
 رواَة ًضقت وجًوٌة ناولة

 

 ❤ + االوٌل الحلقة

 وسًَه ٌٔ الهتوسقه االحٍاء وي حً ٌٔ

 الصهبٍه بأطيتها الضهس تضرق القاهرة

 لتذبر القاهرة أٌحاء جهٍى ًٌل الجهٍله

 بيؾهن ًٌل جهٍل جسَس بٍوم الًاس

 بآطيتها الضهس لتسلّ....  ال اآلرر والبيؽ

 ليأله الحجن وتوسف وًسل اٌل الصهبٍه

 رلٍْه أَهي السنتور وًسل وهو.....   وسقهوت



 نيازتها رواى الجهٍله بقلتًا لتستٍقم.... 

 وهً والستها وي الملهات ٌْس ًٌل َوم نل

 وا.....  حٍقه ًلٍمً قاوت قووً.... :  بالقبى

 ػبري آررة َا ٌْيًً ناى ارٌب وذلْه لو اٌا

.... 

 الجهل هصة ٌيرِ جهٍيًا بالقبى ٌين

 4... قألها وٌيرِ

 واوا َا ًاااااا..... :  بذؾه تستٍقم وهً رواى

 نًتً ُول بتغحً لو اٌتً زا ًلٍمً حرام

 ورة ٌٔ حاسه وربًا نسا وص براحه ػحتٍه

 .... الذلّ هتققيٌٍل اٌل

 اول وي بتغحً لو اٌتً وا.... :  بَؾب االم

 هتسٍبً ازاااي لمي واطً قولًا نًا ورة

 ! لهٍي َروح َيًً الًوم



 هقهقهقهق الهٍالوٍي لبتاو..... :  حبهر رواى

 .... زا اَه ًااااااا

 َسهً وا هصا ناى تقلق ال القارِ ًشَسي*

 وَهسً بٍغبح الٌل ورزة ابو وغر ٌٔ ًًسٌا

 �الضبضب...  االوهات جهٍى سالح إٌه ٌين

 َجً ارونً ًٌل اٌازي وال هتقووً: االم

 ....! َغحٍمً

 واوا اَ:  السرَر ًٌل وي تجرررري وهً رواى

ٌٍ هًام وال ٌاَهه اٌا اى اػال قالل حس  .... تا

 2.... جباٌه:  بؾحل االم

 ~~~ ستووووب

 وي اليضرَي ٌٔ طابه رلٍْه اَهي رواى

 َمًْ وا السم رْه وي تهتلل....  ًهرها

...  ػسَقاتها بضهازة االرؿٍه المرة لٍٍْؽ

 تحب ٓهً للَاَه اجتهاًً كابى شات واَؾا



 وا وهصا الجسز طذاظباأل واللقاء التيرِ

....  اجتهاًٍه طذغٍه وشات وحبوبه َجيلها

 ًٍوى تهتلل ًهرها وي اليضرَي ٌٔ رواى

 َتيسي جسااا كوَل بًً وطير جهٍله بًٍه

 وَتجيس أوله ٌٔ حرَر بأٌه َتهٍس بمحٍر ههرها

 بٍؾاء ورسوز.....  آرره ٌٔ رأيه بقرَقه

 َحهراى الجهٍل االبٍؽ وجهها تشَي وهتلٓه

 وٓن ػٍَر واٌّ...  تذجل ًًسوا ةبضس

 وتًاسق رأى وجسس.....  وا حس اٌل وهتْل

 َسهً وا أو والًحآه االٌوخه بٍي َجهى

 ....+ بالمٍرٌٔ

 االٌجلٍشَه اللَه قسن األلسي بملٍه تلتحق

 ....+ جساا تحبها ألٌها

 ~~~~+باك

 لوالستها الهقبد ٌاحٍه تتجه وهً رواى

 ... وجهها ُسلت بيسوا



 ٓقار ًاوله سوسو َا اَه.... :  بهرح لترزِ

 ....! وغر وسة َا اَه

 ٍٓه ٓالحه اٌتً الٌل زا هو وا  ....: بٍَم االم

 ارونً زي وتًاوً تانٌل اول روح َا

 البٍت لٍمن هسٍب وهللا....  بَؾب لتتابى....

 ..... كرَق هٍيرٌٓل ووحسش وههضً

 اوً زي..  رواى َا لوحسك اول وص زي)

 ( �� ومررًَها بس

 تاترترتارترا قهووووػه:   ... بؾحل رواى

 اٌتً واوا َا  .... بهرح لتتابى....  هههههه

 وهللا.... المالم ٌْس َوم نل وبتسهقٍص

 ًاوزة لو نالول ٌٔ اوتحي ووستيسة حْنت

 وًهجً تحْنً اٌتً اقلل بغً... 

 هتالقًًٍ ووهللا نسا َوم نل لٍا وتسهيٍه

 .... االوأل وي



 روحً هًا وي بت َا َال بتترَقً ٌتًا: االم

 التاٌٍه االوؿه ٌٔ ٌاَن الٌل البَل ػحً

 .... الهرؼ تجٍب ًٍال القرِ جتمن

 وا:  واحس ػوت ٌٔ اوها وى ترزز وهً رواى

 ... ٌْيوٌٍ ناٌو اراٌب جوز وذلْه لو اٌا

 ورزة ابو طبضب َلسق نٍل ترابل وهوووب

 .... رواى وجهه ٌٔ

..... :  األرري الْرزة يلتتْاز تجري وهً رواى

 22..... ووجتص ووجتص

 الهجاورة الَرٓه ٌٔ أرٍها لتوقم رواى لتصهب

 ... لها

 الباب تْتح أى وقبل للَرٓه تتجه وهً رواى

 وي َأٌت هٍحن األنبر أرٍها ػوت  سهيت

 ًلٍه وتتغًت الباب ًٌل أشٌها لتؾى السارل

.... 



 أَوة....  بقًل ًٌل ٌاوً:   .... هٍحن

 اٌا بسرررًه وكً.....  هحهٍمً اٌا ٍٓصوتذا

 ًضاٌل ههوتهن

 وغٍبتل َا..... :  بضهقه تلقن وهً رواى

 البٍت وياك ٌسواى جاَب هٍحن َا السوزة

 .... وحهرة بقاكس وًل هيهل اٌا زا

 هٍحن لًٍتْؽ واحسة ورة الباب رواى لتْتح

 ....  بذؾه وماٌه وي

 !؟؟ اَه ٌٔ ًااااااا:   .... بذؾه هٍحن

 َا ٍٓي وزَتها ها ٍٓي هً.... :  بَؾب واىر

 بأبو ًلٍل تسلن الول هًازي وربًا نلب

 ..... ورزة

 ٍٓي الٌل زي وٍي هً.... :  بإستَراب هٍحن

 ؟....هبله َا



 البٍت جاَبها اٌت الٌل البت... :  بَؾب رواى

 ؟

 بتاو اٌا ًبٍقه َا وٍي بت:   .... بؾحل هٍحن

 ..... اَه قوٌلبت اٌتً.....  برؿه زا المالم

 وٍي بتملن نًت اوال:   .... بإستَراب رواى

 ًضاٌل وههوتهن بقًل ًٌل ٌاوً وبتقولها

 ؟؟

 َا هههههههه..... :  ؿاحما ًَْجر وهو هٍحن

 .... بابجً ليبه زي ًبٍقه

 !؟....  ًًٍا َا اَه ليبه.... :   بتساؤل رواى

 ازاي اٌتً.....  بااااابجً:   .... بؾحل هٍحن

 ٌسلت ليبه واحٌل احسي زي....  ٍهاشوتيرٓ

 التٍن ٌٔ وياَا ناٌت واحسة وزي  .... وغر ٌٔ

 ...! ٓههتً االًساء وي بحهٍها اٌا بتاًً



 َا...!  وبتحهٍها...  ليبه.... :  بسذرَه رواى

 .... ههههه بٍل اول ٓرحه

 كب:   .... بؾحل ورأها َجري وهً هٍحن

 هتققيوٌل واول اٌتً ًضاى بقً تياٌل

 الغبح تغوت تسرل واحسة....   وهللا الذلّ

 هٍحغٌل لها واحسة ورة الباب تْتح وواحسة

 .... وهللا زا البٍت ٌٔ حاجه

 ًااااااااااااااااااا:   .... بؾحل تجرري وهً رواى

 ..... ابٍؽ قلبل حاحا َا والًبً رالاظ

 .... هسٍبل وا وربًا كب! حاحا؟:  هٍحن

 ......+ موىَؾح وهن بهرح االخًاى لٍجري

 زا اليٍال هبل ٌٔ طوَه بقً ٌسٍبهن*

 بقل قغسي احن.. الرواَه وس ًٌل وٌروح

 +�.. الرواَه



ٌٔ ...  وجهالها اتساًها ٌٔ الجًه َضبه وماى و

 لوصَر اٌه ًًه َقال وا اقل قغر ٌٔ وتحسَسا

....  واتساًه جهاله لضسة جههورَه رٍٔس أو

 هاتْه رٌه ػوت ًٌل ٌووه وي َستٍقم

 آزم....  اآلزم إٌه ٌين.....  االكالق ًٌل حسثاال

 ....+ الًهر بإسن الهيروِ المٍالٌٍ

...  هاتْه رٌات ًٌل بإٌسًاج َستٍقم وهو ازم

 .... زٓت َا اَه ًاوز:   .... بَؾب لٍرز

 وص اٌت هو ابًً َا اَه:   .... بؾحل ًٌل

 ... ًلٍها تسال طرنه لٍل

 اَه ٌٔ  وقوٌل لهاؿه بقل.....:  بَؾب ازم

 .... اٌهارزة وتترٓسش ًضاى

 َا وٍْص ال...  ها:   ... قلقه بًبرة ًٌل

 rema طرنه بتوو الهًسوبٍي ػاحبً

 .....  وػلو



 اجٍلل وا لحس زٓت َا سالم.... :  بَؾب ازم

+.... 

....  رزه ًَتنر اى زوى وجهه ٌٔ الهاتّ واُلق

 الَرور بل....  شاته بحس الَرور أٌه سازة َا ٌين

 ػاحب المٍالٌٍ ازم أٌه...  قواًسه وًه نَتيل

 ًلٍها َقال وا أو....  الهجهوًه طرنات

 الحسَس وإٌتاج للغلب  اآلزم وجهوًه

 التً اليالهٍه الهجهوًه تلل....  والهيهار

...  اليالهً اإلٌتاج سهاء ٌٔ ًتٍق اسن لها

 الهيهارَة الهًسسة بٍي تتًوو ٓضرناته

 تللب لٍحغل الحسَس وتغسَر وإٌتاج

...  ًربٍا االول الهرنس ًٌل الهجهوًه

نس  اليالهً والتغسَر اإلٌتاج ٌٔ االوٌل والهرا

 تتهآت الصي الوسٍن هصا المٍالٌٍ آزم.... 

 ٌٔ... بهن َباٌل ال لمًه اليالن جهٍالت ًلٍه

 طً أجل وي رلقي الًساء جهٍى ٌنره



 آزم....  ٓقف ورسوته الرجل وتيه وهو واحس

 َهتلل....  سًه ٢2  الخًٍٍاتالح أوأل ٌٔ طاب

 أى َجب اٌه ًًه َقال وا اقل الجهال وي

 ٓهو.. وساوته لضسة السًٍها وجال ٌٔ َيهل

 الجهال رأيه صَتوٌٍه رؾراء ًٍوى َهتلل

 ٌٔ ُاَه َجيله حاز واٌّ...   بضسة الويه

 الجهال رأيه ُلٍنه وطْاه  .... الوساوه

 به حقن رٍّْ رأى وشقي...  والوػّ

 والوػّ الجهال ٌٔ القٍاسٍه االرقام ىجهٍ

 بقاوه وضسوزة بيؾالت رأى وجسس... 

 طاب اكول ًَتذب قس أٌه حتً جسااا كوَله

 .... اليالن ٌٔ

 أٌه اال...  والوساوه الحراء هصا نل ورُن

....  ووتمبرة وتسلقه ًًٍسة طذغٍه َهتلل

 بل....  وجهه ٌٔ بالوقوِ َْمر وي نل َهحً

 تحسي ٌٔ أحسهن ٓمر اشا األنبر والهغٍبه



 ٓيال آزم َغبح ًًسها....  المٍالٌٍ آزم الًهر

 أحس ٓال....  طْقه أو رحهه بال وَلتههه نالًهر

 روٓا إلٍه الًنر أو أواوه الوقوِ ًٌل َجرؤ

 ...+ وًه

 الهلحق الحهام اٌل لٍسلّ  .... سرَره وي قام

....  الٍووً الهًيص حهاوه لٍأرص بَرٓته

 حول وًضْه َلّ وهو الحهام وي ررج

 بَرٓته ولحقه ارري ُرٓه اٌل لٍسلّ رغره

نبر تحهل التً الهالبس ُرٓه وهً....   ا

 اليالهٍه الهالبس وارنات واًٌل وأٌُل

 سوزاء بسله وي الهموٌه والبسه لٍرتسي  ....

 اسوز وحصاء أسْلها وي ابٍؽ بقهٍع

 سوزاء  ًالهٍا  االٌُل fossil  وي وساًه

 ػورته لٍمهل  الهْؾل ًقرة ورش...  اللوى

 .... والجاشبٍة واالٌاقه الوساوه وي الرأيه



 لسٍارته واتجه....  الْذن قغره وي ررج

 هو هصا....  لضرنته لٍصهب َسَرها BMWال

 ٌٔ زأها َموى أى َحب الصي المٍالٌٍ آزم

 واحسة بذقوة ولو َسبقه أحس ٓال...  الهقسوه

 6.... طٍّ اي ٌٔ

 الهوهْات ههسات ٍسهىل طرنته اٌل زلّ

 َلٍق ال بَرور لٍتجه...  ًًه واؿح بإًجاب

 ٌٔ اليلوي السور اٌل لٍغل الهغيس اٌل به اال

 لٍبسأ ارتْاًها ٌٔ البرج تضبه التً طرنته

 ...+ ًهله

 ..... بهرح ازم ومتب َقتحن وهو ًٌل

 زي الٍَبه ابًً َا اَه  ....: بؾحل لٍرزِ

 الضَل ًي ُاَب وْتري َا َووٍي....  نلها

 َا وحضتًً وربًا بس....  ٍٓهن ووسبسًً

 .... زووً



 أٌل لوال وهللا....  زووً:   .... بتهمن ازم

 زًٓتل نًت اٌا لالسّ الَتت ػاحبً

 .... زلوقتً وماٌل

 روؾاى َا بهسر ًن َا اَه.... :  بؾحل ًٌل

 ... وبتهسرش

 الغبح ًٌل ًٌل َا اَه ًاوز....:  بتًهٍسة ازم

!... 

 اسألل جاي ًن َا وٍْص...:  جسَةب ًٌل

 Rema طرنه وى أوتً اإلجتهاو هًيهل

 .... ! أبلَهن ًضاى

 لٍتابى...   ٢ الساًه بمره رلٍه  ....: بتْمٍر آزم

 وتلًَ ولًَ اإلجتهاو تأرٍر أي....  بتحصَر

 .... نهاى الضرنه وى التياقس



 اَه بس.... بهرح لٍتابى...  تهام...:  بإَهاء ًٌل

نٍس الغبح ًٌل ابًً َا الحالوة  الهوهْات ا

 ... ًانسوك

 طوِ روح ًٌل َا بررررة  ....: بَؾب ازم

 .. برررة َال...  وقروز ٌْسل اًتبر واال طَلل

....  ػسَقه وي بذوِ وسرًا َذرج وهو ًٌل

 َا بذتل وٍله َا...  هٍتٍَر وا ًهرة هاااااح: 

 .... ًهرك ػاحب ٌٔ االسوز حنل َا...  ًٌل

 .... هًا لسه اٌت ًٌل:   ..... ًاٌل تبغو ازم

 وجررري.....  رالظ ررجت وربًا ال:  ًٌل

 زرسا وَلقًه آزم به َلحق أى قبل وسرًا

 ....+ جٍسا َيلهه

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 اول وي َموى أى َهمي ال الحب أى قال ووي

 ♥ ��+.... ػسٓه



 زازتها التً الرأيه خٍابها ترتسي وهً رواى

 باللوى ٓستاى....  وي والهموٌه هاالج

 باللوى حسام وًتغْه وي َهر المضهٍري

 والوػّ الجهال رأيه وًها جيل....  االسوز

 شلل هو جهاال زازها ووا....  اَؾا واإلحتضام

 به تَقً ناٌت الصي االسوز باللوى الحجاب

 2.... القوَل البًً طيرها

 ارتست بيسوا الضقه وي تذرج وهً رواى

 حاجه هاتيوزي واطٍه اٌا واوا  ....: بسهاوال

 .... سوسو َا

 حس ولو ٌْسل وي بالل رٌل:   .... بتمرار االم

 ... وًه وتذسَهاش حاجه ازالل

 اٌا ًلٍمً حرام واوا َا:   .... بتصور رواى

 ٌاقع....  نسا بتقولٌٍل ولسه 2٢ال نهلت

 واوا ًًس اوزَمً تياٌل قالل حس لو تقولٌٍل

 .... اهوي وتروحٍص



 رلٍمً...  نسا بالنبف اَوة... :  بؾحل االم

 وٍْص َا المالم واسهيً بت َا طاكرة

 ... تاٌٍ جاويه

 نلٍه حتً زي برؿه احسي.... :  بهرح رواى

 االول وي قولتلل اٌا...  زناترتها زي ويقسة

 رواى لتجرري....  البٍت ٌٔ وقيسًًَ جوصًًَ

 طبضب ورزة ابو بها َلحق أى قبل بسرًه

 ....+ اوها

...  ٍٓها تسمي التً البًاَه وي رواى لتذرج

ٌٍ  سٍارتها ورنبت للجراچ ووػلت خوا

.....  ربها اليضرَي القرى وي القراز القسَهه

 ....  الجاويه   اٌل بها واٌقلقت

 هااااح....:  تقوز وهً بهرح ٌْسها ٌٔ لترزِ

 وي اَه هٍيهل ناى ًارِ وص الواحس وهللا

ٌٍ ناى زةور  ابو َا ٍُرَل  تذًت زلوقتً زوا

 َوم نل زي الغباحٍه التهارَي ًٌل تسلهٌل



 برٌته هاتْها ػوت لٍغسح.....  ساًه ونل

....  الهيتاز الضيبً بههرجاٌه أو... الهيتازة

 ولٍاااااى الًساااله طف..  الَسر بحر ٌٔ ًاَن

 ���.... اواااى والو والبر الضر ولٍها بقلوب

 رٌٍي تهاوا وتًاسٍه هاالًٍُ تًًَ وهً رواى

 ًٌل وبًً الْاااااًل ٍٓها زوٌٍا:   ....هاتْها

 ��... الهْيووووول

 برٌته ارررري ورة وَرى الهاتّ لٍسمت

 .... الهسًجه

 ٓغٍٍٍٍٍله:   .... بَؾب تجٍب وهً رواى

 بًتً َا بسببل االًٍُه اًًُ ًارٓه وص بجس

 االًٍُه اسهى ًضاى نسا بيس ناوله رٌه رٌٍ

 .... طوَه نلها

 ػسَقه وهً....  األرري الجهه ًٌل وٍار لترز

 نلبه َا اٌتً َيًً....:  الجاويه ٌْس ٌٔ رواى



ٌٍ  االًٍُه بتسهيً االرر ؤٌ زا نل ارى ساَبا

 وًل طٍذه َا...  ناوله رٌه رٌٍ وتقولٌٍل ال.... 

 حاكاه اٌتً الٌل التماتل ووهرجاى اٌتً لله

 ... زا تلٍْوٌل ٌٔ

 ٌٔ وتَلقٍص بت  ...:. بهرح رواى

 نًت وجوزهن لوال ًارٓه وص اٌا الههرجاٌات

 ... ازاي هيٍص

 رٌه هتحقً نًتً قغسك.... :  بؾحل وٍار

 رواى َا جسَس وهرجاى َوم نل...  ازاي

 ازاي اٌتً بس آهن ٌْسً اٌا.... ارحهًٍٍٍٍ

 نلٍه ٌٔ الهجًوٌه وبًته زنتور ناى بابانً

 هرجاٌاتو وبتاًه وهبله السي زي ًالٍه

 ... !! نسا تماتل

 وبيسَي..  زًوة ولمٍص.... :  بؾحل رواى

 ًلٍمً حرام الغبح ًٌل اَه وزٓت اَه نلٍه



 ًلٍها قربت رالظ اٌا َال.....  تْمرًًَ لٍه

 ؟...  زلوقتً ٍٓي اٌتً اهو

 الجاويه نآترَا ٌٔ....:  بَؾب وٍار

 الجسَس اَه َوم نل زي وستًٍانً هتالقتًًٍ

 ؟.... 

 قربت رالظ اٌا قهر َا اطتا:   .... بهرح رواى

 ... نهٍي ٌٔ التقْص بقً اقٌْل اهو اوػل

...  رٌب َا ػبرٌٍ! ؟؟؟ اتقْص.... :  بؾحل وٍار

....  ويانً اررتها اطوِ اوا ارتً َا اقٌْل

 ... الهاتّ وأُلقت

 للجاويه وتجهه سٍارتها تقوز وهً رواى

 هاسٍارت لتوقّ....  ورورَا زحاوا لتجس....

 .... بتصور

 بهرح لتتابى....  زحهه وقت وزا َووووه -

 بمرة اػال اٌا ًضاى احسي... اقلل وال.....



 الهحاؿرة احؾر ًاوزة ووص زا السنتور

 َا زًواتل حالوة نسا اَوووووة َاااااه....

 زي هحؾر وص اهو ورزة وأبو اٌتً سوسو

 2...... بالنبف قولتً وا

 وي ٍارةس ػسوتها حتً نالوها تمهل لن

 .... الذلّ

 ًااااااااااااااااااا:  بغسوه تضهق وهً رواى

 حغااااال الٌل اَه اليربٍاااااااااه الااااااااااا

 قتل تًوي وهً السٍارة وي بسرًه لتًسل.....

 وجهه وي الَالٍه بسٍارتها شلل ٓيل وي

 ..............!!!!+ ولمي....  ٌنرها

 !لرواى؟ سٍحسث واشا

 !؟؟ سٍارتهاب هصا ٓيل ووي

 رواَه وي القازوه الحلقه ٌٔ سًيرٓه وا هصا

.... 



 ♥ + وجًوٌة ًضقت

MAFIA ❤ + 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 ❤ + الحاٌٍة الحلقة

 رواى وٌسلت ًربٍتًٍٍٍٍٍٍٍ ًااااااااااااااالااااااااا

 هصا ٓيل وي قتل تًوي وهً السٍارة وي

 .... ٌنرها وجهه وي الحهي الَالٍه بسٍارتها

 ٌسل الصي للضذع تتجه وهً بَؾب رواى

 حٍواى َا اٌت.....: الَالٍه سٍارته وي اآلرر هو

 ليبه الًاس ًربٍات هً وال تْتح وص

 .... ًلٍهن تسوس واطً

 زي اليربٍات ٍٓي هً....:  بسذرَة الضذع

 ..... ًربٍه زي بتاًتل زوبه بتسهً اٌتً



 ٌْسل وْمر اٌت.... :  طسَسة بيغبٍه رواى

 وي اٌُل ًربٍه ًًسك ًضاى هو يوٍ

 وص...  ًلٍها تسوس واطً تبقً بتاًتً

 .. اًهً اٌت وال تْتح

 ٌْسل احتروً.... :  نبٍر بَؾب الضذع

ٌٔ بت َا  .... وٍي وى بتتملهً اٌتً واًر

 وٍي وى بتملن هموى.... :  بسذرَه رواى

 وارسة وص واٌا حسًً تاور تموٌص...  َيًً

 .... باٌل

 الٌل اٌا اول روح َا ال...:  . بحقه الضذع

 الٌل المالم ًٌل الضهس ورا اوزَمً وهمي

 ....اٌا...  زا قولتٍه اٌتً

 ... وًها ػْيه تلقً..  َمهل اى وقبل

 وا ًٌل قتلها ًَوي وهو بَؾب وًها لٍقترب

 .... ٓيلت



 ... زا ًهلتٍه اٌتً الٌل اَه....:   بَؾب لٍرزِ

 تستاهل...ت....  :  بذوِ تتراجى وهً رواى

 وويتصرتص...  ًربٍتً ربقت ًضاى

 .... اول روح َا بتقوٌل وزلوقتً...

 بسرررًه ورنبتها السٍارة ٌاحٍه رواى وجررت

 .... اًتقست نها أو....  وًه هاربه طسَسة

....  هيهيهيهى.... :  طرَرة بؾحمه رواى

 ..... هااااو وًٍهن هربت لله الحهس

 آتٍرَاللم لتتجه الجاويه اٌل رواى وػلت

...   وٍار ػسَقتها لهقابله بها الهلحقة

 وهً لهٍار الهقابل المرسً ًٌل لتجلس

 .... بَؾب تتًْس

 حٍواٌه َا اَه....:   رأتها ًًسوا بذؾه وٍار

 ... لٍه نسا اتأررٌت



 َا ٌْسً ارس بس استًً.... :  بؾحل رواى

 َا حغٌل الٌل هتغسق وص...  سٍس سً

 ... سٍس سً

.... :  الهساح ٌٔ ػسَقتها تجاري وهً وٍار

 ... اوًٍٍٍه َا اتملهً

 ربقتًً جاَه واٌا أػل....  :  بهرح رواى

 االزب وقلٍل اًهً سواقها ًربٍه

 هههههه ؿرباه قووت... اسٍبه...  وبٍتيصرش

.... 

 بتتملهً وال بتؾحمً اٌتً....  :  بضهقه وٍار

 .... جس

 لترزِ....  وساوته وتتصنر تتصنره وهً رواى

....  حغل الٌل زا وهللا اه.... :  وورح سبٍلبت

 َبقً  وزالقهر ووسٍن ًًُ ًضاى هو وال

 .... هللا رلق ًٌل َسوس واطً



 رب َا والًبً ههههههههه....  :  بؾحل وٍار

 وغاحبه....  الغابرَي ًوؼ ًلٍا ًوؼ

 .... وهللا هبله واحسة

 اٌتً وًً ٓونل اَه بقلل....  :  بهرح رواى

ٌٍ ًارٓه  اَه هًيهل بقً قولٌٍل...  بلهه ا

 اٌا وال وحاؿرات بتحؾري اٌتً ال السًازي

 .... ٓضله طوَه َا ازاي هًًجح بحؾر

ٌٍ قالل ووٍي هاااااو..    :  بؾحل وٍار  ا

 اٌا واوا َا ال.. بووه َا صَل وص اٌا وبحؾرش

 للسٌٍا كًاش ؿاربه صَل وص تيلٍن بتاًه

.... 

 ًهري ػسوه ًٌل اووٍجاز.... :  بضهقه رواى

 وحاؿرات بتحؾري بقٍتً...  ٍٓمً

نري ٌٍ اَه ًهلتً...  وبتصا  َا وراَا وي تا

 ... سيسَه



 َذربٍتل.... :  بضسة تؾحل وهً وٍار

 نْاَه اَه بقلل....  ههوووت وربًا اسمتً

 ًضاى زي الهحاؿرة ٌحؾر َال وقووً رًُ

 ... وههه

ٌٍ بورًً زنتور َووووة.... :  بتأّٓ رواى ....  تا

 .... بقً َتقاًس ٌاوي وص الراجل هو

 وقولتلمٍص اٌا هو هههههه.... :  بؾحل وٍار

..... 

ٌٍ اَه وذبٍه.... :  الغسوه تهحل وهً رواى  تا

 .. بت َا ًلٍا

 تقاًس بورًً السنتور وص.... :  بجسَة وٍار

 .... جسَس زنتور وماٌه وجه ٓيال

 َا لله الحهس....  بجس زا اَه.... :  بغسوه رواى

 رب َا نلها والملٍه السناترة بقٍت ًقبال رب

.... 



 َال...  ٓغٍٍٍٍله َذربٍتل.... :  بؾحل وٍار

 ... الهحاؿرة ٌلحق ًضاى بًٍا

 قولت اٌا...  ارتضً َا َال....  :  بهرح رواى

 .... اػال االول وي اتيلن ًاوزة وص لهاوا

....  نلٍتهن ٌٔ الهسرج اٌل الغسَقتاى اتجهت

 .... الغّ ارر ٌٔ اىوَجلس لٍسلْا

 والوساوه الجسَة ًلٍه َنهر طذع لٍسلّ

 السٍها به الجهٍى اٌبهر...  الوقت ٌْس ٌٔ

 الوسٍن هصا ًي بالتحسث بسءى اآلٌت الْتٍات

..... 

 الهماى ٌٔ َقّ وهو...  الضذع لٍرزِ

 اٌا......  ًلٍمن السالم....:  للضرح الهذغع

 ال وازة لٍمن هسرس.....  اسالم زنتور

translation ٌبسأ َال...  برًً السنتور بسل .... 



...  َتحسث لهي األرري هً رواى التْتت

ٌٍ  احٍٍٍٍٍٍه....  :   نبٍرة بغسوه وطهقت خوا

  طاَله اٌا أى ؿاوًه اٌا رالظ نسا.... 

 ... ٍٓا ٓاهه ابله طهاته َا...  الترجهه

 ورة والل بت َا اَه ٌٔ.... :  بإستَراب وٍار

 .... تًحًً نسا واحسة

  َالهوااااااااي.... :  ػسوتها ٌٔ زالت ووا رواى

 .... الهازة طلت رالظ اٌا.... 

 ..... بووه َا نسا بس لٍه....  :  بؾحل وٍار

 ٓانرة... وٍار َا وتؾحمٍص.... :  بغسوه رواى

  اٌه ًًه لٍمً حمٍت الٌل الضذع

 .... بالقلن وؿربته باليربٍه ربقتًً

 ٓمرك الٌل اَه...  واله اه. : ... بإستَراب وٍار

 ... بٍه



 شات هو بٍه ٓمرٌٍ الٌل.... :  بغسوه رواى

 ... ٌْسه

 وص بت َا اَه بتقوٌل... :  ٓهن بيسم وٍار

 .... ٓاههه

 واٌتً قساول بغً بقلل... :  بضهقه رواى

 .....تْههً

 وٓاجاة السنتور ٌاحٍه لالوام تًنر وهً وٍار

 تقولٌٍل اوووًً .....  : بغسوه إلٍها التْتت

....... 

 اَوووووة..... :  بغسوه رأسها تهس وهً رواى

 ......+ هو

 االتًٍي:  اسالم السنتور إلٍهن التْت وٓجأه

 .... اٌتو أَوة...  زول ورا َتملهو قاًسَي الٌل

 زنتور َا ٌين...ى.... :  َقْوى وهن ووٍار رواى

.... 



 ..... بررة اتْؾلو...:   بجسَة اسالم

 .... نبٍر بإحراج الذارج اٌل ورواى وٍار  لتتجه

 هو....   :  رروجهن بيس  بَؾب رواى لترزِ

 بٍتملن قاًس ناى المل وا وٍي ٌْسه وْمر

 طذع....  لسه طرح وبسأش اػال هو... 

 ..... ُبً

 ربًا احهسي رواى َا رالظ.... :  بجسَة وٍار

 وؿربتًًٍ وماٌه لو اٌا زا...  بس كرزٌا أٌه

 الهازة وص نلها السًه طٍلتل ًتن بالقلن

 .... بس

 اٌتً ٌقغانً....  :  طسَسة بيغبٍه رواى

...  زلوقتً اَه اًهل رٌب َا اوووه.....  نهاى

نٍس ٌٍ حجه هٍذترو وحاؿرة نل ا  .... وَهسأ

 روحً....  ٌغٍحتً ًاوزة...  :  بهرح وٍار

 ... اػال ُلقاٌه اٌتً اًتصرَله



  ربف واحس اَه ٌٔ ُلقاٌه....  :  بيغبٍه رواى

 زوبه اَه َقوٌل بروز بمل وٌازل..  ًربٍتً

نباها اٌتً الٌل نٍس....  زي را  حاجه اقل زي ا

 .... اًهلها وهمي

 الهجًوٌه ػسَقتها ًٌل ؿاحمة   وٍار لتًْجر

 اقل َذربٍتل ههههههه... :  بؾحل لترزِ.... 

 ًهل لو اوال....  تيهلٍها وهمي حاجه

نبر وغٍبه  ..... اَه ًهلتً نًتً ا

....  :  قهٍغها َاقه تهسل وهً بحقه رواى

 أو...  الْرره زي وازبحه سمًٍه هقلى نًت

 ًٌل ٌْسه طاَّ الٌل الرووً السَل زي

 .... الذلق

.... :  وا بهماى تًنر وهً بذوِ وٍار

 ...!! روااى...ر...ر



....  :  بٍسها تهحل وهً بحقه تمهل وهً رواى

 وارٌل ًاسال ًلٍه هْرج  نًت اقلل أو

 اَه ًهل قالوٌل ولو...  تارسة تٍجً الضركه

 ..... حؾنابف َا بٍا اتحهرش هقلهن... 

نبر بذوِ وٍار ....:   رواى رلّ تضٍر وهً أ

 ٌْسل ًٌل تقوٌل زلوقتً تقسري رواى..ر

 ... الهرحووه

 لغسَقتها تًنر وهً بؾحل رواى

 هو...  والل بت َا اَه ٌٔ.... :  بإستَراب

 وال كار ًقلل كرزتل لها زا جوة الٌل السٓت

 .... اَه

 الٌل اٌا زا ال....  :  ُاؿب ًاٌل بغوت اسالم

 .... تقٍري هذلٍمً

....   بغسوه لتغرخ...  رلْها تًنر وهً رواى

 .... واااوااااا َا  ًااااااا: 



 َتقال اٌا....:   وًها َقترب وهو بَؾب اسالم

 .... وزٓت... رووً زَل...  صَل ًٍله وي ًلٍا

....  :  اسالم سهيه رٍْؽ بغوت رواى

 ... الضتٍهه باٌق وسهيص أٌه لله الحهس

 َا اٌتً.... :  بجسَة لهٍار َضٍر وهو اسالم

 الهحاؿرة تسرٌل تتْؾٌل تقسري استاشة

ٌٍ  ... تا

 َا طمرا.... :  وسرًة   للهسرج تتجه وهً وٍار

ٌٍ وأسْه زنتور  ... اتملهت ا

 .... ٌلاتْؾ.... :  بإَهاء اسالم

 .... أواوه الهغسووه لرواى ًَنر وًاز

 زنتور َا واٌا..  و... :  للهسرج تضٍر وهً رواى

 ... ازرل وهمي



 وْمرة واٌتً... :   وُؾب بسذرَة اسالم

 بمل هقلل  زا وًل حغل الٌل نل بيس

 هتبسا وص الهحاؿرة ازرٌل اتْؾٌل بساكه

 ....+ ٍُرَل وي

 _____+ ستووووووووب_____ 

 الوسٍن ًًه قٍل نها أو....  السٍؤٌ إسالم

 تغّ لي الغْات تلل نل....  الرأى الجصاب

 االرقام جهٍى حقن ٓقس الضسَسة وساوته

 .... والوساوة الجهال ٌٔ القٍاسٍه

 البارزة بيؾالته للَاَه قوَه بًٍه لسَة إسالم

 سوزاء ًٍوى....  للَاَه الْارو وكوله بضسة

 الهًحوت شقًه وى تتهاطً الويه جهٍله

 زازه الصي االسوز الضير بيؽ وبها بسقه

 وغّْ اسوز وطير.... وجهال وساوه

 بحق وسٍها ٓماى....  القهحٍه وبضرته بيًاَه



 وي ُراوه ٌٔ تقى قس الْتٍات جهٍى إى بل

 .... رؤَته ًًس األوٌل الًنرة

+__________________ 

 بسسس...  ال....  :  بذوِ له تًنر وهً رواى

 .... واطٍه اٌا رالظ ناح..... 

 لذارج كرَقها ٌٔ لتهضً واستسارت

 وػوت بَؾب اسالم لٍرزِ....  الجاويه

 وذلغتص لسه اٌا ًًسك استًً....:   ًاٌل

ٌٍ....  ويانً نالوً نوى اوا ورة وتا  بملهل ا

 ... وتهضً وتسٍبًٍٍص

 هً وُؾب بيغبٍه له تًنر وهً رواى

 وهسقتًً كرزتًً...  اَه ًاوز ٌين....:  األرري

 نسا قبل وحاؿرة وي اكرزت وا ًهري واٌا

ٌٔ  .... اسهيل ًاوصٌٍ االرر و



.... :  طسَسة بيغبٍه لها َتجه وهو اسالم

 بتاو القلن ًٌل الٌسول رواى َا بالله وأقسن

....  زلوقتً ًلٍا قولتٍه الٌل والمالم.... الغبح

 .. اوضً اتْؾٌل

 ٌْسل وْمر اٌت....:  وُؾب بتحسي رواى

 .... وٍي

 لٍتابى...  السٍؤٌ إسالم....:  بحقه اسالم

 .... هٍربٍمً الٌل....  روٓها رؤَه ًًس بَؾب

 ٍُر الهسرج اٌل واتجه األرٍرة جهلته قال

 .... الهجًوٌه تلل به تحرخر بها ًاْب

 لقاًه َسلّ وهو بَؾب ٌْسه ٌٔ اسالم

 اٌا....  وٍي ٌْسها وْمرة...  :  الهحاؿرات

 .... وقاوها هيرٓها

 وهً بَؾب الملٍه رارج تتجه وهً رواى

 ولْته بقرَقه االرؼ ٌٔ بقسوها تسبسب



...  هيرٓه اٌا وٍي ٌْسه وْمر... :  ووؾحمه

 اػقبحًا كالها أوله وي واؿح َوم اػال هو

 ...+ ورزة بأبو

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 قغه بساَه هً قغتل ٌهاَه تموى ربها

 تحسث الحب ًْٓ....  آرر لضذع جسَسة

 ♥ +....  الهيجسات

 ....+ بضسة ُاؿبا ومتبه ٌٔ ناى

... :  الهمتب ًٌل بٍسه َذبف وهو بَؾب ازم

 .... الهًاقغه تذسر الضرنه ًٌل َا اَه َيًً

...  زٌبًا وص  آزم َا وهللا....  :  بذوِ ًٌل

 M.K  طرنه بس...  ًلًٍا الٌل ًهلًا احًا

 .... الهًاقغه تمسب ًضاى اليهال رطت

....  وياهن حساٌب اٌا....:  وتوًس بَؾب ازم

 سٍؤٌ َا واطً...  الوجوز وي الوحٍهن ورٌب



 الٌل المٍالٌٍ آزم وص....  ألًرٓل وهللا الملب

 ًاوزها هو حاجه وًه وَارس َتحساه َْمر حس

+... 

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 +؟؟ السٍؤٌ هو وي*

 زنتور السٍؤٌ بإسالم ًالقه ألزم وهل* 

 +؟ بالجاويه رواى

 وي القازوه الحلقه ٌٔ سًيرٓه وا هصا* 

 +وجًوٌة_  ًضقت....  # رواَة

MAFIA ❤ + 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 ♥ +.....  الحالحة الحلقة

 َا الًرٓل الينٍن وهللا:   بَؾب آزم

 .....+ الملب سٍؤٌ



 وص...  آزم َا اَه ًٌل ٌاوي:  بإستَراب ًٌل

 ... وسترَحلل

 اٌا الٌل بقول واٌا أوتً ووي:   بَؾب آزم

 ... َال طَلل نهل روح....  ًلٍه ٌاوي

 بس ػاحبً َا حاؿر....  :  وروِ بإَهاء ًٌل

 نبٍر راجل زا ًضاى تأشَه بالش ًلٍل بالله

 ....و السي ٌٔ

 لو....  ًٌل.... :  ُاؿبه بًبرة َقاكيه وهو آزم

 ٌْسل اًتبر زلوقتً قساوً وي وهضتص

 ... ػحوبٍتًا وي حتً وزوقر

 حاؿر...  :  بذوِ رارجا َرنؽ وهو ًٌل

 ... رارج

 حس حف لو َيًً المٍالٌٍ آزم زا....  َستر ربًا

 .....+ َرحهه هللا َبقً...  زواُه  ٌٔ

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



نرهل نٍّ اربرًًَ وجًوٌتً   ا

 اسهح لي واٌتٍاػبحتٍؾهًههتلماتٍالتً

  ♥....  ابيضقه ٍُري ألحس

+ 

....  :  ًاٌل بغوت الهًسل تسرل وهً رواى

 بابا الٌل َا ست َا اٌتً....  وااااوااااااًييى

 ٢.... اتجوزها

 ٌٔ.... اَه.... :  بذؾة وسرًه ترنؽ وهً االم

 .... وات وٍي...  اَه

 اسوء زا واوا َا وٍي وات.... :  بلقن رواى

 ..... اسوء

 الٌل بت َا اَه....  :  بذؾه تلقن وهً االم

 ًلٍمً حرام رؾتًًٍ احمً حغل

 .... اَه ٌٔ اٌققً....



 قررت اٌا بس واوا َا وٍْص.... :  بهرح رواى

 سًه لهسة بتاًتً الجاويه وى ًقس اجسز

 ..... نهاى

 ... اَه َيًً ٓاههه وص.... :  ٓهن بيسم االم

 الجاويه ٌٔ هقيس َيًً....:   بهرح رواى

 ٍٓها قيس اسالم ورزنت لو زا...  سًه نهاى

 .... بس واحسة سًه

 وسًه....  وٍي اسالم زنتور....  :  بيغبٍه االم

 .... اَه ًهلتً وغٍبه َا تًققً وا..... وٍي

 واوا َا وٍْص...  :  للجري تستيس وهً رواى

...  نسا بسٍقه حاجات طوَه....  وههن.... 

...  وو.. بالقلن بتاًً الجسَس السنتور ؿربت

 ... السًه وهيٍس...  الهحاؿرة وي واكرزت

 َذربٍتل َلهووووي.....:   وػراخ بلقن االم

 ... َلهووووي



 .... السلى ٍٓي نسا وص ال...:   بهساح رواى

 ورحهه..... :  طيرها وي تهسمها وهً االم

 بيس وي هو....  وربٍانً ألنوى رواى َا الَاٌل

 رالظ هرقلٍس ٌْسل وْمرة وات ابونً وا

 وي وتقرزي... الًاس ٌٔ تؾرٌب واطٍه

 ... الجسوة بًت َا ٓاطله َا الهحاؿرة

 رالظ....  :  وًها هاربه تجرررري وهً رواى

....  حجه َا َوول ومًص...  واوا َا

 ورزة ابو بالااش الااااااااااا ًااااااااااااااااااا

 .... ًااااااااااااااااااا

 ..... الهسِ وًتغّ ٌٔ بووووم -

 ..... هٍحن هاأرٍ ػوت هصا ناى

 .... وترحهٍهاش واوا َا ازَلها.... :  بهرح هٍحن

 وص زي الهقضه ًغاَه واوا َا رسي

 ... ًضاٌها رسارة



....  :  رلْها وتجري اليغاَه تأرس وهً االم

 ..... الربٍمً رواى َا ابونً ورحهه

 الباب لتَلق لَرٓتها تجرررري وهً رواى

 َا الًرٓل وربًا ًااااااااااااااااااا.... :   وسرًه

 َتْل الحغار اوا ًلٍا استًً الملب هٍحن

 .... هيرٓل ًلٍا وي

 وال...  اجرري اجرري....  :  بؾحل هٍحن

ٌٔ .....  بتحبي واوا زي حاجه تيهٌل هتير

 باليغا اوه ؿربته جهلته َمهل أى وقبل

 ..... احؾرها التً

 َا واٌل اٌا واوا َا اَه ًاااااااا.... :  بغراخ هٍحن

 .... لهبً

 ٌسٍت اٌا ػاَى َا اَه والل.... :  بَؾب االم

 بتملههن نًت الٌل البًات ًٌل احاسبل

 هجرس تاور ٌْسل ٓانر ػاَى َا.....  الغبح



 وارتل اٌت هًا تياٌل....  بًات وبتملن

 ... جسَس وي تتربو ًاوصَي

 وََلق اآلرر هو لَرٓته َجري وهو هٍحن

 واٌا وهللا ليبه زي اًاااا واااوااا َا.....:  الباب

 َهوتو َيًً َرؿٍمً....  االًساء وي بحهٍهن

.... 

 الغسر واٌت اول روح َا ال..... :  بيغبٍه االم

 .... هٍحهٍهن الٌل الحًٍي

 ازَمً طوٓتً.... :  وسهتًه بهساح هٍحن

 ابسا ًلٍا وٍهوٌص اٌا...  بًْسل قولتٍها

 ...+ help ا ووص help بتقوٌل بًت اطوِ

 ًهلها لتمهل الهقبد ٌاحٍه تتجه هًو االم

 رب َا الغابرَي ًوؼ ًلٍا ًوؼ....  : 

 َيًًٍ...  ًبٍف وواحس..  هبله واحسة وذلْه

 ...+ والزي ٌٔ حنً ًٌل



 ُرٓهن وي وهٍحن رواى وي نال لٍذرج

 لو اٌا وا.... :  واحس بغوت االم وى وَرززو

 ....+ ٌْيوٌٍ ناٌو اراٌب جوز وذلْه

~~~~~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~ 

 الٌل الهجًوٌه تلل ٌٔ َْمر جالسا   ناى

 ..... الغباح ٌٔ ؿربته

...  رواى..... :  اسهها َرزز وهو ٌْسه ٌٔ اسالم

 رسارة َا...  حلو بس ُرَب إسهها....  رواى

....  السٌٍا وش ًٌل نتٍر هٍْؾل وص اسهل

 بًت وال زا..  بالقلن تؾربًًٍ ازاي هيرٓل اٌا

 الذوِ وي ًًًٍ ٌٔ تبع قسرت حٍاتها ٌٔ

 اٌا.... بالقلن وتؾربًًٍ اوزًه َا اٌتً تٍجً... 

 ٢... هيرٓل

 .... تلل حالته ٌٔ وهو والسته ًلٍه لتسرل



 الٌل اَه.....  حبٍبً َا اَه:   بإستَراب االم

 .... هتيرٓها الٌل زي ووٍي....  وسهرك

...  حاجه وال واوا َا ال....  ها....  :  بتوتر اسالم

 .... ٍٓي بابا لاوا

 اٌت وا...  الضَل ٌٔ لسه....:   بجسَة االم

 زارل رالع ٓاؿً وص باباك ًارِ

 .... ًالهٍه طرنه وى وًاقغه

 اٌا َال...  رب َا وياه ربًا... :  بسًاء اسالم

 ًًسي ًضاى المل ست َا اٌام هروح

 .... بسري وحاؿرة

 ًٌل تغبح حبٍبً َا واطً....:   بحًاى االم

 ... رٍر

 .... الباب وتَلق لتذرج



 سلبت ٍٓهي وجسزا بتْمٍرة اسالم لٍيوز

 بسأت ٌنرة وجهه وي والتً بجرأتها ًقله

 .... ويه ًَتهً ال تحسي

 اٌا..  رواى َا واطً....:   بَؾب اسالم

 ...+ اَه هٍيهل السٍؤٌ اسالم هورَمً

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 هطرنت لجيل حل ٌٔ َْمر ومتبه ٌٔ ناى

 ازم طرنه أى وي بالرُن....  الهًاقغه تمسب

 تؤشَها لي التً اليالهٍه الضرنات وي تيتبر

 اى اال...  نتلل وًاقغه رسارة اٌهله بقسر

 لجيله الهوقّ سٍس ناى وي هو آزم ًًاز

 بتحسي أواوه َقّ وهي االٌتقام َوز

 .... حقه وي وًاقغه وَمسب

 َا واطً.... :  بَؾب ٌْسه َحسث وهو آزم

 وي ورة ألول أى ٍٓل َيجبًً...  باطا سٍؤٌ



ٌٍ حس هٍقّ ارٍرا سًٍي ًضر  بس....  َتحسا

 لٍقّ....  هٍقول وص لٍا تحسَل لالسّ

 طّ ٓيل ًَوي وهو الضرنه رارج وَصهب

 ....+وا

....  الحهي الباهنة سٍارته َرنب وهو آزم

 سٍؤٌ َا واطً....  :  بذبج ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 الٌل بقً استحهل ًْسلل جبته الٌل اٌت....

 ....+ هٍجرالل

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 وهل الهًسل تتْقس ببقّ الَرٓه وي ررجت

 ..... ال ام تقارزها وازالت والستها

 الَوله اوًا...  لله الحهس هااااح:  بتًهٍسة رواى

 .... هًا وص



....  :  بَؾب طيرها وي تهسمها وهً االم

ٌٍ اٌتً هجسو َا وٍي الَوله اوًا  وْمرا

 ..... ًهلتٍه الٌل هًسً

 وااااوااااا َا ًااااااااااااااا....  :  بغراخ رواى

 .... بالٍس طيررررري سٍبً....  طيرااااااي

 اٌا زا حٍلتها َا وٍي بالٍس.... :  بَؾب االم

 السنتور ٌٔ نسا تيهٌل ازاي نلبه َا هيرٓل

ٌٔ....  بتاًل  َووٍي نل الٌل الًاس و

 .... وًل َضتموٌل

...  الهقوله بوهتً واوا َا.... :  بهساح رواى

 اقلل وبيسها ال تقوٌل بالٍس اقلل الهْروؼ

 k وتقوٌل....  بالٍس وبيسها ال وتقوٌل بالٍس

 ... ٓههتً

 ...: ........ بغسوه االم



 اٌتً لٍه نسا بغاٌل اَه....  :  بهرح رواى

 ..... اَه وال وسرسج روستٍقه وتيرٍٓص

 الصي الغساو وي رأسها تهسل ًوه االم

 اٌا ال.... ال.... ال.... :  الهجًوٌه تلل لها سببته

 وْمرة نًت.... زلوقتً وجًوٌه اٌل واخقه

 احًا...  الاااااا بس...  كبٍيً طّ زا أى زواى

...  رواى َا الهجاٌٍي وستضًْ ٌوزَمً الزم

 ..... كار الٌل ًقلل ًٌل اكهي الزم الاااا

 .... ٓررة هو واوا َا اَه كار. : ... بؾحل رواى

 اٌا بقً بغً....  :  رواى طير تضس وهً االم

 بمرة...  تيقل بمرة وبقول سانتالل نًت

 الٌل الياقله البًات زي نوَسه تبقً

 هبله تبقً اٌل توػل لمي....  بضوٓهن

 الٌل بقً زا....  نهاى بتاًل السنتور وتؾرٌب

 ... ًلٍه اسمت وهمي وص



 وااااوااااا َا ًااااااااااااااا.... :  بغراخ رواى

 بٍقول بسء الٌل هو وبيسَي وهللا رالاااظ

 ..... زوبه ًربٍتً ًٌل

 هلن زا...  الغازقه واٌتً ال.....  :  بسذرَة االم

 تؾربٍه ًضاى وبرر وص وبيسَي....  زوبه

 **** َا نلبه َا بالقلن

 َا بقً طتاَن نْاَه وا....  :  بهرح رواى

 األوهات ٓذر َا ارالقل هً اَي... . سوسو

...... 

 إى بمرة...  اسهيً...  بت...  :  بَؾب االم

 ؟ ػح وحاؿرة ًًسك اٌتً هللا طاء

 ... لٍه...  واوا َا أَوة....:   بإستَراب رواى

 السنتور ًٌل هتروحً....  :  بَؾب االم

 ٓاههه...   بَؾب لتتابى.....  تيتصرَله بتاًل

 ... َْههل ورزة بوا اجٍب وال بت َا



....  لهٍي اًتصر بس استًً....  : بسذرَة رواى

 اَسي َبوس َجً الهْروؼ الٌل هو زا

 وكرزٌٍ....  ًربٍتً طتن أٌه اساوحه ًضاى

 .... و.... 

 نلهه اقول اٌا...  اسمتً.... :  بهقاكيه االم

 ويانً اجً وال رواى َا ٓاههه...  تتًْص

 ... ياهو اتْاهن ًضاى للهسَر الجاويه

 وص اٌا وهللا واوا.....  وسَر....  :  بؾحل رواى

ٌٔ ٌٕ  جاويه تاٌٍه اٌا رلق َا حرااااام...  ابتسا

 .... ًهٍس اسهيه واوا َا..... وسَر بتقوٌل ولسه

 اٌل الههن بقً لوا وال ًهٍس:  بسذرَه االم

 ناى ُلقاٌه الٌل اٌتً ًضاى هتيتصرَله

 احسي وأسلوب بالراحه وياه تتملهً وهمي

 .... سابقانً اَسَمً اَه ٌقول بس.... 

 .... بت َا ٓااااههه:  ًاٌل بغوت لتمهل



 ٓاههه حاؿر.... َووة....  :  بتأّٓ رواى

 ...+ ٓاههه...

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 البهجه لًٍضر الهسًَه أرجاء ًٌل الغباح واٌت

 وبساَه....  الًاس بيؽ ًٌل والتْاؤل والْرح

 .... اآلررَي وي تحسيو  اٌتقام

+ 

 وا لْيل وًسله وي للذروج َستيس وهو ازم

...  :  بذبج ٌْسه ٌٔ لٍرزِ...  ًلٍه ًَوي ناى

 قساوً َمسب السٍؤٌ السوي ارر ًٌل وص

 .... هيرٓل اٌا.... 

 لٍرنبها لسٍارته وَتجه قغره وي لٍذرج

 .....+ لوجهته بها وًَقلق

 ٍؤٌالس طرنه اٌل آزم وػل....  قلٍل بيس

 .... والحسَس الغلب إلٌتاج



 ههسات لٍسهى....  الهيتازة بهٍبته زرل

 .... ًلٍه اًتاز واؿح بأًجاب الهوهْات

 اٌتً....:  السٍؤٌ ومتب لسمرتٍرة بَرور آزم

 ...َااااا

 هصا وي واٌغسوت إلٍه السمرتٍرة التْت

 بيؽ به تحسق هلت....  الوسٍن الرجل

 ... الوقت

 التأولٍه ٌنراتل رلغتً لو.... :  بسذرَه آزم

 آزم للسٍؤٌ تقوٌل تسرٌل تقسري زي

 .... ًاوزك برة المٍالٌٍ

 ًٓسم َا حاؿر...  احن..... :  بذجل السمرتٍرة

 ... واحسة خاٌٍه...

ٌٔ اٌل  السمرتٍره ٌيهة لتسرل  باطا السٍو

 .... المٍالٌٍ آزم بهجّ لتذبرة



.. . ًٓسم َا اتْؾل..... :  تذرج وهً السمرتٍرة

 ... جوة وستًٍل هو

 َا.  .  :  بَرور السٍؤٌ لهمتب َتجه وهو آزم

...  طَلل وي بالل تذٌل تبقً نسا بيس رَت

 .... هللا رلق ًٌل تبغً تهضً وص

 ...+ للسٍؤٌ آزم وَسرل الباب لٍْتح

 هااااح....  :  بإًجاب زرل وا بيس السمرتٍرة

 وزاالس بذتل َا...  زا القهر اَه...  نسا ٌٔ هو

 ....+ رقٍبل ٌٔ ٌيهه َا

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 اٌا....  :  بَرور السٍؤٌ أوام َجلس وهو آزم

...  ابارنلل وال ٌْسً اقسولل جاي وص

 بٍقولو الٌل اتحسَت َيتبر اٌت باليمس

 ... الًهر ًلٍه



 باطا آزم.. ا.... :  ولحول بتوتر السٍؤٌ

 ...اٌااااا....

 رست اٌا ًارِ....  :  بَؾب آزم لٍقاكيه

 أو وًاقغه وبسرلص ًضاى....  لٍه زا اللقب

نسبها لها اال ػْقه ٌٔ...  بجسارة أ  ٌْس و

 برطً وص َيًً...  طرَْه جسارة الوقت

 ... باطا َا صَل انسب ًضاى الهوهٍْي

 آزم َا وهللا...  و..... :  وروِ بتوتر السٍؤٌ

 الهًاقغه...  إى... ا اًرِ ومًتص اٌاااا...  باطا

 طرنه ٓانرها نًت....  حؾرتل طرنه وى

 .... تاٌٍه

 وغسقل ٌْسً هيتبر.....:   بسذرَه آزم

 تحسي ٌٔ زرلت اٌل ٌْسل برؿه وهيتبر...

 .... طذغٍا اٌا ووياَا...  طرنتً وى



 ٍٓها َْمر رأْا السٍؤٌ تارنا اآلزم لٍذرج

 آزم لغالح وحتووه ٓالهًآسه....  آت هو

 .... المٍالٌٍ

 اتغرِ الزم اٌا ال....:  وروِ بتوتر السٍؤٌ

 بٍحغل الٌل ًٌل ابًً إلسالم اقول الزم...

+.... 

 ؿَف وي ًلٍه وَضً السٍؤٌ لٍقى

 ....... اآلزم سٍْيله ٍٓها والتْمٍر اليهل

 َا:  السٍؤٌ لهمتب تسلّ وهً السمرتٍرة

 َا ًااااااااااااااا.....  ًاوز ورق ٌٔ ناى.. ًٓسم

 .... َلحقًاااااااا حس...  حغل الٌل اَه ًٓسم

 ... ػرراتها ًٌل الهوهٍْي لٍجتهى

 حس....  هتتْرجو لسه اٌتو....  :  بغراخ ٌيهة

 .... بسرررًه باالسياِ َتغل

 ... بسررررًه هملههن اٌا... :  الهوهٍْي احس



 للهستضًْ باطا السٍؤٌ ٌقل تن وبالْيل

+..... 

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 قبل وي طذع لمً قال له

 ....!+ الجًوى اٌمٍاػبتًٍبليًه

 بَروره الهحاؿرات لقاًه َسلّ وهو اسالم

 لٍبسء....  ًي هًتملن اٌهارزة.... :  الهيتاز

 ... وحاؿرته طرح

 نيازتها ووتأررة بسررًه تسلّ وهً رواى

...  اتاررت زنتور َا سوري....  نح نح....  : 

 .... ًقلت اليربٍه وهللا بس

 َا بيسي زرول وٍْص....  :  بسذرَة اسالم

 ... برررة اتْؾٌل اٌسه

 زارل لسه اٌت زا ٌيااااام....  :  بَؾب رواى

 ... طرح بسأت اٌل اطل وحتً



 .... القاًه ٌٔ وي جهٍى ؿحمات لتسهى

 تبقً ولها برررة اتْؾٌل.... :  بَؾب اسالم

ٌٔ  بتاًل السنتور تملهً أو بسري تٍجً تير

 .... سرٌلت تبقً حلو

.... :  الهسرج لذارج تتجه وهً بسذرَه رواى

 ... الجًه زرلت َيًً قال

 ...+ أرري ورة زوالٔها ؿحمات لتسهى

 الهازة ويرٓص اٌا زا رٌب َا.... :  بالذارج رواى

 وحاؿرة وال وحؾرلوش نهاى....  اَه طملها

 تقوٌل وواوا ال.....  بس ازاي هيسي.... 

 .... قال ًتصرا قال هاااو...  اًتصري

 وياها واوتل وهللا....  :  رلْها ػوتا   لتسهى

 ... حق

 زا إَه ًاااااااااا..... :  تلتْت وهً بذؾه رواى

 ٍٓها وًاول طوَه وي جوة نًت وص اٌت



 ووٍْص زرول ووٍْص البرووبه سبى

 .... رروج

 َيًً ًلْمرة السنتور اٌا... :  بسذرَه اسالم

 ... بهساجً ازرل أررج

 تقرزٌٍ بهساجل وبرؿه....:   سذرَهب رواى

 .... وحاؿرة نل

 بس...  قولتٍها ازَمً أَوة....:   بَرور اسالم

.....  سبب ارترًلل بحاول نًت هللا سبحاى

 لحس بتٍجً األسباب حاجه اي ٍُر ووي

.....  وتأرر تٍجً وورة تتملهً ورة...  ًًسك

 .... السبب اَه الجاَه الهرة تري َا

 ورات وٍْص ال.... :  ؾبوُ بتحسي رواى

 ... جاَه

 ؟... اَه تقغسي:  بتساؤل اسالم



 ٌْسً هرَح َيًً..... :  بتحسي رواى

ٌٍ وحاؿرات هجٍلل وص... رااالع  .... تا

...  وواله.... :  اآلرر هو وتحسي بَرور اسالم

 ٌٔ ساققه كالبه اول تموٌٍ واٌى ويًسَص

 .... وازٌت

 .... غستق...  هااااا....  :  بذوِ رواى

 اتاررٌت لو وليلهل...  أَوة.... :  بَرور اسالم

ٌٍ  َيًً....  نهاى سًه اًهال ولمٍص... تا

 .... وقبول هٍبقً اررك

 كاَل حس وقبول...  وقبول....  :  بهرح رواى

 ... االرؼ ٌٔ الهقبولٍي وي اجيلًا اللهن

 تلل ًٌل ؿحماته َمتن وهو اسالم

...  رةالهحاؿ ازرٌل اتْؾٌل:  الهضانسه

 ًضاى اٌهارزة احؾري رالظ رأي ٍُرت

 ... وهن



 َا تسلن....  :  بهرح للهسرج تتجه وهً رواى

 ... راسً ٓوج ٓوج زا جهٍلل وهللا ٌسب ابو

:  رواى زرلت وا بيس بؾحل اسالم

 .... وهللا وجًوٌه هههههههه

 .... والسه هاتّ وي اتغال لٍأتٍه

 ... هلٍ بٍتغل بابا زا اَه:  بإستَراب اسالم

 .... بابا َا أَوة...  الو

...  باطا إسالم:  والسة سمرتٍرة لتجٍب

ٌٔ  وص واحًا الهستضًْ ٌٔ باطا السٍو

 ....+باطا َا الحقًا...  ٌتغرِ ًارٍٓي

....  اَه قولتً اَه....  :  بسرًه اسالم

 ... بسررررًه اَه وستضًْ

 اليًواى واولته***  وستضًْ:   السمرتٍرة



 اجً وا لحس وياه رلٍمً.. : ... بذوِ اسالم

 .... الهاتّ واُلق....

 وروِ بسررًه سٍارته ٌحو َتجه وهو اسالم

 ..... رب َا...  استر رب َا....  :  والسه ًٌل طسَس

 بها الٌل للهستضًْ اسالم وػل ساًه بيس

 ... والسه

 ناى الصي القبٍب ٌحو َتجه وهو اسالم

 ... والسة ُرٓه وي َذرج

 زنتور َا نوَس هو...  بابا. : ... بذؾه اسالم

 .... كهًً

 جاله هو... جساااا اسّ اٌا..... :  بأسّ السنتور

 ..... لله البقاء....  السووَة السورة ٌٔ حاز هبوـ

 وَهسل  طسَس بحسى َغرخ وهو اسالم

 بتقول اٌت.... :  بَؾب والبسه وي القبٍب



 بابا....  حاجه جراله لو هقتلل اٌا...  اَه

 ....بااااابااااااااا... ااااااالااااا

 بابا...  اسالم َا اَه.....  :  شلل بيس والسته لتاٌت

 .... حغل الٌل اَه...  ٍٓي

.... :  ببماء والسته حؾي ٌٔ َرتهً وهو اسالم

 ... رااااح....  رالاااظ سابًا واوا َا بابااااا

... الاااا اَه بتقول اٌت ال....  :  تغرخ وهً االم

 .... ًلٍها وَضً لٍسقف...  الااااا

 الهستضًْ ٌٔ لَرٓه اوه َحهل وهو اسالم

 ... السنتور ًَازي حس بسرررًه.... : 

..... :  وهسٔه حقًه لٍيقٍها َسلّ وهو السنتور

 ػسوه جالها هً...  باطا إسالم َا وتذْص

...  وهسٔه حقًه لٍها وازَت حغل الٌل وي

 ....+ ساًه بيس هتْوق



 والسة ٓراق ًٌل َبمً تهوالس بجاٌب لٍجلس

+.... 

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 +؟ إلسالم سٍحسث واشا

 حسث واشا تيرِ وا بيس رواى ستْيل واشا

 ؟

 وي القازوه الحلقه ٌٔ سًيرٓه وا هصا

 ... وجًوٌه_ ًضقت#

MAFIA ♥ + 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

 .....♥ + الرابيه الحلقة

 ٓراق ًٌل َبمً والسته بجاٌب اسالم جلس

 ... والسه



 وص ارجونً واوا َا ٓوٌق...  :  ببماء اسالم

 .... ًلٍا وبابا اٌتً هتبقً

 نوب تحهل وهً إلٍه والسه سمرتٍرة لتسلّ

 ... واء

 َا اتْؾل.... :  الهٍاه تًاوله وهً السمرتٍرة

 .... اسالم استاش

 ٌيهه َا طمرا.... :  الموب َحهل وهو اسالم

 َيًً...  بابا حاله ٌٔ السبب َها  وتيرٍٓص.... 

 هبوـ ًًسه رٌل نسا جاوس ًغبه الٌل اَه

 ....+ زا بالضمل السووَه السورة ٌٔ حاز

 وال.... ًٓسم َا وهللا ال....  :  بتْمٍر السمرتٍرة

ٌٍ  ناى اووي حلٍوة واحس ٌٔ ناى هو...  خوا

 ... زي الواقيه َقى حؾرتل بابا وا قبل زرل

 اَه َيًً...  اَه بتقوٌل. : .... ٓهن بيسم اسالم

 .... اٌققً نسا ًغبه لبابا زرل وٍي.... 



 َا وهللا....  :  بذوِ تجٍب وهً السمرتٍرة

 طمله حس ٌٔ ناى...  نسا بقلل وا زي ًٓسم

 ناى وهو...  وههه حاجه ٌٔ باباك ًاوز ناى

 زرلت بيسها...  ًًسه وي رارج واحس ارر

 .... هًارٓ اٌت والباٌق....  واقى لقٍته

 ... ! اسهه ًارٓه.... :  وُؾب بيغبٍه اسالم

 آزم اسهه ًٓسم َا أَوة...أ:  بذوِ السمرتٍرة

 ... المٍالٌٍ

 طمل....  المٍالٌٍ آزم.... :  بَهوؼ اسالم

 ٌٔ السبب اٌت لو إَسي ًٌل هتبقً ٌهاَتل

 ....+ بابا ووت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 هل. ..الٍوػالِمارطسًًَ السبٍل نٍّ

  ♥....ٓققتمرهًًٍ اٌل ام احببتل

+ 



 .... الهحاؿرات لقاًه تسلّ وهً رواى

.... روااااااى... :  الهسرج وي ًاٌل بغوت وٍار

 .... ولٍه َا هًا اٌا

 ال..... :  بجاٌبها لتجلس إلٍها تتجه وهً رواى

ٌٍ وتملهًٍص ال ٌٍ اٌتً...  تا  هًسً ٓانرا

 ووص ال...  حهار براس نلبه َا اوبارح ووقّ

 ... وذقف وحضً حهار زا... حهار اي

 ًهلت اٌا رورو َا بس لٍه.... :  بؾحل وٍار

 ... اَه

 ًارٓه وص َيًً...  بسوتل....  : بَؾب رواى

 بالقلن ؿربته اقلل بقً...  اَه ًهلتً

ٌٔ....  وَهسأٌا قساول واٌتً اٌا وَقرزٌٍ  االرر و

 ( ... وٍار تقلس وهً رٍٓى بغوت رواى... )

 ... تاٌٍه ورة هتحغل وص زنتور َا سوري



 َا بقً رالظ وا ههههه.... :  بؾحل وٍار

 ٌٔ هتانلًًٍ وبيسَي ابٍؽ قلبل رورو

...  ازاي زرلل هو قولٌٍل بت َا تياٌل... المالم

 هًا طوَه طرح..  كرزك وا بيس َيًً

 وزلوقتً..  التلٍْوى ًٌل َرز كلى وبيسها

 ... حغل الٌل اَه...  زرلتً

 اٌا زا...  ًلٍمً ًٍب....: وسذرَه بحقه واىر

 اتملن وا ٍُر وي...  هللا ًٌل واالجر رواى

 قاٌل...  سلووً َا هسرل اٌا قولتله..  حتً

 ... روري َا براحتل

 لو وربًا َذربٍتل ههههه..... :  بؾحل وٍار

 وي كرز ٍٓها هٍبقً زلوقتً سهيل

 .... روري َا الجاويه

 ٍٓلن ٌٔ السَي ًس لهً وتقلٍس بهساح رواى

ٌٍ هٍٍَر وص زا برؿه.... :  وسلهً ًهرو  ا



نتر واٌا...  وًل زًالٌه  توجيًً حاجه ا

 .... ًوور َا الذٍاٌه

....:  الهجًوٌه ػسَقتها ًٌل بؾحل وٍار

 .... وجًوٌه اٌتً وربًا َذربٍتل ههههههه

 زا الؾحل وي بس سٍبل.... :  بتساؤل رواى

 زارل ناى زا...  ٍهل نسا أتأرر هو...  وقولٌٍل

 ... أرره اٌل اَه.... الهسرج وراَا

... :   بإستَراب حاجبٍها تيقس وهً وٍار

ٌٍ تلٍْوى ٌٔ تالٌق....  ويرٓص  وال جاله تا

 ..... حاجه

 ...+ َهمي.... :  بتًهٍسة رواى

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 وجهوزه بَروره طرنته اٌل زلّ نيازته

 لحسَج َلتْت حتً أو َضَله لن.... الهيتاز

 .....+ به واؿح بإًجاب ًًه حوله الهوهْات



 .... رؿوي....:   ومتبه َسلّ وهو آزم

 َا أَوة... :  بسرًه رلْه تسرل وهً رؿوي

 ... ًٓسم

 A.S.R طرنه ًقوز هاتٌٍل... :  بجسَه آزم

 ًٌل زلوقتً ًٌل وابيتٌٍل...  االلهاٌٍه

 .... الهمتب

 حاجه... ًٓسم َا اورك تحت.... :  بجسَه رؿوي

 ... تاٌٍه

 ...+ اتْؾٌل ال.... :  بجهوز آزم

+_ 

____________________________

+____ 

 جهٍله... المٍالٌٍ آزم سمرتٍرة...  إوام رؿوي

....   للَاَه ٌاًهه سهراء بضرة شات جسااا



 واجهل لرقبتها َغل قغٍر ٌاًن وطير

 للَاَه رؾراء ٓيٍوٌها...  االكالق ًٌل ًٍوى

 القهحٍه السهراء تلل السحر حس هٍلهوج

 وجسس ومتس وٓن ػٍَر واٌّ.....  اللوى

 وى تيهل....  ًاوا   24 ولسَها....   للَاَه ٌحٍل

 لرٍٔسها ًهلها ٌٔ ووذلغهًُ  ًاوٍي وًص آزم

.... 

____________________________

+__________ 

 تذبره حتً ًٌل لهمتب تسلّ وهً رؿوي

 .... َرَسه آزم بأى

 ًاوز باطا آزم....  ًٌل استاش:  بجسَه ؿوير 

 ... حؾرتل

 وًص َيضقها الٌل تلل ًٌل وهٍام بترنٍس ًٌل

 .... تيلن ال ولمًها ًاوٍي



 :..... ًٌل

 ًٌل استاش...  ًٌل استاش:  بإستَراب رؿوي

... 

 ... رؿوي َا ٌين...  أَوة...  احن: بأٌتباه ًٌل

.... :  ؿحماتها تمبت وهً بجسَه رؿوي

 زلوقتً الهمتب ٌٔ حؾرتل ًاوز آزم تاشاس

... 

 َا حاؿر.... :  ًًٍٍه ٌٔ واؿح بهٍام ًٌل

 ... تأوري اٌتً...  رؿوي

 َا طمرا..  احن....:  بذجل تذرج وهً رؿوي

 ... ًٓسم

+ 



ٌٔ أوتً... :  رؿوي رروج بيس بحسى ًٌل  تير

ٌٍ بقً  اراقبل اوتً لحس هْؾل...  بحبل ا

 ...+ نسا بيٍس وي

~~~~~~~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 البماء ٌنرات تحت....  باطا السٍؤٌ زٓي تن

 ...+ بجاٌبه الهًهارة ووالسته اسالم وي

.... :  والسه قبر بجاٌب جالس وهو ببماء اسالم

 حقل وارس الهموى... بابا َا ًًسي وُالوتل

 بابا َا اااااه....  زي الواقيه تقى رالك الٌل وي

 ازاي ًاول َلٍُر  وي اٌا تيرِ لو... 

 آزم لو الينٍن وهللا وتقلقص بس...  زلوقتً

 ٌهاَته هتموى...  ووتل ٌٔ السبب المٍالٌٍ

 ... رب َا َرحهل ربًا...  أَسي ًٌل

 ....+ بالرحهه لوالسه وَسًو...  اسالم لٍقّ

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 اٌتنرت أى بيس لهًسلها تسلّ وهً رواى

 ٌٔ بقلٍله تلٍس لهسة اسالم  زنتور

 تحت َأٌت لي أٌه تأنست حتً.....  الهحاؿرة

 ....+ الهلحول استَرابها

 َا:  نيازتها لهًسلها بإقتحام رواى

 هًام...  برأه بمرة رالظ رالظ.... واااااوااااااا

 �...رواقه ًٌل وهغحً

 رب َا والًبً....:  التلْاز أوام جالسه وهً االم

 ناى واَا....  الغابرَي ًوؼ ًلٍا ًوؼ

 البٍت تسرل ًاقله واحسه اجٍب ٌْسً

...  حببتضً َا واوتضً َا اصَل تقوٌل

 وذلْه اَه اقول إٌها...  اَسي تبوس وتٍجً

 ... وقتحن زلسال

....  ٌاحٍه ٌٔ حقٍبتها تروً وهً رواى

 ناى زا واوا َا..... :  األرري الًاحٍه ٌٔ وحصأها

 ... اَه بتسهيً زا اَه وبيسَي...  زواى



 ... اليروسه ابو وسلسل بسهى:  ماال

 حس ٌٔ ٌْسً وا َا هااااح.... :  بسهتًه رواى

....  طوَه نل صًَه َا بحبل َقوٌل كارق زي

.....  هغوم هغوم االرر ٌٔ طمٌل أٌا إٌها

 ... بٍما حهو ًٌل وهْقر

 ..... وٍي حهو...  وٍي:  بإستَراب االم

 وتيرٍٓص...  واوا َا بٍما حهو:  بهساح رواى

 رًاقه بًٍهن زا...  طقه ووجسي بٍما حهو

 ... رهٍبه

 ورة اول اٌا...  زول وٍي:  بأستَراب االم

 ... زي باالسهاء ٌاس اسهى

 واٌتً وقربٍي زول واوا َا:  بحقه رواى

ٌٍ ًارٓه ٌٍ اي بسهى وص ا  زي......  برؿه اُا

 وحسش نسا ًضاى....  ٌْسه بصات الْي



 يالْ ػحاب ٍُر زي الذًاقة هٍْهن

 .... بسهيه الٌل الجهٍل

 َبقً:  االرر ٓوق نْا تؾرب وهً االم

 بتسهيٍه ٓي قولتً كالها... رالظ ًرٓتهن

 اٌا بًتً َا بغً...  رالظ ًرٓتهن َبقً... 

 والجحص اٌتً لٍمً البٍت وهسٍب ههضً

 الربى هتقٍرو رالااظ اٌتو ًضاى ارونً

 .... زواًُ وي ٌاقع الٌل

 جه الجحص.... :  الباب وي َسرل وهو هٍحن

 ... لٍه سٍرٌت ٌٔ بتجٍبو.....  واوا َا

 سٍرة ٌٔ بجٍب لو اٌا.....  هللا سبحاى:  االم

 ... وهللا هتٍجً ومًتص جًٍه ًضرة

..  هتٍجً ناٌت ًلْمرة ال:  بهساح هٍحن

 .... اهً جًٍه ًضرة ستً َا اتْؾٌل



 بتهسر َضوٓل الٌل وربًا:  بؾحل رواى

 ارر ٌٔ اٌل ًلٍل وٍقولص نسا وتؾحل

 ..... بترول هًسسه ٌٔ سًه

 ارتً َا...  البرَٓه البت واٌتً ال:  بهساح هٍحن

ٌٕ بتوو وحغلتٍص اٌتً زا اقيسي  اه..  ابتسا

 رهسه ٌٔ الٌل سٍس الواز...  ػح واوا َا

 رواى األبله أى اٌهارزة َضتمٌٍل جاي ابتسأي

 راحه وهً بتاًته الهغاػه وًه رست

 .... الغبح الجاويه

 وًً رس ناى واوا َا وهللا....  اوبااااااا:  رواى

 رهسه ام الَالٍه وي طونوالته نسا قبل

 بالْراوله وغاػه هٍسٌَل وياَا واتْق جًٍه

 ... الضرًً حقً زا ٓاااا.... 

 ورزة بأبو الضهٍر طبضبها تهسل وهً االم

 هً...  اومممل وحٍاااااه:  لرواى وتتجه



 اررررتها زي.. . رلٍْه السنتور بًت َا حغلت

 .... سوزاااا لٍلتل اٌتً زا....  ػٍَر ًٍل

 ببسً وال سوزاااا:  بؾحل رواى

 ..... هقهقهقهقهق

 ...+ ُرٓتها تجاه وسرًه رواى لتجري

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 وراسن اٌهً وا بيس للضرنه َتجه وهو اسالم

 .... والسه زٓي

  طسَس بحسى والسه ومتب َسلّ وهو اسالم

 ًٌل الٌل الهراقبه ناوٍرات هاتٌٍل ٌيهه...: 

....  قبل ساًه ارر ٌٔ بابا ومتب ًٌل ناٌت

 .... حغل الٌل َحغل وا قبل

 ... ازٌل ًي...  ًٓسم َا حاؿر:  بإَهاء ٌيهه

 ... اتْؾٌل:  بجسَه اسالم



 وسَرها وًها كلبه وا تًْص ٌيهه ررجت

 ... الجسَس

 اطوِ رلًًٍ.... :  وُؾب بتًهٍسة اسالم

 ًضاى وػورة ػوت حاجه نل زلوقتً

 ازم َا واطً....  ال وال هو ناى اشا اًرِ

 ٌٔ الٌل كلى لو هرحهل وا وهللا...  المٍالٌٍ

 ....+ ػح باٌل

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 وهللا:  الهيتاز بهساحه آزم لهمتب ًٌل زلّ

 ... زووً سً َا وحضتًً

..  ػاحبً أٌل لوال اول وحٍاااه:  بجسَه آزم

 .... الضارو ٌٔ زلوقتً بقٍت نًت

 اٌت... ػحٍح اه:  وا طٍٓا َتصنر وهو ًٌل

 ... حغل الٌل اَه ًرٓت

 .... اَه ٌٔ....  ال:  بتساؤل آزم



 اٌت تيٍص باطا السٍؤٌ وص:  بحسى ًٌل

.... 

 بارز واء زلو سمب أحس ونأى بغسوه آزم

 ٌاا...  زا المالم أوتً...  اَه بتقول اٌت:  ًلٍه

 ... حغل زا ازاي...  اوبارح ًًسو نًت

 نسا بقلل وا زي ػاحبً َا وهللا:  بحسى ًٌل

 نًت اٌت وبيسَي...  زًٓته ناٌت اٌهارزة

 ..... اَه بتيهل اوبارح ًًسه

 َيًً...  َيًً:  ػسوته ٌٔ َسال وا وهو آزم

 ....رالظ وات

 وات أَوة....  ػاحبً َا والل:  بتساؤل ًٌل

 ... اٌهارزة

 والوحه ًٌل الجسَه َرسن وهو آزم

 ًٌل َا طَلل طوِ روح كٍب:  الهغسووه

.... 



 ...+ آزم َا حاؿر:  بجسَه ًٌل

 وات نٍّ َْمر آزم جلس...  ًٌل رروج بيس

 ... ويه ًَتهً ال تحسي بسأ أٌه َني ناى وي

:  الهيتاز بَروره َتحسث وهو ٌْسه ٌٔ آزم

 ...+ نسا وي اقوي هٍموى ٓانره نًت َذسارة

~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 تستهى ُرٓتها ٌٔ جالسه وهً رواى

 وهرجاٌاتها وي جسَس طيبً لههرجاى

 .... الهجًوٌه

 اٌا...  وجرحتًًٍ حبٍتل اٌا:  تًًَ وهً رواى

نٍس اٌتً...  روٌتًًٍ لمي ػًتل  ا

....  ًضهتًًٍ االول وي لٍه...  اطبتحبًًٍ

�� 

:  والرقع الًَاء وَضارنها هٍحن لٍسرل

 ٌٔ تٍجً...  تراؿًًٍ اٌل ًلٍمً واااجب



 لٍَري وتروحً...  وتْارقًًٍ اآلرر

 +��....  وتسٍبًًٍ

....  َذربٍتل ههههه:  تؾحل وهً رواى

 صٌُ الههرجاٌات بتحب اٌل اًرِ ومًتص

 ... َاؼ

 واحسة وًنر زا بقً...  َااؼ:  بهساح هٍحن

 ٌٔ وترجهه وهتبقً اٌجلٍسي ألسي ٌٔ

 حاسس اٌا وهللا....  َاااؼ لتقو الهستقبل

 ٍٓلن ٌٔ كلبه بسرَة زي هتيهٌل اٌل

 ..... للنابف بترجن ناٌت أوا حسلقوم

 اٌت زا...  ٓالح الواز َيًً قال:  بهساح رواى

 جاي هالقٍل بترول وهًسس هتضتَل لها

 ًٍسَتل زول السوالر طوَه اوسمً تقوٌل

 ..... اليٍس ٌٔ

 ...+ بقً اٌلتي كب....  نسا بقً:  بهساح هٍحن



 ًٌل َحتوي الهضهس هصا القارِ ًشَسي*

 اٌا أى آؾل وارته اخ بٍي ًًٍْه وضاهس

 1��.. جهبً قاًس اروَا ًضاى وضرحهاش

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ... الهسجل الٍْسَو طرَف َري وهو اسالم

:  المٍالٌٍ آزم وي طسَس وُؾب بحسى لٍرزِ

 يتتوق وا زي حغله الٌل نل ورا اٌت بقً

 اٌا َا....  آزم َا اٌهارزة وي هسٍبل وا وربًا.... 

 آزم ٱوباركورَة هسور الٌل بقً اٌا...  اٌت َا

 ....+ المٍالٌٍ

 ....+ السمرتٍرة ًلٍه لتسرل

ٌٍ الوٓس ًٓسم َا:  ٌيهه  َيرِ ًاوز ناى األلها

 بيس أل وال طرنتًا وى الهًاقغه ٌٔ هٍستهر

 ... حؾرتل والس وٓاه



 الهًاقغه...  هٍستهر ال:  بتغهٍن اسالم

 وي اٌا...  هن وا زي وستهرَي والغْقات

 بلًَ روحً...  َرحهه هللا بابا وماى اٌهارزة

 وياهن طَال بابا ناى الٌل الضرنات نل

 ....+ بمسا

 ... ازٌل ًي...  ًٓسم َا حاؿر:  بإَهاء ٌيهه

 .... اتْؾٌل:  بجسَه اسالم

 ضوٌِ اوا:  ٌيهه رروج بيس ٌْسه ٌٔ اسالم

 لها بتقول وا زي الًهر آزم َا اَه هتيهل

 أٌا َا....  واحسه واحسه بتًهار طرنتل تضوِ

 ....+ اٌهارزة وي أٌت َا

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 اسالم استالم بيس المٍالٌٍ آزم سٍْيل واشا

 ؟ والسه طرنات ولمٍه

 ؟.....  الهجًوٌه حب ٌٔ الهَرور سٍقى ونٍّ



 رواَه وي القازوه الحلقه ٌٔ سًيرٓه وا هصا

.... 

 +وجًوٌة_ ًضقت#

MAFIA ♥ + 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤الذاوسة الحلقة

 اوا:  السمرتٍرة رروج بيس ٌْسه ٌٔ اسالم

 ًٌل بتقول وا زي الًهر آزم َا بقً ٌضوِ

 ....+ اٌهارزة وي أٌت َا أٌا َا...  ٌْسل

+~~ 

... . الضرقٍه وسًَه ٌٔ االرَاِ قري احسي ٌٔ

 حسث ٍٓها طارزة الْتاه تلل تجلس ناٌت

 ... األرٍرة الْترة ٌٔ لها

Flash back ... 



 بابانً ػحٍح اٌتً بًتً َا اسراء َا بغً_ 

 احًا بس...  ػٍَرة واٌتً وي واتو وواوتل

 بًتً َا وًًا وص اٌل حسسًانً وا ًهرٌا

 ؟ نالوً ُلف وال

 ورات َا كبيا ال:   رأسها تهس وهً اسراء_

 بس...  لٍا َذلٍمو ربًا..  ػح نالول ًهً

 ... نسا بتقوٌل لٍه

 وبٍسبص بًتً َا السوي ًضاى نسا بقلل_

 اسراء َا قوَه تبقً الزم...  حاله ٌٔ حس

...  تحغلل وهمي وضمله اي تواجهً

 ... بًتً َا ٌْسل وي واخقه ورلٍمً

 َا لٍا َذلٍمً ربًا...  ًهً ورات َا حاؿر_

 ... وًهً اٌتً رب

Back... 



...  رب َا وياَا استرها رب َا:  بتًهٍسة اسراء

...  الجسَسة الجاويه ٌٔ لٍا َوم اول بمرة زا

 ... رب َا َسترها ربًا

 ستوووووب~~

 ًًها َقال وا اقل ٓتاه...  القازر ًبس اسراء

 جهٍله.... جهالها وي َراها لهي ٓتًة اٌها

 ًاوها ٌٔ... سًه 2١ اليهر وي لسَها.. جساااا

 اليلوم نلٍه ٌٔ ٓهً الجاويه وي األول

 زنتورة تغبح أى ٌٔ الضسَسة لرُبتها القبٍه

 ًٍوى تهتلل....  التحالٍل أو اآلطيه قسن ٌٔ

 والجهال الروًه ٌٔ ُاَه زرقاء واسيه ٓاتًه

 رأى اسوز وطير.... جهٍل ابٍؽ ووجهه...

 رطٍق ٓاتي وجسس.... ههرها بيس لها َغل

+.... 

 هسآر اٌا...  ساًسٌٍ رب َا:  بسًاء اسراء

 جسَسة بلس زي رب َا....  القاهرة بمرة



 طاء أى بس... اوووي راَْه اٌا.... بالًسباٌل

 رهس بقاٌل اَه ًاول هو تري َا....  رٍر هللا

 ... ًًسٌا  جه ووص وضوٓتوش سًٍي

 َا َال...  سوسو َا:  ًهتها ًلٍها لتًازي

 بسري وتًاوً تتيضً ًضاى حببتً

 .... الهٍمروباظ تلحقً ةبمر  ًضاى....

 ربًا... ًهً ورات َا حاؿر:  ووز بحب اسراء

 .... رب َا وًل َحروًً وا

~~~~ 

 .... رواى ًًس

 الضيبٍه الههرجاٌات تسهى ناليازة ناٌت

 والستها لتسرل....  األرٍرة الْترة ٌٔ ٌسلت التً

 ... ًلٍها

 روااااااى َا رواى:  االم



 اشٌها ٌٔ الهاتّ سهاًه تؾى وهً رواى

 :...... للواقى وًتبهه ٍُر وتسٌسى

 وتحسٓه األرؼ وي طبضبها تلتقف وهً االم

 الهجًوٌه تلل تجاه رَذتر رهسه زلسال بقوة

.... 

 اٍٍٍٍَه ٌٔ زا اَه ًااااااااااااااااااا:  بغراخ رواى

.... 

 وررررررة نام:  لتؾربها ٌحوها تتجه وهً االم

 السٓت ػوت وكً ػبري آررة َا قولتلل

 .... وررررة نااام ها....  السهاًه حاكه واٌتً

 واوا َا بس اَه سهاًه:  ووساح بغراخ رواى

 هاٌس اسهها...  ًلٍا تمضًْ راحه اٌتً هو

 ....هههههه وجاٌٍه َس َيًً.....  ٓري

 رب َا:  االرر ٓوق نّ تؾرب وهً االم

 .... رب َا ػبرررًٌٍٍ



 ٌْسل ًٌل وتسًٍص واوا َا:  بهساح رواى

 .....ههههه ػباار بقًهت

 الصي الغساو وي رأسها تهسل وهً االم

 وص رالظ ال...  اااااه:  الهجًوٌه هصه سببه

 اااااه... زا الررٍع ألضل وي ارحهًًٍ قازرة

 جاَه نًت اٌا ٌسٍتًًٍ اػال اٌتً.... زواًُ َا

 هللا رالتل بًت وص....  آتمرت اه.....  لٍه

 .... بمرة وياٌا تقيس جاَه َرحهها

 جس بتتملهً... ًااااااااااااااااااا:  بْرحه رواى

 .... هٍٍٍٍه هٍٍٍه

 هبله كاليه اٌتً...  هللا سبحاى:  بهساح االم

 ًاقله كاليه وبًتها...  َرحهها هللا رالتل زي

 ٌٔ وهٍا اٌتً بسلونً اٌهن حاسه اٌا...  لٍا

 ... الهستضًْ



 َا بالله استهسي سوسي َا:  بهساح رواى

 اػال هً...  الَسا حؾرلًا قووًو بًتً

 وال...  قال بسلوٌا قال...  بسًه وًً اػَر

 ببًت بسلوٌٍ َموٌو وهمي.. استًً استًً

 ػح زا لو تغسٌق َااااه... ترنٍا وي واوها ابوها

 وسٍلٍي ًٌل واطوِ ترنٍا بقً هسآر

 ناى لو بقً سالم وَا َااااه...  وجاى وسًام..

 نًت... رَانو وي الحقٍقٍي واوً ابوَا

نسو هضوِ  او زي ًٌل براحتً وهمراش ا

 ٢2.... وطاٌٍال

 َا...  لًْسً جبته الٌل اٌا:  تلقن وهً االم

 َا قووً...  ػبري آررة َا ًلٍمً ػبرٌٍ رب

 ًضاى الَسا ٌحؾر تساًسًًَ ًضاى َال بت

 هللا طاء أى تٍجً أوا اسراء رالتل بًت

 .... بالسالوه



 َااااه:  أحالوها ٌٔ  تسال ال وهً بسرحاى رواى

 ناى وص الهًس وي واوً ابوَا َبقً لو بقً

ٌٍ  ....  طوطو َا لضاروراى بقول زلوقتً زوا

 والستها طبضب ًٌل أحالوها وي لتستٍقم

.... 

 وااااوااااا َا ًااااااااااااااا:  بغراخ رواى

 بذتار زلوقتً نًت ًلٍمً حرام بتْغلًًٍ

 ....الجسَس اسهً

 ارررة َا ورااااَاااا:  بدللهق تتجه وهً االم

 الًسهه اسراء زواى ناى وص... ػبري

 بًت َا صَل وص... بًتً بقت زي الجهٍله

 .... الهبله

 طتهتً اهو ازَمً:  وؿحل بهساح رواى

 الٌل اٌا أى تقولٌٍل تٍجً االرر ؤٌ ٌْسل

 ...... هبله



...  اًغاٌب آقس وا قبل رواى َا وراَا:  االم

 اٌتً الٌل الوحٍسة لحاجها هو القبد أى لوال

 ... زواى وي كرزتل نًت اٌا...  ٍٓها ٓالحه

 the man or    زاوواى وال زواى:  بهساح رواى

the woman  +.... 

 القهً بالْيل تجٍس رواى**  ولحوهه

 والسها ًي شلل ورخت ٓقس رأى بضمل

 بضمل القهً َجٍس ناى اَؾا ٓهو القبٍب

 ...+ تسًوا 2٢ قبل َتؤٌ أى قبل رأى

~~~~ 

 ~~~ آزم ًًس

 هًا وًمن ٌٔ:  للهوهٍْي  ًاٌل بغوت آزم

 طرنه ًًس ًهٍل بٍضتَل جاسوس حس

 وبٍققى شنً أٌه ٌْسه وْمر هو....  السٍؤٌ



 جاَباه ناٌت الٌل الهراقبه ناوٍرات لققات

 .... الًهر ًٌل شنً وص بس... ومتبً ٌٔ

 آزم وي ورًوبا الضرنه ٌٔ وي نل لٍقّ

 آزم....  وسهً ًٌل اسن ٓهو.. .. المٍالٌٍ

 .... ٓرَسته ًٌل ًَقؽ الصي نالًهر  الًهر

 اوسموه:  االطذاظ ألحس َضٍر وهو آزم

 ....+ لهمتبً وهاتوه....

 ....+ جٍسااا وَمبلوه األوي أٓراز ًلٍه لٍهجن

.... :  األرري ٓوق قسم واؿى جالس وهو آزم

 بمل وهتْلت شنً ٌْسل وْمر بقً اٌت

 الضرنه تسرل....  شنٍه رقه بس ال...  بساكه

 تسرل وتحاول... ٌنآه ًاول طمل ٌٔ

 الهراقبه ناوٍرات وتيقل ومتبً

 وي  ػْقات ولْات تسرق تحاول  وبيسها

 .... ًارِ وص ٓانرٌٍ اٌت....  ػح ًًسي



...  باطا آزم َا وهللا... و:  بذوِ الرجل لٍهتّ

 .... اٌا

 اٌت:  وذٍّ بْحٍح له َههس وهو آزم

 وقلتص لو َرحهل هللا ٌْسل ًٌل ولهتق

 ٌْسه ٓانر الٌل ووٍي وضَلل الٌل وٍي

 ... الًهر هٍهسم

 الجالس آزم َس َقبل وهو بذوِ الرجل

 َا الينٍن وهللا....   و:  وُرور بمرَاء أواوه

 وا والًبً بس حاجه نل ًٌل هقلل باطا

 .... وهللا ًٍال ًٌل بغِر اٌا السجي توزًًَ

 .... الحقٍقه تقوٌل بس... هحاول:  بَرور آزم

 هقلل وهللا:  وسرًا َهتّ وهو الرجل

 ووت بيس الضرنه....  باطا َا الحقٍقه

 ناٌو اليهال ونل... هتًهار ناٌت باطا السٍؤٌ

 ابًه أى لوال...  وياه وي طَلهن هٍسحبو



 لمل وقال اوبارح جه  السٍؤٌ اسالم اسهه

 الضرنه هٍهسل أٌه والهوهٍْي اليهالء

 اراقبل ًضاى باطا َا وًًًٍ....و...  والسه بسل

....  ػْقاتل نل ًٌل واقوله ومتبل واراقب

 ٌنآه ًاول وص بروجٍات وهًسس اػال اٌا

.... 

....  ابًه أو هو سواء....  وواله:  بضروز آزم

 .... طوَه اتسٌل رلًًٍ

 .... باطا َا هتسجًً....ه:  بذوِ أواوه الرجل

ٌٍ قال ووٍي:  آزم  اكرزك حتً أو هسجًل ا

.... 

 .... باطا َا اَه تقغس... هااا:  بإستَراب الرجل

 اٌت وا زي طَل هتمهل َيًً:  آزم

 ًاوزه اٌا الٌل هتوػله بس...  لٍه جاسوس

 ... َوػل



 تضوٓه الٌل:  ًسة ورات رأسه َهس وهو الرجل

 ... باطا َا تضوٓه الٌل...

 لو وربًا بس:  وذٍْه تحصَرَه بًبرة آزم

 وص ٌهاَتل....  وراَا وي بتليب ٌلا ًرٓت

 هتموى ٌهاَتل...  بس السجي هتموى

 ... الضوارو لمالب ووروً حتت وتققى

 ًٌل باطا َا ووآق...  ووآق:  بذوِ الرجل

 .... وهللا تقوله الٌل نل

~~~ 

 .... اسالم ًًس

 طاق ًهل َوم بيس لهًسله َتجه وهو اسالم

 ناٌت نها األوور َيٍس حتً الضرنه ٌٔ قؾاه

 ... والسه وٓاه قبل

 ٍٓي اٌتً...  واوا:  لهًسله َسلّ وهو اسالم

.... 



 َا ٌين:  واؿح بإرهاق إلٍه تتجه وهً االم

 ... هًا اٌا حبٍبً

 اَه..   واوا َا والل:  والسته ًٌل بذوِ اسالم

 ... زنتور اكلبلل...  حغل الٌل

 طوَه...  حاجه وٍْص حبٍبً َا ال:  االم

 .... بالل وتضَلص....  وتيب بس إرهاق

 واوا َا وتذآٍص:  والسته َقهٓي وهو اسالم

 ناى الٌل وي بابا حق هارس بمرة هاٌت... 

 ... ووته ٌٔ السبب

 تقغس...  ووته ٌٔ السبب:  بأستَراب االم

 ... وٍي

 هتموى بمرة...  المٍالٌٍ آزم:  بَؾب اسالم

 أى ٌٔ السبب ناى هو وا زي أَسي ًٌل ٌهاَته

 السووَه السورة ٌٔ حاز هبوـ جٍلهَ بابا

 ... وَهوت



...   السبب هو وص ابًً َا ال:  بًهً االم

 السنتور...  بتاًه السوا َارس ٌاسً ناى ابوك

 هللا أٌه ٍُر زا....  نسا قاٌل الهستضًْ ٌٔ

 ... اللسوم ًي صَازه ًغبً ناى َرحهه

 السوا ٌسً لو حتً...  واوا َا ال:  بًًْ اسالم

 آزم لمي...  َهوت هٍذلٍه وص زا ... بتاًه

 راله وزا...  ومتبه ٌٔ وهسزه زرل المٍالٌٍ

 بس...  َواجهه وستحهلص أٌه بسبب َهوت

 ... هواجهه اٌا

...  هو لو ابًً َا حتً:  حًوٌه بًبرة االم

 زا...  َهوته أٌه َقغس ومًص تالقٍه ػسقًً

 اَهاى ًًسك َبقً الزم واٌت...  وقسر قؾاء

 ... قسرةو ربًا بقؾاء

 زا بس...  واوا َا بالله وٌين:  اسالم

ٌٍ وٍهًيص  ووتحاولٍص...  لبابا اٌتقن ا

ٌُ تٍَري  .... قررت رالظ اٌا ًضاى رأ



 لضَلل وبالًسبه كب...  اَه قررت:  االم

 ....؟ طَلل هتسٍب الجاويه ِ نهيٍس

 بجًوٌها ًقله سلبت وي اسالم تصنر وهًا*

 ....وجرأتها

 طَل هروح...  وٍْص:  جازة بًبرة اسالم

 وحاؿرات ارلع وا وبيس..  الغبح الجاويه

 ٍٓه هٍَب الٌل الوقت ؤٌ الضرنه هروح

 َهسمها ػاحبً احهس هذٌل الضرنه ًي

ٌٍ زا ًضاى..   بساٌل نتر تا  ٍٓه بحق حس ا

 ...  َرحهه هللا وبابا اٌتً اوً َا بيسك

 تياٌل َال...  حبٍبً َا َهسَل ربًا:  بحًاى االم

 ... بسري تًام ًضاى ًاتيض

 تانٌل بس... اوً َا حاؿر:  بحًاى اسالم

 .... قهر َا وياَا

 ....+ َال واطً...  بماش َا واز َا:  بؾحل االم



~~~ 

 ~~ آزم ًًس

 هو طاق ًهل َوم بيس لهًسله َسلّ وهو آزم

 تحتؾًه الغٍَرة أرته ًلٍه لتجرري...  اآلرر

+... 

 ... جٍٍٍت راارٍ....  زووً  ....: بهرح َاسهٍي

 ... اَه وال وحضتل سوسو َا اَه:  بحًاى آزم

 وحضتًً كبيا ال:  بهساح َاسهٍي

 تموى اوًً...  َوم نل بتاًه الضونوالته

 ...... زووً َا ٌسٍتها

 أرته كْوله وي َؾحل وهو بهساح آزم

 ... اتْؾٌل...  روحً َا كبيا ال:  الغٍَرة

 ~ ستووووب



 آلزم لوحٍسةا االرت...  المٍالٌٍ َاسهٍي

 أٌها وي وبالرُن سًه 26 ًًسها...  المٍالٌٍ

 تهتلل اٌها اال... ٌاؿج ًهر ؤٌ نْاَه ٌاؿجه

 األنبر الرٍها وحب نبٍر وحًاى وبراءه كْوله

 بضرة شات َاسهٍي...  المٍالٌٍ آزم والوحٍس

 وطير جسااا جهٍلة رؾراء وًٍوى.. رهرَه

 حسب)  رقبتها اٌل َغل َماز ال قغٍر اسوز

 وشات جسااا جهٍله َجيلها وها( � الهوؿه

 ...+ طباٌب كابى

 ووي زا اَه:  الضونوالته تلتقف وهً َاسهٍي

 .... نهاى الَالٍه

 َا ًلٍمً تٌَل حاجه وٍْص:  بحًاى آزم

 ... سوستً

 ... هاٌن ٓرَسة ٍٓي اوال



 اليقس ٌهاَه ٌٔ اورأه لتأٌت*

 اال...  السي ٌٔ نبرها وي وبالرُن...  الذاوس

 َجيلل وها نبٍر بضمل بهنهرها وهتهه اٌها

 ....+ الحالخٍي ٌٔ ٓقف أٌها تني

 بسري لسه وا:  السوي ٍََره لن بمبرَاء ٓرَسة

 قواٌٍي لٍه البٍت أى وتيرٓص اٌت...  آزم َا

 ... اَه وال

نبر بمبرَاء آزم  القواٌٍي وهللا:  وسذرَه ا

ٌٍ وبتقولص زي  ًضاى َولى طٌَل اسٍب ا

 .... قواًٌٍل اكبق

 آزم َا بتترَق اٌت:  رؿً بيسم ٓرَسة

 ...  المٍالٌٍ

 إال والسته أٌها وي ٓبالرُن وًها بسذرَه آزم

 تًازَه ٓقف ابًً َا حٍاتها ٌٔ له تقل لن أٌها



 تستير نأٌها الهتؤٌ والسه واسن بإسهه

 ... وًهن

 اٌا:  إَاها وتجاهال لَرٓته َغيس وهو آزم

 ابقً حاجه ًشٌت لو..  سوسو َا اٌام كالى

 ... ٌازٌَل

~~ 

 ~~ رواى ًًس

 ناى...  واوا َا َووووه:  وارهاق بَؾب رواى

 سوسو هً وا....  نسا البٍت ٌقلب اَه الزوته

ٌٍ لٍه وبيسَي...  برؿه وًلًٍا وًًا  ًاوزا

 رالتً بًت اسراء هً...  السرَر تحت اٌؾّ

 تضوًٓا السرَر تحت هتبع تٍجً أوا

 ...! ال وال وًؾًٍْه



 َال...  سانته واٌتً اطتٌَل بت:  بَؾب االم

نٍب طٌٍل رلغً  سرَرك تحت الٌل المرا

 .... نوَس وٌؾٍْه زي

 حاؿر:  االرؼ ٌٔ بقسوها تسبسب وهً رواى

 وااااوااااا َا حااااؿر....

 آرره زي بقً...  بتسًقٌٍل اٌتً:  بهساح االم

 .... ارٌب ربٍت نًت وص...  ٍٓمً تربٍتً

نبر بهساح رواى  رٌب نًتً...  احسي هللاو:  ا

....  نلها زي المرنبه ًَؾْلل هو ًضاى ارٌب

 زي الحاجات ورنًه لٍه اٌتً واوا َا قولٌٍل

 هو ؟! السرَر تحت زي واألجهسة والحلل

 اَه وال وًسلٍه ازوات وحل تْتحً ٌاوَه اٌتً

.... 



 ًضاى زي الحاجات...  رٍْْه َا ال:  االم

 السوي ضاىً لٍمً طاَالها...  بٍها اجهسك

 .... تتجوزي تٍجً وأوا

 اَه...  احٍٍٍه:  بهساح وجهها تلقن وهً رواى

 زا...  اَه وال وًً تذلغً ًاوزة اٌتً واوا َا

 ... قلبل ًٌل هًا قاًسة اٌا...  حجه َا بيًٍل

 ... الهيتاز بهساحه هٍحن ًلٍهن لٍسرل* 

 اٌا وًً تذلع ٌاوَه واوا...  رورو َا ال:  هٍحن

 اتجوز ًاوز اٌا جهشًًَ واوا َا ًوالًب... 

 .... زي الَن وي سٍبل

 ًلٍمو َغبرٌٍ ربًا:  للهقبد تتجه وهً االم

 .... والزي َا

 اٌا وا تقوٌل ٌسٍتً...  واااوااااا:  بهساح رواى

 .... ٌْيوٌٍ ناٌو اراٌب جوز وذلْه لو



 بت َا سٍبل هههههه:  بؾحل هٍحن

 جاي وٍي... لٍه نسا الضقه قالبٍي وقولٌٍل

 َذقبل جاي اًهً ًرَس ٌٔ هو....  َيبرٌا

 .... اَه وال

 وي احٌل زي...  حلو َا ال:  بذبج رواى

 ... اليرَس

 َا تًققً وا...  َيًً وٍي:  بتساؤل هٍحن

 .... المالم وًل بضحت اٌا هو بت

 ًضاى هقلل كٍب... وههن:  بذبج رواى

 جاَه رالتو بًت سوسو زي...  ًلٍا ػيب

 ... السرَى ًٌل سان ًلًٍا تسلن

 زلو ًلٍه سمب وا أحسا أى طير وقس هٍحن

 ًبس اسراء..  اسراء...  وٍي قولتً...  هاااا:  واء

 ؟... ػح..  القازر



 وبيسَي..  زي هً...  اَوا اَوا:  بؾحل رواى

 ... نسا اتذؾٍت والل

 ٌْسً وغسق وص اٌا: وسرحاى بهٍام هٍحن

... . هضوٓها ناولٍي سًٍي ٥ بيس ارٍرا... 

 ... َااااه

 واحضاك اٌها اًرِ ومًتص:  بذبج رواى

 السٌٍا وًٌل السوي ًٌل َيًًٍ...  اَسو َا نسا

... 

 .... ! اَه بتقوٌل ها:  لها هٍحن لًٍتبه

 ربًا...  سحس َا وٍْص ال:  رواى لتؾحل

 .... هتتجوزك الٌل ًوى ٌٔ َموى

 اسراء هً الٌل...  رب َا اوٍي:  بسًاء هٍحن

 ...+ رب َا هللا طاء أى

 حب ٌٔ وقى وهل... إلسالم سٍحسث واشا

 !! سٍيترِ ونٍّ!  رواى



 َني نها تمرهه جيلها ووالسته آزم بٍي وواشا

! 

 ؟ رواى حب ٌٔ الًهر سٍقى نٍّ

 رواَه وي القازوه الحلقه ٌٔ سًيرٓه وا هصا

 .. وجًوٌه_ًضقت#

 بحبمن#

 وآٍا) َوٌس اَه.. بقلهً#

  ❤(الرواَات

 

+ 

  ❤السازسة الحلقة

 أربار َحهل....  الجهٍى ًٌل الغباح وجاء

 ...+ سٍٓه اربار اآلرر والبيؽ للبيؽ سارة



 تؾّ الصهبً القرظ شات الجهٍله لتسرل

 ويها آتٍه....  رلٍْه أَهي السنتور وًسل

 وػول وهو...  للمل وًتنرة وْرحه بأربار

 ...+ الهحبوبه رالتهن ابًه اسراء

 ًااااااااااااااااااا:  وهاٌو وي تستٍقم وهً رواى

 ٌاحٍه تجرري وقاوت.....  اتأرررررررت

 ..... الهقبد

.. :  الحالجه وتْتح الهقبد تسرل وهً رواى

ٌٍ زاااا اَه  وزرلت..... لٍه التالجه ٓتحت اٌا خوا

 ...+ زواًُ وًٌل ًلٍا َووووة.....  لٍه الهقبد

 الغبح وتغٌل لتتوؿأ الحهام ٌاحٍه واتجهت

.... 

 ورزها وقرأه ػالتها وي اٌتهت أى بيس ىروا

 .... الٍووً



 اروح أوا...  لله الحهس هااااح:  ٌْسها ٌٔ رواى

 لو اػال زا...  اػحٍه اَسو الواز ًٌل اُلس

 جاَه سوسو أى ًرِ وا بيس اوبارح ٌاَن ناى

.... 

 .... توقنه أرٍها لَرٓه رواى واتجهت

 ًٌل تقّ وهً الَرٓه تسرل وهً رواى

 اتجهت....  ػوت اػسار بسوى ػابيهاا أكراِ

 اػحااااااااي ًاااااااااا....: و....  أرٍها لسرَر

 .... أإَسووووووووووووو

 اَه ٌٔ:  برًب سرَرة وي ًَتْؽ وهو هٍحن

 نسا حس َذؽ حس الهجًوووووٌااااه بت َا

 وًل ارلع ًضاى تتجوزي أوتً َذربٍتل

.... 



.... احسي هههههههه:  تؾحل وهً رواى

 اٌهارزة زا ٓووووق نسا قوم وبيسَي...  ياحس

 ... نهٍله َا ٌسٍتً وال...  بقه َا ًالهً َوم

 زا...  زا الٍوم اٌسً اقسر اٌا هو:  بضروز هٍحن

 ... اتولست وا َوم وي وستًٍه اٌا

 َا نسا بتحبها كالها:  تيهسها لن بجسَه رواى

 ... ! سًٍي ٥ وي لٍه سبتها...  هٍحن

 لسه ػٍَرة اَاوها ناٌت ًضاى:  بحسى هٍحن

 اتجوز ازاي...  اًسازي تالته ٌٔ لسه ناٌت

 .... كْله

 قال:  أرٍها ًٌل تهوى حتً بهساح رواى

 لسه زواٌها زا...  ًجست زلوقتً البت َيًً

 .... اٌت ًجوز َا هً وا زي قهر



...  نسا بقً:  الهساح أرته َضارك وهو هٍحن

 رٓلاً بقً تياٌل...  اٌتً قسم َا ًجوز اٌا

 ... زا اليجوز وٍي

:  له لساٌها وتذرج بهرح تجري وهً رواى

 االرر ؤٌ الْاؿً ًٌل بق اساسا اٌت ههههه

 َا... َووم نل زي ًلٍل بٍغبح ورزة ابو

 ...+ واااوااااا

 حتً...  ناالكْال وَليبوى َؾحموى وهلو

...  رواى ام قغسي احن...  الَوله اوًا جاءت

�+ 

 ػررات ًٌل هاُرٓت وي تذرج وهً االم

 هتْؾلو... :  ٌنرها وجهه وي المبار أكْالها

 تتلهو وا...  اوتً لحس ًٍال ًهرنن كوووول

 ٌسلها َال ارتل سٍب وال....  نالب طوَه َا

 .... نتْل ًٌل وي



 ًٌل َحهلها وهو أرٍها تؾرب رواى ناٌت

 .... طيرها وَضس زراًه

 اٌت:  شراًه وي أرٍها تيؽ وهً رواى

 .... كٍٍٍب.. . طيري بتضس

 وربًا كب ًااااااااااااااااااا:  بغراخ هٍحن

 ... البلموٌه وي الروٍمً

 وًهن َٓست وا بيس للهقبد تتجه وهً االم

 اٌا احٍٍه....  البٍت لٍمن وهسٍب ههضً اٌا: 

 رواى َا لله وًل.... الهقبد زرلًً الٌل اَه

 ..... الجًوى ًسوي ٌقلتٌٍل

 الجهٍى ٌتنارها ٌٔ ناى الصي الجرس لٍرى* 

 هٍحن قلب جرس َرى الباب جرس رى ووى

 ....+ اَؾا

 سوسو:  الباب لتْتح تجرررري وهً رواى

 ..... هٍٍٍٍٍه.... هٍٍٍٍه..  جت سوسو..  جت



 تقّ اليشَسة رالتها ابًه لتجس الباب وتْتح

 ... نبٍرة بأبتساوه حقٍبتها حاوله

 رالتها ابًه اسراء حؾي ٌٔ ترتهً وهً رواى

 الٍوم جه ارٍراااا...  الغهس ًبس َا َااااااه ... :

 ٓقست نًت اٌا...  القاهرة ٌٔ ٍٓه اطوٓل الٌل

 ... سوسو َا االول

 رالتها ابًه كْوله وي تؾحل وهً اسراء

 ٓقستًًٍ ًلٍمً حرام ههههه...:  اليشَسة

 قولت اٌا....  اٌتً وا زي هبله لسه اٌتً....

 .... ًقلت البت االٌق هاجً

 وحضتًًٍ:  حؾًها ٌٔ اسراء تأرس ًوه االم

 وورات حببتً َا اَه ًاوله...... وهللا سوسو َا

 .... اَه ًاوله ًهل

 بتسلن....  رالتو َا لله الحهس:  بهسوء اسراء

 ... ًلٍمً



 لن بها وحهلق الواقّ الٌل بًنرها لتتجه*

 .... وماٌه ٌٔ نالغًن...  اٌهله قٍس َتحرك

 اصَل...:  تذٍْه أى تحاول وحسى بهسوء اسراء

 ... اَه ًاول...  هٍحن َا

 لن بيضق تْاػٍلها نل َتأول وهو هٍحن

 : ......ارْأه َستقٍى

 .... اصَل...  هٍحن:  بإستَراب اسراء

 لله الحهس... احن:  تأوله وي هٍحن لٍستٍْق

 اَه ًاوله اٌتً...  اسراء َا قغسي... سوس َا

... 

 +... لله الحهس:  وهسوء بإَهاء اسراء

 .... الهيتاز بهساحها رواى لتتسرل*



 َا سًٍي رهس...  سوسو َا اَه:  بهساح رواى

....  ًسوٌل وقولتً ُبتً اٌتً زا...  اللصًَه بت

 .... السها ًٍوى ام َا وهللا وحضتًٍا

 ٓانرة لسه اٌتً َااااه:  تؾحل وهً اسراء

 .... زا االسن

 حاجه وزي...  ويلن َا كبيا:  بؾحل رواى

 بتاًتًا االلياب ٓانرة لسه حتً اٌا...  تتًسً

 ... اَه اسهها

 وا ًهرك بت َا وهللا:  بؾحل اسراء

 .... ػٍَرة لسه نبرٌت وهها نبرٌت.... هتتٍَري

 وًٌل واوا َا كبيا:  زأْه وخقه بهساح رواى

 نبرت وهها اٌا...  السيوز ابو ػْاء ست رأي

 .... ػٍَر

 َا ًلٍمً حرام ههههه:  تؾحل وهً اسراء

 .... زي األلص حته ٍٓمً لسه...  وهللا رورو



 ٌحي....  االوؿه ًٌل بت َا َال:  بهساح رواى

 .... برؿه ٌَار

:  الهساح رالتها وابًه ػسَقتها لتضارنها

 .... بس وتسقص سٍس سً َا حاؿر َوووه

 للواقّ بًنرها وتتجه تؾحل وهً رواى

 .... سٍأنلها ونأٌه ٍٓها وحهلق أواوهن

 ساويالل وص...  إَسو َا اَه:  احبهس  رواى

 ... جت اسراء البت وا ساًه وي لٍه ػوت

 قلبه ارصت ٍٓهي طروزة وي بإٌتباه هٍحن

 !؟؟ حاجه بتقوٌل...  هااا:  كْولتها وًص وًقله

 اٌت زا ال:  االرر ٓوق نْا تؾرب وهً رواى

 ... راالع باي الباي ٌٔ

 بأى لتذبرهن...  اوهن ػوت لٍقاكيهن

 ... لإلٓقار ْسهنأٌ َحؾرو



~~~ 

 ~~ اسالم ًًس

 إٓقاره َتًاول وًسله حسَقه ٌٔ جالسا ناى

 وى آرر وماى ٌٔ ًقله ولمي.... والسته وى

 ... وجًوٌته

 ....اسالااام...  اسالااام:  بًساء االم

 ... أوً َا حاجه بتقوٌل هااا:  بإٌتباه اسالم

 ساًه بقاٌل اٌا ابًً َا:  تؾحل وهً االم

 الٌل الحم سيٍسه وٍي اَه...  ًلٍل بًازي

 ... ًقلل وارسه

 هبقً الٌل اٌا زا:  ًَتبه ولن بضروز اسالم

 وي بقت لو واوا َا وهللا الحم سيٍس

 .... ٌغٍبً

 ... ! اسالم َا زي وٍي هً:  بإستَراب االم



 َا حاجه وال ال... هااا:  قاله لها بأٌتباه اسالم

 يهللجاو استيس ًضاى بقً هقوم اٌا..  واوا

 احهس هملن.... الضرنه ًٌل ووتذآٍص... 

 باله َارس هًاك َروح ًضاى زلوقتً ػاحبً

 .... الضَل وي

 َا وياك ربًا...  حبٍبً َا تهام:  بتْهن االم

 زا الجسوه احهس ًٌل سلهٌل ابقً...  رب

 وال َضوًًٓ ووٍجٍص ًهته ابقً ويقول

 .... ابوك ووت بيس ورة

 وضاُله ًًسه هو واوا َا وهللا:  بحسى اسالم

 ... اًصرَه ويلص...  وطرنته

 ويانو ربًا َال.... حبٍبً َا واطً:  بإَهاء االم

... 

 ~~~ ستووووب



 اسالم ًن ابي....  السسوٌق وذتار احهس

...  إلٍه الهقرب الوحٍس وػسَقه...  السٍؤٌ

 َذصل لن وهو... ًهٍاء خقه ٍٓه َحق اسالم

 إزارة وًه كلب ًًسوا حتً... َووا ػسَقه

 لحنه َترزز لن طرنته بجاٌب والسه طرنه

 ٌٔ... اسالم ًهر وحل ٌٔ احهس...  الهوآقه ٌٔ

 رأى رَاؿً جسس لسَه...  ًهرة وي الحالخوى

 تتهاطً الجهال طسَسة ًسلٍه وًٍوى... 

 .... المحٍّ االسوز وطيرة شقًه وى

...  رأًات الًساء جهٍى َيتبر احهس

 والًْوش لقهالس َهتلل لهي ٓقف وَصهبوى

 وتسوجا ناى ألٌه وشلل...  المحٍرة واألووال

 بذٍاٌته قاوت ولمًها....  بضسة زوجته وَحب

 َسَرها أى قبل الضرنه ٌٔ السابق وسَرة وى

 جهٍى َيتبر وهو الوقت شلل ووًص...  هو

 ػٍَر ابي لسَه احهس...  رأًات الًساء



 أى قرر ، زوجته كلق أى وبيس...  إَاز َسهً

 ... ٓقف الغٍَر ابًه تربٍه ٌٔ ٍاتهح َهؾً

~~ 

:  الهاتّ ٌٔ احهس وى َتحسث وهو اسالم

 وي ًاش....  اَه ًاول حهٍس ابو َا اصَل

 ... اَه ًاول اَاز الواز...  ابًً َا ػوتل سهى

 كهًً...  اسالم َا لله الحهس:  َرز وهو احهس

 ! اَه ًاوله واجسة كًف وًٌل ًلٍل

 الههن...  احهس َا لله الحهس:  بتًهٍسة اسالم

 ! اٌهارزة هللا طاء اى الضرنه هتروح

 ... زلوقتً الضرنه ٌٔ اػال اٌا:  بإَجاب احهس

 ... ! نسا بسري زا اَه:  بأستَراب اسالم



 نسول َا صَل ٓانرٌٍ اٌت هو:  بؾحل احهس

 نام وياَا ًضاى زلوقتً هقْل اٌا َال... 

 ... ارلغهن ًاوز ولّ

 َال...  ػاحبً َا وياك ربًا:  بْذر اسالم

 ....+سالم

 لٍلقً الجاويه اٌل للصهاب اسالم لٍستيس

 اَهها الهجًوٌه جهٍلته لٍري أو...  وحاؿراته

 +�� أقرب

 ....+ اآلزم قغر ٌٔ األرري الجهه وًٌل

 ...+ للضرنه للصهاب َستيس وهو آزم

..  زووً:  الَرٓه ًلٍه تقتحن وهً َاسهٍي

 ... ؿروري سبلٍ بلٍس رسوه ٌٔ ًاوزاك نًت

 ؟ اَه رسوه:  بإستَراب آزم



 اٌا...  اٌا...  بغراحه بع:  بتًهٍسه َاسهٍي

 ... اطتَل ًاوزة نًت

ٌٍ:  ُاؿبه بًنرات آزم  احًا...  َاسهٍي َا تا

ٌٕ َتقْل زا الضَل ووؿوو قولًا وص ...  ٌها

 وال... الغبح ًٌل ًلٍا تًمسي وغههه لٍه

 ... نهاى اٌتً ٍٓمً بقً زا القبى هو

 َا وهللا...  و:  بذوِ تتراجى وهً َاسهٍي

 اٌا...  ًلٍل اٌمس أو بٍها آمرك وقغسش آزم

 وص اٌا...  وهللا اطتَل ٌْسً بس اٌا.. 

...  البٍت ٌٔ اقيس ًضاى هًسسه وي وتذرجه

 ... راكري ًضاى توآق ارجوك

 َا حاجه وي حروتل نًت لو:  بَؾب آزم

 اوزةً قولٌٍل تياٌل ابقً ساًتها..  هاٌن

 َاسهٍي َا اٌسً..  ال طَل لمي....  اطتَل

 طَل وٍْص...  المٍالٌٍ آزم ارت اٌتً زا

ٌٍ زا الهوؿوو ووتْتحٍص  .... ٓااههه تا



 وي ًسة ورات براسها تووّ وهً َاسهٍي

 ... ٓاههه...  ٓاههه حاؿر...حا:  الذوِ

 نٍّ تْمر ارته تارنا طرنته اٌل آزم لٍصهب

 وجالها ٌٔ تيهل هاَترن بأى أرري ورة تقًيه

.... 

 (� وربًا تيب ُاوَه ٌاس)

~~~ 

 وسف للجاويه للصهاب تستيس ناليازة ناٌت

 سبب الصي الضيبٍه الههرجاٌات وي جو

 ... بٍتها واَؾا..  جٍراٌها لجهٍى الغساو

:  للذروج والبسها ترتسي وهً بًَاء رواى

 جاز نوبٌل اٌحرِ...  وطٍْااااز ٓوزَما هاتٌل

..  الهراااز هو الَرام زا... الجواز واب ًَيل... 

...  ٍٓتاوٍي اجهس اٌتً...  السًٍي الِ اٌتً

�� 



 حرام بًتً َا:  بإٌسًاج اسراء ًلٍها لتسرل

 ... ػووووت زا....  ػووووت زا ًلٍمً

 ٌٔ اٌتً ٓههل اَص:  تؾحل وهً رواى

 اَه...  اٌتً سٍبل وبيسَي...  هبله َا الْي

 ... ٍٓي راحه اٌتً زي الضٍانه

 وياَا ورنسة لو اٌتً وا:  تؾحل وهً اسراء

 نًتً زا بتًٍَه الٌل القرِ وي وساَبانً

ٌٍ ٓههتً  ويانً هاجً بقلل الغبح وي ا

 .... وحؾراٌت جسول اطوِ ًضاى الجاويه

 هن ُاوَه ٌاس اٌتو والًبً:  بهساح رواى

 بيٍٍٍس سْر وي وجاَه وماٌل لو اٌا ورالظ

 ؤٌ سًه َجً ٌلٌهت نًت نسا الضرقٍه زي

 تتحرق وا الملٍه ًٌل الهحاؿرات زاهٍه

نتر الملٍه  ... وحروقه واهً ا



 طٍذه َا ًلٍمً حرام ههههه:  بؾحل اسراء

 ... زا التيقٍس اَه الجاويه ٌٔ لٍا َوم اول زا

 زا...  حاجه طوٓتً لسه اٌتً:  بؾحل رواى

 ... سوسو َا هتهوٌت اٌتً

 قبل لٍهالم ٌلحق ًضاى بت َا َال:  اسراء

 ... ٨ تيسي وا الساًه

 هههههههه:  ؿاحمه تًْجر وهً رواى

 ههههههه...  وسرسه ٌٔ احًا هو َذربٍتل

 ... اووي برَٓه اٌتً وربًا

 لٍها وص هً ؟؟ اَه اوال:  بإستَراب اسراء

 ... ونسا ورروج زرول وواًٍس

....  وبًلتسوص احًا ال:  تؾحل وهً رواى

 وٌقلى بساًه تبسأ وا الهحاؿرة بيس بًسرل

 ... ساًه بًع تذلع وا قبل



 ٌْسً ًٌل اكهًت نسا اٌا ال:  بؾحل اسراء

 ... رالظ

 ًقبال القرحه البسً َال كب:  بؾحل رواى

 ... َوػلًا َجً اَسو الواز ًٌل اتحاَل وا

 اكليً واطً:  وهسوء حشًَه بتًهٍسة اسراء

 ... َال

 بهرح لترزِ.... بحسٌها طيرت وقس رواى

...  بتقرزًًَ اٌتً زا اَه:  ازهااسي وحاوله

 تقوٌل ال اوً ًًس اقيس اروح اٌا باااااس

 ... وطً ٌٔ تبوز وال بررة اكليً

 ههههههههه:  ؿاحمه اٌْجرت وقس اسراء

 .... وهللا ًهر ٌاقغه هتهوتًًٍ ًلٍمً حرااام

 وتتاررَص...  بقً هسٍبل َال:  بهساح رواى

 .... القرحه وي ًلٍمً بٍَر ًضاى ًلٍا



 بت َا بررة...  وجًوٌه وربًا ال:  بؾحل اسراء

...4 

 ... أرٍها لَرٓه وتتجه رواى لتذرج

 البس َال...:  ناليازة الَرٓه تقتحن وهً رواى

 ... الجاويه توػلًً تٍجً ًضاى إَسو َا

 اقولل زٓتتته َا وررررة نااام:  بَؾب هٍحن

...  ها...  تسرٌل تتًٌٍل وا قبل ربقً ابقً

 ... ةوررر  ناااام

 ورة:  اػابيها ًٌل تيس وهً بهساح رواى

 بيسة الٌل االسبوو وواحسة...  ٓات الٌل الضهر

 ... اوبارح اول وواحسة... 

 أرته وي ٍُنا ًَْجر َماز وهو هٍحن

 وا...  تؾرٌب بتحبً بت َا اٌتً:  الهجًوٌه

 بقٍه زي جس واتملهً طوَه زا هسارك تبقٌل



 صَل هضوِ وال طوٓت وا اٌا وهللا...  الًاس

... 

 َا كبيا:  له لساٌها تذرج وهً بهساح رواى

 ... وهٍسة اٌا زي هًضوِ وص بابا

 ست َا اَه ًاوزة كب:  بؾحل هٍحن

 ... الههٍسة

 ... الجاويه توػلًً تٍجً ًاوزاك:  رواى

 أوتً وي وبيسَي...  ٓاؿً وص:  هٍحن

 حس بوػل وص هًا وي واوا َا َال...  بوػلل

 ...+ قال لهااوػ قال...  اٌا

 َتًاسب اللصي االزرق بْستاٌها اسراء لتأٌت

 االبٍؽ وحجابها..  السرقاء ًٍوٌها جهال وى

 جيلها وها...  بضرتها لوى وى َتهاطً الصي

 ...+ جهال ولمه حقا

 ... جاهسة اٌا رورو َا َال:  بهسوء اسراء



 :.... رأها ًًسوا وماٌه تجهس وقس هٍحن

 االستاش طمل.. . سوسو َا َال:  بؾحل رواى

 ٌارس تياٌل...  َوػلًا ٓاؿً وص هٍحن

 وال...  ًقلت بتاًتً اليربٍه ًضاى تانسً

 .... الملب هٍحن َا لٍل الحوجه

...  ابٍؽ قلبل...  رورو َا َاااااه:  بإٌتباه هٍحن

 ووػلتص لو َيًً...  حببتً ارتً اٌتً زا

 ًَنر وهو تابى خن...  َيًً وٍي هوػل ارتً

 بحالوتل قهر َا رواى َا تياٌل.. قلبه لهلمة

 لحس اوػلل اوا زي َوم ٌٔ هتهوتًً الٌل

 ... نهاى جاويتل باب

:  أرٍها َقغسه وا تيلن وهً بؾحل رواى

 ًاوز وص طوَه وي نًت وص زاااا اَه

 قلبت والل اَه...  ٓاؿً ووص..  توػلًً

 زي الهيانسات أوتً ووي...  نسا بلسي بقه

... 



 أى نازت اللتً إلسراء رًَن وهو بهٍام هٍحن

 زوااااى وي.... :  الذجل نحرة وي تهوت

نتر سًٍي رهس وي رواى َا اووووي  وا

 ٌآى ومًص بس وبيانسل بحبل واٌا نهاى

 ... زا الوقت ٌٔ اقولهالل

 الضاشٌل وًً االًالوٍه تقلس وهً بهساح رواى

 ٓاػل ٌقلى َجهاًه رالظ ال...  اهّ اهّ: 

 ...+قاازرة وص

 وي ؿاحمٍي وهٍحن اسراء وي نال لًٍْجر

 .... الهجًوٌه تلل

...  رواى ست َا هسار نسا نْاَه:  بجسَه هٍحن

 ًَنر وهو تابى خن...  اوػلمن ًضاى َال

 .. إلسراء

 أو َملهل الٌل اسراء ست َا واٌتً -

 ... ًلٍه تقولٌٍل بس َبغلل



 تحت ًٌل هسبقمن اٌا...  احن:  بذجل اسراء

 ... رواى َا

 تتلحلح وا...:  اسراء رروج بيس ساحبه رواى

 رلًًٍ ولبي َا بحبل قولها وروح َاؼ نسا

 ... بٍمو آرح

...  طٍذه َا الْاهل َذربٍت:  بؾحل هٍحن

 ...+ اول رأي ًٌل ػبري آررة َا قساوً

 اٌل ورواى اسراء لٍوػل هٍحن وشهب

 ...+ جاوياتهن

~~~~~ 

 طرنته اٌل ُرور بمل زلّ....  نيازته

 وغيسة ٌٔ األرٍر القابق ًٌل لٍؾَف

 به وَغيس ًلٍه لٍَلق( االساٌسٍر)  الذاظ

+... 



....  رؿوي...:  ومتبه َسرل وهو بجسَة آزم

 وٌازي... الهمتب ًٌل بتاًتً القهوة ابيتٌٍل

 ... ومتبً ٌٔ ًاوزة ًضاى ًٌل االستاش ًٌل

 اواور اي...  ًٓسم َا حاؿر...:  بجسَه رؿوي

 ... تاٌٍه

 ... اتْؾٌل..  طمرا ال:  آزم

 ًي تْمٍرة ٌٔ ُارقا آزم تارنة رؿوي لتذرج

ٌٔ ابي  َْوز قس أٌه ٌْسه هي الصي السٍو

 ... الًهر وى بتحسي

 اٌت الٌل تيهل هسٍبل اٌا:  ٌْسه ٌٔ آزم

 الٌل ساًتها اٌت...  اٌا ابسء وا َوم بس ًاوزة

 ....+ هتًسم

~~~~ 

 ..... السٍؤٌ طرنه ٌٔ



 االستقبال رزهة ٌٔ جالسه الْتاه تلل ناٌت

 ...+ ال ام للوهٍْه ستقبل هل...  تْمر

 ~~+ ستووووب

 سًه 22 طبابها ربٍى ٌٔ ٓتاه...  ٓاروق رحهه

 رحهه ٓيال ٓهً وسهً ًٌل اسن رحهه...

 ورحهه كٍبه بهسي َضير َراها وي ونل

 وكٍبتها لغسقها وَحبها الجهٍله الْتاه تلل

 ٌٔ  رأيه هً ، هصا رُن ولمي...  طملها قبل

 سوزاء ًٍوى تهتلل...  والوػّ الجهال

 زأري ووجهه... نحٍْه وروووش... واسيه

 تحت تَقٍه كوَل وطير...  نالحلٍب ابٍؽ

 حسَحا تذرجت...  جهاال زازها الصي حجابها

 ..+ االجتهاو طيبه..  اآلزاب نلٍه وي

 زول الهسز هٍسٍبو َيًً:  ٌْسها ٌٔ رحهه

 رلٍمً رحهه اَ َوووه...  اٌا وهٍذتاروٌٍ نلهن

 ... نسا وص ٌْسل وي واخقه



نبر ًهرها وحل ٌٔ للْتٍات حولها ٌنرت ..  وا

نحرهن لتجس  نها أو تستر ال خٍابا َرتسوى أ

 َغل َماز ال الصي جٍب الهًًٍ َسهً

 ... للرنبه

 اى رٍر..  اهسي...  اهسي:  ٌْسها ٌٔ رحهه

 الوهٍْه ٌٔ واتقبل استر رب َا... هللا طاء

 تيهل واوا اساًس اقسر ًضاى رب َا..  زي

 ....+ رب َا اليهلٍه

 رجل ابوها...  وابوها اوها وحٍسة رحهه* 

 ورَؾه اورأه واوها... الذهر َْارق ال سمٍر

 رحهه زٓى وها قلبها ٌٔ ليهلٍه تحتاج

 ... لليهل

 ٌساء ًٌل طروزها وي تستٍْق وهً رحهه

 ... أحسهن

 ؟... ٍٓي ٓاروق رحهه اٌسه...  ٓاروق رحهه-



 ... اهو اٌا..ا:  َسَها ترٓى وهً رحهه

 ًضاى ًٓسم َا اتْؾٌل:  بًساء الضذع

 ... حؾرتل بتاو االٌترٍٓو

 طمرا..  حاؿر:  جهاال زازتها بإبتساوه رحهه

+... 

 وهً وتوترة بذقوات الهمتب اٌل زلْت خن

 تلل ٌٔ تقبل لمً ٌْسها ٌٔ هللا تصنر

 ....+ الوهٍْه

 .... الجاويه إٌل وػل الصي اسالم ًًس~~~ 

 ٌٔ بيًٍٍه وَبحج سٍارته َرني وهو اسالم

 الهتأررة الهجًوٌه تلل رؤَه اول ًٌل االرجاء

 اٌهارزة بسري جت طملها...  َووووة.... :  زأها

 ٍٓه اجٍلل الٌل الٍوم ٌٔ جاَه.... وكليت

...  بسري اٌتً تٍجً..  اطوٓل ًضاى وتأرر

 ... بقً اكلى اوا َال



 ولمي... للهسرج رَقهك ٌٔ اسالم لٍصهب

 ... ًروقه ٌٔ تٌَل السواء جيل وًنر َوقْه

~~ 

 أوػل أى بيس...  رواى َوػل وهو اسالم

 رسي بت َا بغً... :  اوال نلٍتها اٌل اسراء

 سوسو وي بالل ورسي...  ٌْسل وي بالل

 ... حببتً

 ٍُر تؾحل السٍارة وي تًسل وهً رواى

 وًٌل بٍَرة إلٍهن ًَنر ناى لهي وًتبهه

...  حببتل هههههه..... :  أحسهن ؿرب وطل

 لو زي البت وربًا....  سوسو َا ًلٍمً َيًًٍ

 ارتٍار ٌٔ ٌغاَح وًها هارس وص اٌا اتجوزتل

ٌٕ حٍاٌت طرَل  ... ٌهاااا



 َال..  نسا بقً ههههه:  ويها اروها لٍؾحل

 رسي ٌْسل وي بالل ووتارسَص... هبله َا

 .... بس سوسو وي بالل

:  نتْه ٌٔ أرٍها تؾرب وهً رواى لتؾحل

 وتًحص نونو َا َال...  هًا وي بابا َا َال كب

... 

 َلحق أى قبل لهحاؿرتها لتسلّ تجرري خن

 .... اروها بها

~~~ 

 وى تؾحل رواى رأي أى بيس ٌْسه ٌٔ اسالم

 َا نسا بقً... :  حبٍبها أٌه هي ٓقس..  ٍُره

 تقًْ ازاي هيرٓل بقً اٌا...  كٍٍٍٍب رواى

 الملٍه قسام حبٍبل وى ًازي نسا وتؾحمً

 ....+ هربٍمً اٌا... 

 ...+ الهسرج اٌل زلّ خن



 ًلٍمن السالم.... :  الهسرج َسرل وهو اسالم

 قبل...  بذٍر تموٌو اتهًً...  جهٍيا اصَمن... 

 َا رلٍْه اَهي رواى اٌسه...  طرح ابسء وا

 ... تقّ تتْؾل رَت

 حسث واشا تيً ال ٓهً وغسووه رواى لتقّ

 ... زنتور َا أَوة...ا...: 

 رَت وَا بررة اتْؾٌل:  بَؾب اسالم

 وحتروه وص اٌتً ًضاى تاٌٍ وتحؾرلٍص

 ... زراسه وماى زا أى وحتروه ووص ٌْسل

 ... اٌا...  اٌا:  لًْسها تضٍر وهً بغسوه رواى

 اٌسه َا اٌتً اَوه:  وُؾب بيغبٍه اسالم

 قسام حبٍبل وى بجاحه بمل واقْه...  رواى

 بيؽ وى وتهسرو وتؾحمو وَوػلل ملٍهال

 ومًتٍص وتربٍه لو اٌتً وا...  راالع ًازي

 ... نسا ًهلتً



 َا سهحت لو:  المٍل بها كْح وقس رواى

 وًٌل ًلٍا نسا تتملن وسهحلمص اٌا زنتور

 حسوزي وًارٓه.. نوَس وتربٍه اٌا...  تربٍتً

 ًي بتتملن اٌت ًارٓه وص اػال اٌا..  نوَس

 ٌْسل تحترم سهحت لو ٍٓارَت..  وٍي

 زي لو وحتً..  ًلٍا وبتتملن بتملهًً واٌت

 وٍسَص زا..  حبٍبً وى جاَه بتقول وا

 الهحاؿرة وي تقرزٌٍ اٌل حق اي لحؾرتل

 بيس اػال اٌا...  الضذغٍه حٍاٌت زي ًضاى

ٌٍ احؾرلل َهمي ال زا نالول  ...+ تا

 احهر ووجهها الهسرج وي تذرج رواى وقاوت

 إحراجها وي بضسة وتبمً الَؾب نحرة وي

 اي تيلن ال ٌٔ زوالٔها اوام القرَقه بتلل

 الصي هصا حبٍب واي..  ارتمبت جرَهه

 +؟!! االحهق شلل ًًه َتحسث



 بتلل إحراجها بيس رواى وى سٍحسث واشا

 ...!!+ القرَقه

 سٍياقبه ونٍّ اسالم ٌٔ آزم سٍْيل واشا

 +؟...

 َرحن ال وي وى ٌْسها رحهه أوقيت وهل

 ؟...

 رواَه وي القازوه الحلقه ٌٔ سًيرٓه وا هصا

 وجًوٌة_ ًضقت#

 بحبمن#

  ❤ الرواَات وآٍا. َوٌس اَه.  بقلهً

  ❤ السابيه الحلقة

 قهة ٌٔ وهً الهسرج وي لتذرج رواى وقاوت

 .... اسالم وي ُؾبها



 اَه ٌْسه ٓانر هو:  بَؾب ٌْسها ِ رواى

 الملٍه وتتحرق تاٌٍ هحؾرله وا وربًا كب... 

نتر  ... وحروقه هً وا ا

 ..... اسالم ػوت لٍوقْها

 .... ًًسك استًً:  ًاٌل بغوت اسالم

 وص هو ٌين: بَؾب تلتْت وهً رواى

 برة اكليً قولتٌل اتًٍلت حؾرتل

ٌٍ ووتحؾرلٍص  ووص هقلى حااااؿر...  تا

ٌٍ هحؾر  ! تاٌٍه حاجه ًاوز...  تا

...  قالت لها بالحسى لوهله طير وقس اسالم

 اسهح لي ال...  وجسزاا َراها لي ٓيال هل

 ... بصلل

 ٌٔ استًًًٍ اتْؾٌل:  ُاؿب بغوت اسالم

 أور وٌل استسًاء وًًسك اه....  اليهٍس ومتب

ٌٕ الجاويه وي هتترٓسي َإوا...  نهاى  ٌها



 اٌتً الٌل المالم وًضاى الحؾور ليسم

 ....َالاااا....  نهاى زا قولتٍه

 رٌب َا..... :   بانٍه تجري وهً ٌْسها ٌٔ رواى

 َا وهللا ًلٍل حرام....  بس اَه ًهلت اٌا

 ... لله وًل.... اسالم

 اسالم تًتنر اليهٍس ومتب اٌل رواى لتصهب

 .... وحاؿرته اٌتهاء لحٍي

...:  بانٍه الهاتّ ٌٔ أرٍها تملن وهً رواى

 ... هٍحن َا أَوة

 لحقت اَه: بهساح األرري الجهه ًٌل هٍحن

 .. اوحضل

 توحضًً لحقت..  ٓيال أَوة:  هبسذرَ رواى

 ... زلوقتً هتجٌٍل اٌل لسرجه

 اٌتً رواى َا زا اَه:  بإستَراب هٍحن

 ؟ والل اَه ٌٔ لٍه واجٍلل....  بتيٍقً



 قسام حرجًً:  وتققى وػوت ببماء رواى

ٌٍ الجاويه وتجٍص وقاٌل زواٌَل  وقاٌل..  تا

 َا بسرًه تياالٌل...  اور وٌل استسًاء ًًسك

 ... هٍحن

....  بس اهسي اَه بتقوٌل:  ٓهن بيسم هٍحن

 ًًسك وهموى ساًه ربى....  جاَلل اٌا اهسي

+.... 

 َيلن ال وهً وجسزا رواى اٌل هٍحن لًٍقلق

 حشًَه جيلها الهجًوٌه أرته أػاب واشا

 ....+ همصا

~~~~~~ 

 ولمًها واخقه بذقوات الهمتب اٌل زرلت

 ...+ الذوِ وي تهوت تماز زارلٍا

 َا...  رب َا.... َقبلوٌٍ رب َا:  ْسهاٌ ٌٔ رحهه

 .. رب



 الجسَس وسَرها نرسً أوام رحهه لتجلس

+.... 

 نٍّ...  طسَس بإستَراب لها ًَنر وهو احهس

 ٌٔ تتواجس أى الهحجبه الْتاه هصا لهحل

 هًا الهوهْات ٓجهٍى تلل وحل نبٍرة طرنه

 ...+ جهال ولمات ًًهن َقال نها

 الرقٍق هرحه ػوت ًٌل طروزة وي لٍذرج

 ...+ بتاًً الهلّ اتْؾل ًٓسم َا..  احن..: 

 ... تْقسه ٌٔ وبسأ الهلّ وًها احهس ارص

 رحهه اٌسه َا هللا طاء وا:  بإٌبهار احهس

 ... اوتٍاز بتقسَر وتذرجه حؾرتل

 ... ًٓسم َا أَوة:  بإَهاء رحهه

 ُرَبه وص بس:  لها ًَنر وهو بجسَه احهس

 زي وماى ٌٔ  تبقً صَل وحجبه واحسة طوَه



نٍس اٌتً َيًً...  زا  نل أى طوٓتً ا

 ... وحجبات وٍُر رسهٍه ببسله هًا الياوالت

...  ًٓسم َا طمرا...  ش... :  اول بذٍبه رحهه

 ... ازٌل ًي... ٓههت

 ... الحاز ػوته لٍوقْها..  لتذرج وقاوت

نوى أوا...  رحهه اٌسه:   ًاٌل بغوت احهس  ا

 وال... . لآلرر تسهيًًٍ رَت َا بملهل

 .... وسَرك احترام اػول ويلهونٍص  اهلل

 وُؾب بيغبٍه إلٍه تلتْت وهً رحهه

 الٌل حؾرتل أى واؿح بس...  ًلهوٌٍ ال  ..:

ٌٍ وٍضرًٍٓص اٌا ازٌل ًي...  وتيلهتهاش  ا

 ...+ هًا اطتَل

 رهٍٍب شهول ٌٔ احهس تارنه رحهه وررجت

 بتلل تموى أى الْتاه تلل لهحل نٍّ... 



 ٓتاه تجرؤ لن وا تواجهه أى لها ونٍّ...  القوه

 .... قبل وي ًًٍه ٌٔ ًًٍاها تؾى أى

 ًلٍا ػوتل بتيٌل بقً:  ٌْسه ٌٔ احهس

 ... هيرٓل بقً اٌا...  وبتضتهًًٍ

 أَوة:  ومتبه هاتّ ٌٔ ازار ًٌل احهس لٍؾَف

...  ٓوق تقليٌل رلٍها جت لو رحهه اٌسه... 

 بتاًها CVال ٌسٍت ًضاى هتٍجً هً ال

 ....+ اوياَ

 ابتساوه وَبتسن هاتْه احهس لٍَلق

 ....+ طٍقاٌٍه

 ست َا بقً ٌضوِ اوا:  ٌْسه ٌٔ احهس

 السوي ارر ًٌل وص....  اٌتً َا أٌا َا...  رحهه

 هيرٓمن اٌا...  ًلٍا ػوتها هتيٌل ست

 ....+ وقاومن

~~~~ 



 أى َهمي ٍٓها َْمر ناليازة جالسا ناى

ٌٔ ابي َْيله  سةلوال ًَتقن لمً  السٍو

 الهقرب الوحٍس ػسَقه رلوته ًلٍه لٍقتحن

+.... 

 اَه:  آزم ومتب َسرل وهً بهساح ًٌل

 لحقت اَه...  كلبتًً اٌل قالوٌل زووً

 ... اوحضل

 وقت وص...  ًلًٍٍٍ:  جهوري بغوت ازم

 ... اقيس تياٌل اتًٍل...  رااالع رراوتل

 جبته الٌل اٌا:  بذوِ َسلّ وهو ًٌل

نٍس َلهوووي لًْسً  ...+ ٍٓا ٍُنه قلىهٍ ا

 وًاقغه ٌٔ اَه ًهلت:  حازة بًنرات آزم

 .... االلهاٌٍه الضرنه



...  رَس َا نسبًاها:  بذوِ َجٍب وهو ًٌل

 ًرؿو جن الٌل هن...  السٍؤٌ ووت بيس

 ... ٌضارنهن ًلًٍا

 ًاوزك زلوقتً...  حاسس نًت:  بحقه آزم

 طباب ووهًسسات وهًسسٍي ًي تبححٌل

 طرنه وى تاٌٍه قغهوًا ٌٔ هًسرل ًضاى

 ... سًَآورة وي

 ... آزم َا اورك تحت حاؿر:  بإَهاء ًٌل

...  َال اكلى زلوقتً:  بإػبيه َضٍر وهو آزم

 ٌٔ طوَه هسار تبقل رَت وَا...  طَلل نها

 ... الضَل

 ....+ باطا آزم َا حاؿر:  بذوِ ًٌل

 أٌه هي ٓقس...  ارٍرا َتًْس وهو ًٌل لٍذرج

 به لٍرتقن....  ٍلقل وًص حٍاته سٍْقس

 ...+ وا طذع



......  هو َيًً وال تْتحً وص:  بَؾب ًٌل

 .... وغسووا لٍقّ

 استاش َا جسااا اسْه اٌا...  اٌا:  بذوِ رؿوي

 ... اسْه اٌا باٌل وذستص...  ًٌل

 .... ًلقول بالل وتارسَص رب َا:  بهٍام ًٌل

 ... ًٓسم َا ٌين:  بإستَراب رؿوي

 حاجه وال ال...  ها:  قاله وا ًٌل ًَتبه وهو ًٌل

 اٌسه َا نسا بيس بالل رسي ابقً...  احن... 

 ... رؿوي

 ...+ ازٌل ًي ًٓسم َا حاؿر:  بإَهاء رؿوي

 ....+ بهٍام لها ًَنر ًٌل تارنه رؿوي وشهبت

 الٌل زي اليٍوى هً..:  شهابها بيس ًٌل

 جهالل َذربٍت...  ًارِ اٌا االرؼ هتجبًً

ٌٍ تحسً بقً أوتً...  طٍذه َا  ... بيضقل ا



 لها هتحس...:  اللحنه تلل ٌٔ آزم لٍذرج

 .... حهار َا تقولها اٌت

 .... أوتً وي هًا اٌت زا اَه:  بذوِ ًٌل

...  ٍٓل ربقت وي ساًه وي:  بسذرَه آزم

 .... قولها بتحبها اٌت لو

 راَّ.... ػاحبً َا هًٍْى وص:  بحسى ًٌل

 .... ترٓؾًً

 الٌل ًهلت تبقًه االقل ًٌل:  بجسَة آزم

 ... ًلٍل

 ....+ بقً هروح اٌا َال...  هحاول:  بتًهٍسة ًٌل

 ....+ ًهله لٍمهل ًٌل وشهب

~~~~ 



 واتجه... قٍاسً وقت ٌٔ الجاويه اٌل وػل

 تبمً جالسه أرته لٍجس اليهٍس ومتب اٌل

 ....+ بضسة

 وٍي...  حببتً َا والل اَه:  بذوِ هٍحن

 ... نسا زًلل

 كب...  وهللا... : لْهر وي بسذرَه اسالم

 .... الجرَهه ٌتهن ًضاى جٍت اٌل نوَس

 وٍي واٌت...  اَه جرَهه...:  بإستَراب هٍحن

 .... اػال

 اٌت...  بتاًها الهيٍس اٌا..:  بسذرَه اسالم

 .... وياك وقؾٍاها الهاٌن الٌل بقً

 قهٍغه وي اسالم َهسل وهو هٍحن

 اٌت نسا ًًها تتملن ازاي اٌت. .. : بَؾب

 ...+ وٍي ٌْسل ْمرو



 َا سهحت لو... :  اليهٍس ػوت لٍقاكيهن

 وماى ٌٔ اٌتو نسا وًٍْيص...  حؾرات

 ... وحترم

 وهمي:  لليهٍس وَتجهه اسالم هٍحن لٍترك

 وٌل استسًاء حالها ارتً ًٓسم َا آهن

 هٍحن المبٍر اروها أورها وٌل اٌا....  لٍه  أور

 ...+ رلٍْه

 ونأى غيوقاو اللحنه تلل ٌٔ اسالم لٍقّ

 .... بارز واء زلو ًلٍه سمب أحس

 ...! ارتل.. ا:  وتققى بغوت اسالم

...  ارتً أَوة:  بسذرَه له َلتْت وهو هٍحن

 .... لٍه كرزتها حؾرتل آهن وهمي

 ًٓسم َا ارتل..:  اليهٍس ػوت لٍقاكيهن

 الهيٍس ًٌل ػوتها بتيٌل وحتروه وص

 حبٍبها وى واقْه الغبح طآها وهو بتاًها



 وماى ٌٔ واقْه اٌها حساب بسوى ًاازي

 ٍٓه هً الٌل الهماى تحترم َيًً...  زراسه

.... 

...:  هٍحن َتحسث أى قبل ُاؿبا اسالم لٍهب

 ... ُلقاى الٌل اٌا...  ًٓسم َا ال

 ... اَه تقغس:  بإستَراب اليهٍس له لٍلتْت

ٌٍ اقغس:  حشَي بغوت اسالم  وي هلهتها ا

 وص اروها وى اقْهو ناٌت اٌها اًرِ وا ٍُر

 اٌا...  ُلف ًلٍها حمهت الٌل اٌا...  حبٍبها وى

 اسّ اٌا... 

 نتر بجس ال...  وهللا:  بمأها وي بسذرَه رواى

 وكرزتًً زواٌَل قسام احرجتًً...  رٍرك

 االرر ؤٌ وحغلص ُلف نالم ًًً وقولت

...  ًلٍل حرام بس اَه ًٌل اسّ...  اسّ اٌا

 هٍقلى زا ولنال بيس زلوقتً ًارِ اٌت



 ًارِ( ...  ًاٌل بغوت لتمهل... ) اَه ًًً

 ....+ اٌهارزة وي اَه ًلٍا هٍقولو

 ٌٔ تَرز سمانٍي هًاك اى احس وقس اسالم

 اسّ اٌا... : لها هلهه بهسي وطير... قلبه

 ... هٍحن استاش َا لٍل واسّ...  رواى َا بجس

 استاش َا نسا بيس رَت َا:  بَؾب هٍحن

 .... بالباكل حس تتهن وا قبل تتأنس تبقً

 َا...:  البانٍه لرواى ًَنر وهو بحسى اسالم

 اسّ بجس اٌا...  رواى َا تساوحًًٍ رَت

 هقسم واوًسك....  ارونً اٌه اًرِ ومًتص

 ... زواَلل قسام لٍمً رسهً اًتصار

 اٌا.. :  ناالكْال وجهها تهسح وهً رواى

 .....هٍحن َا َال....  اوضً ًاوزة

 َا َال واطً:  أرته لقلب بهبإستجا هٍحن

 ....+ اشٌمن ًي....  حببتً



 بماء تحت الجاويه وي وهٍحن رواى وررجت

 أرٍها هٍحن وي وحسى طْقه وٌنرات رواى

+.... 

~~~ 

 ... رروجهن بيس اسالم

 اليهٍس سٍازة َا اًتصار لٍها هقسم اٌا -

 ... وتقلقص

 اسالم َا رَت َا... :  جهوري بغوت اليهٍس

 البت...  طوَه وص ًهلته الٌل ًضاى

 .... زواَالها وسف زلوقتً اَه سهيتها

....  تساوحًً رَت َا...  ًارِ:  بحسى اسالم

 ...+ ًٓسم َا ازٌل ًي

 .... واؿح بحسى لهمتبه وَتجه اسالم لٍذرج



...  بس زا ًهلته اٌا الٌل اَه:  ٌْسه ٌٔ اسالم

 اًهل َذلًًٍ الٌل اَه...  حبٍبها ناى لو حتً

نوى ويقول...   سب نسا  .... ًلٍها بٍَر ا

..... هصا سؤاله ًٌل  اجابه اي اسالم َجس لن

 ََار َمي لن اشا....  ًلٍها ََار ٓيال هو هل

 ًًسوا همصا  الَؾب وي ٌََل ناى لن...

 َحبها ٓيال هو هل اشا....  ويا َؾحموى رأهن

... 

 اهاهر:  لالجابه توػل وقس ٌْسه ٌٔ اسالم

ٌٍ نسا  ويقول...  قالت واوا وا زي وقيت ا

نوى  ....+ رواى َا حبٍتل ا

 وْاتٍحه وَارص ومتبه وي اسالم لًٍهؽ

 ....+ للذارج وَتجهه

~~~ 



 بسرًه لَرٓتها واتجهت...  وًسلها إٌل وػلت

 وى نيازتها الهساح أو السالم إلقاء زوى

 اٌل سبقتهن التً رالتها ابًه اسراء أو والستها

 ....+ الهًسل

 وال زا اَه:  اسالم تسال ًوه بذوِ االم

 ... ابًً َا ارتل

...  واوا َا وٍْص:  بحسى َسلّ وهو هٍحن

 ... بس الجاويه ٌٔ وضانل

 ٌٔ َوم نل ارتل...  ابًً َا ال:  بحسى االم

...  نسا ووبٍحغلص الجاويه وى وضانل

 ... ًلٍا وتذبٍص حغل الٌل اَه احمٌٍل

 ًٌل حسث وا لها حمً وقس بحسى اسالم

 ... اسراء وساوى

 ربًا...  بًتً َا ًلٍمً ًًًٍ:  بحسى االم

 ....السبب ناى الٌل وًه ًَتقن



 وابًه ػسَقتها لَرٓه تتجه وهً اسراء

 اٌا...  حببتً َا الباب آتحً رورو.... :  رالتها

 ... اسراء

 زلوقتً روحً... :  السارل وي رواى لتجٍب

 .... لوحسي سٍبًًٍ ًلٍمً بالله اسراء َا

 هقلل... طوَه آتحً كب:  بحسى اسراء

ٌٍ واقٌْل حاجه  ... تا

 احهر واٌّ بوجهه الباب تْتح وهً رواى

 ... اسراء َا اَه ًاوزة.... :  البماء  نحرة وي

..:  رلْها الباب وتَلق تسلّ وهً اسراء

 حاجه نل هللا طاء أى.... رورو َا وتسًلٍص

 ... نوَسه هتبقً

 لو اٌا زا...  نوَسه هتبقً ازاي:  ببماء رواى

ٌٍ الجاويه رحت  وهٍقليو ًلٍا هٍترَقو تا

 اروح ًاوزة وص اٌا....  وحضه سهيه ًلٍا



ٌٍ  ٌٔ رواى وارتهت...  بجس تيبت اٌا...  تا

 .... البماء طارنتها الٌل رالتها ابًه احؾاى

 ربًا...  رورو َا وهللا وتسًلٍص:  ببماء اسراء

 هللا وَجيل طٍٓا تمرهوا أى وًسً)  قال

نٍس َيًً...(  نحٍرا رٍرا ٍٓه  لٍمً رٍر زا ا

 ... ًارٓه وص واٌتً

 ... بالله وٌين...  بالله وٌين:  ببماء رواى

 نسا قووً:  ًًها للتذٍّْ بهحاوله اسراء

 طمل ًاول بقً الٌل وطل اُسٌل

 الؾهر تغٌل ًضاى َال قووً...  زا القهاكن

 ... ٌسٍتً وال هاٌن َا

 هقوم...  وًستص ال:  حشًَه بإبتساوه رواى

 ....+ اهو

 وتغٌل لتتوؿأ الحهام اٌل رواى واتجهت

 ...  لها حسث وا ًٌل ببماء



~~~~ 

 ٓلن...  بأسه بذقوات وًسلها إٌل تسٍر ناٌت

 الحٍاه ٌٔ وحله أطذاػا هًاك أى تيلن تمي

.... 

...  زا اَه ًٌل ٌْسه طاَّ:  ٌْسها ٌٔ رحهه

 َلط ًٌل هسور هللا طاء أى لله الحهس َال

نٍس...  بمرة تاٌٍ ٌٍ لٍا رٍر زا ا  ًي بيست ا

 ...+ زا المأي وى الضَل

 ... وًسلها ٌحو لتتجه

 البسٍقه لضقتهن تسلّ وهً رحهه

 احًا...  المل ست َا اصَل:  جهٍله بإبتساوه

 ... اجً وا لحس حاجه وتيهلٍص اتْقًا وص

 لله الحهس...  حببتً َا اصَل:  بإبتساوه االم

 َا اساًسك قولت بس اٌا. .. سالوتل ًٌل

 ... بتضتٌَل برؿه اٌتً حببتً



 ٌٔ وتقبلتص اٌا...  اٌا واوا َا ال:  بحسى رحهه

 حسث وا تذًْ أى رحهه أرازت... )  الوهٍْه

 ( اوها تتيب ال حتً لها

 طاء إى بمرة  .. حببتً َا ويلص:  بحسى االم

 ... لله الحهس قوٌل وًها االحسي تالٌق هللا

 ... لله الحهس:  وهبإبتسا رحهه

 اٌتً اقيسي واوا ست َا َال:  بهرح لتمهل

 ... الَسا تجهٍس همهل اٌا ارتاحً

 ربًا..  حببتً َا واطً:  بإبتساوه االم

 الٌل الحالل ابي وَبيتلل رب َا َمرول

 ... بقًً بًت َا َسيسك

 تذلغً ًاوزة زا اَه زا اَه:  بؾحل رحهه

 ... واوا ست َا وًً

 اٌل نْاَه بس...  حببتً َا ال:  بإبتساوه االم

 ... لله وًه وابونً اٌا ههً طاَله



 هللا طاء أى...  واوا َا ويلص:  بحسى رحهه

 حببتً َا َال...  رهرة وَبقل َهسَه ربًا بمرة

 ... االنل وأحؾر هسووً هٍَر اٌا اٌتً ارتاحً

 ...+ بًتً َا واطً:  بإبتساوه االم

 ... البسهاو وتبسل ُرٓتها اٌل رحهه لتصهب

 هروح بمرة هللا طاء أى:  ٌْسها ٌٔ رحهه

 ... وا طٍٓا لتتصنر...  تاٌٍه طرنه ٌٔ اقسم

 حقٍبتها اٌل لتتجه...  ال...  زا اَه:  رحهه

 ... ٍٓها وا وتذرج وتْتحها

 ال... ال:  البماء وطل ًٌل وهً بغسوه رحهه

 َا...  ٓانرة اٌا ال...  وًً ؿاو َموى ويقول.. 

...  ٓجأة لتتصنر...  هًا ناى بتاًً CV ال ربًٍ

نوى ويقول زا اَه ...  الضرنه ٌٔ ٌسٍته ا

 ... زلوقتً اَه اًهل...   الاااا



 قوي ارتقام ػوت ػسوتها ًلٍها لٍققى

 ....  وًسلهن ػاله وي َغسر

 ٌٔ... :  الغاله ٌاحٍه تتجه تجري وهً رحهه

 وااااااااااواااااااااا....  حغل الٌل اَه... اَه

 +اااااااااااال

 ...+ االرؼ ٌٔ والستها وقوو ػوت شلل ناى

 +وااااااواااااااااا َلحقًاااااااا حس:  بغراخ رحهه

 وَتجهوى ػوتها ًٌل الجٍراى لٍجتهى

 .... الهستضًْ اٌل بوالستها

...  القبٍب ُرٓه أوام تًتنر وهً ببماء رحهه

 ولٍص اٌا رب َا...  رب َا استرها رب َا: 

 ... رب َا بالسالوه ٌلقووها ٍُرها

 ... القبٍب رروج ػوت زًأها لٍقاكى



 زنتور َا كهًً:  إلٍه تتجه تجري وهً رحهه

 ... والها واوا... 

 الٌل الهرة قولتلها اٌا:  طسَسة بًبرة القبٍب

 ًهلٍه وحتاجه واٌها...  بالسوا تلتسم ٓاتت

 زي الهرة...  قلبها ٌٔ ؿروري  ػهاوات تٍَر

 اٌل اَه ًالن َا الجاَه الهرة...  سترها ربًا

 زي اليهلٍه وحتاجه اٌها زأس َحغل وهمي

 ... ؿروري

 زي اليهلٍه هً كب... كب:  ببماء رحهه

 ... اَه قس تملْتها

 ... جًٍه الّ 2٢٢:  جازة بًبرة القبٍب

 ....+ ناااااام:  بغسوه رحهه

~~~~ 

 وًسله ٌحو واتجهه الحهي الَالٍه سٍارته رنب

... 



 والسته وى لٍجس...  لٍْلته َسلّ ووه اسالم

 ... ؿٍوِ

 َا اصَل...  ًلٍمن السالم:  جازه بًبرة اسالم

 ... ؿٍوِ ًًسٌا أى تقولٌٍل وص...  واوا

 كًف زي ال...  حبٍبً َا اهال:  بإبتساوه االم

 ؿٍوِ وص حبٍبً َا واجً وبًتها صَسي

 ... حاجه وال

 اولً...  اسالم َا اهال:  بإبتساوه صَسي لترزِ

 ... اَه طَلل اربار...  حبٍبً َا اَه

 ... كًف َا لله الحهس:  بجسَه اسالم

 ًاول اسالم َا اصَل:  اًجاب بًنرة واجً

 ... اَه

 .... واجً َا لله الحهس:  بهلل اسالم



 زاَها رب َا:  بًنراتها تأنله تماز وهً واجً

 .... سوٌل َا

 اواو َا كالى اٌا... :  لَرٓته َتجه وهو اسالم

 .... حاجه هتيوزي... ارتاح اوؿتً

 اٌا...  اٌا....  اسالم َا استًً... :  جازة بًبرة االم

 ... ووؿوو ٌٔ ًاوزاك نًت

 .... واوا َا ٌين:  بإٌتباه اسالم

 جاَه ناٌت صَسي كًف بغراحه:  بتمهله االم

 ًضاى...  ًضاى ًلٍل َتيرٓو وواجً هً

 .... واجً تذقب

 اى اًرِ ومًتص وهللا..:  بسذرَه اسالم

 زول الٍووٍي الراجل بتذقب الٌل هً البًت

 ... صَسي كًف َا اَه وال... 



 اٌا....  اسالم َا اَه تقغس:  حازة بًبرة صَسي

 هً حؾرتل والسة وبيسَي..  وتربٍه بًتً

 ... هًا جابتًا الٌل

ٌٍ اػال اسْه اٌا...  واجً َا َال:  تابيت خن  ا

 .... هًا جٍت

 .... توقْها أى ماسال ام لتحاول

نٍس هو وًه وتسًلٍص...  بس استًً -  ا

 ... وٍقغسش

 .... واجً وابًتها صَسي الهسًوة لتذرج

 َا اَه ًهلت طوٓت:  وياتبه حازة بًبرة االم

 اٌا هو....  وهللا ابًً َا ًلٍل حرام...  اسالم

 تيهل ػحباٌت وي حس بًت اجٍبلل وا نل

 .... نسا

ٌٍ ٓهًار  اٌتً:  بسذرَه اسالم  بقٍق وص ا

 وص البسه واجً االٌسه...  زا الغًّ



 اَه سابتٌل حؾرتها آهن وهمي... البسه

 ... الجواز بيس اطوٓه

 اَه...  نسا البًات نل وا:  حازة بًبرة االم

 ...+ لالبس جواز ٍُر وي هتْؾل

 قلبه رقْت التً وحبوبته تصنر وقس اسالم

 ...+ وًقله

 قلبً الٌل سب...  هتجوز ال:  بجسَه اسالم

 ...واوا َا رالظ ارترت واٌا...  َذتارها

 الٌل الَؾب ٌنرات وي تحولت وقس االم

 وطمر حهس الّ...  بجس زا اَه:  الضسَس الْرح

 ارٍرا الٌل حبٍبً َا زي وٍي...  رب َا لٍل

 ... االول ٓقست نًت اٌا... توقيل قسرت

...  بس اَه توقيًً واوا َا:  بؾحل اسالم

ٌٍ ًرٓت لو زي  بيس تقتلًً احتهال بحبها ا

 ... اٌهارزة وًً حغلها الٌل



 تحمٌٍل تقيس اٌت زا...  ال:  بإستَراب االم

 حغل الٌل واَه ازاي وًرٓتها زي وٍي بقً

 ... اٌهارزة

 بس...  المل ست َا حاؿر:  بإَهاء اسالم

 .... واجٍلل هسووً اٍُر اكلى

 ....+ َال حبٍبً َا واطً:  بحًاى االم

~~~~ 

 ..... جسَة بًبرة َتحسث وهو آزم

 كالبٍي اًٌا ًٌل َا الجراَس ٌٔ اًالى حقٍت -

 ؟...  نْاءة اًٌل ًٌل وهًسسٍي

 هًٍسل واالًالى...  آزم َا أَوة:  بإَهاء ًٌل

 ... هللا طاء إى بمرة

 تيًٌٍل بقً ًاوزك...  نسا تهام:  بإَهاء آزم

 ... ًلٍهن وضرِ الرؤِ ًبس جاسر الههًسس



 ! لٍه اًرِ وهمي بس...  تهام:  هاءبإَ ًٌل

نّْ وي زا ًضاى:  بجسَة آزم  الههًسسٍي ا

 اال بحق وص وبغراحة...  الضرنه ٌٔ ًًسي

 ... طَل اي ٌٔ ٍٓه

 .... أبلَه هروح:  تهام بإَهاء ًٌل

 ...+ اٌت اتْؾل تهام:  آزم

 ًبس جاسر ومتب اٌل وَتجه ًٌل لٍذرج

 ... الرؤوِ

 ~~~ ستووووب

 أوارر ٌٔ طاب...  رؤوِال ًبس جاسر

 أى وًص اآلزم طرنه ٌٔ َيهل...  اليضرًَات

 نْاءة الههًسسٍي اًٌل وي وَيتبر...  تذرج

 قوَه بًٍه لسَه جاسر...  الضرنه ٌٔ وربرة

 سوزاء وًٍوى رأى رَاؿً وجسس كوَله

...   جهٍل بضمل والويه السواز طسَسة



 ٌٔ َقى...  جصابه وشقي حرَري اسوز وطير

 ٌٔ الياوالت الْتٍات وي لمحٍرا ُراوه

 آسر...  الجاسر ٓهو وهال ولمي... الضرنه

 ٓهن وًهن أَا ُرام ٌٔ َقى لن ولمي قلوبهن

نحر ال تسلٍه له بالًسبه  2.... ا

 ~~~+ باك

...  جسورة:  ومتبه ًلٍه َقتحن وهو ًٌل

 ... وهللا َاؼ وحضتًً

 اَه ًاول...  ًلوش:  واسيه بإبتساوه جاسر

 ... اليشَس ويلهًو ػاحبً َا

 الٌل اٌا اى ٓانر لسه اٌت َاااه:  بؾحل ًٌل

 ... الضرنه زرلت وا اول بسربل نًت

 حاجه وزي ػاحبً َا كبيا:  بؾحل جاسر

 .... جابل الٌل اَه الههن...  تتًسً



 الٌل اَه ألستاشة َقول حس:  بؾحل ًٌل

 ... اليضن ومًص ال... جابل

 ًلٍها هتارس اٌت اَه أستاشة:  بؾحل جاسر

 ... طَل وراَا ًن َا ارلع... 

 طَل ٌٔ جاَلل...  هقلل واطً:  بهساح ًٌل

 الههًسسٍي كقن ًٌل وضرِ ًًٍل آزم... 

 االًالى ٌضر بيس الضرنه هٍجً الٌل الجسَس

 ... بمرة

 واطً َال...  برؿه حاسس نًت:  بحقه جاسر

 ... وًهن وسة نام َضققله الواحس برؿه واهو

...  جاسر َا هتتٍَر وا ًهرك:  بؾحل ًٌل

 ... رقبتل جسور ًٌل توقيل الٌل تٍجً بمرة

 اٌا...  زي وجبتهاش لسه اوها ال: بحقه جاسر

 َقسر وحسش َيًً الرؤوِ ًبس جاسر

 ... َوقيًً



 وا لحس نسا صَل بقول نًت:  بسذرَه ًٌل

 ... سالم...  بقً اسٍبل َال...  حلو َا وقيت

:  جهٍلهال ُهازاته أههرت بإبتساوه جاسر

 ...+ ًلوش َا سالم

~~~ 

 اٌل أوؿح بتيبٍر أو وًسله إٌل ًاز

 ...+ ناليازة بَرور  قغرة

 ٌٔ تبمً ترنها التً تلل لٍجس َسلّ وهو آزم

 ... الغباح

 ....  وًً زًالٌه لسه...  سوسو َا اَه -

 للًاحٍه وجهها تسَر وهً بحسى َاسهٍي

ٌٍ بٍا زًوة ولمص:  االرري ...  زووً َا تا

 ... آزم َا سيقغ



نتر زووً بحب اٌا ال:  بؾحل آزم ....  ا

 ... لٍه وًً زًالى القهر وبيسَي

...  آزم َا ًارِ وص َيًً:  بيتاب َاسهٍي

 ٌْسً...  اطتَل ٌْسً اقولل َوم نل

 ... تسًقٌل طوَه نل واٌا... شاٌت احقق

ٌٍ:  بَؾب آزم ٌٍ...  َاسهٍي َا تا  ووؿوو تا

 ًضاى حاجه يو حروتل اٌا...  زا الضَل

 ... نسا تقوٌل

 وص اٌا...  الينٍن وهللا ال:  بسرًه َاسهٍي

 حاجه وي حاروًً اٌت ًضاى اطتَل ًاوزة

...  لًْسً اطتَل ًاوزة اٌا...  وهللا آزم َا

ٌٍ احس ًضاى  ًلٍل بالله...  ووجوزة ا

 البٍت قيست وي زهقت اٌا نسا وٍُر توآق

 ٌٔ حتً َموى طَل تضوٌٓل بلٍس.... بجس

 ... وياك الضرنه



 ٌٔ وؿيه الصي اإلًالى هصا آزم تصنر وهًا

 ... وهًسسٍي لقلب الجرَسة

...  ووآق...  َاسهٍي َا واطً:  بجسَه لٍرزِ

 ... وياَا الضرنه ٌٔ هٍموى بس

:  وآق ارٍرا أٌه وغسقه ٍُر وهً َاسهٍي

 ... زووً َا اطَل هتسٍبًً َيًً...  بجس

 َا أَوة...  زووً بقٍت زلوقتً:  بؾحل آزم

 ... تضتٌَل هسٍبل ستً

 اَوووووة:  تحتؾًه ٓوقه تقْس وهً َاسهٍي

 ... السٌٍا ٌٔ اخ احٌل َا بقً

 هو...  حببتً َا لٍا َذلٍمً ربًا:  بؾحل آزم

 ًضاى اجهسي َال...  وًل اٌُل ًًسي اٌا

 بتاًل CVبال بمرة وياَا الضرنه هتٍجً

 ... تسرَب تبسأي ًضاى



 هروح اٌا...  ٓورَرررة رةٓورَ:  بهرح َاسهٍي

 ...+ بسري اقوم ًضاى اػال زلوقتً وي اٌام

~~~ 

 سٍغالحها ،ونٍّ لرواى سٍحسث واشا

 ؟.... اسالم

 !؟؟ اليهل ٌٔ لٍاسهٍي سٍحسث واشا

 ! والستها ليهلٍه األووال رحهه ستسبر ونٍّ

 رواَه وي القازوه الحلقه ٌٔ سًيرٓه وا هصا

 وجًوٌه ًضقت#

 .بقلهً#

  ❤ الرواَات وآٍا. سَوٌ اَه#

  ❤ الحاوًه الحلقة



 وي وًهن...  رواَاتًا ابقال ًٌل الغباح وجاء

 ًَتنر وي ووًهن...  جسَسة بساَه ًَتنر

 ...+ ًقب ًٌل رأسا   حٍاته له لٍقلب تحسي

 .... رواى ًًس

 ًٌل لتقْس الهجًوٌه نيازتها استٍقنت

 الهالهً وسًَه ًي لها نتيوَؽ السرَر

 ....+اسبوو وًص إلٍها هبتص لن التً

 وتًاسٍة.... السرَر ًٌل تقْس وهً رواى

 هٍٍٍٍه.... :  باالوس لها حسث وا تهاوا

 الهالهً اروح رٌب َا بقً أوتً....  هٍٍٍٍٍه

 هًاك الٌل الهقاـ ًٌل اتًققت ٌْسً

 ...+ َوووة...  نسا ًي لْوق بٍحسٌٔ

 لها الهقابل السرَر ٌٔ رالتها ابًه لتستٍقم

 .... الهجًوٌه تلل سببته الصي زًاجاال ًٌل



 رب َا...  ًلٍٍٍٍمً حرااااام:  بًياس اسراء

 ًٌل َحسٓل السرَر نسا بتًققً واٌتً

 ....+ األرؼ

...  حبٍبً َا اٌا وص ال هههههه:  بؾحل رواى

 سرَري زا...  قال األرؼ ًٌل َحسًًٓ قال

 ...+بٍحبي حبٍبً

. .. األرؼ ًٌل وقيت الجهله تمهل أى وقبل

 ..... ؿاحمه بجاٌبها اسراء لتًْجر

 حبٍبً سرَري هههههههه:  بؾحل اسراء

 ووي وًل زهق سرَرك َيًًٍ هههههه

 .... وهللا هبلل

 ًلٍمً حرام ااااه: الوقيه اخر تتالن وهً رواى

 وْموك برباـ جسوه َا ًلٍا بتؾحمً وهللا

 اتمسرت رجٌل تضوًًٍٓ تًشٌل وا بسل زا... 

 .... وماٌها ٌٔ وال



 َا واٌت...:  بَؾب لسرَرها التْتت خن

 َوم نل ًلٍل التًقف وربًا طوِ...  سرَري

ٌٍ...  نسا وقيتًً ًضاى  ....+ بقً استًا

 رالتً َا ًوٌل ٌٔ َموى ربًا:  بؾحل اسراء

 ....+ السرَر بتهسز زي.... وهللا هبله بًتل... 

~~~~ 

 ولمي...  نيازته الجاويه اٌل للصهاب استيس

 أٌه زارله ٌٔ اًترِ ٓارٍرا.. ّوذتل الٍوم

 وا طّ ٓيل ًٌل الًٍه اسالم وًقس... َحبها

... 

 ػباح:  ٍٓلته ػالوى اٌل َسلّ وهو اسالم

 ...واوا َا الذٍر

 طملل...  حبٍبً َا الذٍر ػباح:  بحًاى االم

 ... اٌهارزة ٓرحاى ػاحً



 ٌوَت اػٌل واوا َا أَوة:  بإبتساوه اسالم

 ... وهتجوز..  و..  رالظ حلهل احققلل

:  الْرح زُارَس تقلق وهً االم

 حبٍبً َا وبروك الّ لولولللولولولللٌل

 .... اووت وا قبل حلهً هتحققٌل ارٍرا...

..  اوً َا ًلٍمً الضر بيس:  بذؾه اسالم

ٌٍ نسا وتقولٍص  ... تا

 حبٍبً َا زي وٍي وقولتلٍص:  بْرحه االم

 ... ًلٍها ًًٍل حاكف اٌت اٌل

...  الجاويه ٌٔ ًًسي كالبه:  بْرحه اسالم

 وحجبه وًلْمرة...  واوا َا جساا بٍها اًجبت

 ًارِ وص وال واجً زي وص ووحتروه

 ... جاَبهاٌل اٌتً الٌل زي اَه اسهها

 وي وٍه وكليت وهللا هههههه:  بؾحمه االم

 االول وي تقوٌل نًت وا...  اسالم َا تبي تحت



 ًًسك كالبه بتحب اٌل واجً اجٍب وا قبل

 ؟ حبٍبً َا اَه اسهها هً... 

 ويلص....  واوا َا رواى اسهها:  بْرحه اسالم

 بغراحه أػل ًلٍها وقولتلمٍص واوا َا

 ... االول ٌحٍتها وضاًري وي اتانس حبٍت

 كب:  القلق وي بقلٍل وذلوكه بْرحه االم

 ؟... واتأنست

ٌٍ اتانست واوا َا أَوة...:  بتأنٍس اسالم  ا

 ... بحبها بس وص بيضقها

 حبٍبً َا رٍر ًٌل َتههلل ربًا:  بْرحه االم

 ًضاى اهلها وى وياز وحسزت كب... 

 ... ! ٌروحلهن

... :  ويها ٓيله وا َتصنر وهو بحسى اسالم

 ..... االول اػالحها الزم.... واوا َا لسه



.....  ولس َا اَه وال ؿاَقتها واٌت:  بذؾه االم

 ؟.. نسا اولها وي

 الٌل اٌا بس واوا َا ةأَو ... :  بحسى اسالم

 اهلها وى هحسز نسا وبيس هغالحها...  ُلقاى

 ... وياز

 َا َوٓقل ربًا...  حبٍبً َا واطً:  بحًاى االم

 ...+ رب

 ٓيل ًَوي وهو الجاويه اٌل اسالم لٍتجه

 ...+ وا طّ

~~~~ 

 له َسبق لن بضمل والوسٍهة االٌٍقة نيازته

 يلهتج التً السوزاء بسلته ارتسي.....  وحٍل

 بيؾالته لٍحقن والجهال الوساوة ُاَه ٌٔ

 الْذاوة ٌٔ القٍاسٍه االرقام جهٍى تلل

 .... والغالبة



 ارتساء وي اٌتهً أى بيس للذارج آزم اتجه

 .... أرته ػوت لٍوقْه والبسه

 وي اٌتهت أى بيس إلٍه تتجه وهً َاسهٍي

 ًبارة ناٌت والتً... أَؾا هً والبسها ارتساء

 الؾٍق اللوى التلجً ًسالجٍ وي بًقال ًي

 وْاتًها تبرز بٍؾاء ونًسة...  الضٍّ بيؽ

 واكلقت ابٍؽ ونوتضً....  رأى بضمل

 ووؿيت.. جساا القغٍر لضيرها اليًاى

 ُاَه لتبسو الضْاه وولهى المحل وي القلٍل

 الذؾراء اليٍوى بتلل والجهال االٌوخه ٌٔ

 .....+الهؾٍٓة

 أى قبل أرٍها زراو تهسل وهً َاسهٍي

....:  القغر لغالوى الهؤزي السرج ًَسل

 اتْاقًا ويلن َا ٌسٍت وال..  زووً َا استًً

 ... اوبارح



 جبتً...  لهؾه َا وًستص ال:  بؾحل آزم

 ؟... بتاًل CVال

 ... اَوة:  بإَهاء َاسهٍي

 بس... :  والقلق الذوِ وي ببيؽ تابيت خن

 َا رسوه وًل اكلب ًاوزة نًت بس... 

 ... زووً

 حاجه ٌٔ...  َاسهٍي َا اَه:  ستَراببإ آزم

 ؟ اَه وال

 بس...  وٍْص..  ال:  رأسها تهس وهً َاسهٍي

 لحس وتقولص اٌل وًل اكلب ًاوزة نًت

 حس ًاوزة وص بغراحه...  ونسا اروَا..ا اٌل

 اٌا ابقً ًاوزة... ًًهن وْؾلًً اٌل َقول

 ٓاههًً اٌت..  واحس بٍضتَلو الٌل وجهٍى

!... 



 وهتسرٌب...  سوسو َا واطً:  بإبتساوه آزم

 لحس هقول وص وتذآٍص نهاى صَهن صَل

... 

 ...+ رب َا زووً َا تسلهٌل:  بْرحه َاسهٍي

 اوهن ػوت لٍوقْهن للغالوى سوَا لٍتجهو

 ...+ هاٌن ٓرَسة

 َيًً اوووي ًال وهللا...:  ًاٌل بغوت ٓرَسة

ٌٍ ووتقولٍص تضتَل الهاٌن  ًاَضه وص ونأ

 ازاي آزم استاش َا واٌت...  زا البٍت ٌٔ ويانن

 وهً تابيت خن...  نسا زي حاجه وتقولٍص

 هسوول ٍُري اكليً بت....  البًتها تًنر

 بًت اٌتً ٌاسٍه اٌت...  طَل وٍْص...  زي

 هتغسق وا واالربار الجراَس زا...  اَه وال وٍي

 ... المٍالٌٍ بًت َا تستلهل

 ... اٌا واوا... :  بحسى َاسهٍي



 لو...  ٓرَسة وسام:  حازة بًبرة آزم لٍقاكيها

 قسام طملل ًٌل ٓيال راَْه لو سهحتً

 لمي...  البٍت ٌٔ اٌتً رلٍمً الًاس

 وارتً اٌا تذغًً حاجه ٌٔ وتتسرلٍص

 المٍالٌٍ آزم رسه قرار ٌٔ ورغوػا....

 ... َاسهٍي َا َال...  وًتهً الهوؿوو...

 البٍت...  آزم َا بهساجل وص:  بٍَم ٓرَسة

 ... ٌسٍت وال ٍيقواٌ لٍه

 أى ٌسٍتً الٌل اٌتً اهاهر ال:  ببروز آزم

 ....+ ًلٍا بتهضً قواٌٍي وٍْص

 .... للذارج واتجه أرته سحب خن

 َا وياٌا نسا بتيهل لٍه هً:  ببماء َاسهٍي

 .... بس اَه لٍها ًهلًا احًا...  آزم

 َال...  َاسهٍي َا ويرٓص:  بتًهٍسة آزم

 ... الضرنه ًٌل وًتأررش ًضاى



 ...+ َال حاؿر:  بإَهاء َاسهٍي

 اٌل بها واتجه الذاػه سٍارته وًهن نال ورنب

 ....+ الضرنه

 ... الٍَم وي تٌَل ناٌت الٌل ٓرَسة ًًس~~

 طذع وى الهاتّ ٌٔ تتحسث وهً ٓرَسة

 َوم نل اه...  وجسي َا وهللا زهقت اٌا.... :  وا

 ووي وًه اتذًقت بجس لها زي وي رًاقات

ٌٍ ًارِ اٌت وتسًلص وجسي َا....  أرته  ا

 ابوهن السٓت وي جوازي لوال االول وي بحبل

ٌٍ ٌٍ ناى رلْتهن وإ  َا لحنه نل وياك زوا

 وي بالل رس زلوقتً هقْل حاؿر...  حبٍبً

 ....+ قلبً َا سالم...  ٌْسل

~~~~~ 

 نٍّ...  تْيل واشا...  بضسة تبمً ناٌت

 ... نهصا نبٍرا وبلَا ستسبر



Flash back .... 

 والسة...  رحهه اٌسه َا بغً:  لقبٍبا

 ويهلتص لو... بٍحتؾر قلبها حؾرتل

 رالع هٍقّ بالمتٍر طهر رالل ٌٔ اليهلٍه

... 

 اجٍب زنتور َا اَه اًهل كب:  ببماء رحهه

 ... بس وًٍي زي الْلوس

 االقل ًٌل تسبري حاوٌل:  بضْقه القبٍب

 وجٍراٌل قراَبل طؤٌ َيًً...  الهبلٍ ٌع

 ... واسألٍهن

 وياه ٍٓهن ووحسش نسا ًهلت:  ببماء رحهه

 زنتور َا ُالبه ٌاس احًا...  الهبلٍ ربى حتً

 .... بس اَه هًيهل... 

 قولت اٌا...  اٌسه َا ويرٓص:  بجسَه القبٍب

 ًهلتهالمن نًت بإَسي لو اٌا...  ًًسي الٌل



 وهتحاسب وستضًْ إزارة زي بس ببالش

 ... ًلٍها اٌا

 ... زنتور َا طمرا واطً:  بتًهٍسة رحهه

Back +~~~ 

 والستها سرَر أوام تبمً رحهه شهبت

 ٌٔ تهاوا للوًً والْاقسة الهرَؾه

 ... الهستضًْ

 واوا َا اَه اًهل ًارٓه وص اٌا:  ببماء رحهه

 وتذآٍص...  رب َا بالسالوه َقوول ربًا... 

 ههوت لو حتً الهبلٍ ازبر هحاول حببتً َا

 َا حببتً َا وهبالسال َقوول ربًا...  ٌْسً

 ....+ رب

 أرري ورة تسألهن ويارٓها اٌل رحهه وشهبت

 والستها ليهلٍه ويهن وتوٓرة ٌقوز اي ًي

+.... 



 وي طاق َوم بيس لهًسلها تسلّ وهً رحهه

 ولمي...  والستها ليهلٍه ٌقوز اَجاز وحاوله

 الهبلٍ هصا َهتلل وًهن أَا تجس لن ناليازة

.... 

 رب َا....:  لالهًس تسرل وهً بتيب رحهه

 ... رب َا ًًسك وي حلها

 استَل الحقٍر والسها بأى تتْاجّ ولمي

 زارل القهار لليب أػسقأه وأحؾر ٍُابهن

 .... طقتهن

 التً الذهر رأحه ووي وًهن بقرِ رحهه

 ازاي...  نسا تيهل ازاي اٌت...:  الهماى وألت

 اَه اٌت...  نسا وتيهل وواوا اٌا ٍُاٌب تستَل

 ...+ قلب ويًسنص

 ػْيه وَغْيها وماٌه وي والسها لٍقوم

 .... قوَه



 واكليً*** ... ال بًت َا لساٌل لهً -

 ال وماى لٍمو ويستص رالظ...  بٍتً برررة

 رلًًٍ وهٍا اٌتً تهوٌت برنه...  اول وال اٌتً

 ....+ قرٓمن ووي وًمن ارلع

 طيرها وًها ررج التً كرحتها وي وطسها

 ٌٔ الباب واُلق .... الهًسل رارج وأررجها

 ....+ وجهها

:  وًسلها ًتبه ًٌل تجلس وهً ببماء رحهه

 هللا حسبً...  الونٍل وٌين هللا حسبً

 ...+ الونٍل وٌين

....  تصهب اَي تسري ال وهً رحهه وقاوت

 السٍؤٌ طرنه ٌحو تقوزها قسوها لتجس

 ...+ وجسزا

~~~ 



 تجرأت ٍٓهي َْمر هل الصي.... أحهس ًًس

 جهٍيهي له ٓبالًسبة لٍهً ػوتها ورٓيت

 أى الْتاه لهصا َهمي نٍّ...  جبًاء رأًات

 أو روِ زوى وتواجهه القوة بتلل تموى

 ... رهبه

نٍس:  ٌْسه ٌٔ احهس ...  وتانس اٌا...  هترجيً ا

 وهذلٍمً رحهه َا هًسول ساًتها بس

 2.... برقبتً حقً تقوٌل

 .... إَاز الغٍَر ابًه زرول طروزة لٍققى

 ... ًن َا وحضتًً..  بااٌب:  هبْرح اَاز

 وي بًارسه الٌل ازي...  ًن:  بؾحل احهس

 ... التيلٍن

....  اتيلن ًاوز وص قولتلل اٌا وا:  بهساح اَاز

 ... وغر الٌل اٌت



 سًه نام ًًسك اٌت ابًً َا:  بؾحل احهس

 اػال ٍٓي وبتتيلهه... زا المالم تقول ًضاى

... 

 ٌٔ هوبتيله سًٍي ٥ ًًسي:  ببرأه اَاز

 ... التلْشَوى

 وهمي...  سٍسي َا واطً:  بؾحل احهس

 ... لٍه سوسي وٍس وسًل اٌت بقً آهن

 هً زا...  زًلتها وص بابا َا وهللا:  ببرأه اَاز

 تتملن وبتْؾل طونوالته بتجبٌل وص الٌل

 وياَا بتليب ووص.. الًهار كول التلٍْوى ٌٔ

... 

 ... اَاز وربٍه هً.. سوسي وٍس:  ولحوهه* 

 لصلل.. ًهله ٌٔ َموى وا ًازة احهس الى

 ...+ الهًسل ٌٔ وربٍه له احؾر

 .... وهللا ابًً َا نسا نلهن:  ٌْسه ٌٔ احهس



 هجبلل اٌا وتسًلص رالظ:  ًلٍه لٍرز

 ... ٍُرها

 اٌت ًاوزك اٌا...  بابا َا ال:  كْوٌل بسًل اَاز

 ... وربٍات ًاوز وص وياَا

 َا لٍه بٍضتَل وباٌب:  َراؿٍه وهو احهس

...  ًاوزة اٌت الٌل َجبلل ًضاى وص...  زوزو

 ... ال وال ػح

 َا رالع وياَا بتقيس وص بس:  بسًل اَاز

 ... باٌب

 ٌْسً هْؾٍلل رالظ:  بتًهٍسة احهس

 ًن َا وياك اقيس ًضاى الجاَه الْترة

 نالم تسهى بضرـ بس! ... زلوقتً وبسوـ

 ... تهام طَب وتبقل باٌب

 ....+ اتْقًا باٌب َا تهام:  بْرحه اَاز



 الهمتب باب ًٌل كرقات ػوت لٍقاكيهن

.... 

 ... السمرتٍرة وتسلّ

 ٌٔ... احهس استاش:  جازة بًبرة السمرتٍرة

 برة واقْه القازر ًبس رحهه اسهها واحسة

 +؟... ال وال ازرلها...  حؾرتل ًاوزة

~~~~ 

 اٌل خن ووي طرنته اٌل نيازته بَرور زلّ

 َاسهٍي رلْه لتسلّ... .. ًهله لٍبسء ومتبه

 ... قلقه بذقوات أرته

 وهمي:  آزم ومتب ٌٔ تجلس وهً َاسهٍي

 وهسرب... زووً َا ٍٓي CVال هقسم اًرِ

 ... حاجه ٓاههه وص ًضاى ٍٓي

...  هًا بتاًل CVال سٍبً:  بجسَة آزم

 الهوهٍْي وى هتارسك رؿوي ًًس وروحً



 اٌهارزة الضرنه ٌٔ قبلهن ًٌل الٌل الجساز

 ... جاسر استاش ًًس وياهن تسرٌب ًضاى

 ... زووً َا ازٌل ًي... تهام:  بجسَة َاسهٍي

 َا آزم تقولٌٍل الضَل ٌٔ:  بجسَة آزم

ٌٍ ًاوزة اٌتً وكالها...  َاسهٍي  ويرٓص ا

 أو ًٓسم َا تقولٌٍل َبقً... بٍمً الهوهٍْي

 ؟؟ تهام...  باطا آزم

 ازٌل ًي.. باطا آزم َا تهام:  بجسَة َاسهٍي

... 

 بضههًسسه َا اتْؾٌل:  بإبتساوه آزم

 ...+ َاسهٍي

 السمرتٍرة رؿوي اٌل وتتجه َاسهٍي لتذرج

 ... آزم كلب نها للتسرَب لتارصها



 جاسر لهمتب تتجه وهً ٌْسها ٌٔ َاسهٍي

 اَه...  سوسو َا ٌْسل وي واخقه رلٍمً... : 

 ...+ اهسي....  اهسي...  زا ٍٓه اٌتً الٌل القلق

 ومتبه اٌل زلْت خن قاًهٍ ٌْسا وأرصت

 .... واخقه بذقوات

...  ًلٍمن السالم:  جازة بًبرة َاسهٍي

 ؟... جاسر استاش حؾرتل

 هصة هل الهً َا...  بإٌبهار لها ًَنر وهو جاسر

 هصا زرل نٍّ...  الهالٔمه وي ام حورَه

 .... الضرنه هصة اٌل الهالك

 ... وياَا حؾرتل...  استاش َا...  احن:  َاسهٍي

 اٌا أَوة.. ا...:  طروزة وي آاق بيس رجاس

 ... قهر َا بقً وٍي اٌتً...  جاسر استاش



...  َاسهٍي اٌا:  حازوة وٌبرة بجسَة َاسهٍي

 قالوٌل...  التسرَب تحت هًا جسَسة وهًسسه

 ... هتسربًً حؾرتل أى

 بها لإلَقاو وحاوال بذبج َبتسن وهو جاسر

 ازرب اكول اٌا...:  حٍاته ٌٔ ًرٓها ٓتاه نأي

 ... وهللا سيسي َوم زا..  زي القهر

 حسوزك اتيسَت اٌت:  بَؾب َاسهٍي

 تلسم سهحت لو رَت َا...  استاش َا اوووي

 وص تغرِ ويهلص ًضاى وياَا حسوزك

 ... هٍيجبل

...  وسة َا اَه هتيهٌل:  بحقه جاسر

 2٢... هتؾربًًٍ

 ػْيته وجسها حتً جهلته جاسر َمهل لن

 ... بضسة



 اتيسَت ًضاى زي:  بَؾب َاسهٍي

 الٌل اى اًرِ لو اٌا...  سآل َا حسوزك

 ... جٍت ومًتص نسا وياه هضتَل

 تجرؤ ٓلن...  وًها َقترب وهو بَؾب جاسر

 تلل ٓيلته وا تْيل أى حٍاتها ٌٔ ٓتاه

 ... الٍاسهٍي

..  ابيس...  ا..:  بذوِ تتراجى وهً َاسهٍي

 ًلٍل والن هغوت بيست وا لو وهللا

 ... نلها الضرنه

 ازاي اٌتً...:  ٌحوها رقوات َتقسم وهو آزم

 وربًا...  ًلٍا اَسَل ترٓيً اٌا...  نسا تيهٌل

 ... الربٍمً

 ًًه تبتيس وهً بضسة وًها َقترب وناى

 أرازت...  الهمتب زواَا ٌٔ حاػرها حتً

 بصراًٍه ًلٍها اكبق لمًه وًه الهرب َاسهٍي



 لْحت حتً وًها بوجهه واقترب... الحأف ٌٔ

 وناز وًها اقترب خن...  وجهها الحارة اٌْاسه

 ولمي.. ٓيلت وا ًٌل لها نيقاب َقبلها أى

 ... ومتبه باب ًٌل كرقات ػوت قاكيه

 وي... :  َقتلها أى قبل ًًها َبتيس وهو جاسر

 2.... بس ربف الباب أى حنل حسي

 ... ازرل... :  ًاٌل وػوت بجسَه ارزِ خن

 اسهٍيَ َري ًًسوا وًَغسم ًٌل لٍسرل

 ولمًه...  آزم ارت اٌها وَيرِ َيرٓها ٓهو

 َاسهٍي ونصلل....  الضرنه ٌٔ َراها ورة اول

 َمضّ أى ورآت بضسة اٌغسوت التً

 ... سرها

 ... اَه ًاوله سوسو َا اصَل:  بهساح ًٌل

 ... ًٌل َا تيرٓها اٌت:  بإستَراب جاسر

 .... ارت تبقً زي ابًً َا كبيا:  بحقه ًٌل



...:  بسرًه َاسهٍي قالت هلَم أى وقبل

 وٌنرت..  ًٌل َا ػح...  ػاحبه واحس أرت

 ... وَسي شات ٌنرة ليٌل

 َا ػح:  َجارَها أى وقرر بإستَراب ًٌل

 ... بقً هًا اَه بتيهٌل بس...  َاسهٍي

 وي تبقً ػاحبل ارت: بجسَه جاسر

 ٌنر خن...  الضرنه ٌٔ هًا الجساز الههًسسات

 هسربهن اٌا الٌل...  ىوتاب...  وتحسي بحقه لها

 ... هللا طاء أى برؿه وهربٍهن

 َا ًوٌل ٌٔ َموى ربًا َال:  بهساح ًٌل

 اٌا نًت وا اَام تٍجً ًارٓه وص... َاسهٍي

 برؿه جاسر...  ولحوقه َال بس...  بسرب الٌل

 الضرنه ٌٔ هًا الههًسسٍي انّء وي

 الهًسسه قسن ووسَر وضرِ َيتبر...

 ... الهيهارَه



 ارت...  ًٌل َا وتقلقص:  بحقه اسرج لٍتابى

 .... ًًٍا ٌٔ هتبقً ػاحبل

 طسة وي الهسمًٍة قلب لٍقى... لها ُهس خن

نٍس...  ستواجهه نٍّ...  الرًب  حقه سٍرز ا

 له ػْيتها التً الغْيه وي بحأره وَأرص

 ... قلٍل وًص

 استاهل اٌا...  َستر ربًا:  ٌْسها ٌٔ َاسهٍي

 ًاوزة قال. .. اػال البٍت وي ررجت ًضاى

 ... حلوة َا بقً البسً...  قال اطتَل

 َا اتْؾٌل:  ًٌل رروج بيس جاسر لٍتابى

 ٌٔ هٍبقً...  التسرَب ًٌل َاسهٍي اٌسه

 2.... َال( ...  اليًواى واًقاها***)

 وي وتذرج الباب وتْتح َاسهٍي لتتحرك

 بضسة الهواء تتًْس رٔتٍها تارنه الهمتب



 الجاسر شلل وى الرهٍبه الهواجهه تلل بيس

+.... 

 بيس ػْيتها اخر وجهه َتحسس وهو جاسر

 اهو وواله...  بالقلن تؾربًًٍ اٌا...:  ررجت وا

 بس...  الهذربضه الققف ػًّ برؿه ٌجرب

 .... بالقلن تؾربًًٍ ازاي الهيرٓل وربًا

+~~~~ 

...  حبل ٌٔ وقيت نٍّ...  اٌتً وجًوٌتً

 تهتلمً أى سهوله بمل استقيتً نٍّ

 ...+ بجًوٌل همصا قلبً

 حتً تذتبّ أرٍها لَرٓه تتجه وهً رواى

 ...+ َسلّ اى بيس أرٍها تْسو

 بذذذذذذذذد:  ًاٌل بغوت رواى



 َذربٍتل:  الذوِ وي ًَتْؽ وهو هٍحن

 اٌتً هتهسي وا الينٍن وهللا....  َذربٍتل...

 ... الذلّ تققيوٌل لها اال واول

 قلبل الٌل اٌت هههههههه:  بؾحل رواى

 .... سوسو َا وبتستحهلٍص رهٍّ

 الينٍن وهللا...  بت َا بقٌل:  بؾحل هٍحن

 ػوتل هتسهى بتاًتً المراش أى لوال

 ًًً وهتارس وبتغوٌت وًً بتؾرٌب واٌتً

 ًٌل زلوقتً ربٍتل نًت اٌا...  ُلف ٓمرة

 ... زي الذؾه

 اسٍبل الحًٍي ًن َا واطً:  بؾحل رواى

 ... بتقبد وهً واوا ارؽ واروح بقً

 ... َسها هٍحن َهسل ولمي رواى هضًلت

 وص اٌتً... رورو َا استًً:  بحًاى هٍحن

نً  .. لٍه وروحتٍص... جاويه زلوقتً ورا



 اروح ًاوزة وص:  ارْاءه حاولت بحسى رواى

 وي اتذًقت بجس اٌا...  هٍحن َا اٌهارزة

ٌٍ اروحها ًاوزة وص زي الجاويه  ... تا

 وص ًااح...  حببتً َا بس لٍه:  بحًاى هٍحن

 تقابلًا وضمله اي وٌواجه اقوَه ٌبقً اتْقًا

 هتسٍبً وضمله اول وي رواى َا ويقول...

 ... الجاويه

 بجس اٌا....  اٌسً قازرة وص:  بحسى رواى

 ... اوووي زًلت

..  بت َا بتسًٌل أوتً وي زا اَه:  بهرح هٍحن

...  قرَب جًٍٍس ووسوًه هتسرٌل وهللا

 زًلت قسرها هبجالل رلٍْه اَهي رواى ارٍرا

... 

 الجوزاء برج اٌا...  ابًً َا كبيا:  بؾحل رواى

 ... السٌٍا ًٌل باقٍه وص َيًً... 



 الهضاُبه تلل وي ؿاحما هٍحن لًٍْجر

 .... وجًوٌه زًلها ٌٔ حتً

 اتانست اٌا نسا أَوة ههههههه: بؾحل هٍحن

ٌٍ  البسً روحً بت َا َال...  رواى بملن ا

 ... قال زًالٌه الق...  الجاويه تروحً ًضاى

 لها حسث وا تهاوا ٌسٍت وقس بؾحل رواى

 سً َا تهام...:  وضانلها وواجهه وقررت...

ٌٍ ولو...  سٍس  توػلًً ًاوز اٌل اػال اطل ا

 ... وياَا جاَه سوسو ًضاى

 ترنب ًضاى...  نسا بالنبف أَوة:  بهٍام هٍحن

ٌٍ ًربٍتً ٌٔ  وحالوتها اليربٍه ًٌل َاااااه...  تا

 .... والجهال الحسي ست ٍٓها رنبت او بيس

 تبسل حتً لَرٓتها تتجه وهً بؾحل رواى

 ....+ وجًوٌه الٌل اٌا وَقولوٌل:  والبسها



 وحازختهن سهيت وقس بؾحل اسراء لترز

 هوى الصي هٍحن وي طسَسة بْرحه وطيرت

 َا والًبً.... :  رأَها وٍُر نحٍرا أرته ًٌل

 َا َال...  وًل اجي وهو وجًوٌه اٌتً ارتً

 اروح ًاوزة...  نتٍر هستًً وص ًضاى واوا

 ... رلق َا لٍا َوم اول زا الجاويه

 ناٌت ٌاس ٌٔ زا اَه:  وربج بؾحل رواى

 ... وياٌا وزاٌها راوٍه

 وسهيت ويسَه نًت اٌا ال:  بذجل اسراء

 ... بالغسٓه

...  وغسقانً رالظ رالظ:  بؾحل رواى

 اًلٍ تقلى وطل ٌٔ الٌل القهاكن وا بسل

 ... تانلًً



 وي بت َا َال كب...  نسا بقً:  بؾحل اسراء

 لو...  بالنبف زقأق ًضر هستًانً هًا

 ... تسيه..  ًضرة َال... ههضً وذلغتٍص

 ٌٔ لو زا:  لَرٓتها تجري وهً بهرح رواى

 ٌٔ هٍذلغو ومًوش طٍّ توب برٌاوج

 ... زول زقاَق اليضر

 ...+ هبله َا َال:  بؾحل اسراء

 الَرٓه وي رواى ررجت.... اًهس ربى وبيس

 َغل كوَل ٌبٍتً احهر ٓستاى ترتسي وهً

 الغسر وًققه ًٌل وي قلٍال ؿٍق لميبها

 سوزاء كرحه وى بإتساو االسْل اٌل وًَسل

 وتحهل اللوى اسوز نيب ونوتضً اللوى

...  بحق ٓاتًه لتبسو....  جهٍله سوزاء حقٍبه

 رُن كاٍُه أٌوختها ناليازة الجهال ورأيه

 حتً...  طّ نل ٌٔ وهٍسة أٌها إال زوها ْهر

 .... الهحتضهه والبسها ٌٔ شوقها



 َا هللا طاء وا هللا بسن زا اَه:  بإٌبهار اسراء

 ... اٌهارزة وًً هتتذقًْ اٌتً ال...  رورو

 هو زا اَه:  بهرح وتؾٍّ اَؾا االم لتأٌت

 .. اٌهارزة ٍٓي راَح القهر

 القهر... اواو َا اَه ٍٓي راَح:  بهساح رواى

 ... اٌهارزة هالل لسه

 لو ُلقاٌه اٌا بالله تغسٌق:  بيغبٍه االم

ٌٍ ًانستل  ًٌل َال بت َا اوضً...  تا

 حاجه لٍمً ًقً حس ولو.... جاويتل

 وا قبل نوَس بغً وابقً وتارسَهاش

 ... الضارو تيسي

 الرٍها الهًسل وي تذرج وهً بهساح رواى

 ٌازَه ست َا حاؿر... :  السٍارة ٌٔ الهًتنر

 هٍذقًًْ حس وا واوا َا وهللا...  لقًْ



 وَجو الهسز هٍسٍبو َيًً..  اكهًً

 ... َذقْوٌٍ

 اكهًت نسا اٌا...  حق ويانً ػح:  بهرح االم

 ...+ ًلٍمً

 ... باالسْل أرٍها اٌل ؿاحمه رواى لتصهب

... :  الذلّ ٌٔ اسراء بجاٌب ترنب وهً رواى

 ٌانل... صالمورٌٍ ًٌل اسقً َا بًٍا سوق َال

 ....واٌجه وٌضرب زرة

...  الهاٌن سواق اٌا وا كبيا:  بؾحل اروها

 لٍه بتاًتل اليربٍه رنًتً آهن ٌْسً

 ترحهًًٍ ًضاى زلوقتً لحس واػلحتٍهاش

 ... توػٍلل وي

 اروَا َا ًٍوٌٍ...  إَسو َا حاؿر:  بذبج رواى

 اروح ًضاى بمرة قبل اٌهارزة اليربٍه هغلح

 ... وسوسو اٌا ٍٓها



 قالل الٌل الحهار ووٍي:  بسرًه هٍحن لٍرز

 ًضاى بسري الذروج بحب اػال اٌا.... ػلحٍها

 زي القهر ًٍوٌٍ وٌور وروحً حٍاٌت اوػل

 ٌٔ وًٍوٌه هصا َقول ناى) الجاويه َوم نل

 تهوت أى نازت التً اسراء ًٌل وحبته الهرأه

 ( ...... الذجل وي

:  ارٍها وَسي تيلن وهً بؾحل رواى

 ... وتأررش ًضاى بقً َال... واطً. ..واطً

~~~~ 

 اٌها َقٍي ًٌل ناى ٓقس...  نحٍرا َتْاجّ لن

 لهاشا هو َتوقيه لن وا ولمي... إلٍه ستأٌت

 ....+ ؟ اتت

 السمرتٍرة اًقتها أى بيس تسلّ وهً رحهه

 للهربٍه لتيقٍه اَاز وأرصت بالسرول األور

.... 



 َا سهحت لو...  لو:  ؿيٍّ بغوت رحهه

 ... اٌا... احهس شاستا

 البانٍه ليٍوٌها ًَنر وهو احهس لٍقاكيها

نٍس:  ربٍحه بإبتساوه  CV ال ٌسٍتً ًضاى ا

 .... هًا بتاًل

ؽ رأسها تهس وهً رحهه  نًت اٌا...  ال:  بٓر

 ... تاٌٍه حاجه ًضاى جاَه

 ... اَه ٌٔ اَه:  بإستَراب احهس

 هًا اطتَل ًاوزة نًت اٌا...  اٌا:  بتوتر رحهه

 2٢٢ نسا سلْه زي ارس ًاوزة نًت و... و ...

 الينٍن وهللا واوًسك.. ببماء تابيت خن.. الّ

 ... تسسَسهن ارلع وا لحس هًا هضتَل

 َقول زارله ؤٌ لها ًَنر وهو بذبج احهس

 ابسا تًساه لي زرسا لتيلٍهها الوقت حاى اٌه

...  بًل هًا أى قالل حس.... :  لها توًس نها



 االول وي تضتٌَل زةًاو لو اٌتً وبيسَي

 خن...  زي بالقرَقه اوبارح ررجتً ومًتٍص

 ًاوزة بقً تري وَا...  قاتل بذبج تابى

 .... لٍه زي الْلوس

 اٌل توآق ارجوك:  وؿيّ ببماء رحهه

 الينٍن وهللا واٌا... سلْه زي الْلوس تسًًَ

 ... هرزههلل اوًسك

 وص زا زي نبٍر وبلٍ وواله:  بذبج احهس

 .... بضرـ بس....  ٍٓمً رسارة

 .... اَه طـر..:  بمأها وي رحهه

 .... تتجوصًًَ...:  قاتله بًنرات احهس

 2.... اَه قولت اَه.... :  بغسوه رحهه

~~~~ 



 قبل اوال جاويتها اٌل اسراء وػلت وارٍرا

 .... رواى

 الجسَسة الحٍاه وي ٌْسها ٌٔ بإٌبهار اسراء

 اَه ووويَله زا اَه.... :  ًلٍها تيتاز لن التً

 ... زي المتٍر الًاس

 المحٍر وتري الجاويه ٌٔ تهضً ناٌت

 الهذتلْه بأطمالهن القالب وي والمحٍر

 َهرحوى اوالز طله وى تجلس ٓتٍات ٓهًاك

 ... قٍوز أو حسوز زوى وَؾحموى

 أو حسوز زوى َسرًوى اوالز طله وهًاك

 ٓتٍات وهًاك...  ًلن وماى ٌٔ أٌهن اًتبار

...  ويا وَهسحوى ًاٌل بغوت َؾحموى

 .... لجاويتهن كرَقهن ٌٔ وًتقبات واررَات

 الصي لهصا تًتبه ولن بإٌبهار تهضً ناٌت

 .... الهًحرٓه طلته وى ًًها َتملن



 وًتغّ ٌٔ طاب...  السوًهوري ويتس

 سًته ٌٔ وازال ناى هصا ورُن.. اليضرًَات

....  زأها َرسب ناى ألٌه الجاويه ٌٔ األرٍرة

 ... لوالسته نحٍرا ووسلل جسااا ًٍُة ًأله وي

 بع وال وال... اوًااااااا...:  وأل لغسَقه ويتس

 ... بع

 ػسَقه إلٍها َضٍر وي إٌل ًَنر وهو وأل

 .... اسراء سوي تمي ولن

 أوتً وي ويتس َا اَه:  بإستَراب وأل

 ... ابًً َا وحجبه زي...  نسا بقً زوقل

 التً اسراء تذترق تماز بًنرات ويتس

 ًبٍف َا...:  لملٍتها لتصهب ًًهن يستابت

 َيًً....  ٓالغو بًات زول بتبغلهن اٌت الٌل

 الالٌسس وطلت بتاًهن الهمٍاج وسحت لو

 لمي...  ػاحبل واحس هتالقٍها ًًٍهن وي



 طاَّ وص اٌت َلهووي كبٍيً جهال زي

... 

 وص...  وغسقل ًن َا واطً:  بؾحل وأل

 الهحاؿرة السٓته ًٌل اتاررٌا ًضاى بقً َال

.... 

 َا َال...  تْمرٌٍ الزم ناى َيًً:  بحًق ويتس

 ... ًن

 اٌل السوء اػسقاء وطلته ويتس وشهب

نٍس ولمي الهحاؿرة  السراسه بَرؼ لٍس ا

... 

 كبٍه ًلوم نلٍه َسرل وهو ٌْسه ٌٔ ويتس

 هً... :  والسه رُبه ًٌل بًاء بها التحق التً

نٍس...  هًا زرلت ٌٍ هضوٓها ا  الهرة بس...  تا

 ...+ وٍي هً اًرِ الزم الجاَه

~~~~ 



 وي ٌسلت التً رواى..... االرري الجهه وًٌل

 .... وحاؿرتها اٌل وسرًه اروها سٍارة

 الحق الزم اٌا... إَسو َا تسلن:  بجري رواى

 ... سالم...  اكرز وا قبل الهحاؿرة

 وتجرَص بت َا براحه:  بؾحل هٍحن

 ...+ وطل ًٌل لتتمًْ

 هًسسه) نلٍته اٌل وشهب هسٍارت رنب خن

 وهو( ..  � ٌسً الٌل ًضاى بترول قسن

نحر وًص قلبه رقْت التً اسراء ٌٔ َْمر  أ

 ....+ سًوات ٥ وي

Flash back سًوات ٥ قبل حسث لها .... 

 االًسازَة الهرحله ٌٔ كْله ناٌت التً اسراء

 تجري ناٌت..... اآلى هً نها الجهال ُاَه ٌٔ

 إلٍهن تأٌت ناٌت لتًا رالتها ابي وى وتليب



 ولمي.. الضرقٍه اٌل وتيسزة صَارات ٌٔ زأها

 ... القاهرة اٌل َصهبو لن وًهها اسراء وي أَا

:  المرة هٍحن وى تليب وهً بؾحل اسراء

 ... ػسقًً إَسو َا همسبل...  همسبل

 وص ال:  المرة َضوـ وهو بؾحل هٍحن

نبر اٌا سوسو َا هتقسري  وًل واكول وًل ا

... 

 اٌا كب...  نسا بقً...:  كْوٌل بسًل اسراء

 ... وًل زًالٌه

...:  نيازته َغالحها وًها َقترب وهو هٍحن

 َا َال. .. وتسًٌل كْله وتبقٍص بقً رالظ

 وا زي طونوالته اطترَلل ًضاى ستً

 ... بتحبً

 .. طمرا...  إَسو َا بجس...:  بْرحه اسراء



 َا َال...:  الغَر وًص َيضقها ٓهو بهٍام هٍحن

 ... سوسو

 ... سوَا وشهبا

Back ~~~ 

 اٌل وَتجه سٍارته َرني وهو ٌْسه ٌٔ هٍحن

ٌٍ ٌرجى ٌْسً َاوا اسراء َا َاااااه.... : نلٍته  تا

 َا اػالحها واقسر ساًسٌٍ رب َا...  زي لالَام

 ..... بحبها اٌا رب

 لسًته وحاؿراته لٍتلقً الهسرج اٌل زلّ خن

 ...+ الجاويه ٌٔ األرٍرة

~~~ 

 تستقٍى حتً بسرررًه تجررري تناٌ

 تبسء أى قبل وٍار بغسَقتها اللحاق

 ... ساًه بربى الهحاؿرة



 وٍار َا لقٍتل ارٍرا...ا...:  أٌْاسها تلتقف رواى

 زا نل تقيسي نلبه َا بقً...  الملب

 واكرزت اتهسقت َالٌل اٌا زا...  وتحؾرَص

نتر  ... ًًل بحؾر ورة وي ا

...  بْؾً اٌا هو بًتً َا:  بؾحل وٍار

 الجاي الضهر ارتً ٓرح أى وتًسٍص

 ... ًلقول وياها وبْؾل

 هتتجوز سياز البت ػح اه:  بْرحه رواى

 هًيًس الٌل واٌتً اٌا ًلًٍا َيًًٍ...  رالظ

 ... زٓته َا

 هتيًسً الٌل لوحسك اٌتً ال:  بؾحل وٍار

 ... واوا َا هتأهل رالظ اٌا... 

 َا راَاو وي هتتأهٌل:  ووساح بإستَراب رواى

...  نلبه َا ًلٍا وٍي ًرٓتً...  سيسَه

 ... بتذوًًٌٍ



. الهجًوٌه تلل وي ؿاحمه تًْجر وهً وٍار

 ًٌل وبترزَص اٌتً وبيسَي...  هبله َا َال..: 

 بقاٌل جسوه َا احمٍلل ًضاٌل تلٍْوٌل

 ... ًلٍمً برى َووٍي

 وًً سٍبل بت َا:  بهساح تؾربها وهً رواى

 ًلٍه زاًٍه اوه ٌالل زا وٍي...  واحمٌٍل

 ... وهٍتجوزك

 قولتلل اوا ٓانرة:  نبٍرة وٓرحه بؾحل وٍار

 ووص طوَه نل ًلٍا بٍرى رقن ٌٔ ناى

 ... ويبراه

 اَه زا بس ٓانرة أَوة:  بإستَراب رواى

 ... بجوازك ًالقته

 وحهس رقن ناى زا الرقن هو وا:  بْرحه وٍار

ٌٍ ًًه حمٍتلل نًت الٌل ارتً جوز ارو  وإ

 ... هبله َا آتمرٌت .. بحبه



 وتقولٍص الاااا ًااااااااااااااااااا:  بْرحه رواى

 نًت اٌا ربًٍٍ َا ارٍرااااا...  اتقسولل وحهس

 ... رالاااااظ االول ٓقست

 هبله الينٍن وهللا هههههههه:  بؾحل وٍار

 ًلٍا بٍرى ناى اَه وقال اتقسوٌل أَوة... 

 جاوسة كليت اٌا بس ال..  َذتبرٌٍ ًضاى

 ... ورزتصو

..  حاجه وال جاوسة وال:  ووساح بؾحل رواى

 االرقام ًٌل وبترزش الًاس ازاي ويرٓص

 ووسهيتص ًلٍا رى ُرَب ٌٔ لو زا الَرَبه

ٌٍ بٍه اتغل وهمي اٌا التلٍْوى  ... وهللا تا

 ػسَقتها وي ؿاحمه تًْجر وهً وٍار

 هتهوتًًٍ َذربٍتل هههههههه:  الهجًوٌه

 ٌلحق ًضاى هبله َا َال...  ًهر ٌاقغه

 اٌا رواى َا بت َا ػح اه....  الهحاؿرة

 ٌٔ ٓاتت الٌل الهرة حغل الٌل اَه ويرٓتص



 اتًٍي بالغسٓه سهيت اٌا...  الهحاؿرات

 كرزها وحتروه وص واحسة ًي بٍتملهو

 احًا زي وٍي هً... تقرَبا اسالم زنتور

 ؟.. ٌيرٓها

 البٍست زي...  تيرٍٓها أال: بسذرَه رواى

 ... تاًتلب ٓرًَس

 ؟... زي وٍي:  بإستَراب وٍار

 الٌل البت اٌا...  وٍار َا اٌا:  بسذرَه رواى

ٌٍ ًلٍها حمهو القلبة  ًضاى وحتروه وص ا

 ... اروَا وى الجاويه جٍت

 وحتروه ووص....  اَه اٌتً:  ٓهن بيسم وٍار

 .... رواى َا تْههًًٍ وا...  اَه

 لسه نسا نسا...  هحمٍلل واطً:  بحسى رواى

 ....+ الهحاؿرة ًٌل زقأق ًضر

 ... طّ نل ًي لغسَقتها تحمً جلست خن



 طوٓتً:  اٌتهت وا بيس وحسى بسذرَه رواى

 ... ازاي وحتروه وص اٌا بقً

 َا وتسًلٍص...  رورو َا ويلص:  بحسى وٍار

 زٓته اي سهيت لو نسا بيس وهللا قلبً

 ... ًًٍٍها هذسقلها ًًل ُلف بتتملن

 قاٌل نسا نسا هو.... لسوم ولوش:  بحسى رواى

ٌٍ وتحؾرَص  الهحاؿرة احؾر جاَه اٌا...  تا

 ... ًلقول وهروح قبله الٌل

 ووجوزة نًت لو اٌا قلبً َا وهللا:  بحسى وٍار

 ... هلهل وأٌه ارونً اٌه ًرٓته نًت زا الٍوم

 وص اٌا بت َا:  إرْأه تحاول بحسى رواى

 ووي وًه هترحن االقل ًٌل... زًالٌه

 زلوقتً لحس وحؾرتهاش اٌا الٌل هوحؾرات

 الٌل الهرة حتً حاجه َحغل الزم ورة ونل

...  وضً هو احؾر ًضاى ٍٓها زرلًً



 ًضاى ًًه بٍبيسٌٍ ربًا تالٌق ارتً َا والًبً

 .... حاجه وال ويقس طرحه

 ٌٔ واٌتً حتً الينٍن وهللا:  بؾحل وٍار

 هبله َا َال...  وجًوٌه هتْؾٌل زًلل ًس

 ... وماى ٌلحق ًضاى الهسرج ٌسرل

 وى وماى هًلحق َيًً قال:  بؾحل رواى

 ... بالجًه الهبضرَي اليضرة

 ...+ َال...  لهاؿه بقٌل بت َا:  بؾحل وٍار

 اسالم بوجوز لٍتْاجأ الهسرج اٌل االخًاى وشهبا

 ... االرر السنتور ولٍس

 بًتً َا هو:  بإستَراب تسلّ وهً رواى

 الٌل َها ...  ًازل زنتور وحاؿرة زي وص

 ... هًا زا الضذع جاب

 ارتً َا وهللا:  األرري هً بإستَراب وٍار

 ...اًرِ وا



...  ًلٍمن السالم:  اسالم ػوت لٍقاكيهن

 ًازل زنتور.. نسا وبسأَا...  جهٍيا اصَمن

 كلبت اٌا ًضاى بتاًته الْترة ارس سهحٌل

 اٌل بًنرة توجهه خن...  ويٍي لَرؼ نسا وًه

 ... حسث واشا تيلن ال أواوه الهًسهضه رواى

...:  القالب جهٍى اوام ًاٌل بغوت اسالم

 ٌٔ ُلقت اٌا....  رلٍْه اَهي رواى اٌسه

 ٓاتت الٌل الهرة وكرزتل اوووي نتٍر حقل

 وٍي وى واقْه نًتً اٌتً وًً وًً بسوى

 قسام قلبً ٌٔ حاجتٍي اقولل ًاوز اٌا بس

 قساوهن حقل ٌٔ ُلقت الٌل القالب نل

 ... اكلبالب واتههتل

 لها واؿح بإستَراب إلٍه القالب لًٍنر

 وي لساٌها اٌيقس التً رواى حتً َقول

 ...+ الغسوه



 اسّ اٌا حاجه اول..... نالوه اسالم لٍتابى

 اٌا الٌٍ تساوحًًٍ اٌل واتهًً لٍمً جساااا

 تيرٓو نلمن والزم...  اٌتً وص ُلقاى الٌل

 زا وياه واقْه ناٌت والٌل جسااا وحتروه اٌها

 وًً زوى بالباكل اتههتها اٌا بس اروها

 نلهه ٌع نسا بيس ًًها هٍتملن والٌل... وًً

 لٍها أو لٍه هٍبقً وص أٌه هتانس بًْسً اٌا

 آرر بهيًً...  وغر ٌٔ جاويه اي ٌٔ وماى

 ...+ الجاويات نل ووي هٍقرز

 القالبات بًٍهن وي القالب جهٍى لًٍغسم

...  روهوحت ٍُر اٌها ًًها وقالو طتهوها التً

 ...+ البيؽ لبيؾهن اؿآوه ارر ونالم

ٌٍ  حاجه وزي رواى اٌسه َا حاجه وتا

 قبلتً سواء اقولهالل حبٍت بس طذغٍه

 خن....  المل قسام اقولها حابب اٌا رٓؾتً أو

 .... وتابى...  ًهٍقا ٌْسا ارص



 4.... اتجوزك وًاوز بحبل اٌا رواى

~~~~~~ 

 ..!+. الغسوه تلل بيس لرواى سٍحسث واشا

 ... !!+الْرَسه حب ٌٔ الًهر آزم سٍقى نٍّ

 +؟... وجاسر لٍاسهٍي سٍحسث واشا

 +؟! احهس كلب ًٌل رحهه ستوآق هل

 رواَه وي القازوه الحلقه ٌٔ سًيرٓه وا هصا

 وجًوٌه ًضقت#

 الرواَات وآٍا... َوٌس اَه. بقلهً

❤ + 

 بتبقً اوا بس الحلقه تأرٍر ًٌل سوري

 والٌل زي والحلقه وٍيَو ًٌل بمتبها كوَله

 ًشَشٌت لصا..  الرواَه بساَه َيتبرو بيسها

 أو ٌهاَه تلل أى تيتقسَي نًتً اشا القارٔه



 اٌتً...  تهسحٍي اٌتً...  حتً الرواَه وًتغّ

  ❤... بيس طٍٓا تري ام

 ❤ ��❤ + تابيوٌٍ

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤ التاسيه الحلقة

....: القالب ىجهٍ أوام حًوى بغوت اسالم

 ...+ اتجوزك وًاوز بحبل اٌا رواى

 بًٍهن ووي....  وغسووا الجهٍى لٍغهت

 ... ًلٍه تحسس ال ووقّ ٌٔ ناٌت التً رواى

 :...... بغسوه رواى

 .... ! تتجوصًًَ رواى:  نالوه َيٍس وهو اسالم

 اٌل الغسوه وي وجهها تحول وقس رواى

...  ٌاا: ...  رجال وجهها واحهر الرهٍٍب الذجل

 .... اشٌمن بيس...  اوضً الزم اٌا



 استًً:  الذجول ووقْها ًٌل بؾحل اسالم

 ... تقليً وا قبل...  وجًوٌه َا

 ٌٔ وي جهٍى ٌنرات تحت....  إلٍها وشهب

 ووًهن....  ًلٍها الحاقسَي وًهن الهسرج قاًه

 وتهًٍي طسَسة بْرحه إلٍهن ًَنر وي

 .... وباٌل الٍَر ووًهن...  نهصا ووقّ

 ... رواى َا استًً... :  إلٍها َتجه وهو اسالم

...  الذجل نحرة وي احهر ووجهها بذجل رواى

 اٌا..  ٓاجٓتًً اٌت بغراحه..  احن..  اٌا: 

 .. اٌت اٌه وتوقيه ومًتص

ٌٍ:  اسالم لٍقاكيها  !! ػح بحبل أ

 المالم تستقٍى وام االرؼ ٌٔ تًنر وهو رواى

 .... الذجل وي

 َا بغً:  وًها قتربَ وهو بؾحل اسالم

ٌٍ تقوٌل تقسري...  وجًوٌه  حبٍتل بس وص ا



...  احس وا ٍُر وي ًضقتل اٌا نسا تقرَبا... 

 حبٍت... بجس قلبً لٍها َسق اٌساٌه اول اٌتً

 حاجه ونل وروحل وطملل وهبلل جًاٌل

 ... ٍٓمً

 اٌا......:  وغسووه لمالوه تستهى وهً رواى

 ... ًًبتحب اٌت َيًً...  بجس وغسقه وص

 وجًوٌه َا  ... ويانً بهسر ال:  بؾحل اسالم

 ٍٓه كرزتل الٌل الٍوم حتً...  بحبل كبيا

 اٌا...  الجاويه ٌٔ بتحبً اٌل ٍٓه واتههتل

 وستحهل ووص ًلٍمً ٍُراى بغراحه نًت

 ! ٓههتً....  لٍَري تموٌٍ وهمي اٌل ٓمرة

 وي وتبليها االرؼ تًضق أى تهًت وقس رواى

 وقسرش اٌا بع...  احن...  اٌا:....  الذجل

ٌُ اقولل  ...ب الٌٍ رأ



ٌٍ قالل ووٍي:  أرري ورة اسالم لٍقاكيها  ا

 رأَل هقلب وص اٌا....  زلوقتً رأَل بقلب

 .... ارونً وي اتقسولل اجً لها اال

 رقهه وسجل َسها وي هاتْها اوسل خن

 .. رقهها َسجل حتً ٌْسه ًٌل ورم ًًسها

 ًلٍمً هرى:  الهاتّ َيقٍها وهو اسالم

نلن ًضاى باللٍل  َا ترزي رَت َا...  ارونً ا

 ًًسنن هتالقًًٍ ورزتٍص لو ًضاى وجًوٌه

 ... البٍت ٌٔ

 ههههه:  رجلها تًاست وقس بؾحل رواى

 التًؾٍّ َوم اٌهارزة البٍت تياٌل وواله

 تَسلهن سجازتٍي تارسلل حتً والَسٍل

 الضاي وتضرب واوا وي اَسي بتقلب واٌت

 ... لهسوما بتًضر واٌت



:  الهجًوٌه تلل وي ؿاحما اٌْجر وقس اسالم

 ال...  ٓيال وجًوٌه اٌتً وربًا هههههههههه

ٌُ ٍُرت اٌا اَه وًٌل رالظ  ًاوز وص را

 ... اتجوزك

....  هتيًس نسا رلٍل احسي:   بهساح رواى

....  وا طٍٓا تتصنر وهً قلٍال ػهتت خن

 َا قغسي احن اسالم َا ػح....  وتابيت

 وي وقروزة لسه اٌا هو..  اسالم زنتور

 ... ورة وال وحؾرتهاش الٌل وحاؿراتل

 اًرِ ًضاى وقروزة لسه اه:  بؾحل اسالم

 ... الضرح ٌٔ ارنس

 االقل ًٌل اهو احسي والًبً:  بهساح رواى

 وٍار والبت اٌا ٍٓه آقر نبٍر وقت ٌٔ َبقً

... 



 اٌا:  بهساح َقول وهو حب بًنرة اسالم

 ... وجًوٌه قتًض اٌا وا استاهل

~~~~ 

 بمأها وى...  الهوقّ حلٍْه الغسوه ناٌت

 وبهصا نهصا طٍٓا ستقبل نٍّ...  الهستهر

 الجل الًقوز حاجه ٌٔ هً ولمي....  القرَقه

 اٌل ارر طّ نل ٓلٍصهب لصا....  والستها

 ...+ الجحٍن

 إلٍها تًنر التً ليًٍٍه تًنر وهً رحهه

 وسالْل ًاوزة بس...  ووآقه:  بتحسي

 ... اٌهارزة

ٌٔ بإبتساوه احهس  اول لتحقٍق ٓرح زارله و

 خن...  ووآق... :  تذٍل نها تيصَبها ٌٔ رقوة

 الهبلٍ ٍٓها ونتب...  طٍماته زٓتر أررج

 ... إلٍها وأًقاه.. كلبته الصي



 جهسي:   رحهه تذرج أى قبل بذبج احهس

 نتب هٍبقً بمرة...  ًروسه َا ٌْسل

 ... بتاًل المتاب

 وتليي اليسٍر حنها تليي زارلها ؤٌ رحهه

... :  الهوقّ هصا ٌٔ جيلها الصي الْقر

 ... بٍتل ًًواى ويرٓص اٌا بس...  حاؿر..ح

 تحت هتالٌق  : تذترقها تماز بًنرات احهس

ٌٔ للبًل هٍوػلل السواق ًبسه ًن  تغر

 ... البٍت ًٌل هٍارسك وبيسها.... الضٍل

 +... ازٌل ًي...  تهام:  بإَهاء رحهه

 حشًَه تبمً وهً ومتبه وي رحهه وررجت

نحر حقا ساتسوج هل وقهورة نرهه طذع ا  ا

 .... حٍاٌت ٌٔ

 وا وهللا بس..:  الحشَي بمأها بٍي وي لتتابى

 واوا وا لحس وًً طيرة تلهس  هذلٍل



 بيسها  هللا طاء أى وتذّ اليهلٍه تيهل

 ... وًل وهقلق طمل بأي ٓلوسل هرجيلل

 ًبسة لين الضرنه رارج اٌل رحهه لتصهب

 اليهر وي الذهسٍي تجاوز الصي الرجل هصا

 .... القلب كٍب شلل ووى

 الواؿحه سٍارته اٌل تتجه وهً رحهه

 ًبسة ًن َا سهحت لو.... :  سٍارة اٌُل  ألٌها

..  بحسرة تابيت خن رحهه اٌسه اٌا...  اٌا.. 

 4... احهس استاش ورات

 شاستا...  بًتً َا ًارِ:  بإَهاء ًبسة ًن

 البًل اوػلل قاٌل طوَه وي نلهًً احهس

 وبروك الّ ػح واه..... هتروحٍه وماى واي

 هضوِ ارٍرا أى وغسق وص اٌا...  بًتً َا

ٌٍ هٍتجوز احهس  ...+ تا



 اَه قولت...  اٍٍٍَه:  نالوه وي بغسوه رحهه

 ...ٌٍ  .... ! اوالٌٍ وتجوز ناى هو...  تا

 َا اَه وال وقالمٍص هو:  بإستَراب ًبسة ًن

 إَاز اسهه ولس وًًسه وتجوز ناى اه...  بًتً

 ...+ كلقها بس

 .... ًبسة ًن َالحنها لن وػسوه ببماء رحهه

 ًًسة ونهاى.. وكلقها وتجوز ناى َيًً -

نٍس... ولس  بًْس واتجوزها صٌُ ناٌت ا

 ... ورواها القرَقه

 التغهٍن وي بضّ ٌْسها ٌٔ تابيت خن

ل بقً اٌا:  والَؾب  َا حق هللا أى هيٓر

 ...+ وهتضوِ...  احهس

...  الًقوز لتغرِ البًل الٌل شهبت خن

 ًهلٍة إجراءات لبسء الهستضًْ اٌل وبيسها

 ...+ والستها



~~~~~ 

 نها رأيا سٍموى اليهل أى تني ناٌت

 بها زأها الرَاح تسٍر ال ولمي... توقيت

 ...+ السْي تضتهً

 ناى الصي التسرَب وماى اٌل َاسهٍي شهبت

 الهماى ناى....  الضرنه وي قرَب وماى ٌٔ

 طبه وناى للبًاء بساَاته ٌٔ وبًً ًي ًبارة

 ورغوػا جسااا رأْة ناٌت لصلل..  وهجور

 َمي ٓلن الهماى اٌل الواػلٍي اول اٌها

 ... اليهال أو الههًسسٍي وي المحٍر هًالل

 َا... :  بذوِ الهماى تتْحع وهً َاسهٍي

 وماى زا بقً...  زا الهماى اَه..  وااوً

 تذوَّ وماى َبقً الهْروؼ..  تسرَب

 ...+ تسرَب وص

 ...+ جٍسااا تيرٓه ػوت ورأها وي لتسهى



 الجاَه الهرة....  ويلص:  ساررة بًبرة جاسر

 كالها...  طرم أو الجوٌه ٌٔ ازربل هبقً

 الٍها وٌنر..  السًٍورَتا ًاجب وص الهماى

 ... آلهتها بسذرَه

 الهماى أى وقولتص اٌا:  حازوة بًبرة َاسهٍي

 وذٍّ أٌه الهوؿوو نل...  ًاجبًً وص

نتر وص طوَه  ... ا

 التسرَب ابتسي اقسر.. :  جازة بًبرة تابيت خن

 ... سهحت لو اوتً

 َتجهيو الباقٍي زواَلل اوا:  وبااله بال جاسر

 تسرَب وتبسأو نوَس الهبًً تسرسو ًضاى

 ... بيسها

 ..+ لازٌ ًي...  طمرا واطً:  بإَهاء َاسهٍي

 وي وًيتها جاسر َس ولمي لتصهب وجاءت

 ...+ الصهاب



 ٍٓي ًٌل اَه:  َاسهٍي َس َهسل وهو جاسر

 ؟... 

 اٌت:  وتوتر بيغبٍه تلتْت وهً َاسهٍي

 ....اَس تهسل ازاي حٍواى

 الٍه جاسر سحبها حتً جهلتها تمهل ولن

 ... اليرَؽ بغسره ارتقهت حتً

 لسه أٌا ٓمرة ًٌل:  وذٍّ بْحٍح جاسر

 ... ؿربتٍهوٌل الٌل القلن حق وًل وأرستص

 ًي االبتياز تحاول وهً بذوِ َاسهٍي

..  و...  نسا ًٍب سهحت لو ابيس...ا:  أحؾاٌه

 ... الَلقاى اٌت وبيسَي

...  ُلقاى الٌل اٌا:  جصابه بإبتساوه جاسر

ٌٍ نسا ويًً...  واطً... وهن  اػالحل الزم ا

... 



 وجهها وي َقترب وهو األرٍرة جهلته قال

 طسة وي القاتن االحهر باللوى أػبح الصي

 ... الذجل

 ناٌا اللصاى شراًٍه ٓل تحاول وهً َاسهٍي

 ..... بضسة ًلٍها َقبقاى

 ... ابيس...  جاسر استاش َا سهحت لو_ 

 وقس اليقل وٍَب وًها َقترب وهو جاسر

 اللتً الهؾٍٓه ًٍوٌها رؾره ٌٔ  للحنه تاه

 ....  رأها ورة اول وي جصبته

 َقبلها أى وناز ٓهها وي جاسر اقترب

 قسم ناٌت... طّ َحسث أى قبل ولمي  ...

 قسوه ٌٔ ٓؾربته...  وًه األقرب َاسهٍي

 .... أوقيته

... :  األلن وي األرؼ ًٌل وقى وقس جاسر

 ... َذربٍتل اااااااه



 اٌت...  تستاهل احسي:  حازة بًنرة َاسهٍي

 ال.... اَسي تهسل ًضاى وٍي ٌْسل وْمر

 جهلتها تمهل لن...  تبو راَح نًت ونهاى

 ... وجسزاا وجهها احهر حتً

 ... اَه راَح نًت تمهٌل وا:  بؾحل جاسر

 تتجرء واَاك... واطٍه اٌا:  بذجل َاسهٍي

ٌٍ تهسمًً  اَسَل هققيلل الجاَه الهرة تا

+... 

 تجهى وماى اٌل َاسهٍي شهبت خن

 ....+ التسرَب لبسء  والههًسسات الههًسسٍي

 طملل:  األرؼ وي ًَهؽ وهو سرجا

 اٌا زا وٍي ًٌل بس...  َاسهٍي َا هتتيبًًٍ

 ... ٍُرَل زي هتقيً ووسٍرَل...  الجاسر



 ولمي اآلرر هو التجهى وماى إٌل شهب خن

 الذؾراء اليٍوى بتلل وضَوال ناى قلبه

 .... َوم ٌٔ نٍاٌه له قلبت التً الهؾٍٓه

~~~~ 

 ْقاتهػ ٌٔ وضَوال َوم نمل ومتبه ٌٔ ناى

 ... تًتهً ال التً

 ًلى َا بع:  بأٌتباه أواوه الجالس ليٌل آزم

 ولٍار 2٢ب ػْقه ًٌل زارلٍي زلوقتً احًا

 ًالهٍه طرنه اول هًبقً ارسٌاها لو زوالر

 ًضاى....  والغلب الحسَس وتغسَر اٌتاج ٌٔ

 الٌل ٌٔ اوووي جاااوس وياَا ترنس ًاوزك نسا

 ... هقوله

 ... زمآ َا تهام:  بجسَه ًٌل

 وقت َضتَلو اليهال نل ًاوز:  بجسَة آزم

 نل ٌٔ الًهار أو اللٍل ٓترة ًهال سواء أكول



 زول الٍووٍي بالصات  ووغاٌيً طرناٌت

 ٌْس ٌٔ بس...  ًلٍهن طسَس هٍبقً الؾَف

 تهام...  والهرتبات الحوآس لٍهن هتسوز الوقت

! 

 ... تاٌٍه حاجه...  رَس َا تهام:  بإَهاء ًٌل

 وسف ٌٔ تبقً ًًٍل ًاوز أَوة:  َةبجس آزم

نٍس ًضاى بالصات زول الٍووٍي راسل  ا

 رس...  لحاجه هتسبر لٍا الهًآسة الضرنات

 وههة ػْقه ألي ورق اي وي  نوَس بالل

 ٓاهن.. الضّ بيؽ ًاٌل بغوت ارزِ خن... 

 ُلقه اي...  ُلقه ًاوز وص..  ًٌل َا

 ... الهوت ًًسي حسابها

:  جٍساا ػسَقه يرَِ ٓهو وتوتر بذوِ ًٌل

 ... ازٌل ًي آزم َا حاؿر..ح



 تهضً تقسر تهام:  له َضٍر وهو بجسَة آزم

 ... ًلٍه قولتلل الٌل وتًْص زلوقتً

 َهرب نأٌها آزم ومتب وي َهرب وهو ًٌل

 ......+ اسس وي

 َتًْس وهو الهمتب وي بسرًه ًٌل ررج

 ...+ الغيساء

 ػوت أوقْه ولمي لهمتبه َتجه وهو ًٌل

نحر بغووت جسااا جهٍال ًُاءا ًًََ ًصب  ا

 ...+ رأى وي

 جسَس ٓرو ٓتح آزم ويقول:  ٌْسه ٌٔ ًٌل

 وغسر اٌل اتجهه خن...  هًا ٓوَس  شا ل

 تًًَ ناٌت وي توبٍد ًَوي وهو الغوت

 قلبه حبٍبه هً تًًَ وي أى اٌغسم ولمي...

 ...+ رؿوي وًضقه



 ولن تًًَ ناٌت رؿوي األرري الجهه وًٌل

 َا...:  بيضق َراقبها ناى الصي الٌل تًتبه

 رآؽ.... هًاا لمي وحسي.. اٌا اللٍل ٌجوم

)  �...  باقٌٍل الٌل تهحً... البماااا شٌوب

 ❤ ) سيٍس وحهس اًٍُه

 واٌتً لٍه وحسك...:  بيضق َراقبها وهو ًٌل

 ٌغٍبه وي وتبقً هٍهوت الٌل حوالٍمً ٌٔ

... 

 نخ...  الًَاء ًي توقْت وقس بأٌتباه رؿوي

 ًٌل استاش َا اسْه اٌا.. اٌا:  بذجل ارزٓت

 ... ووجوز حؾرتل اى اًرِ ومًتص...

 حتً تذترقها تماز ًاطق بًنرات ًٌل

 اؿقر لو حتً ٓقف ٌغٍبه وي أٌها تذبرها

 ٌين...  ٓقف أجلها وي االطرار اًتل لهحاربه

 ❤ +.. اليضق أٌه سازة َا



 َالٌل وونوسه َا واٌتً اٌا نسا ًقبالًا)

 15(� رأيبتق

 اقولل ًاوز نًت اٌا..  رؿوي:  بيضق ًٌل

 ... حاجه

 .. ًٓسم َا ٌين:  بتساؤل رؿوي

 بحبل اٌا...  اٌا:  الضّ بيؽ وقلق بهٍام ًٌل

... 

 ... اٍٍَه:  بغسوه رؿوي

 وي بحبل... رؿوي َا بحبل اٌا:  بتًهٍسة ًٌل

 ًارِ اٌا...  اٌا... هًا تضتٌَل جٍتً وا ساًه

 ... بس... بس  رآؾه اٌل

 استاش َا جسااا اسْه اٌا... :  رؿوي لتقاكيه

 اي تضرِ حؾرتل...  رآؾه ٓيال اٌا...  ًٌل

 اسْه اٌا بس...  بٍها ترتبف ًٍله واي بًت

 وررجت.. ازٌل ًي...  زي البًت اٌا وص



 بيٍسا للتًْس وحاوله ٌٔ ومتبها وي رؿوي

...2 

 ويقول:  ورروجها نالوها بيس بغسوه ًٌل

ٌٍ ًَيً...  وص ال بس...  رالظ رآؾا

 استحهلت كالها...  بسهوله هستسلن

 الزم...  تيرِ وا ٍُر وي زا نل وحبٍتها

 ... ٌغٍبً وي تبقً ًضاى حاجه اي اواجهه

 وإرازة تغهٍن زارله ؤٌ ًٌل شهب خن

 2.... بيضقها الْوز وهو ورازه لتحقٍق

 تجرري ومتبها وي ررجت...  رؿوي ًًس أوا

 حتً... الضرنه لذارج  سرًتها بأقغً

 لضرنه التابيه المبٍرة الحسَقه اٌل شهبت

 بضسة تبمً وحٍسة هًاك وجلست....  اآلزم

 ... إلٍه وػلت لها



Flash backالهاؿً ٌٔ رؿوي وى حسث لها 

+.... 

 ًضر التاسيه ًهر ٌٔ ناٌت التً رؿوي

 الْرق ولمي اآلى هً نها بحق جهٍله وناٌت

 تمي لن توٌٍةالشَ ًٍوٌها أى هو الوحٍس

 شلل ٌٔ طيرها وناى اآلى هً نها وقٍْه

 قسوها لميب وػل حتً جسااا كوَال الوقت

 تلل روباٌسل ب أػسقأها بٍي ولقبه ٓماٌت

...  القوَل الضير شات المرتوٌٍه الضذغٍه

 نها كْولتها لحب وذقوبه ناٌت واَؾا

 جأى شٔب أٌه تيلن أى قبل... اًتقست

 ... ٓقف لجسسها

 رقٍبها وى بضسة تؾحل وهً رؿوي

 طهواٌٍه ٌنرات إلٍها ًَنر اواوها الجالس

 ... لها تًتبه لن ولمًها... وحله حقٍرة



 أساوه َا الينٍن وهللا:  ؿحمها بيس رؿوي

 حرام ابًً َا... الؾحل وي هتهوتًً اٌت

 تذلًًٍ  ووقّ تحمٌٍل طوَه نل ًلٍل

 ... وهللا آغل

 اٌتً وزوز َا:  وحله ربٍحه بإبتساوه اساوه

 الزم..  حٍاٌت ٌٔ وًل اٌُل وٍْص أى ًارٓه

 حببتً وبحبص اٌا وبيسَي.. كبيا اؿحمل

 اطوِ وبحبص..  بذبج تابى خن...  ابسا تمضر

 .. ابساا زًالٌه وٌبؾه قلبً روح

 واطً:  ناالكْال طْتٍها تلوي وهً رؿوي

 نررتها لو بس...  ًًل ًْوٌا رالظ ًن َا

ٌٍ  ... ابالب هقول تبوسًً وحاولت تا

 وص..  روحً َا كبيا ال:  بذبج اساوه

ٌٍ نسا هيهل  ... المتاب نتب بيس اال تا

 ... بتمحّ ًضاى بقً بس:  بذجل رؿوي



 ورَؾة طهواٌٍه وٌنرات بؾحل اساوه

 ...+ بتتمحّ الٌل روحً ًٌل رالٌد َا: وربٍحة

 ٌٔ ًقٍس وهو السروَضً إوام والسها لٍاٌت

 ... الهسلحه القوات

 ساًسي رضً...  رؿوي:  حازوة ةبًبر  االب

 ... الهقبد طَل ٌٔ واوتل

 ... والستها اٌل وسرًه رؿوي لتتجه

:  رؿوي رحٍل بيس وحازوه ُاؿبه بًبرة االب

ٌٍ بالل تارس اساوه َا نسا بيس رَت َا  لسه ا

 ... اشى ٍُر وي البٍت تسرل ًضاى وهتص

 سٍازة َا اسّ اٌا...   احن:  قلقه بًبرة اساوه

 رؿوي ًٌل اسلن جاي نًت اٌا...  اليقٍس

 بمرة الجسَسة الهأوورَة اروح وا قبل بسرًه

... 



 زا الهوؿوو لو نسا بيس:  حازوة بًبرة إوام

 ... ٓرنضت رالظ الذقوبه أى اًتبر  اتمرر

 َليي زارله ؤٌ للرحٍل ًَهؽ وهو اساوه

 حاؿر... :  رقٍبته وى رلوته ققى ًٌل إوام

 سٍازة َا ازٌل ًي .. تاٌٍه ورة اسّ اٌا... 

 ... اليقٍس

 ...+ اتْؾل:  بحسم إوام

 أساوه رروج بيس الهقبد اٌل إوام شهب خن

... 

 اوؿه تيالٌٍل رؿوي:  حازوة جازة بًبرة إوام

 ... ويانً اتملن ًاوز الهمتب

 ٌٔ هو:  القيام تحؾر وهً قلقه بًبرة االم

 ... ! إوام َا حاجه

 ٌٔ ؿوير  ًاوز بس..  ال:  جازة بًبرة إوام

 ... نلهتٍي



 ابًته رلْه وشهبت الهمتب الٌل شهب خن

 ... رؿوي الغٍَرة

 بذقوات والسها لهمتب تسرل وهً رؿوي

 ... حاجه ٌٔ... بابا َا ٌين  : نبٍر وروِ قلقه

 تقولٌٍل تقسري:  وُاؿبة حازوة بًبرة إوام

 وا ٍُر وي البٍت َسرل رقٍبل اَه بغْته

 اٌا..  نسااا ازيًا تْتحٍله واٌتً ال.. َستأشٌٍ

 ... رؿوي َا نسا ًٌل ربٍتل

 اٌا بابا َا وهللا:  طسَس وبماء بذوِ رؿوي

 زقاَق رهس قاٌل بس وٍسرلص قولتله

 بمرة وأوورَه ًًسي ًضاى هوزًل بس

 تابيت خن...  بس زقاَق رهس وهللا وقيس

ٌٍ هتتمرر وص بابا َا اسْه اٌا:  بمأها وي  تا

... 



 راَّ اٌا بًتً َا:  وحًاى قلٍال بهسوء االب

...  نترت الصٔاب زا السوي ٌٔ..  ًلٍمً

 َا البضرَه الصٔاب هًا بالصٔاب وقغسي

...  ٌْسل وي بالل تارسي الزم...  رؿوي

 ٌٔ ًًٍمً وحقتٍص لو ػسقًًٍ ًضاى

 هٍانلونً الًاس وروٌتً راسل وسف

 وسترَحله وص اٌا الٌل زا رقٍبل واولهن

 ٌتًا وًضاى بس ًضاٌل ًلٍه ووآقت

 ... بتحبٍه

 اٌت وهللا بس...  بابا َا حاؿر:  بإَهاء رؿوي

 بٍحبًً اساوه زا..  طوَه الهوؿوو ومبر

نتر ٍٓه واخقه واٌا وهللا  ... ٌْسً وي ا

 َسترها ربًا...  رؿوي َا واطً: بحًاى االب

 واوتل ساًسي روحً َال..  بًتً َا ًلٍمً

... 

Back ~~~ 



 بضسة تبمً وهً طروزها وي رؿوي آاقت

 ... لها حسث وا ًٌل

..  بابا َا حق وياك ناى:  ٌْسها ٌٔ رؿوي

 نالول سهيت رَتًً َا...  الًاس اروى الزم

ٌٍ بابا َا اوًسك بس....   حس اي ٌٔ هحق وص ا

....  بضسة ٌازوة وهً ببماء تابيت خن...  ابساا

 رب َا...  وواوا اٌت رب َا َرحهل ربًا

 ....+ تساوحوٌٍ

~~~~ 

 الهحاؿرات اٌتهاء بيس لجاويها وي ررجت

 ... األول َووها ٌٔ لها االوٌل

 ػسَقتها وى تهضً وهً اسراء

 ٌٔ ًلٍها تيرٓت والتً حًٍي  الجسَسة

 وحاؿرات قاًه ًي سالتها ًًسوا الجاويه

 السًه ٌْس ٌٔ اٌها واربرتها االوٌل الْرقه



 اػسقاء واػبحو بيؾهن ًٌل وتيرٓو... ويها

... 

 اللوى ًسلٍه ًٍوى لسَها. ..  وغباح حًٍي* 

 جهٍله قهحٍه وبضرة الضّ بيؽ ؿٍقه

 اقول زًًً أو...  وحجاب رأى كوَل وجسس

 بيؽ تذرج ناٌت الٌها...  حجاب ٌغّ

 لسَها ولمي  ... ًهس ًي االواوٍه الضيٍرات

 الٍَر حجابها بجاٌب اسراء تحبه لن كبى

 المحٍر والهٍمب الؾٍقه ووالبسها ومتهل

 أسْل وي الناهرة ورقبتها هاوجه ًٌل جسااا

 بًقال ترتسي وناٌت... اليغري حجابها

 اسوز وتٍضٍرت الؾٍق الًوو وي  سمًًٍ

 كبى لسَها ناى...  القوَل بجسسها ولتغق

 الصنور أػسقأها وتملن تغازق اٌها وهو ارر

 تْمٍر كرَقه تلل أى وًها هًا حسوز زوى

 ...+  ووتحررة وتحؾرة



:  الملٍه وي هنرروج بيس بتًهٍسة اسراء

 زا  حًٍي َا َلهووي....  اٌهارزة رلغًا ارٍرا

 نسا بيس اوال..  نسا ًٍٓا َحغل لًٍا َوم اول

 ... اَه ًٍٓا هٍيهلو

 اوتحاى بٍقولل والسنتور ال:  بؾحل حًٍي

 ٌٔ احًا أساس ًٌل زا...   اسبوو بيس وٍستٍرم

 ًن َا طوَه بالراحه وا... زنتور َا رابيه سًه

 ... الملٍه ًٌل تيرِب لسه اٌا

نر الزم َال بس...  وهللا اه:  بؾحل اسراء  ٌصا

 ... زلوقتً وي بقً

نر:  بسذرَه حًٍي  زارله اٌا بس اَه ٌصا

نر ًضاى وص ارتاح ًضاى الملٍه ...  أزا

نري  ... ُضضًًٍ وابقً اٌتً شا

 وستقبل ٌٔ بًتً َا بجس ال ال:  بؾحل اسراء

 ... ٌلحقه ًاوصَي اهو هًاك بٍؾٍى



 كليتً َذربٍتل ههههههه:  بؾحل حًٍي

 اٌا ػحٍح اَه بقلل..  وهللا وغٍبه

 الهحاؿرات بسبب نوَس بٍمً وتيرٓتص

 .. سوسو َا وًٍي اٌتً...  زي بيؾها ورا الٌل

 بس...  الضرقٍه وي ستً َا اٌا:  بجسَه اسراء

 هًا وسانًه...  القاهرة جاويه ازرل حبٍت

 ... رالتً وى

 هًاك أى بسبب حهاحسَ اسراء تمهل ولن

 ًٌل سلن جراءة وبمل وًهن اقترب طذع

 والهغٍبه بل قٍوز أي زوى بالٍس ػسَقتها

 حرج زوى السالم بازلته األرري هً حًٍي أى

... 

 ويتس زا اَه:  ووساح بؾحل حًٍي

 ارٍرا الجاويه حؾر ٌْسه بصات السوًهوري

ٌٍ ٓانرة اٌا ابًً َا  ..  اَام وي ًلٍل بتحاَل ا



 وٍْص ال بتقوٌل نًت واٌت رتحؾ خاٌوي

 ... حؾور وال الملٍه ٌٔ تيب

 بجاٌب الواقْه لتلل ًَنر وهو بهساح ويتس

 ًضاى َوم اول احؾر قولت اٌا وا اه:  حًٍي

 بإبتساوه تابى خن...  حًوى َا ًلٍمً اسلن

 ... تيرًٍٓا وص ػحٍح اه...  ربٍحه

 زي...  ٌسٍت سوري اه:  بؾحل حًٍي

 ... ءاسرا الجسَسة ػاحبتً

 َسه َهس وهو جصاب رجوٌل بغوت ويتس

 ويتس اٌا...  اسراء َا تضرٓت:   إلٍها

 ... السوًهوري

: الههتسة َسه واٌل إلٍه تًنر وهً بحسه اسراء

 وص برؿه وأسْه...  بسلن وص اسْه

 ... بتيرِ



 اٌا:  أواوها الهغسووه لحًٍي ٌنرت خن

 وى نسا وقْتً ُلف ًضاى حًٍي َا واطٍه

 ... السالوه وى...  ويرٓوش حس

 وي ٌََل َماز ويتس تارنة....  اسراء ورحلت

 ًٌل الْتاه تلل تجرؤ نٍّ...  الَؾب

 شلل ٓتاه تْيل ٓلن الضمل بهصا وذاكبتً

 ... السوًهوري ويتس وى ابسا حٍاتها ٌٔ

 وي والحرج الَؾب وي ببيؽ حًٍي

 أػلها ويتس َا ويلص:  الجسَسة ػسَقتها

 ... هًا وي وص

 ؟ وًٍي اوال:  وبأٌتباه ضهبسه ويتس

 اى ًارِ واٌت.. الضرقٍه وي:  بتبرَر حًٍي

 بتذتلّ زي القري وي الٌل الًاس تقالٍس

 ًقلٍتهن َيًً قغسي...  تقالٍسٌا ًي



 اوبي وص  اليضرَي القرى وي وًَلقة

 ... صًَا واًَس

 بقً وههن:  ٌْسه ٌٔ ربٍحه بإبتساوه ويتس

 بًت وٍْص اليهوم ًٌل...  واطً... نسا

 اسراء َا واسهل...  ووقيتهاش اسهها

 ورغوػا... للقاَهة اووي قرَب هًٍؾاِ

ٌٍ  ...+ زي الغيبه الًوًٍه بحب ا

 َا ًازي:  أواوه الواقْه حًٍي اٌل التْتت خن

 ... قهر َا اَه ًاوله اٌتً الههن..  حًوى

 لسه اٌت زا اَه:  رقٍية بؾحمه حًٍي

 .. وتٍَرتص اٌت وا وزي بتيانس

 تٍجً وا...  روحً َا كبيا:  ذبجب ويتس

 وبالهرة...  بورَو وضروب ًٌل اًسول

 ... لٍمً َوم أول ٌٔ اَه ًاوله تحمٌٍل

 ... تياٌل َال واطً  : بؾحل حًٍي



 ...+ المآتٍرَا اٌل ويه وشهبت

~~~~ 

 ٌٔ حتً...  ٍٓمً وا بمل اٌتً وجًوٌه

 استقيتً نٍّ...  وجًوٌه  وحسٌل ُؾبل

 َارس حس... ) الضمل ابهص قلبً تأرصي أى

 (+� بترجن بترجن � نسا حس قلب

 ناٌت...  ارر ًالن ٌٔ وهً وًسلها إٌل شهبت

 َقول زارلها ٌٔ...  ترٓؽ ام توآق هل تْمر

 أًهاقها ٌٔ وا طٍٓا ولمي جسااا وًاسب إٌه

 ...+ اليمس َذبرها

ٌٔ  ....+ التاٌل الٍوم و

 ناٌت أى بيس الهًسل اٌل تسلّ وهً رواى

 ارت سياز تهًّ حتً ػسَقتها ًًس

 ....+ االسبوو ارر القازم بْرحها وٍار ػسَقتها



 ٍُر الباب تْتح وهً ًاٌل بغوت رواى

 َا.... :  الجالس الضذع لهصا وًتبهه

 ... السااااااار اهل َا قووووووم

 َذربٍتل اررسً:  حازوة بًبرة االم

 ... هتْؾحًٍا

 يوحاس َا زاااا اَه:  تهسح وهً بذؾه رواى

 تقولٌٍل ورة اول اَه وال تيباٌه اٌتً... 

 رلْت ولو ػبري ارررة َا ٍٓي اوال اررسً

 ... ٌْيوٌٍ ناٌو اراٌب جوز

 َا طوِ:  راسها ًٌل َسها تؾى وهً االم

 هبله بًتً االول وي قولتلل اٌا اسالم استاش

 ... وغر الٌل اٌت تتجوز وًٍْيص

 ...+ وٍي قولتً اٌتً...  وٍي:  بذؾه رواى



 ػالوى ٌٔ اسالم وتجس للذلّ رواى تلْتل

 بجاٌب الؾحل وي ًَْجر  َماز وًسلهن

 ....+  هٍحن اروها

 ًاوزها اٌا كًف َا ًااازي ال:  بؾحل اسالم

 ... ًلقول نسا

 .. ازاي هًا زرلت اٌت احٍٍه:  بذؾه رواى

 َا َيًً الضباك وي هٍموى:  بؾحل هٍحن

 اٌها رًِا نسا نسا هو  واوا َا اقيسي....  هبله

 ... بقً َلبس رلٍه..  نسا بٍها وراؿً وجًوٌه

 ... هٍحن َا ووآق اٌت الههن:  بؾحل اسالم

 تذٌل ًَْى ولو ابًً َا كبيا:  بهساح هٍحن

 وتضمر هبقً بيؽ وى والْرح الذقوبه

 الٌل الغساو وي ارتاح ًضاى وهللا جسااا

 ...+ ًًسي



 ًرٓت اٌت..  واحسة خاٌٍه:  بغسوه رواى

..  تتجوزه وآقت اٌت وهٍحن...و.. ازاي ىاليًوا

ٌٍ وآقت قغسي احن  ... اتجوزه ا

 خن...   اتغسوت زي َيًًٍ:  بؾحل اسالم

 طٓوى وي اليًواى ًرٓت  بجسَة تابى

 ًًواٌل ًارِ اػال واٌا الجاويه ٌٔ القلبة

...  لٍه جٍت أوا...  ٍٓه طْتل َوم اول وي

 ٍٓه نلهتل الٌل الهوؿوو ًضاى جٍت ٓاٌا

 تقوٌل وًٍْيص قولتً وا وزي...  اوبارح

 نل وًرٓتهن جٍت اٌا...  اهلل بيلن اال رأَل

 الٌل ًٌل َساوحوٌٍ وًهن وكلبت حاجه

 تْمري رَت َا...  نسا قبل ٍٓمً ًهلته

 اجٍب ًضاى  رز اي قبل رواى َا نوَس

 بهساح تابى خن...  الذقوبه وياز وٌحسز والسٌت

 ٓلن اآلى اٌل الهًغسوه ٌنراتها تحت



 َقلب االى وًسلها ٌٔ أٌه ٓمرة بيس تستوًب

 ... َسها

 ٌذلٍهن ارونً قال وا وزي:  بهساح اسالم

 ... بيؽ وى ورقوبه ٓرح

 اٌت بس وهللا ًن َا رَت َا:  بؾحل هٍحن

 ... هتتسبس الٌل نسا

 .... وهللا تسبٍسة احٌل:  بهٍام اسالم

...  قساوً البت بتيانس اٌت:  بهساح هٍحن

 ست وسٍب زلوقتً ويلن َا اٌت اتمل َال

 ... الغسوه تستوًب وا لحس زي الهغسووه

 رلٍمً...  ًن َا واطً:  بؾحل اسالم

 ... بٍقرزٌٍ كًف َا طاهسة

 هو اكرزه اٌا زا ابًً َا َقسر وال:  بحًاى االم

 ... تقيس واٌت



 ًٌل طمرا واوا َا واطً:  بؾحل هٍحن

 ...+ زا الجبهه وقغّ االحراج

 بيس اػسقاء أػبحو واسالم حنهٍ ولحوهه*

 وًه بسر ًها واًتصر اسالم إلٍهن شهب أى

 رواى ًٌل تيرِ ونٍّ طّ نل لهن وحمً

+.... 

 زالت وا التً رواى تارنا...  اسالم ررج خن

 ... وغسووه

...  اَه وال بحلن اٌا وال بجس زا ال:  بغسوه رواى

 جه زا َذربٍته  ... ًاٌل بغوت تابيت خن

 ...+ قسوٌلَت البٍت ٓيال

 اسالم أوػل أى بيس إلٍها َتجه وهو هٍحن

 وغسووه لسه اٌتً...  وجًوٌه َا اَه:  للذارج

... 

 ... حاجه ٓاههه وص اٌا هٍحن:  بغسوه رواى



..  هبله َا بغً..  آههل اٌا:  بؾحل هٍحن

 اووي بٍحبل وكلى اتيهً َيًًٍ الراجل

 اٌتً..  َتقسولل ًضاى بٍتل لحس وجه...

 زي ٓوق الٌل القاسه تضٌَل ًًلٍم بقً

 طاء أى ووآقه هو الٌل رأَل تقوٌل ًضاى

 ...+ وًل ٌذلع ًضاى هللا

 آؾل ًضاى ووآقه وص ال:  بهساح رواى

 اقول وقسرش وبيسَي... قلبل ًٌل قاًسة

ٌُ  ٓرًَس البٍست استضٍر وا ٍُر وي رأ

 اٌا رٓؾت ولو ووآق اٌا وآقت لو بتاًتً

 تملن حتً ُرٓتها ٌالل شهبت خن...  رآؾه

 ...الهًسهضه اروها ٌنرات تحت  ػسَقتها

 اسالم َا ًوٌل ٌٔ َموى ربًا:  بؾحل هٍحن

 وياك جت لو زا َوم تاٌٍ هتجٍبها اٌت زا

 هتقولل َذلع الْرح وا بيس اى اطل اػال



 وياٌا وتٍجً نررها ابقً الْرح ًٌل طمرا

 ...+ وتيهلها وجًوٌه ارتً...  البٍت

~~~~~ 

 ناى...  السيازة قهة ٌٔ وهو ٍتهاب وي ررج

 استقيتً نٍّ...  ويها وقلبه وًقله َسٍر

 ... همصا قلبً تأرصي أى الغٍَرة حورَتً َا

 وَتجه سٍارته َرنب وهو ٌْسه ٌٔ اسالم

 ...+ رب َا توآق رب َا:  طرنته ٌحو

 .... سٍارته ورني طرنته اٌل وػل خن

 ًاول حهٍٍس ابو:  الهمتب َسلّ وهو اسالم

 ... ويلن َا َها 

 اى ٓانر لسه ػاحبً َا اَه:  بؾحل احهس

 ... طرنه لٍل



 وص ػح..  نبٍر َا ويلص:  بؾحل اسالم

 ... هذقب اٌا

 خن...  ويلن َا وبروك الّ بجس:  بْرحه احهس

 اٌا...  نهاى اٌت تبارنٌل وص...  بهساح تابى

 ... هتجوز

 ارٍرا...  بْرح أرزِ خن...  بجس:  بغسوة اسالم

 حهٍس ابو َا ٍٓه هتتجوز الٌل الٍوم طْت

...  احهس َا توقيل قسرت الٌل زي وٍي بس

 ... وهللا ٌوبل جاَسة تستاهل زي

 كوَله حماَه زي الااا:  بسذرَه احهس

 ٌْسل جهس الههن...  بيسَي هحمٍهالل

 ... طاهس تبقً ًاوزك نتاٌب نتب اٌهارزة

 والّ...  ػاحبً َا واطً:  بإَهاء اسالم

 ... تاٌٍه رةو وبروك



 خن...  ٍٓل َبارك هللا... :  َتصنرها وهو احهس

 حلو ربر اٌهارزة ًرٓت اٌا الههن  بجسَة تابى

 ... اآلزم طرنات تسوٍر ٌٔ هٍٍْسٌا

 ...!  احمً اَه ٌٔ:  بإهتهام اسالم

 بٍا اتغل آزم وغًى ٌٔ ووهّ:  بجسَة احهس

 الٍووٍي الضَل أى قالوهن آزم أى بلًًَ

 ساًات وهٍضتَلو َوـوؾ هٍبقً زول

نٍس حاجه وذبً آزم أى ويًاه زا...  اكول  ا

 كلب كالها نهاى وتقٍلة جسَسة ػْقة ٌٔ

 ػْقة اوػله قازر وص اٌا الٌل بس..  نسا

 ... آزم وى زارالها وٍي وطرنة زي اَه

 الزم:  نالغقر حازة وٌنرات بجسَة اسالم

 ٌٔ ٍُر نسا وبٍيهلص آزم ًضاى...  ٌيرِ

 جه نسا ًضاى اوووي ههالهه الغْقات

 رالظ...  بتغهٍن تابى خن...  ٌسوره زورٌا



 اوباركورَة وهسور...  قربت آزم َا ٌهاَتل

 ...+ اوووي قرَب اآلزم

 ستوآق وهل ؟ السالم سٍحسث واشا

 +؟... ًلٍه الهجًوٌة

 ..!+ احهس وى رحهة ستْيل واشا

 ..+؟ لٍاسهٍي الغْية الجاسر سٍرز ونٍّ

 رقف نها القازوة مآز ػْقة ستموى هل

 ...!لها

 وي القازوة الحلقة ٌٔ سًيرٓه وا هصا

 +رواَة

 وجًوٌة ًضقت#

 �� وآٍا وآٍا وآٍا..  َوٌس اَة. بقلهً

  ❤ الياطرة الحلقة

  ❤ الياطرة الحلقة



 نٍّ...  ارطسًًَ وػالل اٌل السبٍل نٍّ

 حٍاٌت وجري لتٍَري كرَقً ٌٔ وقيتً

 أى ارَس نًت أى بيس ًضقتل....  بأنهلها

 ...+ ٓقف بمً اٌتقن

 نحر بسبب لٍلتها تًن لن التً رواى ًًس

 ... وًها السواج اسالم ًرؼ ٌٔ التْمٍر

...  وقبلص وال..  اقبل َيًً:  ٌْسها ٌٔ رواى

 ... الحل ًًسي اٌا َوووه

 أوراقها تققى حتً ورزة ًي لتبحج وقاوت

 الٌل وبٍحبًص.. بٍحبًً ليبه بالنبف زي....) 

 (� زواى بًليبها ًان

... :  ورزة ًي الهًسل ٌٔ تبحج وهً رواى

 زا... زا ورز ٍٓه وٍْص الٌل البٍت اَه َوووه

 ... نسا وص ورز جًبها هٍبقً وهللا وقبرة لو



 بت َا اَه ٌٔ... :  ػوتها ًٌل اوها لتاٌت

 ... اَه ًٌل بتسوري

...  رالع ورز القٍه وص..  واوا َا ورزة:  رواى

ٌٍ  ؟؟ زا اَه واوا َا خوا

 ًضاى هققْها لسه ولورٍه زي:  بجسَه االم

 .. اٌهارزة الَسا ًٌل ولورٍة هيهل

 ولورٍة... : ولورٍة ًوز تلتقف وهً رواى

 هوآق وص وال هوآق اًرِ الههن ولورٍة

 والستها ٌنرات تحت ُرٓتها اٌل وشهبت.. 

 ... الهجًوٌه ابًتها تغرِ وي الهستَربة

 أى وتأنسة اٌا اتهبلت زي البت وهللا:  االم

 ... الجاويه وي هٍقرزوه اتجوزها لو اسالم

 ....+ ًهلها لتمهل االم شهبت خن

 ... الَرٓه ٌٔ رواى ًًس



 الهلورٍة ًوز ٌٔ ورقه ارر تققّ وهً رواى

 خن...  هوآق رالظ َيًً...  اوآق... : 

 اٌا بقً بع..  الهلورٍه ليوز ٌنرها وجهت

 اٌا حاجه حغل لو سب...  لله واوري هوآق

 ولورٍه هيهل ووص الهسٓولٍه هحهلل

ٌٍ  ... حٍاٌت ٌٔ تا

..:  الهجًوٌه رالتها ابًه ًٌل بؾحل اسراء

 لها اٌتً زا البٍت ٌٔ الٌل َغبر ربًا ههههه

 ... حْله هٍيهلو تهضً

 ... اوتً جٍتً َذربٍتل:  بذؾه رواى

 هحهلل ساًه وي: بؾحل اسراء

 ... الهسٓولٍه

 َا َال كب:  الهذسة ًلٍها وًتر وهً رواى

 ... اٌام ًاوزة هًا وي واوا



 ًضاى هتقووً الٌل اٌتً زا ال:  بهساح اسراء

نً رالتو  وياها تققًْ ًضاى برة ًاوزا

 ... الهلورٍه

 السوق جاَبه واوا تالٌق:  تذرج وهً رواى

 ٌٔ طوبًٍج اًهل راحه اٌا...  وياها نله

 ...+ الهقبد

~~~~ 

 التً المبٍرة الغْقه تلل ٌٔ جٍسا َْمر ناى

 وًص هسٓه ناى وهصا...  ًالهٍا االول ستجيله

 ...+ البساَه

 طرنة رٍٔس وى هاتْه ٌٔ َتحسث وهو آزم

Beshay steel وهً والغلب للحسَس 

 وى ًالهٍه ػْقه ستجري التً الضرنه

 ...+ اآلزم طرنه



 yeah , and we're going:  باالٌجلٍشَة آزم

to make this deal ...... As I expected , 

you are coming next week ..... Ok , I'll 

make my all efforts for this bargain 

and I'm sure it will be successful 

...  القازم االسبوو قازووى اٌتن توقيت نها) 

 ػْقه لتموى بوسيً وا سأبصل حسًا

 ... (+ هصا وي واخق واٌا رابحه

 وا بيس ًلٍها اًتاز قهبح ٌْسه ٌٔ تابى خن

 ...+ ُلقه ٍٓه وبٍقاش الزم... :  الهاتّ اُلق

~~~~ 

 رُن الجسَسة حجرتها ٌٔ تبمً جالسه ناٌت

 ُرٓه إلٍها بالًسبه اٌها اال..  ورقٍها ٓذاوتها

 ... ٍٓها البقاء ترَس ال ووحضة



 وهبقً ساًه نام نلها رالظ:  ببماء رحهه

 تيبت اٌا رب َا..  بسًاء تابيت خن..  ورااته

 واوا قووٌل رب َا... حٍاٌت ٌٔ اوووي

ٌٍ نوَسه ترجى وحٍاٌت بالسالوه  اٌا...  تا

 بابا وي حغٌل الٌل نْاَه وهللا اوووي تيبت

 رب َا ارجوك جهبً اقّ...  الًاس نل ووي

... 

 بَرٓتها الهلحق الحهام ٌٔ تتوؿأ قاوت خن

 أى هللا تسًً وهً تام بذضوو ػالتها وأزت

 ....+ قازم هو وها َحهٍها

 لتًٍْص َستيس ناى الصي أحهس ًًس أوا

 .... وًها اٌتقاوه

 ًبارة ناٌت التً والبسه َرتسي وهو احهس

 اٌُل وي جًٍس وبًقال اسوز تٍضٍرت ًي

 وساوه إلٍه أؿاِ وها اليالهٍه الهارنات

 ... الهيتازة وساوته ٓوق



 راًٍَي نلهن...  اربٍها الزم..:  ٌْسه ٌٔ احهس

 وا لحس رحهه َا هسلل بقً اٌا.. . بيؽ زي

ٌٔ  4.. السسوٌق وذتار احهس هو وٍي تير

....  الٍْال جرس رى الوقت وي برهه وبيس

 .... الباب الذازوات أحس وٓتحت

...:  والسة ُرٓه حٍج لالًٌل َتجه وهو اَاز

 ... اوووي وحضتًً بااااابااااااااا

 واٌت:  حؾًه ٌٔ ػٍَره َأرص وهو احهس

 وضَول نًت ويلص...  بًحبٍ َا نهاى

 رست رالظ بس زي ٓاتت الٌل الْترة ًًل

 ... وياك اقؾٍها ًضاى اجازة

 كًف وهتقرز...  بابا َا بجس:  بْرحه اَأز

 ... هًا وي زي الوحضه سوسي

 رالظ اٌا حبٍبً َا أَوة:  بؾحل احهس

 ... زواى وي اػال كرزتها



 ػح ًلقول وياَا هتقيس َبقً:  بْرحه اَاز

... 

 أرزِ خن..  ًلقول وص:  بجسَة ساحه

 ًاوزك اٌا حبٍبً َا بع...  القلق وي ببيؽ

 ٓاتت الٌل الْترة ًًل ربٍتها حاجه تيرِ

 ... زي

 اَه ًًً ربٍت..:  استَراب وٌنرة ببرأه اَاز

 ... بابا َا

 ... اٌهارزة هتجوز اٌا:  بجسَة احهس

 هتتجوز اٌل وتقولٍص:  وبرأة بذوِ اَاز

ٌٍ البٍت ٌٔ وياٌا ٍصتي وتجٍبها واوا  َا تا

 بتحبسًً ناٌت زي وًها بذاِ اٌا...  بابا

 ... وتؾربًً



 التً الذأًة تلل َتصنر وهو بَؾب احهس

 لٍس ونأٌه وياوله اسوء ابًها تياول ناٌت

 .... أٌجبته وي وأٌها ابًها

 وص حبٍبً َا ال:  بإبتساوه أرزِ خن

 تاٌٍ وياك تيٍص هجٍبها وال... تاٌٍ هتجوزها

 ... وتذْص

 ... وٍي هتتجوز اوال:  بْرحه اَاز

 ُرٓه اٌل به وَذرج َسه وي َجصبة وهو احهس

 زلوقتً بس حبٍبً َا بمرة هتضوٓها...:  اَاز

 ... بسري وسرسه وراك ًضاى تًام هتروح

..  بابا َا واطً:  لَرٓته َتجه وهو بْرحه اَاز

 ... رٍر ًٌل تغبح

 حبٍبً َا اهله وي واٌت:  ابوي بحًاى احهس

... 

 ....+ لًٍام ُرٓته اٌل الغٍَر لٍصهب



 ..... رحهه ُرٓه ٌٔ

 رساٌة اٌل اتجهت ػالتها أٌهت أى بيس رحهه

 رأت أى بيس لتضهق وٓتحتها الجسَسة ُرٓتها

 ... االٌجٍري الًوو وي الهالبس تلل

 ووقح االزب قلٍل:  وًذْؽ بغوت رحهه

ٌٍ وْمر هو..  وسآل  ...+ زا القرِ هلبس ا

 هتلبسٍه اه:  رلْها وي احهس ػوت تٍهالٍأ

 .... نهاى واٌهارزة

 واقّ لتجسه... رلْها وتًنر رحهه لتضهق

 ... ًلٍه اًتاز بضهوخ رلْها

 اٌا...ا:  إرْاءه حاولت زارلها ٌٔ بذوِ رحهه

 تابيت خن.... زي الحاجات لبست وا ًهري

 وتًساش وبيسَي ابسا هلبسها وال...  بتحسي

 حتً ٓهتحلهص...ِ... ازاي اتجوزتًً اٌت

 ... وًً تقرب



...:  وًها َقترب وهو ساررة بإبتساوه احهس

 ًاوزة وقاٌل الضرنه جاٌل الٌل وٍي اووال

 ... اٌتً وص...  تقلبه الٌل وقابل ٓلوس

 .... ناى بس اٌا...ا....:  ٌنراته وي بذوِ رحهه

 ٌْسها وجست حتً جهلتها تمهل ولن

 نأٌهو بضسة َقبلها طْتٍه بٍي حبٍسه

 وًها باالقتراب له سهاحها ًسم ًٌل َياقبها

 أى حاولت جسااا ًًٍْه االوٌل قبلتها ناٌت.... 

 َبتيس لن ولمًه أٌْاسها إللتقاـ ًًه تبتيس

 الوًً وٍَب ونأٌه َقبلها هل بل اٌضا ًًها

 ... جسااا ًهٍقة اٌل ًًٍْة وي قبلته وتحولت

 أى قبل ًًها ابتيس الوقت وي قلٍل بيس

 رحهه تارنا....  ًلٍه ًَسم قس ٍٓاط َْيل

 ... قبلته أخر الهتقاكيه أٌْاسها تلتقف



 ٌْسل جهسي...:  جهوري بغوت احهس

 ... تحت وػل الهأشوى ًضاى

 نل اَه هلبس كب... ـ:  بذوِ رحهه

 الذجل وي جهلتها تمهل ولن...  الهوجوز

 ...+ أػابها الصي

 َليي زارله ؤٌ ولبرأتها لها ًَنر وهو احهس

 ... ػسره وي تذرج تماز التً قلبه قاتز

 الرِ ٌٔ السوالب ٌٔ ًًسك هتالٌق:  أرزِ خن

 بيؽ ًاٌل بغوت تابى خن...  هسوم ٓوق الٌل

 ٓاههه تحت واالقٍمً زقاَق رهس...  الضّ

! 

 ٓاههه:  بذوِ رأسها تهس وهً رحهه

 ...+ ٓاههه...

 اسالم بغسَقه لٍرحب وٌسل احهس وترنها

 ... اليقس ًٌل ارر طاهسا سٍموى الصي وأرٍه



 َا وتأررتص اٌل نوَس:  جازة بًبرة احهس

...  بتساؤل تابى خن...  وٓارس اٌت اسالم

 ...! لسه وال الهأشوى ًٌل اتغلتو

 ٌٔ جاي وهو اتغلت أَوة:  بإَهاء اسالم

 ... السمه

 بس...:  بإستَراب ألرٍه ًَنر وهو ٓارس

 احهس َا نسا بسرًه تتجوز ُرَبه وص

 الٌل َا اهو اٌا كب...  حس الي صووتقول

 ... اسالم وي بالغسٓه ًرٓت اروك اسهً

 ًارِ اٌت ٓارس َا ويلص:  بإبتساوه احهس

ٌٍ نلهل وٌسٍت وضاُل ٌٔ ا  ... ا

 اٌا بس...  اروَا َا واطً:  بإبتساوه ٓارس

 ارٍرا قسرت الٌل زي وٍي واطوِ ههوت

 زا...  بًْسه السسوٌق وذتار احهس قلب تارس



 تضوٓص ووا اليهً تضوِ ابًً اَ اٌت

 ... الستات

 ...+ اكهي زي الًحٍه وي ال:  بذبج احهس

 لٍسلّ... الٍْال جرس ػوت نالوهن لٍقاكى

 ... السواج وراسن وتبسأ...  الهأشوى

 ... الضهوز اَي:  ًاٌل بغوت الهأشوى

 بقاقاتهن وٓارس اسالم وي نال لٍقسم

 .... للهأشوى الضذغٍه

...  اليروس ووآقه اال َبقً لن نسا:  الهأشوى

 .. ! هً اَي

 االزرق الْستاى بصلل الجهٍله تلل لتًسل

 الغسر ًٌل وي االلهاس بْغوظ الهشَي

 حتً الرأى جسسها ًٌل بإٌحًأه وًَسل

نتهاال القهر زاز وا وبالقبى... قسوها نيب  ا

 لوى أههر الصي االبٍؽ باللوى الحجاب شلل



 السوزاء سيهالوا وًٍوٌها البٍؾاء بضرتها

نحر بل نالقهر جيلها وها... السواز طسَسة  وا

 ...+ جهاال

 الحورَه بتلل وضسوها الجهٍى لٍقّ

 وٍَب ناى الصي أحهس بًٍهن وي...  الجهٍله

 تذترقها تماز بيٍوى لها ًَنر وهو اليقل

 ... البضر جهٍى وي لتذبٓها

 خن...  ابًتً َا هللا طاء وا:  بإًجاب الهأشوى

 هل أسألل زًًًٍ زلوقتً...  بجسَة تابى

 وذتار احهس وي زواجل ًٌل ووآقه اٌتً

 ... السسوٌق

 ًقله الهٍَب لهصا تًنر وهً بتوتر رحهه

...  ويه ٓقف وهً ارر ولموت ٌٔ ونأٌه تهاوا

 ... ووآقه أَوة...ا: 



 استاش َا اتْؾل...  تهام:  بجسَه الهأشوى

 ... هًا وقى احهس

 لتلل ًَنر وهو هٍُبوبت ٌٔ وازال وهو احهس

 وي الذجل وي تهوت تماز التً الحورَه

 أراه ونسه ًًسوا اال ًَتبه ولن...  تلل ٌنراته

 ... لًٍتبه

 ... اَه قولت...  ٌين:  بإٌتباه احهس

 ... هًا وقى ابًً َا تياٌل:  بؾحل الهأشوى

 وًه كلب وا وماى لٍوقى احهس لٍصهب

 ... لتوقى األرري هً وتصهب...  الهأشوى

 وبارك لمها هللا بارك:  بإبتساوه لهأشوىا

 .... رٍر ٌٔ بًٍمها وجهى ًلٍمها

 ....+ وشهب السٓتر اُلق خن



 َا وبروك الّ:  الهأشوى رروج بيس اسالم

 َبذتل وبيسَي....  بؾحل تابى خن...  احهس

 بقً ازًٌٍل... تاٌٍه ورة سبقتًً ًن َا

 ... توآق بتاًتً الهجًوٌه

 َا وسبقتًا وهللا اه:  وساحه ٓارس لٍمهل

 هٍتجًي ٍُرَل وْتري َا ورتٍي احهس

 ...+ الْرح وياز ٌقسم توآق وحهاته

 طاب الغٍَر احهس ارو ٓارس* ولحوهه

 وًص رقب...  اليضرًَات وًتغّ ٌٔ رأى

 ٓتاه وهً ًال وجارته كْولته حب طهر

 حهاته ولمي ٓارس وتيضق جسااا جهٍله

 ...+ حٍاتهن ٌٔ ًأق تيتبر

 وسٍب ٓارس َا احًا َال:  بجسَة اسالم

 ... بيؾهن وى اليرساى



 ػحٍح....  اسالم َا َال:  به َلحق وهو ٓارس

 ... زي الهجًوٌه وٍي

 بًٍا َال...  كوَله قغه زي ال:  بؾحل اسالم

 ...+ زلوقتً احًا

 تاه وقس لها ًَنر احهس تارنٍي االخًاى ورحل

 ... بضسة ًًٍٍه ًسلٍه تجصب التً ًٍوٌها ٌٔ

 ًٌل السٍقرة َحاول وهو جازة بًبرة حهسا

 اٌتً الٌل القرِ ٍُري اتْؾٌل:  أًغابه

 حس اي قسام بٍه رارجه طْتل ولو زا البساه

 ... تتيانسً بتحبً اٌتً وال... ههوتل

 البسه اٌا أى اهي... :  وتحسي بَؾب رحهه

 الٌل احهس استاش َا اٌا ووص وكوَل واسى

 ... زا المالم لٍها َتقال

 الذؾره ٍٓها وتيهلٍص:  بسذرَه احهس

 ًٌل تقبل اػال بًت وٍْص..  الضرَْه



 راكر ًضاى حس اي تتجوز اٌها ٌْسها

...  حاجبٍه أحس َرٓى وهو تابى خن...  الْلوس

 تيهٌل االرر ٌٔ ٓهتجٍص..  قبلتً اٌتً بس

 بيؽ زي نلمن ًضاى الضرَْه ست ٍٓها

 ... الْلوس ورا وبتجرو راًٍَي

 اتجوزتل ٓيال اٌا:  روحوج بمبرَاء رحهه

ٌٍ لوال بس...  الْلوس ًضاى  ًاوزاهن نًت ا

ٌٍ طرنتل جٍت ومًتص اٌا ...  ًبرتل وال تا

...  احهس استاش َا راًٍَي الستات نل ووص

...  الْلوس ًٌل ولو... بتحسي تابيت خن

 وتقلقًً ٓرػه اقرب ٌٔ هرزهالل اوًسك

 ...+ بيسها

 تجرؤ ّنٍ....  نالوها وي اٌغسم وقس احهس

 وي أحرم لي َحسث لي ال...  هصا قول ًٌل

 ... ورة اول وي جصبتًً التً اليٍوى تلل



ٌٍ قالل ووٍي:  وخقه بتحسي احهس  هقلقل ا

ٌٍ الضارو تضؤٌ هذلٍمً حتً أو  ....تا

 ... اَه تقغس:  بذوِ رحهه

 وي هتذرجً وص اٌل اقغس:  بتحسي احهس

 وص وكالق...  جحتً ًٌل ٍُر زا البٍت

 تابى خن...  حٍاتل ٌٔ هتضوٍٓه وال لهٍحغ

 هًا رساوه وهتضتٌَل...  وربج بتحسي

 ... نهاى

 وا...  اَه ًهلتلل اٌا هو:  ببماء رحهه

 ... اَه وًً ًاوز بقً حاٌل ٌٔ تسٍبًً

 التً زووًها وًٌل ًلٍها أطْق وقس احهس

 خن....  تققيه التً نالسمانٍي روحه تَسو

 السابقه حبٍبته زنري زارله ٌٔ استياز

 ... سهوله بمل راٌته ونٍّ



...  ًًسي الٌل قولت اٌا:  بَؾب احهس

 َا هٍحغل وص كالق او هًا وي ورروج

 ...+ ٓااااااههه رحهه

 بضسة تبمً رحهه تارنا ُرٓته اٌل ػيس خن

 ....+ ٌْسها وتحتؾي األرؼ ًٌل

~~~~~ 

 جهٍى ٌٔ واَابا شهابا تسٍر وجًوٌتًا ناٌت

 .... هاٌْس تحسث ُرٓتها اٌحاء

 ووآقٍي واسراء وهٍحن واوا زلوقتً َيًً -

..  ووآق الهلورٍه وًوز...  ووآقه ووٍار... 

 وال اوآق كب...  استذارة ًهلت زا نل وقبل

 أو بيسها وهوآق إطارة ارر كب َوووه...  ال

 ولو... هوآق زلوقتً ققى الًور لو...  هرٓؽ

 بقوله الٌل اَه اٌا َوووه...  هرٓؽ وققيص

 ... ًلٍا َلهوووي جواااااز زااا ٓوووٌق



 ... ققى الًور بأى ٓيال لتتْاجأ ولمي

 خن...  ٓيال ققى زا احٍٍٍٍه:  بغسوه رواى

 واااااواااااااا ًااااااااااااااااااا...  بغراخ قالت

 2ووآقاااااااااه

 .... ػوتها ًٌل اوها لتأٌت

 ... اَه ٌٔ بت َا اَه:  بذوِ االم

 وي والستها تهسل وهً بغراااخ رواى

 رالظ واااااوااااا َا... :  بها وتلّ زراًٍها

 ... رالااااظ الرز ًرٓت

 سببته الصي السوار بيس ًًها تبتيس وهً االم

 الهجًوٌه بت َا...:  الهجًوٌه تلل لها

 بتساؤل لها تًنر وهً تابيت خن...  زورتًًٍ

 ... ًرٓتٍه الٌل زا اَه رز.... 

 ًٌل ووآقه...  واوا َا ووآقه:  بؾحل رواى

 ... اسالم



 للولووللوولٌل:  السُارَس تقلق وهً االم

 تسرلًًٍ وا قبل ًروسه هضوٓل لله الحهس

 . ..الهجاٌٍي وستضًْ

 ًٌل رجٌل نسا ًٍب واوا َا:  بؾحل رواى

 ... هًاك رحتً لو رجلل

 كالها:  بؾحل أرته ُرٓه َسلّ وهو هٍحن

 ٓقتًوا َبقً لولولولولوٌل قالت واوا

 ... رالظ

...  وآقت رالظ أَوة:  ووساح بؾحل رواى

 زلوقتً ووآقه تقوله تملهه َا وحنل واٌت

ٌٍ وآقت لو قابلًً ابقً َإوا  ... تا

...  اهو ستً َا اَه وًٌل:  بؾحل هٍحن

 ... اسالم ًٌل لٍرى هاتْه واررج

 ... بهسر اٌا َذربٍتل:  بذؾه رواى

 ... اسالم َا أَوة:  الجسَه َهحل وهو هٍحن



 ... أرؿا رواى قلب لٍقى

..  وآقت رالظ أَوة:  لهقلبه بتمهله هٍحن

 الذقوبه تذٌل ٍٓارَت وستيجله ونهاى ال

 ... بيؽ وى والْرح

:  الهاتّ وًه تأرص وهً بغراااخ رواى

 الو...  بس وآقت وهللا اسالم َا ال َلهووووي

 .... الو...

 ... الؾحل وي أرؿا الواقى الرٍها لتًنر

 ... ػح... وقلب زا: ًٍوٌها تؾٍق وهً رواى

 َال....  وػسقتً هبله واٌتً:  بؾحل هٍحن

 .... ٍُرها وتارسي تيٍضً

 ألرزهالل البحر نلب َا وهللا:  بؾحل رواى

+... 



...  جس اتملهً...  بت َا بس:  بجسَه هٍحن

 ... اَه أقوله اًرِ ًضاى بجس وآقتً اٌتً

 َهمي...  ٓقتوا رالظ أَوة:  بإَهاء رواى

نٍس بس...  زلوقتً بحبه وص  هٍجً الحب ا

 ... قوله هٍحن َا نلهه...  الذقوبه بيس

 بهوآقه اسالم لٍذبر هٍحن شهب وبالْيل

 ...+ رواى

 وا اسالم َغسق لن... االرري الجهه ًٌل أوا

 ... وآقت ٓيال هل...  أشٌه تسهيه

 اًهل هٍحن َا رالظ:  نبٍرة بْرحه اسالم

 وٌحسز واوا هجٍب الجاي سبوواال حسابل

 ... الذقوبه وياز

 ... وستًٍل ػاحبً َا تهام:  بْرحه هٍحن



 وص زلوقتً لحس اٌا وهللا:  بْرحه اسالم

 وواوا اٌا زلوقتً اجً ًَْى لو... وغسق

 ... وهللا هاجً

 ًٌل ٓؾلت لو وربًا هههههه:  بؾحل هٍحن

 َا قابلًً ابقً الجواز بيس زي سرًتل

 .. اسالم

 زي الجواز بيس... :  َتصنرها وهو بهٍام ماسال

.... بٍمبر زا وبٍذلغص الحب ػاحبً َا قبله

 ... طَل وراَا ًضاى زلوقتً سالم َال

 خن...  سالم ًن َا واطً:  بؾحل هٍحن

 قلبً ويصبة وي رب َا ًقباٌل...  بهٍام أرزِ

 ًاز خن...  زي ًلٍا تحي راؿٍه وص الٌل

نرته  ... تسًوا رهس قبل للذلّ بصا

Flash back ..... 



 زلوقتً هتهضً اٌت إَسو َا:  بحسى اسراء

... 

 وتذآٍص بس سوسو َا أَوة:  بؾحل هٍحن

 ... ورواى وواوا اٌا اجازة نل هًٍجً

 لسه اوووي بسري لسه بس:  بحسى اسراء

 َيًً..  ببماء ارزٓت خن...  تاٌٍي طهور تلت

 ... زا نل هضوٓل وص

:  تْهان ًٌل َربت وهو بحسى هٍحن

 نتٍر هٍَب وص...  سوسو َا وتذآٍص

 خن...  تاٌٍ هجٍلل الزم ُبت وهها ػسقًًٍ

 نتٍر وص طهور تلت وبيسَي...  بهساح تابى

ٌٍ نورة ٌليب وهًرجى بسرًه هٍيسو  وى تا

 ... بيؽ

 اٌا هٍحن...اااا..  هٍحن َا واطً:  بتًهٍسة اسراء

 .... حاجه اقولل ًاوزة نًت



 ... سوسو َا ٌقول :  بإستَراب هٍحن

 َا بحبل اٌا...:  ًهٍقا ٌْسا أرصت وقس اسراء

 ... هٍحن

 ... اَه:  بغسوه هٍحن

 هٍحن َا بحبل أَوة...: ببرأه تمهل وهً اسراء

 ... اتجوزك وًاوزة بحبل اٌا اروَا زي ووص

 لسه اٌتً اسراء َا...:  تهاوا ػيق وقس هٍحن

 نسا تقوٌل وًٍْيص...  زا المالم ًٌل ػٍَرة

 ... سوسو َا زا المالم ًٌل بسري لسه....

 .... بتحبًً وص اٌت َيًً:  ببماء اسراء

 أٌها َيلن ولمًه َيضقها ٓهو بتًهٍسة هٍحن

 َا بغً.... :  كْله زالت ووا حرجه سي ٌٔ

 تقوٌل ووًٍْيص... ػٍَرة لسه اٌتً سوسو

 اسراء َا اوًسًًَ...  زلوقتً حس الي زا المالم

 ... اوًسًًَ...  بيسي حس الي وتقولٍهاش



 ... هٍحن َا اوًسك:  ببماء اسراء

 أو َراها َيس ولن الٍوم شلل وًص هٍحن ورحل

 ... به َيلقها ال حتً وجسزا إلٍها َصهب

Back .... 

 ... ٍٓه َْمر ناى وها إٓاقته الباب ًٌل زقات

 ...+ واوا َا ازرٌل...:  ًاٌل بغوت هٍحن

 وي الملهه تحهله وا وبمل هً لتسرل

نحر بل الذجل قهه ٌٔ ناٌت ًويً  وي وا

 . ....بقلٍل القهه

 ناٌت كًف..  احن:  رٍْؽ بغوت اسراء

 اجٍب وقالتٌل...و.. الهقبد ٌٔ وضَوله

 ... الضاي لحؾرتل

 قٍس َتحرك ولن...  إلٍها َلتْت وهو هٍحن

 ونأٌه لها ًَنر ناى بل... وماٌه وي إٌهله



...  ناٌت نها برَٓه وازالت...  ورة ألول َراها

 وا هل...  قف تمبر لن ونأٌها...  ابسا تتٍَر لن

 بتلل تًقق ولن تحبًً كْلتً اسراء زالت

 تٍَرٌت ام...  وًستًً نها بيسي ألحس الملهه

ٌٍ أًلهه وا ولمي...   َضير لن الصي اٌا ا

نً ألحس بالحب  الهسة تلل ٍُاٌب رُن سوا

 كْلتً َا تْاػٍلل بمل اًضقمً زلت وا...

+... 

...:  ًلٍها الهحبته ٌنراته وي ذجلب اسراء

 ... الضاي اتْؾل...  هٍحن...  احن

 َا طمرا واطً..:  ًَتبه وهو هٍحن

 ... اسراء َا قغسي...سوس

 ... ازٌل ًي واطً.. :  طسَس بذجل اسراء

 نًت اٌا...  اسراء َا استًً:  بسرًه هٍحن

 ... ووؿوو ٌٔ ًاوزك



 ...+ اَه ووؿوو...:  بإٌتباه اسراء

 اسراء...:  ًهٍقا ٌْسا ارص وقس بتهٍسة نهٍح

 .... بحبل اٌا... 

 اَه... :  الضسَس الذجل َذالقها بغسوه اسراء

... 

 اٌتً وبتهًً...  بحبل:  وجسَة بحسى هٍحن

 ....+ زواى زي بتحبًًٍ لسه تموٌٍ نهاى

 هصا َني ٓمٍّ...  بانٍه بيٍوى اسراء

 هل...  لٍله ولو قلبها ًي ُاب أٌه االحهق

ٌٍ َيتقس ازالو  ال...  الحب لها َحق ال كْله ا

 الصي المأس ٌْس تصوق أى َجب..  هٍحن َا

 رهس همصا تترنًً نٍّ...  ٌل اشقته

 نٍّ اربرٌٍ...  اٌل تضتاق اى زوى سًوات

ٌٍ ال أى قلبل كاوًل  الذهس كوال ترا

 ستٍَب الٌل ابمً نًت التً واٌا سًوات



 ولستق أٌها أًلن ولن.. ٓقف طهور خالخه

 ...+ همصا

 نبح وحاولت ًهٍقا ٌْسا أرصت وقس اسراء

 اٌا اػل ويلص...  ٓانر لسه اٌت... :  بمأها

نٍس...  اَاوها كْله نًت  كْله هتحب وص ا

 نبرت زي القْله اى آمرك ًاوزة واه... 

 لٍل جواها ناى الٌل الحب بس...  رالظ

 ... ازٌل ًي...  اٌتهً

 تبمً الَرٓه وي وررجت اسراء وترنته

 ...+ بضسة

 الٌل اسراء َا ال:  رروجها بيس ٌْسه ٌٔ هٍحن

 اٌا وا زي...  بتحبًًٍ لسه اٌل وًه وتأنس أٌا

 ًاَص اٌا وا وكول...  بيضقل ووازلت نًت

 تموٌٍ اٌل ابسا هٍأس ووص احبل هْؾل

ٌٍ لٍا  ...+ تا



~~~~ 

 ٌٔ ٌْسها تحبت أى جس بمل تحاول ناٌت

 ... َوم اول وي اليهل

 ولن ٓرَقها كاقن ًٌل تتيرِ وهً َاسهٍي

 .... تراقبها التً اليٍوى الٌل تًتبه

 َراها وي توقى ساحرة بإبتساوه َاسهٍي

...  السَي ًس َاسهٍي اٌا بٍمو اهال...:  أرؿا

 ... الْرَق ؿهي وي ابقً اٌا اووي َضرًًٓ

 واٌا بٍمً اهال(:  الْرَق أًؾاء أحس) لهار

 ... وياٌا وزكبوج جسااا وٓرحاٌه... زاوز لهار

 اٌتً..  جسااا وتضمرة:  بإبتساوه َاسهٍي

 ... ػح صٌُ هًا جسَسة

 جسَسة ررَجه لسه اٌا..  أَوة:  بإبتساوه لهار

 أػحاب ٌبقً ًَْى...  هًا حس اي وويرٓص

 ... واٌتً اٌا



..  قهر َا كبيا:  وتواؿية بإبتساوة َاسهٍي

 ًًسك اٌتً...  ػاحبتً تبقً جسااا َضرًًٓ

 ... بقً سًه نام

 ... واٌتً.. سًه 2٥:  بإبتساوه لهار

نبر اٌا ال:  بؾحل َاسهٍي  بسًه وًل ا

 ... واحسة

 ~~~ ستووووب

 اليضرًَات وًتغّ ٌٔ ٓتاه...  زاوز لهار

 جهٍله طابه...  ويهارَه هًسسه ررَجه...

 زأري ووجه اللوى ًسلٍه ًٍوى شات جسااا

 كوَل اػْر وطير الًهص َشًَه رأى ابٍؽ

( � اٌسووً) المٍرٌل طمل ًٌل زأها هتْيل

 ُاَه ٌٔ جيلتها وستسَرة ٌنارة وترتسي.. 

 َسبب وهصا جسااا قغٍرة... واألٌاقة الجهال



....  قاوتها قغر تمرة ٓهً ٌْسٍه ًقسة لها

 ... وتًاسق رأى جسس وشات

+~~~ 

 ... رلْهن وي جاسر ػوت لٍأتٍهن

 وهللا...:  الذٍر ًٌل تسل ال بًبرة جاسر

 هًا وتيًٍٍي سٍازتمن اى اًرِ مًتصو

 ... بيؽ ًٌل تتيرٓو ًضاى

 وي جاسر استاش َا وهللا:  بتحسي َاسهٍي

 وٍي وى هٍتيٍي هو َيرِ واحس نل حق

 اول حقًا ٓهي واحس تٍن هًا نلًا احًا ًضاى

 وى هًضتَل ًضاى بيؽ ًٌل ٌتيرِ ورة

 ... بيؽ

 بيؽ ًٌل تتيرٓو:  اآلرر هو بتحسي جاسر

 ٌٔ اهي... بيؽ وى ساًه ملهوتت وص... 

 ... َاسهًٍة َا ٓرق



 وص َاسهٍي اسهً اوال:  بحًق َاسهٍي

 حاجه وال ساًه وقيسٌاش خاٌٍا.. َاسهًٍة

 ًٌل ٍٓهن اتيرٓت زقأق رهس هن زول

نتر هقيس لو وحتً لهار  وي زا اهي نسا وي ا

 ووبسأٌاش ساَبًا الٌل حؾرتل ًضاى حقً

 ... هًسسبضه َا نالوً ُلف وال..  تسرَب

 ابتساوه وَبتسن ًًٍٍه َؾٍق وهو جاسر

 َاسهٍي قلب وجيلت.. ُهازاته أههرت

...  َاسهًٍة َا نالول ػح ال... :  أرؿا َهوي

 وترنهن...  زلوقتً تسرَب هًبسا ًضاى وَال

 ... ورحل

 َاسهٍي َا َلهوووي:  رحٍله بيس لهار

 َبذت الغراحه وس الواز ال...  القهر طوٓتً...

 . ..وراته وأ رقٍبته

 أورها ٌسٍت لًققه استْاقت وقس َاسهٍي

 ... وتجوز هو تْتمري...  وراته....: 



 بس...  ويرٓص سوسو َا وهللا:  لهار

 ... بسرًه بٍتذقْو زول الهسز بغراحه

 ػسَقتها ًٌل تؾحل وهً َاسهٍي

 هو...  ٌمته اٌتً الينٍن وهللا...:  الجسَسة

 ... بسرًه َتذقّ ًضاى بًتً َا بًت

 ٌٔ اٌتً ًرٓل اَص:  ليٍوٌها بتسبٍل لهار

 ًلٍه لْت بًت زواى وًً اسهيً..  الهسز

 ... بقً َبذتها هااااح...  واتجوزته

نٍس...  لهار َا ػح:  ٌْسها ٌٔ َاسهٍي  ا

ٌٍ بس...  وتجوز  وال وتجوز واٌل اٌا... خوا

 ... زاهٍه ستٍي ٌٔ وا... وتًٍل

 لهار َا احًا بًٍا َال:  ًاٌل بغوت َاسهٍي

 هًبسأ وٌيرِ التٍن باٌق ًٌل ٌتيرِ ًضاى

 ... ازاي طَل



 ػحٍح اه...  سوسو َا َال واطً:  بإَهاء لهار

 ... رقهل هاٌت

 اسجلهولل هاٌت واطً:  بإبتساوه َاسهٍي

+.... 

 وى الْرَق تجهى اٌل االخًاى وشهبت

 .... والههًسسات الههًسسٍي

 ٌٔ اٌاوي زول نل...  هللا طاء وا:  بإٌبهار لهار

 ... اراِ ابتسَت نسا اٌا ال...  التٍن

 نهاى اٌا...  وهللا اه:  األرري هً َاسهٍي

 ...+ هذاِ طمٌل

نحر َؾن الْرَق ناى  وهًسس 2٢ وي أ

 شلل َترأسهن االًهار نآه وي ووهًسسه

 بيؽ ًالٍه ػذرة ًٌل َقّ ٓماى الجاسر

 ٌٔ وَهسل...  الهًسسً السي وَرتسي الضّ



 تحت األواور وَيقً..... يويهار تغهٍن َسة

 .... بضسة به الهيجبة الْتٍات ٌنرات

 لٍاسهٍي ًَازي وهو ًاٌل بغوت جاسر

 تياٌل َاسهٍي اٌسه.... :  بضسة به الهحسقه

 ... اَه هتيهلو تيرٓو ًضاى وػاحبتل اٌتً

 ًَنر ناى الصي للْرَق تتجه وهً َاسهٍي

 هً الجهال ُاَه ٌٔ ٓماٌت بإًجاب لها

 ... قغٍرةال وػسَقتها

 َا أَوة...  احن:  وػلت وا بيس بجسَة َاسهٍي

 ... جاسر استاش

 تسزاز وساوته جيل وحسم بجسَه جاسر

...  ألتًٍي الْرَق هًقسن زلوقتً:  أؿيآا

 والجسء...  اليلوي الهبًً هٍارس وًمن جسء

ٌٍ  هضرِ واٌا السٌْل الهبًً هٍارس التا

 ... بًْسً الضَل واطوِ ًلٍمن



 َال...  بيؽ وى ًضرة نل سهوااٌق زلوقتً

... 

 وى وا لْرَق َتجهوى وهن ولهار َاسهٍي

 ... بيؾهن

 اًٌا نوَس:  وًذْؽ بغوت َاسهٍي

 ... لولو َا بيؽ وى هًبقً

 سوسو َا نهاى اٌا ٓرحاٌه اٌا اه:  بْرحه لهار

 ... وهللا

 ... وا طذع ػوت لٍقاكيهن

 ًَنر وهو جصاب رجوٌل بغوت الضذع

(  Omar) ًهر اٌا...  بٍمً اهال:  لٍاسهٍي

 ...! ػح الْرَق ٌٔ وياٌا اٌتً

 وهً لهار اٌا...  بٍل اهال:  بترحاب لهار

 ... الْرَق ٌٔ ويانن أَوة..  َاسهٍي



 اٌتً...  ها:  قسوه تحت لها ًَتبه وهو ًهر

 اٌل باٌل رست وا وهللا ؟... هًا وهًسسه

 ... ويلص ووجوزة

ٌٍ واؿح وص هو:  بٍَم لهار  هًا سهوهًس ا

 ... اهو وهًسسٍي لبس البسه اٌا وا اَه وال

 اػل.. أػل...  اسّ اٌا:  بؾحل ًهر

...  اػال وضوٓتمٍص اٌا جسااا اوزًه حؾرتل

 تضرًٓا...  وجسزا لٍاسهٍي ًَنر وهو تابى خن

 .... اووي حلو حؾرتل اسن...  َاسهٍي َا

 ... آًسم:  بجسَة َاسهٍي

 َاسهٍي ًٍوى ٌٔ سرحاٌه وي بأٌتباه ًهر

 قغسي احن..  حاجه وال ال...  ها:  الساحرة

 ... بهيرٓتل اتضرٓت

 ... لهار َا َال..  طمرا:  بجسَة َاسهٍي



 بٍَم وتًنر َاسهٍي رلّ تتجه وهً لهار

 َا تْتح تبقً نسا بيس رَت َا:  ًهر ال لهصا

 ... ًلٍها َؾحل وترنته رحلت خن...  نابتضي

 لهووويَ:  َاسهٍي رحٍل بيس ٌْسه ٌٔ ًهر

 بس زي اليٍوى اَه...  اَه وال وقيت اٌا هو

+... 

 ... وَاسهٍي لهار ًًس

 ٓماٌت الهبًً تسرس وهً بجسَة َاسهٍي

 احًا... :  ولهار هً اليلوي السور أػحاب وي

 َبقً وهًا... ٌوم اوؿه ٌيهل هًا وهمي

 تذقٍقها لٍقاكى.. َبقً وهًا..  ومتب

 ... لهار ػوت

 ػبرٌٍ...  طاًًَْ صو اَه قال:  بٍَم لهار

ٌٍ ويترؿه وص اٌا رٌب َا  هن بس اوزًه ا

 .... ويترؿٍي الٌل



 لٍه زًالٌه االوزًه هههههه:  بؾحل َاسهٍي

... 

 َا وهللا...  َاسهٍي َا اٌتً حتً:  بٍَم لهار

ٌٍ حلْتلل لو بًتً  حاجه وسبتص ا

 ٓاَسة ووٍْص اكول ًضاى ويهلتهاش

 ... هتغسقًًٍ وص

 هههههههه:  ؿاحمه تًْجر وهً َاسهٍي

 ًبٍقه َا وبيسَي....  ٓغلتًًٍ َذربٍتل

 اوزًه اٌتً َقولل حس اي ٌاػحه رلٍمً

 .... المٍهونوٌو ٌٔ حته ارر اٌا قولٍله

 ..... ػح تغسٌق زا اَه هههههه: بؾحل لهار

 َا وبيسَي..  بًتً َا كبيا:  بؾحل َاسهٍي

 خن...  قهر َا ٌْسل ٌٔ واخقه نسا رلٍمً وسة

 ٌسرس ًضاى بقً َال...  جسَهب تابيت



 ٌٔ بتاًًا الهمتب ٌروح ًضاى الهبًً

 ... ػح ٌذققه الضرنه

 ....+ َال واطً:  بجسَه لهار

~~~~~ 

 وهي االٌتقام ٌٔ َْمر ومتبه ٌٔ جالسا ناى

 ...+ والسه ووت ٌٔ السبب أٌه َني

 وا طذع وى الهاتّ ٌٔ َتحسث وهو اسالم

 ٌهارزةا زي الهلْات تجبٌل تحاول رَت َا: 

...  الجسَسة الغْقه ولْات أَوة...  بمرة قبل

 ولٍوى ٌع...  ًًها حاجه نل اًرِ ًاوز

 تيقل هتسرل اوووي تهاااام...  ؟ نوَس

 وتجبهاٌل الهلْات وتسرق الهراقبه ناوٍرات

 ... سالم َال...  حسابل ٌٔ الْلوس وهتالٌق

 نسا اووي تهاااام:  الذف اُلق وا بيس اسالم

 ....+ رالظ قربت ٌهاَتل...  ٌهر َا



 ~~~ األرري الجهه وًٌل

 وي االحهق هصا ًٌل بضسة َؾحل ناى

 بهصا ٌْسه حقا َيتقس هل...  ٌنرة وجهه

 ولْات وًه وَأرص الًهر طرنه لٍقتحن الصناء

 ...+ الجسَسة ػْقته

...  ًجبًً تْمٍره اووي حلو ال:  بؾحل آزم

 االرر ٌٔ هٍؾحل الضاكر بٍقولو وا زي بس

... 

 اسالم َحسث ناى الصي الضذع لٍهتّ

 الضذع هصا سوي َمي لن والصي أواوه

 شلل قبل ازم ومتب َقتحن أى حاول الصي

 ... ٌنآه ًاول طمل ٌٔ وتًمرا

 اوضً اقسر باطا َا زلوقتً...ز:  بذوِ الرجل

 ... ًلٍا الٌل ًهلت اٌا... 



 وا قبل وص:  ووًٍس تهسَسَة بًنرات آزم

 نل هاتٌل...  الماس تذع حاجه نل تجبٌل

 بٍه ًالقه لٍه طذع اي وًي ًًه ويلووه

 ... ٓااااهن

 ... ٓاهن باطا َا ٓاهن.. ِ:  بذوِ الضذع

 الهيلووات ساًه 24 هرِ ٌٔ:  بجسَة آزم

 ... قساوً تموى زي

 ... ازٌل ًي... باطا َا حاؿر..ح:  بإَهاء الرجل

 وٌْص زلوقتً ُور:  بإػبيه َضٍر وهو آزم

 ... لٍهً قولتلل الٌل

 ناى نأٌه بغيوبه َتًْس وهو الرجل لٍذرج

 ... اآلزم به أوره وا لًٍْص...  سباق ٌٔ

 َا وواله:  الرجل رروج بيس ٌْسه ٌٔ آزم

 والبازي... وابوك اٌت بسأت الٌل اٌت اسالم

 ...+ وهًسول... هًهً الٌل بقً اٌا..  اهلن



~~~~~ 

 رسهٍا سٍأٌت اسبوو ٓبيس تستيس ناٌت

 ... هالذقبت َتقسم

 ًاوله هتبقً واوته تري َا:  ٌْسها ٌٔ رواى

 وتذلًًٍ طرَرة وال كٍبه هتبقً كب... ازاي

 َوووه...  كب...  َوم نل السجاز اُسلها

 .... ُبً ود بقً تْمٍر نْاَه

 ... الجسَس اَه ػاحبته زي:  اوها ػوت لٍأتٍها

 هترتاحً وا اٌتً واوا َا وهللا:  بذؾه رواى

 نل بتاًتل الذؾة وي ًٍٓا حس تهوٌت لها اال

 ... َوم

 واحسة وذلْه اٌا وا كول وا:  بسذرَه االم

 طٍذه َا...  تستاهل َبقً وًبٍقه هبله

 ًضاى ًرَس جالل واػسقت اٌا..  روحً

 ... بقً ارلع



 لٍه!  واوا ست َا اَه اَه اَه اَه:  بهساح رواى

 وهً تابيت خن...  رجل وال اَس ٌاقغه نًت

 رجالة ٌع اٌا...  اللهبً لنٍٓ ٌٔ ٌوسه تقلس

 ... وراَا بتجري القسَهه وغر

 ... رقر وسجله تالقٍمً:  بؾحل االم

 اٌا واوا َا وهللا:  ووساح بؾحل رواى

 نسا بسرًه تتجوز بًتها بتتهًً ام وضوٓتص

...  لساٌها تذرج وهً تابيت خن...  اٌتً اال

 ... بسرًه هتجوز وص برؿه بس

 ًضاى بسرًه هتتجوزي ال:  بؾحل االم

...  بغل ٍٓها وارسى بتاًتل االوؿه ٌْؾً

 تتجوز بتتهًً بًت اي وبيسَي..  تابيت خن

 بٍحلهو نلهن ػبري آررة َا اٌتً اال بسرًه

 اٌتً اال اَه وتيهل اَه وهتلبس الْرح بٍوم

ٌٍ حاسه اٌا وهللا  وص سًٍا جوى وذلْه ا

 ... البًات بقٍه زي رقٍقه بًت



..  وسهونٍي ولز واوا َا:  بؾحل رواى

 .... زا المالم ٌٔ اٌا ولٍص

 السهونه ارتً َا وهللا:  ٓهها تلوي وهً االم

 والضقه اليرَس بتجٍب الٌل هً زي

 ... حاجه ونل واليْص

 ٍُر وي اهو جه اهو ارتً َا ال:  بؾحل رواى

 اًهل واروح اسٍبل بقً َال..  سهونه

 .... اوؿتل ٌٔ طوبًٍج

 آررة َا لٍمًً َغبرٌٍ ربًا:  بؾحل االم

 هتوحضًً وهللا...  بحسى تابيت خن...  ػبري

 ...+ تتجوزي اوا نلبه َا لهاؿتل

~~~~~ 

 ....+ َوواى وبيس

 رواى لذقبه ووالسته اسالم وجّ ووًس جاء

 ... رسهٍا



 ... اتْؾلو وسهال اهال:  بترحاب االم

 بإبتساوه تسلّ وهً(  اسالم والسه) واجسة

 اسالم أوا بغراحه ٌاا...  بٍمً اهال:  وتواؿيه

...  بٍه هْرح ارٍرا ػسقت وا هذقب قاٌل

 الٌل زي وٍي واطوِ ههوت وبغراحة

 ... ابًً قلب تارس قسرت

 أوا هتغسٌق وا وهللا:  بؾحل رواى ام

 ... تضوٍٓها

 رب َا رٍر ًٌل َتههلهن ربًا:  بْرحه واجسة

+... 

 ابًه وى ُرٓتها ٌٔ االرري الجهه ًٌل رواى

 بتوتر اهآرها تقؾن جالسه اٌتن...  رالتها

 ... بالٍ

 توزي اٌتً تقليً وا اسراء:  بذوِ رواى

 ... راَْه اٌا ًضاى اليغٍر



 َا اٌتً وال اليروسه اٌا هو:  بؾحل اسراء

 ... وجًوٌه

 خن...  بٍا حاسس وحسش َوووه:  بذوِ رواى

 ... حجر ابو وغقًْ نلمن..  بهساح تابيت

 ..... تلَذربٍ هههههههه:  بؾحل اسراء

 راَْه اٌا...  اسراء َا بجس:  بذوِ رواى

 ... اوووي

:  الذارج اٌل َسها وي تأرصها وهً اسراء

نواب اًقتها خن...  وتذآٍص بس تياٌل  ا

 ... اليغٍر

 وحاسبً زا اليغٍر اوسمً:  بجسَه اسراء

 الضرقٍه ٌٔ ًًسٌا زا ًضاى وًل َقى اوًً

 ... وحص ٓال اسهه

 َال...  ٌاقغه هً َها  ٓال ال:  بذوِ رواى

 ... بالله الضقً ًٌل استيًا



...  الجهٍى َجلس حٍج اٌل رواى ررجت خن

 ٓستاى ترتسي ناٌت ٓقس..  بها الجهٍى لًٍبهر

 البٍؾاء بضرتها جهال َبرز اللوى ورزي

 البًٍه وًٍوٌها االبٍؽ الهستسَر ووجهها

 جهالها زاز ووا..  الجهال الضسَسة الواسيه

 الصي الرأى االبٍؽ ابهاحج هو...  جهاال

 تموى أى َتهًً لها ًَنر لهي ولمه جيلها

 ...+ ٌغٍبه وي

 زي ًروستل...  هللا طاء وا:  بإٌبهار االم

 .. ابًً َا تًقً ًرٓت...  اسالم َا القهر

 ناى ٓقس..  تقال نلهه ألي ًَتبه ولن اسالم

 وًقله لها ًَنر ناى.... ٓقف ويها وقلبه ًقله

...  َسَه وبٍي ويه َتذٍلها الواقى ًي وٍَب

 ... توقى نها والوحٍس االول ًضقه ٓهً

 هً نبٍر َا اَه:  نتْه ٌٔ اسالم َهس وهو هٍحن

 ... ًقلل تارس لحقت



 وقلبً ًقٌل ارست ٓيال هً:  بهٍام اسالم

 ...+ رالظ

 رواى ام َا بقً بغً:  بْرحه االم لترزِ

 جساا حبٍتها اٌا بًتً زي اٌهارزة وي رواى

 طبمه سواء هًْصه ًلٍه تقوٌل الٌل...  وهللا

 . ...حاجه اي وهر

 ٌٔ تأوله وي استْاق الصي اسالم لٍرزِ

 اٌا كًف َا أَوة... :  الوحٍس وًضقه حبٍبته

 ٍٓال ًًسي اٌا...  تقولٍها حاجه اي ٌٔ جاهس

 واسل وحالٍا بابا ٍٓال وبرؿه بٍا راػه

 ٌٔ طٌَل زأس السٍؤٌ طرنات وجهوًه

 ... هًْصه تقولوه ٓالٌل..  الجاويه

 حاجه اهن اٌا...  اسالم َا بع:  بجسَه هٍحن

 حاجه اي...  ًًٍٍل ٌٔ رواى تضٍل اٌل ًًسي

 ... ػاحبً َا طملٍات تاٌٍه



 ًٍوٌه وجهال جهاله أههرت بإبتساوه اسالم

..  وًًٍا قلبً ٌٔ....:  الوسٍهه السرقاء

 ...+ ًلٍها وتقلقص

 ًلٍه تحسس ال ووقّ ٌٔ ناٌت ٓقس رواى أوا

 القاتن االحهر اٌل االبٍؽ وي تحول وجهها... 

 تقول أى تستقى ولن....  الذجل طسة وي

 ...+ واحسا حرٓا

 ... ابًً َا اتْقًا نسا َبقً:  بإبتساوه رواى ام

 ... طرـ ًًسي بس:  بجسَة اسالم

 ... اَه طرـ:  بإستَراب هٍحن

...  وياٌا تيٍص واوا حابب اٌا:  بجسَة اسالم

 ... لوحسها تيٍص وًٍْيص ىًضا

نٍس ًاازي ابًً َا:  بغسوه واجسة  وراتل ا

...  نسا تقول وًٍْيص رغوػٍات لٍها

 رساوات ٌٔ اػال لوحسي وص اٌا ًاازي



 وتقلقص... هٍوٌسوٌٍ وياَا وػحباٌت حوالٍا

 ... ًلٍا

 َا ال:  شلل رجلها بيس تملهت وارٍرا رواى

...  الوحسه تيٍص واوا أى ورؿاش اٌا...  كًف

 هرؿً وص َيًً..  بالنبف واوا زي واٌتً

 لو حتً لوحسك تيٍضً حؾرتل ابسا

...  ابًل هٍيوؼ وحسش الًاس نل ويانً

 حؾرتل أى...  نهاى اٌا طركً زا بلٍس

 ... وياٌا تيٍضً

 الهستقبلٍه ولسوجته إلبًها تًنر وهً االم

 بجس بس... اَه اقول ًارٓه وص اٌا...:  بْذر

 ... ابسا السالم لصَ هالٌق وص اٌا

..  بْذر لحبٍبته ًَنر ناى اآلرر هو اسالم

 وحسي الجهال ٌٔ توقياته نل نسرت ٓقس

 بها ًضقه الصي الجًوى اٌل بإالؿآه الذلق

+.... 



 ... رواى ام ػوت ٍٓها طروزة لٍققى

 ٌٔ احًا ٌقيس تيالو كب:  بجسَة رواى ام

 اليراَس وٌسٍب جهاًه َا الغالوى

 ... طوَه لوحسهن

 لوحسهن ٌسٍبهن بًٍا َال أَوة:  بجسَه واجسة

 ... طوَه

 اسالم تارنٍي الَرٓه رارج الجهٍى واتجه

 أو والوحها وي بيس َضبى لن ونأٌه لها ًَنر

 .. حٍاته ٌٔ ابسا َراها لن ونأٌه

 ... تبغٌل تبقل وهمي:  بذجل رواى

 وى َقيس حس... هبقل وص ال:  بهٍام اسالم

 ... َبغله وَبقل القهر

 طسة وي بضسة وجهها احهر وقس رواى

 ... بقً أسألل ًاوزة اٌا...  احن احن...:  الذجل



 ... اسٌٓل:  بهٍام اسالم

 ًضاى لٍه اتقسوتٌل اٌت:  بجسَة رواى

 ووقّ ارر وي تجاهً بالضْقه حسٍت

 ؟ اَه ًضاى وال الملٍه ٌٔ حغل

 تلل تْهن الن...  جاٌبٍه بإبتساوه اسالم

 ٍٓه وتجري زوه وى تسٍر أٌها الهجًوٌه

 ... تلل ًًها تتحسث طْقه اي...  وبسارله

 وبحسص اٌا..ستً َا ال:  بإبتساوه اسالم

 ًضاى اتقسوتلل اٌا... حس تجاه بالضْقه

 بالضْقه حاسس نًت لو واهي...  بحبل

ٌٍ قولتلل ومًتص  الهسرج قسام بيضقل ا

 َا رواى... بتًهٍسة تابى خن...  الجاويه ٌٔ نله

 ًارِ اٌا...  حغل الٌل ًٌل ًًتساوحٍ رَت

ٌٍ  وٌبسأ تساوحًًٍ اتهًً بس ُلف ارتمبت ا

 ... بيؽ وى جسَسة ػْحه



 تجبٌل وا قبل هساوحل وص:  بهساح رواى

 ... وبوهه قغب ًغٍر

 اًرٓه الٌل ؟ قغب ًغٍر:  بإستَراب اسالم

 وا قبل هساوحل وص بتقول البًات أى

 ..! طونوالته تجبٌل

..  ابسا بحبها وص ال َيييى:  بتمضٍرة رواى

..  واٌجه واي والبوهه القغب ًغٍر بحب

 احًا ٌٍله بال طونوالته بال... بهساح تابيت خن

 ... التقٍله السمرَات

 اٌا هههههههههه:  ؿاحما اٌْجر وقس اسالم

 وجٍت كًف رأي ًٌل لًْسً جبته الٌل

 ....+ وجًوٌه اتجوز

 .... الَرٓه إٌل أرري ورة الجهٍى لٍأٌت

نٍس:  بؾحل هٍحن  ... جًًتل رواى اسالم َا ا



 اٌا سٍبل بس...  ٓيال أَوة:  بؾحل اسالم

 ... وجًوٌه نسا ٓرٓوطه ًاوزها

 َؾحل تراه ورة اول ٓهصة ألبًها بْرحه االم

 وال الْاتحه ٌقرء وص كب..:  قلبه وي همصا

 ... رواى ام َا اَه

 ...+ اسالم ام َا َال واطً:  بْرحه رواى ام

 تحسَس وتن طّ نل ًٌل االتْاق نت وبالْيل

 لرواى اسالم ٌنرات تحت....  الذقوبه وٍياز

 تيوؼ لي التً اليأله بهصة اسالم ام وٓرحه

+... 

~~~~~ 

 ...+ طرنته ٌٔ األرري الجهه وًٌل

 التً الورقه ٌٔ الهيلووات َتْحع ناى

 ًٌل لألٌقؾاؼ الهستيس نالًهر أواوه

 ...+ ٓرَسته



 اٌل اسالم َا هًسول ًبق اٌا:  ٌْسه ٌٔ آزم

 ...+ الًهر تتحسي حتً تْمر

 ... هاتٍْه ومالهه بيهل قام خن

 هقولل الٌل اسهى:  حاز جهوري بغوت آزم

 نوَس رلٍْه اَهي رواى تراقبٌل...  ًلٍه

 نل وتجبٌل ًًًٍل ًي ووتَبص اووي

 اإلطارة ازَل وا لحس ًًها الهيلووات

 ... اَه تيهل واقولل

 وهي االٌتقام ٌٔ لتْمٍره وًاز الذف اُلق خن

 ...+ الًهر َتحسي

~~~~ 

 ؟ الًهر أوام رواى وغٍر سٍموى نٍّ

 ! ألسالم سٍحسث واشا

 ؟ الرواَه ألبقال سٍحسث وواشا



 ...+رواَه وي القازوه الحلقه ٌٔ تابيوٌٍ

 ...+ وجًوٌه ًضقت#

 الرواَات وآٍا...  َوٌس اَه.  بقلهً

❤ + 

 توواٌ وتقرأوش تْاًل طوَه رَت َا

 واجٍب ازًل وربًا � رلق َا نسا سانتٍي

 �� تسًل ٌاس

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤ًضرة الحازَة الحلقة

 ارٍرا أػل...   الْغل تأرر ًٌل جساااا اسْه

ٌٍ لبابا ووًٍس وتهسَس اٌتنار كول وبيس  ا

 ووزٌاش لو ٍٓها واًوم وٍه الضقه هَرق

 ًاوروح اجازة رس بابا ارٍرا....  الهغٍّ

 ًقبالمن لولولولولوللٌل َجهاًه الهغٍّ



 ًٌل وساوحوٌٍ بقً الرواَه ٌٔ ٌبسء  ��

 ❤ + قهرات َا التأرٍر

 ولن...  ابسا حٍاته ٌٔ َذقّ لن الصي اٌا

 وجهً ٌٔ َقّ أى َووا أحس َستقى

 وجًوٌتً َا اٌتً اتٍتً نٍّ...  وَواجهًً

 ....+ روِ زوى هصا نل وٓيلتً

 ... حسث ٍٓها جٍسا َْمر آزم ناى

Flash back .... 

 ... آزم َا اَه ًٌل وٌاوي:  بجسَة ًٌل

 األزب أًلهه الزم...  هذقْها:  بذبج آزم

 ... اآلزم َتحسي ازاي واًرٓه نوَس

 كب... كب:  ػسَقه به َْمر وها بذوِ ًٌل

 ... وبلَو ًرٓو اهلها وال البولٍس بلٍ وٓرؿا



نبر بذبج آزم  ًٌل حتً َذقر لن وتذقٍف ا

 َا وراته بٍذقّ وحسش....:  الضٍقاى بال

 ... ًٌل

 ... تقغس...  تقغس:  بضهقه ًٌل

 بس الورق ًٌل هتجوزها أَوة:  بذبج آزم

 ٓمرت حتً هً او حاجه حغل لو ًضاى

 ... َذرسها الٌل وياَا َبقً..  تبلٍ

 وي ازاي هتًتقن نسا واٌت كب:  بذوِ ًٌل

 ... اسالم

 أٌه قاٌل اسالم بٍراقبٌل ناى الٌل:  بذبج آزم

 ػحابها قسام واتقسولها زي البت بٍيضق

 وٌنرات بيٍوى تابى خن...  الجاويه ٌٔ نلهن

 ٓأٌا...  وًه ازاي هًتقن بقً اوا...  تحسي

 الزم...  حٍاته ٌٔ حاجه احٌل وي هحروه

 ... وٍي بٍواجهه هو َيرِ



 ارجوك بس آزم َا تهام:  بذوِ ًٌل

 ًه ًضاى حاجه زي البت ٌٔ وتيهلص

 ... شٌب ولهاش

 طَلل ساَب اٌت:  نالغقر حازة بيٍوى آزم

 طَلل ًٌل اتْؾل...  وياَا ترًُ وقاًس

 ... َالااا

 .. حاؿر... ح:  َهضً وهو بذوِ ًٌل

Back ..... 

 بقً اٌا...  اسالم َا واطً:  ٌْسه ٌٔ آزم

 َقسر ٌْسه ٓانر حس الي ًبرة هذلٍل

 ...+ الًهر َتحسي

+~~~~~ 

 ناٌت...  وًها َووا تهل نل التً نيازتها

 طيبٍه ووسٍقً اٌَام ًٌل ترقع

 (+� تماتل وهرجاٌات)



 وغسر الهجًوٌه ابًتها ُرٓه تسرل وهً االم

 ...  الهًسل ٌٔ االزًاج

 ػوت توكً وا اٍٍٍَه بتيهٌل:  بغراخ االم

 الهجًووووٌااااااااه بت َا....  زاااا السٓتتت

 هتسهيًااااااااا الجٍرااااااى

 الزم زا ػوَتل بيس واوا َا  : ؾحلب رواى

 كالها واوا َا وًٍْيص وبيسَي....  َسهيوٌا

 وا لحس االًٍُه اوكً وًٍْيص بسء بٍما حهو

...  وياَا ارقغً اٌتً بس تياٌل...  تذلع

 َا َال....  جت ًًسي الهْؾله الحته زا اَه

 ٓوزَما هاتٌل...  ارقغً تياٌل واوا

 ...  وطٍْاااااااز

 وي وسٍبل بقً اتهسي بت َا:  بَؾب االم

 وص نسا ٓؾلتً لو...  زا الرقاػات طَل

 ...  ٓرحمن ٌٔ رقاػه هًجٍب



 روحت واٌا...  لٍه رقاػه وٌجٍب:  بهساح رواى

 ... هذربها اٌا زا ٍٓي

 الصي الغساو أخر رأسها تهسل وهً االم

 بس اَه اقولل كب....:  الهجًوٌه تلل سببته

 حاجه نل ٍٓمً واٌتً بإَه ًلٍمً ازًً... 

+... 

 ... األرر هو الغوت ًٌل هٍحن لٍأٌت

 وبيسَي:  الهجًوٌه أرته ًٌل بؾحل هٍحن

 رقوة ٍٓه اوضً وا نل الٌل البٍت ٌٔ بقً

 اٌتً الٌل القرِ اَه...  زا بٍما حهو االٌق

 ... بت َا زا الغبح ًٌل وضَاله

 بتيهله الٌل اٌت تالقٍل:  وازحه بذؾه رواى

 ... حقوزطً َا... اتهبوست ًٌل اُؾبًً

 ربًا هههههههه:  ؿاحما اٌْجر وقس هٍحن

 ًضاى َسٍبل اسالم وا قبل َااااارب َيقلل



 البؾاًه أقوله ًًسٌا َجٍبل أوا الجواز بيس

 .... تستبسل وال ترز ال الهباًه

...  هًا وي ههضً وص اػال:  بؾحل رواى

 .... اوً جًب طقه ًاوزة اٌا

 ػسقت وا اٌا ٌٍلاتً طٍذه َا:  بهساح االم

 ... هًا ًي بيٍس حس اتقسولل

 اللوجٍل األوهات اَه:  وازحه بذؾه رواى

 ارزٓت خن...  زوي ارر اوهات اٌتو زا... زي

 استيس راحه اٌا.... الَرٓه وي تذرج وهً

 اه...  زي أسبوو بيس الٌل رقوبتً ًضاى

 رالع هسوم ويًسَص اٌا واوا...  ػحٍح

 ٓستاى اجٍب الّ رهًاطر ًلى اَسك

 ...  جسَس



 الهسوم ٍٓي اوال..  َذربٍتل:  بضهقه االم

 َا زا ٓات الٌل الضهر طارَاهن لسه الٌل

 ... وْترَه

 ٓات الٌل الضهر قولتً ازَمً:  بهساح رواى

نٍس َيًً...   ... قسَهه ووؿه ا

 ًلٍمً هرز وص اٌا:  للهقبد تتجه وهً االم

 ... جابونً الٌل هضتن رزَت لو ًضاى

 َجهاًه اوً زًًَ وي الحالل لٍاً اوً) 

��)1 

+~~~~~~~ 

 ... والهحتضهة االٌٍقه نيازتها

 األسوز اللوى وي ٓستاى ترتسي اسراء ناٌت

 به َتغل قسوها نيب اٌل َغل جساا القوَل

 قهه ٌٔ حقا وناٌت...  الورزي اللوى وي حسام

 اللوى وي الحجاب بهصا والجهال االٌاقه



 ورزي ولوى روٌق بضرتها أًقً الصي الورزي

 السرقاء ًٍوٌها جهال وى َتسارل جهٍل

 ...+ بحق جهٍله ٓماٌت الواسيه

 ٌٔ الجسَسة ُرٓتها لذارج تتجه وهً اسراء

 ُرٓه رالتها لها وؿبت ٓقس رالتها بٍت

 ًي قلٍال بيٍسا هٍحن ُرٓه بجاٌب جسَسة

 ... رواى ُرٓه

 التلْاز أوام الجالسه لذالتها بإبتساوه اسراء

 السالم... :  بجاٌبها الجالسوى هٍحنو ورواى

 .... جهاًه َا ًلٍمن

 َا السالم وًلٍمن:  لها تلتْت وهً رواى

 .... وسة َا نسا ٍٓي ًٌل زا القهر اَه...  سوسو

...  رورو َا الجاويه راحه:  بؾحل اسراء

 ... ساًه بيس وحاؿرة ًًسي



 حببتً َا واطً:  بإبتساوه رالتها

 وال...  هٍوػلل نهٍح استًً...  وتتأررَص

 ؟... زا واله...  هٍحن َا وال...

 قهه ٌٔ الملهه بهيًً ٓماى هٍحن ًًس أوا

...  االوٌل اللحنه وًص قلبه سرقت بهي االٌبهار

..  آرر طذع اي اٌل ًَتبه ولن لها ًَنر ناى

 اٌتً ال....  االسوز اللوى بصلل جهٍله اٌتً نن

 ىاليٍو لتلل نٍّ...  االلواى نل ٌٔ جهٍله

ٌٍ إلٍها تضسٌٍ أى الواسيه السرقاء  اُرق ونأ

 اٌا... ووجسزا وجسزا الَرق وارَس ٍٓها

نوى ولي اًضقل  اوٍرٌت َا ٓقف لمً اال أ

 ... الجهٍله

 ٌنرات تحت نتْه ًٌل تذبقه وهً االم

 الهضانسه ورواى جسااا الذجوله اسراء

 وى رٍاله ٌٔ َهٍن أٌه تيلن ٓهً الؾاحمه

 ... حبٍبته



 اٌا َااااؼ تْوووق وا:  نتْه ٌٔ قهبذب االم

 ... بملهل

 ... اَه بتقوٌل...  هااا:  بإٌتباه هٍحن

 َيضق أٌه تيلن أَؾا ٓهً) بؾحل االم

 َتسوجها أى قلبها نل وي وتتهًً اسراء

( .... :  نأبًتها نحٍراا اسراء تحب ٓهً...  قرَبا

 ًضاى للجاويه اسراء وػل قوم بقولل

 .... التوواػ ٍٓه وبٍبقاش الغبح

 وػلت اٌها تتأنس رَت وَا اه: بؾحل رواى

 وص اٌها اطل ًضاى للملٍه نهاى

 ... نسا حلوة وهً هتتيانس

 ٓهجرز بَؾب ألرته ًَنر وهو هٍحن

 قلبه َضيل لها ٌنر ارر أحسا أى التْمٍر

 ... وٍُرة ُؾبا



 رالظ ههههه:  ؿحمها تمهل وهً رواى

 .... اَه وال هتانلًً رالظ

 ... اوػلل ًضاى اسراء َا َال : بجسَه هٍحن

 الصي الذجل وي وبيؽ بتحسي اسراء

 هروح اٌا كًف َا طمرا ال. ...: هٍحن الحنه

 ... لوحسي

 سوسو َا ًلٍمً ارس:  وغقًى بسًل االم

 ًلٍمً اراِ وبيسَي...  وًل تسًلًًٍ نسا... 

 ٌٔ نتٍر ٌاس ٌٔ وبٍبقاش نسا الغبح  ٌٔ

 ... الضارو

 ٌاس ٌٔ لو حتً:  اخلوه وتحسي بجسَة هٍحن

ٌٍ حسابل اًهٌل.... واوا َا  هوػلل ا

 ....  َوم نل الجاويه

 توػلًً وهللا وًل وقلبتص:  بتحسي اسراء

 ... ٌْسل ٌٔ تذلٍل رَت َا



ٌٍ قالل ووٍي:  وتحسي بسذرَه هٍحن  ا

نهل خن...  أور زا ال...  تقلبً وستًٍمً  أ

 ... قساااوً اتْؾٌل َال...  قلٍال ًاٌل بغوت

 اٌهارزة...ا:  الضّ بيؽ وروِ بتوتر سراءا

 ... هٍحن َا بس

 هٍحن تارنه بسرًه ترنؽ وهً شهبت خن

 تمبر لن التً القْولٍة تغرٓاتها وي َؾحل

 ... ابسا

 اٌا الحق... :  بالصهاب َهن وهو بؾحل هٍحن

 ... ازًٌٍل سالم َال...  واوا َا زي الهجًوٌه

 َا رب اَ ٌغٍبل وي َمتبها ربًا:  بسًاء االم

 ...+ ابًً

 وكوال حبٍبته لٍوػل بالْيل هٍحن وشهب

 ٓهو إلٍها الًنرات َذتلس ناى القرَق

 ٓماٌت هً أوا...  الغٍَرة تْاػٍلها َيضق



 الصي قلبها ويصب ٌٔ القرَق كول طارزة

...  ػٍَرة سي ٌٔ والْراق البماء ًلٍها نتب

 سهوله بمل وأحبه هصا اٌسً أى َرَسٌٍ نٍّ

 وي اٌت...  َمي لن طٍٓا ونأى جسَس وي

ٌٍ ٌتٍجة سٍتحهل وي واٌت ترنتًً  حروا

 ...+ رؤَتل زوى سًوات رهس وًل

 الوقت وي قلٍل بيس للجاويه هٍحن اوػلها

... 

 طمرا...:  السٍارة وي بالًسول تهن وهً اسراء

 بس... بتحسي تابيت خن...  التوػٍلة ًٌل

 رزة تسهى أى قبل وترنته...  تتمرر اٌها اٌسً

 هل.. وًها َؾحل هٍحن تارنه...   هبتوش

 بل حهقاء..  ورة ارر ستموى ٓيال اٌها تني

 . ...ٓقف األولى الهرة ستموى

ٌٍ وْمرة...  وجًوٌه:  ٌْسه ٌٔ هٍحن  ا

 خن...  لوحسك حتً تهضً نسا بيس هسٍبل



 لها الياطقه الًنرات بيؽ هٍحن ارتلس

 هًاك ولمي...  الجاويً الحرم تسرل أى قبل

 طرَرة ربٍحه بإبتساوه األور َراقب ناى وي

 ... السوًهوري ويتس هو ٌين... 

 سٍارة وي تًسل رآها أى بيس ٌْسه ٌٔ ويتس

 ٌٔ واؿح بيضق لها ًَنر ورأه الضاب هصا

 ًاوله*** ... ال بًت َا....:  شهابها بيس ًٍوٌه

 وي وقؾٍاها واٌتً الضرَْه الذؾرة اٌا ًلٍا

 هو وٍي لهيرٓل جسي ورحهه كب...  وراَا

 بًت الٌل اٌا وص هو وا... السوًهوري ويتس

 ... تًْؾٌل

 السوء اػسقاء أػسقأه اٌل ويتس شهب خن

 ..... وا طّ ٓيل ًَوي وهو

+~~~~~~~ 



 وماٌها ٌٔ ٌْسها لتجس الغباح ٌٔ استٍقنت

 ... األوس وًص

 ... ٍٓي اٌا...ا:  بإستَراب رحهه

 وي وزواجها لها حسث وا زنري استرجيت خن

 .... وماٌها ٌٔ وٌووها بمأها خن القاسً شلل

 نْااااَه:  البماء نحرة وي زاوٍه بيٍوى رحهه

 وهللا...  بتحسي تابيت خن...  زووووو بقً

 وي ٌسلت زويه نل ًٌل لهًسول الينٍن

 ... ًٍوٌٍ

 خن لَرٓتها وشهبت وماٌها وي قاوت خن

 وًيضا حهاوا وأرصت الهرحاؼ اٌل زلْت

 خن...  آت هو وها ْمٍرالت نحرة ٌٔ هً قؾته

 ٌٔ جسسها تلّ وهً الحهام وي ررجت

 بضمل جسسها تْاػٍل أبرزت نبٍرة ٓوكه



 الصي الهبتل الحرَري القوَل وطيرها وحٍر

 ...رأيا وحٍرا طمال لها أًقً

 ُرٓتها ٌٔ االرَمه ًٌل جالس به لتتْاجأ

 .... األرري ٓوق قسم واؿى

 ًٌل البضمٍر تضس وهً بذؾه رحهه

 اَه بتيهل اٌت...  اٌت... ا..:  الرأى جسسها

 ... هًا

 ناى وا وٌسً بإٌبهار لها ًَنر وهو احهس

 ومًتص اسّ اٌا..  اٌا...  احن:  أجله وي قازم

 .... اٌل اًرِ

 أى الواؿح..  برة اكلى اتْؾل:  بتحسي رحهه

 السوق قواًس ابسف اوحالل ويلهوش اهلل

...  استاش َا الباب ًٌل تذبف اٌل وهً

 ... َال تْؾلا



 الضرسه لققته ًَنر وهو بإٌبهار احهس

 َترنها أى تتهًً رأْه باالوس ٓماٌت...

 ... تحسي بمل تواجهه والٍوم...

 تهسَسها وتجاهال بإتجاهها َسٍر وهو احهس

 .. أواوه الذأّ

 اَه بتيهل اٌت...ا:  وروِ بتهسَس رحهه

 ... ابيس...ا وًً تقرب اوًً

 اوال...:  وًتغرة هابتساو َبتسن وهو احهس

 ًَنر وهو تابى خن...  لٍا تهسَسك ٍٓي

 ومًتص بس...  ربٍحه بًنرات لجسسها

 ... نسا اووي وسة اٌل اًرِ

 اتْؾل...  االزب قلٍل اٌت:  بَؾب رحهه

 ....بر اكلى

 قبله َقبلها وجسته حتً نالوها تمهل ولن

 قسوها أو َسها تستقى لن ًًٍْة



ٌٍخ ًًها تهًيه أى الهحاػرتٍي  قلٍله وا

 وضتاقه رقٍقه قبله اٌل القبله تلل وتحولت

 َسة واوتست إلٍها طوقه ٍٓها َبج ونأٌه

 ًًها َهًيه الصي الليٍي البضمٍر شلل لتْل

 ًًها بيٍسا ٓسٓيته سبقته رحهه َس ولمي...

 ... جٍسا جسسها ًٌل البضمٍر واحمهت

 تلل بيس ًهٍقا ٌْسا تأرص وهً رحهه

 وصباله... االزب قلٍل ٌتا... :  القوَه القبله

 ...و...

 قوَه ػْيه تلقت حتً جهلتها تمهل لن

 ... وًه

 اٌا...  رحهه َا لساٌل لهً:  بَؾب احهس

 وهللا لمي... ًًل ٌْسً واسل زلوقتً لحس

 ٌٔ ٌْسل هتالٌق تاٌٍه نلهه اي الينٍن

 هو... ٍٓمً ًَهضو السمل لمالب الضارو



ٌٍ اٌتً  لٍا جٍتً اٌل ًارِ وص وْمرا

 ...+ لٍه الّ 2٢٢ال وكلبتً الضرنه

 وتذاِ طّ اي تذبره لن ٓهً.. بذوِ رحهه

 الحٍاه تغارو ورَؾه والستها أى َيلن أى

 والستها وَؤشي ؿسها الًققه تلل ٍٓستَل

 ... لها الهتبقٍه الوحٍسة وهً

 ... َيًً لٍه هٍموى..ه..:  بذوِ رحهه

 كرزك السمٍر بابانً ًضاى:  بذبج احهس

 ٍٓه تقيسي وماى القٍه وص اٌتًو بٍتل برة

 وياه الٌل الهلٍارزَر ٍُري قساول وولقتٍص

 ... الْلوس

 ًسم ًٌل هللا تحهس وبسارلها بتًهٍسة رحهه

 نسا ًضاى ٓيال أَوة...  أَوة... :  بأوها ويرٓته

... 



 والل... نسا ًضاى هو وكالها:  بذبج احهس

 ... لٍه نسا روٓتً

 ورة لتحسيا قًاو تؾى أى تحاول وهً رحهه

 وًل وهذاِ..:  أورها َمضّ ال حتً أرري

 ولوال كرزٌٍ بابا ٓيال أَوة...  هللا طاء أى لٍه

 ٓلوس وياه الٌل الهلٍارزَر قولت وا زي اٌل

 َسلًًْ ًضاى لٍَرَل رحت نًت اٌا

 ًضاى طقه بٍهن اجٍب زول الّ 2٢٢ال

 ... الضارو بسل ٍٓها اقيس

 هصا قول ًٌل تجرؤ ٓمٍّ...  بَؾب احهس

 ٓقف لٍَري ستصهبٍي اٌل تقولٍي نٍّ.... 

 ال...  األووال وي التآهه الهبلٍ شلل أجل وي

 اًلن...  ابسا لٍَري تموٌٍ لي...  َحسث لي

..  وذتلْه اٌتً ولمي رأًات جهٍيمي أٌمن

 اؿقرت لو حتً لٍَري تصهبٍي اترنل لي

 .... األبس اٌل قغري ٌٔ لحبسل



 ٍُر وي حاجه ووٍْص  :  بَؾب  احهس

 زٓى وياز جه وزلوقتً...  رحهه َا تهي

 ... التهي

 وال طهر نلها قولتلل اٌا وا:  بإستَراب رحهه

 ...ال وهرزلل اتًٍي

ٌٍ قالل ووٍي...:  بذبج احهس لٍقاكيها  ا

 ... الحقٍرة ٓلوسل ًاوز

 ... اَه ًاوز اوال...ا:  بذوِ رحهه

...:  تذاِ جيلها ٌٔ ٌجح وقس بذبج احهس

ٌٍ الهوؿوو نل...  ٍٓي راحت لزواُ اٌتً  ا

 ... ػْقه ويانً هيهل

 ... ػْقه..  ها:  بإستَراب رحهه

 هًا هتضتٌَل...  ػْقه أَوة:  بذبج احهس

 ابًً وربٍة هتبقً...  سًه لهسة البٍت ٌٔ

 ... بتاًته السازة َيًً...



 ... رساوه تضَلًً ًاوز اٌت:  بَؾب رحهه

..  وزازة رساوه بٍي ٓرق ٌٔ:  بذبج احهس

 هتبقً َيًً بتاًته السازة هتبقً اٌتً

نوى وا وقت وياه  قولتً ها...  الضَل ٌٔ ا

 ... اَه

 سًه لهسة بس... ووآقه...م...:  بتْمٍر رحهه

 ... وتقلقًً واحسة

 وي وص اػال اٌتً ووآق:  بتًهٍسة احهس

 ... الهْؾل ٌوًً

 إٌها بل... نحٍرا نبرَأها الملهه تلل جرحت

 حتً ازم ابي َا اٌت ٓهي اٌحً اي تجرح

 إى) ًًها قٍل اللتً واٌا بقسراٌت تستذّ

 أطس احهس َا تًسم سأجيلل(  ًنٍن نٍسهي

 وي تربٍته ًٌل زارلها ٌٔ واقسهت... الًسم

 ... جسَس



 وهللا:  احهس رروج بيس بتحسي رحهه

 زا قولته اٌت الٌل ًٌل تًسم لهذلٍل الينٍن

... 

 تترك أى وقررت خٍابها لترتسي شهبت خن

....  السًه تلل اٌتهاء لحٍي ورأها الهاؿً

 ... ٌْسها وى جسَسة ػْحه تبسء أى وقررت

 االسمًًٍ الًوو وي بًقلوى رحهه ارتست

 ووي.. جسسها تْاػٍل َبرز الصي الؾٍق

 ٓأبرز اَؾا ؿٍق اللوى ورزي طٍرت ٌت ٓوقه

 طيرها بْرز وقاوت اليلوي جسٔها تْاػٍل

 بقلٍل رهاهه ٓتيسي ههرها ًٌل القوَل

 ... جساا جصاب وًنر واًقاها

 ٌْسها ًٌل أرٍرة ٌنرة تلقً وهً رحهه

 طَل هورَل اٌا بقً زلوقتً... :  برؿً

 ووؿيت....  بٍقولو وا زي الحواري بًات



 ٓأػبحت الضْاه وولهى المحل وي القلٍل

 ... جسااا جهٍله حورَه حقا

 ... إَاز الغٍَر هصا لتقابل باالسْل وٌسلت

 للسور الهؤزي السلن تًسل وهً رحهه

 هصا نٍّ...  بضسة احهس بها لٍتْاجأ... السٌْل

 واشا...  البانٍه رحهه اٌتً هل...  اٌتً وي...

 ... ٓتاه َا اَؾا وبًْسً بًْسل ٓيلتً

 ٌٔ رقوة اول ٌجحت ٓقس بإبتساوه رحهه

 ... ًَساه لي زرسا االحهق هصا تيلٍن

 ... احهس استاش َا اَاز ٍٓي اوال -

 : .... هساح

 هصا ًٌل ؿحماتها نتن تحاول وهً رحهه

 ... تذترقها تماز ٌنرات لها ًَنر الصي

 .. احهس استاش..  احن-



ٌٔ بإٌتباه احهس  احن...:  ٌْسه َليي زارله و

 أحس ًٌل ٌازي خن...  زلوقتً جاي هو... اَوة...

 ... به وتأٌت لتصهب الذازوات

 هلرؤَ وتلهْا وسرًا السلن ًَسل وهو إَاز

 ....الجسَسة ابٍه زوجه

 ... اهو جاااي اٌا بابا َا أَوة -

 ... ببرأه لها ًَنر وهو وًهن تقسم خن

 خن...  إَاز َا رحهه ًٌل سلن:  بجسَة احهس

 ... الجسَسة بابا ورات...  بذبج لها ٌنر

 رحهه اٌا زوزو َا اصَل..:  وهاخل بذبج رحهه

... 

 ... كًف َا اَاز واٌا:  ببراءة إَاز



 هصا اى لوهله هًت ٓقس بْرحه ههرح

 اٌا..  كًف وتقولص ال...:  سٍمرهها الغٍَر

 ... تهام...  بس رحهه

 نام ًًسك اٌتً هو ػح...  تهام:  بؾحل إَاز

 ... خًه

 ... خًه 22 ًًسي:  بؾحل رحهه

نبر بابا َيًً:  بذغة إَاز  ارص خن... ب وًل ا

 ... سًٍي 2٢ب...  قلٍال إػبيه ًٌل َيس

 ناى الصي ألحهس تًنر وهً حلبؾ رحهه

 الهضانس الغٍَر هصا وي ُؾبا َستضٍف

... 

 ػٍَرة لسه واٌا ًجوز ابوك أى طْت اَوة-

... 



 لسه بس...  ًجوز بابا أَوة:  بؾحل إَاز

 سوسي الهٍس حتً... بٍحبوه والبًات ػٍَر

 ... باباك بحب اٌا قالتً

 الٍَر لرحهه ًَنر وهو ربٍحه بإبتساوه احهس

 كول:   ... تنهر اى أرازت نها أو.... وتأخرة

 طَل وراَا ًضاى بقً َال...  زوزو َا ًهري

 طوَه بيس وسرسه وراك واٌت..  زلوقتً

 ... بقل َا استيس

 َوم نل بابا َا َوووة:  كْوٌل بَؾب إَاز

 ... وسرسه

 استيس َال...  المالم اسهى اَاز:  بجسَة احهس

... 

 ... كب.. كب...:  البماء وطل ًٌل وهو إَاز



 راَّ بابا.. زوزو َا وتسًلص:  بحًاى رحهه

 الهسرسه ٌروح الزم احًا وبيسَي... ًلٍل

 ..أحالوًا ٌحقق ًضاى

 رحت لو أٌا َيًً:  زًله وتًاسً بْرحه إَاز

 ... بتهًً اٌا وا زي كٍار هبقً الهسرسه

 ... كٍار هتبقً أَوة:  بإَهاء رحهه

 يَرتس حتً لَرٓته وسرًا َهرول وهو اَاز

 ... والبسه

 ...+ بسرًه البس هروح واطً-

 رَت َا... :  اَاز رحٍل بيس بحسة رحهه

 ... كْل زا..  طوَه براحه وياه تتياول

 اربٍه َيًً.. ابًً زا...:  وهاخله بحسة احهس

 زي السًه ٌٔ طَلل نل اٌتً..  بقرَقتً

نتر وص لٍه زازة تبقً  ... ا



 ٌٔ له تتوًس رحهه تارنا ورحل نلهته قال

 ....+ زارلها

~~~~~~ 

...  لها بالًسبه جساا طاق ًهل َوم بيس

 تموى أى لها ٓبالًسبة هصا تيضق ولمًها

 لها بالًسبه وَاورة هصة ويهارَه وهًسسه

 ... تذوؿه أى تحب وتحسي

تها تسلّ وهً َاسهٍي  ٓلن... وباطرة لَٓر

 تستَرب جيلها وها الهًسل ٌٔ والستها تجس

 سوي َذرج ال الصي الًوو وي ٓوالستها نحٍرا

 وجتهى سٍسة لتبسو الهههه لالجتهاًات

 ....  الراقٍه القبقه وي اٌٍقه

 اجتهاو راحت تالقٍها:  ٌْسها ٌٔ َاسهٍي

 اٌا هروح َال...  الههله اجتهاًاتها وي وهن

نلن طاور ارس  ...+ ًلٍها اكهي لهار البت وا



 وارتست لتتحهن َاسهٍي شهبت وبالْيل

 ػسَقتها لتملن وجلست اٌٍقه وًسلٍه خٍاب

 بها ويرٓتها أى ٓبالرُن..  الهقربه الجسَسة

 اٌها اال...  اليهل ٌٔ االسبوو تتجاوز لن

 ...+ االكالق ًٌل لها ػسَقه اقرب اػبحت

 ... األرري الجهه وًٌل

 الذهسه شات الهضاُبه الْتاه تلل لهار

 اٌها َجسم َراها وي ولمي..  ًاوا واليضروى

 بقغر ٓقف سًوات رهس اال تهتلل ال

 ٌٔ تليب ٓماٌت..  البرَٓه وكْولتها قاوتها

 لٍست ونأٌها الحً اكْال وى الضارو

نبر ٌٔ تيهل أو هًسسه وي وتذرجه  طرنه ا

 ٌٔ طرنات وجهوًه ألنبر التابيه للهًسسه

 ... اآلزم طرنات وهً اليالن



 ٓلن بإٌسًاج الهاتّ ًٌل تجٍب وهً لهار

 َتغل لهي تتوًس ولمًها االسن حتً تقرأ

 ... القسم نرة ليب ًي وَْغلها

 ... وٍي الو:  بَؾب لهار

 وٍي:  بإستَراب االرري الجهه ًٌل َاسهٍي

 ... برؿه لهار رقن زا وص هو..  اَه

 سوسو َا ويلص:  قلٍال هسأت وقس لهار

 وقرأتص  الضارو ٌٔ نورة بليب نًت أػل

 ... االسن

 هههههههه...:  ؿاحمه اٌْجرت وقس َاسهٍي

 اٌتً بًتً َا...  الضارو ٌٔ بتليبً ربٍتلَذ

 ... سًه نام ًًسك

 تسهً وا َهاوا اَه ٌٔ:  ووساح بؾحل لهار

 ... كوَله ابو َا قلبل ٌٔ هللا



 ٓغلتًًٍ وربًا هههههههه:  بؾحل َاسهٍي

 زلوقتً هقْل هبله َا كب....  ًلٍمً حرام

 ... ليب تذلغً أوا نلهًًٍ وابقً

 َا واطً:  ررياال الجهه ًٌل بؾحل لهار

 وسلهٌٍل زلوقتً بقً اٌتً سالووز..   نبٍر

 .. المبٍرة الحاجه ًٌل

...  سهيتل لو اه ههههههه:  بؾحل َاسهٍي

 ... زلوقتً اٌتً سالم َال

 ًٌل ووقيها وٓتحت... ويها الهاتّ وأُلقت

 ...+ قلٍال االٌستجرام

 ... االرري الجهه ًٌل أوا

 جووووى وص َااااؼ:  بَؾب لهار

 اليارؿه ٌٔ جت وربًا وتيغبًٍص  ااااؼَا

 ... ٌغااااب َا



 والااز ليبه زي اػال:   بَؾب أواوها القْل

 ... الهليب بررة اكليً لهااار َا بس

 ولس بٍي ٓرق وٍْص ًلْمرة:  بَؾب لهااار

 ... وتيْي شنوري وجتهى الٌل اٌتو وبًت

 وص اٌا:  قالت وها نلهه َْهن ولن القْل

 َبقً وياٌا هتليبً لو بس...  حاجه ٓاهن

 ... تهام الهجوم ٌٔ هتبقً

 ورة حسَحها لٍقاكى...  ٌبسء َال تهام:  لهار

 .. هاتْها أرري

 َاسهٍي الهتغل أى تني وهً بَؾب لهار

 الضارو ٌٔ بليب قولتلل َاااسهٍٍٍٍي َا... : 

 زلوقتً جووى ًٍٓا وجه ٓاااؿٍه وص

 ... ررهه َا اَه ًاااوزة زا زٌل بسبب



 لهاتْه ًَنر ناى...  االرري لجهها ًٌل

 ام الغحٍح بالرقن َتغل هل... بإستَراب

 ... واشا

 ... برؿه لهار وياَا وص:  بإستَراب ًهر

 اقْل..  َاسهٍي هلهت اٌا زا ال:  بَؾب لهار

 هبلٍ بابا ورحهه احسي حٍواى َا وتحرش َا

 ... الرز سهاو زوى الهاتّ وأُلقت...  ًًل

...  زي وٍي هً:  ياالرر الجهه ًٌل ًهر

 وحتً الغوت ٌْس أٌه الهضمله َلهووي

...  هً أٌها نسا ويًً َبقً...  َاسهٍي قالت

 ازرك وا بيس ؿحل ٌوبه ٌٔ وزرل لحنات

 الذهسه ػاحبه الهجًوٌه تلل قالته وا

 ... ًاوا واليضرَي



..  رسهً وجًوٌه كليت زي  : بؾحل ًهر

 ًضاى وطً ٌٔ وقْلت الضارو ٌٔ بتليب

 ...+ جوى ٍٓهن وجه الضارو ٌٔ بتليب

 ... األرري الجهه وًٌل

 نسبًا الٌل احًا ًاااااااااااا:  بغراااخ لهار

 ًاااااااااا

 ًهره وي 22ال ٌٔ كْل وهو) وحهس القْل

 نًااااا اَوووووة:  وهاخله بْرحه لٍهتّ  ( ...

 الٌل الجوى َال طوٓت...  جاااوسزززٍٍٍَي

 ... لهار جابته

 تحْْْه ناااٌت اَوووووة:  بْرحه آرر كْل

 تغرخ ناٌت اللتً لهار ل حسَحه وجهه خن... 

 وًهلوها وهللا وتًًَ تجرري وهً بْرحه

 .... بلسٌا وغر راس ورٓيو الرجاااله



 واتص ًًسٌا بمرة وتتاررَص لهاااااار َا -

 ... 2٢ الساًه

 َال َااااؼ بتارر أوتً وي واٌا:  بْرحه لهااار

 ... بقً ههضً اٌا

 وي هاتْها لٍغسح الهليب رارج حرنتوت

 . ..الرقن بصلل جسَس

 اٍٍٍَه ًاووووزززز:  بؾٍق تجٍب وهً لهار

 اٌا اوووي واطتاااا تتهسززق ًاوز طملل اٌت

 ... َا رالظ ٓؾٍت اػال

 اٍٍَه:  االرري الجهه ًٌل ػوته لٍقاكيها

 َا اهسي...  وطً ٌٔ ٓتح حهام َذربٍتل

 ... ًهر اٌا زا هبله

ٌٍ اساس ًٌل وهللا ال:  سذرَهب لهار  اًرٓل ا

...  جسَسة طقف كرَقة زي وال..  ًهر سً َا

 .... تيباٌه ًالن القرِ جتمن اقْل



...  لهار َا َذربٍتل:  ؿحماته َمتن وهو ًهر

 قابلتل الٌل ًهر الضَل ٌٔ زوٍلمن ًهر اٌا

 ... ٓانرة وَاسهٍي اٌتً ٓات الٌل االسبوو

 قولتٌل الٌل اٌت ةأَو  أَوة:  تتصنر وهً لهار

 ... ػح اوزًه َا

 ... نسا بالنبف ػح أَوة:  بؾحل ًهر

 لو...  هللا طاء أى اَه وًاوز:  بَؾب لهار

 طوِ روح هللا رلق ًٌل ترَقه تمهل ًاوز

 ... قرزاى ابو َا ٌْسل

 تلل تْمر ٓمٍّ...  ؿاحما اٌْجر وقس ًهر

 ًسل زول بغراحه ال هههههههه:  الهجًوٌه

 ... وهللا

 اَه ًاوز وقولتص لو هقْل اٌا:  بَؾب ارله

... 



 ًاوزك نًت..  نسا بغراحه احن:  بجسَة ًهر

 وحسش َذغًً ووؿوو...  وهن ووؿوو ٌٔ

 ... ٍُرَل ٍٓه َساًسٌٍ هٍقسر

 وساًسة ورنس هًا أى قالل حس: بسذرَة لهار

... 

:  الٍَم وي أسًاٌه ًٌل َمس وهو ًهر

 َساًسٌٍ هٍقسر وحسش ووؿوو بقووولل

 ... لآلرر تسهيً رَت َا...  ٍُرَل ٍهٓ

..  روح َا كولل اللهن اووووِ:  بتًهٍسة لهار

 .... اَه ًاوز ارًُ اتْؾل

 .. اٌا... اٌا..  بغراحه:  بجسَة ًهر

 اٌا اٌا...  اٌهارزة هًذلع وص:  بسذرَة لهار

 ... اٌت حهوزة الباسف ًبس ًن َا تًقق وا...



 هٍقاً ٌْسا وَأرص ًٍوٌه ََلق وهو ًهر

 خن...  الهجًوٌه تلل وجهه ٌٔ ًَْجر أى قبل

 : أرزِ

 ووحسش...  ػاحبتل َاسهٍي بحب اٌا

...  ٍُرَل زا الهوؿوو ٌٔ َساًسٌٍ  هٍقسر

 ... لالسّ ػاحبتها اٌتً ًضاى

 قالل حس برؿه ٓاههه وص:  بسذرَة لهار

 َا َال...  الهأشوٌه ٌوٌه الذاكبة ومتب زا أى

 ًٌل زا الياكًْ ٓراُل وبالش هًا وي بابا

 واساًسك ووآقه اه هقولل وحال أساس

 بااااباااا َا اٌا وص الااا...  ػاحبتً وي تقرب

... 

 الجسم ؿرب استاهل اساسا اٌا:  بَؾب ًهر

ٌٍ  ولساٌها اوزًه روحً طٍذه َا...  نلهتل ا

 ... كوَل



 ... اوزًه وتقولص:  بَؾب لهار

 ؟ ًاازي كوَل ولساٌها:  بؾحل ًهر

ٌٍ زا بالرقن وتتغلص والاااا:  ببَؾ لهار  تا

... 

 بإٌسًاج تسٓر وهً وجهه ٌٔ الهاتّ وأُلقت

... 

 وربًا...  ُتٍت ًٍل اووووِ:  ٌْسها ٌٔ لهار

 ... قْاك ٌٔ َسرل بلوك لرقهل الًهل

 الحالج السور ٌٔ ناى الصي وًسلها إٌل وشهبت

 ٍٓها تسمي بسٍقه طقه ًي ًبارة وناى... 

..  الحٍاه ٌٔ لها لوحٍسَيا وارتها والستها وى

 وٓاه بيس للهًسل رجال ٌْسها تيتبر ناٌت

 ... والسها

Flash back ... 



 ليهله بصلل سهً..  الًجار زاوز وهو االب

 الذبٍج بالهرؼ ورَؾا ناى...  الًجارة وهو

 ال حتً ًألته اربار َرز لن ولمًه... الرٔتٍي ٌٔ

ٌٔ...  به َضَلهن أو َجرحهن  ىنا.... وا َوم و

 بالذقأ واستًضق نالهيتاز ورطه ٌٔ َيهل

 اٌساى َتحهلها ال والتً ٌاًهه رضب ٌضارة

 ... بهرَؽ بالل ٓها ًازي

 َا واز..  نح نح نح:  بضسة َسيل وهو زاوز

 ... نح نح...  بسرًه وٍه هاتٌل وحهس

 المرة َليب ناى الصي القْل وهو)  وحهس

(  اَؾا لوالسها وساًسا َيهل وناى لهار وى

 زاوووز ًهو...  زاوز ًهو َا اتْؾل: 

 الحقووووٌااااااااا

 وَأرصو الغٍَر ػوت ًٌل الجهٍى لٍجتهى

 ... اليام الهضًْ اٌل زاوز



 آرر ٌٔ بجس تسرس الوقت شلل ٌٔ هً ناٌت

 وهًسسه تغبح حتً الجاويه ٌٔ لها ًام

 زرو الصي والسها َتهًً نها نبٍرة ويهارَه

 تسهىل...  الغَر وًص الحلن هصا ٍٓها

 ... الهجاورة الَرٓه وي والستها طهقات

 َا اَه ٌٔ...:  حسث واشا لتري تسرو وهً لهار

 ... واوا

...  ابونً...:  بسرًه خٍابها ترتسي وهً االم

 الهستضًْ ٌٔ أٌه وقالوٌل بٍا اتغلو الجٍراى

... 

 ... ويانً جاَه اٌا...  اٍٍٍَه:  بضهقه لهار

 بسررررًه َال واطً:  الباب تْتح وهً االم

... 

 الحمووً الهضًْ اٌل ووالستها لهار لتصهب

 ... والسها ٍٓه حجس الصي



 َا سهحت لو:  وسرًه تجرري وهً االم

 هو الًجار زاوز الهرَؽ ورات اٌا زنتور

 ... نوَس

 تسٍب زا حغله الٌل:  ًاٌل بغوت القبٍب

 ورم ًًسو حؾرتل زوج..  وسام َا واههال

 حتً وال وًه ووتيالجص الرٔتٍي ٌٔ ربٍج

...  نسا وههلٍي ازاي اٌتو...  ًلٍه نضّ

 الحٍاة بٍي هو ًضاى ازًوله زلوقتً

 ... والهوت

 تحاول لهار وبجاٌبها بضسة تبمً االم لتجلس

 ... تهسٔتها

 َاوا السبب اٌا.... السبب اٌا:  وبماء بحسى االم

 زاوز َا سذوٌٍه وص زا ًًسك الٌل قولتله

...  ابسا نالوً وسهيص بس انضّ روح

 لهار وبجاٌبها...  بضسة وتًحب تبمً وبقٍت

 ... تهسٔتها وتحاول تبمً



 الههرؿه وتأٌت...  ساًتٍي هصا ًٌل لٍهر

 ًًسوا ًلٍها سأل الصي لوالسها  لهار تقلب

 ... استْاق

 ... لهار ٍٓمو وٍي:  بجسَه الههرؿه

...  اٌا:  البماء نحرة وي وتحضرج بغوت لهار

 ... لٍه

 ًاوزك زاوز االستاش:  سَةبج الههرؿه

 ... زلوقتً

 .... ٓااق هو:  بْرحه لتقول تًهؽ وهً لهار

 ٌققها حاجه واول ٓاق أَوة:  الههرؿه

 ... اجٍبل ٓجٍت... اسهل

 قاوت خن..  واطً:  ويها تصهب وهً لهار

...  الققًً بضالها الًأهه والستها بتَقٍه

 ... الههرؿه وى وشهبت



 وتجلس البارزة ٓهالَر  اٌل تسلّ وهً رواى

 .. بابا... با:  والسها بجاٌب

 الهيلقه األجهسة بٍي وي لها َلتْت وهو االب

 َا ٌْسل وي بالل رسي...خ...  لهار....ل...:  به

 وارتل اول وي بالل ورسي...  بًتً

 وراَا أى وًارِ ههضً اٌا...ا...  الغٍَرة

 بًتً َا ًلٍمً ويتهس اٌا..ا...  البٍت ٌٔ راجل

 وارتل واول اٌتً َبارنلل بًار ... 

 هللا اال اله ال اى اطهس...  رب َا وَحْنمن...و

 االب لٍْارق...  هللا رسول وحهسا   أى واطهس

 هً ٓراقه ًٌل بضسة تبمً لهار تارنا الحٍاة

 ٌٔ تسال ال ٓماٌت الغٍَرة وارتها واوها

 ... الوقت شلل ٌٔ ًهرها وي  الحاوًه

Back ..... 



 بإبتساوه البسٍف ًسلهاو تسلّ وهً لهار

 نبٍر َا اَه...  وااااوااااا: جهالها أههرت جهٍله

 ... ٍٓي الهْيوػه والبت...  اَه ًاوله

 ًٌل نسا تقوٌل ًٍب بت َا:  بؾحل االم

 الهْيوػه اليهوم ًٌل...  الغٍَرة ارتل

نر جوة  زي السٌٍا قس زنتورة تبقً ًضاى بتصا

 ... قالها وحهس الواز وا

 اَج االٌسر َلهووووي : بؾحل لهار

 ولسه سًة وًضرَي رهسه واٌا  ارتبقو

 ... وغر َا طمرا...   سًجل

 رب َا الحالل ابي َبيتلل ربًا:  بؾحل االم

 وا ًقبال هسوول ٍُري حببتً َا َال... 

 ... الَسا احقلل

 وا ربًا:  الحًوٌه والستها َس تقبل وهً لهار

 ارله شهبت خن...  واوا َا ابسا وًل َحروًً



 اًتازت نها ًلٍها تَلس حتً ارتها لَرٓه

... 

 الٌل:  بهساح ارتها ُرٓه اٌل تسلّ وهً لهار

 ... الْؾأٍه والقًوات الهحقات ٌٔ ٓاؿحاٌا

 اقوَل وٍة نام بت َا ههههههه:  بؾحل ٌور

 الهسرخه ٌٔ الهٍج تسرًٍ وا قبل ربقً

 ... نسا ًٍهتًا

 تسرٌل وا قبل ربقً اقولل ورة نام بت َا)

 ...( نسا ًلهتًا الهسرسه ٌٔ الهٍس

 لسُه َا بس اَه ًٍهتًا ههههه:  بؾحل لهار

 اتًٍي وذلْه واوا...  بهساح تابيت خن.... 

 لسُه والتاٌٍه اوزًه واحسة صَهن وٍْص

 ًضاى تالت حس وٍْص لله الحهس...

 ... البضرَه وًنلهص



 قاَاللل وص اٌا...  بت:  بجسَة ارزٓت خن

 اَه زنتورة...  زا وحهس بالواز زًوة ولمٍص

 ... ًضاٌه هتبقٍها الٌل

..  رقضٍبً زا وحهس:  بَؾب ٌور

 ٌمبر اوا ًضاى ًًه ابيسي وتقوٍَص

ٌُ... هًتجوز نً وقا نبً اوا ًضاى نوَج اشا  ا

 ... قسم نوَة َاًب وهو زنتورة ابقً

 ٌمبر اوا ًضاى ًًه ابيسي وتقولٍص)

نر وقاٌل... هًتجوز نبر اوا ًضاى نوَس اشا  ا

 ( قسم نرة الًب وهو زنتورة ابقً

 ابقً...  ٌور ست َا واااطً:  بؾحل لهار

 2... زا الهوؿوو ٌٔ ٌْمر وبيسها االول زنتورة

 ... والبسها لتٍَر ُرٓتها اٌل اتجهت خن

 اَه...  زا ًهلته الٌل اَه اٌا:  ٌْسها ٌٔ لهار

 هو وا َوووة...  زا ليهر روٍته الٌل السبص



نلهه هبقً رالظ...  بسء الٌل  اًرِ بيسَي أ

 ...+ زا َاسهٍي ووؿوو اَه

~~~~~~ 

..  ًلٍه وؿيته الصي بسحرها...  بها َْمر ناى

 الجهٍله تْاػٍلها بمل..  الهجًوٌه بحرناتها

+... 

 ال:   ومتبه ًٌل جالس وهو ٌْسه ٌٔ اسالم

...  او...  الْرح اقسم الزم اٌا...  هًٍْى وص نسا

 ... ٓمرة وهللا كب

 ارو هٍحن وهاتّ الحهٍي هاتْه قفالت خن

 ... رواى

نٍس...  ُلف الرقن:  بؾحل هٍحن  قاػس اٌت ا

 ... ػح الهجًوٌه ًٌل ترى



 خن...  ًلٍل ارى قاػس اٌا ال:  بؾحل اسالم

 ًضاى اطوٓل ًاوز اٌا هٍحن..  بجسَة تابى

 ... وهن ووؿوو

 ... اَه ووؿوو:  بإستَراب هٍحن

 اٌا...  تلٍْوىال ٌٔ هًٍْى وص:  بجسَة اسالم

 ؟... ٍٓي اٌت زلوقتً جاَلل

 ..... البٍت ٌٔ اٌا تهام:  بجسَة هٍحن

..:  ويضوقته سٍري ارٍرا ٓهو بحب اسالم

 ... ًًسك وهموى زقاَق رهس

 ....+ إلٍه وشهب ويه الهاتّ وأُلق

 ًجرم ٌاٌسً زي وحل ترتسي ٓماٌت هً اوا

...  بع وبع بع قرب حبٍبً اًٍُه ٌٔ

 وناٌت( ... � زي الهذققه بٍةالجل هً أَوة)

 بتلل وؿوؿاء جلبة وغسرة الهًسل تًنّ

 ... الههرجاٌات



 ًٌل واقْه وهً السقّ تًنّ وهً رواى

... :  الرَضه بتلل  تقوله حتً نرسً

 جاي ونهاى حاسسٌٍ الٌل َا َبجاحتل

 رٌب زاَها رٌب بحهس اٌا ًلضاى..  تقلسٌٍ

 ... الباب جرس أًٍُتها لٍقاكى...  وسوزٌٍ

 ٌست وقس المرسً وي تًسل وهً رواى

 جسسها ََقً طٍٓا أو حجابها ارتساء تهاوا

 ًًس وي الهْتوحه القغٍرة اليباءة تلل وي

 ًًس وي قلٍال ووْتوحه القسم ارر اٌل الرنبه

 َراها ووي جسااا جهٍله ٓماٌت..  الغسر

 ًجرم ٌاٌسً وي ٍٓها آؾل اٌها َقسن

 أٌه وًها اهً الباب لتْتح شهبت....  ٌْسها

 ... ولمي...  اسراء لٍوػل ٌسل الصي هٍحن

 اسراء وػلت...:  الباب تْتح وهً رواى

 الباب اوام واقّ هو به لتتْاجأ ولمي..... َااااا

 واء زلو سمب احسا وناى بضسة بها وحسق



 ٓلن وًه حاال أقل هً تمي ولن...  ًلٍه بارز

 ... هو وجٍٓه تتوقى

 هًا اَه بتيهل اٌت. .. ًااااااااا:  بغراخ رواى

 .... َهااااوااااااا.... 

 لٍهًى ٓهها ًٌل َسه َؾى وهو اسالم

 بت َا هتْؾحًٍا...  َذربٍتل... :  ػرارها

 ... َسه وي رواى لتيؾه...  الهجًوٌه

 .... وجًوٌه َا ااااه:  ًاٌل بغوت اسالم

 ... تستاهل احسي:  بحسم رواى

 اولضيره لها ًَنر وهو ربٍحه بؾحه اسالم

 الضونوالته َضبه الصي اللوى البًً القوَل

 اٌل بًنرة لًٍسل...  حقا ساحرة ناٌت لوٌه ٌٔ

 الهحٍرة اٌحًأاته وى الههضوق جسسها

 ٌاػيه البٍؾاء وقسوها ورقبتها...  الرأيه



 القغٍرة اليباءة تحت وي تنهر التً البٍاؼ

... 

 .. رورو َا نسا وسة اٌل اًرِ ومًتص-

 هى:  ترتسَه لها حتً تبهتً ولن بْذر رواى

ٌٍ وٍَرنص...  استاش َا ًهري كول  برًً ا

 ٌنرت خن...  وسة برؿه اٌا ال...  نسا ٌْسً ٌٔ

 لها ًَنر وهو ؿحل ٌوبه ٌٔ ُارقا لتجسة له

... 

 بس وسة اٌل بيٍسا هو بغً:  بؾحل اسالم

 بسل حاجه البسً جسوه َا روحً...  ُبٍه

 زي البٍت ٌٔ ًاوالها اٌتً الٌل ًجرم ٌاٌسً

ٌٍ واَه  ... زي بتسهيٍها الٌل الهابقه االُا

...  َلهوووااااااي..:  ترتسَه وا اٌل بإٌتباه رواى

 اسالم ؿحمات تحت الَرٓه اٌل اتجهت خن

.... 



 وسة بس وجًوٌه:   رحٍلها بيس بؾحل اسالم

 ... طٍذه َا جهالل َذربٍت

 اسالم لٍصهب...  الباب جرس تْمٍرة لٍقاكى

 ... هٍحن سوي َمي ولن... الباب لْتح

 ... قبٌل وػلت اٌت زا اَه:  بإستَراب هٍحن

ٌٍ لله والحهس أَوة:  بؾحل اسالم  وػلت ا

 ... قبلل

 اوال...  اسقً َا تياٌل كب:  بؾحل هٍحن

 ... رواى والبت واوا ٍٓي

 االوؿه ٌٔ..:  َتصنرها وهو بؾحل اسالم

 اٌا واػال.... بجسَة تابى خن...  هسووها بتٍَر

 ... ٍٓه نلهتل اٌل الهوؿوو ٌٔ اٌت ًاوزك

 ... الغالوى ٌٔ ٌقيس تياٌل تهام:  بجسَة هٍحن

 .... لٍتحسخا الغالوى اٌل واتجها



 نًت اٌا نسا بغراحه...  هٍحن:  بجسَة اسالم

 ًضاى الذقوبه وى المتاب نتب اًهل ًاوز

 بيس ٌذلٍه والْرح...  احراج بًٍا ٍٓه وٍبقاش

 وي احروها زًاو وص ًضاى تذلع وا

 وي براحتها تيلٍهها وتمهل تتيلن اٌها ٓرػه

 ... رأٍل اَه ها... َضَلها حس وا ٍُر

 هو ٓمر ٓقس...  ػاحبه بتْمٍر بإًجاب هٍحن

 لو َتهًً وناى الهوؿوو ٌْس ٌٔ اآلرر

 ... هصا َحسث

 البت أى رُن ػاحبً َا وهللا:  بْذر هٍحن

 خن...  حبتها اٌل حلو حنها بس... وجًوٌه زي

 بس... ووآق ٌْسً ًي اٌا.. بإبتساوه تابى

 رأَها ٍُر وي حاجه اًهل وًٍْيص كبيا

 ... كبيا وواوا هً

 ونلهًً وقتل رس...  تهام:  بإَهاء اسالم

 ... زلوقتً بقً اٌا ههضً اٌا...  الرز قوٌل



 الرز اقولل بمرة هملهل تهام:  بإَهاء هٍحن

... 

 وجلس الباب اٌل ػسَقه بإَغال قام خن

 ووالسته رواى َقًى نٍّ ٌٔ رحٍله بيس َْمر

 َقلق أى ابًتها ًٌل ستذاِ أٌها َيلن التً

 وهً  وا طّ حسث أى وقلقه لقب ًلٍها

 ...+ بيس تتسوج لن

~~~~~ 

 ٓهو... له رقف ٍٓها بحقه َْمر جالسا ناى

...   َتحساه ووقّ أحس َتجرء لن الصي الًهر

 القرَقه بتلل أٌهن َيلهوى ٓجهٍيهن

 بال َؤنل الًهر َتحسي ووي الًهر وىَتحس

 ...+ طْقه

 تهي هتسٓى اوووي قرَب:  ٌْسه ٌٔ آزم

ٌٍ تْمر اٌل ُلقه  ... السٍؤٌ اسالم َا تتحسا



 ... هاتْه رٌه تْمٍرة ػوت لٍقاكى

 بتقول...  الو:  وَجٍب الهاتّ َلتقف وهو آزم

 تهام...  الجاي االسبوو المتاب نتب.. اَه

 القاًه تسرل وا قبل الٍوم ٌْس ٌٔ ًاوزك

 ًاوزة ًًٍه قسام تموى بس..  تذقْها

 أَوة...  قساوه بتتذقّ وهً َضوٓها

 ًاٌل بغوت تابى خن... ًًسي الٍْال وتجٍبها

 الهاتّ وأُلق...   ٓاااهن ُلقه ًااوز وص....

 .... اآلرر القرِ رز َسهى أى زوى

 أى قبل....  وجسزا بحقه وبتسها لٍجلس

 ... ومتبه هاتّ ٌٔ ةالسمرتٍر  رؿوي َقلب

 استاش ابيتٌٍل رؿوي آٌسه:  بجسَة آزم

 اجتهاو وٌنهً....  زلوقتً الهمتب  ًٌل

 ...+ ساًه بيس الهوهٍْي وى وهن

 ... ًٓسم َا تهام:  اآلرر القرِ ًٌل رؿوي



 ...+ رٍٔسها بها أوره وا لتْيل رؿوي وشهبت

 أى بيس ًٌل ومتب اٌل تسلّ وهً رؿوي

 .... بالسرول لها أشى

 ًاوز آزم وستر..  ًٌل استاش:  بجسَة رؿوي

 ... زلوقتً الهمتب ًٌل حؾرتل

 شلل وًص َراها لن ٓهو هأهه بإبتساوه ًٌل

 خن...  بحبها ٍٓه لها اًترِ الصي الٍوم

 بوساوته الهيهوزة وجسَته رطسة استياز

 بيٍوٌه الوساوه طسَس ٓيٌل الضسَسة

 االطقر  وطيره الجهٍله االوية السوزاء

 وجسسة القهحٍة وبضرته للبًً لهألا

 ... الجهٍل الرَاؿً

 اٌسه َا تهام....:  ويها ورة ألول بجسَة ًٌل

 ... زلوقتً اٌتً اتْؾٌل.. رؿوي



...:  الجسَة قًاو وراء ارْته بإستَراب رؿوي

 ... ًٓسم َا تهام

 حسى زارلها ؤٌ الهمتب وي رؿوي وررجت

 ٓؾتهر  ألٌٍ وًً ُاؿب اهو...  سببه تيلن ال

 ربها او...  ٌل وضاُبته ًٌل اًتست ألٌٍ ام... 

 رؿوي آاقت الْمرة هصا ًًس..  أحبه الٌٍ

 .... نحٍرا ٌْسها وأٌبت

 واًسة اٌا...  ال:  ٌْسها ٌٔ بَؾب رؿوي

ٌٍ هحب وص...  ٌْسً  زي نلهن ألى تا

 طهواتهن ًضاى البًت ورا بٍجرو بيؽ

 وآتمري رؿوي َا ٓوٌق...  بس الحقٍرة

نرتها أًازت خن...  ٓوٌق اَه ًهل هاساو  شا

 ...+ رقٍبها الحقٍر اساوه ناى حٍج للوراء

Flash back الهاؿً ٌٔ لها حسث لها 

 رأسا حٍاتها قلب الصي الٍوم ٌٔ ورغوػا

 . ...+ًقب ًٌل



 ٌٔ والستها تساًس الهقبد ٌٔ وهً رؿوي

 وي تغسح هاتْها رٌات لتسهى....  القهً

 ... ُرٓتها

 ارز هروح واوا َا ازٌل بيس:  ىبإستٓصا رؿوي

 ... التلٍْوى ًٌل

 واطً واطً:  القهً ٌٔ بإٌضَال االم

 ... روحً

 ... هاتْها ًٌل للرز رؿوي لتتجه

 الهتغل هوَه قرأت أى بيس بسيازة رؿوي

 ... رقٍبها أٌه وًلهت

 ... حبٍبً َا اصَل...  الو-

 احٌل....:  بذبج اآلرر الجاٌب ًٌل هو لٍرز

 بْحٍح قال خن...  زوزو َا هاسهيت حبٍبً

 رؿوي َا وًل زًالى اٌا بس...  االٓيً َضبه

... 



 ... بس لٍه:  بسًل رؿوي

 َووٍي بقالل ًضاى:  بذبج أساوه

ٌٔ بٍا اتغلتً وال وملهتًٍص  اَه ًهلت تير

 ... ورة نل زي بتاًتً الهأوورَة ٌٔ

..  قلبً َا وًً وتسًلص:  برِ بحسى رؿوي

 واوا وى وضَوله ًتن وهللا بس اسْه اٌا

 ٌاسً اٌت وبيسَي...  بْرحه تابيت خن..  وبابا

 ... نتابًا وَتمتب اسبوو نلها أى

...  ٌاسً وص كبيا ال.. :  آيً بذبج أساوه

 ... وْاجأه وحؾرلل اٌا بس

 ... اَه وْاجأه:  بإستَراب رؿوي

 السٌٍّ هسٓه وي اقترب ٓقس..  بذبج أساوه

ٌٔ واٌتً ٍتالب قسام اٌشٌل... :  القصر  َال... تير

 .... تحت واالقٍمً زقاَق رهس وستًٍمً



 زلوقتً البٍت تحت اٌت:  بإستَراب رؿوي

 أى زوى الذف اُلق أٌه لتتْاجأ...  الو... الو... 

 ... رزها َسهى

 جاَبٌل تالقٍه:  بسيازة ٌْسها ٌٔ رؿوي

 اتحجج الزم اٌا...  وٍالزي ًٍس ًضاى هسَه

 .... واٌسل حاجه بأي

 ... تقبد اوها حٍج الهقبد اٌل شهبت خن

 زقٍقه هًسل اٌا واوا... احن:  بحهحهة رؿوي

 ... وجاَه

 ... لٍه:  بإستَراب االم

 بتاًً الرػٍس رلغت أػل:  بمصب رؿوي

 ... واجً اطحي السًترال ٓهًسل...

 وتتأررَص بس حببتً َا واطً:  بإَهاء االم

 وص لو ٓلوس الضٍْوٌٍرة ًٌل وي رسي.. 

 .... ًويان



 ال...  ال....:   تًسل وهً بإستيجال رؿوي

 ... واطٍه اٌا َال وياَا

 أى تضير زارلها ٌٔ ولمي رؿوي وٌسلت

 .... الحسوث وطل ًٌل سٍٓا طٍٓا هًاك

 رقٍبها وجست وا بيس بإبتساوه رؿوي

 بوساوته ًَتنرها سٍارته ًلى وستًس واقّ

 ٌقٍب رتبه طركه هابف ٓهو... الهيهوزة

 اليٍوى بتلل الضسَسة اوتهبوس وَتغّ

 وجسسة الجهال طسَسة اللوى اليسلٍة

 تهرًَاته ٌتٍجه اليؾالت وْتول الرَاؿً

 ٌٔ المحٍرات أوقى وها طركً ألٌه الٍووٍه

 الوسٍن طمله بسبب األوٌل الًنرة وي حبه

 الحلن هصا ولمي...  تراه ٓتاه لمل حلن وأٌه

 رُن أٌه ويرٓه بهجرز لمابوس َتحول

 َتلقً زٌٍّ حقٍر أٌه إال ضسَسةال وساوته

 وي هللا حروه طّ اي لٍْيل نبٍرة رطوة



 بأًؾاء واتجار ووذسرات سالح وتهرَب قتل

 وجهه ٌٔ َقّ أى َستقٍى احس وال... البضر

 حقٍر زٌٍّ واَؾا...  ًالٍه رتبه شو هابف ألٌه

 ووي جهالها أجل وي رؿوي رقب ٓقس

 ٌٔ َروٍها أى قبل ويها قلٍال َتسٌل أى أجل

....  اَؾا الذْاء ٌٔ َسَرها التً السًارة طبمه

 أو بها ارتبف ٓتاه بأي قبل وي هصا ٓيل وقس

 ٌٔ الْتٍات هؤالء أور لًٍتهً ٓترة رقبها

 إال أحس وًه َذرج ال الصي القرَق شلل

 اٌها هي التً رؿوي ونصلل...  بالهوت

 ...+ القرَق ٌْس ٌٔ ويهن ستًتهً

 اتأررت يلصو...:  ًاطقه بإبتساوه رؿوي

 .... ًلٍل

 حاجه وال تأرٍر وال ابسا ال..:  بذبج هو لٍرزِ

 ... تياٌل َال...



 الهْاجأة هً...  ٍٓي اجً:  بإستَراب رؿوي

 ... هًا وص

 بيٍسة...  هًا وص روحً َا ال:  بذبج أساوه

 ... وتذآٍص هًتارر وص هًا ًي طوَه

 السٍارة ٌٔ بجاٌبه ترنب وهً بإَهاء رؿوي

 ... شلل وي َهًيها زارلها ٌٔ ولمي

 ٌٔ ونلن طبه وماى اٌل السٍارة لتًقلق

 ..... وذٍّ طملها ًهارة

 ....لٍه هًا جًٍا احًا هو... هو:  بذوِ رؿوي

 ... هًا الهْاجأة ًضاى:  بذبج أساوه

...  وْاجأت ًاوزة وص ال.. ال:  بذوِ رؿوي

 ... راَْه اٌا اساوه َا بلٍس البٍت رجيًً



...  رقٍبل اٌا..  اَه وي اَْهر:  بذبج أساوه

 اٌها واخق اٌا...  بذبج تابى خن..  بس تياٌل

 ... هتيجبل

 بالله اساوه َا روحًً...  ال:  برٓؽ رؿوي

 ... ًلٍل

 الحقٍقً وجهه ًي نضّ وقس أساوه

 هو... اول روح َا هتستيبقً اٌتً:  الحقٍر

*** ... ال بًت َا رروجه زي الحهام زرول

 طيرها بضس قام خن... تٍرن ًلٍمً ػبرت اٌا

 لن التً ػسوتها وي لتٍْق السٍارة رارج

 .... أواوها الصي هصا وي بيس تستوًب

 اٌت حقٍر َا سبًً اوًااااااا:  بغراخ رؿوي

 ... سبًً اَه وًً ًاوز



 ًاوز اٌا هيرٓل اٌا:  وربج بحقارة أساوه

 ػرارها تحت طيرها بضس وقاام...  اَه وًل

 ...+ الهستهر

ٌٔ  هًاك بأى اوها طيرت...  الوقت اهص و

 بههاتْه ٓقاوت...  ألبًتها حغل رقب

 ... لٍأٌت والسها

 البت الحقًً...  اوام َا أَوة:  بغراخ االم

 تلٍْوٌها تضحي طوَه وي ٌسلت رؿوي

 ... زلوقتً لحس ووجتص طحي ٓغل ًضاى

..  اَه بتقوٌل:  بذؾه اآلرر القرِ ًٌل إوام

 الذف وأُلق.. . زلوقتً جاي اٌا كٍب كٍب

 ...+ وًسله اٌل وشهب ويها

 هصا ولمي َترنها أى وتترجاه تغرخ ناٌت

 زوى والؾربات الرنالت لها َلقً ناى الحقٍر

 .... رحهه



 ابيس اَه ًاااااوززز اٌت:   وبماء بغراخ رؿوي

ًًً ... 

 اَه ًاوز اٌا هيرٓل اٌا:   بذبج أساوه

 َوم نل نسا هتيهٌل ًضاى نوَس واتيلهً

 ػراخ تحت وققيها بلوزتها بضس قام خن... 

 .... رؿوي

 بًت َا ارررسً:  وُؾب بذبج أساوه

 ازاي ابونً وهيرِ هيرٓل اٌا*** ... ال

 تسرل وا قبل وًً استأشى ابقً َقوٌل

 ٌٔ تؾربه وهً.. إلٍه بضسها قام خن...  البٍت

 رى طّ َحسث أى وقبل...  َبتيس لمً ػسرة

 .. ماىاله ٌٔ ػوته لٍغسح رؿوي هاتّ

 وقاوت ًًها ابيازة ٌٔ ٌجحت وقس رؿوي

 ٌٔ بجاٌبها ووؿوًه ناٌت بسهرَه بؾربه

...  وًٍه ٓقس حتً.... الليًٍه الضقه تلل

 بغرااخ الهاتّ ًٌل تجٍب وهً رؿوي



 وناى الحقٍر رقًًْ الحقًًٍٍٍ بااااااابااااا...

 ... البماء ٌٔ اٌْجرت خن ًاوز

 اٌتً:  وػراخ بَؾب اآلرر القرِ ًٌل ابوها

 .... اٌققًٍٍٍ ٍٓي

 جابًً ويرٓص ويرٓص:  ببماء رؿوي

 واولته****) اسهها حته ٌٔ وققوو وماى

 ( ... اليًواى

...  بسرًه ًًسك وي اتحرنً:  بغرااخ ابوها

 اٌل وشهب الذف ويها واُلق... جاَلل اٌا

 وقازها...  تترنه لن التً ووالستها هو سٍارته

 هصا براخي وي ًَقصها حتً ابًته تجاه بسرًه

 ...+ َرحن ال الصي الحقٍر الصٔب

 به لتتْاجأ ولمي الباب لتْتح وجرت رؿوي

 ... جٍسا الباب وََلق َسحبها وجسزا



:  تستيقْه أى تحاول وهً بغراخ رؿوي

 رقٍبتل اٌا ًلٍل حرااام اَسَل ابوس

 ... نسا تيهل لٍه وراتل وهبقً

ٌٍ وْمرة اٌتً هو... :  ًاٌل بؾحل أساوه  ا

 بجس ال هههههههه....  هتجوزك تنً

....  نسا قالت الٌل ٍٓهن الوحٍسة...  ؿحمتًًٍ

 وتيرٍٓص اٌتً هو...  بذبج وًها اقترب خن

ٌٍ  ونلهن واحسة ٥٢ َجً قبلل رقبت ا

 وا بالنبف زي... للسًارة الهغٍر بٍهن اٌتهً

 ... ٍٓمً هٍحغل

 حٍواى اٌت...  اٌت:  وتْاجأ بغسوه رؿوي

...  بضسة بغْيه قاوت خن وحقٍر وصباله

 بأسوء وَسبها طيرها وي هو لٍهسمها

 حتً بقًها ٌٔ بضسة وَؾربها....  األلْال

 .... ٓهها وي السواء بغقت



...  آلهتها بقوة ويستها ٌٔ َؾربها وهو أساوه

...  بالقلن تؾربًًٍ اٌا*** .... ال بًت َا: 

 ***ال بًت َا الًرٓل وربًا

 .......حقٍررررر اٌت:  ألهها وي بغراخ رؿوي

 سهى ٓقس الضقه هصة والسها لٍقتحن

 التً الههجورة الهًققه تلل ٌٔ ػرارها

 ... له وػْتها

 وطل ًٌل ناى الصي اساوه َضس وهو االب

 ابيس***  َا*** ال ابي َا...:  ابًته اُتغاب

 *** َا بًتً ًي

 وقس... الجٍص ٌٔ لواء ٓهو وًه بغسوه أساوه

 ... اٌا...  ا:  وذققه َْسس

 هصا وجهه ٌٔ سالحه برٓى والسها لٍقوم

 اَسَل وارٓى... ًًها ابيس:  قأال...  الحقٍر

 ***... َا ًلٍل وقبوؼ اٌت....  لْوق



...:  وحله حقٍر طّ لْيل رقف وقس أساوه

 سالحه أررج بذْه خن َسه برٓى وقام.. حاؿر

 خن... قلبه أػابت رػاػه والسها وؿرب

 ... بحسرة غرخوت تبمً ناٌت التً والستها

 بااااااااابااااااااا وااااااااااواااااااااا:  بغراخ رؿوي

 .... لٍٍٍٍٍٍٍٍٍه ووتهن حقٍٍٍٍٍٍٍٍر َا

 جرَهه اي َرتمب لن ونأٌه وبااله بال أساوه

 تابى خن...  كرَقً ٌٔ ًأق هٍبقو ناٌو...: 

 هٍحبسًً ناى ابونً وبغراحة...  بذبج

 ... زوزو َا اتحبس َرؿٍمً

 الااااا باااااباااااا واااااوااااااا:  بغراخ رؿوي

 ... وتهوتووووووش

 تذرسً وا:  طيرها وي َضسها وهو أساوه

 َمهل أى قبل ولمي*** ال بًت َا بقً

 رػاػه إخر  وٍتا االرؼ ًٌل وقى نالوه



 ناى واى حتً ابًته ًَقص حتً والسها أكلقها

 ... الهوت وطل ًٌل

 باااااباااا.: .. والسها تجاه تجري وهً رؿوي

...  تسٍبوٌٍ وا ًلٍمن بالله..  وتهوتص

 ... ٓووووق ٓوووق

 بالل رسي...خ:  أٌْاسه آرر َلتقف وهو االب

 حس ألي وتآوًٍص... رؿوي َا ٌْسل وي

ٌٍ...ت  رؿوي تارنٍي واوها ابوها وات خن...  تا

 .... وتبمً وتغرخ تياٌٍ

 وتسٍبوٌٍٍٍٍٍٍٍٍص الاااااااااااا:  بغراخ رؿوي

....7 

 رؿوي قررت....  الحازخه تلل وي طهر وبيس

 وهً بلستها ًي بيٍسة جسَسة حٍاه تبسء أى

 اٌل وسآرت وًسلها وباًت...  االسمًسرَه

....  اآلزم بضرنات اليهل لتبسء القاهرة



 طيرها ٓقغت...  نلٍا طملها بتٍَر وقاوت

 وجهالها أٌوختها َذًْ لبس ولبست القوَل

... 

Back +..... 

 ومتبها هاتّ ػوت ًٌل طروزها وي قتآا

 ًهل أوراق له تجهس أى َرَس آزم وسَرها وناى

 أى بيس....  ًهلها وتتابى لتصهب...  وهن

 ....+ واوها والسها ًٌل ترحهت

~~~~~~~ 

 سيٍسة وهً الجاويه وي تذرج ناٌت

 نل بتوػٍلها أورها نٍّ تتصنر أى ٓبهجرز...

 ولمي...  بإهتهاوه نحٍرا تسيس ناٌت َوم

 ػسَقتها حًٍي لتقاكيها...  تسوم ال السيازة

 زوٍلتها اقول زًًً الهرة هصة ولمي الجسَسة

 ... وجسزا بها تحتل اال اسراء أرازت ٓقس ٓقف



 سوسو َا وًً زًالٌه اٌتً هو:  بحسى حًٍي

 ... ػاحبتل اٌا... 

...  بس ًلٍمً اتيرٓت اٌا ال:  برسهٍه اسراء

 حًٍي َا احهبغر ...  ػحاب وص احًا إٌها

 ... ًاجبًً وص حٍاتل اسلوب اٌتً

 ًضاى اَه ًهلتلل اٌا لٍه:  بَؾب حًٍي

 ... نسا تقوٌل

 لبس وص زا لبسل بغراحه:  بهسوء اسراء

ٌٍ...  بالش َا ػح تتحجبً َا وحجبات  وتا

 والز بتملهً اٌل ٍٓمً ػسوتًً حاجه

...  رالع ًمسل اٌا..  طوَه وًْتح بإسلوب

 وا لحس ػاحبتل  هبقً وص اسْه ٓأٌا

 بمل بٍمً برحب هتالقًًٍ ٌْسل تٍَري

 جسااا َضرًًٓ ناى اٌا وًلْمرة... سيازة

 وا بيس بس َضرًًٓ ولسه...  ػحاب ٌْؾل

...  نهاى ًضاٌٍ وص ٌْسل ًضاى تتٍَري



 حًٍي تارنه وشهبت األرٍرة جهلتها قالت

 حتً هً ٓهي... الٍَم وي تًْجر تماز

 .... ًلٍها تيسل

 ٌْسل وْمرة اٌتً..:  وُل بٍَم حًٍي

 ووص... هيرٓل بقً اٌا...  َيًً طرَْه

 ... اسراء َا وًً اقل هتبقً

 ...+ وا لضّ تذقف وشهبت

 لتغسم تهضً ناٌت التً اسراء ًًس أوا

 ... وا بضذع

 وذستص ويلص اسْه احن:  بأسّ اسراء

 ... باٌل

 ... قهر َا َههل وال:  برٓق هسي

 .... َا طمرا  ...: بضمر اسراء

 ... هسي اسهً هسي:  بهقاكيه هسي



 ... هسي َا طمرا:  بهسوء اسراء

 بقً اَه نلٍه ٌٔ اٌتً هو.... : بإبتساوه هسي

 ؟...

...  كبٍه ًلوم نلٍه...:  وهاخله بإبتساوه اسراء

 ؟... واٌتً

...  الملٍه ٌْس ٌٔ ويانً:  بؾحل هسي

 ... أوٌل اٌا... نام ٓرقه  اٌتً

 أوٌل نهاى اٌا ٌقهتغس وص:  بؾحل اسراء

... 

...  وياَا حس ًرٓت ارٍرا َااااه:  بْرحه هسي

 وال حس اي وويرٓص الملٍه ٌٔ لٍا َوم اول زا

 وهمي...  بإحراج تابيت خن...  ػحاب لٍا

 ... بالش هساَقل لو...  ػحاب ٌبقً



 اٌا..  لٍه تؾاَقًًٍ ال:  بؾحل اسراء

 وبيسَي...  ػاحبتً تبقً جسااا َضرًًٓ

 .... هسهس َا ترموح طملل

 نهاى واٌتً...  لله الحهس:  بْذر هسي

 تبقً وًل كلبت نسا ًضاى وحترم طملل

 ... سوسو َا ػاحبتً

 بهًاسبه اٌسووً ًٌل اًسول رأَل اَه

نتر بيؽ ًٌل وٌتيِر الجسَسة ػساقتًا  ... ا

 سهيتل لو رالتو... اٌسووً:  بؾحل اسراء

 .... هتهوتل

 نسا نهاى واوا سهيل ووٍي:  بؾحل هسي

 نسا ًضاى بتحبه واواتل طمل بس... 

 ... رالتل قولتً

 اٌتً تيٍضً واوا اٌا ال:  وحسى بهسوء اسراء

 ... هًا رالتو وى ًاَضه اٌا... 



 جسااا اسْه اٌا ًَهاااار:  واسّ بتأخر هسي

 ... باٌل وذستص

 بهساح تابيت خن... َههل وال:  بإبتساوه اسراء

 ًلٍه هتيسوًٍا ٌلال االٌسووً ٍٓي وبيسَي...

 ... ٌسٍتً وال استاشة َا

 َا بًٍا َال...  اَه اٌسً كبيا ال:  بؾحل هسي

 االٌسووً لتًاول الْتاتاى وشهبت...  نبٍر

نحر ولٍتيارٓو  رسوٌٍ.... ) بيؾهن ًٌل ا

 2(�� ويانو

 ~~~ ستووووب

 وي ًضر التاسيه ٌٔ طابه....  ًهاز هسي

 اليلوم هنلٍ وي االوٌل السًه ٌٔ...  ًهرها

 كابى شات ورحه ٓتاه هسي...  القبٍه

 الذهار ترتسي ٓماٌت اَؾا ووتسًَة اجتهاًً

 ًٍوٌها وى االٌاقه ُاَه ٌٔ جيلها وها



 قلٍال السهراء وبضرتها اللوى اليسلٍه

 رأيه حقا ٓماٌت...  الههضوق وجسسها

 الًاس وي المحٍر أٌنار ووحف الجهال

 تْوقها اٌل هباالؿآ الرأيه وارالقها لتسًَها

 قرَب حً ٌٔ والسَها وى تيٍص...  السراسً

 تغَرها واحسة ارت ولسَها الجاويه وي

 ....+ الحاٌوي الحالج الغّ ٌٔ بسًه

+~~~~~~~ 

 نٍّ...  اروها لها قاله ٍٓها تْمر ناٌت

 .... ستوآق

 َوووة... ػح أٌه طاَْه اٌا:  ٌْسها ٌٔ رواى

 .... بتحبٍه وص اٌتً بس رواى َا

 وص اَه وٍٓها...:  ٌْسها ًٌل الرز اوزلتي

نٍس...  واحسة ورة هٍجً الحب هو...  بحبه  ا



 اٌا...  تابيت خن... هحبه المتاب نتب بيس

نتر أٌه واخقه  ... ًلٍا هٍحآم اٌساى ا

 أٌها ووالستها هٍحن وتذبر ُرٓتها وي لتقوم

 أَؾا ٓهً السُارَس والستها لتقلق وآقت

 .... الْمرة بهصة بضسة وترحب ووآقه ناٌت

 أسيسه وها...  بهوآقتها اسالم هٍحن لٍذبر

 ًلٍها سٍحآم أٌه اروها ووًس نحٍرا

 .... لها السوج ٌين وسٍموى

 الصي الٍوم....  الهًتنر الٍوم جاء وارٍرا

....  ٍٓه لها الياطق واسالم رواى قراى سٍيقس

 نٍّ...  الٍوم هصا ٌٔ سٍحسث واشا تري

 هصا احساث ستموى ٍّن...  آزم سٍذقْها

 .... الٍوم

 ... تابيوٌٍ

 .... وجًوٌه ًضقت#



 الرواَات وآٍا...  َوٌس اَه. بقلهً

❤ + 

 قراء طوَه َا المووًتس ٌٔ توقياتمن قولو

 +�ػاوتٍي

  ❤ ًضرة الحاٌٍه الحلقة

  ❤ ًضرة الحاٌٍه الحلقة

 ناٌت...  الهًتنر الٍوم جاء وارٍرا

 وساق َس ًٌل اىرو وًسل ٌٔ االستيسازات

 حرم ستغبح الوحٍسة ٓإبًتهن...  َقال نها

 جهٍيها اليأله ناٌت...  الٍوم السٍؤٌ اسالم

 وتوؿٍب تحؾٍر وي الهًسل ٌٔ تيهل

 القاًه اٌل الصهاب قبل للؾٍوِ الهًسل

 ًقس وى الذقوبه بها سٍقام التً المبٍرة

 ... القراى



 الذوِ قهه ٌٔ ناٌت التً...  رواى ًًس أوا

 2... الٍوم هصا ٌٔ لقلقوا

 بقً قلق نْااااَه َوووة...:  ٌْسها ٌٔ رواى

 ابقً الهْروؼ زا ٍٓه اٌا الٌل الذوِ اَه

 ... البًات زي ٓرحاٌه

 ... ًاٌل بغوت االم لتقاكيها

 الٌل السرَبه ٌؾًْ زززٓته َا قووووووً-

 اٌؾّ ارونً اوؿه زي ٍٓها قاًسة اٌتً

 ... وًها

 تْمٍري ققيتً واوا َا َووووة:  بسهق رواى

 ... قساول اهً وًؾْاها اٌا وبيسَي...

 اتًٌٍل قووً السرَر وتحت:  بيغبٍه االم

نٍب ٌؾًْ  ... السرَر تحت الٌل المرا



 هٍجو الؾٍوِ هن واوا َا:  بؾحل رواى

 أل وال وًؾٍْي َضوٓوٌا السرَر تحت َبغو

... 

 ... اقوول اجً وال هتقووً:  بَؾب االم

 قاَهه رالظ:  وماٌها وي تًف وهً رواى

ٌٍ اػال قالل وٍي بالله وأقسن  ...+ قاًسة ا

 كهً وي الهًسل ٌٔ ًهلهن الجهٍى وتابى

 وػول لحٍي الهًسل وترتٍب القيام

 ....+ الؾٍوِ

 ًهلها لتمهله الهقبد اٌل رواى أم لتصهب

 .... قلبها ٌٔ بورسة طيرت ولمًها

 ًارٓه وص َستر ربًا:  ٌْسها ٌٔ رواى ام

 َا بًتً َا َحهٍمً ربًا..  لٍه رَحهوست وص

 ...+ رٍر ًٌل اٌهارزة وَيسي رب

~~~~~~~ 



 ٌٔ به الذاظ السباحه حهام ٌٔ جالس ناى

 ٓذاوتها ٌٔ القغر تضبه التً ُرٓته

 ....+ واتساًها

 حهام حآه ًٌل َستًس وهو بإبتساوه آزم

 ٌٔ جيلته التً الهبتله بيؾالته السباحه

 ... والغالبه الجهال ُاَه

 البٍؾاء اسًاٌه أههرت ربٍحه بإبتساوه آزم -

ٌٔ ابي َا هتيرِ اٌهارزة رالظ....:   السٍو

 قبلل ًرٓها ابوك الٌل الًهر نلهه ويًً

 ... هيرٓهالل بقً اٌا...  َيرٓهالل ٌسً بس

 حهام ٌٔ وجسزا بإحترآٍه لٍسبح شهب خن

 االول الهرنس ًٌل حغل بقل ٓهو السباحة

 سي ٌٔ وهو باحهالس ٌٔ الجههورَة ًٌل

 ...+ واهر سباح حقا ٓماى...  ػٍَرة



 آزم لٍلتققه...  هاتْه رٌات سباحته لٍقاكى

 ... الهتغل ًٌل وَجٍب

 ٌْص...  اٌهارزة أَوة....:  حاز وػوت بجسَة آزم

 حاجه اي ٌٔ ُلقت ولو...  ًلٍه اتْقًا الٌل

 ... التهي هٍموى ووتل

 السباحه حهام وي وررج... الذف اُلق خن

 اليهل اٌل َصهب حتً خٍابه لٍرتسي وشهب

+.... 

+~~~~~~~~~ 

...  جسَس وي اليضق قواًس ًلهتل لو واشا

 نٍّ...  ٍُري الحس تموٌٍ ولي ولمً ٓأٌتً

 اجلل وي وقلبً ًقٌل تغارو جيلتًً

 ال رأًات جهٍيمي أى آوًت الصي واٌا...

 ...+ لضّ تغلحي



 الجسَسة ُرٓتها ٌٔ الؾحً تغٌل ناٌت

 اٌتهت... اليشَسة والستها هللا َضًْ أى وتسًو

 تصهب حتً خٍابها ترتسي وقاوت ػالتها وي

 الذْاء ٌٔ الهستضًْ ٌٔ والستها صَارة اٌل

 ... لها السجاى الهتمبر رروج بيس

 هْؾل وص اٌا هو وا ال...:  ٌْسها ٌٔ رحهه

 َهضً هستًاه اٌا...  نله اليهر وحبوسه

 كهيا ساًه ٌع القغر برة اكلى وهحاول

 ارتست خن...  نسا هيهل أَوة... واجً واوا ًٌل

 ؿٍق اسوز بًقال وي الهموٌه خٍابها

 ػورة ًلٍه وقبوو نن ٌع ابٍؽ وتٍضٍرت

 ... نرتوٌٍه ٓتاه

 اسهته نها السجاى لتجس االسْل اٌل وٌسلت

 االرري ٓوق قسم واؿيا تمبر بمل جالس

 ًي ًبارة ناٌت والتً االٌٍقه خٍابه ورتسي

 أههر ابٍؽ قهٍع أسْلها ءسوزا بسله



 ساًته َسه َشَي اليرَؾه ػسرة ًؾالت

 وي اسوز وحصاء Vasheron وي الحهي ُالٍه

 جسااا وسٍها ناى...  اليالن ٌٔ الهارنات اٌُل

 او حتً لها ًَنر ولو تتهًً تراه وي ٓمل

 الهرب تتهًً ناٌت هً اال..  حبٍبها َموى

 ... وًه

 ... رالذٍ ػباح:  ػْراء بإبتساوه رحهه

 قراءة ٌٔ وًضَال ناى الصي احهس لًٍتبه

 حاسوبه أوام االٌترٌت ًٌل البورػه ػْحات

 وًٍي وهٍجً... :  بسذرَة لٍرزِ...  الذاظ

 ... طاَْل اٌا وا كول الذٍر

 وا..  نسا وؾاَقاك اٌا كالها...:  بَؾب رحهه

 بٍحب القف هو وال ارً َا اوضً تسٍبًً

 ... رًاقه



 زا الهوؿوو ٌٔ اتملهًا اهي:  بسذرَة احهس

 تتملهً َيًً...  بْلوسً رساوه هًا اٌتً.. 

 ... حلو اسٍازك وى

 َا حقٍر َا ًًٍل ٌٔ رساوه:  بَؾب رحهه

 ... صباله

 ُؾبه ٌٔ َتحمن أى َستقى َيس ولن احهس

 بقوة بضيرها واوسل وماٌه وي ٓقام... 

 ... آلهتها

 وْمرة اٌتً***  َا حقٍر الٌل زا وٍي -

 تسوٌق سمتلل ًضاى هو...  وٍي ٌْسل

 ... هيرٓل بقً اٌا...  ٍٓها

 ػْيته قوة ووي بضسة بغْيها قام خن

 ... األرؼ ًٌل لتسقف... وًٍها ٓقست

 ... ٓوٌق...  رحهه.. ر...:  بقلق احهس



 وًه القلق ٌنرات تحت ُرٓته اٌل وحهلها

 الضيور هصا ًَتابه ورة ألول...  ًلٍها والذوِ

 ٓحتً...  ٓتاه َا ٌب ٓيلتً اواش...  هصا نٍّ....

 ... ًلٍها همصا بالقلق أطير لن االوٌل زوجتً

 سرَره ًٌل وَؾيها الَرٓه اٌل بها لٍسلّ

 .... ورة ألول برٓق

:  آاقتها َحاول وهو طسَس بذوِ احهس

 اقغس ومًتص اسّ اٌا... اٌا...  ٓوٌق... رحهه

 .... ٓوٌق...  ًغبتًًٍ اٌتً بس

 وحاول ُالٍه رًق زجاجه وحهل قام خن

 .... استْاقت حتً بها آاقتها

ٌٍ...  ٍٓي اٌا...ا..:  بؾيّ رحهه  وتصنرت خوا

 آيً ونأٌه وماٌها وي هبت حتً حسث وا

 ... لسُتها



 حرااااام... :  وبماء وػراخ ًاٌل بغوت رحهه

...  بقً وًً اٍٍٍَه ًاااااوز اٌت ًلٍٍٍٍل

 اٌا ًًًٍٍٍٍ ابيسززز بس ورَحًً ووتًً

 ....+ ببتتيببب

 ٓأرصها الحاله هصا ٌٔ َراها أى هو َستقى لن

 ونأٌها بضسة ًلٍها َسه وأحمن... أحؾاٌه ٌٔ

 حتً نتْه ٌٔ رحهه ؿرب رُن...  وًه ستْر

 ... ًًها َبتيس أى َستقى لن أٌه إال َترنها

...:  أشابها بغوت اشٌٍها ٌٔ َههس وهو احهس

 حببتً َا اهسي..  اسّ اٌا..  اهسي...  رالظ

+... 

 حقا اٌا هل.... ػحٍح هصا هل حبٍبتل

 همصا قاسً واٌت هصا تقول نٍّ...  حبٍبتل

نوى نٍّ...  .... اهًتًً وي واٌت حبٍبتل ا

 ٌل وػْا وماٌتً واهًت.... اٌوختً واهًت



 ولي لست اٌا ال...  ٓقف وًسلل ٌٔ بالذازوه

نوى  ... ابسا حبٍبتل ا

 ٌنرات تحت أحؾاٌه وي بقوة رحهه لتبتيس

 .... وًه تَراباس

 بقرِ اٌا... ًًً ابيس...:  وتحسي بقسوة رحهه

 ًًً بيٍس رلٍل...  بتلهسًً لها ٌْسً وي

 ... اػال ازم بًً تموى َستحٍل اٌت... 

 ُرٓتها اٌل هاربه بسرًه وتْر لتترنه

 ... بها لتحتهً

 وجلست الباب وأُلقت ُرٓتها اٌل زرلت

 ًٌل طّ نل ًٌل تبمً....  بضسة تبمً ورأه

 ... وحٍاتها حالها

...  تيبت اٌا رب َا... رب َا...:  ٌْسها ٌٔ رحهه

 .... لٍٍٍٍٍه نسا ػيبه حٍاٌت لٍه

 ....+ بضسة وجسزا لتبمً



 .... الهجاورة الَرٓه ٌٔ أوا

 ناى....  ًلٍه بارز واء زلو سمب احسا ونأى

 ونالوها... الغسوه وي َتحرك ال واقّ احهس

...  وًً القرب تحبٍي اال حقا...  أشٌه ٌٔ َترزز

 حوي َا بسأٌت وي اٌتً...  تضأٍي نها حسًا

 بيس وًمً اقترب لي...  سًٍهً وي آزم واٌا

 ... بإرازتمً إال الٍوم

 اٌا...  رحهه َا واطً...:  ٌْسه ٌٔ احهس

 ... هيرٓل

 واستقل الٍْال رارج اٌل ُرٓته وي ررج خن

 وسَرا َيهل ٓهو...  ًهله اٌل وررج سٍارته

 وهً والتغسَر لالستٍراز السسوٌق نةلضر

نبر وي  األوسف والضرق وغر ٌٔ الضرنات أ

+... 



....:  ررج وا بيس زووًها تهسح وهً رحهه

نٍس...  زلوقتً اوضً الزم اٌا  الزم...  ررج هو ا

 ... واوا اطوِ

 والتً بسرًه خٍابها وارتست رحهه قاوت خن

 َهر البٍج اللوى وي زرَس ًي ًبارة ناٌت

 الذغر حول االسهر اللوى وي امحس  به

...  واسْله أًاله السوزاء الًقوش وبيؽ

 لٍله نالبسر ٓماٌت االسوز حجابها وارتست

 اسهل بل... رحهه َا اٌتً جهٍله...  تهاوه

 ... الرحٍهة ػْاتل َحهل

 احس َراها ال حٍج للذارج وتجه رحهه ررجت

 ٌٔ ناى الوقت شلل ٌٔ اَاز أى هللا وحهست...

 االواوٍه الحسَقه ٌحو واتجهت...  الهسرسه

 َلهحها ال حتً بسرًه الذارج اٌل ووًها

 َترنها ٓمٍّ جسااا ُبٍه ولمًها...  الحارس

 ررجت...  وراقبه أو حراسه زوى األحهس



 حتً جرته الصي الجري بيس تلهج رحهه

 أٌه هللا وحهست المبٍرة الٍْال تلل وي تذرج

 احس َراها يل أٌه هًت نها او...  احس َراها لن

 ًٍي ألٌه... زأها بذقوة َسبقها ٓأحهس.... 

 حاولت أى تراقبها ًلهها بسوى ًلٍها حراسه

 اٌها وًه هًا تصهب اَي اٌل وتيرِ الذروج

 ... الذأًه نسوجته ًضٍق لسَها

 الرٍٔسً الضارو اٌل رحهه واتجهت

 الهستضًْ إٌل وشهبت تانسً واستقلت

 الحراس ؤالءه ورلْها...  الهرَؾه أوها حٍج

 ... نالغقر بيٍوى َراقبوٌها الصَي

 باطا احهس َا أَوة...:  الهاتّ ٌٔ الحراس احس

 ... ررجت حؾرتل ورات... 

 وتجهيت... االرري الجهه ًٌل بَؾب احهس

 وي نوَس تراقبهاٌل....:  زارله ٌٔ الضموك

 ... ٓاااههٍٍي تضوٓمن وا ٍُر



 ... ٓاههٍي ًٓسم َا أَوة...  ا:  بذوِ الرجل

 ٍٓي راحه هً وتيرٌٓل:  بَؾب احهس

 ... ٓاااهن وتقوٌل

 بالمحٍر لها َتوًس زارله ؤٌ الذف وأُلق

 ... زوجته وحل رأًه أٌها طل ٓقس

 لتموى الينٍن وهللا...:  ٌْسه ٌٔ احهس

 ٌٔ الٌل كلى لو رحهه َا أَسي ًٌل ٌهاَتل

 ....+ ػح زواًُ

 حٍج الهضًْ اٌل ارٍرا ٓوػلت هً أوا

 واًقت التانسً وي ٌسلت....  الهرَؾه اوها

 اٌل بسرًه وزرلت ٌقوزة السأق

 .... الهستضًْ

 لو.... :  والستها لَرٓه تتجه وهً رحهه

 هًا ورَؾه ٌٔ ناى....  زنتور َا سهحت



 وص اٌا...  ٍٓي هً... الًًَ ًبس ٌازَة اسهها

 ... القٍاها

 بس..  بس جساا اسّ اٌا...:  بأسّ القبٍب

 ٓضلت اليهلٍه الى اوبارح وٓتات الهرَؾه

 وًتنرَي ونًا التالجة ٌٔ حالٍا وهً.... 

 ... ازٌل ًي...  اهلها وي حس اي ٌيرِ

 رحهه تارنا ورحل األرٍرة جهلته قال

 هل...  اوً واتت هل...  واشا...  وغسووه

 تيٍص أى أجل وي ٌْسً حقهت وي واتت

نٍس ال...  هً  ... َهسح أٌه ا

:  الغسوه استوًبت وا بيس بغراااخ رحهه

 الااااااااااا وااااااواااااااااااااا الااااااااااا

 ... وتهوتٍٍٍٍٍٍٍص



 لٍتجهى األرؼ ًٌل ًلٍها وَضً ووقيت

 الصَي احهس حراس بًٍهن وي حولها الجهٍى

 ... لهراقبتها ًًٍو

..  الو... :  الهاتّ ٌٔ َتملن وهو الحراس احس

 ًلٍها أُهً الهسام الحق...  باطا احهس َا أَوة

 .... لٍها جاَه ناٌت الٌل الهستضًْ ٌٔ

 بتقوووول...:  بذؾه االرري الجهه ًٌل احهس

 اٌققققق حٍواى َا اَه وستضًْ ٌٔ اٍٍَه

.... 

 وأًقاه***  وستضًْ ٌٔ...:  بذوِ الحارس

 ... اليًواى

 وي بسرًه وررج الهاتّ واُلق احهس

ٌٔ...  السٍارة اٌل وتجها ومتبه  َماز زارله و

 .... ًلٍها وروٓا رًبا َهوت



 الهستضًْ اٌل وػل ساًه ربى بيس وارٍرا

 القبً السرَر ًٌل وهسة ُرٓه ٌٔ لٍجسها

 ... نالهالك ٌأهه

 بضسة َاقته وي القبٍب َهسل وهو احهس

 .... وااالها رحهه...  اٌققققق اَه حغلها...: 

 ػسوه ٌتٍجه ًلٍها أُهً...:  بذوِ القبٍب

 ... لٍها اتيرؿت طسَسة

 ٍٓه َقتل أى ناز جارِ بَؾب احهس

 وربًا واال اٌققققق اَه ػسوه.... :  القبٍب

 .... هقتلل

 واتت واوتها....:  طسَس بذوِ القبٍب

 .... القلب ًهلٍه ٓضل ٌتٍجه اوبارح

...  ازاي...  واوتها... :  ٌْسه ٌٔ بغسوه احهس

 لٍهرب القبٍب لٍترك...  حاجه ٓاهن وص اٌا

 .... وْترس اسس وي بَهر نأٌه وسرًا



 ٌأهه لٍراها...  لَرٓتها َتجه وهو احهس

 التً السووو تلل وجهها ََقً نالهالك

 وْهووه ٍُر بملهات وتهصي...  جهاال زازتها

... 

 اٌا...  وتسٍبًٍٍص...  واوا.. وا...:  رحهه

 وي لتقوم...  وتهضٍص ًضاٌل اتيصبت

 واااااااواااااااا...  وتغرخ وماٌها

 ...+ ٍٍٍٍصوتسٍبًٍ

 ققتً هصة هل...  تلل بحالتها احهس لٍتْاجأ

 ال اٌا حسث واشا...  ًلٍها اًتست التً الضرسه

 .... آهن

 رحهه َا وتذآٍص. ...: إلٍها َتجه وهو احهس

 .... ويانً اٌا

....:  وبماء بغرااخ إلٍه تًنر وهً رحهه

 .... رالااااظ واتتت وااااوااا وااااااوااااا



 ٌٔ وأرصها...  تهاوا وًسه اسًتً وقس احهس

....  حسٌها َهتع ًله وجسزا أحؾاٌه

 هً وهلت بضسة به تهسمت اٌها والهْاجأة

 الهالش ونأٌها أحؾاٌه ٌٔ بضسة وتًحب تبمً

 ... لها اآلوي

 تبمً رحهه تارنا بضسة َحتؾًها وهو احهس

ٌٔ...  ػٍَر كْل ونأٌها بضسة  ػراو زارله و

 حتً...  حالها ًٌل طسَس وحسى نبٍر

 ... وجسزا ٌأهه أحؾاٌه ٌٔ استماٌت

...  أحؾاٌه ٌٔ ٌاوت اٌها تأنس وا بيس احهس

 وهو بجاٌبها وٌام وجسزا السرَر ًٌل وؿيها

 وهل...  سٍْقسها ونأٌه بضسة َحتؾًها

 وي ررجت التً طيرها رغالت ًٌل َربت

 وهو بجاٌبها اآلرر هو ًُْ حتً.... حجابها

 ....+ َحتؾًها

~~~~~~~~~~~ 



 اليهل اٌل للصهاب تستيس ناٌت...  َوم نمل

 الصي الهضروو ٌٔ ستبسء ارٍرا ٓالٍوم

 َاسهٍي ارتست...  االسبوو كول له رققت

.....  ساقٍها جهال أههر جهٍل ابٍؽ بًقال

 نن ٌع ؿٍقة حهراء بلوزة ٓوقه ووي

 كوَله هً...  حقا الجهال رأيه ٓماٌت

 صاباوج وتًاسقا رأيا جسسها تهتلل ولمًها

 رقوـ به ابٍؽ نوتضً وارتست..  جساا

 ُالٍة حهراء بساًه َسها وصًَت...  حهراء

 وي back bag حقٍبتها وأرصت... الحهي

 لليهل وشهبت....  واالبٍؽ االحهر اللوٌٍي

 وذتلْا َموى قس الٍوم هصا ولمي...  َوم نمل

... 

...  للضرنه وشهبت سٍارتها َاسهٍي استقلت

ٌٔ  َيتبر الصي االحهق هصا ٌٔ َْمر زارلها و



 اسبوو وًص تراه لن هً...  اليهل ٌٔ لها وسَرا

 ...+ رؤَته ًسم تْؾل ٓهً تهتن لن ولمًها... 

 ٌنرات تحت الضرنه إٌل وػلت وارٍرا

 تيتبر ٓماٌت....  نحٍرا بها الهيجبه الهوهٍْي

 جهالها طسة وي طذع لمل حلها

 تمبرها وًسم كٍبتها واَؾا اليالٍه ووهٍْتها

 الضرنة وسَر ارت اٌها لٍغسق ناى أحس ٓال...

 ... الهَرور الهتمبر

 لتلتقً...  ومتبها اٌل َاسهٍي زلْت

 ... لهار الهجًوٌة الغٍَرة بغسَقتها

 لولو َا اَه...:  ووساح نبٍرة بإبتساوه َاسهٍي

 .. نام نام اوبارح واتص ٌتٍجه ناٌت

 ًٌل تيهل ناٌت التً لهار لها لتلتْت

 وناٌت...  البساَه ٌٔ لها تًتبه ولن حاسوبها

 ابٍؽ نن ٌع تٍضٍرت تحته سلوبت ترتسي



 االػْر القوَل الَجري طيرها وترنت

 ... وخقه بْذر لترزِ....  نالضهس

 خن....  نسبًا الٌل احًا بًتً َا نالهيتاز-

 لو ػالح وحهس اػال اٌا...  بهساح تابيت

 ٌٔ جبته الٌل الجوى ًٌل هٍسقٌْل طآًً

 ... األرٍرة اللحنه

 ورة اول بجس ههههههه:  بؾحل َاسهٍي

 اوزًه َا هبله َا بقً...  نسا واحسة اطوِ

 ًضاى اللٍل ٌع وي اوبارح تغحًًٍ

 وربًا وجًوٌه هههههه...  نسبًا احًا تقولٌٍل

+.... 

....  الهمتب اٌل ًهر زرول ؿحمهن لٍقاكى

 نبٍر ومتب ٌٔ َيهلوى والباقٍي ٓحالختهن

 ... سواح ٓرَق ألٌهن



...  َاسهٍي رؤَة ًًس جهٍله بإبتساوه ًهر

 بٍَم أواوه الواقْه لتلل حتً ًَتبه ولن

 ... ٍٓه استْسها الصي الٍوم شلل وي

...  َاسهٍي اٌسه َا اصَل...:  بهٍام ًهر

 ... بالًهار بٍقلى القهر اى اًرِ ومًتص

 َا طمرا احن...:  ورجل بإبتساوه َاسهٍي

 ... متبًو هروح ازٌل ًي ًهر استاش

 وهً بهٍام َراقبها وًهر َاسهٍي لتهضً

 لتقاكى...  ومتبه وي القرَب لهمتبها تصهب

 ... جٍسا َيرٓه ػوت تلل ٌنراته

 اى اًرِ ومًتص...:  تقلسه وهً بٍَم لهار

 ال بغوت تابيت خن...  بالًهار بٍقلى القهر

 وال طَلل ٌٔ َااااؼ ترنس وا....  بأٌحً َلٍق

 الراحه ٌٔ البًات ٌٔ ويانسه ُاوي اٌت

 ... والجاَه



 تقّ حٍج لالسْل ًَنر وهو بإٌبهار ًهر

 لٍرزِ...  جسااا القغٍرة الهضانسة تلل

 ... بؾحل

 بسل بتملهًًٍ واٌتً تقًْ تقووً وا كب

 ... االرؼ ٌٔ ًلٍمً ازور طوَه نل وا

ٌٍ اػال ُلقاٌه اٌا تغسق...:  بٍَم لهار  بملن ا

 جاَه نًت ٌالل واٌا...  صَل وستْس اٌساى

 ٍٓه نلهتًً الٌل الهوؿوو ًضاى اساًسك

ٌُ ٍُرت رالظ اٌسسً بس  ... رأ

 َا والًبً ال... :  وتلهّ بسرًه ًهر لٍرزِ

 احن... هتساًسٌٍ السبص ػسقت وا اٌا...  لهار

 اٌتً الٌل هيهلل وهللا...  اٌتً قغسي... 

 ... َاسهٍي وي اقرب ساًسًًَ بس ًاوزاه



 وى تتملن لها ابًً َا: ... وغقًى بتمبر لهار

 اَسي بوس َال... ًسل وياهن اتملن اسٍازك

.... 

 ٓيال ربًا ههههههههه...:  بؾحل ًهر

 لساٌل بس واوزًة قغٍرة طؤٌ بٍيوؼ

 لو اٌا زا بت َا َال....  وتر تالته وًل اكول

 اَسي بوس قال....  هتقٍري ٍٓمً ٌْذت

 ... قال

 حق لٍها البت تغسق... :  بهساح لهار

 اطوِ ورة اول لحس َقول حس...  تْمسلل

 زي الجهله ابًً َا الغبح بٍقلى القهر

 بًات بٍيانس جسي زا قرٌٍي وي ارتْت

 .... وًل احسي

 هًا وي بقً َال كب ههههههه:  بؾحل ًهر

 ٌتْق اٌهارزة وهملهل طَل وراَا ًضاى

 رَت َا بس....  بذبج تابى خن... اَه هًيهل



 جوٌٍي ٍٓمً يوجا نورة بتليبً وتموٌٍص

 ... االرؾر للرجل بتتحوٌل ًضاى

 ... واطٍة اٌا...  احن... :  بإحراج لهار

 ؿحمات تحت بسرًه ومتبها اٌل واتجهت

 .... طملها ًٌل ًهر

 وي بالقرب لهمتبه َتجه وهو ٌْسه ٌٔ ًهر

 زي لهار وهللا هههههه....:  َاسهٍي ومتب

 ًَنر وهو تابى خن...  وهتجًًً وجًوٌة

 ًضاى َهوى نله بس هاااااح....  لٍاسهٍي

 اطوٓل الٌل الٍوم َجً بقً أوتً...  القهر

 ... َاسهٍي َا وراٌت وتبقً باالبٍؽ ٍٓه

 لهيصبة الًنر َذتلس وهو ًهله تابى خن

 ....+ قلبه

...  ٓقف بيهلها سوي تهتن تمي ٓلن هً أوا

 ٌٔ ٌْسها تحبت حتً بجس تيهل ناٌت



 تصنرها هاًهل لٍقاكى...  بهجهوزها اليهل

 ... وهن لضّ

 ارس ٌسٍت ًلٍا َوووة... :  ٌْسها ٌٔ َاسهٍي

 طَالٍي الٌل الهبًً ٌٔ األًهسة وقاسات

 ... اووووِ...  زلوقتً اَه هيهل....  ًلٍه

 حتً للذارج وتجهه وماٌها وي قاوت خن

 ... وجسزا الهماى لهصا تصهب

 الهماى هصا اٌل َاسهٍي وػلت وبالْيل

 ورة ألول وًه رآت الصي الههجور طبه

 هًالل ناى ألٌه تذاِ لن الهرة هصة ولمي

..  السٌْل السور ٌٔ والهوهٍْي اليهال بيؽ

 السور اٌل وػيست... بإرتٍاح َاسهٍي تًْست

 َراقبها الصي هصا اٌل تًتبه ولن...  اليلوي

 ... سًه وًص َراها لن ونأٌه واؿح بإطتٍاق



 تموى ويقول..:  بإطتٍاق ٌْسه ٌٔ جاسر

...  بذبج تابى خن...  طْتل ارٍرا َاااااه...  هً

 القلن حق وًل ارس ًضاى الوقت جه اهي

 ...+ ؿربتٍهوٌل الٌل

 ٌٔ تيهل وهًسسة وهً...  لٌٍل تأوله لتقاكى

 ... السٌْل السور ٓرَق

 السٌْل السور تغهٍن جاسر تري وهً لٌٍل

 ... جاسر استاش َا رأٍل اَه ها..... : 

 ... َا جهٍل...  حلو حلو..: . وبااله بال جاسر

 ... لٌٍل اسهً لٌٍل...:  ولهْه بسرًه لٌٍل

 ابقً لٌٍل َا حلو واطً...:  وبااله بال جاسر

 ... الضرنه ٌٔ ومتبً ًٌل حقٍهوٌل

 لٌٍل ٌنرات تحت اليلوي السور اٌل اتجهه خن

 بيس سًتٍي وًص جاسر تيضق ٌٔ به الهأهه

 ارٍها وى تاٌت ناٌت ًًسوا الضرنه ٌٔ رأته أى



 اآلزم طرنه ٌٔ وًهلها تذرجها قبل ًٌل

 ًاٌل وًغب شات اروها ًٌل الى وباطرة

 ...+ هًاك

 ~~~~ ستووووب

 السٍوَسً ًٌل ارت...  السٍوَسً لٌٍل

 شات...  ًاوا 24 لسَها لٌٍل...  اآلزم ػسَق

 ٓهً هصا ورُن للسواز وأله قهحٍه بضرة

 لن ولمًها المحٍروى أٌنار ووحف جسااا جهٍله

...  بضسة جاسر تحب ٓقف هً بهن ابسا تهتن

 سوزاء ًٍوى لسَها...  لها زوجا وتتهًاه

 واسهها جهالها ٌٔ اللٍل تضبه جهٍله واسيه

 اٌل َغل جهٍل ٌاًن اسوز وطير.... 

 وتًاسق وهضوق وجسس... ههرها وًتغّ

 ...+ جسااا ورأى

 أوتً...:  جاسر رحٍل بيس ٌْسها ٌٔ لٌٍل

ٌٍ بقً تيرِ  هللا طاء أى هااااح...  حبلب ا



 ًهلها لتتابى شهبت خن...  جاسر َا لٍا هتموى

+.... 

 اليلوي القابق اٌل بسرًه اتجهه جاسر أوا

 تضبه التً اليٍوى بتلل قلبه ويصبة لٍري

 اطتاق ٓمن....  اللٍل ليتهه ؿوءه ٌٔ القهر

 وي قلبه سرقت التً اليٍوى ولتلل لها

 ... االوٌل الوهله

 وتحاول نرسً ًٌل واقْه الٍجسه ػيس

 تسجل لمً البًاَه ٌٔ اليهوز الًٌل الوػول

 تستقى لن أٌها اال كولها رُن ولمي كوله

 ... الررة الوػول

 وَصهب وًنرها ًٌل هو لٍؾحل

 ... تراه أى زوى لهساًستها



 المرسً ًٌل بذْه َغيس وهو جاسر

 األكول بٍسه اًٌل اٌل الههتسة َسها وَلهس

 .... بمحٍر وًها

 ًبٍقه َا نسا بتتقاس وص...:  بؾحل لٍرزِ

 .... ازاي هًسسة زرلتً اٌتً... 

...  اٌت...ا...:  للذلّ بذؾه َاسهٍي لتلتْت

ٌٍ وًرٓت....  هًا اَه بتيهل اٌت  ... وًٍي وما

 التً اليٍوى تلل ٌٔ سرح وقس بهٍام جاسر

 ٌسً وقس االوى ولؾوءها بضسة لها اطتاق

 ... : طّ نل

 ... وحضتًًٍ

 بها َْيل أى وي وروِ بغسوه َاسهٍي

 سهحت لو...  احن..:  السابقه نالهرات طّ

 .... نسا ًٍب ابيس



 ًضاى جٍت اٌا...  اٌا...  احن...:  بإٌتباه جاسر

 بالٌل حاجه نل وهتبوهً وحتاسة لقٍتل

 ... زا بتيهلٍه اٌتً

 هللا طاء أى بقً لٍه...:  بتحسي َاسهٍي

 ... اَه بيهل

...:  الضرسة لققتة ًَنر وهو بؾحل جاسر

 هٍجبلل زا بتيهلٍه اٌتً الٌل أى ٓمرك اٌتً

 ٌٔ ًاَضه اٌتً...  لليهوز الغح الهقاس

 ... بالهتر تقٍسٍه ًضاى المام القرى

...:  ٍُنها تتهالل أى تحاول وهً َاسهٍي

 ... ٓلحوس استاش َا بإَة بًقٍسة اوال

 السرجه وي وهًسس ٓهو وخقه بؾحل جاسر

ن االوٌل  َيتهس... الضرنه تلل ٌٔ وهًسس ْأوا

 ... طّ نل ٌٔ آزم ًلٍه



 ال ارسٌت هًسسة ٌٔ اٌل الهْروؼ-

outside micrometer .... 

 رأسها ًٌل بٍسها تؾرب وهً بتصنر َاسهٍي

 وهمي احن...  اسْه ػح اووه... :  ُبأها وي

 ... سهحت لو المرسً ًٌل وي تًسل

 حتً وًها َقترب وهو بذبج جاسر

 .... بسراًٍه وحاػرها باليهوز اػقسوت

 ... وبيستص ولو-

 لو جاسر...  احن... :  وروِ بتوتر َاسهٍي

 السٌٍا ًلٍل والن اػوت وهللا ابيس سهحت

... 

نحر َقترب وهو بذبج جاسر ٌٔ:  وًها ا  تير

 لٍتابى...  نسا اطوٓها وذتلْه بًت اول اٌل

 بٍذلًًٍ...  بٍسحرٌٍ طّ ٍٓمً...  بهٍام



 زي ًًٍٍمً...  الوقت كول لوً اقرب ًاوز

 ... ًاطق الراهب بتذٌل

 ػسق تستضّ إلٍه تًنر وهً َاسهٍي

...  والهٍام الغسق اال ًٍوٌه ٌٔ تجس ٓلن نالوه

 اَها وسٍن اٌت نن...  ًلٍه بًنرها لترنس

 وي ُراول ٌٔ المحٍرات توقى...  الجاسر

 ونل وُهازاتل ًٍوٌل...  ٓقف األوٌل الًنرة

 وسٍن اٌل االحم لن نٍّ ٍٓل جهٍل طّ

 ... الوقت كول همصا

 َقترب لتجسه...  تْمٍرها وي َاسهٍي لتٍْق

 َرَس ٓقف... الوًً وٍَب وهو طْتاها وي

 لتلل ولمٍته َغل أى َرَس كيهها تصوق

 ... ٓقف له وتموى الورزَتاى الضْتاى

 أى قبل قسوه ٌٔ بؾربة َاسهٍي لتباُته

نحر وًها َقترب  ًٌل وي ارؿا جاسر لٍقى...  أ

 ... المرسً



 َقرب ًاوز الٌل َذربٍت هللا...:  بألن جاسر

 ٍٓي نارتٍه وتيلهه بت َا اٌتً...  تاٌٍ وًل

... 

 ًضاى احسي هههههه...:  بؾحل َاسهٍي

ٌٍ وتقربص  ٍٓها هتقرب ورة نل واًرِ...  تا

 ... نسا هٍحغلل

... :  وا ٓمرة له رقرت وقس بذبج جاسر

 لٍقى المرسً بسٓى قام خن...  بجس وههن

 .... أحؾاٌه ٌٔ ارؿا َاسهٍي وتقى أرؿا

 وَقربها بضسة وَحتؾًها َلتققها وهو جاسر

 ... بقً اَه بتقوٌل نًتً... : وًه

...  نًت... نًت... هااا...:  بذوِ َاسهٍي

 ناى جاسر ولمي.... بسرًه لتقوم وجاءت

 باالًٌل هو لٍموى أسْله وقلبها وًها أسرو

 ... باالسْل وهً



 وسهيتص...:  وًها َقترب وهو بذبج رجاس

 ... نسا بتقوٌل نًتً

...  جاسر َا ابيس...:  حسث لها بضهقه َاسهٍي

 ... سهحت لو

 نسا بلسي بقه قلبتً والل:  بؾحل جاسر

 ... طوَه وي طرسة ققه نًتً وص لٍه

 ولن....  ؿحمته ٌٔ تاهت وقس َاسهٍي

 وٍَبه وهً لترزِ....  لها قاله وا تستوًب

 .... ًالوً

 ... نسا حلو ازاي اٌت -

 ونالوها إلٍه ٌنراتها الحم وقس بذبج جاسر

 ... البستاى ٌٔ ورزة احٌل َا قهر الٌل اٌتً....: 

 بإحراج لترزِ... لمالوها اٌتبهت وقس َاسهٍي

 لو...  طَل وراَا اوضً الزم اٌا...  احن...: 

 ...أا ًضاى اقوم رلًًٍ...  ابيس سهحت



 ناى الصي جاسر وي ٍقةًه قبله لتقاكيها

 ًٍوٌها رؾرة ٌٔ وهأها تهاوا الوًً وٍَب

 شهبٍه طهس بضياو الهؾٍٓة الذؾراء

 وي وشَج جسااا ورأيه جساا ُرَبه ٓيٍوٌها

 سواز ًٍوٌها ُرام ٌٔ لٍقى....  والذؾرة الًور

 .... الجاسر ًٍوى ٌٔ اللٍل

 ٓيله وها الغسوه قهة ٌٔ َاسهٍي ناٌت

 احمن ولمًه... ًًه بتيازاال وحاولت...  جاسر

 تلل ازوي ونأٌه َقبلها وهل... َسه ًلٍها

ٌٍ...  ًًها االبتياز َستقى ولن الضْتاى  خوا

 زآٓه ًهٍقة قبله اٌل القبله تلل وتحولت

 تاهت التً َاسهٍي طْتاى تحتؾي رقٍقة

 هً ونأٌها ويه وتجاوبت ويه األرري هً

 ارصت...  لضْتاه ولمٍتها ػل ترَس األرري

 ال نالوها ونأى زقأق ًسة السآٓه القبله لتل

 .... الوزاو قبله ونأٌها باألرر االنتْاء َرَس



 ... للهواء كلبا األرر ًي نالهها وابتيس زقأق

 ارست زلوقتً اهي....:  بذبج جاسر لٍرزِ

 ... ؿربتٍهوٌل الٌل القلن حق وًل

 ناٌت...  لها َرٌد ال حاله ٌٔ َاسهٍي ناٌت

...  اليهٍقه قبلته اخر بضسة وحهرة طْتاها

 جهاال ٓسازها الذجل وي بضسة احهر ووجهها

 .... جهالها ٓوق

 وص اٌساى اٌت ًلْمرة...:  بَؾب لترزِ

 وترنته...  واطٍه اٌا..  و...  و...  وحترم

 تلل ًٌل ؿحما َهوت َماز َاسهٍي

 .... الهجًوٌه

 وقيت طملل وهللا..:  بهٍام ٌْسه ٌٔ جاسر

 ًًٍٍها...  اٌت وقيت توقيها ٍتج...  جاسر َا

 ... جهالها وي هتهوتًً



 ًهله لٍمهل ومتبه اٌل جاسر شهب خن

 ػاحبه الهجًوٌه بتلل وضَول بيقل

 ...+ الجهٍله اليٍوى

 تبمً َاسهٍي ناٌت...  االرري الجهه ًٌل أوا

 ًٌل ٌْسها تلوم ناٌت...  الضرنه حسَقة ٌٔ

 ... ٓيلت وا

 نسا َيهل هتسهحٍل ازاي:  ببماء َاسهٍي

 وبأي بٍمً بٍتسٌل أٌه ًارٓه اٌتً...  ازاي

 لًْسً سهحت ازاي اٌا...  بٍضوٓها بًت

 بٍي واٌا التاَهه زي نًت اٌا...  نسا اًهل

 جاسر َا اوًسك...  بتحسي تابيت خن...  اَسَه

 وهًسول...  وياَا ًهلته الٌل ًٌل هتًسم اٌل

 ونسرت بٍها تتسٌل ًرٓتها بًت نل ًٌل

 َاسهٍي لتتصنر....  وًً وًس زا.. . قلبها

 أوام وي تهر ناٌت ًًسوا َووٍي قبل جاسر

 ... وسهيته ومتبه



Flash back َووٍي قبل حسث لها .... 

 ًهلها لهتابيه لهمتبها تصهب َاسهٍي ناٌت

 بسارله وتستهى جاسر ومتب أوام وي لتهر

 ... ٓتاه لبماء

 َا( ... :  طاهً تسًً وناٌت) ببماء الْتاه

 اٌت...  بحبل اٌا...  تْههًً ًلٍل بالله سرجا

 ... زواى زي تحبًً وبقتص لٍه

 وص اٌا طااااهً..:  وُؾب بَلنة جاسر

 اتْؾٌل َال...  طَل وراَا اٌا زا للمالم ٓاؿً

 ... زلوقتً

 َا ًلٍه اتْقًا الٌل زا وص...:  ببماء طاهً

 وي َجً بابا وا اول وًستًً اٌت...  جاسر

 ... هتتقسوٌل الذلٍج

 وي بإستحقار لها ًَنر وهو بَؾب جاسر

 أى لو تتهًً جيلتها بًنرات السْلها ٓوقها



... :  بسذرَة لٍرزِ...  وبليتها اٌضقت األرؼ

 وًل رست اٌا وا لٍه...  اٌتً اتقسولل اٌا

ٌٍ اَه وًل هيوز... رالظ ًاوزه اٌا الٌل ...  تا

...  ٍُرَها وتارسي تيٍضً طاكرة َا َال

 قبلت لواحسة َتقسم الٌل اسرج وص وبيسَي

نٍس اٌتً وا...  تملهه ٌْسها ًٌل  نلهتً ا

 ... ٍُري

 حرااااام...:  وبماء بٍَم طاهً لترزِ

 اٌا...  نسا ٍٓا بتيهل لٍه اٌت ًلٍٍٍٍل

...  ٌْسً اقسولل وستيسة ونًت... حبٍتل

 ... نساااا لٍه اٌت

 َا ٌْسل ًٌل بالراااحه:  بسذرَة جاسر

...  حببتً َا بهساجل ناى نله وا...  طاهً

ٌٍ االول وي وْههل اٌا وبيسَي  بتاو وص ا

 ًضاى هتقسولل واطً وقولتلل....  جواز

 ونًتً ػساو جبتٌٍل بغراحه أػل اسمتل



 بقً َال....  قرٓتًًٍ لها ًلٍا تشٌٍ طوَة نل

نهل ًضاى وقروز ٍُر وي  ..... طٌَل ا

 ...+ له وتتوًس بضسة تبمً طاهً لتذرج

 زلو ًلٍه سمب نهي ناٌت...  يَاسهٍ أوا

 ووها وًه ػسوتها قهه ٌٔ ناٌت...  واء

 نٍّ...  الحقارة بتلل أٌه ويقول...  سهيت

 ... هصا َْيل

 وُؾب بؾٍق ومتبها اٌل الهضً لتتابى

 ...+ سهيت ووها وًه نبٍر

Back ..... 

 نحرة وي زاوٍة وًٍوى بتحسي َاسهٍي

 أٌا...  رجاس َا لتًسم الينٍن وهللا...:  البماء

 نًت اٌت الٌل للبًات هتارس الٌل بقً

 .... وًل حقهن بٍهن بتتسٌل



 وتسرل...  زووًها وتهسح وماٌها وي لتقوم

 اقسهت زارلها ٌٔ ولمي ومتبها اٌل الضرنه

 اليصاب الواى جهٍى الجاسر تصَق أى ًٌل

 ....+ لٍَرها أشاقه الصي

+~~~~~~~~~~ 

 ٍللبتْاػ...  همصا اًضقل أى َهمًًً نٍّ

 االوٌل الوهله وي قلبً رقْت التً الغٍَرة

 نٍّ....  القهوة حسقتٍي ػاحبه جهٍلتً َا

نبرهن الرجال اًتل توقى أى اليٍوى لهصة  وا

 ...+ الحب ٌٔ

 ٓبيس وروٓها توترها قهه ٌٔ رواى ناٌت

 الجهٍى أوام قراٌها سٍيقس قلٍله ساًات

 ... السٍؤٌ اسالم حرم وستموى

 ناٌت...  تستيس سًتر ٌالبٍوت  ٌٔ وهً رواى

 قلٍال الْاتح البًٍل اللوى وي ٓستاى ورتسَة



 الْستاى لوى ٌْس وي حجاب وى

 الجهال ُاَه ٌٔ جيلتها جهٍله وانسسوارات

 ...+ والرقة واالٌاقه

+ 

 َا هللا طاء وا... :  بإٌبهار ارتست الهٍمب

 ٍُر وي حتً القهر زي...  َحهٍمً ربًا بًتً

 ... وٍمب

 اٌا...  كًف َا َذلٍمً ربًا:  وهبإبتسا رواى

 بيس رالع رٍّْ وٍمب احف ًاوزة نًت

 ... ازٌل

 َا ًٍوٌٍ حاؿر...:  بإَهاء ارتست الهٍمب

 ... بًتً

 تماز ورواى ًهلها ارتست الهٍمب وابتست

 ....+ السبب تيلن وال القلق وي تهوت



 الهٍمب وي ارتست الهٍمب اٌتهت وسة بيس

 ٓماٌت بضسة رواى جهال ابرز بقلته الصي

 البًٍه بيٍوٌها الجًه وي اليٍي نالحور حقا

 جهالها ٓأبرز المحل بها وؿى التً الواسيه

 االبٍؽ ووجهها الحهراء الذسوز وتلل...

 وي بقلٍل الهشًَتٍي وطْتاها القبٍيً

 رأية حقا ٓماٌت...  الْاتح البًٍل الروج

 َماز َراها وي أى واجسم...  والوػّ الجهال

 .....+ ورقتها جهالها وًٌل ًلٍها اسالم َحسس

 ػسَقتها ووٍار رالتها ابًه اسراء لتأٌت

 االٌاقه قهه ٌٔ اَؾا وناٌو...  إلػقحابها

 اللوى وي ٓستاى اسراء ٓإرتست والجهال

 الوى وي بْغوظ الهشَي الَاوق االزرق

 نالؤلؤ ٓماٌت الغسر وًققه ًٌل االسهر

 هالج أههر الصي الرأى ٓستاٌها ًٌل الهًحور

 األسوز اللوى وي وحجاب...  وروًتهن ًٍوٌها



 االحهر اللوى وي ٓستاى ٓإرتست وٍار أوا... 

 بضرتها وجهال جهالها أههر الصي الرأى

 وي حجاب وارتست رأى بضمل البٍؾاء

 .... اَؾا األسوز اللوى

 لٍتْاجأو...  سًتر البٍوٌت اٌل االخًتاى زلْت

 +.... أواوهن الواقْه الحورَة بتلل

 .... رواى ٍٓي زا اَه...:  بإٌبهار اسراء

 ... قهر َا وٍي اٌتً...:  بإٌبهار األرري هً وٍار

ٌٍ قالمو حس جهاًه َا اَه:  بؾحل رواى  ا

 .... نسا قبل وحضه نًت

...  قهر ًهرك كول كبيا ال:  بؾحل اسراء

 ًًسي اٌا بقً َلهوووي قهرَي اٌهارزة بس

 ... نسا قهر راله بًت

 وي بقً اربٍمً اٌا ال:  بؾحل روٍا لترزِ

 .... رقٍبً وحهس الواز ًٍوى



 نلبوبة َا َال كب هههههه:  بؾحل رواى

 الموتضً البس وا ًقبال هًا وي وهٍا اٌتً

 ... واجً

 ًروسه بقً...  نوتضً...:  بإستَراب اسراء

 اٌا ٓيال ال.... الْستاى ًٌل نوتضً وتلبس

 ... رواى اٌل اتانست زلوقتً

ٌٍ ًارٓه اٌتً وا...  نوتضً اه:  لبؾح رواى  ا

 وَبقً ًاٌل لبست لو اتميبل وهمي

 .... رالع تٍٍٍت وًنري

 طملل وتذٍله هههههههه:  بؾحل اسراء

 ًٌل َااااه....  واسالم اٌتً بتقيً واٌتً

 .... حازم َا ٍٓها اٌت الٌل المسْه

 إلرتساء رواى وتصهب....  ووٍار رواى لتؾحل

 لالسْل ػسَقاتها وى وتًسل....  الموتضً



 الًوو وي ًربٍة اسالم لهن أرسل حٍج

Geep القاًه وماى اٌل الػقحابهن .... 

 الٌل الًاس أَوة...:  بإٌبهار واسراء وٍار

 ... Geep هترنب

نبر هللا:  بؾحل رواى  نلبه َا ًًٍٍل ٌٔ ا

 ... القاًه ٌلحق ًضاى َال....  لٍها وًل

 بهن بوشه...  السٍارة اٌل خالختهن لتسلّ

 ...+ القاًه وماى اٌل السأق

 وًضَال اسالم ناى...  اآلرر الجاٌب ًٌل أوا

 والسًوات والتهًٓات بالتبرَمات اػسقأه وى

 أحسي لتسلّ....  وابسا زأها بالسيازة له

 .... اسالم ٌاحٍه وتتجه القاًه اٌل السأرَي

 ًاول سوٌل َا اصَل...:  جصابة بإبتساوه زهرة

 ... جسااا وحضتًً وهللا...  اَه



...  رقبته اٌل َسًوها لن ٓهو.... بٍَم اسالم

 ... ازٌل ًي...  نوَس اها... :  وبااله بال لٍرزِ

 تتوًس تقّ ٓماٌت هً أوا...  ورحل وترنها

 ...+ له

 ~~~~ ستووووب

 اليضرًَات ٌهاَه ٌٔ ٓتاه...  الحسًًٍ زهرة

 ناٌت...  وغر أًٍُاء اًًُ وي َيتبر والسها

 توز ناٌت ولقالها الجاويه ٌٔ اسالم ػسَقه

 اآلى واٌل... َحبها َمي لن ولمًه... به االرتباـ

 ًلهت حتً... به االرتباـ ٌٔ أوال تتسوج لن

 ٓإستيست...  الٍوم رقبته أى االربار وي

نحر َمضّ وا وارتست  وًها هًا َستر وها ا

 جسسها وجهال جهالها اٌل ٌنره تلْت أٌها

 ًٍوٌه ٌٔ وات أٌه تيلن ال ولمًها...  الرأى

 َضوٓلًا حس وا... )  رواى بيس الًساء جهٍى

 رقبته اٌل وشهبت( .... � ٍٓي زي الرجاله



ٌٔ...  وًه زًوة زوى  لتلل تتوًس زارلها و

 4... قلبه رقْت التً

 وص...:  اسالم رحٍل بيس ٌْسها ٌٔ زهرة

 أى اوًسك...  اسالم َا لٍَري هتموى

 َذع حس وي بتقر  ألٌها هتًسم رقٍبتل

 ....+ الحسًًٍ زهرة

 ... رواى َهاتّ ناى الصي اسالم ًًس اوا

 ... لٍه اتأررٌت اَه...  وحضتًًٍ...:  بهٍام اسالم

 التً لملهاته تستهى وهً بذجل رواى

...  اهو القاًه ًٌل قربًا احًا...  احن....:  اشابتها

 ... سالم

 .... رزة سهاو زوى وجهه ٌٔ الهاتّ وأُلقت

 اٌا وهللا وجًوٌه هههههه...:  بؾحل ماسال

 بحبها بس...  بهٍام لٍرزِ.... وجًوٌه هتجوز



 بسرًه تيسي زي الساًه رب َا اوووي

 ... رواى َا بقً ٌغٍبً وي وتبقً

 ببسلته...  القاًه أوام لًٍتنرها اسالم لٍصهب

...  نبٍر حس اٌل وساوته أههرت التً السوزاء

 جسسةو ًؾالته وجهال جهاله وأبرزت

 وسٍها ناى ٓمن...  جصاب بضمل الرَاؿً

 ...+ الجاشبٍة ٌٔ وقهه حقا

+ 

 اوٍرتًا ارٍرا وػلت...  الوقت وي وسة وبيس

 رالتها ابًه اسراء وى القاًه باب اٌل رواى

 السٍارة وي رواى ٌسلت...  ػسَقتها ووٍار

 هًاك أى تضير ناٌت...  القلق قهه ٌٔ وهً

 ولمي. .. الحسوث وطل ًٌل سٍٓا طٍٓا

 القاًه باب اوام واقّ اسالم رأت ًًسوا

 وي بونٍه َسه ٌٔ وَحهل الجهٍله بإبتساوته

 قلٍال اكهأٌت...  وحلها الجهٍل االحهر الورز



 ابتساوه له وابتسهت...  بجاٌبها بوجوزه

 ًاطقه بإبتساوه اآلرر هو بازلها جهٍله

 ... جهاله أههرت

 َا ًبق أَوة...  سٍسي َا سٍسي:  بهساح اسراء

 ... قسك وٍي ستً

 َا وهللا اه...:  بهساح األرري هً وٍار لترزِ

 ... بًقرأها الٌل الرواَات وال زي...  اسراء َا بت

 ًقبال...  وٍار َا وهللا اه:  بهساح اسراء

 ... نسا رواَتً

 خن...  االتًٍي اٌتو ٍٓها قرَتو..:  رواى لتؾحل

 ًضاى َال...  بالقلق وهسوجه بجسَة تابيت

 ...+ ًلٍهن ًتاأررشو

 .... القاًه وي قرَب آرر وماى ٌٔ أوا

 ٓههت... جااهس ها... :  لغسَقه االطذاظ احس

 ... اَه هًيهل



 زي والهغلحه..  ٓههت أَوة:  اآلرر الضذع

 ... نام ٍٓها

...  نتٍر ٓلوس ٍٓها...:  اآلرر الضذع لٍرزِ

 الًهر زا..  لهٍي هًذقْها احًا ٌاسً اٌت

 لو بس...  وَهؽ واٌت صتًْ َيًً َاؼ

 ًاااوز ٓاااهن..  نلها حٍاتل ٓتًسً ٓضلت

 واال...  كلب الًهر وا زي تيسي زي الهههه

 هن ًضاى َال...  ورقبتل رقبتً ٍٓها زي

 ... اهن جاٍَي

...:  الًهر وي وروِ بقلق اآلرر الضذع

 ... َال واطً

 ....+ سٍارتهن وَرنبا نالهها لٍستيس

 تحت القاًه تجاه الختهنخ شهب..  الْتٍات أوا

 وٌنرات...  السالم الهبتسهة رواى ٌنرات

 وي ستموٌٍي وارٍرا لها الياطقه اسالم



 نٍّ...  ًضقتل نٍّ وجًوٌتً َا...  ٌغٍبً

...  لحاٌٍه رؤَتل ولو ٓقف اتهًً أػبحت

ٌٍ نل اػبحتً نٍّ  ٓأًَها...  ٓتاه َا نٍا

نً نًتً نً احالوً ٌٔ...  ارا  واقيً ٌٔ...  ارا

 سانوى اوٍرٌت اًسك...  رؤَتل سوي ارَس ال

 وستموٌٍي والسًس واالخ واالب السوج لمً

 ػباح نل لمً اقول أى اًسك...  حٍاٌت نل

 ٓاٌتً...  لمً واطتاق احبل نن ووساء

 ...+ الغٍَرة واوٍرٌت الجًه وي حورَتً

 تتجه نبٍرة سٍارة ػوت تْمٍرة لٍقاكى

 حهٍيول وًها وًَسل...  رواى تجاة بسرًه

 الذأْه رواى ٌنرات تحت رواى وَذقْاى

 نالْهس اسالم لٍجري...  ػسَقتٍها وػراخ

 االواى ٓات...  ولمي ًَقصها حتً تجاهها

 .... وسرًه السٍارة وشهبت



 روااااااااااااااى.... :  ًاٌل بغوت اسالم

 ٨... الاااااااااااااا

+~~~~ 

 اَه ومهلتص ًضاى هتضتن ًارٓه ًارٓه

 +� ػحباٌت وي واولهن هٍحغل الٌل

 ...! لرواى سٍحسث واشا

 ....! اسالم سٍْيل واشا

 رواَه وي القازوه الحلقه ٌٔ...  اٌتنروٌٍ

 ... وجًوٌة ًضقت#

 وآٍا...  َوٌس اَه. بقلهً

 ❤ +الرواَات

 ...الغْحات وي الهشَس حّهل

  ❤ ًضرة الحالحة الحلقة



  ❤ ًضرة الحالحة الحلقة

 الاااااااااااااا روااااااااااى...: . ًاٌل بغوت اسالم

.... ػوته ًٌل القاًه ٌٔ وي جهٍى لٍتجهى

 هٍحن بًٍهن ووي...  ػسَقتٍها ػراخ وػوت

 ....+ ووالسته

 ٌٔ...:  اسالم ٌاحٍه بسررًه َتجه وهو هٍحن

 ... حغل الٌل اَه اسالم َا اَه

 تجاه بيٍسا وَجرري َسٓيه وهو اسالم

 روااااااى ابيسززز:  .... حبٍبته الٌقاش سٍارته

 .... رقْوهاااااااا

 السٍارة تجاه بها واٌقلق سٍارته رنب خن

 اهوى ناى بل....  وروحه قلبه رقْت التً

 ووي ًضقها وي رقّ ًي َقتلوه أى ًلٍه

 ....+ قلبه ػهٍن وي احبها



 لن القرَق وي األرري الًاحٍه ًٌل بًٍها

 واسراء وٍار وبماء ػراخ ػوت َتوقّ

 .... رواى لغسَقتهن حسث هال وػسوتهن

...:  اسراء تجاه بذوِ َجرري وهو هٍحن

 ٍٍٍٍٍٓي هً اٌققً وااااالهااا روااااى اسراااء

.... 

...  رقْوهاااااا:  وبماء بغراخ اسراء

 نبٍرة ًربٍه جت...  هٍحن َا رقْوهااااا

 بضسة لتبمً....  وياٌا  واقْه وهً ورقْتها

 حسث الصي الهوقّ تصنرت نلها وػسوة

 ػسَقتها البماء ٌٔ وتضارنها....  زقأق قبل

 حسث وا بيس تستوًب لن ٓهً وٍار

 هٍحن أوا....  رواى الوحٍسة ًهرها لغسَقه

 ٓماى...  ًلٍه بارز واء زلو سمب احسا ٓمأى

 قالتها وها نلهه َستوًب ولن وغسووا

 ....+ اسراء



 ... طٍٓا تْهن ال وهً والستها لتأٌت

 ورواى...  هٍحن َا اَه ٌٔ : بإستَراب رواى ام

 .... ٍٓي ارتل

 بسررًه وَجرري ػسوته وي هٍحن لٍٍْق

 القرَق ٌٔ شهب البرق وبسرًه سٍارته تجاه

 ال وهو أرته لًٍقص...  اسالم وًه شهب الصي

 نهصا طٍٓا َْيل قس ٓهي... ػسوته ٌٔ َسال

 ًٌل َجرؤ وي...  أًساء لسَهن لٍس ٓهن... 

 ....+ الوحٍسة أرته رقّ

 ٌٔ رواى ام زالت وا األرري الجهه وًٌل

...  حسث واشا بيس تيلن لن ٓهً...  استَرابها

 اٌتً اسراء َا اَه ٌٔ هو...:  بإستَراب لترزِ

 ... َْههًً حس وا لٍه نسا بتيٍقو ووٍار

 ... رالتو َا رواى... ر...:  وبماء بحسى اسراء



 والها.. :  الذوِ وي وقلٍل بإستَراب االم

 ... اػال ٍٓي هً...  رواى

 ... اتذقْت..... ا...:  طسَس ببماء اسراء

 روااااااى الاااااااا  ...: وػراخ بغسوة االم

 وَتجهى....  ًلٍها وَضٍا لتقى...  بًتااااااااااي

 نل....  الهستضًْ اٌل وًَقلوها حولها الهارة

 .... ووٍار اسراء وػررات بماء تحت هصا

 سٍارته لٍسَر....  بسرًه هٍحن اسراء لتملن

 هو الهستضًْ اٌل  نبٍرة بسرًه وَلحقهن

 ....+ اآلرر

 .... القاًه زارل ٌٔ أوا

 وا ًلهت ًًسوا بضسة تؾحل زهرة ناٌت

 .... لرواى حسث

 َيًً...:  آيً وربج بؾحل زهرة

 نًت لو اوال واتذقْت حاجه ويهلتص



 تٍجً تْمر الٌل ًضاى احسي بس...  ًهلت

 وي قاوت خن...  هتًسم بتاًتً حاجه ًٌل

 اسالم ػسَق ٓارس تجاه وشهبت وماٌها

 والتً ًال رقٍبته بجاٌب الواقّ احهس وارو

 َحاول وهو حسث لها بضسة تبمً ناٌت

 .... تهسٔتها

 

 جأسة ًلٍه تستحق وغقًى بحسى زهرة

...  ٓارس َا سهحت لو....:  التهحٍل ٌٔ أوسمار

نهلت خن...  ال وال لقوها وتيرٓص  ... بتهحٍل أ

 حغلها الٌل ًرٓت لها اووي زًلت اٌا أػل

... 

 ألٌها تهحل أٌها َيلن ٓهو...  بَؾب ٓارس

 َحب وي تمره بالتحسَس او...  رواى تمره

 أى وًص اسالم تحب أٌها َيلن ٓهو...  اسالم

 ... بالجاويه ناٌو



 تتقور ال حتً إرْأه حاول بَؾب لٍرزِ

 ...: األوور

 خن...  تابهنن وَتمتب هٍالقوها هللا طاء اى

 ٓرح وهٍبقً...  ويًً شات بًنرات تابى

 ... بس نتاب ونتب رقوبه وص ًلقول

 ... سالم...  واطً...:  نالوه وي بٍَم زهرة

 ... كٍب:  وبااله بال ٓارس

 وي ٍُنا تًْجر تماز وهً زهرة لتصهب

 لي ال...  وَتسوجها حقا سٍجسها هل...  اسالم

 وهً هالقاً رارج لتجري...  بصلل اسهح

 ....+ وا طّ ٓيل تًوي

 تهسٔه َحاول ناى الصي ٓارس ًًس أوا

ٌٔ... حبٍبته  َجس أى لغسَقه َسًو زارله و

 ... رقٍبته

 .... ٓارس َا ٓيال هٍالقٍها تْتمر:  ببماء ًال



...  حببتً َا هللا طاء أى..:  بحب ٓارس

 ًارِ اٌا هٍالقٍها هللا طاء أى وتذآٍص

 ابسا حبٍبته بٍسٍب وص بٍحب لها ػاحبً

 ... االسس ًرَي ٌٔ لو حتً

 تذٍلت اٌا ًضاى ٓارس َا رب َا:  ببماء ًال

 َرجيها ربًا...  وروٓت وماٌها ٌْسً

ٌٍ رُن رب َا بالسالوه  بس ويرٓهاش ا

 ... هسًٍلها

 تهتلل التً حبٍبته وي وٓذر بحب ٓارس

 َيضقها ٓمن...  شهب وي ابٍؽ قلبا

 رالبا االجه تهتلل ال هً....  قلبها وَيضق

 ال جيلته شهب وي قلبا تهتلل ولمًها...

 ووساح بحب لٍرزِ....  سواها َري أو َيضق

 واوتل ًقبال... :  حبٍبته ًي َذّْ حتً

 ...  ٌتجوز ٌيرِ ًضاى تتذقّ أوا نسا

 



 ًلٍل حرام ههههه  : بمأها وي بؾحل ًال

 ٓارس َا روح...  بجسَة ارزٓت خن...  وهللا

...  بيؽ ٍُر موشول اٌتو ػاحبل ساًس

 اٌهارزة وجاش اروك نْاَه جًبه اقّ روح

 ... تيباٌه وراته ًضاى

 َال تياٌل...  قلبً َا حاؿر:  بحب ٓارس

 .... اساًسه وارجى هوػلل

 اليوزة خن...  لتوػٍلها ٓارس شهب خن

 حتً اسالم ػسَقه وماى اٌل بسٍارته

 ...+ َساًسه

+~~~~~~ 

 الرباـ أسْل وي بضسة تغرخ ناٌت

...  ػرارتها َمتن حتً ٓهها ًٌل لهوؿووا

 هؤالء وي ًَقصها أى هللا تسًو وبسارلها

 .... تيرٓهن ال الصَي الهلحهٍي



 التً ورواى الهلحهٍي وبسارلها السٍارة لتتجه

 ٌاحٍه السٍارة واتجهت روٓها قهه ٌٔ ناٌت

 قغر اٌل ًبرتها خن ووي...   جسااا نبٍرة بوابه

 ٓلن والسالكٍي األوراء بقغور أطبه نبٍر

 لن وهصا....  نهصا ٓذها قغرا حٍاتها ٌٔ تري

 ... الرٍٔسً اآلزم قغر حتً َمي

 القغر بسارل كوَل وهر ًبر السٍارة لتسلّ

 الهلحهٍي لًٍسل....  القغر اوام وػلت حتً

 وي وًهارة ناٌت التً رواى َسهها ؤٌ وًها

...  السٍر تستقٍى ال ٓماٌت والبماء الذوِ

ٌٔ....  السارل اٌل الهلحهٍي أحس لٍحهلها  و

 بًنرات لها ههس القغر زارل اٌل كرَقه

 السْلها ٓوقها وي َتْحغها وهو ربٍحه

 ....بضهوة

 اٌا...  ًاوزك المبٍر الهيلن أى لوال وهللا-

 ... قبله الحلو وزوقت لًْسً رقْتل نًت



 وي ؿيٍّ وػوت بذوِ رواى لتغرخ

 لتهًيها ٓهها ُقت التً القهاطه أسْل

 .... الغراخ يو

 القغر ساحه اٌل الهلحهٍي وػل وارٍرا

 الهيتاز بضهوره اآلزم َقّ حٍج...  بالسارل

 بًنرات لٍرزِ.... نالغقر الحازة وٌنراته

 رقْتوها.... :  بهن َْتل أى ناز وػوت

 ... ! قساوه

 َا أَوة...  ا...:  طسَس بذوِ الهلحهٍي لٍرزِ

 ويرٓص بس بيربٍته وراٌا جري وهو ًٓسم

 .... َوػلًا

 كٍب...:  طاوذه بإبتساوه اآلزم لٍرزِ

 هتالقو وبمرة اٌتو واوضو هًا سٍبوها

 ... البًل ٌٔ حسابمن



 بضهوة لها ًَنر وهو َسه وي الهلحن لٍترنها

 ٌنرات تحت...  َصهب أى قبل ارٍره لهرة

 الصي الضذع هصا ووي وًه تراه وها روٓها

 رالقغ رارج الذاكْاى وشهب...  تيرٓه ال

 تْهن ال ٓهً وتبمً تًحب رواى تارنٍي...

 .... هً ولهاشا هؤالء وي تيرِ وال طٍٓا

 وَرزِ...  وخاقها وَْل اآلزم إلٍها لٍتجه

 بٍتل ٌٔ بٍمً اهال...:  الذٍر تحهل ال بًنرة

 ... الجسَس

 وترزِ.... وػسوه بذوِ رواى ًًه لتبتيس

...  اَه وًً وًاوز وٍي اٌت...ا...:  ببماء

 ... لٍه ًورقْتً

 اآلزم اٌا...  وٍي اٌا:  ربٍحه بإبتساوه آزم

 ًاوز أوا...  كرَقً ٌٔ روانً االسوز قسرك

 بقً أوا....  بيسَي هتيرٍٓه ٓسا...  اَه



 نبٍر جهٍل برز نسا االرر وي...  لٍه رقْتل

 ... لذقٍبل

...  حاجه ٓاههه وص اٌا:  وبماء بذوِ رواى

 واسالم واوا زواى اوضً سٍبًً ًلٍل بالله

 وهللا واٌا اوضً سٍبًً...  السٌٍا ًلٍا قالبٍي

 ... رقْتًً اٌل لحس هقول وص

 زول بجس ال هههههههه:  بؾحل آزم لٍرزِ

 تهضً وحال هسٍبل أساس ًٌل....  رٍّْ

 وًها َقترب وهو تابى خن....  زي بالسهوله

 وا قبل وص....  بضسة زراًها وي وَجصبها

 خن...  لًهرا آزم َتحسي ازاي رقٍبل اًرِ

 َا وراَح هًا وي...  ارًبها وػوت بذبج تابى

 ...+ جحٍن هتبقى حٍاتل رواى

 َسه قوة وي األرؼ ًٌل ٓتقى بيٍسا لٍقصٓها

 الباب ُلق وَحمن القغر رارج وَصهب.. 

 ٌٔ جالسة رواى تارنا...  الذارج وي جٍسا



 وها حرٓا تيً ال ٓهً...  بضسة تبمً وماٌها

 الصي هصا ووي...  بإسالم ًالقته وا...  قاله

 .... رقًًْ

 رب َا...:  بمأها وسف وي بسًاء لترزِ

 ٓاههه وص اٌا هًا وي أررج رب َا...  اٌقصٌٍ

 ....+ بسرًه َالقوٌٍ َارب...  حاجه

 وٓستاٌها ٌْسها ًٌل تتحاول قاوت خن

 وسٍله اي ًي لتبحج حرنتها ًرقل الصي

...  ٌْسها تًقص حتً القغر هصا ٌٔ اتغال

 ًًٍٍها أوام هاتْها لها الذاكٍْي حقن يسواب

 طّ اي الًهر َترك لن بالقبى ولمي.... 

 ... الذروج ًٌل َساًسها  قس

 أررج رب َا...  ساًسٌٍ رب َا...:  ببماء لترزِ

 تستمضّ شهبت خن....  بسرًه هًا وي

 وي َذرجها باب أو طباك تجس ًلها القغر

 زماآل أى تيلن لن ولمًها...  الهماى هصا



 جهٍى اُلق ٓقس...  بذقوة زأها َسبقها

 هصا ٌٔ الضبابٍل ونصلل والهسارل األبواب

 .... المبٍر القغر

 َٓست وا بيس تبمً وماٌها ٌٔ رواى لتجلس

 وي َذرجها أو ًَقصها قس طّ اي إَجاز ٌٔ

 ....+ الهماى هصا

+~~~~~~~~~~ 

 اوً َا همصا تترنًًٍ نٍّ...  بها تحلن ناٌت

...  ويمً تأرصًًَ أى بسوى ٍيترحل نٍّ... 

 وي تيصبت التً اٌا...  ارجونً تترنًًٍ ال

 ...+ ترحٌل ٓال اجلل

 زاوٍه بيٍوى ٌووها وي رحهه استٍقنت

 ٌٔ ٌْسها لتجس...  البماء نحرة وي وًتْذه

 ... بيصابها والهتسبب سجاٌها احؾاى



 ولمًه....  ًًه االبتياز تحاول وهً رحهه

 ٌٔ ٓحبسها ًلٍها بضسة َسه إُالقه احمن

 .... الَرق وي له ٌجاه زورق ونأٌها أحؾاٌه

... :  ًًه االبتياز ٌٔ َٓست وا بيس رحهه

 خن...  احهس استاش..ا َا سهحت لو...  اووووِ

 استاش...  ًًها َبتيس ًله تهسه وهً تابيت

 ....+ تبيس وهمي....  احهس

 إلٍها وًَنر ٌاًسه بيٍوى احهس لٍستٍقم

 ًًسوا جهٍله اٌتً نن...  ورة ألول بيضق

 ًٍوٌٍ بيسلٍه اُرق اى ارَس...  تستٍقنٍي

 ٌٔ واُرق ٓأطتاق ًٍوٌل لٍل بحر ٌٔ

نتب...  روحل تْاػٍل  بساَة اٌْاسل وي وا

 ....+ حٍاٌت

 وهسوجه بَلنة الٍها ٌنراته رحهه لتقاكى

 .... ابيس سهحت لو....:   بالحسى



 َؾَف أى َرَس ٓال...  ًًها َبتيس وهو احهس

نحر اًغابها ًٌل  رحهه لتقوم...  شلل وي ا

 ٌاوت الصي الهستضًْ سرَر وي بيغبٍه

 الذارج اٌل وتصهب....   الٍوم كول ًلٍه

 .... الَاؿب ػوته لٍوقْها

 أى ٌست ٓهً..  وًغبٍه بَؾب احهس

 ٍٓي راااحه  ....: بَؾب لٍرزِ حجابها ترتسي

 .... نسا واٌتً

 اطوِ راحه...:  وهاخل وُؾب ببماء رحهه

 زي وي هتهًيًً اَه...  َسًٓوها وا قبل واوا

 ٌٔ احهس قلب جيل بإٌهٍار تابيت خن...  نهاى

 ًًسك لو اٌت وا كبيا....  ًلٍها الذوِ قهه

 ٓقساى ويًً ًرٓت نًت.....  وبتحس قلب

 ًٌل جلست خن....  حٍاتل ٌٔ حاجه احٌل

 ... وتًحب بضسة تبمً األرؼ



 رالاظ سابتً واااوااااا...:  طسَس ببماء رحهه

...  ًضاٌها واتجوزتل ًضاٌها اتيصبت وا بيس

 ووذستًٍص وضٍت...  وحتاجاها واٌا سابتًً

 ....رالاااظ وياها

 سمانٍي قلبه ٌٔ ُرس نهي ٓماى احهس اوا

 َهوت اى زارله ٌٔ وتهًً بمأها وي زاوٍة

 لها...  َْهن لن ولمًه...  السووو لتلل ٓساءا

 والستها هل....  اوالسته أجل وي تسوجتًً

 ام للسواج كلبً ًٌل ووآقتها ٌٔ السبب

 حصرة بذقوات احهس وًها لٍقترب.....  واشا

 تًهار أى أو طّ َغٍبها أى َذضً ٓهو

 لٍصهب....  باألشي ػحتها ٍٓغٍب وجسزا

 نتْها ًٌل وَربت بحصر بجاٌبها وَجلس

 بضسة َسه ابيست ولمًها....  ورة الول بحًاى

 هٍٓتها وًسلت الرؼا وي وٌهؾت... 

 .... الَرٓه وي وررجت



 وا َيرِ حتً اآلرر هو احهس ورأها لٍصهب

 ....+ ٓههه َستقٍى ال ووا حسث

.... والستها ُرٓة ٌاحٍه تتجه وهً ببماء رحهه

 بًاءا الَرٓه اٌل الحالجه وي وسبقا ٌقلها ٓتن

....  الٍوم لسًٓها استيسازا احهس كلب ًٌل

....  وماٌها ًرٓت او بيس إلٍها رحهه لتتجه

 البماء نحرة وي زاوٍه بيٍوى الَرٓه وتسرل

 وتقبل جحتها بجاٌب لتجلس....  والًحٍب

 .... بضسة وتبمً رأسها

....  بيسك لهٍي سبتًًٍ...:  ببماء رحهه

 نًتً كب...  قولٌٍل بيسك لهٍي هيٍص

 .... لٍٍٍٍٍٍٍه واوا َا لٍه....  ويانً رسًًَ

 ٌٔ والحسى الضْقة ٌنرات تحت بانٍه لتًهار

 َراقبها الَرٓه باب ًٌل الواقّ احهس ًٍوى

 لترتهً....  تهسٔتها وَحاول إلٍها لٍصهب.... 

 وا تيلن ٓال...  تبمً وهً أحؾاٌه ٌٔ رحهه



 ولمًها أحؾاٌه ٌٔ  طيرته الصي األواى هصا

 احهس لها لٍستجٍب....  بضسة تحتاجه ناٌت

 لٍهاً أطْق ٓلقس اَؾا حالها ًٌل َبمً وهو

 ًضٍقها أجل وي والسته ترنته أى َوم وتصنر

 اآلرر هو بضسة لٍحؾتًها....  أباه ووت بيس

 هصا وحل اٌل حاجه ٌٔ ناٌا نالوها ونأى

 لٍجسها ًًها ابتيس ٓتره وبيس....  الحؾي

 بسرًه ٓحهلها....  أحؾاٌه ٌٔ للوًً ٓاقسة

 الهستضًْ تلل ٌٔ ُرٓتها اٌل بها واتجه

 .... بسرًه قبٍبال وكلب...  وجسزا

 وَترنها وهسٔه حقًه وَيقٍها القبٍب لٍأٌت

 .... ترتاح

 اٌتهاء لحٍي ُرٓتها رارج َقّ وهو احهس

 بيس القبٍب لٍذرج....  ٓحغها وي القبٍب

 .... ٓترة



 حؾرتل هو ػيبه حالتها... :  بحسى القبٍب

 . ..!جوزها

 ... باالَجاب احهس لٍووّ

...  وًها اللب تارس رَت َا...:  بحسى القبٍب

 رَت َا...  َووٍي بقالها حاجه وملتص هً

 اٌا...  السم ٌٔ هبوـ ًًسها ًضاى بأنلها تهتن

 أوا هتتحسي هللا طاء أى وحلول ًلقتلها

 ... وًها بالل رس بس...  تقوم

 ًَسً ٓمٍّ...  بحسى وجسزا احهس لٍووّ

 ٓقس...  ال ام كياوها تًاولت هل َسألها أى

 أى وًص بها َهتن ولن اليهل اٌل َصهب ناى

 .... تسوجها

....:  وجسزا القبٍب ػوت تْمٍره لٍقاكى

 ....! اٌهارزة واوتها جحه هتستلن حؾرتل



 حهراء بيٍوى تابى خن....  أَوة...:  بحسى احهس

 واَه ازاي واتت واوتها تْههًً وهمي... 

 ... حغل الٌل

 ٓضل بسبب واتت واوتها...:  بجسَة القبٍب

 تارر ٌتٍجه ناى نله وزا...  بالقل ًهلٍه ٌٔ

 واوتها ٓقلب اليهلٍه زٓى ٓلوس

 الى ووقّ  نلها زي الهسه وستحهلص

 ٌٔ هً بس...   ٓورا تتيهل الزم ناى اليهلٍه

 .... اليهلٍه تهي وياها ومًص زا الوقت

...  نبٍرة ػسوه ٌٔ وهو له َستهى احهس ناى

....:  هًوٌه تأنس وي وروِ بقلق لٍرزِ

 .... نام ناٌت ٍهاليهل وٓلوس

 ... جًٍه الّ 2٢٢...:  بجسَة القبٍب

 تارنا ورحل األرٍرة جهلته القبٍب ٌقق

 زلو ًلٍه سمب احسا ونأى ػسوه ٌٔ احهس



 هل....  اهًتها السبب لهصا هل....  بارز واء

....  واسوء بل نالذازوه ًاولتها السبب لهصا

 نٍّ....  رأًه أهًها نًت السبب لهصا هل

ٌٍ نٍّ...  هصا يلٓ َهمًًً  أؤشَها اى بإوما

 والستها أجل وي هصا نل تحهلت التً وهً

.... 

 الهوؿوًه المراسً أحس ًٌل احهس لٍجلس

 لها وهلهه قسوته ًٌل بضسة وَبمً بالههر

 وبضسة ونلووه وأٌها الحقٍقه ًرِ وا بيس

+... 

+~~~~~~~~~~~ 

 ٓإبًتها....  بضسة ووغسووة وًهارة ناٌت

 .... رقوبتها َوم ؤٌ تارتقْ الوحٍسة



...  هٍحن.... :  الهضًْ ٌٔ وهً ببماء رواى ام

 ارتل هٍحن َا هاتهاٌل...  هٍحن َا ارتل هاتٌل

 .... ٍٍٍٍٍٍٍٓي

 َبمً االرر وهو تهسٔتها َحاول وهو هٍحن

 ولن ارتقْت التً الوحٍسة ارته ًٌل بإٌهٍار

 ًسم ًٌل بضسة ٌْسه َلوم وناى...  َراها

 بسبب سًتر البٍوٌت وي هبًْس اػقحابها

...:  إرْأه حاول ببماء لٍرزِ....  اٌضَاله

 هًالقٍها هللا طاء اى...  واوا َا وتقلقٍص

 ... زلوقتً اٌتً ارتاحً....  اٌهارزة وٌجٍبهالل

 ًٌل وٌحٍبها زووًها بٍي وي االم لترزِ

...  ازاي ارتاااح...  ارتاااح....:  الوحٍسة ابًتها

 ًاوزة اٌا...  وياَا وص وارتل ازاي ارتاح

 اسراء وبجاٌبها بانٍة بيسها لتًهار...  روااااى

 .... تهسٔتها وتحاول تبمً



 هٍحن َا اٌت روح... :  بمأها وي اسراء لترزِ

 ... رالتو وى هْؾل واٌا...  اسالم وى

...  وٓذر بإوتًاى لها ًَنر وهو بإَهاء هٍحن

 لٍصهب...  تقهًٓه حًوٌة ٌنرات هً لتبازله

 تحاول اسراء تارنا أرته ًي لٍبحج هٍحن

 ًٌل البماء ًي تتوقّ لن التً والسته تهسٔه

 ....+ رواى الوحٍسة ابًتها

 وماى اٌل بقوَل لٍس وقت بيس هٍحن لٍغل

 وماى نل ٌٔ رواى ًي َبحج ناى الصي اسالم

 ... َجسها ولن

 السالم وَتجه بسرًه سٍارته هٍحن لٍرني

 َحاول وٓارس بضسة َبمً جالسا ناى الصي

 اآلرر هو زووًه وي هٍحن لٍرزِ....  تهسٔته

 ... ! لقٍتوها... : 



 لن واٌهن...  هٍحن ٓههها ألن بًنرة اسالم

 ... بيس َجسوها

 هًالقٍها هللا طاء اى...:  بأول ٓارس لٍرزِ

 وتيرٓص...  جسأهن هٍارسو نسا ًهلو والٌل

 ... اسالم َا طملهن توػّ

 ناٌو....:  لبماءا وي وتحضرج بغوت اسالم

 خن...  اطوٓهن ويرٓتص وطهن وَقٍي

 وهللا...  زول وٍي اًرِ لو اه...  بَؾب أرزِ

 .... حٍاتهن ٌٔ َوم ارر لٍموى الينٍن

 ػح ٌْمر ًضاى ٌهسي الزم...:  بهسوء ٓارس

 وارزِ إلسالم ٌنره وجهه خن...  َجهاًه

....!  أًساء لٍل وٍْص اٌت هو اسالم...  بهسوء

 ....! نسا ًهل أٌه وٍي ٌٔ تضل َيًً... 

 بس...  نتٍر اًساء ًًسي...:  بتًهٍسة اسالم

 أو ارنس قازر وص ٍٓهن حس اٌهً ًارِ وص



 وهو...  بإٌهٍار رأسه ًٌل َسه وؿى خن...  احسز

 جهٍى وَتصنر...  له وضاُبتها وَتصنر َتصنرها

 تهٍسها التً االكْال رأحه َتصنر...  وواقْها

 لتمبر وًها االقتراب َوز رةػٍَ كْله ونأٌها

 وَيٍص وحٍاته وابًته زوجته وتموى َسه ًٌل

 .... لها وًسه َتصنر...  أجلها وي

Flash back .... 

 الهاتّ ٌٔ رواى وى َتحسث وهو بحب اسالم

 ... رورو َا اَه ٍٓمً حاجه احٌل ًارٓه....: 

 طّ اي بتحٌل..:  تًًَ وهً بهساح رواى

 اقولل تياٌل كب...  ٍٓه تٍجً  ًًٍٍمً

 .... اَه ٍٓمً حاجه احٌل

 الهجًوٌه تلل وي ؿاحما اٌْجر وقس اسالم

 بًًَ وص اٌا وجًوٌه َا ههههههههه...: 

 ... اَه ٍٓمً حاجه احٌل هقولل اٌا االًٍُه



 بٍا تتحهرش راَح اٌت زا اَه.... :  بهساح رواى

 ... واااوااااا َا....  هاتٍْا

 زا وربًا هطٍذ َا هههههههه:  بؾحل اسالم

...   َسليل ًاوز الٌل اهبل ابي اهبل َبقً

 ... نسا رجٌل وش طبه واٌتً روحً

 َا رجلل وش بتنلن اٌت وهللا...:  بهساح رواى

 ... ؿانقور

 الهضاُبه تلل وي ؿاحما اسالم لًٍْجر

 ... ووضاُبته اؿحانه ًي تتوقّ ال التً

...  اسالم.... :  بهضانسه بيسها رواى لترزِ

 ..! تورزن اٌت

 الؾحل ًي توقّ وا بيس بإستَراب اسالم

 ... أَوة...: 



 ًلٍا انضّ تياٌل كب...:  بؾحل رواى

 السًٍن....  واى َا بٍس بٍس هههههههه...

 .... ًلٍل بٍسلن طمل ًازل

 اٌا وا اَه اقول هههههههه....:  بؾحل اسالم

 زلوقتً هقْل اٌا َال...  وجًوٌه راكب

 ... طَل وراَا ًضاى

 ال....  ًلٍا طَلل بتْؾل اٌت...:  بهساح ىروا

 ... ًٌْغل الزم احًا...  بٍا وهتن وص اٌت ال

 وربًا اتلهً بت َا هههههه....:  بؾحل اسالم

 بؾحل واٌا ًلٍا زرل الهوهٍْي وي حس لو

 .... الضرنه ٌٔ هٍبول برستٍجً نسا

 سالوه رالظ ال هههههه...:  بؾحل رواى

 .... سالم َال برستٍجٍل

 ... رواى...:  بسرًه سالما

 ... اوحضل لحقت اَه...:  بؾحل رواى



 ٌسٍت وجًوٌه َا ال هههههه...:  بؾحل اسالم

 ... بس حاجه اقولل

 ..! اَه...:  بإستَراب رواى

 واوًسك...  وجًوٌتً َا بحبل...:  بحب اسالم

 الذف اُلق خن.....  ًلقول ويانً هْؾل

 وي تهوت تماز اآلرر الجاٌب ًٌل ورواى  ....

 ....+ الذجل

Back ..... 

 بتْاػٍلها َتصنرها وهو بضسة اسالم لٍبمً

 هً اَي ًلٍها َذاِ...  بضسة ًضقها التً

ٌٍ َا اٌتً اَي...  اآلى  ... روا

...  اسالم.... :  وا طٍٓا تصنر وقس ٓارس لٍرزِ

...  زا الهوؿوو ورا زهرة تبقً وهمي

 وقت وبتؾحل ٓرحاٌه ناٌت اٌها رغوػا

 ... رواى رقّ



 وص...  ػح نالول لو...:  بَؾب اسالم

 .... اًسام ٍٓها هٍمًًٍْ

 وهٍحن ٓارس ورلْه وسرًا وماٌه وي وقام

 سٍارة ورنبا...  زهرة تلل وي َْهن لن الصي

ٌٔ...  زهرة وًسل اٌل وشهبا بسرًه اسالم  و

 باالرؾر َْتل َماز ُؾب اسالم زارل

 ....+ والٍابس

+~~~~~~~~~~~~ 

 واشا تصنرت نلها...  ُرٓتها ٌٔ ًتبم ناٌت

 ًي تتوقّ لن وهً الٍوم ػباح لها حسث

 ... بضسة والبماء ٌْسها لوم

 ازاي...  ُبٍة اٌا...:  ٌْسها ٌٔ َاسهٍي

 نسا وٍَبة نًت ازاي...  وًً َقرب اسهحله

 بٍحغل لٍه...  وياه واٌا وًًٍ ٌٔ ووص



 زي بٍا بٍتسٌل أٌه ًارٓه واٌا نسا وياَا

 ... اوووي ُبٍه بجس اٌا...  ٍُري وزي طاهً

 هاتْها ػوت لًْسها ولووها بمأها لٍقاكى

 .... لهار الغٍَرة ػسَقتها سوي تمي ولن... 

 لهار ًٌل وترز الهاتّ تلتقف وهً َاسهٍي

 ... البماء وي وتحضرج بغوت

 ... لهار َا أَوة...  الو-

 َا ػوتل وال زا اَه...:  بإستَراب لهار

 ... سوسو

 حسٌها ارْاء تحاول وهً بؾحل َاسهٍي

 ... بس برز ًًسي لٍهو َا وٍْص...:

 الّ سوسو َا واطً..:  اقتًاو بيسم لهار

 روحتً أسألل ًاوزة نًت...  ًلٍمً سالوه

 االجابه ًرٓت رالظ بس... لٍه اٌهارزة بسري

 ... ًلٍمً سالوه الّ روحً َا



 هللا...:  البماء نحرة وي زاوٍة بيٍوى َاسهٍي

 طوَه هقْل اٌا ويلص...  لٍهو َا َسلهل

 .... تيباٌه ًضاى ارتاح

 اطوٓل...  سوسو َا واطً...:  بهسوء لهار

 ... رٍر ًٌل تغبحً بمرة

 إٌل وشهبت ويها الهاتّ َاسهٍي وأُلقت

 وبٍي بًٍها لهيرنه تستيس زارلها ؤٌ الًوم

 ...+ الجاسر

 وى لهار اُلقت...  اآلرر الجاٌب ًٌل أوا

 رواَتها ٌٔ قلٍال تقرأ وجلست الذف َاسهٍي

 قرأتها لٍقاكى...  الٍوم اطترتها التً الجسَسة

...  هاتْها رٌات الوقت وي قلٍل بيس

 لهار ترز لن....  ُرَبا رقها لتجسه لتلتققها

 لتيوز...  َيانسها طذع أٌه وًها هًا

 ًاز اَؾا الهاتّ ولمي...  جسَس وي لرواَتها

 ... جسَس وي لٍغسح



 ًلن وحسش اٌت.... :  بَؾب لهار لتجٍب

 هتيرِ اٌل وْمر اٌت وال....  السوق اهلل

 تبقلو وا...  اول روح َا وتحبتًً تيانسًً

 .... اتْووووو البلس ولٍتو بقً قرِ

 ًٌل ؿحمات ػوت اال لهار تسهى لن

 .... الذف وي اآلرر الجاٌب

 َذربٍتل ههههههه....:  بؾحل الهتغل لٍرز

 ًهر اٌا ههههه... وطً ٌٔ واتْتحت واسورة

 َا َيانسل الٌل زا وٍي وبيسَي....  هبله َا

 ... هههههههه وًل بٍهربو زواٌهن وربًا اوزًه

 سً َا اَه وًاوز...:  نالوه وي بَؾب لهار

 ... زٓت

...  لهوٌة َا سالوتل ًاوز...:  بؾحل ًهر

 اَه ًٌل وتْقٍي احًا بت َا ٌسٍتً اٌتً

 ... هساًسك الٌل زا هو...  اٌهارزة



 اػال اٌا بس...  أَوة أَوة... :  بتصنر لهار

 وال....  اَه وهيهل.... ازاي هساًسك ويرٓص

 ٌٔ اسبوو بقالًا زا أوتً تحبها لحقت اٌت

 .... الضَل

 اٌتً...:  َاسهٍي تجاه نبٍر بحب ًهر لٍرز

 ... اَه وال اَه ٍٓا ًهل زا األسبوو وتيرٍٓص

 ٌبى َا نهاى واَه هههههه...:  بؾحل لهار

 .... الحًاى

 القوَل لساٌل بت َا بقٌل....:  بؾحل ًهر

 اول بغً....  بجسَة لٍمهل... وياَا ورنسي زا

 ًضاى....  نوَس بًْسً اًرٓها الزم حاجه

 اٌتً تروحوه وماى اي ٌٔ ًاوزك نسا

 هًاك اقابلمن ًضاى ًلٍه تقولٌٍل وَاسهٍي

ٌٍ اساس ًٌل  ... ٓههتً ونسا ًهل ابي ا



 َا جساا قسَن اٌت ههههههه.: .. بؾحل لهار

 اَه زا اَه هتقولل نسا اٌها ٓانر اٌت....  ابًً

 وص بلٍس رقهً رس زي الحلوة الغسٓه

 ... هههههههه... قااازررة

 الهجًوٌه تلل نالم وي اآلرر هو بؾحل ًهر

 وهللا وجًوٌه اٌتً هههههههههه.... :  القغٍرة

 َا وبيسَي ًلٍه بقولل الٌل بس اسهيً.... 

 ... بس رقوة اول زي اوزًه َا جًوٌهو

 ... اوزًه وتقولص..:  بَؾب لهار

 لٍرزِ....   ! ًازي ووجًوٌة...:  بؾحل ًهر

 تًْصي لهوٌة َا ًلٍمً بالله...  بتوسل بيسها

 ... برزة ارونً قس اٌا ًلٍه قولتلل الٌل

 ًلْمرة والز اروات ويًسَص...:  بَؾب لهار

... 



 الراجل ارونً ًاًتبرًَ كب...:  بؾحل ًهر

 لو ًًسي ولٍمً ستً َا اٌهارزة وي

ٌٍ اٌها وآقت ػاحبتل نبر هيهل تتجوص  ا

 اروَا ًٌل اًرٓل واًسول وغر ٌٔ ٓرح

 ... حاجه وال َيجبل وَهمي

 برؿه احسي َموى واطً...:  بؾحل لهار

 َال...  بيؽ ًي وسوسو اٌا وًبيسش ًضاى

 اٌام ًاوزة ًضاى زلوقتً هقْل اٌا بقً

 ... ويقلًً وحؾرتل

 اٌتو...  استًً استًً...:  بسرًه ًهر لٍرزِ

 ..!  وَاسهٍي اٌتً هتذرجو بمرة

 ٌتَسا هًروح الضَل بيس أَوة...:  بجسَة لهار

 ... واك ٌٔ

 ًٌل اًسومن تٍجو وا كب...:  بؾحل ًهر

ٌٔ  .... رى زا اوى ٌٔ نا



 َا وآؾحل اػورك ًضاى...:  بؾحل لهار

 ... ووتحرش

 َا واطً ههههه... :  ؿاحما راٌْج وقس ًهر

 ... سالم َال...  كوَل لساى ام

 ًلٍها َؾحل وهو الهاتّ ويها ًهر وأُلق

...  قغرها رُن زوها ورْه جًوٌها وًٌل

 وص بس واوزًه وجًوٌة...  ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 ًهار الواز ًٌل هيرٓها اٌا...  بًْسها وهتهه

 َْؾل طوَة ونل زي الًوًٍه بٍحب هو

...  ًهر َا حاجه نل وص الضمل َقوٌل

 بس هٍهوتًً اوزًه َا طآل لو زا ههههه

 َحرم ًضاى ٍٓمً الزبسه وهللا َستاهل

 ...  نسا َقوٌل

 السٌْل السور اٌل وٌسل وماٌه وي ًهر قام خن

 ...+ أهله وى ٍٓها َسمي التً ٍٓلته ٌٔ



 ~~~ ستووووب

 � بيهر بقً ٌتيرِ

 (�ُرَب االسن ًارٓه... ) ٌٍروز راسل ًهر

 ناى ٌٍروز األنبر ٓجسه األػل ترنٍة ًألة وي

 وًاش وغرَة اورأة وتسوج ترنٍا ٌٔ َسمي

 الصي ًهر أبو وهو راسل واٌجب وغر ٌٔ

 ًهر....  سٍارة حازث ٌٔ سًوات ٥ قبل تؤٌ

 أًٍُاء اًًُ وي وتيتبر ٓذهه ًأله وي

 التجهى ٌٔ ٓذهه ٍٓال ٌٔ َسمًوى القاهرة

 الصي الحراء هصا نل وي وبالرُن الذاوس

 بصاته َستقل أى أراز ًهر أى اال....  ًأله َهٍس

 وبيس  وًها وتذرج الهًسسة نلٍه ٓسرل

نبر ٌٔ  حسَحا ٓيهل اليهل أراز سًتاى  ا

...  اآلزم طرنات وهً اليالن ٌٔ الضرنات

 ًهار َسهً  وتهاخل ٍُر تؤام اخ لسَة

 وَحب البحرَة القوات ٌٔ  قبقاى ك وَيهل



 ًهر...  البحر َيضق ألٌه ااجس نحٍرا ًهله

 بقل ًهر نحٍرا َضبه ٓهو جسااا جصاب

 هحبل طمٌل اٌا)  لإلَجار حب وسلسل

 جصابة رهرَة بضرة ٍٓهتلل(  �� ًلْمرة

 قلٍال ٌابت وشقي جهٍله سوزاء وًٍوى

...  جصاب رَاؿً وجسس رأيا اسوز وطير

 الوساوه وواصَي قلب ٓقس ًهار اروه أوا

 الترنً الجهال ٌٔ قٍاسٍا رقها وحقن

 ٓهو...  وجسه والسة وي ورخه الصي األػٍل

 وطير نالبحر ػآٍه زرقاء ًٍوٌا َهتلل

 نبٍرة بيؾالت رَاؿً وجسس جهٍل اطقر

 رقها بها حقن بحري قبقاى أٌه بحمن  جساا

 تراه وي ٓجهٍى  والجهال الغالبه ٌٔ قٍاسٍا

 َؤوي ناى ولمًه...  وًه ٌنرة ولو تتهًً

 نسا اٌا)  طّ نل لٍس ملالض أى بهبسء

نتر هحبل  أى بهبسء وَؤوي(  �� ًهر وي ا

 ََلب السارٌل والجهال الجهٍله الروح



 َهتلل هو لصلل...  ًلٍه وَتْوق الضمل

 الضباب باٌق نهحل لٍست راػه وواػْات

 ... ٓقف الجسس جهال ًي َبحج الصي

 7.... سًه 27 لسَة ونالهها

 اٌل هَتج وهو السلن ًٌل وي ًهر لًٍسل

 السٍسة تلل والسته بجاٌب الجالس ًهار

 .... اروي تسهً وناٌت القٍبه

 نًا...  َاؼ جابل الٌل اَه اٌت...:  بهساح ًهر

 ... ٍُرَل وي ورتاحٍي قاًسَي

 ًهر َا زي ُالستل تبقل وا:  بؾحل اروي

 الٌل اٌت ًاوز هو وا زي َجً اروك...

 ... هو وص تهضً

...:  ورأى وهٍس رجوٌل بغوت ًهار لٍرزِ

 هارسه نسا نسا اٌا واوا َا سٍبٍه ههههه

 ... اُرقه ورة ٌٔ وياَا



 وي اٌت سٍبل...:   وسذرَة بؾحل ًهر

 اٍٍَه إٌها ًروسه لقٍتلل اٌا وص...  زا نل

 هههههههه وسة

 نل وص الضمل قولتلل اٌا...:  بجسَة ًهار

 ... وًً وبتتيلهص لٍه اٌت ابًً َا حاجه

 ًهار َا واز َا وهللا.: .. بؾحل اروي لترزِ

 ... ًهر ًي المبٍر اٌل بحس اٌا

 قبله ٌازل اػال اٌا واوا َا كبيا...:  بحقه ًهار

ٌٍ وتالت زقاَق ٨ب  ... خوا

 َا المبٍر َذلٍل بقً وزا:  بؾحل ًهر

 ... اسقً

 ... اَه وال نسا ٌٔ تضل...:  بؾحل ًهار

 لتهوتًً زًوة ولٍص ًن َا ال...:  بهساح ًهر

 ... القبقاى سٍازة َا حرالب ٌٔ



 َا اتيسل نسا أَوة...:  بؾحل ًهار لٍرزِ

 ... بضههًسس

 وَذلٍمو لٍا َذلٍمو ربًا...:  بْذر اروي

 وي قرَبٍي وتْؾلو حباَبً َا لبيؾمن

 ... ًلقول نسا بيؽ

....  والستهن جبهه وًهار ًهر وي نال لٍقبل

 .... للًوم للصهاب نالهها وَستيس

 3(�� تتبًوٌٍ وا ًسل ًٍله اٌتو وهللا)

 بسرًه ًهر لٍلحقه ُرٓته َسلّ وهو ًهار

... 

 وياك اتملن ًاوز اٌا استًً...:  بجسَة ًهر

 ... طوَة

 ؟؟ اَه ٌٔ اَه...:  بإستَراب ًهار



 ويجب اٌا...   أا..  نسا بغراحه:  بجسَة ًهر

 ... الضَل ٌٔ زوٍلتً بواحسه

 اسبوو بقالل لسه اٌت...:  بؾحل ًهار

 .... أوتً تيجب لحقت طَال

 ٌْس قالتٌل باالوزًه ٓمرتًً...:  بهساح ًهر

 ... طوَه وي الملهه

 ... وٍي اوزًه:  بإستَراب ًهار

 إٌها نسا واحسه...:  لهار وي بسذرَة ًهر

 ... وماٌل اقيس واٌا قوم للقهر تقول اٍٍَة

ٌٍ والهْروؼ كٍب:  وبااله بال ًهار  اًهل ا

 ... ووؿوًل ٌٔ اَه

 هً بغراحه...  تساًسٌٍ...:  َةبجس ًهر

 تقيس ًاوزك واٌا بمرة هٍذرجو وػاحبتها

 ًلٍها اتيرِ وا ًقبال طوَة ػاحبتها وى

 ... نوَس



 زًوة ولٍص اٌا...  ًهر َا ال...:  بتًهٍسة ًهار

 ... وتسرلًٍص

 اسهى بع...  استًً ال..:  بسرًه ًهر

 طّ نل ًهر له وحمً...) االول الحماَه

 ونسا نسا َيًً ٓههت...( ...  ارله وى واتْاقه

 ... َاسهٍي  ًٌل اتيرِ بس ًضاى... 

 لله اوري...  ًهر َا واطً...:  بتْمٍر ًهار

 ... اروَا ًضاى اساًسك وؾقر

 وي هً هتيجبل لهار ًلْمرة:  بؾحل ًهر

 ... الهْؾل ٌوًل

 الهْؾل ٌوًً...:  وسذرَة بإستَراب ًهار

 ووص وسة قاَل لسه اٌت وا اٌت ٌوًل وال... 

 ... اَه ًارِ

 البًات ابًً َا...  بس اَه وسة...:  بؾحل ًهر

ٌٍ نوم زي واالوزًه نوم  زي...  رالع تا



 وا لحس طيره ورٌب ولس هتحسبها نسا واحسة

 وال البًات زي حلو لبس ال...  بًت اٌها تيرِ

 ٌوًل نسا االرر وي...  حاجه اي ٌٔ لٍها

 ... الهْؾل

 بمرة هضوٓها نسا انس واطً...:  بؾحل ًهار

 اٌا َال...  هٍحغل الٌل اَه ًارِ ووٍي... 

 ... رٍر ًٌل تغبح اٌام هروح

 ....+ اهله وي واٌت...:  ُرٓته َسلّ وهو ًهر

+~~~~~~~~~~~~~ 

 طذع اي بإٌتنار وماٌها ٌٔ تبمً ناٌت

 هصا وي الذروج تتهًً ناٌت...  ًَقصها لمً

 الوالسته لتصهب بسرًه السجي وهصا الهماى

 ... وجسزا واروها

 احاول الزم...:  األرؼ وي تًهؽ وهً رواى

 .... هًا وي تذرجًً حاجه اي اطوِ



 لتأٌت الهقبد ٌاحٍه وماٌها وي قاوت خن

 شهبت وبالْيل...  الباب به تْتح بسمٍي

 والضبابٍل األبواب جهٍى ٌاحٍه بالسمٍي

 القْل بْيل وقْله ناٌت جهٍيا ولمًها

 اي تْتح أى تستقى ٓلن الصنً االلمتروٌٍ

 ... لتذرج وذرج أي أو طّ

 ببماء لترزِ....  بٍأس وماٌها ٌٔ ٓجلست

 َا...  هًا وحبوسه هْؾل أٌا َيًً....:  وَأس

 ... اَه اًهل ساًسٌٍ رب

....   القغر تستمضّ وماٌها وي قاوت خن

نبر نبٍرة ُرٓة ووجست  ٌٔ التً تلل وي ا

 بالْستاى زالت وا اٌها لتتصنر...  بمحٍر وًسلها

 بسلت وبالْيل لها والبس ًي لتبحج... 

 طيرها ووضقت اٌٍقه وًسلٍه بأرري خٍابها

 ًهٍق سبات ٌٔ وشهبت جسااا القوَل البًً



 وتستٍقم حلن هصا نل َموى أى تتهًً وهً

 .... بسرًه وًه

°°°°°°° 

 الحشَي وًهن...  الجهٍى ًٌل الغباح لٍأٌت

 سيٍسال ووًهن...  َهلل وا اًس ٓقساى ًٌل

 وي ووًهن...  له رقف الصي للتحسي بمسبه

 ....+ حبٍبته تساوحه أى َتهًً

 هصا ػوت ًٌل ٌووها وي رواى استْاقت

 وا طٍٓا لٍذبرها إلٍها وبمرا وػل الصي اآلزم

 ولن القغر باب لٍْتح...  ليهله الصهاب قبل

 ولمًه...  هربت اٌها هي البساَه ٌٔ  ... َجسها

 والضبابٍل بواباأل جهٍى أى بًْسه تأنس

 ٌٔ ًًها لٍبحج شهب خن...  بإحمام وَلقه

 ٌأهه احسهن ٌٔ ووجسها...  الَرِ جهٍى

 ََقً القوَل وطيرها...  الغٍَر نالهالك

 األٌوخة قهه ٌٔ حقا ٓماٌت ناوال ههرها



 نأٌه كوَله ٓترة َتأولها هل...  والبراءة

 وحل برَٓه هً هل...  ػْاتها وًها َستضّ

 ولمًه...  ربٍحه ام...  هصا الجهٍل طملها

... :  ًاٌل بغوت وارزِ تأوله وي استْاق

 ... روااااى...  َاااااا اٌتً

 اٌها وهًت...  ٌاًس وػوت  بتهلهل رواى

 ابوس واوا َا... :  وًسلهن ٌٔ وهً والستها

 حلن هذقّ...  طوَه اٌام سٍبًًٍ اَسَمً

 والباب الًور اقٌْل بس وهللا وهْوق سرَى

... 

 أوجًوٌه...  الْتاه تلل وي بإستَراب آزم

 ... ! اٌتً

 وُلٍم ًاٌل وػوت...  ويهوزة بجسَة لٍرزِ

 .... بٍتمن ٌٔ وص اٌتً ٓوٌق روااااى...: 



 الرجوٌل الغوت شلل وي ٓسًه رواى لتقوم

نرتها لتيوز...  بضسة آسًها الصي  إلٍها زا

 ... حسث وا نل وتتصنر وجسزا

...  االوؿه ٌٔ اَه بتيهل اٌت...:  بَؾب رواى

 اَه وًً ًاوز لٍه وحابسًً اػال وٍي واٌت

... 

 االسوز قسرك اٌا...  وٍي اٌا...:  بتحسي آزم

 المٍالٌٍ آزم....  نوَس زا االسن وآتمري

 بًنرات وستهتى وهو تابى خن....  الًهر

 جهشٌَل...  بقً وزلوقتً...  ًٍوٌها ٌٔ الذوِ

 لمتابا نتب اٌهارزة ًضاى ًروسه َا ٌْسل

 ... بتاًل

 َيًً..:  االول وي وقلٍل بذوِ رواى

 ... اوضً هتسٍبًً



 هتبقً اٌتً...  لٍه هتهضً...:  بذبج آزم

 وػوت بتحسي تابى خن....  المٍالٌٍ آزم حرم

 .....+ ورااااٌت هتبقً....  ًاٌل

~~~~~~~ 

 وى ستتأقلن ونٍّ لرواى سٍحسث واشا

 ....! الجسَسة حٍاتها

 ... رواَة وي القازوه الحلقه ٌٔ...  تابيوٌٍ

 ... وجًوٌه ًضقت

 الرواَات وآٍا...  َوٌس اَة...# بقلهً

❤ + 

 الٌل الحلوة المووًتات ًٌل بجس تسلهوٌل

 رب َا وَمرومن حبمن َسَن ربًا صَمن

❤ ��❤ �� 

 



+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

▶ 

  ❤ ًضرة الرابيه الحلقة

  ❤ًضرة الرابية الحلقة

 ناى الًت بس الرواَه تأرر ٌلً سوري

 هللا طاء أى الْغل ٌٔ بقً ٌبسأ.....  � ٓاػل

  ❤�� بلٍس رأَمن وقولوٌل �

 وراتل هبقً...  اَه َيًً....:  بذوِ رواى

 ...! اٌت

 .... الضرِ ولٍمً أَوة...:  بحقة آزم

ٌٍ بقً قالل ووٍي...:  بتحسي رواى  هوآق ا

 ... آزم َا بس أحالول ٌٔ زا... 



 وي بذوِ تتراجى وهً وًها َقترب وهو آزم

 .... ههرها ًٌل وقيت حتً السرَر ًٌل

... :  ويهوز وتحسي بتهسَس اآلزم لٍرزِ

 وص اٌا...  هتوآقً ًًل ُغب أو برؿانً

 ... رأَل بارس

 وترزِ...  األرؼ ًٌل وي تقوم وهً رواى

 الجواز.... :  ًاٌل وػوت األرري هً بتحسي

 بقً وزا...  اليروسه ٓقهووا الزم َتن ًضاى

ٌٍ باطا َا أحالول ٌٔ  صَل حقٍر ًٌل اوآق ا

... 

 تجرؤ ٓمٍّ...  تلل نلهاتها اُؾبته وقس آزم

 ترتهً الصي اآلزم واٌا اهاٌتً ًٌل الْتاه تلل

 نٍّ....  وٓتاه ٓتاه الّ قسوٍه تحت

 بَؾب اآلزم إلٍها لٍصهب...  تجرؤٍي

 واىر لتغرخ...  بضسة طيرها وي وَهسمها

 ... َسَه بٍي وهً



 حقٍر َا ًًًٍٍٍٍ ابيسززز:  بغراااخ رواى

 اوآق هتذلًًٍ زي بالقرَقة اٌل وْمر

 ... أحالول ٌٔ زا...  ًلٍل

 هتوآقً...:  بَؾب طيرها َضس وهو آزم

 تابى خن  ... ًًل ُغب أو برؿانً ًلٍا

 هتضؤٌ وص ووآقتٍص لو الٌل...  بتهسَس

ٌٍ ًٍلتل  ... تا

 ... اَه تقغس... تق...:   وروِ بألن رواى

...  نلهن ههوتهن َيًً....:  وتحسي بذبج آزم

...  رالتل وبًت ارونً لحس واوتل وي بساَة

 ًًل ًارِ اٌا...  َذٍْها حتً بتهسَس تابى خن

...  ًلٍها اًتاز بحقه تابى خن...  حاجه نل

 ... تقسري لو بقً ارٓؾً

 سةبض األرؼ ًٌل وزٓيها األرٍرة جهلته قال

 قاله وها وروِ بضسة تتألن وهً ٓوقيت



 الَرٓة وي ٓذرج هو اوا...  اآلزم هصا

...  االًهً نبرَأه ًلٍها اًتاز واخقة بذقوات

 ٌٔ تبمً  رواى تارنا القغر رارج واتجه

 ناٌت...  قازم هو وها وروِ بضسة وماٌها

...  ليألتها طّ َحسث أى وي بضسة رأْة

 أى هللا ووتسً تبمً وماٌها ٌٔ ٓجلست

 هصا ًي بيٍسا إلٍهن وتيوز ًألتها َحْم

 ..!+ آرر رأي للقسر وربها...  اآلزم

+~~~~~~~~~~~~ 

...  ابسا بها طيوري اٌسً لي...  الًبؾة تلل

 ....+ بمً التقٍت حٍي

 ًساء أرص بيس الهًسل اٌل ورحهه احهس ًاز

 وي طسَسة بماء ٌنرات تحت وزًٓها والستها

 هو...  احهس وي حسىو طْقه وٌنرات رحهه

 وَضير ًلٍها َضْق بسارله ولمي... َحبها ال

 وبالقبى...  الذأًات باٌق ًي وذتلْه اٌها



 اٌل َحؾر بأى حتً َهتن لن السمٍر والسها

 زوجته ًٌل واحسة زويه َصرِ أى أو اليساء

 .... الهتوٍٓة

 لمالهها ورهق َوم بيس الهًسل اٌل االخًاى ًاز

 الصي احهس وي نبٍر سارواٌم حسى وٌنرات... 

 وٌنرات...  رحهه وى ٓيله وا ًٌل بضسة ٌسم

 والستها ًٌل رحهه وي واٌمسار حسى

 زوى ُرٓتها اٌل رحهه لتغيس...  الهتوٍٓة

 .... واحسا حرٓا تًقق أى أو واحسة نلهه

 بتلل رحهه رأي أى بيس والسه اٌل اَاز لٍتجه

 .... القغر ٌٔ رأها أى وًص ورة ألول الحاله

 احبها التً رحهه حال ًٌل وحسى ببرأه َازإ 

نحر  رحهه هً...  بابا....:  حتً والسته وي ا

 ... والها



 هً حبٍبً َا وٍْص...:  وطْقه بحسى االب

 ... طوَه زًالٌه

 ... اطوٓها اكلى وهمي كب...:  بحسى إَاز

 سٍبها...  وًٍْيص حبٍبً َا ال...:  بًهً االب

 ... وًل وتسًلص ًضاى طوَة لوحسها

 وجسزا أليابه ٌاحٍه وَتجه برأسه اَاز لٍووّ

.... 

 بيس ًلٍها َحسس ال حال ٌٔ ٓماى احهس اوا

 أى ترجته لهاشا وًرِ.... طّ نل ًرِ أى

 ناٌت لهاشا وًرِ...  الحال ٌٔ الًقوز َيقٍها

 وتصنر....  والستها سبٍل ٌٔ طّ نل تتحهل

 بها ٓيله طّ نل تصنر...  لها أهاٌها اهاٌه نل

 واسوء نالذازوة واهاٌتها... لها ؿربه تصنر. ..

 وجرز َراها ناى التً وبرأتها أٌوختها واهاٌه... 

 .... لذٍاٌتها قًاو



 الًسم ٍَْس بها ولمي...  بضسة ٌسم...  ٌسم ٌين

 ....+ اآلواى ٓوات بيس

 ساًه بيس السرج ًٌل وي تًسل احهس لٍراها

 وتبمً َسها ٌٔ ػٍَرة حقٍبه تحهل وهً

 .... بضسة

 .... ٍٓي راَحه اٌتً رحهه...:  بإستَراب احهس

 وًتْد احهر ووجه واٌّ حهراء بيٍوى رحهه

 ... كلقًً...:  بتحسي ارزٓت خن....  البماء وي

 ...! اَه...:  بغسوه احهس

 كلقًً...  بقولل كلقًً...:  بإًازة رحهه

ٌٍ ناٌت الٌل رالظ  واتت وستحهالك وذلٍا

 وي اٌهارزة جيهاللهر  اٌا ٓلوسل ًٌل لو... 

 .... كلقًً سهحت لو...  اوً ورث

 تلقت ًًسوا اال...  بًْسها رحهه تضير لن

 ... احهس وي نبٍرة ػْيه



 لحس...   بتؾربًً...:  وبماء بغسوه رحهه

 اوتً لحس...  نسا قاسً هتْؾل اوتً

...  ٍٓل حوالٍل الٌل وبتمره وْتري هتْؾل

 ًًهتقلق...  باطا َا قتلتًً لو حتً بس

 .... هتقلقًً َيًً

 وص... :  نالوها وي طسَس بَؾب احهس

 وا واًٌل هقلقل وص...  رحهه َا هقلقل

 رروج وال كالق وٍْص...  ارنبٍه رٍلل ٌٔ

 ... جحتً ًٌل اال هًا وي

 لها وْمر واٌت...:  اآلرري هً بتحسي رحهه

 ٌٔ باطا احهس َا الاااا...  هذاِ اٌا نسا تيهل

 اٌا هتقلقًً صو ولو زلوقتً قاٌوى

 .... هذليل

 الَؾب وي ًًٍاه اطتَلت وقس احهس

 بضسة السلن ًٌل وجرها بضيرها ٓأوسل

 هو اوا َترنها أى له وتتوسل تغرخ وهً...



 أٌه حتً...  الَؾب وي أواوه َري ال ٓماى

 الحوار طاهس الصي الغٍَر ابًه بماء َري لن

 ًاٌل بغوت َبمً اآلرر هو وأرص بذوِ

 احهس ولمي...  رحهه َترك أى والسه وَترجً

 َراها اال وي وجًوٌه وقسوته ُؾبه اًهاه

 بالقسوة ناى ٓلو...  طّ نل ًي خاٌٍه

 .... هصا لٍمي حسًا...  ويً ستبقٍي

 ُرٓته اٌل طيرها وي بضسة احهس جصبها

...  وإَاز رحهه وتوسالت ػراخ تحت باالًٌل

 ُرٓته اٌل بها لٍسلّ...  َستهى لن ولمًه

 .... بابال وََلق

 ًاوزة  ... :  بَؾب قهٍغه َذلى وهو احهس

ٌٍ وْمره...  رحهه َا تذليًًٍ  .... هسٍبل ا

 َا ال... :  وبماء بذوِ تتراجى وهً رحهه

 اوًسك واٌا ًًً ابيس...  اَسَل ابوس احهس



 تاٌٍ هتضوًًٓ ووص حٍاتل وي هقلى

 .... ًًً ابيس بس وهللا

 لقٍيا زاز الملهات بتلل أى رحهه تيرِ لن

 ُؾبه وي الهتبقٍه الضرارة  واطيلت... بلة

 ولن...  الماسر نالوحص احهس ًلٍها لٍهجن

 احهس...  ًًها َبتيس أى وبمأها توسالتها َههه

 ... بٍسه َمبلها وهو

ٌٍ وْمره اٌتً-  اٌسه َا تهضً هسٍبل ا

 وص اٌسه...  وقسوه بذبج تابى خن...  رحهه

 ...! نسا

 وهللا ًًً ابيس....:  وبماء بغراخ رحهه

...  القغر ٌٔ الٌل نل ًلٍل والن اػوت

 .... حقٍررررر َا ابيسزززز

 َهسمها وهو وطل وُؾب بقسوة احهس

 تروحً تهضً ًاوزة...:  بضسة طيرها وي



...  لهٍٍٍي تروحً ًاوزة اٌققً...  ها ٍٍٍٍٓي

 تابى خن...  راًٍَي نلمن...  نسا وص ًضٍقل

 اًهاه صيال ُؾبه وي اسوزت التً بيٍوٌه

 ناى اى بًْسً همتضّ اٌا اليهوم ًٌل.... 

ٌٍ حس ٌٔ  ... حٍاتل ٌٔ تا

 السرَر ًٌل وسحبها األرٍرة جهلته قال

 وًها توسل ٌنرات تحت وطسة بقسوة

 له تسوً طسَس وبماء َترنها أى ورجاء

 الجأى ناالسس ٓماى هو أوا...  القلوب

 ُؾبه ووػل ابسا َترنها ٓلن لْرَسته

 وطقهن خٍابتها ٓأوسل...  وتهشر اٌل وطمه

 نٍّ ولمي ًًه االبتياز وتحاول تغرخ وهً

 واوسل...  االسس ًرَي وي تذرج أى لققه

 طيرها لًٍسسل ٌغٍْي وطقه حجابها احهس

 ٍَٓقً الياري ههرها ًٌل القوَل الحرَري

 تؾرب التً َسها احهس لٍمبلها...  وينهه



 ًًه االبتياز وتحاول بضسة الياري ػسره

 ٌحوه جصبها بل واحسا اٌضا َبتيس لن لمًهو...

 ًًها َبتيس أى قبل كوَله ًًٍْة قبله وقبلها

 وجسزا وتحاول الهًققيه أٌْاسها لتأرص

...  وجسزا لتْضل بضسة وؿربه ًًه االبتياز

 ٓرَسته ًٌل االسس هجن الهرة وتلل

 وًصرَتها وبرأتها أٌوختها والتهن الغٍَرة

 َري ولن به نالهتحم هو ُؾبه ناى... اَؾا

 التً الذأًه زوجته إال َري لن  أواوه رحهه

 َياقب ونأٌه بضسة ًاقبها لصلل ترنته

 وسوَة ػرره ًٌل احهس لٍستٍْق زوجته

 وتْقس بضسة تًسِ ناٌت التً رحهه وي

 ترَس ال وماى ٌٔ رحهه لتبتيس تسرَجٍا وًٍها

 ... ٓقف والستها سوي ترَس ال....  الواقى ٍٓه



...  احهس استْاق للحنها تلل وًًسها

...:  القغر ٌٔ بضسة  ػوته لٍغسح

 .... الاااااااااااااا....  رحهاااااااااااااااه

 اٌها لٍتصنر ٓجاءة وَقّ...  بسرًه لٍحهلها

 وَذرج السوالب ٌاحٍه لٍسرو...  والبس بسوى

 وارتسي إَاها وَلبسها بسرًه لها خٍابا وًه

 سةبض َبمً وهو بسرًه اآلرر هو والبسه

 هو أٌه...  الهرَؽ هو أٌه الٍوم تأنس ٓقس

 َهسها لن ًصراء وأٌها...  قالت نها الحقٍر

 ٌاحٍه بسرًه لٍذرج....  ًلٍها ازًً نها ٍُره

 .... الهستضًْ

 بها وَسلّ َسه ٌٔ رحهه َحهل وهو احهس

 ... للهستضًْ

**** ... ال والز َا بسرررًه تروٌل-

 .... بسرررررًة



 لَرٓه بها وَسلْو سرًهب تروٌل له لٍحؾرو

 اوسمه القبٍب َسلّ أى وقبل اليهلٍات

 لو الينٍن وهللا.... :  بَؾب َاقته وي احهس

...  أَسي ًٌل ٌهاَتمن لتموى حاجه حغلها

 .... ٓااااااهن اٌت وتيٍص تتغرِ

 َا اكهي...  ٓاهن ٓاهن...:  بذوِ القبٍب

 لَرٓه بسرًه القبٍب وزلّ  ... احهس استاش

 ... َسيْها حتً اليهلٍات

...  لها َرٌد ال حاله ٌٔ ناى بالذارج احهس أوا

.....  اقترٓه وا ًٌل بضسة َبمً ُاؿبا ناى

نوى اى ٌل نٍّ  بًات ألري القسوة بتلل ا

 ٢.... رأًات جهٍيهي حوي

 نها أحالوها تيٍص ناٌت بالسارل رحهه أوا

 اليالن هصا وهلن ؿجٍج ًي بيٍسا ترَس

 وحقهها باالًسام ًلٍها حمن الصي القاسً

 .... بوالستها تحلن ناٌت....  نلٍا



 رسًًَ استًً...  واوا...:  أحالوها ٌٔ رحهه

 ... ويانً

 نتٍْها ًٌل تربت وهً بإبتساوه االم

...:  واقيٍا هً آتقسه بحًاى وتحؾًها

 ٓتره نل هجٍلل اٌا...  حببتً َا وتذآٍص

 رلْتل اٌا رحهه َا بس...  ًلٍمً اكهي

نً...  الغياب حسيبتت قوَة  زي رحهه ًاوزا

... 

 رالظ..  واوا َا نسروٌٍ..:  ببماء رحهه

 .... والًبً ويانً رسًًَ...  تيبت

...  بًتً َا هٍتغلح اتمسر الٌل...:  بحًاى االم

 ...+ حلوة حاجه طاَلل ربًا وتذآٍص

~~ 

.....:  الههرؿات وجهه ٌٔ َغرخ وهو القبٍب

 رالظ القلب بقولمن المهرباااااا زوزوووو



 احهس زا زااااهٍه ٌٔ نلًا وهًروح....  هٍقّ

 ... السسوٌق

 جهاز نهرباء وي وتشَس الههرؿات احس لتأٌت

 رآؾا الوقوِ وطل ًٌل ناى الصي القلب

 .... الهوت وتهًٍا للحٍاة

 رجى الًبؽ لله الحهس...:  بإرتٍاح الههرؿه

 ... زنتور َا

 قَذتً ناز أى بيس براحه القبٍب لٍتًْس

 احهس َْيله أى َهمي ٍٓها التْمٍر وي

 .... به السسوٌق

 ... الحقًه جهسوٌل...  وجسزا لٍهتّ

 أى قبل ساًات ليسة ًهله القبٍب لٍباطر

 السسوٌق احهس لٍالٌق....  الَرٓه وي َذرج

 وَلوم حبٍبته ًٌل بضسة َبمً جالس وهو

 بغوت لٍهتّ....  ٓيل وا ًٌل بضسة ٌْسه



 كهًً....: َذرج ٍبالقب رؤَة ًًس جهوري

 ... اَه ًاوله... ًلٍها

 اتيرؿت هً...:  وروِ بحسى القبٍب

 ونسر ٌشَّ لٍها سبب وزا طسَس إلُتغاب

 بس بالالزم قووًا احًا...  الحوؼ وًققه ٌٔ

 ٌيرِ ًضاى البولٍس ابلٍ وؾقر اٌا بس... 

 ... جساته وَارس.. نسا ًهل الٌل

 أٌه اَيقل...  القبٍب قاله لها بغسوه احهس

 تلل وي ًَتقن حتً السرجه لتلل ٓيال حقٍر

 ترنه أرازت اٌها سوي لها شٌب ال التً البرَٓه

 َبمً بضسة َبمً وماٌه ٌٔ لٍجلس....  ٓقف

 ..... لها وسببه ويها ٓيله لها

 استاش َا وتقلقص....:  بأول القبٍب لٍقول

 ...و هٍسمت وص البولٍس احهس



 وي بَؾب َهسمه وهو احهس لٍقاكيه

 هتبلٍ اٍٍَه...  وراٌت زي اَه بولٍس:   ... اقتهَ

ًًً .... 

 ًٓسم َا كبيا ال ال...:  بذوِ القبٍب لٍرزِ

 اٌا...  حؾرتل ورات اٌها اًرِ ومًتص

 تارنا... الْور ًٌل القبٍب لٍرحل...  اسّ

 اقترٓه وا ًٌل وماٌه ٌٔ وجسزا َبمً احهس

 ....+ الهسمًٍه تلل حق ٌٔ أرقاء وي

~~~~~~~~~~+~~~~ 

 ًلٍه تحسس ال حال ٌٔ جهٍيها اليأله ناٌت

 اٌل اَجازها َستقٍيوا لن الوحٍسة ٓابًتهن

 .... اآلى

 وتتْقس تبمً سرَرها ًٌل جالسه وهً االم

 .... برواى الذاظ الغور البوم



.... اوووي وحضتًًٍ...  بًتً َا حببتً َا -

 الٌل وجًوٌل وػوتل وًاُضتل وحضتًً

 لتحؾي...  ٍُره وي ويًً ولوش البٍت

 لها َحْم أى هللا وتسًو تبمً وهً ػورتها

 اسراء وناٌت....  سالهة لها وَرزها ابًتها

 ...+ تهسٔتها وتحاول تبمً بجاٌبها تجلس

 اٌل وباطرة اتجها الصاى وهٍحن اسالم ًًس أوا

 ... زهرة وًسل

 لتْتح...  بَؾب الباب َقرق وهو اسالم

 ٌوم قهٍع ترتسي وناٌت بإستَراب زهرة

نحر َمضّ ٓاؿح  تملّ ولن َستر وها ا

 .... َسترها طّ بإرتساء ٌْسها

 تهتن ولن اسالم رأت ًًسوا بإبتساوه زهرة

 ًًسوا استحقروها اللصاى ٓارس أو بهٍحن

 .... همصا رأوها



 ... اسالم َا اتْؾل...:  بْرحه زهرة لترزِ

 طيرها َهسل وهو وٍُم بَؾب اسالم

 َا اٌتً بقً: ....  آرر طّ بأي وهتن ٍُر

 رقوبتًا َوم ؤٌ ال رقٍبتً تذقًْ*** و

 بضسة اسالم لٍغْيها*** ...ال بًت َا

 بَل لٍرزِ....  ويستها ٌٔ بَؾب وَؾربها

 السواء بيؽ ٌسٓت حتً بضسة َؾربها وهو

 لٍحاول...  ٍٍٍٍٍٍٍٓي هً اٌققً....  ٓهها وي

 ناى اسالم ولمي وًه تذلٍغها وٓارس هٍحن

...  بضسة ؿربها بل بهن َهتن نل الحأر ناالسس

 وا لو...  بالله قسها... :  وجسزا بَؾب لٍرزِ

...  وٍههًٍص واٌا هًا وسٓوٌه لتموٌٍ ٌققتً

 .... رواى ٍٓي اٌققًٍٍٍ

 ًارٓه وص... وص...م...:  وتققى بغوت زهرة

 .... اٌا وا وهللا



 اٌتً...:  َغْيها وهو...  بَل اسالم

 ... ٍٍيٍٍٍٓ هً اٌققً...  هتستيبقً

 سٍبًً بس هقولل اٌا...  اٌا...:  بذوِ زهرة

.... 

...  االرَمه ًٌل وَجلس َترنها وهو اسالم

 تلل وي الَؾب قهه ٌٔ ناٌا وٓارس وهٍحن

... :  بَؾب أرزِ الصي هٍحن وبالصات االٓيً

 الٌل ٌٔ حاجه وص ٍٓمً ًهله اسالم الٌل

 َا رواى وماى ٍٓي وًققتٍص لو هيهله اٌا

 *** ....و

 األرؼ ًٌل ٌْسها تيسل وهً بذوِ زهرة

 اٌا...  حاجه نل هقول هقول.... : 

 اٌها ًرٓت لها بس... وهللا وذقْتهاش

 .... اتذقْت

Flash back اليرس َوم حسث لها ..... 



 وهً وررجت بضسة تؾحل ناٌت التً زهرة

 .... وا طّ ٓيل تًوي

 وسف وتقّ.... القاًه وي زهرة لتذرج

 ارتقاِ ًي َتحسخوى اٌون الصَي الحاؿرَي

 ... اليروس

 َا وتيرٓوش... :  الحسى تهحل وهً زهرة

 لترزِ...  رقْوها الٌل اَه طملهن جهاًه

 اػلها ًضاٌها اوووي زًلت اٌا... بهمر

 ترجى اساًسها وًاوزة االٌتٍن ػاحبتً

 ... بلٍس زول وٍي َيرِ وحسش

 ناٌو اٌهن اهي... :  الحؾور أحس لٍرزِ

 ٌهرة لققت اٌا بس... بس.. . وطهن وَقٍٍي

 وي الحازخه طآو الٌل وي نًت اٌا اليربٍه

 .... اولها



 كب....:  وغقًى وحسى بهمر  زهرة لترزِ

 َجٍب باٌب ارٌل ًضاى بلٍس تقولهاٌل وهمي

 ... ػاحبتً ًٌقص وٌحاول زول الهجروٍي

 هً حاؿر:   ... ٌٍه بحسي الضذع لٍرزِ

 ***** ناٌت

 الضذع وتضمر ًهبسر الرقن زهرة لتسجل

 ... وا طّ ٓيل تًوي وهً بسرًه وتصهب

 ٍٓه تيٍص التً وًسلها إٌل زهرة لتغل

 ... وا طذغا وتهاتّ...  بهْرزها

 ًي الهيلووات نل هاتٌل أَوة...:  بهمر زهرة

 اٌهارزة أَوة****** ....  رقهها الٌل اليربٍة

 لتَلق....  ٌْصت لو الّ 2٢٢ ًًسي ولٍل

 الغبر بْارٌ تلل وواتالهيل وًتنرة الذف

.... 



 نل لها ويلًا الضذع هاتْها ساًه وبيس

 .... ػاحبها وًًواى السٍارة تلل ًي طّ

 هصا اٌل اللٍله ٌْس ٌٔ وسرًه زهرة لتصهب

 طيبٍه حارة ًي ًبارة ناى والصي...  الهماى

 ٍٓها وا لهًسل لتسلّ....  وجروٍي أُلبها

 أحس لها لٍْتح...  الباب ًٌل وتقرق

 ررج الصي السراى شلل بٍي وي ذاظاألط

 َسرًوى ناٌو أٌهن ًٌل َسل وها الهًسل وي

... 

 الغْراء اسًاٌه أههرت بإبتساوه الضذع

.... :   وًها السْل ٓوقها وي َتْحغها وهو

 ... ًسل َا اؤوري

...  نح نح....:  أٌْاسها تسس وهً بقرِ زهرة

 هو****  اقابل ًاوزة نًت سهحت لو

 ... هًا ساني



 .... رسوه اي اٌا اه...:  بإبتساوه ضذعال

 نًت اٌا....:  طر بإبتساوه األرري هً زهرة

 .... الّ 2٢٢ ٍٓها وغلحه ٌٔ ًاوزاك

 ناااام....:  الرقن سهى ًًسوا بإٌبهار الضذع

 الحٍقاى ًضاى بقً تْؾٌل اٌتً زا ال... 

 .... وزاى لٍها

 ٍٓه لتجس....  الهًسل تسلّ وهً زهرة

 وػسَقه وقهار ووذسرات ذهرال وي زجاجات

 زهرة لترزِ....   رواى ويه رقّ الصي االرر

 الهًسل اٌل الذاكّ هصا زلّ أى بيس.... بهمر

 وٍي اًرِ ًاوزة نًت أٌا... :  الباب واُلق

 اٌتو الٌل البًت... رواى تذقْو سلقمن الٌل

 ... طوَه وي راكًٍْها لسه

...  اَه بتقوٌل اٌتً...:  بَؾب الضذع

 .... حس رقّ وحسش



 نسب بالش...  تؤ تؤ...:  ربٍحه بإبتساوه زهرة

 .... الّ 2٢٢ زول

...  ولٍوى لو حتً....:  وجسزا الضذع لٍرزِ

 وراها زي ووزة َا زا وٍي ٌقولل وًٍْيص

 ... االتًٍي احًا ووتًا

 ًاوزة وص كٍب...:  بذبج زهرة لترزِ

 ست وال راجل هو قولوٌل بس زا وٍي اًرِ

... 

نتر  هقولل ووص راجل.. :  طذاظاال احس  ا

 .... نسا وي

 ٌٔ َضارنها  آرر أحس ال أى بْرحه زهرة

 بس الّ 2٢٢ال هسَمو اٌا كٍب... :  وحبوبها

 لو...  زي راكًٍْا اٌتو الٌل البت...  بضرـ

 ترجى او...  الذاكّ ًًس وي تهرب حاولت

ٌٍ بٍتها  هتبقً  وص وساًتها...  تقتلوها...  تا



 اَه قولتو ها...  ولٍوى هتبقً بس الّ 2٢٢

... 

... :  الرقن وي بضسة تلهى وًٍوٌهن الذاكْاى

 ... ووآقٍي...  اوووي تهام

...  الهقسز الهماى هصا وي وجسزا زهرة لترحل

 إلبياز رقتها بإنتهال جسااا سيٍسة وهً

 ...+ رواى

BACK ..... 

 الينٍن وهللا... :  وؿيّ بذوِ زهرة لترزِ

 الٌل اٌا وص بس حغل الٌل نل زا هو

 ... رقْتها

ٌٍ...  قالته وها ػسوه ٌٔ الجهٍى ناى  خوا

 وًها لٍقترب الغسوه الجهٍى واستوًب

 ًاوزة.... :  وُؾب بضسة وَؾربها هٍحن

 اٌا زا  حقٍٍٍرة َا حٍواااٌه َا ارتً تقتٌل



 َا وٍي ٌْسل وْمرة اٌتً...  هًا هقتلل

 ٍرةاألر جهلته قال...  ههوتل اٌا*** ال بًت

 حتً...  بضسة َذًقها رقبتها ًٌل ًَقؽ وهو

 بسرًه ًًها  ٓارس لٍبيسه تهوت أى نازت

... 

*** و واحسة زي ًًها ابيس...:  بذوِ ٓارس

 ... ًضاٌها زاهٍه ٌٔ تروح اٌل وتستاهلص

 .... بَؾب َسبها وهو هٍحن لٍبتيس

 ػسوه ٌٔ ناى...  ارر ًالن ٌٔ ٓماى اسالم أوا

 وهً وًها لٍقترب...  رةالحقٍ تلل قالته وها

 المسوات وألت أى بيس بذوِ تتراجى

 بغوت اسالم....  تهوت أى ونازت جسسها

 وال رقْوها الٌل ًًواى هتقوٌل....:  ارًبها

 ... اٌهارزة تبقً ٌهاَتل تحبً



 وهللا هقول...  هقول... :  بسرًه هً لترزِ

 ... ارجوك وتقتلًٍص بس...

 ... قووووٌل...:  ًاٌل بغوت اسالم

 .... اليًواى واولته****  هو....:  بذوِ زهرة

 هٍحن ورلْه الباب ٌاحٍه َتجه وهو اسالم

 ارًبها بغوت وَرزِ لها لٍلتْت....  وٓارس

 وي أو وًً قربتً لو بالله اقسن... :  نلٍا

ٌٍ تذغًً حاجه  الهرة لتموى***  َا تا

 اٌا أى ًارٓه واٌتً أَسي ًٌل ووتل الجاَه

 .... وٍههًٍص

...  وػسَقٍه هو ورحل األرٍرة جهلته قال

 ... حسث وها وروِ بضسة تتألن زهرة تارنا

 حق هسٓيل اٌا....:   ٌْسها ٌٔ بَؾب لترزِ

...  وػاحبل اٌت اسالم َا زا ًهلته اٌت الٌل

 ....+ ألٌسول الينٍن وهللا....  بَل ارزٓت خن



+~~~~~~~~~~ 

 اٌل وشهب قغره ٌٔ تبمً رأْة اآلزم ترنها

 وروٓها ببمأها هو وستهتى ناى...  هلهً

 وتني ٌأهه وهً قولها نحٍرا اؿحمه ولمي...

 الضير ػاحبه الهجًوٌه تلل...  وًسلها ٌٔ اٌها

 أههرت ابتساوه آزم لٍبتسن...  القوَل

 الشَتوٌٍة وًٍوٌه الجصاب وجهاله وساوته

 وي  وورات ورات اجهل بل الوػّ الرأيه

 احهس ًلٍه ٍسرلل....  َاسهٍي أرته ًٍوى

 ... َبتسن وهو

 اآلزم زا اَه.... :  وتْاجأ بإٌبهار ًٌل لٍرزِ

 اَه وال هتقوم القٍاوه هً....  بٍبتسن بًْسه

 وضوٓتص سًٍي رهس نتٍر بقاٌل... 

 .... ػاحبً َا زي ابتساوتل

....  ًٌل َا اَه ًاوز...:  جهوزه اٌل اآلزم لٍيوز

 ... جابل الٌل اَه طَل وراك وص اٌت



 اَه هتيهل اًرِ ًضاى جاي  ....: بحسى ًٌل

 اٌت الٌل البت ًٌل راَّ اٌا...  ػاحبً َا

 ... زي حابسها

...  اكهي...:  َسه ٌٔ لها ًَنر وهو بجهوز آزم

 حسابل واًهل...  له ًَنر وهو أرزِ خن

 نتب ًٌل تضهس ًضاى هتجٌٍل اٌهارزة

 ... المتاب

 ...! اٌهارزة....:   بتْاجأ ًٌل

 قرأه َستقٍى أحس ٓال الهيتاز وزهبجه آزم

 ... واٌى ًًسك...  اٌهارزة أَوة....:  ابسا أٓماره

 هً...  بس...  ابسا ال..  ال...:  بذوِ ًٌل

 حابسها هتْؾل َيًً...  القغر ٌٔ هتْؾل

... 



 خن....  وحبوسة هتْؾل أَوة...:  بجهوز آزم

....  رًبا َهوت ًٌل جيل بغوت ارزِ

 .... طَل وراك وص اٌت واتْؾل

 حشَي زارله ٌٔ ولمي...  وسرًا ًٌل لٍذرج

...  بيس َراها لن التً الهسمًٍه تلل ًٌل

...  َرحن ال الصي آزم وي ًلٍها رأّ ولمًه

 َذاِ أٌه إال كْولته وًص ػسَقه أٌه ٓبرُن

 ٓهي...  َيرٓها ال التً بتلل ٓمٍّ وًه

 ٌٔ طذع ألنبر طذع اػَر

 آزم إسن شنر ًًس ٓقف َذاِ  الضرنه

 اَا وى َتهاوى ال اٌه ًًه ٓهيروِ...  المٍالٌٍ

 ٌٔ لٍرزِ....  نبٍرة بيقوبه ًًسه والذقأ ناى

 اٌتً زا بًتً َا ًلٍمً َسترها ربًا....:  ٌْسه

ٌٔ  .... آزم وى سوزة هتضو



 حشَي وهو...  ًهله لٍباطر ومتبه اٌل لٍصهب

نحر وحشَي ػسَقه ًٌل  وى حاله ًٌل ا

 ... قلبه ويصبة

 اطوٓها الزم اٌا وا ال....:  ٌْسه ٌٔ ًٌل لٍرزِ

 .... وضوٓتهاش اسبوو بقاٌل اٌا

 ناٌت التً رؿوي ومتب اٌل ًٌل لٍصهب

 الوقت شات ٌٔ وتأنل الهاتّ ًٌل تتحسث

 رؿوي...  همصا رؤَتها ًًص بضسة هو لٍؾحل

 زا ال...  ًٓسم َا أَوة...  القيام وي وهتْل بْن

 ٓورا آزم ستاشاال هبلٍ ًٓسم َا حاؿر...  ػوٌت

 ترزِ وهً القيام وتبلى الذف لتَلق... 

 ًٌل وهًًًٍ وص زي الًاس اَه...  بَؾب

نل ًارٓه وص...  حتً االستراحه  لتأنل....  ا

 ًٌل وي الؾحل ٌنرات تحت وجسزا

 رؿوي لتراه....  ومتبها باب ًٌل الواقّ



 حلقها ٌٔ القيام لٍقّ....  ٓهها ٌٔ والقيام

.... 

...  نح نح نح الٌل اَه اٌت... :  بتْاجأ رؿوي

 .... هًا جابل الٌل اَه

... :  واء نوب َيقٍها وهو بإبتساوه ًٌل

 ... لتهوٌت بس رسي

...  نح نح.... :  وتضرب تأرصه وهً رؿوي

 الٌل بقً آهن وهمي....  بَؾب لترزِ

 ... جابل

 بٍا ترحبى وا بسل زا...:  وغقًى بحسى ًٌل

 .... جابل الٌل اَه بتقوٌل

 اتْؾل...  لٍه بٍل وارحب...:  بيغبٍه رؿوي

ٌٍ هًا ووتجٍص...  طَل وراَا سهحت لو  تا

.... 



...  تلل كرَقتها وي اآلرر هو بَؾب ًٌل

 وًه وقربها ههرها رلّ وخًاها َسها ٓأوسل

 لٍرزِ...  اليرَؽ ػسرة ٌٔ هً لتغتسم

 اكرزك وهمي اٌا أى ًارٓه اٌتً....:  بَؾب

 ووص...  زي قولتٍها تًاٌ الٌل الملهه ًٌل

ٌٍ ويًً  بٍا تستهوٌٍ  وبهسر بؾحل ا

 أى قبل بضسة ًٍوٌها ٌٔ لًٍنر....  وبَؾبً

 ... وَذرج َترنها

 هببته اٌا الٌل اَه...:  بحسى ٌْسها ٌٔ رؿوي

 الهسَر أٌه ٌاسٍه اٌتً...  ًلٍا َلهووي زا

....  اًتصر الزم اٌا َوووة....  للضرنه التًٍْصي

 ومتب اٌل وشهبت وماٌها وي رؿوي وقاوت

 .... ًٌل

 تلل وي بضسة ُاؿبا ٓماى...  ًٌل ًًس أوا

 الوقت وي قلٍل بيس لٍسهى....  الحهقاء



 بالسرول للقارق لٍسهح الباب ًٌل كرق

 ... سواها تمي ولن

 استاش َا جسااا اسْه اٌا...  اٌا...:  بًسم رؿوي

ٌٍ هتتمرر وص اوًسك...  ًٌل  .... تا

 بٍي نبٍر ٌْسً ػراو زارله ؤٌ بهسوء ًٌل

 َا رٍر حغل...  تهام.... :  ونراوته لها حبه

 ... رؿوي اٌسه

 نًت اٌا أػل اسْه اٌا...:  بحسى رؿوي

 زول ٓاتو الٌل الٍووٍي الضَل ٌٔ وؾَوكه

 بقٍت نسا ًضاى...  ووًهتص الغْقه ًضاى

 ... اسْه اٌا...  طوَه ًغبٍه

 وا تهاوا وتًاسً لها ًَنر وهو بهٍام ًٌل

 وزووًها ًٍوٌها جبروت ٓأوام...  حسث

 لٍرزِ  .... طّ نل الرجال اًتل ًَسً



 نًت نهاى اٌا...  وقسر اٌا ًازي:  بهسوء

 ... رٍر حغل...  الضَل ٌٔ وؾَوـ

 وًه االقتراب توز ونأٌها...  بإهتهام رؿوي

 هو...  احن...:  األرري هً له اطتاقت ٓقس

 قغسي. .. ٓات الٌل االسبوو ٍٓي نًت اٌت

 ... حؾرتل وضوٓتص اٌا أػل...  َيًً

 ههههه...:  وقغسها ٓهن وقس بؾحل ًٌل

 الٌل حؾرتل بس هًا نًت حؾرٌت

 ... ورة وال وبتسألٍص

 الرجولٍه ؿحمته ٌٔ تاهت وقس رؿوي

 الوساوه بتلل اٌل االحم لن ٓمٍّ الجصابه

 اووي حلو اٌت...:  وًها وًً زوى لترزِ... 

 ... اووي حلوة وؿحمتل

 وهن....:  حاجبٍه أحس َرٓى وهو بذبج ًٌل

 ... نهاى واَه



 لتذجل قالته وا ًٌل استْاقت وقس رؿوي

 ولمي الهمتب وي تذرج حتً وتجري بضسة

 .... استًً رؿووي.... :  ًٌل ػوت اوقْها

 اػقبَت وقس إلٍه تلتْت وهً رؿوي

 احن.... :  رجلها ٌتٍجه االحهر باللوى رسوزها

 ... و سشوقغ اسْه اٌا... 

 بتتأسًْ لٍه اٌتً...:  بهٍام ػوته لٍقاكيها

 ًاوز نًت بس...  رٍر حغل ًازي...  نتٍر

 بيس وياَا تتَسي تٍجً ًلٍمً اًرؼ

 .... ًلْمرة الرٓؽ هقبل ووص...  الضَل

 أرر ًاوزة وص...  احن...:  بذجل رؿوي

 ... حؾرتل

...  كول ًٌل تأررًًَ رَت َا...:  بهٍام ًٌل

 نهٌل اٌتً روحً....  بهسوء ابيسه لٍرزِ



 الضَل بيس ًلٍمً اًسي هبقً واٌا طَلل

 ... سوا ٌتَسي ًضاى

 ًٌل ًضقها ساحرة بإبتساوه رؿوي لتووّ

 لهاشا تيرِ وال....  تبتسن وهً وترحل... 

 اقًيت ولمًها....  الَساء ًٌل زًوته قبلت

نحر لٍس َساوحها لمً شلل أى ٌْسها ....  أ

 ...!+ آرر رأي للقسر هل ولمي

**** 

 السوام اٌتهاء أو الَساء ووًس ٓيال لٍأٌت

 ناى وي ٓهًاك....  الجهٍى ًٌل بالضرنه

 ًٌل وًهر....  ًٌل وهو بضسة بإٌتناره

 بْارٌ ًَتنرهن ناى الصي  االرر الجاٌب

 تهاتْه حتً القغٍرة تلل وباألرع الغبر

 َري لمً الهقين اٌل بقسووه وتذبره

 .....+  بهقل رقْت وي ًٌل وَتيرِ



 الهوًس هصا ًَتنر ناى الصي ًٌل واَؾا

 اٌل وحبوبته َغقحب حتً الغبر بْارٌ

 لمً لهها األوٌل الهرة وهصة سوَا الهقين

 ...+ اآلرر وى نالهها َجلس

+~~~~~~~~~~~~~ 

 ارٌق اٌل اػقحبها الصي....  ورؿوي ًٌل ًًس

 ...+ وآذهها القاهرة وقاًن

 حتً يامالق قأهه رؿوي َيقً وهو ًٌل

 لن رؿوي ولمي َذتار اآلرر وهو...  تذتار

 وي تجربها لن ٓهً... االنالت هصة وا تْهن

 القأهه أسْل وي ًٌل لها لًٍنر...  قبل

 جسااا جصابه ابتساوه لٍبتسن وحتارة ٍٓجسها

 ... قأال وَرزِ....

 أى وتأنس...  اٌا ارتارلل تسهحٌٍل...  احن -

 .... هٍيجبل زوٌق



 واطً....:  اآلرري هً اوهبإبتس رؿوي

 ... ووآقه

 الهًس وي وضهور كبق لمالهها ًٌل لٍذتار

 ًبارة كبق وهو ألو زَهو الماطهٍر َسهً

 الهقلٍه البقاكس وي ققى بإؿآه ارز ًي

 ونلها اللحن وققى والغوظ والذؾروات

 .... واحس كبق ٌٔ بيؾها وى

 2.... ًٌل وًه كلبه وا لًٍْص الًازل لٍصهب

 ٌنرة َْارق ولن وحبوبته وى ٌلً وَبقً

 ... ًٍوٌها

 ... لٍه نسا بتبغٌل احن...:  بذجل هً لترزِ

 بغراحه...  وستَربل....:  أرْاه بهٍام ًٌل

 ... نسا ًلٍا تيسي بًت اول

 ... ازاي نسا...:  واستَراب بذجل رؿوي



 طوٓت وا ًهري هو الٌل نسا... :  بهٍام ًٌل

 ٌٔ رنسةو طوٓتل وا ًهري أو ػاحبه لٍمً

 بيس بٍتل بتروحً حتً...  طَلل ٍُر حاجه

 لٍه...  بساًتٍي َذلع الضَل ٌٔ زواول وا

 .... نسا بتيهٌل

 األوور بهصة ًٌل َيلن نٍّ...  بغسوه رؿوي

 ََْل ال أٌه تيلن لن ولمًها  ... َراقبها هل... 

 سًتٍي َراقبها ٓنل بغسق احبها ألٌه...  ًًها

 اػبحتً اٌل ٍيتيله ال نٍّ...  ًلهها زوى

ٌٕ  نٍّ...  بسوٌه التًْس استقٍى ال الصي هوا

ٌٍ تيلهً لن  اٌتهاء بيس اٌتنرك َوم نل ا

نً لمً ساًات بحالث زواوً  واوضً ارا

 طذع اي وي ًلٍمً روٓا رلْل

 ػْو تيمر قس ويانسه اي او َؾاَقل

 اُار ٓأٌا..  اٌا وساجً باالرع أو وساجل

 حتً تضيرَي ال طيور بال واٌتً ًلٍمً



 أًرِ أى وي اول ال ووازلت بوجوزي

 رؿوي لو زي ًٌل َا وهللا... )  تْاػٍلل

 ًي لتحبل زا المالم سهيت الضربًًٍ

 ( .... � الرواَه ٌٔ الٌل رؿوي

 بحب اٌا أػل...  احن....:  بمصب رؿوي لترز

 بحب نسا ًضاى البٍت ًي طوَة الضَل

 .... الضَل ٌٔ اكول

 البماء وي َهوت َماز زارلها ؤٌ شلل قالت

ٌٍ سأربرك نٍّ...   ال بأحس اخق اًس لن ا

 نٍّ...  احس اي وال ٍُرها وال ػسَقه

ٌٍ سأربرك  ابقً ال نً باليهل أكٍل ا

 هًا الجسَس وًشٌل ٌٔ الٍوم كول وحٍسة

 وي َوجس ال...  وحٍسة ابقً الٍوم ٓقول

 ًٌل وترحهاٌت آهاٌت َسهى أو َسهيًً

ٌٍ الصاى والسي  .... ٌٍاًا وحسي ترنا



 بهرح أرزِ ولمًه...  نالوها وي بضل ًٌل

 حس اطوِ ورة اول...:  ًًها َذّْ نً

 بًْسها اآلزم وسمرتٍرة ال...  الضَل بٍحب

 جاَسة تارسي الزم اٌتً ال...  نسا بتقول الٌل

 ... ٌوبل

 هههههههه....:  ؿاحمه رؿوي لتًْجر

 حؾرتل سهى آزم استاش لو زا َذربٍتل

 ... هههههههه هٍقرزك

 ٌٔ لوهله طرز وقس اآلرر هو بؾحل ًٌل

....  وروحه وقلبه ًقله تسرق التً ؿحماتها

 ازاي اٌتً...:  وحلها َهسح وهو بهٍام لٍرزِ

 .... حلوة وؿحمتل نسا حلوة

 ... ًٌل استاش َا بترزهاٌل...:  بؾحل رؿوي

 احًا...  استاش بالش...  بس ًٌل...:  بجسَة ًٌل

 ... الضَل برة هًا



 ... ًٌل َا حاؿر.... :  بإبتساوه رؿوي

 ... حلو اسهً اى اًرِ ورة اول...:  بهٍام ًٌل

 ... اَه وال بقً بتيانس...:  بؾحل رؿوي

 القهر وياه َبقً حس...:  بؾحل ًٌل

 اػسقاء ٌبقً رأَل اَه الههن...  ووٍيانسص

 آزم ٍُر اػسقاء ويًسَص َيتبر نهاى اٌا... 

 قولتً ها. .. لٍمً ػسَق ابقً َضرًًٓ بس

 ... ! اَه

 بأحس تحق اى تذضً ٓهً....  بذوِ رؿوي

 لي  .. وذتلّ ًٌل أى تيرِ ولمًها...  وجسزا

 ووآقه...:  وًها تذاِ بحقه لترزِ....  َؤشَها

 وحلها ٌٔ تبقً نغسَق ٍٓل خقتً واتهًً

نتر ووًبقاش  قالت...  ًٌل َا أػسقاء وي ا

 اًترِ الصي الٍوم لصلل تلهح وهً نلهتها

 وتياٌل سٍبها اَسَل ابوس... )  بحبها ٍٓه لها



 ٌٔ زا ألو ناطهٍر هيهلل وهللا اتجوصٌٍ

 اَه...  اػال لوى زا نضهٍر وص هو �البٍت

نل راله الٌل  ( ��� ا

نٍس....:  بسارله وا ًمس بهسوء ًٌل لٍرزِ  ا

 ... ٓقف اػسقاء...  رؿوي َا كبيا

 الحسى وي ًَسِ وقلبه األرٍرة جهلته قال

نحر حٍاتها ٌٔ ترَسه ال التً رؿوي ًٌل  وي ا

نٍس...:  ٌْسه ٌٔ لٍقول...  ػسَق  الزم كبيا ا

 ٍٓها وتْمرش الزم اٌت...  ُبً...  نسا تقول

نتر  ... نسا وي ا

 ولمًها...  ٌْسها تليي زارلها ٌٔ ورؿوي

 والٌل اساوه ٌسٍتً اَه...:   ٌْسها ٌٔ أرزِ

 ... نسا ًالقتمن تْؾل الزم...  ًهله

 ٢.... نلٍهها آمار وَققى القيام لٍأٌت

+~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 .....  األرري الجهه وًٌل

 لهار وى الهقين وي تذرج َاسهٍي ناٌت

 واسى اسوز بًقال ترتسي ناٌت التً

 وًتغّ اٌل َغل ناروهات وقهٍع  قلٍال

 بسارلها ولٍس نالرجال حقا لتبسو...  ٓذصها

 االٌحً َاسهٍي بًٍها...  قف اٌوخه رأحه

 سمًًٍ بًقال ترتسي ناٌت الملهه بهيًً

 الرأى جسسها تْاػٍل ابرز ؿٍق ازرق

 زازها الصي وكولها  والًحٍّ

 ونوتضً  ابٍؽ نن ٌغّ وقهٍع  جهاال

 َتيسي ال الصي طيرها وػْْت باللوٌٍي

 حقا ناٌت...  نالحرَر ٌاًها لٍموى رقبتها

 َراها وي لمل  Fashion iconو الجهال رأيه

.... 

 االخًاى وكلبا الهقين اٌل االخًتاى زلْت

...  الحهام اٌل قلٍال لهار لتستأشى...  القيام



 ٍٓه تراها ال قلٍال بيٍس وماى اٌل لهار وشهبت

 قبل أجابها الصي ًهر رقن وكلبت َاسهٍي

 ... الهاتّ َرى أى حتً

 ...! اجً ها...:  بلهْه ًهر

 ًٌل قاًس اٌت َذربٍتل...:  بإستَراب لهار

 ... التلٍْوى

! ...  ًلٍه واقّ ال...:  بسذرَة ًهر

 ووػلتوش لسه وال اجً بووه َا تًققً  وا

.... 

 وتقولص َاااااؼ اتلن والااااا...:  بيغبٍه لهار

 .... نهاى وُراب بووه الٌل اٌت اهو بووه

 وحص َا بالراحه ههههه...:  بؾحل ًهر

 اٌا بووه هقول وص بلٍه ويلن َا حاؿر  ...

 لسه وال وػلتو قولٌٍل بس وهللا بووه الٌل

... 



 تستًً رَت وَا وػلًا أَوة...:  بسذرَة لهار

 ًلٍل وتقولص البت ًضاى وتٍجً طوَه

 وأرصت وجهه ٌٔ الذف وأُلقت....  وسلوق

 بغوت ٌْسها تحسث وهً كوَال طهٍقا

 ًضاى ُبٍه الٌل اٌا....:  بٍسها وتضٍر ًاٌل

 طحف الٌل هو...  قال بلٍه قال...  ساًسته

 ....و وُبً

 لها ًَنر طذغا ٌْسها ٌٔ نالوها قاكى

 .... بضسة وَؾحل

 هصا الى الذجل وي احهر ووجه بَؾب لهار

 بتؾحل  ....: بَؾب لترزِ...  رآها الضذع

 .... اراجوز طاًًَْ....  أرًٍا َا اَه ًٌل

 لْت بس ابسا وهللا ال....:  بؾحل الضذع

 حلو زا رةًلْم...  ٌْسل بتملهً اٌل ٌنري

 نسا تيهٌل اٌل بًٍغحو الًْس ًلن ٌٔ



 ًًسك الٌل الَؾب طحًات تْؾً ًضاى

.... 

ٌٍ زنتور... :  بسذرَة لهار ...  حؾرتل ٌْسا

 األرٍرة جهلتها قالت....  بٍتيالج وجًوى وال

 ... بسذرَة

 اٌاااا...  زا وال زا ال...:  بهسوء الضذع لٍرزِ

.... 

 .... تغرخ وهً ػوتها نالوه لٍقاكى

 قاَالله الهجًوى َلهواااااي...:  بتْاجأ لهار

 زي وهو ساًه ٌع بيس اال َجً وٍتًٍلص

 الضذع لهار لتترك...  ػسق وا السبص

 سرَيا وتصهب...  الهجًوٌه تلل ٌٔ وحتار

 .... كاولتها ٌاحٍه تجري وهً

 الٌل اٌا وتقوٌل...:   بؾحل ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 .... وبتيالج وجًوى



 أى قبل بسرًه شهبت التً...  لهار ًًس أوا

 وتْاجأه َاسهٍي لتجس....  الذقه ًهر َْسس

 ... ًهر وي

...  اصَل ًهر...:  واستَراب بتْاجأ َاسهٍي

 ...! هًا اَه بتيهل

 .... اٌا....ا....:  طّ نل ٌسً وقس بهٍام ًهر

 بتيهل َذربٍتل ًهر.... :  بسرًه لهار لتأٌت

 ...... اَه ًاول اصَل رالتً ابي َا هًا اَه

 .... رالتً بًت َا نوَس...:  بتهحٍل ًهر

 قرَبه تبقً اٌتً هو...:  بإستَراب َاسهٍي

 ...! ًهر

 واروَا رالتً ابي َبقً أَوة...:  بتهحٍل لهار

 هبقً نسا كوَله قغه...  الرؿاًه ٌٔ

 ليهر ٌنرها وجهت خن...  بيسَي احمٍهالل



 لها ًَتبه ولن ٓقف بٍاسهٍي وحسق الواقّ

... 

 بتيهل زٓت َا اٌت:  بضسة تؾربه وهً لهار

 .... هًا اَه

 بًت َا اااااه...:  ؿربتها وي بتألن ًهر

 لها ػْراء بإبتساوه أرزِ خن...  الهجًوٌه

 وى اتَسي ًضاى جٍت اٌا...  ؿربها َوز وهو

 هًاك اهو...  هًا وستًًًٍ ناى هو...  اروَا

 .... تيااااٌل ًهااااااار...  اهو

 اٌجصبت والتً الساحرة بإبتساوته رًها لٍأٌت

 لتههس...  الهقين ٌٔ الْتٍات جهٍى لها

...  واالرري....  وغري زا هو زا اَه...  أحسهن

 ... اول جهال ًٌل َلهوووي

 لٍصهب....  باال لهن َلقً أو َهتن لن هو بًٍها

 هو...  وًه لهار لتتْاجأ أرٍه كاوله ٌاحٍه



 بَؾب ويه تملهت الصي الضذع ٌْس

 ًَنر وهو بإبتساوه ًهار لٍرزِ...  قلٍل وًص

 االربار اَه اصَمن.... :  أواوه الهغسووه لتلل

...  لهار ل ًَنر وهو ربٍحه بؾحمه تابى خن.... 

 .... ًهر َا تيرًٓا وص

 زا... :  اآلرر هو ساحرة بإبتساوه ًهر لٍرزِ

 ... وتؤاوً...  اروَا ًهار بقً

 وص اٌتو...  ويقول تؤام..:  بتْاجأ َاسهٍي

 ... رالع بيؽ طمل

 خن...  وذتلّ تؤام احًا هو وا اه...:  بهٍام ًهر

.... :  بغسوه أواوه القابيه لتلل ٌنره وجه

 ... رالتل ابي ًٌل هتسلهً وص لهار َا اَه

 وي ًلٍها سلهت اٌا وا ال....:  بؾحل ًهار

 .... طوَه



 وهمي احن..:  لٍاسهٍي هٍام بإبتساوه ًهر

 ... ازًاج لٍمن هًسبب وال ويانو ٌقيس

 وص...  اتْؾلو كبيا ال...:  بلقّ َاسهٍي

 أػل...  زواى وي لهار راله والز اٌمن تقوٌل

 الهمتب ٌٔ بضوٓل وص اٌا ًهر َا بغراحه

 ... رالع رالتل بًت وى بتتملن

 بًسً الضَل ٌٔ اٌا اػل وا ال....:  بهٍام ًهر

 تابى خن...  حس بملن وص نسا ًضاى اسهً

 ... طٌَل ٌٔ اووي وجتهس اٌا أػل...  قهبح

 ... َوٓقل ربًا:  بإبتساوه َاسهٍي

 وهصا أواوها الهغسووه لتلل بتساؤل لترزِ

 والل لهار.... :  بجاٌبها بضسة َؾحل الصي

 ؟... لٍه سانته ؟...

 َا وٍْص...م...:  ػسوتها وي آاقت وقس لهار

 ... طوَه إتأرر االنل أػل َاسهٍي



 .... قولها ًٌل الجهٍى لٍؾحل

 ًٌل ههل ًهرك كول...:  بسذرَة ًهر

 ... رالتً بًت َا بقًل

 بتضتَل اٌت هو...:  بتساؤل َاسهٍي لترزِ

 .... ًلٍل وتيرٓتص اٌا...  ًهار َا اَه

 ... قبقاى اٌا... :  للهار ًَنر وهو بحقه ًهار

 َوٓقل ربًا...  هللا طاء وا...:  بإٌبهار َاسهٍي

 ... رب َا

 ... طمرا...:  صوقب ًهار

 االٌغراِ لمالهها َرَس وهو ًهر لٍرزِ

 بًت َا تقووً وا....:  بهحبوبته َذتلس حتً

 جهلته قال...  لٍه أتأرر االنل تضؤٌ رالتً

 ... لتًغرِ لها َلهح وهو



 هٍجً هو ال....:  استْسازه أرازات وقس لهار

 ... زلوقتً

.... :  أراه َرَسه وا ٓهن وقس بؾحل ًهار

 لٍه أتأرر االنل ٌضوِ تٍجً وا لهار َا ػح

 ًضاى واروَا اٌا لًٍا ٌقلب ًضاى وبالهرة

 ... وقلبًاش لسه

 َارس هٍجً للوَتر تضاور وا...:  بَؾب لهار

 ... القلب

...  لتقّ َسها وي َجصبها وهو بإبتساوه ًهار

 ولن َسه ٓل تحاول وهً وَصهب وَأرصها

 .... تستقى

..... َسها وَترك.. ..ًهر كاوله ًي بيٍسا لٍقّ

..  اَسي تهسل ازاي اٌت... :  بيغبٍه لترزِ

 ... وٍي ٌْسل وْمر اٌت



 وى وتْقه وص اٌتً هو...:  بؾحل ًهار

 نالول ٌٔ رجيتً...  الجو هتْؾٍله اٌل ًهر

 ... اَه وال

 ارزله ًاوزة نًت بس...  ال:  بيغبٍه لهار

 لٍه بتتسرل اٌت والل اٌت قالهاٌل طتٍهه

 ... اػال جابل الٌل واَه

 ًضاى جٍت...:  جصابه وابتساوه بهسوء ًهار

 وًضاى بالنبف نسا صَل ًهر اساًس

 وص ًضاى جابًً ًهر لوحسك وتقيسَص

 وهو لوحسك تقيسي َذلٍمً أٌه السوق وي

 .... ػاحبتل َاسهٍي وى بٍتملن

 َجٍبٌل أٌه وًه وقلبتص اٌا...:  بيغبٍه لهار

 ... َسلًًٍ حس



 اٌا لوحسك تقيسي ًاوزة لو...:  بهسوء ًهار

ٌٍ واٌى ويًسَص  اَه هتقوٌل بس...  اوضً ا

 ... لٍاسهٍي

 هو أوا....  بمالوه اقتًيت وقس بتساؤل لهار

 التً الهجًوٌه تلل ًٌل ؿحماته َمتن ٓماى

 الهالبس بتلل حٍاته ٌٔ رآها اٌحً أول تيتبر

 الصي بضسة المٍرٌل االػْر الضير وهصا

 واليغبٍة َؾبال وهصا االٌسووً َضبه

 .... نالرجال ونالوها

ٌٍ ووآقه واطً...:  بيغبٍه لهار لترزِ  ا

 لًٍا اكلب اتًٍل اتْؾل....  وياك اقيس

 ... ٌقْحها حاجه

 سًه نام ًًسك اٌتً بًتً َا...:  بؾحل ًهار

 .... نسا تقوٌل ًضاى



 اٌا هتقلب وص لو....:  وُؾب بيغبٍه لهار

 ... ههضً

 هقلب اطًو واطً...:  بؾحل ًهار

 ... اقيسي اتْؾٌل

 طّ لقلب ًهار وَصهب لهار لتجلس

 ... َانلوه قغسي.... لٍقْحوه

 َا لله وًل...:  ًاٌل بغوت ٌْسها ٌٔ لهار

 تضقف ًضاى...  ًهر اسهل الٌل َا زٓت

 نًت طذع ارر وى زبستًً ػاحبتً

 بٍسها طاورت خن...  اروك َبقً أٌه اتوقى

 نابتي تالقٍه زا...  قال قبقاى قال...  بسذرَه

 .... وتًمر بس هوك

...:  وجسزا سهيها وقس... بؾحل ًهار

 تابى خن قبقاى اٌا طاكرة َا ال هههههههه



 حس اي اروً وهمي َيًً...  لٍذٍْها بحقه

 .... َانله القرش لسهل البحر ٌٔ كوَل لساٌه

 ... سهيت اٌت...:  بذوِ لهار

 َا...  حاجه نل سهيت أَوة...:  بؾحل ًهار

 .... بتْمري واٌتً بالل تارسي نسا بيس َتر 

 التْمٍر ًي هتهًيًً اٌت...:  بيغبٍه لهار

 ... اَه وال

 ٌٔ وهروٍمً....:  َذٍْها وهو بؾحل ًهار

ٌٍ اتيغبتً لو البحر  ... تا

 وٌهر هًا بحر وٍْص ًلْمرة...:  بذوِ لهار

 ... قرش سهل وٍْهوش الًٍل

 تًاسم....:  ؿحمته نتن َحاول وهو لٍرزِ

 بٍقلى بس...  قرش سهل ٍٓه كلى وص

 ... بالٍل



 اٌت...  وغسقاك وص ال.. :  بذوِ لهار

 ...  ػح تذوًًٓ  بتحاول

 وتقسري كبيا ال....:  وغقًيه بجسَة ًهار

 ... الًت ٌٔ نسا ًي تبححً

 قرش سهل ٌٔ َيًً احٍٍٍٍه...:  بذوِ لهار

 .... الًٍل ٌهر ٌٔ

 نبح َستقى ٓلن بضسة هو لٍؾحل

 ههههههههه...:  الهجًوٌه تلل وي اتهؿحم

 تتقال حاجه نل بتغسٌق اٌتً هبله َا

 .....  لٍمً

 .... ًلٍا بتؾحل نًت اٌت....:  بيغبٍه لهار

 َاسهٍي ًارِ وص اٌا...:  بؾحل ًهار

 ... لٍه كْله وغاحبه

 كْله وص اٌا...:  ورجل بيغبٍه لهار

 ... سًه 2٥ ًًسي اٌا ًلْمرة



 هن الغازقه واٌتً ال...:  هجصاب بإبتساوه ًهار

 نتٍر سًٍي رهس زا ال...  قسك ًٌل سًٍي ٥

 .... ًلٍمً

 ليهر وقول واطٍه اٌا...:  وُؾب بذجل لهار

ٌٍ ٌٍ هساًسه وص ا ...  وهو اٌت واتْلق...  تا

 ... ونسا... و...و

 َؾحل ًهار تارنه ورحلت جهلتها قالت

 الهجًوٌه وٍي....:  ٌْسه ٌٔ لٍرزِ....  ًلٍها

...  زا بالضمل بًت وضوٓتص حٍاٌت ٌٔ اٌا يز

 وا زي ٓيال بس...  جصابه ابتساوه ابتسن خن

...  ًٍضتل ٌٔ وهقْضل وجًوٌه...  قال ًهر

 لبس بتجٍبً اًرِ لو اه...  بؾحل أرزِ خن

 ...+ وًٍي زا التسيًٍات

 ... االرري الًاحٍه ًٌل أوا



 نسا اتأررت لهار هً ًهر...:  بهلل َاسهٍي

 ... اطوٓها هروح اٌا لٍه

 تقول ًاوزة َهمي استًً ال ال...:  بسرًه ًهر

 هً أػل....  بمصب أرزِ خن...  ليهار حاجه

 ... بيؽ بٍحبو وًهار

 ورة اول اٌا...  بجس زا اَه...:  بتْاجأ َاسهٍي

 ... حمتٌل وا ًهرها لهار..  اًرِ

 سٍبٍهن نسا ًضاى اه اه...:  بتملهه ًهر

 .... طوَه لوحسهن

 اوا اليهوم ًٌل...  واطً...:  بإَهاء هٍيَاس

 ... وًها استْسر هملهها اروح

...  ٌْسل ًي طوَه تحمٌٍل وا...:  بهٍام ًهر

 ... َيًً نسا اَه بتمرهً اَه بتحبً



 اي زي ًازَة طذغٍه اٌا...:  بهسوء َاسهٍي

 الهازَه الهٍوزك بحب...  السٌٍا ٌٔ بًت

 ... سْر اسهها حاجه وبيضق

 بالنبف نسا زي َيًً أَوة اَوة...:  بهٍام ًهر

... 

 بتحب نهاى اٌت زا اَه...:  بؾحل َاسهٍي

 ... والسْر الهازَه الهٍوزك

 السْر وَمره الروك َحب ٓهو بمصب ًهر

 والسْر البحر َيضق الصي اروه ًمس ًٌل

 اٌتً حاجه نل بحب اٌا...  كبيا أَوة.... :  ٍٓه

 السْر بحب أَوة قغسي احن..  بتحبٍها

 ... الهازَه والهٍوزك

 ... تهام...:  بإبتساوه َاسهٍي

ٌٔ...:  بالحسَج َجصبها لمً ًهر  جسو اى تير

 ... ترنٍا وي



 ؟... وًها وًٍي بجس...:  بتْاجأ َاسهٍي

 .... ازوٍر وي...:  بهٍام ًهر

..  ورة زورتها اٌا اه...:  بإبتساوه َاسهٍي

 .. جساا جهٍله

 ... روحتٍها تًاٌ ًضاى جهٍله...:  بهٍام ًهر

 ... ًهر َا وٍرسً...:  بهسوء َاسهٍي

 ....+ وتيارٓهها حسَحهها االخًاى لٍمهل

 تبحج َاسهٍي ٓإلتْت...  القيام آٌت حتً

 بتساؤل لترزِ...  تجسها لن ولمًها لهار ًي

 لٍقوم...  رالع لهار طاَْه وص اٌا ًهر... : 

 لن ولمي وًهار لهار ًي َبححاى االخًاى

 اٌها لتتْاجأ َاسهٍي لتحازخها.. . َجساهها

 والستها ورؼ بسبب توزَيها زوى رحلت

 ال حتً الحجه تلل لهار ارترًت...  الهْاجّ

 ... الحقٍقه ًلها أى َاسهٍي أو ًهر تحرج



 لٍهو َا واطً..:  بهسوء َاسهٍي لترزِ

 .... سالم...  كًف ًٌل كهًًًٍ وابقً

...  حقٍبتها وأرصت ويها الذف وأُلقت

 جاي لسه االنل ٍٓي راحه... :  ًهر ِلٍرز

 ... االول اتَسي تياٌل

 بالهًا ًهر َا ويلص...:  بجسَة َاسهٍي

 ... ازٌل ًي...  ٌْس ولٍص اٌا بس...  ًلٍل

 أٌه بسبب حشَي ًهر تارنه َاسهٍي ورحلت

نحر وًها االقتراب َرَس ناى  ولمًها شلل وي أ

 ...+ تسهح لن

+~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ناٌت... بضسة تبمً وماٌها ٌٔ جالسه ناٌت

 وي احس اي َذرجها أى أو تهرب اى تتهًً

 تيرِ ال وهً ٍٓه سجًت الصي الهماى هصا

 ...!+ هًا هً لهاشا



 والٌل هوآق وص ال.... :  ٌْسها ٌٔ لترزِ

 ًٌل إطارة ويستها لتسقسق...  َحغل َحغل

 ... الجوو

...  نهاى اٌتً وقتل وزا...:  بحسى رواى

نل زًالٌه اٌاو وًٍْيص  ... ا

 ... خاٌٍه ويستها لتسقسق

 برستٍجً ؿٍيتً َووووه...:  بَؾب رواى

 .... وجاو نسا قبل اتذقّ حس طوٓتً ًهرك

 ... ًلٍها ترز ونأٌها خاٌٍه ويستها لتسقسق

 كٍب...  بارزة ويسة َوووة...:  بَؾب رواى

 ... هأنلل رالظ

 وهً لالسْل وٌسلت وماٌها وي وقاوت

 لتبحج...  وجسته حتً...  هقبدال ًي تبحج

 ٓوجست...  تقهوه طّ اي او الحالجه ًي



 وأطٍاء واللبي والبٍؽ الهيلبات بيؽ

 .... أرري

 جاَب زا ققه راكّ هو...:  بَؾب رواى

نله بولوبٍّ وٍْص حتً ولبي وبٍؽ توٌه  ا

 ... زا اإلٌساى اَه... 

 الهقبد ازراج لتْتح رواى وشهبت

 ... االسباجتً هالهمروٌ ٓوجست تستمضْها

...:   ًاٌل بغوت  ٌْسها تملن وهً رواى

نل لقٍت ارٍرا  رواى وبسأت...  آزوٍي بًً ا

 ٌٔ لٍست ونأٌها تسٌسى وهً...  الهمروٌه تيس

 ... وذقوٓه أو وأزق

 ٌاحٍه وتصهب القبق وتحهل وًها لتًتهً

 ٓماٌت تغهٍهه ابهارها الصي الغالوى

 سَقهح ًٌل َقل الصي السجاج وي الحوأف

 رواى ٓجلست...  الجًه ٌٔ ونأٌها جساا جهٍله



 ٌٔ بأٌها وهتهه ٍُر تأنل وهً التلْاز تضاهس

 ترنٍبه اي...  طّ اي او وذقوٓه أو وأزق

 ...! اٌتً ًجٍبه

 وتًنّ وتحهله كياوها وي رواى لتًتهً

 طّ اي إلستمضاِ وجسزا وتصهب وماٌها

 ... هًا وي َذرجها قس

نسر وهمي اٌا...:  ٌْسها ٌٔ لترزِ  االزاز ا

 ؿس زا َوووه...  وأهرب زا الغالوى ٌٔ الٌل

 ونرسً نًبه اجٍب وهمي كب...  المسر

 واهرب الهقبد طْاـ وآل ًلٍهن واقّ

...  هتحضر نسا ػٍَر الضْاـ َوووة....  وًه

نهلت  أي اَجاز تحاول وهً كرَقها وا

...  تجس لن وبالقبى...  هًا وي َذرجها وذرج

 الٌل البٍت اَه زهقت اٌا. .. بٍأس لترزِ

 ... زا وذرج اي وٍْهوش



 حهاوا وأرصت لَرٓتها وشهبت قاوت خن

 والتْمٍر االسترراء ًٌل َساًسها زآٓا

 ال ناى الصي السوالب وي وارتست...  وجسزا

 الًوو وي ٌسأٍه والبس سوي َحهل

 لن ٓهو للهحجبات لٍس باالرع أو الهتحرر

 وًها رواى سيلترت...  وحجبه أٌها َيلن َمي

 جسسها تْاػٍل ٓأبسر ؿٍق جًٍس بًقال

 للَاَه جصاب بضمل قلٍال الههتْل الهتًاسق

 الروازي اللوى وي بلوزة االًٌل وي وارتست

 بتلل للَاَه جصابه تبسو ٓماٌت الْاتح

 .... البسٍقه الهالبس

 او...  القغر إلستمضاِ وجسزا رواى شهبت

 .... تجس لن ناليازه ولمي...  وذرج اي

 وي اٌتهً قس اآلزم ناى األرري الًاحٍه وًٌل

 ....+ القغر اٌل سٍارته واستقل...  ًهله



 ًي البحج وي ولت التً رواى ًًس أوا

 قًاه ًٌل التلْاز تضاهس ٓجلست...  وذرج

 ... ُاوبول وبالتحسَس ٌٍتورك نارتوى

...  تْتح القغر بوابه ػوت قلٍل بيس لتسهى

 بسرًه التلْاز ٓتَلق جاء راكْها أى لتيلن

 بتلل وهً َراها أى قبل ُرٓتها اٌل وتغيس

 ... الهالبس

 ُرٓتها اٌل وَغيس القغر اٌل آزم لٍسلّ

 ... السارل وي اإلُالق وحمووه لٍجسها

 ... رواى َا آتحً...:  الباب َقرق وهو آزم

 .... ٓاتحه وص ال...:  السارل وي رواى

 !... اَه بتيهٌل اَه َيًً....:  بَؾب آزم

...  اٌت والل اٌت...:  األرري هً بتحسي رواى

 الٌل ػاحبها زي الهقرٓه الهسوم اَه وبيسَي



 اٌا أى طاَّ وص اٌت...  زي جاَبهاٌل اٌت

 ... زا القرِ ووبلبسص وحجبه

 ٓسٓى...  وًها شروته الَؾب بلٍ وقس آزم

 الواقْه رواى وَقى لٍْتح واحسة زٓيه الباب

 ... رلْه

 َارسك ربًا آزم َا لله وًل ااااها...:  بألن رواى

... 

 رواى َا تتًْص نلهه اقول أوا... :  بَؾب آزم

 صٌُ وقرٓه الٌل اَه هسوم وبيسَي....  ٓاااههه

 اٌتً ًارٓه وص وذل ٌٔ اتهبلتً اٌتً

 ... ! وٍي بتملهً

 كب...:  األرؼ وي تقوم وهً بذوِ رواى

 اٌا...  نسا واٌا تضوًًٓ ًٍب وطل زور كب

 .... لْمرةً وحجبه



 خن...  وحجبه اٌل ًارِ اٌا وا...:  بَؾب آزم

 َيًً وراٌت هتبقً اٌتً بس...  بذبج تابى

 وهو األرٍرة جهلته قال...  اطوٓل حقً وي

 .... الهحٍر جسسها تْاػٍل نل إٌل ًَنر

 ًٌل البلوزة تضس وهً وروِ بتحسي رواى

 واٌت هوآق وص...  أحالول ٌٔ...:    جسسها

 ... حاجه لتيه وتقسرش

 تابى خن...  براحتل... :  وُؾب بتحسي آزم

 الهأشوى اليهوم ًٌل....  وُهوؼ بتحسي

 أو اٌتً  بقً وارتاري...  اٌهارزة هٍجً

 ... ًٍلتل

 ٓمرك اٌت...:  تنهره اال حاولت بذوِ رواى

 رقٍبً اسالم وال اروَا هٍحن َيًً

 واحس طبر قربت لو اٌت زا...  هٍسمتلل

 ... هتهوت ليٍلتً



 وي تسذر التً ؿحماته ػوت هًا لٍغسح

 اٌا...:  ًلٍها اًتاز وخقه بحبات لٍرزِ...  قولها

...  نلها وًٍلتل وهٍحن اسالم قسام رقْتل

...  وماٌه وي رقوة َتحرك ًرِ وحسش

 وًٍلتل وهٍحن اسالم اقتل برزة ووستيس

 َقوٌل َقسر ووحسش السٌٍا قسام نلها

...  ؟ لٍه ًارٓه  ... نبٍرة بحقة تابى خن...   نلهه

 قبل ورة ولٍوى بتْمر الًاس الٌل اٌا ًضاى

ٌٔ...  وياه َتملهو وا  ... نوَس نسا واًر

 القغر واُلق وشهب روٓها ٌٔ ترنها خن

 ... وجسزا ًلٍها

 حٍرة ؤٌ وغسووه ٓماٌت...  رواى ًًس أوا

 ام...  ٌْسً واٌقص ارٓؽ هل...  أورها وي

 الهَرور هصا محر وأػبح ًألتً واٌقص اقبل

.... 

 ؟ سٍحسث واشا...  الجهٍى ًٌل الهساء لٍأٌت



 ؟...  رواى ستوآق هل

 ؟... آزم َتسوجها أى قبل اسالم سٍجسها هل

 ... تابيوٌٍ

 ... وجًوٌه ًضقت

 ... الرواَات وآٍا...  َوٌس اَه. بقلهً

 

+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤ ًضر الذاوسة الحلقة

 ❤ + ًضرة الذاوسة الحلقة

 ًَتنر وي وًهن...  الجهٍى ًٌل الهساء وجاء

...  الهرب َتهًً وي ووًهن..  جسَسة بساَة

 ....+  رقوة ولو حبٍبه بقرب السيٍس ووًهن



 أى تتهًً بسارلها...  الهرب تتهًً ناٌت

 ولمي...  َرحن ال الصي هصا وي أحس ًَقصها

 هو السؤال هصا ناى االساس وي رقْها لها

 تْمٍرها وي لٍوقنها..  ًقلها َضَل وا

 تلل ولمي وجسزا تْتح القغر بوابه ػوت

 الٌها ابسا تْتح أى تتهًً رواى تمي لن الهرة

 الجحٍن وبساَه ٌهاَتها بساَه تلل أى تيلن

 ًٌل وبغحبته اآلزم لٍسلّ...  اآلزم وي

 ... والهأشوى

 ... السواج اجراءات وَبسأ الهأشوى لٍسلّ

 وْؾلص وزلوقتً... :  االٌتهاء بيس الهأشوى

 ... اليروسه ووآقه اال

 السلن اًٌل واقْه الوقت شلل ٌٔ رواى ناٌت

 َقال وا اٌل وتستهى احس َراها ال وماى ٌٔ

 الهأزق شلل ٌٔ تْيل ٓمٍّ...  وٌحٍب ببماء



 لتحسن....  ٌْسها تًقص ام ًألتها تًقص هل

 ... قرارها

 ارتست وا بيس االسْل اٌل رواى واتجهت

 ألٌها الهضٓوم الٍوم شلل ٌٔ رقوبتها ىٓستا

 .... ٍُره ٌْسها به تستر وا تهتلل ال

 َبتسن الصي آلزم تًنر وهً بتحسي لترزِ

 .... ووآقه وص...:  بذبج

....:  الَؾب وي ًٍوٌه واطتيلت آزم

 ... اٍٍٍٍَه بتقووووووٌل

 وجهت خن..  ووآقه وص...:  بتحسي رواى

 استَرابه ههق ٌٔ ناى الصي للهأشوى ٌنرها

 وا ًٌل وحسى بضْقه لها ًَنر ًٌل وبجاٌبه

 ... قازم هو

 زا وًه اٌقصٌٍ اَسَل ابوس...:  ببماء رواى

 ... باليآٍه َتجوصٌٍ وًاوز رقًًْ



 وقْت حتً بضسة َسها َهسل وهو آزم

 َوجه وهو ًلٍه اًتاز ببروز لٍرزِ... بجاٌبه

 تحب وال المتاب هتمتب...:   للهأشوى ٌنره

 ...  نهاى وتتحبس لالبس وهٍْتل تذسر

 آزم َا ال ال...:   ٌْسه ًٌل بذوِ الهأشوى

 لٍرزِ...  وزلوقتً المتاب همتب.... باطا

 ... باطا آزم َا هًا اوؾً...  لهها ًَنر وهو

 الهأشوى لٍتابى...  ببروز كلبه وا اآلزم لٍْيل

 ... هًا اوؾً تياٌل بًتً َا واٌتً... 

 ؿهٍر شرة ًًسك ٍْصو اٌت...:  ببماء رواى

 ... نسا ًٌل توآق ازاي... 

:   ... آلهتها بقوة رسَها وي َهسمها وهو آزم

 لسه واٌا...  باليآٍه رواى َا هتهؾً

 وي قولتٍه اٌتً الٌل المالم ًٌل هحاسبل

 .... هتًسوً ػسقًًٍ...  طوَه



 لتهؾً...  القلن وَيقٍها بقوة َسها لٍأرص

 رقتها حتً... . حالها ًٌل تتحسر وهً رواى

 .... بالْضل بأت للهرب األرٍرة وٓرػتها

....  القغر رارج اٌل والهأشوى ًٌل لٍصهب

 وا ًٌل الغٍَرة تلل َياقب اآلزم تارنٍي

 ... قالته

 الٌل وي آهن...:   الياػْه قبل وا بهسوء آزم

 ...! ًٍلتل ًي وستًٍَه اٌل ًهلتٍه اٌتً

 اهو ٍتوؾ اٌا وا كب...  كب...:  بذوِ رواى

ٌٍ اَه وًً ًاوز...   الٌل وًً ارست وص.... تا

 ٌٔ سٍبًً...  واتجوزتًً رالظ ًاوزة اٌت

 ... اَسَل ابوس بقً حاٌل

 هتحسزي الٌل اٌتً وص.... :  وُرور ببروز آزم

ٌٔ...  بَؾب تابى خن....  اوتً تهضً  واًر

 الٌل اآلزم وى ٌْسل وركتً اٌل نوَس



 تتياقبًه ػسقًًٍ...  رواى َا وبٍرحهص

 نهاى نبٍر وًقاب زا ًهلتٍه اٌتً الٌل ًٌل

 لٍأٌت....  حراسه أحس ًٌل ًَازي وهو لٍرزِ... 

 ... بسرًه الحارس

 .... باطا آزم َا  أورك....:  بإَهاء الحارس

 حوالٍي الحراسه تسوز...:  وتحسي ببروز آزم

 َذٍْها حتً بذبج تابى خن...  القغر

 .... اااهنٓا....   نهاى اوها وتذقّ....

 آزم َا حاؿر..  حاؿر...:  وروِ بإَهاء الرجل

 ... باطا

 َا والًبً ال ال...:   اوها ًٌل وروِ ببماء رواى

ٌٍ ًقاب اي ًاقبًً...  باطا آزم  اٌل ٍُر تا

 بالش بس اقتلًً اٌا ًاقبًً...  ًٍلتً تأشي

 وهً رنبتٍها ًٌل وقيت خن...  ارجوك...  هن



 قهه ٌٔ ناى اآلزم هابًٍ...  تترجاه َسة تهسل

 ... قولها َهسه ٓلن والبروز الَرور

 الٌل اٌتً... :  ًًها َبتيس وهو ببروز لٍرزِ

 َتحساه حس الٌل آزم ووص...  واتحستًًٍ بسأٌت

 ًلٍها الباب بإُالق الحراس وأور شهب خن.... 

 وسرًه هً جرت...  َذرج أى قبل ولمي... 

 ٓيلتها وي هو تْاجأ...  بصراًه وتيلقت إلٍه

 ... البروز قًاو استياز وي سرًاى ولمي تلل

 سٍبها آزم َا ارجوك...:  وترجً ببماء رواى

 وص هً...  ًًسك حاجه اٌُل راكر ًضاى

 خن... ارجوك...  ًاقبًً قساول اٌا هتستحهل

....  بصراًه تتهسل وهً بضسة رواى بمت

 الَرور ٍُر بضيور اآلزم َضير ورة وألول

 بالضْقة طير ٌين...  سَهل الهيتاز والبروز

 اسالم وي لًٍتقن هً َياقبها ٓلهاشا...  ًلٍها

 ولمي...  اليقاب هصا نل تستحق هل.... 



 لسَه الهيروِ والَرور البروز قًاو لٍستيٍس

 لتسقف بضسة ًًه َبيسها وهو بَرور لٍرزِ

 َقول الٌل المٍالٌٍ آزم وص... :  األرؼ ًٌل

 رهٌن وجهه خن...  ٍٓها وَرجى نلهه

 .... جوه رسها:   ... قأال  للحارس

 وََلق بسرًه سٍسه أوره وا الحارس لٍْيل

 وجسزا حبٍسه لتغبح القغر بوابه ًلٍها

 ... القغر هصا جسراى بٍي

 آزم... :  البوابه ًلٍها اُلق بيسوا الحارس

 بمرة وال اٌهارزة ٌذقْها حؾرتل تحب باطا

... 

 ... وًها وتقربص...:  ببروز آزم

 .... وذقْاش َيًً...:  بإستَراب رسالحا

...  سٍارته تجاه وَصهب... بَرور اآلزم لٍووّ

 ال حتً ٌْسٍا وياقبتها هو ارازه وا ٓمل



 َذقّ ولن ابسا َقتل لن هو...  وجسزا تتحساه

 أى واراز تحساه اسالم ألى رواى إال حٍاته ٌٔ

 طرناته ستجيل ػْقه وًه َسلب

 حٍاته حلن ػْقه تلل ناٌت ًالهٍا  االوٌل

 ولٍس زأها واحس رقن اآلزم َموى حتً

 اسالم وياقبه أراز لصلل...   احس وى وتساوي

 وًلن ٓراقبه ًهره حلن اآلرر هو َسلبه بأى

 لصلل...  وَيضقها الْتاه تلل َحب أٌه

 وًها وَحروه َياقبه حتً وتسوجها رقْها

 ... األبس اٌل

 ػراو زارله ٌٔ ولمي القغر اٌل اآلزم لٍيوز

 لرواى الهقبله الذقوة ستموى نٍّ...  بٍرن

 اٌل هصا قغرة ٌٔ وحبوسه ستنل هل... 

 ... زواجه بأور ًألته ًلهت اشا ونٍّ...  األبس

 ... والسته لتستقبله القغر اٌل آزم زلّ



 وْتوحه الضرنه أى ونًص...:  بَؾب ٓرَسة

...  زا الوقت ٌٔ وتأرر تٍجً اٌل زلوقتً

 ؟...  آزم َا ٍٓي نًت

 هاٌن ٓرَسة َا قولتلل...:  ببروز زمآ

...  بذبج تابى خن...  حٍاٌت ٌٔ وتتسرلٍص

 ... ًلٍمً وذربهاش نهاى اٌا ًضاى

 ... اَه تقغس... تقغس...:  وتوتر بذوِ ٓرَسة

 ... السٌاٌت وجسي اقغس...:  بَرور آزم

 ... تيرٓه اٌت... :  وروِ بغسوه ٓرَسة

 بٍؾحل أٌه نهاى وًارِ..  اَوة...:  ببروز آزم

 طٌَل ٌٔ وَسورٌٍ لٍا َوػل ًضاى ًلٍمً

 حضرة الٌل اٌا وص اى توػلٍله رَت َا... 

 ... كرَقً ٌٔ َقّ صَه

 َا زي ًلٍمً بٍؾحل اَه...:  بَؾب ٓرَسة

 تابيت خن...  قساول ًٍله طاًًَْ ولس



 سمت اٌا المٍالٌٍ ابي َا طوِ...  بَؾب

 وارتل اٌت راكرك ًضاى نتٍر واستحهلت

 وتَلف  اليٍله ػسَق وجسي تضتن لمي... 

 ... ابسا بٍه وسهحص الٌل زا ٍٓه

 وا ًهري واٌا... :  جْي له َهتس ولن بَرور آزم

ٌٍ تستحهٌل اٌل هجبرك ...  وارتً اٌا ًضا

 بس...  واجبل زا والهْروؼ لًٍا ام اٌل رُن

...  هًا تْؾٌل ًاوزة وص لو هاٌن ٓرَسة َا

 ... بٍقولو او زي جهل َْوت الباب حرة اٌتً

 اٌت واًرِ ٌْسل احترم...:  بَؾب ٓرَسة

 ... اول اٌا زا وٍي وى بتتملن

 تماز ٌٍراى وي زارله ٌٔ وا ًمس ببروز آزم

...  والزها ٌٔ نسا تيهل ام وٍْص...:  بها تْتل

 ... هتموٌٍ وال ام نًتً وا ًهرك اٌتً



 الذاظ كابقه ٌٔ ُرٓته اٌل وػيس ترنها خن

... 

 الٍَم وي تضتَل ناٌت التً ٓرَسة ًًس أوا

 لتهاتّ...  وَهًٍها المٍالٌٍ ابي َجرؤ نٍّ...

 وهو االرري الجهه ًٌل أجاب الصي وجسي

 .... ًاهرة احؾاى ٌٔ ٌأن

 ٓرَسة اسن رؤَه ًًس بقرِ َسٓر وهو وجسي

 تابى خن...  اللٍله بوهتً ٌمس ولٍه اووووِ... : 

 لٌل اوػل ًضاى استحهل وؾقر....  بذبج

 ... اَسَا بٍي نلها آزم خروة وتبقً ًاوزة اٌا

 ًلٍها استحق وغقًيه برقه ًلٍها أجاب خن

 وال زوزو َا أَوة..  الو.... :  أوسمار جأسة

 ... ػوتل

 آزم وجسي  َا الحقًً...:  بتًهٍسة ٓرَسة

 ... حٍاٌت ٌٔ اٌل وًرِ..  حاجه نل ًرِ



 ... ! اَه وقولتٍله...:  بتوتر وجسي

نٍس...  بٍه وتْمرٌٍص..: . بيغبٍه ٓرَسة  ا

 اليٍله ػسَق اٌل وقولتله زًقتله كبيا

نتر وص  بإستْهام تابيت خن...   ا

 طَله ًي ابيس اقولل قاٌل بس....  وُهوؼ

 صَل حضرة قساوه َقّ الٌل آزم وص ًضاى

 اَه اٌت هو وجسي َا اَه َقغس ناى هو... 

 ...! ابًً بآزم ًالقتل

 هٍموىو...:  ارْاه وتوتر بذوِ وجسي

 بذبج تابى خن...  زوزو َا َيًً اَه ًالقتً

....  ًًً تبيسي ًضاى نسا بٍقولل تالقٍه....

 الًأهه الياهرة طير ٌٔ َيبج وهو تابى خن

 اَه قس بحبل اٌا ًارٓه واٌتً....  بجوارة

 ... اسٍبل او ٍُرَل احب ووستحٍل

 ويلص...  وجسي َا نهاى واٌا...:  بحب ٓرَسة

 ...  وتسهيص َاسهٍي ضاىً بقً هقْل اٌا



 ... سالم حببتً َا تهام....:  بذبج وجسي

ٌٔ...  ويها الذف وأُلق  وي َضتيل زارله و

....  نضْها زوى خَرة َترك ال الصي اآلزم هصا

 ... وا رقها وَقلب هاتْه َهسل وهو لٍرزِ

 آزم تراقبٌل ًاوزك...  ورًً َا أَوة...  الو-

 قوةر ونل...  اوووي نوَس المٍالٌٍ

 .... وتراقبه تموى بٍتحرنها

 َحسث وهو بذبج وتًهس الذف اُلق خن

 َا ٍٓه اٌسول الٌل الوقت جه ارٍرا....:  ٌْسه

 زواى ٍٓا ًهله ابوك الٌل ًٌل المٍالٌٍ ابي

+... 

Flash back وًضرَي رهسه قبل حسث لها 

 ....+ سًه

 طرنات ٌٔ َيهل حًٍها السٌاٌت وجسي ناى

 َيضق وناى....  َسوالحس للغلب المٍالٌٍ



 الْتاه تلل َحب ناى ألٌه بضسة ًهله

 ٌٔ ويه تيهل ناٌت التً ػْاء الجهٍله

 تمي ولن باال له تلق لن ولمًها....  اآلزم طرنه

 سمرتٍرة تيهل ناٌت أٌها حٍج  ... تحبه

 ًلهها رُن بضسة ػْاء وأحبته باطا للمٍالٌٍ

 لن ولمًها...  هاٌن ٓرَسة وي وتسوج أٌه

 لٍْاجأها....  حبه وي ٌْسها ًىو تستقى

 اوام للسواج َسها بقلب َوم شات وجسي

 رٓؾته ولمًها...  الضرنه ٌٔ وي جهٍى

 ًهل زوٍل اال تيتبره ال أٌها له قأله واحرجته

 وحسى بٍأس ًهله وجسي وتابى....   ٓقف

...  لها نحبٍب َوم شات تقبله أى ٌٔ واول

 هٍٓ شهب الصي الهضٓوم الٍوم لٍأٌت ولمي

 ػْاء َملن لٍجسه المٍالٌٍ ومتب اٌل وجسي

 ... الباب اوام وي حسَحهها اٌل هو لٍتغًت... 



 ػْاء َا ًرٓت وٓرؿا كب...:  بحسى المٍالٌٍ

 واراِ وراٌت ناٌت وهها هً...  اَه هًيهل.. 

 ًًً ُغب اتجوزتها اٌا ػحٍح...  اجرحها

 ... اجرحها اراِ برزة بس والسي ًضاى

 البٍبً هًسل رالظ...:   وُؾب بحسى ػْاء

 واحس ونل...  باطا نٍالٌٍ َا ًاوزة وص لو

 .... لحاله َروح

 اٌا...  اَه بتقوٌل كبيا ال...:  بَؾب المٍالٌٍ

 وهتْؾٌل ورسوله هللا سًه ًٌل وتجوزك

....  بحًاى تابى خن....  حس اي ًي ُغب وراٌت

 نًت اٌا...  وًً وتسًلٍص ػْاء َا رالظ

 بس...  حاول اٌل ٌٍلقولت لها بس قلقاى

 الٌل بًتً أو ابًً تهوٌت اسٍبل وستحٍل

 ... جاٍَي

 ووى وياَا هتْؾل َيًً...:  بحًاى ػْاء

 ... جاي الٌل ابًً



 ابسا اسٍبل وستحٍل اٌا... :  بهٍام المٍالٌٍ

 ...+ روحً اَه َيًً ٓاههه روحً اٌتً

 هل....  بغسوه قالوه وا اٌل َستهى هو ناى

 حًٍها....  الضرنه وسَر ةزوج ألٌها رٓؾتًً

 ٌْسه وًس ولمًه...  نحٍرا وجسي بمً

 ًَوي وهو الضرنه رارج ٓصهب...  باالٌتقام

 .....+ وا طّ ٓيل

Back +..... 

 تقى بمرة...:   بَؾب ٌْسه ٌٔ وجسي لٍرزِ

 وا زي وهتًسم...  المٍالٌٍ ابي َا اَسي تحت

 ....+ زواى ٌسم ابوك

+~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ُرٓتها ٌٔ الوقت شلل ٌٔ هٍيَاس ناٌت

 وي رساله لتجس...  الذاظ اَهٍلها تتغْح

....  الجسز للههًسسٍي تًبٍه ٍٓها الضرنه



 ًٌل َجب أٌه ٓوجست َاسهٍي ٓتحتها

 الضرنه ٌٔ الجسز  والههًسسات الههًسسٍي

 بتذقٍف للبسء****  وماى اٌل التوجه

ٌٍ وضروو  قرَة ًي ًبارة جسَس ًهرا

 ***** .... كرَق ًٌل سٍاحٍه

...  الرساله قرأة بيس ٌْسها ٌٔ َاسهٍي لتتًهس

 ػسقت وا أٌا َيًً...:  بَؾب لترزِ

ٌٍ السور وضروو رلغت  الهبًً وي التا

ٌٍ تقليٌل ًضاى زا السٓت  زٓت َا تا

 أٌه اول وٍْص اووووِ...  جسَس بهضروو

...  وتحسي بحقه لتتابى...  حٍاٌت وي َذتًْ

 اووي نوَس باٌل هارس اٌا بقً الهرازي بس

ٌٍ وًً َقرب هسهحله وص وًه  ... ابسا تا

 وتصهب الضذغً حاسوبها َاسهٍي لتَلق

 ....+ الجاسر لهصا تتوًس وهً للًوم



 هً لهار ناٌت....  األرري الًاحٍه وًٌل

...  بؾٍق لترزِ...  الرساله تلل تقرأ األرري

 الٌل الهضروو ٌذلع لحقًا احًا اووووِ

 وقرَه ال...  جسَس ووضرو ٌالٌق ًضاى ٓات

 اٌا اَه اًهل اووووِ...  هًا ًي بيٍسة

 وارتً واوا اسٍب وًٍْيص زلوقتً

 .... زا الوقت نل لوحسهن

 التً والستها ٌاحٍه وتتجه وجلسها وي لتقوم

 ارتها وى التلْاز تضاهس تجلس ناٌت

 .... الغٍَرة

ٌٍ بتسهيو...:  بهرح لهار لترزِ  وي بوتر ها

 .... ًلٍا وتًازَص واوا َا سان ًااااا وراَاااا

ٌٍ هههههههه...:  بؾحل االم  بس اَه بوتر ها

 ٌاَهه بحسبل نًت وبيسَي....  ًلٍمً حرام

 .... اػحٍمً ورؿتص



 ًٍْمٍة...:  بَؾب الغٍَرة ارتها ٌور لترزِ

ٌُ وحهس  تٍيب ارتل وتذٍٍص اٌهاَسة قا

ٌٍ وياٌا نوَة  تٍيب وبتيٍْص ًضاى تا

 .... وَاز َيبه

 ارتل وتذلٍص اٌهارزة قاٌل وحهس مرةًلْ)

ٌٍ وياٌا نورة تليب  وبتيرٓص ًضاى تا

 ....( والز ليبه تليب

 المورة..  أهله بهساج وص...:  بَؾب لهار

 نْاَه وص هليب َيًً وهليب للجهٍى

 وٓرَقه ونسبت ػْر اتًٍي اٌهارزة رسرته

...  ووساح بسذرَه تابيت خن...  رسر الٌل هو

 ًٌل َساري ًضاى هبله َا نسا بٍقولل تالقٍه

 ... هههههه رسارته

...  ابسا نسا وٍيهٍص وحهس َأ..:  بَؾب ٌور

 اٌهاَسة واوا وي اَسي كٍب وجه حبٍبً زا

 ... واوا َا ػح



 وجه حبٍبً زا...  ابسا نسا وٍيهلص وحهس ال)

 ...( واوا َا ػح اٌهارزة واوا وي اَسي كلب

 واوا حبٍبه َا ػح...:  ابًتها ًٌل بؾحل االم

 ... ٌْمر ٌبقً تمبري اوا لسه بس... 

 ... ووآقه اٌا واوا َا َأ...:  كْوٌل بَؾب ٌور

 اٌتً بت َا اٌتً هههههههه:  بؾحل لهار

 وقليتٍص َالٌل لسُة َا تروه َا نام سًه

 قال...  ووآقه تقوٌل ًضاى البٍؾه وي لسه

 بسهى نًت قسك واٌا اٌا زا...  قال ووآقه

 القوة وٓتٍات الًًٍجا حّوسال واجس نابتي

... 

 ًواجٍس َا رٍاظ اتًٍَ السوي...:  بؾحل ٌور

... 

 اررت ازي...  ًواجٍس...:  بؾحل لهار

 زوطة بال اٌام راحه اٌا هاااح...  اوا َا الهسرسه



 بضرب لسه واٌا ورتبقه وًٍال اَج اٌسر

 ... الضَل اروح وا قبل باللبي طاي

ٔ  لتًام ُرٓتها اٌل لهار وشهبت  زارلها ٌو

 الَبً الضذع وهصا الٍوم احساث تتصنر

 قال...  ٌْسها ٌٔ لترزِ...  الٍوم قابلته الصي

 بٍضرب ناى جسك َرحن هللا...  قال قبقاى

 َا هًْذل اٌا زا....  الَساله بذركوم الضوربة

 اٌهارزة نسْتهاٌل اٌت الٌل المسْه ًٌل ًهر

 وَقوٌل الرًب وي َهوتًً اروك جاَبٌل... 

 اػال تآهه ًٍله اٌتو...  الًٍل ٌٔ رشق سهل

نً بقً ٌاوً َوووه...   ٌٍله جتل طَل ورا

 2... ًهٍق ٌوم ٌٔ لهار لتصهب...  نهاى اٌتً

 ٌٍروز راسل قغر ٌٔ اآلرر الجاٌب ًٌل بًٍها

 تلل َتصنر وهو َؾحل ُرٓته ٌٔ ًهار ناى... 

...  ًهر ًلٍه لٍسرل.... القغٍرة الهجًوٌة

 ... َؾحل وهو وَراه



 َاؼ اَه ًٌل بتؾحل...:  بإستَراب ًهر

 ؟ اَه وال اتجًًت اٌت

 حاجه آتمرت بس شنً َا ال...:  بؾحل ًهار

 ... نسا

 اول لو بالل رس بس واطً....:  بؾحل ًهر

 وتجوز اٌل ًلٍل هتقول ًلٍل زرلت

 .... زا الؾحل ًٌل وراها وي ووذلّ

 خن...  تغسق ػح هههههههه...:  بؾحل ًهار

 لٍه؟ جاي نًت اٌت...  َةبجس تابى

 لٍه وضٍت اٌت أسألل ًضاى...:  بجسَة ًهر

 ًلٍا بوهتو...  بحسى تابى خن...  واالوزًه اٌت

 ... ًلقول بيسنن وضٍت َاسهٍي اهً الٍوم

 تلل وضاُبه تصنر ًًسوا بإبتساوه ًهار

 ًلٍا اتيغبت االوزًة أػل اه....:  الهجًوٌة

 وقالتٌل. .. بذبج تابى خن...  ووضت وسابتًً



ٌٍ وتملههاش اقولل  اٌها قررت هً ًضاى تا

 ... هتساًسك وص

 بجس نسا قالتلل هً الاا زا اَه...:  بغسوه ًهر

!... 

 ... أَوة..:  بإَهاء ًهار

 االوزًة...:  جبهته ًٌل بمْه َؾرب وهً ًهر

 وؾقر لالسّ...  لبر هتجٍبها وص زي

 .... َاسهٍي ارقب وا لحس استحهلها

 اهو...  اروة وي بالَؾب رًها احس هًا

 الضذغٍه وغلحته أجل وي ٓقف َستَلها

 ٓقف ورآها جٍسا لهار َيرِ ال أٌه ػحٍح... 

 ًًس زارله ٌٔ تحرك وا طٍٓا ولمي...  ورة

 لها جصبه الصي وجًوٌها ًًازها اهو...  رؤَتها

...  ترتسَها التً الرجال ووالبس طملها رُن

 اوًه الًحل اتذص التً ًٍوٌها هً ام



 اللوى ًسلٍه ٓأػبحت ليسله  وغبا

 ..... ٓتاه اي ٌٔ َراه لن بضمل

 اٌت هو...:  الَؾب ببيؽ ًهار لٍرزِ

 ...! لهار اطهيًا َيًً...  ًهر َا بتستَلها

 ػاحبتها هً لالسّ ًضاى...:  وباالة بال ًهر

 هبع ًهري نًت وال نسا لوال...  الوحٍسة

 ًه ابًً َا طاَّ وص اٌت...  صَها لواحسة

 ٍٓها وال بًت زي بقً بسوتل...  ازاي ًاوله

 وص...  بهٍام تابى خن... اٌوخه رَحه حتً

 تغاحب القهر َاسهٍي ازاي وهللا ًارِ

 بالنبف األرؼ ًي السها ٓرق زا...  زي البت

... 

 ورة 2٢٢ قولتلل...:  نتهه حاول بَؾب ًهار

 بًت تحب ولها...  حاجه نل وص الضمل

 اسهه زا حب صو اسهه زا طملها ًضاى



 ًي البيس نل بيٍس وزا...  بالهنهر اًجاب

 .... تْهن رَت َا...  ًهر َا الحب

 ًاجباك هً لو اروَا َا...:  بسذرَة ًهر

 تقول الًاس ًضاى..  اتجوزها نسا اووي

 زي وهللا ٓاهن وص اٌا...  راجل وتجوز ًلٍل

 ... اَه ًٌل هٍبغلها هٍبغلها الٌل

 َا زا نالول ًٌل متًس بمرة...:  بَؾب ًهار

 واى ػح نالوً أى تيرِ بمرة...  ًهر

 ... حاجه نل وص الضمل

 ًٌل...:  ًهار ُرٓه لذارج َتجه وهو ًهر

 اال هحب وال بحب وص اٌا اليهوم

....  ٍُرة وال طمل بقً تقوٌل ال...   َاسهٍي

 ... رٍر ًٌل تغبح َال

 بتلل َْمر ًهار تارنا الَرٓه وي ررج خن

 ... وجسزا ٍرةالقغ الهجًوٌة



ٌٍ هضوٓل تري َا...:  ٌْسه ٌٔ لٍرزِ  أل وال تا

ٌٍ اتهًً...  بإبتساوه تابى خن...  ٌٍ اطوٓل ا  تا

+... 

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 َقول أى أراز.... ناٌاررسا اليًاق ارترو الصي

 ....+ واحسة زٓيه طّ نل

 بها هصا َْيل لن لو َتهًً...  جسااا حشًَا ناى

 ال برَٓة اٌها نن َري أى ًهاها الضل ولمي... 

 ... هصا وًه تستحق

...  الهستضًْ ٌٔ سرَرها بجاٌب جالسا ناى

...  لها اوػله الصي حالها ًٌل نحٍرا َبمً

 ... ببفء ًٍوٌها تْتح لٍراها

 رحهه.. ر....:  وًها َقترب وهو بلهْة احهس

 ... ارجونً ًلٍا رزي...  نوَسة اٌتً



 نل لتتصنر بفءب ًٍوٌها تْتح ٓماٌت هً أوا

 أٌه نٍّ...  برأتها اُتٍال تن نٍّ...  طّ

 بغراخ لترزِ  ... توسالتها َسهى ولن هلهها

 ًًًٍٍٍٍٍ ابيسزززز...:  رؤَته ًًس

 .... الحقووووووووووٌٍ

....  َستقى ولن تهسٔتها َحاول وهو احهس

 وهسٔة بحقًه وَحقًها... األكباء أحس لٍسلّ

 سبات اٌل ٌبحواٍ  بيسها  رحهه لتصهب...

 واقى ًٌل وًه االستٍقال ترَس ال...  ًهٍق

 ... وؤلن

 َا سهحت لو...:  بتًهٍسة القبٍب لٍرزِ

 ؿَف اي ًي تبيسها رَت َا....  احهس استاش

 ... تيغبها حاجه اي او

 هً بس...  حاؿر...:  زووًه وي بإَهاء احهس

 ... نتٍر نسا هتْؾل



 نبٍرة الغسوة لالسّ...:  بحسى القبٍب

نٍس...  لٍهاً  اٌها لسرجه ػسوتها حاجه ٌٔ ا

 وتحسٍي اليالج وى بس...  زي للحاله توػل

 .... ازٌل ًي...   جاَس طّ نل الًْسٍة

 َبمً احهس تارنا ورحل األرٍرة جهلته قال

 ووت وي ويها حسث وا َتصنر وهو بضسة

 ٌٔ لٍرزِ...  بوحضٍه إلُتغابها والستها

 وحص اٌتو أوتً وي...:  وألن بحسى ٌْسه

نره ورة اول اٌا...  نسا  وهو تابى خن...  ٌْسً أ

 وطيرها نالهالك ٌأهه لٍجسها...  لها ًَنر

...   الجهٍل االبٍؽ وجهها ََقً االسوز

...  رحهتً َا ساوحًًٍ...:  بحسى لٍرزِ

ٌٍ رُن ساوحًًٍ  ٌْسً هساوح وا ًهري ا

.... 



 تارنا بضسة وَحتؾًها  وجلسه وي لٍقوم

 لها حسث وا ًٌل وأسْا ٌسوا تًسل زووًه

 .... بسببه

 أحسا أى تضير أحالوها ٌٔ ٓماٌت هً أوا

 الصي باألواى تضير ناٌت ولمًها...  َحتؾًها

 اٌل همصا تبقً أى وارازت...  واقيٍا آتقسته

 ....+ باألواى تضير حتً األبس

+~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 وًسل اٌل ارٍرا وٓارس وهٍحن اسالم وػل

 وناى...  حبٍبته رقّ لصيا الهجرم هصا

 هصا ٓيل بهي الْتل وَتهًً ُاؿبا الجهٍى

 الَؾب قهه ٌٔ ناى الصي اسالم وباألرع... 

 بيس الباب لٍْتح...  بهحبوبته هصا ٓيلو وهي

 ٓتح لهي الْرػه اسالم َههل ولن..  ٓترة

 أٌه اش...  هوَتهن ًي َسأل حتً الباب

. .. ابسا َرحهه ولن بضسة َؾربه ًلٍه اٌقؽ



...  الوًً وٓقس َسه بٍي الرجل تهاوي حتً

 وًهن رأّ جالسا آرر طذغا اسالم لٍجس

...  بالذٍر َبضر ال ووجهه إلٍه لٍتجه... 

 بضسة اآلرر هو وَؾربه قهٍغه وي لٍهسمه

 اٌتو...  ا...:  بؾيّ الضذع ٌقق حتً... 

 ...! وٍي

 روح َا االسوز قسرك اٌا....:  بَؾب اسالم

 لٍغرخ وجهه ٌٔ ؿربة له وجهه خن... اول

 ... بضسة الرجل

 بتذقْو*** ... ال والز َا...:  بَؾب اسالم

 ويسته ٌٔ نبٍرة ؿربة له لٍوجه...   رقٍبتً

 اسالم لٍرزِ...  ٓهه وي السواء َذرج جيلته

 اٌقققققق....  اٌقق ٍٍٍٓي هً....  بَؾب

 له وَوجه بضسة قهٍغه وي اسالم لٍجصبة.... 

 وي تقٍر اسًاٌه جيلت ههوج ٌٔ نبٍرة ؿربة

 باالرؾر َْتل بَؾب لٍرزِ...  طستها



 هً****  َا اٌققققق....:  والٍابس

 .... ٍٍٍٍٍٍٍٓي وزَتوها...  ٍٍٍٍٍٓي

 ... باطا آزم ًًس... و...:  بؾيّ الضذع

 ٍٓي اٌقق وٍٍٍٍي آزم....:  بَؾب اسالم

 .... وماٌها

 وأًقاه****  ٌٔ.. ِ....:  بؾيّ الضذع

 .... اليًواى

 لو ًضاى وياَا هارسك اٌا...:  بَؾب اسالم

 ابي َا ٌْسل اال وتلووص ُلف اليًواى كلى

 *** ....ال

 َترٌح َسة ٌٔ والرجل بضسة اسالم جصبة خن

 َوجه وهو اسالم لٍرزِ...  الؾرب طسة وي

 قوة وي الهتْاجٍٓي وٓارس لهٍحن بغره

 أى ٌٔ لهساًستهن حتً َحتاج لن وأٌه اسالم

 ٓيال هٍحن لٍتأنس...  الهجروٍي ءهؤال َؾرب



 ٌٔ الغحٍح الرجل ارتارت رواى أى وي

 بضسة َحبها ٓهو به وحنوهه وأٌها حٍاتها

...  َجسها حتً َوواى وًص ًَن لن اٌه لسرجه

 هٍحن...... :  الضّ بيؽ بَؾب اسالم لٍرزِ

..... ًٍلتمن تقهًو ًضاى  اٌتو روحو...  ٓارس

 واوتل صوًٍْي ًضاى روح  هٍحن َا واٌت

 حساٌب هغًْ اٌا...  لوحسهن َبقو واسراء

 رقٍبتً وًً َذقّ ٓمر الٌل وى لوحسي

 ... واجً واجٍبها رواى هالٌق هللا طاء واى... 

 هو لٍتجه...  وَصهبو وٓارس هٍحن لٍووّ

 اٌل حبٍبته ورقّ تجرء الصي الرجل بهصا

 اٌل وسرًا وَرحل لٍستقلها...  سٍارته

 6... له رجلال اواله الصي اليًواى

 رواى ناٌت...  القغر ٌٔ األرري الًاحٍه وًٌل

 ًٌل َحتوي جساا نبٍر ٓالقغر بضسة رأْه

 اٌها بجاٌب...  ٍٓه وحٍسة وهً ازوار خالخه



 وأٌها حسث وا ًٌل بضسة تبمً ناٌت

...  رقْها الصي الهَرور هصا زوجه اػبحت

 رب َا...  ساًسٌٍ رب َا...:  ٌْسها ٌٔ لترزِ

ٌٍ ٌتلحٍا ارجى  ....+ تا

ٌٔ ...  القرَق َراقب األوي ناى القغر رارج و

 لٍرزِ...  ٌحوهن قازوه بيٍسة سٍارة لٍالحم

...  باطا آزم ٍُر هًا بٍجً وحسش...  بقلق

 .... زي اليربٍة اَه

 َسة ؤٌ اسالم وًها وًَسل إلٍه السٍارة لتتجه

 لٍرزِ...  َسة ٌٔ َترٌح ناى الصي الرجل هصا

 بحوزته ناى الصي الهسسس َؾى وهو اسالم

 اسالم.... رواى رقّ الصي الرجل رأس ًٌل

 ... الهماى زا هو...:  بَؾب

 لٍقصٓه...  باطا َا اَوة...  ا...:  بذوِ الرجل

 وَْقس القرَق ًٌل الرجل لٍقى بيٍسا اسالم

 ....+ وًٍه



 الهًنر هصا رأي ًًسوا األوي رجل أوا

...  الرجل هصا رأس ًٌل ناى الصي والهسسس

 آزم لٍرز...  باطا آزم لٍهاتّ وسرًا شهب

 ..! ًوؼ َا اَه ٌٔ  ...: بإستَراب

...  باطا آزم َا الحق...:  األوي ٓرز وهو ًوؼ

 بٍقرب وطمله وسسس وواسل جه واحس ٌٔ

 ... القغر وي

 اٌا...  الحراسه وزوز اقْل كب...:  بقلق آزم

 ... زلوقتً جاي

 ... زاوجس القغر ٌاحٍه وسرًا آزم لٍصهب

 ولن القغر بوابه إٌل وػل الصي اسالم أوا

 حتً...  تْتح ولن ٓتحها لٍحاول...  أحسا َجس

 البوابه لتْتح وسسسه برػاظ ًلٍها ؿرب

 ... القغر لسارل اسالم وَسلّ



 ؤٌ القغر لسارل وسرًا َتجه وهو اسالم

...  وجسزا حبٍبته لرؤَه نبٍرة سيازة زارله

 اسالم لٍحاول سالحرا وي نبٍر ًسز لٍقابله

 وًهن المحٍر ؿرب ٌٔ ٌجح وبالْيل ؿربهن

...  الضجاًه تَلب المحرة تبقً ولمي

 وقسوٍه َسه وَمتْو المحٍر حوله لٍتجهى

 َضير لن ولمًه...  اللمهات له وَسسزو  ...

 قرَبة وحبٍبته احسه الصي األلن قسر باأللن

 قلٍل وبيس....  لها الوػول َستقٍى وال وًه

 القغر اٌل لٍسلّ...  اآلزم وػل.. . الوقت وي

 ... الحراسة اٌل وَصهب

 ... ! ٍٍٓي هو... :  بَؾب آزم

 نتًْاه باطا َا اهو....:  بذوِ الحراس احس

 ... الغح وياه وًهلًا

 وص...:  بذبج لٍرزِ إلٍه َتجه وهو آزم

 .... السٍؤٌ ابي َا االول ًلٍا تسلن



 ...! اٌت...:  وػسوه بتْاجأ اسالم

 اٌت الٌل المٍالٌٍ آزم...  اٌا أَوة...:  بَرور آزم

 ًٌل وتيسَت استٓصاى ٍُر وي قغرة زرلت

 ... نهاى حراسه

 رقٍبتً رقْت الٌل اٌت...:  بَؾب اسالم

 ... آزم َا

 رالظ... رقٍبتل وص...  تؤ تؤ...:  بَرور آزم

 .... زواى ناى زا

 ٍٍٍٍٓي روااااى...  اَه تقغس...:  بَؾب اسالم

 حاجه ٍٓها ًهلت لو هرحهل وا وربًا ازم َا

... 

 َا وراته َأشي برزة حس...:  وُرور بذبج آزم

 ...! اسالم

 ... اَه تقغس...ت....:  وُؾب بغسوة اسالم



 نتاٌب نتب اٌهارزة تبارنٌل وص...:  بذبج آزم

 ... رواى ًٌل

 !اٍٍٍٍٍٍَه...:  بغسوة اسالم

 خن...  سهيت وا زي...:  نالهيتاز بَرور آزم

 وٓتحو بره ارووه...  للحراس ٌنره وجهه

 ... نوَس ًًٍمو

 واوسل الحأر ناالسس وماٌه وي وقام إسالم

 تْازاه ولمي َؾربه أى واراز قهٍغه وي آزم

 ... وجهه ٌٔ ؿربه إلسالم وسسز... بههارة  آزم

 وص واٌا...  نساب اٌت...:   بَؾب اسالم

 خن...  اَسَا ٌٔ ورواى ٍُر هًا وي ههضً

 الحراس ولمي القغر اٌل السرول حاول

 ..... وًيوه



 اٌا...  سٍبوه...:   وربج ببروز آزم لٍرزِ

....  وراٌت اٌها رواى وي بًْسه َسهى هذلٍه

 ...+ بًْسه لٍها وَبارك

 رواى سٍأرص هل...  إلسالم سٍحسث واشا

 ...! ٓيال ويه

 ...! آزم سٍترنه وهل

 ... تابيوٌٍ

 ... وجًوٌة ًضقت

 ❤  الرواَات وآٍا َوٌس اَه. بقلهً

+... 

 بمرة حلقه اٌسل هللا طاء اى احتهال ًلْمرة

 ...��+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤ ًضر السازسه الحلقة



  ❤ًضر السازسة الحلقة

ٌٍ اربرك نٍّ...  وجًوٌتً  احتْم لو اوز ا

 ألحس اسهح وال... لالبسواالبس قلبً ٌٔ بمً

نٍأو  كرَق ًي ولو ٍمًال بيٍوٌه ًَنر أٌٍرا

 ...+ الذقأ

 جلبة اػوات وسهيت السارل ٌٔ رواى ناٌت

 وربها وارا أحسا أى هًت...  بالذارج وؿوؿاء

 ... ػوتها بأًٌل ػررت لصلل  ... سًٍقصها

 حس هًااااااا اٌا الحقوووووووٌٍ -

 ... َلحقًًٍٍٍٍٍٍٍٍ

 اسالم رلْه ووي...  القغر باب آزم ٓتح

 ..... ووالبسه وجهه تَقً السواء ناٌت الصي

 سهيت ًًسوا الغراخ ًي رواى توقْت

 بالصي وتغسم لتتْاجأ...  تْتح القغر بوابه

ٌٍ ام حقٍقة اٌت هل...  رأته  ... اتذٍل ٓقف ا



 اسالم إٌل الوػول وحاول تجري وهً رواى

 ولهْته ػسوته ٌٔ اآلرر هو ناى الصي

 .... ٍٓه رأَتل َوم نأول اٌتً جهٍله...

 ولمي...  اسالم ٌاحٍه تجري هًو بْرحه رواى

 الصي اآلزم وهو...  ؿذن جسس كرَقها لٍيٍق

 .. بَرور َقّ

 احسي َرٓى وهو وربج بَرور آزم لٍرزِ

 َا بًْسه َبارنلل جاي اسالم....:  حاجبٍه

 ... اٌهارزة نتابًا نتب ًٌل رواى

 أواوها الواقّ إلسالم تًنر وهً ببماء رواى

 أى شلل يًًو هل...  آزم قال لها بغسوه

 ٌٔ هي ٓقس.... لٍَره وأػبحت ػحٍح نالوه

 ػسم اآلى ولمي..  ٓقف َبيسه أٌه البساَه

 رواى لترزِ...  رواى اوام شلل قال ًًسوا

 ....زااا وتغسقوش...  اسالم...:  واٌهٍار ببماء



 وي َهسمها وهو بَلنه نالوها آزم لٍقاكى

 اليرَؽ بغسره لتغسم إلٍه وَضسها َسها

 للبيس وحاولتها رُن بصراًه هو وَحاوكها

....:  بذبج لٍرزِ...  ًلٍها بصراًه طسز ولمًه

 خن...  حببتً َا حاجه تبرري وحتاجه وص

 َستضٍف ناى الصي إلسالم ٌنره وجهه

...  حبٍبته َحتؾي الصي هصا وي ُؾبا

 بًحب نًا وهً اٌا اػل...:   بذبج آزم لٍرزِ

 ... بًٍا وا حأل نًت واٌت...  بيؽ

 اَسَل ابيس نساااااب اٌت...:  بَؾب ماسال

ٌٍ ٓانر اٌت....  ًًها*** ال  .... هغسقل  ا

 والَرور البروز قًاو رلق ارْاه بَؾب آزم

 اهً رواى ًًسك وهللا...:  لسَه الهيروِ

 ... اسألها

 لٍرزِ... وخقته ُروره وي بغسوة اسالم

 ُلف نالوه أى قولٌٍل حببتً رواى...:  بأول



 ًًً َبيسك هٍقسر وحسش وػسقًًٍ

 ... حببتً َا وٌتجوز هًا وي وٌهضً هارسك

 الٍه لٍصهب...  إرْأه َستقى لن بَؾب آزم

ٌٔ..  وَؾربه هصا نالوه بيس  تضتيل زارله و

 أى إٌل ؿربه ٌٔ لٍستهر...  قاله لها الًٍراى

 .... آزم َا سٍٍٍٍٍٍٍبه...:  بضسة رواى ػررت

...  بالقا زوى اسهه تقول ورة اول تلل ناٌت

 لها...  تْسٍره َيلن ال بَؾب آزم لٍترنه

 َيلن وال...  حبٍبتً قال ًًسوا وًه تؾاَق

 إٌه قال ًًسوا بالَؾب الضيور هصا لهاشا

 زآى وي أٌه هصا ٓسر ولمًه...  سٍتسوجها

نحر ال االٌتقام  ... ا

 ٓانر اٌت...:  اآلرر هو بَؾب اسالم لٍرزِ

 اٌا. .. ُلقاى تبقً...  وًً هتارسها اٌل

 نلب اي وًي ًًل ُغب واوضً هارسها

 ... حراسل وي



ٌٍ ًارِ اٌت...:  وُرور ببروز آزم  بإطاره ا

 الٌل المالم ًٌل ًلٍل ارلع اقسر واحسة

 حً ًاوزك ًضاى أٌا بس...  زا قولته اٌت

 ... السٍؤٌ ابي َا هسٍبل

 تتوقّ لن التً لرواى ٌنره َوجه وهو إسالم

 بحًاى اسالم ٍرزِل...  ناالكْال البماء ًي

...:   له تيرؼ الصي الؾرب أخر وألن

...  هًا وي هذرجل اٌا..  حببتً َا وتيٍقٍص

ٌٍ َهًيً هٍقسر ووحسش  ... ارسك ا

 ؿربه وطل ًٌل وهو وجسزا آزم لٍهسمه

 ... بغراااخ رواى أوقْته ولمي

 َتألن اسالم أى الحنت وقس رواى لترزِ

 يو َذرج لن أى طٍّ له َحسث وقس نحٍرا

 وسلحٍي اآلزم حراس أى إٌل باإلؿآة.....  هًا

...:  اػقًاًً ببروز لترزِ...  َقتلوه وقس

 ... اوضً ٓؾلل وي اسالم



 واٌتً اال ههضً وص...:  بَؾب اسالم

 لو حتً هسٍبل وص....  رواى َا وياَا

 ... ههوت

 واحتؾًته إلٍه شهبت لو توز زارلها ؤٌ رواى

...  طٍٓا تْيل لن اى سٍقتل أٌه تيلن ولمًها

 وياك واوضً...:  جٍسا وحلته ببروز لترزِ

 ؤٌ تابيت خن...  المٍالٌٍ آزم ورات واٌا..  لٍه

 اٌت الٌل بٍتً زا....  وبماء حسى زارلها

 بأًٍي تابيت خن...  سبب ٍُر وي اقتحهته

 سهحت لو اتْؾل... إرْأها حاولت زاويه

 ... برررة

 وها وهالغس قهه ٌٔ قبله وآزم اسالم ناى

 وتوز ستغرخ اٌها آزم هي ٓقس...  قالت

 ولمًها...  الهأشوى وى ٓيلت نها الذروج

 بيس ػسوته وي لٍٍْق...  قالت لها ػسوته

 سهيت اهي...:  اآلرر هو بَرور وَرزِ خاٌٍه



 قغسه بتهسَس تابى خن...  اَه قالت وراٌت

 ًلٍها بتقول تاٌٍه ورة سهيتل لو...  بضسة

 ابي َا ًلٍل هذلع بًْسً اٌا حبٍبتل

ٌٍ ًارِ واٌت...  السٍؤٌ  نسا اًهل اقسر ا

 للحراس ٌنره وجهه خن...  وَهؽ واٌا

 ...+ برررره ارووووه...  بَؾب وأرزِ

 اي َستوًب لن آرر ًالن ٌٔ اسالم ناى

....  رٍال وجرز ام حقٍقه قالته وا هل طٍّ

 رارج إلقأه أو آزم قاله وا َستوًب لن

 قالته وها ػسوته قهه ٌٔ ناى ٓقس...  القغر

...  تسوجها ٓيال هل ػازقه ناٌت هل...  رواى

 ًالٍا بإسهها َغرخ وهو اال بًْسه َضير لن

 ..... الاااااااااااا رووووااااااااااااى.. : 

 زروله ًَوي وهو القغر اٌل وجسزا لٍصهب

 ولن الهرة هصة آزم حراس وًيه ولمي

 تهسٍار  اٌل لٍصهب...  ابسا السرول َستقى



 َتحسث وهو بسرًه رواى وًسل اٌل وَقوزها

 ... الهاتّ ٌٔ

 وضسزة حراسه جهشٌل...:  ًاٌل بغوت إسالم

****  زا اليًواى ًٌل وَجوٌل زقأق ًضر

 ناى هو بًٍها...  رواى بٍت ًًواى وأًقاه

 هٍحن لٍأرص وًسلها إٌل الصهاب ٌٔ َسرو

 لن ٓهو...  ًلٍها وَقهًٓهن ويه وٓارس

 آزم تسوجت أٌها له قالت ًًسوا َغسقها

 لن لمًها ٓقف ًلٍه رأْه أٌها شلل وٓسر

 اٌل وسار بهصا ٌْسه اقًى...  لٍَره تموى ولي

 أى قبل اٌقاشها اول ًٌل بسرًه رواى وًسل

 ...+ بيٍسا اآلزم هصا َأرصها

 ... اآلزم قغر ٌٔ األرري الجهه وًٌل

 إٌل ًَنر وهو الهيتاز بضهوره َقّ ناى

 لٍضْق...  بحسرة أواوه تبمً التً تلل

 َترنه لن بَرور وًها وَقترب ورة ألول ًلٍها



 اٌتً...:  الضٍّ بيؽ حاٌٍه بًبرة لٍرزِ... 

 ..! لٍه بتيٍقً

 بتسألًً اٌت...:  بمأها بٍي وي بَؾب رواى

نٍس اٌت...   وال رحهه وال قلب ًًسك وٍْص ا

 اٌا ًلٍٍٍٍل حرااااام...  ًًهن حاجه تيرِ

 نساااااا وتسلًً تذقًًْ ىًضا اَه ًهلتلل

 اقول وتذلًًٍ لٍٍٍٍه نسا تيهل لٍٍٍٍه... 

 اٍٍٍٍَه وًًا ًاوز اٌت اسالاام قسام زا المالم

... 

 ... اًغابها ٌٔ شرة نل ٓقست ناٌت

 بضهوخ أواوها للواقّ بيغبٍه لترزِ

 حقً وي اٌا...:  طٍٓا تقل لن ونأٌها وبروز

 وٍي تاٌ آهن حقً ووي...  هًا لٍه اٌا آهن

 ... ! اَه وًً وًاوز



...:  نالوها وي اٌتهت اى بيس ببروز آزم

 هسوول لهً اكليً َال اتْؾٌل..!  رلغتً

 ... وياَا هتٍجً ًضاى

 وًها وحاوله ٌٔ وًه تقترب وهً رواى

 بحرنه آزم اوسمها ولمي...  ػْيه أو لؾربه

 ... اليرَؽ بغسرة لتغتسم وًه واحسة

 َا اٌا وص.: .. وًها َقترب وهو بذبج آزم

 خن...  وياه نسا تيهٌل تحاوٌل الٌل طاكرة

 زي الحرنه لو نسا بيس....  بَؾب تابى

 ... هتًسوً ػسقًًٍ اتمررت

 ... سهحت لو ًًً ابيس...  ا...:  بذوِ رواى

نحر وًه َقربها وهو ربٍحه بؾحمه آزم ...  أ

..:  بذبج لٍرزِ...  ًًه االبتياز تحاول وهً

 وجاَه اسس ولهًا طوَه وي نًتً وص

 ... راَْه ققة بقٍتً نسا ٓجأة...  تؾربًًٍ



...:  ًًه االبتياز تحاول وهً بَؾب رواى

 ًًً ابيس...  وٍي ٌْسل ٓانر اٌت...  اٌت

 ... نسا تهسمًً ازاي

نحر َقترب وهو بذبج آزم  ٌْسً ٓانر...:  ا

نتر اًهل حقً ووي جوزك اٌا...  وٍي  وي ا

....  بذبج تابىلٍ... َهًيًً َقسر ووحسش نسا

....  اسالم قسام نسا قولتً بًْسل واٌتً

 لو ػسقًًٍ بس...  أٓمارها قرأ وقس لٍتابى

 خاٌٍه ٌٔ ًلٍه هذلع ًلٍه ارلع ًاوز

 ٓانرة اٌتً وال...  نالول وًه هٍهًيًً ووص

ٌٍ  راَْه ًضاى نسا قولتً اٌل ًارِ وص ا

 ...  ألشَه وًً ًلٍه

 بها الهَرور هصا ًلن ٓمٍّ بذوِ رواى

 .. اٌا..  اٌا...:  ًًه تبتيس وهً لترزِ....  آمر

 راَْه اٌل بها...:  بذبج وجسزا آزم لٍقاكيها

 ...! بضرـ بس هأشَه وص اٌا...  ًلٍه



 ... قول...:  بسرًه رواى

ٌٍ زا المالم تقوٌل...:  بذبج آزم ...  طْتٍه لو تا

 بالًسبالل وأٌه بتحبًًٍ اٌل وتْههٍه

 تًْصي ونهاى....  َؾبب تابى خن...  واؿً

 اٌتً ساًتها واال بالحرِ ًلٍه هقولل الٌل

 ... القلب لحبٍب اَه هٍحغل ًارٓه

 .... اَه بتقول اٌت...  اٌت...:  بغسوه رواى

 ػسقًًٍ وإال...  سهيتً وا زي:  ببروز آزم

ٌٍ خاٌٍه هترزز وص  ... ًلٍه ارلع ا

 لٍه اٌت ًلٍل حرام...:   وُؾب بذوِ رواى

 ... انس بتيهل

 الزم المٍالٌٍ آزم َتحسي الٌل...:  بَرور آزم

 زي وػسقًًٍ  ..... بضروز قال خن...  ًَسم

 ... البساَه بس



 اػال وٍي اٌت ويرٓص أٌا...:  بَؾب رواى

 ... نسا قبل نلهتل ًهري وال اتحساك ًضاى

 المالم اسهيً...:  بَؾب لٍرزِ... بإٌتباه آزم

 اًغاٌب ٌٔ وتحمن زلوقتً لحس اٌا احسًلل

 األرؾر وي تحولت وًٍوى بَؾب تابى خن... 

 هتحبً وص ػسقًًٍ...  لحنه ٌٔ االسوز اٌل

 ُؾبً وطر طري اتقً...  ُؾبً تضؤٌ

...  قلٍال ًاٌل بغوت تابى خن...  احسًلل

 هسوول لهً اكليً َال اتْؾٌل وزلوقتً

 .... هًا وي هًهضً ًضاى

 ... حاؿر... ح...:  ػوته وي بذوِ رواى

 سٍأرصها اَي اٌل تسري وال رواى ستوػي

 2....  وجسزا اآلزم

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 ترَس الحباًهٍٍجيلل اى قال وي ػسق

 الباٌق رؤَتهوَيهٍميي ترَس وا رؤَة ٓقف

 طوقا تبمً قلبً َا ٓيجبالل....

 ....+ لهًابمانجرحا

 وسًَة ٌٔ وبالتحسَس...  بيٍس وا وماى ٌٔ

 ...+ اإلسمًسرَة

 ... اروها سرَر رلّ وذتبٓة ناٌت

 .... ًَازَها وهو بإستَراب اروها لٍسلّ

 .... بًتً َا ٍٓي اٌتً...  زوزو َا...  ٌسي -

...  بذذذذذد...:  بسرًة تذرج وهً ٌسي

 هههههههه رؾٍتل رؾٍتل

 هتيقٌل اٌتً َذربٍتل...:  بَؾب أزهن

 ... أوتً



 طوِ نًت هههههههه....:  بؾحل ٌسي

 هههههههه الْؾاَح ًٌل َلٍهوووي وًنرك

 هههههههه بتذاِ ووص اسس ٍٓها وًاوٌل

....:  الهجًوٌه لتلل َتجه وهو بؾحل أزهن

 وًل أرري جبت اٌا ًضاى بقً تياٌل كب

... 

 .... بمام جبته...:  ووساح بؾحل ٌسي

...  رلْها َجري وهو ؿاحما اروها لًٍْجر

 والستها رلّ وتذتبّ بسرًه ٌسي لتصهب

 ..... الهقبد ٌٔ

 واااوااااا َا الحقًًٍ ًاااا....:  بؾحل لترزِ

 وهللا....  بهساح لترزِ...  َهوتًً ًاوز ابًل

 َقتل اخ واقولهن بمرة الغحآة ٌٔ الٓؾحل

 سيٍس رَهام وى وتقلى الهال أجل وي أرته

 ...! لٍه قتلتها لٍه...  لٍه تقولل وتْؾل



 َذربٍٍٍٍٍتل...:  ؿاحما اٌْجر وقس أزهن

 كالية اٌتً ًارِ وص وهللا سوسة اٌتً

 .... لهٍي

 اٌتو بقً بس....:  األرري هً بؾحل االم

 بررررة اكليووو....  ػساو جبتوٌل  االتًٍي

 ... االنل هتوقيو الهقبد

 الهقبد رارج تتجه وهً لوالستها بهساح ٌسي

 .... الرحهه والك زي هً...  بوٌد زي هً...: 

 ٌلبق بًتً َا هههههههه....:  بؾحل أزهن

 لو حال اش زا بتاًل الررٍع األلص

 .... اَه ًهلتً نًتً إًالم ٌٔ ومًتٍص

...  الجس اٌت سبتلل اروَا َا...:  بؾحل ٌسي

 اَه ًٌل كب زرلت اٌت ًارٓه اٌا قرِ بال

 بًج ورَحتل الْجر وش تجٍلًا َوم نل

 ... بجس َييى زم وُرقاى



 ًاوز وص ًلٍا الحق ههههه...:  بؾحل أزهن

ٌٍبأ احسسمن  .... حسا

 َذربٍتل هههههههه...:  ؿاحمه ٌسي لتًْجر

 ... ٓغلتًً

 وًل اتيسَت اٌا وا هههههه...:  بؾحل أزهن

...  بتْمٍر تابى خن...  االٓالم قْضات بتاًه َا

 بالَستٍضي زور ٌليب تٍجً وا...  اَه بقولل

.... 

 تابيت خن... ووآقه اطتا...:  بؾحل ٌسي

...  الهيروِ وزا نسبت اٌا لو بس..... بحقه

 ... الهالهً هتوزًًَ

نبري بًتً َا...:  بؾحل أزهن  ٌٔ بقً ا

 سًه بيس اهً التذرج ًٌل زارله واحسة

 الٌل اٌتً زا اتلهً طٍذه َا والهً وتقوٌل



 زلوقتً اقساوها تحت بقت الجًه قسك

 .... تآهه لسه واٌتً

 هتجوزه اٌل اػال هههههههه...:  بؾحل ٌسي

 الذروج وبٍحب صٌُ ههتآ َبقً الزم زا

 البٍت وي نسا صَل وص...  والهالهً

 ابقً..  للبٍت الهستضًْ ووي للهستضًْ

 الهوؿه ابًً َا بٍل رؿت واحسة لو قابلًً

 هههههه رزق الْرٓوش السوج زلوقتً

 واطً كٍب...  نسا بقً...:  بؾحل أزهن

 هتيهٌل الٌل اٌتً اوزًه َا نسبت اٌا لو بس

 .... بمرة الَسا

 اٌا بس...  َال...  ووآقه اطتا...:  بؾحل ٌسي

 ... ببرطلوٌة هليب

 ... الليب ٌٔ االخًاى وبسء



 ًٌل تؾحل وهً الهقبد وي االم لتذرج

 ًَؾجاى ال االخًاى نبر ٓههها... المبار أكْالها

 .... ابسا

 ًٌل َال اتْؾلو...:  بجسَة وترزِ الٍهن لتتجه

نرو ًضاى اوؿتمن  ... ليب نْاَه...  تصا

 استًً واوا َا والًبً كب...:  بهساح ٌسي

 اهو...  جوى ٍٓه اجٍب قربت رالظ رهسه

 طووووِ هسااااااِ وااااا َسسز هو ها اهو

...  زي الحالوة اَه طووووِ طووووِ

 .... جوووووووى

 ػوتل وكً...:  اشٌها تسس وهً االم

 ... وًٍي زا الغوت جاَبه َذربٍتل

 وٍيالهٍال بتاو وي...:  بؾحل ٌسي

 .... هقهقهقهق

 .... بالٌٍ وا ًٌل َغبرٌٍ ربًا...:  بتًهٍسة االم



 ابقً اٌام راَح اٌا هههههه...:  بؾحل أزهن

 ...  ػْغّ َا بسري ػحًًٍ

 َا ألوه َقول حس ًٍٍٍب ولسزز...:  بهساح ٌسي

ٌٔ َا قولها...  ػْغّ  ... ػا

 بس اَه اقول....:  لَرٓتها تتجه وهً االم

 وجاٌٍي اتًٍي وذلْة اٌا وا...  والزي َا ًلٍمو

 ... حٍاتهن ٌٔ جس نلهه وبٍقولوش

 َا هقولل وتسًلٍص رالظ...:  بؾحل ٌسي

 تقولٌٍل واٌتً القاب ٍُر وي ًلقول ػْاء

 ... ًازي برؿه القاب ٍُر وي ٌسي

 وهً ُرٓتها باب وجهها ٌٔ االم لتَلق

 ... تؾحل

 أزهن ونصلل لتسرس ُرٓتها اٌل ٌسي لتصهب

+... 

 ... والستهن ُرٓه ٌٔ األرري الجهه ٌوًل



 وحسخة تبمً وهً ػورته تهسل ناٌت

 ...إَاه

 رالظ..  حبٍبً َا طوٓت...:  ببماء ػْاء

 تالتة ٌٔ بقت زلوقتً ٌسي...  نبرت اليٍال

 زنتور وبٍضتَل كب رلع وأزهن...  اًالم

 حبٍبً َا َرحهل هللا...  القلب قسن ٌٔ

...  ببماء تتابي خن...  رب َا قبرك وًَورلل

 خن...  هجٍلل بقً أوتً اووي وحضتًً

 وشهبت...  وماٌها ٌٔ ووؿيتها ػورته قبلت

 ...+ له وتسًو لتغٌل

 ~~~~+ ستووووووووب

 (� بالمن ٌٔ الٌل هو أَوة..)  المٍالٌٍ أزهن

 تذرج...  القلب قسن ٌٔ وتذغع كبٍب

 وًهل اإلسمًسرَة جاويه القب نلٍه وي

 كبٍب أزهن.. . وًسله وي قرَب بهضًْ



 اي ٌٔ زأها بًجاحه ويروِ ًهله ٌٔ ٌاجح

 هللا وي بتوٍٓق وهصا َجرَها قلب ًهلٍة

 َيضقه الصي وجاله ٌٔ اجتهازه خن اوال

 وحل ٌاجح قلب كبٍب َموى اى اراز ٓقالها

 السي ٌٔ ػَره رُن َيقوب وجسي السنتور

 ٢٢ ًًسه ٓهو حققه الصي ٌجاحه إٌل بالًسبة

 ٌٔ اإلٌجازات وي ٍرالمح وحقق ٓقف ًاوا

 ًًه ًرِ نها او...  المٍالٌٍ أزهن....  ًهله

 اوه ًٍوى َهتلل ٓماى... الوسٍن القبٍب

 نل ًضقها ٌٔ َقى والتً الجهٍله اليسلٍة

ني البًً والسته طير واَؾا....  َراها وي  السا

 والْن الهسبب الحاز االٌّ والسة وي وارص... 

 قهحً اىٓم بضرته اسهرار واَؾا...  السقٍق

 رأى رَاؿً وجسس.. رأى شقي ولسَة اللوى

 القبٍب أسهوه لصلل...  ؿذهه بيؾالت

 ُهسات وي َووه َذلو لن وبالقبى...  الوسٍن

 وحتً والقبٍبات والههرؿات الْتٍات



 به االرتباـ َرَسوى ناٌو الصَي الهرؿً

 لن ولمًه به لالرتباـ بوسيهي وا وَْيلي

 هو اليهل ٓقف...  باال لهن َلقً أو َباٌل َمي

 ١.... ألجله َيٍص وي

 ...+ الهجًوٌه أرته اٌل وي ولًًتقل

 وًضروى الواحس ػاحبه...  المٍالٌٍ ٌسي

 هها تحهل ال التً الهجًوٌة تلل...  ربٍيا

 وهسله اٌل جسي حوار اي تحول ٓقس...  للحٍاه

 اٌها ًًها ًرِ...  الوقت ٌْس ٌٔ وؿحل

 بسبب بهاَح والجهٍى نبٍر بضمل اجتهاًٍه

 أٌها حٍج الرأيه وطذغٍتها زوها رْة

 والؾحل التْوق طٍّ نل وي وشَج

 الغْات نل...  واالجتهاًٍه والهسٓولٍه

نٍس...) ٍٓها الهتًاقؾة ( � الجوزاء برج ا

 قسن اًالم نلٍة وي الحالحه الْرقة ٌٔ ٌسي  ...

 ػحٍْة تموى أى ترَس ٓهً...  الغحآة



 هً واجتهست. .. االَام وي َوم ٌٔ وضهورة

 ٌٔ نبٍرا ٌجاحا وحققت نلٍتها ٌٔ األرري

ٌٍ الهرنس تأرص ٓهً ارتارته الصي القسن  الحا

 جيلها وها الترتٍب حٍج وي الْرقة ًٌل

 حقس وغسر وبالقبى طٍّ نل ٌٔ وتْوقه

 بل للَاَه جهٍله اَؾا ٌسي...  اَؾا للمحٍرَي

 ٓقس...  بهراحل واوها اروها جهال تْوق

 التً الهؾٍٓة الذؾراء هاابٍ ًٍوى أرصت

....  اليٍوى تلل َري وي نل ُراوها ٌٔ َقى

 االسوز والستها وطير البٍؾاء والستها وبضرة

 َغل ٓماى....  قلٍال المٍرٌل الًوو وي القوَل

 ... قلٍال وَتيساه ههرها ارر اٌل

 أٌنار وحف ٓماٌت...  ومتس وٓن ػٍَر واٌّ

 لمحٍرا وي وٍُره حقس وحف واَؾا...  المحٍر

 اروها وحبٍت وًها ٍُرت ٌْسً ًي اٌا.... )
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 أى ٍٓه وزت ًالن...  ارر ًالن ٌٔ رحهة ناٌت

...  الهرَر حٍاتها واقى ًي وتبتيس تبتيس

 ولمي...  أحالوها ٌٔ اَؾا رأته...  وهال ولمي

 وًه واقتربت وًه رأْة تمي لن الهرة تلل

 هلت.. التهاوها حاول اسس اٌل تحول لتجسة

 حتً...  وماى نل ٌٔ رأته ولمًها.. وًه تجري

 ًاٌقها َأنلها أى وبسل األسس هصا وًها اقترب

 .... بحبل... ساوحًًٍ...  لها وههس كوَال

 األسس وي سهيتهها نلهتاى ٌين نلهتاى

 وا بيس حولها لتًنر وًه رأْة ناٌت الصي

 وماى ٌٔ  ٌْسها لتجس أحؾاٌه وي ابتيست

 الرأيه والوروز االرؾر بالسرو وحاـ جهٍل

 األسس َس وتأرص أحالوها ٌٔ رحهه لتبتسن

 ٢... بيٍسا وتجري



 واقيها ًٌل أحالوها وي رحهه استٍقنت

 نها ًالٍا تغرخ أى نازت...  خاٌٍه ورة الهر

 ويها حسث ووا ػسوتها بسبب اًتازت

 ٌنرت...  الغراخ وي وًيها وا طٍٓا ولمي

 الهجاور المرسً ًٌل ٌأها ستهوج الٍه

 ٌنرت...  نتْه ًٌل وأله ورأسه لسرَرها

...  حقا لها َرٌد ال حاله ٌٔ ٓماى... كوَال الٍه

 وطيرة قلٍال ٌبتت شقًة..  همصا تٍَر نٍّ

 ولمًه اسوز ًٍوٌه واسْل بضسة وضيج

...   الهيهوزة وساوته ٓوق وساوه أًقاه

 أٌه َسل هاو ورتبه الٍَر والبسه اٌل باالؿآه

 وًص والبسه ٍََر لن واَؾا وقت وًص ًَن لن

..  قلٍال به طرزت  ... الهضًْ اٌل بها جاء أى

 هو احهس هل...  األسس وشلل حلهها وتصنرت

 إطارة الحلن هصا هل...  األسس بهصا الهقغوز

...  رٍالها ٌسٍج وي حلن وجرز هو ام هللا وي

 لن ولمًها...  وقتها بذاكرها جال وا هصا



 هلت...  ًلٍه وي خاٌٍه ولو ًٍوٌها تسحسح

 وي بها تضير لن وذتلقه بهضاًر إلٍه تًنر

...  بها ٓيله لها نرة ام حب هً هل...  قبل

...  تمرهه وستنل ستمرهه اٌها األنٍس ولمي

 به لتتْاجأ...  ٌْسها به اقًيت وا هصا

 ... اليًٍٍي وَهؽ وهو َتحسث

 سةالضسَ وساوته اههرت بإبتساوه احهس

 تبغٌٍل هتْؾٌل...:  ًٍوٌه وَهؽ وهو....

 ... نتٍر نسا

 ببغلل ومًتص اٌا...  اٌا...:  بذجل رحهه

 ... اػال

 الضسَسة اليسلٍه ًٍوٌه هو لٍْتح

...  إلٍها وَتجه وجلسه وي وَقوم...  الجهال

 وهو احهس...  السرَر ًٌل بجاٌبها وَجلس

 وي بذوِ له تًنر هً بًٍها بضوق لها ًَنر

 بذبج احهس لٍرزِ... طٍٓا بها ْيلَ أى



 بسوتل...  نسا ًًٍل ٌٔ ًًًٍ كب...:  ووساح

 ... نهاى ٍٓا ووبحلقة بتبغٌٍل نًتً وص

 نًت اٌت..  اٌت...:  وروِ بذجل رحهه

 ببغلل ومًتص ال...  قغسي احن...  ػاحً

... 

 بلساٌل وقيتً هههههههه...:  بؾحل احهس

 ًارِ اٌا.. . بحقة لٍرزِ...  بتبغٌٍل نًتً اهو

ٌٍ  وص بس بتحبًً والبًات وقهر حلو ا

 ... ٍٓا َبحلقو لسرجه

 وا تهاوا وتًاسٍة ؿحماتها تمتن وهً رحهه

 قال الٌل بقً وٍي زا سالم َا...:   حسث

 الهراَة ٌٔ وبتبغص اٌت...  وقهر حلو ًلٍل

... 

 ... وحتاجها وص...:  بحقة احهس



 وتسرل وهرؿة الوقت هصا ٌٔ الباب لتقرق

 ... الهحلول لها يلقت

 واؿح بإًجاب ألحهس تًنر وهً الههرؿه

 وي تقوم احهس استاش َا ازٌل بيس... احن...: 

 .... الهحلول لٍها اًلق ًضاى السرَر ًٌل

...  المرسً ًٌل وَجلس احهس لٍتحرك

 ألحهس تًنر وهً بيهلها الههرؿة لتقوم

 ناٌت التً رحهه اٌتباه لْت واؿح بإًجاب

...  السبب تيرِ وال ٍمالَ وي تضتَل

... :  ًهلها وي اٌتهت وا بيس الههرؿه لترزِ

 ألحهس ٌنرها وجهت خن...  رالظ رلغت اٌا

 لو احهس استاش...:  قأله لترزِ...  بإًجاب

 ٍٓي قولهن بس ًلٍا ٌازي حاجه اي احتجت

 لو حتً ًلقول هاجً واٌا ًْاِ الههرؿه

 .... ٌازٌَل ابقً بس حاجه اي وراَا



 حاجه وحتاج وص طمرا...:  وخقه بَرور احهس

... 

 وي تًْجر أى نازت التً لرحهه ٌنرة ووجه

 قرر وقس بذبج احهس لٍرزِ...  والٍَرة الٍَم

 ترجى ًلها قلٍال رحهه بأًغاب الليب

 التً الهضانسه الققه تلل ًهسها لسابق

نٍس بس... :  احبها  حاجه اي احتجت لو ا

 ... ٓوٓو َا هًازَلل

 هتارر وص واٌا..:  واًجاب بلهْه ًْاِ

 بس بهٍام تابيت خن... زقٍقه ًلٍل

 ... اليسل زي وًل كاليه  ٓوٓو

 وا واواااا َا اَه جرااا...:  بٍَم رحهه لترزِ

 بَؾب ارزٓت خن..  طَلل ًٌل َال تروحً

 ست َا حاجه وًل ًاوصَي وص وطمرا... 

 ... نبٍر طملل ًضاى تٍتا َا اقولل وال ٓوٓو



 ... اهو ههضً حاؿر..: . بؾٍق ًْاِ

 َماز احهس تارنه..   الههرؿه ًْاِ وررجت

 ... الهجًوٌة تلل ًٌل الؾحل وي ًَْجر

 تقولٍلها َذربٍتل هههههه...:  بؾحل احهس

 نًتً ًلٍمً حرام...  بذبج تابى خن...  تٍته َا

 ... طوَه سٍبٍها

ٌٍ اٌازَهالل..:  وُؾب بؾٍق رحهه  َا تا

 طوَه حؾرتل ٌٔ تتَسل تٍجً احهس استاش

... 

 ... رَت َا...:  وًها َقترب وهو بذبج احهس

 هتبقً ًْاِ بقً تري َا  ...: بيغبٍه رحهه

 زا وال.... سٍبتها الٌل ووراتل اٌا ًلٍا التالته

...  وغقًية وبااله بال تابيت خن.... ٍٓل كبى

 قولها اتْؾل حاجه تقولها ًاوز لو رَت َا

 ... ًه او اٌت وٍههًٍص اٌا...  برة



 كالى اٌا...  رحهه َا واطً....:  بَؾب احهس

 ... هتيجبل وص حاجه اًهل وا قبل

 بأنهله الهضًْ رارج ُاؿب وهو ررج خن

 بضسة تبمً رحهه تارنا...  قلٍال َهسأ ًله

 ولمي...  ويه اوقيها الصي حنها وتًسب

 ًًه ابتيست لو أٌها تضير ناٌت بسارلها

 وُؾبه بقسوته أػبح نأٌه بسوٌه ستهلل

 ترَس ونأٌها...  حٍاتها نل ٍٓه طٍّ ونل

 هو هصا هل...  ًًه رحٍلها بسل قربه ٌٔ ًصابه

 وهٍساتل قبل ًٍوبل ٍٓل احب اى...  الحب

 ًهل وتًسٍص... :  ٌْسها ٌٔ لترزِ... 

 َا لٍه...  ببماء تابيت خن...  اَه ٍٓمً

 احبل بسأت نًت اٌا نسا ٍٓا ًهلت لٍه  احهس

نرهل رلٍتًً  زارلها ٌٔ ولمي....  ٍٍٍٍٍهلٍ ا

 ولٍس َيضقه أٌه َغرخ...  باليمس َغرخ



 القلب اجتهى اشا ناليازة ولمي...  َحبه ٓقف

 7.... الًهاَة ٌٔ اليقل سٍربح ويا واليقل

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 َا ال...  ًًً االبتياز بوسيل أى تنًٍي هل

ٌٍ اًلن ٓيلتً ٓههها حبٍبتً  لي ا

 األبس اٌل وًمً بابتيسًًمٍابساوسأهلبالقر

 ...+ سوَا ٌرحل حتً

 لٍقرق...  رواى وًسل اٌل بسرًه اسالم شهب

 بيٍوى هٍحن ٓتح...  طسَسة ًجله ٌٔ الباب

 ... أرته ًٌل البماء نحرة وي وحهرة

 حسث وا َذبره وهو بسرًه اسالم لٍسلّ

 هٍحن وى ناى الصي ٓارس وساوى ًٌل

 ... حل اَجاز َحاوالى

 ... اٍٍَه وستًٍي بًٍا َال كب...:  بسرًه هٍحن



 وي ًَقلها وا قبل َال أَوة...:  اآلرر هو ٓارس

ٌٍ لٍهن ٌوػل ووًيرٓص وماٌها  ....+ تا

 اول وًٌل بسرًه والحراس خالختهن لٍذرج

 ....+ وجسزا َجسوها أى

ٌٔ  َبمٍاى واسراء رواى ام ناٌت...  السارل و

 ... بضسة

 اى اًرِ ومًتص...:  ببماء رواى ام لترزِ

 خن...  نسا ٍُرها وي كين ولوش البٍت

 وص واٌا رٌب َا بس تٍجٌٍل...  بإٌهٍار تابيت

ٌٍ البٍت وي هذرجها  َا ٍٍٍٍٍٓي اٌتً...  تا

 .... بًتً

 بالله رالتو َا... :  األرري هً ببماء اسراء

 هٍحن...  نسا ٌْسل ٌٔ تيهٌل بالش ًلٍمً

 طاء واى طوَه وي لٍها راَحٍي لسه واسالم

ٌٍ وتٍجً القوهاهٍ هللا  ًلٍمً بالله...  تا



ٌٍ وتتيبٍص ًضاى وتيٍقٍص  وا زي تا

 ... قالل السنتور

 وص...  بًتً َا قازرة وص...:  ببماء رواى ام

 لو ههوت رالظ اٌا...  حاجه اًهل قازرة

 لحؾًً رجيها رب َا...  ورجيتص بًتً

ٌٍ بالسالوه  ....رب َا تا

...  رب َا اوٍي...:  ببماء األرري هً اسراء

 طاء أى وهن اٌتً ارتاحً رالتو َا ويلص

 قاوت خن...  وَالقوها هٍتأررو وص هللا

 وٌاوً زا السوا رسي...  لها السواء واحؾرت

ٌٍ هٍرجيوها هللا طاء واى رالتو َا زلوقتً  تا

... 

 اٌل بيسها وتصهب السواء وًها االم لتأرص

 وتَلق جٍسا اسراء لتَقٍها...  ًهٍق سبات

 أى تتهًً وهً الَرٓه رارج وتذرج ....الؾوء

 وتْتح ُرٓتها اٌل لتصهب...  ٓيال َجسوها



 الْأتة االتغاالت بمهٍه لتتْاجّ هاتْها

 ... أػسقأها وهسي وٍار وي ورزتها التً

 ػسَقتها هسي وناٌت..  وجسزا هاتْها لٍرى

 ... الجسَسة

 ... هسي َا اصَل...  الو...:  تجٍب وهً اسراء

 ترزي ًضاى زا نل بًتً َا اَه ...: بقلق هسي

 ... ًلٍمً قلقت اٌا... 

...:  البماء وي وتحضرج بغوت اسراء

 ... ! اَه ًاوله اٌتً...  ًلٍا وتقلقٍص

 واله ػوتل..  وقلقص ازاي ال...:  بقلق هسي

 ..! حغل الٌل اَه اسراء َا

 هسي َا اتذقْت رالتً بًت..:  ببماء اسراء

... 

 !؟..ازاااااي..!  اٍٍٍٍَه...:  بغسوة هسي



 ... حسث وا لها روت وقس اسراء

 وتسًلٍص...:  األرري هً ببماء هسي لترزِ

 اى...  وهٍالقوها رٍر هللا طاء اى...  حببتً َا

 هللا طاء اى وتذآٍص...  َسرا اليسر بيس

 ... رٍر

 بالله...  حببتً َا بالله وٌين...:  ببماء اسراء

 اؿراتالهح تجٍبٌٍل تبقً هسي َا ًلٍمً

 رالع الجاويه اجً هيرِ وص اٌا ًضاى

 ... زي الْترة

 ٍُر وي...:  البماء وي وتحضرج بغوت هسي

 طاء إى بمرة هجٍلل اٌا...  حببتً َا تقوٌل وا

 وازَمً اطوٓل الجاويه بيس هللا

 ًضاى ًلٍمً اكهي وبالهرة الهحاؿرات

ٌٍ اٌتً  ... ًلٍمً وقلقت واحضا



 اٌا ويلص...  بر َا تسلهٌٍل...:  بحب اسراء

 ... حببتً َا زلوقتً هقْل

 وابقً سوسو َا تهام...:  بإَهاء هسي

...  االربار ارر وًٌل ًلٍمً كهًًًٍ

 قووً....  هٍالقوها هللا طاء أى ووتذآٍص

 حاجه قؾاء رنيتٍي وػٌل اتوؿً بس اٌتً

 ... وقت اقرب ٌٔ لٍمن هترجى هللا طاء واى

 ... سالم َال...  حببتً َا حاؿر...:  بإَهاء اسراء

 2... سالم...:  هسي

 وجسزا تبمً وهً وماٌها وي هسي وقاوت

 قرَبتها وَجسو ػسَقتها َوٓق أى هللا وتسًو

 ... سالهة

 وهً َارا الغَري ارتها الَرٓة ًلٍها لتسرل

 ًلهً طيبة الحاٌوي الحالج الغّ ٌٔ

 لترزِ...  وهًسسة تموى أى ٓحلهها...  رَاؿه



 َا والل... :  تبمً ارتها تري وهً برًب َارا

 ... ! لٍه بتيٍقً هسي

 طوَة حببتً َا حاجه وٍْص...:  ببماء هسي

 وا لها وروت...  ػاحبتً وى بس وضانل

 .... حسث

 رب َا وياهن ربًا َلهوووي...:  برًب َارا

 نسا ًهل الٌل وي ًَتقن وربًا...  وَالقوها

 قلب ويًسهاش الًاس هً...  ورقْها

 .... نهاى رقوبتها ومَ ؤٌ َذقْوها

 َارا َا ًلٍمً بالله ازًٍلها...:  ببماء هسي

 اتوؿً هقوم نهاى واٌا...  بتغٌل واٌتً

 وجيًً قلبً اٌا ًضاى وازًٍلها واػٌل

 ... ًلٍها

 ..! ػح ٓاكهه آتمرٌت...:  بهسوء َارا



 ربًا هللا طاء اى بس...  أَوة...:  ببماء هسي

 خن....  بمسا حاسه اٌا بالسالوه رواى هٍرجى

 ٓاكهه َا َرحهل ربًا....  طسَس ببماء تابيت

 ... رب َا وابًه السوًهوري وي وًَتقن... 

 حببتً َا رالظ...:  تهسٔتها تحاول وهً َارا

 َوم نل اٌا...  بماء نْاَه راكري ًضاى... 

 ... نلهن َارسهن ربًا ًلٍهن بسًً

...  َارا َا حاؿر...:  تهسء أى تحاول وهً هسي

نري اٌتً روحً ههنال ...  بضههًسسة َا شا

 ... بًٍا َْتذر بابا ًاوصَي

 َا حاؿر...:  بْذر ألرتها تًنر وهً َارا

 ووتضٍلٍص اٌتً ػٌل قووً َال...  زنتورة

 ... هن

 ... حببتً َا حاؿر...:  زاوية بيٍوى هسي

 ...+ بذضوو لربها وتغٌل تتوؿّ قاوت خن



 تبهر ٓذهة ٍٓال ٌٔ....  األرري الًاحٍه وًٌل

 ًٌل...  ورقٍها ٓذاوتها طسة وي َسرلها وي

 أو البضر اطباة وي بسارلها هن وي ًمس

 .... وتوحضة حٍواٌات أٌهن لهن وػّ اقل

 ُرٓته ٌٔ بٍَم السوًهوري ويتس َجلس ناى

 وًها باالقتراب له تسهح لن التً بتلل َْمر

.... 

 بًت هيرٓها اٌا  ...: بَؾب ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 الذؾرة اٌا ًلٍا ًاوله بقً *** ...ال

 واحس وى جاَه راحه وقؾٍاها وهً الضرَْة

 هيرِ بقً اٌا....  وطر بَؾب لٍرزِ.... 

 ويتس السوي ارر ًٌل بقً....  اربٍها ازاي

 ... ٓالحة واحسة وي ال له َتقال السوًهوري

 ٌْسه َحسث وتجسه...  ًلٍه اوه لتسرل

 حبٍبً َا والل...:  ام بحًاى لترزِ...  بَؾب

 .... تربٍها الٌل زي وٍي... 



 ... حاجه وال واوا َا ال...  ها...:  بإٌتباه ويتس

 ويتس َا اوتً لحس...:  بَؾب االم لترزِ

 ًًسك بقً زي بتاًتل الملٍه ٌٔ هتْؾل

 ٌٔ ولسه طهر بيس 26 ًٌل وزارل سًه 2٥

..  بقً تتذرج ٌاوي وص...  رابيه زٓت سًه

 ووتجوصَي طَالٍي زلوقتً قسك الٌل زا

 .... نهاى

 هحاول...  واوا َا حاؿر...:  وبااله بال ويتس

ٌٔ...  السًازي اٌجح  اليمس َقول زارله و

 .... تحسته التً السرقاء اليٍوى ػاحبه بسبب

ٌٍ ٓانر اٌت...:  بَؾب االم  اٌل ًارٓه وص ا

..  بهساجل وبتسقف االوتحاٌات وبتروحص

 .!.. اَه ًضاى... !  ها اَه ًضاى زا نل

 حاؿر قولًا وا واوا َا اَه ٌٔ...:  بَؾب ويتس

 ... زا الحوار طوَه نل وص.. 



 بسبب إلٍه وػل ٓها..  بألن تتًهس وهً االم

 اوه وحٍس ألٌه نبر أى إٌل ػٍَر وهو له زليها

 ٌٔ َجسه َقلبه طٍّ نل ٓماى...  َقال نها

...  الهسٓولٍه َتحهل نٍّ َتيلن ولن الحال

 نٍّ ٌٔ  الليٍي تْمٍره ٌٔ وتترنه االم لتذرج

 السرقاء اليٍوى ػاحبه...  اسراء وي ًَتقن

+.... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 وي تحترم لن إى...  وقوله َوم شات سهيت

 ....+ تحب لن ٓأٌت...  تحب

...  الوحٍسة ػسَقتها ًٌل للَاَه حشًَه ناٌت

 حسٌها بسبب تسرس او الجاويه اٌل تصهب لن

 وتسًو تبمً ناٌت...  سةالوحٍ ػسَقتها ًٌل

 إٌل تغل حتً الساًات وتيس َجسوها اى لها

 وٍار هً ٌين...  الغباح ٌٔ بسرًه وًسلها

 وٍار...  الوحٍسة رواى ػسَقة...  ورزوق



 نها حقا ٓماٌت...  ٓتًته الجهال وي تهتلل

 ونل وطملها بإسهها جهال ولمه ًًها َقال

 رواَهال بساَه ٌٔ تيرَْها ارز لن...  ٍٓها طٍّ

 نل ٓاقت وٍار...  اآلى وي َبسأ زورها الى

 اػل وي ألٌها وشلل الهغري الجهال وراحل

 الحبٍبه سورَا وي اٌها اقول زًًً أو سوري

 ٥ قبل القاهرة ٌٔ وغر اٌل أبٍها وى وػلت

 ٌٔ اَؾا والجاويه الحاٌوَة وقؾت سًوات

 الهسرسه ٌٔ ػسَقه أي لها َمي لن وغر

 جهالها بسبب لٍهاً َحقسوى ناٌو ٓجهٍيهي

 بلوى واسيه ًٍوى تهتلل ٓماٌت...  الهبالٍ

 وتري تراها ٓيًسوا الواسيه السرقاء السهاء

 إٌل تًنر أو بحر ٌٔ نأٌل تحس ًٍوٌها

 الْاتح االػْر الحرَري وطيرها السهاء

 الضهس ورٍوـ الصهب نسبأل

 لتموى الجهٍل حجابها رلّ تَقٍه  ولمًها

 الههتْل وٓهها غَرال واٌْها الجهال ٌٔ ُاَة



 الهتًاسق القوَل الههضوق وجسسها

 وقهى جيلوها البٍاؼ ٌاػية وبضرتها

 ًًسوا...  بهن تباٌل تمي لن ولمًها للمحٍرَي

...  الحاٌوي الحالج الغّ اٌل وٍار وػلت

 تيرٓت وهًاك أرري وسرسة اٌل والسها ٌقلها

 بضسة ػسَقتاى واػبحتا الهجًوٌة رواى ًٌل

 لن الجاويه زرال ًًسوا حتً َْترقا ولن

 االخًتاى وهل األرري ًي وًهها اي تْترق

 وناى القسن وٌْس الجاويه ٌْس ٌٔ ويا

 بيؾهها ًي َْرقهها اى َرَسهها ال القسر

 نل وٍار لتتصنر...  األبس اٌل اػسقاء وَبقٍا

 الوحٍسة ػسَقتها وى حٍاتها ٌٔ ور طٍّ

 أى هللا تسًو وهلت ًلٍها نحٍرا وبمت

 رٌات بمأها لٍقاكى....  سالهة لٍهاإ َيٍسها

 وًص أحبته الصي وحهس رقٍبها وناى هاتْها

 نحٍرا وأحبته واحسة ورة رأته الجاويه زرولها

 ارتها زوج ارو َموى أى القسر طاء حتى



 الو... : ببماء هاتْها ًٌل لترز...  اَؾا وَذقبها

 ... وحهس َا أَوة... 

 ؟...  هلٍ بتيٍقً اَه...:  وباالة بال وحهس

 زلوقتً لحس رواى ػاحبتً...:  ببماء وٍار

 ... القًٍها وص

 اَه بقولل كب...:  وجسزا وباالة بال وحهس

 وقولٌٍل زا اليٍٍف وي زلوقتً سٍبل

 ... أوتً اليْص ٌجٍب هًًسل

...  اَه بتقول اٌت...:  واحتقار بغسوه وٍار

 ًْص تقوٌل واٌت اتذقْت ػاحبتً بقولل

 بمت خن...  وبتحسص اٌت...  اَه ًارٓة ووص

 .... وجهه ٌٔ الذف وأُلقت...  بضسة

*** ال بًت َا...:  االرري الجهه ًٌل وحهس

 ... وطً ٌٔ بتقٌْل



 هتذسر نسا طملل...:  بضهاته ػسَقة لٍرز

 ... الرهاى

 الٌل الشَات وحهس وص...:  بذبج وحهس

 ... رهاى َذسر

 بتقول اٌت بس...:  وجسزا ػسَقه لٍرزِ

 اَه وال بجس هتتجوزها اٌل نسا ويًً ًْص

!.. 

 واحًا أوتً وي...  كبيا ال...:  بذبج وحهس

 الوقت بس وستًً اٌا...  جواز بتوو

....  للضقة اجرها اقسر ًضاى الهًاسب

 ... وتستاهل حلوة البت وبغراحة

 ... زواُل َذربٍت...:  اآلرر هو بذبج ػسَقه

 ابًً َا كبيا ههههه...:  وٓذر بؾحل وحهس

 ًضاى بس رقبتها اٌا...  حس اي اٌا هو

 2... اًرٓها وال نسا بيس....  زا الهوؿوو



 بضسة تبمً وٍار ناٌت األرري الجهه وًٌل

...  بها َضير ال الصي ورقٍبها ػسَقتها ًٌل

ٌٔ  َبسأ أى قبل تجاهه اٌمسر طٍّ زارلها و

 ٓقف به ويجبه نًت هل...  تسرًت هل... 

 هصة ولمي...  سةبض وجسزا لتبمً...  احبه ولن

 بمأها لتالحم... ًلٍها والستها زرلت الهرة

 ... هصا

 !! حغل الٌل طو وٍار طوبمً...:  بذؾة االم

 وهأل...  اوً َا وذقوٓة رواى...:  ببماء وٍار

 ووو الْرش ًٌل وبٍحمً وملهًً وحهس

 ... ٍٓه اٌا الٌل هاوه

نهلت خن... بًتً َا تسًٌل وا...:  بحًاى االم  أ

ٌٍ البساَة وي ًارٓه اٌتً...  قاربإستح  وو ا

 قلتٌٍل اٌتً بس الضً ها وقلتلل حاببته

 ًلٍموى اٌَع حبٍت وا واٌا...  بتحبٍه اٌل

... 



...  اوً َا اتسرًت طمٌل وهللا...:  ببماء وٍار

 بس تاٌٍه ٓرػه اًقٍله راح اٌا...  بيرِ وا

 ولل...  ػار وا طو لو ساوحه راح وا بيسا

 .... هأل لحس نلهًً او ػالحًً وا حتً

 تقوٌل قغسك...  تاٌٍه ٓرػة...:  بَؾب االم

 هاز اتهبلتً اٌتً طو ولل...  وٍه رقن ٓرػة

 وبتسمتٍله نتٍر ٍٓمً بٍَلف الوقح

 اٌا...  نلهًاه لو ًلًٍا تيٍقً وترجيً

 خن...  بيؽ وى اػقْلو حرة اٌتً ساَبتل

....  ترزز وهً بَؾب للذارج االم اتجهت

 بيرِ وا اٌا...  تاٌٍه ٓرػة قولت ًن ولل

 .... وستحهاله طو ًٌل

...  بضسة تبمً ناٌت الحجرة بسارل وٍار أوا

 الحاٌٍه الْرػه لٍست هصة...  وحقه اوها ٌين

 ٢... وحسب

FLASH BACK .... 



 ....   المبري ارتها ٓرح ٌٔ

 وي تسوجت ٓأرتها...  حقا سيٍسة ناٌت

.: . بهرح ػسَقتها رواى لترزِ...  تحب

 هًذلل طملًا احًا...  بووة َا ًقبالًا

 ... هٍيبرٌا ووحسش

 ًي اتملهً هههههههه...:  بؾحل وٍار

 ارتً َا لله الحهس اٌا...  بلسي نلب َا ٌْسل

 ... اتذقبت

 كب...  َسهلوووو بقً أَوة...:  بؾحل رواى

 َيبرٌٍ حس َهمي الهسرح ًٌل ارقع اكلى

 .. هههههه بس اَه اًهل وال

 قال رٍبه جتل هههههههه...:  لبؾح وٍار

 هتقليً اٌتً زا ترقع بتيرِ البت َيًً

 طْاَْل تحرنً توك التٍل بتوو زي تيهٌل

 .... ورالظ



 اٌا سهيل ووٍي هههههههه...:  بؾحل رواى

 ٍُر وي الٌل الْرح اَه ًارٓه وص اػال

 ٓرح ٌٔ روواٌسً َضَل حس...  زا وهرجاٌات

 هههههههه... 

 وهو وغقًيه برقه وحهس ػوت لٍقاكيهن

 لتصهب....  قلٍال ويها للحسَج وٍار َقلب

 ... ويه وٍار

 وص واٌا ويانو تارسوٌٍ وا...:  بؾحل رواى

 ... بس هتْرج...  ػوت هيهل

 ... الؾحل وي ووحهس وٍار لتًْجر

 اسمتً بس هههههه  ...: بؾحل وٍار لترزِ

ٌٍ هتأرر وص اٌا...  ٓؾٍحه َذربٍتل  خوا

 ... وجاَه

 القاًه رارج اٌل وحهس وى وٍار وشهبت

 .... ويها لٍتحسث



...  راًَه َا سلوي َا اه...:  رروجهن بيس رواى

 واٌا اتذقبتً ًضاى خاٌٍه ٌٔ بيتًًٍ

 اروح أوا هااااح...  بتاًتل ٓرًَس البٍست

ٌٍ بٍستً اطوِ  رلق َا البوٍٓه اَي...  التا

 2... هللا

 ... بالذارج أوا

 اول اٌا...  قهر َا َةا ...:  وغقًى بهٍام وحهس

 ... زا الجهال اَه نسا حلوة اطوٓل ورة

 ... وحهس َا وٍرسً...:  بذجل وٍار

 هً لتذاِ...   وًها َقترب وهو وحهس

 ... للوراء وترجى

 اٌت اَه ٌٔ وحهس َا والل...:  بذوِ وٍار

 .. ! لٍه بتقرب

 بقٍتً رالظ وص اَه...:  بذبج وحهس

 ... بوسه  تجٍبً وا... رقٍبتً



 هو...!  اَه بتقول اٌت...:  ورجل بغسوه وٍار

 ... ! نسا تيهل رقٍبتل ًضاى

...  لٍه رقبتل اٌا اوال أَوة...:  بذبج وحهس

 ًضاى َيًً قغسي...  ق...  بتيحلن لٍرزِ

 ... وًل قرَب آؾل وًاوز بحبل

...  السارل اٌل وتهرول بيٍسا وٍار لتسٓيه

 حبهت اٌها هًت الصي هصا وي وغسووة وهً

... 

 ... ٌاحٍتها وتتجه رواى لتراها

 ناى طمله نبٍر َا اَوة...:  بَهسة رواى

 وياَا ورلٍمً روحً َا بحبل بٍقولل

ٌُ الٌل السًاجل قلب َققى ونالم وًقبالًا  ص

... 

 ...! اَه بتقوٌل...  ها...:  بغسوة وٍار



 خن...  قهر َا ًقلل وارس الٌل...:  بؾحل رواى

 لها الهغرَي ًٌل هوويَل...   بهساح ارزٓت

 تٓبورٌٍ بتقولوا واٌتو سورَا بتوو َضوٓوا

 ... هههههه ًلٍه أُهً بيسها تالقٍه حبٍبً

 الهجًوٌه تلل ًٌل الؾحل وي وٍار لتًْجر

...:  السارر تيلٍقها بسوى طٍٓا تترك ال التً

 خن...  اسمتً بت َا َذربٍتل هههههههه

ٌٍ حاسه اٌا...  بحسى ارزٓت  ٌواٍ  اتسرًت ا

نتر وص بس بٍه ويجبه نًت  ... رواى َا ا

 بًت اي ًازَه حاجه هو بغً...:  بتْهن رواى

 الذقوبه أو الذقوبه وي ٓترة اول نسا تحس

 َتيرٓو ًضاى ويهوله الذقوبه الى نلها

 همهل ًلٍه وبًاءا بيؽ وَسرسو بيؽ ًٌل

 حاسه اٌتً لو بس....  همهل وص وال وياه

...  اجهبح ؿاَقل أو ٌحٍته ُلف بحاجه



 وياه هتمهٌل تيرٌٔ ًضاى استذارة اًهٌل

 ... أل وال

 ... ػاحبً َا حاؿر..:  بإَهاء وٍار

 ًي التذٍّْ تحاول وهً بؾحل رواى

 آزي.....  ػاحبً ههههه...:  الوحٍسة ػسَقتها

 طًب َقليٌل وٍار ست َا ٌاقع الٌل

 ... ولس وابقً

 نًت رَت َا كب هههههه...:  بؾحل وٍار

 ... ارتً َا ًلٍم اتذقبت

 والمالم تٓبورٌٍ قس وص اٌا ال...:  بؾحل رواى

 هههههه ًلٍا ََهي وهمي اٌا زا

 وهللا ههههههههه...:  بؾحل وٍار لتًْجر

 .... ًلٍهن ٌسلن َال تياٌل...  وجًوٌة اٌتً

BACK +.... 



 تصنرت ًًسوا وابتساوه ببماء وٍار لترزِ

 ناى رواى َا ٍُرَل وٍْص...:  ػسَقتها

 بالسالوه َرجيل ربًا...  وبٍسهيًً صٌٍبًٍق

 ... رب َا

 ....+ وجسزا استذارة لتغٌل قاوت خن

+~~~~~~~~~~~~~~~ 

 .... القغر اٌل ارٍرا الجهٍى وػل

...  الحراس ورلْه بسرًه اسالم لٍسلّ

 ولمحرة....  آزم حراس وى حراسه لٍتضابل

 اٌل السرول استقاًو اسالم حراس ًسز

 ...+ ْاجأةاله لتحسث...  القغر

 ...! تري َا الهْاجأة هً وا

 ٓيلٍا هرب ام...  الهروب آزم سٍستقٍى هل

!... 



 ... رواَة وي القازوه الحلقه ٌٔ تابيوٌٍ

 ... وجًوٌه ًضقت

 ... َوٌس اَه..  بقلهً

 ❤ +...  الرواَات وآٍا

 لوال وهللا...  َستيجل وحسش نبٍرة الرواَه

 بس...  َووٍي نل ويازي ٌٔ هًسل نًت الًت

 �� الًت اطتراك وٍجسزش حالّ تقرَبا بابا

 ��� الْمه بمروت الرواَه بًضر حالٍا اٌا
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 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤ ًضرة السابية الحلقة

 ❤ + ًضرة السابيه الحلقة

 جوِ وي ًَبى ًًسوا الحب اجهل وا

 ....+ القسوة



 .... القغر اٌل ارٍرا الجهٍى وػل

...  الحراس ورلْه بسرًه اسالم لٍسلّ

 ولمحرة....  آزم حراس وى حراسه لٍتضابل

 اٌل السرول استقاًو اسالم حراس ًسز

 بسرًه وٓارس وهٍحن اسالم لٍسلّ...  القغر

 بوابة  اسالم لٍحقن.... القغر زارل اٌل

 به الذاظ الرػاظ وسسس بواسقه القغر

 وقلب القغر زارل اٌل بسرًه لٍسلْو... 

 لٍجري...  وجسزا لرؤَتها بضسة وتلهّ اسالم

 الصي اسالم وباألرع...  ًًها َبحج الجهٍى

 لًٍازي...  لرؤَتها وتلهٍْي وًقله قلبه ناى

...  ٍٍٍٍٍٍٍٍٓي اٌتً روااااااااى...:  ًاٌل بغوت

 االزوار جهٍى اٌل وٓارس وهٍحن اسالم وػيس

 لن....  ٓأسة بال ولمي ًًها لٍبححوا القغر ٌٔ

 اسالم لٍجلس.... اآلزم لصلل أو اله أخرا َجسوا

 َسة وَؾى الرزهه ٌٔ الهوؿوًه األرَمة ًٌل



 جسسي وجى لٍس...  ووجى بألن رأسه ًٌل

 ٌٔ واالوجاو األآلم نل ٓاق به َضير ٓها

 ٓقس ألٌه ٌْسً والن ٌْسً وجى...  اليالن

 َسَه بٍي ناٌت وا بيس...  وجسزا َهلل وا اًس

 .... تشهب أَي َيلن وال وجسزا ٓقسها

 طاء أى وتذآوش....:  بأول ٓارس لٍرزِ

ٌٍ هًالقٍها ورة لقًٍاها وا زي هللا  رٌل...  تا

 ... ربًا ٌٔ اول ًًسنن

 اطتاق الصي أرته ًٌل ػاوت ببماء هٍحن

 الصي وجًوٌها وضاُباتها واٌل نحٍرا الٍها

 أَوة...:  بأول اآلرر هو لٍرزِ...  بضسة آتقسه

 هًالقٍها هللا طاء اى...  حق وياك ٓارس َا

 .... االول وًْقسش الزم احًا... 

 وا الينٍن وهللا...:  وُؾب بألن اسالم

 ابوَا هٍبقً وص...  المٍالٌٍ ابي َا هسٍبل



 بقً اٌا....  بَؾب لٍتابى...  نهاى ورقٍبتً

ٌٕ ًلٍل وهقؾً هيرٓل  .... ٌها

 َتبيه القغر وي وررج وماٌه وي قام خن

 هصا هو وي يلهاىَ ال اللصاى وٓارس هٍحن

 اٌل لٍصهبا....  اسالم ًًه َتحسث الصي

 اسالم أوا....  لهًسله الجهٍى وَرجى  سٍاراتهن

 .... آرر وماى اٌل بسٍارته ٓإتجه

 وَلقه لٍجسها...  اآلزم طرنه اوام لٍسلّ

 لٍرزِ...  ػباحا الواحسة تيست ٓالساًه

 المٍالٌٍ ابي َا هسٍبل وص...  وُؾب بَل

 الٌل اٌا وص أَسي ًٌل تبقًه ٌهاَتل... 

 لٍذرج....  حٍاته ٌٔ حاجه اٌُل وًه تذقّ

....  الهاتّ لٍرى االرقام بيؽ وَؾَف هاتْه

 ... اآلرر القرِ وَجٍب

 ًًسي َبقً بمرة...:  بَؾب اسالم لٍرزِ

 .... المٍالٌٍ آزم ًًواى



 وهو...  وًسله اٌل وشهب ويه الذف واُلق

 ...+ وًه رواى إلٌقاش كرَقه ٌٔ َْمر

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ....+ احتاللها َرَس ًسو الّ... ًًٍانٍمالقسس

 وهً...  َسَها ويغن وي ورأه سحبها

...  الهماى هصا ووا هً اَي تسري ال نالهٍَبه

 اٌها ًًها َقال وا اقل ًهارة اٌل بها لٍسلّ

 الذارج وي ٓهً...  والْذاوة األٌاقة ٌٔ القهة

 نبٍرة وحسَقة ىالو نرَستال زجاج ََقٍها

 الحسأق ٍُر هصا وماى نل وي حولها

...  زور نل ٌٔ بسارلها توجس التً الواسيه

 السارل اٌل بها وَسلّ َسها وي لٍسحبها

 وقْوا الصَي اليهارة حراس ٌنرات تحت

 َلق لن هو أوا....  اليهارة لغاحب احتراوا

...  االساٌسٍر زارل اٌل بها وزلّ باال لهن

 ٓل هً لتحاول...  االرٍر السر ًٌل لٍؾَف



نحر ًلٍها احمن ولمًه وًه َسها  لتغرخ...  أ

 .... ًًًٍٍٍٍٍ ابيس حٍوااااى َا سٍبًً... :  رواى

 آلهتها التً َسها ًٌل قبؾته وي آزم لٍضسز

 لن ولمًه...  ًًها إبيازه رواى لتحاول...  بضسة

 لتغقسم إلٍه وجصبها...  واحسا اٌضا َبتيس

 ههرها رلّ َسها وخًً ... اليرَؽ بغسرة

نحر لتؤلهها  .... ا

 لساٌل قولت وص اٌا...:  بَؾب آزم لٍرزِ

 ... وٍقولص

...  ا...:  االبتياز تحاول وهً... وألن بذوِ رواى

 لو..  لو...  اَسَل ابيس...  بتوجيًً اٌت..  ابيس

 ... وًه بذوِ األرٍرة قالت...  سهحت

 َري ورة ٓألول...  ارر ًالن ٌٔ ناى هو أوا

 لٍَرق...  بوؿوح الالويتاى البًٍتاى هاتاى

 بسبب االويه ًًٍاها قهوة ٌٔ ًٍوٌه بذؾرة



 لها لًٍنر...  الذروج وطل ًٌل التً زووًها

 االساٌسٍر باب َْتح أى قبل كوَله ٌنرة آزم

 وَجصب...  ًغره سابق اٌل اآلزم لٍيوز... 

 احسي اٌل بها وَسلّ...  وجسزا بضسة َسها

 وَروٍها ًًها َسه لٍْل...  رةالْار الضقق

 بضسة تتألن وهً رواى لتقى...  األرؼ ًٌل

 ... آلهتها التً َسَها ًٌل وتربت

 سهيتل اى....:  بَؾب آزم لٍرزِ

ٌٍ بتضتهًًٍ  هٍحغلل وص ػسقًًٍ...  تا

 ... نوَس

 ... حاؿر... ح...:  بذوِ رواى

 هًا هتْؾٌل اٌتً...:  وُرور ببروز آزم لٍرزِ

 تهرٌب ووتحاولٍص...  بذبج زِأر  خن.... 

 ... هتيرٌٔ وص ًضاى



 اٌا...  لٍه رقًًْ اٌت هو...:  بَؾب رواى

 وًً ًاوز واٌت..  اٌا لٍه...  اًرِ حقً وي

 ...! اٍٍَه

 بَؾب تابى خن...  طَلل وص...:  ببروز آزم

 .....ٌٔ ...  اٌا وياَا اٌهارزة وي حٍاتل اى واًر

 يرِه ًضاى رواى َا تهرٌب ووتحاولٍص

 .... االسس بٍت ٌٔ نًتً لو حتً وهجٍبل

 واٌت... و...:  تهسَسه وي وُؾب بذوِ رواى

 ... هٍسمتو اهٌل أى وْمر

 الساررة آزم ؿحمات ػوت لٍغسح

 حتً اٌل وْمرة واٌت....:  بسذرَة لٍرزِ...

ٌٍ اهلل بٍت ٌٔ نًتً لو  هيرِ وص ا

 .... اجٍبل

 ...! اَه تقغس...:  بذوِ رواى



 أو هربتً لو حتً اٌل اقغس...:  بَرور آزم

 هٍيرِ وحسش وماٌل ًرٓو حتً هن

ٌٍ َهًيًً ٌٍ ارجيل ا  ... تا

 نًت هللا طاء أى بقً لٍه...:  بسذرَه رواى

 ... ًارٓه وص واٌا السارلٍة وصَر

نبر ال...:  بحقة آزم  اًتاز بَرور تابى خن...  ا

...  بًْصها نلهه بقول لها واٌا...  ًلٍه

 .... تهرٌب تْمري حتً ٓهتحاولٍص

 رغوػا وحق أٌه ٓيال ٍٓبسو...  بذوِ رواى

 بضسة َحتروه الجهٍى أى الحنت اٌها

 .... وًه وَذآوى

ٌٔ...  حاؿر... ح....:  بإَهاء لترزِ  زارلها و

 ... تهاوا اليمس تًوي بالقبى

 اقول زًًً أو....   الضقة وي آزم لٍذرج

...  ًازَه طقه وجرز تمي لن ٓتلل القغر



...  اًتاز نها الذارج وي الباب ًلٍها َلقوَ

....  الهماى هصا إلستمضاِ هً لتصهب

 الرأى وشوقه ورقٍه تغهٍهاته وي حقا لتًبهر

 ووقاوه جسااا نبٍرة الضقة تلل ٓماٌت.... 

 ٍٓه ناى االول السور وستوي اًٌل ًٌل

 والحسَقة والحهام والرَسبضي الهقبد

 ٍَرةػ وُرٓة...  الضارو ًٌل الهْتوحه

ٌٍ والسور( بلموٌه) نبٍر وتراس  اربى به الحا

 بها ُرٓه ونل واسى وتراس جسااا نبٍرة ُرِ

 الهماى بصلل رواى اٌبهرت...  الذاظ حهاوها

 احسي إٌل وشهبت...  التلْاز ٌٔ إال تراه ال الصي

 أى الحنت ولمًها...  والبسها لتٍَر الَرق

 الَرِ جهٍى ٌٔ السوالب أو الَرِ نل

 بيؽ ٓاؿحه ٌسأٍه والبس ٌلً تحتوي

 اٌل باالؿآه الالٌجٍري الًوو وي الضٍّ

 والبس بها لٍس ناليازة ولمي أرري والبس

 ... الهحجبات تًاسب وحتضهه



 زا وجًوى...:  بَؾب ٌْسها ٌٔ رواى لترزِ

نٍس...  اَه وال  بٍجٍب ناى ًضاى زي الهسوم ا

 حتً زا...  بَؾب لتتابى...  هًا ستات

 هو اووووِ...  البسه إسسال وأ كرحه وٍْص

....  نتٍر نسا الذقوبه بْستاى هْؾل أٌا

 الٍَر الهالبس لتلل تًنر وهً بضروز لتتابى

....  االحتضام ًي َموى وا واألبيس وحتضهه

 اٌت تري َا...  بضروز ٌْسها ٌٔ لترزِ

 الهسوم ولٍه....  وَرور استاش َا اَه حماَتل

 ...! هًا زي

 تلل وي ترتسَه اطٍٓ لتذتار شهبت خن

 وقاسها تًاسب لن التً المبٍرة البٍجاوات

 رواى لترزِ....  بمحٍر وًها اكول ٓماٌت

 ناٌت الٌل كوَله ابو وٍي زا...  بَؾب

 وهً بسذرَه أرزِ خن...  زي الهسوم بتلبس

نٍس...  تؾحل  هو كوَله ابو وَرور األستاش ا



 رواى لتذرج...  هههههههه بٍلبسها ناى الٌل

 نب وبازي برووزا ًي ًبارة أرري بٍجاوة

 الضٍّ هو وناى...  لترتسَه رٍٓيه بحهاالت

 ٌٔ ُاَه وجيلها بل...  لها الهًاسب الوحٍس

 الرأى جسسها تْاػٍل واههر الجهال

....  الًاًهه البٍؾاء وبضرتها الهتًاسق

 طيرها وتهضف الهرآة اٌل رواى لتصهب

 ٌٔ جسء ارر ويازا..... ههرها ارر اٌل لًٍساب

 بقرَقه َتجيس ٓماى نٍرٌل ناى الصي طيرها

 ٓوق وجهال للَاَه جصابا وًنرا أًقتها

 تغبح أى َتهًً َراها ٓهي...  اآلرص جهالها

 ... الًاس أوام بجهالها لٍْتذر... زوجته

 طٍٓا لتيس الهقبد اٌل بيسها رواى لتصهب

 4...... بضسة ػسوها طٍٓا رأت ولمًها..... تأنله

~~~~~~~~~~~~~+~~ 



 بال تتههه التً تلل وي ُاؿبا احهس ررج

 حقها ٌٔ أرقأ أٌه ػحٍح...  ٓهن وال ازله

 هصا وحل اتههته ًًسوا اَؾا أرقأت ولمًها

 .... وًً أو ٓهن بال االتهام

 به تحمن بَؾب ُرٓتها رارج لٍذرج

...  قلٍال َهسأ ًله الذارج اٌل واتجه...  بغيوبه

 وًص ٍهاال َصهب لن التً ٍٓلته اٌل لٍصهب

 الباب الذازوات احسي له لتْتح... اَام خالخه

 ٍٓي...:  بإستْهام احهس لٍرزِ...  به ورحبة

 ..! اَاز

 قآل ًٓسم َا ٓوق...:  بأزب الذازوة لترزِ

 ... اَام ٢ وي ٌْسه ًٌل

...  ٍٍٍٓي واٌتو َيًً ازاااي...:  بَؾب احهس

 ... ٌْسه ًٌل قآل اَه َيًً



 أورٌا الٌل هو ًٓسم َا.. َا...:  بذوِ الذازوة

 .... َسًجه وحسش أى

...:  اليلوي السور اٌل َتجه وهو بَؾب احهس

 ... بيسَي وياَا حسابمن

 القابق اٌل وَتجه روٓها ٌٔ احهس لٍترنها

 لٍقرق...  الوحٍس ابًه ًٌل بقلق اليلوي

 ًٌل جالسا لٍجسه بقلق إلٍه وَسرل الباب

 ... بقْولٍه َبمً سرَره

 ...! اَسو َا والل...:  بقلق احهس

 اٌا...:  لوالسه ًَنر وهو كْوٌل بَؾب إَاز

ٌٍ وتملهًٍص...  بمرهل  ... تا

 ...! اَه...:  ابًه قاله وها بغسوه احهس

 واٌا تيٍف رحهه رلٍت اٌت...:  ببماء إَاز

 وؿربتها تيٍف رلٍتها ًضاى بمرهل

 .... البٍت وي ووضٍتها



 أحؾاٌه ٌٔ ابًه َأرص وهو ابوي بحًاى احهس

 ناى بابا حبٍبً َا وتسًلص  ....: بألن لٍرزِ...

 رحهه أى قالل وٍي وبيسَي...  طوَه ًغبً

 ...! البٍت وي وضٍت

 ٢ وي  طوٓتها وص اٌا...:  بقْوله إَاز

 ...! وضٍت وص هً...  اَام

 حبٍبً َا ال...:  وساوه زازته بإبتساوه احهس

 تيباٌه رحهه بألن تابى خن...  وضٍت وص

...  بحب تابى خن...  وهضٍتص بس ةطوَ

 ... ابسا هتهضً وص وػسقًً

 ...! رحهه بتحب اٌت هو بابا...:  بقْوله إَاز

 بها َيرِ لن...  السؤال وي بتْاجأ احهس

 بتقول لٍه...:  بإستْهام لٍرزِ...  ًلٍه َجٍب

 ...! حبٍبً َا نسا



 بتحبها لو اٌت ًضاى...:  كْوٌل بسًل إَاز

 اٌت....  بقْوله تابى خن .... هتؾربها وص

نٍس  رحهه وبتمره الضرَرة واوا بتحب ا

 رُن واوا ؿربت وا ًهرك ًضاى القٍبة

 ... بتؾربًً ناٌت أٌها

 وا ًٌل ٌْسه َليي زارله ؤٌ بحسى احهس

 كْولته رُن ابًه ٓمالم...  الرحهه بتلل ٓيل

 ؿرب آزوً وحص أٌه حقٍقة ًٌل اَقنه

 بل ٓقف بهصا َمتًْ ولن برَٓة إٌساٌة

 وبماء بحسى لٍرزِ...  القرق بأبضى اُتغبها

 رحهه بحب اٌا حبٍبً َا ال... :  إرْأه حاول

 الٌل بس اٌا....  الضرَرة واوا وبمره القٍبة

 حاجه اٌُل ؿربت ًضاى ووحص ُبً نًت

 ... حٍاٌت زرلت

 بابا َا أوتً هترجى هً كب..:  بإستْهام إَاز

 ... اوووي وحضتًً زي... 



 َا هللا طاء اى قرَب هترجى...:  سقبغ احهس

 وهتْؾل...  ابسا تاٌٍ هتهضً ووص... حبٍبً

 بس....  بإبتساوه تابى خن...  هللا طاء أى وياٌا

 رحهه ًضاى تانل الزم اٌت بقل َا زلوقتً

 ... وًل وتسًلص ترجى  لها

 ... بابا َا حاؿر...:  بْرحة إَاز

 لَرٓته وَصهب الَرٓة وي احهس لٍذرج

 قلٍال أًغابه َرَح ًله زآٓا حهاوا لٍأرص

 بيسها لٍذرج...  ًَتهً ال الصي وتْمٍره

 ًي ًبارة ناٌت والتً األٌٍقة خٍابه وَرتسي

 لٍتجه...  اسوز وقهٍع ازرق جًٍس بًقال

 وي للتو اٌتهً الصي اَاز ُرٓه اٌل بيسها

 ... كياوه

 وقت بقل َا َال...:  بإبتساوة احهس لٍرزِ

 ... الًوم



 لٍَقٍه...  بًياس السرَر اٌل اَاز لٍتجه

 الَرٓة وي وَذرج...  الؾوء وَقّْ احهس

 ... بهسوء

...:  الذسم ُرٓة اٌل َتجه وهو بَؾب احهس

ٌٍ نسا اهاهر  بقً...  ًًسي بهااااَن وضَل ا

نل بسوى اَام ٢ اوؿته ٌٔ َْؾل ابًً  ا

 اٍٍٍَه الزوتمههههن...  قاًسَي وحؾراتمن

 ... ٓهنا ًاااااوز اٌا هًااااا

 َا بًيتصر احًا...:  بأسّ الذسم رٍٔسة لترزِ

 نل ًلٍه ٌقهي بًقلى نًا احًا بس...  ًٓسم

 والضرب االنل رآؽ ناى الٌل هو بس َوم

 ... وبٍسًقلًا

...:  أًغابه ٌٔ َتحمن أى َحاول وهو احهس

 ...! لٍٍٍٍه نلهًً ووحسش



 ًٓسم َا وهللا....:  وجسزا الذسم رٍٔسة لترزِ

نتر ؾرتلح نلهًا  حؾرتل بس ورة وي ا

 ... ورزتص

....  هاتْه َأرص أى ٌسً أٌه َتصنر وهو احهس

ٌٍ اتمرر زا الهوؿوو لو...:  بأور لٍرزِ  تا

 .... وقروزَي ٌْسمن اًتبروا

 تارنا...  وجسزا الهستضًْ اٌل احهس لٍذرج

 ....+ الذوِ قهة ٌٔ إَاهن

 ... ٓأنتهاللقهر... وجهها ًي طيرها رٓيت

 ورة الهستضًْ اٌل الَالٍة بسٍارته لٍتجه

...  الوقت وي قلٍل بيس إلٍها لٍغل...  ارري

 قاػسا الهستضًْ اٌل وَتجه سٍارته وَرني

 ٌأهة وَجسها ُرٓتها اٌل لٍسلّ...  ُرٓتها

 ََقً الحرَري االسوز وطيرها نالهالك

 بجاٌبها وَجلس إلٍها احهس لٍتجه...  وجهها



 برٓق وجهها ًي طيرها وَبيس السرَر ًٌل

 ٌأهة وهً الجهٍل االبٍؽ وجهها لٍري

...  ٓتاه َا ٌب تْيلٍي واشا..  الهازِ نالهالك

 لن لهاشا ولمي بمحٍر وًمً اجهل رأَت

 .... السوزاء اليٍوى ػاحبة َا لمً اال اٌجصب

 اٌل اتهًً....:  هازِ بغوت احهس لٍرزِ

 َا...  َا ٍٓمً ًهلته الٌل نل ًٌل تساوحًًٍ

ٌٍ اخبتلل تاٌٍه ٓرػة وتسًًَ. .. رحهتً  ا

 اٌتً وا زي قاسً ووص وحص وص

 .... وتذٍله

 اطتاق....  بيضق لضْتٍها ًَنر وهو هصا قال

نحر لها َجصبة الصي الضهً ولقيههها لهها  ا

نحر .....  قواه نل اٌهارت الًققة هصا ًًس...  وا

 ورة ألول ورٓق بضوق َقبلها إلٍها واتجه

 بيس لٍترنها....  هاطْتٍ رحٍق بقين وَستلص

 وَجلس...  تستٍقم أى قبل الوقت وي برهة



...  الَرٓة ٌٔ الهوجوزة األرَمة ًٌل أواوها

 ورنسة جهٍيها وحواسه وٌنرة بضسة لٍراقبها

 االرَمة ًٌل لًٍام...  ستترنه ونأٌها ًلٍها

 لها اطتاق...  جارِ بضوق لها ًَنر وهو

 ال ووه ًضقا اشابه الصي وجًوٌها ولهياٌستها

 وهو الْرَسة حب ٌٔ الغٍاز ٓوقى...  َسري

 ....+ َضير ال

...  وجسزا به وتحلن ٌأهة ناٌت...  هً أوا

 تياٌق التً بضْتٍه واحست ػوته سهيت

 الصي الضيور هصا وا تسري ال...  طْتٍها

نتسحها  ًًه االبتياز ترَس ال ونأٌها ورة ألول ا

 وحبه قربه وي الهشَس ترَس ونأٌها...  ابسا

 ....+ بيس تيرٓه لن الصي وحًاٌه

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 بالجوو تضير وهً الهقبد ٌاحٍة اتجهت

 لتسلّ...  َووٍي وًص تأنل لن ٓهً الضسَس



 ٌْسها ٌٔ تتهتن وهً الهقبد اٌل رواى

 كوَله ابو تالٌق... :  قلٍال ًاٌل وػوت بَؾب

نل جابٌل  خن...  ٓاتت الٌل الهرة زي ققف ا

 اَه... :  الهقبد ازراج ٌٔ تبحج وهً ارزٓت

...  اٌسووً نٍس حتً وٍْص زي الًاس

نٍس...  بذٍٍله ٌاس  الًاس وي زا الْغاز ابو ا

...  بتأنلهن ووص الضيب ٓلوس بتارس الٌل

 لتضٍر القيام ًٌل تبحج وهً تابيت خن

 واقولهن ًًل ألبلٍ ًلتالق....  قأله بٍسها

ٌٍ لحن رسٌٍ  ...+ َحؾنابف ًؾن وروا

 بتقوٌل اٌتً...:  رلْها وي ػوته تسهىل

 ...! اٍٍٍَه

...:  تضهق وهً بذؾه رواى لتسسَر

 .... سهيًً زا َذتااااااي



 أى نازت التً ؿحماته نبح َحاول وهو آزم

 لٍرزِ...  الهجًوٌة تلل بسبب وًه تْلت

 ...! اَه بتقوٌل اٌتً...:  وغقًى بَؾب

 قولت وا والًيهه...:  ورؾه بذوِ رواى

 .... بس بًًَ نًت اٌا زا... حاجه

 َال كب...  وهههن بتًًَ...:  بذبج آزم

 ...! اَه بتقوٌل نًتً سهيًًٍ

 نح...  راح ػوٌت رالظ وا ال...:  بذجل رواى

 ... نح

 لٍرزِ...  ؿحماته نبح َحاول وهو آزم

 ...! الْغاز وأبو كوَله ابو اٌا بقً...:  بَؾب

 اتلًنر  سٍؾربها أٌه هًت وقس بذوِ رواى

 لترزِ....  وًه تذرج التً الَؾب

...:  رلْه تضٍر وهً وغقًية  بذؾة

 ... وراااااااك بع تيبااااااااى َلهووووووي



 ولن...  إلٍه تضٍر وا اٌل بإستَراب آزم لًٍنر

 وسرًة أواوه وي رواى لتهرب...  طٍٓا َجس

 وتتًْس...  ًلٍها الباب وتَلق ُرٓتها اٌل

 .... أسس وي هربت ونأٌها براحه

 ناٌت اٌها آزم أزرك ًًسوا الهقبد ٌٔ أوا

 ؿحمه وًه هربت...  تهرب لمً رسًه

 لن بؾحل لٍرزِ...  وساوه زازته جهٍله

 .... وجًوٌة وهللا هههههههه...:  وًيه َستقى

 الضقة باب ًلٍها واُلق الذارج اٌل اتجه خن

 الٍَر القيام بيؽ لها َضتري وٌسل... 

 َتصنرها وهو  لسَها الهْؾل  الجاهس ػحً

 سماى َري ورة ألول...  بضسة وَؾحل

...  َؾحل سٍسهن اليهارة وحراس اليهارة

 بهصة حٍاته ٌٔ آزم َؾحل ورة ألول بل

 وساوته ًٌل وساوه زازته التً الؾحمات

 الحهي الَالٍه سٍارته لٍرنب....  الهيهوزة



 الهالبس بيؽ لها لٍضتري وَصهب

 وى حوارها سهى ألٌه والقيام الهحجبه

...  الَرٓة ٌٔ الهالبس تلل رأت ًًسوا ٌْسها

 ٌٔ وَرزِ سٍارته َقوز وهو وجسزا لٍؾحل

 2.... وجًوٌة ههههه...:  ٌْسه

 لترزِ حبٍسه ُرٓتها ٌٔ ناٌت رواى ًًس أوا

ٌٕ َذربٍت... :  بذجل  الَؾب ابو زلوقتً ُبا

....  ًلٍا الْقساٌه قققه َقلى هٍجً زا

ٌٕ وًٌل ًلٍا َوووة  ....  ُبا

...  الهرآة ٌٔ لًْسها تًنر وهً بضسة لتضهق

 ووجهه طسَس بذجل لترزِ...  همصا رآها هل

 طآًً زا احٍٍٍٍٍه...:  الذجل وي قاتن احهر

 .... َلٍهووووي...  نسا

 طٍّ ًٌل تبحج السوالب بسرًه شهبت خن

 اللوى وي بلوزة سوي تجس لن...  ترتسَه

 هاولمً قلٍال المتّ ًًس وي وْتوحه الورزي



 االزرق اللوى وي جًٍس وبًقال...  كوَل بمن

 ارر طٍّ اي ًي تبحج هلت...  الَاوق

 إلٍها بالًسبه الَرَب هصا أوام ترتسَه كوَل

 لترزِ...  تجس لن ولمًها زوجها ناى لو حتً

 الٌل البًات هً...  بقً َووووة...:  بَؾب

 البسه ناٌت ٍٓهن واحسة وٍْص هًا ناٌت

 ... وِاووو طوَه حضهة حاجه

 أى وبيس...  بَؾب وترتسَة الققن هصا لتأرص

نهلت  الهرآة ٌٔ ٌْسها إٌل ٌنرت ارتسأه أ

نتآها ًٌل األنهام طس تحاول وهً بَؾب  ا

 ....+ تستقى لن ولمًها

+ 

 ًلٍها الجهال قهه ٌٔ ناى ٓحرٍٓا الققن أوا

 أههرت جسسها ٌٔ التًاسقات تلل ناٌت... 

 لتْرز...  ًلٍها جساا جهٍله األطٍاء اقل



نتآها ًٌل القوَل طيرها  تَقً لمً ا

 ...+ قلٍال نتْها

 وشهب نيازته بَرور  وضهور وول اٌل زلّ

 الحسي بَرور لٍرزِ الهالبس قسن اٌل

 ... الياوالت

 ... وستلسواتها بمل وحجبات والبس ًاوز اٌا

 هصا وي واًجاب بهٍام الْتاه لتووّ

...  هولٍووز آالم ابقال َضبه الصي الضذع

ٌٍ  الْساتٍي بيؽ له واحؾرت خوا

 بحجابهن بالهحجبات الذاػه الهحتضهة

 اي هتارس...:  بإًجاب لترزِ...  الهتًاسق

 ... ًٓسم َا واحس

 ... نلهن...:  ًلٍه اًتاز وبروز بَرور آزم

 ... ويقول نلهن...:  بإٌبهار الْتاه



...:  بَؾب وَرزِ وبااله بال آزم لها لًٍنر

 وبتسهيٍص اٌتً وال...  ههنل قولت اٌا اهي

!... 

 ًٓسم َا حاؿر احن... :  بإحراج الْتاه لتقول

نٍاس ٌٔ لتؾيهن وشهب....  ...  له وتيقٍها ا

 وًها لتسحب...  أتهاٌه بقاقة هو لٍيقٍها

 بيس الهول وي لٍذرج...  له وترجيها خهًهن

....  الهجًوٌة تلل َلسم وا نل اطتري وا

 ....+ وجسزا إلٍها وَصهب

 اي ًي وماى نل ٌٔ تبحج ناٌت هً أوا

 ... ٌْسها به تَقً طٍّ

 ٓستاى البس كب...:  بَؾب لترزِ

 لترزِ...  ٍٓه بتميبل َووووة...  الذقوبه

...  لقٍتها رالظ...:  وماٌها وي تقْس وهً

 اٌل رواى لتصهب...  باٌل ًي راحت ازاي

 وتؾيها به الذاػة الهالٔة وتضس سرَرها



 اٌا...:  بْذر لترزِ...  وطيرها ٌْسها ًٌل

 ... نسا ًبقرَة ازاي

...  الجسَس وًنرها تيجبها وقس تابيت خن

 التً اللّ الهالٔة كرَقة وحل الهالٔة لتضس

....  قسَها اسمًسرَة ٌٔ الًساء َرتسَها ناى

 ٌٔ ٌْسها اوام ترقع وهً بْرحه لترزِ

 القهة ًٌل وبًحبوووه بحرري وي...:  الهرآة

 وطبمًً الجهٍالت طبل ... بًستًووووة

 بحري وي ًٌسووووه ٌقسروو اززاااي

 وهً ًاٌل بغوت لترزِ...  وبًحبووووه

 ست َا ًلٍٍٍٍمًٍٍٍ هللا....  لًْسها تسقّ

 ...+ ست َا ًنهة ًٌل ًنهة

 بؾحل َرزِ وهو ػوته أرري ورة لتسهى

 ... ًلْمرة حلوة وص...: 

 ...! أوتً بتقلى اٌت َذربٍتل...:  بذؾة رواى



 اٌا ًلْمرة...:  حاجبٍة احسي َرٓى وهو مآز

 .... وضَولة ناٌت الست بس ربقت

 ٌْسها حول الهالٔه تحمن وهً بذجل رواى

 كب... كب...:  ٌْسها تَقً لمً وطيرها

 ... ! اَه ًاوز اٌت

 نسا تيهٌل أوا ٓمرك واٌتً...:  بسذرَة آزم

ٌٍ  .... اطوٓل هيرِ وص ا

 االزب قلٍل اٌت...  اٌت...:  بذجل رواى

 ... ًلْمرة

 بَؾب وًها ٓإقترب...  تلل نلهاتها استْسته

 ًلٍها وي الهالٔة لٍضس....  للوراء ترجى وهً

 الرأى وجسسها القوَل طيرها له لٍنهر

 ... بسقة الهًحوت

 حٍي ٌٔ...  وًها َقترب وهو بَرور آزم لٍرزِ

 كهاكن حبه ًًها َقال وا اقل ناٌت رواى



 وص اطوٓل ًاوز لو اٌا....:  الذجل طسة وي

 تلًْ أو حجاب تحقً اٌل حتً هستًً

 ... والَة

 ػار الصي لوجهها ًَنر وهو بذبج لٍرزِ

 األحهر حلو بس....:  كهاكن حبه ًي ًبارة

 وهو بذبج تابى خن...  زا رسوزك ٌٔ الٌل

 المٍالٌٍ آزم حرم اٌتً...  رسوزها وي َقترب

 وي ًهلت نًت حاجه اًهل ًاوز لو َيًً... 

 ... اتجوزتل وا َوم وي...  اىزو

 أى قبل الَرٓة رارج وسرًه رواى لتبتيس

 وجاورة ُرٓة اٌل لترنؽ...  طٍٓا بها َْيل

...  ٌْسها ًٌل السارل وي الباب تَلق وهً

 اٌا ًلٍا َلهوووي...:  طسَس بذجل لترزِ

 ...! بٍه وحستص ازاي

 بضسة َؾحل ناى الهجاورة الَرٓة ٌٔ آزم أوا

 وتًًَ نبٍر وأزق ٌٔ تموى ّنٍ...  ًلٍها



 هههههه....: بؾحل لٍرزِ....  همصا وترقع

 اطوِ ورة اول اٌا...  رواى َا ًجٍبه ترنٍبة

 ... ههههه نسا بًت

ٌٍ  راػته الَرور قًاو واستياز قلٍله خوا

 ... لَرٓتها َتجه وهو الَرٓة وي لٍذرج

 ...! رواى....:  الباب َسق وهو آزم

 ...! ٌين.: .. بذجل السارل وي رواى

 ٌٔ تحت ٌٔ....:  ؿحماته نبت َحاول وهو آزم

 لٍرزِ...  طوٍٓها ابقً حاجات الغالوى

ٌٍ اٌتً...  بذبج  ..! كهاكن َا ساويا

 وساويه إٌل وػلت بضهقة السارل وي رواى

 تارنا الضقة رارج وَتجه...  بضسة لٍؾحل

 ... بذجل ٌْسها تؤٌب إَاها

 اٌل واتجه الباب واُلق الضقة وي ررج

 ولمي...  وًسله اٌل لٍصهب وجسزا سٍارته



 َؾحل ناى...  آرر وماى ٌٔ وًقله راكره

 وضاُبتها َتصنر ًًسوا َقوز وهو احٍاٌا

 ... بيس َيرٓه لن الصي وجًوٌها ونالوها

 ابو بقٍت...:   بؾحل ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 .... هههههه السوي ارر ًٌل آزم َا الْغاز

 طٍّ اي ٌٔ اواٌاقته جهالها لٍتصنر ًاز خن

 بها رآه الصي رقوبتها ٓستاى حتً ترتسَه

 القوَل البًً وطيرها...  إلٍها جصبه ورة اول

 وا بل...  حٍاته ٌٔ وحله َري لن الصي الهجيس

نحر إلٍها جصبه  ٌٔ الحهراء القهاكن تلل ا

 تلل تذجل ًًسوا اال تنهر ال التً رسوزها

 َري حتً ارجالها َتيهس ناى لصا الهجًوٌة

 تموٌٍي نٍّ...  رسوزها ٌٔ الْراولة تٍيخهر 

 ...! واحس آى ٌٔ والجًوى الجهال بهصا

ٌٍ ...  ويه هً لها لٍتصنر وًٍه واستياز خوا

 ال...:  بَؾب لٍرزِ....  ارتقآها زآى هو ووا



 تًتقن ًضاى رقْتها اٌت وتًساش آزم َا

 َا وػسقًً....  نبٍر بَؾب تابى خن...  بس

ٌٔ ابي  وًل حقً وذستص لسه اٌا السٍو

 .... وابوك اٌت

...  قغره اٌل وػوله بيس سٍارته لٍرني

 وًَام زآٓا حهاوا لٍأرص ُرٓته اٌل وَسلّ

+..... 

 سهيت أى بيس الغالوى اٌل اتجهت رواى أوا

...  ررج أٌه لتيلن ََلق الضقة باب ػوت

 اٌل وتًسل ُرٓتها وي األرري هً لتذرج

 والبس هاب األنٍاس وي المحٍر لتجس الغالوى

 الحهي ُالٍة األطٍاء وي وٍُرها وكيام

 .... نبٍر بضمل

 نل اَه َذربٍتل...:  بضهقة ٌْسها ٌٔ لترزِ

 ...! زا



نٍاس رواى لتأرص  اٌل بها وتغيس الهالبس ا

 الْاؿحه الهالبس جهٍى لتذرج.... ُرٓتها

 الهالبس تلل وماٌها وتؾى السوالب ٌٔ التً

 نسا أَوة..: . بْرحه لترزِ الهحتضهة الجسَسة

 الٌل القرِ وص بالش وال الهسوم زي اهً... 

 .... ووجوز ناى

 أٌه لتجس تأنلها وجبه لتيس أرري ورة لتًسل

 القيام بيؽ لها َضتري أى ًَسً لن

 تأنل وهً بْرحه لترزِ...  الجاهس

 ناى الواحس وهللا...:  الجاهس البرجر ساٌسوتص

 ٓقست رالظ نًت اٌا....  زا االنل وحضه

 ... الولا

 وماٌها وتًنّ...  كياوها رواى لتًتهً

 التً الجسَسة ُرٓتها ٌٔ لتًام وتصهب

 ٌٔ ناٌت التً المٍٓبة تلل ًي اًجبتها

 بضسة حسٌت أَؾا ولمًها....  الهنلن القغر



 إلٍها اطتاقت التً ًألتها تصنرت ًًسوا

 وتغٌل وتتوؿّ وماٌها وي لتقوم.... بضسة

 ًألتها اٌل هللا زهاَر  أى اول ًٌل اللٍل قٍام

 أى هللا تسًو وهً بذضوو لتبمً...  وجسزا

....  ًألتها إٌل تيوز واى راكْها وي تتذلع

 ....+ ساجسة تبمً وهً وماٌها ٌٔ لتًام

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 السيٍس وًهن الجهٍى ًٌل الغباح وجاء

نحرهن حشَي واآلرر  ....+ االٌتقام ٌٔ َْمر وا

...  ًهلها ووًس ًي بانرا َاسهٍي استٍقنت

...  وًيضا حهاوا وتأرص الحهام اٌل لتصهب

 بها الذاظ الرَاؿة زي إلرتساء لتصهب

 بالتهارَي للقٍام الرَاؿة ُرٓة اٌل وتسلّ

 ُرٓة أوام وي تهر هً وبًٍها...  الغباحٍه

 سهيت...  الرَاؿة لَرٓة للصهاب والستها

 طذع وى تتحسث بالسارل والستها ػوت



 تقول وا تهٍس جٍسا تستقى لن ولمًها. ... وا

... 

 واوا ػحً الٌل اَه...:  ٌْسها ٌٔ لترزِ

 ٌٔ َهمي....  وبااله بال لتتابى...! .....  نسا بسري

 وا إلنهال لقرَقها لتصهب...  وههة حاجه

 ... تْيله

 قهة ٌٔ ٓرَسة ناٌت.... السارل ٌٔ بًٍها

 ... لها وجسي َقول وها السهضة

 ...! اتجوز اَه َيًً..: . بَؾب لترزِ

 لٍرزِ...  اآلرر القرِ ًٌل بذبج وجسي

 َا نسا بقولل وا زي وهللا...:  وغقًى بحسى

 ٌٔ زا الذبر ًٌل اٌهارزة ػحٍت اٌا...  زوزو

 لٍتابى....  صَل زي واتْاجٓت...  الجراَس نل

 اتجوز َهمي ابارنله اتغل قولت....  بذبج

 .... ويرٓص واٌا



نٍس ناشب زا الذبر ...: بَؾب ٓرَسة  ػحًْ ا

 تقوٌل الزم اٌت.... َتضهر ًضاى نسا بٍيهل

 ...  وجسي َا نسا ٌضر وٍي

 بسقة الحسى قًاو تحت إرْاه بذبج وجسي

ٌٔ لها اَه وهستْازي حببتً َا...:  ...  تير

 الذبر ولو بًْسه آزم وى تتملهً الزم اٌتً

 أى وتًسٍص....  هٍتغرِ بًْسه هو ُلف

 ٌضرت الٌل الجرَسة َقْل رَقس وًه بإطارة

 ... نسا

...  حق وياك ٓيال أَوة...:  قلٍال بهسوء ٓرَسة

 ... سالم

 ... سالم...:  بذبج وجسي

 بضسة َؾحل وهو ويها الذف اُلق خن

 .... آاًً وربج



 اَه هتيهل بقً ٌضوِ أوا... :  بذبج لٍرزِ

 ....+ المٍالٌٍ ابي َا

Flash back ....باألوس حسث لها +... 

... :  آزم حراس إلحسي  ًَنر وهو وجسي

 ...! حاجه نل جبتٌل

 ... الغور اهً...  أَوة..:  بإَهاء الحارس

 لًٍغسم...  وَراها الغور وجسي لٍهسل

 وَهسل ويه التً الْتاه هصة هً وي بضسة

 ... َسها

 ....! زي وٍي...:  بغسوة لٍرزِ

 حاجه وقلًاش باطا آزم...:  بجسَة الحارس

 زرل واحس وى بٍتملن سهيته ااٌ بس ًًها

ٌٍ وبٍقوله  اوبارح القغر  .... وراٌت زي ا



 وراته وههن...:  زٍٓي وربج بغسوة وجسي

 َا ًلٍل ُلقة وسمت ارٍرا اوووي حلو... 

 َيقً وهو بذبج لٍرزِ...  المٍالٌٍ ابي

 ولو الّ 2٢٢ زول رس...:  ٌقوزه الحارس

 .... صَهن ولٍل تقوٌل تاٌٍه حاجه ًرٓت

 ربًا...:  بْرحة الًقوز َأرص وهو ارسالح

 تارنا الحارس لٍذرج...  باطا َا لًٍا َذلٍل

 وهال ولمي...  اآلزم إلَقاو َذقف االٓيً هصا

 ... بسهوله َقى لي الصي اآلزم ٓهو

 الجرأس احسي وَحسث هاتْه لٍذرج

 ... الهضهورة

 المٍالٌٍ آلزم ػور هبيتلل...:  بذبج وجسي

 وًاوزها اآلزم طرنات وجهوًة ػاحب

 ... بمرة تتًضر



 وهو الغور لهن وَرسل...  الذف لٍَلق

 .... وحقس بضر َبتسن

Back .... 

 قرَب ابوك حغلت وا اى...:  بحقس وجسي

 ...+ الشَات وجسي اٌا وبقاش

 تٌَل تماز ٓرَسة ناٌت...  اآلزم قغر ٌٔ أوا

نٍس....  والَؾب الٍَم وي  الهوؿوو أى ا

 .... َتسوج لن وأٌه رقأ

 آزم ال ال...:  بَؾب ٌْسها ٌٔ لترزِ

 أوا....  ارتارها اٌا الٌل اال َتجوز وًٍْيص

نٍس هسأله َغحً  ُلف الهوؿوو هٍقلى وا

 ....+ طأية ووجرز

 تؾى ناٌت الهجاورة الَرٓة ٌٔ َاسهٍي أوا

 ًٌل تجري وهً اشٌٍها ًٌل السهاًات

 ًازل زجاج واواوها.....  المهربأٍة الهضاَة



 َضيرك وها الذلٍْة الحسَقة ًٌل وقل

 ... رهٍبه ٌْسٍه براحه

 �....  االًٍُه لتسهى

 ... ههل وص هن طاَل َا

 .... هللا رلق وحانٍلمل

 ... ٌْسل الوجى ٌٔ ٌاسً َا

 ....وزاهسًضقهابتالقاه

 ...لقاءوٓراق ناى كرَقل

 ... ًًل نتٍر ًتابمضال

 ... االَام ًلى بتهوَالغبر

 ... ٌْسل الههوم وتًسًٍْ

 جوا ساني رؤٌ لمي وحسي

 ابقً قولت اوضً قولت..... روحٍهبًٍتهٍص



 سيٍس وحهس... ) تيٍس بيسك وي وحسي

❤ ) 

 ػاحب ٌٔ تْمر ٌْسها وجست تلقأٍا

 اللٍل نسواز السواز طسَسة السوزاء اليٍوى

 .... قلبه سواز ربها أو... 

 رالٌٍ الٌل اَه اٌا...:  بؾٍق ٌْسها ٌٔ لترزِ

 ُبٍه اٌا بجس اووووِ...  سب ٍٓل آمر

 .... اوووي

 لَرٓتها وتصهب.....  الهضاَة ًٌل وي لتًسل

 وي اًغابها به ترَح زآٓا حهاوا لتأرص

 ....+ ٍٓه التْمٍر

 َموى وا أطبه وماى ٌٔ األرري الجهه وًٌل

 الهلل نقغر...  والهلمات بالهلوك  راظ

 احٌل ربها او....  وحال باإلسمًسرَة ٓاروق

 وغههة ولمًها ػٍَرة ٍٓال  ٓهو بقلٍل



 َراها وي نل تجصب جصابه ًغرَة بقرَقة

 اليغري وتغهٍهها طملها اٌل

 وهًسس وَهسح..... حقا بها ًٍٓبهر  .....الجهٍل

 التً الرأية تلل وحل ػًى الصي السَمور

 .... َروٌها

 ٌٔ َجري ناى وا بيس ٍٓلته اٌل لٍسلّ

 ٓتهُر  اٌل لٍغيس....  ًقله لًٍضف الغباح

 والبسه إلرتساء وَصهب وًيضا حهاوا وَأرص

 وخقته...  َترنه لن ُروره...  اليهل اٌل للصهاب

 ٓيال هو ونها َيتقس نها بحق وسٍن أٌه

 اليٍوى ػاحب هو...  اَؾا َترنه لن واقى

 والبضرة الحالل اللٍل سواز السوزاء

 بها الهحٍف والصقي االسوز والضير الذهرَة

 أى ولل...  وسٍن بضمل حالل اسوز طير

 حوله وي ًٌل وتأخٍرة وٓتًته جهاله تتذٍل

 الًنرة وي ُراوه ٌٔ َقيي الالٌت الْتٍات وي



 بأي َؤوي ال الصي الجاسر هو ٌين...  االوٌل

 وقته َقؾً أٌه َيلن...  االكالق ًٌل ٓتاه

نحر ال بهي َتسٌل....  ٓقف ويهي  أى اٌل....  ا

...  الهؾٍٓة الذؾراء اليٍوى ػاحبه جاءت

 السبب َيلن وال نحٍرا بها َْمر جيلته التً

... 

 التً والسته اٌل والبسه ارتساء بيس لٍصهب

 بسرجه اًٍُاء هن ٌين...  االٓقار للتو أًست

 ووالسته....  الجٍص ٌٔ لواء ٓوالسه نبٍرة

 ليهلها بيس تتقاًس لن وضهورة جراحة كبٍبه

 تهتن زأها لمًها....  سًها نبر رُن الًاجح

 ٓقف الٍْال لتًنٍّ اال الذسم تحؾر وال نبه

 ... لهن وتحؾره القيام تقهو وي ٓهً... 

 أى أراز أٌه إال  .... والسَه طهرة رُن جاسر أوا

 لٍغبح....  ًًهن بيٍسا ٌْسه َغًى

 الرؤوِ ًبس جاسر الهضهور الههًسس



نبر ٌٔ َيهل الصي...  السٌاٌت  اليالن طرنات ا

 الحسَس تغسَرو  وإٌتاج والهيهار للهًسسة

...  اآلزم لضرنات التابيه الضرنات وي وٍُرها

 ولو تيهل اٌل طذع أوام تصنر أى ٓهجرز

 سٍحترول...  الضرنات تلل ٌٔ ٌنآة ًاول

نس ووي لهن واسقه وَيتبروٌل الجهٍى  الهرا

 إلٍه وػل وا اٌل إشى تذٍل...  البلس ٌٔ اليلٍا

 الهيهار قسن ووسَر وضرِ ٓهو...  الجاسر

 .... الضرنة تلل ٌٔ الهيهارَة ًسسةواله

 َا الذٍر ػباح...:  َبتسن وهو  جاسر لٍرزِ

 ... الًاس ست

 وص...  بماش َا هههه...:  بؾحمه االم

 ... بقً بمص هتبقل

 زي زنتورة َا بماش وص...:  بحقة جاسر

 بقً قولٌٍل...  بؾحل لٍرزِ...  الحقٍقه

 .... الجوو وي ههوت اٌا اَه ٓقار ًاوله



 ًضاى ًَسل لها باباك استًً...:  بجسَة ماال

 .... سوا ٌْقر

...:  وقٌل بقاكس اػبى َأرص وهو جاسر

 ... بس تغبٍرة زي...  واطً واطً

 اٌت اًقل ابًً َا هههههه...:  بؾحمة االم

 ... السٌٍا قس وهًسس

 َتهٍس الصي السٌاٌت الرؤوِ ًبس االب لٍأٌت

 .... ةالضسَس الغراوه إٌل باإلؿآة بالحًاى

 اسهى جاسر َا ولس... :  بغراوة  االب لٍرزِ

 ... وتيغبهاش والستل نالم

 اللواء حؾرة َا حاؿر...:  بؾحل جاسر

 .... السجي وتسرلًٍص ًضاى نالوها هسهى

 حاسس اٌا وهللا ههههههه...:  بؾحل االب

ٌٍ  وهًسس وص ػٍَر ًٍل وذلّ ا

 ... ويهاري



 ىالجهٍ وَجلس...  ووالسته جاسر لٍؾحل

 ....+ اإلٓقار لتًاول

+~~~~~~~~~~~~ 

 وا بيس.....ليهله للصهاب َستيس ناى نيازته

 اليهل وماى ٌٔ الٍوم اجتهاو ًي قرأ

 القرَة تلل إٌضاء ٌٔ والبسء لتقٍٍهه

....  اآلزم لضرنات التابيه الجسَسة السٍاحٍة

...  كبيا باليهل لٍس..  جساا سيٍسا ناى

 ليٍوىا ػاحبه سٍري ارٍرا ألٌه ولمي

 له ٓرػه ستموى إٌها بل...  وجسزا الذؾراء

نحر وًها َقترب لمً  نها حبه ٌٔ وَوقيها أ

 .... هو وقى

 قأال تْمٍرة وَققى ُرٓته اٌل ًهار لٍسلّ

 احن...  اٌهارزة طَل وراك اٌت اَه بقولل....: 

 اٌهارزة َاسهٍي االٌسة هتقابل َيًً قغسي

... 



 ..! ٍهل بس...  اَوة...:  بإستَراب ًهر

 ... وياك هاجً اٌا...:  بإبتساوة ًهار

 ًٌل اسقً َا واطً...:  بإستَراب ًهر

****  وًققه ٌٔ اجتهاو ًًسٌا اليهوم

 وهًاك جسَس وضروو ًضاى  ... ٥ الساًه

 اٌت بس...  تياٌل ابقً اقابلها احتهال

 ...! لٍه هتٍجً

..  بس أررج ًاوز نًت وٍْص...:  بمصب ًهار

 َال....  ًارِ اٌت تصوذرج نتٍر بقاٌل

 أى زوى الباب واُلق وررج...  هًاك اطوٓل

 .... أرٍه رز َسهى

 الهجًوٌة تلل ٌٔ َْمر وهو ُرٓته اٌل لٍسلّ

 وتتحسث الرجال والبس ترتسي التً الَرَبة

....  وساوته أههرت بإبتساوة لٍرزِ...  وحلهن

 االوروبٍة وساوته ٓوق وساوه وأًقته



 خن...  لهار َا تاٌٍ هضوٓل ارٍرا....:  الهوروخة

نٍس...  بذبج تابى  ....+وْاجأه هتبقً ا

 ًٍوٌها ٌٔ اليسل ػاحبه الهجًوٌة أوا

 وتأررة استٍقنت...  الهجيس األػْر والضير

 ....نيازتها

 .... اتأررررررت َذتااااااي...:  بغراخ لترزِ

 الهًبه اكْأت اٌها تصنرت وقس بسرًة لتقوم

 ليضر ُْوة سأسا ًٌل لتًام ساًة وًص

 زي وربًا)  .... لساًه استهرت ولمًها زقأق

 بًام اٌا �� ومررًَها بس اٌا زي لهار وص

 2٢2٢ ٌٔ ٌْسً االٌق بغحً زقأق ًضر

���.... ) 

 الحهام اٌل وتسلّ سرَيا وماٌها وي لتقوم

 وررجت زقأق...  وًيضا حهاوا لتأرص

 الهيهوزة الرجالٍه والبسها لترتسي بسرًة



 َضبة نحٌل واسى سلوبٍت ًي ًبارة اٌتون

...  ًهله أخًاء الهٍماٌٍمً َرتسَه الصي شلل

....  اليًاى الهجيس  االػْر لضيرها وتترك

 سٍارة لتستقل  .... االسْل اٌل بسرًه لتًسل

 بإطهٓساز لها السأق لًٍنر....  بسرًة أجرة

 تلق أو تهتن لن لمًها.... الْتاه تلل ترتسَه لها

 َا حاجه ٌٔ...:  ًاٌل بغوت أرزِ بل هإلٍ باال

 ... زٓييية

 اٌسه َا وٍْص ال...:  بغسوة السأق لٍجٍب

.... 

 ... بحسب اه...:  ًاٌل بغوت لهار

 َري لن التً الْتاه تلل وي السأق لٍتيجب

 .... قبل وي وحلها

 لتيقً ًهلها وقر اٌل ووػلت زقأق

 ... الهال وي وبلَا السأق



 جًٍه 2٢ باٌق لسه...:  ببَؾ السأق لٍرزِ

 ... اٌسه َا

 َا اٍٍٍٍٍَه بااااٌق...:  األرري هً بَؾب لهار

 بًْس َوم نل باجً اٌا وا لٍٍٍٍٍة ًًٍااااااا

 وا بسل اسقً َا هللا ًٌل اتمل...  السير

 .... القسن ًٌل هًا وي تقلى

 ًاوز واٌا ٌُل البًشَي....:  بَؾب السأق

 ... القسن تروحً الٌل اٌتً وا بسل حقً

 وترزِ.....  الهواء ٌٔ بٍسها تضٍر وهً لهار

 َا وٍٍٍٍٍٍٍي قسسسسسن....:   ًاٌل بغوت

 لٍه اوووزَل اٌا زا القسسن...  ًًٍاااااااااا

 وا القلالاااق وًلٍا ًقضااااااى واجٍبل

 هبله وْمرٌٍ اٌت وال...  صَازة ولٍن زآية

 .... وازٓى المالم وهسهى



 وػل الصي  ًهر ػوت طرطحتها لٍقاكى

 لٍؾحل...  السأق وى حوارها وطاهس للتو

 التً القغٍرة الهجًوٌة تلل ًٌل  بضسة

 وهو ًهر لٍرزِ....  وضانل ٌٔ ٌْسها توقى

 اسقً َا نام باقٍلل...:  ؿحماته نبح َحاول

!... 

 واالٌسة باطا َا جًٍه 2٢...:  بَؾب السأق

 .... تيقٍهاٌل راؿٍة وص

 ٓٓة وي ٌقسَة بورقة ٍهإل َسه َهس وهو ًهر

 ... جًٍه الهٓه

 ويٍٍص...:  بَؾب وَرزِ السأق لٍأرصها

 ... باطا َا ٓمة

 ... ًضاٌل الباٌق رٌل...:  وبااله بال ًهر لٍرزِ

 رب َا َذلٍل ربًا....:  بْرحة السأق لٍرزِ

نهل خن...  باطا َا وَمرول  لتلل ًَنر وهو أ



...  شبال وال الشباَي ازي...  بَؾب القغٍرة

 ... وشهب به الذاظ التانسً رنب خن

 ... ًهر ٓيله وها بضسة ُاؿبة ناٌت لهار أوا

 ًضرة ًٌل بتضرطحٍله...:  بهرح ًهر لٍرزِ

 .... هههههههه وْترَة َا جًٍه

 وًل وقلبتص اٌا وهللا...:  بَؾب لهار

 وشهبت...  حالل ٌٔ تذلٍل رَت َا...  تسٓيٌل

 نبٍر شهول ٌٔ  ًهر تارنة...  الضرنة بإتجاة

 لهار لتيوز  ...! ... وًه ُاؿبه هً لها...  وًها

 بَؾب وترزِ....  رقوتٍي وضت وا بيس

 هترجيلل وص وٓلوسل  :  ... ًاٌل وػوت

 سًٍا جوى ٍٓها ًهلت الٌل اٌت.....  ًلْمرة

 الٌل جًٍه 2٢٢ال وؿٍيت األجرة وزٓيت

 اَه قال ُبأل وي الباٌق ووارستص حٍلتل

 اٌل ٓانر اٌت ٓلو...  اٌلًض الباٌق رٌل



...  ًبٍف تبقً  وًً تاٌٍ زي  الْلوس هتارس

 ... طمرا ووٍْص

 ًَْجر َماز ًهر تارنة الضرنه زارل وشهبت

 اي ًي....  وجًوٌة اهً....  ًلٍها الؾحل وي

 .... تتحسث ٌقوز

 ٌنر لْتت....  بضسة َؾحل وهو لٍرزِ

 ًهلهن لبسء الضرنة َسرلوى الصَي الياولٍي

 زي الينٍن وهللا ههههههههههههههه:  ....

 2٢٢ال ؿٍيت هههههههه رسهً وجًوٌة

....  هههههههه ًبٍقه َا اَه حٍلتً الٌل جًٍه

 َؾحل وهو الضرنة اٌل اآلرر هو لٍسلّ

 .... ًلٍها بضسة

 وي...  وجسزا بها لٍلتقً ومتبه اٌل لٍغيس

 الهؾٍٓة الذؾراء اليٍوى بتلل قلبه سرقت

.... 



..... :  ومتبها أوام َقّ وهو بهٍام لٍرزِ

 ... َاسهٍي َا الذٍر ػباح

 بضههًسس َا الًور ػباح...:  بلقّ َاسهٍي

 ...! اَه ًاول اصَل...  ًهر

...:  الذؾراء ليٍوٌها ًَنر وهو بهٍام ًهر

 ... طوٓتل لها احسي بقٍت

...  ًهلها وتمهل بهجاوله َاسهٍي لتبتسن

 للٍمه ومتبه اٌل الوًً وٍَب وهو لٍصهب

 لها وًَنر بهٍام َبتسن وهو ًهله اآلرر هو

 ًٌل َقى ساري طٍّ اال َوقنه لن.... 

 .... قهٍغه

...:   الَلٍاى حس السارًه الهٍاه وي بألن ًهر

 ...! اَه ٌٔ َذربٍتل ااااااه

 ًهر استاش َا سوري...: اػقًاًً بأسّ لهار

 ... باٌل وذستص اػٌل



 َا وراَا اوراَ اٌتً هو َذربٍتل.....:  بألن ًهر

 االقٍمً لها اال وغٍبه وبٍحغلٍص اوزًة

 ... ٍٓها

 ... اوزًة َا وتقولص...:  بَؾب لهار

 ... بلٍة َا هقولل حاؿر...:  بؾحل ًهر

 لهمتبها وتتجه ًلٍها َؾحل لهار لتترنه

 لسوٍله اليهل ٌٔ آرر زوٍل لٍرزِ....  بٍَم

 زي البسه...  ابًً َا بع...:  بجاٌبه

 .... الهٍماٌٍمً

 هتقوٌل اٌت هههههه...:  بؾحل زوٍله لٍرزِ

 ٌْسً ابًً َا......   ًًها أٌوخة ًًسي اٌا زا

 الٌل َاسهٍي وى واطٍه تبقً ازاي آهن

 نسا وًاوله.....  وًً احٌل اٌتً َقولها القهر

... 



 اٌل وػل المالم ولمي....  االخًاى لٍؾحل

 ولمًها...  بضسة نالوها جرحهن...  لهار وساوى

 وا ٓلٍقولو باال لهن تلق ولن ًهلها بيتتا

 6... ٌْسً اٍُر ولي همصا اٌا.....  َرَسوى

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ... الضرنة وي االرري الجهه ؤٌ

 ... تغسح ومتبه هاتّ رٌات ًٌل سهى

 ....! وٍي أَوة... :  بهلل الهاتّ ًٌل لٍجٍب

 هاجً وص اٌا....  ًٌل...:  حازوه بًبرة آزم

 .... حاجه نل اٌت رلع زةاٌهار 

 وال تيباى اٌت...  آزم َا لٍه....:  بقلق ًٌل

 ....! حاجه



 وص بس....  تيباى وص ال...:  بجسَة آزم

 الهواًٍس تقولل رؿوي رٌل...  هاجً

 .... ورلغها اٌهارزة والغْقات

 ... سالم َال...  ػاحبً َا حاؿر...:  بإَهاء ًٌل

 ... ويه الذف واُلق....  سالم...:   آزم

 هضوٓل ارٍرا....:  نبٍرة بْرحه ًٌل لٍرزِ

 وي اوووي وحضتًًٍ اٌتً زا...  اٌهارزة

 ... اوبارح

 .... ومتبها اٌل وَتجه وماٌه وي لٍقوم

 ... بالسرول له وتسهح الباب لٍقرق

 الغساقه قًاو رلّ إرْأه حاول بحب ًٌل

 ... رؿوي َا الذٍر ػباح...: 

 ًٌل استاش َا الًور ػباح...:  بإبتساوه رؿوي

.... 



 اٌهارزة وػْقات ولْات هاتٌل...:  بأور ًٌل

... 

 وص آزم وستر هو...:  بإستَراب رؿوي

 ...! هٍجً

 ... ال...:  بجسَة ًٌل

 استاش َا تهام...:  بجسَة األرري هً رؿوي

ٌٍ...  ًٌل  ... ًًسك وتموى خوا

 قهوته وَقلب...  آزم ومتب اٌل ًٌل لٍسلّ

ٌٍ...  الغباحٍه  بالهلْات رؿوي ووػلت خوا

 ... بالسرول لها وَسهح الباب لتقرق...

 نل زي ًٓسم َا اتْؾل...:  بجسَة رؿوي

 ... اٌهارزة وػْقات اجتهاًات

 ... رؿوي َا تهام...:  بجسَة ًٌل



 حؾرتل هو ًٌل وستر...:  بإستَراب رؿوي

 ...! وًً زًالى لسه

 أٌلبتس لٍه بس....  كبيا ال...:  بإستَراب ًٌل

!.. 

 جٍت وا ساًه وي أػل...:  بحسى رؿوي

 آتمرت...  رسهٍه بقرَقه بتتملن واٌت

 ..! وًً زًالى حؾرتل

 نل بس...  رؿوي َا ال ههههه...:  بؾحل ًٌل

 والًهارزة...  طَل الضَل أى الهوؿوو

 .... جس هتالقًًٍ نسا ًضاى ًًسي وؾَوـ

 بس...:  وساوه زازته رأيه بإبتساوة تابى خن

 ... زا السؤال تسألًًٍ ورة اول تًاٌ

 هروح اٌا...  احن...  ها...:  واحراج بتوتر رؿوي

 ... ازٌل ًي...  طَل وراَا ًضاى ومتبً



...  آزم ومتب وي تجري رؿوي وررجت

 ... ًٌل ؿحمات تحت

 ... بيضقها بس وجًوٌة....:  بحب ًٌل لٍرزِ

...  ورجل بسرًة ومتبها اٌل ٓسلْت هً اوا

 ... قالت وا ًٌل ٌْسها تؤٌب وهً

 اٌا...  رؿوي َا ُبٍه...:  وُؾب بذجل لترزِ

 ُلف هٍْههًً بس نسا أقوله رالٌٍ الٌل اَه

نوى ويقول...  بغسوة ارزٓت خن...   ال ال ال...  ا

 جلست خن...  نسا ٌٔ تْمري حتً واوًً ابسا

 ابوها تتصنر وهً...  بضسة تبمً ومتبها ًٌل

 أساوة الحقٍر وُسال هصا قتلهن الصَي واوها

... 

 رؿوي َا ال...:  بَؾب ٌْسها ٌٔ لترزِ

ٌٍ تحبً اٌل تْمري اوًً  الزم اٌا....   تا



 اٌهارزة وي حس اي ووى وياه برسهٍة اتياول

+.... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+ 

 اػبيل رسش أحسهن َساوي قس

نهجروحتاى...  ....+ونلتاَسا

 وي ًةبسر لتذرج...  رواى والسة استٍقنت

 لتجسة......  هٍحن لَرٓة وتتجه ُرٓتها

 أرته ًٌل َبمً وهو ًَام لن وستٍقنا

 .... الوحٍسة

 ...! لقٍتوها.... :  بألن االم لترزِ

 ًٍوٌه زووو االم لتري وجهه َرٓى وهو هٍحن

 لتجلس...  وجسزا َجسوها لن أٌهن ٓتيرِ....

 ... وجسزا تبمً األرؼ ًٌل



....:  َسًسها إلٍها َتجه وهو بذوِ هٍحن

 وي ػوته ًٌل بسرًه اسراء لتأٌت...  وااااواااا

 وي بسال االٓقار تحؾر ٓماٌت...  الهقبد

 وى وتسًسها بسرًة لتأٌت....  الهرَؾه رالتها

 ... هٍحن

 قوَة رلٍمً ًلٍمً بالله واوا...:  بقلق هٍحن

 الٌل وهٍتحاسب هًالقٍها هللا طاء اى... 

 تتيبً بالش ًًلٍم بالله بس...  نسا ًهل

 .... وستحهل وا وهللا اٌا ًضاى قلبً

 ُغب...  ابًً َا ًًً ُغب....:  ببماء االم

 .... القًٍها ووص راحت الوحٍسة بًتً ًًً

 لتجلسها.....  رالتها تسًس وهً بأول اسراء

 ... الَرٓة ٌٔ الهوؿوًه األرَمة ًٌل

 َا...:  إرْأه حاولت نبٍر وحسى بأول لترزِ

 واٌا....  هٍسٍبًا وا ربًا الينٍن وهللا رالتو



...  بمسا حاسه اٌا وهللا بذٍر اٌها وتأنسة

 ربًا هللا طاء أى حببتً َا وتقلقٍص

ٌٍ لًٍا هٍرجيها  .... رب َا بذٍر تا

 .... رب َا...  رب َا...:  ببماء االم

 بذٍر هً...:  كهًٓتها َحاول وهو هٍحن

 لٌلا الهماى وػلًا احًا...  واوا َا وتذآٍص

 قبل بسرًه هرب رقْها الٌل لمي ٍٓه ناٌت

 بذٍر هً اكهًً نسا ًضاى...  ٌوػل وا

 ... هللا طاء أى وهًرجيها

 الّ...  بذٍر اٌها لله الحهس...:  بْرحه اسراء

 ... رب َا لٍل وطمر حهس

 رب َا...:  االول ببيؽ األرري هً االم

 .... رب َا بًتً َا بالسالوه ترجيً

 وهٍحن اسراء تسًسها لَرٓةا وي االم لتذرج

 الول أَسَهن لتتالوس...  االرري الجهه ًٌل



 لٍبتسن....  بذجل َسها اسراء لتسحب...  ورة

 وي لٍذرجو...  ورجلها تغرٓها ًٌل هٍحن

 السرَر اٌل رواى ام أوػلوا بيسوا الَرٓة

 ... لترتاح

 رٌل...:  إرْأه حاول بحسى هٍحن لٍرزِ

 السالم اروح هًسل ٌاا...  اسراء َا وًها بالل

 .... حل ٌضوِ ًضاى وٓارس

 هٍحن َا جاويه وراك اٌت بس...:  بقلق اسراء

 ...! بتاًتل الهٍستٍرم اوتحاٌات والًهارزة... 

 ... وًٍي ًرٓتً واٌتً...:  بإستَراب هٍحن

 اٌهارزة قالتٌل ػاحبتً هسي...:  بذجل اسراء

 تروح قولتلها اٌا...  ًضاى...  ًضاى الغبح

 ارر قالت...  نلٍتل ٌٔ االوتحاٌات ًٌل ألتس

 ... الذجل وي بضسة وجهها واحهر جهلتها

 ...  أَام وًص ورة ألول هٍحن لٍبتسن



...  اسراء َا وًٍْيص...:  وتًهٍسة بهٍام لٍرزِ

 ... حاجه اي وي اهن ارتً

 ارر زي بس...  وهللا ًارٓه...:  ببماء اسراء

 القلا ًٌل...  حٍلل تضس والزم لٍل سًه

 ... االوتحاٌات أحؾر

 هحؾر...  حاؿر...:  بْذر لها ًَنر وهو هٍحن

 .... االوتحاٌات

 ًضاى االول آقر..  احن... :  بذجل اسراء

 ... حاجه وأنلتص نتٍر بقالل

 ... وهللا ٌْس ولٍص...:  بحسى هٍحن

 َا راكري ًضاى...:  األرري هً بحسى اسراء

 ... نوَس تحل تقسر ًضاى...  هٍحن

 احب ٓقس... وٓذر بحب لها ًَنر وهو هٍحن

...  االرؼ وجهه ًٌل ٓتاه واكٍب اجهل



 ًٌل الضسَس حسٌها رُن وبوالسته به اهتهت

 ... أرته

 اي هيهل راكرك ًضاى...:  بحب لٍرزِ

 تْقري بس ٌْقر َال...  سوسو َا حاجه

 .... وياَا

...:  جهاال لجهالها أؿاِ طسَس بذجل اسراء

 .... حاؿر

 َسترق وهٍحن سوَا َأنالى االخًاى وجلس

 ... بحب إلٍها الًنرات

 ٌالٌق وا بيس هللا طاء اى...:  ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 هستًً وص...  اسراء َا هذقبل...  رواى

نتر  .... نسا وي ا

 اٌل ويا وَحهالٌه القيام وي االخًاى لًٍتهً

 لٍستيس هٍحن بيسها لٍصهب...  الهقبد

 الجاويه ٌٔ له سًه ارر ٌٔ إلوتحًاته للصهاب



 بيس البترول قسن ٌٔ وهًسس َغبح حتً.... 

 2... التذرج

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 تلل...  نيازته االٌٍقه خٍابه َرتسي ناى

 وًحوت تهحال نأٌه كبٍيٍه الٍَر الوساوة

 القرى ٌٔ الٍوٌاٌٍٍي نتهاخٍل ووساوه بسقة

 ال التً الضرقٍة وساوته....  ًضر التاسى

 لقب َستحق...  أرري ساوةو  بأي تقارى

 ..... اَؾا وبجسارة اليالن ٌٔ رجل أوسن

 االٌٍقه والبسة ارتسي وا بيس آزم لٍذرج

 اٌُل وي سوزاء بسله ًي ًبارة والتً

 ًٌل وساوه له أؿآت  ... اليالهٍة الهارنات

 الْتٍات قلوب وجيلت الهيهوزة وساوته

 تلل...  هً ًسا وا...  رؤَته ًًس تهوي

 َؾحل جيلته التً...  اليًٍسة الهجًوٌة

 الؾحل هصا وحل حٍاته ٌٔ ورة الول وبضسة



 التً طقته اٌل وَتجه سٍارته اٌل لٍصهب... 

 الضير ػاحبه الهجًوٌه تلل بها حبس

 ... بضسة أحبه الصي القوَل

ٌٍ  BMW الهارنه وي سٍارته ورني خوا

 به رحب وا بيس اليهارة اٌل وزلّ...  الَالٍه

 وا بيس الضقة اٌل ٍسلّل....  الحراس

 وَسلّ الباب لٍْتح...  الهغيس استيهل

 ... تجب لن ولمًها ًلٍها ًَازي هل...  إلٍها

 الهستحٍل وي...  وماى نل ٌٔ ًًها لٍبحج

 وي االرٍر السور ٌٔ ًٓحي هربت تموى أى

 هصا...!  ووتً... نٍّ...  تلل السحاب ٌاكحه

 تلل ًلٍه تجب لن ًًسوا بذاكره جال وا

 اليلوي السور اٌل بسرًه لٍجري...  هجًوٌةال

 ألول...  ًلٍها الذوِ وي َقى أى َماز وقلبه

 روت تموى أى اَهمي...  أحس ًٌل َذاِ ورة



.....  البلموٌات أو الضبابٍل احسي وي ٌْسها

 ...! ترنتًً هل

 بها لٍتْاجأ...  ُرٓتها اٌل بسرًه لٍسلّ

 ٥؟؟....!!

 حرااااام الضتٍهه بس هتضتن ًارٓه ًارٓة

�����+ 

 ....! رواى هً واَي...!  آزم رأي واشا

 رواَه وي القازوه الحلقة ٌٔ سًيرٓه وا هصا

... 

 ❤ ... وجًوٌة ًضقت

 ��� وآٍا وآٍا وآٍا.....َوٌس آَه/بقلهً

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤ ًضر الحاوًه الحلقة

  ❤ًضره الحاوًه الحلقة



 هل تحت..... ٌبؾة ّرل...  الوتٍي قرب

 ػاحبة وجًوٌتً.... وماٌل َقى القلب

 رأَتل ًًسوا اال أحبه لن الصي القوَل الضير

+... 

 لًٍازي...  رواى بها التً الضقة اٌل آزم زلّ

 أى وستحٍل...  تسهيه لن ولمًها ًلٍها

...  اليهارة ٌٔ زول ارر ٌٔ ًٓحي هربت تموى

 لألو رأّ وهو ُرٓتها ٌاحٍه بذوِ لٍجري

 لٍسلّ...  الضيور بهصا َضير حٍاته ٌٔ ورة

 ووجوزة لٍست اٌها لٍتْاجأ بسرًة لَرٓتها

 لًٍازي حغوٌه نل اٌهارت هًا...  الَرٓة ٌٔ

 الهًسل جسراى هس ًاٌل وػوت بذوِ ًلٍها

... 

 ... روووووواااااااى-



...  الهجاورة الَرٓه ٌٔ ػرارها ػوت سهى

 أى رأّ وهو بإتجاهها بسرًه لٍجري

 ... طٍّ لها حسثَ

 ونأى بضسة وتغرخ ٌاحٍته تجري بها لٍتْاجأ

 ... َقارزها أسسا

 ...! نوَسه اٌتً...:  وقلق بذوِ آزم لٍرزِ

...:  لألرؼ تضٍر وهً بغراخ رواى

 حاااااساااااااب....  ػورػااااااااااار ًااااااااااااااااااا

 رببٍقرررر زااااااا ًااااااااااااااااااا...  وراااااااك

 ... ًلٍااااااا

 ههرة ًٌل وتقْس آزم ٌاحٍه رواى لتجري

 ... هو لٍحهلها

 وووووووته... :  ههره وي تحؾًه وهً رواى

 وتسٍبهوووووووش وووووتوووووووه

 .... ًااااااااااااااااااا وتسمتلوووووووووش



 لٍرزِ.... ػرارها ػوت وي بإٌسًاج آزم

 ًضاى زا نل الهجًوٌة بتتت َاااااا....:  بَؾب

 ... ػورػار

....  ههره وي بضسة تحتؾًه وهً رواى

 الغٍَر المأي هصا وي حقٍقً وبذوِ

 .... الغًٍٍي تضبه التً الضًبات ػاحب

 آزم َا والًبً...:  بذوِ لترزِ

 .... وووووته ووووته وتسٍبًٍٍٍٍص

 قهه ٌٔ حقا ٓماى... بَؾب آزم لٍصهب

 االرٍر ٌٔ لٍتؾح الهجًوٌه تلل ًٌل الذوِ

 الغورػار ٌاحٍه لٍتجه...  ػورػار هأٌ

 رواى لترزِ...  الَاٌل بحصأه وَسهسه

 ًلٍل هللا...  ٓووووووو...: وتغٍْق بتغٍْر

 ... اليرب ٓذر َا



 وهو ٓحتً ؿحمته نبح َحاول وهو آزم

...  َؾحل تجيله التً الوحٍسة هً ُاؿب

 ًٌل وي تًشٌل وهمي...:  بجسَة لٍرزِ

 ... ؿهري

 وسرًة لتًسل... ٓيلته وا الحنت وقس رواى

 وها رجلها قهه ٌٔ وهً لترزِ... بذجل

 َا وهللا...  اٍٍَه هببت اٌا احٍٍٍٍٍٍه...:  ٓيلت

 ...و... و راَْه نًت اٌا آزم استاش

 ٌْسه وًى َحاول وهو بإَهاء آزم لٍقاكيها

 االحهر ووجهها طملها ًٌل الؾحل وي

 واطً...:  زأْة بجسَة لٍرزِ...  الهتوهج

 اكهي جاي نًت اٌا...  رٍر حغل ظرال

 ... بس ًلٍمً

 ترتسي ناٌت...  ترتسَه لها ًَنر وهو أرزِ خن

 بهًحٍاته جسسها ًٌل ًَساب احهر ٓستاٌا

 األٌوخة وي وتماوله لوحه لٍجيلها الهحٍرة



 وترتسي وكوَال بمن ناى بالقبى..  الهتْجرة

 هصا وى ووقْها َتمرر ال حتً حجابها ًلٍه

 حتً...  رقْها الصي ًًها الَرَب الضذع

 .... زوجها ناى واى

 

 اٌتً نن...  واًجاب بضروز آزم لها لًٍنر

 ػهن ونأٌه الْستاى بهصا حقا جهٍله

 رؤَه وبضسة اطتاق نن...  لمً رغٍغا

 لٍمهل...  له اطتقت الصي القوَل طيرك

 اجهل وي اواوً التً اللوحه تلل روًة

 .... اليالن جهٍالت

 لٍه حجاب البسه اٌتً...:  بَؾب آزم لٍرزِ

!... 

 حرام ًضاى...:   األرري هً بَؾب رواى

 ... ُرَب حس ًٌل اتمضّ



نبر بَؾب آزم  اٌااا ُرررررَب حسززز...:  أ

 ... رووواااى َا جوزك

 اتجوزتًً اٌت...:  وتحسي بَؾب رواى

 والجوازة جوزي وتيتبرش َيًً ُغب

 ... وحراااام باكل

 حجابها لٍضس...  شروته الَؾب بلٍ وقس آزم

 طيرها لًٍْرز....  بضسة طيرها ًٌل وي

 لٍمهل ههرها ًٌل الهجيس القوَل البًً

...  الرأى جسسها ًٌل الًٍْه الْستاى لوحه

 ٌٔ بل وحسب جصابا لٍس ونهرا وَيقٍها

 آزم لها لًٍنر...  والجهال الجاشبٍة قهة

 لًٍنر...  للحنه ُؾبه تًاسً وقس بضروز

 ووجهها...  القوَل هاطير ٍٓها شرة لمل

 بضسة ههرت التً القهاكن رسوز...  االبٍؽ

 حسوز ٓاق الصي جسسها....  وًه لذجلها

 ... بسقة وًحوت ونأٌه والجهال الوػّ



ٌٍ  اٌا...:  بَؾب لٍرزِ للواقى آزم وًاز خوا

...  وراااااٌت واٌتً...  ًًل ُغب جوزك

 الهتوهج األرؾر وي تحولت وًٍوٌه لٍمهل

ني زاالسو  اٌل نً...  السا  تلبسً واَاااا

ٌٍ قساوً الحجاب نً...  ٓااااههه تاااا  ... اَاااا

 ... حاؿر... ح...:  تووّ وهً نبٍر بذوِ رواى

 لٍرزِ...  أًغابه ٌٔ التحمن َحاول وهو آزم

نل جبتلل اٌا...:  قلٍال بهسوء  اٌشٌل ابقً ا

 ... آقري

 ًاااووزة وضضص....:  وتحسي بَؾب رواى

 ... حاجه وًل

 وص ولها...:  بتحسي لها ًَنر وهو بذبج آزم

 اوبارح جبتهولل الٌل الْستاى البسة ًاوزة

 ... لٍه



 وص ًضاى... ًضاى...:  وتوتر بتيحلن رواى

 خن...  السوالب ٌٔ ٍُره وحتروه هسوم القٍه

نهلت  هًا ناٌت الٌل وٍي هً...  بَؾب أ

 ... زي السوالب ٌٔ الٌل االزب قله واَه

 لٍرزِ...  ؿحماته نبح َحاول وهو آزم

 ..! اَه وال ًلٍا بتٍَري اَه...:  بذبج

 خن...  اٌا... اٌا...  كبيا ال...:   طسَس بذجل رواى

 اطوِ راحه اٌا....  وًه تهرب وهً ارزٓت

 ... االنل

 َقْس َماز وقلبها أواوه وي وسرًه لتجري

 ... السبب تيلن ال وهً وماٌه وي

 ًلٍها بضسة َؾحل اىن...  الَرٓه ٌٔ آزم أوا

 وجًوٌة وهللا هههههه....:  بؾحل لٍرزِ... 

.... 



 لٍجسها إلٍها وَتجه الَرٓه وي لٍذرج

 نأٌها بضراسه وتأنل بالضقٍرة وهسمه

 ... تْترسها

 وهتْل وٓهها طملها ًٌل بضسة لٍؾحل

 نٌل...:  بجسَة لٍرزِ...  آررة ًٌل بالقيام

 ... هٍقٍر وص االنل براحتل

 لن بمالم لترزِ...  وهتْل اوٓهه رواى

 ٌٔ الصي القيام بسبب  وينهه آزم  َْهن

 ... والل واٌت...:  ٓهها

...  هتضرٌق نسا بس حرة اٌتً...:  بؾحل آزم

 رواى سيلت...  واللحنه التو ٌٔ وبالْيل

 ... بضسة

 حرااام...  نح نح...:  تسيل وهً رواى

 .... نح نح..... االنل ٌٔ اَه حاكف اٌت ًلٍٍٍل



 لٍرزِ... ؿحمه إرْاء َحاول وهو آزم

...  الحهار زي بتانٌل الٌل اٌتً  ... :  بجسَة

نٍس  ... تضرٌق الزم ا

 هاتٌل قوم...  نح نح...:  تسيل وهً رواى

 ... نح نح....  ههوووت وٍه

 ال...:   األرري ٓوق قسوا َؾى وهو ببروز آزم

 بس براحتل نٌل االول وي قولتلل ًضاى

 ... بتياٌسي اٌتً

 وتحؾر بسرًه لتقوم..  تسيل وهً رواى

 هسأت زقٍقه وبيس...  لتضرب وٍاه لًْسها

 ... السيال وي

 هصا ٌحو ٌنرها توجه وهً بَؾب لترزِ

 واٌت قساول ههوت نًت َيًً...:  الهتمبر

 ... هًا وال



 بتياٌسي ًضاى تستاهٌل...:  وبروز بَرور آزم

. .. ًٍوٌه َؾٍق وهو تابى خن...  وبتتحسًًَ

ٌٍ الٌل وتذلقص واٌا  ... رواى َا َتحسا

 واٌت...  آزم َا اتذلقت ال....:  بَؾب رواى

 ... ًًسك لحس جبتها الٌل بًْسل

 أى أحس َجرؤ ٓلن إػرارها وي بإًجاب آزم

 الققه وتلل... وًه لذوٓهن إلٍه ًَنر

 .... ًلٍه الحرب وتيلي تتحساه الضرسة

...  تهام...:  وقهًٓه ٍُر بإبتساوة لٍرزِ

 الٌل بقً استحهٌل... الحرب اًلًتً واٌتً

 .... هٍحغل

...:  بضجاًة ارزٓت لمًها الذوِ ببيؽ رواى

 آزم استاش َا بقً واٌا...  ووآقه واٌا واطً

 ... زا وًًازك ُرورك همسرلل الٌل



 تتملهً الٌل اٌا وص....:  وتحسي بذبج آزم

 ووهمي وٍي اٌا ًرٓتً لو اٌتً... نسا وياه

 تبغٌٍل هتتجرأي وا ًهرك اَه مًٍٓ اًهل

 ... حتً

 واٌت....:  اتت اَي وي تيلن ال بضجاًة رواى

 الٌل رلٍْة اَهي رواى اٌا...  وٍي اٌا وتيرٓص

ٌٍ َقسر وحسش  ... وَمسب َتحسا

 لٍرزِ...  بهمر حاجبٍة احسي َرٓى وهو آزم

....  رلٍْة اَهي رواى َا واطً...:  بتحسي

 ... بسأٌت الٌل اٌتً

 بأنهلها الضقة وي وررج وماٌه وي امق خن

.... 

 بتلل اتت اَي وي تيلن ال رواى بًٍها

نبر لتتحسي الضجاًة  اليالن ٌٔ أًهال رجل ا

 ... ُرورا واالنحر بل....



 اٌسحب الزم ناى...:  بذوِ ٌْسها ٌٔ لترزِ

ٌٍ وي  رلٍمً رواى َا بت َوووة...  لسا

...  زلوقتً وي وتًسحبٍص نسا طجاًة

 رالاااظ....  بْذر لًْسها تضٍر ًوه لترزِ

 بقٍت اٌا...  االول زي اراِ وبقتص اٌا

نتر اراااِ  هببته الٌل اَه اٌا ًااااااااااااااااااا ا

ٌٍ وي واتسحبت زا ....  واتحسَته لٍٍٍٍٍه لسا

 ًضاى رٍر ًٌل تيسي زي والْترة َستر ربًا

 4... وقهًه وص

 َبتسن وهو الضقة وي ررج آزم ًًس أوا

 الجهٍله القغٍرة تلل أًلًت ٓقس.... بتحسي

 وهو بتحسي لٍرزِ...  ٌْسها ًٌل الحرب

....:  الضقة حٍج لالًٌل وًَنر سٍارته َرنب

 حس الٌل اٌا ووص... وجًوٌة َا بسأٌت الٌل اٌتً

 ... وَمسب َتحساه



 وتقول ههره ًٌل ترنب وهً ٓيلتها لٍتصنر

 بضسة لٍؾحل...  الغورػار َقتل أى له

 ... ًلٍها

 وهو ًرٓها أى بيس ورة والول.... بؾحل آزم

 الْتاه تلل ناى...  َوم نل همصا َؾحل

 ... وجًوٌها بيْوَتها اؿحانه تتيهس

 نسا  بًت اطوِ ورة اول...:  بؾحل لٍرزِ

 وذتلْة كًٍه وي اٌها َوم نل بحبتٌل....  بجس

 ... نلهن البضر كًٍه ًي

 اقول زًًً أو لهًسله وَصهب سٍارته لٍقوز

 أٌه إال ًألته وجوز رُن...  المٍٓب رهقغ

 اليأله جو به ٓلٍس بضسة القغر هصا َمره

...  الجو بهصا تضيره التً َاسهٍي أرته ًسا

 وجهتها سوي طٍّ بأي تهتن ٓال والسته أوا

 حبس التً الضقة ٓتلل...  ٓقف االجتهاًٍه

 ًي نبٍر راحه وغسر له بالًسبه رواى بها



 ورة ٓألول...   بالمٍٓ المبٍر القغر شلل

 أى أو الضقة تلل وي الذروج َوز ال أٌه َضير

 الضيور هصا وا َيلن ال...  ابسا رواى َترك

نتسحه الصي ...  إلٍها باإلٌجصاب طير ولمًه ا

 لن الصي القوَل لضيرها أو...  لجًوٌها ربها

 ورسوز الضسَس لذجلها أو...  وحله َري

 الصي له لتحسَها ربها او....  راػتها الْراوله

 لًٍْؽ.... قبل وي ٓيله ًٌل أحس َجروء لن

 سٍارته وَقوز.....  رأسه وي األٓمار تلل

 2.... قغره ٌحو الَالٍه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ونٍْباللٍل... اسوزَستقاببها لٍل ًًٍانً

 ....+أٌهبيًٍانً ٓذرا

 واحالوها ٌووها وي رحهه استٍقنت

...  ةنبٍر  ٓترة وًص تراها لن التً السيٍسة



 سرَرها اوام واقّ وهو ػوته لتسهى

 ... بالهاتّ وَتحسث ههره ويقٍها

 الهواًٍس نل الًَ...:  وحسم بجسَة احهس

 ... زا الضهر

 اٌا...  وًه رآت بَؾب بيسها لٍرزِ

 اسهيً الهواًٍس تلًَ قووولتل وضضص

 رباب َا وقروزة ٌْسل اًتبري واال المالم

 ... ٓااااههه

نبر بيغبٍه بيسها لٍرز  الٌل الضرنه....  ا

 .... زاهٍه ٌٔ وياها التياقس الًَ وستيجله

 بَؾب َتًْس وهو بوجهها الذف اُلق خن

... 

 ... بضسة ًضقه ػوتا لٍسهى



 حؾرتل...  احهس استاش...:  وتوتر بذوِ رحهه

 تْؾل وهن وص ًازي طَلل تروح وهمي

 ... هًا

 ... بالذٍر َبضر ال ووجهه لها لٍستسَر

 اٌتً...  وهن وص اَه َيًً...:  بَؾب احهس

ٌٍ  ... لوحسك هًا اسٍبل ًاوزا

 الضرنه ًضاى.... ًضاى...:  بذوِ رحهه

 ...و...و

 بجاٌبها َجلس وهو بهسوء احهس لٍقاكيها

 الههن....  حاجه نل زاهٍه ٌٔ... :  األرَمة ًٌل

 ... حببتً َا سالوتل

 ...! حبٍبتً قال هل... بغسوة رحهه

 ..! اَه ...: بغسوة لترزِ



 وجهال جهاله اههرت بإبتساوه احهس

 ...! اَه وال وراٌت وص اٌتً اَه...:  ًسلٍتٍه

...:  ًلٍه تتيغب ال ورة وألول بذجل رحهه

 ... السنتور اطوِ هقوم اٌا...  احن

 حاجه ٌٔ..  زنتور لٍه...:  بذوِ احهس

 ...!وجيانً

 احهس هصا هل...  بتْاجأ له تًنر وهً رحهه

 همصا َتغرِ أٌه ام....!  َرحن ال الصي القاسً

 ...! ًلٍه ناى لها وَيوز اطًْ حتً

 وي هذرج اًرِ ًضاى ال...:  بجسَة لترزِ

 .... أوتً هًا

 القبٍب لٍسلّ... الباب زق لٍقاكيها

 احهس ٍُرة أخارت لرحهه واسيه بإبتساوه

 ... بضسة



 َا هللا طاء وا...:  بإبتساوة القبٍب لٍرزِ

 اى...  بسرًه بتتحسًً حؾرتل رحهه وسام

 وتقسري بالمتٍر اسبوو نلها هللا طاء

 ... االول زي تتحرنً

 طمرا واطً...:  األرري هً بإبتساوه رحهه

 ... زنتور َا

 أطيلت التً تلل ابتساوتها وي بٍَرة احهس

 .... لٍَره تبتسن نٍّ...  قلبه ٌٔ الًار

 تقسر واطً...:  للقبٍب بَؾب لٍرزِ

 ... نتورز َا زلوقتً تتْؾل

...:  ٌْوشه وسي َيلن ٓهو وًه بذوِ القبٍب

 ... ازٌل ًي...  احهس استاش َا حاؿر

 ًَنر ناى احهس بًٍها...  القبٍب لٍذرج

 ... ُاؿبه بًنرات لرحهه



 نًت اوووي ًاجبل....:  طسَس بَؾب لٍرزِ

 ... الجو  آؾٍلمن ًضاى اوضً قولٌٍل

 ... بمسا تتههًً ازاي اٌت...:  بَؾب رحهه

 ًهرك كول نسا وهتْؾل حٍواى بجس اٌت

 اٌت ًضاى زلٍل ٍُر وي الًاس بتتهن

 ... وررررررَؽ

...:  بها َْتل َماز طسَس بَؾب احهس

 وا اول طوٓتها الٌل إلبتساوتل وبالًسبه

 ...! اٍٍٍَه زي زرل السنتور

نضر الهْروؼ...:  ببماء رحهه  ًضاى ا

 بجس اٌت....  ُرورك وارؿً حؾرتل اًجب

 اٌا كلقًًٍٍٍٍٍ احههههس َا َؽورررر 

 .... بمرررررهل



 لتتراجى...  بَؾب وًها َقترب وهو احهس

 وي حسث وا وحل َحسث أى وي بذوِ هً

 .... قبل

 تيهلٍص وا ًلٍل بالله...:  بذوِ لترزِ

 ... ًًً ابيس بس اسْه اٌا...  حاجه

 واشا...!  أوػلتها السرجه ألهصة...  بألن احهس

 ... والنً َا بل ٓيلت

 َوز ونأٌه بضسة وَحتؾًها إلٍه لٍضسها

 لٍسٓي...  به وحبسها الغسري لقْغه إزرالها

 ونأٌه ورقبتها الحرَري طيرها ٌٔ وجهه

 رحهه ًَها...  سواها تًْس َرَس وال َتًْسها

 تتجرأ ورة ألول بل...  وقاووة اٌل تبسي لن

 بضسه رقبه لتياٌق َسها وتهس األرري هً

 آتقسته الصي واىاأل وًه تستهس ونأٌها

 ٌْس ٌٔ وولجأها روٓها ونأٌه...  بسببه

 ... الوقت



...  اسّ اٌا...:  ًًاقها بٍي وي احهس لٍرزِ

 .... ساوحًًٍ

 ػيب...  ػيب...:  تياٌقه وهً ببماء رحهه

ٌٍ احهس َا اوووي  ... ٍٓا ًهلته الٌل اٌسً ا

 بمل إلٍه طسها ولمًه...  ًًه االبتياز لتحاول

 َذبرها ونأٌه...  ًًها االبتياز رَسَ وال نٍاٌه

 ... ابسا َترنها  لي أٌه

 ... احهس ًًها ابتيس  ... ساًات وربها زقأق

...  رحهتً َا اسّ اٌا....:  بحسى لٍرزِ

 .... ساوحًًٍ

 اَه وال بس اَه ًٌل اساوحل...:  ببماء رحهه

 وي تًتقن ًضاى اُتغبتًً اٌل اساوحل... 

 وال...  ٌْسل ٌٔ اال وجوز ولهاش حاجه

 وي اقل واًتبرتًً اهًتًً ًضاى اساوحل

ٌٍ رُن بٍتل ٌٔ الذساوه  وال...  وراتل ا



 اٌت...  طوَه نل ٍٓا بتضل ًضاى اساوحل

 نسااااااا لٍٍٍٍه اٍٍٍٍَه

 ًٍوٌه وي ٓرت والسووو ًاٌل بغوت احهس

 بتجرووووو...  راًٍٍٍٍَي نلمن ًضاااااااى....: 

 أرزِ خن. .. بسسسس الْلووووس وراااا

 ام وراٌت.....  رحهته َس ًٌل اال َضهسه لن ببماء

 الضرنه ٌٔ وسَري واتجوزت سابتًً ابًً

 ولها...  الْلوس ًضاى سًٍي رهس وي

 سًٍي رهس وي ونبرتها طرنتً ًهلت

نبر ًًسي وبقً  استٍراز طرنات وجهوًه ا

 رجيتٌل تذٌٍل  ... بسذرَة تابى خن... وتغسَر

ٌٍ  الجسَس جوزها اىًض بالسووو تيٍف تا

 كرزتها ساًتها....  ٓلوس وياها ووص ٓلس

 حاولت ولها...  تاٌٍ وطل وضوٓص وقولتها

نتضْت...  وارقب جسَس وي احب  أى ا

 َبقً....  ػحاٌب وي واحس وى بتذوٌٍ الهاٌن



....  هااااا ال وال راًٍَي نلمن اطوٓمن حق لٍا

 تضوًًٍٓ حق ويانً....  بَؾب  لٍتابى

 ٓيال اٌا ًضاى....  ٍرحهصوب قاسً وحص

 ... هتٍَر ووص نسا

 ََؾب أى قبل بأنهلها الَرٓه وي لٍذرج

 ... ًلٍه ًَسم طٍٓا وَْيل ًلٍها

 حقا تيرؼ نن...  قغته وي ببماء رحهه

...  حقا تأشي نن...  الغسوات وي للمحٍر

 بًات وي حٍاته ٌٔ رأه وها ٌابيه قسوته

 ... حوي

 اتأشَت ازاي ٌتا... :  ٌْسها ٌٔ ببماء لترزِ

 اٌا نسا بًات ٌٔ ازاي...  زا نل واستحهلت نسا

 .....وغسقة وص



 ولٍص اٌا بس....  بمأها وي بتحسي لترزِ

 اٌا....  ٍٓا وًهن وًَتقن نسا ٍٓا َحغل شٌب

 ٢.... احهس َا هيرٓل

 ... بالذارج احهس أوا

 حقها ٌٔ أرقأ أٌه َيلن....  بضسة ُاؿبا ناى

 َرحن ال وحص بأٌه تتههه يو زأها ولمًها.... 

 ٓأٌا اشا...  رأًات الْتٍات جهٍى ناٌت اشا... 

 ...+ َرحن ولي...  َرحن ال وحص ٓيال

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ؿحمتل...  جًة بسهتل...  ٓتًه ًٍوٌل

 سأروؿحربا... الحاى

 ....+ وجًوٌتً َا وسأربحالحرب....وًاجلمً

 وههه ومالهه بإٌتنار ومتبه ًٌل َجلس ناى

 ...ٌٍ  ... كوَال اٌتنره برقن هاتْه لٍرى خوا



 ًًواٌه اٌققققق....:  بَؾب اسالم لٍجٍب

 ؟... اٍٍٍٍَه

 ... اليًواى وأًقاه...: ****  بذوِ الضذع

 وماٌه وي لٍقوم...  الذف ََلق وهو اسالم

 ... الهمتب وي وَذرج

 اسالم استاش...:  بتساؤل(  السمرتٍرة) ٌيهه

 ... Dally لضرنة زلوقتً وههه ػْقه ٌٔ

 الًَ... :  لالساٌسٍر َتجه وهو بَؾب اسالم

 ٓارس نلهً أو...  ٌيهة َا زلوقتً حاجه نل

 .... ٓاؿً وص اٌا الهوؿوو َذلع َجً

....  لالسْل به وًَسل بابه االساٌسٍر لٍَلق

 وجهته اٌل َتجه وهو وسرًا سٍارته لٍرنب

 .... به بالْتل اقسن ٌْسه ؤٌ

 ًٌل وَرى وسرًا َقوز وهو هاتْه لٍهسل

 ....حراسته



 ًٌل بسرًه تيالوٌل...  أَوة...:  بَؾب اسالم

 وهو الذف واُلق...  اليًواى وأًقاهن**** 

 ....+ ورتٍي الغْيه ورز باالٌتقام آلزم َتوًس

 ... طرنته ٌٔ اآلرر الجاٌب وًٌل

 الصي ٓارس بههاتْه السمرتٍرة ٌيهه قاوت

 يهلَ ٓهو األًهال وجال ٌٔ ربره له

نتسب ولمًه...  وسٌٍ نههًسس  ٌٔ ربرة ا

 السسوٌق احهس ارٍه بْؾل األًهال وجال

+.... 

 *** ستووووووووب

 وًتغّ ٌٔ طاب....  السسوٌق ٓارس

) السسوٌق ألحهس األػَر األخ...  اليضرًَات

 استٍراز طرنات وجهوًه اطهر ػاحب

 َيهل ٓارس( ... اليرٌب الوكي ٌٔ وتغسَر

 الهاٌٍه ةطرن ٌٔ وسٌٍ وهًسس



 إٌه بل...  وغر زارل وستحهرة  للهًسسة

 ٓقس الضرنه بتلل تًٍْصي وسَر َيتبر

 وحغل ٌْسه إخبات قغٍره ٓتره ٌٔ استقاو

نس ًٌل  ًألته أٓراز تسرل زوى بها ًلٍا ورا

 زوى بًْسه ٌْسه بًً آرر بهيًً أو

 َحب ٓارس....  الهيروٓه ًألته وي واسقه

 واَؾا...  ّطٍ نل ٌٔ وَسًهه نحٍرا أراه

 الصي السٍؤٌ اسالم وهو واحس ػسَق لسَه

 ًال َحب ٓارس....  ًهه وابي ػسَقه َيتبر

 لذقبتها تقسم وًًسوا القْوله وًص جارته

 ٌٔ ًأقا تيتبر التً والستها اال الجهٍى وآق

 وحور ناى بل...  للَاَه جصاب هو.... حٍاتهن

 الْتٍات ٓماٌت...  جاويته ٌٔ الْتٍات اهتهام

 وٌسبه ولحسبه جهاله لضسة ًلٍه تتهآت

 الهيروٓه السسوٌق ًأله وي ٓهو الهيروِ

 احالم ٓارس ٓماى...  والًْوش والهال بالسلقه



 ٓماى.....بهن وهتها َمي لن ولمًه الْتٍات نل

 ...+ ٓقف ًال َحب

 وههه بغْقه ٓارس السمرتٍرة ٌيهه أربرت

 ٌٔ بقسووه واربرها...  َأٌت أى وًلٍه للضرنه

 وساٌسه ٌٔ لحنه َترزز لن ٓهو الحال

 .... الوحٍس ًهه وابي ػسَقه

 الضسَسة بوساوته الضرنه اٌل ٓارس لٍسلّ

 .... الياوالت أٌنار لْتت التً

 جهشٌَل....:  ٌيهة َحسث وهو برسهٍه لٍرزِ

 َبسأ االجتهاو وا قبل الغْقه هسرس الورق

... 

 ٌيهه وشهبت...  اسالم ومتب اٌل لٍسلّ

 2... َرَس وا له تجهس

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



ٌٍ رُن ويل الحسَج أحب  وا أولل ال أ

 ....+أقول

 اليهل لهوقى الصهاب تستيتس ناٌت

 .... لسراسته

...:  لهها بالًسبه وؾَوـ ٓالٍوم بتأّٓ لهار

 ... سوسو َا َال وص

 ... لٍهو َا َال... :  حقٍبتها تأرص وهً َاسهٍي

...:  بلهْه ههارلْ وي ًهر ػوت لٍسهيا

 جاي اٌا... بهٍام لٍرزِ...  َاسهٍي َا استًً

 ... ويانو قغسي... احن... ويانً

 .... َال واطً...:  بإَهاء َاسهٍي

 تٍجً...  ػحابل وى تٍجً وا...:  بٍَم لهار

 ... لٍه وياٌا



 َتملو المبار أوا بسٍهاوا...:  بإستْساز ًهر

 ... َسمتو الغٍَرَي

 .... َاااااااؼ اتلن اااااوال...:  بٍَم لهار

...  ًلٍهن بضسة تؾحل َاسهٍي ناٌت

 اليٍال طبه اٌتو بس بس...:  بؾحل لترزِ

 الهوقى ٌلحق ًضاى َال...  وهللا الغٍَرة

 ... السحهه قبل

 ... قهر َا َال...:  بهٍام ًهر

...  أواوه الَاؿبه للهار ًَنر وهو أرزِ خن

 َال ...: بذبج َبتسن وهو بإستْساز لٍرزِ

 ... كْله َا وغاػه اجبلل ًضاى نهاى اٌتً

 وستْس...:  ويهن تسٍر وهً بَؾب لهار

 ... القرِ جتل

 ...+ ًلْمرة سهيتل...:  بؾحل ًهر



 وي قلٍل بيس الهوقى اٌل خالختهن لٍغل

 ... الوقت

 وتسى هًاك زال ٓها...  ٓارُا الهماى لٍجسوا

 ... الههًسسٍي باٌق حؾور لحٍي الوقت وي

 ٌٔ لٍرزِ...  بهلل ساًته ٌٔ ًَنر هوو ًهر

 زلوقتً هاجً قاٌل... زا ٍٓي راح هو...:  ٌْسه

... 

 ...! اَه وال حس وستًً....:  بتساؤل َاسهٍي

 حاجه وال ال...:  بوساوه َبتسن وهو بهٍام ًهر

... 

 تروحً وا...:  بٍَم للهار ًَنر وهو أرزِ خن

 ... طوَه لهوٌه َا الهماى تستمضًْ

 ال...:  حاجبها ترٓى وهً تْسازبإس لهار

 ... هًا هْؾل



 اٌا كب...:  اسًاٌه ًٌل َمس وهو بٍَم ًهر

 وي وٍه ٌل تجٍبً وهمي اطرب ًاوز

 ... اليربٍه

 أٌه تيلن هً...  األرري هً بإستْساز لهار

 ُاؿبه ولمًها قلٍال بٍاسهٍي االرتالء َرَس

 بإستْساز لترزِ... االوس ووقّ بسبب وًه

 ... لًْسه َجٍبها حاجه اوزً الٌل...: 

 ... المالم اسهيً اٌتً بت...:  بَؾب ًهر

 ًلٍمو حرااام ههههههه...:  بؾحل َاسهٍي

 ... اٌا هروح رالظ...  وهللا

...:  ٓمرة له جاءت وقس بذبج ًهر لٍرزِ

 ٌسٍت ًضاى ويانً هاجً استًً رالظ

 اٌتغار بإبتساوة للهار لًٍنر....  هًاك حاجه

 كالها براحتل هًا بقً ًاٌت رلٍمً....

 .... الهماى ًاجبل



 ... واطً...:  بَؾب لهار

 قهه ٌٔ لهار تارنٍي وَاسهٍي ًهر لٍصهب

 ... ُؾبها

 ...  رلْها وَقّ طذغا قلٍل بيس لٍأٌت

 اَه....:  للضذع تًنر ولن بَؾب لهار

 هتهوت طوَه وي نًت وص جابل

 ... َاسهٍي وى تْؾل ًضاى وتْلسيًً

 لٍست...  تيرٓها تؿحما ػوت لتسهى

 ... ًهر ؿحمات

 الواقّ ًهار لتجسة للذلّ لهار التْتت

 ... بضسة َؾحل رلْها

ٌٍ اٌت...:  بَؾب لهار  َا ًْرَت اٌت...  تا

 ... وماى نل ٌٔ بتقليٌل ابًً



 وجًوٌه اٌل تغسٌق هههههه...:  بؾحل ًهار

... 

 .... وجًوٌه وتقولص...:  بَؾب لهار

ٌٍ اػال اىُلق اٌا...:  بؾحل ًهار  جاي ا

 ... اوبارح ًٌل اًتصرلل

 َال اًتصارك قابله وص واٌا...:  بيغبٍه لهار

 ... ًهل وماى زا هوًَا

 وي َضسها وجسته حتً جهلتها تمهل لن

 ... اليرَؽ بغسرة لتغقسم...  بقوه َسها

نتر اٌا...:  بَؾب ًهار  بًت اى بمرهها حاجه ا

 نسا ٌلتيه لهار َا اَانً...  ًلٍا ػوتها تيٌل

نً بالصات اٌتً...   ... ٓاااههه اَاااا

 ... حاؿر... ح...:  واَهاء بذوِ لهار



...  تحسَسا هً ولها... هصا قال لها تيلن ال

 ََؾب ٓيًسوا...  وًه بضسة رآت ولمًها

 األٓمار هصة نل...  االرؾر نالرجل َغبح

 ... بذاكرها جالت

 ًلْمرة االرؾر الرجل وص اٌا...:  بذبج ًهار

... 

 ... ! وًٍي ًرٓت اٌت...:  بإٌسهاش لهار

 ناليازة...  ًاٌل ناى ػوتل...:  بؾحل ًهار

 وهو أرزِ خن...  ًاٌل بغوت ٌْسل بتملهً

 ًًٍمً تغسٌق بس...  اليسلٍه ليٍوٌها ًَنر

 ... اوووي حلوة

 أٌها أزرنت ًًسوا بسرًه ًًه لهار لتبتيس

 ... أحؾاٌه ٌٔ تقرَبا

 ... ًلْمرة االزب قلٍل اٌت...:  بذجل لترزِ



 وجًوٌه واٌتً هههههههه...:  بؾحل ًهار

 2... ًلْمرة

 وهها وَاسهٍي ًهر قلٍل بيس لٍأٌت

 تيلن ال....  بألن لهار لهها لتًنر...  َؾحماى

 .... سببه

 ... سحس َا جٍت اٌت زا اَه...:  بؾحل ًهر

 أرزِ خن...  أَوة...:  بؾحل اآلرر هو ًهار

ٌٍ لله والحهس... بجبذ للهار ًَنر وهو  جٍت ا

 ... الحلوة اليٍوى اطوِ ًضاى

نحر لهار لتذجل  ... ا

 اَه ًاول قبقاى َا اصَل...:  بؾحل َاسهٍي

! ... 

 ... لله الحهس...:  برسهٍه ًهار



 هٍقؾً ًهار...  بقً بغو...:  بهساح ًهر

 الهًسسه طَل ٌٔ ٓاهن هو...  الٍوم وياٌا

 .... وهٍٍْسٌا برؿه

 ... ًهار استاش َا تًور...:  هٍهبرس َاسهٍي

 ... الهتْاجأه للهار ًَنر وهو ًهار لها لٍووّ

 وى الٍوم اٌتو قؾو...:  بَؾب لهار لترزِ

 .... واطٍه اٌا... بيؾمو

 لسه احًا...  ٍٓي واطٍه...:  بإستَراب ًهر

 ... طَل وبسأٌاش

 لٍه هتهضً...:  بتْاجأ األرري هً َاسهٍي

 ...! لٍهو َا

 َبتسن الصي ليهار تًنر وهً بٍهبيغ لهار

 ... هصا تقول أى توقى ونأٌه... بذبج



 اجً هبقً... وٍْص...:  بيغبٍه لهار لترزِ

 ... سالم...  بيسَي

 َهسل وهو ًهار لٍوقْها...  لتهضً وجاءت

 ... َسها

 الهتْاجٍٓي وًهر لٍاسهٍي ًَنر وهو لٍرزِ

 ... طوَه لوحسٌا سٍبوٌا ويلص... :  ٓيل وها

 ... ًًهن بيٍسا وَرحال... وَاسهٍي ًهر ّلٍوو

 َتحول أى وي وروِ بيغبٍه لهار لترزِ

 اٌت...  اٌت... :  وجسزا االرؾر الرجل اٌل

 حقل وي وص ًًً ابيس لٍه نسا واسمًً

 ... تهسمًً

 ويانً اتملن ًاوز وٍْص...:  بهسوء ًهار

 ... طوَه

 ابيس...  اتملن ًاوزة وص واٌا...:  بيغبٍه لهار

ًًً ... 



 ُغب هتسهيًًٍ...:  طسَس بَؾب ًهار

 ... لهار َا احسًلل ُؾبً واتقً...  ًًل

 ًاوز...و...:  اههاره ًسم حاولت بذوِ لهار

 ..! اَه

 لالرر هتسهيًًٍ...:  قلٍال بهسوء ًهار

 وتيلق زا الهوؿوو ًضاى تقرري وبيسها

 2... بيهر

 ... اآلرر الجاٌب وًٌل

 بٍحبو نأٌه بقً طوٓتً...:  بذبج ًهر

 كول...  ًارٓها واٌا رالتً بًت زي...  بيؽ

 طوَه وَتذاٌقو بيؽ بٍحبو نسا ًهرهن

ٌٍ وَرجيو  ... تا

 ًهرها لهار أػل...  بجس...:  بتْاجأ َاسهٍي

 ... قالتٌل وا



 طرـ وص اهو واؿح هو وا...:  بذبج ًهر

 ... تقول

 رأت ٓقس... ويه تتْق وهً بإَهاء َاسهٍي

 وياك ػح...:  بإَهاء ترزِل... َحبها ًهار أى

 ... حق

 بقً تحمٌٍل وا...:  الهوؿوو ٍََر وهو ًهر

 اسهل أى إال ويرٓص اٌا...  حٍاتل ًي طوَه

 ًٍلتل وًي ًًل حاجه ويرٓص...  َاسهٍي

... 

 اٌها أرباره ترَس ال ٓهً....  بتيحلن َاسهٍي

 ... بها َيهل التً الضرنه وسَر ارت

 ًازَه ًٍله وي ااٌ أػل...ا..:  بتيحلن لترزِ

 ... اقول طرـ وص َيًً

 هً لصلل ٓقٍره اٌها هي...  بتْهن ًهر

 وال...:  بحب لٍرزِ... تقول أى وي وحرجه



 ًي اٌا احمٍلل...  بهرح لٍرزِ... َههل

 ... وَاوراٌت

 وا...  هتقوٌل اٌت ههههه...:  بؾحل َاسهٍي

 الققه زي...  الققف وي بتذاِ اٌل أولهن

 ههههه...  اليربٍه ٌٔ الٌل

 بهٍام لؾحمتها ًَنر وهو بؾحل ًهر

 ناى أػل لالسّ أَوة...:  بحسى لٍرزِ...

 الضوارو ققف وي وققه نلب ًًسي

 .... وسهوم ووات رربضته

 اٌا...  ًَهاااار بجس...:  وحسى بتأخر َاسهٍي

 ... اًرِ ومًتص اسْه

 ... قهر َا َههل وال...:  بهٍام ًهر

 ٌضوِ بًٍا َال كب...:  بإبتساوه َاسهٍي

 ... زول هًاك الٌل الحبٍبه الجهاًه

 ...+ َال واطً...:  بؾحل ًهر



 ... ! ٓههتً ها...:  بجسَة ًهار

 بس واطً اووووِ....:  بَؾب لهار

 ًضاى بس قساوهن...  ًلٍها وتارسش

 ًلٍا وًَع الٌل اروك ووؿوو وي ارلع

 .... زا ًٍضتً

 ىا...:  بإبتساوه لها ًَنر وهو بذبج ًهار

 ... اووي قرَب هللا طاء

 ... وَاسهٍي ًهر لٍأٌت

 ٌبيس وال رلغتو اَه...:  بهساح َاسهٍي لترزِ

 ... نهاى طوَه

 وهو لٍتابى...  رلغًا ال احن...:  برسهٍه ًهار

 .... حببتً نسا وص...  بذبج للهار  ًَنر

 .... أَوة اووووِ...:  بتأّٓ لهار



 جهاًه َا بًٍا َال كب...:  بإبتساوه َاسهٍي

 ... وػلو الههًسسٍي

 ...+ َال أَوة...:  بهٍام ًهر

...  الههًسسٍي تجهى وماى اٌل لٍصهبو

 وتهبف تيلو قلبها وٌبؾات َاسهٍي لتتْاجأ

 ...+ نالهغيس

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

نتًْ أى هو اليضق نتًْ وال بل ا  وًل ا

 ...+ ابسا

 رؿوي لتسلّ...  آزم ومتب ٌٔ َيهل ناى

 ... الباب تزق أى بيس

 الوٓس وى اجتهاو ٌٔ..:  وجسَة بهسوء رؿوي

ٌٍ  ... ًٓسم َا ساًه بيس األلها



 جهشٌَل...  رؿوي َا واطً....: بجسَة ًٌل

 ... الورق

 ٌٔ تقسن وهً...  الباب وتَلق رؿوي لتذرج

 تحب ال التً رؿوي تيوز أى ًٌل زارلها

 ... وجسزا تحب ولي

 ... لوقتا وي قلٍل بيس للسارل وجسزا لتيوز

 أواوها الجالس ليٌل بيهلٍة لترزِ

 ... اتْؾل الغْقه ورق زا ًٓسم َا...:   َيهل

 َا اَه ًٓسم...:  ًًها َذّْ حتً بهرح ًٌل

 ًٌل قولٌٍل َيًً ػحاب احًا...  زوزو

 ... ًلقول

 َا ويلص...:  ًٌل وًه تْاجّ بتحْم رؿوي

 ٌٔ بًٍا الٌل بالحسوز ٌحتْم رَت َا ًٓسم

 ... بس الضَل ٌقاق



 تيلن وال... بضسة تتألن زارلها ؤٌ شلل قالت

 ... السبب

 اٌتً...:  بهسوء أرزِ ولمًه....  بغسوة ًٌل

 ؟... نسا طاَْه

 ... ًٓسم َا أَوة...:  ارْته بألن رؿوي

...  رؿوي َا اٌسه َا واطً...:  بإَهاء ًٌل

 ... طَلل ًٌل اتْؾٌل

 تليي زارلها ؤٌ ًهلها اٌل رؿوي لتصهب

 ...+ بضسة َؤلهها الصي وقلبها سهاٌْ

 ... االجتهاو وٍياز لٍأٌت

 وتحهل ًٌل رلّ تتجه وهً رؿوي

 قاًه اٌل االخًاى لٍسلّ...  الهلْات

ٌٍ الوٓس وناى...  االجتهاًات  بإٌتنارهن األلها

 وسٍسات بالهاٌٍا األًهال رجال نبار َؾن

 ... اَؾا األًهال



 وص ًٌل أوه...:  بْرح الًساء احسي لترزِ

 ... االجتهاو هتيهل الٌل اٌت اٌل وغسقة

 هيهل الٌل اٌا نارولٍي َا أَوة...:  بجسَة ًٌل

...  ُاَب آزم استاش ًضاى اٌهارزة االجتهاو

 ... وماٌل اتْؾٌل

 ... ًلوطً َا حاؿر...:  بإبتساوه نارولٍي

 وٍُرة بَؾب للحوار تستهى رؿوي ناٌت

 تلل قتلت لو توز ناٌت....  تضهسها ورة ألول

 ... نارولٍي تسًً التً الْتاه

...:  لرؿوي اآلرر هو بجسَة ًٌل لٍرزِ

 ... هٍبسء االجتهاو...  رؿوي اٌسه َا اتْؾٌل

 وبالحم ٓارٌ نرسً وماى اٌل رؿوي لتتجه

 لها لتًنر...  نارولٍي الْتاه تلل بجاٌب ناى

 بهٍام ليٌل بًنرها تتجه خن بتياٌل األرري

 ...+ سةوبض رؿوي ٍُره اطيل واؿح



+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 َجرؤ نٍّ...  وًه لالٌتقام تذقف ناٌت

 نٍّ بل...  ًضقته وي واٌا وَغْيًً

 اسالم َا ولمً ستموى...  وًشٌل ٌٔ َهسزٌٍ

 ... خهي وبأي

 وى الهاتّ ٌٔ تتحسث وهً زهرة لترزِ

 تجبٌل ًاوزاك...  ًازل َا أَوة....:  وا طذع

 أَوة....  لمٍالٌٍا طرنه ًي وههه ويلووات

 نل تجبٌل بمرة...  ًًها حاجه نل اًرِ ًاوزة

 كٍب....  كبيا الحالوة ولٍل ًًها حاجه

 حاجه نل وتموى بالمتٍر اسبوو رالظ

 ... سالم َال....  ًًسي

 نسا...:  الذف أُلقت وا بيس ٌْسها ٌٔ لترزِ

 اٌا هيرٓل واٌا...  اسالم َا الضَل ٌبسء بقً

 ...+ وٍي



Flash back +.... 

 وي تيرِ أى القرق بمل تحاول زهرة ناٌت

 اٌل شهبت....  رواى الهسًوة تلل راكّ هو

 تًوي وهً وجسزا الهلحهٍي هؤالء وًسل

 ... راكْها هو وي ويرٓه

 .... نسوات به ووجهه الهلحهٍي أحس لها لٍْتح

 ..! اٌتً...:  بإستَراب لٍرزِ

نن أَوة...:  بذبج زهرة  ووؿوو ٌٔ وًاوزا

 ... ٍٓه ولٍوى ٌع لٍمن... وهن

 زهرة لتسرل...  تياٌل كب...:  بإٌبهار الرجل

 الٌل وٍي اًرِ ًاوزة اٌا...:  بذبج وترزِ

 ...! رلٍْه اَهي رواى تذقْو اورنن

 ...! ويرٓهاش...  زي وٍي...:  بإستَراب الرجل



 َوم رقْتوها الٌل البت... :  بتأّٓ زهرة

 ... اسبوو وي رقوبتها

 اسّ اٌا بس...  أَوة أَوة..:  بتصنر الرجل

 زي...  ًًها ويلووات اي ازَمً وقسرش

 ... ووٌت ٍٓها

 ووص ولٍوى قولتلل لو كب..:  بذبج زهرة

 ... تذْص وا لحس هقول

 ...! ناااام...:  الرقن وي بإٌبهار الرجل

 بقرَقتً اًرِ وال هتقوٌل ها...:  بذبج زهرة

 ... ولٍن وال ٍُر وي

 أورٌا الٌل...  هقول ال...:  بسرًه الرجل

 .... المٍالٌٍ آزم اسهه واحس ٌذقْها

 المٍالٌٍ آزم تيلن هً... بإستَراب زهرة

نبر َيلن ال ووي...  باليالن اًهال وسَر ا

 .... اآلزم طرنات ػاحب



 رقْها تري َا...:  بتساؤل ٌْسها ٌٔ لترزِ

 ...! لٍه

 ٓلوسل...:  بجسَة أواوها للرجل لترزِ

 ... ةبمر  ًًسك هتموى

 ... ويلهه َا واطً...:  بإَهاء الرجل

...  الصهي طارزة وهً الهًسل وي زهرة لترحل

 ٓهيروِ...  المٍالٌٍ آزم رقْها لهاشا تيلن ال

 ال َتحساه وي واى والقوة الجبروت ًًه

 2...! بها ًالقته وا ولمي... َرحهه

BACK +... 

 اَه ٌٔ تري َا...:  بذبج ٌْسها ٌٔ زهرة لترزِ

ٌٍ  ....+ هيرِ وسٍري بس...!  رواى َا تا

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 بْرَسة لٍتْاجأ...  المٍٓب قغره ازم زرل

 وػيس اهتهام َيرها لن...  بإٌتناره والسته

 ... الَاؿب ػوتها لٍوقْه...  لَرٓته

 َا وراَا وي اتجوزت اٌت...:  بَؾب ٓرَسة

 ...! آزم

 ....! اَه....:  بغسوه آزم

 الجراَس وضوٓتص اٌت...:  بَؾب ٓرَسة

 اتجوزت واٌل...  ًلٍل بتتملن نلها...  اٌهارزة

 ... السر ٌٔ

 ... لالسوز األرؾر وي تتحول وًٍوٌه آزم

 جرَسة...:  الياػْه قبل وا بهسوء لٍرزِ

 ...! الذبر ٌضرت الٌل وٍي

 ػح المالم َيًً...!  الذبر...:  بغسوه ٓرَسة

!... 



...:  ابسوالٍ باالرؾر َْتل بَؾب آزم

 ...! وٍٍٍٍي جرزَسززززة

 **** جرَسة...:  بذوِ ٓرَسة

 ًٌل وَرى نبٍر بَؾب هاتْه آزم لٍهسل

 ... األطذاظ أحس

****  جرَسة وسَر تجبٌل...:  بَؾب لٍرزِ

 ... والرجاله اٌت ًلٍه وًلن الهذسى ًٌل

 ... بضسة ُاؿب وهو الذف لٍَلق

 جاوبًً آزم...:  الَؾب ببيؽ ٓرَسة لترزِ

 ...! وراَا وي ٓيال اتجوزت اٌت...  السؤال ًٌل

 ... أَوة....:  وبروز بَرور آزم

 ....!!! اٍٍٍٍٍَه..:  بغسوه ٓرَسة

 ٓرَسة َا سهيتً وا زي...:   الًبرة بًْس آزم

 ... اٌام ًاوز ًضاى ازٌل ًي... هاٌن



 قهه ٌٔ ٓرَسة تارنا ُرٓته اٌل لٍغيس

نٍس...  الغسوة  أى وستحٍل...  َهسح أٌه ا

 ... وستحٍٍٍل.. َتسوج

 ..... وستحٍٍٍٍل ال ال...:  بَؾب ٓرَسة لترزِ

 ... وجسي وتهاتّ هاتْها لتهسل

 ..! حببتً َا أَوة...:  بذبج وجسي

 ٓيالااااا اتجوووز آزم...:  بَؾب ٓرَسة

 وغسقه وص اٌا.....  برووووز بمل وبٍقولهاٌل

 ... وستحٍٍٍل... 

 قًاو ّرل ببراًه ارْاه...  بذبج وجسي

 اى حاسس نًت اٌا حببتً َا... :  الحسى

 .... حقٍقً الذبر

 َيهل ازاي هيرٓه اٌا......:  نبٍر بَؾب ٓرَسة

 وجسي وى الذف لتَلق....  وراَا وي نسا

 ... بضسة ُاؿبه وهً



 َبتسن وجسي ناى... اآلرر القرِ ًٌل أوا

 ... ورازه اقتراب ًٌل ووطل بذبج

 الباب وتسق.. . آزم ُرٓه اٌل ٓرَسة لتغيس

 الب َحهل جالسا لتجسة... بَؾب وتسرل

 ... ًهله وَتابى راػته توب

 اٌت وال... بجس اتجوزت اٌت...:  بَؾب ٓرَسة

 ... زوً وتحرق ًلٍا تيمًي ًضاى نسا بتقول

...:  لها ًَنر ولن ًهله َتابى وهو ببروز آزم

ٌٍ تحت قولتلل اٌا اهي  .... اتجوزت ٓيال ا

 وازاااااي وٍٍٍٍي...:  بَؾب ٓرَسة

 ....وتقولٍٍٍٍٍص

....:  زارله ٌٔ وا ًمس ببروز لها ًَنر وهو آزم

 َا حٍاٌت ٌٔ تسرٌل حقل وي وص اهي

 وحْالتل طَلل طؤٌ روحً...  هاٌن ٓرَسة

 ... الهههه



...  الهوؿوو وتٍَرش آزم...:  بَؾب ٓرَسة

 اٌا ًلهً ٍُر وي تتجوزها الٌل زي وٍٍٍٍي

 ..!.. حس اي وًلن وارتل

 هاٌن ٓرَسة َا هقولل وص واٌا...:  بَرور آزم

نهل ًاوز ًضاى وَال....   ... هسوء ٌٔ طٌَل ا

...  آزم َا لوحسي هيرِ اٌا...:  بَؾب ٓرَسة

 ... هتًسم وػسقًً

 2... اَسَل ٌٔ الباب رسي ابقً....:  ببروز آزم

 الَؾب وي تًْجر تماز وهً ٓرَسة لتذرج

 ... رقن وتقلب هاتْها لتهسل... 

 ... اآلرر القرِ لٍرز

 وي اتًٍي ًاوزة...:  بَؾب ٓرَسة لترزِ

 اٌت الٌل...  أَوة...  ابًً آزم َراقبوٌل رجالتل

 بٍروح هو اًرِ ًاوزة بس هٍوػلل ًاوزة



 وْهووووم...  وٍي وبٍقابل وًٍي وبٍجً ٍٓي

!... 

 وطر بَؾب تتًْس وهً... الذف لتَلق

 2... ومتوم

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ٓلن...  ػسَقتها ًٌل ًٌل بضسة حشًَه ناٌت

 لتسهى....  ًًها اربار اي بيس إلٍها َغل

 ... تمرهها باتت التً هاتْها رٌات

 ًاوز وحهس َا أَوة... :  بهلل تجٍب وهً وٍار

 ...! اَه

...  حٍاٌت َا اطوٓل ًاوز...:  بذبج وحهس

 واٌا زًالٌه اٌل نْاَه.... نبٍر بذبج لٍرزِ

 ًضاى نهاى واػالحل....  لٍمًً أهوى ًاوز

 وتانس وْاجأة ًاولل اٌا بغراحه...  زًلتل

 ... هتيجبل اٌها



 واوا وي استأشى هبقً...:  بهسوء وٍار

 ... وٌتقابل

 ... حببتً َا واطً...:  بذبج وحهس

 ... نبٍر بضر َبتسن وهو ويها الذف لٍَلق

 ...! اَه ًٌل ٌاوي نبٍر َا ها...:  ػسَقه لٍرزِ

 .... رٍر نل...:  ذبجب وحهس

 ....+ وسترَحلل وص...:  بضل ػسَقه

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ٌٔ...  لجاويتها للصهاب تستيس ناٌت  زارلها و

 أى وهو.... وا َوم ٌٔ تحقٍقه تأول نبٍر حلن

 ... االَام وي َوم ٌٔ نبٍرة ػحٍْه تموى

....:  ُرٓتها رارج وي اروها ػوت لتسهى

 ...! لسه وال رلغتً ٌسي َا بت



 َال رلغت أَوة...:  تذرج وهً بهرح ٌسي

 ... هسوق الٌل اٌا بس... نبٍر َا بًٍا

ٌٔ...:  بإستَراب ازهن  ...! تسوٌق بتير

 اجرب أوا َهمي بس ويرٓص...:  بهرح ٌسي

 هههههههه بيرِ اكلى

 بقٌل اٌتً بت َا ههههههه....:  بؾحل ازهن

 وهللا ًلٍمً هتقؾً االٓالم بقً هبل

ٌٍ حاسس  .... سًٍها ٌٔ ًاَص ا

 بتوو َا الجس سٍبتلمن....:  بؾحل ٌسي

 زناترة نلمن ًسل ٍٓمن حس ٌٔ وا اال الجحج

 ... زا القرِ اَه نسا جس

 َرؿٍمً َيًً هههههههه....:  بؾحل ازهن

 اووته ٌمته للهرَؽ اقول ًهلٍه بيهل واٌا

... 



....:  ؿاحمه تًْجر وهً ٌسي

 ًٓسم َا لالسّ...  نسا تذٍل ههههههههههههه

...  تقوم هتيرِ ووص طلل ًًسها الهسام

 بالله اال قوة وال حول ال...  َقولل الراجل َقوم

 راجل َا وياك بهسر...  ًلٍه ترز واٌت... 

 ههههههههههههه واتت وراتل

 ههههههههههه....:  ؿاحما ًَْجر وهو ازهن

 ..... كبٍيً نسا وجًوٌة اٌتً زواُل َذربٍت

 ههههههههههههه نٍغري ال...:  بؾحل ٌسي

 لسه اٌتو...:  بَؾب والستهن لتأٌت

 َا الهحاؿرات ًٌل هتتارري...  وهضٍتوش

 .... ازهن َا طَلل ًٌل هتتأرر واٌت...  هبله

 حاجه وٍيهلص اوتحاى زا ال....:  بهرح ٌسي

 هههههه



 واحسة وي اَه هستًً.....:  بؾحل االم

 .... وجًوٌة

 ًٌل َؾحل الصي الزهن تًنر وهً لترزِ

 وبيسها االول ٌسي وػل ازهن....:  أرته جًوى

 ... وًها بالل رس....  الهستضًْ ًٌل روح

 هً بس....  واوا َا حاؿر....:  بؾحل ازهن

 .... اٌا وص وًً بالها تارس الٌل

 ؟ واسقه وياك حؾرتل....:  بؾحل ٌسي

 ؟ وحال جسا جاوس

 ههههههههههههه....:  ؿاحما ًَْجر وهو ازهن

 ارره َا بًٍا َال......  ههههههههههه  ربٍتلَذ

 ههههههههه ػبري

 أزهن وَوػل...  الهًسل وي االخًاى لٍذرج

 .... لليهل َصهب خن....  الجاويه اٌل أرته



 ٌٔ لترزِ....  وسرًه السٍارة وي ٌسي لتذرج

 زا اتأررت َلهٍوووووي...:  تجري وهً ٌْسها

 ..... طاوروا وًً هٍتيهل اٌا

 بجاٌبها َهر بضذع وًً وىز لتغقسم

 .... َسها وي المتب وتقى....

 ارٍرا...  االوتحاى زاهٍه ٌٔ...:  بهرح ٌسي

....  سًٍي ٢ وي استًٍتها الٌل اللحنه هيٍص

 ... وهو اٌا المتب ٌلن وهًًسل

...:  سٍره َمهل وهو بَؾب الضذع لٍرزِ

 ٌٔ الضذع لٍصهب...  ًاوٍه َا تْتحً وص

 .... إلٍها االلتْات زوى كرَقه

 رس وال وال لٍه لٍه...:  وورح بَؾب ٌسي

 ... َالاااا تيااٌل



 للجاويه وتصهب بًْسها نتبها تلتقف لتًسل

 اللحاق اول ًٌل تجري وهً وجسزا

 ....+ َبسأ أى قبل باالوتحاى

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ٌٕ ًالهً نل اٌتً  ....+ واػسقا

 لٍتصنر....  َيهل ُرٓته ٌٔ جالسا ناى

 لٍؾحل القوَل الضير ػاحبه الهجًوٌة

....  الهجًوٌه وواقْها َتصنر وهو ًلٍها بضسة

 ٌٔ همصا اؿحل الْتاه تلل جيلتًً نٍّ

 ... اسبوو وي اقل

 آزم لٍتجه....  بالذارج ػراخ ػوت لٍسهى

 ... بإستَراب الذارج اٌل

 ونبلو القغر زرلو وحراسه اسالم لٍجس

 ..... والسته



 روااااااااى ٍٍٍٍٍٍٍٓي....:  بَؾب اسالم لٍرزِ

 ...! ااااااازم َا

 ٌٔ التجوزك وربًا وتياٌل وًها ٓونل ابًً َا)

 ��� وتذقْص ًضاى بٍتًا ؤٌ الٍوم ٌْس

) 

~~~~~~~~~~~~٢ 

 وياز الهْروؼ ًضاى بقً ٌيتصر كٍب

 تيباٌه نًت وهللا بس اوبارح ناى الرواَه

نهل وقسرتص  +� ا

 ❤ ٍٓالرواَات اوا � َوٌس اَه. بقلهً

+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤ ًضر التاسية الحلقة

 ❤ + ًضرة التاسيه الحلقة



 ونبلو القغر زرلو وحراسه اسالم آزم لٍجس

 ..... والسته

 روااااااااى ٍٍٍٍٍٍٍٓي....:  بَؾب اسالم لٍرزِ

 ...! ااااااازم َا

...  ٓيله لها بالذٍر توحً ال ٌنرة آزم له ٌنر

 الَاؿبه اسالم ٌنرات تحت إلٍه اتجه خن

 ... بضسة

 ٌٔ الهوؿوًه االرأل أحس اٌل آزم اتجه

 قسوا واؿيا ًلٍها وجلس القغر وسرل

 اسالم حراس ٌنرات تحت... األرري ٓوق

 المٍالٌٍ آزم هو وي َيلهوى ٓهن وًه الذأْة

 التً اسالم وٌنرات...  والًْوش القوة ػاحب

 .... آزم ًٌل ءبالقؾا توحً بل بالذٍر توحً ال



 لحراس نالوه َوجه وهو بَؾب آزم لٍرزِ

 اٌتو واًرٓو وهو اٌت سالحل ٌسل...:   اسالم

 .. وٍي قسام وواقٍْي وٍي قغر زرلتو

 جهٍيا ٓهن بذوِ سالحهن الحراس لًٍسل

 َستقٍى ووا المٍالٌٍ آزم هو وي َيرٓوى

 ... بهن ٓيله

 اٌا...  لٍٍٍه السالح ٌسلتو اٌتو...:  بَؾب اسالم

 ... اُبٍة طوَه جاَب

 اٌا نوَس ًارٍٓي هن ال...:   وُرور ببروز آزم

 لسه وحسابهن...  اَه ٍٓهن اًهل وهمي

 خن...   هاٌن ٓرَسة ٌٔ ًهلوه الٌل ًٌل وياَا

 أواوه ُاؿبا الهضتيل اسالم اٌل ٌنره وجه

 اوووي تقل حسابل أٌت إٌها...  ببروز وارزِ

 ... السٍؤٌ ابي َا



 وي واوسمه نبٍر بَؾب إلٍه اسالم لٍتجه

 لٍرزِ...  وجهه ٌٔ بضسة وؿربه قهٍغه

 ٍٍٍٍٍٍٍٓي....:  والٍابس باالرؾر ٓتل بَؾب

 ... ٍٍٍٍٍٍٍٓي وزَتهاااااا ٍٍٍٍٍٍٍٓي روااااااااى

 آزم تْازي ولمي أرري ورة لٍؾربه وجاء

 ... وجهه ٌٔ ؿربه له وسسز بههاره الؾربه

 سَسةً ورات َؾربه وهو بَؾب آزم لٍرزِ

 .... لسااااٌل ًٌل وراااااٌت سٍرة وتجبص....: 

 له َسسز وهو اآلرر هو جارِ بَؾب اسالم

 وستحٍٍٍٍٍل ازاااااي وراااااتل....:  اللمهات

 .... رقٍبتً زي

 آزم ناى.....  نبٍر طجار ٌٔ االخًاى لٍسرل

 رواى ًي قاله لها نبٍرة بٍَرة اسالم َؾرب

 جيله الصي السبب وا َيلن وال رقٍبته اٌها

 .... همصا ََؾب



 التً ازم والسة بتسرل بًٍهن الضجار لًٍتهً

 تذقف وهً نبٍر بذبج الحوار تتابى ناٌت

 .... وا لضٍّ

...:  رًْ بذبج وترزِ... بًٍهن حأال لتقّ

 .... جهااااااًه َا رالااااااظ

 الهضتيل السالم ٌنرها توجه وهً أرزِ خن

 رَت َا اشاست َا اٌت...:  الَؾب وي أواوها

 وٍي بٍت ٌٔ اٌت وتيرِ ٌْسل تحترم

 ٍُر وي واوضً حراسل رس واتْؾل...

 ... طوطرة

 رواى ٍُر وي ههضً وص...:  بَؾب اسالم

 ... رقٍبتً ٍُر وي ههضً وص... 

 قال أى بيس جارِ بَؾب إلٍه ازم لٍتجه

 وها وجهه ٌٔ بضسة وَؾربه...  األرٍرة نلهته

 وناز....  ٓههو أٌْه وي زوا ًَسِ اسالم جيل



 اقتحهت أى إال أرري ؿربه إلٍه َسسز أى

 ... َْيله ًها آزم واوقْت القغر الضركة

 وتقسم حؾرتل باطا ازم...:  بحصر الضركً

 ... بالذقّ بالٌ ٍٓل

 بذبج اسالم ابتسن بًٍها...  ازم والسة لتتْاجأ

 ٓيل رز اي َبس لن الصي آلزم ًَنر وهو

 .... نيازته والَرور البروز سوي

 ...! البالٌ قسم ووٍي...:  بَرور آزم لٍرزِ

 ورَج هو وي َيلن ٓهو بذوِ الضركً

 اليالن ٌٔ اًهال رجل واطهر المٍالٌٍ طرنات

.... 

 السٍؤٌ اسالم...ا...:  بذوِ الضركً لٍرزِ

... 

 ...! وٍي والهذقوٓه...:  َترنه لن ببروز آزم



...  رلٍْه اَهي رواى....:  بحصر الضركً

 التحقٍق ًضاى القسن ٌٔ وقلوب وحؾرتل

 ... الهوؿوو ٌٔ

 بذقّ بتتههوٌٍ اٌتو...:  وربج بَرور آزم

 ...! النابف حؾرة َا وراٌت

 هًحتاج باطا َا ويلص....:  بذوِ النابف

 .... اإلخبات ًضاى...  الجواز قسٍهه

ٌٍ...  تهام...:  بذبج آزم  ... هجٍبهالل خوا

 بغوت الذازوات احسي ًٌل آزم لًٍازي

 اليهل حقٍبة إحؾار وًها وَقلب...  ًاٌل

 االور الذازوة لتًْص.... ُرٓته وي راػته

 ... واَهاء بذوِ

ٌٍ  السالم ًَنر وآزم نالساًات ورت خوا

 ًَنر واسالم... باالٌتقام وتوًس وُرور بذبج



 قتله ًٌل زارله ٌٔ َقسن وهو بَؾب آلزم

 ... وًه واالٌتقام

 الحقٍبه تحهل وهً وسرًه الذازوه لتأٌت

 ٓتحها الصي.....  المٍالٌٍ آزم لرٍٔسها وتيقٍها

 وهو للنابف واًقاها بٍؾاء ورقه وأررج

 ... بتوًس السالم ًَنر

ٌٍ  إلٍه ٌنر الصي الزم الورقه النابف واًاز خوا

 ... بَرور

 اسٍْي احًا...:  وروِ بحصر النابف لٍرزِ

 واوًسك...  باطا آزم َا الزًاجل اووي

 هٍارس واال حؾرتل ٍتلب هٍتيرؼ وحسش

 ... جسأه

 النابف حؾرة َا اَه تقغس....:  بغسوة اسالم

!... 



 وٓيال ونبوـ الجواز ًقس...:  برسهٍه النابف

 خن...  وراته تبقً بالذقّ ًًها الهتبلٍ

نهل  ابًً َا أوًٌل... لحراسه ًَنر وهو أ

 هاته باطا الزم َتيرؼ حس واي زا القغر

 ... الحبس ًٌل

 النابف كلبه وا وًَْص برسهٍه راالر لٍووّ

 ... وٓرَقه النابف لٍرحل... 

 الّ تحهل وابتساوه بذبج ًَنر ناى آزم أوا

 ػسوته قهه ٌٔ زال وا الصي السالم  ويًً

.... 

 ًٌل هياقبل لسه اٌا....:  بَؾب آزم لٍرزِ

 لٍا وتيرؿل زي بالقرَقه القغر اقتحاول

 ... بالؾرب

نٍس اٌت...:   وُؾب بغسوة اسالم  ًهلت ا

نٍس...  نسا  .... ًًها ُغب توآق رلٍتها ا



 وهللا...  آزم َا هًسول اٌا....:  بَؾب وتابى

 ... لتًسم الينٍن

 ابي َا ارنبه رٍلل ٌٔ وا اًٌل...:  ببروز آزم

 ووسهيص...  بَؾب تابى خن....  السٍؤٌ

ٌٍ رواى اسن  وراٌت زي ًضاى لساٌل ًٌل تا

 ... ٓاااااهن

 ... وراااااتل وتقوووولص..: .. بَؾب اسالم

 أى إال...  ؿربه وطل ًٌل وناى إلٍه اتجه خن

 القغر بحهاَه الهملٍْي النباـ أحس أوقْه

 ... القغر رارج لٍسحبه

 بس باطا اسالم َا اسّ اٌا...:  بأسّ النابف

 ... النابف حؾرة اواور زي

 َتوًس وهو بَؾب القغر رارج اسالم لٍتجه

 المٍالٌٍ آلزم الغْيه زور  ورة الّ باالٌتقام

....2 



 ... القغر بسارل اوا

 َضير ناى... اسالم وي ُؾبه قهه ٌٔ آزم ناى

 ًٌل رواى إسن شنر نلها به الْتل َوز أٌه

 قام وي وأٌه رقٍبته اٌها َيلن هو...  لساٌه

 سببه َيلن ال بَؾب َضير ولمًه...  بذقْها

 حتً... احس اي لساى ًٌل اسهها شنر نلها

 الضيور هصا تْسٍر وا َيلن ال...  والسته

 وًه بأرصها ألحس َسهح لي أٌه َيلن ولمًه

 اسالم وي بها وسًٍتقن ٓقف حقه وي هً

 لٍذرج...  الًهر وتحسي تجرأ الصي السٍؤٌ

 َيلن ال نبٍر بضوق الٍها وتجهها القغر وي

 .... طيوره تْسٍر

 لتصهب...  وا لضٍّ تذقف ناٌت...  والسته أوا

 وا طذغا وتحازث هاتْها هسلوت لَرٓتها

+... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 وال... ًلٍممغبري سٍغبر احس ال

نبهصا  وًل بالتقرب وَستهر الجْاء احسسٍرا

 نها َحبل احس ال...  ببساكه ألٌه  ... وحٌل

 + ❤��� احبل

 الهستضًْ ٌٔ رحهه ُرٓه اٌل احهس اتجه

 َجيلها بضمل تيآت قس اٌها لٍذبرها

 بال هً لتووّ...  لهًسلهن تيوزل تتحرك

 اٌل ويه لتيوز...  نحٍرا استَرابه أخارت وبااله

 احهس َحهلها الهًسل اٌل لتسلّ...  الهًسل

 لٍسلّ...  ُرٓتهن اٌل بها وَغيس ورة ألول

 ... الباب وََلق الَرٓة اٌل

 الذساوه هبيتلل...:  جازة بًبرة احهس

 ... ههوول تٍَري تساًسك

 بأسهه رحهه لتغرخ...  ًًها لٍبتيس اتجه خن

... 



 ... استًً...  احهسزززز....:  ًالٍه بًبرة رحهه

 بلهْه لٍرزِ...  وسرًا إلٍها َتجه وهو احهس

 اكلبلل وجيانً حاجه ٌٔ حببتً َا والل...: 

 ... السنتور

 ارزٓت ولمًها... نالوه وي بإستَراب رحهه

 ترجيًً بس ًاوزاك نًت ال...:  وبااله بال

 وص واٌا اوؿتً وص زي ًضاى اوؿتً

نوى حابه  .... هًا ا

 اًهٌل اٌهارزة ووي... ال...:  آورة بلهجه احهس

 ... هًا وهتْؾٌل هًا هتباٌت اٌل حسابل

 وص لو...:  األرري هً بتحسي رحهه

 ... بًْسً اٌا هرجى اوؿتً هتوزًًَ

 السرَر ًٌل وي قلٍال وتحرنات جهلتها قالت

 سرَره ًٌل وجسزا وَؾيها احهس لٍحهلها... 

... 



 رحهههههة.... :  ُاؿبه تحصَرَة بًبرة لٍرزِ

....  وتستْسٌٍٍٍٍص ويانً ػبري ٌْس اٌا

 هًا هحبسل َأوا قولت وا زي هًا هتْؾٌل

... 

 ...ل قولتلل....:  بتحسي رحهه

 بها ققى ُاؿبه وتلهْه بقبلة احهس لٍوقْها

 االبتياز هً لتحاول...  ٓهه ٌٔ نالوها بقٍه

...  قلبه ًٌل ووؿيها َسها اوسل لمًهو ًًه

 َبتيس لن ولمًه ًًها إبيازه رحهه حاولت

 ٌحوه وجصبها بقبلته تيهق بل ًًها

 وتلّ ورة ألول األرري هً ويه لتتجاوب...

 ازرار تْل احهس َس لتهتس....  ًًقه حول َسها

 بلهْه َقبلها وؿيه ًٌل وازال وهو بلوزتها

 أٌه وهو رساله لها َوػل أى َرَس ونأٌه

 اطتاق...  لضْتٍها اطتاق... نحٍرا لها اطتاق

...  له وتحسَها ليًازها اطتاق...  لهصاقها



 اطتاق...  ناللٍل السوزاء ليٍوٌها اطتاق

 اٌص لمل اطتاق...  االسوز الَجري لضيرها

 .... ٍٓها

 ورة ألول...  ارر ًالن ٌٔ ناٌت األرري وهً

 ترَس ال اٌها حتً القرَقه بتلل ويه تتجاوب

 اال باألواى تضير تيس لن نأٌها...  ًًها ابتيازه

 باألواى َضيرها وي ٓقف وهو هو ويه

 َضيرها وًه حرنه نل أحؾاٌه قبلته...

 تْسٍره تستقٍى ال ارر وإحساس باألواى

 ... ٓضٍٓا طٍٓا بسارلها ًَهو

 الليًٍه البلوزة تلل لتشَل احهس َس لتهتس

 لٍسٓي...  االبٍؽ الهروري ًًقها تَقً التً

 التً السهور رأحة َستًضق ًًقها ٌٔ وجهه

 ًًقها لٍقبل...  الرأى جسسها وي تذرج

 ٍٓها َبحه كوَله ٌاًهه قبله االبٍؽ الًاًن

 لحناتهن لٍققى....  لها وحًًٍه اطواقه



 وي أٓاقتها التً الباب ربقه تلل الرأيه

 به تضير ناٌت الصي اآلوي الورزي ًالهها

 ٌْسها وتَقً بضسة ًًها لتبيسه...  ويه

 ... وجسزا ببلوزتها

ٌٍ وتلهسًٍص...:  بَؾب رحهه  ٓااااهن تاااا

 أوا ٌْسً وبمررره بمرررهل اٌا ًًً ابيس

 ... بتلهسًً

 حاجبٍة احسي َرٓى وهو بذبج احهس

...:  جهاله أههرت رأيه وسٍهه بإبتساوه

 ... الٌل وٍي اوال...!  وهللا

 سسسمتاسس...:  بغراااخ هً لتقاكيه

 وص....:  وتحسي بَؾب لتمهل...  وتمهلص

 بقً ًًًٍٍٍ ابيس....  بتقول وا زي راًَة اٌا

 ... حاٌل ٌٔ وسبًً



 اَاز وَجري...  اللحنه تلل ٌٔ الباب لًٍْتح

 ببماء َرزِ وهو لٍياٌقها...  وسرًا بإتجاهها

 َا قغسي...  واوا َا اوووي وحضتًًٍ...: 

 ... رحهه

 ررياأل هً تبمً وهً رحهه

 نهاى واٌت...:  اووي بحًاى  وتحتؾًه

 َا واوا قوٌل...  إَاز َا اوووي وحضتًً

 ... اٌهارزة وي واوتل اٌا...  حبٍبً

 َوز ناى....  وحًاى بصهول َراقبها احهس ناى

 وَجري الغٍَر ابًه احؾاى وي َذقْها لو

...  سواهها احس َيرٓه ال وماى اٌل بيٍسا بها

...  َيضقها بل حبهاَ نن لها َقول أى َرَس

 القرَقه بتلل حٍاته ٌٔ اورأة تجصبه ورة ألول

 وي وحسها وهً هً...  الهًَاكٍس نها

 اٌص نل وتسرق قلبه تذقّ أى استقاًت

 لو تهًً ولمًه لهاشا َيلن ال...  ٌحوها ٍٓه



 تبقً واى ولسته التً اوه هً ٓيال تغبح

...  اًترِ ٌين...  قلبه ؤٌ وويه لالبس بجاٌبه

 حب بل...  ًازَا حبا لٍس َحبها أٌه ترِاً

 تموى أى القرق بمل َرَس ًاطق حب تهلل

 البضر نل ًٍوى ًي َذبٓها اى...  وحسه له

 اليضق قواًس وَيلهها... بقرَقته وَيضقها

 وي جسَسة رحهه َسه ًٌل لتولس جسَس وي

 ... تيلٍهه

 أحؾاٌه ٌٔ َأرصها وهو اال بًْسه َضير لن

 وهً ًًه هً لتبتيس. .. قالته وا نل رُن

 اوام احتؾاٌها وي لٍضسز...  ػسره ٌٔ تؾربه

 ًًها لٍبتيس...  بإستَراب لهن ًَنر الصي ابًه

 ... الوقت وي قلٍل بيس

 بالل رسي...:  زاويه وًٍوى بحسى وَرزِ

 ... زلوقتً ههضً اٌا...  رحهتً َا اَاز وي



... :  وًه ُؾبها نل تًاست وقس بلهْة رحهه

 .!.. ٍٓي راَح

 ارلع الضرنه هروح....:  بإبتساوه احهس

 ولو ٌْسل وي بالل رسي...  طَل طوَه

 اٌا الذساوه ًٌل ٌازي حاجه احتاجتً

 ... وًل بالها تارس ووػٍها

 نن...  احهس َراها ورة ألول بإبتساوه رحهه

 تبتسن ًًسوا الجهال ورأيه جصابه هً

 استاش َا واطً... :  االسوز الضير ػاحبه

 ... ْؾلات احهس

 اػال وًل اػَر اٌا اَه استاش...: بهساح احهس

 ههههه

 اَاز زا...  سالم َا ههههه...:  بؾحل رحهه

نبر اٌت ًارِ  اَسو َا ػح... سًه بمام وًً ا

... 



 بابا َا سًه 2٢...:  االرر هو بؾحل إَاز

 ههههه

 طوِ ابقً إَاز َا واطً...:  بهساح احهس

ٌٍ ليب هٍجبلل وٍي  ... تا

نبر هً ال ال ال...:  سرًهب إَاز  .... ويلن َا ا

 كٍٍٍب نسا بقً هههههههه....:  بؾحل رحهه

 ... تاٌٍ ههضً اٌا... 

 وبًْس الوقت ٌْس ٌٔ واَاز احهس لٍسرو

 ... الاااااااااااااااا...:  الغوت

 إٌل تحولت...  بإبتساوه لهها رحهه لتًنر

 .... نبٍرة ؿحمة

 تقوٌل مريٓ ابقً...:  األرر هو بؾحل احهس

ٌٍ نسا  ... السسوٌق احهس حرم َا  تا



 بساَه طٍّ نل تًاست وقس بؾحل رحهه

 هههههههه...:  طٍّ لمل لحسٌها ُؾبها وي

 السسوٌق احهس استاش َا َيًً اَه وهتيهل

.... 

 وص اٌتً وجًوٌه َا بالش وا...:  بذبج احهس

 ... قسي

 ًٌل اػال بؤ اٌت هههههه...:  بؾحل رحهه

 طَلل ًٌل روح بابا َا َال.... الْاؿً

 ههههه...

 ... رحهه َا واطً...:  بذبج احهس

 ًٌل بجاٌبها الجالس إلَاز بًنرة اتجهه خن

 .... بضسة َؾحل السرَر

 اوؿتل ًٌل روح إَاز...:  بجسَة احهس لٍرزِ

 ... َال

 .... بابا َا حاؿر...:  بإَهاء إَاز



 الباب وََلق الَرٓه رارج اٌل اَاز لٍتجه

 لها بغسوه تًنر ناٌت رحهه أوا...  رلْه

 ... حسث

...  بذبج َبتسن أواوها الواقّ ألحهس لتًنر

 نًتً...:  َقول وهو...  وجسزا وًها لٍقترب

ٌٍ ااه... بقً اَه بتقوٌل  ... الْاؿً ًٌل بؤ ا

 ًلى وتقّ بسرًه وماٌها وي رحهه لتقوم

 ... السرَر

 .... نسا قال وٍي ال ال...:  وسرًه تقول وهً

 ولمًه وًه تجري حتً لتتحرك وجاءت

 السرَر ٓوق َقّ وهو وسرًا اوقْها

 لٍؾيها....  نبٍرة وبلهْه وسرًا وَحهلها

 رحهههههة...:  بَؾب وَرزِ السرَر ٓوق

 الهستضًْ وي راجيه لسه اٌتً بالل رسي

.... 



 ... حاؿر... ح...:  بألن رحهه

 برٓق السرَر ٓوق َؾيها وهو احهس لٍرزِ

 ... بوجى حاسه...: 

 ... أَوة...ا...:  وبماء بحسى رحهه

 زاوية بيٍوى أحؾاٌه ٌٔ َأرصها وهو احهس

 اوووي ُبً بجس اٌا....  ًهري َا اسّ اٌا...: 

 .... ساوحًًٍ

 هً أحؾاٌه ٌٔ رأسها تسٓي وهً رحهه

 وص.... احهس َا اوووي أشَتًً اٌت...:  األرري

 .... قازررة وص اساوحل قازرة

 ونأٌها...  أحؾاٌه ٌٔ وهً ربإٌهٍا لتبمً

 هو حؾًل سٍنل حسث وهها أٌه تذبره

 واٌمساري حشٌٍ ٌٔ حتً ٌل الوحٍس الهلجّ

 .... وًل



 ونأٌه احتؾاٌها وي َضسز وهو بحسى احهس

 وابسا زأها بجاٌبها سٍنل أٌه َذبرها

 ... زأها وسٍحهٍها

...  رحهتً َا اوووي اسّ اٌا...:  بحسى لٍرزِ

 اوًسك...  بألن ًٍوٌه ؽََه وهو أرزِ خن

ٌٍ اٌتً لو اال تاٌٍ هقربلل وص  اقربلل ًاوزا

.... 

 وحسى بَغه هً لتضير...  ًًها ابتيس خن

 ٌٔ وًه حسث وها لٍس نبٍر

 تيلن ال...  اآلى لها قاله وها ولمي...  الهاؿً

 حشًَه حقا ناٌت ولمًها الضيور هصا سر وا

 .... قال لها

 الباب ََلق ووه وَرحل...  ًًها هو لٍبتيس

 ال...  واٌهٍار بضسة تبمً وَترنها....  رلْه

 ام...  بًاره وتحترق وًه تقترب هل تيلن

 ال...  إلٍه وطوقها بًارها وتحترق ًًه تبتيس



 حشًَه حقا ناٌت ولمًها الضيور هصا وا تيلن

 َتيلن اى ًلٍه َجب ولمي....  بجاٌبها وترَسه

 نها رأًات حوي ٌساء جهٍى لٍست اٌه

 2.... نلٍا َتٍَر اى َجب....  يتقسَ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+ 

 ؤٌ نٍّ ولمي...أالاتصنرك ٌْسً ًاهست

 .... اسهل ٌْسه اليهس

 وجسته ًًسوا ػسوتها قهه ٌٔ َاسهٍي ناٌت

 َتقلى أواوها الهيتاز بضهوره َقّ

 وهو َسه ٌٔ الصي الهذقف واٌل للهوهٍْي

...  البًاء ٍْهنٍ لهن وَضرح الهوقى إٌل َضٍر

 بيس اليٍوى لَه وي واه...  ًلٍها ٌنره لٍقى

 وحبة وًٍوٌه إلٍها ًَنر هل...  اإلطتٍاق

 وا بإتجاه وًَنرو األور الجهٍى لٍالحم ًلٍها

 ػاحبه هً لٍجسوها رٍٔسهن إلٍه ٌنر



 هً لتًنر...  الهتوهجة الذؾراء اليٍوى

 جاسر إٌل ٌنر ًهر أوا....  نبٍر بذجل بيٍسا

 تلل ٌنراته وي نبٍر بضل اليهل ٌٔ رٍٔسه

... 

 واقٍْي...  اٌتو...:  ًاٌل بغوت جاسر لٍهتّ

 تيرٓو ًضاى تيالو اتْؾلو...  لٍٍٍه ًًسنو

 .... ازاي هٍهضً الضَل

 الصي ًهار ويازا بإتجاههن الجهٍى لٍتقسم

 الهجًوٌة تلل ورغوػا...  َراقبهن بقً

 ... االكْال تضبه التً القغٍرة

 وقْت َاسهٍي حم ولسوء...  هالٍ لٍتجهو

 ... أواوه

 الهرة... :  حازم ًاٌل بغوت جاسر لٍهتّ

 ًضاى الضَل وماى ٌٔ نلمن تتجهيو الجاَه

ٌٍ هيٍس وص  ... تا



 التً َاسهٍي بًٍهن ووي الجهٍى لٍووّ

 إلٍها الهغوبه ٌنراته وي رجال تهوت نازت

 ووي شلل الحنوا أٌهن حتً الجهٍى زوى وي

 وي ٍُنا َضتيل ناى الصي ًهر بًٍهن

 ... َاسهٍي حبٍبته تجاه الهغوبه ٌنراته

 .... اليهل رقه طرح وي جاسر لًٍتهً

...  اليهل رقه زي...:  الضرح ٌهاَه ٌٔ لٍرزِ

 خن...  هللا طاء إى بمرة وي هٍبسء التًٍْص

 َا وْهووووم...  قأال لٍاسهٍي ٌنره وجه

 ....!بضههًسسٍي

 َا وْهووووم ...: واحس بغوت الجهٍى لٍرزِ

 ... جاسر بضههًسس

 بًٍهن ووي الهماى وي الجهٍى لٍرحل

 وي لتهرب تجري أى نازت التً َاسهٍي

 ... جاسر ًٍوى



...  َاسهٍي بضههًسسة...:  قأال اوقْها ولمًه

 .... حاجه ٌٔ ًاوزك طوَه استًً

 الصي ًهر سهى أى ووا...  َاسهٍي لتقّ

 قأال لٍهإ التْت حتً لها وًازاته بجاٌبها ناى

 ... بضههًسس َا حاجه ٌٔ...: 

...:  بإستَراب إلٍه ًَنر وهو جاسر لٍرزِ

 ...! تتسرل ًضاى هللا طاء أى بقً وٍي واٌت

 ... اٌا...:  بَؾب ًهر

 ًهر...:  َاسهٍي قالت جهلته َمهل أى وقبل

 رَت َا...   جاسر بضههًسس َا رقٍبً َبقً

 ... قساوه تقولها حاجه هتقول لو

 نن َيرِ ال....  جاسر ًًس السوي قّتو هًا

 ًًس أًؾأه جهٍى تجهس ًٌل الوقت وي ور

...  وذقوبة أٌها وًها الملهه تلل سهاو

 ناى الصي ًهر أوا...  سهى لها بضسة لًٍغسم



 ونٍّ َاسهٍي وي سهى وها ٓرحته قهه ٌٔ

 أسيسه بالقول لو حتً رقٍبها أٌه ازًت أٌها

 له تموى اى سره ٌٔ وزًً...  نحٍرا قولها

 اقل ناى...  ٓقف قوال ولٍس ٓيال ورقٍبته

 ... سهى وها سيازته قهه ٌٔ اٌه ًًه َقال وا

 الهغسوم لجاسر بتحسي تًنر ناٌت هً أوا

 تيلن ولمًها... هصا قالت لها تيلن ال... أواوها

 الٍه بالًسبه وحنورة أٌها َيلن أى َجب اٌه

 وي َيرٓهن الصَي هؤالء وحل لٍست الٌها

 لتتصنر...  وَروٍهن ٓقف َتسٌل ىأ أجل

 ألٌه ُاؿبه ومتبه وي ررجت التً طاهً

 ويها  َاسهٍي ُؾب وَسزاز....  ًًها تذٌل

 لصلل....  حقٍر ليوب طذع ٌنرها ٌٔ ألٌه

 وال رقٍبها هو ًهر أى الملهات بتلل ٌققت

 وحسى ٓرح وي اإلخًاى ٌْس ٌٔ تأخٍرها تيلن

 هصا ستلقي اٌها تيلن ولمًها... لمالهها



 زرسا بالًساء َتسٌل الصي الليوب الحقٍر

 ... ابسا ًَساه لي

 لجاسر ًَنر وهو بَؾب ًهر لٍرزِ

 قولها حاجه هتقول لو...:  بضسة الهًغسم

 سهيت وا زي ًضاى بضههًسس َا قساوً

 .... رقٍبها اٌا

 ٌٔ ههر نبٍر وألن أول ورٍبه بغسوه جاسر

 اٌا... ااٌ... حاجه وال ال... ها...: السوزاء ًٍوٌه

 َاسهٍي لألٌسه اقول بس ًاوز نًت

ٌٍ وتتأررش  ... تا

ٌٍ هًتأرر وص...:  تحصَرَة بلهجه ًهر  تا

...  االجتهاو بساَه ٌٔ نسا قولت اٌت واهي

 ..! تاٌٍه حاجه

 تتألن ناٌت التً َاسهٍي اٌل جاسر لًٍنر

 ... السبب تيرِ وال بضسة



...  بضههًسس َا ال...:  بحسى  جاسر لٍرزِ

 ... سالم...  ًقلتمن لو اسّ

 اٌل َقوزها الَالٍه سٍارته اٌل جاسر واتجه

 قهه ٌٔ ناٌت َاسهٍي أوا...  وجسزا الضرنه

 وال بضسة حشًَه اٌها سوي تيلن ال...  حسٌها

 ال زرسا تلقًه اى ترز الن...  السبب تيلن

 زويه لتًسل...  اآلى حشًَه هً لها...  ًَساه

 التً ابٍسه سرَيا ارْتها ًًٍٍها وي

 ... بسرًه زويتها بها وسحت

...:  قالته وها نبٍرة وٓرحه بهرح ًهر لٍرزِ

...  بجسَة تابى خن...  نسا قولتً اٌل نوَس

 بٍغسق ووا نوَس وص اٌساى زا ًضاى

 الضرنه زي...  بٍها َتسٌل حلوة بًت َالٌق

 ... بًات بتاو اٌه وًارٓه ًارٓاه نلها

 وا...  حق وياك أَوة....:  بحسى َاسهٍي

 ... بٍها َتسٌل حلوة بًت َالٌق بٍغسق



 لتصنٍر وًها وحاوله ٌٔ األرٍرة جهلتها قالت

 ... ٓقف َتسٌل ليوب وجرز أٌه ٌْسها

 ... بًنراته وقوال بهٍام ًهر لها لًٍنر

ٌٔ...:  بْرح بيسها لٍرزِ  احٌل اٌهارزة اى تير

 .... حٍاٌت ٌٔ َوم

 ...! لٍه...:  بإبتساوه َاسهٍي

 السٌٍا ٌٔ بًت احٌل ًضاى....:  امبهٍ ًهر

ٌٍ ًلٍا قالت  ... Fake لو حتً رقٍبها ا

 زبستل ويلص ههههه....:  بؾحل َاسهٍي

 ... وياَا

 ... السٌٍا ٌٔ تسبٍسه احٌل...:  بهٍام ًهر

 وًه تهرب وهً بذجل َاسهٍي لترزِ

 لهار ٌضوِ َال كب....:  لهار ًي تبحج

 ... واحسة وره ارتْو...  ٍٓي وًهار



 لهار َا لله وًل...:   ٌْسه ٌٔ بتأّٓ ًهر

 راحتً ارس ًارِ وص هًا وص واٌتً حتً

نٍس اٌتً اووووِ...  َاسهٍي وى  ًاواللها ا

 .... اٌتً الملب اوزًه َا ًهل

 َال واطً...:  وتملْة بإبتساوه ًهر لٍرزِ

 ... ٌضوٓهن

 ...+ ًًهن َبحج وياها لٍصهب

ٌٔ  ...+ األرري الًاحٍه و

 َؾحل الصي ًهار وى تتضاجر لهار ناٌت

 ... كْولتها وًٌل ًلٍها بضسة

 زهقت اٌا بقً بع....:  وًغبٍه بَؾب لهار

 وارلع الحقٍقه لٍاسهٍي اقول هروح اٌا... 

 ... اروك ووي وًل اتذًقت اٌا ًضاى

 قولٍلها روحً ههههههههه...:  بؾحل ًهار

 ... ال وال نسا هتغسقل طوٍٓها



 اٌا...  ًًًٍٍ ابيس ٍٍهأَ بقولل...:  بَؾب لهار

 ... نلمن القرِ جتمن واطٍه

 اوزًة َا بس رسي هههههه....:  بؾحل ًهار

 ... استًً وجًوٌة َا

 ... اوزًة وتقووووولص...:  بَؾب لهار

 اٌتً... !  ًازي ووجًوٌة...:  بؾحل ًهار

 ... حٍاٌت ٌٔ طوٓتها بًت اجي ٓيال

 طوٓته قبقاى اوحص واٌت...:  بَؾب لهار

 ... حٍاٌت ٌٔ

 زي وههن... !  بجس زا اَه...:  بذبج ًهار

 ػحابل الههًسسات ٌنر وجهه وماٌتص

 ... رااالع

 ...! ازاي...:  بإٌتباه لهار



 ناٌو وينههن أػل...: وخقة بذبج ًهار

 اٌا بس ًلٍا وَتيرٓو رقهً ًاوصَي

 واحسة ٌٔ أػل...  بذبج تابى خن...   رٓؾت

 ٌٔ آمر ًارِ وص وياها وجًًاٌٍ وجًوٌه

 ... طوٓتها وا ساًه وي ٍُرها

 واحسة بتحب حؾرتل كالها...:  بيغبٍه لهار

 سبًً...  ًقلٍا وتذلْه أو وجًوٌة ناٌت اَا

ٌٍ ألروك قول وروح حاٌل ٌٔ بقً  اتذًقت ا

 بتذلع وص الٌل وساًسته ووي وًه

 ...َاس ًضاى

 ٓهها ًٌل َسه َؾى وهو ًهار نالوها لٍقاكى

 وَاسهٍي ًهر رؤَته ًسً المالم وي َهًيها

... 

...  إلٍهن بإستَراب وَاسهٍي ًهر وَأٌت

 وهً لهار ٓن ًٌل َسه واؿيا ًهار لٍجسو

 ... بَؾب وًه التهلع تحاول



 لٍهو َا رالظ...:  بتهحٍل ًهار لٍرزِ

 تابى خن...  بحبل نهاى اٌا...  وتسًلٍص

 ... نهاى اوووي بحبل...  بههس

 قلٍل اٌت ...: َسه تشَل وهً بضهقه لهار

 ....االز

 وًهر َاسهٍي طاهست ًًسوا نالوها ققيت

 وطيرها طملها ًٌل َؾحماى أواوها

 ًهار قبؾه اخر بضسة وجهها ًٌل الهبيحر

 ( ...� االرر وي وًموش)

 َا بقً رالظ...:  بؾحل َاسهٍي لترزِ

 هههههه ابٍؽ قلبل لٍهو

 اطوٓل ٌْسً بًتً َا...:  بؾحل ًهر

 ههههه ووتا وا قبل طيرك وسرحه



 اٌا...  زًوة ولمص...:  وحسى بَؾب لهار

 اتغلت واوا ًضاى َاسهٍي َا ههضً

 ...وتتأررَص وقالتٌل

 ابقً لٍهو َا واطً...:  بإبتساوه َاسهٍي

 ... ًلٍمً كهًًًٍ

 كهًًًٍ ابقً نهاى واٌا...:  بَهسة ًهار

 .... ًلٍمً

 ... واطٍه اٌا اووووِ...:  بَؾب لهار

 واؿح بهٍام أخرها ٌٔ ًَنر وًهار لهار لترحل

 .... اروه رآه

 اٌا ربر َا...:  الساًه ٌٔ تًنر وهً َاسهٍي

 اوضً وؾقرة ويلص...  اتأررت نهاى

 ... ًهار َا سالم... ًهر َا سالم...

 ٌٔ ارزِ خن...  َاسهٍي َا سالم...:  بهٍام ًهر

 .... ًهر قلب روح َا سالم.... ٌْسه



...  َاسهٍي لرحٍ بيس أرٍه اٌل ًهر اتجه خن

...  اَه وال ًجبتل الليبه هً....:  بهرح لٍرزِ

 ًاوز وص اٌل بٍقول طملل... بَهس تابى خن

 ... بس تساًسٌٍ

 زي لهار تغسق هههههه....: بؾحل ًهار

 ٍٓها اليبر ونل واوزًة وًغبٍه وجًوٌة

 هً البًات نل بٍي وي هللا سبحاى بس...

 ... ٌنري لْتت الٌل الوحٍسة

 ورة اول اٌت وا كبيا...:  ةبسذرَ ًهر

 ههههه بًت وص بًت تضوِ

 ...! اَه تقغس....:  بجسَة ًهار

 تضوِ ورة اول اٌل اقغس...:  بسذرَة ًهر

 األٌوخة رَحه وٍْهاش لهار...  حلوة وص بًت

 تابى خن...  اَه ًٌل ًجبتل ًارِ وص

 بتاو َا ُرَب زوقل اَه اقول بس...  بسذرَة



 كليتلل اهو ههههه حاجه نل وص الضمل

 حتً روح وال طمل ال وٍْهاش واحسة

 هههههه ٍٓها اليبر ونل وًغبٍه وجًوٌه

 

 ًًها وتتملهص رَت َا ًهر...:  بَؾب ًهار

 ... نسا

 اَه...:  أرٍه ُؾب الحم وقس بهسوء ًهر

 ...! بهسر اٌا والل

 نسا ًًها وتتملهص رَت َا...:  بَؾب ًهار

 اٌا َهطو  وضاًرها وراًً...  بهسار لو حتً

 وهً حتً ًلٍها زبص بتروً اٌل والحم

 زًالٌه اٌها وبًٍه وص هً َهمي...  ووجوزة

 خن....  زًالٌه اٌها وًارِ بٍها حاسس اٌا بس

 وضاًرها تراًً رَت َا...  نبٍر بَؾب تابى

 ... لٍل وساًستها وتقسر طوَه



 نن َسري ال ٓهو...  ٌْسه وي بَؾب ًهر

 ... وذقّ أٌه َيلن ولمًه....  بالمالم اشاها ورة

 وص اوًسك...  ًهار َا اسّ...:  بحسى لٍرزِ

 زي بيتبرها وهللا اٌا...  تاٌٍ وحص هملهها

 طوَه ًلٍها ارست وَهمي الغٍَرة ارتً

 ... تاٌٍ وحص هملهها وص اوًسك بس

 ازاي بٍها حاسس اٌت بس...:  بهرح تابى خن

 ... وقولتلٍص بقً

 ًهر َا لهحغل طمٌل وهللا...:  بهٍام ًهار

 .... ههههه

 واحسة لٍله ٌٔ وٌبقً َال....:  بؾحل ًهر

 ....+ بالهرة

 بإَهٍل لٍتْاجٓو...  وًسلهن اٌل الجهٍى لٍيوز

 .... الضرنه وي



 رساله ٍٓه وَجسو.....  االَهٍل الجهٍى لٍْتح

 وذغوػة حْله َوجس أٌه ًٌل تًع

 قاًه ٌٔ الجسز والههًسسات للههًسسٍي

 .... الهقبل الحالخاء َوم زماآل بضرنات الحْالت

 َااااه...:  بْرحه لٍرزِ الرساله قرأة ًهر اٌهً

ٌٍ زا  َاسهٍي َا رب َا....  اٌهارزة ربر احٌل تا

 اٌا....  بتغهٍن تابى خن....  زا الٍوم ٌٔ اطوٓل

 وا ٍُر وي َيسي زا الٍوم اسٍب الزم وص

 .... نسا هيهل أَوة...  اًترٓلها

 تتحسث َاسهٍي ناٌت... اآلرر الجاٌب وًٌل

 ... الهاتّ ًٌل لهار وى

 رالع وقولتلٍص بس...:  بهرح َاسهٍي

 ... أوتً حغل زا احمٌٍل... ًهار بتحبً اٌل



 واحًا وي زواى وي َاااه...:  بسذرَة لهار

 تقسري...  بيؽ بًحب نًا ػٍَرَي ًٍال

 ... تْولة حب نسا تقوٌل

 ههههه تْولة هههههههه.....:  بؾحل َاسهٍي

 ههههه ًحل تْله الٌل اٌتً هللاو

ٌٔ لو اه هههههههه....:  بؾحل لهار  الٌل تير

 ... نسا هتقوٌل وا ًهرك ٍٓها

 ...! ٓاههه وص....:  بإستَراب َاسهٍي

 أػل هههه... بترَق وٍْص ال...:  بتوتر لهار

 ... ػٍَرَي واحًا وي وذقوبٍي وهو اٌا

 رٍر ًٌل َمهلمن ربًا َال....:  بؾحل َاسهٍي

 ... قرَب االتًٍي اٌتو بٍمن وآرح

 قرَب هتْرحً اه...:  بسذرَة لهار

 ... وتقلقٍص



 ٌٔ اى ًرٓتً لٍهو َا بت...:  بؾحل َاسهٍي

 ..! الجاي التالت َوم هتيهلها الضرنه حْله

 اػال اٌا... هحؾرها ووص اه...:  وبااله بال لهار

 اجازة ارس ًضاى حْله ٌٔ َبقً ػسقت وا

 ... واٌام

 هتحؾري لٍهو َا ال...:  بَؾب يَاسهٍ

 والتجهيات الحْالت لمل وًْؾه اٌتً...

 ... لٍه ٓاههه وص

 اي تحؾر أى ترٓؽ ٓهً...  بحسى لهار

 االحتماك توز ال اٌها بسبب وهن ٍُر اجتهاو

 أٌها إال وًهن تسهى ال ٓهً...  طذع بأي

 ٓيهر...  َنًوى نها اٌحً ولٍست جهٍله ٍُر

 ... اٌحً ولٍست رجل َيتبروٌها وٍُره

 بحب اٌا بس وٍْص...:  ارْته بحسى لترزِ

 قاًسة َيًً...  بهرح لتتابى...  البٍت ٌٔ اقيس



 ووسلسالت وآالم طَال والًت جاهس االنل

ٌٍ اَه هيوز  هههههه ٌٍله بال حْالت بال تا

 ال هههههههه...:  األرري هً بؾحل َاسهٍي

 ًاوزة اٌا بالصات زي الحْله زًوة ولٍص بس

 ... واٌتً اٌا حؾرهاٌ

...  سوسو َا آمر هبقً... اه...:  وبااله بال لهار

 ... بتًازي واوا ًضاى زلوقتً سالم َال

 .... لٍهو َا سالم...:  بإبتساوه َاسهٍي

 نٍّ تْمر وهً الذف ويها َاسهٍي لتَلق

 ويها الهجٍّ ًٌل توآق ػسَقتها تجيل

 تصهب أى تقًيها نٍّ بل... ٓقف هصا لٍس....

 تيلن ٓهً الحْل قبل التجهٍل لهرنس ويها

 اَؾا تيلن ولمًها... تأٌت ولي ًًٍسة لهار أى

 بسبب ٌْسٍا تتأشي اٌها رأته وا واقى وي

 الرجالٍه والبسها وًي ًًها الًاس نالم



 لٍست اٌها َوحً الصي الرجوٌل وونهرها

 لهار وجيلها اسيازها توز هً...  اكالقا اٌحً

 ...+ اقرار  قررت لصلل  ارري

 تبمً لهار ناٌت... األرري الًاحٍه وًٌل

 تيلن ال....  ًًها ًهر نالم تتصنر وهً بضسة

 تحسى ورة ٓألول نالوه وي حشًَه هً لها

 الرجل وحل اٌها الغورة بتلل ًًها نالوه وي

 نالوه سهيت اٌها لتتصنر... اٌحً ولٍست

 قال لها بضسة َؤٌبه ناى الصي ًهار وى ًًها

 استقاًت ولمًها ًًهن بيٍسا تقّ ناٌت... 

 اٌا السرجه الهصة....  بضسة لتًهار سهياهن

 .... اٌحً ولٍس ولس َنًًً حتً قبٍحه

 نسا اٌا اَه وٍٓها...:  ٌْسها ٌٔ بَؾب لترزِ

 ... حس ًضاى ٌْسً هٍَر ووص

 وي تؾحل جيلها الصي ًهار ٓجأه لتتصنر

 .... هصا بمأها وسف



Flash back ... 

 الزم اًٌا بقً ًرٓتً ها...:  بإبتساوه ًهار

 ... بيؽ بًحب اًٌا زي الْتره ٌهحل

...  واروك اٌت أحالول ٌٔ زا...:  بيغبٍه لهار

 َضقف ًهر سً ًضاى وص هو وا

ٌٍ اوحل اقوم ػاحبتً  ... احبل بتًٍل ا

 الهجًوٌه تلل نالم وي ؿاحما ًهار لًٍْجر

 َضقف َذربٍتل ههههههههههه...:  القغٍرة

 اٌتً ههههههههه ًلٍمً حرام بس اَه

 هههههه وًٍي زا المالم بتجٍبً

 الزم وبيسَي...: زأْه بجسَه بيسها لٍرزِ

 َوم وي واٌتً اٌا زبسًا هو ًضاى نسا ٌهحل

 ... بيؽ بًحب اًٌا لٍاسهٍي وقال الهقين

 .... اسوز اوه َوم زا...:  بغسوه لهار



 اوقْها ولمي ًهر اٌل تصهب استسارت خن

 ... بضسة ؾحلَ وهو بٍسه ًهار

 وجًوٌه َا بس استًً....:  بؾحل لٍرزِ

 هههههههه

 واروك اٌت ههوتل اٌا زا....:  بيغبٍه لهار

 ... وَاسهٍي

 ققى ولمي....  وًها ؿاحما ًهار لًٍْجر

 ًٌل لهار لتؾقر...  وًهر َاسهٍي نالوهن

 لها ًَنر ناى الصي ًهار رقه تًٍْص وؾؽ

 ... حبٍبها اٌه ًًه تقول وهً بهٍام

Back .... 

 ًهار َا لله وًل هههههه...:  بؾحل لهار

 هههههه رٍاٌل ٌٔ ٌاكقٌل بيٍف واٌا حتً



 اال ٌْسها ٌٔ وتقرر....  زووًها تهسح لتقوم

 وَنًوى ٓلٍْمرو أحس أي أو ليهر باال تلقً

 ....+ َضاؤى نها

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 احب الصي اال ويل َبقً لي الًهاَه ؤٌ

 بالهناهر الهًبهروى اوا...  بغسق روحل

 ....+ تباًا سٍرحلوى

 االوتحاى اى لتتْاجأ الهسرج اٌل ارٍرا زلْت

 .... بسء قس

 اكليً لٍه وتأررة جاَه...:  بإقتؾاب الهيٍس

 ... برة

 بس اتأررت زنتور َا اسْه...:  بأسّ ٌسي

 واطٍه واٌا اًهً حس ٌٔ ربقت وهللا

 ... المتب ووقيٌل



 ًٌل الؾحل وي الهسرج ٌٔ القلبه لًٍْجر

 ... قالت وا

 اسمتو طضضص...:  بإٌسًاج الهيٍس لٍرزِ

 ... ولًَ االوتحاى َإوا نلمن

 ... اوتحاٌهن وَمهلو الجهٍى لٍغهت

...  اٌسه َا ورة ارر....:  بتحصَر الهيٍس لٍرزِ

 ... الورقه رسي اتْؾٌل

 لًٍغسم الورقه وتأرص ٌحوة ٌسي لتصهب

 ناٌت الٌها بيس ًي اهاَر  لن هو...  بها الهيٍس

 بها اٌبهر ولمًه....  الهسرج باب ًٌل تقّ

 لن...  اوتحاٌها ورقه لتأرص وًه اقتربت ًًسوا

 الذٍالٍه القغع ٌٔ اال االوٍرة تلل وحل َري

 القوَل االسوز الضير هصا وحل َري لن... 

 الهتوهجة الذؾراء اليٍوى تلل او قبل وي

 بٍاؼ َضبه الصي الوجه وهصا...  قبل وي



 نهذقوكه الهًحوتٍي وٓهها اٌْها وي الحلج

 لًٍنر...  حقا جهٍله هً نن...  ًٍٓه لوحه او

 اى قبل الوقت لبيؽ قرب ًي الهيٍس لها

 ... اوتحاٌها لتؤزي تصهب

 ٌٔ َقرر وهو وربج بضٍقاٌٍه هو لٍبتسن

 .... وا طٍٓا ٌْسه

 وتبسء ػسَقاتها بجاٌب وتجلس ٌسي لتصهب

 التً الهيٍس ٌنرات تتح اوتحاٌها حل ٌٔ

 ....+ ٓقف ًلٍها ورنسة ناٌت

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 الهقر نهقول...  القهر نإنتهال جهٍله اٌتً

 وهقرة لٍله ٌٔ الْجر بيس الضهس نبسوٌ... 

 السحر حس جهٍله واٌتً تحشٌٍ اى اَيقل... 

+.... 



 الضقه تلل ٌٔ واؿح بَؾب تهضً ناٌت

 ًلٍها بٍجاوه ترتسي وهً... الجسَسة

 ٓجيلتها ًلٍها جساا كوَله نرتوٌٍه رسووات

 ... الههرج او البهلواى نها

 ... بَؾب وا طٍٓا ًي الهقبد ٌٔ لتبحج

 وٍْص ويقول اوووووِ.... :  بَؾب رواى

 الٍْلن َوووووة...  ٓضار اًهل زرة اي هًا

 ... هٍبسء

 اي تجس لن ولمًها وتبحج تبحج وهلت

 ... طٍّ

ى وهً بَؾب لترزِ  بٍَم البٍجاوه نن تٓر

نحر وؾحمه جيلها وها  .... ا

 اٌل وتتجه اليغأر وتحؾر الحالجه لتْتح

....:  ٌْسها ٌٔ ترزِ وهً....  التلْاز ُرٓه



 الٍْلن الحق الههن وهن وص ًغٍر ًغٍر

.... 

 لالكْال وٍمً قًاه ًٌل التلْاز لتْتح

 ... وواٌا ٍٓلن تسهى وهً بإستهتاو وتجلس

 وي القلٍل لٍهر....  ضسةب الٍْلن وى لتًسوج

 تتابيه وهً الوقت

....:  ًاٌل بغوت واحسة ورة لترزِ

 الجشَرة برة هتذرج ارٍرا اَواااااااًاااااااا

 َا ويانً الْرره رسي...  ًقباالااااااي بتاًتها

 ... تقبذٍها ًضاى وواٌا

....  رلْها وي بضسة َؾحل ػوتا لتسهى

 لتجسه برًب الغوت اٌل اٌنارها لتتجه

 ًلٍها بضسه َؾحل الهيتاز بضهوره واقْا

 ًًها تلل الجهٍله ؿحمته َذًْ ال ورة ألول

 ًٌل بإبتساوه ورة ألول رواى له لتًنر.... 



 تلل وساوته ًٌل وساوه زازته التً ؿحمته

 ... ببالهه له تًنر وهً ٍٓه لتسرح... 

 رأها ًًسوا الؾحل ًي بيسها آزم لٍتوقّ

 ... ببالهه له تًنر

 ..! اَه وال ًجبتل اَه....:  ذبجب لٍرزِ

 وجهه قسهات ٌٔ طروزها وي رواى لتٍْق

...:  بذجل لترزِ... بضسة جصبها الصي الوسٍن

 جابل الٌل اَه اٌت...  احن... بس... ابسا ال... ها

 َووووه...  بل اتت رَاح اي َيًً قغسي...

 ... قغسي

 لٍرزِ... ؿحمته َمتن وهو ازم لٍوقْها

 اَه بتهببً اطوٓل جاي.: .. زأْه بجسَة

 لن بؾحل لٍرزِ...  تيباٌه او زًالٌه َهمي

نتضْت بس....  نتهه َستقى  ٓيال اٌل ا

 ... ههههههه وجًوٌه



 زهقاٌه قاًسة نًت اٌا...ا...  ال....:  بذجل رواى

 التلٍْشَوى قغسي...  المرتوى آتح قولت

 ... َيًً

 جيل الصي لذجلها ًَنر وهو بإبتساوه ازم

 وحل حٍاته ٌٔ َري لن...  كهاكن ههاوج وي

 حٍاته ٌٔ َري لن بل...  قبل وي الْتاه تلل

 ًجٍبه ترنٍبه....  اَؾا وًها وارجل وًها اجي

 وَجلس الٍها لٍصهب... وجًوٌه َا اٌتً

 نبٍر بذجل رواى لتبتيس األرَمة ًٌل بجاٌبها

... 

 سًه نام ًًسك اٌتً....: بؾحل ازم لٍرزِ

 ... المرتوى تسهيً ًضاى

 ال ال...:  رجلها تًاست وقس بَؾب رواى

 المرتوى...  المرتوى اال نله وسهحلمص

 ... ٓغاز ابو استاش َا بالسي ًالقه ولوش



 ًٌل َسها تؾى وهً بسرًه  لتضهق

 بسرًه لتجري...  ًًه قالته وا لتسرك  ٓهها

 ... االرَمه وي

 .... وًيها َستقى لن التً ازم ؿحمات تحت

 ... لٍه روٓتً اَه: ... بذبج لٍرزِ

 باطا ازم َا جساا اسْه اٌا.... اٌا...:  بذوِ رواى

 ... باٌل رست وا ًلتالق

 اَه القالق ًلٍمً ههههههه...:  بؾحل ازم

 هههههههه اٌتً وجًوٌة َا

 ًارٓه وص وجًوٌه وتقولص...:  بٍَم رواى

 وص....  وجًوٌة َا َقوٌل حس طوَه نل لٍه اٌا

ٌٍ زٌبً  ... ٌمس ٌاس وَةط َا ٓرٓوطة ا

 ٓيال اٌتً وجًوٌه ٌحٍه وي...:  بإبتساوه ازم

 حٍاٌت ٌٔ صَل بًت وضوٓتص اٌا...  وجًوٌة

... 



 لتبسو البٍجاوه لٍاقة ترٓى وهً بْذر رواى

 وًٌل ٓذر بال كبيا اَوة... :  نحٍرا وؾحمه

 ... اتًٍي وًها وٍْص ًسة... هالل حهازة رأي

 بجسَة ِوَرز.... بغيوبه ؿحمته ازم لٍمتن

 ابقً حاجات طوَة جبتلل اٌا...  احن...: 

 ... زلوقتً ههضً اٌا...  طوٍٓهن

 ...! ٓضار زرة جبت...:  بسرًة رواى

 ....! ٓضار زرة...:  بإستَراب ازم

 وص ًضاى اَوة...:  اؿحمته بجسَة رواى

 حتً زا...  بس باليغٍر الٍْلن اسهى ًارٓه

 ... ربًا وٍرؿٍص

 هبقً...:  بجسَة لٍرزِ. .. ارْاها بؾحمة ازم

 بًت راكّ اٌا وا...  الجاَه الهرة اجبلل

 ... ارتً

 ... اٌمل َا اػَر ال هههههه...: بؾحمة رواى



 ؿحماته َمتن وهو الباب ٌاحٍه ازم لٍتجه

 الباب وََلق الضقه وي لٍذرج....  بغيوبه

 التً الهجًوٌة تلل ًٌل بضسة َؾحل وهو

 ..... ابسا الضَب ًي تمّ ال

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 الضٍقاى وهصا هً وا لضٍّ تذقف ناٌت

 ... بهجسي الهسًو

...:  الهاتّ ٌٔ ويه تتحسث وهً ٓرَسة

 حسث وا له وحمت) نوَس اسهيًً وجسي

 ( اسالم وجٍّ وًص

 ال...  وتجوز كلى ٓيال َيًً...:  بذبج وجسي

 ... نهاى وراكْها

 هنا... بٍها زًوة ولٍص اٌا...:  بَؾب ٓرَسة

 طهت الغحآه لو زي...  ًًه تبيس حاجه

 هٍانلو االًهال سٍسات زا بالهوؿوو ربر



 َا اًهً سواقه َموى ققر نلل...) وطً

 (��� حهاٌت َا بًتلجسوة

 ...! اَه وهًيهل وههن...:  بذبج وجسي

 وي تذتًْ الزم زي البًت...:  بَؾب ٓرَسة

 بذبج لتتابى...  ٍٓي هً ٌيرِ الزم...  حٍاته

 ... رقٍبها ٍُر هٍساًسٌا ووحسش.. .

 ...ااا قغسك...:  بغسوة وجسي

 الزم...  السٍؤٌ اسالم اَوة...:  بذبج ٓرَسة

 .... لًٍا ٌؾهه

 ...! وياها اَه تيهٌل وٌاوَة....:  بذبج وجسي

 زًوة ولٍص اٌا قولتلل...:  بَؾب ٓرَسة

 .... ابًً َههًً الٌل نل بٍها

 كب...:   لًارا ًٌل البًشَي َؾى وهو وجسي

 وٌرجيها وماٌها ٌيرِ وا بيس آرؿً



 هً وهمي وص اٌها ؿهاٌل اَه...  لذقٍبها

 ... ًلًٍا الغحآه تبلٍ الٌل

 رالع نسا ٌٔ وْمرتص اٌا...:  بغسوة ٓرَسة

... 

 تسٍبًًٍ اٌتً نسا ًضاى....:  بذبج وجسي

 ... حببتً َا اتغرِ اٌا

 هحاج اهن بس....  واطً...:  بإَهاء ٓرَسة

 ....بسرًه زي الهضمله وي ارلع

 واٌا... روحً َا كبيا...:  بذبج وجسي

 ... ووحلهاش وضمله ٌٔ تبقً برزة َذلغًً

...  روحً َا لٍا َذلٍل ربًا...:  بحب ٓرَسة

 .... سالم

 اى َهمي ٍٓها تْمر وهً ويه الذف لتَلق

 الراقٍه القبقات بٍي سهيتها وَهس َحسث

... 



 َبتسن وجسي ناى... ياالرر الًاحٍه ًٌل اوا

 ...+ وا لضٍّ َذقف وهو بضر

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 الًاس ًضاى ًلْمرة كوَل الْغل

 اٌتو وهللا بس قغٍرة الْغول اى بتضتمً

ٌٍ وتيرٓوش نتب ساًه نام بقيس ا  ٌٔ ا

 � االحساث ٌٔ وارتب الْغل

 ٓغل ًَسل بمرة بيس هحاول وهللا ًرٓت ولو

 ٍُرَمن ٍصول اٌا وًً وتسًلوش كوَل

 التضجٍيات نل ًٌل وتسلهوٌل بجس وهللا

 السٌٍا ٌٔ ٌاس احٌل َا زي الحلوة

���❤  

+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤ اليضروى الحلقة



  ❤ اليضروى الحلقة

 الْغل تأرر ًٌل اًتصر الزم اٌا بقً بغو

 ًضاى البٍت ٌٔ ووص وسآرة اٌا وهللا بس

...  ضرهاٌ ًارٓه ووص وضَوله نًت نسا

 َيتبرو بيسه والٌل زا الْغل....  نهاى وحاجه

 ًضاى الرواَات طذغٍات لمل تحول ٌققه

 ػسقوٌٍ بس ٍٓه طوَة اتأررت نسا

 تلهٍص الباطا بغوت باطا َا هْاجٓل

���❤  

 كول َؾحل وهو وًسله اٌل آزم شهب

 تصنرها نلها....  الهجًوٌه تلل ًٌل القرَق

 ناى ٍٓها ّطٍ ونل وطملها كرَقتها وتصنر

 ال ابتساوه ورة ألول وَبتسن بضسة َؾحل

 ... َذٍْها

 واتجه... واخقة بذقوات لقغره لٍسلّ

 طرنته اٌل وشهب اطٍأه  وارص لَرٓته



 الوقت هصا ٌٔ الساًه وناٌت...  ًهله لٍمهل

 ...+ ًغرا الحالحة تيست قس

ٌٔ  تْمر َاسهٍي  ناٌت...  األرري الَرٓه و

 ؿٍق ٌٔ لتسٓر...  السوزاء اليٍوى بغاحب

 بقً اووووِ...:  بَؾب ٌْسها تحسث وهً

 وي بغً َوووة...  ٍٓه هْمر طوَه نل هو

 حتً وال...  بٍه زًوة ولٍص اٌا وراَح هًا

 ارزٓت خن...  وْتمرهوش ًضاى هبغله

...  نسا ٍٓه بْمر طوَة نل لٍه اٌا...  بٍَم

 .... اووووِ

 ًلها قلٍال بوك الٍْس ًٌل ػْحتها لتْتح

 ًهلها برب الهسهً هصا وي تْمٍرها رَحت

 ... السٌاٌت الرؤوِ ًبس جاسر

 ٓتحتها...  وراسله كلب ػْحتها ٌٔ لتجس

 وهمي...  بهرح لها نتب الصي ًهر لتجسه

 هههههههه القهر ًٌل ٌتيرِ



 وا بيس الهراسله كلب َاسهٍي لتقبل

 وػْحته بغورته ًهر هو أٌه تأنست

 لْتٍاتوا باالًجابات الهلٍٓه الضذغٍه

 .... به الهيجبه

...:  األرري هً بهرح َاسهٍي له لتمتب

 هههههههه حمانٍي َا وبتيرٓص سوري

ٌٍ  جالسا ناى ونأٌه ًلٍها ًهر ورز قلٍله خوا

 هو وا ويلص ال ال...:  بهرح لٍرز...  ًَتنرها

ٌٔ َإوا  بجهالل ارقْل هاجً َإوا ًلٍا تتير

 هههههه زا

 َا بقل هههههههه....:  بؾحمه َاسهٍي لترز

 ... ٓمرة ًٌل بتحرجًً ًهر

 هههههه القهر ًٌل اٌا ابوي...:  بهٍام ًهر

 بقً بس ههههههه....:  بؾحمه َاسهٍي

 هههههه نْاَه



 حاجه ٌٔ ًاوزك نًت َاسهٍي....:  بجسَة ًهر

 ... ؿروري

 ...! اَه ٌٔ...:  األرري هً بجسَة َاسهٍي

 ًلٍها اقولل وًٍْيص...:  بجسَة ًهر

 الزم هللا طاء أى الحْله َوم...  زلوقتً

 ... تيرٍٓها

 اَه ٌٔ روٓتًً اٌت ًهر...:  بذوِ َاسهٍي

!.. 

...:  بهرح لٍمتب...  ٌْسه ٌٔ بإبتساوه ًهر

 بإَسَل اٌتً بس...  وْاجأه تيتبرَها تقسري

 َوم وتًسٍص...  وْاجأه احٌل هتذلٍها

 ... هللا طاء أى الحْله

 سالم...  ًواط رالظ...:  بإستَراب َاسهٍي

 ....زلوقتً

 ... سالم...:  بهٍام ًهر



 تلل ٌٔ تْمر وهً الحاسوب َاسهٍي لتَلق

 ... ًهر بها اربرها التً الهْاجأة

...  زي ُرَبه...:  بإستَراب ٌْسها ٌٔ لترزِ

 بس ٓاههه وص اٌا...  الحْله وَوم وْاجأة

 ... واطوِ هستًً اليهوم ًٌل

 قهه ٌٔ ًهر ناى...  اآلرر الجاٌب وًٌل

 ... للهوؿوو بتههٍسه سيازته

 هيترٓلل ارٍرا...:  بسيازة ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 وي ػورتها ٓتح خن...  ًهر قلب روح َا

 بهٍام لها وٌنر بوك الٍْس ًٌل ػْحتها

 قلبً َاسهًٍه َا رالظ....:  َقول وهو نبٍر

 بهٍام أرزِ خن...   وهيترٓلل بس اسبوو... 

 اٌا وا زي بتحبًًٍ تموٌٍ ٓيال رَتل َا... 

 ..... بحبل



 للقابق لًٍسل وقام الحاسوب اُلق خن

 ....+ السٌْل

 بَرور لٍسلْها...  الضرنه اٌل آزم وػل وارٍرا

...  بضسة إلٍه األٌنار َجصب نيازته واؿح

 القهر بغً....  الهوهْات احسي لتههس

 وال رقٍبته هتبقً الٌل بجس َبذتها َلهوووي

 .... وراته

 آلزم تًنر وهً بهٍام األرري لها لتههس

 زي َبذتها ٓيال اه..:  للهغيس َسلّ الصي

 ....+ زاًٍالها اوها زواٌها

...  ٓارُا وَجسه...  ومتبه اٌل آزم لٍغيس

 ػسَقه واى الٍوم اجتهاو َوجس أٌه لٍيلن

 هصا ٌٔ الٍوم الضرنات بإزارة نلْه الصي ًٌل

ٌٍ الوٓس وى الههن االجتهاو  حؾر الصي االلها

 التً BMWال السٍارات ػْقه لهًاقضة

 التً طرناته ؿهي وغر ٌٔ آزم َسَرها



نحر ٌٔ تتذغع  بها لٍربح.....  وجال وي أ

 األًهال رواز وجال ٌٔ ًالهٍا االول االسن

 هو اآلزم اسن لٍموى...  اإلٌتاج وطرنات

 ونبار الضرنات بٍي ًالهٍا الهتساول االسن

 األول بالهرنس هْر قس ٓهو األًهال رجال

 ...+ اليالن أٌحاء جهٍى ٌٔ جسارة وًي

 ... االجتهاو ٌٔ...  األرري الًاحٍه وًٌل

 تلل وي ٍُنا تًْجر تماز رؿوي ناٌت

 هس ًي تمّ لن التً نارولٍي الهسًوة

 ال التً الهالبس بتلل وحٍرة بقرَقه ساقٍها

 البٍاؼ ٌاػى ٓذسها ٌغّ اال تَقً

 تمّ ولن...  الًاػيتٍي اليارَتٍي وساقٍها

 ًٌل َجلس ناى الصي بيٌل لتحسَقا ًي

 ًلٍها َقام التً المبٍرة القاوله رأس

 تارة لها تًنر رؿوي ٓماٌت...  االجتهاو

 الٍَم وي تهوت تماز وهً أرري تارة وليٌل



 نارولٍي الهسًوة تلل تغْى لو توز بسارلها

 ًٌل الجهٍى وَتْق ارٍرا االجتهاو لًٍتهً... 

 َحهالحس BMW ال سٍارات تسلٍن وٍياز

 ... القازم الضهر آزم لضرنات

 لمارولٍي بٍَم تًنر وهً رؿوي لتتًهس

 الهحٍرة الؾٍقه الهالبس بتلل وقْت التً

 البٍاؼ ٌاػيه البٍؾاء وبضرتها للَاَه

 ٓماٌت االػْر وطيرها السرقاء وًٍوٌها

 َراها طذع ألي وتحرنه جهال أسقورة

 ًٍوٌها جهال رُن ٓهً رؿوي ًمس ًٌل

...  الحسَقه او االرؼ نذؾرة هللَاَ الذؾراء

 وأله قهحٍه أو اللوى سوزاء ناٌت أٌها إال

 تلل وي ٍُنا تهوت ٓماٌت...  للسواز

 وي اَؾا وتذاِ نارولٍي الهسًوة البٍؾاء

 ٓهً  َحبها قس ًٌل أى َذبرها بسارلها طٍّ



 وا تجٍس أٌها نها الجهال وي أؿياِ تْوقها

 ... � بالسهونه َسهً

 أواوه ًَنر ناى الصي ًٌل اٌل نارولٍي لتتجه

 ... تسلٍهها ووٍياز الجسَسة الغْقه اوراق ٌٔ

 ًقلتل لو سوري...:  بهٍاًة نارولٍي لترزِ

 واٌت اٌا ٌتَسي ًاوزة نًت بس...  ًلوطً َا

 ... بيؽ وى سوا اٌهارزة

 بس نارولٍي َا واٌى وٍْص...:  بجسَة ًٌل

 ٌحسز ًضاى األول طَل وراَا لو هضوِ

 ... وياز

 جاَه اٌا رالع براحتل...:  بْرحه نارولٍي

 َوم نل قلبل ًٌل وهقيس اسبوو وغر

 نسا ًٌل حسابل اًهل سوا هًتَسي

 .. هههههه



 رؿوي ٌنرات تحت األرٍرة جهلتها قالت

 طسة وي زراٌا رأسها وي َذرج ناى التً

 الصي القلن لتيتغر الواؿحه والٍَرة الٍَم

 قهاؿَ وي ٌغٍْي ًٍٓمسر بضسة َسها ٌٔ

 إلٍهن وتتجه بٍَرة وماٌها وي لتقوم....  ًلٍه

 القاوله رأس ًٌل

 اٌتً زٓته َا ويلص...:  واؿحه بٍَرة لترزِ

 وتْرقص وسام او نارولٍي اٌسه َا قغسي... 

 وص اٌهارزة الَسا ًٌل ًازوًً ًٌل أػل

 ًلوطً َا أل وال ػح وياٌا تتَسي هًٍْى

 اٌهااسً ًٌل تمس وهً األرٍرة جهلتها قالت...

 ... الٍَم طسة وي

 تذًْ رأيه بإبتساوه ًٌل لها لًٍنر

 لٍؾحل إرْأها َستقى لن التً ؿحمته

 الَاؿبه رؿوي ٌنرات تحت ًلٍها بضسة



 َحسث وها الهستَربه نارولٍي وٌنرات وًه

 ... ويها تتحسث التً تلل ووي

 وص ويلص نارولٍي َا ػح...:  بؾحل ًٌل

 ٌهارزةا واٌتً اٌا ٌتَسي رااالع هًٍْى

 ... رؿوي اآلٌسه ًازم أػٌل

 نلهه وي َضسز وهو األرٍرة جهلته قال

 له اساءتها ًَسً لن أٌه َذبرها ونأٌه آٌسه

 أى له قالت ًًسوا قلٍل وًص آزم ومتب ٌٔ

 ... الٍوم وًص بًٍهن التً الحسوز َحترم

 تيلن وهً بضسة ٌْسها وي رؿوي لتحسى

 ... َقغسه ووا الملهه بتلل لها تلهٍحه

 ... ًٌل قاله لها بٍَم تًنر ناٌت نارولٍي أوا

 َا واطً...:  وتوًسه بإبتساوه لترزِ

ٌٍ َوم...  ًلوطً  ... سالم...  بقً تا



 لتلل تتوًس وهً الذارج اٌل واتجهت

 وى ووًسها أٓسست التً رؿوي الهسًوة

 ورة اول رأته ًًسوا أحبته ٓهً حبٍبها

 ال وأػبح ًلٍه وتيرٓت آزم بغحبه بألهاٌٍا

 أرري ورة لقأه وتتهًً...  رٍالها َْارق

 وًها أرصته لقأه لها حاى وًًسوا لها لٍموى

 وهً الضرنه وي لتذرج...  الحهقاء تلل

 ... بالمحٍر لها تتوًس

 ... االجتهاًات قاًه ٌٔ بالسارل أوا

 وهً وحسى بأسّ تًنر رؿوي ناٌت

 أواوها الواقّ ليٌل بقْولٍه الرأس وقأكأه

 ًمس بَؾب لها وًَنر بٍهوًم َؾن وهو

 ًلٍه لٍَرتها نبٍرة ٓرحة وي زارله ٌٔ وا

 وي الٍوم لٍغبح الٍوم اال َراها لن والتً

 اوال َربٍها أى ٓؾل ولمًه... حٍاته أَام أسيس

 وًه تقلب جيلها الصي وجًوٌها ويه ليًازها



 اوػلها وا َيلن ال هو... ويها حسوزه َلسم أى

 للَاَه وجًوٌه اٌها َيلن ولمًه الحاله لتلل

 زأها الهساج وتقلبه ٓهً السبب ناى وهها

 أرري واحٍاٌا جساا لقٍْه تموى وا ٓأحٍاٌا.... 

 الجوزاء برج ًلتالق... ) قربه ترٓؽ ُاؿبه

 ( ...��� َبضه

 ًًازها ًٌل سٍربٍها أٌه ٌْسه ٌٔ ًٌل لٍقرر

 السبب وا وسٍيرِ الذاػه بقرَقته هصا

 .... ويها َحسث وا وراء

 ٌْسها وي للَاَه حشًَه ناٌت رؿوي واأ

 حشًَه ولمًها آزم ومتب ٌٔ له قالته وا ًٌل

نحر  نارولٍي الجهٍله تلل وى ٓيلته لها ا

 وجرز ستموى اٌها ٌْسها وًست قس ٓهً

 َحترم أى وًلٍه ٓقف اليهل ٌٔ له زوٍله

 بسارلها تحرك الصي وا...  بًٍهن الهسآات

 وي ٍّالسذ الهوقّ هصا لٍْيل ًًها رُها



 وها للَاَه وحرجه ٓماٌت...  ٌنرها وجهه

 ... الرأس ووقأكه حسث

 الغهت لٍققى وغقًيه بجسَة ًٌل لٍرزِ

 نتٍر نسا االرؼ ٌٔ باػه هتْؾٌل...:  بًٍهن

!... 

 ... اٌا ًٌل استاش احن...:  بذجل رؿوي

 لها رؿوي اٌسه...:  بغراوة ًٌل لٍقاكيها

نوى  سقواً ابسف زي ألى تبغٌٍل بملهل ا

 ... األزب

...  قال لها بإستَراب له تًنر وهً رؿوي

 قبل وي لها نهصا طٍٓا حٍاته ٌٔ َقل لن ٓهو

 الجهٍله الملهات ٓقف َذبرها ناى بل... 

 اَي وي... سهاًها ًٌل اًتازت التً اللقٍْه

 ورة ألول التً والقسوة الغراوة بتلل له

 ... وًه تسهيها



 َوز هوٓ قال وا ًٌل ٌْسه َؤٌب ناى هو أوا

 الجًوى حس َيضقها نن وَذبرها َحتؾًها لو

 القرَقه بتلل إال له تموى لي أٌها َيلن ولمًه

 ًضقه وى ابسا َستذسوها أى َيتس لن التً

 ... الوحٍس

...  احن...:  له تًنر وهً بذجل رؿوي لترزِ

 لتتابى...  ًٌل استاش َا قغسي.. ًل َا حاؿر

 ٔىالرا االسهر وجهها وي جيل نبٍر بذجل

 اًتصر ًاوزة نًت اٌا...  الذجل طسة وي احهر

...  اٌا نارولٍي وى طوَه وي ًهلته الٌل ًٌل

 ... حاجه تيهلل راَْه نًت... نًت بس اٌا

 ٓيلته لها وبررا تجس لن ٓهً بذجل ػهتت

 ... ًقلها ٌٔ جاء الصي هصا ٍُر

 ورجلها طملها ًٌل ؿحماته َمتن وهو ًٌل

... 



 ...! ازاي حاجه ٌتيهل...:  بغراوة لٍرزِ

...:  وجسزا أرؿا تًنر وهً بذجل رؿوي

 بالها ٌٔ جاء وقس ٓجأة لها لتًنر...  ويرٓص

 االنل ٌٔ سن تحقلل وهمي َيًً....  ٓمرة

 أَوة... االًؾاء لبتوو وتبٍيل وتذقْل

 وا لحس بٍتهسمًو زول الهاٌٍا بتوو ػسقًً

 الهآٍا ًًسهن أى ٌاسً اٌت َتهمًو

 نسا ًضاى...  االًؾاء بٍىبت تاٌٍه وًغابات

 ... ًلٍل روٓت

 ؿحماته ػوت لتسهى األرٍرة جهلتها قالت

 ورة ألول...  بضسة الهماى أرجاء تهْل المبٍرة

 وي ٓالبرُن...  قلبه وي همصا َؾحل تراه

 وي َؾحل لن أٌه إال احٍاٌا وورحه لها حبه

 ... الٍوم هصا وحل قبل

 التً ؿحماته نبح َستقى لن...  ًٌل أوا

 ٓماى...  الهماى أرجاء لتهْل وًه ٓلتت



 السهراء تلل قالته وا ًٌل بضسة َؾحل

 ... الهجًوٌه

 جساا وسٍن ٓهو...  نبٍر بهٍام رؿوي له لتًنر

 َسزاز َؾحل وًًسوا السحر حس جسااا

 ... تلل الضسَسة وساوته ًٌل وساوه

 لملهاتها أو له تًتبه لن بهٍام رؿوي لترزِ

 ... اوووي حلو اٌت...: 

 اٌسه َا زي ويانسه زي...:  بذبج ًٌل

 ...! رؿوي

 وجهها لٍحهر...  قالته لها تًتبه وهً رؿوي

 ولن...  قالته لها الذجل وي نبٍر بضمل

 بسرًه لتجري...  طٍّ اي ٌقق تستقى

 .... ومتبها ٌاحٍه االجتهاًات ُرٓه وي رارجه

 تلل ٓيلته لها بضسة َؾحل ناى ًٌل أوا

 .. قالته ووا الهجًوٌه



...:  نبٍر بؾحل ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 هههههههه اًؾاء هذقًًْ هههههههههه

 هههههههه وجًوٌة ًضقت اٌا وهللا وجًوٌة

....:  الؾحل ًي توقّ وا بيس بهٍام لٍتابى

 رؿوٌت َا ويانً هتَلبًًٍ نسا طملل

 ورا السر اَه اًرِ الزم بس... الهجًوٌة

 ًًً وذبٍاه واَه زي الهساجٍه تقلباتل

 .....+ بيضقل اٌا وا زي تحبًًٍ اٌل واٌيل

 تجري رؿوي ناٌت...  االرري الًاحٍه ًٌل أوا

 وجهها تذًْ وهً ومتبها ٌاحٍه وسرًه

 بضسة وتتًهس الهمتب لتسرل...  بذجل

 نلها ٌْسها تؾرب وهً طسَس ورجل

 تضير ال وهً له قالته ووا حسث وا تصنرت

... 

 تؾرب وهً بَؾب ٌْسها ٌٔ لترزِ

 اٌتً...  رؿوي َا ًلٍمً َلهووووي ....:رأسها



 اٌا...  بذجل تابيت خن...  نسا تيهٌل ازاي

نٍس.... نسا وُبٍه نسا هبله ازاي  ٓمرة رس ا

 تاٌٍ وؾيْص الزم اٌا ال َوووة....  ًًً ُلف

ٌٍ نسا اًهل وال  ًٌل استاش بالًسباٌل هو...  تا

 ...+ وبس

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 َوز ُؾبه قهه ٌٔ وهو وًسله اٌل اسالم اتجه

 لهًسله اتجه...  آزم الهسهً بهصا َْتل لو

 أى ًلٍه اوال ولمي بالمحٍر له َتوًس وهو

...  وَستيٍسها وحبوبته ًي بًْسه َبحج

 اٌل بقغٍرة لٍست ٓترة بيس اسالم لٍغل

 َوز ال وهو بَؾب لَرٓته وَغيس وًسله

 ... َرَس طٍّ بأي التحسث أو والسته رؤَه

 حهاوا وَأرص الذاظ ٓتهُر  لحهام لٍتجه

...  التْمٍر نحرة وي أًغابه به َرَح زآٓا

 َرجى أى السهل باألور لٍس أٌه َيلن ٓهو



 أٌها ًلن وا بيس رغوػا أرري ورة حبٍبته

 الحأف اسالم لٍؾرب...  المٍالٌٍ ابي تسوجت

 الهسهً زرل نٍّ َتصنر وهو بضسة

 لٍرزِ...  طٍٓا َْيل أى بسوى وررج طركً

 المٍالٌٍ ابي َا رالظ...  بَؾب ٌْسه ٌٔ

 ألٌسول بالله واقسن...  الحرب أًلًت اٌت

 ٌٔ تحلّ حرام... ) ًهلتها حاجه نل ًٌل

 بقً وًها تْونل وا �� اسالم َا الحهام

( .... ��� وهللا هيٍف بقً بٍا ارتبف وتياٌل

 والبسه وَرتسي ٓترة بيس الحهام وي لٍذرج

....  الَالٍه بسٍارته لضرنته وجسزا وَذرج

 وحبوبته وإرجاو لإلٌتقام كرَقه ٌٔ َْمر وهو

 لتْاػٍلها اطتاق وبضسة لها اطتاق التً

...  وٍت بسوٌها ٓهو اآلى اٌل حٍا تبقٍه التً

 قبل وًسلها ٌٔ رآها الصي الٍوم هصا لٍتصنر

 ٌاٌسً ًبأة ترتسي وهً الهضٓوم الٍوم

 وًٌل ًلٍها اٌوخه تًْجر ناٌت التً ًجرم



 الوػّ نل ٓاق ٓقس رأى وي االنحر جسسها

 ... وًٍر وحهس قول ًلٍه وًَقبق

 ... حبًٍا وتارة للجًٍه رؾراك

 ... وًحًٍات ًهله وضٍته ٌٔ ًوزك

 قبل وي وحله َري لن الصي القوَل وطيرها

 واللٍس الهجيس المٍرٌل بٍي َجهى ٓماى

 بتهوَجات لًٍتهً  بساَته وي الهْروز

 وي اآلرر هو َتهوج طذع اي قلب تجيل

 الٍوم شلل ٌٔ ٌْسه ٌٔ هللا لٍحهس...  جهالها

 ... إلٍها ٌنر وي نل لقتل وإال وحجبه اٌها

 حرناتها ونل ووقّ نل َتصنر ناى

 الجًوى حس بها وتٍها جيلته التً وتْاػٍلها

...  تْمٍره ًي خاٌٍه َبيسها أى َستقٍى وال

 َقتله وٍُابها اآلرر بيس َووا طوقه َسزاز بل

 له َرز وأى بالمحٍر آلزم لٍتوًس. .. بضسة



 للقسر هل ولمي....  وؾيْه أؿيآا الغْية

 ...! أرري نلهه

 وي قازوا سٍارة بوق ًٌل آماره وي لٍٍْق

 َهًٍا َتْازاها أى اسالم لٍحاول...  بيٍس

 به اػقسوت...  لالسّ ولمي...  وَسارا

 اسالم رآه وا وآرر بالماول سٍارته لتحقن

 حوله الهاره تجهى هو هًلٍ ََضً أى قبل

 َهوت أى قبل السٍاره وي إرراجه لٍحاولو

...  اإلسياِ الهاره أحس لٍقلب....  بسارلها

ٌٍ  اٌل به لٍتجهو بسرًه االسياِ وأٌت خوا

 َضير ال ًلٍه وَضً وهو الهستضًْ

 بها َحلن ناى التً رواى حبٍبته سوي بضٍّ

....٨ 

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 سيازٌت بها وا.... " وقال لبهق اٌل ؿهها خن

 ❤ +"  حشًَه



...  بضسة تبمً بَرٓتها تجلس رحهه ناٌت

 ويها حسث وا بسبب لٍس الهرة تلل ولمي

...  بوحضٍه اُتغابها أو لوالستها ٓقساٌها وي

...  ًًها َبتيس أى ترَسه ال ألٌها تبمً ناٌت

 وأٌه بل حقها ٌٔ ارقّ أٌه تيلن هً

 قاسً أٌه نٍّ وتيلن....  رحهه بال اُتغبها

 أٌه وتيلن...  حٍاتها قله او ؿيْها َرحن ال

 وًسله ٌٔ رازوة وجرز واًتبرها أٌوختها أهاى

 طل أٌه نٍّ اَؾا تتصنر...  زوجته أٌها رُن

 شلل آلهها نن...  تذوٌه وبأٌها وببرأتها بها

 حشًَه هً لها ولمي...  بسببه نحٍرا وتأشت

 ال...!!  ٓيال هل...  ًًها ببيسه الحسى هصا نل

 ابسا تًساه ولي ٓيله وا تًسً لن تحبه لن ال

.. 



 لقلبها تسهح لي أٌه ٌْسها به شنرت وا هصا

 ٓرػه اقرب ٌٔ ًًه وستبتيس وًه باإلقتراب

 ... السًه تلل اٌتهاء بيس

 ابيس الزم اٌا أَوة....:  ٌْسها ٌٔ رحهه لترزِ

 ًي ابيس الزم... ٌْسً وى جسَس وي وابسء....

 وتحسي بتغهٍن تابيت خن...  نلها زي لسالب

 اٌا....  الالويه ًٍوٌها سوزاء وي نبٍر وًًاز

 رحهه وٍي واًرٓه زي السًه ٌٔ اربٍه الزم

 بيؾها زي البًات نل وص أى َيرِ الزم

ٌٔ وًه لًْسً واٌتقن  ؿاو الٌل ولضر

 ... اوضً وا قبل نسا اًهل الزم أَوة  ...

 زآٓا حهاوا لتأرص الحهام اٌل رحهه لتصهب

 وًًاز بتحسي األسس لهواجهه تستيس وهً

 .... ًهسها نسابق

ٌٍ  والبسها لترتسي...  الحهام وي وررجت خوا

 ابرز احهر ٓستاى ًي ًبارة ناٌت التً



 ًًس ًَتهً األٌٍق الًحٍّ جسسها تْاػٍل

 والجهال االٌاقه ٌٔ قهه لتبسو ٓذصها ٌغّ

 ًَهتش  احهر ٓستاى وي اجهل ٓها....  واألٌوخة

 ... ٌحٍّ بذغر اورأة

+ 

+ 

 اآلرص جهالها ٓوق ػورتها جهال لتمهل

 أوله وي بضسة الهجيس االسوز طيرها بْرز

 اززاز قس ألٌه بمحٍر ههرها لٍتيسي....  آلررة

 ٓتًه الغورة لتمهل...  األرٍرة اآلوٌة ٌٔ كوال

 همصا َراها ٓهي الجًوى بل السحر حس

 واحسة رةبًن ًهره َهًحها لو َوز أٌه َقسن

 لن ولمًها...  بضسة السوزاء ًٍوٌها وي

 طْاه احهر وؿيت بل بهصا اَؾا تمتًْ

 االٌوخة كاٍُه اٌحً لتبسو ٓستاٌها لوى ػارخ

 برؿً الهرأة ٌٔ لًْسها لتًنر....  والجهال



 شو حصاء ارتست اى بيس لالسْل لتًسل...  تام

 اطتراه ٓستاٌها لوى ٌْس وي ًاٌل نيب

 تجس لن ولمًها...  قبلها ًٔهالذا لسوجته احهس

 ....  ٍُره ًَاسبها وقاسا

 رقوات وى تتهاَل وهً لالسْل لتًسل

...  ٍٓه الهضً تسقٍى ال الصي الياٌل الميب

 بها الهوجوز الجلوس ُرٓه اٌل رحهه لتسلّ

 ًًسوا والصي...  بأليابه َليب ناى الصي إَاز

 بضوق َحتؾًها بقْوله ٌاحٍتها جري رآها

 طير أٌه إال والسته لٍست أٌها ُنر ألوه كْل

نحر بحًاٌها  ٓلٍس....  الحقٍقٍه والسته وي ا

 ... وتضابهٍٍي االب زوجات نل

 واوا َا زا اَه...:  كْوٌل بإٌبهار اَاز لٍرزِ

 ... اوووي حلوة اٌتً رحهة

 ههههه...:  االرري هً كْولٍه بؾحمه رحهه

 ... رحهه واوا قلب حبٍب َا تسلهٌل



ٌٔ..: .. بغسق إَاز  اٌا...  رحهه واوا َا تير

 واوا وص اوً اٌتً تبقً بجس ٌْسً

 ... التاٌٍه الضرَرة

 َا ًلٍها نسا بتقول لٍه...:  بإٌتباه رحهه

 ...! حبٍبً

 التاٌٍه واوا ًضاى...:  كْوٌل بغسق إَاز

 وتهًى وتحبسًً بتؾربًً ناٌت الضرَرة

 وتسٍبًً القغر برة هً وتذرج االنل ًًً

 بحمً نًت ولها...  لوحسي لههالؾ ٌٔ قاًس

ٌٍ بتقوله ناٌت لبابا  ناى وهو.. نساب ا

 وهو بقْولة اَاز ًٍوى لتسوى...  بٍغسقها

 ٍُر َههها ال ناٌت التً الضرَرة والسته َتصنر

 ٓقف والسلقة والهرنس  والًْوش الًقوز

 .... أحس أي َيٍقها أى زوى والتًسه والذروج

 األرري ًه وتبمً أحؾاٌها ٌٔ رحهه لتأرصه

 تسهً او ام تلل تموى ٓمٍّ نبٍرة بضْقه



 لْغٍلة تًتهً ال ٓهً ال...!  حتً ام ٌْسها

 وضاًر بال ٓهً....  َضيروى الصَي البضر

 حًاى أو كيام بال همصا ابًها تترك حتً

 ًهره ٌٔ األكْال جهٍى نها بأوه َستضيره

 تلل ٌٔ لتتصنر.... !  أوا تلل تموى نٍّ... 

 له رٍاٌتها ًي لها حماه اوو احهس اللحنه

 اَاز ًٌل وطْقه بضسة لتبمً لها حبه رُن

 ....+ الحٍة تلل ًٌل نبٍر وُؾب...  واحهس

...  سٍارته ٌٔ االرري الًاحٍه ًٌل احهس أوا

 وحاوله ٌٔ ليهله َتجه وهو بسرًه َقوز ناى

 بسارله التً الًٍراى تلل وي للتذلع وًه

...  ويها ٓيل وا ًٌل لًْسه نبٍر ُؾب وي

 َيتبرهن وهو احبها الصي لقلبه نبٍر وُؾب

....  الًقوز سوي َيضقي ال رأًات جهٍيا

 َسق وهل َقاوًه لن الهرة تلل قلبه ولمي

 البسٍقه لتلل ًضق بساَه ًي ويلًا بضسة



 إلٍه بضسة جصبته التً السوزاء اليٍوى شات

 ٌٔ ًضقها بساَه سقرت تلل ٓبيٍوٌها... 

 ًٌل بإسهها الًبؽ ًي َتوقّ لن التً قلبه

 ٓجهٍيهي حبها ًي ًَهره الصي ًقله ًمس

 ٌسً قس أٌه ٓجأه لٍتصنر....  ٌنره ٌٔ رأًات

 وههه ػْقه َذع ومتبه ٌٔ وهها ولْا

 بؾٍق لٍسٓر....  اليالهٍه الضرنات إلحسي

 قلبه َتوقّ حتً وجسزا رؤَتها َوز ال ٓهو

....  جري سباق ٌٔ نأٌه والًبؽ السق ًي

 اٌل بسٍارته لٍتجه...  أرري لههن للقسر ولمي

 السرول ًسم َقرر وهو أرري ورة الهًسل

 .... َراها ال حتً لَرٓته

....  الٍْال اٌل الوقت وي قلٍل بيس لٍغل

 سهى زروله قبل ولمي الٍْال اٌل لٍسلّ

...  الحسَقه ٌٔ وؿحمات ػراخ ػوت

 الحسَقه اٌل وَتجه برأسه األٓمار لتيغّ



 وتتوقّ ٓجأه ٍتوقّل...  وسرًا َجري وهو

 وي اليالن وَتوقّ بل حواسه نل ويه

 وي وماٌه ٌٔ تجهس ونأٌه السوراى ًٌل حوله

 ناٌت....  رآه وا جهال وي أو...  رآه وا ػسوة

 هصا ترتسي وهً بالمرة إَاز وى تليب رحهه

 َتيسي ال الصي االحهر الليٍي الْستاى

 الجهال وي طيله جيلها والصي...  ساقٍها

 الميب وهصا...  الوقت بصات والبراءة واألٌوخة

 ٓتتهاَل به الهضً تستقٍى ال الصي الياٌل

 وًها وقغوز ٍُر أٌحوي بًَج رقواتها ٌٔ

 والجهال والرقة والًَج التهاَل هصا ولمي

 لو َوز ويها َتهاَل احهس قلب جيلت

 وحسها لتبقً حولهن وي طٍّ نل َذتًْ

 هالٍيله...  سواهن به َوجس ال ًالن ٌٔ ويه

 َيلن ولمًه...  جسَس وي اليضق قواًس ٍٓه

 نحٍرا آشاها ٓقس بهصا له تسهح لي أٌها

نحر وتألهت  ... ٓقف هو بسببه ا



...  للسارل َسلّ أى قبل بحسى لًٍتهس

 اٌت بااااباااااا... :  بقْوله إَاز ػوت لٍقاكيه

 .... جٍٍٍٍت

 َقّ لتراه.....  للوراء بغسوه رحهه لتلتْت

 لها ًَنر ًلٍها اًتاز نبٍرة ووساوه بضهوخ

ٌٔ  بهسي تذبرها وحماَة حماَه الّ ًٍوٌه و

 .... لها طوقه

 رجيت...:  ترزِ أى قبل بؾٍق رحهه لتتًهس

 ... َيًً بسرًه

 طْتٍها ًٌل الًنر ورتمس وهو احهس

 الغارخ الضْاه بأحهر بضسة الهَرَتٍي

 ٌنره َبيس وهو بتًهٍسة لٍرزِ...  ًلٍهها

 ًلٍه ًَسم طٍٓا َْيل أى قبل ًًها

 إال وًها االقتراب بيسم وًسها أٌه ورغوػا

 ... بهوآقتها



 ٌسٍت نًت...  وٍْص...:  ببروز احهس لٍرزِ

 ... واوضً أجٍبه وجاي ولّ

 ... حر اٌت واطً...:  بإَهاء رحهة

 قلبه َليي وهو القغر لسارل احهس لٍتجه

 تقّ وهً اجلها وي السق ًي َمّ لن الصي

 .... األٌوخة ُاَه ٌٔ اٌحً أواوه

 بيهله الٌل اَه اٌا...:  بؾٍق ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 ... واحس نلهن أى آتمر الهْروؼ...  زا

 َحؾر لهمتبه َتجه أى قبل....  بؾٍق لٍتًهس

 ٌنراتها تحت وجسزا لليهل وَذرج الهلّ

....  والمحٍر بالمحٍر والهتوًسة الهتحسَة

...:  تقول وهً بتحسي ٌْسها ٌٔ لتبتسن

 اول وي هربٍل اٌا...  احهس استاش َا ولسه

 .... وجسَس



 الصي إَاز وى بالمره ليبها لتمهل لتصهب

 بهصا لرحهه ًَنر والسه رأي ًًسوا ابتسن

 َْههه أحس ٓال... ًٍوٌه ٌٔ الذًْ الحب

 رُن ٌْسه ٌٔ ًلن الصي الغٍَر ابًه سوي

 والسه بسارل ًضق بساَه أٌها سًه ػَر

 الحب ٌْس وٌهاًٍ ٌٔ رأي ٓقس اَؾا ورحهه

 ... وَياٌس َمابر نالهها ولمي...  واليضق

 2...! آرر رأي للقسر هل ولمي

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ًًاقا أٌه لو تهًٍت...  بًًٍا حسَج زار ونلها

❤ + 

 ًلٍها لتقهٓي رالتها ُرٓه اٌل اسراء اتجهت

 لتجسها....  رواى ارتقاِ وًص نيازتها

 وهً به تقرأ رالغٍَ بهغحْها وهسمه

نحر وًص ًًها الَأبة ابًتها ًٌل بضسة تبمً  أ



 تحهل وهً إلٍها اسراء لتسلّ...  أسبوو وي

 ... كيام ًلٍها ووؿوو ػًٍٍه

نل جبتلل اٌا...  رالتو...:  بحسى اسراء  اٌتً ا

 ... راكري ًضاى حاجه تانٌل الزم

 ولٍص اسراء َا ويلص...:  حشًَه بتًهٍسة االم

 ... وهٍحن اٌتً نٌل.....  حببتً َا وهللا ٌْس

 ولو تانٌل الزم اٌتً رالتو َا ال...:  بحسى اسراء

 َروح وا قبل طوَه وي ٓقرٌا وهٍحن اٌا ًلًٍا

 ... اوتحاى ًًسه ًضاى الجاويه

 االنل سٍبٌٍل حببتً َا واطً...:  بحسى االم

نل هبقً اٌا ًًسك  ... بيسَي ا

 رالتو اَ حاؿر....:  إرْأه حاولت بحسى اسراء

 بقالل ًضاى تانٌل ًلٍمً بالله بس... 

 .... حاجه وبتانلٍص اسبوو



 اٌتً اكليً...  حببتً َا حاؿر....:  بسووو االم

 ... طوَة وسٍبًًٍ بس

 .... رالتو َا حاؿر...:  بحسى اسراء

 لتَلق...  بضسة تسوى وًٍوٌها اسراء لتذرج

 لتسهى....  بانٍة وتًْجر رالتها ًٌل الباب

 وسح بسرًه لتحاول َْتح لبابا ػوت

 ومْهر حشَي وهو هٍحن لٍسرل....  زووًها

 ... اآلرر هو الوجه

...  َراها أى قبل زووًها تهسح وهً اسراء

...:  ٍٓها الحسى ارْاء حاولت بًبرة لترزِ

 ...! االوتحاى ٌٔ اَه ًهلت

 ًٍوٌها لٍجس...  لها ًَنر وهو بحسى هٍحن

 رسن حاولت البماء نحرة وي زاوٍه حهراء

 اآلرر هو َحسى ال حتً وجهها ًٌل االبتساوة

 ... وبضسة تبمً ناٌت أٌها ًلن ولمًه...



 الحهس...:  ًٍوٌها لبحر ًَنر وهو هٍحن لٍرزِ

 ...! نوَسه اٌتً...  لله

 ..! نسا بتقول لٍه كبيا اه.... ا...:  بتوتر اسراء

 ...! ػح بتيٍقً نًتً اٌتً....:  بحسى هٍحن

 بانٍه لتًْجر...  اٌا... اٌا....:  حشًَة بًبرة اسراء

 لتذوٌها وػسَقتها رالتها ابًه تتصنر وهً

 البماء ويلًه وتْؾحها الهرة تلل ًٍوٌها

 ... وبضسة

 ... بذوِ إلٍها هٍحن لٍصهب

 االقتراب حقه وي لٍس ٓهو بتوتر لٍرزِ

 ٌٔ َأرصها أى وبضسة َوز ولمًه...  وًها

 َهتع ًله نتٍْها ًٌل وَربت أحؾاٌه

 ٓهً هصا ٓيل حقه وي لٍس ولمًه...  حسٌها

 ... هصا لٍْيل زوجته لٍست



...  همصا تبمً رؤَتها َستقى لن ولمًه

 َْغل ال بجاٌبها َقّ وهو هٍحن لٍرزِ

...  احن...:  قلٍله وسآه سوي بًٍهها

 ...أٌاااا اسراء َا وتيٍقٍص

 ٌٔ اسراء ارتهت نالوه َمهل أى قبل ولمي

 وي رأسها ُقاء لٍسقف ةبضس تبمً أحؾاٌه

 ولمًها القوَل األسوز طيرها لٍنهر ًلٍها

 ... تحتؾًه وهً بضسة لتبمً...  تًتبه لن

 وغسووا ناى...  ارر ًالن ٌٔ ناى هو أوا

 ٌٔ الهجًوٌة القْله تلل ٓيلته وها بضسة

 احبها التً كْلته ستنل نبرت ٓههها ٌنرة

 َحب ولن....  َسه ًٌل وتربت الغَر وًص

 إلٍه َؾهها ٌْسه وجس ارازَا ال...  ٍُرها

 َغل الصي القوَل طيرها ًٌل وَربت

 اسراء لتبمً...  آلرره وَتيساه ههرها لًغّ

 تضير ناٌت ولمًها أحؾاٌه ٌٔ وهً بضسة



نحر باألواى  لٍتوقّ...  وؾً وقت اي وي ا

 نال َضير ال ارر ًالن ٌٔ وهن ًلٍهن السوي

 .... والسووو واألواى بالحب اال وًهها

 ٌٔ وهً الوقت وي قلٍل بيس اسراء لتبتيس

 .... ٓيلته وها رجلها قهه

 ... اسْه أٌا... اٌا...:  بذجل لترزِ

...:  بحب َرزِ أى قبل هٍحن لٍتًهس

 ُقاء ورٓى وًها اقترب خن...  وتيتصرَص

 َتابى وهو...   طيرها لٍَقً ًلٍها رأسها

ٌٍ بتيٍقً اطوٓل واَانً....  وحًاى بحب  تا

 ... زووًل وِاط او

 ٓهً.... األرري هً بحب اسراء له لتًنر

....:  ٍُره تيضق ولن الغَر وًص تيضقه

 ... حاؿر



 زازها الصي ولذجلها بحب هٍحن لها لًٍنر

...  جهٍله بحر ًروس تضبة ٓجيلها جهاال

 وقته وص اى ًارِ اٌا اسراء...:  بحب لٍرزِ

 .... اوووي بحبل...  بحبل اٌا...  اٌا بس... 

 تبتيس أى قبل ورجل بغسوة اسراء له تًنرل

....  بضٍّ تًقق ولن ُرٓتها اٌل وسرًه ًًه

 أخرها ٌٔ ًَنر هٍحن تارنه ًلٍها الباب لتَلق

 زالت وا هل َيلن ال ٓهو...  نبٍر وحسى بضوق

 اٌها ام وًسته نها ٍُره تحب ولن تيضقه

...  وجسزا نحبٍب به تْمر لن نبرت ًًسوا

 ٓماٌت... حبٍبته قلب ٌٔ وا الياطق َيلن وال

 ولمي بضسة تبمً ُرٓتها بسارل األرري هً

 ٓلن ٌْسها ًٌل وإٌها...  رواى ًٌل حسٌا لٍس

 وًص به وتٍهه األرري هً أٌها له تيترِ ال

 ولمي...  ٍُره تيضق او تحب ولن القْوله

 شلل ٌٔ اربرها ًًسوا نحٍرا اٌجرحت نراوتها



 وا ٌهابأ بحبها ٍٓه له اًترٓت الصي الٍوم

 واٌجرحت شلل قول َغح وال ػٍَره زالت

 وًص لشَارتهن َأٌت لن ًًسوا بضسة نراوتها

 تراه لن سًوات سته لهسة الوقت شلل

 وحسٌها زووًها وي بتحسي لترزِ...  راللهن

 َا تاٌٍ هقولهالل نسا بالساهل وص ال...: 

 واٌت اَه قس ًاٌٍت اٌا تيرِ الزم...  هٍحن

 ٍٓا تْمر أو ورة وال ٌٍتسور وا ٍُر وي سبتًً

 وص واٌت اَه قس ًٍقت اٌا تيرِ الزم... 

 ... احالوً ٌٔ اال وياَا

 لهمتبها تتجه وهً....  وتحسي بحسى لتتًهس

 أههلت األرٍرة اآلوٌة ٌٔ ٓهً قلٍال تسرس

نرتها  ...+ وجاويتها وصا

 ًهاز هسي وًسل ٌٔ...  اآلرر الجاٌب وًٌل

 .... اسراء ػسَقه



 لترتسي لجاويتها صهابلل تستيس ناٌت

 وضجر ارؾر زرَس وي الهموٌه والبسها

 ٌٔ ُاَه ٓجيلها اللوى اسوز حجاب ًلٍة

 االٌاقه ٌٔ ُاَة الًحٍّ رغرها وتنهر االٌاقه

 ...+ والجهال

+ 

 اَه...:  بهرح لترزِ َارا ارتها ًلٍها لتسرل

 ...! ٍٓي راَح الجهٍل...  هسهس َا زا القهر

....  بماطة َا بقٌل هههههههه...:  بؾحة هسي

 ًًسي الجاويه راَحة...  بجسَة لتمهل

 ... وتأررة وحاؿرة

...  ويانً ربًا بقً َسهلووو...:  بهرح َارا

 زا الحاٌوي بتاو الهن وي ارلع بقً أوتً

 ... الملٍه ٌٔ ارتاح ًضاى



 َارا ٌنرات تحت ؿاحمة هسي لتًْجر

 ... الهستَربة

 بت َا والل...:  بإستَراب َارا لترزِ

 ... اَه ًٌل بتؾحمً

 ٌٔ ارتاح ههههههههه....:  بؾحل هسي لترزِ

 الملٍة ٌٔ اتًْد اسهها....  ههههههههه الملٍه

 هههههههه تهضً برؿه الملٍه ٌٔ اتضرح... 

 .... ارتها وى األرري هً َارا لتؾحل

 ًٌل اتقهًت نسا اٌا....:  بهرح َارا لترزِ

 هههههه ٌْسً

 بت َا بس.: ... األرري هً بؾحل هسي

نري روحً  ... هًسسة ًاوصَي َال شا

 هسهس َا هللا طاء اى...:  بتغهٍن َارا

نرتها تتابى لهمتبها لتصهب  ...  .... وصا



 وواوا بابا هو...:  تذرج أى قبل هسي لترزِ

 ...! بره

 ٌٔ وبابا...  اوؿتها ٌٔ واوا...:  وبااله بال َارا

 ... الضَل

 ... رب َا وياه ربًا...:  بتًهٍسة هسي لترزِ

 ُرٓه اٌل وتجه...  ُرٓتها وي هسي لتذرج

 ػوت سهيت تسلّ أى قبل ولمي والستها

 .... الَرٓه بسارل والستها بماء

...:  بتوتر ترزِ وهً بذوِ هسي لتسلّ

 ...! لٍه بتيٍقً واوا َا والل

 َا وٍْص....:  زووًها تهسح وهً األم

 ... بس وضانل طوَة حبٍبتً

 تذلٍمً الٌل اَه وضانل ...: بذوِ هسي

 ...! نسا تيٍقً



 بابانً...  حبٍبتً َا وٍْص...:  ببماء االم

 َضتَل قازر وص ًضاى طَله وي كرزوه

 ..... السي ٌٔ نبر أٌه بسبب االول زي

 َارا...  زلوقتً ٍٓي وهو...:  بسووو هسي

 ... ! الضَل ٌٔ أٌه قالتٌل

 ًٌل َسور ٌسل بابانً...:  طسَس ببماء االم

 َضَل هٍرؿً بًتً َا وٍي بس تاٌٍ َلط

 .... ًجوز راجل

 ًٌل نبٍر وحسى األرري هً ببماء هسي

 هٍسبرها ربًا...  واوا َا وتقلقٍص....:  والسها

 ًٌل ازور هًسل اٌا....  هللا طاء اى رٍر ًٌل

 ... البٍت ٌٔ اساًسنن ًضاى نهاى اٌا طَل

 ٌٔ بس اٌتً رنسي حبٍبتً َا ال...:  ببماء االم

 ... طَل هٍالٌق هللا طاء أى وبابانً جاويتل



 هللا طاء اى...  واوا َا رب َا...:  ببماء هسي

 ... حببتً َا رٍر

 ٍٓي راحه اٌتً...  هللا طاء اى....:  ببماء االم

 ...! زلوقتً

 الجاويه راَحه...:  زووًها تهسح وهً هسي

 ... وتأررة وحاؿرة ًًسي واوا َا

 ربًا روحً حببتً َا واطً...:  بتًهٍسة االم

 ... رب َا ويانً

 اٌتً َسَهل وربًا...:  َسها تقبل وهً هسي

 .... رب َا حٍاتًا ٌٔ وبابا

 الرواَة ًي رارجه ويلووه َجهاًه) 

 ٌٔ َسَهل ربًا َقوله حس َحب الٌل...   طوَة

 زي َذلٍل ًضاى َذلٍل ربًا وص حٍاٌت

 نسا اٌت َيًً...  والبيس التذٌل وي جاَه

 نًت اٌا...  حاسس وص واٌت ًلٍه بتسًً



 اٌهن وتأنسة الٌل اػحاٌب لمل نسا بقول

 (+��� زي الحته َضوٓوا لها هٍهسقوٌٍ

 الجاويه اٌل وتجه وًسلها وي هسي لتذرج

 وي قلٍل بيس لتغل...  االقسام ًٌل وضٍا

 لتسرل...  الجاويه وي قرَب ٓهًسلها الوقت

 وياأل ووهْه ارت أى بيس الجاويه باب اٌل

 ساحه اٌل لتسلّ...  بها الذاظ المارٌٍه

 ٍٓها الصهي طارزة وهً لتهضً....  الجاويه

 ستموى ونٍّ والسها ًي والستها لها قالته

 وًً بسوى لتغقسم...   الهقبله االَام حٍاتهن

 ...  وار بضذع

 وص....:  ًاٌل بغوت الضذع لٍرزِ

 .... واطٍه واٌتً تْتحً

...  التأسّ تًوي وهً إلٍه ٌنرها هسي لترٓى

...!  هو أهصا...  رأت وها بضسة اٌغسوت ولمًها

 ووت ٌٔ السبب هو أٌه...!  ال وهمي ٍُر ال



 السوًهوري ويتس هو...  باالٌتحار ػسَقتها

 طمله تيرِ أى قبل بضسة نرهته الصي

نحر ونرهته  ....  وًرٓت هو وي ًرٓت ًًسوا ا

نحر هو....   واسهه طمله  ٌٔ نرهته طذع ا

 ... هاحٍات

 ارتْيت ًًسوا بذبج لها ًَنر ناى...  هو أوا

 بتلل جساا جهٍله ٓهً...  إلٍه لتًنر بًنرها

 الوجه وهصا الْاتحه اليسلٍه اليٍوى

 الًحٍّ الجسس وهصا... الجهٍل القهحً

 ... الرأى

 ٍٓه تحسق أواوه الواقْه لتلل بذبج لٍرزِ

 ويلص...:  ؿربة وطل ًٌل ونأٌها بَؾب

 رَت َا...  ربقًً القهر اى اًرِ ومًتص

 ... ههاٌى وص نسا بيس كول ًٌل تذبقًًٍ

 ًٌل نبٍرة ػْية وجس نالوه َمهل أى وقبل

 ... وجهه



 ٌْسل ٓانر اٌت...:  بَؾب هسي لترزِ

 اٌا....  حقٍٍٍٍٍٍر صبااااالة اٌت...!  وٍٍٍٍٍي

 .... حٍاٌت ٌٔ وًل احقر وضوٓتص

 نل ٓبحٍاته نبٍرة بغسوة ويتس لها لًٍنر

 إلٍه التحسث حتً أو ػْية ًٌل اورأه تجرؤ

 ٌٔ تغْيه لن والسته حتً...  القرَقه بتلل

 تجرأت التً الْتاه تلل هً ٓهي  ... حٍاته

 ....! هصا وٓيلت

 ُؾب اٌل الغسوة تلل تحولت وا سرًاى

 ... نبٍر

 َا بتؾربًًٍ اٌتً...:  بَؾب ويتس لٍرزِ

 السوًهوري ويتس اَه َيًً هيرٓل اٌا**** 

 ... ًلٍه اَسَها ترٓى صَل***  الٌل اٌا وص... 



 وا اًٌل...:  تقول وهً بَؾب هسي له لتًنر

 الٌل صَل صباله حقٍر ووص...  ارنبه رٍلل

 ... ٓااااهن اٌت َضتهًً

 وخورتها ُؾبها قهه ٌٔ وهً وتصهب لتترنه

 ػسَقتها تتصنر وهً بضسة لتبمً.... 

 هصا بسبب بسببه اٌتحرت التً الهقربة

 الهيسول بالمالم ًلٍها ؿحل الصي لحقٍرا

 لٍأرص....  وًه اقتربت حتً الورزَة واألحالم

 شلل بيس احتٍاج بال َلقٍها خن َرَس وا وًها

 وا ػسَقتها تتحهل لن....  قبلها وي ٓتاه نأي

 تارنه...  ًوزة بال الحٍاه تارنه لتًتحر ٓيل

 وتسًو َوم نل وتتصنرها بضسة تبمً هسي

 نبٍر زور له ناى الصي ووالسه ٍرالحق هصا ًٌل

 2... ػسَقتها اٌتحار ٌٔ اَؾا

 قهه ٌٔ ناى...  االرري الًاحٍه ًٌل هو أوا

 ًٌل وأقسن...  الْتاه تلل ٓيلته لها ُؾبه



 وؾيْه أؿيآا الغْيه تلل لها َرز أى

 أو ػْيه ًٌل ٓتاه تجروء لن ٓبحٍاته....

 .... هً ٓيلت نها طتهه

 هيرٓل بقً اٌا.: .. بَؾب ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 **** ....+ َا السوًهوري ويتس اَه َيًً

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ... وا لضٍّ َذقف...  ناالٓيً ناى

 بذبج وَرزِ هاتْه سهاًه وجسي لٍهسل

 تمسر أَوة....  بمرة هًا زي البت تجبٌل...: 

 ... الضقه وتسرل الباب

 َرزِ وهو وَتًهس هاتْه سهاًه لٍَلق

 قربت....  المٍالٌٍ ابي َا رالظ: ... بذبج

 ....+ اووي

 .... األرري الًاحٍه وًٌل



 ... الضرنه ٌٔ ومتبه ٌٔ وهو اتغال ألزم اٌت

...:  بَرور وَرزِ هاتْه سهاًه آزم لٍهسل

 ..! اَه ٌٔ أَوة

 حرَقه ٌٔ باطا َا الحق....:  اآلرر القرِ لٍرز

 طقه ٌْتح ًارٍٓي ووص اليهارة ٌٔ

 .... ٍٓها ٌالل ًٌقص حؾرتل

 وػسوة نبٍر وروِ ًاٌل بغوت آزم لٍرزِ

نبر  ....+ اٍٍٍٍٍٍٍَه بتقووووووول....:  ا

~~~~~~~ 

 ...! آزم سٍلحقها وهل...!  لرواى سٍحسث واشا

 ...! له جسَسة بساَه ام اسالم ٌهاَه هصة هل

 .... تابيوٌٍ

 الرواَات وآٍا...  َوٌس اَه... بقلهً

❤  



 

 

 

+ 

 التاٌل لجسءا قراءة واػل

  ❤ واليضروى الواحسة الحلقة

 ❤ + واليضروى الواحسة الحلقة

 الحب نلهات سوي تقرأ َلٍقبيًٍٍمٍأى ال

  �2.... والسالم

 والقلق والغسوه  الضسَس الذوِ ناى

 لٍقوز...  القرَق كول آزم ًٌل وسٍقراى

 ورة ألول وبضسة ًلٍها رأْا وسرًا سٍارته

 بيس لٍغل....  القرَقه بهصة  أحس ًٌل َذاِ

 المحٍر لٍجس...  اليهارة اوام الوقت وي قلٍل



 وي والمحٍر اليهاره وي َذرج السراى وي

 رأٍْي وهرولٍي وًها َذرجوى السماى

 آزم لٍسلّ...  األوي أػحاب بهساًسه

 السراى نل بٍي وي اليهارة اٌل بسرًه

 ًَقصها أى سوي طٍّ اي َههه لن المحٍّ

 ًي َتوقّ لن الساللن ًٌل وسرًا لٍجري... 

 الذاوس القابق اٌل وػل أى إٌل الرنؽ

 ُقً قس اَؾا السراى لٍجس اليهاره ٌٔ ًضر

 طقته أوام َقّ االوي وًاول القابق هصا

 .... جسوي زوى ٓتحها َحاول

 اَه هو...:  ورة ألول طسَس بذوِ آزم لٍرزِ

 ...! حغل الٌل

 نهرٌب واس ٌٔ... ِ....:  بقلق األوي ًاول

 ... حرَق وحغل...و اليهارة ٌٔ حغل

...  اُبٍه وضَل اٌا....  أُبٍه....:  بَؾب آزم

 ... بيسَي ويانن حساٌب اٌا وطً وي اوضً



 وهو االسْل اٌل وهروال رأْا الرجل لٍجري

 ... الًهر وي ًَجٍه اى هللا َسًو

...  الباب وَْتح بسرًه وْتاحه آزم لٍذرج

...  بيس تهطق اٌل َغل لن الحرَق أى لٍجس

 هصا بسارل رواى ًي َبحج وهو براحه لٍتًهس

 طقته اٌل بالْيل زرل الصي المحٍّ السراى

.... 

...: روٓه قهه ٌٔ وهو ًاٌل بغوت آزم لًٍازي

 ...! ٍٍٍٍٍٍٍٓي اٌتً...  رووووووواااااى

 ٌٔ بسرًه لٍجري...  رز اي آزم َسهى لن

 ًلٍها وًَازي ًًها َبحج الضقه أٌحاء جهٍى

 ... استجابة زوى ولمي بذوِ

 وقلق بذوِ اليلوي السور اٌل آزم لٍغيس

 ََقً السراى وي المحٍر لٍجس...  ًلٍها نبٍر

 ... بسببه وًيسوه الرؤَة تموى تماز الهماى



 َجري وهو نبٍر بذوِ ًلٍها آزم لًٍازي

 بسء وًقله وماى نل ٌٔ ًًها َبحج وهروال

 ُرٓه اٌل لٍسلّ...  االطٍاء اسوء له َغور

 الَرٓه أرناى وي رني ٌٔ لٍجسها ٌووها

 ُقً الصي السراى بسبب ًلٍها وَضً

 بسرًه آزم لها لٍتجه...  الهماى أٌحاء جهٍى

 آزم لٍحهلها...  ًلٍها بضسة رأّ وهو

...  وسرًا الضقه رارج اٌل بها وَسلّ بسرًه

 وَذرج وروِ بسرًه السلن ًٌل بها لًٍسل

 قوقل بذوِ وَؾيها بسرًه اليهارة وي

 السٍاره اآلرر هو لٍرنب...  السٍارة زارل

 الهضًْ اٌل لسَه سرًه بأقغً بها وَتجه

ٌٔ  الَاؿبه باألًاػٍر أطبه وضاًر زارله و

 ًلٍها طسَس وروِ...  تراه وا نل تسور التً

 ... طٍّ لها َحسث أى وي



...  الهضًْ اٌل الوقت وي قلٍل بيس لٍغل

 وروِ برٓق َحهلها وهو وسرًا لٍسلّ

 ... سطسَ

 .... بسررررررًة ترووووٌل...:  ُاؿبه بًبرة آزم

 وتحرك بتروٌل وسرًٍي الههرؿات له لٍأٌت

 2.... القوارِ ُرٓة اٌل بسرًه بها لٍسلْو... 

 ناى الصي آزم ًٌل نالسهر ناٌت ساًه لتهر

 َذاِ ورة ألول ًلٍها وقلقه روٓه قهه ٌٔ

 .... القرَقه بتلل أحس ًٌل

 وسرًا الوقت وي قلٍل بيس القبٍب ررج

 والغسوه الذوِ قهة ٌٔ ناى الصي آزم اٌل

 ... حسث وها

 َا وتقلقص...:  جازة بًبرة القبٍب لٍرزِ

 ًًسها ناى بس هً وستقرة الحالة...  باطا



 ساًه نلها...  لإلُهاء أزي تًْس ؿٍق

 .... وتْوق

نبر وٓرحه نبٍرة براحه آزم لٍتًهس  بسارله ا

 وساوته أههرت اوهبإبتس لٍرزِ...  بذٍر اٌها

 ... زنتور َا طمرا واطً...:  وبضسة

 َا اليْو...:  األرر هو بإبتساوة القبٍب لٍرزِ

 ... رسوتل ٌٔ احًا باطا آزم

 حسث ٍٓها َْمر آزم تارنا القبٍب لٍصهب

 نها....  الحرَق لحسوث الهؤزي السبب ووا

.....  نهرٌب واس وجرز أٌه األوي ًاول زًن

 َستقٍى ٓهو َمصب أٌه َيلن ناى آزم ولمي

 ناشب أٌه َيلن وناى جٍسا األطذاظ َقرأ أى

... 

 قأال األطذاظ أحس َحازث هاتْه لٍهسل

 ٌٔ الهراقبه لماوٍرات سجل ارر تجٍبٌل...: 



 تموى بمرة أَوة...  السوالل ٌٔ الٌل اليهارة

 ... ٓااااهن ومتبً ًٌل

 اآلرر القرِ رز َسهى أى زوى الذف لٍَلق

... 

 ػح زواًُ ٌٔ الٌل لو...:  بَؾب زمآ لٍرزِ

 الملب وجسي َا هرحهل وص َبقً... 

 .... أَسي ًٌل هتبقً وٌهاَتل

 قلٍل بيس رواى ُرٓه وي الههرؿه لتذرج

...:  وُؾبه آزم تْمٍر قاكيه الوقت وي

 تسرلها تتْؾل تقسر ًٓسم َا ٓاقت الهرَؾة

... 

 أى زوى رواى ُرٓه اٌل وسرًا آزم لٍتجه

 .... طٍّ اي َقول



...:  زروله بيس بهٍام الههرؿه لترزِ

 طبه واٌت حالوتل وًٌل ًلٍل َلهووووي

 ....+ نسا ًابسَي هآر

 طوق زارله ؤٌ وسرًا ُرٓتها آزم زرل

 تستٍْق بسءت لٍجسها....  لرؤَتها نبٍر

 ... الهماى تمتضّ تتحرك وًٍوٌها

 ًٌل لله الحهس...:  نبٍرة بْرحة آزم لٍرزِ

 ... الهستضًْ ٌٔ ًاٌت...  سالوتل

 الٌل اَه لٍه...!  وستضًْ اَه...:  بتيب رواى

 ..! حغل

 ًي األوي ًاول نالم َتصنر وهو بَؾب آزم

 حاول بَؾب لٍرزِ.... المهرٌب الهاس

 ٌْسل جهسي... حاجه وٍْص....:  ارْأه

 ... وياَا هتٍجً طوَة بيس ًضاى

 ....! ٍٓي....:  وروِ بسهضة رواى



 المٍالٌٍ قغر...  المبٍر القغر....:  ببروز آزم

 2.... باطا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 لل َْتح القسر ولمي....  الًهاَة أٌها تني قس

 ....+ جسَسة بساَة

 التً بْاتًته َحلن...  ارر ًالن ٌٔ ناى

 اطتاق....  نحٍرا لها اطتاق نن...  قلبه رقْت

 بتساوتهاوا لؾحمتها....  لجًوٌها...  لتْاػٍلها

 واطتاق....  بضسة ًضقها التً تْاػٍلها ونل

 طٍّ بأي َضير َمي لن....  اَؾا بضسة لها

 التً القهوة ًٍوى ػاحبه سوي...  سواها

 ...+ بجًوى ًضقها

 ....+ الواقى وي األرري الًاحٍه وًٌل



 اوووووؿه زرلووووووه.....:  بذوِ الههرؿة

 ًَازي وحس....  بسررررررًة القوارِ

 .... نتوووووورالس

 ُرٓه اٌل وسرًٍي الههرؿٍي به لٍسلّ

ٌٍ....  القوارِ  وسرًا القبٍب ووػل خوا

 وي تًسِ ناٌت التً بالسواء ُارقا لٍجسه

 ... الغسري وقْغه وراسه ساقه

 الٌل اَه هو....:  َتْحغه وهو بذوِ القبٍب

 ...! حغل

 َا حازخة ًهل...:  بقلق الههرؿات احسي

 ... نسا طاَّ اٌت وا زي وجاي زنتور

 جهاز هاتوووووٌل....:   ًاٌل بغوت القبٍب

 .... بسرررررررررررًة القلب نهربة

 سرَر بجاٌب الواقّ الههرؼ له لٍيقً

 ... المهرباء جهاز اسالم



 القلب ٌبؾات بإٓاقه وسرًا القبٍب لٍقوم

 .... َهوت أى قبل

 َا بسررررررًة....:  بتًهٍسة القبٍب لٍرزِ

 قسن وي ًاكّ زنتور زيٌا روح وغقًْ

 .... القلب

....:  وسرًا(  الههرؿٍي أحس) وغقًْ

 وسرًا وغقًْ لٍذرج...  زنتور َا حاؿر

 .... القبٍب كلبه وا َْيل

 الٌل اَه هو....:  الَرٓه ٌٔ الههرؿات احسي

 ...! زنتور َا حغله

 قْغه ٌٔ نسر ًًسه....:  بقلق القبٍب

 ٍُر زا... . القلب قسام الٌل الؾلى ٌٔ الغسري

...  ًهٍق وص نسر زا بس الساق ٌٔ نسر

 الهضمله هو القلب قسام الٌل الؾلى بس

 .... َهوت وا قبل ٌلحقه والزم



 ُرٓه اٌل وسرًا ًاكّ القبٍب لٍسلّ

 ....+ ًهله بسرًة لٍبسء اآلرر هو القوارِ

ٌٔ  .... الذارج و

 واوه حؾرتل هو الو....:  الههرؿٍي احس

 ....! زا الرقن ػاحب

 َا أَوة....:  بقلق اسالم والسه واجسة لتجٍب

 ...! اَه ٌٔ ابًً

 حازخه ًهل حؾرتل ابي....:  ببروز الههرؼ

 .... زلوقتً الهستضًْ ٌٔ وهو

...:   وػسوه طسَس بذوِ واجسة لتغرخ

 ...... ابًااااااااااااااااااي اسالاااااااااااااام

 تٍجً حؾرتل رَت َا....:  بقلق الههرؼ

 **** ٌٔ الهستضًْ



 تسًو وهً الذارج اٌل وسرًه واجسة لتجري

 أجرة سٍارة لتأرص....  ابًها ًَقص أى هللا

 القرَق وكول اليًواى حٍج اٌل وسرًه

 الوحٍس ابًها ًَقص أى هللا وتسًو تبمً ناٌت

 2...... وَحهٍه

 ًًواى اٌل الوقت وي قلٍل بيس لتغل

 زارل اٌل وسرًه لتسلّ....  الهضًْ

 ... الهستضًْ

 هاتوٌل ٍٓي ابًً...:  وروِ بغراخ واجسة

 .... اسالاااام ًاوزة ابًً

....  وسام َا اهسي....:  بتهسٔه الههرؿات احسي

 .... ػسقًًٍ نوَس هو

 ًااااااوزة اٌا ٍٍٍٍٍٍٍٓي هو....:  بغراخ واجسة

 .... ابًً



 والسه اٌها استضْت وقس....  بقلق الههرؿة

 هو... : .. القوارِ ُرٓه ٌٔ الصي الضذع

 اهسي...  بٍْحغوه القوارِ اوؿه ٌٔ زلوقتً

 .... رٍر هللا طاء أى وسام َا

 ابًً اسالاااام....:  وتيب وروِ ببماء واجسة

 .....اسل... 

 وي وروٓها ػسوتها وي ًلٍها وَضً لٍقى

 ..... الوحٍس ابًها تْقس أى

 ًازَة ُرٓه اٌل وسرًٍي الههرؿٍي لٍحهلها

 ....+ وهسٔه ًهحق لها الههرؿة لتيقً

ٌٔ  ....+ اسالم ُرٓه ٌٔ اآلرر الجاٌب و

 اربار...  ًاكّ زنتور َا ها....:  بقلق القبٍب

 ....! اَه قلبه

....  وحهس زنتور َا لالسّ....:  بتًهٍسة ًاكّ

 رٌل الغسري القْع قسام الٌل الؾلى نسر



 بس.... ًلٍا الٌل ًهلت اٌا.... رقر ٌٔ قلبه

نه هقسر وص اٌا لالسّ  ... لحالته وتابيه لا

 ...! اَه َيًً ٌين...:  بسهضه القبٍب

 اٌهارزة اجازة رست اٌا أػل....:  بقلق ًاكّ

 .... ٓرحً ًضاى

 وماٌل الحاله هٍتابى ووٍي...:  بقلق القبٍب

 انّء اٌل ًارِ اٌت.... ًاكّ زنتور َا

 َيًً الهستضًْ ٌٔ القلب قسن ٌٔ زنتور

 .... لٍُرَ الهرَؽ َتابى حس هًٍْى وص

 وي حس اي وا...!  لٍه....:  بتساؤل ًاكّ

 ... َتابيه القسن

 زا...!  وٍي زا ًارِ اٌت...:  بجسَة القبٍب

ٌٔ باطا اسالم نبر ػاحب السٍو  طرنات ا

 بس وص اليرٌب الوكي ٌٔ والغلب الحسَس

 ...! حس اي وتقوٌل....  وغر ٌٔ



 َا اَه اًهل كب... كب.....:  بقلق ًاكّ

 ....! زنتور

 َا....  طوَة ٓرحل تأجل َا....:  بجسَة القبٍب

 ٌٔ صَل ونوِء وتذغع حس تضوِ إوا

 اسالم ألى نّء َبقً بس....  القلب قسن

 .... نلًا رقبتًا ٍٓها زي...  حس اي وص باطا

 ....+ زنتور َا حاؿر....:  بذوِ ًاكّ

 القوارِ ُرٓه وي ًاكّ القبٍب لٍذرج

 ..... حل ٌٔ َْمر وهو

 ..... ٓمرة له لتأٌت

 باٌل ًي تاه ازاي...  أَوة....:  ٌْسه ٌٔ ًاكّ

 ....  وبٍْهن نّء ٓيال ٍُره حس وٍْص...! 

 .... وا رقن ًٌل وَرى وسرًا هاتْه لٍذرج

 ... اآلرر القرِ لٍرز



 .... أزهن زنتور َا اهال اهال....:  بترحٍب ًاكّ

 َا بحؾرتل اهال....:  اآلرر هو بترحٍب ازهن

 ... ! االربار اَه...  ًاكّ زنتور

 بس....  زنتور َا تهام نله....:  بتًهٍسة ًاكّ

 .... رسوه ٌٔ قاػسك نًت اٌا

 ٌٔ احًا زنتور َا اتْؾل....:  بسهضة ازهن

 .... الذسوه

ٌٍ ًارِ اٌت...:  بقلق ًاكّ  ارر هتجوز ا

 الهستضًْ وي اجازة وارس ونًت االسبوو

 رِالقوا ٌٔ جالًا اٌهارزة لالسّ بس.... 

 بسبب قلبه ًٌل أخر وزا حازخة ًهل طذع

 .... الغسري القْع ٌٔ القلب ؿلى ٌٔ نسر

 ...! وًً والهقلوب كب....:  بسهضة ازهن

...  أزهن زنتور َا بغراحه...:  بقلق ًاكّ

نبر ػاحب زا....  حس اي وص زا الهرَؽ  ا



 السٍؤٌ اسالم....  اليرٌب الوكي ٌٔ الضرنات

 ٌٔ هًا حس وٍْص سّولأل....  ًارٓه اٌت لو

 أٌا وبغراحة....  وبٍْهن نّء القلب قسن

 ًضاى بًْسل زي الحاله تتابى ًاوزك نًت

 هًٍْى وص الْرح ولالسّ اجازة رست اٌا

 .... َتأجل

ٌٍ ًارِ اٌت بس....:  بتًهٍسة ازهن  ٌٔ ا

 واجً اروح ًلٍا ػيب وهٍبقً اسمًسرَة

 .... َوم نل

 سمي قٍللاال وهمي اٌا....:  بهحاَله ًاكّ

 ٓيال بس....  حلو وماى ؤٌ زنتور َا هًا

 صَل ونّء القلب قسن ٌٔ ٓاهن حس وٍْص

 والذسوة توآق ًلٍل بالله....  الحاله َتابى

 .... ابسا لٍل هًساها وا ًهري زي

...  ًاكّ زنتور َا حاؿر....:  بتًهٍسة ازهن

 .... برؿه الذسوه ٌٔ احًا



...  أزهن زنتور َا َمرول ربًا....:  براحه ًاكّ

 بجسَة لٍتابى...  هًساه وا ًهري زا جهٍلل

 ...! زنتور َا أوتً هتٍجً... 

 وص بس.... هللا طاء إى بمرة....:  بجسَة ازهن

 ًاكّ َا لوحسهن وارتً اوً اسٍب هًٍْى

!.... 

 لٍمن هأجر وتقلقص...:  بإبتساوة ًاكّ

 وزا الهستضًْ جًب وًققه ٌٔ هًا طقه

 .... زنتور َا ًهلهاللا وهمي حاجه اقل

 زنتور َا طمرا واطً....:  بإبتساوة ازهن

 ٌقل هقسم بمرة هللا طاء اى...  ًاكّ

 ... سالم.... ًًسك للهستضًْ

 .... سالم....:  وٓرحه براحه ًاكّ

 نبٍرة براحه وَتًهس ويه الذف ًاكّ لٍَلق

 ....+ ًهله لهتابيه وَصهب....



 .... االسمًسرَة ٌٔ اآلرر الجاٌب وًٌل

....:  نيازتها بهرح أرٍها ُرٓه اٌل ٌسي زلْت

 وبتقولها وٍي بتملن نًت... قْضتل بوووووم

 ... سالم

 زنتور زا هههههههه بقولها....:  بؾحمه أزهن

 هههههه زوٌٍل ًاكّ

 وٍْص َيًً اووووِ...:  وورح بتأّٓ ٌسي

 بقً تتجوز ٌْسً ابًً َا نسا وال نسا واحسة

 .... ٓرحل ٌٔ ارقع ًاوزة

 َذربٍتل هههههههه...:  بؾحل أزهن

 ًهلتً لو سوزة لٍلتل اٌتً زا إَة ترقغً

 هههههههه نسا

ٌٍ بقً رأَل اَه كب...:  بؾحل ٌسي  ا

 .... ًروسه جاَبالل



 ًروسه وههن...:  َساَرها وهو أزهن

 ... زي وًٍي وًرٓتٍها

 ٌٔ بتضتَل ػاحبتً واحسة...:  بؾحل ٌسي

 ... حؾاٌه

 ...! حؾاٌه.: .. بإستَراب ازهن

 زي ابًً َا....  أَوة....:  بؾحل ٌسي

 هتستحهلل وص كْل 2٢ ػساو وستحهله

 ...! اٌت

 .... الهجًوٌه تلل وي ؿاحما ازهن لًٍْجر

 كب نسا بقً...  َذربٍتل هههههههههههه-

 ... ؿرٌب وحضل طملل ًضاى بقً تياٌل

.... :  األرري هً بؾحل وسرًه ٌسي لتجري

 هههههه تهوتل واوا ازَللاٌ وربًا ًن َا ال

 ... ػوتهن ًٌل االم لتذرج



 أوتً هتمبرو آهن ٌْسً....:  بؾحل لترزِ

!... 

....:  نتْه ًٌل أرته َحهل وهو بؾحل ازهن

 .... هبل تبقل زي البت لها

 طوَة َا بيًٍمن....:  األرري هً بؾحل ٌسي

 حاجه وال زا البٍت ٍُري وي زا ومتٓبٍي

 هههههه

 بجسَة لٍرزِ....  بؾحل اًَسله وهو ازهن

 ٌٔ ناى...  ٌسي...  واوا...:  وا أورا َتصنر وهو

 ... اقولهالمن ًاوزه حاجه

نٍس اٌت...  وتقولص...:  بتهحٍل ٌسي لترزِ  ا

 تقلس وهً بتهحٍل لتتابى...  وراٌا وي وتجوز

 وضوٓتص حٍاٌت ٌٔ اٌا...   هًٍسي وحهس

 ....  زا بالضمل وقاحه

 .... ًلٍها ؿاحمٍي هنووالست أزهن لًٍْجر



 وهللا هههههههه...:  بؾحل آزهن لٍرزِ

 المالم تارسي ورة ٌْسً بًتً َا....  وجًوٌه

 طوَة للجس وساحة ٍٓه َبقً ٌْسً....   جس

 ... حٍاتل ٌٔ

 هههههه جٍجا نام ًاوزها....:  بؾحل ٌسي

 .... ًلٍها ازهن لٍؾحل

 َا زي الهجًوٌه وي سٍبل...:  بجسَة ػْاء

 ...! اَه بتقول نًت اٌت اَه ٌٔ.. . ازهن

...  احن...:  الؾحل ًي َتوقّ وهو ازهن

 ٌٔ ػاحبً زنتور واحس واوا َا بغراحه

 حاله ٌٔ وناى االسبوو ارر ٓرحه القاهرة

ٌٍ  ... وماٌه اتابيها ًاوزا

 ...! اَه وحاله... وٍي ػاحبل...:  بسهضة ػْاء

 ًاكّ اسهه ػاحبً زنتور...:  بجسَة أزهن

 ٌٔ جالهن اٌهارزة ولالسّ قاهرةال وي



 ٌٔ نبٍر وهو حازخه ًاول حس الهستضًْ

 حالته َتابى ًَْى زنتور اي وص َيًً البلس

 ارر ٓرحه ًضاى أتابيه وًً كلب وهو.... 

 .... اجازة وارس وناى االسبوو

 هًروح َيًً هٍٍٍٍه...:  بهرح ٌسي لترزِ

 وا ًهري الٌل االهراوات واطوِ القاهرة

 ... طوٓتها

....  وجًوٌه وربًا هههههههه...:  بؾحل أزهن

 َتملهو المبار لها بسٍهاوا...  بهرح لٍتابى

 وؾربمٍص ًضاى تسمت صَل الٌل األكْال

 االرؼ تًسل َهمي ال نلهتً اى ًارٓه واٌتً

 ... ابساااا

 ... حًًْْْْْْ...:  وغقًى بَؾب ٌسي

 الهرازي تًسل رالظ....:  بؾحل ازهن

 هههههههه



 َهسحاى وهها بهرح واروها ٌسي لتؾحل

 ارر ًالن ٌٔ ناٌت ػْاء والستهن أوا....  ويا

نحر وًص القاهرة ترنت....   حٍج ًاوا 2٥ وي أ

 تتيسي ال الوقت شلل ٌٔ ػْاء ناٌت

.....  سرا المٍالٌٍ زوجه وناٌت ًضرة التاسيه

 ػٍَرا ازهن ناى ًًسوا القاهرة لتترك

 وي ًلٍه روٓا االسمًسرَة اٌل به لتصهب

 باطا المٍالٌٍ زوجها أى ًلهت التً ٓرَسة

 االسمًسرَة اٌل ػْاء لتهرب....  ٍُرها تسوج

 ًهرة وي الذاوسة ٌٔ ناى الصي بقْلها

 لٍيٍص ويها وشهب المٍالٌٍ بها لحق....

 َيضقها ٓهو الهسًَه تلل ٌٔ أَاوه آرر ويها

نحر  ٓقف لهاله الجضية االوٌل زوجته وي ا

 سيٍسا ناى شلل يسب ٌسي وًها لًٍجب....

 باطا المٍالٌٍ توقيه وا َحسث أى قبل للَاَه

 4.... ٓرَسة تسهً التً الحٍه تلل وي



 ٌسي ػوت ًٌل طروزها وي ػْاء لتٍْق

 ٌٔ بتْمري جهٍٍٍٍل َا اَه....:  بهرح القأل

 هههههههه اَه وال زا جسَس حب زا....  اَه

 َا برظ حبل ههههههه....:  بؾحل ػْاء

 ... وجًوٌة

 َيبرٌٍ حس الههن برظ برظ....:  بهرح ٌسي

 هههههههه

 ..... الهجًوٌة تلل ًٌل ازهن لٍؾحل

 اَه قولتً واوا َا ها...:  بجسَة نالوه لٍتابى

!... 

 هو...:  قازم هو وها وروِ بتًهٍسة ػْاء

 ...! أوتً هًروح الهْروؼ

 ًضاى هللا طاء إى بمرة...:  بجسَة أزهن

 .... بمرة أجازته ًاكّ



 واطً...:  إرْأه حاولت طسَس بذوِ اءػْ

 هًا وٌرجى طَلل تذلع بس حبٍبً َا

 ... كول ًٌل

 نلها هً واوا َا حاؿر....:  بإَهاء أزهن

 .... هللا طاء أى وٌرجى بالمتٍر اسبوًٍي

 تلل وي نبٍر روِ زارلها ؤٌ بتًهٍسة االم

 َا واطً.... م....:   ٓرَسة تسهً التً الحٍه

 .... بسرًه وتذلع رب َا وياك ربًا حبٍبً

 هٍٍَب الواحس ارٍرا...:  بهرح ٌسي لترزِ

 اسبوًٍي هٍٍٍٍٍح براحته جاويته ًي

 روٓو وى الهرم ٌٔ ٍٓهن استجن بحالهن

 ... ووًتجى وجيْر

 .... وًها ؿاحما ازهن لًٍْجر

 ٌْسً اَسَمً ابوس بًتً َا هههههههههه -

 هههههههه حٍاتل ٌٔ جس تتملهً ورة ٌٔ



 حؾرة َا الجس سبتلل.....:  حبهر ٌسي

 هههههه الؾانقتور

 وص اٌا زي ؿانقور بيس...:  بؾحل ازهن

 هههههههه الههًه ٌٔ همهل

.....  ويا وَؾحماى َهرحاى وارته ازهن وهل

 سٍحسث وها رأّ ارر ًالن ٌٔ ػْاء بًٍها

نتضْت اشا الهستقبل ٌٔ  ًازت أٌها ٓرَسة ا

 أى اال ٍالٌٍالم زوجه نوٌها ٓرُن... القاهرة اٌل

....  ًًها والسلقة والًْوش القوة تهتلل ٓرَسة

 سًوات خالث ًهره ناى ابًا لها أى تتصنر ٓهً

 ًٌل ٍٓه تيرٓت الصي الوقت شلل ٌٔ

 رحٍلهن بيس واٌجبت....  باطا المٍالٌٍ

 والسه ًي وَاسهٍي آزم وورث....  َاسهٍي

 طٍّ اي تذًْ أى ٓرَسة وأػرت طٍّ نل

 أبًأها لٍغبح  األرري المٍالٌٍ زوجه ًي

...  المٍالٌٍ طرنات لهجهوًة الوحٍسَي الورخه



 هً....  األزم بإسن بيس ٍٓها أػبحت والتً

 ٓقف ترَس هً....  سلقتهن أو والهن ترَس ال

 تذاِ وا وهصا أبًأها أَصاء زوى َترنوها أى

 التً أبًأها أو ٓرَسة ًلهت اشا نحٍرا وًه

 هً برجوًها شوالًْو  الضر ٌٔ وحلها هًتهن

 2.... وابًأها

 جٍسا الباب لتَلق...  ُرٓتها اٌل ػْاء لتتجه

 تحب لن التً المٍالٌٍ ػورة وتذرج ًلٍها

 تحمً وهً بضسة لتبمً....  حٍاتها ٌٔ ٍُره

 .....+ وَسهيها ويها نأٌه طٍّ نل له

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~ 

 اٌل وتمتضّ طذغا تحب أى جسا وؤلن

 ...+ ٓقف بل َتسٌل حٍاته ٌٔ قتهوؤ ٓتره



 ومالهه وًص ابسا بالذٍر تضير ال وٍار ناٌت

 زأها تقابله هً...  لرؤَتها األرٍرة رقٍبها

 الهرة تلل ولمي رقٍبٍي نأي سوَا وَذرجا

 ولمًها....  سٍحسث سٍٓا طٍٓا أى تضير

 لتصهب....  طيور وجرز أٌه ٌْسها كهأٌت

 الذروجب ووالستها والسها لتستأشى وٍار

...  تتأرر أال بضرـ والسها لٍوآق...  لهقابلته

 هصا تمره ٓهً بهؾؽ وآقت والستها أوا

 .... الضذع

 البًْسجً اللوى وي ٓستاى وٍار ارتست

 بإتساو ألرره ووهتس الذغر وي قلٍال الؾٍق

 َشًَه للَاَه الًحٍّ جسسها جهال أههر

 ًلٍه وارتست...  رغرها وي َهر اسوز حسام

 الجهال ُاَه ٌٔ ولمه جيلها سوزا حجاب

 .... والرقه



 ٌٔ هللا تسًو وهً لهقابلته للذارج لتصهب

 الضيور هصا ًًها وَشَل َحْنها أى سرها

نتسحها الصي بالذوِ  .... ًلٍها وسٍقر ا

 المآٍهات احسي اٌل اٌل زقأق بيس لتغل

 .... هًاك وقابلتها ًٌل ويها اتْق نها

 ووجها لالجها الرأيه بقليتها لتقل

 ٌٔ وي جهٍى أٌنار رقّ الصي الجهٍل

 التً الجهٍله الحورَه لتلل بإٌسهاش الهماى

 وص...)  وغرَه لٍست اٌها ًلٍها واؿح

 ��� اول روح َا وحضٍي اًٌا نسا ويًً

 2(�� الروح حالوة الحالوة اػال

 لها ًَنر ناى الهقهً ٌٔ اآلرر الجاٌب وًٌل

 سٍتحقن يالص بجهالها واًجاب نبٍر بذبج

 رقبها الوُس ٓهصا....  َني نها َسه ًٌل

 وًها َأرص ٍُرها ٓتاه نأي ٓقف بها لٍتسٌل



 خن وسٍتسوجها وذقوبٍي أٌهن بحجه َرَس وا

 .... ٍُرها وَذقب اهتهام ازٌٍ بال َلقٍها

 ًٌل ابتساوه تَتغب وهً إلٍه وٍار لتتجه

 تضير ال األرٍرة الْترة ٌٔ ٓباتت طْتٍها

 ناٌت نها أو ناٌت نها ويه واألواى بالحب

 .... تحبه اٌها تني

 بإٌبهار لٍرزِ القاوله ًٌل أواوه جلست

 َا القهر راكب اٌا زا القهر اَه...:  وغقًى

 ... ٌاس

 ... وتملْه وغقًيه ابتساوه وٍار لتبتسن

 وحؾرلل اٌا....:  بذبج بيسها وحهس لٍرزِ

 ... وْاجأة

 ...! اَه وْاجأة...:  بإستَراب وٍار

 ًلٍها قولتلل لو اٌا وهو...:  بذبج حهسو

 ... وْاجأة هتبقً



 لٍه هًا جاَبًً اٌت اوال...:  بإستَراب وٍار

!... 

 ًضاى....:  وغقًى واهتهام بحب وحهس

 قولت حببتً َا ٌْسٍا تيباٌه ٓترة بقالل

 ًًسي وومًص...  اٌهارزة واٌتً اٌا ٌتيضً

ٌٍ ٍُر حجه ٌٍ اقولل ا ...  وْاجأة وحؾرلل ا

 اٌهارزة وص وْاجٓتً بس...  بذبج تابى خن

 .... روحً َا

 لترزِ... ورة ألول اهتهاوه وي بسيازة وٍار

 ...! أوتً اوال...:  بسيازة

 روحً َا بمرة...  بمرة...:  طسَس بذبج وحهس

ٌٔ  ووتأنس...  بذبج لٍتابى....  وْاجٓتً تير

 ... اووي بٍها وهتتبسقً هتيجبل اٌها

 ًٌل طمرا... وحهس َا طًوا...:  بإَهاء وٍار

 ... اليسووة



 حاجه وال زي روحً َا اليْو...:  بذبج وحهس

 ... وراٌت واٌتً هتضوٍٓه الٌل وي

 أٌها شنر وي ُرَبه ٌَسة إػابتها لهاشا تيلن ال

 وتتهًاه تحبه ناٌت ٌين...  زوجته ستغبح

 تجاهه طيورها بالتحسَس تيلن ال اآلى ولمي

 وضاًرها أى أم ٓقف اًجاب وجرز ناى هل

 .... البساَه وًص له تمي لن

 وجهه وي الضاًرَة األوسٍة تلل لتًتهً

 تيس ناٌت لها بالًسبه أوا...  وحهس ٌنر

 وا تيلن وال ًًه بيٍسا ترحل حتً الساًه

 ... ورأه السبب ووا الضيور هصا

 اٌها وتيلله الوقت ٌغّ اٌتهاء بيس لترحل

 وهً لترحل....  والسَها وسٍَؾب ستتأرر

 تيٍس أى اقسهت زارلها ؤٌ براحه تتًهس

 ًلٍها ٍٓجب وًه زواجها ووؿوو ٌٔ التْمٍر

....  تترنه أو حٍاتها ويه تمهل اى أوا تقرر أى



 ورة استذارة ػاله ستْيل اٌها قرارها لتأرص

 .....+ الهوؿوو شلل ٌٔ أرري

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~ 

 الو  ًًٍٍمً سحر أوام َقى الصي هصا وي

 ....+ َذؾى

 ٓاههه وص زلوقتً لحس اٌا....:  بَؾب رواى

 وي تًقلًً طوَة نل...  لٍه راكًًْ اٌت

 اػال وٍي اٌت ٓاههه وص واٌا لهماى وماى

 ... حاٌل ٌٔ تسٍبًً وا اٍٍٍٍٍَه وًً وًاااااوز

 وص قولتلل...:  نالغقٍى وبروز بجهوز آزم

 .... اٌتقن وا قبل هسٍبل

نبر بَؾب رواى  اٌا وٍٍٍٍٍٍٍي وي تًتقن ...: أ

....  زاوية بيٍوى لتتابى...  اٍٍٍٍٍٍٍَه ًهلتلل

 ... اًرِ حقً وي اٌا اٍٍٍٍٍَه وًً ًاوز اٌت



 السووو تلل وي بالحسى لوهله طير وقس آزم

 .... بًٍتٍها وي تذرج التً

...  وًل وص.....:  ًلٍه اًتاز بجهوز لٍرزِ

 ... السٍؤٌ ابي وي

 ...! ااااماسال...:  بغسوة رواى

 ... أَوة...:  وُرور ببروز آزم

نبر وزهضه بغسوة رواى  ًهل هو لٍه...:  ا

 وتيصبًً تذقًًْ اَه زٌبً واٌا...  اَه ٍٓل

 ..! لٍٍه اٌا

 بس...  تيرٌٔ طرـ وص...:  وُرور بجهوز آزم

ٌٍ رقٍبل أى تيرٍٓه ًاوزك الٌل ...  اتحسا

 ورقٍبل... حٍاته َذسر الًهر َتحسي والٌل

ٌٍ ولوحن  .... ًلٍه وًهتص ا

 َا بروووووزك َا....:  وُؾب بغسوة رواى

 ... ارً



 تلبسً زقاَق رهس قساول....:  بَرور آزم

 والبس لها ألقً خن... زي الهسوم ٍٓهن

 ... للهحجبات

 ... البٍت وياَا هتٍجً ًضاى...  ببروز لٍتابى

...  حاجه البسه وص...:  وتحسي بَؾب رواى

 ًٌل هًا وي ههضً ٌاا حته ٌٔ راحه ووص

 ... بٍتً

 نلهه اقول اوا اٌا....:  اآلرر هو بتحسي آزم

 ... ٓاااااههه رووواااى َا تتًْص

 اٌت والٌل ٓاههه وص ال....:  بتحسي رواى

ٌٍ تْههه الهْروؼ  ًٌل هًا وي هروح ا

 زاهٍه ٌٔ واوزَل ًًل وأبلٍ ًلقول البٍت

.... 

...:  بسذرَة حاجبٍة احسي َرٓى وهو آزم

 ...! رواى َا بتتحسًًَ اٌتً َيًً



 ووص....  آزم َا أَوة....:  نبٍر بتحسي رواى

 .... تحسي تذسر الٌل رواى

 هً لتبتيس...  إلٍها َتجه وهو بتحسي آزم

...  ابسا بالذٍر َبضر ال ٓهنهرة وًه روٓا

 بٍي آزم وَحاػرها رلْها بالحأف لتغقسم

 ... زراًٍه

 ... ابيس... ا...:  بتوتر رواى

 اسس ٍٓها ًاوله نًتً وص...:  بسذرَة آزم

 ... وبتتحسًًَ طوَة وي

 الصي الذوِ ًمس وغقًى بتحسي رواى

 ههضً واٌا...  بتحساك اَوة..ا...: زارلها ٌٔ

 ...البً ًٌل

 ًغْت قوَة ًًٍْه قبله ٌٔ نلهاتها آرر بتر

 لتؾربه ًًه االبتياز رواى لتحاول...  بها

 اٌل زراًٍها هو لٍرٓى....  ػسره ٌٔ بضسة



 َتسحسح ال وهو...  بجسسة وَحاػرها الحأف

 بضسة بها َتيهق وهو نحٍرا قبلته كالت ًًها

 رواى أوا...  له تحسَها ًٌل َياقبها ونأٌه

 ًًها إزاحته القرق بمل تحاول ناٌت

 .... ًًه واالبتياز

...  الوقت وي قلٍل بيس ارٍرا آزم لٍبتيس

...:  َؾبب ترزِ أى قبل بضسة رواى لتتًْس

 ... وقصر سااآل اٌساى اى

 وجهها َتحسس وهو ساررة بإبتساوه آزم

 طسة وي القاتن االحهر للوى تحول الصي

 ... رجلها

 وجهها وي َهسمها وهو بسذرَة لٍرزِ

ٌٍ تتحسًًَ ٓمري...:  بقوة  طاكرة َا تا

...  بسذرَة لها لٍَهس...  نبٍر هٍبقً وًقابل

 ... سب نسا هتبقً وص الجاَه والهرة



...:  نبٍر بَؾب له وتًنر بذجل رواى لتضهق

 ... وقصر سآل اٌت

 لهً...  حاجه ويهلتص لسه اٌا...:  بَرور آزم

 وهمي الٌل هتحبً وص ًضاى لساٌل

 وحل ساحرة بإبتساوه لٍتابى...  اًهله

 قًاو رلّ ارْاها الضسَسة وساوته

 ناٌت First Kiss اى حلو بس.....  السذرَة

 ... وياَا

 وي جيل نبٍر ورجل بغسوة رواى ضهقلت

 بَؾب لترزِ... نبٍر بضمل احهر وجهها

 ... برة واكلى..و سآل اٌت...:  ورجل

 وًٌل ًلٍها ؿحماته نبح َحاول وهو آزم

 رهس...:  وغقًى بجهوز لٍرزِ... طملها

 ... البسه واالقٍمً زقاَق



 وُؾب بسرًه تتًْس رواى تارنا لٍذرج

 ... بَؾب الرؼا ٌٔ بقسوٍها تسبسب وهً

 طماَر نوم ابي َا َذربٍتل...:  بَؾب لترزِ

....  َاوااااااااا بااااسًً زا ًااااااااااااااااااا...  الجسم

 االرؼ ٌٔ بقت سهيتً رالااااااااظ

 ... َذتااااااااااااي

 السجاج لوح رلّ وي َتابيها ناى هو أوا

 لٍؾحل تًتبه أى زوى الحأف ٌٔ الهوؿوو

...  تلل الهجًوٌه حرناتها ٌلوً ًلٍها بضسة

 أى استقاًت قغٍر وقت ٌٔ الهجًوٌة ٓتلل

 َؾحل بأزم الهسهً الغذر هصا تجيل

 ... حٍاته ٌٔ ورة ألول بضسة

 نحرة وي وجهها تَقً ناٌت بالسارل أوا

 الهَرور هصا ٓيله وا تصنرت نلها الذجل

 .... ويها



 اٌل وتأرصها الهالبس ٌاحٍه بسرًه لتصهب

 لتبسل الهضًْ بَرٓه حقالهل الحهام

 الصي هصا وي وُؾب بسرًه والبسها

 ... الًهر ٌْسه َسهً

 قال...:  والبسها ترتسي وهً بَؾب لترزِ

 إٌه ًرِ لو روؾاى وحهس زا...  قال ٌهر

 ًلٍه َسٍب هٍجً الًهر ٌْسه وسهً

 ... وًه وَذلغًا بتاًه األسس

 الهالبس ارتست أى بيس الحهام وي لتذرج

...  ًَساه لن الصي والحجاب لها أًقاها التً

 ... الَرٓه رارج لتذرج

 .... رلغت...:  له تًنر وهً بَؾب رواى

 اطتري ٓقس... ترتسَه ولها لها ًَنر وهو آزم

 وي الهموٌه الهالبس تلل تٍْق أى قبل لها

 وي اسوز حجاب ًلٍه وضجر اسوز زرَس



 الوقت بيؽ لها ًَنر هل...  اللوى ٌْس

 االسوز نهقوله السوزا ٌٔ جهٍله هً ٓمن

 الجسس بهصا ٓاتًه اٌتً ٓمن... بمً َلٍق

 الْستاى وي جيل الصي الرأى األٌحوي

 ... تلل األٌحوَة بهًحٍاتل ًلٍمً اًجوبه

 بقً َال وص...:  الَاؿب ػوتها ًٌل لٍٍْق

 ... اللٍل كول ٍٓا تبحلق هتْؾل وال

 اػال اٌتً...  لٍه ٍٓمً وابحلق...:  ببروز آزم

 ... الهْؾل ٌوًً وي وص

 ترزِ أى قبل ورجل بغسوة رواى لتضهق

 الهْؾل ٌوًل وي وص اٌا ولها...:  بَؾب

 ٌٔ وتسٍبًً تقلقًً وا...  لٍه اتجوزتًً

 ... بقً حاٌل

 اوًً ٓيال هٍحغل...:  وُرور ببروز آزم

 تضٍل وهمي الٌل اٌتً اٌل ٓانرة تموٌٍ



 ٌٔ زا...  االَام وي َوم ٌٔ المٍالٌٍ آزم لقب

 ابي وي اٌتقام وتجوزك اٌا...  حالولأ

 ٓمر ًضاى رقٍبل ناى الٌل السٍؤٌ

ٌٍ ...  طرنتً وَسور قساوً وَقّ َتحسا

 نسا ًضاى...  َتحساه َْمر حس الٌل اٌا ووص

 بس َْمر أٌه ويًً اًرٓه ًضاى اتجوزتل

 لٍرزِ...  أسٍازه قسام َقّ تْمٍر وجرز

 أواوه الهغسووه لتلل ًَنر وهو بسذرَة

 َووٍي نلها بقً اٌتً أوا...  َقول وها

 الضارو ٌٔ وًٍلتل اٌتً وهروٍمً وهقلقل

ٌٍ ربًا وتحهسي....  اتحسَتًًٍ ًضاى  ا

نبر حاجه ويهلتص ٌٍ رُن نسا وي ا  اقسر ا

 ... الضهس ورا ًٍلتل ونل اٌتً اوزَمً

 تسوجها ٓيال هل... َقول وها بغسوه رواى

 واشا...  تحساه أٌه بسبب اسالم وي لًٍتقن

 ... الهَرور هصا ٌْسه َني



ٌٍ ٓمرك واٌت...:  بَؾب لترزِ  هذاِ ا

 اَهي رواى اٌا باطا َا  اػحً الاااااا...  وًل

 بقً واٌا...  حس وي وبتذْص الٌل رلٍْه

 بتحساك اٌا ٌهر َا وطل ٌٔ بقولها خقه بمل

 زا بٍه ٓرحاى اٌت الٌل ُرورك وهمسرلل

 ... وًل راَْه ووص

 أى أحس َجروء ٓلن تقول وها بتْاجأ آزم

 وى وغٍرة َيرِ ٓإٌه واال هصا وحل َقول

 وتيلي بل وتتحساه الْتاه تلل لتأٌت...  الًهر

 ... ًلٍه الحرب

 ٓانرة رلٍمً...:  وبروز بسذرَة لٍرزِ

 ... ازورك لها بيسَي هتحتاجٍه ًضاى نالول

 الٌل آزم َا اٌا وص...:  وخقه بَؾب رواى

 الٌل اٌت اٌل نرٓا ورلٍل روااااى اٌا تسورٌٍ

 بتقول اٌت وص...  زا وُرورك اٌت هتسور



 زول الٍووٍي ٌٔ بقً اٌا...  وهتقلقًً َووٍي

 ... تضوِ وبمرة هسورك

 نسا بيس بس...  اتْقًا...:  وتحسي بسذرَة آزم

 ...+ تيٍقً وتجٍص

 السٍارة ٌاحٍه بها وَصهب َسها وي لٍجصبها

 ٓمٍّ...  له تحسَها وي ُؾبه قهة ٌٔ وهو

 وي اٌا...  بساكه بمل وتتحساه ٓتاه أٌتت

 حٍاته ٌٔ أحس َجرؤ ٓلن رواى َا سٍسورنً

 ...+ بوجهً الوقوِ ًٌل

 القرَق ٓهصا بسهضه القرَق اٌل رواى لتًنر

 .... لسَها وألوِ

 ًٌل ووزًًَ اٌت...:  بسهضة رواى لترزِ

 ...! ٍٓي

 هًروح...:   بتحسي لها ًَنر وهو بسذرَة آزم

 .... رلٍْه اَهي رواى َا بٍتل



 ...!+ اٍٍٍٍَة....:  بغسوة رواى

+~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 حرااااام الضتٍهه جسًاى َا َضتن وحسش

 ٌار ؿرب هتبقً الجاَه الحلقه �������

 +���� نسا الحارة طٍد زي

 وتأخرة بتاًتً الققف أى َنهر جهاًه

ٌٍ لسرجه بالرواَه  الهًنر لقٍت التالجه بْتح ا

 +������� زا
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 اٌل آزم اتجه ولهاشا....  لرواى سٍحسث واشا

 ..! رواى وًسل

 ...! إلسالم سٍحسث واشا

  ❤ تابيوٌٍ

 ❤ + الرواَات وآٍا



 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤ واليضروى الحاٌٍة الحلقة

 ❤ +واليضروى الحاٌٍة الحلقة

 ِ ُِ ..  ووسٍقى رّسَِل  إلحهرار  بتقبٍلهها تُيس

..!❤ + 

...  رواى وًسل اوام وآزم رواى وي نال وػل

 باب وَْتح بَؾب السٍارة وي آزم  لٍذرج

 ال ووقّ ٌٔ ناٌت التً رواى ٌاحٍه سٍارته

 بالْرحه الههتسج الذوِ وي ًلٍه تحسس

 آزم َس ًٌل اال رواى تْق لن...  ًألتها للقاء

 الباب وََلق سٍارته رارج تسحبها وهً

 ويه لٍسحبها.. . ُؾبه طسه وي بقوة

....  بها تققي التً اليهارة اٌل بها وَسلّ

 بقوة الباب لٍسق طقتهن أوام ووػل زقأق

 َسق الصي هصا ٓهي...  السارل ٌٔ وي آسًت



 الهتأرر الوقت هصا ٌٔ القرَقه بتلل الباب

 ... لٍال الواحسة تيست قس ٓالساًه اللٍل وي

 الباب لٍْتح بَؾب السارل ٌٔ هٍحن لٍتجه

 ٌٔ القرَقه بتلل َسق وي سب ًَوي ووه

 .... الوقت هصا

 ٌٔ...:   طسَس بَؾب الباب َْتح وهو هٍحن

 ..... نس تذبف ازاي وتذلّ اٌت اٍٍٍَه

....  رآها ًًسوا الغسوه وي نلهاته باٌق ابتلى

 ٓقف اٌا ام....  الحبٍبه ارتً رواى تلل هل

 ... لها اطتقت ألٌٍ اتذٍل

 ... روااااااااااى....:  نبٍرة بغسوة هٍحن لٍرزِ

 نل َذرج اى نٍْل اسهها ٌقق وجرز ناى

 لتتجه...  الباب ٌاحٍه وهرولٍي الهًسل ٌٔ وي

 ٌاحٍه وهرولٍي رواى ووالسه اسراء وي نال

 .... لرؤَتها الباب



 بضسة ابًتها إلحتؾاى وسرًه رواى ام لتجري

 بضهوخ َقّ الصي هصا تهاوا وتًاسٍه

 .... طٍّ ٓيل يًَو وهو زٍٓي وربج وُرور

 حببتً َا ارٍرا روااااى بًتً...:  ببماء رواى ام

 ... رب َا لٍل وطمر حهس الّ...  ارٍرااا

 ٌٔ اٌص نل ٌٔ الوحٍسة ابًتها تقبل وهلت

 وتبمً رجوًها ًٌل هللا تحهس وهً وجهها

 ... اَؾا بضسة

نبر بضسة تبمً ناٌت رواى أوا  وهً أ

 ونأٌها بضسة آتقستها التً والستها تحتؾي

 ... سًوات ًًها ُابت

 رواى تحتؾي وهً األرري هً اسراء لتتجه

 ٓبرجوًها...  لرجوًها الْرحه وي اَؾا وتبمً

 الْرح ٍٓه وَين وجسزا للهًسل الحٍاه ترجى



 ًوزة ًٌل األرري هً هللا لتحهس....  وجسزا

 .... آزم اٌل اإللتْات زوى بذٍر رالتها ابًه

 هصا ٓهي راببإستَ له ًَنر ناى هٍحن أوا

 جسَس وي روحه للبٍت أًاز الصي الضذع

 أٌقصها أٌه ٌْسه ٌٔ هٍحن توقى...  رواى بيوزة

 سره ٌٔ اآلرر هو هللا لٍحهس...  إلٍهن واًازها

 الباب ًٌل الواقْه ارته اٌل َصهب أى قبل

 الهضتيله آزم ٌنرات أوام بأحؾاٌه وَأرصها

 ابٍؾت حتً َسه ًٌل آزم لٍؾَف بالَؾب

 ًلٍها الهذٍْه وٍُرته ُؾبه وي وْاػله

 .... اروها ناى لو حتً

 بمت التً أرته َحتؾي وهو بْرحه هٍحن

 األرري هً احتؾاٌه وي تضسز وهً نحٍرا

 وغسق وص اٌا لله الحهس لله الحهس....: 

ٌٍ رجيتً اٌل ٌْسً  ... ًًًٍ ٌور َا تا



 ًلٍه لًٍقؽ هٍحن قاله وا آزم َتحهل لن

 ... قوته بأقغً َؾربه بضسة

 وها الهغسوم هٍحن َؾرب وهو بَؾب آزم

 اول روح َا ًًٍل ٌور الٌل زي وٍي...:  حسث

... 

 بضسة ًَسِ جيلته أٌْه ٌٔ لمهه له لٍسسز

 َْوقه الصي لهصا الؾرب رز َستقٍى وال

...  والقوة والقول اليؾالت وي أؿياِ

 الجهٍى أوام له أرري لمهه آزم لٍسسز

 رواى بًٍهن ووي حسث وها الهغسووٍي

 وي ًلٍه تحسس ال ووقّ ٌٔ ناٌت التً

 آزم الهسهً االحهق هصا وي الَؾب

 الجٍراى لٍذرج...  بأروها َْيله وها وػسوه

 هن بغسوه حسث وا َضاهسوى بٍوتهن وي

 ... أَؾا

 ...! وٍي اٌت...ا...:  بؾيّ هٍحن



 نبٍر بَؾب قهٍغه َاقه وي َضسه وهو آزم

 اسهيل اكواَ...  اول روح َا جوزها اٌا...: 

ٌٍ نسا بتقولها  هسًٓل اًبس ووا ورٌب تا

...  حتً ابوها وال اروها ووٍههًٍص وماٌل

 ... ٓااااااهن

 ػسوة وي بالملهات توػّ ال ػهت لحنه

 بًٍهن ٍٓها....  آزم به ٌقق بها الجهٍى

 به ٌقق ووها حسث وها الهغسووٍي جٍراٌها

 ًٌل بانٍه اٌهارت رواى أوا.... المٍالٌٍ آزم

 وتبمً بٍسها وجهها تذًْ وهً ؼاألر 

 اآلرر هو الهغسوم هٍحن آزم لٍترك...  بضسة

 وا احس اي ًقل بيس َستوًب لن وبضسة

 بذوِ ٌاحٍتها آزم لٍتجه...  آزم به ٌقق

 ًٌل لتقّ إلٍه وَضسها  ًلٍها طسَس

....  بضسة تبمً وؿيها ًٌل زالت ووا اقساوها



 تقى ال حتً نتٍْها ًٌل بصراًٍه لٍحٍقها

 ... جسزاو

 ووا وبمأها الغسوه الجهٍى استوًب هًا

 ... آزم الهسهً الهَرور هصا به ٌقق

 رواى َا ػح زا المالم...:  بغسوة هٍحن لٍرزِ

 ...! جوزك ٓيال هو... 

 ووحاوله بذجل الواقٍْي الجٍراى أحس لٍرزِ

 وارالقها جٍسا رواى َيرِ ٓهو ٓؾحها ليسم

 ال.: ... الجٍراى طهاته وي ًلٍها وَذاِ

 رَت َا ًألٍة وضانل زي جهاًه َا وؤارصة

 بغره وجهه خن...  البٍت جوه تًاقضوها

 ًٌل واحس نل َال جهاًه َا واٌتو...  للجٍراى

 وى بتتذاٌق ًٍله تضوٓو ورة اول اَه بٍته

 ... بٍته ًٌل واحس نل َال...  بيؾها



 تسرل أى قبل بضهاته الجٍراى احسي لترزِ

 ناٌت البت َيًًٍ...  وسن...:  الهًسل

 وزحلقت ٓات الٌل االسبوو رقوبتها

 ... ًضٍقها تتجوز ًضاى وهربت اليرَس

 ٌاس...:  األرري هً بضهاته ارري لترزِ

 .... تربٍة ويرٓوش الحرق ًاوصَي

 لضهاته تستهى وهً بانٍه رواى لتًهار

 آزم ٌقق أى وًص التً وبوالستها بها الجٍراى

 واٌهٍار ةبضس وتبمً ارؿا رأسها تؾى وهً

.... 

 هؤالء تربٍه ًٌل زارله ٌٔ اقسن آزم أوا

 .... هًا وي َذرج أى بيس وٍُرهن الضاوتٍي

 التً رواى َسًس وهو السارل اٌل آزم لٍتجه

 توقّ زوى بضسة وتبمً ًلٍه تستًس ناٌت

 نحرة وي تهاوا االحهر اٌل وجهها تحول وقس



 وََلق الهًسل اٌل الجهٍى لٍسلّ....  بمأها

 ... الباب هٍحن

 حسث وا وستوًب ٍُر ٓهازال بغسوة هٍحن

 ...! رواى َا ػح زا المالم....:  أرته ٓيلته ووا

 .... بس...  أَوة...ا...:  وإهتساز بذوِ رواى

 ػْيها ًَوي وهو بَؾب هٍحن إلٍها لٍتجه

 وجهها ًٌل َسه تًسل أى قبل ولمي... 

 ... آزم اوسمها

 َروتحص بَؾب لٍرزِ َسه َهسل وهو آزم

 تهس أو تقربلها تْمر اَاك...  وتْمرش....: 

 .... اًسام ٍٓل هٍمًًٍْ وص وإال ٍٓها طيرة

 ... للذلّ بَؾب َسه لٍبيس

 ..! وٍي اٌت.... اٌت...:  وُؾب بغسوة هٍحن

 ... جوزها...  المٍالٌٍ آزم....:  بَرور آزم



 ولمي...  لٍؾربه إلٍه َتجه وهو بَؾب هٍحن

 ... ةبههار  ؿربته آزم تْازي

 زي ازااااااي جوزها...:  بَؾب هٍحن لٍرزِ

 ....! وستحٍٍٍٍل...  وغسق وص اٌا وذقوبه

 هللا سًه ًٌل جوزها...:  نالجلٍس ببروز آزم

 المْاَه ٍٓه بها نبٍرة هً اهي ورسوله

 وتوًس بحقه لٍرزِ.... ٌْسها تجوز ًضاى

 واحًا...  أواوه الهغسووه لرواى ًَنر وهو

 وا قبل اتجوزتها انس ًضاى بيؽ بًحب

 .... السٍؤٌ إلبي تجوزوها

 بًٍهن ووي...  نبٍرة بغسوه له الجهٍى لًٍنر

 ناٌت وحسه آزم ٌنرات ولمي...  ٌْسها رواى

 .... بإرراسها نٍْله

 لٍه نسا ًهلتً بًتً َا لٍه...:  ببماء رواى ام

 ...! لٍٍٍٍه ًٍٓا



 تسآى أى قبل ًلٍها وَضٍه سققت خن

 ناٌت التً اسراء لتجري.. . ٌْسها ًي رواى

 رالتها ٌاحٍه َحسث لها وػسوه بضسة تبمً

 ًٌل لتجلس والسته ساًس الصي هٍحن وى

 ... األرَمة

 والستها ٌاحٍه بذوِ األرري هً رواى لتجري

 .. وًه بإطارة هٍحن اوقْها ولمي

 ًاوز وص برة اكليً....:  بَؾب هٍحن

ٌٍ وطل اطوِ  ًٍٓا ًهلتٍه الٌل نْاَه...  تا

ٌٔ  ... اول و

 .....ونل الينٍن وهللا اٌا هٍحن...:  بسٓاو رواى

 وجهها ًٌل نبٍرة بغْيه هٍحن لٍوقْها

 ... وجهها وي بضسة تًسِ جيلتها

 ًاوز وص بررررررة اكليً...:  بَؾب لٍرزِ

ٌٍ وطل اطوِ  ... برررررة تااااا



 رواى وى ٓيله وا بيس بَؾب إلٍه ازم لٍتجه

 رواى أوسمت. .. لمهه له َسسز أى وقبل

 َْيل أال بيٍوٌها تتوسله وهً بسرًه بٍسه

 .... هصا

 بتحبها اٌت ولها...:  بَؾب هٍحن لٍرزِ

 خن...  لٍٍٍٍٍٍه لٍها تتقسم وجاش نسا اوووي

 لٍٍٍٍٍٍه....  أواوه البانٍه لرواى ٌنره وجهه

 قغرٌا احًا تْؾحًٍااااا لٍٍٍٍه وياااااه تهرٌب

 وهو اٌتً تذققً اٌل اٍٍٍٍٍَه ٌٔ ويانً

 لٍٍٍٍٍه قساوًا اتذقْتً اٌل وتهحٌل

 ... لٍٍٍٍٍٍٍه

 اهو....  اروها قاله لها بغسوه رواى لتضهق

 ... ًلٍه تهحل أٌها َني ٓيال

ٌٔ لو اٌتً...:   وبماء بَؾب هٍحن لٍمهل  تير

 وي زا ٓات الٌل االسبوو ٌٔ بإَه ورًَا  احًا

...  ًلٍمً راٍَْي نًا احًا اَه وقس ٍُرَل



 االرر ٌٔ الهاٌن بس...  نبٍر بَؾب بىلٍتا

 .... زا لمل وذققه تقلى

 ٌْسل وهتالٌق صَازة نلهه....:  بَؾب آزم

 ... قبرك ٌٔ بتتحاسب

 الٌل جابت الهاٌن رالظ وا...:  بسذرَة هٍحن

....  ًٍلتها ناٌو الٌل وسف ؤٌ ًًها َسآى

 لرواى اٌناره َوجه وهو بَؾب لٍرزِ

 واٌتً برررررة اكليو .... َقول وها الهغسووه

 كرَق ٌٔ ػسٓه حتً اطوٓل اَانً رواى َا

 اٌتً اًرٓل وال ارتً اٌتً ال اٌهارزة وي

 اٌهارزة وي ووٌت اٌتً بالًسبالًا اٌتهٍتً

 ....+ برررررررة

 تحاول وهً واٌهٍار بضسة رواى لتبمً

 لٍهسل...  اإلستهاو رٓؽ ولمًه له الضرح

 َؤلهه قلبهو الذارج اٌل بها وَتجه َسها آزم

 َحسث ًها الهسٓول أٌه رُن لبمأها نحٍرا



 ًلٍه وتجرأت تحسته وهي االٌتقام أراز ولمًه

 بماء ٌٔ وهً الهبًً رارج اٌل بها لًٍسل.... 

 باب لٍْتح...  َتوقّ ال زأن واٌهٍار وستهر

 ال بماء ٌٔ وهً بها رواى وَسرل سٍارته

 وي حولها طٍّ بأي تضير ال ونأٌها ًَققى

 قلبه بذْقاى تضير ال....  وزووًها بمأها نحرة

 بسببه وًه ًاٌت ووها نحٍرا أجلها وي وألهه

 وي وُؾب وألن بضسة الهقوز ًٌل لٍؾرب

ٌٍ...  تبمً جيلها ألٌه ٌْسه  آزم واٌقلق خوا

 وتًحب تبمً رواى وبجاٌبه...  وًسله تجاه

...  وًها طيور زوى ُْت أى اٌل بضسة

 وطْقه وحسى ألنب القرَق كول هو لٍراقبها

...   المٍالٌٍ قغر اوام ارٍرا لٍغل...  تجاهها

 هًاك ًَتنرها وا أى رواى تيلهه ال وا ولمي

 ٢..... ًألتها وى رأته وها اسوء



 ٌٔ الهذغع وماٌها ٌٔ سٍارته آزم رني

 الًأهه تلل اٌل بجاٌبه لًٍنر...  قغره

 االبٍؽ وجهها ًٌل تًسل زالت وا وزووًها

 ٌٔ ُاَه ًٍٓه لوحه وًها لٍجيل الجهٍل

 جسَس بضيور وقوال آزم لها ٌنر...  الجهال

 َيلهه وا ولمي تْسٍره َيلن ال ًلٍه وذتلف

 تلل واجهته ووها أجلها وي بضسة حشَي أٌه

 بتلل تموٌٍي نٍّ...  حٍاتها ٌٔ الجهٍله

نبر اًتل توقيٍي وال ٓتاه َا الْتًه  الرجال وا

 كوال الهقٍى رازول لٍغبح ًضقل ٌٔ

 بهصا تموٌٍي ونٍّ...  لجهالل ٓساءا حٍاته

 وال واحس آى ٌٔ والتحسي القٍبة وتلل الجًوى

 سبب بسوى اجلل وي َذْق قلبً تجيلٍي

.... 

 الرأى وجهها بتْاػٍل طروزة وي آزم لٍٍْق

 ... أرري ورة وٌحٍبها بمأها ًٌل



 َال اػحً...  رواى..ر...:  بحسى آزم لٍرزِ

 ... وػلًا

 طسَس ببماء تلل ُْوتها وي ىروا لتستٍقم

...  حلن اٌل هصا نل َتحول أى تتهًً وهً

 الباب لها وَْتح السٍاره وي آزم لٍذرج

 االحهر اٌل تحول ووجهها األرري هً لتًسل

 ٌٔ وتترٌح...  وٌحٍبها بمأها بْيل الضسَس

 طٍٓا وًها تري ال التً زووًها بسبب وقْتها

 ْتهأوق ولمًها وساًستها آزم لٍحاول...

 ... بٍسها  وضٍرة

 اوووي نْاَه اهي....:  بمأها وي بَؾب رواى

 كلقًً سهحت لو.... بسببل حغٌل الٌل نسا

 .... حاٌل ٌٔ وسٍبًً

 ًلٍها حسٌه تًاسً وقس طسَس بَؾب آزم

 وص رواى َا هٍحغل وص...:   وطْقته



 كالااااق اٌسسسسً ٓااااههه هقلقل

 ... وٍْص

 هٍحغل ال...: . األرري هً ًاٌل بغوت رواى

 ٌٔ سٍبًً وبتحسص اٍٍٍَه اٌت...  آزم َا

 زورتًً اٌت نسااااا نْااااااَه بقً حاٌل

....  ببماء لتمهل...  زورتًً اَه َيًً ٓاااااهن

 وا قس حس نرهت وا حٍاٌت ٌٔ ًهري اٌا

 بقًٍٍٍ حاٌل ٌٔ سٍبًً....  نرهتل

 ... هًاااااااا وي ههضً اٌا...  كلللللقًً

 ولمي....  بيٍسا لتهضً اىرو اتجهت خن

 بغسرة لتغقسم بضسة إلٍه آزم جصبها

 .... اليرَؽ

 وَؾَف ٓمها وي َهسمها وهو بَؾب آزم

 األلن وي ابيازه هً لتحاول...  بضسة ًلٍه

 ... لها سببه الصي



ٌٍ بتقوٌل اسهيل...:  بَؾب آزم لٍرزِ  تا

 هٍحغلل وص ػسقًًٍ كالق أو ههضً

 ... نوَس

 لتغرخ....  ٓمها ًٌل لؾَفا َشَس وهو لٍتابى

 ًاوزة...  بَؾب هو لٍتابى....  األلن وي هً

 الٌل ًٍلتل وحٍاه حٍاتل ًٌل تحآنً

 َبقً الغٍَر رجٌل بغباو ازورها وهمي

 .... المالم تسهيً

 ابياز تحاول وهً بإَجاب رأسها رواى لتهس

 .... بضسة آلهها الصي وجهها ًٌل وي َسة

...:  ببمأها أو بها َهتن ولن بَؾب آزم لٍتابى

ٌٍ اسهيل اوًًٍٍٍ  زي كلقًً بتقوٌل تا

 زا البٍت ٌٔ هًاااا هتيٍضً اٌتً...  ٓااااااههه

 .... ًًل ُغب أو برؿانً

 ... بتوجيًً اٌت...  آزم...:  وبماء بألن رواى



 قبؾتها وي طسز التً َسه ًٌل آزم اٌتبه هًا

 لٍبيس...  الجهٍل الًاًن وجهها ًٌل بضسة

 ... ؿٍق ٌٔ وَسٓر اًًه َسه

 األسوز إلى تحولت وًٍوٌه بَؾب لٍرزِ

 اٌا... روااااى َا تستْشًًَ بالااااش....:  القاتن

 اٌا وطً ٌٔ تقًْ أو تتحسًًَ بالش بالصات

 .... االرؼ وش ًٌل وي اوحٍمً وهمي

 واٌت...:  وتحسي األرري هً بَؾب رواى

 برؿاك هتقلقًً اٌت....  وًل هذاِ ٓانرٌٍ

ٌٔ...  ًًل ُغب أو  َيًً البلس ٌٔ قاٌوى و

 َا ًٍلتً وي أو وًً طيرة تهس وتقسرش

 .... المٍالٌٍ آزم

 بضسة آزم ًٍوى اسوزت الًققه هصا ًًس

 .... بَؾب وجهها ًٌل لٍغْيها



 وًه ررج الصي حجابها وي َهسمها وهو آزم

 ... ػْيته آخر البًً طيرها

 طوٓتً اٌتً....:  وتحسي بَؾب آزم لٍرزِ

 جسء ناى وزا ًٍلتل وى تتحسًًَ اٌل ٌتٍجه

نٍس....   ػٍَر ٌٍ تضؤٌ هتحبً وص ا  ا

 .... نهاى وزلوقتً رالع ًلٍهن اقؾً

 َيًً اَه هتيهل...ه...:  الذوِ ببيؽ رواى

!... 

 هيرٓل اٌا...:  بسذرَة حاجبه َرٓى وهو آزم

 ... رواى َا تتحسًًَ ازاي

 تلل أوام وا طذغا وَحازث هاتْه لٍذرج

 ًًه ٓهيروِ وبضسة رآت التً وهالهغسو

 ٌٔ حسَحه ػسق رأت وقس والجبروت القوة

 ....+ ًًٍٍه



 السنتور بٍت ًٌل رلغٌل...:  بَؾب آزم

 زلوقتً أَوة...  ٍٓه الٌل بمل رلٍْه اَهي

 أواوه الهصًورة لتلل لًٍنر... ٌْص حاال

 .... الوقت شات ٌٔ وتسٌل نبٍر بَؾب

 لترزِ. .. وتًٍْصه نالوه وي بغسوه رواى

 باطا آزم َا اَسَل ابوس الاااااااااااااااا  ....: بصًر

 والًبً بس ًلٍه تقول الٌل نل هيهل اٌا

 ... اَسَل ابوس ًٍلتً وي حس وتأشَص

 آزم ولمي لتقبٍلها وحاوله ٌٔ َسه أوسمت خن

 .... وًها طسها

 ...! نالوً هتًْصي...:  بتهسَس لٍرزِ

 الٌل أَوة ةأَو ...: وبماء وستهر بإَهاء رواى

 ... وهللا نله ًلٍه تقول



....:  وجسزا الهاتّ ٌٔ َتحسث وهو بَرور آزم

 وهو ويه الذف لٍَلق....  حاجه نل الًَ

 .... نبٍر بذبج َبتسن

 الٌل تْههً َبقً...:  ربٍحه بإبتساوه آزم

 وإال الواحس بالحرِ وتًْصَه ًلٍه هقولل

 .... االرؼ وش ًٌل وي هتذتًْ نلها ًٍلتل

 الٌل نل حاؿر...ح...:  وإَهاء بغسوه ىروا

 ابوس ًٍلتً بالش بس هيهله ًلٍه تقول

 .... اَسَل

 الٌل بتيهٌل اٌتً وا كول...:  بذبج آزم

 اتحسَتًًٍ لو لمي ًًهن هبيس ًلٍه هقولل

 ووآقه زا هيتبر...  اواوري ورالْتً رواى َا

ٌٍ وًل  رحهه بسوى نلها ًٍلتل ًٌل ارلع ا

.... 



 ويها َتحسث ورة ألول نالوه يو بصًر رواى

 الٌل حاؿر... ح....:  بذوِ لترزِ....   همصا

 ... باطا آزم َا تضوٓه

 الٌل وٌْصي اسهيًًٍ...:  بَؾب آزم

 المبٍر قغري زا...  بالحرِ ًلٍه هقولل

 هاٌن ٓرَسة ٍٓه وياَا ًاَص...  الرٍٔسً

....  الغٍَرة ارتً وَاسهٍي والسٌت...و

ٌٍ وراٌت اٌل لسه وتيرٓص ارتً َاسهٍي  وإ

ٌٍ تيرِ هاٌن وٓرَسة....  اتجوزت  اتجوزت ا

 ازاي اتجوزتل ووتيرٓص وتيرٓمٍص لمي

.... 

.....:  الوقت ٌْس ٌٔ واستَراب بذوِ رواى

 ...! اَه اًهل اٌا كب... كب

 بتحبًًٍ اٌل هتهحٌل زورك....:  بَهوؼ آزم

 رلتًا النروِ بس حب ًي وتجوصَي واًٌا

 .... َيرِ حس وا ٍُر يو السر ٌٔ ٌتجوز



 ًي وتجوزاك اٌا ٌيااااااااااام...:  بسذرَه رواى

 ووحبمص وسحلٍه برظ احب اٌا زا....  حب

.... 

 قلٍل وًص رأْة ناٌت...  وًها بإستَراب آزم

 .... ! وجًوٌه هً هل.... تهسح واآلى

 الٌل ٌْْْصي روااااااااااى....:  بَؾب لٍتابى

 .... وإال بالحرِ ًلٍه بقولل

 كٍب اووووِ...:  بتأّٓ رواى لتقاكيه

 ًضاى َال قساوً اتْؾل....  هًْص رالظ

 ..... زا نلها طبرا قس الٌل القغر ٌٔ وتوهص

 رُن...  تلل نلهاتها وي السر ٌٔ آزم لٍؾحل

 اٌها اال... ًلٍها وؿَقه وروٓها وألهها حسٌها

 .... الهيتاز جًوٌها ًي ساًه تتذٌل لن



 القغر زارل اٌل رلْه اوَجصبه َسها لٍهسل

 وي واليسَس اليسَس سٍقابلها حٍج.... 

 .... لها الهذبٓه الهْاجأت

 الرواَه بساَه إال لٍست هصة القارِ ًشَسي

 طٍّ نل توقيت أٌل تني نًت اشا...  ٓقف

 ووتيهلٍص ُلقاى اٌل ابضرك احب...

 األحساث وتتوقى حسٍي وكه اليقاز ًباس

 لسه الٌل رواَاٌت ٌٔ ويروِ ًضاى

ٌٍ ومتبتههص  ���� َتوقيًً وحسش ا

 والضٍر الالَل ووتًسوش ٌمهل َال

 ًضاى ازاي ووتسألوٌٍص والسابسمرَب

 3���� نسا بتتقال هً

+**** 

 وحازخات ٌٔ ًهر وى تتحسث بَرٓتها ناٌت

 وَؾحمها بها َتَسل ناليازة وهو الهاسًجر



 بس وهللا سوري) الهيتازة أوه زم بذْه

 وتَاهه اٌا ًضاى ٍُره ههنل القٍه وص

 ( .....���وًه

 القغر بوابه وػوت جلبه اػوات لتسهى

....  آزم اروها أٌه لتتوقى تْتح السارلٍه

 ....+ لرؤَته باالسْل وتًسل الجهاز لتَلق

 وًتبه ٍُر السلن ًٌل تجري وهً َاسهٍي

 ... جًٍٍ ارٍرااااا زوووووً...:  ويه للواقْه

 الهحجبه لتلل تًنر وهً نلهاتها ارر بترت

 وا اخر سقف قس حجابها ألى وحجبه الضبه أو

 بإستَراب َاسهٍي لها لتًنر....  لها حسث

 آزم وبٍي بًٍها اٌتنارها توزو وهً وقلق

 .... ًلٍه اًتاز وُرور بضهوخ الواقّ

 ...! زي وٍي...:  بإستَراب َاسهٍي



 والسته ػوته قاكى آزم َجٍبها أى وقبل

 لتًنر....  السلن ًٌل سلتً وهً هاٌن ٓرَسة

 وهً ػسوه اٌل تحول بإستَراب لهن ٓرَسة

 آزم رلّ الواقْه الهحجبه الْتاه لتلل تًنر

 .... بذوِ

 وي نبٍر وروِ وقلق بغسوه ٓرَسة لترزِ

 ...! زي وٍي....:  هًوٌها

 آزم رواى...  وراٌت....:  نالحلج وبروز بحقه آزم

 ... المٍالٌٍ

 ونأى آزم بها ٌقق جهله ارر الجهٍى سهى

 وًسم الغسوه وي ًلٍهن ٌسلت ػاًقه

 أٌه ام حقٍقً هصا هل... قٍل وا استٍياب

 بًٍهن وي ًلٍهن حلت نبٍرة ػسوه....!  َهسح

 اسهها وي وغسووه ناٌت التً ٌْسها رواى

 إسن شنر زوى بإسهه وربقه به ٌقق الصي

 بسببه ًألتها ًٌل رأْة اٌها ولوال....  والسها



 ٌققه وي أواوهن بضسة ػْيته لماٌت

 .... وًها تضهٓس التً القرَقه بتلل إلسهها

 اٌت....:  بغسوه الضروز هصا َاسهٍي لتققى

 ...! ازاي وراتل ؟؟.... ػح بتهسر

...  ورسوله هللا سًه ًٌل وراٌت....:  ببروز آزم

 السر ٌٔ واتجوزتها بيؽ بًحب نًا وهً اٌا

 هًا اجٍبها وويرٓتص هروِ حغلت ًضاى

 هسٍبها وص ال زلوقتً بس... وياٌا صتيٍ

ٌٍ تيٍص  َوجه وهو تابى خن....  لوحسها تا

 اٌهارزة وي....  بضسة الهغسووه لوالسته ٌنرة

 ٌٔ هًا وياٌا هتيٍص اليٍله وي جسء رواى

...  بره َقلى نالوً ًاجبه وص والٌل القغر

 والٌل...  َقول وهو نلهته ًٌل طسز خن

 وي واطرب هههوت وًها طيرة َأشي هٍحاول

 .... وٍي ناى لو حتً زوه



 والسته بها َقغس وهو األرٍرة جهلته قال

 تهسَسه وي وروِ بغسوه أواوه تقّ التً

 ٓيال بضٍّ ٌقق وإشا جٍسا ابًها تيلن ٓهً

 ... تهاوى أو رحهه بال ًَْصه

 لملهاته بضسة بالٍَم تضير ناٌت رواى أوا

 زوجته ٓيال وأٌها ًألته وي جسء ونأٌها تلل

 بضسة بها الههسمه َسه ًٌل لتؾَف... 

 وًه وُؾبها ٍُنها آزم لٍالحم...  وٍُم

 وي  أحس َالحنه أى زوى الذْاء ٌٔ لٍبستن

 .... تلل البلهاء تغرٓاتها

 آزم َا وراتل اَه َيًً....:  بغسوه َاسهٍي

 ...! اتجوزت اٌل وقولتلًاش ولٍه...! 

ٌٕ وي ًلٍها روٓت....:  بحقه آزم  ًضاى أًسا

 الٌل الوقت جه بس....  حس ألي وقولتص نسا

 .... المٍالٌٍ آزم ورات هً وٍي َيرِ الزم نله



 آزم َا اٌا حتً...:  ػسوتها وي ببماء َاسهٍي

 هتْرحلل واحسة اول َيًً ارتل اٌا... 

 لتبمً...  ويرٓتًٍص لٍه لٍه...  وتساًسك

 بضسة حسٌت التً رواى اوام بضسة َاسهٍي

 تراها ورة واول تيرٓها ال هً....  رأتها ًًسوا

 الهَرور ألرٍها وحبها بقٍبتها أحست ولمًها

.... 

 الهْروؼ ناى....:  بذبج والسته لترزِ

 حساٌب اًهل ًضاى هتجٍبها اٌل تيرًًٓ

 ... تتغسم وا قبل لٍاسهٍي واقول

 واوا َا ًارٓه نًتً اٌتً...:  بغسوه َاسهٍي

! .... 

...  ًارٓه نًت اَوة....:  وُؾب بذبج ٓرَسة

 وًَنر بضهوخ أواوها الواقّ ألزم ٌنرت خن

 آزم تقغس وهً ٓرَسة لتتابى....  بَؾب لها

 .... الجوازة سبب نهاى وًارٓه.... 



 واٌا ًارٍٓي نلمن َيًً...:  بغسوه َاسهٍي

 اي زا البٍت ٌٔ ًارٓه وص الٌل الوحٍسة

....  ًلٍمو حرام نسا ٍٓا بتيهلو لٍه...  حاجه

 لتًهار...  لٍٍٍه بس نسا يهلت آزم َا لٍه

 أرته ًٌل آزم حسى أوام بانٍه َاسهٍي

 ٓقف بالهرة وهتهه الٍَر ووالستها...  الوحٍسة

 وها الهغسووه ورواى....  بتوًس ألزم تًنر

 تحبه لن الصي الهنلن القغر هصا ٌٔ َحسث

 .... ابسا

 بحًاى وَحتؾًها َاسهٍي اٌل آزم لٍتجه

 .... رواى ورة ألول تراه اروي

...  َاسهٍي َا وًً وتسًلٍص...:  بحًاى آزم

 ػسقًًٍ احسي نسا وقتها ٌٔ جت حاجه نل

... 

...  آزم َا َيلن وي ارر اٌا...:  ببماء َاسهٍي

 ... اروَا َا نسا بس لٍه



 ومًص...:  نتْها ًٌل َربف وهو بحًاى آزم

 ًرٓت هاٌن ٓرَسة حتً...  َيرِ حس الزم

 ال ووجهه والسته لْرَسة ٌنر خن...  بالغسٓه

...  لها َتوًس ونأٌه قالت لها بالذٍر َبضر

 ... بتوتر رَقها هً لتبتلى

 طاَّ اٌت...:  بمأها وي بإبتساوه َاسهٍي

 ...! نسا

 بقً وَال...   أَوة...:  اروي وحًاى بإَهاء آزم

 .... بٍها اًرٓل ًضاى

 رواى اوام تقّ وهً بإبتساوه َاسهٍي

 َاسهٍي اٌا رواى َا اصَل...:  بضسة الذأْة

 ... آزم ارت

...:  رجوله بإبتساوه ًلٍها تسلن وهً رواى

...  ارونً ورات رواى واٌا بٍمً اهال...  احن

 ... آزم قغسي احن



 الصي ألزم تًنر وهً بذْه َاسهٍي لتؾحل

 ... اآلرر هو َؾحل ناى

 اٌا هو بغً...:  بهرح َاسهٍي لترزِ

....  ارهارتٍ ؤٌ آزم ٌٔ واخقه بس ويرٓمٍص

 بٍقول وا زي بٍحبل َموى ٓيال اتهًً

 ... اػسقاء ٌموى برزة واتهًً

...:  ػْها ٌٔ وا أحسا ٓأرٍرا بْرح رواى

 ... ػاحبتً تموٌٍ كبيا َضرًًٓ

 رواى رس آزم َا َال....:  بإبتساوه َاسهٍي

 ٢ بقت الساًه زلوقتً اٌتو ارتاحو وروحو

 ... الْجر

 لتبازله ضمرب لٍاسهٍي ًَنر وهو بإَهاء آزم

 طْتٍها ًٌل باهته وابتساوه بإَهاء هً

 قال نها رواى َحب ال آزم أى تيلن هً  ...

 ولمًها....  تيرٓهها التً ًًٍٍه ٌٔ واؿح وهصا



 ال حتً بها وترحب حسٌها تذًْ أى أػرت

 هصة وراء أى تيلن ولمًها....  طيورها تؤشي

 بيس ٍٓها بًْسها ستيلهه ًنٍن أور الشَجه

.... 

 وي الَؾب وي تٌَل ناٌت...  آزم والسه أوا

 حسبها تيلن ال التً الجسَسة الْتاه وتلل آزم

 ونن لها آزم تهسَس تيلن ولمًها...  ٌسبها أو

 وا طٍّ ٌٔ تْمر باتت لصلل....  رقٍر هو

 زوى الجسَسة الْتاه تلل وي َذلغها

 .... طوطرة

 وي لًٍاوو ُرٓهن اٌل وجسزا الجهٍى لٍتجه

....  رلْه رواى َسحب ناى صيال آزم بًٍهن

 ناى التً رواى ورلْه الَرٓه اٌل  آزم لٍسلّ

 بٍسها لٍلقً...  رلْه وَجرها َسة ٌٔ َهسمها

 ... الباب اُلق وا بيس بيٍسا



 اي او حاجه ًرٓت لو َاسهٍي...:  بَؾب آزم

 الٌل الٍوم ًٌل هًسول حاجه اي ٌٔ طل حس

 ... ٓااااههه...  ٍٓه اتولسٌت

 وص اٌا...:  األرري هً وتحسي بَؾب رواى

 وا ًهري اٌا وًل راَْه ًضاى هسمت

 ًضاى هسمت اٌا...  آزم َا وًل اراِ

نتر وص ًٍلتً  بسبب وٍتأشوش ًضاى ا

 ... صَل حقٍر

 بقً اٌا كٍب...  حقٍٍٍٍر...:  بَؾب آزم

 ... اَه هٍيهل زا الحقٍر هيرٓل

...  اليرَؽ بغسره لتغقسم إلٍه آزم لٍضسها

 ًًه االبتياز تحاول وهً بضسة ىروا لتضهق

...  بضسة َسها وًٌل ًلٍها َسه أكبق ولمًه

 ٌٔ بقسوٍها ترٓع وهً ًًها رُها لٍحهلها

 سرَره اٌل آزم بها لٍتجه...  للًسول كلبا الهواء

 بْل بسء خن...  بضسة ًلٍه وَروٍها المبٍر



 والذوِ الرًب ٌنرات تحت قهٍغه ازرار

 وي وٌهاًٍ ُقت التً رواى وي الضسَس

 ... الذجل

 هتيهل اٌت...:  نالهيتاز وجًوى برًب رواى

 ...! ابيس اٌت ًن َا اَه

 ...! اَه بتقوٌل...:  بإستَراب آزم

 وقول آزم َا ابيس...:  الذوِ ببيؽ رواى

 واقول وغوتص ًضاى اتهسًٍا للضٍقاى

 وجًوٌه واٌا...  بٍا بتتحهرش اٌل البٍت لمل

 ... وربًا واًهلها

 .... الهجًوٌه تلل وي ؿاحما مآز لًٍْجر

....:  الهجًوٌه تلل وي وإستَراب بؾحل آزم

 اٌا....  وهللا وجًوٌه ٓيال اٌتً ههههههههه

 ... صَل اٌساٌه طوٓت وا ًهري



 بًً وال...:  حسلقوم تقلس وهً بهرح رواى

 .... ويتس استاش َا آزوه

 أػيب ٌٔ حتً.... وًها ؿاحما آزم لًٍْجر

 ًي الهجًوٌه هصة تتوقّ ال الهواقّ

 .... الهجًوى ونالوها بحرناتها إؿحانه

 وهللا وجًوٌه هههههههه....:  بؾحل لٍرزِ

.... 

 وًتغّ ٌٔ وتربيه تجلس وهً رواى

 ...! اَه كب...:  السرَر

 ..! إَه...:  بإستَراب آزم

ٌٍ تضٍلًً وهمي...:  بتوسل رواى  تا

 زي بتتًقف الٌل الهرتبه ًٌل وتحسًًٓ

 ... بارك زرَن ٌٔ الٌل الًوكٍقه بهط وهللا...



 َحاول وهو للحنات بإستَراب آزم لها لًٍنر

 لًٍْجر َستقى لن ولمًه ٌْسه تهالل

 .... بضسة ؿاحما

 وهللا َغبرٌٍ ربًا ههههههههه....:  بؾحل آزم

 ... نسا هتيهل وص كْله وتجوز لو اٌا

...  وتجوز نلهه شنر ًًسوا ولمًه لهاشا تيلن ال

 جسسها أٌحاء ٌٔ تسري رَرةالقضي جيلت

 ... تْسره وال تيلهه ال ُرَب بضيور لتضير

 الٌل الالٌسس طٍل ابًً َا...:  بهرح لترزِ

 اول اٌا....  نلهًً وبيسها االول زا ًًٍل ٌٔ

 ... الٌسس حاكف راجل اطوِ ورة

 ..! ًًٍا زا اَه الٌسس...:  بإستَراب آزم

 زي احٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍة...:  بضهقه رواى

 ...! بجس ًًٍل



 َا ًًٍا أَوة...:  ٌْسه تهالل َحاول وهو آزم

 ...! لٍه وجًوٌه

 ... بقً ٌاس ابي اٌت نسا ًٌل...:  بهرح رواى

 ... ٌاس ابي اه هههههههه...:  بؾحل آزم

...  المووٍمس بوهت ابًً َا....:  بتأّٓ رواى

 ٌاس ابي وص اٌا ال تقوٌل الهْروؼ

 ٍٓلن زي اوَةالهأس حٍاتل قغه وتحمٌٍل

 .... نسا حراوٍه وقلب

 ٌاوً هبله َا قووً هههههه....:  بؾحل آزم

... 

 قسوا وتؾى السرَر ًٌل تتهسز وهً رواى

 ًٌل هًام ووص هًا هًام اٌا...:  األرري ٓوق

 وَال اٌا وص بابا َا ال نسا الرواَات زي المًبه

 .... هًا وي هللا ًٌل اتمل



 واٌا كب.: ...  به التحمن حاول بؾحل آزم

 ....! ٍٓي هًام

 بأم وتحبتًٍص...:  له تَهس وهً بهرح رواى

 تياٌل اقولل ووهمي بؾيّ اٌا زي اليٍوى

 .... جًبً ٌام

...:  نبحه َستقى لن بؾحل آزم

 ٌٔ جس نلهتٍي تتملهً ٌْسً هههههههههه

 ههههههههه اَه وي وغًوًه اٌتً حٍاتل

 ٓوق الرأيه لؾحمته تًنر وهً رواى

 ... آزم الحنها قلٍال بها تضرزل الوػّ

 ...! اَه وال ًجبتل اَه...:  بذبج لٍرزِ

 نها بضسة وجهها لٍحهر بذجل رواى

 ًن َا اَه ًجبتًً...:  بهرح لترزِ... القهاكن

 طبهه زي المبٍرة وًارٍرَل ًٌل ببع اٌا

 .... الذوٌل احهس



 جًوٌها َيلن هو....  بضسة ؿاحما آزم لًٍْجر

 بتلل السحر حس ٓاتًه هً ونن رجلها وقت

 باالؿآه بضسة تجصبه التً الحهراء الذسوز

 َتحرك الجبل جيل الصي جًوٌها اٌل

 .... حٍاته ٌٔ وره ألول وَؾحل

 ...و...  رواى َا اٌام راَح اٌا...:  بؾحل لٍرزِ

ٌٍ قولها...:  بهرح رواى لتقاكيه  والًبًٍٍٍ تا

 ... نسا

 ...! اَه اقول...:  بإستَراب آزم

 كاليه...  روااااى...:  ًًٍاها تسبل وهً ىروا

 .... ًلٍل بمراش اٌا ًلتالق السمر زي وًل

 ههههههههه...:  بضسة ؿاحما آزم لًٍْجر

 وص وهللا وجًوٌه اٌتً بتمراطً وص اٌتً

 وقت وص اػال زا اى والحنه

 هههههههه  ؿحل



 باللٍل 22 ًست الساًه وص....:  بهرح رواى

 الْراٌ ًضاى نسا ًٌل بقً اتيوز... 

 .... زا الوقت ٌٔ بٍجٌٍل الياكضًْ

 اٌا ال هههههههه...:  وًها ؿاحما آزم لًٍْجر

 وا ًهري اٌا بجس قساول وي اوضً الزم

 .... حٍاٌت ٌٔ نسا ؿحمت

 وراك ابًً َا هللا ًٌل اتمل....:  بهرح رواى

 َيًً اليغر بتغحً واحسة اٌا بمرة طَل

 .... السٌٍا ًٌل باقٍه وص

 اٌا احن...  وجًوٌه ههههههه....:  حلبؾ آزم

 .... بقً اٌام راَح

 َا رٍر ًلى تغبح واطً...:  بؾحل رواى

 وهً تابيت خن...  َاسهٍي رأي ًٌل زووً

 واز َا ًسل ًسل والًبً....  لًْسها تضٍر

ٌٍ وال ٓوزي َا  حاجه اي وال وذقوٓه نأ



 لتيتسل...  القسر َالسذرَه هاااااح....  رالع

ٌٍ ٌووها ٌٔ  أٌْاسها بسءت حتً تهر لن خوا

 وي تقى زووو الحم ولمًه...  وتًام تًتنن

 تمتن ناٌت ونأٌها الرأيه البًٍه ًٍوٌها

 راػتها والجًوى الهساح قًاو رلّ احساٌها

 وحاوله ٌٔ وتهرح تؾحل اٌها آزم لٍْهن.... 

 اٌها ورغوػا وبمأها زووًها لمبح وًها

 وحلها تهحٍا ٌٔ َري لن...  ًغٍب بٍوم ورت

.... 

...  بضروز لها ًَنر وهو بؾٍق آزم لٍتًهس

 تموى نٍّ....  البضر جهٍى ًي هً وذتلْه

 والحسى والؾحل والجهال الجًوى بهصا همصا

 تمي لن ونأٌها اآلى تتحسث....  طٍّ ونل

 بل ًألتها َترك أى وتترجاه قلٍل وًص تبمً

 اروها وي وتؾرب وًسلها وي تقرز لن ونأٌها

 اآلى وتبمٍي.... رواى َا همصا تموٌٍي نٍّ... 



 ال الصي ووساحها ؿحمها بيس نالهجًوٌه

 َيلن ال الوقت بيؽ لها لًٍنر....  َتوقّ

 رٍّْ بهْرش لٍَقٍها شهب خن...  وسته

 لٍقبلها...  الضٍّ بيؽ بارز باللٍل ٓالجو

 ًٌل وًَام الؾوء ََلق أى قبل جبًٍها وي

 الًأهه لتلل ًَنر وهو اآلرر هو األرَمة

 ونلهاتها جًوٌها تصنر نلها وَؾحل بجواره

 ٌٔ السبب وهو لًْسه بؾٍق ًَنر واَؾا..... 

 نتر وي ػساو)  .... به ورت وا نل

 3(�� الروواٌسٍه
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....  الجهٍى ًٌل جسَس َوم ػباح جاء وارٍرا

 ًبق َحهل القاهرة وسًَه أٌحاء وًٌل

 ػباح.... وٌساهته بالحاؿر هذتلفال الهاؿً



 ألبقال الهْاجأت وي المحٍر َحهل وذتلّ

 ....+ رواَتًا

ٌٔ  ..... االسمًسرَه وسًَه و

 حازوٍي للرحٍل َستيس الجهٍى ناى

 الهرسٍسس سٍارته اٌل ازهن لًٍسلها حقأبهن

 وستيسَي سٍارته الجهٍى لٍرنب...  الْذهه

 للجهٍى َحهل قس جسَس بلس اٌل للرحٍل

 سيازتها قهه ٌٔ ٌسي ناٌت....  لهْاجأتا

 أوا حٍاتها ٌٔ ورة ألول القاهرة ستسور ألٌها

 رأْه الصهي طارزة ناٌت والستهن ػْاء

 طٍّ َحسث أال زارلها ٌٔ هللا تسًو نحٍرا

 .... بيوزتها ٓرَسة ًلهت اشا وراػه...  ألبًأها

 بالذلّ ٌسي ناٌت تهاوا الًقٍؽ وًٌل

 َقوز ناى الصي اروها وى وتهسح تًًَ

 ... وساحها ٌسي َبازل وهو السٍارة



 تهتلل ال ٓهً للَاَه ٌضاش ػوته بًَاء ٌسي

 الٌل أػسقأًا نهينن ولمًها الًَاء ووهبه

....:  � بغوتهن الواتس ًٌل بٍقرٓوٌا

....  الذقواااااااااه ػاااااااااحب َا رقوااااااه

 ًٌل اٌت زا ورقواااااه لًٍا اوضً رقواااااااه

 .... سقوة لٍل لقللللبا

 أوا سقوة....:  أشٌٍه سس َحاول وهو ازهن

 .... ػوووووت زا طٍذه َا تارسك

 زي تجٍب تيرِ اٌت اااااه.....:  بؾحل ٌسي

 تابيت خن...  ػوٌت جهال ٌٔ حس ٌٔ وال ػوٌت

 اللهبً بحالوة اٌت ًرٓل اَص...  زأْه بحقه

 ٍيَوو ٓاؿٌل اٌا ابًً َا...  اللهبً كياوه وال

 .... الجًٍه ًٌل تًسل وػورٌت

 6٢ب َبقً السوالر ًضاى....:  بؾحل ازهن

ٌٍ جًٍه  .... َوم تا



 اٌت بسٍال هههههه....:  بؾحل ٌسي

 الجهٍل والغوت الضٍانه ٌٔ اٌت وتْههص

 ... بتاًتل زَاب واَا ٌٔ اٌت رلٍل.... 

 زي زَاب واَا زي ٌٔ هو....:  بؾحل ازهن

 هههههههه القسن َوزي جسن ًلٍها

 قأله لوالستها لتتحسث ؿاحمه ٌسي لتًْجر

 ... َاااواااااااًيييى ابًل لهً...:  بهرح

 ...! اَه بتقولو ها...:  لحسَحهن ارٍرا االم لتًتبه

 ابًً َا...:  االرر ًٌل نّ تؾرب وهً ٌسي

 رالظ وقيت واوا االول وي قولت اٌا

 ًلتالق....  لوالستها تًنر وهً بهساح لترزِ....

 وزواٌل واوا َا قلبل ًٌل سٍقر حس ٌٔ

 زا وٍي ووزة َا اَه...  ٍٓه سرحاٌه نًتً

 ... بالل طاُل الٌل الحم سيٍس



 قأله حسَحها وي  والستها ػْاء لتؾحل

 بقً هبل بقٌل بماطه َا بس...:  بهرح

 .... طوَة تمبري ٌْسً

نبر ال....: بذؾه ٌسي  هْؾل أٌا...  الضر بيس ا

 .... سًه 2٢ يوًًس نسا ػٍَرة ووزة

 قسك الٌل هًا وي بت َا َال....:  بؾحل ازهن

 .... وتجوصَي زلوقتً

 وٍتٍي زلوقتً قسك الٌل واٌت....:  بهرح ٌسي

 واحسة لو قابلًً ابقً سًه ٢٢ ابو َا ًجوز َا

 وهللا ٌسي َا راؿٍه اٌا)  هههههه بٍل رؿت

���) 

 ٌسي َا واااطً... نسا بقً....:  بؾحل ازهن

 ... ازاي هٍْسحل زا اليجوز ؤٌط ابقً



 اٌت ووز َا لٍه بتقْص اٌت...:  بسرًه ٌسي

 نًت اروَا نًتص وا لو والًبً...  قهر َا

 .... اتجوزتل

 ٌٔ ورا جبتً هههههه...:  طسَس بؾحل ازهن

 2٢... خاٌٍه

 القاهرة اٌل قلٍله ساًات بيس الجهٍى لٍغل

 كوال بها سٍققًوى التً الضقه وماى واٌل

 بسرًه ورورها ػْاء تتهًً التً لْترةا تلل

.... 

 لهباطرة الهضًْ اٌل ازهن بيسها لٍصهب

 وى تهاوا الوًً ًي الَأب إسالم وى ًهله

 َستقٍى وال رٍاله تسمي التً حبٍبته

ٌٍ...  ابسا ًًها االبتياز  ارجونً اٌل ًوزي روا

 سأػًى...  حبٍبتً ابسا ٌسٍاٌل استقٍى ال... 

 حبٍبتً بهصا اًسك كواًٍس اجلمً وي حربا



 المٍالٌٍ آزم وازو بسهوله استسلن لي... 

 ....+ وجسزا وًً َذقْل

 حالته لٍتْقس اسالم ُرٓه اٌل ازهن زلّ

 نبسَل الهضًْ تلل ٌٔ أوراقه قسم بيسوا

 ازهن لٍتْحع....  ًاكّ لغسَقه وؤقت

 بههارته ًالجه َبسأ أى قبل جٍسا اسالم

 وي ٓهو....   القلب قسن ٌٔ الههتازة

 َيقوب وجسي السنتور َس تحت الهتسربٍي

 بضهازة القسن هصا ٌٔ براًته اخبت ألٌه

 الذاظ ًالهه ٌٔ ناى اسالم أوا.... الجهٍى

 ولمي.... بضسة لها اطتاق التً وجًوٌته وى

 آرر رأي له ام....!  هو نها القسر سٍستهر هل

+!... 
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 وى بها ورت ًاػْه لٍله بيس استٍقنت

 وجهه وي خقتها راٌت التً الوحٍسة ابًتها

 لو توز ناٌت...  إلٍها تستهى أى زوى ٌنرها

 وأى لها اطتاقت نن وتذبرها تحتؾًها

...  طٍّ ال جًوٌها وزوى زوٌها وي الهًسل

 أى تتهًً وهً بضسة رواى والسة لتبمً

 اٌل لٍسلّ....  ٓقف حلها هصا نل َموى

 وتهجن ووجهه بضسة َاؿبال هٍحن ُرٓتها

 ... الوقت ٌْس ٌٔ وحشَي ُاؿب

 ... نوَسه اٌتً واوا...:   بحسى هٍحن

 َا أَوة...:  اههارها حاولت بإبتساوه االم

 ...! ٍٓي اسراء...  نوَسه حبٍبً

 لتقهٓي الَرٓه اٌل األرري هً اسراء لتسرل

 .... ًلٍها

 ....! رالتو َا نوَسه حؾرتل...:  بلهْه اسراء



 الحهس اسراء َا أَوة...:  باهته بإبتساوه ماال

 .... حال نل ًٌل لله

 ....ااااا رواى واوا...:  بجسَة هٍحن

 ًاوزة وص....:  وحسم بجسَة االم لتقاكيه

ٌٍ اسهها اسهى  ... تا

 َهمي وتنلهٍهاش رالتو َا...:  بحسى اسراء

.... 

 وهٍحن اٌتً اسرااااء...:  بحسم االم لتقاكيها

 سٍرتها اسهى ًاوزة وص زيوال الٌل بس

 ... ٓااااههٍي اٌتو...  تاٌٍ

 الضسَس بالحسى َضير وهو لها هٍحن لٍووّ

 وؿربها آشاها ٌين....  الوحٍسة أرته ًٌل

 اطتاق التً حبٍبته أرته تنل ولمًها بضسة

 َحاول وهو ػهت ٌٔ زووًه لتًسل بضسة لها

 .... إرْأها



 هارزةاٌ وي...:  حازوه بًبرة االم لتقاكيهن

...  بتاًتمن الجاويات ًي ٍُاب وٍْص

...  ٓاااههٍي ويازنن ٌٔ وتٍجو تروحو

ٌٍ اسهها ووسهيص  أو َسألًً حس وأي تا

 هًا ًي وبيست اتجوزت هً ًلٍها َسألمن

 ...! ٓااااههٍي صَازة بملهه ًَقق وحسش.... 

 وي لٍذرجا....  بحسى واسراء هٍحن لها لٍووّ

 وتًحب بمًت رواى والسه تارنٍي ُرٓتها

 تيضقها التً ابًتها هً ٓيلت ٓههها بضسة

.... 

 رواى َا لٍٍه... لٍه...:  ببماء ٌْسها ٌٔ لترزِ

 .... بًتً َا لٍٍٍه.... 

 ٌٔ تبمً اسراء ناٌت األرري الًاحٍه وًٌل

 الحقٍقه َنهر أى هللا تسًو وهً ُرٓتها

 أى َهمي ال رواى أى الحقه نل واخقه هً....

 أوام ارتقْت اٌها غوػار نهصا طٍٓا تْيل



 ٓيلت أو هربت تموى أى َهمي ال ًٍوٌها

 2...... وستحٍٍل لتهرب شلل
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....  ػباحا الحشًَه الجهٍله تلل استٍقنت

نر بجاٌبها ارتها لتجس  اٌها البس....  زروسها تصا

 ... اللٍل كول سهرت

 ... ورور َا الذٍر ػباح....:  بًياس هسي

...  هسهس َا الذٍر ػباح....:  بإبتساوه َارا

 ههههه الًأهه األوٍرة وال اٌتً زا َال قووً

 ارزٓت خن...  األرري هً هسي لتؾحل

 ...! ػاحٍٍي وواوا بابا هن...:  بجسَة

 ٌٔ أَوة...:  المتاب ٌٔ تًنر وهً بإَهاء َارا

 .... بتاًتهن االوؿه



 ُرٓه اٌل تزلْ خن...  وماٌها وي هسي لتقوم

 .... ًلٍهن لتغبح والسَها

 ػباح...:  واوها ابٍها ُرٓه تسلّ وهً هسي

 ... واوا َا الذٍر ػباح.... بابا َا الذٍر

 هسي ولمي...  الغباح تحٍه ًلٍها ابوَها لٍرز

 ... وجوههن ًٌل الحسى الحنت

 ...! بابا َا حاجه ٌٔ....:  بإستَراب لترزِ

...:  وجهه ًٌل البسهه رسن وحاوال االب لٍرز

 ... بس وضانل طوَة...  حببتً َا وٍْص ال

 وا...  بابا َا اَه وضانل...:  بإستَراب هسي

 ... ! تْههوٌٍ

 الجسَس طَله وي اكرز ابونً...:  ببماء االم

 .... هسي َا نهاى

 ...! إَه...:  بغسوه هسي



 ووص نبر سًه ًضاى كرزوه...:  ببماء االم

 .... هلل وًهن....  َضتَل قازر

 رٍر حغل وًال َا رالظ....:  بحسم االب

 هللا طاء اى...  تيٍقً طوَة نل بالش

 .... وحلوله

...  ووًٍي ازاي وحلوله...:  ببماء( االم) وًال

 ٌٔ وَارا...  وغارَّ ولٍها الملٍه ٌٔ هسي

 وحلوله...  السروس ٓلوس وًاوزة الحاٌوي

 ... وبمأها ٌحٍبها االم لتمهل....  َيًً ازاي

 هللا طاء إى....:  األرري هً ببماء هسي

 ًٌل ازور هًسل اٌا...  أٌا... أ...  واوا َا وحلوله

 ... طَل

 ...!+ إَه...:  بغسوه واالم االب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 ٌٔ ٌاس احٌل َا ًلٍمن سيٍس ًٍس كبيا

 ًضاى ػٍَر البارت َقوٌل ووحسش السٌٍا

 نتٍر ٍٓه وقيست وهللا نتٍر ناتبه اٌا

 ��َبضه

 َا بذٍر واإلسالوٍة اليربٍه واألوه سًه نل

 واٌا وكبيا ًلٍمن سيٍس اؿحً وًٍس رب

 هسوم اجٍب ًضاى ٓلوس ًاوزة لهاوا بقول

 بٍجٍبو زلوقتً قسك الٌل اٌتً قالتٌل اليٍس

 رَمضي بالنبف هو الٌل ليٍالهن ًٍس هسوم

 4���� الذوٌل احهس
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  ❤ بر َا بذٍر الجاَه الحلقه اطوٓمن

 ❤ + الرواَات وآٍا

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤واليضروى الحالحة الحلقة



 ❤ + واليضروى الحالحه الحلقة

 هللا طاء إى....:  األرري هً ببماء هسي

 ًٌل ازور هًسل اٌا...  أٌا... أ...  واوا َا وحلوله

 ... طَل

 ...! إَه...:  بغسوه واالم االب

 اقًاًهن تحاول وهً ابمأه وي بتأنٍس هسي

 هًسل اٌا...  َحغل الزم الٌل زا واوا َا أَوة...: 

 ... بتاًتً الجاويه جًب اطتَل

 هسي َا وهوتص لسه اٌا...:  بغراوة االب

 ... نسا تقوٌل ًضاى

 وص اٌا بابا َا لًٍا َسَهل ربًا....:  ببماء هسي

 طوَة اساًس ًاوزة بس اٌا...ا...  حاجه قغسي

 ... بٍتال وغارَّ ٌٔ

 ابقً اووت لها طَل وٍْص....:  بحسم االب

 .... اطتٌَل اٌشٌل



 ًٌل ًهاز َا تضتَل تسٍبها وا....:  بحسى االم

 .... وجاويتها ٌْسها ًٌل تغرِ االقل

 نلهه قووولت اٌا....:  ًاٌل وػوت بحسم االب

 ًٌل هٍغرِ او هًا هٍضتَل حس وٍْص

 َا وهوتص ًاَص لسه اٌا....  ٍُري البٍت

 ... وًااال

 والسها تهسٔه تحاول وهً بحسى هسي

 َا تضوٓه الٌل....:  والهًمسر بضسة الحشَي

 .... اشٌمن ًي...  بابا

 وتغٌل لتتوؿّ الحهام اٌل شهبت خن

 وَجس ابوها َوٓق أى هللا تسًو وهً الؾحً

 .... جسَسا ًهال

ٌٔ  .... ابوَها ُرٓه زارل و

 َا تضتَل تسٍبها نًت وا....:  بؾجر االم

 زلوقتً القبٍيً زا وا َيًً اَه ٍٓها راجل



 الجاويه ٌٔ وهً تضتَل البت ًازي

 ًاوزاه هً الٌل وتجٍب ٌْسها ًٌل وتغرِ

.... 

ٌٍ....:  بحسم االب  َا الًار ٌٔ بًتً اروً ًاوزا

 أى ًارٓه اٌتً...  القبٍيً زا واقول وًال

 لْنٍا بٍها َتحرش أو َؾاَقها حس وهمي

ٌٍ....  بتضتَل وهً وجسسَا  ٌٔ اروٍها ًاوزا

 لسه بًتل وبيسَي...  ًازي واقول الًار

ٌٍ وْترَه َا سًه 2١ لسه زي ػٍَرة  ًاوزا

 .... طبابها زهرة وي احروها

....  ًهاز َا اَه هًيهل كب....:  بحسى االم

 االنل ٍُر زا وغارَْها ولٍها نبرت البًات

 وًاوصَي بًات هها أى وٍُر والضرب

 جواز وش ًٌل رالظ برون زول....  ٌجهسهن

 ....! اَه هًقول اتقسم حس جه لو



 هًسل اٌا...  وًال َا ويرٓص....:  بحسى االب

 .... َمرم وربًا اٌهارزة تاٌٍ طَل ًٌل ازور

 َا اروَا َا رب َا....:  طسَس وحسى ببماء االم

 ....+ رب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 ًوٌةوج َا ساوحًًٍ....  سأقول أسّ وبمل

 ❤ +.... قلبً

 تلل اٌل لًٍنر الغباح ٌٔ آزم استٍقم

ٌٍ....  سرَره ًٌل بجواره الًأهه  نل لٍتصنر خوا

 نال ًاٌاه الصي األلن ونن باألوس حسث وا

 ًألتها لْقساى تتألن ناٌت هً وًهها

 لها َتألن وهو...  القرَقه بتلل لها وكرزهن

 لها الرٍٔسً السبب أٌه رُن ويها حسث

 لها ًَنر هل....  واحساى آآلم وي لها سببه



 وَتجه وماٌه وي َقوم أى قبل الوقت بيؽ

 بارزا حهاوا لٍأرص بَرٓته الهلحق لحهاوه

 َلّ وهو قلٍل بيس لٍذرج....  وًيضا

 بارزة ًؾالته تارنا رغره حول الهًضْه

 اليؾالت بتلل والنها َموى َماز ٓهو بضسة

 لن أو حٍاته ٌٔ قبل وي احس َراها لن التً

 رَاؿٍه تهارَي وي ٓيل وهها أحس َستقى

.....  بضسة البارزة اليؾالت تلل بهحل َأٌت أى

 وماٌه تسهر ولمًه خٍابه ُرٓت اٌل آزم لٍتجه

 ورأسها تًام الهجًوٌه تلل رأي ًًسوا بضسة

 ًٌل ويلقتٍي وقسوٍها السرَر ًٌل وي واقى

 وؾحمه بقرَقه ٓهها وٓاتحه السرَر احرِ

 وجيس َيس لن الصي هاطير ًي ٌاهٍل

 لْوق ورٓوو نالضجرة أػبح بل...  جهٍل

 ؿاحما آزم لًٍْجر...  جسا وؾحمه بقرَقه

 حتً بٍسه ؿحمته َمتن وهو هصا طملها وي

 تْتح التً بيٍوٌها طير ولمًه...  تستٍقم ال



 تتحأب وهً الهجًوٌه تلل لتستٍقم

 َستقى لن ؿاحما ًَْجر جيلته بقرَقه

 وي وقوًها ؿحماته زاز واو....  ؿحماته نبح

 .... السرَر ًٌل

 بتغبً زٌٍا َا لٍه اااااااه....:  وٌياس بألن رواى

ٌٍ ًارٓه واٌتً احساى ًلٍا  ... رساى ويًسَص ا

 .... هبله اٌتً ًضاى....:  بؾحل آزم

 أو والوحه تحسَس وحاوله له تًنر وهً رواى

 6...! ًؾالت ابو َا وٍي اٌت... :  هً اَي

ٌٍ  باألوس لها حسث ووا طٍّ نل صنرلتت خوا

 ... هً واَي

 ...! حلن ومًص هو....:  بحسى لترزِ

 ال...:  والَرور البروز قًاو رلّ ارْاه بألن آزم

.. 



 بمأها ارْاء تستقى ٓلن بضسة رواى لتبمً

...  لها وكرزهن ًألتها ٓراق وي الهرة تلل

 الصي الضذع وي وتهسَسها تيصَبها اٌل

 ... هاحٍات وزور زورها

 ببروز بها وحسق أواوها الواقّ آلزم لتًنر

 ترزِ أى قبل...  ارر طٍّ وبسارله هاهري

 .... بمرهل اٌا....: وُؾب بمره

 حبًًٍ وقولتلمٍص واٌا...:   وُرور ببروز آزم

.... 

 رواى تارنا الحٍاب ُرٓه اٌل وَتجه لٍترنها

 .... حالها ًٌل وتتحسر بضسة تبمً

 ٓتلل بضسة اؿباُ ناى بالسارل هو أوا

 أخر نحٍرا ووتألن بضسة ُاؿبا جيلته الملهه

 األلن لهصا السبب َيلن ال...  ٓقف الملهه تلل



 نلهتها أخر قلبه ٌٔ به َضير الصي الضسَس

 " ... بمرهل اٌا" تلل الغٍَرة

 تجهس الزم اٌت....:  بَؾب ٌْسه ٌٔ آزم

 اوًً...   وٍي وابي وٍي اٌت تًسً اوًً

 تبقً الزم....  ٌهر َا اٌتقام وجرز اٌها تًسً

 .... الًهر وي َقرب أٌه َْمر حس ألي ًبرة

....  بضسة ُاؿب وهو والبسه ارتساء لٍمهل

 جيلته التً الجهٌل اللوى وي بسله لٍرتسي

 تحتها...  والرجوله واألٌاقة الروًه ٌٔ ُاَه

 أوام طيره وػّْ ٌاػى ابٍؽ قهٍع

 والبسه ُرٓه ٌٔ الهوؿوًه الهرآه تلل

 تلل ٌٔ األحصَة قسن وي وارتسي الْذهه

 ناى...  اللوى بًٍه وساًه سوزاء جسوه الَرٓه

 ٌٔ رجل اجهل أٌه اقسن بل...  بحق وسٍها

 والساحرة الساحقه الوساوه بتلل اليالن



 وى تلل الهؾٍٓه الذؾراء وًٍوٌه بضسة

 .... القهحٍه بضرته وساوه

 أى زوى للذارج وتجها الَرٓه وي لٍذرج

 .... اٌتباه َيٍرها

 اوضً ًاوزة اٌا....:  بَؾب قأله هً لتوقْه

 ... هًا وي

 االوؿه برة رروج وٍْص....:  نالحلج ببروز آزم

 ... حتً

 ...! هتحبسًً اَه َيًً...:  بَؾب رواى

 6.... هحبسل أَوة....: نالغقٍى بجهوز آزم

ٌٔ  تتحسث وستٍقنه ٓرَسة ناٌت االسْل و

 ٌٔ حسث لها لتذبرة الهاتّ ٌٔ وجسي وى

 ... االوس



 َا هتغرِ الٌل زا هو...:  بَؾب ٓرَسة

 ...! وجسي

 اوبارح بيت اٌا حببتً َا....:  بذبج وجسي

 اليهارة أى واتْاجٓت الضقه َْتحلها حس

 ... حرَق ٍٓها حغل

 ...! وماٌها وًٍي ًرٓت واٌت...:  بضل ٓرَسة

 نًت واحس ٌٔ...  هو وا...:  بتيحلن وجسي

 وماٌها اًرِ ًضاى بًلا َراقب باًته

 حغل بس....  بذبج لٍتابى...  وًها وارلغمن

 ... الحم لسوء اليهارة ٌٔ نهرٌب واس

 اَه هًيهل كب...  اووووِ...:  بتأّٓ ٓرَسة

 وي وياٌا هتيٍص زي الهغٍبه زي زلوقتً

 هٍقربلها حس اي وضسز وآزم....  زلوقتً

 بٍقوٌل ونأٌه بٍبغٌل ناى حتً زا...  هٍهوته

 .... اٌا



 َا بس اٌتً ٌْسل هسي....:  بذبج وجسي

 ... هتغرِ اٌا حببتً

 َا بس وجسي َا واطً...:  بَؾب ٓرَسة

 ... حاجه تيهل ٓيال الهرازي رَت

 طسَس بؾٍق وتًتْست ويه الذف وأُلقت

+.... 

 َؾحل وجسي ناى....  األرري الًاحٍه وًٌل

 .... حسث وا َتصنر وهو بذبج

Flash back +.... 

 بذبج لٍرزِ الهاتّ ٌٔ َتحسث وهو وجسي

 اليهارة ٌٔ نهرٌب واس تيهٌل ًاوزك أَوة....: 

 وي وتذْص...  الذقأ كرَق ًي إٌه وتقول

 بتهًه نله أَوة....  السلٍن ٌٔ اٌت باطا آزم

 ال ال...  ًاوزه اٌت الٌل وهسَلل بس اٌت هبف

 طقه ًي بيٍس التاسى السور ٌٔ هتيهله اٌت



 اليهارة ٌٔ حرَق ٌٔ ىأ َيرِ بس ًاوزه آزم

... 

 َرزِ وهو بذبج وَتًْس ويه الذف لٍَلق

 هتيهل آزم َا بقً ًرًًٓ ابقً....:  ٌْسه ٌٔ

 ....!+ رقر ٌٔ أٌها تيرِ لها اَه

Back +.... 

 ابي َا وًل اوووي قربت...:  بذبج وجسي

 ....+ واحسة رقوة هً رالظ.... المٍالٌٍ

+*** 

...!  تحبسًً اَه َيًً....:  ًاٌل بغوت رواى

ٌٍ وْمر اٌت  اٌا زا واطً واقول هسمتلل ا

 واقولهن نله البٍت ًلٍل والن اػوت

 ... الحقٍقه



 اًهٌل...  تهام...:  حاجبه َرٓى وهو ببروز آزم

 وتلووٍص ساًتها بس...  اَه وستًٍه َال نسا

 ... نوَس قغسي ٓاههه واٌتً ٌْسل اال

 هراَْ وص اٌا... اٌا....:  الذوِ ببيؽ رواى

 ... وًل

 ػار حتً رقوات ببؾى آزم وًها اقترب

 باقٍه لو اٌتً...:  بَؾب لٍرزِ....  أواوها

 َا تتحسًًَ تبقٌل ًٍلتل وحٍاة حٍاتل ًٌل

 ... ٓااااههه....  احسًلل رواى

 ... اٌا... اٌا...:  بذوِ رواى

 الذساوٍي...:  َقاكيها وهو ببروز آزم

 وا حسل والَسا الْقار وقت باالنل هٍسرلولل

....  االوؿه برة رروج وٍْص الضَل وي ارجى

 ٓاااااههه



 اٌا كب...:  للذروج أرٍرة وحاوله ٌٔ رواى

 ... َاسهٍي وى اقيس ًاوزة

...  زلوقتً الضَل ٌٔ َاسهٍي...:  ببروز آزم

 ... ٌْسل رَحً رواى َا رروج وٍْص

 واوتل وى اقيس ًاوزة كب....:  بتًهٍسة رواى

 ... ًلٍها اتيرِ

 وهو طسَس بَؾب لٍرزِ آزم ػبر ٌْص هًا

 لترتْى ٓوق وَرٓيها نتْها وي َهسمها

....   السًتٍهترات بيؽ األرؼ ًي قسوها

 لو رواى َا بالصات زي....:  بَؾب لٍرزِ

 اٌا لٍها قربتً أو وياها بتتملهً طوٓتل

 ... ٓاااااههه ههوتل

...:  بهوآقة رأسها تهس وهً بذوِ رواى

 ... حاؿر حاؿر



 خن...   وتألهة لتقى بضسة وَسٓيها آزم لهالًٍس

 وي بالهْتاح ًلٍها الباب واُلق آزم شهب

 .... بضسة تبمً رواى تارنا الذارج

 .... الذسم ُرٓه اٌل وَتجه السلن ًٌل لًٍسل

 ... ًاوزك تياٌل...  ٓتحٍه زازة....:  بَؾب آزم

 ٌٔ اورأة وهً بذوِ ٓتحٍه الٍه لتتجه

 ٌٔ الذسم بٍرةن تيهل الستًٍات وًتغّ

 .... آزم قغر

 ...! باطا آزم َا حاجه ٌٔ...:  بذوِ ٓتحٍه

...  ويانً اوؿتً وْتاح رٌل...:  بأور آزم

 ٓوق لرواى باالنل والَسا الْقار وقت اكليً

 .... ٓاههه

 ..! ابًً َا وٍي رواى...:  بإستَراب ٓتحٍة



 الٌل تًْصي رَت َا...  وراٌت رواى...:  آزم

 ابقً وبيسها...  اسٓله ٍُر وي ًلٍه بقولل

ٌٍ الباب اقٌْل  اجً وا لحس بالهْتاح تا

 ... زازة َا ٓاااههه

...:  الوقت ٌْس ٌٔ وتْاجأ بإَهاء ٓتحٍه

 ...! تاٌٍه أواور اي...  باطا آزم َا حاؿر

 ووص...  طَلل ًٌل اتْؾٌل ال...:  ببروز آزم

 ورغوػا...  ٓوق لرواى َقلى حس اي ًاوز

 ٓورا تبلًًٍَ حاجه اي ًهلت لو هاٌن ٓرَسة

 ... زازة َا

 ... ابًً َا حاؿر...:  بإَهاء ٓتحٍة

 ونصلل....  ًهلها لتمهل ٓتحٍة زازة لتتجه

 لٍتجه بأنهله الهًسل وي ررج الصي ازم

 24.... اآلرر هو ليهله



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~ 

 األوٌل للحبٍب إال الحب ووا....  قال وي نصب

...❤ 5 

 ػوت ًٌل األرري وجًوٌتًا ستٍقنتا

 .... ػْاء والستها

 وي اٌتً بت َا قووً ٌسي...:  بَؾب ػْاء

 ساًسًًَ قووً ٌاَهه واٌتً جٍتً وا ساًه

 ... البٍت ٌٔ

نً جاَه واوا َا حاؿر...:  بتأّٓ ٌسي  اهو ورا

 ... كول ًٌل زَلل ٌٔ زَلل ٌٔ

 تلل وي بَؾب تتهتن وهً االم لتصهب

 رروج وي تأنست ًًسوا ٌسي واأ...  الهجًوٌه

 4... وجسزا للًوم ًازت... ُرٓتها وي اوها

ٌٔ  ...+ الهضًْ و



 القلب ابًًًًً َا المهربا زوز...:  بَؾب ازهن

 .... بٍووووقّ

 إلٌياطه القلب نهرباء الههرؿٍي أحس لٍشَس

 ....ٌٔ ٌٍ و  ... لًٍبؽ وجسزا ًاز بسٍقه خوا

 قلبه لو الهرازي ستر ربًا...:  بتًهٍسة ازهن

 وهمي الٌل اَه ًارِ وص الجاَه الهرة وقّ

 ... َحغل

 بتيب َتًهس وهو اسالم ُرٓه وي آزم لٍذرج

 ... ببماء اسالم والسة واجسة لتقابله... 

 ٓاق...  زنتور َا واله اسالم...:  ببماء واجسة

 ...! لسه وال

 وآقص لسه ًٓسم َا لالسّ....:  بحسى ازهن

 ًي...  قرَب هٍْوق هللا طاء أى ازًٍله.... 

 ... ازٌل



 طسَسة بهرارة تبمً واجسة تارنا ازهن لٍرحل

 إلٍها وَرزه ابًها َحهً أى هللا تسًو وهً

 ...+ وجسزا

...:  وجسزا الَرٓه تسلّ وهً بَؾب ػْاء

 .... بًتلجسوه َا ٌاااااَهه لسه اٌتً

 ... وات الٌل وٍي ًااااااااا...:  بذؾه ٌسي

 َا هتهوٌت الٌل اٌتً...:  بَؾب ػْاء

 وا اول وي تغحً ورة ٌْسً بًتلهجًوٌة

 ًلٍمً بتسلن  ٌسي ام وااااواااا َا)  اٌسه

���.... ) 

 تغحًًٍ ورة ٌْسً َهاوا...:  بؾحل ٌسي

 ٌٔ لو احًا ًارٓه اٌتً تذؾًًٍ وا ٍُر وي

...  قؾٍه لبستً نًتً الٍاباى أو نورَا

 وي حس َغحً وحسش قاٌوى هًاك ًًسهن

 َهمي نورَا رٍٔس ًًل ابلٍ هروح.. . الًوم



 ًٌل...  بقً وٌذلع ٌووَة بقًبلة َؾربًا

 ... براحتً الجًه ٌٔ هًام االقل

 ٌسي َا واطً...:  إلٍها تتجه وهً بَؾب االم

 .... براحتل تًاوً الجًه هوزَمً بقً اٌا

 لو اًاااااااااا...:  تجررري وهً بغراخ ٌسي

 ....  جًه السٌٍا هتالٌق رٌه ازًًَ ًضت

 الهجًوٌه بت َا ههههههههه...:  بؾحل االم

 ... ًًًا هٍبلَو سهيونً لو الجٍراى اررسً

ٌٍ  جرس ووالستها ٌسي وي نال لٍسهى خوا

 وًً زوى الباب لتْتح ٌسي لتتجه....  الباب

 سلوبت بٍجاوه ترتسي ٓماٌت ترتسي لها

 2... باٌسا طمل ًٌل

+ 

...:  ازهن أٌه وًها هًا الباب تْتح وهً ٌسي

 .... اي وال الضَل وي أكلقت ازهن ًن َا اَه



 لٍس القارق وجست ًًسوا نلهاتها ارر بترت

 أٌه والبسه وي َبسو طابا وجست بل....  ازهن

 ... اَؾا كبٍب

 قغسي...  حنرتل وٍي...:  بإستَراب ٌسي

 ...! حؾرتل

 طقه وص زي هً...:  بإحراج الضذع

 ...! ازهن السنتور

 طقة زي أَوة...:  ازنالهيت بجًوى ٌسي

 ... الجسَسة وراته واٌا...  ازهن السنتور

 ...! ٌسي َا وٍي....:  السارل وي بًساء ػْاء

 واحس زا واوا َا وٍْص...:  ًاٌل بغوت ٌسي

 ... ازهن السنتور طقه ًٌل بٍسٓل

 الضذع هصا أى وًها هًا بذوِ ػْاء لتأٌت

 حؾرتل وٍي...:  بذوِ لترزِ... لْرَسة تابى

...! 



 ولها... أزهن زنتور ػسَق اٌا...:  بحرج الضاب

 اسلن اجً قولت القاهرة ٌقل أٌه ًرٓت

 اسّ اٌا اليًواى ٌٔ ُلقت طمٌل بس ًلٍه

... 

 بس...  طقته هً ابًً َا ال....:  بسرًه ػْاء

 الهستضًْ ٌٔ هو ووجوز وص ازهن

 ... زلوقتً

 هبقً كًف َا طمرا رالظ...:  بحرج الضاب

 ًي...  ٍٓه ووجوز َموى ٌتاٍ  وقت أجٍله

 ... ازٌمن

 ... الباب االم وتَلق الضاب لٍرحل

 الباب تْتحتً راحه اٌتً...:  بضهقه االم

 ...! نسا واٌتً



 اوباااااا...!  ازاي نسا...:  بإستَراب ٌسي

 باٌسا واٌا طآًً زا ٌسي َا َْؾٍحتضل

 ... َاوااااااو

 ربًا...:  الغساو وي رأسها تهسل وهً االم

 ... بالٌٍ وا ًٌل برٌٍَغ

 كلقًً ًاجبل وص لو كلقًً...:  بهرح ٌسي

... 

 الحهام اٌل تسلّ وهً بؾحل ٌسي لتجري

 تلل ًٌل تؾحل ناٌت والستها أوا... 

 ... ابًتها الهجًوٌه

 ابسا وًمن َحروًً وا ربًا...:  بتًهٍسة ػْاء

 طر نل وي وَحْنمن وَحهٍمن والزي َا

 اٌمن رٓصووتي رالع ٓرَسة ًًمن وَبيس

 ...+ ووجوزَي



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~ 

ٌٍ بقسر أحّبل  أطُير وا بقسر ويل،و إكهًٓا

 سهاو ًًس َسَل بٍي بأنهلها الحٍاة هصه أى

 6� ❤��....ػوتل

 قالته وا وَتصنر َتصنرها وهو بألن ًًٍاه ٓتح

 ... باألوس له

Flash back +.... 

 نرهلا  وهْؾل بمرهل اٌا...:  بَؾب رحهه

ٌٍ حقٍر اٌت...  ًهري كول  ... واٌا

 لساٌل لهً رحهه...:  بَؾب اآلرر هو احهس

 ... نْااااَه...  أشَمً ًاوز وص اٌا

 وأشتًٍص ٓيال اٌت هو لٍه...:  بسذرَة رحهه

 بضسة َتألن احهس تارنة أواوه وي لترحل... 



 ٌْسه لٍياتب...  قغسه َيلن ووا قالت لها

 ... ويها وأٓياله ٓيلته ًٌل نحٍرا

Back ... 

 ًهلت ازاي...  ُبً...:  بحسى ٌْسه ٌٔ احهس

 ... لٍٍٍٍه ٍٓها سارة وي بًتقن...  ٍٓها نسا

 َأٌت اللحنه تلل ٌٔ ػرارها ػوت لٍسهى

 إلٍها لٍتجه....  بَرٓته الهلحق الهرحاؼ وي

 باب لٍْتح...  ًلٍها بضسة ورأْا وسرًا

 بضمٍر ترتسي لٍجسها...  وسرًا الهرحاؼ

 ًَسسل الهبلل وطيرها جسسها طبه ََقً

 وتمورة وتقّ...  وحٍر بضمل ههرها ًٌل

 ... الهرحاؼ ارناى وي رني ٌٔ ٌْسها ًٌل

 اٌتً رحهه...:  إلٍها َتجه وهو بقلق احهس

 ...! نوَسه



 َا الحقًً....:  به تتضبج وهً بذوِ رحهه

 ... ٌٔ.. ٌٔ احهس

 اَ والل اَه ٌٔ....:  طسَس وروِ بسرًه احهس

 ... حببتً

 ... الباٌٍو ٌٔ برظ ٌٔ....:  بذوِ رحهه

 ...! اَه...:  بإستَراب احهس

 وهللا...:  به تتضبج وهً بذوِ رحهه

 وطوٓته بستحهً نًت...  نسا هًاك الينٍن

... 

 ههوت أٌا َيًً...:  أًغابه ٓقس وقس احهس

 َقلى االرر ٌٔ ًضاى ًلٍمً الذوِ وي

 هصا بقسوه ؾربوَ الباٌٍو اٌل لٍتجه....  برظ

 ... لٍقتله الغٍَر المأي

 ... قتلته اهو اتْؾٌل...:  بَؾب احهس



....:  األرري هً وُؾب ًاٌل بغوت رحهه

 اتْؾل....  حاجه وًل وقلبتص اٌا ًلْمرة

 ... برة اكلى

 هً لتبتيس إلٍها َتجه وهو بَؾب احهس

 لهٍي بتقوٌل....:  بالحأف اػقسوت حتً

 ... برة َقلى

 ... اٌت... اا...:  بذوِ رحهه

 وًَسم أًغابه َْقس ال حتً قلٍال بهسوء احهس

 نًت اٌا بقً...:  َْيله أى َهمي وا ًٌل

 ؤٌ وجًوٌه َا ًلٍمً الذوِ وي ههوت

 ... برظ وي راَْه تقليً االرر

 ًلٍا تذاِ وًل وقلبتص...:  بَؾب رحهه

 ...بر َال واتْؾل

 بضْتٍه هو حاػرها نالوها تمهل أى وقبل

 احهس لٍقبلها...  راػته بٍي نالوها تلىلتب



 رأْا ناى نن َذبرها ونأٌه ولهْه بضوق

 بأًغابه تليب التً الهجًوٌة تلل ًلٍها

 نالقْل بها َتضبج وتجيله اآلرر بيس َووا

 األرري هً ٌْسها وجست وًها إرازة زوى... 

 إلٍه وضتاقه أٌها له تحبت ونأٌها بضسة تقبله

 نال لٍتيهق....  ويها ٓيله وا رُن نحٍرا

 وى وًً وزوى...  اآلرر وى قبلته ٌٔ وًهها

 لتموى األرؼ وي لترٓيها َسه اوتست احهس

نبر بيهق لٍقبلها بهستواه  االرري وَسه ا

 ًٌل وي القغٍر البضمٍر هصا لتشَل تهتس

 وا الهرة تلل وتقبله  رحهه ناٌت....  جسسها

 ترَسه األرري هً ونأٌها سٍحسث ووا حسث

 أى قبل ولمي...!  تري َا أحبته هل... . وبضسة

 أٌه لها وًسه تصنر...  البضمٍر لتشَل َسه تهتس

 ًٌل وووآقتها بإرازتها سوي وًها َقترب لي

 وَبتيس األرؼ ًٌل بسرًه لًٍسلها...  هصا



 رحهه له لتًنر...  أٌْاسه َلتقف وهو ًًها

 ... نبٍر ورجل بغسوه

 لٍذرج...  اسّ اٌا.... احن...:  بأسّ هو لٍرزِ

 زواوه ٌٔ رحهه تارنا الحهام وي وسرًا

 االقتراب ترَس لها تسري ال ًاػْه وضاًر

 .... ابسا ًًها َبتيس واال وًه

...  رحهه َا ُبٍه...:  بَؾب ٌْسها ٌٔ لترزِ

 اوًً...  زلوقتً ًلٍمً اَه هٍقول

 الٌل تًسً اوًً نسا بسهوله تستسلهً

 .... ويانً ًهله

 ٓيله وا تتصنر وهً بضسة زووًها لتًسل

 وًها َقترب تسًه اال ٌْسها ٌٔ لتقرر....  ويها

 ... وجسزا

...  ٓيل وها ُاؿبا اآلرر هو ناى...  احهس أوا

 ... بإرازتها اال ابسا وًها االقتراب ًسم لٍقرر



 اٌل تًسً اوًً...:  بَؾب ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 ًضاى ًًها بيٍس تْؾل الزم...  وًستها

 تري َا...  حسىب لٍرزِ...  تساوحل

 ٢...! رحهه َا هتساوحًًٍ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 

 حب اٌل وا َووا تحولتالٍَرة لو واشا

...❤ + 

 وتههله بذقوات الهمتب اٌل َاسهٍي زلْت

 ٌٔ وي جهٍى أٌنار لتلْت...  نيازتها واخقه

 سلوبت ترتسي ناٌت وخقتها بجهالها الهمتب

 وى نن ٌّغ ابٍؽ تٍضٍرت وتحته جًٍس

....  القغٍر طيرها واسسلت...  ابٍؽ نوتضً

 رأيه وًها جيلت البسٍقه الهالبس تلل

 ....+ وتحرنه جهال واَقوٌه



+ 

 القهر اوباااا....:  رؤَتها ًًس بإٌبهار ًهر لٍرزِ

 .... سوسو َا ٌور

 وي زا ًهر َا طمرا....:  بؾحل َاسهٍي

 ... زوقل

 راَّ اٌا بس اَه زوٌق وي...:  بهٍام ًهر

 ... نسا قهر واٌتً َذقْل حس وهللا ًلٍمً

 قهوة نوب ًلٍه وقى حتً جهلته َمهل لن

 الهجًوٌة القغٍرة تلل وي وجسزا ساري

 ... لهار

 َستا ويلص...:  وغقًى بأسّ لهار

 ... باٌل وذستص

 اٌتً بس اَه اسقً...:  وألن بَؾب ًهر

 ..... لٍٍه ًلٍا ٍُر وبتقيص بتاًتل القهوة



 لًٍنر...  نالوه ًٌل بضسة سهٍيَا لتؾحل

 .... بهٍام ًهر لها

 ًلٍا وقيً ابقً اوزًه َا بت...:  بهٍام ًهر

 .... وٍههمٍص َوم نل قهوة

 وٍه اجٍب هبقً الجاَه الهرة...:  بٍَم لهار

 ... وتقلقص بتٌَل

 طيرها ًَيمص وهو... لهار ًٌل بؾحل ًهر

 االول زا سرحً ابقً...:  بضسة الههوج

 ... اوزًه َا اتملهً ياٌلت وبيسها

 .... احسًلل اوزًة َا وتقولص...:  بٍَم لهار

ٌٍ زٌبً وص بًتً َا....:  بؾحل ًهر  نل ا

 اتملن ًضاى االرؼ ٌٔ ًلٍمً ازور طوَة

 ..... ويانً

 ... كٍٍٍب...  ًهر َا نسا بقً...:  بَؾب لهار



 وتهرب...  قسوه ًٌل بقوة لهار لتسوس

 األلن وي سةبض َغٍح ًهر تارنة وسرًه

 .... القغٍرة الهجًوٌة تلل سببته الصي

 وجًوٌة َا اوزًه َا ااااااًااااا...:  بألن ًهر

 .... هسٍبل وا وربًا

 َا ويلص ههههههههه...:  بؾحل َاسهٍي

 ... بقً استحهل برزة ٍُنتها الٌل اٌت ًهر

 قهر َا بس راكرك ًضاى....:  بهٍام ًهر

 .... حاجه اي هستحهل

 زلّ الصي جاسر ػوت ًٌل جهٍىال لًٍتبه

 َسق ناى التً َاسهٍي بًٍهن ووي...  للتو

 ... السبب تيرِ ولن رأته ًًسوا بضسة قلبها

 وَتحاطً للجهٍى ًَنر وهو بجسَة جاسر

 ساًه بيس...  جهاًه َا اٌتبااااه....:  إلٍها الًنر

 الهضروو وماى ٌٔ المل ًاوز هللا طاء أى



 وْهوووم...  ٍٓه طَل هًبسأ ًضاى الجسَس

!... 

 ... وْهوووم...:  واحس بغوت الجهٍى

 هً اوا...  اٌتباه َيٍرها أى زوى جاسر لٍرحل

...  السبب تيلن وال بالحسى تضير ناٌت

 .... القرق ًي تتوقّ لن قلبها وزقات

....:  بٍَم أرزِ الصي ًهر سموتها لٍقاكى

 زا جاسر بستلقّ وص بس لٍه ًارِ وص

... 

 الضَل ٌذلع ًضاى َال..: . بإَهاء َاسهٍي

 ... الهماى وٌلحق هًا الٌل

 ... َال واطً...:  اآلرر هو بإَهاء ًهر

 أوا...  ًهله لًٍهً ومتبه اٌل وًهها نال لٍتجه

 به طرز ًقلها ارازَا ال به تْمر ناٌت َاسهٍي

 ونأٌها لها تجاهله وي قلٍل وًص ٓيله وبها



 لقلٍ بيس ًهلها لتتابى...  أػال ووجوزة ٍُر

 َذبٓه الصي وا تيلن ال وهً....  الوقت وي

 ....+ ساًه بيس القسر لها

 ... لهار أوا

 وهتهه ٍُر نيازتها ومتبها ًٌل تجلس ناٌت

 ووالبسها طملها وًي ًًها اآلررَي لحسَج

 ُاؿبا ناى زارلها ٌٔ ولمي....  الغبٍاٌٍه

....  ًهر َسهً الصي االحهق هصا وي حشًَا

 لٍس نالغبٍاى وَياولها ناألوالز َراها الصي

 ... ٓتاه اي او َاسهٍي َياول نها

 ألي أو له االلتْات ًسم اَؾا قررت ولمًها

 .... طذع

 تصهب حتً األرري هً ًهلها لتمهل

 ....+ الهضروو لبسء الهحسز للهوقى



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 هصا لقول الحال ٌب وػل ولو...  اُار ٌين

 ...+ احهق َا اللالهألسأقوله أوام

 أٌنار لْت بإُراء تتهضً نارولٍي زلْت

...  بإًجاب الجهٍى لها لًٍنر اليهالء جهٍى

 لها ٌنر الصي ًٌل ومتب اٌل هً لتسلّ

 .... واؿح بإطهٓساز

 أٌناره لتلْت بإُراء تتهضً وهً نارولٍي

 ... ًلوطً َا اصَل...: 

 الورق ٌٔ ًٍوٌه َؾى وهو بإطهٓساز ًٌل

 ..! لٍه جاَه رٍر...  لله الحهس...:  أواوه الصي

 وقيسٌاش احًا....:  وغقًى بحسى نارولٍي

 وياك اقيس جاَه نًت...  اوبارح بيؽ وى

 ...! رأَل اَه...  بيؽ وى وٌتَسي طوَة



 ...! ورٓوووؼ

 ًٌل لهمتب زلْت التً رؿوي تلل ناٌت

 أى تذبرها ػسَقتها سهيت ًًسوا وسرًة

 لتجري...  ٌلً ومتب ٌٔ اجًبٍه ٓتاه هًاك

 ... ومتبه اٌل وٍُم بٍَرة وسرًة

 ..! رؿوي...:  بإستَراب ًٌل

 ققيت اَه...  أَوة...:  واؿحه بٍَرة رؿوي

 ...! رلوتل ًلٍل

 الهوهْه جاب الٌل اَه...:  بإطهٓساز نارولٍي

 ٌٔ تموٌٍ واوا َا الهْروؼ...!  هًا زي

 ... طَلل

 حؾرتل برؿه والهْروؼ...:  بٍَرة رؿوي

 وال...  وبس الضَل ٌٔ ٍُر الضرنه صوتجٍ

 ... تاٌٍه حاجه ًضاى جاَه اٌتً



 اٌسه...:  ؿحماته نتن َحاول وهو ًٌل

 واٌا ًلٍا تسلن جاَه ناٌت نارولٍي...  رؿوي

 لٍرزِ....  بمسا لٍها سهحت تًٍْصي نرٍٔس

 لٍه طَلل سبتً وحؾرتل...  بجسَة

 ... طَلل ًٌل اتْؾٌل

 ًٌل قاله وا تتوقى ٓلن...  بغسوه رؿوي

 لتجسها لمارولٍي لتًنر...  َقرزها اهو...  للتو

 ... بضهاته لها تًنر

 استاش َا حاؿر احن...:  وػسوة بذجل رؿوي

ٌٍ اسْه اٌا...  ًٌل ....  ازٌل ًي...  ًقلتل ا

 رلْها الباب تَلق وهً رؿوي وشهبت

 َراها أى قبل لهمتبها لتجري...  بؾٍق تتًهس

 لهمتبها لتسلّ.. . الحاله بتلل وهً احس

 ووا ويها حسث لها بضسة تبمً وهً بسرًه

 هً ام...  قلب بال اهو...  ويها ًٌل ٓيله

 ...+ البساَه وي الهذقٓه



 ... ًٌل ومتب بسارل أوا

 الهوهْه تقرز رَت َا...:  بضهاته نارولٍي

 ووحسش وحتروه وص زي...  ًلوطً َا زي

 ... االزب ًلهها

نً...:  بَؾب ًٌل نً ٓااااههه اَااااا  َا اَااااا

 ًٌل سٍرتها تجٍبً أو تضتهٍها نارولٍي

 هٍبقً ناى اٌا بًت وص لو اٌتً...  لساٌل

ٌٍ تغرِ لٍا نً....  ويانً تا  اسهى اَااااا

 اسهها بس بٍقول القصر لساٌل

 ... ٓااااااههه  ....

 ... حاؿر حاؿر...:  بذوِ نارولٍي

 ... بررررررة اكليً اتْؾٌل.....:  بَؾب ًٌل

 ....بس...:  وروِ بإستَراب نارولٍي

 ... برررررة...:  بَؾب ًٌل



 الهمتب رارج بذوِ وسرًه نارولٍي لتذرج

 لرؿوي تتيهس وهً...  بأنهلها والضرنه

 نل ًٌل َْيل حتً هصة هً ٓهي...  بالمحٍر

 ... أجلها وي هصا

 ... هصا وراء السبب ويرٓه ًٌل لتتيهس

 باٌل ٌٔ الٌل لو...:  بضل ٌْسها ٌٔ نارولٍي

 وا زي َبقً...  بتحبها وٓيال ًٌل َا ػح

 ... قرَب الْاتحه ًلٍها هتقري...  هًا بتقولو

 سٍارتها اٌل تهؾً وهً بضر لتبتسن

 ....+ الَالٍه

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 بيقل َيهل ومتبه ٌٔ جالسا آزم ناى

 َؾحل ناى...  بها َْمر ناى....  وًضَل

 وََؾب...  وضاُباتها صنرَت ًًسوا احٍاٌا

 .... تحسته اٌها َتصنر ًًسوا احٍاٌا



 وي هاتًْ اتغال اللحنه تلل ٌٔ لٍأتٍه

 ... الهًسل

 ٓتحٍه زازة َا حاجه ٌٔ...:  بإستَراب آزم لٍرز

!... 

 هو...:  بَؾب اآلرر القرِ ًٌل  رواى لترز

 اكلى هيرِ وص تحبسًً اوا وْمر أٌت

 ... ابًً َا هللا ًٌل جرواأل رواى اٌا هااااااااو....

 ...!! روااااى...:  بإستَراب آزم

 وي ررجت الٌل رواى أَوة...:  بؾحل رواى

 وغر قس الٌل القغر ٌٔ وهتهضً االوؿه

 .... نالول وهذالّ زا نلها الجسَسة

 وتستيبقٍٍٍٍٍص روووااااااى...:  بَؾب آزم

 اجً وا لحس االوؿه رجيتً وا لو وربًا

 .... َسيا  وي هٍضٍلل وحسش



 الٌل رواى وص.......:  وتحسي بإستْساز رواى

 هقْل بقً َال....  الْغاز ابو َا نسا تقولها

....  وًل اهرب الحق ًضاى بٍبً َا نٍر تٍل

 وتققية طرَرة ؿحمات) هاااو هاااو هاااو

 بؾحل وتتًْس ويه الذف لتَلق( ... �

 .... طسَس

 رارج لٍذرج بَؾب ومتبه وي قام آزم اوا

 ... جسَس وي تأزَبها ًَوي وهو ضرنهال

 هربٍمً بقً اٌا...:  بَؾب ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 ووتًْصَص تتحسًًَ تْمري ًضاى رواى َا

 4.... نالوً

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 وبٍضجيوٌٍ votes بتيهٌل الٌل الًاس لمل
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  ❤ تابيوٌٍ

 ❤ + الرواَات وآٍا

 التاٌل الجسء ءةقرا واػل

  ❤ واليضروى الرابية الحلقة

 ❤ + واليضروى الرابية الحلقة

ْرق    وأى.....  جهٍلة ألٌها تحبها أى بٍي نبٍر َٓ

 ❤ �3....تحبها ألٌل جهٍلة تموى

 ناى التً بسٍارته القغر اٌل آزم وػل

 َلحق لمً وهمًه سرًه أقغً ًٌل َقوزها

....  ُؾبه قهه ٌٔ جيلته التً الهجًوٌه بتلل

 ٓرَسة لتقابله القغر زارل اٌل بسرًه لٍتجه

 ... وتهجن بوجه

 ... َيًً بسري جاي...:  بتهجن ٓرَسة



 َا حٍاٌت ٌٔ وتتسرلٍص رَت َا....:  ببروز آزم

 الهههه حٍاتل ٌٔ اٌتً رلٍمً...  هاٌن ٓرَسة

 حتً حس اي وي األهن وٌسواتل واجتهاًاتل

 ... ًٍلتل

 اٌل واتجه.... الَؾب وي تٌَل واقْه لٍترنها

 الهجًوٌة تلل اٌل وسرًا االًٌل ٌٔ ُرٓته

ٌٔ ....  الَؾب وي وضَله ٌٍراى زارله و

 ترنها نها ووػسه لٍجسها الَرٓه أوام وػل

 اي ٌٔ لٍست أَؾا هً نحٍرا استَرب.... 

 وي ررجت أٌها له قالت نها القغر ٌٔ وماى

 ٌٔ الذاظ بهْتاحه الباب لٍْتح....  الَرٓه

 ... جٍبه

 ًلٍها لًٍازي الَرٓه اٌل َسلّ وهو آزم

 ... روااااااااى.....:   بَؾب

 َجسها لن ولمًه الَرٓه ٌٔ وماى نل ٌٔ ٌنر

 بل اليهل ًي وًقله قلبه توقّ هًا... 



...  وماٌه ٌٔ تجهس ونأٌه طٍّ نل توقّ

 .... لها َحسث قس وا اسوء له ػور وًقله

 ااااااااىرواااااا... :  ًاٌل وػوت بذوِ لٍرزِ

 ...! ٍٍٍٍٓي اٌتً

 بسرًه بالَرٓه الهلحق الحهام اٌل اتجه خن

...  تموى أى َهمي ٓأَي ًلٍها نبٍر وروِ

 ناى هصا نل...!  ٓرَسة أشتها هل...  هربت هل

 أى وقبل الحهام باب لٍْتح...  ًقله ٌٔ َسور

 ٌٔ قصٓت التً بالهٍاه تْاجأ...  ًلٍها ًَازي

 الَرٓه ارجاء سويَ ؿحماتها وػوت...  وجهه

... 

 تيٍص ههههههههههههه...:  بؾحل رواى

 وال الهقالب ازي نبٍٍٍٍر َا ٍُرَها وتارس

 حسي احهس وقالب تقوٌل وص...  بالاااش

 ههههههههه وصًَب



 وجًوٌااااااااااه اٌتً....:  طسَس بَؾب آزم

 ًلٍمً الذوِ وي ههووووووت اٌا بقً

 االرر ٌٔ حؾرتل ًضاى الضرنه وي وجاي

 ... وقلب ٍٓا بتيهٌل

 ًضاى تستاهل احسي....:  بهرح رواى

 رواى وص ابًً َا قولتلل هأو هأو حبستًً

 بًْسل جٍت ازَل...  َحبسها حس الٌل

 ... هيهيهى هتذرجًً الٌل اٌت وبرؿه

 ًًه هً لتبتيس وًها َقترب وهو بَؾب آزم

 رؿوي هملن هتؾربًً اَه بقولل....:  بذوِ

 .... لبرٌاوجا ٌٔ تْؾحل الضربًًٍ

 ًَوي وهو بَؾب وًها َقترب آزم لٍنل

 .... ٓيلت وا ًٌل تأزَبها

 الحهام رارج تجري وهً بذوِ رواى لترزِ

 ًابسَي وي اٌا َااااؼ ابيس..... :  وسرًه



 وي تذرج بسرًه رواى لتجري...  َاااااؼ

 قهه ٌٔ وهو آزم ورأها لٍجري...  الحهام

 تجري وهً وسرًه رواى لتتجه....  ُؾبه

 الهالبس ُرٓه اٌل لتسلّ... ورأها َجري وهو

 وي جٍسا ًلٍها الباب واُلقت  بسرًه

 .... آزم َسرل ال حتً السارل

 رواى َا آتحً...:  الذارج وي بَؾب آزم

....  زواُل ًٌل الباب ومسرش ًضاى

 .... البااااااب آتحً

....:  السارل وي بؾحل السارل وي رواى

 تسرل هتيرِ وص والسه الجاووسه ويلص

 هههههههه

 وأقسن....:  الباب ًٌل َذبف وهو بَؾب آزم

....  وجسَس اول وي هربٍمً وسمتل لو بالله

 .... بقووووولل بت َا آتحً



 سً َا هْتح وص...:  وًًاز بتحسي رواى

 وال االسس ًن َا اًهله ًًسك وا واًٌل سٍس

 هوال هوبا هوال...  بضري رأي وًٌل...  الًهر

 ههههههههه ققه هبضته الَابه سسا هوبا

 بقً...:  طسَس وُؾب اآلرر هو بتحسي آزم

 ُرٓه وْتاح لٍذرج...  واطً كٍٍٍب...  نسا

 ًلٍها الباب وََلق وْاتٍحه وي  الهالبس

 .... الذارج وي

 بقً طؤٌ ابقً...:  وُؾب بتحسي آزم

 هتْؾٌل لٍمً وًقابا...  ازاي هتقليً

نل ٍُر وي باللٍل اجً وا لحس ًًسك  وال ا

 َا ازاي هتتحسًًَ ورًًَ وابقً...  طرب

 ... رواى

...  رلْه الَرٓه باب وَلقا وَصهب لٍترنها

 زوى ولمي الذساٌه باب ٓتح رواى لتحاول

 ... جسوي



...  ًلٍل بالله آزم َا آتح...:  بذوِ رواى

نحر روٓها لٍسزاز....  وتهسرش آتح ازاااااام  ا

 الهًاكق وي وبٍآ ًًسي  اٌا آتح آزم.... 

 ... ازاااااام....  الهقْوله

 ٓال جسوي زوى ولمي الباب ًٌل تذبف هلت

 لتتضوش...  احس اي وال لٍسهيها ووجوز آزم

 َسزاز والذوِ....  ٓضٍٓا طٍٓا اواوا الرؤَا

 تتًْس وهً ٌْسها ًٌل لتتمور بسارلها

 6..... الَرٓه ٌٔ هواء َوجس ال ونأٌه بإرتًاق

 .... بالذارج أوا

 لًٍازي...  بَؾب الذسم ُرٓه اٌل آزم اتجه

 وروِ بسرًه إلٍه لتأٌت ٓتحٍه زازة ًٌل

 ..... الهبلول قهٍغه وي وإستَراب



 اَه آهن وهمي ٓتحٍه زازة.....:  بَؾب آزم

 ازاي تلٍْوٌل وي نلهتًً ورواى حغل الٌل

!... 

 بسارلها واٌا ابًً َا وهللا....:  بذوِ ٓتحٍه

 ومالهه اًهل ووباَلل وزةًا قالتٌل الْقار

 ... ٓإزَتهولها... لجوزي وههه

 وي وٌرٓسة بَؾب وجهه َهسح وهو آزم

 ٓتحٍه زازة َا واطً...:  الهجًوٌة تلل

 طَلل تمهٌل تروحً تقسري

 .... سٍبها اٌهارزة ووتقليٍلهاش

 لتتابى...  ابًً َا حاؿر...:  بإَهاء ٓتحٍه زازة

 ربًا ابًً اَ القهر زي وراتل بس...  بإبتساوه

 .... اليسل زي وزوها َحْنها



 وَتصنر َتصنرها وهو بإبتساوه آزم لها لٍووّ

 الهبتله والبسه تٍَر ٌسً أٌه لٍتصنر جًوٌها

 .... الهجًوى وقلبها أخر

 ؿٍق ٌٔ َسٓر وهو وجسزا ُرٓته اٌل لٍصهب

.....  ألجلها وهن ًهل اجتهاو ًي تأرر ٓقس

 ُرٓته ٍْتحل....  اَؾا لتأجٍله سٍؾقر واآلى

 َسهى ال لها...  بإستَراب إلٍها وَسلّ

 ...! ػوتها

 لٍتْاجأ.... بإستَراب الهالبس ُرٓه لٍْتح

 .....+ رآه وها بضسة

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 سوي َموى ولي َمي لن بًٍاؿليٍضٍٓا لل

 ❤ +.... سواك ألحس



 الهحسز الهضروو وماى اٌل الجهٍى شهب

ٌٍ تذقٍقهنو  ًهلهن لبسء  اآلزم لقرَة اليهرا

....  اليالهٍه اآلزم لضرنات التابيه السٍاحٍه

 ابقالًا الههًسسٍي هؤالء بٍي وي وكبيا

 اٌل سوَا اتجهو الصَي....  ولهار وًهر َاسهٍي

 الَالٍه سٍارته ٌٔ ًهر َقلهن الهضروو وماى

 تجلس لهار ناٌت....  الهسآه َذتغرو حتً

 ًهر بجاٌب لستج َاسهٍي بًٍها بالذلّ

....  بجاٌبه لترنب االواوً الباب لها ٓتح الصي

 ناٌت التً لهار وي الٍَم ٌنرات تحت

 .... االحهق هصا وي ُؾبا تستضٍف

 وضروو وماى اٌل ساًه بيس الجهٍى لٍغل

 .... البًاء

 اول سوسو َا ًارٓه....:  لٍاسهٍي بهٍام ًهر

 ٍٓه قرَة هضتري زا الهضروو ٌذلع وا

 .... اتجوزها ٌاوي الٌل حببتً إسنب واسهٍها



...  بجس...:  َقغس ًها ُآله بإٌبهار َاسهٍي

 ربًا...  ًهر َا بتحب اٌل اًرِ ومًتص

 .... رب َا لبيؽ َذلٍمن

....:  زوجته وَتذٍلها لها ًَنر وهو بهٍام ًهر

 .... اوووي بحبها اٌا أػل...  سوسو َا رب َا

 سةسيٍ بقً وٍي هً....:  بتساؤل َاسهٍي

 ... زي الحم

 ....! رهًً...:  بهرح ًهر

 .... ػح لهار....:  وورح بْرحه َاسهٍي

ٌٍ ٌٔ ًهر ابتساوه لتتحول  ًبوس اٌل خوا

 لهار ههههههههه....:  بؾحل لٍرزِ...  طسَس

 وا ًهري السٌٍا ٌٔ بًت ارر لو زي بس اَه

 حبٍبه اٌها ٌاسٍه اٌتً وبيسَي....  ابغلها

 ....! اَه وال اروَا

 ... نسا ًهر َا ًٍب...:  بَؾب اسهٍيَ



 اٌا بس...  وقغسش اسّ اٌا....:  بسرًه ًهر

 ارتً...  قغسي احن.. اروَا لهار بيتبر

 .... الغًًَه

 بقً زي وٍي....  واطً...:  بإبتساوه َاسهٍي

 ...! الضرنه ٌٔ وياٌا واحسة هً

 بٍا تحس ٌْسً نسا واحسة أَوة...:  بهٍام ًهر

 .... جواَا الٌل الحب ٌع وتحبًً

 ربًا...:  تلهٍحه تيلن ال وهً بْرحه َاسهٍي

 كٍب اٌت ًهر َا ٌغٍبل وي َجيلها

 ... رٍر نل وتستاهل

 َتًْسها...  بيهق لها ًَنر وهو بهٍام ًهر

 له تموى أى َتهًً...  وهله اول وي وَيضقها

 ًَوي وهو بحب لٍرزِ...  ٌنره اول وي

 ..... اٌا َاسهٍي....:  بها االًتراِ

 ... نلمن اٌتبااااااااه-



 لحنته ًهر ًٌل ققى الصي جاسر هصا ناى

 .... بحبه لها باإلًتراِ الروواٌسٍه

 ابي َا....:  بَؾب ٌْسه ٌٔ ًهر لٍرزِ

 .... ُلف أوقاتل ًهرك كول*** ال

 وماى اٌل َاسهٍي بًٍهن ووي الجهٍى لٍتجه

 ..... التذقٍف لبسء الههًسسٍي تجهى

 وهو.... لههًسسٍيا لجهٍى بأور جاسر

 ٌٔ قرَه بأول هًبسأ...:  إلٍها الًنر َتحاطً

 وباطرة الًٍل ًٌل هتبقى وزي الهضروو

 وي الضَل هتبسأو حؾراتمن....  زرجه اول

 َال اتْؾلو....  زا الهذقف حسب زلوقتً

 .... الضَل ًٌل بًْسً هضرِ واٌا

...   إلٍها الًنر زوى وشهب األرٍرة جهلته قال

 اليهل حٍج اٌل وتْرقٍي ىالجهٍ لٍتجه

 له تًنر ناٌت التً َاسهٍي بًٍهن ووي....



 ًهر بجاٌب تسٍر وهً ههرها وراء وي بحسى

 ٌنرة رقّ جاسر أوا....  لليهل لٍتجها

 ... ههرها اولته أى وا لها سرَيه ولهْه طوق

...  بقً اٌساها....:  بحسى ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 .... حتً ٍٓها تْمر وًٍْيص رالظ

 الجهه ًٌل َاسهٍي ونصلل ٌسٍاٌها لٍقرر

...  ٓقف اليهل اٌل اإللتْات قررت األرري

 وهً بضسة َسق اؿليها بٍي بسارلها ولمي

 ...+ السبب تيلن ال

 ًي قلٍال بيٍس وماى ٌٔ االرري الًاحٍه وًٌل

 تتحسر ناٌت...  بإٌهٍار تبمً ناٌت...  اليهل

 القغٍرة تلل هً...  بضسة وتبمً حالها ًٌل

 لهار....  الغبٍاٌٍه الهالبس شات وٌهالهجً

 تبمً ناٌت....  بالولس الجهٍى ًرٓها والتً

 ....+ ًهر نالم تتصنر وهً بضسة



Flash back .... 

 بيؽ وًهر ولٍاسهٍي لها لتحؾر شهبت

 أى بيس لتيوز....  الحار الجو هصا ٌٔ اليغأر

 إلٍهن تتجه أى وقبل الهضروبات أحؾرت

 ًهر نالم لتحسَسوبا حوارهن اٌل استهيت

 ولحسي َسها وي اليغأر لتقى...  ًًها

 اٌل وسرًه لتجري أحس إلٍها َلتْت لن حنها

 بضسة تبمً... وتبمً...  احس ٍٓه َراها ال وماى

 ٌين...  نأٌحً بضسة نراوتها اٌجرحت الٍوم

 اٌحً تنل ولمًها... رجل اٌها التهحٍل تحب

 ىأ ٓؾلت لها أحس َيلن ال...  اٌحً بسارلها

 الغبٍاٌٍه القرَقه وتلل الهالبس بهصة تموى

 هً وترنها وات والسها أى َيلن احس ال ألى... 

 تموى أى وَجب حهاَته هً.... الهًسل رجل

 وقهى تموى ال حتً طٍّ نل ٌٔ الرجل وحل

 بتلل للَاَه جهٍله.... جهٍله ٌين....  المحٍر



 وهصا َشًَها الصي والًهص البٍؾاء البضرة

 اليسلٍه واليٍوى الجهٍل ؽاالبٍ الوجه

 وطْتاها...  لليسل وغبا تيتبر التً

 تضبه اٌها ٌاهٍل....  الغٍَر واٌْها الههتٓله

 بالقبى....  طٍّ نل ؤٌ طملها ٌٔ االكْال

 ًًها قٍل نها رجال تموى أى ترَس تمي لن

 ال اطٍاء ٓيل احٍاٌا ًلًٍا َحتتن القسر ولمي

 هصا لتٓي هً.....  ٌحب وي أجل وي ٌرَسها

 ٌٔ زالت ووا ناٌت التً ًألتها أجل وي

 .... الٍها حاجه

 كْولٍه بقرَقه  بٍسها زووًها لتهسح

 حس بمالم زًوة ولمٍص....:  ٌْسها ٌٔ وترزِ

 وػٍه اٌْص الزم....  بابا بيس البٍت راجل اٌا....

 كم...  لًْسً ووًسي نالوً قس وابقً بابا

...  ًهر ىنا لو حتً...  حس اي ونالم حس اي ٌٔ

ٌٍ ًارٓه اَوه  أوا وُلقت وحبٍته اتًٍلت ا



 ألٌه...  هٍحبًً وا ًهره أى ًارٓه ألٌٍ حبٍته

ٌٍ قلبل تسٍبً اوًً...  ػاحبتل بٍحب  تا

 الاااازم اٌساه الزم...  ٍٓه َْمر حتً أو َحبه

 وٍي اٌتً تًسً اوًً...  الًجار زاوز لهار َا

 لتتابى....  وٍٓي وٍي وهو اَه وأػلل

 هسوس اٌهارزة وي اٌا....  بمأها وي هٍنبتغ

ٌٍ ٍٓل آمر أو هحبل ووص...  قلبً ًٌل  تا

 .... لًْسً وًً وًس زا...  ًهر َا

 ًلٍها وتهرزت راٌتها التً زووًها لتهسح

 وماٌها وي قاوت خن...  رسها ًٌل لتًسل

 الرجل لهار اٌها جسَسة بإرازه ليهلها لتصهب

 ٌين....  حٍاتها كول همصا ستنل لو حتً

....  هصا حغل ونٍّ وتً اًلن وال احببتل

ٌٍ اًسك ولمًً  اٌا نها وسأنوى سأٌساك ا

 أحس أجل وي اتٍَر لي الهاؿً ٌٔ نًت ونها

 لتيلن رطسها استيازت قلٍل بيس وٓيال.... 



 هللا لتحهس...  بًسٍاٌه وًسها تًٍْص بساَه أٌها

 وجرز ناى بل البساَه وًص حبا َمي لن أٌه

 ولمي....  الٍوم لها أخبت وا وهصا.. .. اًجاب

 ٌٔ وقيت ونٍّ بل... أرري نلهه للقسر هل

 ٢....! بيس ٍٓها سًيلهه وا هصا...  حبه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 َيس لن أٌه تأنس...  االهتهام َهوت ًًسوا

 +�...  وماى للحب

 تيلن ال....  وؾؽ ًٌل والبسها وٍار ارتست

....  تحبه تيس لن لها.... به هتههو تيس لن لها

ناى  بالْيل هً....  اًجاب وجرز ام حبا أ

 لن هً نها زالت ووا...  استذارة ػاله أزت

 ًٌل ٌْسها ٌٔ لتقرر....  ناٌت نها تحبه تيس

 .... ترَسه وا لتحسز الوؿى هصا ٌٔ وًاقضته



 والبسها ترتسي وهً ُرٓتها وي وٍار ررجت

 باللوى َسزر  ًي ًبارة وناٌت للذروج

 ووشَي رأى بضمل باالسوز الهذتلف االبٍؽ

 جهال أسقورة وًها جيل اسوز بذرز

 بيٍوٌها السحر حس جهٍله ٓهً....  وتحرنه

 الحرَري االػْر وطيرها الرأيه السرقاء

 حجابها أسْل تَقٍه التً وا ٌوًا القغٍر

 ُرٓه اٌل لتتجه....  جهاال زازها الصي االبٍؽ

....  الجاويه اٌل بالصهاب لتستأشٌها والستها

 حسٌها بسبب الهاؿٍه الْترة نحٍرا ُابت ٓقس

 اٌها والستها أربرت واَؾا....  ػسَقتها ًٌل

 وارر حسث وا لهيرٓه رواى لهًسل ستصهب

 َجسو اى هللا َسًو زارلها ؤٌ االربار

 ًٌل االم لتوآق....  بذٍر تموى واى ػسَقتها

 رواى جسوَ أى هللا تسًو األرري وهً كلبها

....    نحٍرا وتحبها لهار ابًتها وحل ٓهً

 تْمر الصهي طارزة الجاويه اٌل وٍار لتصهب



 لتبمً...  الهذقوٓه وػسَقتها حٍاتها ٌٔ

 تتصنر الضارو ٌٔ تسٍر وهً وًً زوى

 ... ػسَقتها

 نًتً لو...  رواى َا ااااه...:  ٌْسها ٌٔ لترزِ

...  وضملتً هتحلٌٍل نًتً زلوقتً وياَا

...  قأله زووًها تهسح وهً بضسة تبمًل

 َا اوٍي...  ػاحبتً َا بالسالوه َرجيل ربًا

 ال الصهي طارزة كرَقها تابيت خن....  رب

 2.... لضٍّ تًتبه

 اٌتهت ٓأرٍرا....  الهضًْ وي ازهن ررج

 َحاول وهو الٍوم لهصا الهرهقه ًهله ٓتره

 وي اليسَس وًهل.... اسالم قلب إٌياش

 لٍتًهس....   آررَي ألطذاظ بالقل ًهلٍات

....  بتيب الهضًْ رارج َصهب وهو براحه

 َصهب أى قبل ولمي سٍارته ٌاحٍه لٍتجه

 .... وا بضذع اػقسم...  إلٍها



 ولمي....  تْتحً وص...:  بَؾب ازهن

 هصا نٍّ رآها ًًسوا لساٌه ألجهت الغسوه

 أى وستحٍل رأي وا ًقله َستوًب لن....! 

 ...! هً تموى

 ... ػوتها ًٌل اال َْق لن

 وهً إلٍه اإللتْات زوى وأسّ بحسى وٍار

 باٌل وذستص اسْه ويلص....:  كرَقها تتابى

... 

 ورة الصهي طارزة كرَقها وتابيه لتسٍر

 ازهن تارنة....  وػسَقتها حٍاتها ٌٔ أرري

 ػسوه وي اٌهله قٍس َتحرك ال وماٌه واقّ

 طسَس بتيت سٍارته ًٌل لٍستًس...  رآه وا

 أى وستحٍل....  بضسة رأسه َهسل وهو....

 أوام واتت لقس...!  هصا نٍّ...  هً تموى

 ال...!  وجسزا الهوت وي قاوت هل....  ًًٍٍه

 ....!! وستحٍٍٍٍل



 ًي تهاوا طل قس وًقله سٍارته لٍرنب

 به َرزِ ناى وا ونل....  طٍّ اي ٌٔ التْمٍر

 َهًً...  ازاي... وستحٍٍٍل.. وستحٍٍٍل... 

 ....!+  توات

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 الصٍَقربًٍهًل... الصٍََرًًَ ًًازك احب

نحر نحر ا  ❤ +.... وجًوٌتً وا

 رآه وها بضسة لٍتْاجأ رساٌته باب آزم ٓتح

 تؾن ٌْسها ًٌل وتمورة رواى وجس..... 

 الذساٌه ُرٓه ارناى احسي ٌٔ بضسة ٌْسها

 طسَس بؾٍق تتًْس وهً بضسة وتبمً

 .... إلٍها وسرًا آزم لٍتجه  ... الحنه

 .... نوَسه اٌتً رواى...:  بلهْه آزم



 وص...  آزم....:  بإرتًاق تتًْس وهً رواى

 اٌا..  ًلٍل بالله الباب آتح...  اتًْس قازرة

ٌٍ نسا هيهل وا وهللا اسْه  ... تا

 الٌل اَه...  رواى َا والل...:  بإستَراب آزم

 ....! حغل

 كليًً..  هًا وي اكلى ًاوزة...:  ببماء رواى

 .... ارجوك هًا وي

 الَرٓه وي بها وَذرج بذْه آزم لٍحهلها

...  همصا َراها ورة ألول...  طسَس بإستَراب

ٌٍ أٌها َيلن ال هو  األواني ٓوبٍا وي تيا

 َراها وهو باأللن َضير ناى ولمًه الهَلقه

 .... همصا

 ٌلً وَؾيها الرٍٔسٍه الَرٓه اٌل بها لٍذرج

 .... برٓق سرَره



 اتذبقً اٌتً...  حغل الٌل اَه...:  بحسى آزم

 ...! جوا حاجه ٌٔ

 ... ال...:  بألن رواى

 نًتً لٍه...  والل اوال....:  بإستَراب آزم

 ...! نسا راَْه

 اَه اٌت....  السبب اٌت....:  بَؾب رواى

 وياك بهسر ًضاى زا نل...  وبتحسص

 ٌٔ سًًتحب تقوم...  وٍه ًلٍل ورطٍت

 اٍٍٍٍٍٍَه اٌت...  طباك حتً وٍْهاش اوؿه

 وياَا بتيهل لٍٍٍه اٍٍٍٍَه وي وغًووووو

 .... نسااااااا

 وتيلٍٍٍٍٍص....:  اآلرر هو بَؾب آزم

 وهمي اٌا....  احسًلل ًلٍااااااا ػوووووووتل

 ًٌل ػوتل لو االرؼ وش ًٌل وي اوحٍمً

ٌٍ ًلٍا  .... تا



 .... ًلو وبذْص واٌا....:  بتحسي رواى

 َا واطً...:  بسذرَة حاجبه َرٓى وهو آزم

ٌٔ هذلٍمً بقً اٌا رواى  .... وًً تذا

 حتً بسرًه هً لتبتيس آزم وًها اقترب

 تقى أى قبل ولمي...  السرَر لحآه وػلت

...  إلٍها األسبق َسه ناٌت السرَر ًٌل وي

 لتغقسم  وُؾب بسرًه آزم لٍضسها

 ... اليرَؽ بغسره

 .... وجًوٌه َا هتقيً نًتً...:  بَؾب آزم

 وجهها لٍتحول بذجل ًًه تبتيس وهً رواى

 استحلٍتها اٌت ًن َا ابيس.....:  القهاكن اٌل

 ... اَه وال

 ًٌل ورنسا....  وقوال إلٍها ًَنر وهو آزم

 َوم بيس َووا تجصبه التً تْاػٍلها جهٍى

 اراِ لهاشا.... بمً آمر لهاشا....  وبضسة



 َا وًً وسٓولة اٌمً يراط لهاشا.... ًلٍمً

 التً البًٍه ليٍوٌها ًَنر هل.....  وجًوٌتً

 نوبٍي بهها ونأى رآها وهله اول وي جصبته

 أجلهها وي ًَام وال َسهر َجيالٌه القهوة وي

... 

 ًٍوٌه بحر ٌٔ تأهه األرري هً رواى ناٌت

 ٌٔ السرو رلق الصي سبحاى...  الذؾراء

 لو قسنا....  والتوهج الجهال بهصا ًًٍٍل

 ًٍوٌل ستيضق تيرٓل أى زوى ٓتاه رأتل

 .... السحر حس الذؾراء

 رلّ َسه زالت ووا بوجهه آزم وًها اقترب

 وطل ًٌل ناٌت ًًسوا تسًسها ههرها

 بٍها َْغل لن بضسة وًها لٍقترب...  الوقوو

 .... السًتٍهترات بيؽ سوي وبًٍه



 وي استْاقت وا بيس وسرًه رواى لتسٓيه

 وسرًه وتجري....  ًًٍٍه ربح ٌٔ ٍُبوبتها

 .... السرَر ًي بيٍسا

 اسس ٍٓها وًاوالٌل...:  بسذرَة آزم

 .... ووبتذآٍص

 اٌت ًلْمرة...  هو وا... هو وا.....:  بذجل رواى

 ... االزب قلٍل

 قله وضوٓتٍص لسه اٌتً....:  بؾحل آزم

 .... وتضوٍٓهاش ًضاى لساٌل لهً.... االزب

 هًا بذوِ هً تيسلتب...  إلٍها آزم لٍتجه

 وهو تذقاها ولمًه...  طٍٓا سٍْيل أٌه وًها

 ٍََر الذساٌه لَرٓه لٍتجه بسذرَة َبتسن

 .... الهبتله والبسه



 تحاول بسرًه تتًْس وقْت هً بًٍها

 التً الهضاًر زواوه وي ٌْسها تهسٔه

 ....+ بها ًغْت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~ 

 حلها اٌتً... ٍٓهًاوً أراه اٌتٍلستٍحلها

 ❤ +.... الَسًًٍاٌام

 إَاز وى تليب القغر حسَقه ٌٔ رحهه ناٌت

 طٍّ نل تًسً ٓهيه...  ويه وتهرح وتجري

 اٌل والسها هلن وي بساَه حٍاته ٌٔ وًه ًاٌت

 لتروً....  َسه ًٌل واُتغابها لها احهس هلن

 وهو بضسة َؾحل ناى الصي إلَاز المرة

 ًلٍه ههرح لتؾحل...  بها وَجري َلتققها

 ُآله....  ويه وتليب تهرح وهً األرري هً

 وحسقه نالغقر بيٍوى َراقبها الصي هصا ًي

 بضسة َيضقها التً لؾحماتها َؾحل بها



 هصا نل َمٍْمً أال....  نحٍرا الٍها واطتاق...

 .... ويً تموٌٍ أى ارجونً....  حبٍبتً البيس

 لٍتجه....  بيٍوٌه َتابيها وهو ورت زقأق

 تْتح لٍجسها....  بالغسٓه القغر لبوابه بًنره

 اٌل َسلّ وا وطذغا....  وغرًٍها ًٌل

 تجهس....  هً اٌها....  ٓتاه بل ال....  القغر

 بارز واء زلو ًلٍه سمب نهي وماٌه ٌٔ احهس

 وتههله بذقوات القغر تسرل رآها ًًسوا

 .... َراها لهي وَرَة

 بضسة وستَربه رحهه ناٌت باالسْل واَؾا

 القغر اٌل للتو زلْت التً الهرأة للت وي

 بوابه ًٌل الهوجوز األوي َهًيها أى زوى

 الصي اَاز هو استَرابها زاز ووا....  القغر

 رأي ونأٌه طسَس بذوِ  رحهه رلّ ارتبّ

 .... طبحا



 وػل حتً الساللن ًٌل وسرًا احهس لًٍسل

 .... القغر حسَقه اٌل

 ؟.... جابل الٌل اَه...:  بَؾب لٍرزِ

 األول ًلٍا هتسلن وص كب...: بإُراء لْتاها

 .... ٌسٍتًً رالظ وال.... وٍسو َا

 وضتيله بأًٍي للحوار تسهى رحهه ناٌت

 زوجها وى وتملهت تجرأت التً تلل وي...

 .... القرَقه بتلل

 َا اصَل...:  وَرَه بإبتساوه َسها الْتاه وست

 ... اووي وحضتًً وٍسو

....:  سَسةط وٍُرة بَؾب إلٍها رحهه شهبت

 الٌل زا اَه ووٍسو....  واوا َا وٍي اٌتً

 ...! اول روح َا وحضل

 رحهه تجاه وأحهس الْتاه وي نال ٌنر

 الصي احهس وبالتحسَس....  قالت لها بإستَراب



 نبٍرة إلبتساوه تحول بإستَراب لها ٌنر

 .... بسرًه ارْاها

 وياَا نسا تتملهً ازاي اٌتً....:  بقرِ الْتاه

نٍس....  اٌتً هبتاً َا  هًا الٌل الذساوه اٌتً ا

.... 

 نبٍرة ػْيه تلقت نالوها تمهل أى وقبل

 لها ُؾبه قهه ٌٔ ناى الصي احهس وي

 زوجته هً ٌين.... الذأًه هصة به ٌققت

 وًه األًًُ لتتسوج وشهبت راٌته التً االوٌل

 .... ويه وراٌته

نً...:  بَؾب احهس  ًي نسا تتملهً اَااااا

نً*** ....  َا وراٌت  اسهها تجٍبً حتً اَااااا

 ***ال لساٌل ًٌل

....:  وُؾب بألن وجهها تهسل وهً سارة

 ...! وازاي أوتً....  احهس َا اتجوزت



 جاَه اٌتً...  وٍذغمٍص....:  بَؾب احهس

 األوي ارٌل وا قبل برررررة اتْؾٌل... لٍه

 .... وًهن اٌتً الٌل المالب زي َروٍمً

 اَاز ارس ًضاى جاَه اٌا بس....:  بذبج سارة

.... 

 اٍٍٍٍٍَه....:  ويا الوقت ٌْس ٌٔ ورحهه احهس

!!!!.. 

....:  قأال رحهه رلّ بذوِ اَاز لٍذتبّ

 .... رحهه واوا َا تارسٌٍ وتذلٍهاش

 اٌا اَاااز....:  للغٍَر تضٍر وهً بَؾب سارة

 ... زي وص... واوا

 بإستهساء تضٍر ووص األرٍرة جهلتها قالت

 .... لرحهه



 وي َضسها وهو بَؾب إلٍها احهس لٍتجه

 اكلللليً...  حقٍررررة اٌتً....:  طيرها

 .... برررررة

 ًًل ُغب ابًً هارس اٌا...:  بَؾب سارة

 وي ورقه تذرج وهً بذبج لتتابى....  احهس َا

...  اتْؾل...  الهحمهه وي أور زا....   حقٍبتها

!! 

 !!!!!!!+؟؟؟؟..... اٍٍٍَه....:  نبٍرة بغسوه احهس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

....  ٓيل لها ٌْسه وي بضسة ُاؿبا ناى

 ًَوي وهو رؿوي ومتب اٌل لٍتجه

 أوام إحراج وي لها سببه وا ًٌل وغالحتها

 .... نارولٍي الحٍه تلل



 رؿوي...:  وَْتح الباب َقرق وهو ًٌل

 .... اٌاااااااا

...  ًٌل ًًس الحنه تلل ٌٔ السوي توقّ

 ونأى... رآه لها نبٍرة وػسوه بضسة ػيق

...  الهاء ولٍس الًار وي زلوا ًلٍه سمب احس

 آرر طذع احؾاى ٌٔ حبٍبتً...  هصا وا

!!!...6 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 حرااااام الضتٍهه اقول ورة نام َجهاًه

 الٌل الوحص المالم بقً بقلو �����

 3��� زا سرنن ٌٔ بتقولوه

 اَه هيهل ًارٍٓي طتهتوٌٍ لو بجس جهاًه

 !...�+ 

 4����� تهام هبقً وص



+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤واليضروى الذاوسة الحلقة

 ❤ �2 واليضروى الذاوسه الحلقة

ني لن  حتً ويً حسث واشا... َووااتهًاك ا

نحر بل آمر وأػبحت ألجلل قلبً رْق  ا

 ❤ +... ارر طٍّ اي وي

 لها لهغالحتها رؿوي ومتب اٌل ًٌل هاتج

 الحٍه تلل أوام ويها ٓيله ووا حسث

 ... نارولٍي الهسًوة

 ... ومتبها باب لٍْتح

 .... اٌااااااا رؿوي...:  بأسّ ًٌل

 السق ًي الساًه ًقارب نل توقْت وهًا

 وي حوله وي اليالن وتوقّ بل... واللّ



 زلوا ًلٍه سمب احسهن ونأٌه رآه وا ػسوه

 ٌٔ حبٍبتً... هصا وا....  وضتيله رٌا به

 ...! آرر رجل احؾاى

 بها وحسق الواقّ ليٌل تًتبه ولن رؿوي

 .... َاسر َا اوووي وحضتًً....:  بغسوه

....:  بحب اآلرر هو َاسر وَسًً الضذع

 ..... زوزو َا اوووي وحضتًًٍ نهاى اٌتً

....  كبٍيته اٌل ًٌل ًاز اللحنه هصة وًًس

 ...... رؿووووووووي: .... بَؾب لٍرزِ

 ...!!! ًٌل....:  بذؾه تًتْؽ وهً رؿوي

 ...! وٍي اٌت...:  بإستَراب َاسر

 وتهجن بوجهه َاسر اٌل َتجه وهو ًٌل

 وي لٍهسمه...  به الْتل ًَوي بضسة ُاؿب

 أكاحت طسَسة لمهه له وسسز قهٍغه

 اٌهال بل بهصا ًٌل َمتًْ ولن.....  أرؿا باآلرر



 وماى ونل ووجهه ستهوي ٌٔ بالؾرب ًلٍه

 ًَسِ َاسر الهسًو جيلت بضسة جسسه ٌٔ

 ... وجسسه ٓهه وي زوا

 َؾرب تضاهسه وهً بضسة رؿوي لتضهق

 تحاول وهً بَؾب لترزِ...  همصا َاسر

 الٌل اَه....  وجًوى اٌت...  ابيسزززز...:  إبيازه

 ... زااااا بتيهله اٌت

 وسرًه هً لتصهب....  بَؾب ًٌل لٍبتيس

 ... الوقوِ ًٌل َاسر لهساًسه

 ...! نوَس اٌت...  َاسر...:  وألن بحسى رؿوي

 ...! زا وٍي...م...:  طسَس بألن َاسر

 وياَا تياٌل...  طضص...:  بحسى رؿوي

 .... الهستضًْ هوزَل

 ًلٍها َسه وتؾى...  الوقوِ ًٌل لتساًسه

 ... تسًسه حتً



 أخر زراٌا رأسه وي َذرج نهي ناى ًٌل أوا

 زا وٍٍٍٍٍي....:  بَؾب لٍرزِ....  تلل ٓيلتها

 .... ًًًًًًًه ابيسي...! ....  رؿوووووي َا

 َا وتتسرلص رَت َا....:  بَؾب رؿوي

ٌٍ لوال...  ًٌل استاش  بلَت نًت اٌا ًارٓاك ا

 .... بقًٍٍٍٍ ًًً تبيس رَت َا....  ٓورا ًًل

 وٍي ًضاى...!  ًًً بلَتً.....:  بَؾب ًٌل

 ....! ًاٌقق زا وٍٍٍٍٍي...! 

 الصي وجسسه ألهه بٍي وي بذبج َاسر

 ...! واٌى ًًسك.... رقٍبها...:  َؤلهه

 الهرة تلل ًَوي إلٍه َتجه وهو بَؾب ًٌل

...:  بَؾب أواوه رؿوي لتقّ....  ٌهأٍا قتله

 البولٍس هقلبلل الهرازي... تلهسه اَااااااك

 ًًً تبيس رَت وَا...  بقولل ًًًًًه ابيس.... 

 .... ومتبً برررررة َال اتْؾل .... ٌهأٍا



 اٌا بس...  رؿوي َا واطً....:  بَؾب ًٌل

 لٍاسر نالوه وجه خن....  ويانً نالم لٍا لسه

 .... بذبج أواوهن الهبتسن

 ابوَا ورحهه.... طسَس بَؾب ًٌل لٍرزِ

 ..... وربٍل ألنوى

 َتًْس وهو رارجا كرَقه ًٌل لٍتابى

 .... ٌارا ًَْج الصي نالتًٍي بَؾب

 لتصهب...  َاسر رؿوي أسًست بالسارل أوا

 وهً....  الضرنه وي القرَب الهضًْ اٌل به

 هصا ًٌل والسذف الَؾب قهه ٌٔ األرري

 َبتسن ناى الصي الوحٍس أوا....  ًٌل الهسهً

 الصي َاسر هو بذبج ابتساوته َذًْ وهو

 لرؿوي واليضق الٍَرة ًٌل ًٍوى ٌٔ الحم
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 الهضًْ اٌل قلٍل بيس ورؿوي َاسر لٍغل

 بْحغه القبٍب لٍقوم...  الضرنه وي القرَب

 ُقت التً المسوات لتلل السواء ونتابه

 .... ًٌل ؿرب ٌتٍجه جسسه

 آهن وهمي...:  رروجهن بيس بَؾب رؿوي

 ...! زا هببته اٌت الٌل اَه بقً

 َا برِ اٌا زا....  اٌا ههههه...:  بؾحل َاسر

 ... زوزو

 اٌت...  َاسر َا سربه وص...:  بَؾب رؿوي

ٌٍ ليٌل قولت  ... ! لٍه رقٍبتل ا

 وههن...!  ًٌل بقً اسهه هو...:  بذبج َاسر

 ...! بقً وًٍي تيرٍٓه

 ًٌل جاوب وتحورش َاسر...:  بذجل رؿوي

 تقوله ازاي الرؿاًه ٌٔ اروَا اٌت...  السؤال

ٌٍ  ...! رقٍبتل ا



 قولت...  زوزو َا نسا بغراحه....:  بذبج َاسر

 كاَقاه وص نسا طملل ًضاى ًًل أبيسه

 وا اول الهمتب برة كرزتٍه اٌل بسلٍل....

 ... زرل

 ال....  اٍٍٍٍَه كاَقاه وص...:  بَؾب رؿوي

 ....بح اٌا كبيا

 وي وُؾب طسَس بذجل نلهاتها ارر بترت

 .... َوقيها اى ناز الصي اروها االحهق هصا

 !؟؟ اَه... بت...!  نهٌل...:  بذبج َاسر

 َاسر َا وتتسرلص اٌت...:  ببَؾ رؿوي

 ٌٔ وسَري زا ًٌل...  وًل وتسًلص ًضاى

نتر وص الضَل  ... ا

 ارتً َا حاجه قولت اٌا هو...:  بذبج َاسر

 ٌروح ًضاى بقً َال...  بتقوٌل الٌل اٌتً....

 ... جياى اٌا ًضاى



 َال واطً...:  طسَس ورجل بَؾب رؿوي

....٥ 

 قرر اسرَ ولمي...  كرَقهها ٌٔ االخًاى وشهب

 َيترٓا حتً االخًاى بٍي قلٍال الًار إطيال

 وًهها نال ٌٔ رآه الصي بالحب لبيؾهها

 2...... َهاكالى ولمًهها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 هوالتؤاوالوسٍن اإلًجاب..." الحب ٌٔ قٍل

 ❤ +" .... للحب

 قالته وها نبٍرة وأحهس رحهه ػسوه ناٌت

 ناى الصي إَاز السٍها....  سارة الحٍه تلل

 .... وًها بضسة رأْا

 أور لٍقرأ...  بيًّ الورقه َأرص وهو احهس

 .... بإبًها االم تحتْم أى وهو الهحمهه



ٌٍ وْمرة اٌت...:  وُؾب بيًّ لٍرزِ  ا

 تحمن ازاي والهحمهة....  زا المالم هغسق

 ...! واالب االبي حؾور ٍُر وي بمسا

 ًٌل تسأل تقسر ًلْمرة....و...:  بتوتر سارة

 الٌل هو والقاؿً ػح هتالقٍه زا اإلقرار

 .... بمسا حمن

 طيرها وي َهسمها وهو بَؾب احهس

....  بررررررة اكليً...:  رارجا بها وَتجه

ٌٍ هًا وطل ووضوٓص نسابه َا برررررة ....  تا

 رٍلل ٌٔ وا واًٌل ابًً هتارسي ووص

 .... ارنبً

: ..... وغقًى طسَس وبماء بغراخ سارة

 ابًً وي تحروًً ًاااااوز ًلٍٍٍٍٍل حرااااااام

 ..... وْتري َا ًلٍل حرااااام نسا لٍٍٍٍٍه....



 نالقهاوه بيًّ القغر رارج احهس لٍذرجها

 اٌل وجسزا زرولها بيسم حراسه وأور... 

 له الجهٍى لٍووّ....  سٍقتلهن وإال القغر

 .... طسَس بذوِ

 بهُؾ قهه ٌٔ وهو القغر اٌل وجسزا لٍسلّ

 .... الضرَرة الحٍه تلل رؤَه وي

 َا وتذْص...:  اَاز تحتؾي وهً ببماء رحهه

 ... وًً هٍارسك وحسش حبٍبً

....  رحهه واوا َا وًها بذاِ اٌا...:  ببماء اَاز

 .... وبتحبسًً بتؾربًً زي بحبها وص

 وتذْص....:  بحًاى ًلٍه تقبقب وهً رحهه

 حبٍبً َا تارسك هٍذلٍها وص بابا...  إَاز َا

.... 

 تحت بجاٌبهن وَجلس...  اآلرر هو احهس لٍأٌت

 اَاز لٍأرص...  وًه الهستَربة رحهه ٌنرات



 بحًاى نتْه ًٌل وَربت اآلرر هو أحؾاٌه ٌٔ

 ... ابوي

 وتذْص...:  رحهه تراه ورة ألول بحًاى احهس

 .... وًً َارسك هٍقسر وحسش...  حبٍبً َا

....!  بهاجا الٌل اَه هً...:  بإستَراب رحهه

 ....! ًلٍها بتقول الٌل اَه ووحمهه

 وقيت لو بس...  ويرٓص...:  بَؾب احهس

ٌٍ أَسي ٌٔ  .... هقتلها تا

 ....اااا احهس....:  بذوِ رحهه

 اٌا....:  ورة ألول بحًاى لها ًَنر وهو احهس

 آررها زي زي الٌل...  تقلقً ًاوزك وص

 هيرٓها بس اٌا....  السمل لمالب الضارو

 .... السسوٌق احهس وى نسا تيهل اَه َيًً

 تقتلها بالش بس واطً...:  بإكهًٓاى رحهه

.... 



 ًضاى اَسي هوسد وص...:  وبااله بال احهس

 بًٍا َال...  لها ًَنر وهو لٍرزِ*** ....  واحسة

 ... جوه ٌسرل

 .... َال واطً...:  بإَهاء رحهه

 القغر زارل اٌل وَسلْو...  اَاز احهس لٍحهل

.....2 

 ... الذارج ٌٔ أوا

 ...! الٍْسَو ػورت ها...:  آيً بذبج سارة

 وهو ػورته هاٌن َا أَوة....:  وا طذغا

 بتغوٌت واٌتً برة وبٍضسك بٍؾربل

 ٌٔ تًْيً اٌتً هاٌن َا بجس...  ابًً وبتقولٍله

 ... السًٍها

 بقً اٌا... ههههه...:  رلٍيه بؾحمه سارة

 ... قغره رهب وَقرزٌٍ ًلٍا َتجوز ازاي هيرٓه



 ... هاٌن َا اَه ًٌل ٌاوَه...:  بتساؤل الضذع

 بقً اٌا....  طر نل ًٌل ٌاوَه...:  بذبج سارة

 نسا ٍٓا تيهل ازاي الملب احهس َا هيرٓل

+.... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 اٌا ام...  حبٍبتً وماى نل اٌااتذٍلمًٍْ هل

ٌٍ لسرجه احببتل ٓقف نً ا  ىوما نل ٌٔ ارا

....❤ + 

....  رأي وها وضتت بيقل وًسله اٌل ازهن ًاز

 حلن وجرز َموى أى َهمي ال الٍوم رآها ٓقس

 ...+ آرر وماى ٌٔ وًقله الباب جرس لٍرى... 

 بٍٍٍٍتل ٌورٌت....:  بهرح الباب له ٌسي لتْتح

 .... طابه َا



 ناى ًقله ألى لها االلتْات زوى ازهن لٍسرل

 .... آرر وماى ٌٔ

...:  طسَس بإستَراب بجاٌبه تجلس هًو ٌسي

 ؿربل وٍي...  قهر َا والل ازهووتً َا اَه

 ... اووته اروح واٌا اٌهارزة الهضضًْ ٌٔ

 هً تموى وستحٍل...:  وضتت بيقل ازهن

!... 

 ...! وٍي هً...:  بإستَراب ٌسي

...:  زاويه وًٍوى بحسى لها ًَنر وهو ازهن

 ... اٌهارزة طوٓتها اٌا...  َهًً

 ..! ازاي..!  اٍٍَه...:  بغسوه سيٌ

 الغساو وي بضسة رأسه َهسل وهو ازهن

 طوٓتها اٌا ًاااارِ وص....:  به ٓتل الصي

 و... و...  واطٍه وهً ٍٓا وربقت... و... اٌهارزة

!... 



 َا اهسي...:  تهسٔته تحاول وهً بحسى ٌسي

نٍس...  حبٍبً  ؿَف وي بتتذٍل نًت ا

 ... ًلٍل الضَل

نٍس... أَوة....:  بحسى ازهن  ... بتذٍل نًت ا

....:  ًًه الحسى ابياز تحاول وهً ٌسي

 َجٍلل... ازهن َا ٌْسل ًٌل وتؾَقص

 ... القرووكً رأي ًٌل حاجه وال طوجر

 ٓههها...  نالوها ًٌل بذْوت ازهن لٍبتسن

 حسث وهها زأها تؾحمه أرته ستنل حسث

.... 

 حلو ٌتا وا...  زا اَه...  زا اَه...:  بؾحل ٌسي

 ههههه اهو وبتؾحل

 ..... بت َا بقً بس هههههه...:  بؾحل ازهن

...:  أحساٌه إٌسأه تحاول وهً بؾحل ٌسي

 .... اٌهارزة جالل وٍي ًارِ



 ...! وٍي....:  بتساؤل ازهن

 ػسَق أٌه بٍقول واحس....:  بؾحل ٌسي

 وراَا وي اػسقاء ًًسك اٌت...  أزهن زنتور

 ....! َال

 اسهه وقلمٍص...!  ػسَق.: .. بتساؤل ازهن

!... 

 ... وقلص ال...:  رأسها تهس وهً ٌسي

...!!  َموى ويقول...  ُرَبه...:  بتساؤل ازهن

 سًٍي 2٢ بقاٌل اٌا زا... وستحٍل ال

 ...!! وضوٓتوش

 سًٍي 2٢ الٌل زا وٍي هو...:  بإستَراب ٌسي

 ....! وضوٓتوش

 وتيرٓوش ػاحبً واحس...:  بهرح ازهن

 هههههه



 ووز زا ػاحبل ًلْمرة...:  بؾحل ٌسي

 .... َااباااااااو رؾرا ًًٍٍه زا َلهوووي اوووي

 آهن ٌْسً اٌا اتلهً بت َا....:  بؾحل ازهن

 اال البًات نل ٌٔ بضوٓها الٌل البًات رقه ٍٓي

 .... ارتً َا ٌسي َا اٌتً

 ٓراخ وهحضٍل تاٌٍه نلهه...:  بؾحل ٌسي

....  الًياوه بٍحضً وا بوراك الضٍّ زي

 بٍس.... َاااابااااااااو رقٍقه اٌا ٌْسل احتضرم

 هههههههه واى َا بٍس

 ؿحمه نبت َستقى لن ؿاحما ازهن اٌْجر

...  ابسا حشًَا تترنه ال التً الهجًوٌه أرته ًٌل

 رهسة وًص ٓقس وقس َحسى ال نٍّ ولمي

 ًضقها التً حبٍبته...  لسَه وا اٌُل سًوات

 .... بضسة



 ًٌل سلن وا بيس ٓتهُر  اٌل ازهن لٍسرل

 هً ُرٓتها ٌٔ جالسه ناٌت التً والسته

 .... سٍحسث ٍٓها بذوِ تْمر األرري

 بؾٍق والبسه لٍذلى ُرٓته اٌل ازهن زلّ

 تضبهها الٍوم رآها التً الْتاه تلل...  طسَس

...  هً اٌها ال...  ابسا َتذٍل َمي لن هو...  نحٍرا

 بتلل اآلرر وى طذع َتضابه أى َهمي ال

 همصا....  حبٍبتً َهًً اٌها البس... ابسا قرَقهال

 .... ٌْسه ازهن حسث

 َهًً هتبقً ازاي....:  بحسى أرزِ ولمًه

 السرَر ًٌل لٍرتهً....!  بًْسل زآًها واٌت

 وهو الغٍَر نالقْل بضسة َبمً وهو

....  أسرته التً ؿحمتها َتصنر....  َتصنرها

... . قلبه رقْت التً السرقاء ًٍوٌها َتصنر

 َتصنر...  وٍٓها وجهها ٌٔ اٌص نل َتصنر



....  بضسة ًضقه الصي القوَل االػْر طيرها

 2.... تْاػٍلها نل َتصنر

Flash back ..سًوات رهس قبل +.... 

 بضسة ًضقها....  ازهن رقٍبه َهًً ناٌت

 ال بها القسر لٍأٌت....  جوارحه بمل واحبها

 .... زأها األٌْس تضتهً

 نتلل الجهال طسَسة...  جولهر... ورحه ناٌت

 َوم نل تجصبه ناٌت...  الٍوم رآها التً الْتاه

...  نحٍرا البحار تضبه التً السرقاء بيٍوٌها

 الهضًْ ٌْس ٌٔ ويه وهرؿه تيهل ناٌت

...  نحٍرا واحبها البيؽ بيؾهها ًٌل وتيرٓا

 رقبتهها تهت وبالْيل ورقبها إلٍها تقسم

 ....+ بووبإس نتابهن َمتب أى وقبل.... 

 وهً الهاتّ ًٌل ازهن تحسث وهً َهًً

 َا أَوة...:  للهضًْ وتجهه سٍارتها تقوز



....  اهو اوػل قربت حبٍبً َا اه....  ازهووً

 .... ًًسك وهتالقًًٍ طوَه ال

 وقى...  سٍارتها تقوز وهً الذف ويه لتَلق

 لتًحًً السٍارة نابًٍه ٌٔ َسها وي هاتْها

 ولمي.... لتققهت حتً سٍارتها تقوز وهً

....  وػسوتها أرري سٍارة جاءت لالسّ

 اي وًَتهً.... الٍوم هصا ٌٔ َهًً حٍاه لتًتهً

...  بيسها أرري اٌساٌه ألي ازهن قلب ٌٔ حب

 َتصنرها وهو لٍله نل بضسة َبمً ناى

 زًٓها نٍّ َتصنر....  تْاػٍلها اقل وَتصنر

 وي اهلها جهٍى بماء َتصنر...  ًلٍها وػٌل

 ....+ زوٌها وي التأه نالقْل ناى....  هو بًٍهن

Back +..... 

 الوحٍسة حبٍبته َتصنر وهو بضسة ازهن بمً

 .... قلبه وي بضسة ًضقها التً



 ناٌت لو حتً....:  بتغهٍن ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 َهًً هتبقً بًت اي وٍْص...  َهًً طبه

 لٍا وتبقً حببتً َا َرحهل ربًا....  بالًسباٌل

 6.... الجًه ٌٔ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 حبٍبته ًٌل الياطق حغول ًسم هو الحب

 ❤ +.... ًًاء بيس اال

 حشًَه وهً اليهل وي ارٍرا َاسهٍي ًازت

 به تْمر وال بقلبها تتحمن لو تتهًً ناٌت... 

 به َْمر قلبها ناى لالسّ ولمي.... وجسزا

....  القرَقه بتلل لها لهياولته نحٍرا وَحسى

 .... حشًَه زالت وا وهً ُرٓتها اٌل سلّلت



ٌٍ  اٌها هًت....  َسق ُرٓتها باب ووجست خوا

 زوجه....  بها وتتْاجّ الباب لتْتح...  والستها

 .... الباب ًٌل تقّ أرٍها

 رواى َا رٍر....:  وتملْة بإبتساوه َاسهٍي

 ...! حاجه ٌٔ...

 ًأله هن وي تيلن ال زالت ٓها بإحراج رواى

 بغراحه....  احن.... :  ال أم َضبهوٌه وهل آزم

 القغر ٌٔ وحسش وياه اقيس حس ولقتص

 اقيس اروح وا نل ٓتحٍه كًف حتً... رالع

 وي وٌقرز َضوٓل حس ال قووً تقوٌل وياها

 .... الضَل

 رواى َا بغراحه هههههه...:  بؾحل َاسهٍي

 هًا ػاروه قواٌٍي حاكٍي وآزم هاٌن ٓرَسة

 الٌل الًاس أو ساوٍيالذ وى بٍقيس وحسش... 

 اٌل ًرٓو لو زول....  الجًًٍه ٌٔ بٍضتَلو

 .... كٍي لٍلتل هتبقً وياهن قيسٌت



 الٌل هها بغراحه....:  بإرتًاِ تسٓر وهً رواى

 وص...  ارونً وى َقيسو وٍقٍقوش

 ... اليمس

 هههههههه....:  ؿاحمه َاسهٍي لتًْجر

 .... وهللا وضمله كليتً اٌتً زا... َذربٍتل

 ًرٓتً لو اوال.... ولسه...:  بؾحل اىرو

 وص ارونً ٌٔ طوَة وي اَه ًهلت

 ... وقتلًٍص أٌه هتغسٌق

 اَه ًهلتً هههههه...:  بؾحل َاسهٍي

 .... احمٌٍل

 لتًْجر.... حسث وا ًلٍها تقع وهً رواى

 الهضاُبه تلل ًٌل الؾحل وي َاسهٍي

 وي اول ولمًها... لحٍاتهن ٓجاءة زرلت التً

 ٌٔ الهضاُبه الهجًوٌه حرناتال تلل تْيل

 .... وًسلهن



 اٌتً ههههههههه....:  بؾحل َاسهٍي

 .... الجًًٍه ٌٔ وسًٓمٍص أٌه ربًا تحهسي

 وص اٌتً....  تغسٌق بس....:  بؾحل رواى

 وي احٌل اٌتً....  رالع ارونً طبه

 .... بمتٍر زا الهيْي

 هٍقتلل سهيل لو اه....:  بؾحل َاسهٍي

 ههههههه

 َا أػسقاء ٌبقً رأَل اَه...  بتساوهبإ لتتابى

 ... ! رواى

 ٍُر بغاحب وص... سوري...:  بتهحٍل رواى

 .... األلص بٍْههو الٌل واًَس السَرٌت

 َا واطً.....:  ًلٍها بضسة َاسهٍي لتؾحل

 .... األلص وبْهن واًَس زَرٌت واٌا ستً

 َا بالحؾي....:  أحؾاٌها ٌٔ تأرصها وهً رواى

 .... اروَا َا ٓواااز



 األرري وهً ًلٍها بضسة َاسهٍي لتؾحل

 ....+ تحتؾًها

 ًهل َوم ًًاء بيس ارٍرا القغر اٌل آزم اتجه

 االجتهاًات وي المحٍر ٍٓه أجل.... كوَل

 وي اليسَس وى كوَل لوقت لٍحؾرها

 اآلزم طرنات وضارنه تتهًً التً الضرنات

 لهن رابحه ػْقه تيتبر والتً وضروًاتها ٌٔ

.... 

 َسهى لن ولمًه....  القغر اٌل زمآ لٍسلّ

 الغباح ٌٔ ترنها أى وًص وماى اي ٌٔ ػوتها

 سهح بالقغر لٍست والسته أى ًلن ًًسوا

....  الذروج ًسم بضرـ القغر ٌٔ بالتجول لها

 وا....  الهضاُبه الهجًوٌه تلل هً اَي ولمي

 أػبح اال وماى ٌٔ تبقً ال اٌها ًًها َيلهه

 ال الصي ونالوها بهضاُبتها لٌٍل ولهً طبه

 .... الهجًوٌه تلل هً اَي....  الحرخرة ًي َمّ



 سؤالها ًَوي وهو َاسهٍي حجرة اٌل لٍتجه

 تحتؾي رواى لٍجس الباب لٍْتح....  ًًها

 ... تحتؾًها األرري هً وَاسهٍي َاسهٍي

....  رأته ًًسوا َاسهٍي ًي رواى لتبتيس

 از أى حلْتلل لو أٌا كبيا...:  بتلقأٍه وترزِ

 .... هتغسقًً وص ػساقتًا بساَه حؾي ناى

 اآلرر هو وآزم... ؿاحمة َاسهٍي لتًْجر

 قالت وا ًٌل ؿحماته نبح َستقى لن الصي

 .... الهجًوٌه تلل

 وهللا ههههههههه......:  بؾحل َاسهٍي

 اوووي رٍّْ زول....  وضمله اٌتً الينٍن

 ههههههههه ابسا نسا طوٓتص وا وهللا

 بقً ههضً اٌا كٍب....  احن ...: بإحراج رواى

 .... بيسَي اطوٓل ابقً سوسو َا



 هههههه...:  تؾحل وهً بإَهاء َاسهٍي

 .... رٍر ًٌل تغبحً...  رورو َا واطً

 وي واٌتً...:  الباب ٌاحٍه تتجه وهً رواى

 ... اهله

 آزم ٌنرات أوام َاسهٍي ُرٓه باب لتَلق

 .... قالته وا ًٌل َؾحل ناى الصي

 استاش َا اتأررت...:  بحسه له ًنرت وهً رواى

 ... زلوقتً نام الساًه ًارِ اٌت... 

 ...!! ٨ لسه الساًه...:  بإستَراب آزم

 اػلها... طوَة اٌسوجت سوري....:  بهرح رواى

 .... بٍته َرجى الراجل لها االٓالم ٌٔ نسا بتتقال

 اٌتً وهللا ههههههه....:  بضسة آزم لٍؾحل

 ..... كبٍيٍه وص

 .... هيهيههيهيهى نٍغرَة ال....:  بهرح رواى



 ؿحمته إرْاء َحاول وهو وتهجن بوجه آزم

 ... اقتلل وا قبل هسووً اٍُر زارل اٌا....: 

 لن بؾحل َبتسن وهو ُرٓته اٌل آزم لٍتجه

 ستْقسه قرَبا الهجًوٌة ٓتلل نبحه َستقى

 .... وحاله ال ًقله

 ًٌل وتجلس.... الَرٓه اٌل رلْه رواى لتتجه

 ُرٓه وي للذروج اٌتناره ٌٔ بهلل سرَرال

 .... ٓمرة لها لتأٌت....  الهالبس

 بقً...  ازم َا واطً...:  بذبج رواى

 .... هيرٓل اٌا...  الغبح االوؿه ٌٔ بتحبسًً

 تحته وٌسلت السرَر ًٌل وي رواى قاوت خن

 ٥.... وا طٍّ ٓيل تًوي وهً لتذتبأ

 سورَ وهو...  قلٍل بيس الَرٓه وي آزم لٍذرج

 هي...  َجسها لن ولمًه... الَرٓه ٌٔ بيًٍٍه



 َبحج وهو الَرٓه وي لٍذرج...  بالذارج اٌها

 .... ًًها

 .... َاسهٍي لَرٓه لٍتجه

 ...! رواى وضوٓتٍص َاسهٍي...:  بتساؤل آزم

 ...! لٍه... ال....:  بتساؤل َاسهٍي

 ٌٔ القٍها وص اػٌل....:  بإستَراب آزم

 ... االوؿه

 تموى وهمي...:  طٍٓا تتصنر وهً َاسهٍي

 ... وياها تقيس بتحب هً... ٓتحٍه زازه وى

 ...! اٍٍٍٍَه بتحب...:  بَؾب آزم

 هً آزم َا ويلص....:  بذوِ َاسهٍي

 .... القواٌٍي وتيرٓص



 لًٍسل....  بَؾب الباب ََلق وهو آزم

 له لتْتح....  تأزَبها ًَوي وهو لالسْل

 .... ْلباالس الهوجوز ُرٓتها باب ٓتحٍه

 ...! هًا رواى...  ٓتحٍه زازة...:  بَؾب آزم

 .... باطا ازم َا ال...:  بذوِ ٓتحٍه

 ... زازة َا هًا بتٍجً هً....:  بَؾب آزم

 هً باطا ازم َا اه.....ااا...:  طسَس بذوِ ٓتحٍه

 .... هًا وي وضتها اٌا بس... بس الغبح جت

 َا تبلًًٍَ رَت َا تاٌٍ جت لو...:  بَؾب آزم

 ... هًا القواٌٍي ًارٓه اٌتً.... زازة

 وهً...  باطا آزم َا كبيا...:  بسرًه ٓتحٍه

 .... ههضٍها تٍجً وا أول

 ًًها َبحج ٓتحٍه ُرٓه ًي بيٍسا آزم لٍتجه

....  َجسها لن ولمًه القغر ٌٔ وماى نل ٌٔ



 َبحج وهو بذوِ القغر جًٍه اٌل لٍذرج

 ٍجهالًت ٌْس أَؾا ولمي... وماى نل ٌٔ ًًها

... 

 أرجاء ٌٔ الهتواجس األوي ًٌل بَؾب لًٍازي

 آزم أوام بذوِ جهٍيا لٍتجهيو.... الحسَقة

 .... باطا

 زلوقتً القغر برة ررج حس ٌٔ...:  بَؾب آزم

!... 

 نل... باطا آزم َا ال....:  بذوِ األوي رٍٔس

 بيس زرل أو ررج وحسش وتأوًه البوابات

 .... حؾرتل

 ...! ٍٓي هً اوال... ازي...:  بإستَراب آزم

 وجسزا خٍابه َرتسي حتً ُرٓته اٌل آزم لٍتجه

 َتوقّ لن وًقله وقلبه ًًها للبحج وَذرج

 هً واَي...  َغٍبها قس وبها بها التْمٍر ًي



 ووًها ُرٓته اٌل ًلٍها طسَس بذوِ لٍتجه...! 

 َسرل أى قبل ولمي.... الهالبس ُرٓه اٌل

 اسْل ُرَبا طٍٓا الحم الهالبس ُرٓه

 أى بيس بذبج لٍبتسن....  قسوها اٌها سرَره

 وًها سذٍّ وقلب وأٌه اآلى َسور وا ٓهن

 بذبج لٍتجه....  االساس وي تذرج لن وأٌها

 واحسه ووره قسوها وي لٍقترب سرَره اٌل

 وي ناوال رواى جسس لٍذرج بضسها قام

 ٌٔ رأسها ربف ولحنها...  سرَره اسْل

 .... بألن لتغرخ....  سرَره

 َا لله وًمن رااااسً ااااااه....:  بألن رواى

 .... راااساااااااي نْرررره

 رواى َا وقلب ٍٓا بتيهٌل بقً....:  بذبج آزم

 ....! وماى نل ٌٔ ًلٍمً ازور ورلتًًٍ



 وا ربًا برٌس َا اَه وقلب....:  بذوِ رواى

 وستذبٍه نًت بس اٌا...ا...  وقالب َجٍب

 ... الغورػار وي

 .... ها ورػارػ...:  بذبج آزم

 همسب اوال كبيا أَوة....ا....:  بإَهاء رواى

 ... َيًً ًلٍل

 طملها ًٌل ؿحمته إرْاء َحاول وهو آزم

 لها...:  بذبج لٍرزِ.... وًه الضسَس وروٓها

ٌٔ اٌتً  لٍه الَلف بتيهٌل....  نسا اووي بتذا

!.... 

....  بابا َا راَْه الٌل زي وٍي...:  بتحسي رواى

 .... رالقًً الٌل وي الا وبذْص اٌا

 ... نسا بقً...:  بؾحل آزم

 .... ااا وبيسَي أَوة...:  بتأنٍس رواى



 ًاػْه قبله ٌٔ نلهاتها ارر آزم لٍلتقف

...  ٌهأٍا المالم ًي تتوقّ جيلتها طسَسة

 بيًّ َقبلها زال وا وهو بضسة وًه لٍقربها

 زوى ولمي ًًه االبتياز رواى لتحاول.... 

 هل...  َتحرك ال نالغذر ىٓما....  جسوي

 بْقساٌها إحساسه ًٌل َياقبها ونأٌه َقبلها

ٌٔ ...  ارر طيور بسارله ًَهو الوقت ٌْس و

 الًهو ًي َتوقّ لن ولمًه َتجاهله طيور

 ًٌل....  سازه َا بالحب الضيور أٌه....  بسارله

 ًًه االبتياز تحاول ناٌت التً رواى ًمس

ٌٍخ....  ػسره ًٌل بضسة تؾربه وهً  وا

 .... بضسة نالهها لٍتًْس...  ًًها وابتيس

 تيهٌل أو هتتحسًًَ وا ونل....:  بذبج آزم

 .... ًقابل هٍموى زا رواى َا وقلب ٍٓا

 اٌت...  اٌت....:  بغسوه تضهق وهً رواى

 .... االزب قلٍل



 رواى َا ولسه....  أَوة...:  بذبج آزم

ٌٍ نسا ًهلتً لو...  االزب قله وضوٓتٍص  تا

 ... نسا وره نل هياقبل اٌا

 تسبه وهً اواوه وي بذجل رواى لتجري

 لٍذْق االحهق هصا ٓيل واشا...  بسارلها

 ...! همصا بضسة قلبً

 لتذرج...  بسرًه الحهام اٌل تتجه وهً رواى

 وقلب ٍٓل ألًهل وهللا.... :  لساٌها له

 .... اجري واكلى

 له ٍََر الصي جًوٌها وي ؿاحما آزم لًٍْجر

 التً الؾحمه لٍجيل....  َوم بيس َووا حٍاته

 ًٌل وجسزا إلٍه تيوز كوَله لهسه آتقسها

 .... الهجًوٌه تلل َس



ٌٍ اَه....:  بضروز ٌْسه ٌٔ آزم لٍرزِ  الٌل تا

 اَه ٍٓا هتيهٌل تري َا...!  ٌهر َا هٍحغلل

ٌٍ  ....!+ وجًوٌه َا تا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 للَاَه حشًَه الٍوم كوال ُرٓتها ٌٔ ناٌت

 بضسة لها اطتاقت التً رالتها ابًه ًٌل

 التهن تلل نل واى برَٓه اٌها وتأنسة هً...

 .... رقأ ًألتها وي الٍها الهوجهة

 الحسَج تًوي وهً هٍحن ُرٓه اٌل لتصهب

ٌٍ...  بذجل الباب لتقرق.... ويه  وٓتح خوا

 ٌٔ رٍر...!  اسراء...:  بإستَراب لٍرزِ هٍحن

 ...! حاجه

 وياك اتملن ًاوزة نًت...:  بذجل اسراء

 .... طوَة



ٌٍ واطً....:  بإَهاء هٍحن  ٌٔ وهجٍلل خوا

 .... ٌتملن الغالوى

 الغالوى اٌل تتجه وهً بذجل اسراء لتووّ

 ....ٌٍ  لٍجلس...  رلْها هٍحن وشهب خوا

 .... قلٍال وًها بالقرب

ٌٍ نًتً...:  بإستَراب هٍحن  َا اَه ٌٔ ًاوزا

 ...! اسراء

 أى اقولل ًاوزة نًت اٌا... اٌا....:  بذجل اسراء

 .... ونلووه رواى

ٌٍ....:  بَؾب هٍحن ...  ونلووه هتقوٌل تاااا

 ...! اٍٍٍَه زا اوبارح حغل والٌل

 هٍحن َا قساوً اتذقْت هً...:  بهسوء اسراء

 ناٌت زي...  بتهحل اسهها حاجه وٍْص... 

 زا ًَبق وستحٍل ووٍار اٌا قساوًا ورًوبه

 .... تهحٍل



 الرًب بتهحل تموى وهمي...:  بَؾب هٍحن

 قساوً سٍرتها وتجٍبٍص رَت وَا...  ًازي

ٌٍ  ... اسراء َا تا

 تقول ًٍٍٍٍب....:  األرري هً بَؾب اسراء

 هتْؾل اوتً لحس..!  اَه اٌت...  ًلٍها نسا

 سًٍي ٥ سبتًً كب...!  وبتحسص نسا

 سهاًه ًلٍا رٓيت حتً أو وضوٓتًٍص

 ٌٔ تٍجً لمي....  واطً وقولت لٍْوىالت

 وتقول ارالقها وًارِ وربٍها اٌت الٌل ارتل

 اٌت ولو....  هٍحن استاش َا الااا َبقً نسا ًلٍها

 بمرة لٍها وهروح هسمت وص اٌا هتسمت

 اٌل اتجهت خن....  حاجه نل وًها اًرِ

 ... بإطهٓساز له ٌنرت أى بيس ُرٓتها

 تلل تيًً واشا. ... ارر ًالن ٌٔ ناى هٍحن أوا

 أى حتً زوى سًوات ٥ بترنتًً الهجًوٌه

ٌٍ تيلن اال...!  الهاتّ سهاًه ًٌل ترٓى  ا



ٌٍ َوم نل نًت نابح اًا  حتً وضاًري وا

 اٌا....  اطير بها لها البوح ألستقٍى تمبر

 ال ػٍَرة ناٌت ولمًها الغَر وًص اًضقها

...  وضاًرها الوقت شلل ٌٔ تقرر أى تستقٍى

 ستبقً هل بًْسها وتقرر تمبر حتً ترنتها

 ورحله ٌٔ ًابر حب وجرز نًت اٌا ام ويً

 َمي لن أٌه اآلى لٍتأنس....!  تلل الهراهقه

 وًٍه استياز ولمًه....  لها ًابر حب وجرز

 هتروحلها اسراء...  روااااى...:  بغسوه لٍرزِ

 ... !! بمرة

 لٍْتح....  اسراء ُرٓه ٌاحٍه بَؾب لٍتجه

 ًٌل بضسة تبمً لٍجسها... بَؾب الَرٓه

 ... سرَرها

 تسرل ازاي اٌت...:  رؤَته ًًس بَؾب اسراء

 .... تستأشى وا ٍُر وي نسا



 بضسة نتْها وي َهسمها وهو بَؾب هٍحن

 وص....  هتروحً وص رواى ًًس ورواح....: 

 بًْسً واٌا للجاويه اال البٍت وي هتذرجً

 بَؾب لٍتابى...  وهجٍبل اسراء َا هوػلل

 ووؿوو رااااالع وتًسً....  اٌلً وػوت

 روااااى اسهها راله بًت لٍمً واى زا رواى

 ....! ٓااااههه

 .... حاؿر حاؿر...:  بذوِ تووّ وهً اسراء

 طسَس بَؾب ُرٓتها وي هٍحن لٍذرج

 وجرز َمي لن ألٌه الْرح بهضاًر وذتلف

 ًضقها نن....  حٍاتها ٌٔ ًابرة ًالقه

 ًٌل اَؾا طسَس وحسى...  زأها وسٍيضقها

 هصا نل ٓيلت اٌها هي التً الوحٍسة أرته

 واشا رواى تيلن اال.... الضذع هصا لتتسوج

 َيضقها نن تيلن اال....  أجلها وي اسالم ٓيل



 زووو لتًسل....  بسببها الهضًْ ٌٔ االى وهو

 .... أرته َتصنر وهو بضسة هٍحن

....  ُرٓتها ٌٔ بضسة تبمً ناٌت.... اسراء أوا

 أى ًلٍها َجب....  وا طٍٓا رلهابسا لتقرر

 وابًه ػسَقتها رواى أجل وي هصا تْيل

 ....+ الوحٍسة رالتها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 هاتْها تتْقس سرَرها ًٌل تجلس ناٌت

 ٌٔ زٓرت...  وًه اتغال لٍأتٍها...  الجوال

 َا اصَل... الو...:  وبااله بال ترز أى قبل ؿٍق

 ... وحهس

 اَه ًاوله...:  بذبج األرري الجهه ًٌل وحهس

 .... اوووي وحضتًًٍ...  حببتً َا



 الزم حاجه ٌٔ ناى... وحهس...:  بؾٍق وٍار

 ... تيرٓها

 ...! اَه...:  بإستَراب وحهس

 ٌٔ ًضاى بمرة ٌتقابل الزم...:  بؾٍق وٍار

 ... اقولهالل الزم وههه حاجه

 اقولل ًاوز نًت نهاى أٌا...:  بذبج وحهس

 ... وههه اجهح

 الهياز ٌحسز بمرة تهام...:  بؾٍق وٍار

 ... نآٍه اي ٌٔ وٌتقابل

 تغبحً....  حببتً َا تهام...:  بذبج وحهس

 ... رٍر ًٌل

 ... اهله وي واٌت...:  بؾٍق وٍار

 وهً بؾٍق وتتًْس...  ويه الذف لتَلق

 ....+ الَس ٌٔ اليالقه تلل إٌهاء تًوي



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~ 

 ناٌت...  سواها َرَس َمي لن...  بها َحلن ناى

 بمل بحٍأها بجًوٌها...  َيضقه الصي ٌْسه

 وي َرَس َمي لن...  َسحره ناى بها طٍّ

 ....+ رواٌه سوي السٌٍا

 .... أَسَه حرك الهرَؽ

 الَرٓه ٌٔ الههرؿات احسي بها ٌققت

 بسرًه حوله األكباء لٍتجهى....  ًاٌل بغوت

.... 

 الهتذغع أزهن زنتور نلن...:  االكباء احس

 ....! ابًً َا بسرًه زي الحاله ًالج ٌٔ

 الهاتّ اٌل وسرًا الههرؿٍي احس لٍجري

 حتً أزهن زنتور لٍملن الهضًْ ٌٔ الهوجوز

 .....+ َأٌت



+~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 اربيه....  بارك اللهن هللا طاء وا بقً جهاًه

 وويرٓص الرواَه َضوٓو الّ ورهسٍي

 ...+ � المووًتات ٌٔ ًًها رأَهن

 1���� واالًصار الحجج ًٌل سلهوٌل بجس ال
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 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤واليضروى السازسة الحلقة

 + ❤ واليضروى السازسة الحلقة

 بيٍسا الهْتاح واروى...  قلبل باب ًٌل اُلق

♥ ��+ 

 وا بيس وسرًا الهضًْ اٌل ازهن اتجه

 إطارة وتلل....  َسه حرك ماسال أى أربروه

 وسرًا لٍسلّ....  بذٍر سٍموى بأٌه وبضرة



....  القبً رزأه ارتسي وا بيس اسالم ُرٓه اٌل

 قْغه حاله وٓحع وسرًا بْحغه لٍقوم

 الَرٓه وي قلٍل بيس ررج....  وقلبه الغسري

 .... طسَس ببماء واجسة لتقابله وتهجن بوجهه

 ...! تورزن َا لسه وال ٓاق ابًً اسالم -

 .... ٍُبوبه ٌٔ زرل...  لالسّ....:  بحسى ازهن

 ... اسالاااااااااااااام...  ابًً...:  بغراخ واجسة

 وسام َا اكهًً....:  تهسٔتها َحاول وهو ازهن

 هٍبقً هللا طاء اى...  الذقر ورحله ًسي هو

 .... نوَس

 ًاوزة اٌا...  ابًً ًاوزة اٌا....:  ببماء واجسة

 .... زنتور َا ارجوك....  اطوٓه

 ... وسام َا حاؿر....:  بإَهاء ازهن



 أى واربرها....  الههرؿات احسي ًٌل لًٍازي

...  الَرٓه اٌل للسرول ويقن زي تيقٍها

 بضسة تبمً وهً واجسة ويها لتصهب

 الوحٍس ابًها حال ًٌل وتحسر طسَس وروِ

+..... 

 اٌل لٍتجه الهستضًْ وي ررج....  ازهن أوا

 وا بيس لَرٓته لٍصهب....  وًها قرَبال وًسله

 ًٌل لٍستلقً....  ٌأن الجهٍى أى تأنس

 رقْت التً حبٍبته ٌٔ َْمر وهو سرَره

 الهضًْ ٌٔ تيهل رآها َوم اول وي قلبه

 سوَا شنرَاتهن جهٍى تصنر....  نههرؿه

 اتجه وًه وًً زوى...  سيساء ناٌوا ونٍّ

 لٍوما ػباح ٌٔ رآها التً الْتاه تلل اٌل ًقله

 الضٍّ...  الحس هصا اٌل همصا تضبهها نٍّ... 

 الْتاه تلل أى هو بمالهها الهذتلّ الوحٍس

 حبٍبته َهًً ًمس وحجبه الٍوم رآها التً



 ٌْسه هو الضبه ولمي...  وحجبه ٍُر ناٌت

 الغساو وي رأسه لٍهسل....  طٍّ نل ٌٔ

ٌٍ اقتحهه الصي  .....+ ًهٍق ٌوم ٌٔ وشهب خوا

 وػل لها بضسة تبمً بهبجاٌ تجلس ناٌت

 ... الوحٍس ابًها حال إلٍه

 ابًً َا ٓوق...  اسالم َا ٓوق....:  ببماء واجسة

 هتبقً وص...  قلبً وتتيبص ًلٍل بالله

 ٍُرَل ولٍص اٌا حبٍبً َا نهاى وابوك اٌت

 بس اَه اقول....  بَؾب لتتابى....  زلوقتً

 َا لله وًل...  السبب ناٌت الٌل لله وًها

....  صباله كليت كٍبه بًت ٓمرتها.. . رواى

 ...... ًلٍل بالله اسالم َا ٓوق...  ببماء لتتابى

 ػوت َسهى ناى...  ارر ًالن ٌٔ ناى هو أوا

 حبٍبته وتسب ويه تتحسث وهً والسته

 لٍَؾب...  حٍاته ٌٔ ٍُرها َيضق لن التً

 زوى ولمي ًًها َسآى أى َحاول وهو بضسة



 سٍٍْق وتً يلنَ ال ٍُبوبه ٌٔ ٓماى جسوي

 ُؾبه وي َْيله أى استقاو وا ولمي...  وًها

 ونأٌه...  َسه اػابى تحرَل هو أحالوه زارل

 وال ٍُبوبه ٌٔ َموى أى حتً َستقى لن

 لو رواى َا اه....  َحهٍها أو ًًها َسآى

...  احببتل نن...  الٍمً اطتقت نن تيلهٍي

 الصي وجًوٌل القوَل لضيرك اطتقت نن

 َحلن...  ويها ٍُبوبته ٌٔ ناى...  بضسة أحببته

 زٓآهن بٍوم وَحلن ًروسته َتذٍلها...  بها

 6... بيس َحسث لن الصي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 الهواء َضير هل....  ُابة تحترق ًًسوا

 +�؟ بالوحسة

 الهْاجات وي باليسَس وحهل جسَس ػباح

 ....+ رواَتًا ألبقال المحٍرة



 زلّ...  الهيتاز بَروره يهوزةاله ونيازته

 أٌه زأسه وخقه ويهوز ُرور ٌٔ طرنته اٌل آزم

 ... االٌنار َذقّ ناليازه

 الضرنه ٌٔ كابق اًٌل ٌٔ ومتبه اٌل لٍسلّ

....  اَؾا وجهالها ارتْاًها ٌٔ البرج تضبه التً

 تهلٍه وهً بأزب رلْه رؿوي  لتصهب

 ... الٍوم وواًٍس

 إًقاءه وي ؿوير  اٌتهت وا بيس بإَهاء آزم

 اتْؾٌل...  رؿوي َا تهام...:  وواًٍسه جسول

 ... بتاًتً القهوة وابيتٌٍل اٌتً

 ... ًٓسم َا حاؿر....:  بإَهاء رؿوي

 ًٓسم َا ػحٍح اه...:  طٍّ لتتصنر ًازت خن

 ... حؾرتل ًٌل سأل ولٍس استاش.... 

 ...!! وغر ٌسل ولٍس...:  بإستَراب آزم



...  باللٍل اوبارح ًٓسم َا أَوة...:  بإَهاء رؿوي

 ٌٔ ووجوز حؾرتل ًٌل بالْوى وسأل

 ...! أل وال الضرنه

 أوا...  رؿوي اٌسه َا واطً...:  بجسَة آزم

ٌٍ َملهل ٌٍ قولٍله تا  ... الضرنه ٌٔ ووجوز ا

 ومتبها اٌل وشهبت بإحترام رؿوي اووأت

 .... ًهلها لهتابيه

 بضسة وستَربا ناى...  آزم ومتب بسارل أوا

...!!  وغر اٌل وجسزا ًاز الهسه تلل نل بيس. ..

 األٓمار تلل نل لًٍْؽ...!!  به اٌت الصي وا

نتراث زوى ًهله لٍتابى وَيوز راكره وي  ا

....٢ 

ٌٔ  ....+ الضرنه وي األرري الجهة و

 وحشًَه جازه واخقه بذقوات َاسهٍي زلْت

 بهٍام نيازته ًهر لٍحٍٍها...  ومتبها اٌل اَؾا



 لتتابى وجلست....  له هً تتلتْ لن واؿح

 األرري هً لهار زلْت قلٍل بيس....  ًهلها

 الهرة تلل ولمي تتٍَر لن الهيتازه بحلتها

 زازت الضمل زأرَه كبٍه ٌنارة ارتست

 لتسلّ....  ًًٍٍها جهال وارْت بله القٍي

نتراث زوى األرري هً جازة بذقوات  ا

 ًًها والههًسسات الههًسسٍي لحسَج

 .... وًها َتهنوسذر  وؿحمهن

 ػباح...:  لهمتبها تتجه وهً بإبتساوه لهار

 ... سوسو َا الذٍر

 ػباح...:  األرري هً بإبتساوه َاسهٍي

 ورة اول اٌتً زي الًؾاره اَه...  لٍهو َا الذٍر

 ...! تلبسٍها

 حبٍت بس ورة اول وص ال...:  بجسَة لهار

 ٌؾارات بلبس وص ٓترة بقاٌل ًضاى البسها

... 



 ٌنرك ًٌل سالوه الّ...:  بإبتساوه َاسهٍي

 ... جهٍلتً َا

 .... ػاحبً َا حبٍبً...:  بهرح لهار

...:  بهساح اآلرر هو الحوار ٌٔ ًهر لٍتسرل

 ..... وػل بوتر هاري ارٍرا

نتراث بيسم لهار  طٌَل اطوِ راحه اٌا....:  ا

 ... سالم.... َاسهٍي َا

 ال ورة ألول... بإستَراب لها ًَنر وترنته

 تْيل ناٌت نها تؾحمه أو ًلٍه يغبتت

 اٌل االرر هو شهب....  الهجًوٌه بحرناتها

 لٍجسها الٍها وٌنر....  ًهله لٍمهل ومتبه

 احس اي اٌل أو إلٍه اإللتْات زوى بجس تيهل

.... 

 ورة اول...!  زي والها...:  ٌْسه ٌٔ ًهر

 هو اهتهام بيسم تابى خن...!  نسا اطوٓها



 َههًً الٌل نل اٌا...  بٍها ٌوال  واٌا....   اآلرر

 َا بقً أوتً...  زي قساوً قاًسه الٌل القهر

ٌٔ َاسهٍي ٌٍ تير  .... بيضقل ا

 الصي الورق إٌل أرري وره اٌناره لٍوجهه

 ٢... ًهله لٍمهل وًاز اواوه

 وًضَل بيقل تيهل ناٌت....  َاسهٍي أوا

 نل ولقلبها لها َحسث لها تيلن ال...  حشَي.... 

 هصا تًسً أى ٓمرة ترٓؽ لها....  هصا

 تْمر أى زوى ًهلها وتتابى بجاسر الهسهً

 .... به

 تْمٍر قاكيا الذارج وي اليهال أحس لٍأٌت

 وًهل لها بهٍام ًهر وٌنرات َاسهٍي

 .... وماتبهن ٌٔ الجهٍى

 ...! ٍٓي لهار البضهًهًسسه-



 لهار اٌل خن ووي للرجل الجهٍى ٌنر

 هل األرري هً ٌنرت...  بإستَراب

 .... بإستَراب

 ... ! لهار اٌا...  ٌين-

 َا ًاوزك بره واحس ٌٔ  .... : بجسَة الياول

 ... قرَبل أٌه بٍقول بضههًسسه

 ...! قرَبً....:  بإستَراب لهار

 وماٌها وي تًهؽ وهً بإستَراب له لتووّ

 .... للذارج وتجهه

 بسذرَة بالهمتب الههًسسٍي أحس لٍرزِ

 .... ركَيب حس لقٍتً ارٍرا....: 

 ًهر بًٍهن وي نالوه ًٌل الجهٍى لٍؾحل

نتراث زوى اآلرر هو ؿحل الصي  لهضاًرها ا

 ارزٓت َاسهٍي بًٍها....  طٍّ اي اٌل أو



 وص قاًس اٌت وا احسي وص...:  بَؾب

 ... تيبرك الٌل الٌق

 رَت َا َاسهٍي اٌسه...:  بَؾب الرجل

 ... وتتسرلٍص

 ... و اتسرل ال...:  بَؾب َاسهٍي

...:  وبااله بال ترزِ وهً نالوهن لهار يتقاك

 اٌل ٍُر حٍاتل ٌٔ اَه ًهلت بقً واٌت

 .... ًلٍا تترَق قاًس

 الهًموطه السوي ارر ًٌل....:  بسذرَة الرجل

 .... لساى لٍها بقً الهسترجله

 ٌنرت.... نالوه ًٌل وجسزا الجهٍى لٍؾحل

...  ًهر بًٍهن ووي َؾحموى وهن إلٍهن لهار

 اٌا السرجه ألهصة....  وا طٍٓا هازارل لًٍمسر

 حتً أو تتملن وال همصا تؾحل حتً قبٍحه

 الهمتب وي لهار لتذرج...!!  ًًً تسآى



 بسءت وزووًها بؾٍق تتًْس وهً وسرًه

 وا بضذع تجري وهً لتغقسم....  بالهقول

 زوى تبمً وهً األرؼ ًٌل لتقى.... 

 ....  توقّ

 .!.. نوَسه اٌتً لهار...:  بلهْه ًهار

 أَوة...ا...:  الًهوؼ تحاول وهً ببماء لهار

 ... باٌل وذستص اسْه

 اَسَل هاٌت....:  لهساًستها َسه َهس وهو ًهار

 .... اساًسك

....  وساًستل وحتاجه وص....:  بَؾب لهار

 ٌٔ سٍبوٌٍ...  حس وساًسه وحتاجه وص

 .... اتذًقت اٌا حاااااٌل

 اإلستَراب ٌنرات تحت بَؾب لهار وقاوت

 اػابها وا َيلن ال ٓهو... ًهار وي الحسىو

 .... اليغبٍه تلل لمل حسث وواشا



 رارج اٌل ببماء تجري وهً لهار شهبت

 تشَس ناٌت ًًها قالوه وا تصنرت نلها الضرنه

 وي ًلٍها لٍحمهوا هن وي....  بمأها ٌٔ

 ٌحي لهاشا....  طيرها أو والبسها أو طملها

 ... الحس لهصا الهناهر َحب وجتهى ٌٔ

 اٌل لتتجه....  بذاكرها َجول وا هصا ناى

 احسي ٌٔ وتجلس بالضرنه الهحٍقة الحسَقه

 َحسٌها لن....  وحسى بضسة تبمً أرناٌها

 بضسة احسٌها وا....  ًًها قالوه وا أو ؿحمهن

...  ًًها سٍسآى ربها أٌه هًت الصي ًهر هو

 َراها....  َتٍَر لي وحلهن أٌه اتؾح ولمي

 تضير لن....  وحلهن لٍهاً وَؾحل وحلهن

 نتْها ًٌل توؿى َس وجست ًًسوا اال بًْسها

.... 

ٌٍ اٌت....:  بَؾب لهار لتلتْت  ًاوز اٌت...  تا

 .... نهاى اٌت ًلٍا تترَق جاي...  اَه وًً



 الضسَسة وساوته أههرت بإبتساوه ًهار

 التجهى وي جاَلل وْترَه َا بقً....:  للَاَه

 وازرل  .... ٓلاطو ًضاى إلنتوبر الذاوس

ٌٍ أساس ًٌل الضرنه  َرؿو ًضاى ًهٍل ا

 ًٌل ًَازَلل حس نهاى وابيت...  َسرلوٌٍ

ٌٍ أساس  تقليً ترؿً ًضاى قرَبل ا

ٌٔ....  تضوًًٍٓ  ٌٔ سٍبًً تقولٌٍل االرر و

 احسٓها كب...!!  ًلٍا تترَق  وجاي حاٌل

 زي اَه وياها اًهل وال رٌب َا زي بقوبه

 .... العر تلهٍح وياها ٌآى وص

 بمأها وسف وي بضسة ؿحمت ًًها رُها

 لٍجلس واتجه وقوال ًهار لها لًٍنر.....

 .... بجاٌبها

...  تقلى الضهس رٌل نسا أَوة....:  بهرح ًهار

 ...! لٍه بتيٍقً نًتً آهن بقً وهمي

 ... وٍْص....:  بجسَة لهار



 ...! لٍه وسًلل ووٍْص....:  بهرح ًهار

 بقل ههههههه...:  ةبضس وجسزا لهار لتؾحل

 .... نْاَه بقً

 لها اال هسٍبل وص اٌا وا ال....:  بؾحل ًهار

 .... لٍه زًالٌه اٌتً اًرِ

 ...! لٍه ٍٓل اخق واٌا....:  بتًهٍسة لهار

 بساَه نسا تقوٌل تقسري...:  بجسَة ًهار

 .... ػساقه

 واى....:  ػسقه تستضّ له تًنر وهً لهار

 ...!! أل قولت

 الضرنه َوم نل هجٍلل ًازي...: . بحقه ًهار

 َيرٓو والههًسسٍي الهوهٍْي نل وا لحس

 هٍقليو وكبيا....  اػسقاء بس وص اًٌا

 واٌا... بيؽ بًحب أو وذقوبٍي اًٌا ًلًٍا

 .... هغسق وا بغراحه



 .... بقً تهسَس زا...:  بَؾب لهار

 وًٍْيص اٌتً وجًوٌه َا...:  بؾحل ًهار

 ... ابسا ويانً بهسر حس

 قازرة وص اٌا ًهار َا وهللا...:  بتًهٍسة ارله

 وص ػساقه بيالقه لو حتً...  حس ٌٔ اخق

 ... اسْه اٌا وهللا قازرة

 وقليتص لو...  جرٌب كب....:  بتْهن ًهار

 اتملهً ساًتها ابقً لٍمً الهحاٌل الغسَق

... 

 لٍه اٌت....:  بإستَراب له تًنر وهً لهار

 ...!! وغهن

 اٌا بغراحه أػل...  صوٍْ...:  بحقه ًهار

 ولٍص نسا ًضاى حس ٌٔ بحق وص نهاى

 .... اسمًسرَه ٌٔ او هًا سواء نتٍر أػحاب

 ...!! ٍٓا واخق واٌت....:  بإستَراب لهار



 جسًًتل طوٓت ًضاى اَوة....:  بإَهاء ًهار

 وي...  اروَا وًهر ػاحبتل َاسهٍي وى

 ... ٍٓمً واخق واٌا ساًتها

...:  بإَهاء بيسها لترزِ....  بضروز لهار

 ٓمرت لو بس اػسقاء هًبقً...  ووآقه

 حبٍبً أو رقٍبً اٌل الضرنه وي لحس تقول

 ... وازًٓل هقتلل ساًتها اٌا

 لحس هقول وص وتقلقٍص...:  بؾحل ًهار

.... 

 ًهار َراها ورة ألول ػازقه بإبتساوه لهار

 جهٍله تموٌٍي نٍّ...  بضروز لها لًٍنر....

 حٍاٌت ٌٔ رأَتها وابتساوه ؿحمه بأحٌل همصا

.... 

 ...! ٍٓي روحت...  ًهار...:  بإستَراب لهار



 بًقول نًا.... وٍْص ال...  ها...:  بإٌتباه ًهار

 ...! اَه

 اٌا...  ػسَقً اٌل بها بع...:  بحسى لهار

 ... حاجه ٌٔ رأَل ارس ًاوزة

 ...! قوٌل...:  بإستَراب ًهار

 َيًً..!  حضهو اٌا هو...:  حشًَه بتًهٍسة لهار

 ...! وحضٍي ولبسً طمٌل للسرجاٌت

 ....! نسا قال وٍي...:  بَؾب ًهار

 الٌل اٌا وٍْص...:   ُؾبه وي بإستَراب لهار

 ....! بسأل

 أى قبل بأًغابه التحمن َحاول وهو ًهار

 ٌسبً بهسوء لٍرزِ.... هصا لها قال وي َقتل

 باليمس...  وحضه وص اٌتً...  لهار َا ال...: 

 ... حلوَي وص لٌلا هن



 ...! وٍي هن...:  بإستَراب لهار

 للتحمن وحاوله ٌٔ بؾٍق َتًْس وهو ًهار

 الٌل او...  نسا قالولل الٌل....:  بأًغابه

 احٌل اٌتً....  بغسق لٍتابى....  نسا طاَْل

 وص...  ٓالغو نلهن ػسقًًٍ... نلهن وًهن

نبر لالسّ وزا الضمل ٍُر طاٍَْي ....  ُلف ا

 ٌٔ طوٓتها بًت احٌل اٌتً ًػسقًٍ بس

 .... حٍاٌت

 ًهار قاله لها الذجل وي لهار وجه لٍحهر

 اتأررت اٌا...  احن...:  بذجل لترزِ....  ًًها

 ... ازٌل ًي....  اروح الزم...  الضَل ًي

 بٍسها ًهر لٍهسل وجلسها وي لهار وقاوت

 اوتً طَل هتذلغً...  استًً... :  وسرًا

!... 



...  6 الساًه...:  َسها حبتس وهً بذجل لهار

 ...! لٍه

 اًسول رأَل اَه...:  جصابه بإبتساوه ًهار

 .... الَسا ًٌل

 نسا بس...  ووآقه وههن...:  بتْمٍر لهار

 ...! هيقلل وص

 وولمٍص اٌتً ًقلًًٍ...:  بؾحل ًهار

 ... زًوة

 وهً بسرًه وتصهب بذجل لهار لتؾحل

...  وجسزا الضرنه لسارل ناالكْال تجري

 جسَسة وبساَه بحب أخرها ٌٔ ًَنر ًهر تارنة

 ..... بسارله تًهو

 هحبل نسا طمٌل...:  ٌْسه ٌٔ ًهار لٍرزِ

 .....+ وجًوٌه َا اوزًه َا



 وهً باليهل لتلحق تجري ناٌت لهار أوا

...  الهمتب وي ررجت وا ًمس سيٍسة

 ػسَق َْههها طذع لها سٍموى ارٍرا

 هاَتجًبو الصَي الجهٍى ًمس ويه تتحسث

 .... تذٍْه أو الجهال تْتقر ٌنرهن ٌٔ ألٌها

 ٌنرات تحت الهمتب اٌل لهار لتسرل

 تلل ابتساوتها وي الهستَربٍي الههًسسٍي

 وقوال لها ٌنر الصي ًهر بًٍهن ووي

 زوى ومتبها اٌل لهار لتتجه...  بإستَراب

 تابى اآلرر وهو...  ًهلها وتتابى إلٍه اإللتْات

 بٍي وي هٍامب لٍاسهٍي ًَنر وهو ًهله

 ....+ واآلرر الحٍي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~ 

 وي ألجل تقاتل لن إى..."  الحب ًي َقال

 "+ ♥... رسرته اشا تحسى ال...  تحب



ٌٍ اربرتل لو واشا  رقْتل لو واشا...!  احبل ا

 وا وهللا....! ) قلبً ٌٔ وربٓتل اليالن وي

 1(�� حاجه هٍحغل

 تْتح وهً لبتماس رحهه استٍقنت

 ٌنرت....  بجاٌبها ٌأن لتجسه السوزاء لؤلؤتٍها

 كبٍيتل ًمس وسٍن اٌت نن... وقوال له

 وتضبه ٌأن واٌت حتً وسٍها...  ٌأن واٌت

 َضبه بل....  برأتهن ٌٔ نحٍرا االكْال

 نل أرص الصي الغٍَر ابًه اَاز بالتحسَس

 بمل نحٍرا إلٍه تًنر هلت....  والسه ًي طٍّ

 اقتربت وًها ارازه زوى... وتْاػٍله والوحه

....  ٓهه ًٌل ػٍَرة قبله وكبيت إلٍه ببقّ

 أى قبل وسرًه بذجل بيسها ابتيست

 الحهام اٌل واسرًت...  وَراها َستٍقم

 .... االحهر وجهها نسً الصي بذجلها تذتبّ



 تشَي نبٍرة وابتساوه ًًٍٍه ٓتح احهس أوا

 طير... . وبوجهه به تتأول وهً رآها...  وجهه

 لو َوز ناى....  تقبله وهً الغٍَر وبْهها بها

 ًضقه لها وَحبت هصا ٓيلت حًٍها َلتههها

 أراز ولمًه...  السابق ٌٔ ًرٓته نها لٍس وأٌه

نحر َحرجها اال  احهس لٍؾحل....  هصا وي ا

 بسرًه جرت ونٍّ رجلها َتصنر وهو بضسة

 .... وًه لتذتبّ الحهام اٌل

 هغبر اوتً لحس..: . بتًهٍسة احهس لٍرزِ

 ...!+ اوتً لحس...  رحهة َا ًلٍمً

ٌٍ  لتجس الحهام وي رحهه وررجت خوا

 .... بالَرٓه ووجوز ٍُر وأحهس ٓارُا سرَرها

 ٍٓي راح هو...:  بإستَراب ٌْسها ٌٔ لترزِ

!... 



ٌٍ ....  باألسْل طجار ػوت وسهيت خوا

 روٓها قهه ٌٔ وهً وسرًه رحهه لتًسل

 لتجسه....  طٍّ له ثَحس اى وي احهس ًٌل

 ....+ ُرَب طذع وى َتضاجر

 أٌا احهس استاش َا وهللا...:  بذوِ الرجل

 لحؾرتل ازي جاي بس اٌا...  زٌب ولٍص

نتر وص االستسًاء جواب  ... ا

 استسًاء...:  بَؾب الرجل َهسل وهو احهس

 ... ابًً تاااااارس اَه َيًً...  ازااااااااي

 الٌل هً لهحمهها....:  ٌْسه َحرر وهو الرجل

 .... باطا احهس َا هتقرر

 بسرًه الرجل لٍجري....  بَؾب احهس لٍترنه

 .... وًه هربا



 َبمً وهو بوهي الباب ًٌل احهس استًس

 بذوِ رحهه لتجري....  ورة ألول بضسة

 .... طسَس بذوِ لتسًسه اتجاهه

 رحهه َا وًً ابًً تارس ًاوزة....:  ببماء احهس

 وسٍبهاش اووتها الزم ناى**** ال بًت.... 

... 

 احهس َا اهسي...:  تهسٔته تحاول وهً رحهه

 بس اهسي...  هتارسه وص هللا طاء اى... 

نٍس الهحمهه  بتيهله ناٌت الٌل تيرِ أوا ا

 تحتْم أٌها هتسهح وا ًهرها زواى ابًها ٌٔ

 .... بٍه

 اكول لو...  بمرههااااا اٌا....:  بَؾب احهس

 ٓلوس نلبه زي زي لٌلا....  ههوتهااا اووتها

 .... الْلوس ًضاى حاجه اي بتيهل



 وي اَه وستٍْسة وهً...:  بإستَراب رحهه

 .... بإَاز احتْاهها

 هتساووًً اٌها وستٍْسة....:  بَؾب احهس

 ًازي ابًها وقابل ٓلوس هتقلب...  ًلٍه

 .... بالًسبالها

 هصا أم تْيل أى َيقل نٍّ...  بغسوه رحهه

 ...! بإبًها

 وص واٌا....:  األرري هً بَؾب لترزِ

 .... ابًً وي طيره تهس هسهحلها

 .... وتساؤل بإستَراب لها ًَنر وهو احهس

 ابًها وص إَاز....:  بَؾب هً لتمهل

 اوه وهْؾل اوه اٌا بس ولسته هً ػحٍح...

 .... نله اليهر هربٍه الٌل

 إرْأه حاول نبٍر وهٍام بحب احهس

 ...! ركًه كول وراٌت وهتْؾٌل  ....:



 ...! ٍٓي اَاز هو...ه...:  وتيحلن بذجل رحهه

 إَاز....: وًه وتهربها رجلها ًٌل بؾحل احهس

 .... الهسرسه ٌٔ

 وهً لترزِ...  واطً...  احن....:  بإَهاء رحهه

 قغسي احن...  احهس َا ًلْمرة....  طٍٓا تتصنر

 َروح القْل بتذٍر الهحمهه احهس استاش َا

 .... تحمن وا قبل وٍي وى

 ُاَه ٌٔ جيلته ساحره بإبتساوه احهس

 وٍْص وًلْمرة...  ًارِ اٌا...:  الوساوه

 .... استاش لجوزها بتقول واحسة

 اٌا كب....:   نيازتها وتهرب بذجل رحهه

 .... الْقار اجهس هروح

 ناى هو بًٍها وًه تتهرب وسرًه وقاوت

 الصي رجلها وًٌل ًلٍها بضسة َؾحل

 اًضقل ػبحتا نٍّ....  بضسة َيضقه



 حوي بًات جهٍى أى آوي الصي اٌا...  همصا

 َرَسوى ٓقف الحب َستحقوى ال رأًات

نً اػبحت نٍّ....  الهال  همصا وذتلْه ارا

 ونأٌه لْتاه أرري ورة قلبً زق نٍّ... 

 ستيضقها التً هً تلل هً أٌها َذبرٌٍ

 وقيت حتً اٌل تضير أى زوى حٍاتل كٍله

 ذجلهاب...  حبها ٌٔ َوم نل وتقى

 وا نل...  ٍٓها طٍّ ونل وكْولتها بجًوٌها

ٌٍ هو اآلى به اطير  أى اآلى وًص ارَس ٓقف ا

نوى  ....+ قلبً رحهه َا االبس واٌل لمً ا

 الهرة تلل وذتلّ بضيور َضير احهس ناى

 جسَس لضيور بساَه...  ًضق بساَه ناٌت... 

 طيوره نل ًمس رحهه تجاه بسارله َتولس

 هل ولمي....  ويح بًات تجاه وكًوٌه

 لليضق بسارله وًَهو هصا طيوره سٍستهر

 7...! آرر رأي للقسر ام....! 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 +� ػسقًً َساك ػًى... وأًصرٌٍإٌترنتل

 .... جٍسا ٓههتها ٌنرة لها ٌنر

 ...! اوػلل ًضاى رلغتً...:  ببروز لٍرزِ

 صو اٌا...:  اليتاب تحهل بًنرات اسراء

 اروح بيرِ طمرا َوػلًً حس وحتاجه

 ... لوحسي الجاويه

 وتيغبًٍٍٍٍٍص اسرااااااااء....:  بَؾب هٍحن

 ... اوػلل ًضاى َالاااا اتْؾٌل... 

 لتووّ....  ػوته وي بذوِ اسراء اٌتْؾت

 .... بذوِ



 اجٍب هًسل...:  للباب َتجه وهو ببروز هٍحن

 رلغتً تموٌٍ الجراچ وي اليربٍه

 .... ااااهههٓ وحغلتًًٍ

 بيسها هٍحن لٍصهب...  بحسى اسراء اووأت

+.... 

 هٍحن ًارٓه اٌتً....  بًتً َا ويلص-

 وي ررجت التً رالتها ػوت هصا ناى

 ....+ طجارهن لتسهى الهقبد

...  رالتو َا وًه زًالٌه وص اٌا....:  بحسى اسراء

 حس َسهى بٍحب وص أٌه وتؾاَقه بس اٌا

 ٌْسه بٍسهى.. .. وُؾب بحسى لتتابى... 

 ... ٍُره ٌٔ ٓمر وا ًهره.... وبس

 هو...  حببتً َا ويلص...:  وحسى بتهسٔه االم

 الٌل اَه بس ًارٓه وص... نسا ناى وا ًهره

 .... نسا ٍُره حغله



 لترزِ.... تحسى تجيلها أى اسراء ترز لن

ٌٍ اوًسك....  رالتو َا وتسًلٍص..:  بإبتساوه  ا

 ... اٍُره هحاول

 َا قلبل َرَح ربًا...:  إبتساوهب رواى ام

 .... رب َا وَسيسك حببتً

 ًي....  رب َا اوٍي...:  حشًَه بتًهٍسه اسراء

 .... رالتو َا وتأررش ًضاى ازٌل

 تقرر زارلها ؤٌ االسْل اٌل اسراء لتصهب

 .... وهها طٍٓا

 وبماء بسًاء رواى ام ارزٓت....  االًٌل ٌٔ بًٍها

 تَب لن التً  الهجًوٌه ابًتها تتصنر وهً

 َا َحهٍمً ربًا....:  واحسة ساًه ًقلها ًي

 لترزِ  ... سالوه وبألّ بذٍر وتبقً بًتً

 ٌٔ بس ُلقت البت ػحٍح رب َا...  ببماء



 رب َا...  بًتً هً االرر ٌٔ او االول

 ....+ وحضه حاجه ٍٓها وتورًٍَص

ٌٔ  ٌٔ هٍحن سٍاره ٌٔ اسراء رنبت...  االسْل و

 ... الذلّ

...  قسام اقيسي تياٌل...:  بَؾب هٍحن لٍرزِ

 .... الهاٌن سواق وص اٌا

 ًجبل ًًسي الٌل زا وهللا...:  بَؾب اسراء

 واوضً ًازي اٌسل ًاجبل وص ًجبل

 ... لوحسي

 اسرااااء...:  بَؾب الهقوز ًٌل هٍحن لٍؾرب

 البٍت ٌٔ احبسل وتذلًٍٍص لساٌل لهً

 ... الجاويه حتً ووتروحٍص

 تقوٌل حقل وي وص ....: بَؾب اسراء

 ابي اٌت...  اٍٍَه ووتيهلٍص اَه اًهٌل



 تتحمن حقل وي وص َيًً وبس رالتً

 .... بحٍاٌت

 .....بح اٌا ًضاى حقً وي ال....:  بَؾب هٍحن

 .... لٍه سمت...  تمهل وا...:  بإستَراب اسراء

 وص اٌا وص اسراء َا واطً....:  بذبج هٍحن

 ابي اٌا ًضاى حٍاتل ٌٔ اتسرل حقً وي

 بس حٍاتل ٌٔ هتسرل بقً اٌا....  رالتل

 هيرٓل اٌا....  وبس رالتل ابي بغْتً وص

.... 

 وهو بالسٍاره واٌقلق األرٍرة جهلته قال

 أوا....  الوقت ٌْس ٌٔ وُؾب بذبج َبتسن

 لن...  واستَراب بتساؤل له تًنر ناٌت هً

 وص َيًً وواشا تلل األرٍرة جهلته تْهن

 تهتن لن ولمًها....  وبس رالتل ابي بغْتً



 وٍٓها ستْيله ٍٓها تْمر جلست بل نحٍرا

 2.... للجاويه تغل وا بيس قررت

 ًهاز هسي وًسل ٌٔ األرري الًاحٍه وًٌل

 .... اسراء ػسَقه

 بوجهه الجاويه تستيس األرري هً ناٌت

 إلٍه وػل الصي للحال حشًَه ناٌت...  حشَي

 لتغرِ تيهل اى والسها ورٓؽ وًسلها حال

 هً خٍابها لترتسي  .... حتً ٌْسها ًٌل

 َجب...  وا طٍّ ٓيل تقرر وهً األرري

 ستيهل لو حتً ًهل ًي تبحج أى ًلٍها

 .... والسها ًلن زوى

 اطتَل الزم... :  بتغهٍن ٌْسها ٌٔ هسي

 أٓؾل وًٍْيص...  ويرٓص بابا لو حتً

 طاَْه واٌا رجل ًٌل رجل حاكه قاًسة

 .... ٓلوس وٍْهوش البٍت



 تيلن ال ولمًها شلل تقرر وهً خٍابها يلترتس

 تبحج أى ٌْسها وًست بل...  ستيهل اَي

 أحس ًلن زوى وباطرة الجاويه بيس ًهل ًي

.... 

 ... الَرٓه ًلٍها َارا لتقتحن

 َا قررٌت رالظ...:  األرري هً بحسى َارا

 ....! هسي

 ًضاٌل نسا اًهل الزم...  أَوة...:  بإَهاء هسي

 نتٍر هٍْرق ورتب ولا...  البٍت وًضاى

 وغارَْه لٍه الحاٌوي أى وتًسٍص

 .... وغارَْها لٍها برؿه والجاوية

 اٌا وا كب....:  اقًاًها تحاول وهً بحسى َارا

نر زروس وارسش وهمي  البٍت ٌٔ واشا

 طَل بالش راكري ًضاى رلٍمً....  ًازي

.... 



 ًلهً ٌٔ اٌتً...  وًٍْيص...:  برٓؽ هسي

....  الحاٌوي ٌٔ قسن اػيب َيًً رَاؿه

 ًضاى تقًيًًٍ وتحاولٍص...  بحسى لتتابى

 ... ٍٓه هرجى ووص القرار ارست رالظ اٌا

 وتتأررَص...  حببتً َا واطً...:  بإَهاء َارا

 وتأررة وحاؿرة ًًسك اى هقولهن واٌا كٍب

 .... وٍقلقوش ًضاى

 رسي....  حببتً َا واطً...:  بإَهاء هسي

 ... هوػٍمً وص َارا َا البٍت وي بالل

 اٌت اتمل...  اسقً َا ًًٍٍا ٌٔ...:  بهرح َارا

 ... هللا ًٌل بس

 ٌٔ اٌتً ًارٓه وا وهللا....:  بؾحل هسي

 اٌا َال ههههه زا بالمالم ػًاَى وال ًام خاٌوي

 .... الهحاؿرة الحق ًضاى بقً ههضً



 تلحق حتً الذارج اٌل وسرًه هسي لتصهب

ٌٔ بهحاؿراتها  اي ًي البحج تقرر ٌْسها و

 ....+  وباطرة وحاؿراتها بيس ًهل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 أٌواو للَرق اى ًرٓت...  ًرٓتل أى وًص

 ♥ +.... الهاء ٍُر أرري

 طرنه اٌل َوم نمل شهب....  زأها نيازته

M.K اسالم ورخها الصي والغلب للحسَس 

 ولمًه...  باطا السٍؤٌ والسه وي السٍؤٌ

 حم ولحسي...  الهضًْ ٌٔ اقسر  لألسّ

 السسوٌق ٓارس وحل ًن ابي لسَه أى اسالم

 ًرِ بيسوا َووا اسالم طرنه َترك لن الصي

 لشَارته َصهب ناى....  ًهه إلبي حسث وا

 اٌل َيوز خن ووي بإستهرار ًهه زوجه وصَارة



 ًهله بجاٌب....  ًهله لٍمهل اسالم طرنه

 .... الذاػه طرنته ٌٔ االػٌل

 حشَي بوجه ٌيهه السمرتٍرة لٍهً لتسرل

 سهحت لو....: الباب كرقت وا بيس ورة ألول

 بيس الهوهٍْي وى وهن اجتهاو ٌٔ ًٓسم َا

 والهرتبات الحوآس تحسز ًضاى ساًه

 ... لٍهن الجسَسة

 اٌسه َا واطً....:  بإَجاب ٓارس لٍووّ

 .... طَلل ًٌل اٌتً اتْؾٌل...  ٌيهه

 واطً....:  زتهاًا ٍُر ًٌل حشَي بإَهاء ٌيهه

 ...! تاٌٍه بحاجه تؤورٌٍ ًٓسم َا

 وسًالنً حاجه ٌٔ اٌتً...:  بإستَراب ٓارس

 وص واٌا حغلت حاجه ٌٔ...!  ٌيهه اٌسه َا

 ...! ووجوز



 وٍْص ًٓسم َا ال...:  باهته بإبتساوه ٌيهه

 ... حاجه

 ًٌل اتْؾٌل واطً...:  وبااله بال ٓارس

 .... طَلل

 لٍباطر....  رلْها بالبا وتَلق ٌيهه لترحل

 .... جسَس وي ًهله ٓارس

 طسَس بحسى ومتبها اٌل شهبت ٌيهه أوا

 بضسة لتهبف ًٍوٌها ٌٔ تتجهى  نحٍرة وزووو

 بضسة تبمً وهً ًلٍها ومتبها باب لتَلق... 

 البماء وي الهرة تلل ٌْسها وًى تستقى لن

ٌٔ َحبها أٌه هًت وي ًٌل  ترنها الًهاَه و

 زواُمو ٓارس وص ال....)  أرري ألجل

ٌٍ وارجيو ���لبيٍس وتروحص  ٓغل لتا

...  آزم بتيانس ناٌت الٌل ٌيهه هتْتمرو

ٌٍ...!  آتمرتو  5(��� اسّ ا



 الصي رقٍبها تتصنر وهً بضسة تبمً ناٌت

 زوى ترنها...  ٓقف اوس لٍله ًًه اٌْغلت

 َحب ناى أٌه أجل وي ٓقف باال لها َلقً أى

 بها ًَساها نً ٌيهة ورقب أرري ٓتاه

 زوى ٌيهة وترك تلل لحبٍبته رجى ولمًه

نتراث  وحله بضر َوجس نٍّ....  لهضاًرها ا

 .... اليالن هصا ٌٔ

 حقٍر... حقٍر...:  ببماء ٌْسها ٌٔ ٌيهة لترزِ

 وقلبً ٌْسً نسرة ًٌل وًل ًَتقن ربًا... 

 ....+ بسببل

 رقٍبها بروز تتصنر وهً بضسة قلبها تحقن

 بمل رقبتهها بسبلة هال َلقً وهو السابق

 بروزه خهي وتسٓى هً لتبمً...  وجهوز بروز

 الروازَه ًٍوٌها وي تذرج التً بسووًها

 .... الجهٍله



 الموى ٌٔ ًٍوى اجهل تهتلل ٌيهه ناٌت

 الههسوجه الروازَه اليٍوى تلل...  َقال نها

 ألحس َسبق لن لوٌا لٍيقٍها الَاوق باالرؾر

 السهراء وبضرتها...  حٍاته ٌٔ وحلهها رآي أى

 الجهال ُاَه ٌٔ جيلتها والتً بضسة الًاًهه

 اليضق ًي ٓهو السهراء َيضق لن ٓهي

 الغٍَر واٌْها الههتْل وٓهها....  جاهل

 جهاال زازها وا ولمي الجهال ٌٔ ُاَه جيلها

...  األَهي رسها جاٌب تشَي التً الضاوه تلل

 الصي القوَل االسوز الَجري طيرها واَؾا

...  الساحره بتهوَجاته رغرها اٌل َغل

 أسْل وي قلٍال الههتْل الًحٍل ورغرها

 وناى....  والجهال األٌوخه بٍي تهسج جيلها

 ػبري َاسهٍي بالههحله َضبهوٌها الجهٍى

 الجهٍله ًٍوٌها ويازا ٌٔ نحٍرا تضبهها ألٌها

....٢ 



 الصي ٓارس ومتب ٌٔ األرري الًاحٍه وًٌل

 ٌٔ َتحسث اىن....  السٍؤٌ إلسالم َرجى

 ... طسَس وهٍام بحب الهاتّ

 لٍمً ًٍوٌٍ اٌا قلبً حبٍبه َا...:  بحب ٓارس

 ًاوزاه اٌتً الٌل هجٍبلل كبيا اَوة....  ًال َا

 لٍتابى...  ًًًٍ ٌور َا حاجه هن وتضٍلٍص.... 

ٌٍ ٌاسٍه اٌتً....  بؾحل  واحًا وي بيضقل ا

ٌٕ رابيه ٌٔ  قلبً َا كبيا....  بت َا ابتسا

 زرَن احٌل هوزَمً واٌا بس اٌتً ياجهس

 بقً هللا ًٌل....  بًوٌت َا السٌٍا ٌٔ بارك

 ٌهوت وا قبل وٌتجوز ًًًا ترؿً حهاٌت

 .... السالوه وى روحً َا واطً....  ههههه

....  نبٍر بحب َتًهس وهو ويها الهاتّ لٍَلق

 َسه ًٌل تربت التً القْله تلل َيضق نن

 بضسة ًضقها ًالت ؿْأرها َصنر زال وا.... 

 َذقْها لو َتهًً....  اآلى واٌل القْوله وًص



 اال ًَقق ال قلبه....  ٓقف له لتموى اليالن وي

 ونل وارتْاًه ًاله هً ًال... ٓقف بإسهها

 حتً بسرًه ًهله لٍمهل....  حٍاته ٌٔ طٍّ

 ١.... الغٍَرة وحبٍبته هو َذرج

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

Seni deli bulduğum şeyden sonra 

eğlenceli bir yol bilmiyordum...�♥  

 اال كرَقا للهرح اًرِ لن

 ♥ �6... ًًسواوجستمهجًوٌتً

 الساًه ٌٔ لتًنر بتماسل رواى استٍقنت

 لتًهؽ....  ههرا ًضرة الحاٌٍه لتجسها

 الصي وطيرها برأسها تحل وهً بتماسل

 .... طجرة ًي ًبارة أػبح



 وا كول وهللا....:   ٌْسها تحسث وهً رواى

 لو قابلًًٍ ابقً نسا الؾهر بتغحً  اٌتً

ٌٍ....  اتجوصٌت ...!  وتجوزة ٓيال اٌا...  نسا خوا

 واػحً بقً الوحص للٍْل هوػل رالظ

 وارلع َقلقًً كوَله ابو ًضاى اليغر

 َا اتجوز وا قبل وي زا اللٍْل ٌٔ اٌا....)  وًه

 (���� رواى

 وًيضا حهاوا لتأرص الحهام اٌل رواى لتتجه

 ....ٌٍ  لتتجه...  خٍابها ترتسي وهً وررجت خوا

 ترتسَه طٍٓا تجس ٓلن بَؾب الهالبس لَرٓه

 ٓمل الْتٍات ًَاسب باألحرى او...  ًَاسبها

 ال له قهٍغا لترتسي...  آلزم ناٌت الهالبس

 أٌوختها لٍبرز ٓذسها لًغّ َغل َماز

 السحر حس الرأى وجسسها بضسة القاٍُه

 جسسها اٌل ًَنر وي تسحر التً ًحًٍاتهبه

 ارتست....  الوػّ ٓوق الرأى



 ًٌل وضاجرته تًوي وهً بَؾب  القهٍع

 ًي بححها لتمهل.....  لها والبس طراء ًسم

 ناٌت البًاكٍل جهٍى ولمي ًَاسبها بًقال

نبر ...  بهراحل وًها واكول بمحٍر وًها أ

 لٍغبح وؾؽ ًٌل بٍجاوتها بًقال ارتست

 الواسى آزم بقهٍع بضسة ؾحماو طملها

 ال الصي الورزي اللوى وي وبًقال ًلٍها

...  طٍّ اي وى أو القهٍع وى بتاتا َتًاسب

 وجسته ولمًها لتْتحه الَرٓه باب اٌل لتتجه

 وتمرارا ورارا لتحاول...  الذارج وي ووػس

 ؿٍق ٌٔ زٓرت....  ٓأسه زوى ولمي ٓتحه

 .... سرها ٌٔ الهَرور هصا تضتن وهً

ٌٍ ....  وحلها وجًوٌة ٓمرة ببالها ورقرت خوا

 الَرٓه باب ٓوق لتجس االًٌل إٌل ٌنرت

 ولمًه وا حس اٌل كوَال ػٍَر طبانا األٌٍق

 ... ؿٍق



 .... لله واوري هجرب اٌا....:  ٌْسها ٌٔ رواى

 ًي الَرٓه ارجاء ٌٔ لتبحج رواى شهبت

 نرسً لتجس ًلٍه تغيس طٍّ اي او نرسً

 أرصته...  الحجرة رناىأ وي رني ٌٔ ػٍَر

 بحبات لتؾيه...  الَرٓه باب اٌل وسرًة

 ٌغّ حتً تقل لن ولمًها..  ًلٍه وتغيس

 .... بمحٍر وًها اكول الباب ٓماى الباب

 ناى وص َيًً اوووووِ...:  بَؾب لترزِ

ٌٍ  ال....  الذلق بقٍه زي كوَله اتولست زوا

 زي القغٍرة البت بوك الٍْس ًٌل وَقولل

 طوِ اروَا َا تياٌل...  الضونوالته زي ًاوله

 بتوو َا لله وًمن....  ٍٓها اٌا الٌل الضونوالته

 .... بوك الٍْس

 ًي تبحج المرسً ًٌل وي رواى لتًسل

 لتحؾر....  الضباك لصلل َوػلها ارر طٍّ

...  االول المرسً ٓوق وتؾيه ارر نرسً



 تغل لن لالسّ ولمي...  بحصر ًلٍه لتغيس

 ًٌل وي لتًسل جأت....  بيس الضباك إٌل

 اإلخًاى وقى لألسّ ولمي بحصر المرسٍٍي

 ... وتألهه األرؼ ًٌل لتقى بها

...  ًاااااااااااااااااااااااااااااااااااا...:  بغراخ رواى

 الهْروؼ وص هو...  اٌاااااَااااواااااااا َا اااااااه

 الهسلسل ٌٔ وارٌاِ نوطً زي َلققًً حس

 األرؼ ًٌل أقى اٌااا ااطهيًااا....  الهًسي

 لتمهل....  َضٍلها ارٌاِ تقى وهها وهً

 اٌتو الهًسي بتوو َا لله وًمن....  بًحٍب

 ١.... الٍْسبوك وبتوو

ٌٔ  .... آزم طرنه وي األرري الًاحٍه و

 .... ترنٍا وي ًالهٍه طرنه وى اجتهاو ٌٔ ناى

 Anlaşm...:  جصابه بإبتساوه آزم



gerçekleşecek ve elbette senin 

şerefin...  (ولمن ستتن الغْقه حسًا 

 ...( كبيا الضرِ

 ... Elbette Bay Adam...:  بإَهاء الرجل

Aladam gibi küresel bir şirketle başa 

çıkmak bizim için büyük bir onur...... 

نٍس)  ٌتياول اى لًا نبٍر طرِ...  آزم سٍس ا

 ...( اآلزم طرنة وحل ًالهٍه طرنة وى

 Tabi ... Anlaşma imzalamak...:  بْذر آزم

için daha sonra görüşürüz.... 

 ...( اليقوز إلوؾاء بيس ٍٓها ٌتقابل...  حسًا)

 بهٍبه آزم ووزًٍي وماٌهن وي الجهٍى لٍقوم

 نها َرحن ال الصي الًهر ٓهو نبٍر واحترام

ٌٍ....  ًًه َقلق  وي هاتًْ اتغال له وأٌت خوا



 الهجًوٌه تلل اى مآز توقى ًًسها....  الهًسل

 ... وجسزا طٍٓا ٓيلت

 ...! ػح رواى...:  بَؾب لٍرز

 وي بتذبف ناٌت هً...ه...:  بذوِ ٓتحٍه

...  االوؿه باب ًٌل باطا آزم َا طوَة

 ...! اَه اًهل سمتت وزلوقتً

 تسمت لي أٌها َيلن ٓهو...  بَؾب آزم

 وجسزا للذروج بوسيها وا وستْيل بالقبى

... 

 ًًسك هاٌن ٓرَسة هً...:  بَؾب آزم لٍرزِ

!... 

 وجتص...  باطا َا ال...:  بًًْ ٓتحٍه

 ... اوبارح وي  البٍت

 ..! اوبارح وي وجتص...:  بإستَراب آزم



 َا رواى وي بالل رسي....:  بَؾب لٍتابى

 ٓرَسة لو بس الباب وآتحٍلها ٓتحٍه زازة

 حتً ًلٍها واقٌْل االوؿه زرلٍها جت هاٌن

 ....! اهههٓااا باليآٍه لو

 باطا آزم َا ٓاههه... ٓاههه...:  بذوِ ٓتحٍه

 ... ازٌل ًي... 

 تلل وي بَؾب َتًهس وهو الذف آزم اُلق

 وضًْ اٌل به ستؤزي التً الهجًوٌه

 آزم لٍصهب....  تغرٓاتها وي قرَبا الهجاٌٍي

 ولمي...  اليهل بسء ًَوي وهو ومتبه اٌل

 طٍّ اي ٌٔ بالتْمٍر له َسهح لن ًقله

 طٍّ اي ٌٔ بالبسء له َسهح لن بل....  هاسوا

 تْيله أى َهمي وٍٓها ٍٓها التْمٍر نحرة وي

 .... بًْسها الهجًوٌه تلل

 .... ػسَقه ًٌل زرول تْمٍره ققى



 وذتًْ اسبوو بقالل ًن َا اَه...:  بهرح ًٌل

 ...! لٍه

 اٌا ًٌل َا ٌقغل وا والًبً...:  بَؾب آزم

 ... أرري ًٌل حرٍٓا

 ...! حغل الٌل اَه لٍه...:  بتساؤل ًٌل

 لٍه جاي نًت رٍر...  وٍْص...:  بَؾب آزم

!.. 

 وي جه ولٍس أى ٌاسً اٌت...:  بإستَراب ًٌل

 ... السْر

 وستَرب اٌا بس...  أَوة...:  َتصنره وهو آزم

 ٌٔ هٍستقر إٌه قال وا بيس جابه الٌل اَه

 ... ألهاٌٍا

 وهللا ًارِ وص...:  االرر هو بإستَراب ًٌل

 َيًً ًهل ابي زا االرر ٌٔ او االول ٌٔ بس... 



 الٌل الذالٓات نل رُن تستقبله وؾقر

 .... بًٍمن

...  وؾى وا ٌٔ طارز وهو حشًَه بتًهٍسة آزم

 تْتمر بس...  حق وياك أَوة...:  بحسى لٍرزِ

 ...! َحغل وهمي الٌل اَه

 وهمي َيًً تْتمر...  ويرٓص...:  بهرح ًٌل

 ...! رواى وًل َذقّ

 أٌها َيلن لن ولمًه بهرح األرٍرة جهلته قال

 آزم ًٍوى اطتَلت...  ٌهاَته ستموى ربها

 قهٍغه وي ًٌل لٍهسل طسَس بَؾب

 .... أرؿا أخرها وقى لمهه له وَسسز

 باالرؾر َْتل َماز طسَس بَؾب آزم

 ًٌل اسهها تجٍب اَااااااااك....:  والٍابس

 نسا بتقول اسهيل اَااااااك ساااااوى لساٌل

ٌٍ  .... ٓاااااهن تا



 َقسر ناى أَا احس ٓال...  طسَس بذوِ ًٌل

 َهوت َماز هو حتً.... الًهر ػسَقه ًٌل

 .... وًه روٓا

 اهسي...  آزم َا حاؿر...:  وإَهاء بذوِ لٍرزِ

 .... ػاحبً َا

 ػاحب اٌت...  ًٌل...:  الهسوء َحاول وهو آزم

 بسبب تًتهً ػساقتًا وتذلٍص...  ًهري

 ...  وراٌت ًي وبالصات...  بهسار لو حتً نالول

 بَؾب لٍتابى...!  وراتل...:  بإستَراب ًٌل

 ولٍٍٍٍٍه ازاي اتجوزتها اٌت ٌاسً اٌت آزم.... 

!!... 

 ... ٌاسً وص ال...:  وحسى بضروز آزم

 ٌاوي وص تموى اوًً...:  بَؾب ًٌل

 وتجوزها اٌت....!  قولت وا زي تقلقها



نتررررر وص اٌتقااااام ٌٍ رجىوهت ا  إلبي تا

 .... وتًساااااش السٍؤٌ

 وي وحسى بَؾب َذتًق َماز وهو آزم

 َذْق قلبه جيلت التً ػسَقه نلهات

 الوحسه وي روٓا ام ًلٍها روٓا َيلن ال بضسة

 الواقى ًٌل أٓاقه ًٌل ألى ام....  تصهب بيسوا

 َيلن هو...  بيس َأٌت أى َرَسه ال الصي الهرَر

...  الضيور هصا نٓل بالًهاَة سٍقلقها أٌه

 إلبي ستموى إٌها قال ًًسوا طيوره وبالصات

 .... السٍؤٌ

...:  الهوؿوو تٍَر َحاول وهو آزم لٍرزِ

 ...! السٍؤٌ ابي ًي حاجه وتيرٓص

 ٌٔ ووروً حازخه ًهل....:  بحسى ًٌل

 .... الهستضًْ

 ...! إَه...:  بغسوه آزم



. ... حازخه ًاول اسبوو بقاله....:   بإَهاء ًٌل

 ... زلوقتً لحس وًها وْقص أٌه وسهيت

 ...! لٍه ووقولتلٍص...:  بغسوه آزم

 .... اػال بضوٓل نًت اٌا هو...:  بسذرَة ًٌل

 ...! اَه وستضًْ....:  بتًهٍسة آزم

 .... ًارِ وص...:  بًًْ ًٌل

 زي الهستضًْ ًًواى اًرٌٓل...:  بأور آزم

 ... بسرًه

 ػاحبً َا لٍه بس...  حاؿر...:  بتساؤل ًٌل

!... 

 لٍرزِ....  ربٍحه وابتساوه بتْمٍر آزم

 بْمر الٌل بقول واٌا أوتً ووي....:  بَؾب

 .... ومتبل ًٌل َال اتْؾل...!  ًٌل َا ٍٓه



 باطا آزم َا حاؿر...:  َذرج وهو بذوِ ًٌل

 .... ومتبه وي بسرًه لٍذرج.... 

 وًل َستر ربًا...:  رروجه بيس ٌْسه ٌٔ ًٌل

 َتحساك َْمر حس لها ًارٓل اٌا. ... ػاحبً َا

 2.... اَه بتيهل

 بذبج َْمر آزم ناى...  األرري الًاحٍه وًٌل

 .... طٍٓا ًَوي وهو

 ابي َا بس تْوق...:   بذبج ٌْسه ٌٔ آزم

 هتيجبل وْاجأة وحؾرلل واٌا...  السٍؤٌ

....٢ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 رصَأ وهو اليهلٍات ُرٓه وي ازهن ررج

نحر قؾً ٓقس...  ًهٍقا ٌْسا  ساًات ٢ وي ا

 للقْع بيهلٍه للقٍام اليهلٍات ُرٓه ٌٔ



 ولمًه....  قلبه َؤشي ال حتً إلسالم الغسري

 ... ٍُبوبته ٌٔ زال وا لألسّ

 هو...:  بتساؤل بجاٌبه الصي القبٍب لٍرزِ

 ...! أزهن زنتور َا الٍَبوبه ٌٔ لسه

 أٌه لهضملةوا...  أَوة لالسّ...:  بؾٍق ازهن

 وص َيًً بهساجه زي الٍَبوبه ٌٔ زارل

 .... ًؾوَة وضمله بسبب

 الٌل السبب اَه بس...:  بإستَراب القبٍب

 ...! زنتور َا َْوق ًاوز وص َذلٍه

 اطتٍاق ًًسه هو نسا تقرَبا...:  بحسى ازهن

...  الحقٍقه ٌٔ وياه ووجوز وص لضذع

 نسا ًضاى أحالوه ٌٔ َضوٓه بتذلٍه وزواُه

 أحالوه ٌٔ َسٍبه ًاوز ووص بٍه وتيلق هو

 زي الٍَبوبه ٌٔ زرل أٌه الوحٍس السبب وزا

 .... بهساجه



 َهمي لوالسته ٌقول تْتمر...:  بحسى القبٍب

 بٍها او بٍه الهتيلق زي أو زا وٍي ًارٓه هً

 ....! الهستضًْ وٌجٍبه

 أو وجوزه...  رَت َا أَوة...:  بإَهاء ازهن

 َرجى أٌه ٌٔ اجسا وياه هٍْرق وجوزها

 لٍتابى...  الٍَبوبه وي َْوق وَقسر للواقى

 ووص وٍت زا الحس لو بس...  وطروز بحسى

 .... نبٍرة وضمله هتبقً الحقٍقه ٌٔ ووجوز

 ًهلًا هًبقً االقل ًٌل....:  وبااله بال القبٍب

 ... زلوقتً زنتور َا سالم َال...  ًلًٍا الٌل

 وهو ًًه رُها سققت وزويه بضروز ازهن

 السالوه وى...:  بهسوء لٍرزِ....  حبٍبته َتصنر

 ... زنتور َا

 لٍبسل الهالبس تبسَل ُرٓه اٌل ازهن اتجه

 ًي َمّ ال وًقله الصهي طارز وهو والبسه



 التً الْتاه وتلل َهًً بحبٍبته بها التْمٍر

 الصهي وضتت ناى...  نبٍرة بسرجه تضبهها

 ام رٍاله ٌسٍج وي اهً الْتاه تلل وي حقا

 ...! حقٍقه هً

 بوجه الهستضًْ وي وررج والبسه بسل

 الباب له وتْتح الهًسل اٌل لٍصهب...  وتهجن

 ... ٌسي الهجًوٌه تلل

...  البٍه سيازة َا بسري لسه وا...:  بهرح ٌسي

 ٌٔ ازوه بًً ساَب اٌل حاسس وص اٌت

 ...! البٍت

 ازوه بًً وص قرزة ساَب...:  بؾحل ازهن

.... 

 رٍّْ َا بقً اوًً كب....:  بؾحل ٌسي

 طبه واٌت ٓوقل وقليص ًضاى هًا وي

 .... نسا الضجرة



 طجرة هههههههه...:  ؿاحما اٌْجر وقس ازهن

 كوَله ابو َا لًْسل تبغً وا زًآه َا اَه

 هههههههه

 القول....:  لساٌها له تذرج وهً بهرح ٌسي

 الٍْس ٌٔ بٍقولو وبيسَي َاباااااااًيى هٍبه

...  الضونوالته طبه زي القوَله البت بوك

 .... اروَا َا اػال ٌْسً ٌٔ طونوالته واٌا

 بتوو َذربٍت هللا هههههه...:  بؾحل ازهن

 َا آههً...  زواُمن رربو الٌل بوك الٍْس

 ًضاى حاجه اي بٍقولو زول ًبٍقه

 هههههههه َضققونو

 وي اٌت سٍبل اَه بقولل...:  بهرح ٌسي

 جاَه ٌاا بقً وررجًً زول بوك الٍْس بتوو

 .... اَه وال اتحبس ًضاى هًا



 اجهسي ًبٍقه َا َال كب...:  بؾحل ازهن

 ... هبله َا وهذرجل نهاى اٌا البس وا ًقبال

 ٓورَرة....  هٍٍٍٍٍٍٍه بجس...:  بهرح ٌسي

 .... َسقً ًًسك وهتالقًًٍ ٓورَرة

 ازهن تارنة.... ُرٓتها اٌل وسرًه لتجري

 6.... ًلٍها بضسة َؾحل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~ 

 ووي...  واحسة وره َأٌت اليضق إى قال ووي

 ♥ �1... تسوم اليضاق جروح إى قال

 والستها ًلٍها لتسرل...  خٍابها ترتسي ناٌت

 ... بَؾب

 ...!+ تاٌٍه ورة تقابلٍه ٌاوَة طو-



 ارر اٌهارزة بس واوا َا أَوة...:  بهسوء وٍار

 .... وقابله

 ...! وقابله ارر قغسك طو: ... بإستَراب األم

 راح...  إوً َا رلع َيًً...:  ببماء وٍار

 ... ويه رقوبتً آسد

 وهً بحسى لتتابى...!  جس ًي....:  بْرحه االم

 حابتٍه اٌتً لو بًتً َا...  تبمً ابًتها تري

 ويه رلٍمً...  وًه رقوبتل بتْسذً لٍص

 .... سيازتل ٍُر بسي وا اٌا روحً َا

...  إَاه بسي واًس اٌا...  واوا َا ال.: .. بحسى وٍار

 وو بس اتقبله وحاولت استذارة ػلٍت

 ... قازرة

 ...! بتبمً لٍص لماى...:  بإستَراب االم

 وا...  هو وضاًره ًٌل راَْه....:  بحسى وٍار

 ...! أقوله بسي نٍّ بيرِ



 وا وهو وضاًره ًٌل راَْه....:  بسذف االم

 .... اػال وضاًر ًًسو

 وا ًلٍمً بالله واوا رلع....:  حسىب وٍار

 لحاله بٍروح واحس نل...  ًًه هٍل تقوٌل

 .... ورلع

 راح هللا بمرة بالله...  احسي...:  بْرحه االم

 .... ورة وٍه وًه باألحسي َيوؿل

 هأل ارتبف بسي واًس اٌا....:  بإبتساوه وٍار

 زراستً بمًْ االول رلًًٍ...  اوً

 ... جوازبال بْمر وبيسَي وجاويتً

 هاز....:  بَؾب ُرٓتها وي تذرج وهو االم

 تجً رواى َا وًَل...  تجًًً راح البًت

 .... ػسَقتل تيقٌل



...  اوً َا تٍجً رَتها َا....:  بؾحل وٍار

 هأل وًَها بس تٍجً رَتها َا  ... بحسى لتتابى

... 

 ... هاتْها وي تغسر رٌات تْمٍرها ققى

 ال...  وحهس َا اَوا. .. الو...:  ًازَه بًبرة لترز

 زا المآٍه ًارٓه اه...  ساًتٍي بيس هتًقابل

 هللا طاء أى هًاك وهموى ساًتٍي واطً... 

 ... سالم... 

...  ؿٍق ٌٔ تسٓر وهً ويه الذف أُلقت

...  وتمرهها تؾاَقها باتت اتغاالته ٓحتً

 وذتلّ بضيور تضير ناٌت الهرة تلل ولمي

 2... السبب نتيل وال بالذوِ تضير ناٌت... 

 ..... األرري الًاحٍه وًٌل

 ...! حاجه نل جهست ها....:  بذبج وحهس



 نله...  نبٍر َا أَوة.....:  اآلرر هو بذبج الرجل

 هحف المآٍه وي تقرب وا اول...  جاهس

 واجٍبهالل وطها ًٌل الهذسر الهًسَل

 ... الضقه

 .... بتهًه ونله...:  بذبج وحهس

 َيرٓها حتً غورتهال ًَنر وهو بذبج الرجل

 وي تْونل وا...  رَس َا اَه بقولل....: 

 نهاى اٌا الضهس ازوق ورلًًٍ الْلوس

 ... وتستاهل وسة البت وبغراحة

 بس...  ووآق واٌا...:  ربٍحه بؾحمة وحهس

 ونل ورقبت رققت الٌل اٌا ًضاى بيسي

 ... لٍا ترجى حاجه

 طهواٌٍة بًنرات لغورتها ًَنر وهو الرجل

 اٌا...  هتْرق وص قبلل بيسك...:  ورَؾه

 كليت زي َابا َلهووي...  ورالظ ًاوزاها



 وتجوزهن الٌل الَْر زي وص كحي جهسة

+.... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ 

 +�� ناااااات

 حاجات طوَة ًٌل ارز احب  جهاًه َا كب

 وينن وتقرَبا ٓاتت الٌل الْترة زًلتًً نسا

ٔ ....  ًًها المووًتات  االرر ٌٔ او االول ٌو

 أو بالهسح سواء وهللا راسً ًٌل نووًتاتمن

 بس وهللا برؿه راسً ًٌل والًقس الصم

 ...+ تتسأٌل بارت نل اسٓله ًٌل ارز ًاوزة

 كوَل ووص اوووي ػٍَر الْغل -

 طوَة الْغل كوٌل ػٍَرة واألحساث

 ....ونبوكهوبتتأرري وص التًشَل ووواًٍس....



 بمتب اٌا وهللا جهحا وال قغٍر وص الْغل

 ناتبه وٍْص َيًً نلهه ٢٢٢٢ ٓغل أقل ٌٔ

 ٌٔ الْغل وتمتب ٓغل َووٍي نل هتًسل

 ٌراًً نهاى وَارَت...!  تهام نلهه ٢٢٢٢

 وبٍتيب بٍمتب والٌل بٍقرأ الٌل بٍي الْرق

 وهللا زا ونل والتْمٍر األحساث ترتٍب ٌٔ

 اقل وص كوَل وقت وياَا بٍارس الينٍن

 .... ساًات 6 وي

 اٌتباه ٌسلت اٌا...  التًشَل لهواًٍس بالًسبه أوا

ٌٍ  وهللا هقولمن هتأرر وا ونل طوَة هتأرر ا

 هً وا زي التًشَل وواًٍس إٌها...  اٌتباه ٌٔ

....  َووٍي وحتاج الْغل لو َووٍي او َوم نل

نتر  ♥ + بتأرر وص نسا وي ا

 رُن الرواَه ٌٔ ازووراواٌهضوارسًَحقهن-

 .!+... االبقال أٌهن



 وأحهس...  ابقال ورواى آزم َيًً هقولل

 وًهر ًهار كب...  ابقال وص ورحهه

 ...! ابقال وص ولهار وَاسهٍي

 زا البًات بتاو الملب ويتس حتً زا حباَبً

 وذتلْه زي الرواَه  �� الرواَه ٌٔ بقل

 ٓهحسش بيؽ ٌٔ رواَات ٥ تيتبر طوَة

 ابقال نلهن ألى بقل وص وزا بقل زا َقوٌل

ٌٍ جسء لٍها َبقً نهاى احتهال وًلْمرة...   تا

 اٌها ًًها ويروِ والرواَه رواَه زي ًضاى

 او َوم ٌٔ اقرأها قغه وجرز وص كوَله

 الًوو وي رواَة زي ال...  ورالظ اتًٍي

 ٌٔ ولسه حقه وارس ٍٓها ونله القوَل

 أو وراواى ألزم سواء هتحغل نتٍر احساث

 ♥  وا ًلٍمن ٓبالله  الضذغٍات باٌق

 ♥ �� �2 تستيجلوش



ٌٍ...  اقولها احب حاجه ارر  نووًتاتمن بقرأ ا

 اي وص وهللا راسً ًٌل وبجس وهللا نلها

 الٌل الًاس أو بتًتقس الٌل الًاس سواء نالم

 .... بتهسح

 لوحسهن نْه ٌٔ زول بتضجيًً الٌل والًاس

 هقسر وص اقول وهها الينٍن وهللا ًضاى

 بٍذلًًٍ الٌل نالوهن وجهال حقهن اؤٌ

 رب َا بذاكرنن َجبر ربًا الرواَه ٌٔ استهر

  ربًا ♥���  السٌٍا ٌٔ ٌاس احسي بجس

 +�� رب َا حٍاٌت ٌٔ وجوزنن َسَن

  ♥ الرواَات_ وآٍا#

 

 

 

 



 

 

+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤واليضروى السابية الحلقة

  ❤ واليضروى السابية الحلقة

+ 

 قهر قلبل...  اللٍل ًتهه ونأٌمذلقتٍهي

 ♥ ��+... ٌجهتٍي وًًٍٍمً

 وي لتًسل...  ارٍرا الجاويه اٌل اسراء وػلت

 بيًّ رلْها الباب وتَلق بَؾب السٍارة

 اتجهت....  هٍحن وي الٍَم ٌنرات تحت

 قهه وهً لتسرل الجاويه وسرل اٌل اسراء

 واٌقلق...  هٍحن االحهق هصا وي ُؾبها



 تلل وي نبٍر ُؾب ٌٔ بسٍارته هٍحن

 ػسَقتها هسي تًتنر اسراء وقْت...  اليًٍسة

 وَسارا َهًٍا تلتْت وهً جاويتها ًًس

 أى توقيت طذع ارر لتجس...  ًًها تبحج

 ٌٔ نحٍرا تتٍَر لن...  اتجاهها قازوة تراه

 المحٍر والهٍمب وونهرها لبسها كرَقه

 أٌها حٍج سوءا األور اززاز بل...  تؾيه الصي

 طيرها وٓرزت أٍاٌه الحجاب رليت قس

 وجرز ناى وربها ههرها ًٌل القوَل

نستًضي  تتيرِ لن( .... � أقرب اَهها) ا

 اقتربت ًًسوا ولمي البساَه ٌٔ اسراء ًلٍها

 ػسَقتها حًٍي اٌها...  الْور ًٌل ًرٓتها

 َوم اول ًلٍها تيرٓت التً القسَهه

 توز ال وهً بإززراء اسراء روقتها.....  بالجاويه

 إلٍها اتجهت حًٍي ولمي....  هاوي التحسث

 ....+ بهضٍتها بإػقًاو تتًَج بهٍاًه



 .... سوسو َا الذٍر ػباح...:  بهٍاًة حًٍي

 َا السالم وًلٍمن...:  وتملْة بإبتساوه اسراء

 ...! رٍر... حًٍي

 اٌا...:  حاجبها ترٓى وهً وتمبر بقرِ حًٍي

 ًٌل واًسول ًلٍمً اسلن جٍت بس

 .... رقوبتً

 َا وبروك....:  وغقًيه إبتساوهب اسراء

 بس....  رب َا بذٍر َتههلل ربًا حًٍي

 .... اجً هيرِ وص ويلص

 ًهلت اٌا اليهوم ًٌل....:  بإستيالء حًٍي

 ًضاى ويانً بأػٌل اًهل وقولت ًلٍا الٌل

 .... ػاحبتً االَام وي َوم ٌٔ نًتً برؿه

 لترزِ....  وًها ٍُنا تًْجر تماز وهً اسراء

 .... وحاؿرة وراَا....  ازٌل ًي.: ... بتهمن



 ػسَقتها اٌتنار زوى نلٍتها اٌل اسراء زلْت

 وي الٍَم وي تٌَل تماز حًٍي تارنه...  هسي

 .... اسراء

 حًٍي اٌا وبقاش...:  بحقس ٌْسها ٌٔ لترزِ

 الٌل اٌا وص*** ....  َا األرؼ جبتل وا إى

 وتغاحبً ؿٍق بتلبسً تقوٌل صَل واحسة

 الٌل اٌتً اطهيًا نسا البًات نل وا....  نتٍر

...  هيرٓل بقً اٌا....  الضرَْه الذؾرة ًاوله

 لحبٍبً قبلل اتذقبت نهاى اهو وازًًَ

 ألًرٓل وربًا بس....  وياه واطٍه نًت الٌل

 .... ٓالحه َا

 الٍَم وي تٌَل تماز وهً حًٍي لتصهب

 حهام اٌل لتسلّ....  جاويتها اٌل والحقس

....  التجهٍل احٍقوس بيؽ وتؾى البًات

....  الجاويه رارج اٌل واتجهت ررجت خن



 هاتْها واررجت الهقاًس احسي ًٌل جلست

 ... وا بأحس اإلتغال زر ًٌل لتؾَف

 بس اٌا ال...  صَسو َا أَوة...  الو...:  بهٍاًه حًٍي

 بلٍس اه...  جسااا ؿرروي حاجه ٌٔ بس ًاوزاك

 اوك. .. الجاويه نآتٍرَا ٌٔ قاًسة اٌا تجٌٍل

 .... سالم

 وحقس بضر تبتسن وهً ويه الذف اُلق

 ....+ نبٍر

....  الجاويه رارج األرري الًاحٍه وًٌل

 لتغقّ ووزَل احسث سٍارة وػلت

 ٌسل....  األرناى احسي ٌٔ الهيروِ بهماٌها

 هو أٌه بحق الوسٍن الهَرور الضاب هصا وًها

 ًاوا 2٥ال ػاحب السوًهوري ويتس

...  للَاَه القوَل لقواموا القوَة واليؾالت

 لضرنات الوحٍس الورَج السوًهوري ويتس

 وسٍها....  والتغسَر إلستٍراز السوًهوري



 وي هن الجاويه ٓتٍات اى لسرجه بضسة

 لٍس ويه والحسَج وًه التقرب َرَسوى

 ولمي.... الْاحص والًًَ المبٍرة لحروته ٓقف

 الَسل ٌٔ وأسلوبه الضسَسة لوساوته أَؾا

 ًضقه ٌٔ الْتٍات َوقى بسهوله ٓماى بهي

 وجصابه الوية سوزاء ًٍوى لسَه ويتس.... 

 وطارب...  ألًٌل َحبته اسوز وطير للَاَه

 الوساوه ُاَه ٌٔ جيلوه رٍّْ وشقي

 به وَتهٍس َهٍسه وا نل رُن ولمي...  واألٌاقة

 لن الملهات تلل إى بل...  وزٍْ حقٍر أٌه إال

 غاحبَ ٓماى.... حقارته وسي لتوػّ تمي

 نل اٌل ويه َصهبوى الصَي السوء اػسقاء

 اٌل َصهبوى ناٌو...  هللا َرؿً ال حقٍر وماى

 وى لٍسهرو لٍله نل لٌٍل ولهً َسهً وا

نحر....  اليارَات الْتٍات  ناى... شلل وي وأ

 لٍله نل الهًاكق احسي ٌٔ راقٍه طقه لهيتس

 الصَي والبًات الياهرات ٍٓها َستؾٍّ



 ََؾب وا نل ويهن للٍْي طبانه ٌٔ َقيي

 أٌه بوهن الْتٍات جهٍى َذسو وناى....  هللا

 ٓها....  الضقه تلل اٌل َستسرجها حتً َحبها

نحر  ....!+ حقارة وًه أ

 إٌل الًنر َذتقّ وهو الجاويه اٌل زلّ

َا اٌل لٍتجه....  الْتٍات جهٍى  الجاويه نآتٍر

 لْتت ولمي....  بإٌتناره حًٍي تقبى حٍج

 الْستاى ػاحبه الْتاه تلل بالغسٓه ٌنره

 هصة هل....  الجاويه اٌل زلْت التً األػْر

 ...!!!+ بالحقٍر ٌيتتًً التً الْتاه ٌْس هً

 الجهٍله تلل زلْت....  الوقت ٌْس ٌٔ

 باللوى زرَس ترتسي وهً الهحتضهة

ني االػْر  جيلها االسوز باللوى الهضجر السا

 ٓوقه وارتست....  واألٌاقة الجهال ٌٔ ُاَه

 وجهال جهالها أههر االسوز باللوى حجاب

 ونوتضً وحقٍبة....  اللوى القهحٍه بضرتها



 ووتألقه بسٍقه ناٌت....  االسوز باللوى

 شات الجهٍله تلل...  ًهاز هسي هً ناليازة

 اليسلٍه واليٍوى اللوى القهحٍه البضرة

 وتههله بذقوات لتسلّ....  رأيه وي األنحر

 بإتجاه ويتهاجا اٌل ستْيل ٍٓها طارزة

 َحسق الواقّ هصا اٌل اإللتْات زوى نلٍتها

 ..... نبٍر وتوًس طسَس بٍَم بها

 ًٌل ربٍحه ابتساوه َرسن وهو إلٍها لٍتجه

 هً لتًنر...  كرَقها ًلٍها وققى.... وجهه

 أى قبل بإستَراب كرَقها ًلٍها ققى للصي

 الَؾب اٌل اإلستَراب وي وجهها َتحول

 .... الضسَس

 ...! اَه ًاوز آًسم....:  بَؾب هسي

 ًاوز....:  بإستْساز لجسسها ًَنر وهو ويتس

 ُؾبها رأي بيسوا بذبج لٍتابى.... رٍر نل



 بورَو ًٌل اًسول تٍجً وا.... الضسَس

 .... زي تتانل ًاوزة الٌل طْاَْل َستاهل

 وهً َسَها ترٓى أى قبل بضهقه له ٌنرت

 سبقتها ولمي أرري ورة بالقلن ؿربه تًوي

 لها ًَنر وهو بضسة بٍسها أوسمت التً سهَ

 ... طسَس بذبج

 ابيس...:  َسها تسحب وهً بضهقه هسي

 .... حٍواى َا ًًً زي القصرة اَسَل

 لٍرزِ... بضسة َسها ًٌل َؾَف وهو ويتس

 ًلٍا اَسَها تهس بت الٌل اٌا وص....:  بَؾب

 الٌل القلن ًٌل هربٍمً لسه اٌا.... 

 َسها لٍترك...  اتتٓ الٌل الهرة ؿربتٍهوٌل

 وص اٌا بس....  بذبج وَتابى بَؾب

 اٌا....  ؿربتٍهوٌل الٌل زي قلن هرزهولل

 نل بالقلن ٌْسل تؾرٌب بًْسل هذلٍمً

 تابى خن....  ٍٓمً هيهله الٌل ًٌل َوم



 َا سالم.....  زووًها َري وهو ربٍحه بإبتساوه

 ....+ ققه

 المراسً أحس اٌل بسووو هسي اتجهت

 بضسة تبمً وهً ًلٍها لتجلس الهوؿوًه

 .... بسارلها ورة الّ وتليًه

 ومٍْه وص...  حقٍر... حقٍر....:  ببماء هسي

 ًَتقن ربًا حقٍٍٍٍر...  ٓاكهه ٌٔ ًهله الٌل

 تتصنر وهً بضسة لتبمً.... ابوك ووي وًل

 بسبب حٍاتها اٌهت التً الوحٍسة ػسَقتها

 ....+ الحقٍر هصا

Flash back تاىسً قبل حسث لها +.... 

 رُن...  الوحٍسة هسي ػسَقه ٓاكهه ناٌت

نبر أٌها  اًس ناٌتا أٌهها إال بسًتاى وًها أ

 لها األوٌل السًه ٌٔ ٓاكهه ناٌت....  ػسَقتاى

 هً اليلوم نلٍه ٌٔ ناٌت حٍج الجاويه وي



 ٌٔ الوقت شلل ٌٔ ناٌت وهسي...  أَؾا

ٌٍ الغّ  تسمي ٓاكهه ناٌت....  الحاٌوي الحا

 ٓارق َمي لن لصلل لهسي الهجاورة الضقه ٌٔ

 ناٌتا أٌهها حٍج ًالقتهها ًٌل َؤخر السي

 إال َْترقاى وال ويا اوقاتهها اُلب تقؾٍاى

 .... الًوم ًًس

 وى ٍٓه تجلس ٓاكهه ناٌت َوم جاء أى إٌل

 .... هسي

 اٌهارزة...  سوسو َا ًارٓه....:  بْرحة ٓاكهه

 الْرقه ٌٔ اوووي ووز واحس ًٌل اتيرٓت

 .... ابيهالر 

 اقولل ورة نام بًتً َا....:  بيبوس هسي

 لو طاب ًٌل تتيرٌٔ حراااااااااااام حرااااااااام

 ... نغسَق حتً



 طٍذه َا حاؿر اوووِ...:  بتأّٓ ٓاكهه

 وا لحس والحالل الحرام ٌٔ اطتَلٍلًا هسي

 ... تيًس الواحسة

 َا اَه تيًس ههههههه....:  بؾحل هسي

 هٍجٍلل نسا ىأ وتيرٍٓص اٌتً ًبٍقه

 .... الًاس أحسي

 هسي ست َا رالاااظ...:  بتأّٓ ٓاكهه

 هذلع ووص زي الواػله حآنه اٌا ًضاى

 .... وًها

 احمٌٍل هبله َا َال كب....:  بؾحل هسي

 ...! الهرازي وٍي ًرٓتً بقً

 بتوو وال نسا واااز زا هااااح...:  بتسبٍل ٓاكهه

 َيًابس هآر طبه زا َلهوووي...  السًٍها

 الرواَات بتوو طبه بت َا ٌؾٍْه نسا حاجه

 ... اَه وجهال اَه وال



 هللا استَْر هههههه....:  بؾحل هسي

 َضٍل ويانً بٍقيس الواحس...  رب َا الينٍن

 هههههههه بت َا اوضً قووً وهللا شٌوب

 ههههههههه....:  األرري هً بؾحل ٓاكهه

...  الهسز ٌٔ الحاٌوي بتاًه َا اٌتً ٓههل إَص

 السرسجٍه الغاَيه الضباب اررنن اٌتو زا

 هههههههه التماتل بتوو

 البت َيًً قال ههههههه....:  بؾحل هسي

 بقً....  الهسز ًي تتملن ًضاى ًسله نلٍه ٌٔ

...  ٍٓها َتًْد كبٍه ًلوم َسرل حس بسوتل

 حلوة نسا حاجه تجارة هحول وماٌل لو اٌا

 بًل او طرنه اي ٌٔ ًلقول البًات وبٍقبلو

 تضتٌَل هتتذرجً اٌل ؿاوًه يًًَ

 هههههههه



 هٍضوِ لو الواحس هاااااح...:  بهرح ٓاكهه

 اٌا تجارة ٌٔ اٌهارزة طآه الٌل الهس زي

 .... بمرة وي احول ووآقه

 ػسَقتها ًٌل ؿاحمه هسي لتًْجر

 ..... الهجًوٌه

 ...! اَه اسهه ًارٓه....:  بحب ٓاكهه لتتابى

 الحسي تس َا اَه اسهه...:  بؾحل هسي

 .... اليضوأٍات جهال ولمه َا والجهال

 ويتس اسهه...  بت َا بجس ال...:  بؾحل ٓاكهه

 طرنات ػاحب َبقً ابوة...  السوًهوري

 .... تيرٍٓها لو السوًهوري ووغاٌى

 .... ويرٓهاش ال...:  بًًْ هسي

 طمٌل....  هسي َا بغراحه اٌا....:  بهٍام ٓاكهه

 ... بٍحبًً أٌه حاسه ٌاا...  نهاى وهو...  حبٍته



 وتيلقٍص حرااام ٓاكهه َا....:  بَؾب هسي

 حرام حب اسهه زا ًضاى بًتً َا بٍه ٌْسل

.... 

ٌٍ...:  بتأّٓ ٓاكهه  وحالل حرام هتقولٌٍل تا

 القرِ جتل بٍتًا راحه ارتً َا واطٍه اٌا... 

 ... الًْس تسس بت

 الباب رسي ابقً ههههههه...:  بؾحل هسي

نً  ..... ورا

 اوا بمرة واطً....:  بهرح تذرج وهً ٓاكهه

 وتقوٌل وتيٍقً زي قيسٌت هتْتمري اووت

 الهسز ًٌل تحمٌٍل تٍجً ًٍٓل بقه َا ًٍٓل

 .... اٌهارزة طوٓتٍهن الٌل

 هًا وي بت َا َال هههههههه...:  بؾحل هسي

+.... 

Back +....... 



 هللا...:  تتصنرها وهً طسَس ببماء هسي

...  قولتٌٍل وا زي ٓيال. ... ٓاكهه َا َرحهل

 لتتابى....  ٓاكهه َا ًٍٓل واقول اًٍف هقيس

...  السوًهوري ابي لله وًه.....  وبماء بحسرة

 .... لله وًه

....  احس َراها أى قبل ببماء وماٌها وي لتقوم

 اٌل واتجهت ناألكْال بٍسها وجهها وسحت

 ....+ نلٍتها

 .... هالجاوي نآٍترَا ٌٔ األرري الًاحٍه وًٌل

 ...! اَه وال ٌسٍتًا ًن َا اَه...:  بترحاب حًٍي

 بس...  برؿه القهر ًَسً حس...:  بذبج ويتس

 ....! حتً وويسوتًٍص َيًً اتذقبتً

 اػٌل ويتس َا بقً ويلص...:  بؾحل حًٍي

ٌٍ وْههاه  اٌت...  ونسا والز بغاحب وص ا

 .... بقً ٓاهن



 .... حًٍي َا واطً هههههه...:  بؾحل ويتس

ٌٍ نًتً ها  ...! اَه ٌٔ ًاوزا

 ػاحبتً ناٌت الٌل إسراء...:  بحقس حًٍي

 ....! ٓانرها

...  ٓانر وص بغراحه ال....:  بتْمٍر ويتس

 ... ػحباتل نتٍر بًات بضوِ اػٌل

 الٌل زرقا ًٍوى ام هً الٌل....:  بضرح حًٍي

 ....! آتمرتها...  زي ًلٍل تسلن رٓؾت

 والها...  آتمرتها أَوة أَوة... اه...:  بتصنر ويتس

!... 

 ًلٍها تلّ ًاوزاك اٌا...:  بحقس حًٍي

 ..... الضقه وتارسها

 ..! اَه...:  بتْاجأ ويتس



 ًلٍا ًاوله اػلها...:  وحقس بَل حًٍي

 واٌا بتغاحب وص الٌل الضرَْه الذؾرة

 ... واحس ًربٍه وي اٌهارزة ٌازله طاَْاها

 واطً....  نسا الحماَه بقً اه...:  بذبج ويتس

 واوًسك وياها هحاول تؤوري اٌتً حًٍي َا

....  الضقه ٌٔ الجسَسة الؾٍْه هتبقً

 .... نهاى اٌا ًجبتًً اٌها ورغوػا

....  ػاحبً َا تسلن....:  ربٍحه بإبتساوه حًٍي

 الهحاؿرة ًٌل اتأررت ًضاى بقً ازٌل ًي

... 

 ...! أوتً هضوٓل....:  بذبج ويتس

 أػل زوز َا صوًٍْي...:  بهٍاًه حًٍي

 ... بقً ازٌل ًي...  بٍٍَر رقضٍبً

 .... بضر تبتسن وهً نلٍتها اٌل حًٍي وشهبت



 وي والضْا بالهًا...:  بذبج ٌْسها ٌٔ حًٍي

 ...+ ٓالحه َا...  َا هتضوٍٓه اٌل

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 الًاس اقرب سهى إٌياش ُرٓه نهرَؾًْ

 +�" ... بيس َهت ألن...." تقول له

قه للَاَه سيٍسة ناٌت  ويا شهبا....  أرٍها بٓر

 ٌسي تري لن التً األواني وي اليسَس اٌل

 .... األسمًسرَه ٌٔ وحلها

 المحٍر ورؤَه القوَل الهضً بيس بتيب ٌسي

...  جياٌه اٌا اَه بقولل والاااا... :  الهًاكق وي

نل ًاوزة بتضتهًً ويسٌت ًااااا  والًبً ا

 القولوى ًٌل هااَسَ تهس ويسٌت وا قبل

 .... توجيًً وبقًً



 وهللا ههههههههههه....:  نبٍر بؾحل ازهن

 وا لو ًلٍمً اَسي ههس الٌل اٌا الينٍن

 .... اتلهٍتً

نل ًاوزة بجس ال....:  بؾحل ٌسي  تياٌل....  ا

 وبحبص ًضاى نالٌب نبسة ًربٍه طوٓلًا

 .... الحهٍر

....  الهجًوٌه أرته وي ؿاحما ازهن لًٍْجر

 الينٍن وهللا ههههههههه.....:  بؾحل ازهن

 الزم ناى...  اٌهارزة بسببل حاجه هٍحغٌل اٌا

 هْسحل واقولل لساٌٍ وي اٌسحب َيًً

.... 

 َا راكري ًضاى بقً َال....:  بؾحل ٌسي

 .... زوٌٍ سً

 اٌتً بس َال واطً ههههه...:  بهرح ازهن

 .... هتحاسبً الٌل



نبر هللا...:  َسها ترٓى وهً بهرح ٌسي  ... ا

 رَتاى َا هأل اَص ػاله....:  بؾحل ازهن

 ههههههههه

 لترنب ٌسي واتجهت...  األخًاى لٍؾحل

 احسي تجاه بها لًٍقلق بالسٍارة أرٍها بجاٌب

 .... الراقٍه الهقاًن

 الراقٍه الهقاًن أحس اٌل اإلخًاى ووػل زقأق

 احسي ًٌل وَجلسا السارل اٌل لٍسلْا... 

 .... القاوالت

....:  َرى ناى الصي هاتْه َذرج هوو ازهن

 ارز وا ًقبال اٌتً اكلبً.... بت َا اَه بقولل

 لٍتابى...  طبمه هًا وٍْص ًضاى برة

 وتقلبٌٍل وقلب تيهٌل اوًً بس.... بؾحل

 اٌتً هذلٍمً ساًتها نسا وال نسا حاجه

 ...... تانلٍها



 ... هللا استَْر ًن َا ال...:  بؾحل ٌسي

 .... وجًوٌه ههههههه...:  بؾحل ازهن

 َتهمي حتً الهماى وي لٍذرج ازهن وقام

 ....+ الهمالهه ًٌل الرز وي

 وٍار لتضٍر...  وارة أجرة سٍارة تًتنر ناٌت

 ... لتقّ األجرة سٍارات احسي اٌل

 وضٍرة الذلّ وي السٍارة ٌٔ وٍار رنب

 ... ًَقلق بأى للرجل

 وأولته...) اسقً َا****  ًًس....:  بجسَة وٍار

 ٌٔ وًَقلق الرجل لها لٍووّ(  يًواىال

 ... كرَقه

 القرَق كول طارزة هلت هً بًٍها

 وال اقتربت نلها َسزاز بالذوِ وطيورها

 7.... السبب تيلن



...  الهماى اٌل األجرة سٍارة ووػلت زقأق

 حسابه السأق أًقت بيسوا وٍار وًها لتًسل

 اٌل القرَق تيبر وهً ًهٍقا ٌْسا ارصت... 

 ....+ ررياأل الجهه

...:  بؾحل الهاتّ ٌٔ َتحسث وهو ازهن

 ٌسي أَوة هههههه....  ػاحبً َا نهاى واٌت

 هً ال....  ويلص الباب ٓتحتلل الٌل ارتً

 ..... ال أَوة...  هههههه وجًوٌه نسا

 توقّ بل.....  ازهن ًًس توقّ طٍّ نل وهًا

ني لن اٌا إشا....  وجسزا هً اٌها....  به السوي  ا

 .....!! ويقول ٍُر ال....  اتذٍلها او ابه احلن

 ... َهًً....:  بإسهها ٌقق وًه ارزة زوى

 ػسَقه رز....  الهاتّ وي األرري الجهه وًٌل

 ...!! َهًً....:  بإستَراب



 َا ويلص....:  وسرًا لٍرزِ بإٌتباه ازهن

 هبقً سالم....  زلوقتً اقْل وؾقر ًازل

نلهل  ... بيسَي ا

 نبٍرة بغسوه لها ًَنر وهو ويه الذف واُلق

 بتلل واحس الضبه َموى أى وستحٍل.... 

 .... السرجه

 القرَق حآتً احسي ًٌل تقّ وٍار ناٌت

 األرري هً لتالحم...  رقٍبها قسوم بإٌتنار

 ٍُر بضمل ٌحوها الهغوبه ازهن ٌنرات

 وجهها وأزارت بحسه له ٌنرت...  كبٍيً

 ... األرري للًاحٍه

 ... هَْيل لها ازهن لًٍتبه

...  زا بتيهله اٌت الٌل اَه...:  ٌْسه ٌٔ ازهن

نٍس َهًً وص هً َهًً طبه لو حتً  .... ا



 حتً أرري ورة الهقين اٌل ازهن اتجه

 اٌتباهه لْت ُرَب طٍّ اوقْه ولمي َسرل

 تضبه التً تلل وي وسآه ًٌل ازهن ٌنر.... 

 َهًٍا َلتْت وا طذغا لٍجس ٌنره ٌٔ َهًً

....  رَبه أخارت كبٍيٍه ٍُر بقرَقه وَسارا

 بإتجاهه لتأٌت وا لسٍارة الضذع هصا لٍضٍر

 هصا اتجه....  الًواحً جهٍى وي سوزاء سٍارة

 َسه ٌٔ ُرَبا طٍٓا َحهل الصي الضذع

 بالهاتّ تهسل تقّ ناٌت التً وٍار بإتجاه

 وػل قس ناى ازهن اوا....  رقٍبها ًٌل لترى

 أى ًرِ كبٍب ألٌه الٍقٍي لسرجه به الضل

 لن....  وذسر به وًسَل الضذع هصا بٍس وا

....  بإتجاهها وسرًا لٍجري نحٍرا ازهن ًَتنر

 َجري الصي هصا وي نحٍرا هً استَربت

 استَرابها سبق ولمي....  وًها وَقترب همصا

 وٍار لتضهق...  أٌْها ًٌل َوؿى وًسَل

 تضير لن وًها إرازة زوى ولمي وػسوه بضسة



 اقتحهت سوزاء ُهاوه سوي طٍّ بأي

 وهو وسرًا الرجل هصا لٍحهلها....  ًٍوٌها

 حتً بسرًه السوزاء السٍارة باب َْتح

 حتً ٓتحها َمهل لن ولمًه....  بها َؾيها

 الرجل رجى....  وجهه ٌٔ بضسة َلمهه وي وجس

 أى وٍار راللها نازت رقوات بؾى الوراء إٌل

 بسرًه ازهن إلتققها ولمي َسَه وي تقى

ٌٍ لبؾى قرب ًي إلٍها ٌنر....  وحهلها  خوا

 وجهه خن....  راللهن تسوى أى ًًٍاه نازت

 والسٍاره أرؿا الواقى هصا اٌل وجسزا ٌنره

 َراها أى قبل بيٍسا اٌقلقت التً السوزاء

 .... احس

 وٍٍٍٍي اٌت....:  ُاؿب جهوري بغوت ازهن

 ... لٍٍٍٍه تذقْها وًاوز.... 

 يالص هصا اٌل بوهي أرؿا الهروً الرجل ٌنر

 ًٌل اليؾالت وْتول طابا لٍجس...  َتحسث



 إلٍه بذوِ الرجل ٌنر....  به َْتل أى وطل

 لٍقوم...  حوله تتجهى بسأت التً الًاس واٌل

 ..... وروِ بسرًه هاربا وماٌه وي

 وهو وسرًا َجري لٍجسه إلٍه ازهن ٌنر

 ناى حٍج لهالحقته نحٍرا َهتن لن....  َهرب

....  َحهلها التً الْتاه تلل هو األنبر طاُله

 تضبه اٌها إلهً َا.....  وقوال إلٍها ازهن ٌنر

 واتت حبٍبتً تمي لن لو...!!  نحٍرا َهًً

 طروزه وي ازهن آاق...!!  اٌتً اٌها لقلت

 .... الهارة أحس ػوت ًٌل

 حاجه وال تيباٌه وراتل.... ابًً َا والها-

 ...!! الهستضًْ توزَها ًربٍه اجبلل

 .... الرجل قاله وا اٌل بغسوه ازهن ٌنر

...  حاج َا ال.. ال...:  الغسوه أخر بتيحلن لٍرزِ

 ... الهستضًْ هوزَها ًربٍه وياَا اٌا



....:  ومترث ٍُر كرَقه َمهل وهو الرجل

 .... وياك ربًا ابًً َا واطً

 القرَق َيبر أى قبل بغسوه إلٍها ازهن ٌنر

 برٓق سٍارته ٌٔ وَؾيها الهجاورة الجهه اٌل

 ٍُر ًقله زال ووا نحٍرا لها ًَنر وهو رنبٍ

 حقٍقٍه الْتاه تلل وهل الغسوه وستوًب

 ....! الهتوٍٓه حبٍبته َهًً ب طبهها ًقله ام

 اٌل وسرًا وزرل...  سٍارته باب ازهن اُلق

 بسءت بالْيل ٌسي لٍجس....  وجسزا الهقين

 .... تأنل

...  اتأررت اٌت...:  رأته ًًسوا بهرح ٌسي

 .... تٍجً وا ًقبال أتسٌل قولت

 وَؾى اطٍأه َحهل وهو بسرًه ازهن

 قووً....:  القاوله ًٌل الًقوز وي اليسَس

 .... ٌسي َا بسرًه



 ازهن َا اَه ٌٔ....:  تقوم وهً بإستَراب ٌسي

 ...! والل...

 وسرًا لٍضسها َسها َهسل وهو ازهن

 اٌل وػل حتً....  الهقين رارج وَذرج

 .... سٍارته

 َا( الذلّ ٌٔ) ورا ارنبً....:  بسرًه ازهن

 ٌٔ ًضاى بالله ورسي....  بلهْه لٍتابى...  ٌسي

 ..... ًلٍها وَهً واحسه

 واحسة...!!  اَه...:  وػسوه بإستَراب ٌسي

 ...!! ًلٍها وَهً

 ازهن ونصلل وسرًة السٍارة ٌسي رنبت

 الهستضًْ ٌاحٍه وسرًا سٍارته قاز الصي

 .... بها َيهل التً



 تؾيها حتً بتههل الْتاه سجس ٌسي حرنت

ٌٍ....  رنبتها ًٌل  نبٍرة بغسوه وطهقت خوا

 .... رأتها ًًسوا

 ...!!!! َهًً....:  بغسوه ٌسي

 وص ال....:  السٍارة َقوز وهو بحسى ازهن

 .... هً وص بس طبهها واحسة....  َهًً

 زي...  ازاااي...:  ػسوتها ٌٔ زالت ووا ٌسي

 .... الضبهه ٌْس زي...  َهًً طبهه

 ال....:  وسرًا زووًه َهسح وهو بحسى ازهن

 لوال هتتذقّ ناٌت واحسة زي...  هً وص

 .... ألحقها ًضاى لهحتها اٌا واى ربًا ستر

نبر بغسوه ٌسي  ...!!!! هتتذقّ ناٌت...:  ا

 ..... طٍّ نل لها سرز وقس ازهن



 اٌا اوبارح قولتلل اوا ٓانرة.....:  بحسى لٍرزِ

 ....! َهًً طوٓت

 ناٌت ويقول....  ٓانرة اَوة....:  بغسوه يٌس

 ...!!! زي للسرجه طبهه ٌٔ ويقول.... هً

 وهها...  طبهها وهن وص....:  بحسى ازهن

 .... َهًً هتبقً وص طبهها ناٌت

 الصي الهضًْ اٌل زقأق بيس ازهن وػل

 وي ٌسل...  وسرًا سٍارته لٍرني...  به َيهل

 وٍار هلوَح الذلّ وي بابها لٍْتح السٍارة

 .... ًًه رُها بسووو لها ًَنر وهو برٓق

....  الهضًْ زارل اٌل وسرًا بها اتجه

 اٌل بها وَتجه تروٌل ًٌل بسرًه لٍؾيها

 تَلق بالذارج ٌسي تارنا القوارِ ُرٓه

 ....+ رلْه وتأٌت السٍارة



 أحس لٍأٌت....  القوارِ ُرٓه اٌل بسرًه زلّ

 .... وسرًا األكباء

 زي ووٍي...  أزهن زنتور َا حغل الٌل اَه -

!... 

 ال حتً بسرًه حجابها َْل وهو ازهن

 االػْر الحرَري طيرها لًٍْرز....  تذتًق

 ًي َهٍسها ناى وا وهصا....  رلْها القغٍر

 أى قبل وقوال ازهن لها ٌنر....  حبٍبته َهًً

 ناٌت واحسة زي...:  القبٍب لغسَقه َرزِ

 .... وذسر وًسَل وطها ًٌل واتحف هتتذقّ

 واٌا اٌت رلٍل كب...:  وسرًا القبٍب

 .... ًلٍها همضّ

 تهتس أى قبل القبٍب َس َهسل وهو ازهن

 هقوم اٌا زنتور َا اٌت رلٍل...  ال....:  إلٍها

 .... لٍها بالالزم



 وي َذرج وهو بإَهاء رأسه القبٍب هس

 ووا....  هصا ٓيل لها ازهن َيلن ال....  الَرٓه

 أى او أحس َلهسها أى َحب لن أٌه طيوره سر

....  الضيور لهصا نحٍرا َهتن لن ولمًه....  َراها

 الهحالٍل وتوػٍل بْحغها ًهله لٍبسء

 ....+ لها الالزوه

 وها ػسوتها قهه ٌٔ ٌسى ناٌت...  وبالذارج

...  وستحٍل...!!  ارً رقٍبه تلل هل....  رأت

 ...!!! سًوات رهس وًص واتت لقس

 زارل ٌال  وضتت بيقل ٌسي اتجهت

 .... رأت وا تغسق ال زالت وا وهً الهضًْ

 ازاي....:  بغسوه ٌْسها تحسث وهً لتهضً

 ....!!! وستحٍٍل....  نسا طبهها

 .... وا بضذع وًً زوى لتغقسم

 .... كًف َا جساا اسْه اٌا...:  بإٌتباه ٌسي



 وال...:  زاويه وًٍوى باهته بإبتساوه واجسة

 .... بًتً َا َههل

 حؾرتل.....:  زووًها وي اببإستَر  ٌسي

 ...! لٍه بتيٍقً

 َا وٍْص...:  زووًها تهسح وهً واجسة

 .... كرَقل نهٌل اٌتً روحً....  حببتً

 ويانً ربًا كًف َا واطً...:  بإطْاق ٌسي

 .... رب َا

 ُرٓه ًي تبحج كرَقها ٌٔ ٌسي وشهبت

 .... القوارِ

 ًي الهٍَب الياطق ُرٓه أوام وي لتهر

 بها َحلن ناى الصي السٍؤٌ سالما...  الوًً

....  البًٍه اليٍوى شات قلبه بحبٍبه....  وجسزا

...  سواها لضذع وماى أحالوه ٌٔ َمي لن

ٌٍ لسرجه احببتل...  وجًوٌتً ًضقتل  ال ا



 ويً تموٌٍ أى أجل وي ٓقف آٍق اى ارَس

 طير....  ويه بوجوزها طير للحنه ولمي.... 

....  جاٌبه وي هرت بها طير....  به تحٍف بها

 وي للًهوؼ وحاوله ٌٔ َسه اػابى لٍحرك

 لن جسوي زوى ولمي...  وجسزا َراها أى أجل

 2..... الًهوؼ َستقى

 لتجلس القوارِ ُرٓه أوام ٌسي وػلت

 وهً.....  َذرج حتً أرٍها بإٌتنار رارجها

 ....+ الراحله أرٍها رقٍبه وتتصنر تبمً

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 جًوٌٍتضارنهاليضاق إال الحب ووا

....♥ ��+ 

...  لرواى الَرٓه باب ٓتحٍه السازة ٓتحت

 وولل بؾجر األرؼ ًٌل جالسه لتجسها

 .... رسوزها ًٌل َسها تؾى وهً



 َا آتحلل قاٌل باطا آزم...:  بذوِ ٓتحٍه

 قاٌل البٍت ترجى المبٍرة الست لها بس بًتً

ٌٍ ًلٍها اقٌْل  .... تا

 ًضاى وٍي ٌْسه ٓانر هو: ... بٍَم رواى

 َقليًً ًضاى اٌا ًًسه نلبه....  نسا َيهل

 .... َيوز وا وقت ًلٍا وَقْل َيوز وا وقت

 ....ب بًتً َا َمرول هللا...:  بذوِ ٓتحٍه

 ًلٍه بقولل الٌل وهتيهٌل ًًسي نلبه اَوة-

 .... ًًل ُغبي

 رواى ونصلل بذوِ ٓتحٍه السازة طهقت

 بَرور الَرٓه اٌل زمآ لٍسلّ....  آزم ػوت وي

.... 

 ٓتحٍه زازة َا اٌتً اتْؾٌل....:  بجهوز آزم

 .... طَلل نهٌل



 لتمهل واتجهت بذوِ ٓتحٍه السازة اووأت

 .... بسرًه ًهلها

 .... بَؾب به الهحسقه تلل اٌل آزم إلتْت

 احسًلل َتًْص نالوً...:  بجهوز لٍرزِ

ٌٍ الوش هتضؤٌ وإال....  .... التا

...:  بتحسي قبالته تقّ ًوه بَؾب رواى

 ًضاى باطا آزم َا ًًسك نلبه وص واٌا

 .... رارج واٌت بالهْتاح ًلٍا تقْل

 ًلٍمً هقْل أل...:  اآلرر هو بَؾب آزم

 تقّ صَل بًت الٌل اٌا وص....  براحتً

ٌٍ قساوً  .... وتتحسا

 وهقولهالل قولتهالل واٌا.....:  بَؾب رواى

ٌٍ  وبتحساك ًلٍل الحرب أًلًت اٌا...  تا

 زا السها بٍه كالى اٌت الٌل ُرورك وهمسر

.... 



 إلٍه لٍضسها زراًها َهسل وهو بَؾب آزم

 وخًً....  اليرَؽ بغسره لتغقسم بَؾب

 هً لتَهؽ...  بقوة ههرها رلّ شراًها

 .... بألن ًٍوٌها

....:  وجهها بأٌْاسه َلْح وهو بَؾب آزم

....  ققه َا نسا وياه تيهٌل الٌل اٌا وص

....  قساوً وتياٌسي تقًْ تْمري انًاَ

 لها وًَنر بسذرَة حاجبه َرٓى وهو لٍتابى

 ...!! لٍه بتاًً القهٍع البسه اٌتً....:  ترتسي

 أػل....:  وًه َسها تسحب وهً بَؾب رواى

 ٌسً اليالن ولل ٌْسه وْمر واحس ٌٔ

 .... هسوم َضترٌَل

....  روااااى َا وتياٌسٌٍص....:  بَؾب آزم

 اٌا وتًسٍص...  نله اليهر اٌسول صوتذلًٍٍ

 ... اٍٍَه اًهل واقسر وٍٍٍٍي



 اٌا وتًساش نهاى واٌت....:  بتحسي رواى

 رلٍْه اَهي رواى اٌا....  بحقه لتمهل...  وٍٍٍي

 آزم َا قساوً تقّ أو وتتحساٌٍص َيًً... 

 .... هتًسم ًضاى

 ... روٓت تغسٌق...!!  بجس...:  بسذرَة آزم

 الصي قهٍغه َاقه هسلت وهً بحقه رواى

...  زا اَه...  اٌا...  تذاِ الزم كبيا....:  ترتسَه

 لتجري..... ابيسزززززز ًاااااااا لٍه بتقرب اٌت

 ...... َاااااوااااااااو ًاااااااا.....  بذوِ وًه رواى

 بقً اٌا....:  بَؾب ورأها َجري وهو آزم

 ..... الملب رواى َا تتحسًًَ ازاي هيرٓل

 الساللن لتًسل الَرٓه رارج تجري ًوه رواى

 جسَس وي تربٍتها ًَوي ورأها وآزم وسرًه

....:  بذوِ وًه تجري وهً لترزِ.... 

 .... وُلف ًٍل باطا آزم َا بالله استهسي



 للحسَقه القغر رارج بذوِ رواى لتجري

 .... للقغر الذارجٍه

 وهو رلْها َجري وآزم تجري وهً رواى

 ووالبسها ملهاط ًٌل ؿحمته نتن َحاول

 السباحه حهام إٌل وػلت حتً....  ونالوها

....  بها َحسق ُاؿبا الواقّ آلزم ورأها لتًنر

 .... بذوِ هً لتتراجى

 تقرب وا ًلٍل بالله آزم...:  بذوِ رواى

 وص ورجٌل أًوم وبيرٓص اٌا ًضاى

 ... زا البتاو ٌٔ االرؼ هتقول

 وجهه لٍرسن...  ؿحمته نبح َحاول وهو آزم

...:  بَؾب قأال وًها َقترب وهو لَؾبا

 ...! لٍه بتتحسًًَ...  نسا جباٌه اٌتً ولها

 اٌت ًضاى...و....:  بذوِ تتراجى وهً رواى

 .... تحبسًً طوَة ونل... و بسأت الٌل



 الهرة تلل حقٍقً بَؾب َتقسم وهو آزم

 حآه ًًس هً لتقّ....  أواوها ػار حتً

 إلٍها نرٌ....  حقٍقً بذوِ السباحه حهام

 سوي بًٍهها َْغل وال وقوال آزم

 .... سًتٍهترات

 تْمري الٌل اٌا وص....:  بَؾب لٍرزِ

 .... رواى َا تتحسًًَ

 لتسقف بَؾب وزٓضها األرٍرة جهلته قال

 تحاول هلت....  السباحه حهام ٌٔ رواى

 وتتالٍه بضهقات الهٍاه تغارو وهً الغيوز

.... 

 الٌل أررة زي...:  بتضًْ لها ًَنر وهو آزم

 .... الًهر َتحسي

 ٓأسة زوى الَرق تغارو وهً رواى

 .... الهٍاه زارل وجسسها َسها لتستمٍي



 ٌٔ وسرًا وقْس واحسة لحنه آزم ًَتنر لن

 وَؾيها بذوِ لٍذرجها....  السباحه حهام

 .... السباحه بحهام الذاظ البالج ًٌل

 الوًً ٓقست ٓقس بذوِ لها ًَنر وهو آزم

 حتً قهٍغه ٌٔ ازار اول آزم لٍْل....  تهاوا

 التهن وقسوات وزوى...  بالتًْس لها َسهح

 َجري وهو تسهً نها الحٍاه بقبله طْتاها

 ػسرها ًٌل وَؾَف ػًاًٍا تًْسا لها

 .... وًه الهٍاه جهٍى لٍذرج

 الهٍاه جهٍى تذرج وهً رواى استْاقت

 .... ٓهها وي ابتليتها التً

 اٌت....  نح نح نح...:  ًًها تبيسه وهً رواى

 تموى اوًً َذربٍتل...  نح نح....  اَه ًهلت

 .... نح نح...



 وص...  اَه ًهلت...:  ربٍحه بإبتساوه آزم

 .... تضمرًًَ وا بسل زا...  حٍاتل بًقص

...  َالهواااااااااااي اٌت...  اٌت....:  بغسوه رواى

 ....! الحٍاة قبله ازَتًً اٌت

 وبغراحة...  وةأَ هههههههه....:  بؾحل آزم

ٌٍ أجربها احب  .... تا

 اوًاااااا...:  بغراخ وسرًه تقوم وهً رواى

ٌٍ وًً تقرب  َا اَااااك...  ٓاااااهن اٌت....  تااااا

 .... آزم

 ػووووتل...:  َقوم وهو بَؾب آزم

نسر وا بسل رواى َا وٍيالاااش  .... زواُل ا

 وًً تقرب اَاااااك واٌت....:  بَغب رواى

ٌٍ  .... هسهحلل وص ًضاى تااااا

...!  نسا بقً...:  بسذرَه حاجه َرٓى وهو آزم

 ... كٍٍٍب



 زارل وجسزا هً لتجري...  آزم وًها واقترب

 3(��� زورًٍا لهوٌه َا وزورًٍا....) القغر

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 لها ويه تذقف نيازتها طقته ٌٔ ناٌت

 .... سٍحسث

 جاَبها بروز ملب األستاش...:  بَؾب ٓرَسة

 .... القغر ٌٔ ًًسي تقيس

 ربٍج بتْمٍر شقًه َحل وهو وجسي

 ٌيهلها رأَل اَه كب.... :  بذبج لٍرزِ....

 ... استقبال حْله

 ...! ازاي...:  بتساؤل ٓرَسة

 ًاوله اٌل آلزم هتقوٌل...:  بذبج وجسي

 باطا آزم بهرات الًاس تيرٌٔ ًضاى الحْله

 وًها اٌا هذلغل....  تبسء الحْله وا واول.... 

... 



 ....! ازاي وًها هتذلغًً...:  بإستَراب ٓرَسة

 زا الهوؿوو سٍبً...:  طر بإبتساوه وجسي

 تحاوٌل الحْله ٌٔ ًاوزك بس....  ًلٍا

 .... نوَس تياولٍها

 هاٌن ٓرَسة اٌا...:  واطهٓساز بَؾب ٓرَسة

 ...!! نوَس زي الهجتهى ححاله اًاول

 ًضاى حببتً َا لصوي....:  بهساَرة وجسي

 الساًتٍي تستحهلٍها حاوٌل وًها ٌذلع

 .... زول

 أوتً اوووِ...  هحاول...:  بَؾب ٓرَسة

 القبٍيٍه حٍاٌت ٍٓه ترجى الٌل الٍوم هٍجً

ٌٍ  البلوة بسبب الجراَس طوطرة ٍُر وي تا

 .... زي ًلٍا اتحسٓت الٌل

 قرَب...  قرَب....:  نبٍر وطر بذبج وجسي

 ....+ اوووي



~~~~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 .... الهحاؿرة ٌٔ الغسَقتاى تقابل

 اطتَل الزم اٌا بقً ًرٓتً...:  بحسى هسي

 .... السر ٌٔ لو حتً لٍه

 ربًا...  هسي َا ًًسك قلبً...:  بحسى اسراء

 .... حببتً َا ويانً

 اَه وقولتلٍص بس...  رب َا....:  بحسى هسي

ٌٍ نًتً الٌل الهوؿوو  لتتابى. .. ٍٓه ًاوزا

 الٌل رالتل بًت لقٍتو ػحٍح وآه.... بتصنر

 ... أل وال وذقوٓه ناٌت

 نًت الٌل الهوؿوو زا هو وا...:  بحسى اسراء

نً  ... ٍٓه ًاوزا

 ...! اَه ووؿوو.....:  بإستَراب هسي



 وي بساَه طٍّ نل لها سرزت وقس اسراء

 هصا وى الهًسل اٌل وجٍٓها حتً رواى رقّ

 .... لمٍالٌٍا آزم الهسًو الضذع

...:  اسهه سهيت بيسوا بغراخ هسي لترزِ

 ...!! الًهر وتجوزة رالتل بًت احٍٍٍٍه

 للقلبه وَسارا َهًٍا تلتْت وهً اسراء

 ... هسي ػراخ الحنو الصَي

 الحنت بيسوا وًذْؽ بغوت هسي لترزِ

...!!  الًهر وتجوزة رالتل بًت.....:  األرري هً

 ...!! ويقوله

 ...!! وٍي ٌهر...: . بإستَراب اسراء

 وي زا...  السها ٌٔ حنها وربًا...:  بلهْه هسي

 واحس رقن طرناته زا....  اليالن أًٍُاء اًًُ

 ...! وتيرٍٓهوش ازاي اٌتً...  ًالهٍا



...  هسي َا الههن زا وص...:  وبااله بال اسراء

ٌٍ زلوقتً ًًسي الههن  ... اوضً الزم ا

 لسه احًا...  ازاي تهضً...:  بإستَراب هسي

 ...! وحاؿرة وراٌا

 هروحلها ًضاى... اوضً الزم....:  بحسى اسراء

.... 

 اٌتً...!  هتروحٍلها...!  اَه....:  بغسوه هسي

ٌٔ  ٍٓمً ًهل وٓرؿا...!  اػال اليًواى تير

 ...!! حاجه

 والزم برَٓه اٌها واخقه اٌا....:  بحسى اسراء

 الزم نسا ًضاى....  برأها تحبت اساًسها

...  هسي َا اليًواى ويرٓص اٌا بس...  حلهاارو

ٌٔ  2...!! تساًسًًَ تير

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 +���بالٍس اتًضي



 كلب ًٌل وبًاءا الًبً ًٌل بالغاله نسا بغو

 ...جسٍٔي هتبقً الرواَه.... الجهاهٍر

 +��� تضتن اوًاااا َضتن وحسش اَوووووة

 ٓغل ٢٢ هتبقً زي الرواَه نسا وبسأَا

 بقً وهْتح...  نسا ًٌل وهقْله األول للجسء

ٌٍ جسء  نًت لٍها وًل ارتً َا والًبً....  تا

)  رواَه ٌٔ بقً وابسء زي الرواَه اقْل ٌاوَه

 قازرة وص بغراحه بس(  والوحص الجهٍله

 ازَها ًاوزة �� بسرًه زي الرواَه اقْل

 أى هتبقً نسا ًضاى ؟؟.. ٓاههٍي اٌتو حقها

 ... للحاؿر َقول والَاَب جسٍٔي هللا طاء

 ام َا...  جسٍٔي هتبقً الرواَه...  البلس اهاٌل َا

 هتبقً الرواَه وقولٍله سٍس ػحً سٍس

 ���� جسٍٔي



ٌٍ  الجسء ارر ٌٔ إى...  اقولها حاجهاحب تا

 ٌٔ رأَمن) إسهه ناول ٓغل هيهل األول

 بتاًتمن لألراء طوت سمرَي هارس(  الرواَه

 وسح سواء وحضه الرواَه حلوة الرواَه سواء

نتبو ٌقس أو  األرٍر الجسء ٌٔ وهحقها رأَمن ا

نتبلوٌل....   نل وتابيه واٌا الرواَه ٌٔ رأَمن إ

 ❤  ًٌل تسلهوٌل وبجس المووًتات

 اٌتو وهللا زي صَمن الٌل الحلوة المووًتات

 3��� اليسل زي ٌاس

#MAFIA ♥ + 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤واليضروى ًةالحاو الحلقة

 ♥ + واليضروى الحاوًه الحلقة

 ٓال...  ًًٍٍمٍتتالطٍالوجوه حؾور ٌٔ

 + ♥��....ابغرُسواِك 



 .... الحل ًًسي اٌا باااااس....:  بتْمٍر هسي

 .... بٍه الحقًًٍ....:  بلهْه اسراء

 طٍٓا ًي لتبحج....  هاتْها تذرج وهً هسي

ٌٍ....  وا  المبٍرة اآلزم طرنات لها وههر خوا

 ... ًالهٍا والهيروٓة

 تيرٌٔ ًضاى...  بقً طوٓتً....:  بْرحه هسي

 .... زاًٍالها اوها رالتل بًت اى

...  ًلٍمً حرام هسي َا....:  بيغبٍه اسراء

 اروح ًاوزة اقولل اٌا بقً بس اَه زاًٍالها

 ووص زاًٍالها تقولٌٍل واٌتً بسرًه

 .... زاًٍالها

 اهو وا...  قهًبٍ َا اهسي...:  بؾحل هسي

 .... قساول الحل

...:  هسي لهاتّ تًنر وهً بإستَراب اسراء

 ....! ٓاههه وص ازاي



 اٌا بقً....:  رأسها ًٌل تذبقها وهً هسي

 آزم ًي جوجل ٌٔ وببحج الًت ٓاتحالل

 َا بغً...!  ازاي تقولٌٍل ًضاى  المٍالٌٍ

 بًت جوز المٍالٌٍ آزم طرنات زي هبله

 .... رالتل

 ... هللا طاء وا واااو....:  ٌبهاربإ اسراء

 حق لٍا أى بقً طوٓتً...:  بؾحل هسي

 .... وهللا رالتل بًت احسس

 ًالقه اَه برؿه بس....:  بيبوس اسراء

 ...!! رواى ب الضرنه

 ووجوز بتاًه القغر لالسّ...:  بتأّٓ هسي

 لتتابى....  ًًواٌه ومتوب وص بس لٍه ػور

 الضرنه تروحً ًلٍمً بقً اٌتً...  بإبتساوه

 .... اليًواى ًٌل ٍٓها وتسأٌل بتاًته



 حس حتً لو وهو...  سالاام َا...:  بَؾب اسراء

 بمل نسا ًلٍه َقولوٌل هٍرؿو اليًواى َيرِ

 ...! بساكه

 كب.... زي وًً تاهت...:  بيبوس هسي

 ...! اَه هًيهل

 واروح ًلٍا الٌل هيهل اٌا....:  بحسى اسراء

 َا...  اروحلها ًرٓت َا...  بتاًته الضرنه

 .... واروحلها اليًواى اًرِ وا لحس هستًً

 الهحاؿرة َال...  الحل زا اهي....:  بإَهاء هسي

 .... بقً اٌا ألحقها هتبسأ

 َا ويانً ربًا...:  تهضً أى قبل بسًاء اسراء

 .... حلو طَل تالٌق وتيرٌٔ نهاى اٌتً هسي

 ... رب َا اوٍي.....:  للهسرج تتجه وهً هسي

 ... سوسو َا سالم َال



 اسراء وشهبت...  وحاؿرتها اٌل هسي زرلت

 ًًواٌها حسب اآلزم لضرنات كرَقها ٌٔ

 أوا لٍه اٌا اوال.... )  جوجل ٌٔ رأته الصي

 وضبتقليٌل جوجل ٌٔ ًًها ببحج

 7(���َبضه
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 َري أى السارل وي ولوث لضذع ونٍّ

 1�....بضرااٌقٍاء

 وتً اٌل تيلن ال....  للَاَه ُاؿبه ناٌت

 ناٌت وإى حتً...  همصا وذقوٓه ستنل

 طذغٍتها لقبٍيه ٓهصا تؾحل أو تهسح

 بمل ناٌت زارلها وي ولمي.....  الهجًوٌه

ٌٍ  ورت الصي بيس ٌْسٍا وحقهة الملهه ويا

 ووالستها واروها ًًها الَرَب هصا وى به

 وِالوق بسل وإتههوها َغسقوها لن الصَي

 ُرٓه ٌٔ تجلس وهً بحرقه بمت....  بجاٌبها



 اٌل آزم شهب وا بيس وجسزا ٓتحٍه السازة

 ٌٔ وحٍسة تبقً أى تستقى لن.....  اليهل

 قواٌٍي َمسر طذع أول لتموى ُرٓتها

 زازة وى الذسم ُرٓه ٌٔ وتجلس اآلزم قغر

 .... تواسٍها بجاٌبها تجلس ناٌت التً ٓتحٍه

 بًتً َا رواى َا ٍمًًل ًًًٍ....:  بحسى ٓتحٍه

 ...! واهلل باطا آزم وي حغلل زا نل بقً.... 

 لحس اٌا...  زازة َا وهللا اه...:  ببماء رواى

 وهغحً حلن زا نل أى وتغوره زلوقتً

 كول زا الحلن ًارٓه وص بس...  قرَب وًه

 .... نسا لٍٍٍه

....:  ًلٍها تقبقب وهً بحسى ٓتحٍه

....  هٍْرجها بمره ربل....  بًتً َا وتسًلٍص

 .... ًارٓه اٌا ػسقًًٍ



نتر وسًلًً والٌل...:  وُؾب ببماء رواى  ا

 ورة جه زا.....  ًًه حمٍتلل الٌل رقٍبً

ٌٍ حتً ووحاولص القغر واحسة  َسور إٌه تا

 .... حاجه َيهل أو ًلٍا

 بًتً َا هروٓه ًًسه َهمي.....:  بحسى ٓتحٍه

 .... ًارِ وحسش

....  ًًً تهًيه زي وهروٓه....:  بَؾب رواى

 ٓمرته اوووي وًه زًالٌه اٌا....  بحرقه لتتابى

ٌٍ إهاهر بس بٍحبًً  رالظ اتًسٍت ا

 .... بالًسباله

 سهيت...  ٓتحٍه السازة تتملن أى وقبل

 ... القغر بوابه َْتح طذغا

 ٌٔ بسرًه رواى َا قووً....:  وسرًه لترزِ

 ... جاي حس



 َْهرا اٌتً ٓاههه وص اٌا...:  بَؾب رواى

 وص اٌا...!  زي الَرَبه القواٌٍي واَه...  لٍه

 .... َحغل َحغل والٌل قاَهه

 بًتً َا ًلٍمً بالله...:  طسَس بذوِ ٓتحٍه

 اٌتً وص وهتأشي هتقرز الٌل نسا اٌا لحسي

 .... راكري ًضاى..... 

 وتوجهت بَؾب وماٌها وي رواى قاوت

 أى توقيت طذع ارر وى لتتقابل للذارج

 ....+ تراه

 ترزِ أى قبل...  بتهيي لها تًنر وهً ٓرَسة

 زي األوؿه جاَبل الٌل اَه اٌتً....:  بإستيالء

 ...! اَه وال السازة اوؿه اٌها ًارٓه وص اٌتً... 

 لسه اٌا ويرٓص  ال....:  ناشب بًًْ رواى

 .... بالغسٓه هًا وزرلت....  القغر بستمضّ



نٍس وا.....:  بسذرَة ٓرَسة  ٌتسرل الزم كبيا ا

 ....  القبٍيً وماٌل زا هو وا....  بالغسٓه هًا

 ...!!! ٌين...:  بإستَراب رواى

...:  قالته وا تغحح وسرًه ٓرَسة لترزِ

 وماٌل زا القغر أى َيًً قغسي...ق

 راحتل رسي َيًً بٍتل البٍت...  القبٍيً

 ... كبيا

 هو...  كًف َا طمرا...:  بضمر رواى ابتسهت

 .... ازهن واوه حؾرتل

 ....! لٍه أَوة...:  بإطهٓساز ٓرَسة

 ... بس بسأل وٍْص...:  بإستَراب رواى

 هروح ازٌل ًي...:  ألًٌل تتجه وهً ٓرَسة

 ػح وأه  .... بقرِ لتتابى....  اوؿتً ٌٔ ارتاح

 قواٌٍي ٌٔ أى بالل تارسي نسا بيس رَت َا.... 



....  الذساوٍي اوؿه تسرٌل اٌل وبتهًى هًا

 ... وْهوم

 .... الٍَم وي تٌَل رواى تارنه ًٌلأل ػيست

 ٌٔ....:  بسذرَة تقلسها وهً بَؾب رواى

 ... الذتاوٍي اوته تسرٌل اٌل تهًى هًا نواٌٍي

 ابًل زي طملل...  ػحٍح ٌمس ولٍه اووووِ

 بَؾب لتتابى...  االتًٍي اٌتو الحرق ًاوصَي

 وهو....   المبٍر للهقبد لتسلّ تلتْت وهً

نٍس وا وًٍي زي الَتاته هٍجٍب  َقلى الزم ا

نلها حاجه اطوِ اوا اوووِ....  ألوه  تهسي ا

 .... طوَة اًغاٌب

 ٍُر كيام ًي تبحج وهً الهقبد لتسرل

 .... السلقه ٍُر تجس لن ولمًها نيازتها ػحً

 اًٍُا ػحٍح زي اليٍله اَه...:  بتأّٓ لترزِ

 .... السلقه ٍُر وبٍملوش اوووي بذال بس



 لقس....:  بهرح ترزِ وهً َسها ًي لتضهر

 تًقصي حتً رواى سباَسر َا الوقت جاء

 .... ويستل

 كاقٍه ووؿيت الهقبد ورَول رواى ارتست

 الْرَسر اٌل اتجهت خن....  طيرها ًٌل الضٍّ

ٌٍ....   األطٍاء بيؽ وًه لتذرج  وبسءت خوا

 .... تًًَ وهً تحؾٍرها ٌٔ

 اي بتحٌل....  اَه ٍٓمً حاجه احٌل ًارٓه

 الٌل إَه زا قهر.... ٍٓه ًتٍج ًًٍمً طٍّ

 حاجه احٌل اقولل تياٌل كب....  بٍه تتساوي

 ومًص هااااااح..... بهرح لتتابى....  اَه ٍٓمً

 زلوقتً زواٌه ناى وص َذقًًْ الٌل حهاٌق

 2.... اَه ٍٓا حاجه احٌل بٍقوٌل

 ٍٓمً حاجه احٌل هقولل الٌل اٌا الاااااا-

 ....+ اٍٍَه



 واوا َا ًااااااااااااااااااا....:  بذؾه رواى التْتت

 .... ًْرٍٍَت

 ...! ها حهاٌق....:  بسذرَة آزم

 َا...:  بذغة قلبها ًٌل َسها تؾى وهً رواى

 اتملن وال نح ابقً....  أوتً بتقلى اٌت ابًً

 .... زا ٍٓه اٌت الٌل السووبً وووز بسل

 الهقبد ٌٔ اَه بتيهٌل اٌتً....:  بَؾب آزم

 .... زا البساه اٌتً الٌل وإَه.... 

....:  بتحسي رغرها ٌٔ َسها تؾى وهً رواى

 بره أررج سهحتٌل وص اٌت زًوة ولمص

 جياٌه اٌا ًضاى بقً وتتسرلص....  األوؿه

نلل ووهمي  .... وضمله ويًسَص ًازي ا

 وبهسرش اٌا....:  بَؾب وًها َقترب وهو آزم

 الهقبد بٍسرل هًا حس وٍْص....  رواى َا



 اوؿتل ًٌل َال اتْؾٌل .... الذساوٍي ٍُر

 .... هًا وتسرلٍص نسا ٍُر قولٍلهن جياٌه ولو

 وهن....:  األرري هً وُؾب بتحسي رواى

 لٍه...  صًَا بضر وص زول الذساوٍي

 الزم ووحسش حضرات وجرز ويتبرًَهن

 الذسَوي زوي ٌٔ ًاَضٍي اٌتو...  بٍهن َذتلف

 .... !!! اسهاًٍل

 ٌٔ الهقاًس احسي ًٌل لتجلس اتجهت خن

 وص واٌا...:  بَؾب لترزِ...  الهقبد سْرة

 االنل وهيهل...  آزم َا هًا وي ههضً

 اتْؾل تهضً ًاوز اٌت لو...  نهاى لًْسً

... 

 بذبج لٍتجه....  ٓيلها رز وي تْاجأ وقس آزم

 هتسهيً وص َيًً نسا بقً....:  الٍها

 .... تتياقبً الزم بقً نسا ًٌل وههن نالوً



...  بتقبٍلها ًقابه نرتتص وهً رواى طهقت

 اوًً....:  وسرًه المرسً ًٌل وي لتقوم

 ... اوًااااا ٓاااااهن...  تقرب

 الٌل....:  ربٍحه بإبتساوه وًها َتقسم وهو آزم

 .... هاٌن رواى َا َتياقب الزم ُلف

 والااااا....:  وسرًه السْرة ًٌل رواى لتقْس

 .... هًا وي اٌتحر وربًا َالااااا تقررررب اوًً

 اٌا ال...!!!  وتًتحري..!!  وال....:  بؾحل آزم

 .... تيتصري لها اال هبيس وص برؿه

 وسرًه لتقْس....  ٓيال َقترب تراه وهً رواى

 ولمي...  الهرب تًوي وهً السْرة ًٌل وي

 وَحهلها رغرها َحاوـ وهو آزم َس إلتققتها

 حاااااسبً.... :  األرؼ ًٌل تقى أى قبل

 .... جهوسه َا هتقيً



 ليٍوٌها ٌنر هو بًٍها...  بضهقه الٍه ٌنرت

 حٍاٌت ٌٔ أري لن...  وإًجاب بلهْه قرب ًي

 نوٌها رُن وذتلْه....  همصا اليٍوى تلل وحل

 بتلل تموٌٍي نٍّ... بضسة تلهى....  بًٍه

 لها ٌنر....  البًٍه اليٍوى ػاحبه َا الجاشبٍه

 ... بيس ًَسلها لن َحهلها وهو وقوال

.....  وجهالهها ًٍوٌه رؾرة بٍي تاهت هً أوا

 وتلل تحرقًً ًًٍٍل ٌٔ التً الَابه تلل

 اؿٍّ تجيلًً ًًٍٍل تؾٍّ التً الضهس

 .... اَؾا اٌا

 ... نالهها وي إرازة وزوى وًها آزم إقترب

 ورة ألول برٓق كوَلة قبلة آزم وًها إرتقّ

 َيلهه وا نل ٓقف طٍّ اي ًي وُآال تأها

 ًٍوٌها ٌٔ التً هوةالق تلل تصوق َرَس أٌه

 ٌٔ ووقى اشابته التً طْتٍها كرَق ًي

 وهً قبلته رواى بازلته ورة وألول....  ُراوها



 حٍاتها ٌٔ تري لن...  ًٍوٌه رؾرة بٍي تأهة

 رواى استقبلت وؿؤها ًٍوٌه تضبه ًٍوى

 وًً زوى واقيه األرري وهً بترحاب قبلته

 آزم هل.....  وًٍوٌه قبلته وذسر تأخٍر تحت

ٌٍ نل َتحسس وهو كوَله لْترة قبلهاَ  ويا

 وجيلت اشابته التً قبلتها ووى ويها الجهال

 األرري هً ورواى...  للْرَسه َذؾى الًهر

 وى وشابت بتقبٍلها ورة ألول له سهحت

 حٍاتها ٌٔ وحله تجرب لن احساس ٌٔ قبلته

....2 

 آزم َمرهه ػوت ًٌل اال نالهها َْق لن

 .... بضسة

 سهيت أى بيس الهقبد تسلّ وهً ٓرَسة

 وهو رواى َحهل آزم لتجس...  ٍٓه ؿوؿاء

 ... َقبلها



 الٌل اووووي ًااال وهللا....:  بَؾب لترزِ

 ....+ زا طاَْاه اٌا

 لتبتيس...  تذسَرها وي رواى إستْاقت

 لتؾربه...  طْتٍه ًي  نبٍر ورجل بسرًه

 بٍسه احمن ولمًه ًَسلها حتً ػسره ًٌل

 .... ًَسلها ولن ًلٍها

....:  بتحسي لٍرزِ...  بذبج لْرَسة آزم ٌنر

 الٌل....  قغري زا والقغر...  وراٌت اٌها اهي

 الباب ًاجبه وص والٌل َقيس نسا ًاجبه

 .... جهل َْوت

 احسي بإسلوب وياَا اتملن...:  بَؾب ٓرَسة

 لٍا أى ٌاسً اٌت....  المٍالٌٍ ابي َا نسا وي

 .... زا القغر ٌٔ حق

 لها َبتسن وهو برٓق رواى ًَسل وهو آزم

 أوقْها....  الحهراء وجهها كهاكن رأي بيسوا



 نتْها ًٌل اليرَؾة زراًه بلّ وقام بجاٌبه

 ... نبٍر بذجل هً لتضهق.... 

 أى نازت التً ٓرَسة إٌل أرري ورة ٌنر

...:  بذبج لٍرزِ...  ووًها وًه ُؾبا تًْجر

 وراٌت....  هاٌن ٓرَسة َا وسًلل الٌل اَه واٌتً

 الٌل َيهل واحس نل وأهي....  ٍٓها حر واٌا

 ٌسواتل لٍمً اٌتً زا البٍت ٌٔ ًاوزه هو

 تاٌٍه وحاجات...  بذبج لٍتابى...  وحْالتل

 ... برؿه

 ...! اَه قغسك... ق...:  بتوتر ٓرَسة

 الهقبد وي وَذرجاى رواى َسحب وهو آزم

 رَت وَا...  نوَس ٓاههاه اٌتً قغسي.... : 

 وإى سالوً تبلٍَه الجاَه لهرها تروحٍله لها

 ....+ نوَس َربٍه هٍيرِ الًهر



 الهغسووه رواى وويه ُرٓته اٌل آزم لٍتجه

 َياول أى إلبي َهمي نٍّ...  سهيت وها

 وها وتْاجأ بغسوه له ٌنرت....  همصا والسته

 ربٍحه وإبتساوه بَهسة هو قابلها...  َحسث

 رواى رسوز لتحهر....  طْتٍه ًٌل ارتسهت

 ويه قبلتها تتصنر وهً وؾحل لبضم

 وجهها لٍحهر....  بترحاب القبله بازلته ونٍّ

نحر  سآل...  بذجل ٌْسها ٌٔ لترزِ....  ا

 .... االزب وقلٍل

 وضوٓتٍص لسه اٌتً ًلْمرة...:  بؾحل آزم

 وتْمٍرَل ٌْسل ٓلهً ازٌب وقله سْالتً

 .... الشباله

 بْمر الٌل ًرٓت ازاي اٌت...:  بضهقه رواى

 ...! هٍٓ

 هن القهاكن رسوزك ًضاى...:  بذبج آزم

 .... ٓؾحونً الٌل



 قلٍل....:  للسرَر تتجه وهً بَؾب رواى

 ..... األزب

 زوى بضسة َؾحل وهو الحهام اٌل آزم إتجه

 .... لها َُنهر أى

 اسْل وَقّ والبسه لٍذلى الحهام اٌل زلّ

 نٍّ...  حسث ٍٓها َْمر وهو  السوش

 نٍّ....  ًٍوٌها وسحر ليٍوٌها استسلن

....  ٓرَسته ليٍوى أسٍرا   الًهر َقى أى َهمي

 الهجًوٌه تلل ٌب ٓيلت واشا...  ٌل حسث واشا

.... 

ٌٍ ٌِ  ػسَقه نالم وتصنر خوا  ٓتره وجرز أٌها ًل

 ًألتها إٌل أرري وره وسترجى حٍاته ٌٔ

 ... ورقٍبها

 طيوره رُن وتحسي بَؾب ٌْسه ٌٔ لٍرزِ

 ألهلها أرجيها الزم ٌاا.... :   الضسَس بالحسى



 الزم اٌتقاوً  .... وقت اسرو ٌٔ وأكلقها

ٌٔ ابي وي قرَب ًَتهً  وا قبل...  قبل السٍو

نتر بٍها اتيلق  2.... ا

 اٌل زلّ أى بيس ٌْسها وي بَؾب رواى

 ازاي...  نسا ُبٍه ازاي اٌتً... :  الحهام

 بمل إزاي...  إ....  نسا تيهٌل لًْسل تسهحً

 راكًًْ أٌه رُن ًًٍٍه ٌٔ توهت نسا سهوله

 الًاس نل وقسام اهٌل قسام سهيتً وسّوء

 اطوِ الزم اٌا  ...  وتحسي بَؾب لتتابى.... 

 ....+ الزم....  بسرًه هًا وي بٍها اهرب كرَقه

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ٌٍ...  لل قوله َهمًًً وا نل  ًضقتِل  ا

 2� ♥��... األور وُحِسن

 نلها َبتسن ناى....  هاب َْمر ًهله ٌٔ ناى

 تضبه ال وذتلْه هً نن وتصنر تصنرها



 ٌٔ الذأًات حوي ٓتٍات تضبه ال...  الباقٍي

 .... ٌنره

 وهن بإجتهاو لتذبره إلٍه سمرتٍرته زلْت

 .... اآلى

 ولمي إلجتهاًه لٍصهب نرسٍه وي احهس قام

 بها لٍتغل هاتْه سهاًه رٓى َصهب أى قبل

 ....+ الهًسل ٌٔ

ٌٔ  بالحسَقة هً ناٌت...  الوقت ٌْس و

 السله نره ليب تضارنه اَاز لَرٓه السارلٍه

 َماز ال رَاؿً طورت ترتسي  ...  ناألكْال

 تٍضٍرت وى اللوى ازرق لرنبتها َغل

 جسسها تْاػٍل أبرز اَؾا ازرق رَاؿً

 الًاػيه البٍؾاء وبضرتها الرأى الًحٍل

 وجرز وأٌه بساكته رُن جيلها الْارو وكولها

 ًلٍه وارتست...  للَاَه جهٍله رَاؿً قنك



 االسوز طيرها ولهت بًٍل رَاؿً نوتضً

 ....+ حغاى شَل هٍٓة ًٌل القوَل الْحهً

+ 

....:  السله نرة ب تجري وهً بهرح رحهه

 .... نبٍٍٍٍر َا همسبل...  زوزووووو َا َالااااا

 المرة َأرص حتً رلْها َجري وهو بهرح اَاز

 وًل هارسها اٌا بًًٍهتمس وص الااا....: 

 .... جوى واجٍب

 لتؾى أػابيها أكراِ ًٌل تقْس وهً رحهه

 جووووووى... :  هسٓا وتسسز بالسلة المرة

 .... زوزو َا نسبتل... هٍٍٍٍٍه

 واوا َا انسب ًاوز اٌا ال...:  كْوٌل بسًل اَاز

 .... زًوة ولٍص

 ًضاى طوَة تقول الزم...:  بؾحل رحهه

 .... إَسو َا وتمسب السله ٌٔ المره تحف



 2٢ ًًسي َبقً أوا قاٌل بابا...:  بَؾب إَاز

 .... بابا زي وكوَل رالع نبٍر هٍبقً سًٍي

 ابوك كول زي وٍْص ال...:  بؾحل رحهه

 ....+ بغراحه

ٌٍ  َغسح الهًسل هاتّ ػوت وسهيت خوا

 َتغل ٓلن بإستَراب ًلٍه لتجٍب شهبت.... 

 ... قبل وي أحس

 ...! وٍي الو....:  بإستَراب رحهه

 .... قهر َا بٍيانس واحس...:  بهضاُبة احهس

...:   ػوته تهٍس تستقى ولن بَؾب رحهه

ٌٍ هًا وتتغلص  البلس ولٍتو القرِ جتمن تا

 ... اتْوووووو

 الهاتّ اٌل احهس ٌنر...  ويه الذف وأُلقت

ٌٍ بإستَراب  تلل وي ؿاحما وإٌْجر خوا

 .... الهجًوٌه



...:   ٌْسه َحسث وهو بؾحل احهس

 ويرٓتًٍص ازاي هً ههههههههههه

 بقً البلس ولٍتو وتقوٌل ال ههههههههههه

نبر ػاحب السسوٌق احهس  استٍراز طرنه ا

 نسا َتقاله اليرٌب الوكي ٌٔ وتغسَر

 رحهه َا واطً  ... بذبج لٍتابى...  هههههههه

 الٌل زا وٍي وهيرٓل اإلجتهاو بس ارلع... 

 ٢... القرِ جته

 ُاؿبه ناٌت األرري لجهها ًٌل رحهه أوا

 َتغل ناى الصي الههسأ هصا وي بضسة

 ... لهيانستها

 ...!! واوا َا زا وٍي...:  بإستَراب اَاز

 وال وترباش وهسأ واحس زا....:  بَؾب رحهه

 ًضاى رقن بأي بٍتغل َربوه ًرٓو أهله

 ... صباله ًالن...  ورالظ َيانس



 ًَج اوا بابا الزم...:  اآلرر هو بَؾب إَاز

 زا بٍيانسل ناى الٌل الشباله ًٌل أقوله

 ... َربٍه ًضاى

 ًاوصَي وص وتقولوش ال...:  بًًْ رحهه

ٌٍ رى لو بس حبٍبً َا ٌضَله  هقوله تا

 ... َربٍه ًضاى

 ... واوا َا واطً...:  بإَهاء اَاز

 اقولل ًاوزة اٌا إَاز...:  حًوٌه بإبتساوه رحهه

 ... حاجه

 .!.. هً اَه...:  بتساؤل إَاز

 ...! ػح واوا اٌا حبٍبً...:  بحسى رحهه

 ... رحهه واوا اٌتً أَوة...:  بإَهاء إَاز

 لهماى وحال روحًا لو َيًً...:  بحسى رحهه

 وناٌت ٍٓه القسَهه واوا وطوٓت نسا نبٍر



 وال وياها وتروح هتوآق وًً تارسك ًاوزة

 ...!  وبابا اٌا وياَا هتْؾل

...  زي واوا ًاوز وص اٌا الاااا...:  بذوِ إَاز

 زي بحبها وص اٌا وبابا اٌتً ًاوزك اٌا

 .... بتيصبًً

...:  أحؾاٌها ٌٔ تأرصه وهً اووي بحًاى رحهه

 َارسك هٍقسر وحسش...  حبٍبً َا وتذآص

 ... بابا وي أو... أو وًً

....  ٍٓه تْمر وهً األرٍرة جهلتها قالت

 ستترنه هل...  األرٍرة الْترة ٌٔ حسث وٍٓها

 ال أٌها هو تيلهه وا...!  ال ام ررتق نها

 ًي واشا ولمي إَاز ًي اإلستًَاء تستقٍى

 ستْيل هل.... ًًه والبيس احهس بترك قرارها

...  احهس تحب ال زالت وا هً....  ال ام هصا

 بسقاته القلب هصا تحرك رأته نلها ولمي

 ولمًها....  السبب تيلن وال أجله وي الهتتالٍة



 تلل ستًهً اٌها هاٌْس قرارة ٌٔ ارزٓت

 َتًهً حالها ًًهن بيٍسا وترحل حتها القغه

 .... الهوؿوو هصا

 اٌا أَوة...:  بتحسي ٌْسها ٌٔ رحهه لتووّ

 ًَْص الهحمهه حمن وا ًقبال استًً الزم

 الزم ساًتها....  ساًتها...  بإَاز احهس وَحتْم

 2... الزم....  اوضً

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

...  َهوت ال األول الحب... "  حبال ًي قٍل

 2"�...  الحقٍقٍلٍسًٓهحٍا   الحب َأٌت بل

 القوارِ ُرٓه وي لٍذرج ارٍها تًتنر ناٌت

 ...ٌٍ  ... حشَي وهو وررج خوا

 طاء أى...  ازهن َا وتسًلص...:  بحسى ٌسي

 اٌقصتها اٌل لله الحهس...  نوَسه هتبقً هللا

 ... تتذقّ وا قبل



 وص ًازي...:  وبااله الال َُنهر وهو ازهن

 ٍُرها واحسة لو....  ويرٓهاش اػال اٌا ٓارقه

 ٌروح ًضاى احًا َال....  ًازي هًقصها نًت

 ... البٍت

 ... جوة الٌل والبًت كب...:  بإستَراب ٌسي

...  اَه وال أهلًا بقٍه وي هً...:  بَؾب ازهن

 ... احًا َال...  بًْسها تروح تبقً تغحً أوا

 واطً...:  آرر طٍٓا تًوي وهً بهسٍارة ٌسي

 ...+ َال

 للهًسل وَيوزاى السٍارة لٍرنبا االخًاى وشهب

....  لهاشا َيلن وال بالصٌب َضير ازهن ناى... 

 وقت ٌٔ للهضًْ اليوزة قررت ٌسي اوا

 بيسوا الْتاه تلل ًي طٍّ نل لتيرِ الحق

 ...+  الهذسر وي تٍْق

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 ...+ اآلزم بضرنات ارٍرا اليهل وقت اٌتهً

...:  لهار اٌل تتحسث وهً بإرهاق َاسهٍي

 اٌهارزة الضَل ٌٔ اتْحت الواحس قازرة وص

 ... اٌهارزة سوا ٌتَسي تٍجً اَه بقولل... 

 تاٌٍ وقت رلٍها....:  رأيه بإبتساوه لهار

 ... الَسا ًٌل ًازوًً ًهار ًضاى

 سهلووووَ بقً ًن َا أَوة....:  بَهسة َاسهٍي

... 

 ػسَقً زا ًٍب بت َا بس...:  بؾحل لهار

 ... بس

 ..!! اَه...:  بإستَراب َاسهٍي

 اٌه تهحل اٌها تصنرت وقس بسرًه لهار

 ػسَقً َيًً قغسي...  ق...:   حبٍبها

 ... َيًً حاجه ونل وحبٍبً



...  لبيؽ حبمن َسَن ربًا...:  بْرحه َاسهٍي

 تتابىل...  لٍهو َا رٍر نل تستاهٌل اٌتً

 َوم اَه هتلبسً بت َا ػحٍح اه...  بلهْه

 ... بمرة بيس زي الحْله

 .... الحْله جاَه وص ال...:  وبااله بال لهار

 ...! بس لٍه...:  بحسى َاسهٍي

نتآها تهس وهً لهار  وبحبص...:  وبااله بال ا

 السهر وال اللبس وال...  زا الحْالت جو

ٌٍ قولتلل اٌا وبيسَي  الٍوم ارس هغسق وا ا

 واوا وى البٍت ٌٔ اقيس ًضاى اجازة زا

 ... ٌوٌا والبت

 لًٍا بس...  لهار َا واطً...:  بحسى َاسهٍي

ٌٍ نالم  وتجٍص اٌل هسهح وص ًضاى تا

 .... الضرنه حْله



 هللا طاء إى...:  للذارج تسٍر وهً لهار

 ... سوسو َا سالم َال بيسَي

 للهغيس لتتجه الهمتب وي لهار ررجت

 اوام وقْت....  السٌْل للسور تًسل حتً

 باب ُٓتح حتً بهلل تتًْس الهغيس

 ... به لهار لتتْاجّ....  الهغيس

 َا اَه...:  الهغيس وي َذرج وهو بهرح ًهر

 ...! َاسهٍي ٍٓي اوزًه

 .... اوزًه َا وتقولٍص...:  بَؾب لهار

 البسً ابقً اَه اًهلل....:  بؾحل ًهر

 ... اطوٓل ًضاى نسا بيس نيب

 قوتها بماول لتسوس بضسة وًه لهار تُؾب

 الهغيس اٌل وسرًه وجرت....  قسوٍه ًٌل

 الصي ًهر َلحقها أى قبل ازراره ًٌل لتؾَف

 وسرًا لٍجري.....  وًها بضسة ُاؿبا ناى



 ًهر زرل بابه الهغيس ََلق أى وقبل إلٍها

 بهْرزهها الهغيس ٌٔ ويه لهار لُتحبس ٍٓه

... 

....:  األرناى بإحسي تلتغق وهً بذوِ لهار

 ... بسءت الٌل اٌت وًلْمرة...  ًهر َا اهسي

 ٌٔ لتلتغق وًها َقترب وهو بَؾب ًهر

 ًن َا ابيس....:   بذوِ الهغيس ارناى احسي

 .... اٌت الَاؿب الرجل

 اليرَؽ بغسره لتغقسم إلٍه ًهر جصبها

 اسْل ًًس رأسها ناٌت للَاَه قغٍرة وألٌها

 ... ػسره

 ػسره ٌٔ بضسة لتؾربه ًًه اإلبتياز حاولت

ٌٍ بَؾب إلٍها ٌنر ولمًه  بٍس وحهلها خوا

 ... وجهه وقابل وجهها لٍغبح واحسة



 ازاي...  ُبٍه اٌتً...:  بَؾب ًهر إلٍها ٌنر

 اػال وٍي اٌا ًارٓه اٌتً...  نسا تيهٌل

 تْمري ًضاى اَه ٍٓمً اًهل ووهمي

 ... نسا رجلٍا ًٌل تسوسً

....:  رنبته ٌٔ بقسوها تؾربه وهً بغراخ لهار

 صبااااله اٌت  .... بقولل ٌسلًًٍٍٍٍ ٌسلًًٍٍٍٍ

 .... نسااااا تضٍلًً ازاي

 ... واطً...  لهار َا بتتحسًًَ...:  بَؾب ًهر

 االػْر طيرها لٍضس األرٍرة جهلته قال

 ًَتقن وهو وًًّ بضسة وقبلها إلٍه الهجيس

 ... ٓيلته لها وًها

 بغسره بهلتؾر  ًًه االبتياز تحاول لهار ناٌت

 جسوي زوى ولمي لإلبتياز وًها وحاوله ٌٔ

 طيرها ًٌل بضسة وحمهه َسه ٓماٌت

 ... نبٍر بيًّ تقبالٌها وطْتاه



ٌٍ  بقوة لهار لتغْيه...  ًًها ًهر وإبتيس خوا

 .... وجهه ًٌل

 حٍاٌت ٌٔ وبمرهص اٌا....  وقصر صباااااااله اٌت-

 ... قسززززك

 بسرًه سهَ لٍْلت  .... بَؾب ًهر إلٍها ٌنر

 وطْتاها بضسة وتألهه األرؼ ًٌل لهار لتقى

 .... قبلته أخر اَؾا بضسة تًسٓاى

 الٌل أٌا َيًً قال...:  وتحسي بَؾب ًهر

 اٌتً زا لًْسل بغً زبازَبل ٌٔ زاَب

...  روح حتً وال طمل ال ويبرك حس وٍْص

 هللا رلق ًٌل تتيغب واطٍه واحسة وجرز

 اَه ًٌل ًوغاحبان َاسهٍي ٓاهن وص اٌا... 

 .... جسوتها تهي وتجٍص اٌتً زا

 ... سهيته الصي بيس نبٍر بجرح لهار



 ًٌل وي تقوم وهً وُؾب بتحسي لترزِ

 صَل ٓاطل وي احسي االقل ًٌل....:  األرؼ

 رلق ًٌل َترَق أٌه ٍُر حاجه ٌٔ ٓالح وص

 ٓيال وحضه اٌا لو أى اقولل ًاوزة اٌا...  هللا

 نهاى واسوء اوحص ٓأٌت بتقول وا زي

ٌٍ ووٍضرًٍٓص  .... صَل واحس اًرِ ا

 لتذرج اللحنه تلل ٌٔ الهغيس باب ُٓتح

....  نالوه وي زاويه وًٍوى بَؾب لهار

 تذبّ وهً الضرنه رارج بسرًه ررجت

 اٌل وتصهب أجرة سٍارة لتستقل...  زووًها

 4.... الهًسل

ٌٔ...  وًها بضسة ُاؿبا ناى....  ًهر أوا  و

نحر ٌْسه وي باوُاؿ حشًَا الوقت ٌْس  ا

...  ويها هصا ٓيل لها َيلن ال...  لها قاله لها

 وإشا ػسَقته أو أرته وجرز ٌنره ٌٔ ناٌت اشا

 ٌٔ ويها هصا ٓيل لها...  ٌنره ٌٔ قبٍحه ناٌت



 ام له تحسَها ًٌل َياقبها هو هل...  الهغيس

 ... ٌْسه َياقب

 اٌا...  اًتصرلها الزم...:  ٌْسه ٌٔ بَؾب ًهر

 2... زا هببته الٌل اَه

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ٓقف الياطق إال َيلهها ال قواًس لليضق

...♥ �1 

...  اآلزم طرنات احسي اٌل اسراء وػلت

 وي أى َوحً الضرنه ٓهًنر بتوتر لتسلّ

 ٓماٌت...  ٓقف الراقٍه القبقات نبار هن َأٌت

 رأتها التً الغور وي اجهل طرناته جهٍى

 للَاَه ٓذن وزَمور زرقاء زجاجٍه بواجهه

 ... الضرنة نغاحب

 ... بتوتر اإلستقبال اٌل اسراء اتجهت



 الضرنه ػاحب اًرِ وهمي...  سهحت لو-

 ...! ٍٓي

 ٌٔ ٓوق...:  وبااله بال الْتٍات احسي اجابتها

 ...! وياز ًًسك....  ًٓسم َا زور ارر

 ... أَوة.... ا...:  ونصب بتوتر اسراء

 ارر باالساٌسٍر اكليً...:  وبااله بال الْتاه

 آزم ومتب ًٌل السمرتارَه ٌٔ اسأٌل زور

 ... باطا

 ... طمرا واطً...:  بإَهاء اسراء

 السور اٌل لتغيس...  للهغيس اسراء إتجهت

 هً وا تيلن ال ٓهً وروِ بتوتر اليلوي

 الضذع هصا ػْات تيلن وال...  ًلٍه وقبله

 رالتها ابًه زوج آزم الهسًو

.... 



 الزم...:  بتغهٍن ٌْسها ٌٔ ارزٓت ولمًها

 للمل اخبت ًضاى...  رواى َا ًضاٌل احاول

 ... برَٓه اٌل

 ... بقلٍل لٍس وقت بيس الهغيس باب لٍْتح

 ناى...  الهماى ٌٔ بيٍوٌها تسور اسراء إتجهت

 رأته وماى واجهل آذن اٌه ًًه وػّ اقل

 بهصا واليهال الههٍسة زَموراته وي حٍاتها ٌٔ

 ٌٔ طٍّ ال هصا ببساكه للَاَه ذنالْ السي

 ....  اآلزم وهلمة

 إلٍها ٌنرو الصَي الهوهْات بٍي بتوتر سارت

 ترتسَي جهٍيهي ٓماٌت وإستَراب بإطهٓساز

 للرنبة َغل ال سوزاء جٍب وٍمرو َسهً وا

 اليلوي بجسًهن بضسة ولتغقه بٍؾاء ونًسة

 أوا....  القوَل أو القغٍر طيرهي وَْرزى

 واسى زرَس ترتسي جبهوح ناٌت اسراء

 حسام وًتغْه ٌٔ َهر القاتن األحهر باللوى



 بضرتها جهال أههر اسوز وحجاب اسوز

 السرقاء وًٍوٌها البٍاؼ الًاػيه البٍؾاء

 .... الواسيه

....:  بتوتر الهوهْات احسي اٌل اسراء اتجهت

 آزم استاش ومتب اًرِ وهمي سهحت لو

 ...! ٍٓي

 هتروحً...: . بتياٌل تروقها وهً الهوهْه

 ارر ٌٔ الٌل الهمتب ٌٔ رؿوي أستاشة ًًس

 ... وياز ًًسك لو تسرلل ًضاى زي القرقة

 ... طمرا واطً...:  بإَهاء اسراء

 لتلهح....  القرقه ارر اٌل تسٍر اسراء وشهبت

 ومتب)  الرراوً باللوح ًلٍه ومتوب باب

 (.... الهسَر



 وسرًه والٍسار الٍهٍي اٌل اسراء ٌنرت

 الهمتب ًٌل وربقت....  احس َراها ال حتً

 ... َقول السارل وي ػوت لتسهى

 ... ازرل -

 لتًنر الهمتب اٌل وسرًه اسراء زلْت

 ًٌل القابى الضذع هصا اٌل بإستَراب

 وى رأته الصي الضذع َمي لن....  الهمتب

 ...!!+ تري َا هو ٓهي...  الهرة تلل رواى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

+ 

 الرواَه ًٌل َستيجلوى ال بيٍيوتا طاهس
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ٌٍ الجسء إطيار َوػلمن ًضاى تابيوٌٍ  التا

  ♥�� ♥ قرَبا

+ 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤واليضروى التاسية الحلقة

 ♥ +.... واليضروى التاسية الحلقة

 وواسن َا...  السهر زوى وَا...  َاّههاليهر

 ♥ +... اليغآٍر

 أى قبل وسرًة   الهمتب اٌل اسراء زلْت

 بهصا لتتْاجّ....  الهوهٍْي وي احس َراها

 اليؾالت شو أواوها الواقّ الضذع

 وغارو أٌه ًًها َُقال وا اقل التً الؾذهة

 رواى وي رأته وي لٍس هو....  أواوها واقّ

 أٌه وأربرهن اللٍله تلل إلٍهن جاءت ًًسوا

 لتجس بيٍوٌها إسراء استسارت....  زوجها



 لها ًَنر الهمتب ًٌل جالس آرر طذغا

 ....+ بإستَراب

...  وٍي حؾرتل آًسم...:  بإستَراب ًٌل

 ...! اَة وًاوزة

 وي ٌْسها إرْاء تحاول وهً بتوتر إسراء

 الهمتب بجاٌب الواقّ الضذع هصا ٌنرات

 ليٌل ٌنرها لتوجهه...  جرأة بمل بها َحسق

 ك.... :  الهسَر ومتب ًٌل أواوها الجالس

 .... باطا آزم ًاوزة نًت...

 ....! وياز ًًسك حؾرتل...:  بإستَراب ًٌل

 حاجه ٌٔ ًاوزاه نًت بس ال...:  بًًْ إسراء

 .... وتجوزها هو الٌل رالتً بًت تذع وههه

 والغسوه الغهت ًن....  سموت...  ػسوه

 بتوتر ًٌل ٌنر  .... الهماى ًٌل اَؾا والذوِ

 اي َبسِ  لن والصي بجاٌبه الواقّ الضذع اٌل



 إسراء إٌل أرري وره أٌناره لٍوجهه...  ٓيل رز

 ... َحسث وها الهستَربة

 ٌٔ وص آزم أستاش...  ا...:  بتوتر ًٌل لٍرزِ

 تقسري حؾرتل بس...  ب...  زلوقتً الضرنه

 .... ووجوز هٍبقً بمرة تجٍله

 وي ررجت خن...  بتْاهن إسراء اووأت

 حتً ُسا تيوز أى ٌْسها توًس الهمتب

 تراها حتً رالتها إبًه زوج المٍالٌٍ آزم تقابل

...2 

 .... الهمتب بسارل أوا

 وتْههص ولٍس َا...  َا...:  بذوِ ًٌل

نٍس ُلف الهوؿوو  ووص ُلقت زي البًت ا

 ... آزم قغسها

...  آزم قغسها وص هً ولها...:  بذبج ولٍس

 ...!! ًٌل َا بمره تٍجً لٍه قولتلها



 ... أػل..  ا...:  وروِ بغسوه ًٌل

 برزة واجب ناى وص بس...:  بذبج ولٍس

 ًهه ابي اٌا أى ورغوػا ٓرحه ًٌل َيسوًً

... 

 جه الهوؿوو أػل...  هو..  هو...:  بتوتر ًٌل

 ... بسرًه

 ابسا الذٍر ًٌل تسل ال ربٍحة بإبتساوة ولٍس

 2.... أبارنله الزم َبقً إتجوز كالها....  وواله...: 

+_________________________ 

 الحالخًٍات وًتغّ ٌٔ طاب...  الِيهري ولٍس

 لؾذاوه وغارو اٌه ًًه وػّ اقل.... 

 الغلبة المحٍره باليؾالت الهْل جسسة

 جسس ٌْس ٌٔ َيتبر ٓماى الْارو وكوله

 ببضرته َتهٍس ولٍس....  المٍالٌٍ آزم وكول

 المحٍّ االسوز الْحهً وطيره القهحٍه



 بضسة تضبه التً الهؾٍٓه الذؾراء وًٍوٌهن

 االحهر اٌل تتحول والتً المٍالٌٍ آزم ًٍوى

...  طذع اي َقتل الصي ُؾبه ًًس

 ًًس ناألسس َغبح ٓهو وًه َذاِ ٓالجهٍى

 وا ولمي.....  رحهه بال ٓرَسته وَلتهن ُؾبه

 الذٍّْ وشقًه طاربه هو الِيهري ولٍس َهٍس

 حس وسٍن ٓهو وساوه وساوته زاز الصي

 الحالخٍي وًتغّ ٌٔ أٌه وي وبالرُن.... السحر

 أػرخ هصا وي وبالرُن....  وتسوج ٍُر أٌه إال

 هو....  وًه ٌنره ًٌل تتهآتي جهاال الًساء

 سوي طٍّ َههه ال الصي الِيهري ولٍس

 ....+ اإلٌتقام

+___________________________ 

نٍس...  ا....:  بتوتر ًٌل  ..... كبيا ا

 اٌا....:   الباب ػوب َتجه وهو وبااله بال ولٍس

 ال بًنرات ليٌل ًَنر وهو لٍتابى....  واطً



نٍس بس....  الذٍر تحهل  ًضاى هرجى ا

 .... لبمره سالوً بلَه...  ًهً ابي اطوِ

...  ا....:  جٍسا ولٍس َيلن ٓهو وتوتر بذوِ ًٌل

نٍس  ....+  الضرنه تًور....  ت...  ولٍس َا ا

 إلبي َتوًس وهو ًٌل ومتب وي ولٍس ررج

 الضرنه رارج لسٍارته لٍتجه....  باإلٌتقام ًهه

 تلل رأي ًَقلق أى قبل ولمي....  وَسَرها

 التً السرقاء اليٍوى ػاحبه الهحجبه الْتاه

 تقّ المٍالٌٍ آزم ًي ًٌل تسأل ناٌت

 ساًه ٌٔ وتًنر أجرة سٍارة ًي تبحج وحٍسة

 بسٍارته لًٍقلق....  ًلٍها واؿح بذوِ َسها

 أوام وي بذوِ اسراء لتتراجى أواوها وَقّ

 ....  السٍارة

....:  ربٍحه وٌنرات بجرأة َتْحغها وهو ولٍس

 .... هوػلل ارنبً



 اٌت....:  وجرأته ٌنراته وي بَؾب إسراء

نٍس وجًوى  وا بسل بابا َا هًا وي َال....  ا

 هللا إال إله ال أوة ًلٍل والن اػوت

 ...  َققيوك

 لو اٌتً.... :  بسذرَة حاجبٍه َرٓى وهو ولٍس

 هٍقسر وٍي وطؤٌ نسا اًهٌل نالول قس

 .... وًً َقرب

 أللن وضٍت وا لو وهللا....:  بَؾب إسراء

 ....  القسن َوزوك نلها السٌٍا ًلٍل

 نالول ًٌل هحاسبل وص اٌا...:  بَرور ولٍس

 اٌتً وتيرٍٓص وَْلة اٌتً ًضاى زا

 ..... وٍي وى بتتملهً

 ٌٔ بسٍارته واٌقلق األرٍرة جهلته قال

 أى وي نبٍر بذوِ اسراء لتتراجى اتجاهها

 طبرا تارنا   بجاٌبها لٍهر....  بسٍارته َسهسها



 أو َستْسها ونأٌه وإسراء السٍارة بٍي واحسا

 ... نالوها ًٌل َياقبها

.... :  رحٍله بيس بَؾب اسراء لتضهق

 .... صبالة وتذلّ

ٌٍ ...:  بذوِ أرري ورة ساًتها ٌٔ وٌنرت خوا

 والهحاؿرة ساًه ٌع اال باٌق وص َلهوووي

 الحق الزم....  لجاويها َجً وهٍحن تذلع

 ... َوػل وا قبل بسرًه اروح

 تجس ًلّها الهسزحن القرَق اٌل وسرًه لتتجه

 2.... بسرًه أجرة سٍارة

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 لسَها الحٍاةبأسوءوا لتأٌت... قلبٍهيِل  زام وا

...♥ �4 

 لتلل بذبج َتوًس وهو قغره اٌل احهس زلّ

 .... الهجًوٌه



 وى بالمرة َليب بالحسَقة ناى الصي اَاز رآه

 جرت بًٍها...  وسرًا ًلٍه لٍجري...  رحهه

 رلْها لتذتبّ األطجار إحسي تجاه رحهه

 .... القغٍر الرَاؿً السي بصلل بذجل

 بااابااااا....:  احهس اٌل َتجه وهو بحب إَاز

 ... باااابااااا

 ... بابا حبٍب...:  بحب احهس حهله

 ححلت حاجه ًٌل اقولل بابا...:  بقْوله إَاز

 ...! ووجوز وص واٌت

 ... حبٍبً َا قول....:  بذبج احهس

 لٍرزِ...  حسث وا نل له سرز وقس إَاز

 لو قالتٌل رحهه واوا بس...:  كْوٌل بَؾب

ٌٍ اتغل زا الشبالة  ... لبابا هًقول تا

 تلل وي ؿحماته نتن َحاول وهو احهس

 الهجًوٌه تلل وي ًلٍها حغل التً الضتأن



 حبٍبً َا واطً...:  جصابه بإبتساوه لٍرزِ... 

ٌٍ هٍتغل وص اوًسك واٌا  ... تا

 واوا ًضاى برؿه احسي...:  بقْوله إَاز

 ... نتٍر السله نرة وياَا تليب رحهه

 وياك بتليب ناٌت هً...:  بإستَراب احهس

 ... السله نرة

 نل بس..  أَوة...:  كْوٌل وزًل بإَهاء إَاز

 اٌت ًضاى وتقوٌل بابا َا بتمسبًً ورة

 ... اوزًه

...:  نبحه َستقى لن بؾحل احهس

 بقً اٌا...  رحهه َا واطً ههههههههه

 هههههههه االوزًه وٍي هيرٓل

 لٍجس...  َؾحل وهو طجرة ٌاحٍه ٌنر

 ... هً اٌها ٓيلن رلْه َذتبّ ازرق قهٍغا



 اٌا...:  بذبج لٍرزِ...  إلَاز اٌناره وجه

 زلوقتً اٌت روح بس....  إَسو َا همسبهالل

نرتل نهل  ... بقل َا اوتحاٌاتل ًضاى وصا

 ... بابا َا حاؿر...:  بإَهاء إَاز

 اتجه بًٍها....  القغر زارل اٌل اَاز شهب

 ... الضجرة تلل اٌل بذبج احهس

 وي ببقّ لتًنر...  بذوِ تذتبّ وهً رحهه

 ٍٓه ناى الصي الهماى اٌل الضجرة رلّ

 براحه لتسٓر...  تجسهن لن ولمًها واَاز احهس

 الحهس....:  ًاٌل بغوت ٌْسها تحسث وهً

 ... وضآًٍص لله

 ... طوٓتل ال-

...  رلْها الغوت اٌل بضهقه رحهه إلتْتت

 جٍوبه ٌٔ َسه واؿيا َقّ احهس لتجس

 ... بذبج لها ًَنر وهو بضهوخ



 َغل ًله الضورت تضس وهً بذجل رحهه

 .... للَاَه راقغٍ ناى ولمًه...  لرنبتها

 هٍقى بس بس ههههههه....:  بؾحل احهس

 ًضاى ُرَب حس وص وأٌا  ... هبله َا وًل

 ... وًً تتمسًْ

 ًلْمرة ًٍب...:  كْوٌل بَؾب رحهه

 ًضاى تملهًً تٍجً وا قبل والهْروؼ

 ... اًرِ

 ٓيال اٌا...:  وًها َقترب وهو بؾحل احهس

 قْلت وجًوٌه هبله ٌاس ٌٔ بس اتملهت

 ... وطتهتًً وطً ٌٔ السمه

 ناى هو...:  ليٍوٌه تًنر وهً بغسوه رحهه

 ...!! اٌت

 طوٓتً....  أَوة...:  حاجبه َرٓى وهو احهس

 ... هبله اٌل بقً



 ا احهس استاش َا وهللا آسْه...:  بأسّ رحهه

 ... ػوتل أوٍس ويرٓتص اٌا أػل.... 

 األخًتاى َسه لٍؾى وًها َقترب وهو احهس

 جوزك اٌا...:  بالهًتغّ ورحهه الضجرة ًٌل

 لجوزها بتقول واحسة وٍْص...  ًلْمرة

 ...!! أستاش أو آسْه

 ٌنراته ٓماٌت طيور زوى تووّ وهو رحهه

 اٌل لتًنر....  السحر حس تأسراٌها ووساوته

 ... بتوهاى ًٍوٌه

 البرَٓه بًنراتها وسحورا   اآلرر هو ناى هو أوا

 وى تتالٌق السوزاء ًٍوٌها ناٌت...  تلل

 جيل باللوٌٍي وهسوجه لوحه ٌٔ ًسلٍتٍه

 ... بيؾهها ٌٔ َصوباى اإلخًاى



 ها...  أجل لها إطتاق...  بهٍام احهس لها ٌنر

 تلل بيس الغٍَرة ًًٍسته إلٍه ًازت قس

 ...  بها ورا التً الغيبه الْترة

 بإًجاب ورة ألول له تًنر األرري هً ناٌت

 ... السوزاء ًٍوٌها ٌٔ ههر نبٍر

 وي طيور وزوى...  ببقّ احهس وًها لٍقترب

 كوَل ًًاق ٌٔ طْتاهها إلتحهت...  نالهها

 لضْتٍه اليًاى تارنا قبلته وًها إرتقّ.... 

ٌٍ تذبراٌها  .... اليضاق وقواًس اليضق ويا

 ألول ناٌت...  ارر ًالن ٌٔ األرري هً وناٌت

 ورة اول...  لحٍاتها جسَس ويًً تيرِ ورة

 وزوى...  ًلٍها نلٍا   جسَسا   طيورا   ٍٓها تجرب

 وهً ًًقه حول َسها  لْت وًها طيور

 َقبلها ناى الصي احهس ونصلل...  وًها تقربه

 لّ...  برٓق طْتاها تحتؾي وطْتٍه بيهق

 وًه َقربها وهو رغرها حول اآلرر هو َسه



 َضير ال ونالهها األرؼ ًٌل وي لٍرٓيها

 ... بًٍهها َتولس الصي اليضق سوي بضًء

 إَاز ػوت سوي تلل قبلتهها َْغل لن

 بابا َا ًٍب....:  بقْوله أرزِ الصي الغٍَر

 واوا بتبوس اٌل هقولها تٍجً تٍتا اوا وربًا

 ... رحهه

 األرؼ ًٌل تًسل وهً بذجل رحهه إبتيست

 بًٍها...  بذجل ناألكْال بٍسها وجهها لتذًْ

 قاله وا بسبب ؿحماته ػسحت احهس

 .... ػٍَره

 إَاز َا ًٍب هههههههه...:  بؾحل لٍرزِ

 ... َاؼ وًٍي زا المالم بتجٍب اٌت زا المالم

 .... البقال ًًس وي...:  بلهاؿة إَاز

 وي رجلها وسف ًًها رُها رحهه ؿحمت

 ... حسث ووها إَاز نلهات



 اَاز بًٍها....  ساحره بإبتساوه احهس لها لًٍنر

 ٌاوي وص اٌت هو بابا...:  بلهاؿه أرزِ

 ... بقً اخ تجٍبٌل

 بًٍها...  نبٍر ورجل بغسوه رحهه طهقت

ٌٍ....  ابًه نالم ًٌل بضسة احهس ؿحل  خوا

 زا المالم إَاز َا ًٍب...:  بذجل رحهه وارزٓت

... 

 ... واوا َا اسّ اٌا...:  بسًل َيتصر وهو إَاز

ٌٍ برزة ٓمرة تغسق بس....:  بجرأة احهس  ا

 ... اخ اجٍبلل

...  بضسة تحهر ورسوزها بذجل رحهه طهقت

 اَووووة...:  كْولٍه بْرحه اَاز أرزِ بًٍها

 .... نورة وياَا َليب اخ هاتٌل بابا َا بلٍس

 الصي إلحهس اٌنارها توجه وهو بذجل رحهه

نتر االزب قلٍل اٌت...:  بذبج َبتسن  وي ا



...  ٌغٍي واتقسهت ٓوله اٌتو تيرِ...  ابًل

 ... واطٍه اٌا

 تغيس وهً القغر زارل بذجل لتجري

 بضسة َؾحل ناى احهس بًٍها...  لَرٓتها

 .... الهجًوٌه تلل ًٌل

 ويلن َا وقيت طملل...:  بَهسة إَاز لٍرزِ

.... 

 ... ًٍب ولس َا بس هههههه....:  بؾحل احهس

 اليب راَح اٌا...:  المرة لٍليب َتجه وهو إَاز

 ... وتسوطًاش ًن َا

 تري َا...:  أخرها ٌٔ ًَنر وهو بهٍام احهس

ٌٍ اَه ٍٓا تيهٌله  ٢...!! رحهتً َا تا

ٌٍ  ػراخ ػوت واحهس اَاز وي نال وسهى خوا

 طسَس بذوِ احهس لٍتجه...  االًٌل وي َغسر



...  ُرٓتها اٌل نالْهس وسرًا َجري وهو

ٍُغسم  ...!!!+ بضسة ل

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ًاٌقًًٍ....  القٍوز جهٍى ًاٌقًٍٍوحقهً

    ♥ �1.... اطتٍاقا   األطس وي ٌري وزًًٍا

 ٌٔ الهوجوزة الهمتب ُرٓه وي آزم ررج

 كوَله ساًات بيس قغره وي السٌْل السور

 لٍتًهس...  وههة ولْات ًٌل بها اليهل وي

 الهجًوٌه تلل ًي بيٍوٌه َبحج وهو بتيب

 الساًتٍي كوال ػوتا لها َسهى لن... 

 لها بالًسبه الهيجسات وي وهصا الهاؿٍتٍي

 نالوها َسهى أى زوى زقأق رهس تنل أى

 .... وجًوٌها وخرخرتها

 الباب ٓتح....  لَرٓته اليلوي السور اٌل ػيس

 األرَمة ًٌل جالسه لٍجسها وزلّ



 وتتابى ُرٓته أرناى وي رني ٌٔ الهوؿوًة

 ًلٍه الًنر ورنسه وتسية بيٍوى التلْاز

 لٍؾحل....  وؾحمه بقرَقه ٓهها وٓاتحه

ٌٍ...  طملها ًٌل آزم  لٍجلس واتجه خوا

 أٌه حتً تضير أو به تضير أى زوى بجاٌبها

 .... الَرٓه اٌل زلّ

 قًاه تضاهس لٍجسها التلْاز اٌل آزم ٌنر

 للحٍواٌات برٌاوج ٌٔ جٍوُرآٍل ٌاطٍوٌال

 .... البرَة

 بذؾة هً لتلتْت...  ًلٍها بضسة آزم ؿحل

 ... بجاٌبها للجالس

 تقول وص ًااااااااااااااااااا....:  بذؾه رواى

 رؾتًً َذربٍتل زارل واٌت ًن َا حاجه

.... 



....  وجًوٌة اٌل تغسٌق....:  بؾحل آزم

 ٍٓلن قولت اٌا زا بتسهيٍه الٌل اَه وبيسَي

 ورنسة وذلٍانً الٌل حلوة حاجه وال اجًبً

 ... نسا اووي

 هٍبقً جاهل اٌت وا كبيا...:  بسذرَة رواى

 بتسهى واٌت ازاي ًاوه ويلووات ًًسك

 وتبقً وٍْسة براوج تسهى وا بسل آالم

 ... نسا صٌُ ووتيلن

...:  بسذرَة حاجبه َرٓى وهو بؾحل آزم

 نالوها ًٌل بسذرَة لٍتابى..!  بجس ال هههههه

 ويلووات ًًسها رواى الهوتيلهه وحؾرة  ....

 ...! اَه

 وطوَة اٌا زراسه ًهلت ٓذر بال...:  بحقه رواى

نتضًْا ػحاٌب ٌاس  أى حاجه اػيب أى وا

 .... الجًوٌب الققب ٌٔ َهوت اإلٌساى



 ...! لٍه...:  بإستَراب آزم

 وص والسهل هٍتجهس ًضاى...:  بحقه رواى

 زي ٍٓه َهع هٍْؾل ِ َأنله هٍيرِ

 ... نسا اللولٍتا

 تلل وي ورة ألول بضسة ؿاحما آزم إٌْجر

 .... الهجًوٌه

 اٌتً وهللا هههههههههه...:  بؾحل آزم

 ازاي اٌتً رواى َا كبٍيٍه وص بجس وجًوٌه

 ههههههههههه َذربٍتل نسا

 نن....  ورة ألول بتهيي له تًنر وهً رواى

 ًًسوا أوسن وَموى....  بضسة وسٍن هو

 .... َؾحل

 وال ًجبتل إَه....:  بذبج لها ًَنر وهو آزم

 ...! اَه



 ها....:  بضسة لتذجل طروزها وي بإٌتباه رواى

 ... بس...  بس...  ال... 

...:  بضسة الهحهرة رسوزها ًٌل بؾحل آزم

 كهاكن َا ٓؾحتل رسوزك رالظ ههههه

... 

نبر بذجل رواى نحر رسوزها لتحهر ا  اٌت...:  ا

 ... ًلْمرة االزب قلٍل

 ...! نهاى واَه...:  وًها َقترب وهو بذبج آزم

...   نهاى وسآل...:  بسرًه تبتيس وهً رواى

 ... ًًً ابيس

 رواى َا تتياقبً ًاوزة طملل...:  بذبج آزم

... 

...:  األرَمة ًٌل وي وسرًه تجري وهً رواى

 .... َبضه اسْه اٌا الاااااا



 ... وجًوٌة وهللا....:  بؾحل آزم

 ٓيًسوا بحصر وًه تقترب وهً بتًهٍسة رواى

 ُؾبه ًًس االرؾر نالرجل َغبح َتحول

 لتجلس....  هصا تْيل أى ًلٍها َجب ولمي

 اإلستَراب ٌنرات تحت بحصر األرَمة ًٌل

 .... آزم وي

 ترزِ أى قبل ًهٍقا ٌْسا تأرص وهً رواى

 ًاوزة نًت اٌا...  باطا آزم...  ا...:  بذوِ

 .... حاجه ٌٔ أسألل

 ...! إسأٌل....:  بإستَراب آزم

 وبٍي بًٍل اليالقه اَه هو...  ه...:  بذوِ رواى

 .... تذقًًْ...  ت ًضاى السٍؤٌ إسالم

 إٌه  نسا قبل قولتلل اٌا اهي  ....: بجسَة آزم

 ... وٍذغمٍص طٍّ



 وال اٌا...  وٍذغًٍص ازاي....:  بَؾب رواى

 لٍه اًرِ وال...  لٍه هًا اٌا اًرِ وال اًرٓل

 هتقلقًً اٌل اًرٓه الٌل بس...  اتجوزتًً

 ٌٔ وسبًً آزم َا كلقًً بالسوق أو باليآٍه

 بسببل حغٌل الٌل نْاَه بقً حاٌل

 .... بقًٍٍٍٍ

...  حااااؿر هقلقل....:  اآلرر هو بَؾب آزم

ٌٔ ًاوزة  ... حاااااؿر...  اتجوزتل لٍه اٌا تير

 َيًً السٍؤٌ ابي وي اٌتقن ًضاى اتجوزتل

 طوَة بٍها بتسٌل ليبه وجرز بالًسباٌل اٌتً

ٌٍ وهروٍهاله ٌٍ ٓمر ًضاى تاااا ....  َتحسا

 اٌل األرؾر وي تحولت وًٍوٌهن لٍتابى

ٌٍ َْمر والٌل...  القاتن االسوز  وغٍره َتحسا

 بٍي الهستضًْ ٌٔ وروً.... صَه هٍبقً

 .... والهوت الحٍاه

 ...! اَه...:  نبٍرة بغسوة رواى



 الزم....:  سوزاء وًٍوى وتحسي بَؾب آزم

ٌٔ ...  بالًسباٌل اَه ووقاول وٍي اٌتً تير

 وي َوم ٌٔ وهمي اٌل ٓانرة تموٌٍ اوًً

 المٍالٌٍ آزم أى حلن وجرز تحلهً االَام

نبر ػاحب  اليالن ٌٔ طرنات وجهوًه ا

...  حاجه وال اٌتً...  صَل لواحسة هٍبع

 نهاى اٌتً وًل وهذلع اٌتقام وجرز

 .... وهقلقل قرَب

...  سوي ػوت اي تسهى ال وهً رواى

 ٌٔ وروً...  الهستضًْ ٌٔ وروً

 الهستضًْ ٌٔ وروً إسالم...  الهستضًْ

 ... بسببً

 ػسره ٌٔ آزم تؾرب هًو بضسة لتغرخ

 ... حقٍٍٍٍٍٍٍٍر...  حقٍٍٍٍٍٍٍٍر  ....:



 وَجصبها َسها َهسل وهو طسَس بَؾب آزم

 اَه هٍيهل زا الحقٍر هيرٓل بقً اٌا....:  إلٍه

... 

 ٌٔ بقسوٍها وؿربها ػرارها رُن آزم حهلها

 ًلٍه وَروٍها سرَره اٌل بها لٍصهب...  ػسره

 تيرِ ال سوزاء زواوه ٌٔ هً لتسقف بضسة

 اليالن هصا وي الهرب ترَس ٓقف ٌهاَتها

 ًلٍها وَضً السرَر ًٌل لتقى....  القاسً

 .... بالسرَر رأسها اػقسام أخر

 وًل وقربتص اٌا...:  تهحل أٌها َني وهو آزم

 ... تهحٌل بقٌل ًلْمرة

 ... اجابه ال-

 روااااى...:  وجهها وي َقترب وهو بَؾب آزم

... 



 ٓقست قس لٍراها وجهها ًي طيرها ابيس

 آزم بسبب بالسرَر رأسها اػقسام أخر الوًً

.... 

.... :  رسوزها ًٌل بٍسه َؾرب وهو بذؾه آزم

 2٢.... ٓووووووووٌق روااااااااااى

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

...  تقوٌل وهها وابٍمًٍٍٍَْرَل...  طؤٌ

نٍحتً ٌل راَس وص  ٌازي...  ػوٌت طٍٓسوا

 ♥ �1... روحل جوي وًً باٌق بالٌل

 نسرها....  روحها حقن....  بضسة تبمً ناٌت

 نلٍا   حقهها...  بسارلها باٌق طٍّ نل نسر... 

 أبماك لهي طوقا   تبمً قلبً َا لل ًجبا  ... 

 .... جرحا  



 أى وًص بمأها أخر بالسووو وسازتها اُرورقت

 قرابه تبمً وهً الذارج وي جاءت

 .... توقّ زوى الساًتٍي

 ابًتها ُرٓه باب اوام تقّ وهً لهار ام

 الٌل اَه بس قولٌٍل كب...:   طسَس بحسى

 ٌْسل ًٌل قآله لٍه...  بًتً َا وسًلل

 .... حببتً َا آتحً

 ٌٔ سٍبوووٌٍ...:  بَؾب السارل وي لهار

 رسٌٍ رب َا تيببببببت تيببببببت اٌا حاااااٌل

 ... ارتاااااااااح ًضاى بقً

 ًلٍمً بالله بًتً َا...:  طسَس بحسى االم

 تٍجً رالنً زًلل الٌل اَه واحمٌٍل آتحً

 ....! بس ويٍقه

 اٌا....:  بَؾب ٌْسها تحسث وهً ببماء لهار

ٌٍ ُلقاٌه الٌل ٌٍ ًرٓتل ا ....  حٍاٌت زرلتل وإ



 نلهه نل ًٌل وًل ألٌتقن بالله وأقسن بس

 ... قولتهاٌل

 .... ًهر َا هيرٓل اٌا

ٌٍ  لتجٍب.... ًًها ُرَب برقن هاتْها ورى خوا

 ...! وٍي أَوة...:  بَؾب

 اًٌا ٌسٍتً نسا طملل...:  بؾحل ًهار

 ..... بيؽ وى ٌتَسي الهْروؼ

 تبمً ال اٌها إههار تحاول وهً بهسوء لهار

 .... ػوتها ٌبرة ٌٔ هصا الحم ًهار ولمي...

 ...! لهار َا بتيٍقً اٌتً...:  بلهْه لٍمهل

 ٌٔ اليمس تنهر أى تحاول وهً بًًْ لهار

 أػل ًهار َا ويلص...  تهام اٌا ال...:  ػوتها

 نسا ًضاى ًًسي طوَة وضَول ناى اٌهارزة

 .... اسْه اٌا اجً ويرٓتص



 لو بس...  لهار َا َههل وال....:  بتْهن ًهار

 اػسقاء اًٌا تًسً اوًً حاجه اي احتجتً

... 

 طمرا...  ش...:  إههاره ًسم حاولت بحسى لهار

 .... ًهار َا

 ... نوَسه اٌتً بجس لهار...:  بإستَراب ًهار

 الحسى نتن ٌٔ المٍل بها ٓاؼ وقس لهار

 بَؾب تقول وهً بانٍه لتًْجر...  والبماء

 وص لٍٍٍٍه...  نساااا لٍٍٍه اٌتو....: 

 اٌها ًٌل البًت طاٍَْي لٍٍٍٍٍه ٓاههٍٍٍٍٍي

 .... لٍٍٍٍٍٍٍه ًهر َا اٌا لٍٍٍٍٍه.....  وبس طمل

 إرْاءه تستقى لن وٌحٍب بضسة لهار بمت

 َرَس الصي القاسً اليالن هصا هلن أوام

ٍُغسم....  ٓقف الضمل  وها بضسة ًهار ل

 .... سهى



 لهاااااار....  زًلل ًهر...  ًهر....:  بَؾب ًهار

 وذلٍمً الٌل هو اروَا ًهر اٌققًٍٍٍٍ

 ... نسااااا وًهارة

 الٌل اٌا...  ا...  هو وص ًهار َا ال....:  ببماء لهار

 اتيغبت اسْه اٌا طوَة تيباٌه اًغاٌب

 .... ًلٍل

....:  بتوًس ًًٍٍه َؾٍق وهو بَؾب ًهار

 بس زلوقتً هقْل اٌا...  لهار َا واطً

 ... سالم...  تهسي أوا هملهل

 َتجه وهو بَؾب الذف ويها ًهار واُلق

 ... أرٍه ُرٓه اٌل

 ًٌل جالس لٍجسه...  إشى زوى الباب لٍْتح

 ... َيهل ومتبه

 ... والل ًن َا اَه....:  رآه ًًسوا ًهر



 ؿربه له وسسز َتحسث أى زوى ًهار اوسمه

 ... وماٌه ٌٔ َترٌح جيلته

 بَؾب قهٍغه َاقه وي َهسمه وهو ًهار

 ... اٍٍٍٍٍٍَه قولتهااااا...: 

 زوا   ًَسِ ًهر جيلت أرري لمهه له لٍسسز

 ... ٓهه وي

 .... الغوت ًٌل بذوِ والستهن جاءت

....:  بضسة ًهر َؾرب ًهار تري وهً أروي

 ... اروووووك ٌٔ اٍٍٍَه بتيهل ًهااااار

 لًٍسِ بَؾب أٌْه ٌٔ ًهر َؾرب وهو ًهار

 .... زوا  

 .... اٌقققققق اٍٍٍٍَه قولتلهاااا -



 ٓبالرُن بؾيّ األرؼ وي َقوم وهو ًهر

 أى اال...  ػلبه ًؾالت ولسَه قوي ًهر أى

 .... بمحٍر وًه اقوي ًهار

 اروك بتؾرب...:  بسذرَة ًهر لٍرزِ

 ... الزوه ولهاش واحسة ًضاى...!  وٍي ًضاى

 ًٌل السٍقرة َحاول وهو بَؾب ًهار

 ولهاش الٌل....:  به َْتل أى قبل أًغابه

 ًسزززل اتملن برقبتل جسوتها زي الزوه

 .... ًلٍها

 الٌل ًلٍمو حراااام....:   بذوِ والستهن أروي

 ...! اٍٍٍٍَه ٌٔ َْههًً حس....  زا بٍحغل

 قال اسألٍه....:  ألرٍه ًَنر وهو بَؾب ًهار

 ....! لهار ل اَه

 اٌها قولتلها....  قولتلها أَوة....:  بَؾب ًهر

 بالًسبه وٍي وهً وقاوها ًرٓتها.... حاجه وال



 الزوه ولهاش واحسة...  ٌٍروز راسل ليٍله

ٌٍ  .... بالقلن وتؾربًً بتتحسا

 ًَوي إلٍه َتجه وهو طسَس ببَؾ ًهار

 ... بَؾب بًٍهن حأال أروي لتقّ...  تأزَبه

 بتتذاٌقو الٌل زي وٍي اًرِ ًاوزة اٌا -

 ... ًضاٌها

 طَاله الزوه ولهاش واحسة....:  بَؾب ًهر

 .... الضرنة ٌٔ وياَا

 اٌا ًهر َا ًسزززل اتملن....:  بَؾب ًهار

 وا لو لمي...  والسٌت ًضاى سانتلل

 ٓاااااهن وجسَس اول وي هربٍل اٌا اتيسلتص

.... 

 لٍٍٍٍه زاا نل بتيهل اٍٍٍَه....:  بَؾب ًهر

 ...! بتحبها اٌل تقوٌل اوًً... 

 وهتجوزها....  بحبها أَوة....:  بَؾب ًهار



 َا زي وٍي اًرِ ًاوزة اٌا....:  بهسوء أروي

 .... ًضاٌها اروك تؾرب الٌل ًهار

 زي...:  بتوًس ليهر ًَنر وهو بَؾب ًهار

....  لهار البضههًسسه...  واوا َا حببتً

 حبٍتها اٌا ًضاى ازاي حبٍتها وتسألًٍٍص

 خن...  الهقين ٌٔ ٍٓها طوٓتها لحنه اول وي

 زا واالخ....  بضسة الهًغرم ألرٍه اٌناره وجه

نٍس قالها...  اهاٌها  بتاًه وي زبص نالم ا

 .... بتملهًً وهً نسا تًهار ًضاى

...:  ليهر نالوها توجهه وهً بَؾب أروي

 ...! ًهر َا ػح زا المالم

 .... بس أَوة....:  بَؾب ًهر

 وي ػْيه تلقً حٍج نالوه ًهر َمهل لن

 .... الُهسًة والسته



 وتهًص اٌل ًٌل ربٍتل اٌا...:  بَؾب أروي

 ٍُرَل تحترم ًضاى ربٍتل...  بأػله حس

 ... تهًٍهُ  وص

 اٌتً....:  رسه َهسل وهو بغسوه ًهر

 واحسة ًضاى...!  واوا َا بالقلن بتؾربًًٍ

 ...! الضارو وي

 اهًت لو قلن وٍه واؿربل....:  بَؾب أروي

ٌٍ حس  وجسك ابوك اى ٓانر تموى اوًً...  تا

...  الْاؿً ًٌل نسا ٌٍروز لراسل إسن ًهلو

 حؾرتل ًضاى....  الغْر وي بسءو زول ال

 .... زهب ويلقه بؤقل ؤٌ تتولس

 طوَه لوحسٌا تسٍبًٍا وهمي...:  بهسوء ًهار

 .... واوا َا

 َا اَاك بس...  ابًً َا واطً....:  بإَهاء االم

 ... اروك ًٌل اَسَل تهس ًهار



 ...  اٌتً اتْؾٌل حاؿر...:  بإَهاء ًهار

 حال َغلح أى هللا تسًو وهً االم ررجت

 ... ابًٍها

 اروه ُرٓه ٌٔ االرَمه ًٌل َجلس وهو ًهار

 نسا ًهلت لٍه اٌت تْههًً بقً وهمي...: 

 ... زا بالضمل زًلتها لٍه.... 

 زي آهن ٌْسً الٌل اٌا....:  بَؾب ًهر

 وال طمل وال زي...  ًهار َا اَه ٌٔ ًاجباك

 ... روح

 اٌل المالم زا اى نسا وي آهن....:  بهسوء ًهار

 ...! ػح قولتهولها اٌت

 الٌل المالم زا أَوة....:  بسذرَة ًهر

 ... تسهيه الهْروؼ



 ٌع...:  بهسوء وماٌه وي َقوم وهو ًهار

 البٍت هًروحلها ًضاى البس والقٍل ساًه

 .... تيتصرلها

 ًهااار َا اٍٍٍَه بتقووول اٌت....:  بَؾب ًهر

... 

 وا زي...:  الَرٓه وي َذرج وهو بهسوء ًهار

 اٌا هاجً َا ًهر َا ساًه ٌع...  نسا قولتلل

 .... بقرَقتً تتيغب ازاي أًرٓل

 وقت جٍسا أراه َيلن ٓهو قلٍال ًهر راِ

...  حقها ٌٔ وذقّ أٌه أَؾا وَيلن...  ُؾبه

 وا ٓلتتحهٌل اشا  ...  تحسته وي ولمًها

 .... ػٍَرٌت لمً سٍحسث

 والبسه ارتساء ٌٔ وطرو...  بذبج ًهر إبتسن

...2٢ 
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 َتوقّ أى رًقلِل ألرب....اٌأنسررأسِل  ارَس

... اتذلٍيًِل  ولي اًضقِل  ٓأٌا التْمٍر ًي

♥ ��1 

 الهحاؿرات بيس الجاويه وي هسي ررجت

 تبحج ويًٍه وجهه أو َهْسي بسوى لتتجه.... 

 وي لليسَس هسي زلْت...  وهٍْه اي ًي

 بسوام ًهل ًٌل تسأل والهمتبات الهحالت

 وهٍْه اي تجس لن حنها لسوء ولمي....  جشٌٕ

 .... بهن رالٍه

 المآٍهات احسي ٌٔ تسترَح هسي جلست

 الٍوم بيس بتيب الًٍل ًٌل الهقله الْذهه

 .... الٍوم كوال ًهل ًي والبحج القوَل

 لسه....  رٍر هللا طاء إى...:  بأول لترزِ

 ... وتٍأسٍص هسي َا أوله ٌٔ الٍوم



 لتلتْت....  رلْها وي ؿجٍجا   ٓجأه سهيت

 وي َنهر طابا   لتري...  بإستَراب للوراء

 وًغب شو أٌه االٌٍقه وبسلته الْذهه والبسه

 .... ًاٌل

 بالهوهٍْي َغرخ بَؾب َقّ ناى

 .... الهستهترَي

 ٌٔ ٢٢٢٢ بسٓيلمن اٌا....:  نبٍر بَؾب أرزِ

 بيؽ وى تتملهو تقيسو ًضاى الضهر

 ....! ووتضتَلوووووش

 الضهر ٌٔ ٢٢٢٢...:  الرقن وي بإٌبهار هسي

 ...! ويقوله

 الضذع هصا اٌل وسرًه وماٌها وي لتقوم

 ... المآٍه ػاحب أٌه الًهاَه ٌٔ اتؾح الصي

 ... سهحت لو...  أستاش...:  بذوِ لترزِ



 ًسلٍتا لتتالٌق....  تًازَه التً لتلل إلتْت

...  أواوها اليٍوى تلل وى األوٌل للهرة  ًٍوٌها

 َغسق ال بضمل وُرَبه ًهٍقه ًًٍاه ناٌت

 تلل وحل حٍاتها ٌٔ هسي تري ورة ألول... 

 وبضمل بضسة تلهى زرقاء ناٌت اليٍوى

 .... الوقت ٌْس ٌٔ ورأى ُرَب

 ترزِ أى قبل قلٍال ًٍوٌه اٌل هسي ٌنرت

 وى تياوله وي ٍٓنهر...  نبٍر وبذوِ بذجل

 لو...  لو...:  احسا   َرحن ال أٌه الهوهٍْي

 حؾرتل اسال ًاوزة نًت اٌا..  اٌا...  سهحت

 .... المآٍه ٌٔ رالٍه وهٍْه ٍٓه لو

..:  بإستَراب لها ًَنر وهو الضذع

 ...! هًا تضتٌَل ًاوزة حؾرتل

 ٍٓه لو...  ًٓسم َا أَوة..... أ...:  بإَهاء هسي

 ... رالٍه وهٍْه



 بمرة ًلٍا ًسي...  تهام....:  بجسَة الضذع

 ... وقابله ويانً اًهل ًضاى ١ الساًة

 ...! الهسَر حؾرتل هو...:  بغسوة هسي

 سار...  ازٌل بيس...  أَوة  .... : بجسَة الضذع

....  طسَسة بجسَة قأال إلٍها إلتْت خن قلٍال

 إًتبري تأرٍر أي...  اقولل ٌسٍت ػح وأه

 اٌا...  طَل تبسأي وا قبل وقروزة ٌْسل

 ... الهواًٍس ٌٔ جساا ػارم

 بًٍها....  ومتبه اٌل بيٍسا وسار جهلته قال

 طسَس بذوِ كٍْه ٌٔ تحسق هسي ْتوق

 ... اليهل حتً تبسأ أى قبل

 وَيسي َستر ربًا...:  بذوِ ٌْسها ٌٔ هسي

ٌٍ حاسه اٌا....  رٍر ًٌل زي االَام  هضتَل ا

...  بحهاس لتتابى...   زي بيؾالته هرقلٍس وى



ٌٍ لله الحهس بس ...  زا بالهرتب طَل لقٍت ا

 ... وًٍلتً بابا اساًس هقسر نسا

 الهقين أو المآٍه رارج هسي لتصهب

 الًٍل ًٌل َقل ٓذها وقيها ٓماى  ...

 وي واألنحر الْذهه السجاجٍه بوجهته وباطرة

 ... الههتازة وزَموراته....  رأيه

 وًسلها اٌل بيٍسا وتصهب أجرة سٍارة لتستقل

 ًهلها ٌٔ َوٓقها أى هللا تسًو وهً

 2...  الجسَس

ٌٍ السور ٌٔ باألًٌل أوا  ناى...  الهقين وي الحا

 بحسى ػورتها اٌل َتقلى بهمتبه َجلس

...  بٍسه لٍهسحها وًه زويه ٓرت...  طسَس

 طسَس بتهيي الغورة لتلل ًَنر وهو أرزِ

 هللا...  حببتً َا...  َرحهل هللا...:  وألن

 .... هسي َا َرحهل



 الضقراء لتلل ًَنر وهو أواوه ػورتها وؿى

 ًباءة تَقٍه لن وألن طسَس بحسى الغورة ٌٔ

 2.... البيٍس الهاؿً

____________________________

+________ 

 ....+ الهالٌل بَاِسل

 الصي هو....  سًه ٢٢ الحالخًٍات أوأل ٌٔ طاب

نبر لسَة إلٌه....  الَهلِل ًًه قٍل  وآذن أ

 ًٌل( الهلل)  ونآٍهات وقاًن سلسله

 وقاًن أي بها ًَآس الجههورَة وستوي

 .....  سًه ػَر وي بالرُن  نبٍرة أرري

 إٌساى اي ًٍوى ًي تذتلّ ًٍوى لسَه

 نأى تضير...  وبضسة الويه زرقاء.... باليالن

....  النلهة كرَق ٌٔ بها تهتسي وًاره ًٍوٌه

 ٓاق ٓقس...  أرري ًٍوى اي تضبه ال ًٍوٌه



 لسَة ناٌت...  الوػّ ووساوته ًٍوٌه جهال

 الحاز بأٌْه اُرَقٍه أو روواٌٍة والوح

 الًاًن قلٍال   األػْر وطيره البٍؾاء وبضرته

 بضسة الؾذهة اإلُرَقً هٍرقل وًؾالت... 

 واَؾا نحٍرا الضذغٍه تلل َضبه ٓماى

 .... للَاَه كوَال ٓماى الْارو بقوله

 المحٍر وقهى جيلوه الْاحص وًُاه وساوته

 تتهآت الراقٍه القبقات وي الْتٍات ٓماٌت

 لن ألٌه....  وًهي بأَا   َهتن لن ولمًه ًلٍه

"  الهتوٍٓة حبٍبته  إال َيضق ولي َحب

 2" .... هسي

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

...  اٌهارزة meetings ال نل إلٌٍَل...  ٌيهة -

 ... وهن وضوار ًًسي اٌا



 َا حاؿر....:  بحسى طارزة وهً بإَهاء ٌيهة

 ...! تاٌٍه حاجه...  ٓارس استاش

 ... اٌتً اتْؾٌل ال...:  بًًْ رسٓا

 بضروز لهمتبها تتجه وهً ٌيهة ررجت

 أجل وي ترنها الصي رقٍبها ًٌل نبٍر وحسى

 بيقل ًهلها وتتابى لتصهب....  أرري

 4... للَاَه حشَي وًضَل

 حبٍته ًال وًسل اٌل بْرح شهب ٓارس أوا

 ... ورقٍبته

 والستها له لتذرج الضقه باب ًٌل ربف

 ...! اَه ًاوز رٍر...:  واؿح  وإطهٓساز بإٌسًاج

 كًف َا ًال ًاوز...:  وتملْة بإبتساوه ٓارس

 ... اٌهارزة هًذرج وياها وتْق اٌا

...:  بالسرول له تسهح وهً بتأّٓ االم

 ... وتجٍلل هتلبس



 بًْسجً بْستاى اللحنه تلل ٌٔ ًال لتذرج

 جهاال زازها ووا...  ًلٍها للَاَه رأى اللوى

 وى َتًاسب الصي الورزي الحجاب هصا

 اٌا....:  رقٍقه بإبتساوه لترزِ....  ٓستاٌها

 ... رلغت

 ٌنر ٓارس بًٍها...  بإٌسًاج والستها لها ٌنرت

نبر وإًجاب نبٍر بحب لها  ... ا

 البٍت ٌٔ اٌهارزة تذلٍمً وا...:  بقرِ االم

 ... َوم نل تذرجوا الزم َيًً

 ٓارس بجاٌب لتقّ تتجه وهً بإبتساوه ًال

 وًاوصَي بقً وذقوبٍي...  واوا َا ويلص...: 

 ... ٌْرح

 اٌتً لو...  كًف َا أَوة...:  بإَهاء ٓارس

 الْرح وياز ٌقسم وهمي احًا رروجًا وسًلل

... 



 رالظ...  بتأّٓ لتتابى...  الاااا...:  بسرًه االم

 وتٍجً ساًه ًال َا وتتأررَص بس إررجو

... 

 احًا...  نتٍر وص ساًه واوا َا...:  بتصور ًال

 ... بارك زرَن هًروح

 ... تتًْص نلهه قولت اٌا بت...:  بَؾب االم

 الٌل...  حهاٌت َا حاؿر...:  بإَهاء ٓارس

 ... تضوٍٓه

 .... للسارل وإتجهت بإٌسًاج والستها له ٌنرت

 ... الضقه وي وًال ٓارس ررج

 اول آهن ٌْسً...:  بؾٍق ٓارس لٍتًْس

 ... الْرح وياز تقسَن ًٌل لٍه ويارؿه

 نسا نسا وا ٓونل الْارس ًن َا...:  بهرح ًال

 ... الجاي الضهر الْرح



 حس وا وهللا هههههههه...:  بؾحل ٓارس

 ... ٍُرَل زي اول ًٌل وغبرٌٍ

 بًٍا َال كب...:  األرري هً بؾحل ًال

 بارك زرَن وا قبل نتٍر اليب ًاوزة ًضاى

 ... تقْل

 َال...  الْارس قلب َا ًٍوٌٍ....:  بحب ٓارس

 ... بًٍا

 لٍس وقت بيس بارك زرَن اٌل اإلخًاى لٍصهب

 احسي ًٌل سٍارته ٓارس لٍرني...  بقلٍل

 ... الضارو حآتً

 ًٌل وا لضذع تضٍر وهً بسرًه ًال

 هاتٌل ٓارس...:  الضارو وي األرري الجهه

 ... زا هًاك الٌل وي بًات ُسل

 ًٓسم َا أَوة...:  بالهاتّ َتحسث وهو ٓارس

 ... هللا طاء أى الجاي االسبوو هتن الغْقه



 ... ٓارس َا...  ٓارس َا...:   كْوٌل بتصور ًال

ٌٍ...:  بَؾب ٓارس  ... بتملن ًال َا خوا

 ... اليهٍل وى حسَحه لٍمهل وًاز

 اٌا ٓارس َا واطً...  نسا بقً...:   بسًل ًال

 ... ًن َا لًْسً هجٍب

 وًً زوى وسرًه ارةالسٍ وي ًال ٌسلت

 ٌٔ وسرًه أجرة سٍارة لتأٌت...  البأى تجاه

...  السٍارة وي ًال ٍٓه ررجت الصي الوقت

 اآلواى ٓات ولمي الهمابح ًٌل الرجل ؿَف

!!.....2 

 +ًالاااااااااااااااااااااااااااا -

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 +������ رواَتً بتًتقس الٌل الًاس لمل
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ٌٍ الجسء وي اقتباسات بًضر اٌا جهاًه  التا

 لٍه بتضوٓوه وص  الرسأل وًغة ٌٔ

 وبٍقلبص اإلهتهام هو وا ����������

 الحلقات ًلٍمو هًمس اٌا زا ���������

 اإلقتباسات وضوٓتوش لو الجاَه
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MAFIA ♥ + 

 التاٌل الجسء قراءة واػل

  ❤ الحالخوى الحلقة

 ال وذتلْه ًضق كرَقه لًا...  واٌتً اٌا

 +�� ♥...  ٍُرٌا احس َيلهها

 لٍْتح وٍاه زجاجه ٌاحٍه وسرًا آزم شهب

 لتستٍقم رواى ًٌل نلها وَْرُها الَقاء

 ...+ طسَس بغراخ

 ...! اَه ٌٔ زا اَه...  نح نح...:  بضهقه رواى



 اول وي تترٌب ًاوزة أٌل ٌٔ....:  بَؾب آزم

 وهو بذبج ًًٍاه لٍؾٍق...  رواى َا وجسَس

 َا وجسَس اول وي هربٍمً بقً واٌا....  َرزِ

 .... رواى

 ابيس...:  السرَر آلرر تبتيس وهً بذوِ رواى

 ... اَسَل ابوس باطا آزم َا ًًً

 وص...:  وُؾب بذبج وًها َقترب وهو آزم

 تضتهًًٍ اٌا....  وصباله طوَة وي حقٍر نًت

 ... هيرٓل اٌا*** ... ال بًت َا

 السرَر ًٌل وي وسرًه وجرت رواى ػررت

 بقوة لٍؾيها تهرب أى قبل آزم لٍلحقلها... 

 ... بذبج وًها َقترب وهو السرَر ًٌل

 ابيس آزم....  اَسَل ابوس آزم...:  بذوِ رواى

ًًً ... 



 سًتٍهترا   بًٍهها ػار حتً َقترب وهو آزم

 تضتهً ازاي هيرٓل بقً اٌا....:  واحسا  

 .... رواى َا اسٍازك

 ابيس...  اَسَل ابوس آزم...:  بذوِ رواى

 .... ابيس بس ًاوزه اٌت الٌل وهيهلل

نحر َقترب وهو بذبج آزم  اَه واٌا....:  ا

 .... نالوً هتسهيً اٌل َؾهًً

 .... تقولها حاجه اي هيهل...:  بذوِ رواى

 رواى بًٍها...  بذبج َبتسن وهو آزم لٍبتيس

 .... طسَس وروِ بسرًه ْستتً ناٌت

نوٌَل قووً....:  بأور آزم لٍرزِ  زي البسله إ

.... 

 ؟... ها....:  بإستَراب تلتْت وهً رواى



 اَه...:  بسذرَة َبتسن وهو بذبج آزم

نوٌَل قووً وسهيتٍص  زي البسله إ

 .... أور زا نهاى وبسرًه

 زوزتها اٌت بقً ال....:  وُؾب بتحسي رواى

 هيهل قولتلل ًضاى وص هو وا.....  اوووي

 ًًس رساوه تضَلًً تقوم ًلٍه تقول الٌل

 .... سٍازتل

 ..... وتأنسة...:  بسذرَة حاجبه َرٓى وهو آزم

 .... وتأنسة أَوة....أ...  ها...:  قلٍال بذوِ رواى

 هً لترتيس...  بذبج الٍها َتجه وهو آزم

 اُسل وربًا باطا َا رالظ...:  طسَس بذوِ

نوي وأٌضر  .... نهاى وأ

 وي تتسحبً وتبقٍص....:  ربٍحه بؾحمة آزم

 .... نسا بيس زا القوَل لساٌل

ٌٍ اٌا...:  بَؾب رواى  ... كوَل لسا



 ... اًتراؼ ًًسك اَه...:  وًها َقترب وهو آزم

ٌٍ اٌا...:  بذوِ وسرًه تجري وهً رواى  لسا

 .... َبضه اػال وتر رهسة

 اٌا...  بتهسَس لٍتابى....  جباٌه....:  بؾحل آزم

 نل وًْصة االقٍمً أررج طاور ارس هسرل

 ....وإالاا ًلٍه قولتلل الٌل

 ... باطا َا إال َجٍب وا ربًا...:  بهقاكيه رواى

 ؿحماته َذًْ وهو الحهام الٌل آزم اتجه

 .... الهجًوٌة تلل ًٌل

 ترزِ وهً بتحسي ابتسهت رواى بًٍها

 بقً وأٌا....  آزم َا ابتسَت اٌت...:  بذبج

 ... هًهً

....  تموَها أى أورها التً بسلته اٌل لتتجه

 الهمواه لتحؾر وشهبت األرؼ ًٌل ٓرزتها

 ....+ ٓتحٍه زازة ًًس وي



+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 سوي اٌقق ال...  سواكِ  اري ال اليضق ؤٌ

نوى اى ارَس ال...  بإسهِل   ويِل  سوي ا

...♥ + 

 ًالااااااااااااااااااا-

 َماز وقلبه وسرًا سٍارته وي ٓارس ٌسل

 بيسوا ٌاحٍتها لٍتجه....  الغسوة وي َقّ

...  إلٍها الضارو ٌٔ الًاس وي نبٍر ًسز تجهى

 قلبه لٍتوقّ راللهن وي بسرًه ٓارس ور

 األرؼ ًٌل واقيه رآها....  اليهل ًي ونٍاٌه

 ... بضسة ًَسِ ورأسها

...:  بجاٌبها األرؼ ًٌل َقى وهو ٓارس

 .... الاااااااااااااا ًالااااااااااااااااااا ااااااااااالاااا

 هتْؾلو اٌتو...:  ًاٌل بغوت الواقٍْي أحس

 ... باإلسياااااِ َتغل حس نسا واقٍْي



....  باإلسياِ وَتغل هاتْه طذُع  لٍذرج

 ًال لتحهل اإلسياِ ًربه وأتت زقأق

 وقى الصي الواقى ًي الهٍَب هصا وويها

 َتحهلها لن التً الغسوه وي ًلٍه وَضٍا

 2.... ًقله

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ٍِْرة لحنه إال الحب ووا َُ ....♥ + 

 ٌٔ لتغل وسرًه الجاويه اٌل اسراء اتجهت

 براحه تًهست...  لذروجها الهحسز الهياز

 هٍحن تًتنر الجاويه وسرل أوام تقّ وهً

 .... أورها نها

 وتقّ الوقت وي قلٍل بيس سٍارته لتأٌت

 الهقيس ٌٔ بجهوز اسراء لترنب...  أواوها

 اآلرر هو هٍحن اٌقلق....  السٍارة وي الذلًْ

 ..... واحسة نلهه َؾٍّ أى زوى



 اٌل اإلخًاى لٍغيس الهًسل اٌل وػل قلٍل بيس

 .... طقتهن

 لترزِ الباب لهن رواى والسه ٓتحت

 ...! اَه ٌٔ والمو...:  بإستَراب

 وأُلقت ُرٓتها اٌل وسرًه اسراء زلْت

 تستقى لن...  بضسة تبمً وهً ًلٍها الباب

 وا بسبب البماء ًي تتوقّ أى الهرة تلل

....  بجْاء همصا َياولًً لهاشا....  ويها َحسث

 وًص ًضقته وا هصا هل....  أحببته وا هصا هل

 ... لهاشا لهاشا....  كْولتً

 وقلبها حنها تًسب وهً بضسة تبمً هلت

 بجْاء لها وياولته رُن َيضقه زال وا الصي

 ....+ وُؾب

 ... األرري الًاحٍه وًٌل



...:  لهٍحن حسَحها توجه وهً بَؾب األم

 زًلها اَه ٍٓها ًهلت...!  هٍحن َا اسراء والها

 ...! نسا

 اٌا....  إسألٍها اهً ًًسك اهً...:  ببروز هٍحن

 ... بًات زلى لضوَة ٓاؿً وص

 نسا إتٍَرت وااااااالل اٌت....:  بَؾب االم

 لتتابى....  اٌقققق اٍٍٍَه ٍٍٍٍٓل لٍٍٍٍٍٍه

 ٍٓا بتيهلوه الٌل وهللا ًلٍمو حراااام....  ببماء

 .... بقًً والز َا زا

 والسته لرؤَة الضسَس بالحسى طير وقس هٍحن

 وهو بحًاى َسها وَقبل إلٍها لٍتجه...  همصا

 .... واوا َا وًً وتسًلٍص....:  بهسوء َرزِ

 اتٍَرَت اوووي نتٍر حاجات ٌٔ ػسقًًٍ

ٌٔ....  رواى ًهلته الٌل بيس وي  نتٍر حاجات و

 ... هتتٍَر اوووي



 ....! اَه حاجات...:  بإستَراب االم

 اسراء لَرٓه ربٍحه بإبتساوه ًَنر وهو هٍحن

 ... اسراء أتجوز ًاوز اٌا...  واوا...: 

 ...!!!+ إَه...:  بغسوه االم

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 الحٍاة اٌل اتٍت ًًسوا ورة...  ورتٍي قلبً زق

.... ًًسواًضقتِل  والحاٌٍه...  اوً رحن وي

♥ �2 

 رحهه لٍري ُرٓته اٌل وسرًا   احهس جري

 تؾى وهً وتغرخ األرناى وي رني ٌٔ تقّ

 وسرًا   إلٍها اتجه...  بذوِ وجهها ًٌل َسها

 ... بها وا لٍري َتْحغها وهو

 رحهههة...:  وجهها َهسل وهو بذوِ احهس

 ...! نوَسه اٌتً



 أحؾاٌه ٌٔ رحهه ارتهت...  وقسوات أي زوى

 .... طسَس بذوِ تبمً وهً

 ناى...  ناى....:  رأّ وتققى بغوت رحهه

 ... سمًٍه وياه وناى...  و....  األوؿة ٌٔ حس ٌٔ

 ...! وٍي حس..!  اَه...:  بغسوة احهس

 رأسها تهس وهً أحؾاٌه ًي رحهه ابتيست

 ٌٔ اسوز البس ناى ويرٓص...  م...:  بًًْ

 .... قًاو وحاكف...  اسوز

 ولن الَرٓه ٌٔ ًَنر وهو بإستَراب احهس

 ٌاحٍه وسرًا   لٍجري....  طذع أي َجس

 جهٍى ٌٔ وًَنر...  ُرٓته ٌٔ الهوجوز التراس

 ... اَؾا أحس أي َجس ولن اإلتجاهات

 حس وٍْص...:  بإستَراب َرزِ وهو إلٍها ًاز

 .... رحهه َا



...  ٌٔ ناى وهللا...:  بضسة تبمً وهً رحهه

 اسوز ٌٔ اسوز والبس...  و...  هًا واقّ ناى

 .... وهللا قًاو وحاكف

 نتٍْها ًٌل لٍربف إلٍها َتجه وهو احهس

....  حاجه وٍْص حببتً َا اهسي...:  بحًاى

 ... رٍر هللا طاء أى اهسي

 وجسزا أحؾاٌه ٌٔ ٌْسها تروً وهً رحهه

 طسَس بذوِ هو لٍحتؾًها َسه ًٌل وتضسز

 شلل هو وي...  قالت ٍٓها طارز وًقله ًلٍها

 ُرٓته اٌل وزلّ تجرأ الصي الهلحن الضذع

 ....! همصا لٍذٍْها

 ههرها ًٌل َربف وهو أحؾاٌه ٌٔ رحهه هلت

 لٍجسها...  تًْسها اٌتنن اى اٌل بالٍ بحًاى

 .... ٌاوت قس احهس



 َْمر وهو السرَر ًٌل ووؿيها برٓق حهلها

 2.... حسث ٍٓها

 .... األرري الًاحٍه وًٌل

 اوًً...:  بالهاتّ تتحسث وهً بَؾب سارة

 ...! طآل َموى

 اٌا ويلهه َا ًلٍمً ًٍب...:  بذبج الضذع

 .... َجً وا قبل هربت

 تيجبًً نسا أَوة...:  بذبج تتًهس وهً سارة

 ....! ًلٍه ْقًاات الٌل لقٍت كهًً كب... 

 الورق نبٍرة َا لالسّ...:  بًًْ الضذع

 وماى نل ٌٔ زورت اٌا اوؿته ٌٔ وقليص

 ... ولقٍتهوش

...:  أواوها القاوله تؾرب وهً بَؾب سارة

....  ُبً َا ٍٓي هٍموى َيًً....  ُبً ُبً



 أَسَه وي اوسمه هيرِ وص زلوقتً ازًًَ

 .... ُبأل بسبب بتوجيه الٌل

 بمرة ويلهه َا َههل وال...:  بذبج الضذع

....  ًهلت وا زي السور ًٌل وي الٍْال هسرل

 الضَل وي باطا احهس َجً وا قبل بس

 .... براحتً ازور ًضاى

 َيجبًً...:  بذبج تبتسن وهً سارة

 الٌل جبت لو والهرازي...  واز َا تْمٍرك

 وص جًٍه ولٍوى ٌع هسَل ًلٍه اتْقًا

 ... بس ربى

 واٌا...:  بتْاجأ للرقن َستهى وهو الضذع

 سالم...  ويلهه َا زي إلَسك زي اَسَل وي

 ازاي القغر هسرل ارقف ًضاى زلوقتً

 .... تجبًً الماوٍرات وا ٍُر وي

 ... سالم...:  بذبج سارة



... :  نبٍر بضر تبتسن وهً الذف ويه أُلقت

...  احهس َا سارة هً وٍي هيرٓل بقً اٌا

 بقً اٌا...  ًلٍا تتجوز السوي ارر ًٌل وص

 الورق تارس ًضاى ًهرك ٌع تسٓى هذلٍل

 ....+ زا

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

....  ًازل ٓالله...  جهٍلة لٍست ٓتاة التوجس 

 رجل والَراه رجل َراه جهال ٓتاة لمل جيل

 ♥ +... ارر

 َبتسن وهو ًجاله ًٌل والبسه ًهر ارتسي

 ... وا طٍّ لْيل َذقف زارله ؤٌ بذبج

 واقْا   ًهار لٍجس الَرٓه وي َذرج وهو ًهر

 ... جهست اٌا َال...:  ًَتنره

 .... السٍارة اٌل نالهها وررج ًهار اووأ

 ...! لهار بٍت ًارِ بقً اٌت...:  بذبج ًهر



 ... أَوة....:  السٍارة َقوز وهو بجسَة ًهار

 ...! ازاي اَوة....:  بذبج ًهر

 ٍٓه ولمص....:  بسذرَة له ًَنر وهو ًهار

+.... 

 وي ًهار لًٍسل الوقت وي قلٍل بيس وػال

 أحس ًهار اوقّ...  اآلرر هو وًهر السٍارة

 ... الضارو ٌٔ َليبوى ناٌو الصَي األكْال

 لهار بٍت ٍٓي وتيرٓص...:  بإبتساوه لٍرزِ

 ... طاكر َا زاوز

 ... وؤارصة ال اَه ٌٔ وًاوزها...:  بَؾب القْل

 اآلرر لٍجس...  بإستَراب ليهر ًَنر وهو ًهار

 ... بضسة َؾحل

 وهن ووؿوو ٌٔ ًاوزها...:  بجسَة ًهار

 ... َذغًً



 ٌٔ الذاوس السور ٌٔ هتالقٍه....:  القْل

...  اليهارات احسي اٌل له وأطار...  زي اليهارة

 تٍجً ًًٍل حسل بس....  بَؾب لٍتابى

 .... وهوتمص ًضاى ٌور رقٍبتً جًب

 ...! وٍي ٌور...:  بإستَراب ًهار

 اوًً...  لهار ارت ٌور...:  بَؾب القْل

 ... ٓاااهن وًها تقرب

 .... طمرا ًن َا ٓاهن...:  بؾحل ًهار

 وي نال   ػيس بًٍها ليبه لٍمهل القْل شهب

 تلل بها تققي التً اليهاره اٌل وًهر ًهار

 ... القغٍرة الهجًوٌه

ٌٍ...  بتوتر الباب ًهار لٍسق  له وٓتحت خوا

 ...! حؾراتمن وٍي...:  بتساؤل والستها

 وزا ًهار بضههًسس اٌا...:  بإحترام ًهار

... ا...  بتوتر لٍتابى...  ًهر بضههًسس اروَا



 ٌٔ لهار البضههًسسه زواَل االتًٍي احًا

 ... وههه حاجه ٌٔ ًاوصًَها ونًا الضرنه

 ... اتْؾلو...  اتْؾلو واطً...:  بإستَراب األم

 البسٍقه الغالوى رٓهبَ لٍجلسا االخًاى زلّ

 ... البسٍف الحً هصا ٌٔ للَاَه

 تذبرها حتً لهار لَرٓه االم زلْت بًٍها

 ... الغالوى ٌٔ زوالٔها بوجوز

 نلهه قولتلها لو ًارِ...:  ليهر بههس ًهار

 ...! اَه هيهل اٌا تسًلها

 ًٌل ٌاوي اٌا...  إكهي...:  طسَس بذبج ًهر

 ... رٍر نل

 ... َيقب لن ولمًه بضل ألرٍه ًهار ٌنر

ٌٍ  ُاَه ٌٔ ًٍوٌها ناٌت التً لهار واتت خوا

 ... البماء وي اإلحهرار



 والستها لهساوى تغل لن بسذرَة لترزِ

 للؾٍوِ اليغٍر تيس الهقبد ٌٔ ناٌت التً

 ... نهاى هًا ٍٓا تهشَق تمهل جاي...  رٍر... : 

... :  ارْاه وإطتٍاق بهٍام لها ًَنر وهو ًهار

 ... َيتصرلل جاي ًهر لهار َا...  احن

 .... رٍره نتر ال...:  بسذرَة لهار

....  َتملن لمً نتْه ٌٔ ًهر ًََس وهو ًهار

 جاي اٌا لهار َا أَوة...:  بذبج ًهر لٍرزِ

 ًاوز ًضاى كًف ٍٓي بس....  اًتصرلل

 ... نهاى هً قساوها اًتصرلل

 ... !! كًف...:  بإستَراب لهار

 تحهل وهً والستها زرول نلهاتهن قاكى

 .... اليغٍر

 ... وجسزا   لتذرج واتجهت أواوهن لتؾيه



 استًً....  كًف...:  تذرج أى قبل ًهر لٍرزِ

 ... ًاوزك اٌا ازٌل بيس

 ...! اَه ٌٔ ابًً َا رٍر...:  بإستَراب االم

 الهستَرب ليهار بذبج ًَنر وهو ًهر

 له تًنر ناٌت األرري هً ولهار بضسة

 ... بإستَراب

 اَس كالب اٌا....:  وتحسي بذبج ًهر لٍرزِ

 ... !! حؾرتل وي لهار

 اٍٍٍَه....:  الوقت ٌْس ٌٔ بغسوة وًهار لهار

!!!!!...2 

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 حٍاه ٌٔ هلسأٌيهبقربِل ...  ٌهاَتً تلل هل

 ٌٔ ٓققستنلًٍقٍْا جهٍال   اٌِل  ام...  أرري

 ♥ +.... احالوً



 بيسوا وجسزا هضًْال اٌل ٌسي وػلت

 لتضتري ستصهب اٌها واروها والستها أربرت

 ... األُراؼ بيؽ

 وٍار بها ناٌت التً القوارِ ُرٓه اٌل لتسلّ

 ... بها تجسها لن ولمًها... 

...  ًًها الههرؿات احسي ٌسي سألت

 تستٍْق أى إٌل ارري ُرٓه ٌٔ اٌها ٓأربرتها

.... 

....  الَرٓه تلل اٌل وسرًه ٌسي شهبت

 ... بذجل الباب لتقرق

 ... اتْؾل...:  السارل وي رقٍقا   ػوتا   سهيت

 َذالٌد زاااا الجهااال اَه....:  بهرح ٌسي لتسلّ

 .... الغبح َقلى لها القهر ًٌل

 ... تيرًًٍٓ حؾرتل هو...:  بإستَراب وٍار



....  ًازطً هتيرِ بس ال...:  بهرح ٌسي

....  قبٌل واحسة نام ًرٓتً بقً قولٌٍل

 نًت اٌا زا وتًمرَص اٌققً اٌققً

نً  بتذوًًٌٍ كليتً بتاًتً البٍست وْمرا

 .... سلوي َا

 زول بجس ال هههههههههههه...:  بؾحل وٍار

 ههههههههه وهللا تحْْْه

 َا اَه وال هتتيرٌٔ اش بقً ها.....:  بهرح ٌسي

 ... سلوي

 بس وٍي سلوي...:  األرري هً بؾحل وٍار

 ... وٍار اٌا... 

 ... السٌٍا ٌٔ وًار احٌل...:  بهضانسه ٌسي

 وص بًتً َا وٍار هههههههه...:  بؾحل وٍار

 ... وًار



...  ٌسي واٌا نبٍر َا واطً....:  بؾحل ٌسي

 ... وٍرو َا بٍمً اتضرٓت

 لتتابى...  ٌسي َا نهاى واٌا...:  بإبتساوه وٍار

 اٌا أػل...  لٍه هًا اٌا وتيرٍٓص....  بحسى

 .... حاجه اي ٓانرة وص

 لله الحهس ستً َا وٍْص...:  بإبتساوه ٌسي

 اٌا بس حازخه هتيهٌل نًتً ستر ربًا

 أُهً أوا ًلقول هًا ًٌل وجبتل اٌقصتل

 ... ًلٍمً

 أى ٓانراها حاجه ارر أٌا...:  بتضوَص وٍار

 بٍجري وهو القرَق بٍيسي طاب ٌٔ ناى

 .... ٌحٍتً

 اٌقصك الٌل اروَا زا هو وا اه...:  بتوتر ٌسي

 .... ًلقول الهستضًْ ًٌل وجبًانً



 جسااا وتضمرة اٌا....:  بضمر تؤوّ وهً وٍار

 .... وارونً اٌتً لٍمً ٌسي َا

 زا البلوطً الضمر اَه واوا َا ال...:  بهرح ٌسي

... 

 .... قهر َا تؤوري اٌتً...:  بؾحل وٍار

 ٌْسً اًسم قررت اٌا بغً...:  بهرح ٌسي

 بضاوٍل ومروٌه واًهلوٌل بمرة ًًسنو

 الههن سوري طاوروا ًٌل جالش وطوَة

 ًًسنن الٌل االنل نل تيهل كًف رٌل

 .... احتٍاكً

 تيرٌٔ هههههههههههه...:  طسَس بؾحل وٍار

 لتتابى...  اوووي بغاحبتً بتْمرًًَ اٌتً

 .... نسا صَل اليسل زي ناٌت...  بحسى

 ...! اَه اسهها....  بجس.... :  بإبتساوه ٌسي

 .... رواى...:  زاويه ٍوىوً بحسى وٍار



 ...! لٍه بتيٍقً اٌتً...:  بإستَراب ٌسي

 حاجه وال ال...  ها..:  سرَيا   ارْته بحسى وٍار

.... 

 ٌبقً رأَل اَه كب....:  وورح بإَهاء ٌسي

 ...! رورو َا أػحاب

 َا كبيا َضرًًٓ....:  وإبتساوه بإَهاء وٍار

 .... قهر

 َال كب...:  هاتْها تذرج وهً بهرح ٌسي

 اخ ًًسك لو رَت وَا رقهل سجلٌٍل بقً

 ..... نهاى هو رقهه تسجلٌٍل نبٍر

 وحساٌٍه اٌا لالسّ ال ههههه...:  بؾحل وٍار

... 

 اٌقاشي رسارة َا...:  وغقًى بسًل ٌسي

 اخ ًًسها هٍبقً البت قولت الٌل واٌا ٍٓمً

 نسا الرواَات زي حبً ٌٔ َقى نسا صَها ووز



 حازخه تيهٌل هوزَمً اٌا ال ال ًااااااااااااااااااا

ٌٍ  ههههههههه تا

 هههههههههههه...:  ؿاحمة   اٌْجرت وقس وٍار

 وهللا ٓغلت وجًوٌه الينٍن وهللا

 ههههههههه

 َا اوػلل رأَل اَه كب...:  بهرح ٌسي

 َقلى ابونً ًارِ وٍي وَهمي سًٍورَتا

 ًازي بٍه ارتبف برؿه واهو ورتبف وص

 هههههههه

 واوا ًضاى ههههههههه.....:  بؾحل وٍار

 ًٌل...  بإبتساوه لتتابى...  ههههههه تانلل

 َا وهللا ازاي اطمرك ًارٓه وص اٌا اليهوم

 .... اهو رقهً ستً َا واتْؾٌل ٌسي

 َا بقى َال كب....:  هاتْها تأرص وهً ٌسي

 ... اوػلل ًضاى بسرًه البسً جهٍل



 هسرل...  زوزو َا واطً...:  بإَهاء وٍار

 ... بسرًه والبس الحهام

...:  بهرح الَرٓه وي تذرج وهً ٌسي

 وي ًلٍمً بٍَر ًضاى ًلٍا وتتأررَص

 هههههههه المباٌٍة ًٍي

....:  الهجًوٌة تلل وي ؿاحمة وٍار لتًْجر

 .... وهللا وجًوٌه اٌتً ههههههههههههه

....  واٌتغار بهرح تبتسن وهً ٌسي ررجت

ٌٍ اترنل ولي ارً َا ٓقف البساَه ٓهصة  تيا

 ٌسٍاٌها تستقٍى ال شنرَات وي حٍاتل كول

 وتْتح جسَس وي لتبسء الوقت هو هصا.... 

 ....+ جسَس وي قلبل

 ترتسي وٍار ناٌت...  الَرٓه بسارل أوا

...  ويها حسث وا تصنر تحاول وهً والبسها

 ...+ طٍّ اي تتصنر لن جسوي زوى ولمي



 لتلهح...  الَرٓه رارج وٍار تًتنر ٌسي وقْت

 ٌسي ٌنرت...  بجاٌبها ُرٓه اٌل َسلّ طذغا  

 تبمً ناٌت التً السٍسة تلل لتجسها بتهيي

...  ٌسي اًتقست نها الغٍَر ابًها ًٌل

 ... وسرًة   إلٍها لتصهب

 الباب وأُلقت اسالم ُرٓة اٌل واجسة زلْت

 ابًها حال ًٌل طسَس وبماء بحسى تتًهس وهً

 َقرق بالذارج طذغا   لتسهى.....  الوحٍس

 ... الباب

 التً الْتاه تلل لتري الباب واجسة ٓتحت

 ... قبل وي قغس بسوى بها اػقسوت

 اَه ًاوله بًتً َا اصَل...:  بإبتساوة واجسة

.... 



 لقٍت أٌا...  كًف َا اهال...:  بإبتساوه ٌسي

 اكهي اجً قولت االوؿه زارله حؾرتل

 ... الغًَي حؾرتل ابي وًٌل ًلٍمً

 ...! الغًَي ابًً...:  بإستَراب واجسة

 أوا ًلٍه قولتٌٍل الٌل أَوة...:  بإَهاء ٌسي

 ... ٍٓمً ربقت

 ... بًتً َا اتْؾٌل...:  بسٍقة بؾحمة واجسة

 الًأن الضذع بهصا لتتْاجأ ٌسي زلْت

 ... به وتغله نحٍرة وأجهسة

 حؾرتل ابي ٍٓي اووال...:  بإستَراب ٌسي

!... 

 ابًً زا بًتً َا اهو...:  له تضٍر وهً واجسة

 ... إسالم



 ابي ٓمرت كًف َا اسْه اٌا...:  بأسّ ٌسي

 ... وهللا ػًَي حؾرتل

 ابي ًًسي اٌا بًتً َا ال...:  بإبتساوة واجسة

 ... زا قساول الٌل اسالم...  بس واحس

 زرله الٌل اَه هو كب...:  بضْقة ٌسي

 .... الهستضًْ

...  اسبوًٍي وي حازخه ًهل...:  بحسى واجسة

 ... ٍُبوبة ٌٔ وزرل...  و

 رب َا َضٍْه ربًا...:  وتأخر طسَس بحسى ٌسي

 ... بالسالوة وَقووهولل

 بذْوت لتتابى...  رب َا اوٍي...:  بسًاء واجسة

 ... بًتً َا اقيسي تياٌل... 

 اٌا اوضً الزم وهللا ويلص....:  برٓؽ ٌسي

 .... ػاحبتً واحسة وستًٍه



 اٌتً هو...  بًتً َا واطً...:  بإَهاء واجسة

 ...! اَه اسهل

 ٌسي...  كًف َا ٌسي...:  بإبتساوة ٌسي

 ...+ المٍالٌٍ

ٌٍ  ػوت وواجسة ٌسي وي نال   وسهيت خوا

 ٌٔ طسَس بتساَس تغسح إسالم قلب ػْارات

 ... به الهوػول القلب جهاز

 ٌسي بًٍها نبٍر بذوِ ٌاحٍته واجسة لتجري

 ....+ القبٍب لتستسًً وسرًة اتجهت

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ًَساه القلب نٍّ الروح ًي الَأب

....♥ + 

 استقٍى ال لهاشا....  بها َْمر ُرٓته ٌٔ ناى

....  هصا آهن لٍَرَل اآلى هً....  ٌسٍاٌها

...  بإورأة اهتن واٌا وتً وًص بل...  نٍّ ولمي



 َقؾً الصي الًساء صَر ب الهلقب ٓأٌا

 ....+ ٍُر ال ٓقف وقتا   ويهي

 اوتً لحس بقً وبيسَي....:  بتأّٓ جاسر

 لحس...  َاسهٍي َا زواًُ ٌٔ هتْؾٌل

 ... اوتًٍٍٍٍ

 توب الالب اٌل واتجه بتأّٓ وماٌه وي قام

 االٌستجرام ًٌل ػْحته ٓتح....  به الذاظ

 وقته َضَل أى َتهًً ٓقف وهو قلٍال

 باإلًجابات ولٍٓه ػْحته ناٌت...  وًَساها

 اليغر ٌٔ ًًها َقال نها التً والْتٍات

 ... به ويجبه اي...  ًلٍه بتمراش الحسَج

 ... ألورهي َهتن ال وهو بهلل حاسوبه اُلق

 آرر طٍّ اي ٌٔ وٓمره ًقله لٍضَل وشهب

 وي َذرج ٌْسه لٍجس...  بها التْمٍر ٍُر

 ًٌل الهقله المآٍهات إلحسي وتجها   الهًسل



 وهو ًًسها الجلوس َيضق والتً الًٍل

 ...+ الًٍل إٌل ًَنر

 األرري هً ناٌت...  األرري الًاحٍه وًٌل

 بوك الٍْس وتتغْح سرَرها ًٌل تجلس

 به التْمٍر ليسم وحاوله ٌٔ بهلل بها الذاظ

.... 

 وي ًارٓه اٌتً...:  بَؾب ٌْسها ٌٔ َاسهٍي

...  ونساب راَي وأٌه...  ٌساء صَر أٌه األول

 وجرز تْمري اٌل لًْسل تسهحً ازاي

 ٍٓل بْمر ولٍٍٍٍه ازاااااي...  ٍٓه ْمٍرالت

 ...+ الاااازم...  اٌساه الزم...  زا بالضمل

 والبسها وترتسي بتأّٓ وماٌها وي لتقوم

 وًها تْمٍر زوى....  قلٍال الذروج تًوي وهً

 وهً وسرًة   لتقوزها سٍارتها اٌل اتجهت

 ٌٔ ًًسه إال الجلوس تيضق ال وماى اٌل تتجه

 ...+ حسٌها وقت



+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 بذبج تبتسن وهً الحجرة اٌل رواى زلْت

 .... نبٍر

 ... لتيهل بالمهرباء الهمواه سلل وػلت

 إى ازاي اًرٓل بقً رلًًٍ....:  بذبج رواى

ٌٍ تبقً ًضاى...  ًنٍن نٍسهي ٌٍ تتحسا  َا تا

 ... ٌهر

 وقاوت...  لتْرزها البسله اٌل رواى اتجهت

 حس ألًٌل لتغل الهمواه ٌٔ المهرباء بتيلٍه

ٌٍ...  لها  وي وحروقه آزم بسله وناٌت خوا

 ... اإلتجاهات جهٍى

 َرتسي وهو قلٍل بيس الحهام وي آزم ررج

 وساوه زازته جهٍله سوزاء رجالٍه بٍجاوه

 ...+ وساوته ًٌل



 ناى الصي البسله قهٍع َهسل وهو آزم

 ...! زا القهٍع نوَتً...:  األرَمة ًٌل

 هههههههههه سيوزي زا ال....:  بهرح رواى

....  رآها التً بسلته ٌحو َتجه وهو بغسوه آزم

 ... زاااااااااا اَه: 

 ابًً َا...:  حاجبها ترٓى وهً بهرح رواى

 وا لٍه حلهً احهس بسله زي أى وحسسًً

 ... بسله ًضرتآلآلِ بتاو زي األوؿه ٌٔ ًًسك

 َا بتتحسًًَ....:  إلٍها َتجه وهو بَؾب آزم

 ... هيرٓل بقً اٌا وااااطً...  رواى

 أى زوى اآلرري هً وتحسي بَؾب رواى

 َا اتحسَتًً نهاى واٌت...:  الهرة تلل تهرب

 وص اٌا...  ارسر وبحبص بقً واٌا...  ٌهر

 زا بالضمل تياولًً ًضاى ًًسك رساوه

 ... نسا وتملهًً



 ارر ًٌل وص واٌا...:  وتحسي بَؾب آزم

ٌٍ صَل واحسة تٍجً السوي  اٌتً....  وتتحسا

 ٌٔ ًًٍه َرٓى بٍذاِ بٍضوًًٓ حس لها ًارٓه

 لٍٍٍٍه ًارٓه...  نلهه َقوٌل حتً أو ًًًٍ

 حس اي ًٌل بٍقؾً اٌل...  الًهر اٌا ًضاى

 .... بٍتحساه

 ال جٍت بقً اٌا بس...:  وتحسي بَؾب رواى

 رقْتًً الٌل بًْسل واٌت وبس نسا ووص

 الٌل واتجوزت رقْت اٌت َيًً....  وجبتًً

 وًًازك ُرورك وتحقن ًلٍل هتقؾً

 ... بٍه ٓرحاى اٌت الٌل وتمبرك

 بقً آههً....  اَه هتيهٌل....:  بسذرَة آزم

 وهًهً بٍها بًتقن واحسة حاجه وال اٌتً... 

 واحسة وجرز....  وهقلقل قرَب زي الليبه

 بًًٍ اٌتقام ليبه ٌٔ زرلت الزوه ولهاش

 الليبه حنل ولسوء....  وابًه السٍؤٌ وبٍي



....  وُؾب بذبج لٍتابى...  بٍمً هتًتهً زي

 حاجه وال هتبقً َيًً...!  اَه َيًً ًارٓه

 بيسي َتجوزك هٍْمر ووحسش ًهرك كول

 وهن...  الًهر وى تحسي زا بالًسبالهن ًضاى

 والباٌق السور...  الًهر هو وٍي نوَس ًارٍٓي

 المٍالٌٍ آزم هو وٍي تيرٌٔ ًلٍمً بقً

 .... ًلٍمً وٍذلغص ًضاى وًه يوتحصر

 لترزِ...  بضسة اهاٌها ٓقس بسووو رواى

 أو المٍالٌٍ آزم َا هيرٓل بقً واٌا....:  بَؾب

 وٍي هيرٓل اٌا...  وياَا ٓارقه وص الًهر

 الهسة ٌٔ وًً ووًس...  رلٍْه اَهي رواى هً

 بتاًل اإلٌتقام وا لحس هًا ٍٓها قاًسة اٌا الٌل

 وًً وًس...  وًل نهاى اٌا وارلع َذلع

ٌٍ  همسرلل...  ًًازك همسرلل...  همسرك ا

 بقً اٌا....  بتحسي لتتباو...  وُرورك نبرَأل

 .... الًهر ههسم الٌل



 قس اٌتً...:  بسذرَة حاجبه َرٓى وهو آزم

 ...! زا نالول

نبر قسه...:  بتحسي رواى ...  نهاى وًه وا

 طوَة ٌٔ بس...  ورة ألول بجسَة لتمهل

...  َا هًا اٌا وا كول ًلٍها ٌتْق نسا حاجات

 ... ٌهر َا

 .... بسذرَة األرٍرة جهلتها قالت

 أى بقى زي اَه حاجات...:  بَؾب آزم لٍرزِ

 ؟...! هللا طاء

 وًً تقرب اَاك حاجه اول.....:  بجسَة رواى

 بتياقبهوٌل اٌت الٌل اليقاب تياقبًً أو...  أو

.... 

 ...! ازاي اًاقبل اووال...:  بذبج آزم

ٌٍ...  اػال وتياقبًٍص....:  بذجل رواى  وتا

 ... حاجة



 وا اَه...:  بإستَراب آزم لٍرزِ قلٍال ػهتت

 ...! تقوٌل

ٌٍ....:  بضجاًة رواى  اروح تسٍبًً حاجه تا

 .... بتاًتً الملٍه

 ...+ ٌيهههههههههن...:  بَؾب آزم

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 لٍساوي هلحبِممْاَه قلت....  احبل وقالت

 ....+ سًٍي الصَيضقِمهًص قلبً

 للٍوم لها ولّ آرر لتسلن تتجه وهً رؿوي

 .... اآلزم طرنات ٌٔ

ٌٍ...  بذجل الباب ًٌل لتقرق  وسهيت خوا

 ... ازرل...:  َقول ػوته



 لٍراه حتً َرتْى لن ورأسها رؿوي زلْت

 لٍا ولّ ارر زا ًٌل استاش...  ا... :  الذجل وي

 ... ههضً ًضاى ازٌل ًي.....  الًهارزة

...  الهمتب ًٌل الهلّ لتؾى رؿوي اتجهت

 َسحبها وي لتجس...  للباب لتتجه وجاءت

 .... اليرَؽ بغسره لترتقن بقوة

...  ًٌل....:  اإلبتياز تحاول وهً بذجل رؿوي

 ...! ابيس اَه بتيهل

 بحسى لٍرزِ...  احتؾاٌها وي َضسز وهو ًٌل

 َا لٍه...  زا البيس ًلٍمً رامح....:  طسَس

 .... لٍٍٍٍه رؿوي

 تحاول زالت وا وهً بإستَراب رؿوي

 سهحت لو ابيس...!  اَه لٍه.... :  ًًه اإلبتياز

.... 



 َا لٍٍٍٍه....:  بحسى لٍرزِ...  برٓق ًٌل ابيسها

 لٍه....  نسا ٍٓا بتيهٌل لٍه...  رؿوي

 وًل اقرب احاول وا نل نسا بتيصبًًٍ

 نسا لٍه...  رقوات ًضر ًًل تبيسًًَ رقوة

ٌٍ لٍه...  بس  االرر ٌٔ وارتبقتً...  رآؾا

 ....! لٍٍٍٍه اٌااااااااا لٍٍٍٍٍه َاسر بقرَبل

 بها َْتل َماز طسَس وحسى بجسَة رؿوي

 وإلسم سهحت لو ًًً ابيس....:  بسارلها

 َاسر بحس ورتبقه وص اٌا....  وياَا حسوزك

نتر وي َهسر بٍحب  بٍل هرتبف ال أٌا إٌها....  ا

 .... بٍَرك أو

 ...! لٍه...:  بإستَراب ًٌل

...  تيرِ حقل وي وص...:  بَؾب رؿوي

ٌٍ تيرٓه ًلٍل الٌل نل  هرتبف وص ا

 ... رالع زلوقتً



 لتذاِ....  طسَس بَؾب لها ًَنر وهو ًٌل

 .... بالذٍر تبضر ال التً تلل ٌنراته وي هً

ٌٍ  ًًٍْه قبله وقبلها بقوة إلٍه وجصبها خوا

 ًصابها وي اشاقته وا ًٌل وًها ًَتقن ونأٌه

 وًه التهلع رؿوي حاولت....  حبها وًصاب

 ولمًه بقوة ػسره ًٌل تؾربه وهً واإلبتياز

 بيًّ َقبلها هل بل...  اٌهله قٍس َبتيس لن

 .... بضسة طْتٍها ٌسٓت حتً

 ًٌل لٍرزِ الوقت وي قلٍل بيس ًًها ابتيس

 ٍٓا نسا بتيهٌل لٍٍٍٍٍٍٍه....:  ومبوت بَؾب

 اَه لٍٍٍٍٍٍه رؿوووووي َا لٍٍٍٍه...  وٍٓمً

 وي بحبل اٌا....  بٍا وترتبقٍص اٌل السبب

 .... نسا ٍٓا بتيهٌل لٍٍٍٍٍٍه وْترَه َا سًتٍي

 تهسل وهً بضسة تبمً ناٌت رؿوي بًٍها

ٌٍ....  طسَس بألن طْتاها  ًٌل وتلقً خوا

 ... وًها نبٍرة ػْيه



....  السبب اَه تيرِ ًاوز...:  بَؾب رؿوي

 نلللله ازم بًً ػًّ نرهت لٍه تيرِ ًاوز

 هو السبب...  السبب هقولل اٌا حاااااؿر... 

 الست طاٍَْي اٌمن هو السبب...  حقارتمن

 اٌتوووو اٌتوووو ٍٓمو السبب....  وبس جسن

 ببماء لتتابى....  زا ٍٓه اٌا الٌل نل ٌٔ السبب

 ًٌل وي المبٍرة الغسوه ٌنرات تحت طسَس

.... 

 وا قبل...  سًٍي رهس وي....:  ببماء رؿوي

 ناى...  واحس بحب نًت...  الضرنه اجً

نتضّ وا قبل...  ق بيضقه ونًت رقٍبً  ا

 ٍُري وراكب راكبًً ناى....  حقارته

 ناى....  بٍسَرها هو الٌل السًارة طبمة ًضاى

....  ٍٓها اطتَل باليآٍه َوزًًَ ًاوز

 هًاك َوزًًَ ًضاى باليآٍه ورقًًْ

 ٌٔ وًه اٌقصوٌٍ وواوا بابا ولها....  الحقٍر



 قسام قتلهن...  قتلهن....  الهًاسب الوقت

 .... الحقٍٍٍٍر ًًًٍ

 األرؼ ًٌل ترتهً وهً بضسة رؿوي بمت

 ناى ًٌل بًٍها....  ووالستها والسها وتتصنر

 لٍله ٌٔ بضسة بارز واء زلو ًلٍه سمب نهي

 ..... سهى وها ػسوته قهه ٌٔ ىنا...  طتوَة

ٌٍ  لترتهً...  ترزز زوى أحؾاٌه ٌٔ وجصبها خوا

 تضير لن التً أحؾاٌه ٌٔ طسَس ببماء هً

....  أحؾاٌه ٌٔ بضسة لتبمً....  بها إال باألواى

 وي اإلٌتقام ًٌل زارله ٌٔ اقسن ًٌل اوا

 وهو.....  الضمل بهصا حبٍبته بماء ٌٔ السبب

 جسأه أرص قس بالْيل أٌه َسري ال زال وا

 آرر رأي للقسر أى ام....  الٍوم شلل ٌٔ ووات

+!!... 

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 االول الجسء وجًوٌه ًضقت ًٍٍٍٍٍٍٍٓص

 رلللللع ًٍاااال َا رالاااظ

 ������ لولولولولولوللللٌل

 

+ 

 المٍالٌٍ آزم وستًٍه قاًسة واحسة نل اٌل

 +������� وهللا اولمن واٌا َذقْها َجً

6 

 رأَمن هً بمرة هؾٍْها حاجه ارر بقً بغو

 اآلراء لمل طوت سمرَي هارس....  الرواَة ٌٔ

 برؿة بارت نل ؤٌ وهؾٍْها زا البارت ٌٔ

 ازاي اطمرنن ًارٓه وص اٌا بجس بجس ����

 ًٍلتً حقٍقً اٌتو لٍا تضجٍيمن ًٌل

 ...+ قرَبا اٌتنروٌٍ وهللا التاٌٍه

 part 2 ��1 وجًوٌة ًضقت
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 التاٌل الجسء قراءة واػل

 


