه وكان هالمونر كايف اىه 

يوسي سلمى االلم ابتسمت بحب وقالت 

يالله يارب مثل م رزقتوي بولسي  )بوْسها 

يارب التْرقوا وال تجيل يغيبوا مكروه يارب 

 (استوزًتك موغوري وشيبي مه كل طر 

: ؿاري زق الباب وزرل هو وشيب وقالوا 

حمسلله و السالمة 



هللا يسلمكم : سلمى بهسوء 

بسم هللا ًليييه رجااال : ؿاري مسكه وقال 

يويلليي ػسق ماطاءهللا : شيب قرب وقال 

! كبييير 

اييه رجال وشيب مثل : موغور ؿحك وقال 

! راله 

ميلييك زوووز يبو : شيب ابتسم وقال 

ًبسالرحمه بس طميوى اىا ؟ 

آؾل اىك تقول ابو شيب : موغور 

!! اسألك بالله : شيب توسيت ًيوىه وقال 

اييه واىت تستاهل يالصيب : سلمى 

ابضضروا وهللا بالسمااااوة لبى وهللا : شيب 

قلبتس يسلومتي 



قرب وباس راس ارته وؿحكت وحاوكته 

اشا جابت ليه بوت تيرِ طَلك : وقالت 

بسررررري وبيسيوه االمر : شيب همس وقال 

بيسها اىا م جبرتتس تسميه يب 

! تقلى بس كوسل : سلمى ؿربته وقالت 

هللا هللا ببوتوا : ؿحكوا كلهم وقال ؿاري 

بورجى اىا وشيب ىرقس وىجيكم و اليغر ان 

طاءهللا 

وزًواكم هللا : موغور 

كلى شيب وؿاري ومضوا للسيارة وركبوا 

واتجهوا للضاكي اما بالوسبة لموغور جلس 

جوب سلمى اللي ىامت بيس المووم اللي 

.. حقته الويرس لها 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

 ، �ارحبوا يحباااااين وحضتتتووووين مررره  )

! ���رجيوا ببارت حماااااس ويججوه ػسق 

، ًقوين رايكم ! ، رًس الهيام تغالحوا اريًرا 

 ��بكل تْغيييل اطوٓكم و رييير قريييب 

 )

كلى شيب وؿاري ومضوا للسيارة وركبوا 

واتجهوا للضاكي اما بالوسبة لموغور جلس 

جوب سلمى اللي ىامت بيس المووم اللي 

.. حقته الويرس لها 

" ٓالمذيم قسام البحر " 

وًس كاىت موهارة الم وتبكي بس كاتمة 

ىْسها ًضان محس مه البوات يغحون 



وطهقت اول م مسكت جيهان كتْها وقالت 

وًس بسم هللا ًليتس وطْييتس ؟ : بذوِ 

رْت : وًس حؾوت جيهان وبكت وقالت 

مه مونر سلمى وػرارها والحيه بقوي 

! ييورين وجاين كلق مرتيه 

ولييه ساكته : جيهان توسيت ًيوىها وقالت 

 !!

مسري مسري تكْييه م ايب اولس : وًس برًب 

والزة مبكرة 

زايس : جيهان تركت وًس وكليت وقالت 

زايس سمى ػوتها وكلى مه الذيمة ووقّ 

ىيم ؟ : بييس موها وقال 

جيهان ػست بحسن و حالهم وكاىوا كأىهم 

كثر مه زوجيه م لمسها زايس ابًسا  اػسقاء ا

وال قالها احبك كاىت تغبر ًليه بس 



وش اللي ىيم : اىْجرت جيهان وقالت بحسة 

متى ىاوي تيسل اسلوبك ميي ػار يل !! 

ميك ٓوق السوتيه والحيه تياملوي كأين 

كون زوجتك  !! اي طيء ُيير اين ا

جيهان ريير ؟ : زايس توسيت ًيوىه وقال 

وبايق تقول رير : جيهان ىسلت زموًها وقالت 

زايس تقسم لها وحؾوها بيس وحسة وكان مبيس 

وحاـ بيوهم مسآة وقال بهسوء وبغوت 

! رالظ ..رل..جيهان: متققى 

لييه : جيهان حاوكته بكل قوتها وقالت بحب 

تبي تبيس ليه م تبي تحبوي وتارص وتيقيوي 

؟ 

زايس كاىت ًيوىه متوسية اثر الغسمة وهصا 

كان اول حؾه بيوهم ابتسم وزقوه يرجّ 

اىا م تيوزت احس يحبوي اىا حبيت : وقال 



ىْسي بوْسي وحلْت م اًقي احس طيء 

واىغسمت اول م قالوا اين بتسوجتس وال 

قسرت ارٓؽ وال قسرت اوآق مسري وش 

ػار يل وٓجأة زوجوين موتس يف اقل مه 

اربى ايام وحقيت بيوي وبيوتس جساااار 

كبييير سميته الذوِ مه اين اشيتس او 

اوجيتس وبيسها بيست 

جيهان زاز بكائها واىغسمت اول م طالها زايس 

بيه يسيوه ومضى ٓيها للبحر وابتيس ًه 

م ارؿى احس : المذيم وهو يبتسم ويقول 

يسميتس تبكيه م ارؿى 

جيهان بيس طيرها مه و وجهها اثر الهواء 

زايس : وقالت 

هال ؟ : زايس بهسوء 

احببك : جيهان بحب اىسٓيت وقالت 



هللا يحبتس يجيهان : زايس ابتسم وػس وقال 

جيهان قربت وققيت المسآة بيوهم 

ورٓيت وجهه وىاهرت زارل ًيوىه وكاىت 

تضوِ روح لقيْة يف زايس بس محس تجرأ 

يكضْها ومحس رغيًغا كان يهتم لسايس اللي 

ًقوه اىه بذيل وم يحب اال ىْسه وبيسوا 

احبك : ًوه ابتسمت بحب وقالت 

زايس كان يتراًس مه كلماتها وقربها 

وابتسامتها ويسيوه اللي اىحقت و رغرها 

ابتسم زايس وّطسها ًليه وقال بغوته 

تحبيوي ؟ : الثقييل 

جيهان ابتسمت وحقت رضمها و رضمه 

ايه اهيم بك يالسايس ولو اين م احبك : وقالت 

.. ليه ػبرت ًليك ؟ وليه



قاكيها مبسم زايس اللي اىحف و مبسمها 

وارتيسوا اثويوهم بحب وبذجل وابيس بيس 

اهيمتس : مسة وابتسم وقال 

جيهان حؾوته بكل قوتها وحاوـ زايس 

: رغرها وكان كل م هو يّضسها ًليه وقال 

جيهاين اسّ و كل طيء سويته لتس 

.. واىتي م كوتي تستحقيوه واسّ

صيسو : قاكيه ػوتها الباكي وهي تقول 

اتموى ىقوي ػْحتوا وىبسأ مى بيؾوا 

ػْحة بيؾاء جسيسة ملياااااىه حب وًقاء 

ووهللا اين ًاشرتك يحبيبي 

ييسااااين م : زايس ّطس ًليها وقال بحب 

اىحرم موتس يارب 

جيهان كاىت يف اسيس لحنات حياتها اللي 

.. ىستها وًس والمها 



" ٓالذيمة " 

وًس كاىت تيؽ و قماش مه احس مالبسها 

وتبكي موهارة وػررت بأًلى ػوتها وهي 

كاااااااااسسسسسرر : تقول 

ٓسوا البوات كلهم مه ػوتها واىْجيت ليه 

وًيسز تكْييييوه الااا : وركؾت لها وقالت 

 !!!

لييوويي مياااز : وًس حؾوت ليه وقالت 

يمسيي للمستضْى ولسيوويي واستأموتتس 

!! ىْسسي وولسيي 

ليه كاىت مْجوًة اثر الغحوة المرًبة 

وًس : وكاىت ًيوىها متوسية وقالت برًب 

! وطقاًسة تقوليييه يوًس 

وويييوه : وًس ػررت بألم وقالت 

كااااسسسرر 



قاكيهم ػوت كاسر مه برا وهو يمسح 

يالوًس وش : ًيوىه ويرجّ رًب وهو يقول 

اليلم ؟؟ 

! ووًس بتوولس : حويه كليت لكاسر وقالت 

اايضضص : كاسر توسيت ًيوىه وقال بحسة 

 !!!

قاكيهم ػراخ وًس وليه اللي ىسلت تضوِ 

 سم ٨وًيس مْتووحة : الوؿى وقالت برًب 

 !!

لييه الصييب : هيام وهي حاؿوه وًس قالت 

بتقسرييه وهللا بتقسرييه 

هياامي تكْييه : ليه مسكت راسها وقالت 

مقسرر 

وهللا بتقسريييه تكْييه التذليوها كصا : هيام 



بيوىه وبضرى تيالوا ساًسوين : ليه 

ابضري : بيان برًب 

: وكاسر يوازي ويغارخ مه برا ويقول 

!!! كليووها ًليي 

بضرى تقسمت وجلست جوب ليه اللي 

ىسلت وهي البسة قْازاتها وجايبه طوقة 

اسيآات ػَيرة ممكه تساًسها وبسأت 

ليه تولس للمرة الثاىية بحياتها وهي ترجّ 

وًرقها يغب وموهارة زارلًيا لكه ًضان 

وًس وكاسرها كملت ليه واًتلى ػراخ ولس 

الكاسر يف ارجاء المذيم وكاحت وًس مَمى 

ًليها 

 



ليه وبكت وهي تضوِ ولس كاسر بيه يسيوها 

الحمسلله و سالمتك : ابتسمت وقالت 

وىورت السىيا يرًس الكاسر 

حويه طالته مه يسيه ليه وباست راس 

وقسم بالله اىتس ارت الرًس : ارتها وقالت 

اااه تكْييه : ليه جلست بذوِ وقالت 

يحويه جيبوا يل موية 

وًس اُمى ًليها : هيام ابتسمت وقالت 

كبييي ػح ؟ 

ايه كبييي : ليه لْت لهيام وقالت 

هيام كاىت تمسح جبيه وًس بقماطة وقالت 

وقسم بالله م ىحتاج مستضْى : بْذر 

ؿحكوا البوات كلهم وهم مرتيبيه مه 

كله مه سلمى ٓجيت : المونر وقالت ليه 

البوت وجاتها والزتها 



يروحي سلومتوا : حويه ابتسمت وقالت 

مضت حويه وٓتحت باب الذيمة وكان كاسر 

كايح ويوتنر وٓس اول م طاِ حويه كالية 

: وميها ولسه اىغسم وتوسيت ًيوىه وقال 

شا ولسي ؟ 

ال ولسي تستهبل ؟ : حويه بسذرية 

كاسر تقسم وطاله مه يسيه حويه وباس 

ياللررًس جاااء : راسه وقال بغوته الررّيم 

سّميييك 

بسم هللا ًليييه حبيب : رًس تقسم وقال 

ًمه ويبضر بالسماوة ىْساه 

يالرًس : كاسر ابتسم وىسلت زموًه وقال 

ػَيير تكْى مقسر وهللا 



مبروك م جاك : رًس باس راس كاسر وقال 

ياليؾيس وًساه مه مواليس السيازة وهللا 

يرزقكم بره ويوبته ىبات ػالح يارب 

هللا يبارك : كاسر باس رضم الرًس وقال 

! ٓيك ييسويت وحسامي 

شيب وؿاري ىسلوا مه السيارة وتقسموا 

: وزرلت حويه ًلقول وطهق شيب وقال 

!! ييهووهه موه شااا 

: كاسر ورًس لْوا لهم وقالوا بغوت واحس 

رًس الكاسر 

اسألك بالله : شيب ابتسم بغسمة وقال 

!! ولسك 

ابضرك : كاسر بحب 

بسم هللا ماطاءهللا وهللا : ؿاري تقسم وقال 

الّ ! وكبرت ًايلتوا ولسيه بوْس اليوم 



مبروك يالكاسر وهللا يرزقك بره وصيييه م 

سمييت و الرًس 

ميليييك زوز يبو : رًس احتس ػوته وقال 

مضاري 

هللا يبارك ٓييكم جمييى : كاسر 

وهللا ي اىها ٓجية ػسق : شياب 

كاسر ابتسم وقرب راس ولسه موه وسمى 

هاته : بالله واشن ٓيها ورلع وقال ؿاري 

بأشن يف اشىه اىا بيس 

كاسر ابتسم ومس ولسه لؾاري واشن ؿاري 

: ورجيه لكاسر اللي تقسم وقال بغوت ًايل 

حويه وال ليه طوٓوا يل كرييق 

بوات يالله اكليوا : حويه ابتسمت وقالت 

مى الباب اللي ورا 



هيام قامت مه ًوس وًس ومسكت يس بضرى 

وكليوا مى بيان واليووز وػالحة وجميلة 

اللي كاىوا توهم يغحون وم اهتموا للي ػار 

ابًسا واىْجيوا البوات مه جيهان اللي جات 

تركؽ مه ورا الذيمة 

ماطاءهللا مه ويييه جاييه ؟ : هيام بذبث 

ووجى : جيهان اىْجيت وػررت وقالت 

! يهيياام طكلتس اطتقتي تتغْقيه موي 

تيقبييه بْسو بمحمس والرًس : هيام 

ابس وهللا رحت مى : جيهان ؿحكت وقالت 

زايس 

اوووووووههه : البوات بغوت واحس وبذبث 

وش سويتي مى اروي ؟ : بيان بحماس 

! اييه اييه وش : بضرى 



وجياااه : جيهان توسيت ًيوىها وقالت 

! يبوات وش الويية شي 

اييه : هيام ًلقول زرلت باالحساث وقالت 

جيهاىو ترا وًس جابت ولس 

اسألتتتسس بالله : جيهان طهقت وقالت 

؟؟؟ !

وهللا : البوات ؿحكوا وقالوا بغوت واحس 

هللا : جيهان ؿربت راسها بذْه وقالت 

يارصين يبوات ىسييت مه وًس اااااه يتأىيييب 

الؾمميييرر 

يمه طْيتس وش : هيام قربت وقالت 

سويتي لوًس 

جيهان حكت لهم وش ػار وكيّ حغلت 

وًس اليوم وكاىت الغسمة واؿحة و مالمح 



يويلتس مه هللا كيّ : البوات وقالت بضرى 

! رليتيها كصا 

وهللا مسري ىسيييت : جيهان وًيوىها تسمى 

البوات جلسوا و الرمل بغسمة وهم م 

توقيوا ان وًس كاىت تتألم ألن ٓيالً محس 

سمى لها ػوت اال بغررتها وًسوتها بأسم 

.. كاسرها 

" زارل الذيمة " 

يالله اىك تجيله : زرل كاسر وقال بحسن 

بؾلوًي ؿلى ؿلى وال ٓيها يالله اىك 

تذّْ وتهون ًليها المها 

مبروك م : قرب وباس راس وًس بقوة وقال 

جاين موتس يالوًس وهللا يجيله مه مواليس 

السيازة ومه الغالحيه ويجيلوا ريير 



والسيه له يارب وال يْرق طملوا ووهللا مه 

كبر حني يالوًس يوم يجيوي بكر وولس موتس 

وًس ٓتحت ًيوىها بتيب وقالت بغوت 

هللا يبارك ٓيك يكاسري : مبحوح 

ييسااين الكسر : كاسر ٓس وباس يسها وقال 

وزي  ًّ اللي م يجبر ان كسرتس يو

بسم هللا ًلييك : وًس ابتسمت وقالت 

بيييس الضر 

اشا : قاكى حسيثهم ػوت ليه وهي تقول 

اىتهت التهاين والتباريك والَسل امص ىوزيها 

المستضْى ًضان رقر الوشيّ 

ومؾاًْات الوالزة وموها ىسجل اسم ولسك 

! ألىه ييتبر مجهول حالًيا 

يييقببون : كاسر احتس ػوته وهو يقول 

الرًس ماهو بمجهول 



كاسر اشلّ برا : وًس ؿحكت بألم وقالت 

وسوو اللي ليه تقوله 

حمسلله يف احس ػاحي موكم هللا : ليه 

يييوه شا الرًس ويجيره بمغيبته 

كاسر ٓس ومسك ٓكها وسحبها له وقال 

ازًي الصيب يربيتس وال : بحسة وهو يهمس 

وش ؟ 

ىازه وش بيسوي ؟ : ليه بوْس الذبث 

اجهسي وساًسي وًس : كاسر ؿحك وقال 

واكليي 

: ليه ؿربت مقْى كاسر وٓس وقال 

! يحييووااىه 

ابلى حتى مقْاك م : ليه وهي تؾحك قالت 

سلم موي 



كاسر كلى وهو يؾحك وجهس الجمس وكرق 

ببوري السيارة وكليت وًس وحويه وليه 

يساًسوىها وركبوها وركبت ليه واىقلق 

وزه للمستضْى ًلقول  ًّ .. كاسر مى ليه وو

" ًوس الييال " 

ويه الييال ؟ : ٓارس ػحى مه الووم وقال 

مضى وحغلهم قاًسيه و الْرطة برا وقال 

! وجى م تحسوون بالحر : بقرِ 

وهللا بيس الْجية اللي ػارت مياز : رًس 

حسيت بضيء 

كلى محمس مه ورا ٓارس وهو يْرك ًيوه 

اي ٓجية ؟ : وقال 

وًس جابت ولس : حمس 



: محمس وٓارس ػرروا بغوت واحس وقالوا 

!! مووججسكمم 

وهللا الينيم : رًس ابتسم وقال 

ويه ومتى وكيّ ؟ : ٓارس جلس وقال 

: رًس قع ًليهم اللي ػار وقال ٓارس 

يروحي و ليه الصيب شي ثاين مره تولس وهي 

 ! ٢٥م وػلت 

حرام اىها قوييية آسيها ارتي : رًس 

اىا احس اىك ػاير : شيب ؿرب رًس وقال 

! تحتك واجس ؟

اىْجروا الييال يؾحكون ًليه وقال رًس 

: وهو يواهره ومسكر ًيه وحسة اثر الضمس 

واىا احس اىك ػاير تمون واااجس ويبي لك 

! زق وجه 



اًيقبب واىا ولس ًبسهللا : شيب ٓس وقال 

وىييمم ، : ٓسوا زايس وؿاري وقالوا 

احتتسززمم 

طكلكم تبون تييسون تجربة الؾرب : رًس 

اللي ػار قبل سوة وطوي 

واتيسوى بالهيام ٓيك : محمس ابتسم وقال 

: رًس بحسة وهو يوسل راسه بيه ركبتيه 

! ًضان اشبحك 

ايييه اهجس يالرًس : محمس ؿحك وقال 

ايه وش سمى كاسر ؟ : ٓارس 

ايه موجس وش ؟ : محمس 

سمى و : رًس بحب ثّقل ػوته وقال 

!! ًؾيسه 



ًسز يالررًس اطضهس : ٓارس ابتسم وقال 

بالله اىك تستاهل السماوة وهللا لو اين جبت 

ولس ُير ليما ألسمي ًليك 

لبى وهللا ًيييوك : رًس ابتسم وقال 

يالْارس م تقغر ىْساك 

تستاهل يالرًس كل رير : زايس ابتسم وقال 

تستاهل القييب يولس اليمة : رًس 

واىت وش : شيب ؿرب كتّ زايس وقال 

ًوسك احس اىك كاير ٓالسماء ؟ 

اووه لصي السرجة واؿح : زايس ابتسم وقال 

ًلي 

وزووز بيس : ؿاري 

طكله اريًرا آغح ًه : حمس ؿحك وقال 

حبه لجيهان 



ػسق وهللا للحيه م جابت لك احس : محمس 

وم اهه اىها حامل حتى 

ورو اىت وياه بس رالظ بيوه : رًس بحسة 

!! وبيوها 

وجاكم اللي : زايس مس يسيوه يأطر لرًس وقال 

بالذاكر ىْساك يالرًس كأىك تْْهمم 

ابضر يب يسايس اؿرب : رًس ابتسم وقال 

كم جميييى  االرؼ والتسمي وهللا اين ورا

ووىويييممم : الكل بغوت واحس 

سالمات اىت وياه : سامي كلى موْجى وقال 

 !

يالله اىك : الييال لْوا ًليه يؾحكون وقال 

تذلّ ًلي 

لصي السرجة تبي تيرس ؟ : حمس 



ايه ًضان آتك مه وجهك اللي : سامي 

يقيح الحم 

آااا ياليؾييس : حمس اىْجر يؾحك وقال 

ميلييك موه ميك اثويه ان كلح : شياب 

االول يغلح الثاين 

واىت : سامي رمى جسمته و شياب وقال 

! تستَل الْرػة وتسور السلة 

شياب وحمس كاحوا يؾحكون وقال سامي 

ؿاري زوجوي بيان م : اول م جلس بيوهم 

! تضوِ كيّ شياب ميوق 

: شياب ٓس وبقحه واًتاله وهو يقول 

تتيقببب تأرصشهااا 

واىت بيس الترٓى امالك : ؿاري بجسية 



وش مقغسك : شياب لّ لؾاري وقال بحسة 

يولس الذالة ؟ 

! ؿاري اىققق : رًس ًسل جلسته وقال 

اىا م زلت اطوِ سامي احسه : ؿاري 

لبيان وم بيوهم اال كم طهر ييوي اشا كان 

اليمر هو اليائق 

اتموى اىك تستهبل حوا كلوا : ٓارس بحسة 

مى سامي وىيرِ اىه رجال لكه م ميه 

طيء يرٓيه ويذليه جاهس يؤي اسره كاملة 

! وال م تتوقى ان بيان بتجيب موه احس 

والْارس ػازق ييوي مه : رًس بجسية 

! تتوقى بيغرِ ًليهم ؟ م ميه حتى جامية 

كيييب م قلت بأرصها الحييه : سامي 

بأسس ىْسي وبيسه بتقسم لها 

طْتوا ؟ : ؿاري 



شياب اللي جاهس وقايم بوْسه وطايل : رًس 

ًمره تسحب ًليه وتوتنر سامي اللي 

مسري بيوقبل وال ال ؟؟ 

! ابو قايس وًقى كلمته : محمس بحسة 

تكْون اىتوا تمضون و : ؿاري ابتسم وقال 

قرار ابوي ؟ اقسر اُيره بلحنة 

شياب كاىت ًيوىه طوي وتقلى مه مكاىها 

: والغسمة اًتلت مالمحه وقال رًس بحسة 

؟ !!!ؿااااري 

ميليص ييوي شياب م : ؿاري ؿحك وقال 

ىسري مه ويوه كالى ورريج سجون وال 

ىاسيه ؟ 

شياب اىكسر مه كلمته وحس ان بيان 

كاااارت بييييس مه يسه 



احلّ ؟ كاسر اروي وهو اروي : رًس بجسية 

وشياب ! رريج سجون واىمسك اسبوو 

اىسجه اسبوًيه وش ٓرق ًوه وًه كاسر 

وطوِ كاسر اليوم استبضر بولسه واسس 

! لوْسه حياة جسيسة تحت مسمى اب 

رالظ يالرًس لبى : شياب ابتسم بحسن وقال 

روحك مياز مى ؿاري كب وال كبيب مسري 

وش مسوي له اىا ًضان يحقس ويبيس اللي 

حبيتها مه يسيوي وًيوين 

امساك تحبها ييوي ؟ واىا : سامي بسذرية 

وش تقول ًوي حب القْولة مه اول م 

ًرٓت بيان واىا احبها 

رالظ يييال الرأي رأي بيان وًمي : محمس 

ًبسهللا 



وهللا ارتي : شيب مسح وجهه وطوبه وقال 

كثر مه  واًرِ بمغلحتها واطوِ شياب ا

مواسب لها ًضان كصا اقول سامي ال يرٓى 

اماله ًضان ؿاري ميه 

والصيب ػازق اىا ميه بكل : زايس بحسة 

طيء وبوقّ ؿس ؿاري ًوس ابوي وبيان 

ميوا واىا ًارِ اىها تبي شياب 

تبيوي ؟ : شياب لّ لسايس وقال 

مسري ًاز بس اتوقى : زايس ؿحك وقال 

ؿحكوا الييال كلهم و رز زايس اللي استبق 

.. االحساث ًلقول 

ٓالرياؼ ٓبيوت اهل قاؿي تحسيًسا " 

"  الغباح ١١الساًة 

ويه امي ؟ : ابو رًس بأستَراب 



وهللا مسري مه اليوم م ىسلت : ابو هيام 

يييااال ًمتي مها : ام ٓارس بغوت ًايل 

!! تيباااىه 

ٓسوا ابو رًس وابو هيام ركؽ وارصوها 

وىقلوها للمستضْى ًلقول ووػلوا 

وىقلوها للقوارئ 

زكتور وطْيها ؟ : ابو رًس بذوِ 

طذغت حالتها الغحية وم ٓيها : السكتور 

طيء رقير ان طاءهللا بس حرارة وحمى 

" ًوس ابو هيام " 

: ابو هيام اول م وػله ػوت رًس وهو يقول 

ارحب ييمي 

هللا يبقيك يولسي اسمى جستك : ابو هيام 

تيباىه حاولوا ترجيون اليوم 



! ايضص ؟؟ وطْييها : رًس ٓس ًلقول وقال 

مسري ىقلواها للمستضْى : ابو هيام 

ابضر ييمي : رًس 

يالله يولسي : ابو هيام 

: سكر رًس ومضى ابو هيام ألروه وقال 

وطْيها امي ؟ 

وال طيء حمى وحرارة : ابو رًس ابتسم وقال 

وًقوها ًالج وهجست حرارتها طوي 

صييه صيه : ابو هيام 

: جلسوا ًوس باب ُرٓة امهم وقال ابو رًس 

ويه ُقست اىت ؟ 

زقيت و الرًس : ابو هيام 

ليه ًسى م طر ؟ : ابو رًس 



ال ان طاءهللا م ٓيه اال كل رير بس : ابو هيام 

قلت لهم يرجيون اليوم 

ليييه !! وش قاًس تقول اىتت : ابو رًس بحسة 

؟ 

وش وش ؟ : ابو هيام 

لييه تستيجلهم يذوي : ابو رًس 

يمكه اللي ٓيها ًضاىهم ماهم : ابو هيام 

موجوزيه وامي تيرٓها تحب حس ػَارىا 

وًيالهم 

هللا يستر بس : ابو رًس 

ًم الغمت وكاىوا يوتنرون السكتور يسمح 

.. لهم يرجيون البيت

" ٓالمستضْى ٓسييسة الغوالحة " 



وػلوا كاسر وليه وميهم وًس وزرلوا 

واستقبلوا حالتهم وزرلوا وًس اليمليات 

ًضان تكمل ليه ًمليتها وتققب جراحها 

بحكم ان ليه ميروٓة ٓالمستضْيات مه 

بقاقتها واىتهت مه وًس وىقلوها للقسم 

ومه اللحنة شي قررت ليه تغير زكتورة 

ىساء ووالزة ابتسمت اول م ؿآت هاألىجاز 

لملْها وكليت تضيك و كاسر 

كاسر وقى وسجل ولسه بأسمه وسووا تحليل 

وكلى ان الجويه ولس كاسر وولس وًس اىتهى 

مه كل البياىات وتسجيلها ولّ اول م حس 

بيس و كتْه وطاِ ليه بالبالقو االبيؽ 

رلغت يييوين ؟ : ابتسمت وقالت 

ابضرتس اسميي ويه : كاسر ابتسم وقال 

وًس ؟ 

ىقلوها للقسم : ليه 



كييب اسميي اتغل ًلي رًس قبل : كاسر 

طوي ويقول بيمضون للرياؼ وبولحقهم 

اول م يسمح لوا السكتور 

ييوي اشا سمحت لك : ليه ؿحكت وقالت 

اىا ؟ 

هاه ؟ : كاسر ققب وقال 

اىا زكتورة : ليه مسكت يسيوه وقالت بْذر 

وًس واىا اللي ماسكة حالتها 

؟ !اسألتس بالله : كاسر توسيت ًيوىه وقال 

: ليه ؿربت اًلى ػسرها بذْه وقالت 

اييييه 

ًسز ًاااطت : كاسر باس راسها بقوة وقال 

! ارتتي 



ميلييك زووز : ليه حاوكته مه وراه وقالت 

يذوي وتاج راسي 

مضوا متجهيه لَرٓة وًس بحكم اىها كاىت 

ا ما بس كاىت اسوء مه حالة  ًً تيتبر بذير ىو

.. سلمى 

" بَرٓة سلمى " 

ارحب يالضيد : موغور رز و رًس وقال 

مه يرحب يبقى اسمى : رًس ابتسم وقال 

موغور بومضي الرياؼ 

ًسى م طر ؟ : موغور وهو ييؽ طْايْه 

ابضرك بالذير كاسر اروي جاله ولس : رًس 

!! اسألك بالله : موغور ؿحك وقال 

ماطاءهللا تبارك هللا 



اي وهللا ماطاءهللا : رًس وهو يؾحك قال 

مسري وش جاء بواتوا 

اىضهس بالله : موغور اىْجر يؾحك وقال 

مسري وش جاهم 

وش سميتوا ولسكم ؟ : رًس 

بوقول بوْس الوقت كيب ؟ : موغور 

يالله : رًس ابتسم وقال 

موغور ورًس ًّسوا لثالثة وقالوا بغوت واحس 

شيب ، رًس : 

تستاهل : ؿحكوا اثويوهم وقال موغور 

السماوة يبو ايهم 

ويتساهل السماوة شيب الليه : رًس 

كيب اسمى اتوقى بيكتبون رروج : موغور 

الليلة ًضان كصا ىمضي بكرا ؟ 



جسيت تيباىه : رًس 

بسم هللا ًلييها وطْيها ؟ : موغور برًب 

كلمه واقولك : رًس  مسري ابوي يسق ا

يالله يالله : موغور 

ارحب يتاج : سكر رًس ورز و ابوه وقال 

راسي 

هللا يبقيك يولسي : ابو رًس ابتسم وقال 

اسمى يالرًس التجون وال تيجلون اىْسكم 

امي بذير وم ٓيها اال اليآية 

الحمسلله و السالمة يارب وابضر يبه : رًس 

ابضر 

يالله توػي طيء ؟ : ابو رًس 

سالمتكم : رًس 

ميسالمة : ابو رًس 



سكر ابو رًس وزق رًس و موغور وًلمه 

ورجى وقال للييال م يستيجلون وتْهموا 

وجلسوا يوتنرون وًس تقلى ًضان يرجيون 

.. للرياؼ 

" بيس يوم كامل بسون اي احساث مهمة " 

ٓالمستضْى تقابلوا موغور وكاسر 

هال هال يبو الرًس : موغور ابتسم وقال 

ارحب يبو الصيب : كاسر ابتسم وقال 

" سالم الرجال " سلموا و رضوم بيؾهم 

وسألوا ًه احوال بيؾهم ومضوا بوًس 

وسلمى اللي طايليه ًيالهم ويؾحكون 

رحوا حوامل ورجيوا بييالوا : وًس بهمس 

كيس ولسي احلى  بس ا



رييير ان : سلمى توسيت ًيوىها وقالت 

طاءهللا ؟؟ 

وًس ؿحكت بألم ومسكت بقوها ويسها 

امسح : الثاىية ماسكة يس سلمى وقالت 

ميتس وراتس كصا ؟ 

؟ !طرايكم تمضون : كاسر بحسة 

مضوا البوات واتجهوا للجموس وركبوا مى 

الْرزيه الجسيسيه و اليايلة واتجهوا كلهم 

.. للرياؼ 

" ٓالليل بالرياؼ يف بيوت اهل قاؿي " 

اىوار البيوت كاىت تشييه اسوارها وزليل 

تحؾير ًضاء كبير لسلمى ووًس اول م زق 

رًس وقال ألبوه كل طيء ػار ميهم وبارك 

لهم وىضر الذبر و كل مه له ػلة او زم 

***** بقاؿي ال 



رًس ىسل مه الجمس اول م وقْه بالحوش 

ًوًزا حميًسا يييال : وقال 

يسلمك ويذليك يالرًس : ٓارس ىسل وقال 

يالله ايب اطوِ ابوي وًمي : محمس بحماس 

والباقييه 

مضوا الييال متجهيه للمجالس اول م 

طآوا ًماىهم وازواج ًماتهم وراالتهم 

والكل موجوز بس استوقْتهم سيارة هازي 

واهله وسيوز وكارق والباقييه 

اررحببوواا : ابو رًس اًتلى ػوته وهو يقول 

يرججااالل 

هللا : ابو هازي ىسل مه السيارة وقال 

يبقيييكم يييال قااؿي 

ماهو  )رًس مسح وجهه وطوبه وقال بوْسه 

س يف  (! وقتتكم  ًّ واًتلى ػوت الرًس ور



ارحبوا : ارجاء البيوت الثالث وهو يقول 

اقلقوا اقلقوا يرجاال 

الكل رزوا السالم و الرًس والترحيب ومضوا 

كبر مه  وامتلت المجالس وكان الحؾور ا

كبر مه اللي كاىوا يتوقيوىه  الميتاز وا

والسالل والبراريس كاىت طيء كبييي وميتاز 

ًه اهل قاؿي والبذور واليوز واليقورات 

والتراحيب والسوالّ الشيوة 

وهللا جيوا يولسىا يحمس ىقلب : ابو سيوز 

ارتكم موكم 

وهللا الساًة : حمس ًسل طماُه وقال 

المباركة وابضروا باللي يقيب راكركم بس 

و ميه ؟ 

اىا : سيوز ابتسم وُمس لحمس وقال 

ولسىا سيوز : ابو سيوز اطر و سيوز وقال 



وهللا وابضروا لكه ماحه ًلى : ابو رًس 

ًجلة ىبي ىسأل ًه ولسكم وتسألون ًه 

بوتوا وبيسها لوا كالم يبو سيوز 

ابضر وهللا باللي : ابو سيوز تْهم وقال 

يقيب راكرك يبو الرًس وم بتحغل اال 

القيب والشييه 

م يحتاج : رًس ابتسم وقال بغوته الررّيم 

يبو سيوز طهازتوا بسيوز مجروحة 

ميليييك زووز يالرًس : سيوز ابتسم وقال 

اجل زام الرًس ييرٓه : ابو رًس ابتسم وقال 

كيس اىه كيب راس وميرب الجس  وحمس ا

والذال 

ميليييكم : ابو سيوز بْذر ابتسم وقال 

زوووز ياهل قاؿي 



ابس ييمي ىتْق يوم وىضوِ لكه اول : حمس 

رأي البوت 

ميليه ميليه م يغير اال اللي يقيب : سيوز 

راكركم 

سميوا بمولوزيه لكم : كارق ابتسم وقال 

يييال قاؿي ؟ 

سيس مه سحبك مى اشىك : رًس بمسح 

اًوبو ُييرك كيّ تسمى كل م قال طيء 

قال سميوا وسميوا 

كاحوا الييال والضيبان يؾحكون و رًس 

هللا : وقال كارق وهو يرجّ مه الؾحك 

يقققيك يالرًس 

كاسر وهو يؾحك قام ومسك يس موغور 

اييه ػازق ابضركم : وقومه ميه وقال 



بحْيسيه ألهل قاؿي موي ومه الضيد 

موغور 

وهللا مه كبر حنوا : ابو موغور ابتسم وقال 

يوم حْيسىا موكم 

ٓسوا ًيال واحْاز قاؿي وقالوا بغوت واحس 

احتتوسزممم : 

ًيسز هللا : كارق برًب مه هيبتهم قال 

ييرزكم وال ييسز ًلييكم يأهل قاااؿي 

اطههس بالله اىكم رجااال ومحاازم 

الييال ًلقول سحبوا اطمَتهم وكارت 

وهصا جااهوا ًوسكمم : ٓالجو وهم يقولون 

احتسزمواا 

ٓسوا ًيال واحْاز ػالح وطالوا االطمَه 

وىويمممم : وقالوا 



: سيوز ابتسم وقال وهو ماسك شراو حمس 

وهللا اىكم رجال قسم بالله وابضروا بوا 

يييال واحْاز ػالح وم يغير اال اللي يقيب 

رقركم 

" سالم الرجال " ابتسم حمس وسلم ًليه 

م يحتاج ػح ان كارق ًقبها لكه : وقال 

ميليه تغير 

مليون ثوى كارق : سيوز ؿحك وقال 

حيوان " سميتك يالويع : كارق بحسة 

" �الويع 

كاحوا الييال يؾحكون و رز كارق وكلى 

حمس يكلم امه ويضوِ رأي ًهوز بسواجها 

... مه سيوز 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

ارحبوا يحباااااين طذبااااركم ؟ ، رجيوا  )

ببارت جسيس وحضتوين ووحضوي تْاًلكم 

ايب اطوِ رايكم و كل طيء استمتيوا 

 ! ( ��واطوٓكم قريييب و ريير

كاحوا الييال يؾحكون و رز كارق وكلى 

حمس يكلم امه ويضوِ رأي ًهوز بسواجها 

... مه سيوز 

" ًوس الحريم " 

زرلوا حْيسات مها وقاؿي مى بيؾهم وهم 

مستبضريه وجايبيه ألهلهم ولسيه 

وحْيسيه 

سالام : هيام بغوتها االىثوي القاُي 

ًليييكم 



الحريم مى اهلهم اللي بالمجلس قاموا كلهم 

: ورحبوا بغوتها وقالت ام هيام بْرحة 

اررححبيي يبوييتيي 

هيام ابتسمت وتقسمت لجستها وسلمت 

رقاتس الضر ييموز : ًليها وقالت بهمس 

بيتوا 

: ام محمس ؿحكت وؿربتها بذْه وقالت 

وش ًموزه جيلتس اليآية 

هيام ؿحكت ورٓيت ايهم لجستها وقال 

زاززه : بغوته القْويل 

يالبييييه ي ايهموا : ام محمس بْرحة 

ايهم حؾه جسته وهيام تبتسم لهم وارصته 

موها ًضان م ييورها 

ام ؿاري وام طوق وام رًس وام موغور قالوا 

ارحببواا يالصييب ويالرًس : بغوت واحس 



سلمى كاىت طايلة ولسها شيب بيه يسيوها 

هللا يبقيييكم : وؿحكت وقالت 

مه يرحب يبقى : وًس ابتسمت وقالت 

يأهلي 

سلموا ًليهم السالم الواجس واىتهوا وجلسوا 

وكاىوا البوات متجمييه ويسولْون 

ًقبال ًووزىا : بضرى 

امييه يييوين : اليووز ابتسمت وقالت 

هيام بهسوء ًضان م تحرج جيهان همست 

جيهاىو للحيه م لمستس ؟ : وقالت 

؟ !!مييه : جيهان بغسمة 

اقغرري : هيام مسكت يسها بقوة وقالت 

! حستس 

ميه كيب ؟ : جيهان همست وقالت 



ميه ييوي زايس : هيام بسذرية 

اِ يهيام وزي اقولتس وش بيووا : جيهان 

!! يمه وش : هيام برًب 

جيهان حكت لهيام اللي ػاير بحكم اىها 

اقرب وحسة لها وكاىت الغسمة ميتليه 

: مالمح هيام وقالت اول م اىتهت جيهان 

!! سألتتس بالله 

وقسم بالله بس توو اًترٓوا : جيهان بحسن 

لبيؾوا واحس تيلقت ٓييه احسه كْل 

يحتاج الحواان كله 

يحلوتس وهللا : هيام ابتسمت بحوية وقالت 

هللا يسيمكم ويسذره لتس يقلبي 

امييه يارب : جيهان 



قاكى حسيثهم ػوت رًس اللي ػسو بكل 

يووولسز : زاوية وهو يقول بغوته الررّيم 

طوٓووا يل كرريقق ألم محممس 

ام محمس ابتسمت وارصت ًغاها ووقْت 

هيام ببوتي اكليي : وقالت بغوتها التيبان 

له وقويل بتروح زورة المياة وتجيك 

 )هيام ؿربت ٓذصها بذْه وقالت بوْسها 

قامت هيام  (! اااه يجسة وش ميوى اىا 

بهسوء ومضت وكليت له وكان ميقيها 

ههره وجالس يقلب بجواله 

رًس جسيت تقول طوي وتجيك : هيام 

ارحبي يسهر قلبي : رًس لّ لها وقال 

ورجياىه 

طسًوة حبيبي توو : هيام ابتسمت وقالت 

ىسلوا مه ىْس السيارة 



قويل البقى : رًس ٓس وباس ىحرها بقوة وقال 

واىكتمي 

ررًيس تككْى الاا : هيام ٓست موه وقالت 

م كبيت التذآيه : رًس همس حولها وقال 

! يالذوآه 

اىقلى : هيام ؿربت ػسره بذْه وقالت 

بسرل اىا واىتنر جسيت 

وًساس بذليتس تسرليه ؟ : رًس بيواز 

وش تقغس هاه ؟ : هيام 

رًس حاوـ رغرها وّطسها ًليه وقال بغوته 

اىتي ًاارٓه وش اقغس : الثقييل وهو يهمس 

وكالم ميه اللي يمضي 

هيام تقسمت وحقت رضمها و رضمه 

احبك : وقالت 



قوليها مره ثاىية : رًس احتست ىنرته وقال 

اهييم بك : هيام ابتسمت وقالت 

مره ثاىية : رًس بتذسر 

هيام ٓست اول ؿربت ًغا جستها بكتّ 

ياللي م تستحوون وال : الرًس وقالت بيغبية 

!! توتذوون 

: رًس زٓر بيغبية وقال ًكس ًغبيته 

ارحبي يمهاوي 

هللا يبقيك يالرًس : ام محمس ركست وقالت 

: رًس تقسم وسلم ًليها وباس راسها وقال 

رقاتس الضر 

رقااك الالش يوليسي : ام محمس بحب 

طحالك اىت ؟ 



رًس اطر لهيام بييوىه اللي كاىت تقلى طرار 

وابتسمت " اىثبري وال تسرليه " بميوى 

رح وىاز يل : هيام اول م قالت ام محمس 

الييال كلهم 

ابضري : رًس ػس وهو يمسح طوبه وقال 

كلى رًس وزرلت هيام وهي تحمس ربها ان 

... جستها اىقصتها مه الرًس 

" ًوس الرجال " 

حميس ترا : كلى رًس وقابل حمس قسامه وقال 

جسيت بتسلم ًليك 

هللا يحييها : حمس ابتسم وقال 

مضوا اثويوهم متياكسيه الرًس اتجهة 

للمجلس وحمس مضى للمقلف 

ارححبييي : حمس 



هال هال هللا : ام محمس ابتسمت وقالت 

يبقيك يولسي طحالك يحميس ؟ 

حمس وهو ماسك يسها بيس م باس راسها 

وهللا و م يسرتس يجسة : ويسها 

احسك مقغر مى ُسي تكْى : ام محمس 

يولسي اىتبه تْضلوا مى اهل ػالح 

ال ال ميليتس بس ًضاىوا توىا ًرسان : حمس 

حسيتي كصا لكه م به اال كل رييير 

ان طاءهللا : ام محمس 

قاكى حسيثهم ػوت الييال وابرزهم ػوت 

ياهل المحل : كاسر اللي زرلوا وهم يقولون 

، سالام ًلييكم 

يالبييييه ييييلي : ام محمس ؿحكت وقالت 

اطهس بالله ان طوٓتكم ترز الروح 



تقسموا كلهم لها وبسأ السالم والمواجر 

والسؤال ًه حالها وتحمسوا و سالمتهم 

ربهم 

ام محمس مسكت يس موغور ويس كاسر 

الحمسلله و م جاكم وهللا : وقالت بحب 

يرزقكم برهم يييايل والحمسلله اىهم ًيال 

سوس وشرر لوا بيسيه وهصي ميوىة موي 

وهللا م ترٓؾوين اًتبروها موي ومه جسكم 

رحمة هللا ًليه 

لبى روحتس يجسة م : كاسر باس يسها وقال 

تقغريه ًساىا م ىوحرم مه حستس 

م تقغريه يأم : موغور باس راسها وقال 

محمس 

قل : ام محمس ّطست و يس موغور وقالت 

جسة يولسي ًازي قسك مه ًيايل اػالً 



ابضري يجسة : موغور ابتسم وقال 

وطقغستس يجسة : محمس بونرة وبمسح قال 

! ييوي البوات م ٓيهم بركة 

! وحموز ػازز : ٓارس تكتّ وقال 

طكلك : ام محمس ىاهرت ٓيهم بحسة وقالت 

تبي تجرب الؾربة اللي كاحت و الرًس اىت 

! وياه 

: محمس تقسم وهو يؾحك وباس راسها وقال 

ممسح وهللا 

اال ويه الرًس ؟ : ام محمس ابتسمت وقالت 

ًوس الرجال مى شياب وسامي وؿاري : كاسر 

وطتبيه به يجسة مَثوا قسم بالله : شيب 

! تراين بايق اروه : كاسر بحسة 

! اًقب يالصيب : ام محمس 



مضيوا يالله الىقول و : شيب ؿحك وقال 

الرجال 

ايه بالله امضوا واىا بكلم امي واجيكم : حمس 

" ًوس الحريم " 

وػل اتغال حمس و جوال امه ورزت وقالها 

يولسي اىا مايل : كل طيء وقالت بهسوء 

سلقة و ًهوز ماهي موي واراِ تؾقر 

ترجى ألمها 

كاىت ًهوز ارت حمس مه اب وكاىت برؿو " 

ارت شياب مه اب بحكم ان ابو طوق تسوج 

 حريم وجابوا له ًهوز ووًس وطوق وشياب ٣

وسامي وحمس ، وًهوز تيتبر وحيسة امها 

وابوها بس بسبب سوء تيامل امها وابوها 

اول م اىْغلوا احتؾوتها ام طوق مه وهي 

" ػَيرة 



يمه : حمس تجمست مالمح وجهه وقال 

طسًوة م هوتي تجي مه ًهوز كلميها وال 

كلمها  كلييها يل ا

يالله بكلمها وىجيك بس ىاز : ام طوق 

سامي وشياب تأثيركم الثالث بيكون قوي 

ًليها وبتقتوى 

ابضري يغير رير : حمس 

سكر حمس وكلى للمجلس وىازاهم ومضوا 

ميه للمقلف 

حميس وش اليلم ؟ : شياب ققب وقال 

ػسق وش السالْة ؟ : سامي 

حمس قالهم الحوار اللي زار بيوه وبيه امه 

ال مستحيل ًهوز تْكر كصا ابًسا : وقال شياب 

ىسًي هللا بس : حمس 



ايه ايه مستحيل ػازق شياب : سامي 

! ماطاءهللا اريًرا اتْقتوا بوققة : حمس بمسح 

شياب ؿرب راس سامي بذْه وحؾوه له 

كيس بوتْق : وقال  ! ًؾيسي ا

يارب تسيمها : حمس رٓى يسيوه للسماء وقال 

كصا 

زرلت ام طوق وقاكيت حسيثهم هي 

: وًهوز اللي كاىت موسله راسها رجل وقالت 

حمس ػسق ٓيه احس رقبوي ؟ 

راستس يبقى : حمس تقسم ورٓى راسها وقال 

مرٓوو سامية ؟ 

امسح ميكم : ًهوز ؿحكت وقالت 

يالسبايك وال اىا استحي ؟ 



كاحوا الييال يؾحكون ًليها وقالت ام 

ًهوز يبوتي م بترجييه لقرار : طوق بهسوء 

والستس ػح ؟ 

كيس : ًهوز رٓيت حاجبها وقالت  اىتي ؟ اال ا

! برجى لقرارتس 

لبى ًيوىتس : ام طوق ابتسمت وقالت 

يبويتي 

يحبيبتي يمه : ًهوز حؾوت امها وقالت 

لياز تجيبيه سيرة ىاس ىسوين واستَلوين 

اىتي امي وابوي بالوقت ىْسه 

ابضري وهللا : ام طوق حاوكت ًهوز وقالت 

باللي يقيب راكرتس 

م تقغريه المهم يييال وطو وموهو : ًهوز 

موه ؟ 



ييوي يقالتس بتيرٓيوه : حمس ققب وقال 

الحيه ؟ 

اوه ػح : ًهوز حكت راسها وقالت 

شياب تقسم وكان اقرب ارواىها لها بحكم اىهم 

: ًاطوا وهم ػَار مى بيؽ وحاوكها وقال 

هاه بتيرسيه يالوسذة ؟ 

!! حه بايق م قلوا بسم هللا : ًهوز بغسمة 

ويميه بالله اىها : سامي اىْجر يؾحك وقال 

مريؾة 

* تيريّ بسيف*

ابو طوق وام طوق وًيالهم تم التيريّ 

.. ًوهم 

 (السوجة الثاىية  )ام شياب 



مريؾة سركان وٓالمستضْى تتيالج بيس 

م كرهت شياب بحياته وكاىت تتهمه بسبب 

مرؿها وتقول اىك سبب ًلتي 

السوجة الثالثة  )ام ًهوز 

اىساىه اىاىية وم تحب اال ىْسها وتسوجت 

قسًرا مه ابو طوق وجابت ًهوز موه وحقت 

" ًهوز ًصر ًضان تتقلق موه تحت مسمى 

وقْت تضوِ بوتها مه سه " ىْسية الوالزة 

 سويه ٨

شياب 

ثاين ابه بالترتيب ألبو طوق مه زوجته 

الثاىية شياب اىسان ًاش يف مجتمى سيء 

جًسا وكاىت امه تسره وهصا سبب مرؿها 

وكاىت تيصب شياب بحياته سواء ؿرب او 

كل وطرب لكه كان  كالم او حتى حرمان ا



يتامل بحياة احسه وكمل وساًس ىْسه 

بوْسه وزرل كلية الؾباـ بتوٓيق مه هللا 

 " ٢٤" ًمره 

ًهوز 

ثالث بوت ألبو طوق مه زوجته الثالثة ًهوز 

اكيب قلب ٓالبوات كلهم وكاىت تحب واشا 

حبت ًقت م وراها وزوىها اىساىه ًسسل 

بميوى الكلمة لكه واجهت ػيوبات كبيرة 

وكثيرة رلتها تذْي طذغيتها للسه هصا 

 " ٢٣" ًمرها 

 .................

! اىت المريؽ : ًهوز ؿحكت وقالت 

وهللا م حويت اال امي كلوا تجميوا : شياب 

ًليها 



وهللا اىه و قلبي : ام طوق ابتسمت وقالت 

مثل اليسل 

ًهوز : شياب ابتسم وباس راسها وقال 

ارلغي بتوآقيه ؟ 

ًهوز بجسية وهي م كاىت تسري ان سيوز 

هو ىْسه اللي مسكها بحكم اىها تيرِ 

يارب اىك : طكله وم تيرِ اسمه قالت 

! تستهبل طلون اوآق واىا م اًرٓه 

وهي : حمس ًؽ طْته السْلية وقال 

ػازقة رالظ ىسأل ًوه هو رجال وهللا 

ومه ههر رجال لكه الحصر واجب 

يالله اجل مضيوا : سامي 

كليوا الييال وزرلت ام طوق وًهوز وقْت 

ٓالمقلف ومضت وهي تبي تضوِ مه هو 

سيوز شا وكليت راسها وكان احس ابواب 



المجلس مسكر بحكم اىها بابيه كبييرة 

وتسكيرته ًقت ًهوز مساحة تقسر تمضي 

وتضوِ وكليت وهي م توقيت تغازِ 

سيوز ابًسا لْت برًب اول م طآت هل 

!! ااىوتت : كويل وراها وقالت برًب 

سيوز ققب وبوْس اللحنة ابتسم اول م 

اىا ؟ : سمى ػوتها وًرِ اىها ًهوز وقال 

رجيت ًهوز ورا وتيثرت ومسكها سيوز 

ييوي م تتوبيه ؟ : وؿحك وقال 

ًهوز بغسمة قررت تسأل وتقتل ٓؾولها 

! اىت سيوز : وقالت 

بضحمه ولحمه : سيوز ابتسم وقال 

ًهوز طهقت وتركت يسيوه بقوة وزرلت 

: للمقلف وسكرت الباب وراها وقالت بهمس 



مستححييلل طلوون جاء ورقبوي طللوون 

!!! مستحيييله يااارب 

زرلت ًوس الحريم والرجْة ماسكتها مسك 

" ًوس سيوز " 

! يويل قلبي شي ًهوز  )ؿحك وقال بوْسه 

بسم هللا ًلييها الرحمه الرحيم وهللا اين 

 (! كحت لها وال سميت 

: مضى للمجلس وقابل ابوه وقال بهمس 

يبه وش قالوا لك ؟ 

م قالوا طيء وال ًقوىا اجابة : ابو سيوز 

بس يقولون بورز لكم ربر 

يااارب : سيوز رٓى يسيوه للسماء وقال 

اجيلها مه ىغيبي 

امص امص سريوا : ابو سيوز ابتسم وقال 



كليوا الرجال ورصوا حريمهم مه ابو سيوز 

واهل ػالح كلهم ألبو موغور واهله كلهم 

" ًوس سيارة ابو موغور " 

ليلو اىتبهي : موغور وػل اهله وقال 

لوْستس ولثابت 

ابضر ميليك : ليلى ابتسمت وقالت 

مضى موغور بيروح لسلمى اللي ركبت مى 

ولسه يف سيارتهم بس استوقْه ػوت امه 

! موغور : وهي تقول 

لبيه ؟ : موغور لّ لها وقال 

وًساك ان طاءهللا ىاوي : ام موغور بحسة 

!! تسمي ولسك بأسم اروها 

موغور زٓر بملل مه ىْس الموال وقال 

واىا احسب امي تيسلت لكه ابو  )بوْسه 



ورجى يتكلم  (! كبيى م يجوز ًه كبيه 

وش تبيوي اسميه هي اللي تيبت : وقال 

! ٓيه وهي اللي لها الحق والصيب يستاهل 

هصااا اول كْل لك : ام موغور بيغبية 

والبكر وولس بيس ييوي الززم تْرؿؽ 

سيقرتك مه البساية وريير يقير تيبت 

ومسري وش هصي اىا تيبت وال سميتك 

!! ابوك اللي سماك 

يغير رير : موغور مسح طوبه وقال 

وييه ! يويلك تسمى كالمها : ام موغور 

رجولتك 

موغور كان يؾرب االرؼ برجوله وطوي 

ويوْجر ًغبية وارص ىْس ًميييق قبل 

يركب مى سلمى وركب ومضى بهسوء 

... لبيتهم 



" ًوس الييال " 

: محمس وهو يقْي ىور المجالس قال 

يالبييييه يالبيييت ػسق راحة لياز ىسآر 

تكْون 

ػازق : رًس كان بيضَل سيجارته بس قال 

وهللا 

يالله يَسي : حمس زرل وقال بغوت ًايل 

ماطاءهللا واىت تسره : لّ لرًس وقال 

قساموا ؟ 

! م طَلتها كيب : رًس ابتسم وقال 

وطيليك موي امسح : حمس ؿحك وقال 

ميك طَلها 

: رًس طَلها واستوضقه وزٓر براحة وقال 

محمس تبي ؟ 



م ىقول ال : محمس 

ًقى محمس وطَلها وػاروا يسولْون 

وكليت ُسي بهسوء وم طآت حمس وقالت 

ًيال ويه حمس ؟ : بغوتها الذجول 

رًس كان يثقل ػوته اشا زره وتكلم وهو 

كيس : يقول  برا ا

ُسي ٓست مه ػوته المرًب وقالت 

يويلييي كييّ شا زوج هياام الووىو  )بوْسها 

كاىت ُسي مغسومة وبقوة وهي  (!! شييك 

اول مره تضوِ رًس قريب كصا ؿحكت 

بس اليقيييه مرره  )وكملت وهي تقول 

وبوْس الوقت مررًب الحجم والْرق بيوهم 

مضت وركبت مى  (اجل شا هو رًس الهيام 

حمييس : حمس وقالت بهسوء 

ييررووحه : حمس ابتسم وقال 



ويه بوروح ؟ : ُسي مسكت يسه وقالت 

بيتوا ييوي ويه ؟ : حمس 

امساك تضتري لوا بيت ؟ : ُسي 

حبيبتي مه قبل ال : حمس ابتسم وقال 

ارقبتس واىا ًوسي بيت بس رلغته اول م 

قررت اين بارصتس ورالظ 

اىت اللي ارترت االثاث ؟ : ُسي بحماس 

ايه : حمس 

هللا بضوِ شووقك : ُسي 

بييجبتس ػسقيوي : حمس 

يضييه الثقة : ُسي بمسح 

: حمس توسيت ًيوىه وقال بغوته الثقييل 

! ااًقبب 



ُسي ؿحكت وّطس حمس و يسها ومضوا 

لبيتهم 

" ًوس حويه الْارس " 

ويه ليمو ؟ : ٓارس 

زارل : حويه بهسوء 

ٓيتس طيء ؟ : ٓارس 

ال ليه ؟ : حويه ػست وقالت 

ٓارس تقسم ومسك وجه حويه وكاىت 

الحرارة ماسكتها مسك توسيت ًيوىه وقال 

آا ًليتس يحويوي وتوكريه ورجلتس : 

زكتور 

م ٓيوي طيء : حويه ابتسمت وقالت 

ميليك 



: ٓارس باس رسها قريب مه مبسمها وقال 

ًساين ارص وجيتس وًساه بؾلوًي 

ًوتس 

! بسم هللا ًليك : حويه حؾوته وقالت 

يالله ىمضي ؟ : ٓارس 

تسرل تجيب ليما م ٓيوي لها وهللا : حويه 

ميليه ازرلي ورلي : ٓارس ابتسم وقال 

امي تجيبها واىت البسي وتيايل 

حويه ٓهمت ومضت ولحقها ٓارس وطوي 

وجاته امه وسلم ًليها ومه السوالّ اللي 

جات ؿاو الوقت وجات حويه وسلمت و 

يالله يأم : ًمتها وكليت وقال ٓارس 

الْارس اىتبهي لوْستس 

واىتوا بيس يونر : ام ٓارس ابتسمت وقالت 

ًيه امك 



كلى ٓارس وهو ماسك حويه بيس وليما 

.. حاؿوها له بيسه الثاىية ومضوا لبيتهم 

" ًوس ليه الصيب " 

! يى يمقرٓيه تسروون : شيب بمسح 

كاسر اول م طَل سيجارته تقسم يركؽ 

احسسه ًرٓت : وزٓر السران بوجهه وقال 

القرِ الحيه 

! بس اىت وياه : رًس بحسة 

!! يمليييوون : شيب وهو يكح 

! استَْر ررببك : محمس 

استَْر هللا حسيبك ريب : شيب بهمس 

يالكاسر 

اببللى : كاسر وهو يؾحك قال 

يللييويي : زرل شيب وقال بغوته الررّيم 



الا يارب م يبي يوزيوي : ليه ٓست وقالت 

لبيتكم 

وطقغستس : بضرى ػَرت ًيوىها وقالت 

؟ 

ليه ؿحكت بْضلة وهي ىست اىها ارت 

م اقغس طيء ! ال طسًوة : شيب 

اوريتس ارجيي وتضوٓيه : بيان 

تكْى : ليه ؿحكت وكليت لصيب وقالت 

ال ىسري 

ولييه ان طاءهللا ؟ : شيب ابتسم وقال 

تيرِ ييوي بست السمرة وكصا : ليه 

تم وهللا بس اول م تذلغون اكليي : شيب 

: ليه بْرحة ٓست وحؾوت شيبها وقالت 

شييببيي ًضضققيي وهللا 



شيب ابتسم وحاوـ رغرها وّطسها ًليه 

: وقال بغوته الرجويل وهو يهمس ًوس اشىها 

يروح وًيون وزىيته شيبتس شا 

: ليه بيست وباست رسه بكل قوتها وقالت 

ابووسهم ًيووىك 

احس بسيت اُير رأيي تحسيه مثلي : شيب 

وال كيّ ؟ 

ال اسمى : ليه طهقت وبيست موه وقالت 

اسْه بهرب رالظ 

: شيب ؿحك وزرلت ليه وكلى وقال 

طكلي بغير مقرِ ميكم 

ُع رًس بالسران وػار يكح ويؾحك 

وكاسر ومحمس ماهم اقل موه 

ػحة ػحة يبو ايهم : تقسم شيب وقال 



و قلبك يالصيب : رًس اىبح ػوته وبقوة وقال 

!! يهووووه وطصا الغوووتت : كاسر بغسمة 

بسم هللا و قلييب اريتي : محمس برًب 

موك بتجلقها 

ًضاين موسمان م زروت : رًس ابتسم وقال 

رالظ سكروا الموؿوو 

اىا بسري وهللا : محمس كْى سيجارته وقال 

وزًواكم هللا 

زرل وىازا بضرى اللي كليت وهي بيبايتها 

ولميس ميها وىسلتها وركؾت لميس ألبوها 

باااباا حبيببيي : وهي تقول 

ييييون ابوتس : محمس ابتسم وطالها وقال 

اىتي 



بضسى قربت تبي تلبس لميس جسماتها 

كوت تسره ؟ : وقالت 

وكملت " ػستيوي " محمس ُمس لها بميوى 

! هللا يهسيك يحموز : بضرى وهي تقول 

امضي بس : محمس 

! وسد : بضرى ؿربت كتْه بذْه وقالت 

! ووثثذد : لميس قلست امها وقالت 

! ااًيقبببيي : محمس ابتسم وقال بحسة 

ًييييب : لميس احتست ىنرتها وقالت بحسة 

اما بالوسبة لبضرى ٓكاىت موهارة تؾحك 

: ًليهم وقالت بذْه وهمس لمحمس 

تستاهل يحموزي 



اىتي الحيه قويل تستاهل ومسري : محمس 

وطو واىا الحل ًوسي ال اىْرزت ٓيتس بيس 

طوي 

بضرى توسيت ًيوىها ومضت وراه بغسمة 

وهو طايل لميس 

يالله تمسوا و رير : محمس للييال 

مسرى الذيير : رًس 

بسم : كلى محمس وبضرى ميه وقال كاسر 

هللا ًلى لميسو تهبلل يييااال 

مررره تحس تبي تيؾؾها : شيب بحب 

كاسر بوام : رًس كْى سيجارته وقام وقال 

ًوس اهلي الليلة تجي ؟ 

اراِ رًس يسًج : كاسر وهو يسٓر السران 

امي وابوي 



ال ميلييك رجاااال السّمي : رًس ابتسم وقال 

كاليه و ًمه 

يالله اجل طورك وهساية : كاسر ابتسم وقال 

هللا بجلس مى شيب ليه يسري 

رًس بسون م يلتْت وهو مقْي ًوهم هس 

ومضى لبيت اهله " ٓهمت " راسه بميوى 

وكاىوا بيان وطوق وًهوز ووًس وليه وهيام 

هواك 

زرل رًس بيت ابوه وقال اول م سمى 

يوولسز كرييق : اػواتهم 

البوات ٓسوا كلهم مه حسة وثقل ػوت رًس 

وكان ًكس ػوته القبييي تماًما 

ابلص لحقوا : ليه ؿربت راسها بذْه وقالت 

 !

لييه ػوته كصا ؟؟ : هيام برًب 



بسم هللا ػسزقق : وًس 

كيس كان يسره : ليه ابتسمت وقالت  اييه ا

ؿحكت هيام برًب وقامت له وكاىت البسة 

قميع حرير ابيؽ ماسك و جسمها 

ويوػل لركبها وطيرها االسوز الحريري 

موسسل و ههرها وم ىست ًقرها اللي 

هال رًس : يجصب وكلت براسها وقالت بذوِ 

؟ 

ايب اىام : رًس وهو يْرك ًيوه قال 

هيام رجيت راسها وػارت توف بْرحة اىهم 

م بيروحون بيتهم ورجيت تواهر بضكل 

تمام طوي : هازىء ًكس اللي ػار وقالت 

واجيك كاسر بيوام هوا ؟ 

ايه وارلغي : رًس تكى و الجسار وقال بحسة 

ًلي 



يمهه  )هيام ارتيص جسمها وقالت بوْسها 

 (!! طْييه ػوته قلب كصا 

وًس بووام هوا تذيلي : زرلت وقالت 

امااااىه ؟ يووىسس : وًس ابتسمت وقالت 

اِ يحنكم : ًهوز 

اظ تكْيه ييهوز ال اكيوتس اىا اللي : بيان 

! باكل تبه لحايل بالبيت 

يالله اجل امضي بجي ميتس اىتي : ًهوز 

وسامي 

تؾحكيه م : بيان ؿحكت بسذرية وقالت 

ٓيه احس اال شيب اروي والوؿى الحيه تحت 

سيقرة ليه 

وطسرلوي ؟ : ليه ابتسمت بكالٓة وقالت 

ًضان ىسري وال ال : بيان 



اييه ال ال بوسري امضوا يالله : ليه 

كليوا البوات وبقت ليه توتنر رًس يسرل 

وكاىت هيام ًوس باب ُرٓته طَلت تكيْها 

وٓرطت مْرش جسيس ورلغت ووقْت ًوس 

رًيس يالله ازرل : الباب وقالت 

رًس زرل ومضى وهو متكسر وقال وهو 

ويه ايهم ؟ : يقلى السرج 

ًوس امي : هيام 

رًس ابتسم بذبث وتقسم وطالها بيه يسيوه 

وباسها بقوة ومضى ٓيها زارل ُرٓته وسكر 

الباب وراه 

اما ًوس ليه ابتسمت بْرحة بيس م ػورتهم 

كم ػورة وكليت لصيب بيبايتها وركبت 

ميه 



تكْون المْروؼ ليوي بس : شيب بغسمة 

! وش امة محمس شي 

سس حلقك وامص : بيان ؿربت راسه وقالت 

لبيت رالتي ًبير 

سم : شيب 

مضى لبيت ام طوق ووػلوا بيس مسة 

وىسلت ًهوز ومضى شيب لبيت اهله ووػلوا 

يبه امسك بوتك : وىسل بيان وقال بمسح 

! الغايية 

: ابو ؿاري رمى ًقاله و شيب وقال 

!!! اًيقببب 

شيب ؿحك وىسل ييقي ابوه اليقال وقال 

طوِ بيقيك بس ال تؾربوي : قبل يمسه 

وبيسيه م تحس اىه ًيب يف حق ليوي 



ابو ؿاري سحب اليقال وؿرب شيب كم 

اشلللّ : ؿربة وقال 

سم : شيب وهو يحك ههره مه االلم قال 

كال ًمرك 

ركب سيارته واىْجرت ليه تؾحك ًليه 

ييمررري هللا يكتب اجره ًمي كلى : وقالت 

حريت ٓيك 

هاهاهيي حبيبي : شيب ابتسم بذبث وقال 

اػبري طوي طوي بسس 

وش بتسوي ؟؟ : ليه بليت ريقها وقالت 

مضى شيب لبيته الجسيس واللي كان طبه 

... قريب مه بيوت اهل قاؿي 

" ًوس ُسي الحمس " 



زرلوا البيت واىغسمت ُسي مه جماله كان 

ػَير ويكْيهم لكه كان آذم مه كل 

القغور اللي طآتها ُسي كان يجوه وله 

: اطياء كثيير تّضس الواحس ابتسمت وقالت 

تسسسلم يسييوك يحمييس 

: حمس تقسم وحاوـ رغرها مه وراها وقال 

ُسو موجس كيّ ؟ 

!! يجوه : ُسي حقت يسيوها و يسيوه وقالت 

وريب مقسر يييجووه 

وحرام بالله ماهو : حمس باس ىحرها وقال 

مثل صيوتس 

ًيييون ُسي اىت : ُسي ابتسمت وقالت 

اسمى ورين كل زاوية ٓيه 

ابضري : حمس مضى وقال 



مضت ُسي وراه وػار يوريها كل زاوية 

ووػلوا لمكتب قؾايا المحامي حمس به 

*** هازي ال

؟ !حمس اىت محامي : ُسي بغسمة 

ػباااح الذييير م قالوا : حمس ؿحك وقال 

لتس ؟ 

وهنييْة احالاااامي : ُسي حؾوته وقالت 

وش تذغغتي ؟ : حمس ابتسم وقال 

للحيه ازرس وهللا قاىون : ُسي 

ابس يالَسي وهيْتتس ًلي : حمس 

ُسي ػارت توم قسامه بْرحة وحاوكها 

بس اول ايب طيء : حمس وّطسها ًليه وقال 

موتس 



: ُسي اىْجيت مه قرب حمس بس قالت 

وش ؟ 

كبرت وايب اطوِ : حمس همس لها وقال 

ًيايل بأسرو وقت 

طلون ييوي : ُسي توسيت ًيوىها وقالت 

ًلقول احمل ؟ 

ايه : حمس 

ابس بذاكرك ؟ : ُسي م تواقضت ابًسا وقالت 

سهاالت ان طاءهللا ومه كبر حني يوم 

يغير رجال مثلك ابو لييايل 

حمس ابتسم برؿى ومه هوا تأكس ان ُسي 

المرأة اللي كاىت ىاقغة بحياته تقسم وباس 

ييساين م ارلى موتس : راسها بحب وقال 

مضى ميها لَرٓتهم وطوي واىهارت ُسي 

!!! تهبببلللل : مه جمال الَرٓة وقالت 



حمس ؿحك وتقسم وباس رسها وابتيس 

.. �ومسك ٓكها ولّ وجهها وو

" ًوس رًس الهيام " 

اوهو : رًس ابتسم اول م وػلوا للسرير وقال 

مْرش ابيؽ بَرٓتي ؟ 

اِ التغير زرامي مْرش ُرٓتوا ببيتوا : هيام 

ابيؽ 

ركسي ًيوين قلت : رًس مسك رضمها وقال 

! ُرٓتي 

اسمى ػوتك : هيام بألم بيست يسه وقالت 

وطْيه ؟ 

م ٓيه طيء : رًس مسح وجهه وطوبه وقال 



مضى رًس للحمام وزرلت هيام ًلقول 

تحت المْرش وُقت ىْسها وهي تسًي 

توام قبل يجي رًس 

وماهي اال زقايق وكلى رًس مه الحمام 

بضورت وزرل ميها وسحبها له وحؾوها 

بسون م يوقق بكلمة وحسة وىام وهيام تحس 

بأىْاسه و ىحرها وىامت بيس مسة كويلة مه 

... التْكير 

" ًوس سلمى الموغور " 

زرلوا بيتهم وموغور طايل شيب بيسيوه 

وواؿح الؾيق و مالمحه كلى السرج ومضى 

لَرٓته وىسله و سريره وطوي وزرلت 

سلمى وٓكت طيرها وػارت تمضقه 

ورٓيته وراحت تلبس بجامتها واىسسح 

موغور يوتنرها تجي وطوي وجات سلمى 

ًيون سلمى ؿايق ؟ : وقالت بأهتمام 



اىا ؟ : موغور ابتسم بهسوء وقال 

سلمى قربت واىسسحت و ػسره وهي تواهر 

ٓيه 

وٓيه ُيرك ًيوين ؟ : وقالت 

ابس سالمتتس : موغور باس جبهتها وقال 

ماين ؿايق وال طيء 

! موغورري اىققق : سلمى 

اىتي بتسًليه اشا م سميت ولسىا : موغور 

شيب 

سلمى تلقائًيا رٓيت راسها وًسلت جلستها 

وليه م ًجبك اسم الصيب ؟ : وقالت بجسية 

ماهو ًه بس : موغور ًسل جلسته وقال 

اسأل ألن ببايل اسم 



ًلمتك ثالث اسماء ارتار موها شيب : سلمى 

وقاؿي وقايس 

قايس حلو طرايتس ٓيه ؟ : موغور 

اىا ًاجبوي بس ًلموا شيب وكصا : سلمى 

ميليتس اىا بْهمه : موغور ابتسم وقال 

وشيب رجال رف الضوب وجهه تتوقييه 

يسًل ًضان امر تآه زي شا ؟ 

بكيْك ولسك واىت تغرِ : سلمى 

ولسىا : موغور حاوـ رسيوها بيسيوه وقال 

يسلومتي ولسىا 

سلمى بتيب وهي ًارٓه ان امه ورا شا 

رالظ تمام ىوام ؟ : الموؿوو قالت 

ليه ال : موغور 



اىسسحت سلمى وًقت موغور ههرها 

... وىامت وطوي ولحقها موغور 

" ٓاليوم الثاين تحسيًسا بيت ليه الصيب " 

ليه ػحت بأىسًاج مه ػوت جوالها ورزت 

بسون م تضوِ المتغل وٓست و ػوت رًس 

ووجيى ان طاءهللا م : الميغب وهو يقول 

! تسمييييه 

!! بسسم هللا الواس تسللم : ليه برًب 

ارلغيي اليوم موًسىوا تكْيييه : رًس 

التتأررييه ًلي صياززة 

اااااه كيييّ : ليه ؿربت راسها بقوة وقالت 

ىسيييت 

ًجليي كييب وًلمي شيب : رًس بحسة 



قامت ليه ركؽ للحمام وتوؿت وػلت 

ورلغت ولبست وتكضذت وزقت و هيام 

هال : هيام بغوتها الواًس تكلمت وقالت 

ليه 

توتس تغحييه ؟ يالله رًس ًازموا و : ليه 

ُساء قوممي تجهسيي تراه وقى وبيجيتس 

!!! اححللْييي : هيام ٓست برًب وقالت 

وهللا طويف بيس : ليه ؿحكت وقالت 

ٓتحت الكام وطآت هيام كضذة ليه وقالت 

يووه يجمالتس : 

حياااايت اًرِ يل وحسة طوي : ليه بحب 

وتَقي ًلي 

هيام ابتسمت وارسلت بوسة لليه وسكرت 

ومضت وتجهست ورلغت وتيقرت وكاىت 



البسة ٓستان اسوز برز مالمح جسمها 

وحقت مكياج برز مالمح هيام الهازية 

وػارت مالمحها حااازة وم زاز الوار حقب اال 

روجها االحمر القرمسي كليت توتنر رًس 

وطوي وزرل وسلم و امه وابوه وىسلت هيام 

رًس ويه ايهم ؟ : وسلمت ًليهم وقالت 

مى شيب وليه امضي : رًس 

رًس م طاِ كضذة هيام ًضان كصا م كول 

السالْة ومضى لسيارته واتجهة لمكان هيام 

وييه : تجهله وزازت اسألتها وهي تقول 

بورروح 

لكه مه جهة رًس م كان ٓيه اي استجابة 

وٓؾل الغمت حتى وػلوا لمكان قسيم 

اىتبهي : بس يّضس الواحس له ىسلوا وقال 

وامسكي شراًي 



تقسمت هيام ومسكت شراو رًس ووػلها 

وػلتووا : لباب وٓتحت ليه وقالت 

هيام ابتسمت وزرلت وسكرت ليه الباب 

!! يمه وش المكان شا : وراها وقالت هيام 

بتيرٓيه بتيرٓييه : ليه ؿحكت وقالت 

المكان يذع الرًس ػح ؟ : هيام بّضسة 

كيّ رموتي ؟ : ليه 

ىْس اسلوب ُرٓته : هيام 

يب اول طيء هايت ًبايتتس وبووسل : ليه 

ىتقهوى 

هيام ىسلت ًبايتها وػارت تؾبف طيرها 

وٓستاىها وػارت تؾبف روجها بأحس 

اػابيها وتسمجه بضْايْها وهي تقبقبها و 

بيؽ وهالحركة سمحت لَمازاتها بالنهور 



وطامتها وكل طيء كان يف هيام يْته وم 

اىْته اال اللي يغورها كان رًس زارل مه 

الباب الذلْي لالستسيو حقه بحكم ان رًس 

مغور ومحس ييرِ اال ليه ألىها تحب تغور 

مثله ابتسم وهو يحس بويران زارله مه 

جمال هيامه وكان يلقف كل لحنة ورقوة 

تسويها هيامه 

اىتبهي ترا السرج يحوس : ليه 

هيام مسكت المسوس وػارت تمضي بهسوء 

حتى وػلت للوهاية وزق شيب الباب 

وٓتحت ليه وهي مَقية هيام وراها وػرخ 

ىيييه : ايهم وهو يقول 

ليه ابتسمت اول م ًرِ ايهم ًمته وىسلت 

وباست راسه ولّ وطاِ امه وؿحك وقال 

مماااامميي : 



هيام ابتسمت وىسلت بضكل جريء قسام 

الرًس اللي كان يغور اىحواءات هيام لولسهم 

: وحؾوته واىغسمت اول م قال ايهم 

بااابتيي 

لْت هيام بأيهم وكان رًس واقّ وراها بثوبه 

الكحلي والكاميرا راػته ملتْه حول رقبته 

يروح بابتك اىت : ابتسم وقال 

هيام تركت ايهم يركؽ ألبوه بتركيس وهو توو 

ًرِ يمضي وطاله رًس بيه يسيوه وكان 

يواهر بغسر هيام اللي برز مه الْستان 

هصا المكان لك ؟ : وقامت بهسوء وقالت 

ايه يل يالسىيا : رًس ابتسم و جوب وقال 

تقسمت رًس ومضت ليه وارصت ايهم 

وكليت مى شيب وكان المكان كبييير وقسر 



رًس يوْرز بهيامه اللي حقت يسيوها و ػسره 

وش ًبارة ًوه ؟ : وقالت 

رًس حاوـ يسه ورا رغرها وّطسها ًليه وقال 

استسيو التغوير حقي اىا وليه رلع قبل : 

اسبوًيه وتوو آؾى اوريتس 

م ًلي بس توو ازري : هيام ابتسمت وقالت 

اىك مغور 

المذرج ًايس كسه : رًس ابتسم وقال 

احبك كيب : هيام قربت وقالت 

قوليها مراًرا وتكراًرا لياز تسكتيه : رًس بحب 

! يالهيام كله 

اححببك : هيام حاوكت رقبته وقالت 

: رًس ابتسم وباس رسها بقوة وقال 

وزتس  ًّ اهيمتس يروح ر



ًقوي ىنرة للمكان : بيست هيام وقالت 

رًس مسك يسها ومضوا مى بيؾهم تحت 

تغوير ليه لهم وبكل لحنة ػارت ابتسمت 

وتركت ايهم وركؽ لهم وؿحك رًس وطاله 

رْاااايّ اهلي م احس : وطال هيام وقال 

ٓيهم 

: هيام طهقت برًب وهي تؾحك وقالت 

اىتبببه تكْْى 

" بابا كبير بميوى : ايهم بهسوء قسر يقول 

ؿحكوا هيام الرًس ًليه وقالت " ابوي قوي 

قوووي مررره : هيام 

رًس ىسلها بهسوء ومسكوا ايهم بيوهم وػاروا 

يمضون ٓيه وليه تغورهم وؿحكت 

وزرلت للمكتب وطبكت الكاميرا حقتها و 

االجهسة وىقلت الغور لها وػارت تيسل 



ًليها ورلغت ًلقول وحقتها بملّ 

واموته بكلمة مرور وسكرت باب المكتب 

وحست بهيئة وراها لْت واىغسمت بمبسم 

شيب اللي اىحف و مبسمها زٓته برًب 

! شيييب مو هوااا : وقالت 

حبيبي اهسا طوي : شيب ابتسم بهسوء وقال 

بوسة ترا ؟ 

اللي هو امص بتتقهوى اىت ورًس : ليه 

ٓالسقح 

وطْيتس ؟ : شيب قرب موها وقال 

وال طيء بس رْت يضوٓون : ليه بذجل 

كثر واحس م يهتم اشا : شيب ؿحك وقال  رًس ا

يوا تتوقييه بوقس ًليتس ؟  هو يْجرها ويور

ال بس ييوي اىا ماين مثل اروي : ليه 



كيب كيب اػالً سمحت لتس امس : شيب 

تواميه لكه الليلة وييييه الووم واىتي ويييه 

 ٢اطوا ًاز الساًة : ليه ؿحكت وقالت 

النهر 

بيمضي الوقت : شيب ؿحك وقال بتحسي 

وبيروح لكه مه اللي بيْكتس موي ؟ 

يحلوه اللي : ليه باست رضمه وقالت 

يتحسى 

مضت وكليت لَرٓة مقابلة السقح وقالت 

رًس ُف هيام ًضان يقلى شيب وتلحقه : 

رًس ُقاها وزرل شيب ًلقول ومضى لباب 

السقح السجاجي وٓتحه وكلى وجلس و 

الكرسي وطوي وكلى رًس وراه وايهم ميهم 

يحلووهم ػسق : وزرلت ليه وقالت 

ويحلووتس 



تكْيييه يلييه الصيب : هيام ابتسمت وقالت 

!! وطصا المكان يجوه ماطاءهللا 

ليه بحماس ًسلت جلستها وقالت وهي 

اووه يهيام الرًس تغسقيه : تترطّ قهوتها 

 سووات اىا ورًس ىسور مكان حلو ٣لوا 

وحغلوا شا قبل سوة واطتَلوا ًلييه بتيبوا 

وحقيت كل االثاث و ًاتق رًس وحمسلله 

كثر مه مرؿية  ! الوتيجة كاىت ا

ماطاءهللا و : هيام وهي تضرب قهوة قالت 

الرًس اخ حبيبي هو 

اوووه حبيببيي هو : ليه وهي تقلسها 

م يضوٓوىا ػح ؟ : ؿحكت هيام وقالت 

ايه زجاج ىضوٓهم وم يضوٓوىوا : ليه 

" ًوس الرًس والصيب " 



ارحبي يمهاوي : رًس رٓى جواله وقال 

** رًس اليوم ٓيه ًضاء بالحسيقة : ام محمس 

! ال توسى 

ابضري ىساتس موتتس م ىسيت : رًس 

شيب : ام محمس ابتسمت وسكرت وقال رًس 

يالله ؟ 

بسري ؟ : شيب 

ًضان يمسيوا ىجهس اليشبة واالُراؼ : رًس 

مى اهلوا 

يالله اجل توكلوا و هللا : شيب 

مضوا وزرلوا البوات وزرلوا رًس وشيب 

وايهم ولبسوا وسكر رًس االستسيو ومضى 

لسيارته وقال لهيام ليه استيجلوا 

اييه تمام ًازي حبيبي : هيام 



اىتي اليوم مقسر : رًس باس يسها وقال 

اتحملتسس 

يل ٓترة م ػسمتك : هيام ؿحكت وقالت 

بضكلي 

كل م اىتي وتغسميوي : رًس ؿحك وقال 

اراِ اموت مه كثر الغسمات 

ٓاااال هللا وال : هيام ّطست و يسه وقالت 

! ٓالك 

رًس باس يسها ومضى مستيجل للبيوت 

... الثالث 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا



 ، بسأ ��ارحبوا يحبااااااين وحضتووىوييي  )

ؿَف الجامية زًواتكم كلكم وتيالوا اىستا 

هصا يوزري  " Jwuiri" ىْؾْؽ وتسميوين 

 ، البارت يجوه ���هواك تيالوا كلكم 

هيام الرًس ورًس " وكووييل وتحت مسمى 

يًبا ببارت " الهيام  اطوٓكم و ريييير قر

 ( �جسيس

يل ٓترة م ػسمتك : هيام ؿحكت وقالت 

بضكلي 

كل م اىتي وتغسميوي : رًس ؿحك وقال 

اراِ اموت مه كثر الغسمات 

ٓاااال هللا وال : هيام ّطست و يسه وقالت 

! ٓالك 

رًس باس يسها ومضى مستيجل للبيوت 

... الثالث 



" يف بيوت اهل قاؿي " 

وػلوا ليه الصيب وهيام الرًس وكان شيب 

واقّ ًوس البوابة ومقْل و رًس يسرل وهصا 

طيء ىرٓس رًس اللي كان يقرق له وم يسمى 

شيب بحكم اىه يكلم بالل وييسمه ومه الكالم 

شا 

هيام لْت بييوىها لرًس اللي كاىت ًروقه 

بارزة وًيوىه حمراء وًلقول رجيت حاالت 

رًس اللي كان ًليها ابتسمت بؾيق وػست 

ًوه واىتْؾت اول م ػرخ رًس وهو يقول 

ووطص ليووتته : بيغبية وبغوته الثقييل 

؟ !!!شااا 

ىسل رًس وهو يسابق رقواته وييجلها 

ووػل لباب سيارة شيب وٓتحه بكل قوته 

وسحب شيب مى ياقته وسسز له ؿربة و 



رضمه كاح شيب موها واًتلى ػراخ ليه 

؟؟ !!ررًيس ووش سووييتت : وهي تقول 

كثر  شيب مسك رضمه بقوة ًضان م يوسِ ا

ورٓى ىْسه وؿرب رًس و ٓكه وكان مه 

سوء حم رًس زايم اىه يتلقى الؾربات 

بالذواتم وهصا طيء يشيسها سوء والم ٓسوا 

هيام وليه وكاىت ليه تحاول توقّ بيه 

: زوجها واروها وكاىت تغارخ وتقول 

اتقوا هللا !! بسسس حرااام اللي تسووىه 

! ٓيوويي 

 

سميوا الييال مه الحوش وركؾوا للبوابات 

ووػلوا و ػراخ شيب وهو ورا ليه كان يقول 

يحررمة تحسبب بتؾربووي وبسسكت : 

!! لكك 



كمامه وقال وهو يمسس ٓكه  اىا : رًس طمر ا

حرمة ؟ 

!! ايييه ىيم حررمة : شيب بحسة 

لّ رًس للييال اللي كليوا كلهم وقال بحسة 

يرجااال م به اال كل ًآية حموز ارص هيام : 

وليه االان وكاسر تيال ميي بقولك طيء 

كاسر تقسم ألروه وهو يضوِ شيب رويه 

واقرب ًيال ًماته له يوسِ رضمه وثوبه 

مليااان زم ػس بألم مه مونر شيب وقرب 

وش اليلم يالرًس ؟ اىت ًارِ : لرًس وقال 

لو ابوي ًرِ وش اللي ػاير وريب بيسرِ 

ٓيك واىت ًارِ مه اول م مات جسي 

وابوي م يحبوا ىتهاوش ويتجوبوا كثييير 



شيب م بيسكت ًوي : رًس ابتسم وقال 

اًرٓه وبيتيسوى بأرواىه ًضان كصا رلك 

وراي ياليؾيس 

: كاسر ؿرب كتّ رًس بقوة وقال بحسة 

اًوبو ُييرك احترم واؿرب االرؼ والتسمي 

 !

رًس لّ لمحمس وهو يسحب هيام وايهم 

بيسه وليه توسحب مه هيام وكان ػراخ ليه 

رًيس تكْى التسووي : مرتْى وهي تقول 

!! طيء لصيبي تكْْى يالرًس 

زرلهم ًلقول وػس بييوىه لييون شيب 

اللي كان ػسره يرتْى ويوسل مه اليغبية 

وزايس وؿاري وراه وكل واحس موهم يسولّ 

كمل البايق وال تذليه " له وكأىهم يقولون 

كثر موهم ًسز  لكه لو ػار " ىاقع وحوا ا

اللي يتوقيوىه ًيال ًبسهللا بيمضي كل 



طيء ًكس اللي يبوىه ألن م قسر و ًيال 

محمس اال ربهم كاىوا يمضون ويؾربون 

ويقليون هازمييه ليسويوهم 

" ًوس شيب وارواىه " 

وش السالْة ؟ اىقق ليه : ؿاري بغسمة 

.. ؿربك رًس واىت ًارِ رًس وقوته وان

قاكيه شيب اللي ٓكه يرجّ مه اليغبية 

وطص اللي رًيس وقووته وهللا : وقال بحسة 

ال ازقق وجهه شاا اللي ىاآد رضضمه وربيي 

كررههم ٓييويي  ! ال ا

بذااكرك ؟ وربيي اين ميكك : زايس بحسة 

وليه ؟ : ؿاري 

؟؟ !!وطسرللهاا شيي الحيييه : شيب بغراخ 



كان شيب اشا ًغب يوسى اهله وىْسه اوالً 

ويبي يوتقم ويضْي ُليله وهصي اول 

.. اولوياته 

اول م : ؿاري سكت وقال لسايس بهمس 

يتلقم رًس بوبسأ ىسآى ًه ولسىا ساميوي ؟ 

ابضر : زايس بوْس الهمس 

لْوا كلهم لكاسر اللي يسولّ مى رًس ورًس 

ىنراته حازة ًليهم ويسقق بكل طيء 

بيتؾاربون : وؿحك وقال بهمس لكاسر 

تقوله ؟ : كاسر ابتسم و جوب وقال 

! ايه يسرو جوبي : رًس 

كاسر سحب طماُه مه و كتْه ولْه 

بضكل مكثّ وتلقم به ورًس م زال يواهر 

ٓيهم بسون م يتحرك وهو للحيه يمسس ٓكه 

ويحركه 



" ًوس الحريم " 

ازرذلووا م ٓييه طيء ازرللوا : محمس بحسة 

: هيام بوْس حسة ػوت محمس قالت 

!! تستهببلل محمس طلوون م ٓييه طيء 

وش اليلم ؟؟ : ام محمس تقسم وقالت 

م ٓيه : محمس مسح وجهه وطوبه وقال 

طيء يجسة 

مضى محمس ومسكت شراًه ام محمس 

محمس توقق وال وش ؟ : وقالت 

محمس ىاهر بيميوه ويساره وقال بغوت ًايل 

يالْاااارس : 

لبييه وش : ٓارس كلى واليشبة بيسه وقال 

اليلم ؟ 

! ًيال محمس : محمس بحسة 



ٓارس ٓهم ورٓى ثوبه وركؽ ًلقول 

ومحمس ترك يس جسته ولحق ٓارس ًلقول 

وهم متجهيه للبوابات 

" ًوس شيب وارواىه " 

كاااسسر اللي : ؿاري توسيت ًيوىه وقال 

!! تلقم 

شيب اىهس حيله وهو ًرِ ان اللي بيؾارب 

الا تكْون : مه ًيال محمس هو كاسر وقال 

! مقسر امس يسي و كاسر 

بس هو م ٓكر : زايس ؿرب كتّ شيب وقال 

! ٓيك 

هو يبيها ؟ وهللا : شيب مسح رضمه وقال 

ان يبضر بها 

" ًوس رًس وكاسر " 



ًيال محمس كاىوا يتلقمون ًضان تذّ  )

ًليهم الؾربات وكاىت هصي الحركة 

مضهورة ًوسهم اشا زًلوا او ًغبوا يسووىها 

واشا كان الضيء يذع الؾرب كاىوا الييال 

ييرٓون مه بيؾربهم مه ًيال محمس ًه 

 (كريق التلقم 

رًس حف يسه و ٓمه ًضان م يضوٓوىه وهو 

شيب بتوكسر شراًه ٓيك : يتكلم وقال 

ًضان كصا ال تؾرب وال طيء بس ابيك 

تهوش ًليه وابيك تتأكس اشا ارواىه بيْسًون 

وال ال 

ابس احتسم : كاسر ابتسم وقال 

يالله اجل لّ واتجهة لهم يبو الرًس : رًس 



كاسر لّ بكل قوته وتضمر واول م كاحت 

ًيوه بييه شيب ؿاقت بهم السىيا وكلهم 

ماهم قازريه يؾربون بيؽ 

قاكيهم رروج محمس وٓارس مه البوابة 

: وطوي وكلى وراهم موغور وقال ٓارس 

! يالرًيس 

هال يالْااررس ؟ : رًس لّ له وقال 

وش اليلم : موغور همس لمحمس وقال 

كاااسر ال : محمس ػرخ بغوته الررّيم وقال 

!! تْْكررر 

ٓارس لّ ًلقول بييوىه و كاسر اللي كان 

متلقم طهق وركؽ بس ػسمهم شيب اللي 

سحب كاسر مى رقبته وحف رضمه و رضم 

ال : كاسر وقال بحسة وهو يغر و اسواىه 

! تذلييوي اوجيك 



واىت بتقسر اػالً ؟ : كاسر ابتسم وقال 

مه بويته الجسسية اقوى : شيب ابتسم وقال 

؟ 

" ًوس ؿاري وزايس " 

زايس كان مركس مى رًس لكه ػسمته حركة 

شيب وػار يقالى ٓيه وىسى مه الرًس ورجى 

: يرٓى ًيوه وطاِ رًس يتلقم ٓس وقال 

! ؿارري رًس تلققمم 

اريييًرا بذاكري اؿرب : ؿاري ابتسم وقال 

رًس مه اول 

اوهووو اي وهللا : زايس ابتسم ميه وقال 

بذااكرىا 

: قاكى شيب ػوت رًس الرجويل وهو يقول 

ومه ارو الرًس ؟ 



لّ شيب بسرًة و رًس اللي مسك ٓك 

وهللا ال : شيب بكل قوته وقال بغراخ 

احققك براسي وهللا ال اوجيكك واوجى 

! لييه 

شيب كان موْجى مه طكل رًس وهو متلقم 

وم يضوِ اال ًيوىه ورجى يوتْؽ اول م 

كبتك وال : قال رًس  بتليه الضياكيه اللي را

.. ب

هللا يليووكك : قاكيه شيب وهو يقول بحسة 

 !

تقسموا ٓارس ومحمس وموغور ومسكوا زايس 

وكاسر وركؽ ٓارس لرًس اللي كان يتراًس 

وجسمه مو بحالته القبييية ابًسا 



: ٓارس سحب يس رًس مه ٓك شيب وقال 

يييااال وريب ًماين ال يسميون اللي ػايير 

!! ان توتهون 

شيب زِ ٓارس وكاح ًضاىه مو مركس مى 

شيب وميقي شيب ههره ومس يسه وسحب 

طماٌ رًس واىغسم مه المونر اللي طآه 

كان رًس رآى يسه وماسك سكيه ػَير 

وًيوىه تقلى طرار 

بتكمل وال وش ؟ : رًس ابتسم وقال 

شيب قرر باللحنة شي يوسحب وهو يضوِ 

بكمل وال ًوسي : رًس مو كبييي ابًسا وقال 

ٓيك لكه السؤال هل بتذلي ارتك ارملة ؟ 

رًس استوًب كل طيء بيس م تكلم شيب 

وهو ييرِ ومتأكس قس ايص ليه تيضق شيب 

وتصكر ػرراتها وهي تحاول تْسو لصيب 



اطوٓك ٓكرت ٓيها ؟ : شيب ابتسم وقال 

كان رًس بيوقق بس قاكيهم ػوت ابو رًس 

اللي ػسو بالضارو وهو يقول بيغبية 

وًغا ابوه قاؿي بيسه وكان ابو رًس بيس 

وٓاة ابوه مكسور وال يجبره بيس هللا اال ًغا 

!! اًوببووكمم ياللي م تستتحوون : ابوه 

ارووان اىتوا وال اًساااء ولييتكم ػسيتوا مه 

واىت يالرًس !! الواس وتمضكلتوا بالحوش 

آا ًلييك يولسي ارتك تغارخ ويقلى 

؟ !!ػوتها للواس وييه ُيرتك و اهلك 

.. اليصر والس: رًس مسح وجهه وطوبه وقال 

ااػع والا : ػرخ ابوه بوجهه وهو يقول 

اسسمى لك حس ٓضتلووي وال كليت قس 

الهقوة وهللا اىك ًقبت يالرًس واىتوا م 

ون بيوهم  ًّ ! ازرللوا زارل !! تيرٓون تْر



كلى سامي ورا راله اللي يغارخ ًليهه 

وًؽ و اػبيه وهو تأرر يحصرهم وزرلوا 

كلهم ورا ابو رًس اللي كاىت يسيوه ترتجّ 

وكان ابو هيام وابو ؿاري يوتنروىهم مى ام 

محمس 

" ٓالمجلس الرجايل " 

بيس محاؿرات كويلة وهواطات قام شيب 

سالم " وقام رًس وتقسموا وسلموا و بيؽ 

وكل واحس باس رضم الثاين وقال " الرجال 

اييه يييايل رلوكم كصا حرام اللي : ابو هيام 

! تسووىه ببيؾكم 

اًصرىا يالضيد : شيب ابتسم وقال 

رًس م كان يحس بوْسه وم يسري طلون 

للحيه واقّ وال كاح رجى يبتسم بهسوء 



ميليه ميليه اىت اللي : لصيب وقال بهسوء 

اًصرين 

لّ رًس ومضى وم كمل رقوتيه اال وكاح 

بقوله و االرؼ وٓسوا كل الرجال له 

بسس رالظ السكر وقسه بيه : ٓارس 

جووبه 

اشكر هللا يْارس : محمس 

بتضوِ : ٓارس 

جاب محمس طوقة السكري حقت ابوه وكان 

وراثه ًوسهم ٓتحوها وارص ٓارس اإلبرة 

وًقمها وًقم يس رًس اللي كايح و ٓذص 

كاسر وزرل اإلبرة وقاس السكر حق رًس 

 !!! ٥٧٠سكره : وطهق ٓارس وقال برًب 



ابو رًس ُمؽ ًيوىه بحسرة و ولسه اللي 

يحتاج : ييتبر ػَير و السكر وقال بحسة 

مستضْى ؟ 

آا ًليك ييمي اىا : ٓارس ابتسم وقال 

المستضْى وان طاءهللا اىه ارتْاو بسيف 

بس بسون م يغاب ٓيه 

ًسز يبو ليما : محمس ؿرب كتّ ٓارس وقال 

وان طاءهللا 

س لثالثة وطالوا رًس و  ًّ ٓارس ابتسم و

الكوب وتركوه يستريح وكل طوي يرٓيوىه 

.. ويضربوىه موية ويرجيوىه 

" ًوس الحريم " 

هيام اللي زارت مه كثر م ليه تسور ٓوق 

لييه وجياااه اجلسسي : راسها قالت بحسة 

 !!



! وش يذتي : ليه وهي تيؽ و اهآرها 

رليوي متوترة 

تستهبليييه : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

! وترتييوي ميتس 

هللا : حويه ابتسمت وسحبت ليه وقالت 

كبر كأن رًس م يتهاوش ي ليوىه مه واحوا  ا

يف بيت ابوي وهو يتؾارب وزايم يجيوا 

! مالبسه ملياىه زم ومققية 

يراسي اسألتس : هيام مسكت راسها وقالت 

!! بالله 

: ليه وحويه ؿحكوا وقالوا بغوت واحس 

وهللا 

: سلمى جات وميها القهوة والضاهي وقالت 

اقسًوا يبوات اررىا اروي واروكم وزوجتس 

يالهبلة 



هيه وطسرلوي ؟ : هيام 

ميليتس موها واقسًي : بضرى قربت وقالت 

يبوت الحالل 

تهقون تتكوسل : بيان جلست وقالت 

الحسيقة ؟ 

مستحيل جسيت راكرها ٓيها : سلمى 

اِ بكرا زواج طوق : وًس 

طهقوا البوات كلهم واللي ػررت موهم 

!! ًلللة يكالاب : وٓجيوا وًس اللي قالت 

كم اىهبلتوا  وراا

؟ !تستهبليه ػح : هيام بحسة 

ال وهللا بكرا موًس زواجها بهازي : وًس 

اال وًس ػازقة : ُسي ؿحكت وقالت 



يرااااسي ػسق اريييًرا : سلمى وهي تغْق 

كم لبثوا 

بالله ًليتس شي ام ؟ : هيام بهمس لحويه 

هللا : حويه رٓيت يسيوها للسماء وقالت 

يجير ولسها بمغيبته 

سلمى رمت ػحه القضر ًليها وقالت 

اسميتس ًساتس م تسميييه : بحسة 

!!! الرًس اىتي وياها 

اييه : كاحوا البوات يؾحكون ًليها وقالت 

! تؾحكون يحميير لكه هيييه 

وًس ويه ًهوز وطوق ؟ : بضرى 

ًهوز ٓالحمام وطوق ٓالييازة تسوي : وًس 

ليسر 

؟ !تووها : بضرى مسكت راسها وقالت 



ال هي رلغت لكه : وًس ابتسمت وقالت 

بايق رجولها وم ٓيها طيء اػالً رسارة 

ٓلوس و الْاؿي 

ال يحبيبتي الزم تجيتس تلقق تلقق : سلمى 

ىناآة 

اجل و قولتتس تلقق : وًس 

اييه وش بتلبسون : ابتسمت سلمى وقالت 

؟ اىا وهللا م بضتري بلبس الْستان اللي 

لبسته بيرس هيومتي 

هللا اطتقت : هيام ابتسمت وقالت 

اطوٓتس ٓيه 

حتى اىا ًوسي ٓساتيه قسيمة محس : حويه 

طآها 

اىا كلبت ٓستان ورزي ووػل قبل : ليه 

اسبوو بلبسه 



اجل ىضوِ مه اللي بتقْل ملْاتوا : وًس 

بكرا ؟ 

: الكل بغوت واحس بسون وًس وهيام قالوا 

هياام كبًيا 

بواااااات : هيام حقت يسيوها و وجهها وقالت 

 !

ًاز وهللا ػازصيه : وًس ؿحكت وقالت 

واىتي ُسو وش بتلبسيه ؟ 

ال حبيبي اىا ًضان م حؾرت زواج : ُسي 

مه ٓترة اطتريت كل طيء وجهست لكل 

طيء 

طكلها بتقْل ملْي : هيام 

اال هيام طْت رجلتس ! حضى وكال : ُسي 

امس 



كيب ؟ : هيام ًسلت جلستها وقالت 

ؿذذذممم : ُسي همست وقالت 

اىْجروا البوات يؾحكون وقالت سلمى 

هللا يجبر راكرتس اريييًرا احس : بغوت ًايل 

اًترِ 

وهللا : ُسي وهي تؾحك ميهم قالت 

كبييييررر يبوات وػوته مررًيب 

ًاز م : هيام ؿربت ٓذصها بذْه وقالت 

اسمح لتس يجوه 

ايه وهللا طضققق : ُسي 

: ليه وحويه وهيام بغوت واحس قالوا 

!! ًيضضضوووااا 

اسْه ! يمهه وطو : ُسي طهقت وقالت 

بس مقسر حلوو مره 



: هيام حقت يسها و ٓذص ُسي وقالت 

طكلتس تبيه تجربيه قبغتي 

الااا الْررارر اسأيل : سلمى ػررت وقالت 

!!! مجررربة 

ُسي ٓست ليهوز اللي زرلت وقالت ًهوز 

احتسزمي يبوت : وهي تؾذم ػوتها وتّثقله 

! ػاللح 

يمه ػسق تضبهيه : ُسي ؿحكت وقالت 

حميس 

بسسم هللا ًلييي : ًهوز طهقت وقالت 

هيام اًقيتس الؾوء االرؾر زقيي !! موه 

! وجهها 

كاحت ُسي تؾحك والبوات يؾحكون 

ميهم لكه قاكى حسيثهم وسوالْهم 

: وؿحكاتهم ام محمس اللي قالت بحسة 



ماطاءهللا بال سوون ان طاءهللا قوومي قام 

قيامتتس اىتي وياها االُراؼ وزوها 

للسيارات وهيام روحي لسوجتس اللي كايح 

.. و

قاكيتها هيام اللي ٓست برًب وليه وحويه 

جسزة وطْيييه ؟ : ميها وقالت 

مآيه اال كل ًآية ورير لكه : ام محمس 

! قومه اليغبية اللي مه ُير سوى 

ييوي مو مه شيب ؟ : ليه 

وًساس ابوتس : ام محمس ؿحكت وقالت 

رالهم ؟ 

الحييه احس ًوس رًس وويوه ؟ : هيام 

ال ال م ًوسه احس الييال كلهم : ام محمس 

ٓالسيارات وهو ٓالمجلس 



ركؾت هيام وهي رآية كرِ ٓستاىها 

االسوز وزرلت للمجلس بضكلها الْاته 

وتقسمت بسرًتها لرًس ومسكت وجهه 

وزي وطْييك ؟ : وقالت  ًّ يكل ر

يييوون : رًس ٓتح ًيه وحسة وقال 

وزتس م ٓيوي اال كل رير  ًّ ر

: هيام مسكت يسه وطابكتها بيسها وقالت 

اسألك بالله ان تيلموي الغسق 

اول : رًس رٓى ىْسه وًسل جلسته وقال 

طيء وش مقليتس للمجلس كصا ؟ 

هيام تركت يسه وحقت يسيوها و وجهها 

ااااه : وػررت ػررة مكتومة وقالت 

وطْييك ! بيجووي شا مو وقتك تَااار 

ًلموي 



ارتْى السكر ًوسي كله : رًس ؿحك وقال 

مه الررمة شيب 

هيام كاىت جالسة و البالـ ورًس ٓوق الكوب 

ويواهر بأىحواءات جسمها ورغرها وػسرها 

هيامي : اللي كان واؿح له ػس وقال بحسة 

تيايل ٓوق الكوب 

كيْك : هيام قامت وجلست جوبه وقالت 

الحيه وكم ػار لك كايح ؟ 

م كولت اهه ربى اىل ىع ساًة : رًس 

وميليتس بذيير بذير 

كيب بروح بيت اهلي ابسل ًضان : هيام 

القلية 

تمام ورلي محمس يوزيتس اىا بروح : رًس 

للمستضْى اليسكري وارلع واجيكم 



هيام حست ان رًس م يبيها تذاِ ًليه 

وطآت اىه مه مغلحتها اػالً ابتسمت 

وزي كموي : بهسوء وقالت  ًّ تمام يكل ر

ًليك 

رًس حف يسه ورا رغرها وّطسها ًليه وىسل 

وهللا اين بذييير بيس : راسه و كتْها وقال 

طوٓتتس وتقموتس ًلي 

: هيام ابتسمت وحاوكت رقبته وقالت 

ييساين م اتبسل ٓيك 

يووىه يغََرتس : رًس وهو يمازحها قال 

ػَرااه 

هيام كاىت تسري بْرق الحجم والقول بيوها 

وزها ؿحكت وؿربت ههره بذْه  ًّ وبيه ر

رير ؟ : وقالت 

اهيمتس يالهيام كله : رًس بيسها موه وقال 



وزها : هيام ابتسمت وقالت  ًّ يحم الهيام بر

قرب رًس قاػس مبسمها لكه قاكيهم ام 

اًوبوتس قلت : محمس وهي تقول بحسة 

لتس تضوٓيه وطْيه وكل م زرلت ًليكم 

حغلتكم تبوسون ببيؽ م تضبيون 

رًس تجرأ وسحب هيام ولّ وجهها له بيس م 

كاىت تقالى بجستها وباس مبسمها بكل حب 

اااه يجسة مسسك وريب اىه مسسك : وقال 

ورمرٍ حالال 

ام محمس ػست وهي تغارخ وتحّسب و رًس 

وهيام اللي م كان لها زرل وكان وجهها احمر 

! اقلها استح مه جسيت : وؿربت رًس وقالت 

: رًس اًتلت ػوت ؿحكته المجلس وقال 

وهللا م ًلي ٓيهم وان اًيسها قسامهم كلهم 

! اًوبوتس اىتي ملكي وحاليل 



هياام ارلغي ًليوا : ام محمس بغراخ 

وزًتك ريب يحبيبي : هيام ؿحكت وقالت 

وامسح طْايْك قبل تروح المستضْى م 

ىبي يوْؾح اللواء رًس 

اكلق ٓؾيحة : رًس ابتسم وقال 

كليت هيام واىسسح رًس وهو يسمى 

اػواتهم واػوات البسران وسياراتهم وسحب 

جواله وحف موبه وُمؽ ًيوىه وىام ًلقول 

 ..

"  الليل ٧ٓالحسيقة الساًة " 

: ٓارس وهو يضوي اللحم حس بكتمة وقال 

حموز تكمل بسايل ؟ 

قس ًلمتك هللا يغلحك : محمس قام وقال 

رح ارتاح 



ٓارس ابتسم وقام وجلس و كرِ الْرطة 

وارص ًالجه وحس اىه آؾل بكثييير 

سامي لياز تَص اليب صييه : كاسر بحسة 

وال ٓارقوي 

هس يرجال م تسوى ترا : سامي ؿحك وقال 

كلها بلوت ؟ 

!! وهو ػازق اليب صييه : شيب 

رالظ اوًسكم بيليب : شياب ابتسم وقال 

صيه 

مس شياب يسه بهسوء وطآه كاسر يحف الورق 

ولييوهه م : تحته توسيت ًيوىه وقال 

! ارس موه اال اىتت 

اىْجروا سامي وشياب يؾحكون وحمس م 

يسري ويسجل 



كاسر قم قم اسحب ًليهم : شيب 

كاسر رمى اوراقه و وجه شياب وقام وشياب 

مغروو يؾحك ًليه 

" ًوس الحريم " 

كمام ًبايتها وتققى  سلمى وهي مضمرة ا

السلقة مى حويه وهيام تؾبف الغوظ مى 

وًس 

ًساكم و القوة وًسى ليه و القوة : بضرى 

هيام رٓيت ًيوها لليه اللي تغارخ وتمسك 

اي وهللا : البسران م يؾييون ؿحكت وقالت 

هللا يييوها ويقويها 

اساًسكم بضيء ؟ : بضرى 

ال بس جيبي اللحم مه محمس : وًس 



ليه حموز اللي : بضرى رٓيت ًيوها وقالت 

يضويه ؟ 

كيس : حويه وهي تققى مى سلمى قالت  ا

الوسد ٓارس اىكتم وىازاه يكمل بساله 

تمام اجل بروح اجيبه : بضرى 

قامت بضرى متجهة للييال ًضان تارص 

... اللحم الجاهس مه ًوسهم 

" ٓالمستضْى اليسكري " 

زرل رًس بسيارته واللي يسق تحية موا 

واللي تقسم يسلم ًليه موا ورًس كاليازة 

استرح : يقول 

او يرز السالم والتراحيب مضى مكمل زربه 

للقوارئ وزرل وسجل بياىاته وطوي وىازاه 

السكتور وٓحع ًليه 



سكر ؟ : رًس بحصر 

ال بايق م اػبت ٓيه لكه : السكتور بجسية 

اىتبه لوْسك تراك يحؾرة اللواء مهسز ٓيه 

! وبقوة 

: رًس توْس الغيساء باللحنة شي وقال 

الحمسلله ابضر بسيسك و ريير لكه تغرِ 

يل ازوية ؟ 

كيس تبضر وايب موك تحاول تهسىء : السكتور  ا

الْترة الجاية قس م تقسر وتبيس ًه كل طيء 

يوترك ويورٓسك 

و رير ان : رًس قام وػآح السكتور وقال 

طاءهللا 

كلى مه الييازة وًلقول زق و هيام ووقّ 

يوتنرها ترز 



اما ًوس هيام كاىت احس الغوػات كايحة و 

: يسها ومليااىه موه وقالت بغوت طبه ًايل 

اه مو وقتتك الحيه رًس اللي يسق 

حويه ؿحكت وسحبت جوالها ورزت 

وحقت الجوال و اشن هيام 

هيام ؟ : رًس 

: هيام وهي متقروطة ابتسمت وقالت 

يييوىها بضرين 

بذيير يالسىيييا بذير : رًس 

حمسلله يارب بتجي : هيام 

ايه ايه : رًس كان ًوسه ػوت سيارة وقال 

توو ركبت جايكم 

استوزًتك هللا اىتبه : هيام ابتسمت وقالت 

لوْسك ولسيارتك 



ابضري توػيه طيء ؟ : رًس ابتسم وقال 

: هيام كاىت بتسكر بس قالت بغوت ًايل 

ايييه جيب حليب لهيمي 

كم رقمه ؟ : رًس ؿحك وقال 

 طْيك ؟ ٢آا يالرًس : هيام 

ي التصكر قال  ًّ ايه ػح ػح : رًس وهو يس

اييه ػح ػح : هيام وهي تقلسه 

اوريتس : ؿحك وقال 

رالظ : سكر بسون م يسمى رزها وقالت 

حويوي 

كسرتوا يسي : حويه ؿحكت وقالت 

كبر بال زراما : هيام  هللا ا

رلغوين حؾروا االكل ميي : سلمى 



مضوا البوات وكل وحسة تجيب ػحه 

وتحؾر ٓيه مه مذتلّ االكباق وجات ليه 

وًس ساًسيوي ىرتب السْر : وقالت 

يالله امضي : وًس 

قاموا ثوتيوهم يرتبون االُراؼ والغحون و 

.. السْر والبوات ميهم 

" ًوس البسران " 

ميضو رالظ ىرجى تيبت : ثريا بتيب 

يالله امضي كيب اىتي وايالِ : مضاري 

مضاري مسك رواته ولّ وطاِ لميس 

: وايهم وراه يليبون مى بيؽ قال بغراخ 

! لميس امضيي اىتي واييهم 

ال ال روحوا اىتوا اىا : لميس بوْس الغراخ 

وايهم بوكمل ىليب 



مضى مضاري مى رواته وتركهم وراه 

ايهم ػَيير : لميس 

مميسس : ايهم 

لميس ؿحكت وػارت تّيس وايهم يتذبى 

وكل طوي تحغله ويتبسل السور لحتى م 

اىتهى ايهم مه اليس وم طاِ لميس وال 

لميس طآته 

لميس ػارت تتوْس بغيوبة وقالت 

ماممماا : بغوت باكي 

وػارت تركؽ لجهة ًكس جهة اهلها تماًما 

اما ًوس ايهم الرًس ٓغرخ ًلقول واىْجر 

... مااامميي : يبكي بضكل مرًب وهو يقول 

باااابتتيي 



لكه م كان مه الهيام اللي تحؾر اليضاء 

 كيلو ٢٠اجابة وال مه الرًس اللي يبيس ًوهم 

اجابة 

كان ايهم يغارخ ويبكي ويؾرب راسه بيسه 

مييس ميسس مااامي وباابتتيي : ويقول 

وحمووزي وىيوويي وزاازه 

كان يوازي ٓيهم كلهم مه ليه وحويه 

ومحمس وابوه وامه وجسته ام رًس وام هيام 

لكه محس رز 

ولميس م كاىت اقل موه كاىت تغارخ 

بااابباا ومامماا : وتبكي وتقول 

رااالة : وتسكت وترجى تكمل وتقول 

سلوومم 

بس لألسّ كاىوا بييسيه كل البيس ًه 

بيؾهم وًه اهلهم م حغلت لميس ايهم 



تستوس ًليه ويستوس ًليها وال حغلوا اهلهم 

وكاىت الحسيقة لها سمية سيئة جًسا 

.. ٓالذقّ وارتْاء االكْال 

" ًوس اهل قاؿي " 

ًيال قربوا ًضان يجي مكان : ام محمس 

لسْرة البسران 

ميضو ويه : هيام لْت لمضاري وقالت 

هيمي ولميس ؟ 

! قلت لهم يجون وم جاوا : مضاري بيغبية 

هيام لْت بونرها لرًس اللي جاي مه بييس 

 (ال ان طاءهللا اىهم قريب  )وقالت بوْسها 

حموز تروح تضوِ : وتقسمت لمحمس وقالت 

ويه لميسو وهيمي 

قريب ٓالمالهي شيك طْت لميس : محمس 

وايهم ميها قبل طوي تيضي اليضاء اول 



بيسها بجيبهم رليهم يسورون بيسها ياكلون 

ويوامون 

تمام اجل : هيام ابتسمت وقالت 

مضت وجلست جوب البوات وبسأت تاكل 

والكل جلسوا بيس م سلم رًس وجلس مى 

الييال يتيضون 

" بيس اربييه زقيقة " 

قاموا كلهم والبوات ًقوا الذسامات الغحون 

يَسلوىها وجلسوا حول القهوة والضاهي 

وبسأت السوالّ الذاثرة تسور ومه تجهيسات 

لسواج طوق وهازي بكرا 

هيام حست ػسرها ييورها وقامت برًب 

حمووز : وقالت مه بييس وبغوتها المهسوز 

رحت تضوٓها ؟ 

االن بروح : محمس ارص بيالته ميه وقام وقال 



! يالله موك : هيام 

محمس اطر لها تجلس وترتاح وكان رًس يواهر 

ٓيها وال ارتاح قام بسرًة وٓس ومسكها مى 

اووه هال : يسها ولْت هيام بْجية وقالت 

وهللا جييت 

ػباح الليل يحلو ايه : رًس ابتسم وقال 

جيت ًالمتس ؟ 

ال بس لميس م جات للحيه مه : هيام 

المالهي 

وللحيه محس راح يضوٓها وال م تيرٓون : رًس 

الحسيقة شي وسميتها ؟ 

وش ؟ : هيام برًب 

بس يؾييون : رًس مسك كتوٓها وقال 

ويوذقْون ٓيها اكْال واجس 



يمه هللا يستر ياارب : هيام طهقت وقالت 

ًيال لميس بوت : رًس لّ للييال وقال 

محمس ؿايية كل واحس يارص رويه وىْترق 

االن 

رًس وطحالك : قاموا الييال وقال ابو رًس 

رحت تْحع ؟ 

رًس سحب ٓارس ًضان يكون مرآقه وقال 

اييه بذير ىْساك : 

اجل اىتبه لوْسك : ابو رًس 

و شا : رًس اطر بأػبيه و رضمه وقال 

الذضم 

ويه موغور ؟ : ولّ لْارس وكمل وقال 



ٓاليمل : ٓارس وهو يلبس حصياىه قال 

استسًوه قبل ساًتيه وللحيه م جاء وبقوا 

كل  له البوات ا

: رًس مس يسه ًضان يرٓى ٓارس وقومه وقال 

صييه امص 

مضوا وآترقوا كل الييال يسورون لميس وم 

كان رًس يسري ان ايهم ؿايى ميها 

يًبا ىع ساًة "  " بيس تقر

لميس كاىت ماسكة ٓستاىها بكل قوتها 

وتبكي بهسوء ورٓيت بونرها وطآت شيب 

: وكاسر يمضون ويسروون ػررت وقالت 

!! ًموو كاااسسرر ًمووو شيييب 

كاسر لّ بكل قوته ورمى زراىه بسرًة 

: وكْاه برجله وشيب سوا المثل وقال 

لميسسو 



لميس ركؾت وهي تبكي وحؾوت كاسر 

ًمو كاسر ايهم ايهم : وقالت 

ايهم ًوس ًم رًس : كاسر ابتسم وقال 

لميس ٓكرت ان ايهم رجى بوْسه وهست 

طوي وسكتت لكه اللي ػاير ان محس 

يسري ان ايهم ؿايى اال هيام 

" ًوس اهل قاؿي " 

تجميوا كلهم و لميس وكاىت تبكي 

بابا : وسكتت اول م حؾوها محمس وقالت 

ويه رحت يبابا 

موجوز يييون ابوتس : محمس ابتسم وقال 

جلس محمس ولميس بحؾوه وطوي ورجى 

حمسلله و سالمتها هيامي : رًس وقال 

ًقيوي موية 



هيام سحبت موية وػارت تلّ بييوىها وم 

طآت ايهم ميهم بسأ الرًب يسب بقلبها 

امسك : وتقسمت ومسكت يس رًس وقالت 

رًس لّ لها وارص الموية وػار يضرب بهسوء 

وراتس ؿايقة ؟ : وقال اول م رلع 

رًس هيمي : هيام بهسوء وػوتها ٓيه بكية 

مو موجوز وال جبتوه 

وايهم كان مى : رًس توسيت ًيوىه وقال 

!! لميس 

! اييه كان ميها : هيام 

رًس كاىت ًيوىه طوي وتقلى مه مكاىها 

وسحب هيام له وقال بهمس وهو يغر و 

بتجلققيووي اىتي وال ووش ولسيي : اسواىه 

؟ !!!وييوه 



مسرري ىسييت اقولكم : هيام بكت وقالت 

! اىه ميها 

لميسو : رًس زِ هيام موه وقال 

لميس لْت لرًس وكاىت تذاِ موه بحكم 

اىه ؿذم بالوسبة لها وزٓوت وجهها بحؾه 

لميسي ًازي هصا : محمس اللي ؿحك وقال 

ًمو رًس 

ايوه : لميس وهي مَمؾة ًيوىها قالت 

ًمو رًس كبيير وحص 

! ًضوا ػسق : رًس توسيت ًيوىه وقال 

اسميي بس ايهم ويوه ؟ 

هوا قاله ًمو كاسر ؟ : لميس لْت له وقالت 

كاسر ويه ايهم : رًس لّ بقوة و كاسر وقال 

؟؟ 



!! مسري : كاسر ىسل ٓوجاله وقال 

: رًس ىسل طماُه وتيغب ٓيه وقال بحسة 

قووموا قامت قياامة اليسو قووموا وهللا ال 

!! يجي ولسي طيء ال اسرِ ٓيكم 

ٓسوا الييال ٓسًة مى رًس مثل م ٓسًوا مى 

.. محمس 

 " ١١بيس ساًتيه تحسيًسا الساًة " 

: رًس زق و كاسر ووػله ػوته وهو يقول 

بايق يالرًس 

رًس كان بحالة مسرية وهيام ًوس الحريم 

اااه : ماهي اقل موه سكر بيغبية وقال 

!! يهيمو ويييوك 

ػسو رًس مه اللّ والسوران بوْس 

المواكق ألكثر مه ساًتيه وبسأ يْقس االمل 



: وزق و موغور ووػله ػوته وهو يقول 

ارحب 

مه يرحب يبقى اسمى موغور ولسي : رًس 

له ثالث ساًات ؿايى 

!! ااييضص ؟ اييهمم : موغور برًب 

وًوسي ُيره ؟ : رًس ابتسم و جوب وقال 

هللا يققيك ٓاؿي : موغور ؿحك وقال 

كيب كمل ؟ 

ابلٍ الوحسات ؟ : رًس 

اىا ببلٍ وبجيكم : موغور 

م تقغر : رًس 

سكر رًس وػار يمضي ويحوقل ويسأل هللا 

يساًسه يحغل جويوه لكه كملت الساًة 

وحسة وايهم مذتْي وزوروا بكل حْرة 



وطجرة ٓالحسيقة كاملة لكه م كان أليهم اثر 

 ..

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

ارحبوا يحباااااين رجيوا ببارت جسيس وحلو  )

كضه ، استمتيوا ٓيييه  ورْيّ ومليااان ا

وًقوين رايكم بكل طي ٓيه ، ان طاءهللا 

 ( �يوػلكم اطيار 

سكر رًس وػار يمضي ويحوقل ويسأل هللا 

يساًسه يحغل جويوه لكه كملت الساًة 

وحسة وايهم مذتْي وزوروا بكل حْرة 

وطجرة ٓالحسيقة كاملة لكه م كان أليهم اثر 

 ..

" ًوس الحريم " 



ام محمس بتيب رٓيت يسها وطآت الساًة 

يالله سريوا ؟ :  ػست وقالت ١:٢٠وكاىت 

! بس بايق حْيسي : ام رًس اىغسمت وقالت 

يبوتي ابوه ميه وبيسور له : ام محمس بتيب 

وطويف الضركة وػلوا وان طاءهللا رير 

ام رًس قربت مه ام محمس وهمست لها 

ييمتي كيب اشا وآقت اىا : وهي تقول 

! تتوقييه هيام توآق ؟

و : هيام مه وراهم وهي تمسح زموًها 

ايص اوآق ؟ 

مالها رأي اػالً وبكلم رًس : ام محمس بحسة 

واىتهيوا 

ييمة تبيه تحرؿيه : ام رًس بوْس الحسة 

بيوهم ؟ كأىهم ىاقغيه مضاكل 



مايل رأي يف : هيام قربت مه جستها وقالت 

ايص ؟ 

: ام محمس سحبت هيام مى يسها وقالت 

يبوتي بترجييه ميوا البيت 

! وهيمي ؟: هيام توسيت ًيوىها وقالت 

م اىتي واثقة برًس ؟ رليه يسوره : ام محمس 

وان طاءهللا ىحغله 

جسة مو مه جستس : هيام بغسمة 

بس ًاز ًه السلى وش تسويه : ام محمس 

بيه الرجال ؟ كلوا بوسري 

اىا ماين بيه الرجال اىا : هيام تذغرت وقالت 

وهللا يستر ! بيه اروي وزوجي واهلي 

ًليكم م قلت لكم تجلسون 

م بوروح اال اشا حغلوا ايهم يجسة : سلمى 



بكيْكم اىا : ام محمس مسكت راسها وقالت 

! لييه احرق قلبي 

مضت ام محمس وميها االمهات كلهم وهم م 

وزهم يروحون لكه ػيبة تروح ام محمس 

.. لحالها 

" ًوس رًس والْرقة " 

هاه ؟ حغلتوا طيء ؟ : موغور 

ال حؾرة اللواء : ًسكري 

رالظ يموغور : رًس مسك راسه وقال 

ولسي ماهو ٓالحسيقة ابًسا 

واىت : موغور مسك رًس مى كتْه وقال 

الحيه بتستسلم ؟؟ 

ال بس بوقلى مه الحسيقة وىكثّ : رًس 

البحث برا 



يالله : موغور 

سميتوا اللواء رًس : وكمل موغور يقول 

ػح ؟ 

الكل زق تحية واستيسوا وكليوا وػار 

البحث و مواكق قريبة مه الحسيقة 

ومضبووه ٓيها 

اما ًوس رًس ِ رٓى جواله ووػله ػوتها 

رًس وش ػار ؟ تكْى كموي : وهي تقول 

رًس بتيب مه ػوتها اللي هلكه الحسن و 

يروحي تقموي وهللا ال احغله : ولسهم وقال 

وهللا 

اه يالرًس ػسري : هيام وهي تكتم طهقاتها 

كل وال طررب وال طيء له   ٥يحرقوي م ا

ساًات طلون بيتحمل ؟ 



ابضري وهللا بجيبه : رًس ابتسم بؾيق وقال 

يازة  رالظ ال توكسيه ًلي ص

سكر رًس بسون م يسمى رزها وكمل يسور 

.. مى الْرقة 

" ًوس ايهم " 

تيال يماما اوزيك ألبوك ؟ : زاىيه 

بابتي : ايهم كان يغارخ ويبكي ويقول 

باابتي 

رالظ هصا : زاىيه طالته مه االرؼ وقالت 

ٓريستوا اليوم 

مضت وزقت و رقم ػاحب اليملية واللي 

يبحث ًه اكْال ًضان يذقْهم ووػلها 

ايوه زاىيه ؟ : ػوته وهو يقول 

بوسر حغلت كْل : زاىيه 



بيه ًمر كم لكم ؟ : بوسر ابتسم وقال 

مسري اًقيه سوة اال سوة وىع : زاىيه 

بسسس : بوسر ؿحك بغوت ًايل وقال 

هصاا اللي ىبييه اىتبهي وجيبيه يل حاالً 

رالظ رالظ : سكر وقالت زاىيه 

مرت زاىيه اول م مضى رًس مه قسامها 

وػارت وراه وم تكلّ اىه يلتْت لها كمل 

كريقة ولّ ايهم وجهه وطاِ ههر ابوه 

وهيئته واللي زاز تأكيسه ريحة رًس اللي 

: ملت الممر ابتسم وقال بغوت ًايل 

!! باااااببتتييي 

رًس لّ بكل قوته وطاِ ايهم يأطر له يجي 

وزموًه بييوىه ركؽ ًلقول وهو حس ان 

: روحه رجيت ووػل وقال بغوته الرجويل 

! وقْييي 



اىت ابوه ؟ : وقْت زاىيه برًب وقالت 

رًس بسون م ييقيها رز ألن ايهم سبقه وكان 

.. بابا ، بابتي ، بايب : يرزز كلمة 

اه : سحبه وحؾه ولسه بكل حب وقال 

يهيمي ويه رحت ؟ 

ايهم بكى ًلقول وػار يحؾه ابوه ويبكي 

وهو محاوـ بيسيوه الغَار رقبة رًس 

يجيلوي : رًس ؿحك وىسلت زموًه وقال 

ٓساك يقلب الرًس وىبؽ الهيام 

اول م قال اسم هيام تصكر يقموها وسحب 

: جواله وقال بغوت ًايل لساىيه اللي مضت 

هييييه و ويييه ؟ 

مو اىت ابوه : زاىيه برًب ووؿح ًليها التوتر 

ليص اجلس رالظ حغلت ولسك 



ايه ؟ والحيه : رًس ابتسم و جوب وقال 

مضت القغة ًلي ؟ 

هصا ! اطبك : زاىيه حست اىها بتموت وقالت 

ولسك وحغلتو ليص تكبر الموؿوو وتسيه 

كبر مه حجمو  ! ا

ميتس اللواء رًس به : رًس ؿحك وقال 

واىتي مقلوبة ***** محمس به قاؿي ال 

بجريمة رقّ اكْال وًرٓتتس مه 

هيئتتس وكحتي بيه يسيوي مه يْكتس 

الحيه ؟ 

كاىت زاىيه بتهرب لكه حاوكوها الْرقة 

واىمسكت هي وبوسر وبايق اليغابة ٓالسجه 

ًلقول تحت جريمة الضروو ٓالقتل 

.. والذقّ 

" ًوس البوات " 



كاىوا جالسيه مى كاسر وشيب و الْرطة 

وطوي وٓست هيام و ػوت ايهم وهو 

ماااااممييي : يركؽ ويقول 

هيام بكت ًلقول وكاحت و ركبتها وٓس 

ايهم وحؾوها وػار يسٓه وجهه يف ػسرها 

كاىت هيام تحاوكه وتبوس راسه بكل حب 

 ٥وكاىت تبكي بحرقة و ولسها اللي كمل 

كل وال طرب حتى رٓيت  ساًات ؿايى وال ا

هاتييه حبيب : راسها وطآت محمس يقول 

راله 

هاالوو مووزيي : ايهم لّ لمحمس وقال 

: محمس رٓيه ٓالسماء ومسكه وقال 

يييووون راالك 

ميس ميس وثد : ايهم 



: هيام وهي تمسح زموًها ؿحكت وقالت 

اييه وهللا وسسذه 

احلْي ترا : محمس توسيت ًيوىه وقال 

ًازها بوتي ؟ 

كيب كيب : هيام ؿربت كتْه بذْه وقالت 

هاته بيضيه وارؿيه قسه جوًان جيله 

بيمري 

محمس مس ولسها لها وحؾوته بكل قوتها 

وزها  ًّ ومضت وجلست بس قاكيها ػوت ر

يالله مضيوا ؟ : وهو يقول 

البوات كلهم وقْوا وقاموا متجهيه 

للسيارات مى ازواجهم واللي مى ارواىها 

.. مثل ًهوز وبيان وػالحة وجميلة 

" ًوس هيام الرًس " 



تقموي : قرب وباس راسها بقوة وقال 

يهيامي قلت لتس بحغله 

هيام بذبث قالت وهي تقموت و ولسها 

: والحيه جاء زور اىها تليب بمضاًر رًس 

ومه سمح لك تكلموي ؟ 

ايص ؟ : رًس توسيت ًيوىه وقال 

هيام رٓيت راسها بحكم ان رًس واقّ وراها 

مو قبل طوي زٓيتوي ؟ رلك قس : وقالت 

حركتك طوي 

قامت وارصت ايهم وطوقته واُراؿه 

ومضت تحت ػسمة رًس وراها وقال بوْسه 

 (هصي وش بالها ؟ ماهي بغاحية وهللا  )

هيامي : مضى وراها وقال 



هيام كملت تمضي بسون م ترز ًليه وهصا 

اها هي تبيها  )طيء ىرٓس رًس وقال بوْسه 

 (كصا تم اجل اىسحب اىا 

رًس : ليه مه ورا رًس قالت 

لبيه ؟ : رًس لّ لها وقال 

اسمى اول م توػل : ليه قربت موه وقالت 

آتح الالبتوب حقك والغور ارسلتها هواك 

تأكسي يل موها ورز يل ربر 

ابضري ي : رًس ابتسم وباس راسها وقال 

ليوىه 

ليه الصيب لو سمحت : ليه ؿحكت وقالت 

ًضضوا : رًس ابتسم وهو موسى ًيوىه وقال 

وهللا وم ػرىا ىستحي 



ليه ؿحكت وحؾوته وحاوكها رًس بكل 

بس بيؽ : حب لذواته وقالت بهمس 

الغور ممكه تولى زارلك 

طلون ييوي ؟ : رًس ققب وقال 

ييوي تبويس واحؾان واىت ماىت : ليه 

ىاقع 

اوووه جوي ميليتس : رًس ابتسم وقال 

اىت اللي م ػرت : ليه ؿربت ههره وقالت 

! تستحي 

اىا كالبتس : رًس مسك كتوٓها وقال 

تارصيه ايهم وتقوييه هيام بأي كريقة 

تبي تْترسها : ليه ػَرت ًيوىها وقالت 

! المسيكيوة 



مالتس ٓيها اكليي موها وارصي ايهم : رًس 

! ال احول ًليتس 

حبيبي اتيامل : ليه ابتسمت بذبث وقالت 

اىا بالْلوس كم يل وارصه ؟ 

 ٢٠: رًس 

 ٥٠: ليه 

 ١٠٠: رًس احتس ػوته وقال 

 ٥٠٠: ليه 

 مه جيبه كاش وًقاها ٥٠٠رًس سحب 

االن يكلبة الْلوس : وقال 

اىت الكلب يالكلب : ليه ؿربت راسه وقالت 

 !

! اًجلي ًلي : رًس 



مضت ليه متجهة لهيام اللي كاىت واقْة 

هيام ارص ايهم ميي ؟ : ًوس السيارة وقالت 

ال رير ان طاءهللا م ايب : هيام ققبت وقالت 

اتيبتس 

اه يهيام هللا يغلحتس : ليه ؿحكت وقالت 

وش يتيبوي وهللا بذاكري ارصه لبيتي جبت 

الياب له وىسيتها هواك ًقيوي اُراؿه 

وابضري وهللا اىه ٓييوين 

ابضري : هيام بسون اي ترزز قالت 

ومست اُراؿه وحقتها ليه و كتْها وارصت 

ايهم اللي ىام ًلقول مه التيب وقالت ليه 

كل ػح ييوي اػحيه ؟ :  م ا

ايه : هيام 

تمام هللا يحْنكم : ليه 



وياتس : هيام 

مضت ليه وُمست لرًس اللي كان يواهرها 

بحسة وهو جاي يمضي ابتسم وركب سيارته 

رير ان طاءهللا ليه : وركبت هيام وقال 

ًقيتي ايهم ليه ؟ 

وهللا الليلة مررره مايل ٓيه : هيام بتيب 

كاقة 

امضي ييوي ؟ : رًس 

ايه توتنر احس ؟ : هيام 

ال : رًس 

.. هيام ػست ومضى رًس متجهيه لبيتهم 

" ًوس اهل ػالح " 

ييوي بوأرص ًهوز لسيوز وطوق : ابو سيوز 

لهازي بكرا ؟ 



بالؾبف وهللا اىه مه كبر حنوا : ابو هازي 

يوم ىسبوا يرتبف بوسب ال قاؿي كلهم 

اي وهللا ػازق : ابو سيوز ابتسم وقال 

جهستوا كل طيء ؟ 

ايه ميلييك : ابو هازي 

سيوز ترا بوذقب : ابو سيوز مضى وقال 

بكرا 

اللي وزك لكه م قس رزوا لك ربر ؟ : سيوز 

ميليه بكلم حمس بكرا ماهو مارص : ابو سيوز 

كيس م بيرٓؾك  بوتوا ا

و رير ان طاءهللا : سيوز ابتسم وقال 

مضوا كلهم وزرلوا بيوتهم يأرصون راحتهم 

ويوامون بحكم ان زواج هازي وطوق ٓالنهر 

.. وزواج ًائلي بيه ال ػالح وال قاؿي



" يف بيت كاسر " 

تكْيه وًس رًس ال : كاسر زرل بتيب وقال 

يغيح اليوم ايب اىام 

ىايم ميليك : وًس ابتسمت وقالت 

هممم ىايييم ييوي اىْرز : كاسر ابتسم وقال 

بتس ؟ 

! قلة حيا اىقلى : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

مضت وزرلوا البيت وكليت وًس لَرٓتهم 

: وىسلت ًبايتها وىسلت رًس يف سريره وقالت 

كاسر اكلى لك مالبس ؟ 

ايه ألىه بيتوجب ًلي اتروش : كاسر بذبث 

توو م كملت ! وقسم بالله اىك تحلم : وًس 

! اسبوو حتى 



اجل ! يووه ػح ىسيت اقلى الحالة : كاسر 

كليي مالبسي بتروش واجيتس 

طاكر ولسي يْهم : وًس 

قالت ايص : كاسر ابتسم بسذرية وقال 

! قالت ولسي وهي راسها يوػل ػسري 

! طّ طّ : وًس 

كاسر ؿحك بغوت ًايل وزرل الحمام 

وارص طور وىامت وًس وكلى ولبس وقرب 

... واىسسح وحاوكها وىام ميها 

" يف بيت ٓارس " 

زرل وليما ىايمة بحؾوه وكلى ٓيها لَرٓتها 

وكاىت ليما لها ُرٓتها الذاػة وم كاىت توام 

مى ابوها وامها وكملت طهريه توام ٓيها 

وتيوزوا ٓارس وحويه و هالونام 



وقسم بالله ارتحت اول م : حويه بتيب 

طْت ايهم بحؾه امه 

ػازقة وهللا : ٓارس وهو زارل الَرٓة 

تيال ارصين لحؾوك وحضتوي : حويه 

ٓارس ابتسم وقرب وحؾوته حويه وحاوـ 

: رغرها وّطسها ًليه وقال بغوته الررّيم 

قاًسة تسببيه يل مضاكل ترا 

حويه ابتسمت وىقت وحاوكت رغره 

وش الوحسة م تضتاق : بسيقاىها وقالت 

ييوي ؟ 

ايه : ٓارس ابتسم وجلس بهسوء وقال 

تضتاق لكه تتحمل المسؤولية وتتحمل 

ىتيجة آيالها 

احبك : حويه حقت راسها و كتْه وقالت 

كيب 



ٓارس مس يسه ومسك ٓكها ولْها ًليه وقال 

اًضقتس : 

ال تقولها واىت تقالى : حويه ؿحكت وقالت 

ٓيويي 

لييه استحيتي ؟ : ٓارس ؿحك وقال 

حويه ابتسمت وحقت يسيوها و كتوٓه 

وقامت بس سحبها ٓارس وقيسها و حؾوه 

م قلت لتس : مه جسيس وقال بذبث 

تتحمليه ؟ 

! م كوت تمسح : حويه ابتسمت برًب وقالت 

وتوسيت ًيوىها اول م اىحقت طْايْه و 

... �مبسمها ميله سيقرته الكاملة ًليها وو

" يف بيت ام طوق " 

اتوقى رلغوا كل طيء ؟ : ام طوق بتيب 



طوق وهي موسسحة بيس يوم طاق بالوسبة 

ايه حمسلله : لها وألمها ابتسمت وقالت 

: ام طوق قربت وباست راس بوتها وقالت 

هللا يكتب لتس اللي ٓيه الذير يبوتي 

ان : طوق ٓست وباست راس امها وقالت 

طاءهللا يميمتي 

كيس : ام طوق قامت و ػوت الباب وقالت  ا

اىهم ارواىتس ىامي يالله 

طوق ػست وىامت ًلقول وسكرت امها 

الوور والباب وىسلت السور االول وٓتحت الباب 

وكاىوا سامي وشياب وًهوز وزرلوا وسلموا 

و امهم وكل واحس كلى لَرٓته وىاموا اهل 

... البيت مستيسيه لسواج طوق بكرا 

" يف بيوت اهل قاؿي " 



ام محمس زرلت مكتب قاؿي ألول مره بيس 

وٓاته وكان كل طيء ٓيه ىْس م اىحف مه 

قبله ابتسمت وىسلت زموًها وػارت تتجول 

ٓيه وجلست و الكرسي حقه وٓتحت احس 

االزراج الغَيرة وكليت ورقة يف مستوس 

اسوز استَربت وكليت ىنارتها وقرأت 

المكتوب واىغسمت مه اللي مكتوب 

: طهقت وىسلت زموًها وقالت 

!!! مسستحييييللل 

يمه هللا : قاكى ًليها زرول ابو رًس وقال 

يهساتس المكتب وسد ومَبر ال يوجيتس 

! بغسرتس 

! محمس شا وش : قامت ام محمس وقالت 

وش ؟ : ابو رًس قرب وقال 



وٓاة اروك ىازر م كليت حازث : ام محمس 

!! سير 

وش ييوي ؟؟ : ابو رًس توسيت ًيوىه وقال 

!! ال تسوي اىك م تيرِ : ام محمس 

ابو رًس سحب االوراق وكان مكتوب ٓيها 

" ُرق : سبب الوٓاة " 

!!!! ال اله اال هللا : طهق ابو رًس بغسمة وقال 

ٓارس ال يسري : ام محمس قربت موه وقالت 

بتوسمر حياته ولحس يسري احرق االوراق وال 

! ازٓوها وال تغرررِ ٓييها 

! طلون م يسري وهو كان كبير وقتها : ابو رًس 

ابوك يسري بضيء محس يسري ًوه : ام محمس 

لكه رله و اللي ػار محس يسري وهللا اليالم 

و رير ان طاءهللا : ابو رًس 



ييوي لو م : ام محمس مسكت كتْه وقالت 

!! ػار اللي ػار كان ولسي للحيه ًايص 

اشكري هللا يمه : ابو رًس باس راسها وقال 

وابيسي مه لو ترا تْتح ًمل الضيقان 

ال اله اال هللا : ام محمس 

حق : ابو رًس 

مضت وهي ماسكة شراو اول ًيالها واحبهم 

لها وكليوا وسكروا باب المكتب وراهم 

واتجهة كل موهم لسريره وىام بيمق مستيس 

... لسواج طوق وهازي 

" يف بيت رًس " 

زرل وهيام قسامه وكاىت هازية وال تتكلم 

حتى استَرب هالضيء موها لكه م ًلق 

وكمل يمضي وراها وكلى لَرٓتهم هي 



قسامه مضت للضماًة وًلقت ًبايتها 

رًس بوام ال تسًجوي : وطوقتها وقالت بهسوء 

اسألتس بالله : رًس تكى و الباب وقال 

! بتواميه يالسذيْة 

: هيام لْت له وهي رآية حاجبها وقالت 

احلّ ؟ وش تبيوي اسوي 

ىتابى ٓلم ؟ : رًس 

 اال ًضر زقايق اشا اىت ٣الساًة : هيام 

مالحم ييوي وُير كصا زواج طوق وهازي 

!  النهر يبسأ ١الساًة 

ًازي ميوا وقت : رًس 

! مى ىْسك : هيام 

كيب : رًس قرب موها ومسك ٓكها وقال 

اقلها طويف الغور ميي 



اي ػور ؟ : هيام ققبت وقالت 

تيايل وطويف : رًس 

يااارب الهموي : هيام مسحت وجهها وقالت 

الغبر 

! هيااام : رًس بحسة 

رالظ امص : هيام 

اىسسح رًس وسحب الالبتوب حقه 

يالله ويوها : واىسسحت هيام جوبه وقالت 

! اػبري ي مسلمة : رًس بوْاش ػبر قال 

ابضر : هيام 

سحبت راسه وحقته و ػسرها وػارت 

: تالًب رغالت طير رًس وهو يسور وقال 

ايييه حغلتها 



: هيام وهي تالًب طيره ابتسمت وقالت 

ورين 

زرل رًس و المستوس وػار يلّ ويكبر 

ويضوِ هو وهيامه كل ػوره لهم مه بساية 

زواجهم وكاىت ليه تارص لهم ػور بسون م 

يسرون بيؽ الغور كاىت لقيْة واالررى 

كاىت جريئة جًسا مما ازى ألحمرار رسوز 

: هيام وكاىت كل طوي تلّ وتغارخ وتقول 

يوييلللييي اطكااالوا كييّ كصا اىت ؿذم 

! ػسق 

رًس اىْجر يؾحك وزٓه وجهه بغسرها 

! ررًيس : وكبى بوسته وطهقت هيام وقالت 

ييييووىه : رًس ابتسم وقال 

ابوسهم كمل رل ىضوِ : هيام 



رالظ حبيبي : لّ رًس وسكر البتوبه وقال 

واىا الحيه بكمل اطياء تركتها ! ٓليتيها 

ىاقغة 

وش تقغس ؟ : هيام ابتسمت وقالت 

رًس حف الالبتوب و الكومسيوه ولّ لها 

مسري بس اشكر بأبها كوت ىاويتس : وقال 

بس مسري وش ػار وابيسىا ييوي لو 

سويتها وقتها كان اًتقتس الحيه لكه مه 

بيس ايهم ػار لوا سوتيه يحبيبي مه بيؽ 

م اطتقتي ؟ 

الغسق وحضتوي مره : هيام ابتسمت وقالت 

! لكه تيباىه مايل رلق 

! اظ مو و كيْتس : رًس سحبها له وقال 

حبيبي وهللا : هيام باست رضمه وقالت 

متيوزيه ًليك تجبرىا 



هصاك اول الحيه ابيتس : رًس ابتسم وقال 

.. اىتي اللي توسٓييه و

توسيت ًيوىه اول م باسته هيام بكل حب 

وًلقول بازلها رًس وحف يسه ورا رغرها 

.. �واًتالها وو

 الغباح يف ١٠ٓاليوم الثاين تحسيًسا الساًة " 

" بيوت اهل قاؿي 

: ام محمس وهي تحف كحل ًيوها قالت 

رلغت ؟ جاهشيه 

ايه : ام هيام وام ٓارس قالوا بغوت واحس 

يالله يالله ويه بوايت ؟ : ام محمس 

موجوزيه يمه : ام سلقان 

ايه يمه يالله : ام طوق 

يالله مضيوا : ام ؿاري 



كليوا الحريم كلهم مى ام محمس وركبوا 

.. سياراتهم متجهيه لبيت اهل ػالح 

" يف بيت شيب " 

لييه البذور تكْيييه : شيب بحسة 

ليه وهي ترٓى طيرها ورا اشىها قربت موه 

يالله قرب : وقالت 

شيب قرب وُقاهم بضماُه وتبذروا وباس 

وطصا الشيييه ؟ : راسها وقال 

ليه ؿحكت وقالت وهي ترٓى ايهم اللي 

طووِ : البس ثوب كالبته ليه له مه ٓترة 

الشيييه ػسق 

شيب ابتسم بحب وهو يضوِ كيّ ليه 

بسم هللا ًليتس اىتي وياه : حلوه كأم وقال 

هاتيه 



يالله البسي واىسيل : ليه ًقته وارصه وقال 

مضى شيب وكلى وارصت ليه ًبايتها 

.. وكليت ميه لبيت اهل ػالح 

" يف بيت اهل ػالح " 

ًريسوا جاهس ؟ : ابو هازي 

ابضرك : هازي وهو ييسل طماُه قال 

ًسى هللا يوٓقك : ابو هازي ابتسم وقال 

يولسي 

امييه يبوي وهللا : هازي ابتسم بحب وقال 

م اػسق اين بجتمى بضويق بالحالل 

و ريير ان طاءهللا : ابو هازي 

! جااو جاو : سيوز قاكى حسيثهم وهو يقول 



كليوا اهل ػالح يرحبون بأهل قاؿي 

وبسأت التراحيب والقلق الواري والمواجب 

.. والميوىات 

زرلوا الرجال للمجالس وبسأت القهوة تلّ 

والضاهي ميها والسوالّ والكالم الشيه 

كاسر اروك السبضة ويوه ؟ : شيب 

اظ ال تجيب كاريه قسام ابوي : كاسر برًب 

! لوا ساًة ىسق ًليه و ال يرز 

ااووحح : شيب 

! اػه ٓضلتوىا : محمس بهمس 

حضى وش سويوا ؟ : كاسر 

سس حلقك : ٓارس لّ براسه لكاسر وقال 

! وبس 

سم : كاسر ابتسم وقال 



اييه ازب : شيب ؿحك وقال 

ايييه ازب : كاسر لّ له وقبغه وقال 

هللا : شيب وهو يْرك مكان القبغة وقال 

!!! حسييبك 

كاسر ؿحك وكمل يضرب قهوته وشيب 

.. بالمثل 

" يف بيت رًس " 

هيام ػحت بتيب وهي متكسرة مه ليلة 

امس ولْت وسحبت جوالها وػررت وقالت 

!!!!  واربيييييوه ١١ررًييس الساااااًة : 

! االااان تجهسززي : رًس ٓس برًب وقال 

هللا يقليك : هيام قامت بغيوبة وقالت 

! قلت لك م تسويها 



اااه لصيييييصه : رًس ابتسم بذبث وقال 

للحيه اتصكر طكلتس 

!! زززز امهاااا : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

زرل رًس ركؽ للحمام وارص زش سريى 

وكلى ولبس ثوبه وسحب سالحه وحسامه 

وربقها حول كتوٓه وتقسم وٓرش سجازته 

وػلى ورلع ورٓيها ولّ لهيام اللي 

زرلت بْستاىها الورزي اللي ماسك ًليها 

مه ٓوق وكاطّ لوا ههرها بضكل ىاًم 

مضيوا ؟ : وٓاته ابتسمت وقالت 

: رًس تقسم وسرق بوسته مه مبسمها وقال 

هيامي بسم الرحمه الرحيم احغوتس ال اله 

اال هللا والجمال والكمال اللي اىحف ٓيتس 

! والكمال لله 



ربى حالوتك : هيام حاوكت رقبته وقالت 

وزي  ًّ ! ر

بيسته وحقت اليوزه وتبذروا اثويوهم وارص 

رًس ًقوراته وسحب اليوز االزرق موها 

وتيقر ٓيه وٓاحت ريحة الرًس بكل ارجاء 

بيتهم ورالقتها ريحة مسك وياسميه 

هيامه ابتسم بحب ورؿى وطآها تلبس 

ًبايتها ورلغت وقرب ومسك يسها 

وطابكها بيسه وىسلوا وركبوا وكار رًس لبيت 

.. اهل ػالح 

" يف مجلس الحريم " 

: ام هازي بْرحة وهي ماسكة يس طوق 

ماطاءهللا تبارك هللا يبوتي تهبليييه ًسى 

هللا يتمم لكم ويوور زربكم 

امييه يذالتي : طوق بحب 



يالله اىك توٓقهم : ام طوق 

وقامت وزُركت بكل حب لسواج بوتها 

الثاىية والكل طاركها الْرحة وقاكيهم 

زُركة هيام وهي زارلة وتتمايل و االُاين 

اللي اطتَلت وتقسمت وسلمت و طوق 

مبروك يالضوق وًساتس بْرح : وقالت 

زايم وموتس الييال وموه المال وًسى 

بيتكم ًامر يارب 

يااهالاا بهييااام الرًس ياهالا : طوق بْرحة 

يروحي ويالله اىك تسمى موها 

: هيام مسكت يسها وُمست لها وقالت 

تسمحيه يل برقغة ؟ 

!! كبًيا : طوق ابتسمت وقالت 

وػاروا الحريم مه كرِ اهل ػالح 

يتكلمون وارتلّ الحكي وكان محوره هيام 



هيام الرًس ؟ ، اليكون شي " وهم يقولون 

، ! اميرة الرًس ؟ ، زوجة اللواء رًس به محمس 

!! " ماطاءهللا قمرر قمرر 

سلمى وهي تسُرـ زرلت ترقع مى ليلى 

وهي متقغسة تحرق ام موغور اللي 

احترقت لكه قامت ُغًبا ًليها وػارت 

تغْق لهم والكل طهس ٓرحة ًنييمة 

" ًوس الرجال " 

كليوا كلهم و ػوت كلق سالح الرًس وهو 

يارجااال اًصروىا تأررىا لكه كرأ يل : يقول 

هرِ لكه وهللا اين ال اتيوى واجيكم 

وتستاهلون كل ًلمه كيييب 

كبرهم ألػَرهم كاىوا  اهل ػالح مه ا

يهابون الرًس وله محل ًنيم بغسر كل 

واحٍس موهم وتقسموا يسلمون ًليه ويكرموىه 



وزرلوه للمجلس وجلس رًس جوب ًماىه 

يف ػسر المجلس 

هازي : رًس 

ارحب : هازي ٓس لرًس وقال 

مبروك يالضيد وتستاهل : رًس ابتسم وقال 

القيب وًسى بيتكم ًامر وموك المال 

وموها الييال يارب 

ًسى هللا يسمى موك : هازي ابتسم وقال 

يالرًس 

رًس الهيام يقغس : ٓارس بهمس وهو جوبه 

وال ؟ 

رًس توسيت ًيوىه وقال وهو يهمس يف اشن 

اااه يالهيام شبحتتوويي وهللا مسري : ٓارس 

كيّ ػحييت اليوم 



طكلوا : ٓارس سكر ٓمه يكتم ؿحكته وقال 

ٓالهوا سوا 

!! اسألك بالله : رًس اىْجر يؾحك وقال 

ٓارس وهو يسٓه وجه رًس وراه ٓالكوب قال 

هه اىقم اىققم التْضللوواا : 

: رًس ًلقول تحولت مالمحه لجسية وقال 

ميليييك بس اىت تقوله ػازز ؟ 

اي بالله ػازز : ٓارس 

وزي احرق محمس لكه : رًس ابتسم وقال 

بارز وبيقول ًازي زوجتك 

ال وش بارز جرب : ٓارس ابتسم وقال 

وبيحرقك 

تهقاها ؟ : رًس ُمس لْارس وقال 

وىع بيس : ٓارس 



: رًس قام وجلس بيه ٓارس ومحمس وقال 

حموز طذبارك ؟ 

وش ًوسك : محمس ابتسم بكالٓة وقال 

يالسربوت ؟ 

ٓارس طرق وكركص ًليهم بالقهوة وقال 

تووىا م قلوا طيء : رًس وهو يؾحك 

ًالمك ! اىقق : محمس 

: رًس ابتسم بذبث وهمس بأشن محمس وقال 

سويتها مى هيام ارتك تهبل يولس 

ررًيس : محمس توسيت ًيوىه وقال بهمس 

!! ارْٓى ًلوومك 

وهللا م اتحملها تذيل : رًس ابتسم وقال 

.. طْت



قاكيه قبغة محمس وػار يْرك اػابيه و 

: القبغة ورًس زموًه تجميت بييوىه وقال 

وبيسيه زوجتك يحمار ! ايييه ازب اىكتم 

اااااااه : رًس سحب يس محمس بكل قوته وقال 

!!! هللا يحررقك 

اىت جاي تبيها : محمس ُمس له وقال 

!! رًيس محمس ٓاارس وجيى : ابو رًس بحسة 

ٓارس وهو يمسح القهوة موه مس الموسيل 

للييال وػاروا يمسحون والهسوء ًم 

.. المجلس 

" ًوس الحريم " 

ليه وهي ترقع مه ورا هيام زقتها ولْت 

م وزتس بهيمتس ؟ : هيام لها وقالت 



ووزصيييه الثوووب يحللوو : هيام بحب قالت 

!! قلب الرًس وىبؽ الهيام 

ليه ابتسمت ومست ايهم ألمه وؿحك اول 

ماامي : م طآها وقال 

يرووحها : هيام ابتسمت وقالت 

وكملوا البوات يرقغون والحسيث والسوالّ 

الذاثرة وبيس مسة ارتْى ػوت محسه وهو 

يالله يجماًة : يقول 

ام طوق ساًست بوتها وكليوها لسيارة 

هازي ومضوا واىتهى السواج اللي كان بسيف 

.. لكه تْاػيله حلوووه 

" ٓالمجلس الرجايل " 

يحمس : ابو سيوز 

ارحب : حمس لّ له وقال 



هاه يولسي وزي ىجي ىتقسم : ابو سيوز 

وىملك الليلة 

ابس تيالوا وهللا يجيب : حمس ابتسم وقال 

الذير 

اميييه يارب : ابو سيوز 

يوييليي مه  )حمس مضى وقال بوْسه 

ابتسم وكمل وركبوا كلهم  (ًهوز ويالااه 

سياراتهم والكل راح لبيته وهم يوتنرون 

.. اجابة ًهوز لليلة 

" يف بيوت اهل قاؿي " 

الكل كان متواجس والكل حاؿر ٓالمجلس 

ويوتنرون اهل سيوز اللي بيجون لحالهم 

حمس ارصت موآقة ًهوز : رًس 

اا : حمس ابتسم وقال 



وطْيك ؟ : رًس 

ال تسأل ًقيتهم موآقة مه قوة : حمس 

الْرحة لضوق 

!! تستهبل : رًس توسيت ًيوىه وقال 

ميليييك االمور كيبه : حمس 

! بوضوِ : رًس 

كليوا اول م سميوا سيارات اهل سيوز 

وزرلوهم وبسأ كاسر يغب القهوة وقال 

ميامليوي ! وسامي م موه ٓايسة  )بوْسه 

هصا واىا ًوسي ولس ! اػَس واحس يليه القرِ 

مضى وهو يغب لهم واحس واحس واىتهى  (

: وىسل السلة وجلس جوب سامي وقال 

حبيبي م وزك تسوى وتقوم تغب للرياجيل 

 !



ميليص روايت الثوتيه : سامي ؿحك وقال 

ًرايس زور ُيري 

ورير يقير حتى اىا روايت متسوجيه : كاسر 

وليه تووها ًروس 

اػالً : قام بيغبية ولّ له وكمل وهو يقول 

مه متى تضتَل يالررمة وتوتنر ًمي 

ًبسهللا يسوجك بيان يالتيس 

مضى وسامي يواهر ٓيه بأستحقار وجلس 

شيب طوي واشبح سامي : بهسوء وقال 

يرجال ليه ؟ : شيب 

بيسيه : كاسر 

تكلم سيوز والضيد جوبه ووقى وهو موآق 

و الضروـ اللي كاىت ًهوز حاكتها يف 

محازثة ػارت بيوها وبيه حمس قبل يوميه 



و البركة ان طاءهللا : سيوز 

ان طاءهللا : حمس 

قام حمس وشياب وسامي وزرلوا وىازوا امهم 

وًهوز 

هال ؟ : ًهوز 

وقيي اشا موآقة : حمس 

و ايص ؟ : ًهوز ؿحكت وقالت 

زواجتس مه سيوز : حمس 

ًهوز م حست بوْسها وتقسمت وارصت 

القلم ووقيت وهي تحت الغسمة وابتسموا 

ارواىها وسلموا ًليها وبسأت التباريك وم 

ريح تْكير سيوز اال اول م سمى ػوت 

يارب لك الحمس : السُاريف ؿحك وقال 



اما ًوس ًهوز كاىت تحت الغسمة والبوات 

يسُركون ويباركون لها وهي ترز ًليهم 

هللا يبارك ٓييكم : بهسوء وتقول 

زرلوا الييال المجلس والكتاب ميهم 

واىكتبت ًهوز زوجة لسيوز بلحنة طروز 

وًسم تركيس مه ًهوز 

ازرل ؟ : سيوز 

ازرل ييريس : حمس ابتسم وقال 

سيوز ابتسم بحب وزرل ًلقول وطاِ 

ًهوز واقْة ًه المراية وتؾبف طيرها 

وكاىت تهمس بغوت طبه مسموو وهي 

وقيتي ؟ كييّ وقيتي الحيه اىتي : تقول 

! زوجته 

طلون ؟ : سيوز 



هاااه ؟ ال ال بس : ًهوز لْت برًب وقالت 

مغسومة 

اجل مبروك : سيوز ابتسم وقرب وقال 

يحبيبي وابضري باللي يقيب راكرس 

راااكرس : ًهوز بأستهساء 

سيوز تقسم بسرًة وسحبها له وقال وهو 

وش اقول ييوي : حاـ رضمه و رضمها 

راكرتس ؟ كلها واحس 

ًهوز تراًس قلبها بيس قربه وكان سيوز 

جميييل بضكل مرًب وتْاػيل وجهه 

متيبة وطامته اللي اًتلت طْته اليلوية 

كاىت مارصه ربى جماله وال ًيوىه الوساو 

ولما ىتكلم ًه الجهة الثاىية ٓكاىت ًهوز 

اؿياِ جمال سيوز ابتسم وباس رضمها 

وراس ساكته ؟ : وقال 



ألىك قريب مره : ًهوز 

بارص رقمس مه حمس : سيوز ؿحك وقال 

وبكلمس ٓالليل رليس موجوز تمام 

يالسىيييا ؟ 

ابضر : ًهوز ابتسمت بكالٓة وقالت 

يحبيبي تبضريه بالجوة : سيوز 

: لّ سيوز واستوقْه ػوتها وهي تقول 

!! سيوز متى السواج اشا الليلة ملكة 

مسري : سيوز لّ وؿحك وُمس لها وقال 

ىضوِ 

: كلى وًلقول مسكت ًهوز قلبها وقالت 

يويييللتس ييهووز وش الشيييه اللي 

اجل ريير ان ! كحتتي ًلييه والسميتيي 

طاءهللا 



زرلت وهي تؾحك والبوات استلموها 

اسأله وكاىت تجاوب بهسوء والغراخ مارص 

.. الجو والحماس 

" ٓالمجلس الرجايل " 

اجل زام الجمية صيييوة : قام شياب وقال 

والضيد موجوز اىا بتقسم لبيان مه يسك 

ييمي 

وًقييواك بيان : ابو ؿاري ابتسم وقال 

و البركة : ؿاري مسح وجهه وطوبه وقال 

الضيد ابتسم وكتب ًقس زواج بيه بيان 

وبيه شياب اللي وقى بحب وزرل شيب 

وؿاري وزايس وهم يؾحكون ويسولْون ًه 

اليوم الحااآل بالسواجات 

قسم بالله م ىاقع اال ىسوج : شيب بؾحك 

سامي الؾييّ 



رله يْلح موي : ؿاري 

اِ اِ اطوٓك ُيرت : زايس ابتسم وقال 

رأيك ؟ 

يمهه يبيااان : ؿاري بغوت ًايل 

: ام ؿاري ٓست وبيان ميها وكليوا وقالت 

ريير ؟ 

ان طاءهللا رييير شياب تقسم لبيان : ؿاري 

رسمي وهصا ًقس زواجهم وبيملك ويأرصها 

ًلقول 

ماطاءهللا اجل : ام ؿاري ابتسمت وقالت 

تم لكه بورسلها له بكرا 

ليه وطهي كلبية : شيب تكى و الجسار وقال 

؟ 



زايس اىْجر يؾحك وؿاري اًقاه ىنرة رلته 

بيوىه : ييسل وقْته وكمل ؿاري يقول 

وقيي 

كيب ويه ؟ : بيان برًب 

شيب كاح يؾحك وزايس كايح ًليه 

! وجيااااه يالحمييير : بيان بحسة 

ميليتس موههم قلتيها حمير وقيي : ؿاري 

هوا 

بيان سحبت القلم وهي ترجّ ووقيت 

وزُركت ام ؿاري وٓسوا البوات والحريم 

وكليوا الييال 

ال ًاز ماطاءهللا تبارك هللا وش : ام رًس 

!! السالْة 



يووىوس زواجات : هيام ابتسمت وقالت 

كثيير قازمة 

يروحي اي زواج بكرا : بيان ابتسمت وقالت 

! بروح لبيت رالتي ًبير 

اوه ميليييه ميليه يحبيبتي هللا : هيام 

يوٓقتس 

بوات كيّ شياب ؟ : بيان 

!! ييجوووه : ًهوز ووًس قالوا 

مو ًضاىه اروتس اىتي وياها : بيان 

ال وهللا يبيان يههبلل قسم بالله : ًهوز 

وحوووون بس ُييييور ييوي اىتبهي 

اجل كسيوا رير : بيان ابتسمت وقالت 

كاحوا البوات يؾحكون ًليها وكملوا ليلتهم 

وشياب م كلب يضوِ بيان بحكم اىه اىجس 



الجسء الكثير وبقى القليل واىتهت الليلة 

الجميلة وكاىت مه اجمل ايام اهل قاؿي 

... ًلى كل ٓرز موهم 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا

ارحبوا يحباااااين رجيوا ببارت جسيس  )

 ، �لقيييّ جميييلل كووييييييل 

، ! استمتيوا ٓييه وًقوين رايكم بكل طي 

، ػلوا ! ����اطوٓكم و رييير ببارت جسيس 

 ( ��ًلى الوبي 

اجل كسيوا رير : بيان ابتسمت وقالت 

كاحوا البوات يؾحكون ًليها وكملوا ليلتهم 

وشياب م كلب يضوِ بيان بحكم اىه اىجس 

الجسء الكثير وبقى القليل واىتهت الليلة 



الجميلة وكاىت مه اجمل ايام اهل قاؿي 

... ًلى كل ٓرز موهم 

" ٓالمجلس الرجايل " 

رًس تثاوب وشا زليل كبير اىه ىيس ورًس مه 

الووو اللي اشا ىيس مياز يقسر يسيقر و اي 

.. طيء 

رًس اسري يالله ًضان توام : ٓارس ابتسم 

ايص ؟ : رًس لّ لْارس وقال 

كااسر اػبر ال تقلى : ٓارس بغوت ًايل 

لبيه امرين ؟ : كاسر لّ مه ًوس الباب وقال 

ٓارس ٓس وركؽ حتى وػل لكاسر ومسك 

اًوبو ُييرك : شراًه وقال كاسر بحسة 

وطْييك ؟ 



ال ال م ٓيوي : ٓارس وهو يتوْس بهسوء 

رًس ىيس ..بس...طيء

يسوق ..يس..ارلييه...ومستحيل

كاسر سحب ٓارس وقيسه وًقاه مويه مه 

رالظ : القاولة اللي بساوية المجلس وقال 

ًوسي الموؿوو ارتاح اىت 

ٓارس ابتسم لكاسر اللي اتجهة ألروه ووقّ 

رًس : قسامه وقال 

سس حلقك ػوتك مررتْى واىا : رًس بحسة 

مغسزو 

كاسر اىتْؽ وهو م توقى رًس يغارخ ٓجأة 

رًس اسميوي : وقال 

جلس كاسر بيه كرِ الكوب الغَير وبيه 

رًس الموسسح ومس رًس يسه ورا ٓذص كاسر 

ًضان م يقيح 



بتمسي هوا ؟ : كاسر ابتسم وقال 

رًس هس راسه بوْي 

كيب بيت ابوي موجوز رح وارتاح : كاسر 

ًوس امي وهيام اشا م تبيها تقيس ميك 

ًوسهم بيت ًمي سيّ ٓالجهة الثاىية 

كاسر قلت لك ال : رًس ٓتح ًيه وحسة وقال 

ػح ؟ وش اللي موت قاًس تْهمه مه ال 

يحبيبي : كاسر بحسة وهو يتيّغب بضماُه 

آهموي اىت اشا ىيست الكل ييرِ وش 

يغير لك وال ىسيت الحازث اللي ػار لك 

قبل اربى سووات ؟ 

رًس مسح وجهه وطوبه وقام وسحب كاسر 

هصاك رًس قبل والحيه رًس : ميه وقال 

اللي واقّ قسامك ازهله يبو الرًس 



اجل مالك ٓالقويلة : كاسر ابتسم وقال 

ياليؾيس اىا اىسحب اىتبه لوْسك وألهلك 

: مضى كاسر وارتْى ػوته وهو يقول 

تمسوا و ريير يالربى 

مسرى الذيير : الكل رزوا بغوت واحس قالوا 

رًس مضى وراه وطماُه و كتْه وكاقيته 

كثر هللا : وًقاله و راسه وقال وهو يتوحوح 

رييركم يأهلي وزًواكم هللا 

: الكل قاموا بيس رًس وقالوا بغوت واحس 

.. هللا يحْنك يالرًس ، باليآية يبو ايهم 

وٓؾى المجلس بيس رًس وكْت اىواره 

.. ميلويه رحيل كل مه ٓالمجلس لبيوتهم 

" يف سيارة كاسر " 



حبيبي : ركبت وًس ورًس بحؾوها وقالت 

! تأررت ًليك 

لبيه ؟ : كاسر لّ لها وقال 

سالمتك : وًس ابتسمت وقالت 

هللا يسلمتس بس وش قلتي ؟ : كاسر 

حسبتوي تأررت ًليك : وًس 

ال ميليتس تهوون : كاسر ابتسم وقال 

ييوي تأررت ؟ : وًس توسيت ًيوىها وقالت 

وًيس اقغرري : كاسر لّ لها بقوة وقال 

وبيسيه الحيه ! حستس اشا سمحتي ييوي 

كيس بتتأرريه واىا م طكييت  ميتس ولسىا ا

اىا اقغر : وًس ؿحكت بسذرية وقالت 

حسي واىت ترٓى ػوتك ؟ ًجيييب امرك 



كاسر توسيت ًيوىه بغسمة وقال وهو يغر 

وًس ويميه بالله اين ال ازًلتس : و اسواىه 

تراتس تليبيه بأًغايب ! واوجيتس 

وًس ػست موه ومضى كاسر لبيته وهو 

... يستَْر وػاز موها برؿو

" يف سيارة رًس " 

مضى رًس كالى لسيارته ووقّ ًوس الباب 

وػار يتثاوب ويمسح راسه وسحب القاقية 

واليقال مه و راسه وػار يليب بضيره 

وهالضيء رًس ييضقه ويوام ًلقول اشا 

سوواها احس له او هو سوواها لوْسه 

هيام تقسمت للباب الذلْي وم قسرت تْتحه 

: وقالت بغوت ًايل وهي م طآت رًس 

حموووز تيال آتح يل الباااب 



: محمس ابتسم مه بييس وقال بغوت ًايل 

ابضرري يسىيتي 

رًس اىْتحت ًيوىه واشاىيه بضكل مرًب 

 (!! هصي هيامي وال بضرى  )وقال بوْسه 

مضى بهسوء للجهة الثاىية وحغل هيام 

قسامه وميقيته ههرها تقسم لها واطر مه 

بييس لمحمس اللي يركب بوته ورلع بميوى 

" رالظ ال تجي " 

تمسوا و ريير يهيام : ابتسم محمس وقال 

الرًس 

ركب سيارته محمس ومضى ٓيها لبيته مى 

.. بوته وبضرى 

" ًوس هيام " 

طّْ : اما ًوس هيام ٓضهقت وقالت 

!! الوسد 



موهو ؟ : رًس بغوته الثقييل قال 

هيام ػررت ولْت ًليه بقوة واىْجى رًس 

وكار الووم موه وقال وًيوىه طوي وتقلى 

! ووش ًلممتسس ؟: مه مكاىها 

!!! موه وييوه كليتت اىتت : هيام برًب 

اها : رًس ابتسم وتكى و سيارته وقال 

اثاريوي مقييرن ًقلتس واىتي م قغريت 

: هيام بتيب وهي ترٓى ايهم الوايم قالت 

كيب امسك ولسك 

وزها اللي اىغسم ومسكه  ًّ ورمت ايهم و ر

وٓتحت هيام الباب وركبت وسكرت 

ماطاءهللا و ًسم الثقة ساًسيوي اقلها : رًس 

! ييوي 



اىت الرًس وال : هيام ابتسمت وقالت 

ىسيييت ؟ 

رًس ٓتح الباب بيس والثاىية ماسكة ايهم 

وركبه وربف حسامه وسكر الباب بقْل 

االكْال ومضى لمكاىه وٓتح الباب وركب 

اىا رًس الهيام اىتي اللي ال : سيارته وقال 

توسييييه 

اوه جوووي ميليك اجلس مستحيل : هيام 

اىسى 

ايه الحنت طيء : رًس 

وش ؟ : هيام استَربت وقالت 

تَيريه الموؿوو زايم لكه ىرجى بيتوا : رًس 

واحاسبتس و الغيحة اللي قبل طوي اللي 

سميوها ًيايل ًمايت وٓارس 

؟ !!اسألك بالله كان ٓييه احس : هيام بغسمة 



! ايييه ٓييه احس : رًس بحسة 

يى يى يى : هيام ُقت وجهها بيسيوها وقالت 

يااارب م سميووين 

رًس ابتسم وػس موها ًضان م تضوٓه 

يبتسم وهو ميغب 

رًس وقّ ًوس البقالة : هيام لْت له وقالت 

رًس مسك بريك بضكل مْجى ولّ و 

اليميه وسس اشىه اثر ػررة هيام المرًوبة 

هيام بكل قوتها لْت لرًس وؿربت شراًه 

وكاحت يسه وؿربت بالقير ولّ لها رًس 

ريييرر كسسر ان : بونرة قاتلة وقال بحسة 

!! طاءهللا 

وال تحسبك !! وش المسكة شيي : هيام بحسة 

؟ كويس هيمي رابف !لحالك وم ميك احس 

حسامه بس اىا ؟؟ 



رًس زقق بوجهها كاىت تبكي اىغسم ورٓى 

وررر موي : ىقابها وػست هيام ًوه وقالت 

ًيوين وريوي : رًس ابتسم بؾيق وقال 

وطْيتس اىا م مسكت بريك اال اول م قلتي 

البقالة وم كوت ابيها تْوتوي وهي ارر بقالة 

و كريق بيتوا 

رالظ ًقوي موسيل : هيام 

هيامي ٓيتس زم ؟ : رًس بجسية 

اكلب موسيل ليص ان : هيام ابتسمت وقالت 

طاءهللا ؟ 

رًس ٓس ورٓى ىقابها وطاِ رضمها يوسِ 

هللا يجيله بؾلوًك : ُمؽ بحسرة وقال 

! يالرًس هللا يجيله كسر ٓيوي 

استَْر : هيام ىسلت راسها ولْت ًوه وقالت 

ربك م ٓيوي حيل اجازلك 



كيب اسمييوي بروح اجيب اُراؿتس : رًس 

وبيسها بوروح المستضْى 

ايضص ؟ مستضْى ال واللي : هيام بحسة 

يرحم والسيك م ٓيوي طيء اشا رجيوا البيت 

ًازي ارص االسيآات وؿمس جرحي 

ابضري : رًس ابتسم وباس راسها بقوة وقال 

واسّ وهللا 

ًازي م ػار اال كل رير : هيام 

مامي ىوه : ايهم مه ورا 

حبيبي ىوػل البيت : هيام لْت له وقالت 

واًقيك ىوه 

ىوه مه ػسرتس ؟ وال رؿاًة ؟ : رًس بذبث 

يروحي يالرًس : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

! حالاله مه ػْقك 



سمي كال : رًس اىْجر يؾحك وقال 

ًمرتس 

! اييه ازب : هيام 

رًس ىسل للبقالة وارسلت له هيام االُراؼ 

اللي تبيها وكاىت تبي الغيسلية ومه حسه 

حنها كاىت الغيسلية جوب البقالة وكلى 

رًس مه البقالة واتجهة للغيسلية ورلع 

... وركب سيارته ومضى ٓيها لبيتهم 

" يف بيت ٓارس " 

حويه كليت مه المقبد بيس م ُسلت 

ترامس القهوة حقتها وػواين الحلى اللي 

ارصتهم ميها وطآت ليما موسسحة و ػسر 

ٓارس وتغارخ وتحرك رجولها 

لييمووتيي ًييوىه ابووتس : ٓارس بحب 

اىتيي 



رٓيها وػار يحركها يميه يسار واستْرُت 

الاااااا : ليما ًليه وػرخ ٓارس وقال 

: كاحت حويه و الكوب تؾحك وقالت 

احسه احس قالك رجيت بقه بوتي 

المغيبة : ٓارس قام وىسلها و الكوب وقال 

ليتوي البس تيضيرت وال ثوب مو مْسد 

!! وتستْرو ليمو و ػسري 

سكت طوي ولّ بقوة و حويه وكمل وهو 

!! وبيسيه م كأىتس ؿحكتي ًلي ؟: يقول 

مقسرر : حويه ؿحكت مه جسيس وقالت 

بققوويي 

ٓارس كان هايم بؾحكة حويه ابتسم 

ومضى ٓوق لَرٓتهم وقال بغوت ًايل قبل 

هيييه يحويوي هييه : يسرل الحمام 



حويه قامت بسرًة لبوتها ًضاىها تتحرك 

وكاىت بتقيح و البالـ طالتها بسرًة 

ومسحت مالبسها وكليت ٓيها ٓوق 

وزرلت الَرٓة ولْت وكان ٓارس راز الباب 

ٓارس ػَير : طوي استَْرت حويه وقالت 

اىت ؟ سكر الباب 

تيايل ميي كيب وسكريه : ٓارس بذبث 

وراتس 

يضييوك : حويه 

مضت وىسلت ٓستان ليما ومسحتها وُيرت 

مالبسها وًقتها رؿاًتها وىامت ًلقول 

وطالتها و السرير حقها وجلست و السرير 

بيس م بسلت ومسكت جوالها تسولّ مى 

البوات 

" بقروب البوات " 



بوات ػاحييه ؟ : سلمى 

ايه امري : حويه 

وطْيتس سلمى ؟ : وًس 

م ٓيوي طيء بس بيس بكرا تمايم : سلمى 

ولسي وولستس يحلوه 

ايه ازري كيب ؟ : وًس 

وزي ىجهس : سلمى 

ال ميليص مالتس زرل اىتي ووًس : حويه 

! رلوا كل طيء ًليوا 

يحلوتس يحويوي تم اجل : سلمى 

! يليه االزًاج اىقموا : ليه 

ليه رير ؟ : حويه 

كيّ اسوي ميوت ؟ : ليه 



: وًس 

ههههههههههههههههههههههههههههههههه 

وًس ًؾي لتس و طحمه : ليه 

ريير وش سوييتت : وًس 

 -

ٓاررس : حويه بغوت ًايل 

يييوون ٓارستس : ٓارس مه الحمام 

ًجل بوام ترا : حويه 

قاًس احلق ىامي اىتي : ٓارس 

حويه قامت وراحت وٓتحت باب الحمام 

وطآت ٓارس يف قمة تركيسه وقاًس يحلق 

تحتاج مساًسة تراين حريييْة : لحيته وقالت 

كوت احلق لرًس 

! رًيس ؟؟: ٓارس لّ لها وقال 



اييه رًس : حويه 

اووه اجل تيايل اللي وثق ٓيهم الرًس : ٓارس 

اثق ٓيهم اىا 

: حويه جلست وؿربت راسه بذْه وقالت 

! يوسد اىا زوجتك مْروؼ تثق مه اول 

ٓارس ابتسم ووسى بيه رجوله وحف يسيوه 

ورا رغرها وّطسها ًليه وقال بغوته الررّيم 

اييه اثق بس امور الضوب واللحية كبيييرة : 

حويه توسيت ًيوىها مه قرب ٓارس 

وريحته القويية اللي تسل و ىنآته ووجهه 

وتْاػيله كاىت متيبة لقلبها 

وراتس ؟ : ٓارس ابتسم و جوب وقال 

حويه رٓيت زقوه بسرًة وارصت الضْرة 

وػارت تحلقه 



ايب ابوستس وقْي : ٓارس 

حويه ؿحكت وحقت الضْرة و ًرق 

! اشا تحركت بوحرك : الموت وقالت 

ٓارس لّ يسها وحقها وراها واىغسمت 

حويه مه سرًة ٓارس واللي حف طْايْه 

: قريييب مه مبسمها وباسها بقوة وقال 

يالله ًضان م ارليتس تسوريه وتذلغيوي 

بوستتس هوا 

كتمة : حويه كان قلبها يسق بقوة وقالت 

الحمام احتريييت 

اييه موي احتريتي مو : ٓارس ابتسم وقال 

مه الحمام رلغي اسرو 

حويه قربت وػارت تحلق البايق وىسلت 

الضوب ارقر موققة : وجهه وقربت وقالت 

ووقّ وال تتحرك 



ابضري يحويه : ٓارس زق تحية لحويه وقال 

الْارس 

حويه ابتسمت وػارت تحس طوبه له 

كثر  وتؾبف طكله وترتبه رلغت وقربت ا

وكاىت حركاتها تربك ٓارسها وكان قلبه يسق 

وكاىت تضوِ يسيوه ترجّ بهسوء ؿحكت 

حويه وػارت تمسح الضيرات الغَار اللي 

كاحت و طْايْه بأػابيها وبويومة رلغت 

وقربت وهوا ققيت حويه المسآة بيوهم 

وباست مبسم ٓارس بكل حب وقالت اول م 

رالظ يحبيبي قم طوِ طكلك : بيست 

م وزي اقوم ويغير طيء م : ٓارس بتذسر 

ييجبتس 

ىقت حويه وكليت ركؽ مه الحمام وقام 

ٓارس وهو يؾحك ووقّ قسام المراية وكان 

! وجهه مثااايل وحالقة حويه تجوه 



ٓارس كلى بيس م ُسل وجهه وطوبه وحف 

يجيل يسيوتس م : كريم بيس الحالقة وقال 

تمس الوار 

وياك : حويه وهي موسسحة و بقوها قالت 

حبيبي 

ٓارس زرل ُرٓة المالبس ولبس سروال 

اسوز ققوي وتيضيرت كحلي ورلع وتيقر 

حويوي اشا م ىمتي : ومضى واىسسح وقال 

قريب 

حويه م كان موها اي رزة ٓيل وًرِ ٓارس 

اىها ىامت وقام وقرب موها واىسسح قريب 

موها وحاوـ رغرها بيسه واىسسحوا جوب 

كثر مه لقيّ وىاموا اثويوهم  بيؽ بضكل ا

 ...

" يف بيت شيب " 



شيب : ليه بيغبية سكرت جوالها وقالت 

كيّ اسوي ميوت لقروب 

شيب كان ًوس الضرٓة وٓاتحها ويسره لّ 

تيايل كيب : لها وقال 

هاك : ليه جات وجلست جوبه وقالت 

امسك 

: شيب ىسل سيجارته ومسك جوال ليه وقال 

اي واحس ؟ 

حْيسات قاؿي ٓسيتهم : ليه 

شيب ابتسم وسحبه وسووا ميوت لهم وقال 

ٓسيتتس اىتي لحالتس : 

شيبي : ليه ًسلت جلستها وقالت 

يروحه : شيب بحب 



ػسق لو م سوت طوق طيء كوت : ليه 

بتتسوجها ؟ 

كيس البوت بسم هللا ًليها وتقرب : شيب  ايه ا

يل ٓهمتي 

واىا ؟ : ليه ًبست بوجهها وقالت 

شيب ٓس ومسك رغر ليه وسحبها وجلسها 

واىتي ؟ : بحؾوه وقال 

: ليه حاوكته وحقت راسها و ػسره وقالت 

شيب هللا ال يحرموي موك يحبيبييي اىت 

جاوبيوي باألول واىتي ؟ : شيب ابتسم وقال 

ليه رٓيت ًيوها وتالقت بييون شيب وقالت 

السؤال لك واىا ؟ : 

: شيب 



اىتي اللّيه والجمال القاُي والمضاًر 

الحيام 

واىتي وهللا ولو تجرحيوي قلت جرحتس قسا  

بارص مه ًيوىتس الثوتيه الحب والَرام  

الصيب لتس ورصي مه ًيوين اال ارصي  

ًيوين ٓسا 

 -

ليه ؿحكت وقربت وباست رسه ولّ شيب 

وحاوـ رغرها وّطسها ًليه وباس مبسمها 

ورٓيها ميه وىسلها و السرير وقرب ووقْته 

شيب ال : ليه وهي تقول 

! وش اللي ال : شيب ققب وقال 



ليه مسكت وجهه وحقت رضمها و رضمه 

بتغير اب ي شيبي م يحتاج شا : وقالت بحب 

كله 

شيب كان مسكر ًيوىه واول م سمى كالمها 

لييوي اىتي حامل : ٓتح ًيوىه بغسمة وقال 

! ؟

ايه واسبوًيه بيس : ليه ؿحكت وقالت 

مه اول ليلة ؟ : شيب 

ايه يوسد : ليه ؿربت ههره بذْه وقالت 

واىت تقويل م بتحمليه 

يالله لك الحمس : شيب ٓس ورٓيها ميه وقال 

ياااارب 

حؾوها بكل حب وحاوكت ليه سيقاىها و 

رغر شيبها وحاوكت رقبته بيسيوها وبكت 



: وشيب زموًها ارصت مجراها وقالت 

يحبيبي وريب اجمل اب هللا يتمم لوا يارب 

اميييه يسىييته وروحه : شيب ابتسم وقال 

! وكل ًمره 

اىسسح شيب وليه تؾحك ميه وىاموا 

اثويوهم وهم ىاوييه يقولون ألهلهم بكرا يف 

... ُساء طوق وهازي 

" ًوس ًرساىوا تحسيًسا الضرقية " 

يالله : زرل هازي الْوسق بتيب وقال 

ييروسة اليام والسويه 

ًيوين اىت : زرلت طوق بهسوء وقالت 

تتيضيه ؟ : سكر الباب وقال 

كلت ٓالقيارة وقالت  ال : طوق كاىت توو ا

بس اشا تبي بكيْك 



اسمييوي صيه اول طيء اجلسي : هازي 

ايوه ؟ : زرلت طوق وجلست وقالت 

بكون مه البساية واؿح ميس اىا م : هازي 

كوت احبس وقتها ولكه ًضان م تقلى 

امورىا اللي قبل واىْؾح ًوس اهلي قررت 

اتسوجس واستر ًليس 

ايوه ؟ : طوق رٓيت حاجبها وقالت 

: هازي بسأ يرتيب مه ىنرات طوق له وقال 

وش اللي ايوه ؟ ييوي اشا جيت وميي بوت 

مو تروحيه تتضكيه ًوس ارواىس واهلس 

واهلي ٓاهمة ؟ 

طوق ابتسمت وقامت وػْقت هازي كّ 

اشا اىت ولس ًارِ به : بكل قوتها وقالت 

ػالح زرل ميك بوت وتضوِ وش بسوي 



ماين ؿييْة وال قغيرة يس اقسر ! ٓيك اىا 

! اربيك بسون اهلي ساااامى 

سامى : هازي كان يتراًس مه قوتها وقال 

! رلوا حلوييه مه البساية : طوق 

كيب اىهي الموؿوو : هازي 

اىت اللي : طوق ؿحكت بسذرية وقالت 

ٓتحتها يروح امك 

مضت وىسلت ٓستاىها تحت اىنار هازي لها 

ولْت وارصت بجامتها ولبستها وبرؿو كل 

طيء كان قسامه ومضت وقربت موه 

ىوام وىليه : وحاوكت رقبته وقالت بَوج 

الضيقان ؟ 

: هازي ابتسم وزٓها و السرير وقال 

مستحييل وتحلميه بيس 



بكيْك : طوق ابتسمت وقالت 

جلست و ىْس السسحة وطيرها متواثر 

بضكل جميييل وكاىت اكرآه الصهبية 

ووجهها الْاته وحواجبها المرسومة 

وطْايْها القاتلة ػست وتلحْت وُمؾت 

كوت  )ًيوىها بقهر وقالت بحسرة وبوْسها 

حاااسة اػالً ليص كولت م تسوجت وكان 

كيس كان مى الياهرات اللي يوامون  يذتْي ا

كييس ان هصا كله ابتالء للي كوت !! موه  وا

يااارب سامحوي ياارب اىا م ! اسويه ميه 

وكوت رايْة ! رليته يحؾوي اال مره وحسة 

يارب سامحوي وسذر يل هازي واهسيه يارب 

ىامت ًيون طوق بحسن وزموًها  (! لوْسه 

ارصت مجراها اما ًوس هازي كان قاًس و 

الكوب ويراسل احس البوات ويقولها اىه وػل 

للضرقية ومه شا الكالم بس ٓجأة تصكر كّ 



طوق وىنرات حمس اللي اىرسمت و وجهها 

وسكر جواله ًلقول وقام وقرب مه طوق 

ايه اجل : وطاِ ًيوىها تسمى ابتسم وقال 

! هياـ واررتها تبكي 

اىسسح ٓالجهة الثاىية وكل واحس ٓيهم ػاز 

ًه الثاين وكان بيوام بس زق جواله وسحبه 

ال يكوون  )ًلقول وكان حمس وقال بوْسه 

يالييللل الحييه !! الكلبة اطتكت ػسق 

رز ًلقول وكلى  (!! بيسوي طيء يف ُسو 

ارحب : ٓالغالة وقال 

هال هال طذباركم ؟ : حمس 

بذيير واىتوا ؟ : هازي 

و م يسسسرك اسميوي مسري اشا : حمس 

تسري ًه اليازات والتقاليس ببيت جسي لكه 



اي ًرسان الزم لهم ُساء يف ثاين يوم ًضان 

كصا ال تذالْوا 

! اييضص ؟: هازي بغسمة 

ًالاامك ؟ : حمس بحسة 

!! حميس تستهبل اىا ٓالضرقية : هازي 

هللا يييوك ترجى : حمس ابتسم وقال 

! مو موجسك ًاز : هازي 

اسمى ًلمه ياػلك ويتيساك : حمس 

وكالمك ميي اىا ورًس اشا جاء بكرا الساًة 

!  واىت موت ٓالمجلس ١٢

هازي تصكر صييه مضاكله مى رًس قبل 

وكيّ اىه م قسر يحف راسه براس رًس وقال 

! هللا يهسيكم : 

ميسالمة : حمس 



: سكر حمس ولّ هازي وقال بغوت ًايل 

! طضووق 

رير ؟ : طوق لْت له بهسوء وقالت 

بالَساء اللي ! كوتي تسريه ػح : هازي 

يغير بيس كل زواج ًوسكم 

ايه ازري تراين بوتهم : طوق ؿحكت وقالت 

! يالتيس 

مه التيس ؟ : هازي قام واًتالها وقال 

! اىت : طوق ابتسمت وقالت 

كيب اسميي وش : هازي ؿحك وقال 

السواة الحيه ؟ اروس مهسزين بالرًس 

اوووه رًس وحمس ؟ : طوق طهقت وقالت 

يويييلك 

هه مرره تساًسيوي ترا طكًرا لس : هازي 



المهم قم مه ًلي كتمتوي : طوق 

ال رليوي ًاجبوي : هازي ابتسم وقال 

الوؿى وهللا 

طوق ػارت تحاول تسِ هازي مه ًليها 

توو قبل !! اااه هااازي قم وجى : وقالت 

! طوي تقويل تحلمييه 

يذتي رالظ م بقوم كيب ؟ : هازي 

اِ يااارب الهموي الغبر : طوق 

هازي زِ ىْسه بيسه واىسسح جوبها وقامت 

! ارييًرا : طوق وقالت 

كيب وش بوسوي ؟ : هازي 

كر كيران او : طوق  م اىت لواء ؟ احجس تصا

ققار بْلوسك اللي م تذلع 



تمام بوروح : هازي مسح وجهه وطوبه وقال 

كر ٓيه ورريع  ققار ألىه متوآرة التصا

مثلك : طوق ابتسمت وقالت بهمس 

يالرريع 

هاااه ؟ : هازي لّ لها بقوة وقال 

مه قال هاه سمى : طوق اىسسحت وقالت 

يحلو واشا حجست ػحوي 

ىامت طوق وهازي وراها يتراًس ًغبية 

! اوريتس : وقال بحسة 

يحلوو لهجتوا مه : طوق لْت له وقالت 

مبسمك يالرريع الحلو 

طوووقق ال تذلييوويي : هازي بحسة 

!! اوجييس 



اوهوو رالظ ًاز ييوي بالله تروح : طوق 

مى بوات وتراسل وتكلم واىت متسوج 

وتوتنرين م اقولك رريع ؟ 

!! ويميه بالله : هازي مسك ٓكها بقوة وقال 

ازري اىه ابتالء ٓيك وازري اىه ًقاب : طوق 

ريب يل ًضاين سويت كصا ميك 

كيب بسال الكالم شا : هازي ارتذى وقال 

! ازًي يل 

احلّ ؟ : طوق ابتسمت بؾيق وقالت 

ػل !! ازًي لك واىت م تسوي االسباب 

! الوتر وػسقوي بتقويك وال تهمل ربك 

هصا جوايل سووي ٓيه اللي : هازي بهسوء 

تبيوه واىا بقوم اػلي واتسوه واشا رلغتي 

كر  احجسي التصا



ػس وقام وزرل الحمام وتوؿئ وكلى 

وٓرش السجازة وػلى الوتر قسام طوق اللي 

زرلت الواتس وبلكت كل االرقام بسون م 

تسرل و المحازثات وحصٓت وٓرمتت 

الجوال ورجى جسيس بس ٓيه ارقام الضَل 

واهله واهلها ورقمها ابتسمت براحة وقالت 

كيس اىه ىاوي  )بوْسها  اه حمسلله يارب ا

 (يغحح اُالكه حمسلله هللا يثبتته يارب 

رلغتي ؟ : سلم هازي وقام وقال 

ايه : طوق 

كر : هازي  والتصا

الغسق ميرِ رليته لك : طوق 

هازي سحب جواله مه الْراش وحجس 

يالله الققار بيمضي بيس : ورلع وقال 

ساًة 



طوق قامت بتيب ولبست ًبايتها ورلغت 

وكليت وهي بيييسة كل البيس مه هازي 

اللي حقوا اثويوهم بيوهم مسااآة زهر كامل 

.. وًسم ثقتهم كاىت احس االسباب 

" يف بيت رًس " 

اوووه تأرر : رًس طاِ الساًة بيسه وقال 

الوقت تيايل بسرًة 

هيام جلست وطالت الموسيل مه رضمها 

بضويص كيب : وقالت 

م كملت كلمتها اال ورًس ؿاُف و رضمها 

قللتتت : وؿربته هيام كّ وقالت 

!! بضضووييضص 

وش : رًس لّ وجهه راجى لها بقوة وقال 

سويتي ؟ 



اىا : هيام تووها تستوًب وطهقت وقالت 

ػْقتك ؟ 

! ايه : رًس 

هللا : هيام كاحت تؾحك و الكوب وقالت 

طيووور الوغر حللوو 

رًس ابتسم وقرب موها ومسك رغرها بيسه 

كوت اىتنر : وّطسها ًليه وكان ٓوقها وقال 

اًتصار 

كلته : هيام ؿحكت وقالت  يحلو كم كّ ا

موك ؟ 

رًس قام وًسل جلسته وقامت هيام وجلست 

وسحب طاش مه االسيآات وػار 

كيب واىا م كوت اًتصر ػح : يؾمسها وقال 

؟ 

طسًوة اال تيتصر رالظ اسْه : هيام 



ٓساتس : رًس ابتسم وباس رضمها وقال 

الرًس يقلبه اىتي 

يحلووك يالرًس : هيام ابتسمت وقالت 

مسري طلون يذآون موك 

رًس احتست ىنرته وقرب بسرًة موها وقالت 

!! ييمهه : 

يذآون ىْستس : رًس اىْجر يؾحك وقال 

الحيه 

ااىووه يضيييوك : هيام 

حبيبتي حسزي يحلوي وال : رًس ابتسم وقال 

يضيوي 

كلها وهللا : هيام 

رلغت واسّ : رًس ىاهرها بحب وقال 

وزتس  ًّ اسّْ يروح ر



طسًوة يييون : هيام باست لحيته وقالت 

هيامك 

رًس طالها بيه يسيوه ومضى ٓيها وهو يقول 

يجيل الرًس ٓسى للهيام يجييله ٓساها : 

مجار : هيام حقت راسها و كتْه وقالت 

يروحي 

زرلوا الَرٓة وكان ايهم بسريره ىايم وٓتح 

اسميي طكلها سهرة : رًس الضرٓة وقال 

تقيريه تسويه براز طاهي ؟ 

كيب حبق وال ىيواو ؟ : هيام ىسلت وقالت 

حبق ومرامية اشا ٓيه : رًس 

و شا : هيام اطرت بأػبيها و رضمها وقالت 

الذضم 

ٓساااه اىا شا الذضم : رًس باس رضمها وقال 



هيام ىسلت للسور االول وؿبف رًس لهم 

جلسة تجوه وحف الموقل الغَير وطب ىار 

ػَيرة و الهبوب البارزة اللي تجي للرياؼ 

بأرر الليل وطوي وجات هيام وىسلت 

الغيوية وٓيها البراز وبيالتيه وحب زوار 

الضمس 

ييساها م تمس الوار يارب : رًس ابتسم وقال 

اميييه يارب : هيام رٓيت يسيوها وقالت 

وياك 

اييه ًقيوي ًلومتس : رًس 

مثل ؟ : هيام ققبت وقالت 

رًس ابتسم وقرب ومسك ٓكها وهمس 

حملتي ؟ : بأشىها وقال 

يوووه ىسييت : هيام توسيت ًيوىها وقالت 

تغسق لكه مسري م احس 



كيب : رًس ابتسم وتكى و الباب وقال 

ىسأل بيؽ ؟ 

مو مه ػالحك : هيام ابتسمت وقالت 

رًس ًسل جلسته وقال وهو يؾحك وىور 

اِ اِ طوٓوا : القمر ًاكس و ؿحكته 

هيام الرًس كيّ تهايف ولييه ان طاءهللا مو 

مه ػالحي ؟ 

يحلو ؿحكتك : هيام ابتسمت وقالت 

ييساين ابقي م ٓقستها 

واىا وش : رًس مس يسه وطابك يسها وقال 

اقول ًوس ؿحكتتس ؟ 

وش تقول ؟ : هيام بحب 

: رًس بكل حب ّطس و يسها وقال 

ال تؾّيق راكرك جيل اليرب يْسوىك 



ؿحكتتس لو ماين برسام وهللا الرسمها  

و يالهيام ؿحكتتس جابت مه األيام ثاري 

ووًسى سويه الرًس المقبلة وجهك ؿموها  

 -

هيام بحب سحبت يسها موه وػْقت وقالت 

اخ ػح لساااىك يضاااًري : 

جيلوي ٓساتس وهللا : رًس 

رًس اىت م كوت كصا ػح ؟ : هيام 

كيّ ييوي ؟ : رًس ابتسم وقال 

اقغس اول لقاء ميي يوم المول واول : هيام 

م اىقصتوي مه اليمال تصكر ػح ؟ 

: رًس هس راسه بويم وكملت هيام وهي تقول 

كيب كوت ًغبي وتورٓس ػسق والحيه ال 



ألين حبيت وألين جيتتس و وجهي واىا : رًس 

مسري وش الحب وكوت مستوكرة جسا لكه 

و م يبسو يل يهيام الرًس اين كحت لييوىتس 

وثَرتس ورغرتس وؿحكاتتس 

وُمازاتتس وطامتتس وطيرتس وكولتس 

وحبتس وارتغارها اقوله بكل حب الحب 

! هسموي واىا جاهل بسرب المحبيه 

ييوي اىت تقول يالرًس بلساىك اىه : هيام 

هسمك الحب واىت جاهل بسرب المحبيه ؟ 

يهسموي الُحب : رًس ابتسم بكل حب وٓاء 

واىا جاهل بسرب الُمحبيه يالهيام واىا راؿي 

بهشيمته وكحت لسيْتس اللي اىقيوت به 

واىا جاهل موه ووهللا لو يرجى يب السمه ال 

! اكيح له 



هيام ابتسمت بكل حب وحؾوت رًس 

وحاوـ رغرها وّطسها ًليه وقال بغوته 

احبتس : الثقييل 

اهيييم بك ولك اىت : هيام ابتسمت وقالت 

لحالك 

رًس حف راسها و ػسره وػار يليب بضيرها 

ومرت السوالّ الحلوة بيوهم واىتهى 

الضاهي وقاموا وسكر الباب بهسوء وزرل 

مى هيام وبيه احؾان هيام وىاموا اثويوهم 

.. ًلقول 

" يف بيت كاسر " 

 وكاىت وًس تَيير ٥ػحى كاسر و الساًة 

ػحييت ؟ ترا اشن ػل قبل : لرًس وقالت 

ترجى توام 



وراي زوام اػالً بوقى : كاسر ابتسم وقال 

وبرجى ًضان ًوسي رحلة كيران وبتجيه 

ميي 

ماطاءهللا ورًس ؟ : وًس ابتسمت وقالت 

ػس رز ترا ورًس رليه ًوس ليه وال : كاسر 

امي وال ًمتي ًبير 

تمام ًيوين لك : وًس 

ابوسهم : كاسر ابتسم وقال 

مضى وزرل الحمام وتوؿئ وكلى وػلى 

تسويه يل ٓقور ؟ : ورلع وقال 

ايه بس ارؿى رًس واجيك : وًس 

كاسر قرب وباس راسها وىسل وباس راس 

آسييكم وهللا بيمري كله : ولسه وقال 

م تقغر يحبيبي : وًس بحب 



اىتنرتس تحت تمام ؟ : كاسر 

ابضر : وًس 

ىسل كاسر وطوي ولحقته وًس وسوت ٓقور 

الحيه ليص : لهم وجلسوا وآقروا وقالت 

اجي واىا يف اجازة ؟ 

ألىهم كلبوا مرآقة يل وًقوين الؾوء : كاسر 

االرؾر ارتار ولو م تجيه بيحقون ي ريم 

وال سييسة 

ييوووه يقسمي ػسق : وًس ابتسمت وقالت 

ويكرهي للقاري رالظ بجي 

تيجبوي اللي تَار و : كاسر ابتسم وقال 

! رجلها تيجبوي 

موجسك وكيّ م اُار و كاسر الوًس : وًس 

كسرها يالله : كاسر  ييساين م ا



امييه يارب : وًس ابتسمت وقالت 

كيب اسميي اليوم بيس الَساء : كاسر 

تكوىيه جاهسة تمام ؟ 

ابضر : وًس 

: كاسر ارص ارر لقمة وقام وباس راسها وقال 

وزاًتتس الرًس وىْستس 

هللا يحْنك : وًس 

كلى كاسر وسكر الباب وراه بالمْتاح 

وزرلت وًس لولسها اللي كان ىايم بهسوء 

وكان مارص طوي مه مالمح ًمه الرًس 

وطوي مه مالمح ابوه والكثير مه مالمحها 

ابتسمت واىسسحت جوبه ورجيت وًس توام 

 ...

"  يف بيوت اهل قاؿي ١٠الساًة " 



الكل كاىوا موجوزيه والكل مستوْر لليشيمة 

والكل كالى وراجى ورايح وجايب وطَالت 

كثيير قاًسة تغير لكه كلهم كاىوا يجرون و 

قسم وساق 

ام محمس بجسية وهي ػارت ًموز البيت 

: بيس وٓاة زوجها وابو البيت كله قاؿي قالت 

ال اطوِ طيء ىاقع ىبي كل طيء و اتم 

وجه ألن اللي بيجون اهل ػالح كلهم 

ابضري يجوتي يالله يييال يالله : ابو رًس 

ٓسوا الييال والكل ػاروا يضتَلون 

ويجهسون 

ٓييه احس ؟ : ليه بغوت ًايل 

هال ليوىه ؟ : رًس تقسم وقال 

ليه مست القهاوي له وارصها رًس وكلى ٓيها 

للمجلس ورتبها وطوي وجاء سامي مه وراه 



بالبراريس وىسلها والقسوو وكل طيء كان و 

اتم وجه ٓيالً 

ٓااارس : رًس 

يقلب الْارس : ٓارس زرل وقال 

اسميوي تروح لحويه : رًس ابتسم وقال 

وتيقيك اليوزة حقتي ًضان ىبذر 

المجلس بها 

و رضمي : ٓارس 

يالله تكْى : رًس 

مضى ٓارس يركؽ وػسم بمحمس اللي 

ميلييص حموز : زارل وقال 

طسًوة م بيووا : محمس 

ويه حمس يييال ؟ : زرل محمس وقال 

برا ًوس سيارته : شياب 



كيب وش قال هازي بيجي ؟ : محمس 

ُغب : رًس ققب وهو يؾبف طماُه وقال 

! ًوه بيجي 

يذي احس م يسري ًه طيء : محمس 

ورويف اىه سآر وال طيء ألىه م جاء لليضاء 

امس 

ال ًازي اػالً محس جاء اال اهل سيوز : رًس 

تهقاها كصا ؟ : محمس حك لحيته وقال 

ان طاءهللا ًاز م ىتجحْل ًضان م : رًس 

يغير زق وجيهه 

وش بتؾربه ؟ : محمس ابتسم وقال 

بصبحه تستهبل : رًس ؿحك بسذرية وقال 

! اىت 

!! حييي ًيييوك : محمس 



اي وهللا يوووم : كاسر زرل مه وراهم وقال 

ًيوي يالرًس 

ًياااال يققى طكلكم ماين ىاقع : رًس 

! اطووش مى شا الغباح 

طذباركم ؟ : كاسر 

بذييير : الكل 

رًس شا ؟ : ٓارس قاكيهم وهو زارل ويقول 

ايه ايه هاته يوووم ًيوي يالْارس : رًس 

ماطاءهللا و : محمس توسيت ًيوىه وقال 

! قلة االزب 

اىت : رًس تقسم وباس راس محمس وقال 

ٓوووقهم كلهم ييؾيس الهيام 



سالم " محمس ابتسم وباسوا رضوم بيؽ 

تبضر الهيام بيؾيسها ويبضر : وقال " الرجال 

رًس الهيام بولس ًمه 

ييسااااين م اىحرم موكم جمييى : رًس 

امييييه : الكل 

ًيال ويه التمر ؟ : شياب 

كيس تروح تجيبه ؟ : رًس  زارل ا

االن : شياب ابتسم وقال 

كلى شياب لقسم الحريم يجيب التمر مه 

... ًوسهم 

" ًوس الحريم " 

!! اِ اريييًرا رلغوا : هيام بتيب 

اي وهللا تيبت : حويه 



يحبيبي اىتي وهي : سلمى حاوكتهم وقالت 

يثاليث قلبي وهللا 

يؾحك يغَري : هيام حاوكتهم وقالت 

بيوكم 

اييه تهبليييييه يهيام الرًس : حويه 

يالله يالله رلوىا : سلمى ابتسمت وقالت 

ىذلع البايق 

يراسي وش بايق ؟ : هيام زٓرت بتيب وقالت 

مسري ىضييك ييوي : سلمى 

يالله اجل : حويه ابتسمت وقالت 

توزًوا يف ارجاء البيت يجهسون ويضيكون 

ًليه وكان بيت الجس قاؿي يف اتم 

االستيساز لمواجهة اهل ػالح بمونر يليق 

... يف ًايلة قاؿي كاملة 



" ٓالسور الثاين " 

ليييه امضي وطيلي الكرتون ميي : وًس 

اِ تيايل : اليووز زٓرت بملل وقالت 

! اساًستس اىا ليه م موها ٓايسة 

ريير ؟ اطتَل اىا : ليه ؿحكت وقالت 

وبيان اىقليوا 

! وليه الصيب ػازقة : بيان 

تيايل يالوًس تيايل : اليووز 

طالوا اليووز ووًس الكرتون وقالت وًس بحصر 

ًووزي اىتبهي لذقواتتس و السرج ًاز : 

اىتي حامل وليتتس م جيتي 

ال ميليتس اجل : اليووز ابتسمت وقالت 

ارليتس واىتي ىْاس ؟ 



مضوا ووػلوا ىع السرج وجات جميلة 

تركؽ وؿربت يف اليووز وكاحت و السرج 

وسققت زرجة زرجة حتى وػلت لألرؼ 

وػررت بأًلى ػوتها ووًس طهقت اول م 

طآتها واول م كاح الكرتون و رجولها 

وكاحت وًس ًوس جميلة اللي مّثلت زور 

: المسكيوة وكليت زموو التماسيح وقالت 

وًس وًس اسْه وريب م طْتكمم 

وًس كاىت مغسومة وزموًها ارصت مجراها 

وم كاىت قازرة توقق بكلمة وحسة 

اليووز بغراخ اول م طآت السم كلى موها 

سلللمىىى تكْيييييوه : قالت 

!! يسلللوومتتي 

ًوووزي : سلمى جات تركؽ وقالت 

!!! وطْيتتس 



جميلة كيحتوي وطكلي : اليووز ببكى 

سققت طكل ولسي راح اه يسلمى اااه 

سلمى اىغيقت مه اسم جميلة ولْت 

يببووت : بييوها لجميلة وقالت بغراخ 

الككلبب وطص سوييتتيي ٓييهاا ليييه 

ليييه !! تسوويييه كصشااا بسوجة ارووتس 

طووٓيي وربيي اللي رلقوويي اىه ال يغير 

طيء بولس اليووز وسالم ان محس يْكتس 

مويي 

حويه كاىت مْجوًة وماسكه سلمى 

رالظ يسلمى ان طاءهللا : بغيوبة وقالت 

بسيقة 

سلمى ٓكت يسها وكارت لجميلة ىاويتها 

ؿرب لكه استوقْتها يس هيام مه وراها 

! رالاااظ يسلومتي رالاظ : وقالت بغراخ 



وهللا م كوت متيمسة : جميلة بغراخ وبكى 

: ػالحة جات مه وراها وحؾوتها وقالت 

رالظ حغل رير 

ايييضص حغل رييير وربيي : سلمى بحسة 

ال اوريييكم ىجوم اللييلل بالنهر وريب ال 

!!!! اسرررِ ٓيييكمم 

ىيم اىتي ؟ ىيمم تستهبليه : ػالحة بحسة 

ػح البوت م سوتها ًامسة 

ال اىا ًارٓتكم لكه هيييوه : سلمى 

ىسلت سلمى ألرتها ولحويه والبوات 

واالمهات اللي تجميوا و اليووز وابتسمت 

جميلة مه ورا سلمى لكه مه سوء حنها 

ان هيام طآتها وقربت بكل قوتها وػْقت 

يحقيييرررة طلووون : وجهه جميلة وقالت 

ٓكرتتي كصااا طللووون تحرمييه ام مه 



ولسها وطلوون تصبحيييه جويييوه طللووىه 

كييّ وػلت ٓيتس السىاءة تسووييه كصا 

!!!! وتؾحكيييوه بكل قررِ 

يجيلها كسر يتلى كسر : ام سلقان بحسة 

!!! يالحقيرة 

اىتي ػاحيية ؟ : هيام لْت ليمتها وقالت 

كلتوا بوايت بقضورهم : ام سلقان  !!! ا

سلمى اًقيتس الؾوء االرؾر طْت : هيام 

القبيحة تبتسم اول م ػسيتي موها 

حبييييتت : ليه اىْجرت تؾحك وقالت 

القبييحة وريب تحسب لتس 

سلمى مضت ًلقول راجية لجميلة بس 

تذسيييه : وقْتها رالتها وهي تقول 

! تلمسيوها 



اىتتيي ووش قاااًسة : سلمى بغراخ 

!! تقوليييه تبيييه اؿربتتس بساللها 

سلمى وجيااه رالتتس : ام ؿاري بحسة 

! يوسذة 

يميمتي اتموى تركشيه طوي : سلمى 

! وتضوٓيه بوتتس 

اليووز م سققت ال : ليه ىسلت وقالت 

تذآون 

واىتي وطلووون : سلمى لْت لها وقالت 

حكمتتي اهه يبواتتت ٓكووين ًليييهاا 

!!! تؾؾغؾحكك 

قهرر : جميلة ؿحكت وقالت بكل وقاحة 

! حسآة زموًي اررتها م سققت 

سلمى ػارت تغارخ وػوتها راح والكل 

! كاىوا يحاولون يوقْوىها لكه م قسروا 



موغور زرل بسرًة وطآها بيوهم وقال 

يووولسز ورررووا موها : بغوته الرجويل 

الكل بيسوا وزرلوا زارل وكليوا جميلة 

ووًس وػالحة للسور الثاين وتقسم موغور 

! سلومتي ًالمتس : ومسك سلمى وقال 

اااه حرقوا زمي : سلمى بكت ًلقول وقالت 

و ارتي كيحوها وهي حامل اااه 

بسم هللا ًليتس : موغور حؾوها وقال 

الرحمه الرحيم ميلييه ان طاءهللا اىها 

بذييير 

مقسرر وريب مقسر وييه سالم ؟ : سلمى 

ىيم ؟ وطتبيه بالرجال : موغور ققب وقال 

 !

! ازًيه لسوجته : سلمى 



ازرلي بوازيه اىا : موغور 

اًجل كيب : سلمى 

ازرلي وارتاحي : موغور باس راسها وقال 

كيب يالله تكْى : سلمى 

كلى موغور وزرلت سلمى ًوس اليووز اللي 

كاىت تبكي وموهارة وليه مروقة وتَوي 

هييال ي رماااىه هيال ي رمااىه : وتقول 

ًووزتوا زًالااىه 

كيّ ًرٓتي اين م : اليووز ؿحكت وقالت 

سققت والسم ؟ 

لو : ليه تحولت مالمحها لجسية وقالت 

سققتي كان متي الم وطوٓيتس م تتألميه 

والسم مه رجلتس ألىتس كحتي و ارر زرج 

وكاىت بضرى كاسرة بيالة هواك 



وريب ىسيييتت موها : بضرى طهقت وقالت 

 !!

ياااارب : اليووز ُقت وجهها بيسيوها وقالت 

لك الحمس 

كضْي : ليه  بس مى شلك روحي ا

ايه سالم برا : سلمى 

قامت اليووز ورواتها حولها وساًسوها تقلى 

له وكليت وسكروا الباب وراهم 

ًالمتس : سالم برًب حاوكها بيسيوه وقال 

يالروح ؟ 

.. كحت و: اليووز ابتسمت وقالت 

مه اللي : قاكيها سالم وهو يقول بحسة 

!! كيحتس 

جميلة : اليووز بذوِ 



وررها سالم وزرل بكل ًغبية وقال بغوته 

!! جمميييلللة : الرجويل 

جميلة كاىت تذاِ مه سالم ًكس ػالحة 

ارتيست اول م سميته وكليت ًلقول 

هال ؟ : وقالت 

اىغسمت مه الكّ اللي جاها مه سالم 

: ولّ اػابيه حول رقبتها وّطس ًليها وقال 

وريب اللي رٓى سبى وىسل سبى اشا ًاز 

؟ !!قربتي مه اليووز اين ال اشبحتس سامية 

كييب ابضضرر : جميلة برًب 

تركها سالم وػس بس استوقْه ػوت 

زي م شبحت : ػالحة مه وراه وهي تقول 

سلقان اروىا ؟ 

ومررؼ يمرؿتس ياللي م : ام محمس بحسة 

تستحيه سالم ىجى مه الموت اثر الحازث 



اللي ػار له هو سلقان ال يكوون للحيه 

يتهموىك يولسي ؟ 

: سالم مسح طوبه وقال بغوت مهسوز 

ابضرتس اىهم للحيه يتهموين ًضاين اللي 

كوت اسوق حتى امي تتهموي وابوي م 

يواهر بوجهي حتى 

ام محمس توسيت ًيوىها وتقسمت ومسكت 

اىتتي م تحمسيييه : كتّ بوتها لمياء وقالت 

ربتس وتقولييه حمسلله اىه رجى يل ولسي 

مه الموت وراح واحس ورحمة هللا ًليه لكه 

اىتي وش اىتي !! ال قمتي تتهميه الؾييّ 

! ًمليووي 

مسري يمه مسري : ام سلقان بكت وقالت 

وش ٓيوي لكه م قسرت اتحمل وٓاة سلقان 

!! وتتهميييه سالم : ام محمس بحسة 



ام سلقان لْت لولسها وتقسمت وكاىت 

: بتحؾه سالم لكه استوقْتها يسه وقال 

تأرريت وجًسا يمه 

ام سلقان بكت ًلقول وكاحت لكه 

: مسكها سالم ووقْها مه جسيس وقال 

! اىتبهيي تكْييه 

ام سلقان ٓست وحؾوته بكل حب ألول مره 

! بيس وٓاة سلقان بأربى ًضر ًام 

سالم كان وجهه جامس ورايل مه المالمح 

وىسلت زموًه بحرقة و ًمره اللي ؿاو 

ومحس يهتم ٓيه وتوو زرلت ًووزه لحياته 

وًوؿته كل طيء 

اسْه و كل طيء يولسي واسْه : ام سلقان 

وازري ان اسْي م بييوؿك اليضر سووات 

اللي راحت اسْه وهللا لكه اىا الحسن 



ورواتك اثروا ًلي ىْسًيا وػرت الومك 

ومسري وطلون بقالى بوجهك الحييه 

سالم ابتسم بكالٓة وزقوه يرجّ مه السموو 

تموىيه و رقبتي يمه وهللا يسامحكم : وقال 

وييوؿوي رير 

مضى وتركها وراه وكلى مى اليووز 

للمستضْى 

: وًس كاىت بتسكر الباب وراهم وقالت 

!! جااااوو 

كل بوات وحْيسات قاؿي مى جستهم وقْوا 

جوب بيؽ وزرلوا اهل ػالح واًتلت 

التراحيب والسالم والسؤال ًه الحال 

وطحالس يأم محمس : ام ًارِ 

وهللا بذيير واىتي وش وقيتس ؟ : ام محمس 

كيبه 



وهللا كلى ميي السهر وطرب لكه : ام ًارِ 

حمسلله 

طذباركم يبوات وويه ًرساىوا ؟ : ام هازي 

بذييير جيلتس : ام رًس ابتسمت وقالت 

بذيير وًرساىوا للحيه ىوتنرهم وهللا 

و ريير ان طاءهللا ويه ُسي ؟ : ام هازي 

لبيه يمه ؟ : ُسي قامت ألمها وقالت 

وطْيهم احسهم متوتريه ؟ ػاير : ام هازي 

طيء ؟ 

ال ليه ؟ : ُسي تصكرت اللي ػار كله وقالت 

رالظ اجل اهم طيء م ٓيه : ام هازي 

حاجة ػايرة 

امي سألت : ُسي رجيت جوب هيام وقالت 



اِ يارب : هيام مسحت وجهها وقالت 

حسيت اىه واؿح ًليوا كيب وش قلتي لها 

؟ 

اىكرت كبًيا : ُسي 

! اِ احبتس : هيام مسحت و ههرها وقالت 

كثر وهللا يهيام الرًس : ُسي ؿحكت وقالت  ا

وًلى كاري الرًس رًس ػوته يف ارجاء بيت 

يووولسز كرييييق يأم : جسه وهو يقول 

الررًس يهييام الررًس تيالوا 

ام رًس قامت بسرًة وهي تبتسم للحريم 

اخ مه رًس : ومسكت يس هيام وقالت 

للحيه م تيوزيت ؟ : هيام ؿحكت وقالت 



يحلوتس يهيام اال وهللا تيوزت : ام رًس 

وىع بيس حتى قبل يارصتس كان كصا الزم 

يذرطوا 

وقْوا قسامه وزرل رًس وسكر الباب وراه 

ًسى رير يالرًس وش ًوسك : وقالت ام رًس 

؟ 

ابس وهللا جات : رًس كان متضمر وقال 

القليان وايب السكاكيه ًضان اىحرها 

القلي هو الذروِ او  ]كم كلي ؟ : ام رًس 

 [ ��التيس 

ثالث كليان وىاقه : رًس 

ماطاءهللا ًساكم و القوة يولسي : ام رًس 

يقويتس يأم الرًس : رًس باس راسها وقال 



هيام ساًسي زوجتس : مضت ام رًس وقالت 

بروح ازرل 

: وقالت " ٓهمت " هيام هست راسها بميوى 

تيال ميي 

وطصا الشيييه ؟ : رًس ابتسم وسحبها وقال 

الشيييه وهللا اىت : هيام ابتسمت وقالت 

تبيه تصبحيوي اىتي ! وبيس تمسح : رًس 

امص بس : هيام 

رًس ؿحك ومضى وراها وزرل وًقته هيام 

يالله : اليسة كاملة حقت السكاكيه وقالت 

يحبيبي ًساك و القوة 

يسلمتس : رًس مسكها موها وقال 

ويذليتس ريب يهيام الرًس 



ىسل لها وباس رسها وكلى وهيام تواهر 

وزها مه ورا  ًّ بنهره وهي تحب طكل ر

بسم هللا ًليه هللا يحْنه : ابتسمت وقالت 

مه ًيه الحسوز 

كلى رًس وكان بيغسم بضوق لكه وقّ 

هال ببوتوا ومبروك السواج : ًلقول وقال 

موتس الييال وموه المال 

رًس ررطتوي هللا : طوق اىذرطت وقالت 

!! يغلحك 

اليصر والسموحة : رًس ابتسم وقال 

هللا يبارك ٓيييك يالرًس وميليه : طوق 

ميصور م ػار طيء 

وررت طوق وكلى رًس وزرلت وًلقول 

زُركت هيام وقاموا الحريم يسُركون 



ويباركون ويسلمون ويهسون طوق وهي ترز 

ًليهم بأبتسامة ورلغوا وجلسوا كلهم 

كييييّ ؟ : ًهوز 

ال تسألييييه ييهوز : طوق بحسن 

! طلون ييوي ارتتس اىا : ًهوز 

! اىققي : وًس قربت وقالت 

!! مستحيل الحيه بيسيه اقولكم : طوق 

تذيلي اىذقبت : ًهوز ؿحكت وقالت 

!! اييضضص : طوق 

وبيان بيس : وًس 

الاا ًااااز : طوق بغسمة واؿحة و مالمحها  

وريب : وًس ؿحكت وقالت 



ميه بميه : طوق ًسلت جلستها وقالت 

بسرًة 

اىا بولس ًم زوجتس سيوز : ًهوز 

: طوق ٓست وقالت بغوت ًايل 

!! يييسسسس اليييقيييه الّ 

: الكل لْوا لها وقالت سلمى بهسوء 

! تجلسسيه وال كييّ ٓضلتيوا 

طوق ابتسمت بْضلة وجلست وقالت 

ايييه وبيااان ؟ يااارب سااامي : بهمس 

شياااب : وًس وًهوز بوقت واحس قالوا 

يقهري و : طوق ؿربت الكوب جوبها وقالت 

! ساميي 

ميليص ػح اىوا رواته لكه هي : وًس 

وشياب التواسق ملييييون 



ًهوز حقت يسها ورا راس طوق و و كتّ 

! ووًس ػازقة : وًس بالجهة الثاىية وقالت 

اجل و البركة يراسي وطصا اللي ػار : طوق 

طاطوا ًيالوا بيس السواج حقتس : وًس 

! موجس : طوق 

ًايلتي : ليه قامت وقالت بأبتسامة ًصبة 

الحلوة والكبيرة جًسا جبت لكم ربر جميييل 

جًسا بوتكم الجميلة جًسا ليه وولسكم االراش 

!  اطهر ٨شيب بيجيهم مولوز حلو بيس 

الكل ٓسوا بغسمة وػاروا يباركون بكل ٓرحة 

ام رًس وام ؿاري حؾووا بيؾهم وقالوا 

الحمسلله يارب : بغوت واحس 

مه متى ياوسذة : هيام حؾوت ليه وقالت 

 اطهر ييوي كملتي طهر ٨قلتي ! 



ايه : ليه ؿحكت وقالت 

! طّ المليوىه : سلمى 

!! استَْري : ليه 

سلمى استَْرت وجات حويه مه وراها 

بوتي : وحؾوت ليه بكل قوتها وقالت 

!! بتجيب مولوز 

وهللا وكبرىا : ليه حاوكت ارتها وقالت 

يحويوي وبتتحقق اليابوا واحوا ػَار 

ايييه : حويه ؿحكت وقالت 

ماطاءهللا كلوا ٓالهوا سوا اجل يليه : هيام 

كيّ ييوي ؟ : حويه وليه لْوا لهيام وقالوا 

اهه وهللا اًلم اين حامل : هيام 

حضضى وش : حويه توسيت ًيوىها وقالت 

!! ًوسه رًس ؟



!!! اسألتس بالله : ليه بغسمة 

! اظ اىتي وياها مسري : هيام بهمس 

ييوي بيغير ًه ايهم اخ او : سلمى بحب 

ارت هللا يهياام الرًس اجمملل ًاييلة 

مررره : ليه بحب 

هللا يجيب الذييير ًاز بذاكري بووته : هيام 

ليه ميتس جهاز تحليل ؟ : سلمى 

مسري اهه : ليه 

تم اجل ىحلل : هيام 

ليه مسكت يس هيام وكليوا للسور الثاين 

وحللت هيام وجلست توتنر وتوتنر 

وطهقت وىسلت زموًها اول م طآت رقيه 

" حامل " لكه الثاين رْيّ وميوى الذقيه 

لييوي طوٓيي : كليت وقالت 



حمسلله حااامل : ليه سحبته وقالت بحب 

لكه مببكرر مرره ًضان كصا الذف الثاين مو 

واؿح ويحتاج تروحيه مى رًس للمستضْى 

هيام ابتسمت وهي ٓكرت برزة ٓيل رًس 

ان طاءهللا : وقالت 

... ىسلوا وقيسوا مى الحريم 

" ًوس الرجال " 

الكل وقّ لهازي وسلموا ًليه وباركوا له 

وكان يرز ًليهم بكالٓة ورلع وجلس 

وطحالكم جميى ؟ : بهسوء وقال 

.. بذيير ، كيبيه ، ىحمس هللا : الكل 

اىت وطحالك واؿح التيب ًليك : رًس 

وهللا يالرًس مضيت : هازي ابتسم وقال 

امس النهر للبيت وارصت اُراؿي وىسلوا يف 



كلوا ٦مقيم الساًة  كل وا  المَرب وكلبت ا

وكليوا للقيارة وًلقول سييسة للضرقية 

واول م وػلت جلست ساًتيه وىع ازور 

الْوسق واول م حغلواه وزرلوا زق ًلي 

حمس وقايل اىه يتوجب ًلي احؾر واىتوا 

وهللا ُالييه ًلي ًضان كصا رجيت وهصا 

سبب يف تيبي 

مالك لسوم ٓاليجلة كان : رًس ابتسم وقال 

ارتحت ٓالرياؼ وبيسها قررتوا ميليوا 

مبروك وهللا والحمسلله و سالمتكم 

هللا : هازي وهو يترطّ مه قهوته قال 

يسلمك يالرًس 

هازي امص طوي : كارق 

هال ؟ : قام هازي وكلى مى كارق وقال 



كارق لّ يميه يسار وم طاِ احس وقال 

تركت كباًك ؟ : بحسة وهو يهمس 

حمسلله بسيييوا : هازي ابتسم وقال 

ويميه بالله ال تقيح بيه يسيه شاك : كارق 

اروها حمس مسري طو اسمه ال يضووه 

! وجهك 

وليه وش سووا ؟ : شياب مه وراهم 

: كارق لّ واىغيق اول م طاِ شياب وقال 

!! شيااااب 

كويييرق : شياب ابتسم وقال 

يجيلهاا ترحبب ماليييوه : كارق ابتسم وقال 

شياب تقسم وسلموا و بيؽ وػاروا يسألون 

و احوال بيؽ 



وهللا طوِ احس بيس ٓيلتوا بهيام م : كارق 

كوت اتوقى ابًسا اين اطوٓك 

ال تصكرين : شياب جلس بتيب وقال 

لكه الواؿح ان هيام ُيرت مه : كارق 

طذغية رًس 

وش ُيرتها : شياب توسيت ًيوىه وقال 

ىسيوا رًس القسيم وال مستحييييل يسامحوا 

واىا ًارِ اىها بايق بذاكره لكه م ىقسر ىقوله 

طيء 

اهه اىه م يسري ًوك اىت : كارق 

اتموى : شياب 

ىسرل ؟ : كارق 



شياب ابتسم ومسك يس كارق وزرلوا كلهم 

ولس : ولّ شياب و ػوت بيان وهي تقول 

شيااب 

شياب كح ًضان كارق م يسمى ػوتها وقال 

ازرل وجاييك : 

كارق زرل ًلقول ومضى شياب وزرل 

شياب تكْى : وسكرت بيان الباب وراه وقالت 

شياب ابتسم وقرب وباس راسها بقوة 

يالبييييه اىت كييّ ىسيت : وحؾوها وقال 

اىتس حالللي ؟ 

بيان ؿحكت برًب وًجست تحاوكه وقالت 

يمه كليت ًريؽ وكويل : 

رجااال حْيس رجااال : شياب بيس موها وقال 

وىييمم وهللا لكه بضوِ رجولتك اشا : بيان 

حققت اللي ابيه 



تم واًتبريه ًوستس : شياب 

ىسوي زواج : بيان 

كيّ ؟ ومتى : شياب ابتسم وقال 

ًازي يمسي ىذلع يف اربى ايام : بيان 

تم وهللا اىه تم : شياب 

ٓذرري وريب : بيان ؿحكت وقالت 

طيء ثاين : شياب ابتسم وقال 

سالمتك : بيان 

هللا يسلمتس يالله بقلى اقولهم : شياب 

يالله : بيان بحماس 

كلى شياب وسكرت بيان الباب وراه وزرلت 

بواااات زواجي بيس اربى اياااام : وقالت 



هيام طرقت وسلمى طهقت وػار تؾرب 

ػحة ػحة بتصبحييوا اىتي : ههرها وقالت 

!! وش اربى ايام 

وش رير البر ًاجلة : بيان 

رويف : بضرى تكت و وًس وقالت بذبث 

اىتس مستيجلة ًضان البر الشيييه 

كاحوا البوات يؾحكون ًليها وم ػابهم 

واااؿح مه : بالمقتل اال رز بيان وهي تقول 

مستيججل اللي حملت بيس زواجها ًلقول 

اقلها جبت : بضرى توسيت ًيوىها وقالت 

! لكم اجمل لميس باليالم 

وهي ػازقة : ًهوز ولميس بحؾوها قالت 

تحسب لها وهللا 

جوووي ًهوز : بضرى 



كبر وآذم : بيان  المهم تجهسوا ىبي ىسوي ا

وارر زواج 

طرايتس اسوي ًرسي ميتس ؟ : ًهوز 

تتتتممم يبوتت الذااالة : بيان بْرحة 

كلم سيوز ألين بروح : ًهوز بربكة  بس الزم ا

ميه اليوم 

وًس ًسلت جلستها وبيست بضرى مه ًليها 

وهللا ًهوز بتروحيه اليوم ؟ : وقالت 

لألسّ بروح ميهم اػالً واىا ميرِ : ًهوز 

حتى رواته هللا يارصين وقيت بسون م 

! احسب مليون حساااب 

ميلييه ريير ان طاءهللا كلوا بسيوا : هيام 

بساية زٓت وطويف ويه وػلوا ؟ 

وهللا وهياموا ػازقة : حويه بحب 



لحنة حبيبي هيام الرًس لحاله : هيام بحسة 

وش ايب ٓيكم ؟ 

: سلمى مست يسها وقبغت هيام وقالت 

! ايييه يحقييرة م تجحسيييوا 

!!!! ااااه ٓكوووين ًلييييها : هيام بألم 

ويه : ام سيوز قاكيت حسيث البوات وقالت 

ًهوز 

اىا ًهوز مه اىتي ؟ : ًهوز قامت وقالت 

رالتي ٓوز : ُسي ؿربت راسها بذْه وقالت 

هصي ام سيوز ييهوز 

ههه يهال : ًهوز اىغيقت وقالت بْضلة 

وهللا يذالة 



هال ٓيس يأمي : ام سيوز ابتسمت وقالت 

وبسم هللا ًليس وًليكم كلكم ٓيكم مه 

الشيييه اللي ييور القلب 

ميليييتس زوز ، م تقغريييه ، م : الكل 

ٓييكم قغورر 

امريوي يذالتي ؟ : ًهوز 

وهللا جيت اتيرِ ًليس صيييه : ام سيوز 

:  بوات وقالت بؾحكة ٨وسحبت مه وراها 

هصول روات سيوز 

!!!! ماطاءهللا : البوات وقْوا بغسمة وقالوا 

* تيريّ بسيف*

 (همام  )ابو سيوز 



رجل ماسك بيته وبواته وم ملك مه السىيا 

كلها اال ولس واحس بيه ثمان بوات لكه كلهم 

كاىوا بييوىه ويحبهم حب جًما 

 (ٓوز  )ام سيوز 

كاىت تحب سيوز بس بواتها كلهم وتَلييه 

جًسا وتموت يجي اليوم اللي يتسوج ٓيه 

سيوز وٓيالً جاء هاليوم وكاىت اسيس ايام 

حياتها وبالجهة الثاىية م كاىت مقغغرة مى 

بواتها باليكس تحبهم جًسا 

 (البكر  )سيوز 

اول ًيال ام سيوز وابو سيوز سيوز كان 

ًقيس كيار ٓالقيران اليسكري ويحب اهله 

 " ٢٨" ورواته وال يرؿى ًليهم ًمره 

: رواته الثماىية 

 " ٢٦" سسيم 



 " ٢٣" تسويم 

 " ٢٢" ياسميه 

 " ٢٠" سمر وقمر 

 " ١٨" مازليه 

 " ١٦" قمراء 

 " ١٥" ثمراء 

 -

ًرٓتهم ام سيوز و ًهوز اللي ؿحكت 

وهللا يذالة هللا : وهي تتيرِ ًليهم وقالت 

يينم اجري بؾيى بيوهم 

وهللا واىتي : ام سيوز ؿحكت وقالت 

الغازقة يبوتي لكه قسس التاسية ٓيهم 



قالتها ام سيوز بميوى ان ًهوز احس بواتها 

وارتاحت ًهوز وبقوة لها وقربت وحؾوتها 

ًساين ًوس الهقوة يذالتي ٓوز : وقالت 

وًسى ولسي ًوس الهقوة وًساىا : ام سيوز 

ًوس حسه هوتس 

حاطا وكال ًوس النه وزوز ان طاءهللا : ًهوز 

جلست ًهوز وجلسوا روات سيوز جوبها 

رالظ بكوسلكم شول : وابتسمت وقالت 

بوايت 

الناهر اىس بوتي : سسيم ابتسمت وقالت 

اىتي 

ليه كم ًمرتس : ًهوز 

طوي وارلع ستة : سسيم ابتسمت وقالت 

وًضريه 



ماطاءهللا اىا اربية وًضريه : ًهوز 

كبر موي بسوة : تسويم ابتسمت  ا

يوووىسس وريب : ًهوز 

ؿحكوا كلهم وبست السوالّ والقهوة تسور 

.. ًليهم

" ًوس الرجال " 

رًس قام وكلى بيس م سلم و الكل واطر 

لْارس ومحمس وؿاري يلحقوىه وقاموا 

كلهم وكليوا ٓالحوش 

اسميوا ثالث كليان ًليوا اىا : رًس بجسية 

ومحمس وؿاري وٓارس ىاز كاسر وشيب 

يضيلون الغحون ميك 

ابضر بيسك يالرًس : ٓارس 

ٓارس تيال ميي : ابو رًس مه وراهم قال 



لبيه امرين ييمي : ٓارس ٓس ليمه وقال 

ابو رًس ابتسم بؾيق وباس راس ٓارس اللي 

ييمي التذوٓوي : ٓس وباس راس ًمه وقال 

ٓيك طيء ؟ 

ابو رًس سحب ٓارس ميه وزرلوا المقلف 

ٓروس وػلت : وسكر الباب وراه وقال بحسن 

 ؟ ٣٠

ال ييمي بايق بايق : ٓارس ؿحك وقال 

بيلمك بضيء بس ال تبسأ تلوم : ابو رًس 

ىْسك 

ابضر : ٓارس 

ابوك هللا : ابو رًس مسك كتوِ ٓارس وقال 

.. يرحمه توىف

حازث ؟ ازري كيب : ٓارس 



حازث ُرق يْارس وهو يوقصك : ابو رًس 

هاه ؟ : ٓارس اىغيق وقال 

ابو رًس ابتسم بؾيق وباس راس ٓارس 

تكْى يالْارس سامحوا م : وحؾوه له وقال 

ًلمواك ًضان رقر ػحتك والربو م جاك 

اال بيس الَرق 

مات بسببي !! ابويي ..ابوي: ٓارس 

! ال يالْااارس ال : ابو رًس بحسة 

ٓارس ػار يتوْس بغيوبة ويضاهق 

وزموًه تقيح بسرًة ويحس بحرقة بقلبه 

ػار يضاهق ويبكي وابو رًس يبكي ميه 

ٓروسي رالظ يروح ًمك : ويحؾوه وقال 

اااااه : ٓارس بغراخ ؿرب ػسره وقال 

ييمي اااه ػسررري يحرقووويي ابوووي 

ابوووي اىا مااات بسببي ليييه ليييه 



ال يولسي حتى لو م ػار : ابو رًس بؾيقة 

وريب كاتب بيموت ال تحف هالضيء و ًاتقك 

 !

ٓارس ارتذى بيه يسيه ًمه مَضي ًليه 

ياللررًيس : ابو رًس بحسة وبغوت ًايل 

رًس كان يحس سكيوه وتركها وٓس ألبوه يركؽ 

!! وش اليللمم .. لبييه : وزرل المقلف وقال 

جب ًالجه بسسسرًة : ابو رًس 

! حوييييوه : رًس ٓس زارل البيت وقال 

حويه ركؾت بيالج ٓارس وهي حست ان 

لبييه ؟ : ٓيه طيء وقالت 

هاايت ًالج ٓارس : رًس 

بجي بجي : مست يسها وقالت 



رًس سحبها ميه وزرلت وطآت ابوها مى 

ٓارس وًلقول ركؾت له وحقت ًالجه 

بيه طْايْه وؿَقت وتوْس ٓارس وكح 

بسم : بكل قوته وحؾوته حويه وهي تقول 

هللا ًلييك يحبيبي بسم هللا ًلييك 

ٓارس يولسي حرام اللي : ابو رًس قام وقال 

! تسويه بوْسك 

ال اله اال : ٓارس استوًب اللي ػار وقال 

!! هللا 

! وش اليلم يبه : رًس بحسة 

بييلمك ٓارس : ابو رًس 

ااه : كلى ابو رًس وحاوـ ٓارس حويه وقال 

يحويوي 

بسم هللا : حويه ابتسمت بحسن وقالت 

ًلييك مه االه يحبيب حويه 



كاىت شي ثاين مره لرًس يضوِ ٓيها حوية 

ريير ان : حويه و ٓارسها ابتسم وقال 

طاءهللا ريير 

! رًس ابوي مات وهو يوقصين : ٓارس 

ايضص ؟؟ : حويه توسيت ًيوىها وقالت 

هاااه ؟ : رًس 

الربو : ٓارس مسح رضمه وزموًه وقال 

اللي ٓيوي سببه ُرقت وابوي اسيْوي 

واىقصين وُرق هو ومات 

مو بسببك : حويه ّطست و ٓارسها وقالت 

كل والس بيسوي كصا وليما بييس الضر ًوها 

يغير ٓيها كصا بترمي روحك لها رالظ 

يحبيبي 



ٓارس حس ان حويه ٓيالً تساًسه ابتسم 

واىتي لو احقتس و الجرح اطهس اىه : وقال 

! يبرى 

واطهس ! ًاز شي الحويه : رًس ابتسم وقال 

لك ٓيها 

قام ٓارس وزرل الحمامات حقت الرجال 

وزرلت حويه بيس م استأموت ٓارسها ًوس 

اروها الرًس وًقاها الوًس ومضى رًس 

للمجلس بيس م رلغوا وماهي اال ساًة 

وىع وتجميوا كلهم و ػحه واحس مه 

ػحه للرجال وػحه للييال وػحه للحريم 

وػحه للبوات تَسوا ورلع الَساء 

يالله ىستأشن وبوأرص بوتكم ميوا : سيوز 

اجل ال ىوػيكم و ًهوزىا : حمس ابتسم وقال 



و شا : سيوز اطر بأػبيه و رضمه وقال 

الذضم يحميس 

اجل اىسحب اىا وراي : رًس ابتسم وقال 

زوام 

وهللا واىا : موغور 

كليوا كلهم وكليت ًهوز مى روات وام 

سيوز وابتسم سيوز وهو ميسها بيوهم 

وتقسم ومسك يسها وباسها بكل حب تحب 

: ػسمة ًهوز اللي ابتسمت بذجل وقالت 

هللا يسلمك يسيوز 

يشييييه اسمي يمه : سيوز ابتسم وقال 

موها 

هللا يذليها لك : ام سيوز ؿحكت وقالت 

بوت حالل وهللا 

م ًليتس زوز يذالتي : ًهوز 



اااخ اللهجة : سيوز ؿاو ٓاللهجة وقال 

ارٓقي يب ييهوزي 

يمه مسري : ًهوز ؿحكت بْضلة وقالت 

وش ارز ًليك 

تيايل ىروح بيتوا وبيسها اتيرِ : سيوز 

ًليس طذغًيا 

تمام : ًهوز 

مضى سيوز ٓيها وركبوا وراحوا كل 

الؾيوِ مه بيوت اهل قاؿي وم بقى اال 

... بوات قاؿي وحْيساته واحْازه 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى البارت ازًموين بوجمة وكوموت 

كملكم   �ًضان اتحْس ا



ارحبوا يحباااااين رجيوا ببارت جسيس ويكون  )

 ، البارت كويييييل جًسا ��البارت قبل االرير 

وملييياان احساث حلوووه وحشييوه مه ىاحية 

 ، استمتيوا ٓيه وًقوين رايكم �ٓارسوا 

بكل طيء بحكم اىه ارر بارت ٓيه احساث 

كثير اطوٓكم و رير ببارتوا السبييه واالرير 

�� ) ! 

يهسموي الُحب واىا جاهل • البارت األرير 

ػلوا و الوبي  • 1.1.2023• بسرب الُمحبيه 

.. قبل ىبسأ ببارتوا الذتامي

 ::::::::::::::::::::::::::::

: البارت السبييه واألرير 

مضى سيوز ٓيها وركبوا وراحوا كل 

الؾيوِ مه بيوت اهل قاؿي وم بقى اال 

... بوات قاؿي وحْيساته واحْازه 



" يف مباين هيئة الؾباـ " 

موغور ورًس زرلوا مى بيؽ وهم جاييه 

بوْس السيارة وكل مه القازات والؾباـ 

واليساكر زقوا تحية لهم 

موغور ابتسم لهم ًكس رًس اللي كان 

يْرؼ هيبته بكل مكان وبكل قوة 

يالرًس وش اليلم ؟ : موغور همس له وقال 

وش ؟ : رًس لّ له وقال 

يغْقون لوا وال م تضوِ وال تسمى : موغور 

اىت ؟ 

ػااالح : رًس بغوت ًايل جًسا قال 

ػالح تقسم وزق تحية لهم وابتسم له رًس 

وتقسم " سالم الرجال " وباسوا رضوم بيؽ 

ػالح لموغور وسلم ًليه 



ػويلح وش اليلم ؟ : رًس 

وػل امر : ػالح وهو يّضس و يسيوه قال 

ملكي بأسم اللواء رًس به محمس به قاؿي 

، و موغور به ًبسالرحمه به ***** ال 

وتم ترقيتكم لرتبة ****** ..... ُازي ال 

ٓريق 

رًس وموغور لْوا لبيؽ بكل قوتهم وقالوا 

!!!! اسألك بالله : بغوت واحس 

وهللا الينيم ووهللا : ػالح ؿحك وقال 

اىكم تستاهلون كل رييير والحييه يالرًس 

تقسر تْرؼ سلقتك و هازي 

ٓرؿتها مه اول رل ًوك : رًس ابتسم وقال 

حااااااي يالررًسز : موغور بغوت ًايل قال 

امص امص هللا : رًس اىْجر يؾحك وقال 

يقليك ىلحق التكريم والضارات 



موغور مسك شراو رًس ومضى ميه وزق 

لهم ػالح تحية وسميهم يقولون بغوت 

استريييحوا : ًايل 

ؿحك ػالح واستراح والكل ٓالممر 

استراحوا وزرلوا مكاتبهم 

" ٓالمسرح " 

تم تكريم رًس وموغور كأول اثويه يوػلون 

رتبة ٓريق بيمر الثالثيه سوة 

اليوم يوم مولسي تغسق : رًس ابتسم وقال 

كل ًام واىت طيد : موغور ابتسم وقال 

قبيلتك يالرًس وكل ًام واىت رجال ًه الّ 

رجال وًساها سويوك هويية 

: رًس ىسل بيسه راس موغور وباسه وقال 

واىت بذييير يالوسيب 



سالم " موغور ٓس وباسوا رضوم بيؽ 

امص هصي يبي لها احتْالية : وقال " الرجال 

كويس كليوىا بس امص : رًس ؿحك وقال 

ىوقى حؾور واىغراِ 

بمكتبي ليبتي ميليك : موغور 

مضوا لمكتب موغور وزرلوا وحغلوا ٓهاز 

ٓيه 

ٓهاز ؟ : موغور ققب وقال 

: رًس ؿرب راس موغور بذْه وقال بهمس 

ٓضلتوا ليبتي وم ليبتي اررتها ىقلوا مكاتبوا 

موغور ابتسم بْضلة ولّ لْهاز ًضان 

: ييسل موقْه ويحآم و هيبته وقال بحسة 

استتيس 



ٓهاز استوًب ان الْريق رًس وموغور 

قسامه وزق تحية بكل قوته لّ له رًس وقال 

ويه مكاتبوا ؟ : بحسة وبغوته الثقييل 

: ٓهاز م استراح وقال موغور وهو يؾحك 

استريح يْهاز هللا يرج رًس 

احلّ ؟ : رًس لّ له ورٓى حاجبه وقال 

مكاتبكم يف مبوى االٓرقة : ٓهاز 

يوووه بيييييس : رًس 

جوبوا يحؾرة : ٓهاز كتم ؿحكته وقال 

الْريق رًس 

وش ىقلوهم ؟ : رًس لّ له وقال 

ايه : ٓهاز 

كأىك تبي تؾحك ؟ : رًس زقق بوجهه وقال 

ال كال ًمرك : ٓهاز توحوح وقال 



ايييييه اطوا : رًس وىنراته حازة قال 

: كلى رًس بقوة وموغور ابتسم لْهاز وقال 

سجل اسمائوا وًساك و القوة 

ابضر مسجلة : ٓهاز ابتسم لموغور وقال 

اػالً ٓالمسرح وقت التكريم ووياك حؾرة 

الْريق موغور 

كلى موغور بيس م تأكس ولحق رًس لسيارته 

حسآة البسالت : وركب ميه وسميه يقول 

لو جيوا بثيابوا كان ابرك 

واىت : موغور ابتسم وربف حسامه وقال 

الغازق المهم و ويه ؟ 

بروح لبيوت جسي واهلي تذاويوي ؟ : رًس 

ايه بالله بذاويك ولسي ًوسكم : موغور 

وسلومتي وسياريت بيس 



ههه بْهم وش رليت : رًس ؿحك وقال 

ميك ؟ 

: موغور ؿحك وؿرب كتّ رًس وقال 

يحبك للتوكيت يالسذيّ ومسوي هيبة 

ٓالمباين قلى هللا شا الراس 

الزم محس يضوِ : رًس اىْجر يؾحك وقال 

طذغيتي شي اال اهلي حتى اىت بحرمك 

موها 

قلييه تحسبوي ميت ؟ : موغور بجسية 

امسح جيلوي ٓساك : رًس ابتسم وقال 

مجار لبى : موغور باس كتّ رًس وقال 

ًييوك يالرًس 

... مضوا متجهيه لبيوت اهل قاؿي 

" يف الحوش الذلْي مه بيت ابو محمس " 



يسلوم جيبي الكرسي حقي مقسر : ام محمس 

اجلس و االرؼ ميكم 

ابضري يمه ابضري : سلمى مه زارل قالت 

حالل ًليتس : ام محمس ابتسمت وقالت 

يبوتي ي سارة م جبتي 

لبى روحتس يمه : ام ؿاري ابتسمت وقالت 

ايه وش بايق ًوسىا مه ٓياليات ؟ : ام رًس 

وهللا يوازيه بايق : ام سلقان ابتسمت وقالت 

زواج ًهوز وبيان بوْس اليوم بيس اربى ايام 

وبكرا تمايم ولس موغور وولس كاسر 

سارة وش : ام رًس لْت ألم ؿاري وقالت 

! قررت سلمى 

تسميه ؟ : ام ؿاري 



ام رًس هست راسها بويم وكملت ام ؿاري 

وهللا للحيه مسري لكه سميتها : تقول 

تقول شيب 

ام محمس جلست و الكرسي اول م جابته 

وهللا ويستاهل الصيب : سلمى وقالت 

السمواة 

بسيتوا بالسوالّ : سلمى ابتسمت وقالت 

اػبروا ىجيب القهاوي والضاهي وىجي 

جيوا رالظ : حويه مه وراها 

جلسوا كل مه البوات واالمهات وجستهم مها 

حول بيؽ وبست السوالّ والؾحك 

والحص والمحارش بيوهم كلهم 

ػسق سلمى امه وآقت و اسم شيب : ليه 

؟ 



اااه ال هللا يجيلها : سلمى ػْقت وقالت 

الحية السوزاء اللي تلسُها بوت الكالب 

كاحوا البوات يؾحكون ًليها وهي تتحسب 

ًليهم 

يوييلليي رالااظ : ليه وهي ماسكة بقوها 

بمووت 

ااه يارب : هيام وزموًها ارصت مجراها 

تيبتت مه سلمى 

وهي ػازقة : حويه ؿحكت وقالت 

المسيكيوة 

كيب يبوت وش بتسويه ؟ : بضرى 

مسري للحيه م ىاقضت السٓت : سلمى 

ولسها 



هيام ؿربت سلمى بقوة و ٓذصها واىْجرت 

تؾحك 

هيام طوي طوي ال تسققيه : سلمى بألم 

اىتي وليه ًاز واااو بيتجميون شيب والرًس 

! و راسي 

كيب سسي حلقتس : وًس وهي تؾحك 

!! وبيسكتون 

: ليه وهي موهارة ًوس وًس قالت 

تضوووٓيييه 

حويه ًقيوي مه : ػالحة جلست وقالت 

الميمول 

رير : سلمى مست يسها و الميمول وقالت 

حبيبي مقول وجهتس تجيه وتجلسيه 

! ميي 

سلوم اقغري الضر : وًس بحسة 



اووه وًس سسي حلقتس : سلمى بحسة 

تكْيه 

: ولْت سلمى لغالحة وكملت وهي تقول 

اييه وش جابتس ؟ 

اتوقى ًضاين تؤام جميلة ؿييتي : ػالحة 

! بيووا وطسرلوي اىا 

وهي ػازقة : هيام همست لسلمى وقالت 

ايييه مرره مالتس زرل وقبل طوي : سلمى 

اًوبوكم م ! تسآييه ًوها وهي ًامسة 

! ٓييكم كب وال كبيب 

ػالحة قامت وًيوىها تسمى وقالت سلمى 

زمم ان طاءهللا مو زمووو : بغوت ًايل 

! سلمى رالااظ : حويه بحسة 



بيان ؿحكت ومست يسها وؿربتها سلمى 

كْْوو يورييتتيي : ًليها وقالت 

كْوتس القييب : سلمى ابتسمت وقالت 

مسري وش : هيام مسحت وجهها وقالت 

اقول الغسق 

سلمى لّ لهيام وقالت وهي ماسكة يس 

هييومتي م وزي ازًلتس ًاز اىتي : هيام 

ُييير 

تذسييه : هيام ّطست و يس سلمى وقالت 

تسًليوي اػالً 

حويه ابتسمت واىسسحت ًليهم الثوتيه 

اقول همسوين واقغروا الحكي : وقالت 

سلمى ؿحكت وػارت تهمسها وهيام 

بالمثل وطوي واًتلى ػوت رًس يف ارجاء 

يووولسز ىسرل ؟ : بيت جسه وهو يقول 



حووييه ورري بروح له : هيام ٓست وقالت 

اقوله اين حامل 

روحي : حويه اىْجرت تؾحك وقالت 

يالمضْوحة روحي 

هيام قبل تروحيه : بضرى ابتسمت وقالت 

 اطهر ٣بوتكم بضرى بتغير ام بيس 

يمليوووىه ٓالضهر : سلمى طهقت وقالت 

!!!! السااازس وييوه بقوتتسس 

ال ًاااااز : حويه ٓست وقالت 

تقولييوه ػاززة : ام ؿاري ابتسمت وقالت 

يبوتي ؟؟ 

ايه وهللا طوٓوا : بضرى ؿحكت وقالت 

رٓيت مالبسها الوسيية جًسا وطآوا بقوها 

الغَير وػرروا كلهم وكاحت زموو بضرى 



هيومه ترا حموز م يسري ال : ٓرح وقالت 

تقوليه له 

: هيام بغسمة كاىت واقْة وال تحركت وقالت 

وطلون ؟ 

ال تقوليه له وبس : بضرى ؿحكت وقالت 

ايه ابضري : هيام 

مضت هيام وهي ٓرحاىة لبضرى اللي تيتبر 

اول م جاب حْيس لجسهم قاؿي مه البوات 

بيس اروها ؿاري 

ارحبي : رًس ابتسم اول م طاِ هيام وقالت 

يسهر قلبي ورجياىه ارحبيي 

هللا يبقي مه له : هيام ابتسمت وقالت 

بقلبي مكاىه 

وووه يشيييه ريحتتس : رًس حؾوها وقال 



: هيام همست له اول م حاوكته وقالت 

ويشيه ارباري 

رًس بيس موها وسحبها للَرٓة الحريم وسكر 

ًلميوي وش اربارتس : الباب وراه وقال 

يالسىيييا واًلمتس ربري ؟ 

وزها وقالت  ًّ : هيام طابكت يسيوها بيسيه ر

كيب يحبيبي بتغير اب للمره الثاىية 

طلون ؟ : رًس م كان مستوًب وقال 

اىا حامل : هيام ؿحكت وقالت 

اسألتس : رًس توسيت ًيوىه وقال بقوة 

!!!! بالله 

وزي اين : هيام ابتسمت وقالت  ًّ وهللا ير

حامل 



رًس ٓس ورٓيها مه االرؼ وحاوكت هيام 

يارررب لك الحمس : سيقاىها و رغره وقال 

يااارب لك الْؾل والموة الحمسلله ياااريب 

: هيام حاوكت رقبته بكل قوتها وقالت 

حمسلله يارب 

وش : رًس بيس وحف رضمه و رضمها وقال 

االربار اللي ترز روحي 

وهللا م يرز روحي اال : هيام ابتسمت وقالت 

طوٓتك وحسك 

رًس ىسل وباس مبسمها وكأىه يوػل لها 

المضاًر اللي م قسر لساىه يوػلها لها وبيس 

اهيييم اىا اهييم وهللا ٓيتس يالهيام : وقال 

ىسلوي اول : هيام ؿحكت بذجل وقالت 

وقويل الذبر حقك 

واىتي رزي كيب : رًس ىسلها وقال 



وش ؟ : هيام ققبت وقالت 

رًس احتست ىنرته وقرب وحاػرها بيه 

ايييه : يسيوه والكوب وقالت هيام بتوتر 

كثر وهللا  اهييمك ا

حبيبتس : رًس ابتسم وباس رسها وقال 

الرًس ػار ٓريق 

يووييلليي : هيام طهقت بقوة وقالت 

!! تقوووله ػاااززز 

وهللا اين ػاازز : رًس اىْجر يؾحك وقال 

يبوتي 

مو ميقولة : هيام ػارت توف بْرحة وقالت 

راسي وػل الَالِ الجوي مه الْذرر 

يحلووك يالرًس 



رًس حاوـ رغرها وّطسها ًليه وقال بغوته 

اااه ويحلو رغرتس : الثقييل وهو يهمس 

يالهيام 

ييمرها اىت : هيام حاوكت رقبته وقالت 

وروحها وزىيتها اسمى ازرل البوات وتبضر 

رواتك وامك وجستك وًماتك 

ًسى م ىسيتي احس ؟ : رًس ؿحك وقال 

اىقلى بس : هيام ؿربت ههره بذْه وقالت 

يالله اجل بس ويه : رًس بيس موها وقال 

الييال ؟ 

مسري وهللا محمس بسوامه وٓارس بيس : هيام 

لكه السرابيت الغَار مسري ويوهم 

رًس ابتسم لها وكلى لغوت كواريق سيارة 

ابضضركم وال : كاسر برا وزرلت هيام وقالت 

يبضركم الرًس ؟ 



وش حامل ؟ : ام رًس ابتسمت وقالت 

اييه بس مو شا ربرىا : هيام ؿحكت وقالت 

يوييلليي ييوي ًيايل : ام هيام ٓست وقالت 

!! بيجيبون السوة الجاية 

! يممه طْيتس : هيام ؿحكت وقالت 

المهم وش السوة الجاية هصي بيضو بتجيب 

بيس ثالث اطهر و ريير 

ووش ربر الرًس ؟ : ام رًس بْرحة 

يبقولكم بوات امضوا ازرلوا : هيام 

قاموا كلهم مياز رواته جلسوا وطوي وجاء 

رًس مه وراء الحوش وتقسم وسلم و جسته 

وسلم و امه وًماته وقربوا حويه وليه 

وحاوكهم رًس وباس رؤوسهم وباسوا راسه 

ابضركم اين : وقال وهو محاوـ ليه وحويه 

ترقيت لرتبة الْريق 



ماطاءهللا تبارك : ام رًس ابتسمت وقالت 

الرحمه 

الكل ٓس مه هيبة رًس وهيبة كالمه ورتبته 

وباركوا له وػار يرز ًليهم وهيام تواهر ٓيه 

مه بيوهم بحب وبْذر بحبيبها وزوجها 

ابضر بالميوىة وابضر باللي : ام محمس بحب 

يقيب راكرك يالرًس 

م : رًس ابتسم وقرب وباس يسها وقال 

تقغرييه ىْساتس 

بوات ويه سلمى : ولّ و حويه وليه وقال 

؟ 

سم : سلمى كليت له وهي بيبايتها وقالت 

؟ 

موغور برا بسيارته : رًس لّ لها وقال 

اكليي له 



امحق واىا احسبه ترىق مثلك المهم : سلمى 

و البركة يولس الذال 

روحي هللا يغلحتس : رًس ابتسم وقال 

ويبارك ٓيتس 

مضت سلمى وكليت لموغور وركبت ميه 

للبيت ػح ؟ : وولسهم بحؾوها وقالت 

وًليكم السالم : موغور ابتسم وقال 

ميليضص : سلمى زٓرت بملل وقالت 

السالم ًليكم 

ًليتس : موغور ابتسم وباس يسها وقال 

السالم الواجس يروح موغور 

ويه بوروح ؟ : سلمى 

للبيت بذاكرتس مكان ؟ : موغور 



ال احسه ايب البيت وزي ىتغآق اىا : سلمى 

واىت 

موجستس وواثقة : موغور ؿحك وقال 

اىتس بتْوصيه 

حبيبي ترا رجيت : سلمى ابتسمت وقالت 

قويت يل وال بايق تحسب اين حامل ؟ 

جوووي تم اجل : موغور 

وػلوا بيتهم وىسل موغور وساًس سلمى 

وطال ولسهم بيه يسيوه وزرل ٓيه البيت 

: وزرلت سلمى وسكرت الباب وراها وقالت 

ىسل شيب وتيال 

واثقة اين بسميه شيب : موغور ابتسم وقال 

ييوي ؟ 

اًجل : سلمى وهي تغْق ومتذغرة قالت 

بس 



كلى موغور لَرٓتهم وىسله ورجى ىسل لها 

وركؽ ًلقول واىذرطت سلمى وػررت 

وػارت تركؽ وموغور ميت ؿحك و 

طكلها ويركؽ وراها وػررت اول م 

حاوكت يسيه موغور رغرها ورٓيها بيه 

يسيوه ومضى ٓيها وجلس و الكوب وسلمى 

هاه حبيبي ؟ : بحؾوه وقال 

ابييس : سلمى ىاهرت ٓيه بحسة وقالت 

موغور ػار يياىسها وسحبها له وققى 

المسآة بيوهم واىهارت سلمى احراج وقالت 

شيب يبكي بروح له : 

موغور ابتسم وباس رسها قريب مه 

ال ميليتس م يبكي : مبسمها وقال 

كيب اسميوي بوسميه شيب : سلمى 

رالظ ؟ 



ال مو ًاجبوي : موغور هس راسه بوْي وقال 

! اسم شيب كيب 

: سلمى زٓت موغور وقامت ًلقول وقالت 

! تستهبل ػح 

ال م استهبل : موغور ابتسم واىسسح وقال 

موغغورر ًقيييت ارووي : سلمى بغراخ 

!!! السمااوة تستهببل اىت 

: موغور ٓس ومسك ٓكها ورٓيها له وقال 

ويميه بالله اشا م قغريت حستس اين ال 

! ازًلتس 

زًلتوي اػالً : سلمى ىسلت زموًها وقالت 

! سلو : موغور قرب وجهه موها وقال بحسة 

بس ًاز 



سلمى ابتسمت اول م سميت زلى جسيس 

مه موقوق موغور لكه ابتيست وقالت 

ي ىسميه شيب ي التضوِ : بغوت مهسوز 

! وجهي وال تضوِ وجه ولسك 

كالاامميي اللي يممضيي : موغور بغراخ 

حققي !! اىاا الرجااال هوااا وشاا ولسيي االوول 

ًقلكك برراسك وليااز تحارطيوويي بأمور 

!! اىا اوىل ٓييها 

: سلمى لْت بغسمة وقالت وهي تبكي 

! موغوري كل شا بذاااكرك ًلي ؟

موغور مضى وكلى مه البيت وسكر الباب 

وراه وكاحت سلمى و السرج وقالت وهي 

! ماطاءهللا امه طَالة ػح : تمسح زموًها 

!! والًبة ٓيه ليب لسرجة لهجته قلبت 



كليت سلمى لولسها اللي بكى و ػراخ ابوه 

.. وسكرت باب الَرٓة ًليها 

" يف بيت سيوز " 

زرل هو وًهوز وسحبت طوقتها 

رليها اىا اطيلها : واستوقْت يسه ًهوز وقال 

طسًوة اسحبها بس : ًهوز ابتسمت وقالت 

رليها تكْيه : سيوز ابتسم وقال 

ًهوز تركتها وطالها سيوز وطال اُراؿها 

كلها ولْت ًهوز بونراتها للبيت كامل وكان 

وسييى وٓذم وكَاه اللون االبيؽ ابتسمت 

! حلوو مرره ماطاءهللا : وقالت 

م بتوسليه ًبايتس ؟ : كلى سيوز وقال 



ًهوز ىسلت ىقابها وطيلتها وًبايتها وًلقتها 

ولْت له وكان سيوز يواهرها بحب ومتكي 

وش ؟ : و الكوب ابتسمت وقالت 

جميلتي وػريت حاليل : سيوز ابتسم وقال 

وهل ٓيه سبب ُير شا يذليوي ابتسم كصا ؟ 

! هللا هللا : ًهوز رٓيت حاجبها وقالت 

تركت طيرها وػارت تليب ٓيه وكاىت 

البسة ٓستان ابيؽ ؿيق وبارز لسيوز 

مالمحها تقسم لها وحاوـ بيسيوه رغرها 

! سيوز : وتوسيت ًيوىها وقالت 

يييوىه اىتي : سيوز حف راسه و كتْها وقال 

لبيه ييهوزي 

تحبوي ؟ : ًهوز ؿحكت وقالت 

اسألس بالله شا سؤال ؟ : سيوز 



م ايب : ًهوز لْت له وحؾوته وقالت بجسية 

موك طيء بس ابيك تحقوي بييوىك وال 

تسًلوي ألن شياب اول مه بتواجهة وبيسه 

حمس وسامي وتيرِ كيّ شياب وُير شياب 

اىا وزًلي الضييه رلوي اطوِ السىيا 

بييوىك وبحبك وزليوي وال ترٓؽ يل كلب 

واىا وهللا بياملك باللي احسه موها وزوز 

سيوز ابتسم وحاوكها وّطسها ًليه وقال 

ابضضري باللي يقيب : بغوته الرجويل 

راكرس يبوت هازي ابضري 

تبضر بالجوة يييوىها : ًهوز ابتسمت وقالت 

زرلوا اثويوهم وػار سيوز يلّ و البيت 

... وييرِ ًهوز ًليه 

" يف بيوت اهل قاؿي " 



رًس كلى واستقبله حؾه كاسر له وهو 

تستاهل يبو ايهم وهللا اىك تستاهل : يقول 

ًقبالك : رًس حاوـ اروه وّطس ًليه وقال 

يالكاسر 

واىا ميك ترقيت ابضرك : كاسر ابتسم وقال 

اسألك : رًس بيس موه وتوسيت ًيوىه وقال 

بالله ايص ؟ 

م اين كوت قائس جواح ؟ : كاسر ابتسم وقال 

ػرت ًقيس كيار 

ماطاءهللا : رًس طقت االبتسامة وجهه وقال 

ًليييوا يييال محمس 

اييه اللهم ال حسس : كاسر 



ايه كامليه والكامل : شيب رٓى حاجبه وقال 

هللا لكه ريب م رزقكم ًقول هللا يذلّ 

ًليوا بس 

كاحوا الييال يؾحكون و رز شيب واىغسم 

طْيييك يالرًس : اول م تقسم رًس له وقال 

! ىمسح الحول والقوة االبالله 

" رًس ابتسم وقال وهو يأطر لصيب بميوى 

كيب م بسوي طيء ليه تهرب آا " : تيال 

يالصيب 

شيب وقّ قسام رًس وؿربه رًس وكاحوا 

يؾحكون اثويوهم وقاكيهم ػوت ٓارس 

يالرًس ترقيت ؟ : الحشيه وهو يقول 

رًس لّ له وطاِ كيّ مالمحه حشيوة 

ارحب يْارس قلبي : وابتسم بؾيق وقال 

ارحب 



تقسم ٓارس وحؾوه رًس بكل حب وبكل 

ايه ترقيت ابضرك : قوته 

: ٓارس ابتسم وتَرقت ًيوىه زموو وقال 

ماطاءهللا ًليه ًؾيسي وسوسي هللا يبارك 

لك يروح ٓارسك وابضر بالميوىة لبى روحك 

آاا يالْارس م بيووا : رًس ّطس ًليه وقال 

وهللا الينييم ان وجوزك يكْي 

: ٓارس مسح زموًه بضماٌ رًس وقال 

ميليص جاي كاطد جيله بقلبي واىا امسح 

زموو الْذر بضماُك 

وهللا اين ٓسااااك مه : رًس ؿحك وقال 

ساسي لراسي 

واىا مايل حق بأحؾاىكم : محمس تقسم وقال 

ابتسم رًس وسحب محمس وحؾووا بيؽ 

يحبي لكم يييال : وقال ٓارس 



شيب اطر لكاسر وتقسموا وحؾووا بيؽ 

كيب وهللا اىه مه كبر : كلهم وقال رًس 

حني يوم اطوٓكم تحْوين كصا وٓرحاىيه 

ٓيوي ًاز ال ىقغر مى موغور 

ماطاءهللا حتى : محمس ابتسم وقال 

الوسيب ترىق ؟ 

ايه ًلموي : شيب 

ؿاري وزايس كليوا مه المجلس وقالوا 

وش اليلم : بغوت واحس 

ابس حؾه جماًي تيالوا : شيب ؿحك وقال 

زايس ركؽ وىف ٓالسماء وطلوه الييال كلهم 

ًيييال بغيييير اب : وقال 

يليووا يييال : رًس اىْجر يؾحك وقال 

!! طَالييه 



اي وهللا واىا ميكم : ؿاري توحوح وقال 

كاحوا الييال يؾحكون وطوي وكل واحس 

ٓيهم ركب سيارته مى حرمته واتجهة لبيته 

.. متجهشيه لتمايم ػَارهم بكرا 

" يف بيت زايس " 

زرل الحوش وحغل جسه ٓهس موجوز 

ًساه رير زقيتي : وجسته ابتسم وقال 

ًليهم ؟ 

ال وهللا وال كلموين حتى : جيهان 

: ىسلوا اول م سكر زايس الكراج وزرل وقال 

ارحبببووا 

يالله اىك تبقيييه : ابو جيهان ابتسم وقال 

وش : زايس تقسم وباس راس جسه وقال 

المْاجأة شي ؟ 



وهللا قررىا ىجي ىسكه : ابو جيهان قال 

بالرياؼ وقلوا ىمر و بوتوا ىضوِ وش 

وقيها 

: جيهان قربت وسلمت و امها وابوها وقالت 

وهللا تووي ػرت بذير 

وابضركم ان جيهان حامل : زايس ابتسم وقال 

الحمسلله يارب : ام جيهان ابتسمت وقالت 

هللا يبضرك بالذير 

اميييه يجسة وياتس اقلقوا : زايس 

كثر وبكرا : ابو جيهان  كرم الجايات ا ال وهللا ا

اول الَيث 

زايس م كان وزه يلسم وهو تيبان ًضان كصا 

و ريير ان طاءهللا : قال 



كلى ابو جيهان وامها وسكر زايس الباب وراهم 

وزرل وكاىت جيهان موسسحة ٓالغالة قرب 

زايس واىسسح جوبه وحف وجهه ًوس ػسرها 

وُمؽ ًيوىه ميله استسالمه للووم 

وٓالجهة المقابلة جيهان ابتسمت وزرلت 

اػابيها بضيره وهي تضوِ كيّ زايس 

.. اىقلب ػار ييقيها م وراه وزوىه 

" يف سيارة شيب " 

شيب مضى متجهة لمستضْى ليه ووقّ 

لحنة وش : ٓالمواقّ واىغسمت وقالت 

ىسوي هوا ؟ 

اىسيل : شيب ىسل وقال قبل يسكر بابه 

واقولتس 

اللهم اجيله ريير : ىسلت ليه وهي تقول 

ريير وىع بيس : شيب ؿحك وقال 



: مضوا وزرلوا وقالت موهْة االستقبال 

كيّ اساًسكم 

م : ليه ابتسمت وكليت بقاقتها وقالت 

يحتاج قلبي 

اهالً وسهالً زكتورة ليه : موهْة االستقبال 

هال بتس : ليه 

هاه وش ؟ : زرلت ليه ُرٓتها وقالت 

ويه ُرٓة االطية ؟ : شيب بحماس 

وطْيييك ؟ : ليه بقلق 

يبوتي شيك حقتكم يالحوامل : شيب 

السوىار ؟ تبي تسوي : ليه ؿحكت وقالت 

يل ؟ 

ًلييتس ىور يالله ؟ : شيب ػْق وقال 



يالله : ليه بْرحة 

زرلت الَرٓة ولبست ورلغت ولبست 

شيب الرػاظ وّطسته ًليه واىسسحت 

تيال تيرِ ػح ؟ : وقالت 

كمامه وقال  آا ًليتس ازهلي : شيب رٓى ا

اليقيس شيب به ًبسهللا به قايس يْحع 

ًليتس 

!! ًقييس : ليه رٓيت راسها وقال 

كيس اين : شيب ابتسم وقال  ايه ىيم ترقيت ا

بمسك مهمة قريب لكه الضكوى لله 

ليه م تغير زي : ليه مسكت وجهه وقالت 

رًس ؟ 

رًس كان مثلي لكه حول ٓالمكتب وم : شيب 

يوسل الميسان كثيير وهصا اللي راله يوػل 

رتبة ٓريق بسرًة ًضان ازائه االكثر مه 



مبهر ٓالميازيه واىا بتكون شي ارر مهمة يل 

وبيسها رير ان طاءهللا 

و البركة : ليه ؿحكت وحؾوته وقالت 

يحبيبي وتستاهل ٓرييق اول بيس بس هم 

ميميهم ريب 

ابضضري : شيب حاوكها وؿحك وقال 

بيسزتس يبوت محممس 

اىسسحت ليه وبسأ شيب ييتحرك و 

بس كصا الكمية تكْي : طروحاتها له ويقول 

؟ 

: ليه وهي تؾحك وتغور بكاميراتها قالت 

ايه ايه يكْي ترا طوي بس تحف مه الكريم 

ؿحك شيب وحف الجهاز وًلقول ىسلت 

لييووي تضوٓيييوه : زموًه وقال 



ليه ابتسمت ومسكت يسه اللي تحرك 

ايه اطوٓه يييون : الجهاز و بقوها قالت 

لييوك 

شيب كان موهااار ومبسووـ ومالمحه سييسة 

بضكل ييور القلب ابتسم وكبى ػورتيه له 

ولليه ومسها لها وارصتها ليه بحب وقرب 

ومسح بقوها وباسه بكل حب ممه ازى 

لرًضة جسمها وؿحكت وقرب وحؾوها 

هللا يتمم و ريير يييون شيبتس : وقال 

اميييه يروحها : ليه حاوكته وقالت 

كلى شيب ًوس الباب ولبست ليه ورلغت 

وجات مه وراه وٓكت الرػاظ ورلغت 

يالله مضيوا ؟ : وقالت 

يالله يقلبي : شيب مسك يسها وقال 



وػلوا للبيت وىسل شيب وطاِ ليه تركؽ 

واىتي بتغيريه ام وللحيه هبلة : وقال 

! اًقلي ليوبو ابليستس 

سسز حلقكك ايب الحماااام : ليه بغراخ 

ؿحك شيب وسكر سيارته وزرل وقْل باب 

: البيت وراه وزرل الغالة وقال بغوت ًايل 

لييوي اشا رلغتي تيايل همشيوي 

ليه ابتسمت ٓالحمام وكليت بيس م 

ُسلت جسمها وتوؿت لغالة اليضاء 

كليت وزرلت ُرٓة المالبس وكليت لها 

بجامة طورت ورزية ولبستها وتيقرت 

وحقت كريم و جسمها ويسيوها وٓكت 

طيرها وىسلت للسور االول وطآت شيب 

يتابى مباراة ومتحمس 



تستهبل اهمسك واىت : ليه ابتسمت وقالت 

حاـ مباراة وبتضس اًغابك ؟ 

شيب لّ لها وتموى اىه م لّ كاىت ليه 

اراشه بميوى الكلمة ابتسم وكْى الجهاز 

اًوبوه مه جهاز تيايل وقريب موي : وقال 

ابتسمت ليه وجلست واىسسح شيب و 

وش اهمس ؟ : ٓذوشها وقال 

راسي تكْيه ي ليوي : شيب 

ليه زرلت اىاملها بضيره وػارت تهمسه 

وطوي وزاخ شيب ىايم بحؾوها ابتسمت ليه 

شيبي : وقال بهمس 

هممم : شيب همهم لها وقال 

يحبيبي ػليت ؟ : ليه 



: شيب قام بهسوء وقال بغوته اللي ثقل ٓجأة 

تيايل ىغلي وىوام وهللا اين زايد 

يالله : ليه مسكت يسه وقالت 

زرلوا ُرٓتهم واول م رلع شيب كاىت ليه 

سابقته وموسسحة وزرل الْراش ميها 

وحؾوها وىام ًلقول وماهي اال زقايق 

.. ولحقته ليه 

" يف بيت رًس " 

: رًس كان يسابق ايهم ويؾحك ويقول 

! بتْوز و بابا 

بااابتيي : ايهم كان يؾحك وقال 

: رًس طاله مه االرؼ وباس رسه وقال 

يروووح ابوك لبيييه 



: ايهم ابتسم اول م طاِ هيام وراهم وقال 

مامي 

تيايل ارصيه بسرل : رًس ىاهر بهيام وقال 

اتروش 

: هيام تقسمت وطالت ايهم مه رًس وقالت 

بتقلى طيء ؟ 

ايه بالله بقلى ويييه : رًس ابتسم وقال 

يهيامي طايْة الساًة ؟ 

كيب وطو له شا كله المهم : هيام بجسية 

بتتيضى ؟ 

ايه : رًس مضى وقال 

هيام ىسلت ايهم يف المربى الذاظ ٓيه وكان 

ملييان الياب وػار يليب ٓيهم وزرلت 

هيام المقبد وسوت مكروىة بضاميل 

كواب وجابت اليغير  وجهست وحقت ا



وحقت كل طيء و القاولة وقالت بغوت 

رًس تيال اليضاء : ًايل 

م وػلها ػوته وتوقيت اىه للحيه يتروش 

كليت وم طآت ايهم وركؾت للسور الثاين 

وزرلت الَسٓة وحغلته يووم ايهم وقال 

اطضص اىسيل بجي : بهسوء 

اِ يحلوكم ييساين م : هيام ابتسمت وقالت 

اىحرم موكم 

رًس ابتسم لها ولْت هيام وىسل ايهم ولحْه 

: وركؽ ًلقول ورٓيها بيه يسيوه وقال 

وش مشيييوه الحلوة ؟ 

اىتبه تقيحوي بس : هيام ابتسمت وقالت 

اوهووو يهيام الرًس للحيه م وثقتي ؟ : رًس 

! ارااِ مو ًه ثقة : هيام ؿحكت وقالت 



كأىتس : رًس مضى للقاولة وىسلها وقال 

تيرٓيييه وش بذاكري 

باليآيييية يارب : هيام جلست وقالت 

اوووه : رًس ابتسم وباس راسها بقوة وقال 

ييآيتتس يالسىيا 

بسؤا يتيضون وػار رًس يحكي لها طلون 

ترىق ومه هالسوالّ وبيسها قرروا يسولْون 

ًه اليرس اللي بيس اربى ايام وش بيلبسون 

وطوي ورلغوا وتساًسوا بالمواًيه 

جْْيها التوسيه : رًس 

وش اسوي اىا : هيام رٓيت حاجبها وقالت 

الحيه ؟ 

رلغت اىا : رًس ابتسم وقال 

واىا بيس : هيام 



: رًس مس يسه وطابكت هيام يسها بيسه وقال 

الحيييه تجييك الوومة االسقورية 

اي وهللا : هيام 

مضوا وكليوا لَرٓتهم وٓيالً بالثاىية اللي 

... زرلوا ٓيها اىسسحوا وىاموا ىوووم ًميييق 

" يف سيارة كاسر " 

ويه : وقّ ًوس االحوال المسىية وقالت وًس 

؟ 

بسجل اسم الحلو اللي : كاسر ابتسم وقال 

بحؾوتس واؿيْه لكرت اليايلة 

تممت و الرًس ؟ : وًس ابتسمت وقالت 

ايه بالله : كاسر 

اجل ىسًي يغير زي ًمه وابوه رجاال : وًس 

امييه يارب : كاسر ابتسم وقال 



ىسل كاسر وم ارص وقت كويل اال وهو راجى 

: ومى الكرت وٓتح باب سيارته وركب وقال 

وهصا ولسىا وتسجل بأسموا 

يالله : وًس طابكت يسها بيس كاسر وقالت 

ًساين م اىحرم 

موتس يارب : كاسر 

مضوا لبيتهم واول م وػلوا زرلوا وكاليازة 

كأي روتيه ػلوا وتجميوا بالغالة اول م ىام 

رًس وحقته وًس بسريره 

اووِ مضتهي بيتسا : كاسر 

ىقلب ؟ : وًس ىقت جوبه وقالت 

ال تيايل ىجهسها اىا وياتس : كاسر 

هللا ىسويها و : وًس ابتسمت بحب وقالت 

طكل قلب ؟ 



تجي ؟ : كاسر قام ومسك يسها وقال 

ايييه وتغييير تجوه بيس : وًس 

هصا الميوى الحقيقي لغويت بحب : كاسر 

وًس ٓست ورٓيت رجولها وباست رسه 

مى مه تحب : وقالت 

: كاسر طالها وزار ٓيها وهو يقول 

يجييلوويي م رالاا 

موك يااارب يكاسر : وًس ؿحكت وقالت 

الوًس 

وًساين م كسرها : كاسر باس مبسمها وقال 

ىسلها وبسؤا يقليون اليجيه وكل مكوىات 

البيتسا واطتَلوا ًليها وحاىت اللحنة اللي 

زرلوها ٓالْرن 

!!! هللا تجووه : وًس بحماس 



مو كثرتس رلي موي : كاسر ابتسم وقال 

تيايل : وًس حؾوته وحاوكها كاسر وقال 

ىسور طيء ىتابيه 

يالله : وًس 

مضوا للغالة وجهسوا ٓلمهم وطوي وزق 

الْرن وراح كاسر يجيبه مى اليغيرات اللي 

جابتها وًس وبسؤا ياكلون بحب مى بيؾهم 

وىاموا و حالهم وبوْس اماكوهم وبأحؾان 

... بيؾهم 

" يف بيت ابو موغور " 

اجل اىا : موغور رلع ٓوجاله وقال 

استأشىك يبه 

قبل تروح وش : ابو موغور ابتسم وقال 

قررتوا اىت وسلمى ؟ 



موغور تصكر زموًها وم كاوًه قلبه يقول 

وهللا بوسمي و شيب : ًكس رُبتها وقال 

ماطاءهللا وهللا وىيم بالصيب : ابو موغور 

وبأهله لكه ًليك زيه تسمي ًلي 

ال تكْى : موغور ؿحك وقال 

طّ : ابو موغور ؿحك وؿربه وقال 

! الوسد 

آا ًلييك يبه : موغور كاح يؾحك وقال 

ابضر بس بيس ثالث بساريه 

اىقلى بس : ابو موغور 

: ام موغور قاكيتهم مه ورا وقالت 

ماطاءهللا اىا كالمي يسرل مه اشىك اليميه 

!! ويقلى مه اليسار وال ووش 



وييمييوه بالله ي موى اشا : ابو موغور بحسة 

م تيسلتي ال اًسلك الولس وزوجته وطسرلك 

!! بييوهم 

موغور كلى بسون اي رز ووقّ بيس مسة 

قسام االحوال المسىية وىسل وسجل اسم ولسه 

ؿاِ ال التؾذيم " الصيب " بأسم 

والتْذيم ألسم ولسه ومضى لبيته ووػل 

وىسل وسكر سيارته وزرل البيت وكان 

هازىء سكر الباب وراه ومضى لَرٓتهم 

وكان الباب مقْل وموجوزة رسالة تحت 

الباب ابتسم موغور وىسل لها وسحبها وقرأ 

: المكتوب وكان 

موغور زي م زًلتوي مستحيل ارؿى 

بسرًة ًضان كصا بتوام برا وبييس مه 

! حؾوي جًسا يالله اطوٓك بكرا 



ؿحك موغور وزق الباب وسلمى كاىت 

رير م قريت ييوي ؟ : ػاحية وقربت وقالت 

موغور م تكلم وىسل كرت ًايلتهم وزرله 

مه تحت الباب واستَربت سلمى وىسلت 

طهقت " الصيب " وكاحت ًيوها و اسم 

وٓتحت ًلقول وحؾوت موغور اللي 

مستحيل ارؿى : حاوكها وقال بأستهساء 

بسرًة يضييوك بس 

اللهجة ؟ : سلمى ًؾت اشىه وقالت 

: موغور مضى ٓيها زارل ُرٓتهم وقال 

رليتس موها الحيه تم رؿيتي ؟ 

!! وواجس بس : سلمى بحماس 

اييه م ايب : موغور ابتسم وباس رسها وقال 

اطوٓتس زًالىة ابًسا 



واىا ميك بسًل ؟ : سلمى ابتسمت وقالت 

اسمى ليه ؿْت الالم ترا شيب م اسمه كصا 

اًتبريها : موغور ابتسم واىسسح وقال 

اؿآتي الذاػة 

واااه يكبر : سلمى اىسسحت بحؾوه وقالت 

حنيي 

موغور قرب وباس راسها واىسسح كويس 

وىام ًلقول ولحقته سلمى وقلبها طوي 

ويقير مه الْرحة وهي تتذيل رزة ٓيل 

.... اهلها 

"  يف بيت شيب ٥ٓالغباح تحسيًسا الساًة " 

ػحى شيب و اتغال وازًاج جواله سحبه 

: وقام وكلى مه الَرٓة ٓالضرٓة ورز وقال 

هالاا بالل 



هالاا بك ًساين م : بالل ابتسم وقال 

ػحيتك ؟ 

اال هللا يجساك ريير ػحيتوي للغالة : شيب 

امرين ؟ 

كيب ىْس الوكبة اللي : بالل ؿحك وقال 

راحت ٓيه واحس كلب اسمه رائس سجل 

اسمائوا يف مهمة 

! ال ًاااااز : شيب بحسة توسيت ًيوىه وقال 

المغيبة اىه ولس ًمة رالس ييوي : بالل 

الحقس واؿح 

يارب ػبرين : شيب مسح وجهه وطوبه وقال 

متى ىباطر ؟ 

 ساًات ٤بيس : بالل 

يالله يحبيبي بسكر اىا : شيب ابتسم وقال 



سكر شيب ومضى للحمام وتوؿئ وػلى 

وسلم ورلع وقام وىف و السرير وػار يهس 

ليه اللي م ػحت ابًسا وكْص شيب وهو 

يغحي ٓيها وحؾوها بكل قوته وباس راسها 

وزًواتس ريب : بقوة وقال 

مضى وحف سالحه بمكاىه وكتب لها رسالة 

و التسريحة تركها وكلى وسكر بيته وراه 

وكلى ًلقول بسيارته للمهمة اللي بالقغيم 

 ..

 ١١يف بيوت اهل قاؿي تحسيًسا الساًة " 

" ػباًحا 

الكل كان موجوز ويوتنرون كاسر ووًس 

يوػلون 



كاسر وقّ ًوس بيت شيب وكليت ليه ميها 

هال : ورز وهسايا ابتسم كاسر وىسل وقال 

بالمحمول 

ليوه : ؿحك اول م ؿربته ليه وقالت 

يالسربوت اىتبه ًليها بس 

ويه شيب ؟ : كاسر 

ليه ركبت وىسل كاسر الهسايا ٓالسيارة مى 

: هساياه هو ووًس وسكر الضوقة وركب وقال 

ايوه ؟ 

ابس وهللا ًوسه مهمة : ليه 

! والليييل : كاسر بملل 

ممكه يجي قريب : وًس ابتسمت وقالت 

ايه بيجلس ثالث ايام ييوي كويس : ليه 

بيحؾر السواج 



اطضوا بيحؾر : كاسر 

ايه بالؾبف اىا رْت اػالً : ليه 

مضوا بيسها لبيوت اهلهم ووػلوا والكل 

ىسل والكل استوْر يجهس اماكه الهسايا لوًس 

الكاسر وسلمى الموغور 

" ًوس الحريم " 

م بَييتوا : زرلوا ليه ووًس وقالت سلمى 

ووطو البركة يف : ليه ؿحكت وقالت 

اروتس م جاء 

الاااا وييوه ؟؟ : سلمى طهقت وقالت 

يف مهمة وبيرجى بيس ثالث ايام و رير : ليه 

اآّ يارب : سلمى بحسن قالت 

ميليه : وًس مسحت و ههرها وقالت 

يحبيبي ميلييه 



استوزًته هللا : ام ؿاري بؾيق 

امييييه : ليه بحسن 

امضووا !! وبيسيييه : ام محمس بيغبية 

للمجلس الحريم بيجون 

مضوا البوات مى جستهم ووػلوا المياصيم 

كلهم 

"  ساًات ٣بسون اي احساث مهمة بيس " 

تجميوا بوات مها وحْيساتها وزوجات ًيالها 

يْتحون الهسايا 

! يالله طوٓوا شيب وش جايب : سلمى بحب 

رٓيت لهم راتم حجر كريم اسوز ػَير و 

مقاس يس ولسها وًلقول سحبت حويه 

الصيب وارصت الذاتم ولبسته واىهاروا البوات 

مه ػَر حجمه 



وقْي بغوره مى الورز : ليه ؿحكت وقالت 

ًاش الصيب " ػورته ليه وكتبت بالستوري 

وىضرتها وطوي  " ✨❤وًاش مه هو سّميه

: ووػلها ٓويس مه شيبها وكان يقول ٓيه 

ماطاءهللا وهللا وؿبف و يسه ٓسييته سّمي 

راله هو 

: سلمى بحب سجلت ٓويس له وهي تقول 

م تقغر يونر ًيوي وًؾيسي 

سكرت ليه جوالها وبسؤا البوات يباركون 

ويغاررون بحماس 

!!! بوات طوٓووا هسيية الرًس : طوق بحماس 

هيام ؿحكت وزرلت وميها ورز زارله 

مْتاح سيارة مرسيسس ومى الورز مبلٍ 

! وقسرة 



السيارة لميه ؟ : وًس قامت بغسمة وقالت 

وزي : هيام بْرحة  ًّ لسّمي ر

يمه : وًس حؾوت هيام بكل قوتها وقالت 

ػسق مرره طكًرا لتس وللرًس 

طسًوة وًسي : هيام حاوكتها وقالت 

طسًوة ؟ 

اشا شي هساياه : سلمى ابتسمت وقالت 

بالمولوز اجل لو يتسوج ؟ 

ًسيت لبوتي م ًوسها : بضرى ؿحكت وقالت 

احس طكلي بحول و ًيالتس يذولة 

م ًوسي اال مضاري : رولة ؿحكت وقالت 

كبر موها بذمس سووات ًازي ؟  وا

 سووات ٩طوٓيوي اىا ومحمس بيووا : بضرى 

وًازي 



اجل تم تبضريه به : رولة 

وولسي لليما رالظ : هيام زُركت وقالت 

وجاته لييما : حويه ؿحكت وقالت 

تقسموا وػاروا يسولْون ويؾحكون مى 

.. بيؾهم 

" ًوس الرجال " 

وهللا ياليؾيس اىها كثييير قسم : كاسر بحسة 

بالله 

يذوي ماهي لك لسّميي وطْييك : رًس 

! محترق 

كاسر ؿحك وحؾه رًس بكل حب وقال 

لك ترا بس كوت اىتنر تجيب مولوز : رًس 

واول م سميت ًلي قلت بسس هصي هي 

! اين ًارِ يحمار : كاسر 



رجيها : رًس توسيت ًيوىه وقال 

وهللا : كاحوا الييال يؾحكون وقال موغور 

وشيب بسم هللا ًليه م رلى طيء اال وجابه 

 !

! كبًيا : ؿاري 

ايه ايه الزم : زايس بْذر 

صيوز متى جاء جسي ؟ : رًس ابتسم وقال 

اظ تكْى امس لذموي اول م حغلته : زايس 

بحوش بيتي 

اىْجر كاسر يؾحك وشياب ميه 

اااه كاسر : رًس مسح وجهه وطوبه وقال 

متى بتيقل 

يذي : كاسر وهو كايح و شياب يؾحك قال 

رلوي اؿحك 



وهو ػازز رله : ٓارس ابتسم وقال 

كيب ًرٓتوا شيب متى بيرجى ؟ : رًس 

: كاسر كح وًسل ػوته مه الؾحك وقال 

ايه بيس ثالث ايام 

! جوووي قبل زواجي : شياب 

االػح بيوم ًرسك اىت والسبضة : محمس 

سيوز 

ريير كل طيء اال الوسيب : حمس بحسة 

حمس مسوي ٓاهم ىسيبوا كلوا : سامي 

يالتيس 

اًقبب : رًس ومحمس بغوت واحس قالوا 

ًكس الباقييه اللي كاحوا يؾحكون وقال 

حييي ًييوكم يحموز ويالرًس : حمس 

حيي ىباااك : رًس ابتسم وقال 



هللا يسلم ًييوك يحميس : محمس 

جلسوا الييال وحمس يرآس سامي ويقبغه 

وسامي يرزها والؾحك والمهاوش كان 

... مارص الجو بجهة الييال 

" ٓالقغيم " 

! اه يارب تيبت مه اول يوم : شيب بتيب 

يالله هاىت اهم طيء اىها : بالل اىسسح وقال 

يوميه اللي بقت 

ايه وجواالتوا ميوا : شيب 

تضوِ ٓيه ٓيه حسوات : بالل 

قاكى حسيثهم ػوت كلق الوار وكليوا 

شيييب : ركؽ بالل وشيب وػرخ بالل وقال 

 !!!!



احس اليساكر كار ًلقول وطال جثته اللي 

كاحت قسامهم كلهم والكل ساًسوه وطوي 

بيلم اهله كليوا يل سجل : وقال حآم 

االرقام 

توىف ؟ : احس اليساكر 

ايه هللا يرحمه : اليقيس حآم 

! ال اله اال هللا : اليسكري 

وش اسمه ؟ : سحب السجل ًلقول وقال 

شيب به ًبسهللا : اليقيس حآم بحسن 

اقرب رقم : اليسكري ػار يوسل ويقرأ وقال 

له هو الْريق رًس به محمس به قاؿي 

ال !!! رًس : اليقيس حآم مسك راسه وقال 

اله اال هللا اىا لله واىا اليه راجيون 

.. سحب جواله وزق و رًس 



" يف بيوت اهل قاؿي " 

كل الييال كليوا للحوش وتجميوا ٓيه ومه 

السوالّ والحكي 

ًيال طوي اسكتوا : رًس قاكيهم وهو يقول 

وهللا يستر وش ًوسه اليقيس حآم يسق 

رز : محمس ىسل ٓوجاله وقال 

حؾرة : رز رًس ووػله ػوته وهو يقول 

الْريق رًس ؟ 

ارحب حؾرة اليقيس حآم امرين ؟ : رًس 

ًنم هللا اجركم يف ميتكم : حآم بحسن قال 

هااااه ؟ : رًس ٓس واىتْؽ جسمه كله وقال 

شيب به ًبسهللا تغاوب بقلبه وٓقس : حآم 

الحياة ًلقول 



رًس مضى قسامه طريف احساث بتغير 

: وكيّ اىهيار ليه ارته وقال بغوت ًايل 

الااا اله االااا هللا اىوااا لله واىااا اللييه 

لرااجيووون 

: ٓسوا الييال كلهم ومسك كاسر قلبه وقال 

!!!! شيييبب 

كاروا كلهم لسياراتهم تحت ػراخ جستهم 

! و وييه : وهي تقول 

محس جلس و الْرطة الكل ُازر ومسكوا 

رف للقغيم 

: ام محمس مسكت ًغا قاؿي بقوة وقالت 

! هللا يستر وراهم 

آا ويه راحوا ؟ : ابو رًس كلى وقال مه وراها 

مسري زق و رًس وطوِ وش : ام محمس 

وراهم 



ابو رًس مسك جواله وزق و رًس وكان 

يمه م يرز هللا : مضَول ولّ ألمه وقال 

يستر 

! الكل ميه زق و واحس موهم : ام محمس 

زق ابو رًس و محمس ووػله ػوته المهسوز 

هال ييمي : وهو يقول 

! حموز وش اليلم ؟؟: ابو رًس بحسة 

: ابو هيام وابو ؿاري كليوا وقال ابو هيام 

وطْيكم ؟ 

ييمي شيب تغاوب : محمس بحسن قال 

هو كيب ؟؟ وال ٓييه طيء : ابو رًس 

محمس ًلقول روقته اليبرة وقال بغوت 

ييمي شيب توىف : باكي 



ابو رًس اىغيق وكاح ًلقول و رجوله وقال 

ال اله اال هللا : 

ووش : ام محمس مسكت قلبها وقالت 

!! يمحمس تكلمم 

محممس بسم هللا ًليييك : ابو هيام بحسة 

!! وش اليلمم 

شيب ٓيه طيء ؟ : ابو ؿاري 

شيب : ابو رًس بحسن وؿح و مالمحه قال 

!!! مات 

ااايييضص : ليه ػررت مه وراهم وقالت 

؟؟؟ !!!

ييبه وش : ٓسوا ًماىها وابوها لها وقالت 

ال يبهه تكْى شيييب كلمتته !! قلتت يببه 

الييوم بيس رسالللتته تكْْىى يببه اىا 

!! ًاارٓه شيييب م يذلييووي 



رالااظ : ابو رًس بحسن حؾوها وقال 

يبوتتيي رالااظ تكْيييه 

اىهاروا كل مه يف بيت قاؿي بيس ربر كسر 

ههورهم وكان اول ربر مْجى بيس ابوهم 

وجسهم وػوت ػراخ ليه كان يكسرهم 

يازة الكل اىْجى والكل م توقى ابًسا كصا  ص

يغير ٓيهم قبل ٓرحتهم ببيان وبيهوز 

... وبصياب 

" ٓالقغيم " 

وػلوا الييال وزرلوا للمستضْى ركؽ 

وطآوا الؾباـ واليساكر كلهم موجوزيه 

!! شيييب ًوسكم ؟: موغور بغوت ًايل 

ايه : اليقيس حآم كلى وقال 



زايس م قسر يوقّ وكاح ًلقول وٓسوا ًيال 

رواله له وكان رًس جسس بال روح كان 

موغْق وال هو يحس باليالم 

لذبققتوا : ٓجأة ػرخ احس اليساكر وقال 

وولس ًمهم ! هصا شيب به ًبسهللا به ٓايس 

اليقيس شيب به ًبسهللا به قايس 

طهقوا الييال كلهم وحّسوا برزة الروح وقال 

اىااا احاااسب اللي : رًس بحسة وبغراخ 

ووػللكم االسسم ُللقف وهللا ال اجرره 

!! وآغلله واسررّٓ ٓيييه 

حغل : موغور بهسوء حؾه رًس وقال 

رييير يالرًس 

: رًس اىهار ًلقول وقال وهو يّضس و موغور 

اي ريير يموغور وهللا لو تصبحوي م كلى 

موي زم ىضْوا زمي 



رًس كاااسرر : محمس بحسة 

رًس ٓس ألروه اللي كاح مَمى ًليه وكان 

ؿَقه ىازل وىقلوه للقوارئ وكلى ؿاري 

! ايب اطوِ اروي االن : وقال 

ؿاري ؟ : وػلهم ػوته وهو يقول 

: ؿاري ركؽ وحؾه شيب بكل قوته وقال 

الحمسلله يارب اللي ن ٓجيوا ٓييك 

يارب لك الحمس : محمس ابتسم وقال 

! وطْيكم ؟: شيب ابتسم بذوِ وقال 

رًس مسح وجهه وطوبه وارص موية وطربها 

ًسيمييه المسؤولية : زٓية وحسة وقال 

اللي ًوسك قالوا لوا اىك ميت بييس الضر 

وكااسسر ! ؟!اسألك بالله : شيب طهق وقال 

وطْييه جيله بيمرري 



بسم هللا ًلييك : كاسر ٓتح ًيوىه وقال 

يالصيب 

قرب شيب وحؾه كاسر وبيس موه وسلم 

ًلمتوا اهلوا كيب ؟ : ًليهم كلهم وقال 

ال وهللا االن اقولهم : محمس قام وقال 

زق محمس بس محس كان يرز الكل ٓالرياؼ 

! محس يرز : كاىوا موهاريه رجى وقال 

اىا م هموي اال : شيب سحب جواله وقال 

ليوي وامي 

زق ًليها ووػل ػوتها المغسوم وهي 

! شييب : تقول 

ًييوىه : شيب ابتسم بؾيق مه ػوتها وقال 

اسميي يليوي االسم لذبقوا ٓيه ًضان 

اللي مات رحمة هللا ًليه اسمه شيب به 



ًبسهللا بس ىذتلّ بأسم الجس واىا حٍي 

ارزق وهللا قويل ألهلي تكْيه 

يالله لك : ليه ؿحكت وهي تضاهق وقالت 

الحمس يريب اللي م شوقتوي الْجى والْقس 

!! بأًس رلقك ًلييي 

يجيل يومي قبلتس : شيب ابتسم وقال 

يارب 

! الا ان طاءهللا : ليه بحسة 

الا شيييب م : سكر شيب وقامت ليه وقالت 

مااات لذبققوا بييوه وبييه احس طابه اسمه 

 !

؟ !اسألتس بالله : ابو رًس ؿحك وقال 

ياااارب لك : ابو ؿاري سجس ًلقول وقال 

!! الحمس 



الكل رززوا الحمس والسًاوي للصيبهم والكل 

.. سجسوا ٓرحة لسالمته 

" ًوس الييال " 

! االن بأرصه ميي : رًس بحسة 

تبضر وهللا : اليقيس حآم 

وقى شيب اىه كمل ثالث ايام وكلى وهو 

حمسلله الكل ىاهروا ٓيه : يؾحك وقال 

احمم اقغس استَْرهللا : بحسة وكمل وقال 

بس ييوي كويس م جلست ثالث ايام 

ااااه اي وهللا الحمسلله : كاسر ؿربه وقال 

ميلييك يكاسري ىاطب : حؾوه شيب وقال 

! ىاطب لك هللا الييوق بضر 

اكقللقق مه يووضب : كاسر حاوكه وقال 

يف شمتتيي 



: تركه شيب وراح ومسك شراو زايس وقال 

كحت لبى قلبك ياليؾيس وبسم هللا ًلييك 

ررطوين : زايس ابتسم وّطس و شيب وقال 

ٓيك يالصيب 

ميليييكم سّمي ولسي : موغور ابتسم وقال 

! م بيجيه طيء 

الكل ؿربوا جبهاتهم وقال رًس وهو يمسح 

ولسك سّميه مو هو : وجهه وطوبه بؾحك 

سّمي ولسك 

الكل اىْجروا يؾحكون و موغور اللي حك 

ايييه ػح الميصرة مياز : راسه وقال بْضلة 

! ميي ًقل مه اللي ػار 

بييييس الضر يارب : شيب ابتسم وقال 

اميييه : الكل بغوت واحس قالوا 



حلوييييه : ركبوا سياراتهم وقال محمس 

! الرياؼ ػس رز 

هللا المستيان يحموز : رًس 

توكلوا و هللا لوجس : محمس ربف حسامه وقال 

اليصية 

مضوا كلهم وووػلوا بيس ثالث ساًات 

 ساًات ٓالغس والرز والسْر شا كله ٨وكملوا 

والذرطة اللي ػارت لهم وزرلوا بيوت اهل 

قاؿي والكل كاىوا ٓالحوش 

يروحي و : شيب وهو مى كاسر ابتسم وقال 

ليه 

ووللسز محاارمواا : كاسر بحسة قال 

وهللا ان تضبى : شيب ابتسم بسذرية وقال 

شي الحصيان مه وجهك 



اىْجر كاسر يؾحك وىسل شيب وًلقول 

حؾوته ليه بكل حب وتركت الكل يضوٓهم 

وييرِ ان ليه كاىت رايْة ًليه حاوكها 

رالظ يالقمر رالظ : شيب وؿحك وقال 

لييه السموو يالمشييوىه ؟ 

اه روٓوين : ليه ؿربت راسه بذْه وقالت 

وهللا ػررت حسيت روحي بتقلى وقسم 

بالله 

بسم هللا الرحمه ًليتس : شيب ابتسم وقال 

ليه رٓيت ىقابها وحقت رضمها بيه بسلة 

يارب : شيب ورقبته واستوضقت ًقره وقالت 

لك الحمس و سالمة حبيب الروح وحبيب 

لييوه 

يسلمتس ريب : شيب ابتسم وّطس ًليها وقال 

يييون شيبتس 



ليه رلغتي ؟ : رًس توحوح وقال 

اِ اِ طوٓوا مه يتكلم : ليه بيست وقالت 

! استاشىا القمة ٓاالحترام رًس به محمس 

؟ !احلْيي : رًس توسيت ًيوىه وقال 

جوووي لييه : كاسر اىْجر يؾحك وقال 

ًقييييه 

! واىا ػازقة : ليه ؿحكت وقالت 

: رًس قرب ومسك رضمها وقبغه وقال 

! وسذة ترازيه اروتس الكبير 

ىمسح مى اروي : ليه باست رضمه وقالت 

الكبير 

يجيله ٓساتس : رًس ابتسم وقال 

مسك يسها وزرلوا كلهم بيس ػراخ وبكى 

مه روات شيب وامه وجلس ساًة يسكت 



ٓيهم ليه استوًبوا اىه قسامهم وبسأت 

السوالّ تشييه والؾحك والْرحة اللي الكل 

كان يسًي ان ريب يجيلها زايمة ببيت جسهم 

.. قاؿي 

" بيس ساًة وىع " 

قوموا قام ىقمكم اىت : ام محمس بيغبية 

وياها و البيوت يالله وراىا ًرس بيس يوميه 

!! يالله 

ابضري ييمة : ام رًس ؿحكت وقالت 

ًغبت مهاوي ًغبت : ام ٓارس 

م اقوى بس يالله : ام محمس ؿحكت وقالت 

امضوا 

ام ٓارس ؿحكت ومسكت يسها ومضت 

.. ميها لَرٓتها والكل كليوا لبيوتهم 



بيس يوميه بسون اي احساث مهمة تحسيًسا " 

" يوم زواج بيان وًهوز بصياب وسيوز 

الكل تجميوا بالقاًة والكل كاىوا يتكضذون 

هيام تشيوت باللون البيجي وكاىت تْته " 

! " بميوى الكلمة 

" حويه تشيوت هي وليما باللون االبيؽ " 

ليه بلوىها الورزي المْؾل تشيوت ولبست " 

" ٓستان ورزي 

سلمى بيوايسها لبست وتشيوت باالزرق " 

" بيرس ارتها 

بضرى تشيوت بالبرتقايل الْاتح ولميس " 

" كابقت ٓستان امها 

" اليووز تشيوت باللون االسوز " 

" ػالحة وجميلة تشيووا باللون االػْر " 



" وًس تشيوت بلوىها االحمر القرمسي " 

" طوق تشيوت بالْستان الومري " 

" جيهان تشيوت باللون االرؾر الَامق " 

" ُسي تشيوت باللون الكحلي " 

رالظ جهستوا ؟ : هيام بحماس 

اىا ايه : حويه 

واىا بيس مضيوا ؟ : سلمى 

كليوا الثاليث مى بيؾهم للقاًة وبسؤا 

كبر آراح  الحؾور يوػلون وكان مه ا

وزواجات اهل قاؿي وطوي وكليوا كل 

البوات وابتسأ زواج الحريم مه موقوق 

: الققاقة وهي تقول 

كير الْرح ُوى يف بيت اهل قاؿي واهل 

ػالح 



والسيازة حلّت يف قلوبهم وًسى الحسن 

ًوهم بييس 

اجمل ًروستيه ًهوز وبيان يا رب بارك لهم 

ووٓقهم 

واتمم ًليهم ٓرحتهم بسيوز وشياب وارزقهم 

الحم الْالح 

 -

زُركوا الحريم وبسؤا يرقغون ويغْقون 

.. والْرح والسيازة كاىت مارصه الجو 

" بيرس الرجال " 

ًياال طوي تركييس الْرقة وػلوا : رًس بحسة 

 !

كاسر ػّ جوب اروه وتم ػْهم مه الوع 

اللي كاىوا واقْيه ٓيه ابو رًس وابو ؿاري 



وابو هيام وابو سلقان والباقييه اىقسموا 

مه يميوهم وطمالهم ومقابلهم ػّ اهل 

ػالح كلهم 

والْرقة زرلت السواج واػوات القق 

واالهاصيج ميتليه يف اشن كل حاؿر وهم 

: يقولون 

ليلة ما يقسر يييس الكـــون هسبــــــها 

لليلـــــة اهــل قــاؿــي واهــل ػــالـح اىور ىورهــا 

زوز 

و السمـــاء ىجومها اؿوت يف شهبــها 

كيّ ما تؾوي و الكل حــــاؿر و موجــــــــوز 

بضـــــوق المحبة ىلتقي مه سيــــــسها 

ًـــرســـاىـــا ياكل الحسه ٓيــهم موجوز 

ورــصوا مـه يَـــــار البسر مه كلة هسبــــــها 



رـــصوا بوت االػــــل والكـــرم والجوز 

ٓــيهم القغـــــــــايس ما تويف سببـــــها 

وشيــاب وســيوز ياكلون مه الضهـــــامة بــــــال 

زوز 

ًيــــال الرجــــــــــال و المكـــــــارم هم اهلها 

و هللا يجيـــل ايامكــــــم حـــــــب و وروز 

وســــيــازة يحــــكي بها الكـــون و ييجـــب بها 

 -

تقسموا احْاز قاؿي ييرؿون بسيوٓهم 

قسام اىنار الحؾور وابرزهم احْاز ػالح 

اللي سحبوا سيوٓهم وزرلوا ميهم 

ٓاليرؿة الوجسية اللي الكل اتْق و اتقاىها 

ًضضضتووواا : كاسر بغوت ًايل 



محسه ابتسم لكاسر ومسك كتْه وػار 

ييرؼ جوب كاسر اللي ابتسم وػار يتمايل 

مى محسه 

سيوز ابتسم وتقسم لصياب ومسكوا بيؽ 

وػاروا يمايلون سيوٓهم ويؾربون برجولهم 

االرؼ 

ًضضضتت : شياب بهمس لسيوز 

ييريسس 

الغسق اىت اليريس : سيوز ابتسم وقال 

وًاااطت اياموا الحلوة يصياب 

اللهم اميييه : شياب بْرحة ًنيمة قال 

رًس ػار يتمايل ومحمس وٓارس يمضون و 

ىهجه ٓالرقع وكاىوا ثالثتهم كالمرايا كل 

موهم ييكس الثاين 



والكل ًيوىهم و الرًس اللي ارص اىنارهم 

مثل م كاىت هيامه ٓالجهة الثاىية مارصه 

الجو وًيون الحريم اللي للحيه يتقسمون لها 

وترٓؽ وترٓى راتمها لهم 

ًااااااطت هيييااام : سلمى بغوت ًايل 

الرررًييس 

كل حْيسات قاؿي زُركوا وزرلوا ميها 

وكاىت هي ووًس مارصيه االىنار بتمايلهم 

.. وُوجهم وزليهم 

" بيس ساًات ىهاية السواج " 

وبيس م ارص سيوز ًهوزه وارص شياب بياىه 

والكل مضى متجمييه لبيت جسهم قاؿي 

رحمة هللا ًليه 

يالله احلى سهرة للْجر وهللا : رًس ىسل وقال 

محس يسري 



سميت يبه ؟ : موغور ؿحك وقال 

ًاز شا الرًس مقسر : ابو موغور ؿحك وقال 

اقول طيء 

لحننة : رًس طاِ الحريم بيسرلون وقال 

لحنة وييه ؟ 

االن كلوا : الكل لْوا ًليه وكمل وهو يقول 

! بجلسة وحسة 

تم يف شمتي : سلمى ابتسمت وقالت 

حييي ًيوتتسس يبوت : رًس ابتسم وقال 

ًممتتيي 

حييي ًيييوك : سلمى ؿحكت وقالت 

يالرًس 

تقسموا الحريم وجلسوا كلهم حول بيؽ 

وجلسة ترز الروح والسوالّ الذاثرة والحكي 



والقسيم ًه الماؿي وكان كل واحس حاؿه 

زوجته وًياله 

اطوٓكم قسام ًيوين : ابتسم ابو رًس وقال 

وكيّ كل واحس ميه ًايلته وقبل اربى 

سووات كلهم كوتوا مقروطيووا ومسًجيوا 

الحمسلله يارب 

اجل ىرجى ىقروطك ؟ : رًس ابتسم وقال 

كاسر ليه حويه 

قاموا اروان الرًس وتقسموا له وحؾووا 

بيؽ وؿحكوا الكل وكبقوا ٓيل رًس 

ووواه : وقامت هيامه وحؾوت محمس وقالت 

يشييووا اىا وحموز 

يشيوتس اىتي رلي : رًس رٓى ًيوه لها وقال 

حموز يف رير 



اال يشيييه حموز : بضرى ؿحكت وقالت 

ورل اليصااال مثل الرًس يموتون 

: رًس ىاهر ٓيها واىْجر يؾحك وقال 

ااآووووه ًاااز مه صييه محمس ًضان اػير 

مه ًصاله 

محمس ُع بالموية والكل كاحوا يؾحكون 

وقال وهو يرمي اليلبة ًليه وؿربت برًس 

تستاههل يكلب : ويف ليه 

وطسرلوي اىا الحيه ؟ : ليه ؿحكت وقالت 

!!! اًيقببب تؾررببهاا : شيب ٓس وقال 

سسكووهم مساكوهم : محمس برًب 

: ابو هيام مسك راسه وسس اشاىيه وقال 

ليتك سكتت يمحمس 

وهللا ليتوي امسيت ػسق : ابو رًس قال 



رلووهم يحلوهم وهللا : ام محمس بْرحة 

هللا يجبر بذاكرتس : وًس ابتسمت وقالت 

يجسة محس مسليوا كثرتس 

واحوا جحستوىا ؟ : ام طوق ابتسمت وقالت 

ؿحكوا الكل وارتْى ػوت سامي وهو 

حااطى وكالا ىجحس : يقول 

هللا يسيييمها جميتوا وقيستوا : ٓارس بحب 

وال يصوقوا الْقس ويرحم امواتوا واموات 

المسلميه يارب 

اميييوه : الكل 

بسؤا البساريه يسورون و اهلهم والجلسة كلها 

ؿحك وسوالّ تجوه مه موقوق مها و 

... ًيالها واحْازها كلهم 



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 ||||||||||||||||||||||||

" بيس ست سووات " 

ي اييهم بسس لياز تؾرب : ام رًس بيغبية 

!! لميس 

جسزة طوٓييها تؾرب قمرر : ايهم بحسة 

!! ارتي 

رليتس موهم : ام محمس ؿحكت وقالت 

رٓيوا ؿَقي ييمة : ام رًس 

حمسلله ليما : ام ٓارس ؿحكت وقالت 

وشهب م يسًجون 

كلهم ٓيهم بركة ميليتس : ام هيام 

كْووو : هيام كليت مه المقبد وقالت 

! ايهم ايه التذلي احس يؾرب قمر بوت الرًس 



كْوتس القيب يمه ميليتس ازهلي : ايهم 

شا كالم واحس : ام رًس توسيت ًيوىها وقالت 

!! توو زرل سبى سويه 

تربيتتتيي : هيام ؿربت ػسرها وقالت 

كْو ايهم كْو يذوي : قمر ؿحكت وقالت 

ايهم لبس حصياىه وكلى ركؽ للمجالس 

هال بسّمي ابوي : وقابل رًس وقال 

ايهم وش تبي ؟ : رًس لّ له وقال 

يضيييوك بس رل : ايهم استحقره وقال 

اروح للصيب 

رًس لحقه ومضوا بس استوقْته ؿربة يف 

ههره ولّ ايهم بيغبية وطاِ لميس 

اييه يكلب م : واروها سيّ وراها وقالت 

!! تؾرب اروي 



اىااا : ايهم ػار ػسره يقلى ويوسل وقال 

اوريتتس واىا ولس الرًس 

وىيممم وهللا : رًس ومحمس زرلوا وقال 

يبه طّ لميس ام : ايهم لّ ألبوه وقال 

!! طوطة شي 

! يووولسز : محمس توسيت ًيوىه وقال 

: ايهم كلى لساىه لمحمس وركؽ ألبوه وقال 

رال محمس تمسك بوتك وال كيّ ؟ 

رلها تربييك : محمس ابتسم وقال 

ابللليى : لميس كاحت تؾحك وقالت 

! مسويي بتحرؼ ابوي ًلي يالبسر 

بسس رالظ : رًس بحسة 

لميس ارتيبت وركؾت زارل وىسل ايهم 

ولحقها وزرل رًس للمجلس 



! روًتها هللا يروو ًسوك : محمس 

اين متيمس اػالً : رًس اىْجر يؾحك وقال 

رًس طّ سّميك : كاسر طال ولسه وقال 

المؤزب 

يحللووه ػسق : رًس لّ له وارصه وقال 

بابا وهللا ال اًلم ماما : قمر مه وراه قالت 

: الييال كاحوا يؾحكون ًليه وقال كاسر 

ايييه كْوو حبيبة ًمها ًلمييها 

رص ولسك : رًس رمى رًس و ابوه وقال 

المذيس شا 

طوٓوا بس بوتي كيّ : شيب ابتسم وقال 

اييه واؿح وهللا اىها مليووىه : قمر بحسة 

! اػل 

! مه ريم : شيب توسيت ًيوىه وقال 



اييه رييم بوت ًمة ليه : قمر 

اىْجروا الييال يؾحكون وطال رًس بوته 

يووولسز كررييييقق : وقال بغوت ًايل 

اح وش مسوية بيس : هيام تقسمت وقالت 

امسكيها : رًس ابتسم وباس رضمها وقال 

واالػح امسكي لساىها 

ابضضر : هيام ؿحكت وقالت 

زرلت ٓيها وكليت قمر للحوش مى بقية 

... الييال تليب 

" ًايلة رًس الهيام " 

 سووات ملياىة ٓرح واىجازات ٦رًس ًاش 

 اكْال ٣بجاىب حب حياته هيامه واىجبوا 

 (البكر  )ايهم 

اللي يبلٍ مه اليمر ست سووات 



اول بوت لهم وكاىت جميلة و اسمها  )قمر 

 (وطابهت امها بكثيير مالمح 

تبلٍ مه اليمر اربى سووات وىع 

 (ارر ًوقوزهم ولس  )همام 

يبلٍ مه اليمر سوة وىع 

 —

" ًايلة ٓارس الحويه " 

ٓارس بالمثل كمل حياته و ىهج الحب 

واالحترام مى حويوه واىجبوا كْلتيه 

 (البكر  )ليما 

واللي تبلٍ مه اليمر رمس سووات 

وشهب ثاين بواتهم 

واللي تبلٍ مه اليمر ثالث سووات 



 —

" ًايلة محمس البضرى " 

محمس وبضرى تذقوا حاجس الحب وكاىوا 

ًاطقيه لبيؾهم رُم ٓرق ًمرهم واىجبوا 

 اكْال ٤

 (البكر  )لميس 

واللي تبلٍ مه اليمر تسى سووات 

سيّ 

واللي يبلٍ مه اليمر سبى سووات 

والتوأم ملك ومالك 

واللي يبلَون مه اليمر اربى سووات 

 —

" ًايلة كاسر الوًس " 



وًس وكاسر ًاطوا حياة سييسة وكل موهم 

ييقي ويارص واىجبوا ولسهم الوحيس سّمي 

بقلوا 

 (البكر  )رًس 

واللي يبلٍ مه اليمر رمس سووات 

 —

" ًايلة هازي الضوق " 

هازي تقبل اُالكه وػححها وكمل حياته 

مى ًضيرة الروح طوق اللي م تركته ابًسا 

وكملت ميه كوال الست سووات وىاوييوها 

لألبس واىجب موها تؤام 

ٓهس وسوس 

اللي يبلَون مه اليمر اربى سووات 

 —



" ًايلة شيب الليه " 

ليه وشيب تكاتْوا مى بيؾهم وكاروا 

ببيؽ ووػلوا اقغى مراحل الحب واىجبوا 

كْليه 

 (البكر  )ريم 

واللي تبلٍ مه اليمر رمس سووات 

وؿاري 

واللي يبلٍ مه اليمر سوتيه 

 —

" ًايلة موغور السلمى " 

ًاش موغور مى سلمى بحب وكرم تحت 

كرهه امه لسوجته وًياله لكه رُم حسىه و 

وٓاتها لكه حس اىه ريرة ليياله واىجب مه 

حبيبة ًمره كْليه 



 (البكر  )الصيب 

واللي يبلٍ مه اليمر رمس سووات 

ليلى 

واللي تبلٍ مه اليمر ثالث سووات 

 —

" ًايلة سالم اليووز " 

سالم رُم قسوة الوقت ًاش بحب مى 

ًووزه واىجب موها ولسهم الوحيس اللي ىجى 

بغيوبة واىْجيوا بذبر ًسم قسرة اليووز و 

االىجاب مره ثاىية 

 (البكر والوحيس  )سلقان 

ويبلٍ مه اليمر ست سووات 

 —



" ًايلة سيوز اليهوز " 

سيوز وًهوز كاىوا ُارقاىيه ببيؾهم 

واىجبوا بوت وحيسة ويوتنرون كْلهم الثاين 

 (البكر  )ًهس 

واللي تبلٍ مه اليمر رمس سووات 

 —

" ًايلة حمس الَسي " 

حمس وُسي كاىوا القّ ثوايئ والكل اتْق و 

حبهم لبيؾهم واىجب حمس مه ُسي 

كْلتيه 

 (البكر  )طوق 

واللي تبلٍ مه اليمر رمس سووات 

اثير 



واللي تبلٍ مه اليمر سوة 

 —

" ًايلة شياب البيان " 

شياب وبيان ػسموا ًايلتهم بأىجابهم بيس 

زواجهم بتسى اطهر بس وًاطوا بحب مى 

بيؾهم وًقى شياب ما وراه وزوىه لييون 

بيان واىجب موها ثالث اكْال 

 (البكر  )ًبسالكريم 

واللي يبلٍ مه اليمر ست سووات 

سلمى 

واللي تبلٍ مه اليمر ثالث سووات 

ازهم 

واللي يبلٍ مه اليمر سوتيه 



__________••••________________

 ______
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يهسموي " اتممت روايتي االوىل تحت ًووان 

مه قلم " الُحب واىا جاهل بسرب الُمحبيه 

الجُّوز آل مّقلق : كاتبتكم 

 —

ٓالوهاية ممكه البيؽ م يأموون بالحب لكه 

ػسقوين هو موجوز والكل بيقى له مى 

الضذع الغح اللي ريب كاتبه له ومثل م 

رًس تذقى مى هيامه كل مغايبهم وًاطوا 

مى بيؽ رُم كل طيء ورُم كل طذع 



وقّ ؿسهم وكملوا يس بيس ميهم اكْالهم 

الثالثة الكل بيييص مثلهم بس ال تيأسون 

! مه الُحب 

ممكه يهسمكم واىتوا جاهليه بسربه ؟ 

اتموى تكون روايتي االوىل اول اىقالقايت 

ككاتبة ًنيمة واتموى تكون حازت اًجابكم 

كلكم واستوزًتها هللا واوزو ٓيها ًايلة 

قاؿي كلهم بحب وحسن 

وىقول ىلقاكم بأشن هللا برواية قازمة الجُّوز 

توزًكم جميًيا اطوٓكم و ريييير 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اىتهى الرواية ازًموين بوجمة وكوموت 

 �تمت بحمس هللا 

 


