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♥ إًعاء

♥

 اؤمن ًزّعا ان َمن ُِصب ِبمعؽ ٌُِعي اشب القّةء من ٚلبي إلَ
َشبّبي  ..لغا ٚػرت ان اًعي رواِجُ الدةهّة إلَ اشبجُ ُومجة ِبّّوُ ,من
اِػٌٖم ومن لم اشََ ِب َمّػ َٖجٌم شجَ الن ٖ ..ةهة ل ازع قُء ا َ
شبي
ِ
ٚلبُ اٝػدػ من الٜػجةبة ٌَُٖ الجُ زّلجوُ الٙػِبة البّّعة ِلٙلٍبٜم .

شٗمة ؿةلم
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الصب ًٍ ًعِة الصّةة الجُ َِؾلبٌة الٙعر ِموة إذا اًملوةًة او
َ
َ
ثٙةؿموةًة مُ من ل ِؾجص٘ !
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ُ
مٙعمة
َهّّـ ُٖ ِثل ٛالصّةة َبةشدّن ِن ُ
الصب شجَ هصمِ ٞلّي  ,ولٜن  ..بػٓػم
الػصب َهٜغب  ..بػٓػم الػصب هػظٍن  ..بػٓػم الػصب هجةلػم  ..بػٓػم الػصػب هلرة
للٍشعة ِ ..بػٓػم الػصب مةزلوة هبصح ِن ُؿب ٞللػاشة  ..بػٓػم الػصب َه ِٙج ٞو
ُه َٙج! ٞ
بػٓػم الػصب ّٖلوة  ٞٝقُء َلِمت للة بةلػصب  ,وبػٓػم  ٞٝقُء لػم هٜػى .
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إؿجٌلؿ
ؿبجمبػ: 4102
ٝػدّػة ًُ الرػاام البفّة الجُ ثصعث ِلَ معار الؾةِة ,
ولٜن ُ ..ربمة لم ثصعث زػِمة مدً ٞغى الرػِمة من ٚب, ٞ
َٖةلمروُ ِلٌّمة إخوّن اشعًم رز ٞلم ثجوس ملمس وزٌي
ً
من ٝػدػة الًّوةت الجُ ايةشت بي والجُ ل ثؾةوي قّائ
ُمٙةب ٞمة ُِمؼؽ زؾعى من يّوةت  ,والدةهّة ٖجةة َمًٍّهة
يّوة واشعة ُٖ ٚلبٌة  ..ؿةًٚة ِلَ ِدمةاي ُ ,ربمة ٚجلجي
وإهجصػت من بّعًة  ,او ًُوةؾ َمن َُ ٚجلي َ
ٖإهجصػت لزلي,
ومن الممٜن ان ًُوةؾ قظك اطػ اراد اإلهجٙةم من اإلخوّن
َ
بًػِٙجي الظةلةِ ,بعو اهٌة زػِمة ِةيّٗة من هٍع طةص!
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ً
َ
ولٜن  ..مة العواُٖ الجُ ثعُٖ إهؾةن ان ُِمؼؽ قظمة زمّجي
بي الِةم ِبجل ٛالًػِٙة الٙةؿّة  ,خم ِػوؽ لي ان ِػى ٚلب
ِوؼؼ امةمي و لٍ ٝةن ٚلبي ؟! .
َ
َِبعو اهٌة دواُٖ َِػاًة لةشبٌة اٚؾَ من ثل ٛالرػِمة  ,ولّجي
الرةشع الغي إؿجمعت الٙؾٍة إؿمٌة ِموي !
َِّلم اهي ِ
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الٗم ٞالوؿ
______________
وثبعا الصٜةِةت
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مةرس : 4102
للصب وزي اطػ ُثرؾعى المعاٚة  ,ولٜن ل ِموُ ان المعِ٘ ُِػِع ان
لعِٙي ؿّةدة ُ
الصب  ..طةلة الٗجّةت َٝ ..ػ " مػِم "
َِػى ِلَ وزي ِ
ً
و" ؿةرة " المعِٙجةن موغ ؿوٍات الرةمّة ولم ُِٗػٌٚم قّائ  ..شجَ
الّم ٞالغي دٌّٖم للمفةرٝة ُٖ إمجلؾ اشع مصلت ُالموجرةت
الوؾةاّة ثجٙةؿمةن ّٖي ُ ٞٝقُء ً
مّة ,
ُِرم ٞالٗجةثّن الجفةبي الغي ِرمُ بّوٌم ُٖ الٜػدّػ من الشةدِح  ,إل
ُٖ مٍهٍع واشع ثبعاى " مػِم " ً
داامة  ..وثبصح " ؿةرة " ِن هٌةِجي
ً
ثلٙةاّة ,
َٝمدً ٞغا الٍّم الغي اؿجٔلت ّٖي " مػِم " ٖجػة الػاشة من ِملٌم
وثوةولٌم الٔعاء وٚةلت ٖرةة  :ؿةرة ٍٚ ..لّلُ  ..اطبةر ّٝمٍ إِي ؟
ثبعو ِلَ " ؿةرة " ِلمةت اإلهؼِةج الجُ إِجةدت " مػِم " ِلَ رؤِجٌة
ولم ثّع ُثؤخػ ٌّٖة  ..خم ثرةوبٌة ٚةالة  :بٙةل ٛؿوة و 3قٌٍر من ؿةِة مة
ِػٖت ٝػِم وإهجُ بجؾةلّوُ هٗؽ الؾؤاؿ ِةمػِم  ٞٝاؿبٍع ومـ
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مٙجوّة إن مّٗـ شةزة ول ًّبةى ُٖ شةزة .
ثبجؾم " مػِم " خم ثٍٙؿ  :مـ مّوَ إن ِعت ؿوة وٝةم قٌػ ومّٗـ
شةزة إن مـ ًّبةى ّٖي  ,و ِلّلم ٛبةى اهة  ٞٝمة ابعا اٍٚؿ مـ ًّبةى
ُٖ شةزة شع موٜم ِّم ٞشةزة ِصؾؾوُ إن ًّبةى ّٖي .
ثؾظػ "ؿةرة" ٚةالة  :ل وهللا  ,شةزة زي إِي إن قة هللا ؟!
مػِم  :زي إهٍٚ ٛلجّلُ إهي ٝلم ٛوٚةل ٛإهي ؿةب شبّبجي ٚ ..معي اللُ
ٝةن مػثبى بٌّة .
ثجّرب "ؿةرة" وثٍٙؿ  :يّب وإِي المفٜلة ُٖ ٝعى  ,مة دي مـ اوؿ
مػة !!
مػِم  :مة المفٜلة اهٌة مـ اوؿ مػة ول ًجٍٜن اطػ مػة ِةشبّبجُ يٍؿ
مة إهجُ مٗٙلًة ُٖ وقي ٝعى .
ؿةرة  :مػِم  ..اهة مّوّٗـ اطؾػ ٝػِم  ,الٍشّع اللُ بل ُٚمّةى شةزة
ملٙجٌةش يٍؿ ِمػي  ,ومـ ِةِؼة اطؾػًة .
مػِم ِ :ةؿةرة لّي ً
داِمة بجٗجػهُ إهً ٛجظؾػٌِة !
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ثممت " ؿةرة " ً
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :بٍٙل ٛإِي  ,مـ ٝػٗةِة ِلّة بةٞٝ
الؾم ٛالوُ اللُ بجٍٙلُ ِلّي ؿٍق ٛدى وؿةٝػجي  ..مجٜملّـ ِلّة بةى
بةلٜلم اللُ مةلٍش لزمة دى  ,وبّعِن مةثومصُ هٗؾ ٛالوؿ مةُٖ
اللُ ِةمة شةولٍ ِبةو ُٖ شّةث ٛزي ٝػِم شجَ او ا ٞٚواهجُ رٖوجُ .
ثرّبٌة" مػِم " مةزشة  :اهة بٍٙؿ طلّوة ُٖ ؿٍقوة اشؾن .
ًٜغا ًُ ً
داامة زلؾةت " ؿةرة " و " مػِم " ل ثظلٍ من الّبح
بةلٜلمةت والغٝػِةت والمؼاح ٝ ,ةن ُ ٞٝموٌمة ثّّـ ِبٙلب وِ ٞٙالدةهّة
دون ان َثفّػ .
لّت  ٞٝالّةلم ِّّـ الصّةة ِبجل ٛالبؾةية  َُٖٗ ..وٚت ؿّةدة
اقظةص ٍَِٜ ,ن الطػون ِلَ وزًٌٍم  ٞٝالصؼن الغي ٍِزع ِلَ وزي
الرض  ,مد " ٞام " ٞالٗجةة ُالمػاًٙة ذات الؾةدؿة ِفػ من ُِمػًة ,
لّٔػة واشلمٌة مدلٌة ُ ,و ٞٝمة ِؼِرٌة  ..رٖن اطٌّة "ًفةم" للٜػدّػ
من القّةء الجُ ُثػِعًة  ,مد ٞشٗ ٞالوبػا الغي ؿجغًب إلّي لعِٙجٌة
" رِم " اطت " َمػِم " ٌٍَٖ ,ل ُِصب إطجلط ُاطجي ِبػ " رِم " ٝػدّ ًػا ..
ُ َ
الٜبػى لػ " َمػِم " و
ِلَ الػٓم من اهي مجؼوج من " رٌِةم " ُالطت
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" رِم " .
ولٜوي ٝمة ٍَِٙؿ ً
مةِٙب ٞالجّّٔػ وًغا َ
داامة اهي راى ٌّٖة َ
مةدّٖي للؼواج
موٌة  ,امة ًُ  ُٖ ..الٍا ُٚلم َثٜن راهّة ِن الٜػدّػ من ثمػٖةثي الجُ
ِجصٜم بٌة ٌّٖة وُٖ اطجي ووالعثي ا ً
ِوة  ,و
ثجّمع إطٗةء ذل ٛلن مة ثصملي لي من شب ِربػًة ِلَ الجصم! ٞ
امة ُاطجي " ام " ٞلم ثٜن ثصم ٞبعاطلٌة ًغا العاُٖ الٍٙي  ٌَُٖ ,ثػاى
الؾرّن الغي ٌَِٙػًة  ,ول ثؾجًُّ مٍازٌجي َ ,وثًّٗ ٞ
ً
داامة َ
داامة
مةثّٗلي  ٞٝمػة وًٍ مٍاللة ُالبٜةء شجَ الوٍم او إهجَةر إثمةؿ ًةثُٗ
من "ٍِؿٕ" قةب ِٜبػ ِوٌة وٍِاِعًة بةلصب  ,وثػى ُٖ ٝلمةثي الورةة
من ِغاب اطٌّة .
ًغا الفةب الغي اٚجػح ِلٌّة ٝغبة الغًةب إلَ الصٗ ٞمُ " رِم " لُٜ
َثغًب مّي وثلج ُٙبي َٖ ,لٙةءاثٌم ثةثُ بةلٜغب ً
داامة !
ِ
ولّجٌة َثعري ان اطٌّة ُِصبٌة اٝػدػ من اي قظك اطػ ِلَ وزي الرض ,
و لّجي ِّلم الًػِٙة المصّصة الجُ ُِمٜن ان ُِّبػ بٌة ِن شبي لٌة ً
بعل
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من ثل ٛالٙؾٍة الجُ ُثفّػًة بةهي الع اِعااٌة!
َِظجلٕ امػ " ؿةرة " و "ٝػِم " ِن " ٍِؿٕ " و " امَّٖ , " ٞلَ الػٓم
من إهٜةرًة ُشبي ال اهٌة ل َثؾجًُّ ان َِ ُمػ ٍِم دون ان ُثصعخي وثظبػى
ً
ثٗمّلّة مةشعث ِبٍّمٌة  ,مدلمة شعخجي ِل ُجظبػى اهٌة َؿجغًب إلَ الصٗٞ
مُ " رِم " و " مػِم "  ,ل ثّلم لمةذا ُثًّّي ًُ ٞٝغا الٙعر من اإلًجمةم
َ
 ..او ُربمة ثّلم ولٜوٌة ل ُثػِع ان ثٍازي َهٗؾٌة ِبجل ٛالصّٙٙة !
ثرلؽ " رِم " مُ " مػِم " ُٖ إهجَةر مػور " ؿةرة " لّغًبن إلَ شٗٞ
الوبػا َّٖ ,ةثُ اطٌّم " مةزن " ً
ٚةال  :مؾةء الظّػ .
مػِم  :مؾةء الوٍر .
مةزن  :إهجم راِصّّن ّٖن ٝعى ؟!
ثرّبي رِم ِبؾّةدة ثٗٙؼ من لٍثٌة  :شٗ ٞمٍؿّ ُٖ ُٙالوبػا وًّبةى ّٖي
ِؼؼ بّةهٍ .
مةزن ِ :ةبوجُ إهجُ مـ ًجٜبػي بةى وثفّلُ من دمةٓ ٛالبّةهٍ دى!
رِم ِ :ةؿلم  ..مة اللُ ًّّؼؼ إهٌةردة اٝبػ موُ ومفةلٍش من دمةٓة .
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مةزن ِ :فةن ثةٖي .
رِم  :زي مة إهت ثةٖي بةلٜػة بجةِج ٛبةلَبى .
مػِم  :طلص اهجُ وًٍ  ..اثٔعِت ول لء ؟!
مةزن ِ :لَ شؾب  ..لٍ ُٖ ا ٞٝاهة بصبي ِبةى لء .
مػِم  :لء ًٍ مّٗـ ا ٞٝطةلك لهُ مرٌؼثـ ا , ٞٝبؽ ممٜن اٚجػح
ِلّ ٛثفجػي شةزة ثةٝلٌة .
ِعؽ ًةثٕ مػِم ٖػجرةوب ٚةالة  :اٍِة ِةؿةرة  ..يّب إشوة هةزلّن  ,بةي
ثلجٗت إلَ رِم ٚةالة ِ :ل ؿةرة وللت .
خم ثلجٗت إلَ مةزن ٚةالة  :واهت ذاٝػ قٍِة  ,المجصةهةت بجةِجٚ ٛػبت
.
مةزن  :امجصةهةت اِي  ,دي هجّرة الجػم الوؿ مٌَػثـ شجَ !
مػِم  :بػدى ثغاٝػ اهت ِةرؼ ان ًوعؿة لّبة  ,ولزم ثص ٘ٙشلم بةبة
ومةمة هللا ِػشمٌم وثبةى مٌوعس ِبجٙعِػ ٝمةن .
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مةزن  :هللا ِػشمٌم .
رِم ِ :ل بةى ِة مػِم ِفةن هلص٘ الصٗلة من اولٌة .
مػِم  :يّب ِ ,ل .
مةزن  :طعو بةلٜم من هٗؾٜم .
مػِم  :شةهػ .
ثغًبة " رِم " و " مػِم " إلَ الصٗ ٞمُ ؿةرة ,امة " ام َٖ " ٞػجرلؽ ُٖ
ٓػٖجٌة ثجصعث ُٖ الٌةثٕ مُ "ٍِؿٕ" ثٍٙؿ  :إهت لؾي زِلن ؟!
ٍِؿٕ  :إهجُ ِةرٖة إهُ ٝةن هٗؾُ اقٍٖ ٛاوي .
ام : ٞوهللا ِةٍِؿٕ ًفةم ٝةن ًّوػبوُ لٍ يٍلت مّةى قٍِة ُٖ الٜلم
 ,اهة ٚلجل ٛمن الوؿ ًٍ مبّصبـ رِم ومٜوـ ًٍّاٖ٘ ِبٜعبة مٍهٍع
الصٗلة دى ً
الل .
ٍِؿٕ  :طلص ِبةى اقٍٖ ٛبٜػة بّع المعرؿة .
ام : ٞإزاي !!
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ِوؼِذ " ٍِؿٕ " ً
ٚةال ٍِ :وووى ِة ام , ٞطلص ِة ام ٞمـ ِةِؼ
اقٍٖ ٛطةلك !
ثفّػ " ام " ٞبإهؼِةزي َٖ ُجصةوؿ ان ثبصح ِن شُ ُٝ ٞثػهّي ٚةالة :
يّب ٍٚلُ ِةشبّبُ اهة ٖإِعي إِي اِملي ؟!
ٍِؿٕ  :ام .. ٞإهجُ لمة ثٍّزي ثّملُ شةزة ًجّملٌّة .
ثممت " امً " ٞ
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :طلص  ..اهة ًػوح دلٍٚجُ اقٍؼ شرة
اٚعر اٚوُ بٌّة مةمة وًٜلم ٛاٍٚلِ ٛملت اِي .
ٍِؿٕ  :لء  ..اؿمٌة ًجٜلمّوُ ثٍٙلّلُ هجٙةبّٖ ٞن .
ثبجؾم " ام " ٞخم ثٍٙؿ  :مةقُ ًٜ ,لم ٛاٍٚل ٛهجٙةبّٖ ٞن .
ٍِؿٕ  :مؾجوّ .. ُٜبةي .
ثٔل٘ " ام " ٞالٌةثٕ وثرلؽ مُ هٗؾٌة خم ثغًب لٍالعثٌة وِلَ وزٌٌة
الصؼن َٖ ,جٍٙؿ والعثٌة  :ثّةلُ ِةام. ٞ
ثرلؽ " ام " ٞخم ثٍٙؿ والعثٌة  :مجؼِلّـ ِةشبّبجُ من ًفةم  ,اهجُ
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ِةرٖة اهي بّظةؼ ِلّ .. ُٜوًٍ اللُ لّوة بّع ابٍ ُٝهللا ِػشمي.
امِ : ٞةمةمة واهة ٝوت ًّم ٞاِي ِّوُ  ..دى اهة شجَ طةرزة مُ بوةت
وِبةو اطٍات مػاثي .
والعثٌة ِّ :وُ ًٍ اهجُ مـ ِةرٖة اهي مـ بّصبٌم .
ام : ٞطلص ِةمةمة  ..اهة اثٍّدت .
ثٙبلٌة والعثٌة َٖجٍٙؿ ام : ٞمةمة  ,اهة بٜػة ًػوح ؿةِجّن ِوع رِم بّع
المعرؿة ِفةن ُٖ شةزة لزم هغاٝػًة ؿٍا .
والعثٌة  :يّب مةٍٚلجّـ لّي وًفةم ًوة ؟!
امِ : ٞةمةمة مة ٝعى ٝعى ٝةن مـ ًٍّاٖ٘  ,اهة بؾجةذه ٛإهجُ  ,وإهجُ
ً
يبّة مـ ًجٍٙلّلٍ !!
والعثٌة  :يّب واٖػهُ زي ثةهُ بٜػة ؟!
امِ : ٞةمةمة واِي اللُ ًّرّبي بؽ !! ِ ,فةن طًػي ِةمةمة لعّٚوُ
ًظلك مغاٝػة ِلَ يٍؿ وازُ .
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والعثٌة  :يّب ِةبوجُ  ,بؽ ثغاٝػي ٍِٝؽ ومجػوشٍش ًوة ول ًوة.
ثٙبلٌة " ام " ٞوثٍٙؿ ُٖ ؿّةدة ً :مة ؿةِجّن ًوغاٝػ ٌّٖم وازُ ِلَ
يٍؿ  ,خم ثػٝن إلَ ٓػٖجٌة ٚةالة ِ :ن اذهِ ٛةمةمة ًٍٙؿ لػِم .
والعثٌة  :هللا  ًُ ..مـ رِم ُٖ الصٗلة اللُ ٝوجُ ِةِؼة ثػوشٌّة دي .
ثػثب " ٛام " ٞخم ثٍٙؿ ً :ػ ًػ ًٍٙلٌة ُٖ رؿةلة مٍبةِ. ٞ
ثغًب " ام " ٞوٚلبٌة ِػٝن مدلٌة لججصعث إلَ " ٍِؿٕ " ُوثظبػى ِبةهٌة
ؿجلج ُٙبي ً
ٓعا ٝمة وِعثي .
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الٗم ٞالدةهُ
______________
رب لعٖة
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المٍؿّ َٙوال لصةن ِةلم اطػ َِظًٕ  ٞٝمن َِّبح بي دون ان َِفّػ ,
إؿجمجةٌِم
مد ٞمةشعث ل ٜٞمن " رِم " و " مػِم " و " ؿةرة " اخوةء
ِ
ِبّؼؼ البّةهٍ ُٖ الوبػا ولم ِؾجٍَّٙا من الّةلم الطػ شجَ إهجٌَ الصٗٞ
 ,ولٜن هٌةِة الصٗٝ ٞةهت بعاِة ِلفُء اطػ  ..او ُربمة ٍِدة ِلفُء ٚع
ٝصب ٚعِم ً
رشِ ٞلّةلم المةهُ ُموغ زمن ُ ,
مدل !
َٖةخوةء إثرةًٌم إلَ الؾّةرة َؿمّت " مػِم " من ٍَِٙؿ ٖرةى  :مػِم !
آموت ِّوٌة ِلدٍاهُ خم ثوٌعت وًمؾت ٚب ٞان ثوَػ إلّي ٚةالة ُِ :مػ
!
شةلة من الغًٍؿ الةبت " ؿةرة "  ,امة " مػِم " ٖػإلجٗجت لججةٝع ًٞ
ًغا ًٍ المٍت الغي لم ثؾمّي موغ اٝػدػ من  5ؿوٍات  ,ام اهي هٍع من
ُشمَ الصوّن الجُ ثلشٌٙة ٖ ٞٝجػة ُوثغٝػًة بي !
لٜوي ًغى المػة لم َِ ُٜن شوّن ب ٞإهي ًٍ ً
ّٖلّة امةمٌة  ,إهي اللٙةء الوؿ
موغ ؿوٍات  ,وإهٌة المػة الولَ الجُ ٖٙعوا ٌّٖة ٚعرثٌم ِلَ الصعِح ,
ٖٙى اِّوٌم ًُ الجُ بةدرت بةلصعِح  ,وبّع دٚةا٘ بةدر " ِمػ " ً
ٚةال :
إزِِ ٛةمػِم ؟
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إؿجرمّت ٍٚة لٍثٌة لجرةوبي ٚةالة  :الصمعهلل ٍِٝؾة .
مةزالت مػثبٜة ولٜوٌة ثصةوؿ ان ثؾجرمُ ٍٚاًة خةهّة لػجٍٙؿ  :إهت
إزِِ ٛةِمػ؟
ِمػ  :الصمعهلل .
خم ِلجٗت إلَ " ؿةرة " ً
ٚةال  :إزِِ ٛةؿةرة  ,مبؾٍط اوي إهٜم لؾي
لصةب  ٞٝالؾوّن دي .
ثممت " ؿةرة " خم ثرةوبي ُمصةولة إطٗةء اإلهؼِةج الغي الةبٌة ٚةالة  :اى
الصمعهلل ِةِمػ .
مػِم  :بؽ ٓػِبة ِةِمػ  ..إِي اللُ زةب! ٛ
ِمػ  :المٗػوض اهة اللُ اؿجٔػب  ,اهجُ ِةرٖة اهُ بصب الوبػا والبّةهٍ
من زمةن !
مػِم  :لء اهة ُٖ الوبػا ِفةن رِم اطجُ بجصب البّةهٍ بػدى  ,بؽ اهة
مؾجٔػبة إه ُٖ ٛالٙةًػة ا ً
لل ِّوُ !
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ِمػ  :مة اهة اؿجٙػِت ًوة طلص .
خم ِلجٗت إلَ رِم ً
ٚةال  :وِلَ ٖٜػة ِةرِم  ..اهة بعي دروس ُٖ البّةهٍ .
ثوّٗ " ٞرِم " ُٖ ؿّةدة ٚةالة  :برع .
ِمػ  :اًة .
رِم  :يّب طلص ًبةة اثٗ٘ اهة ومػِم وهٜلم ٛهجٗ٘ مّةؾ .
ثوّٗ " ٞؿةرة " خم ثٍٙؿ  :اهة بٍٙؿ ٝػٗةِة وٍٚؼ ُٖ الفةرع ٝعى !
ِوَػ إلٌّة " ِمػ " خم ٍِٙؿ ِلمػِم  :اهجُ لؾي ٖةٝػة رٚمُ ؟
ثممت ً
ٚلّل وثػثب ٛخم ثٍٙؿ  :اى .
ِمػ ً :ؾجوة ُٝثٜلمّوُ .
مػِم  :إن قة هللا .
ِمػ  :اوِعِوُ ِةمػِم  ..اهة ِةرؼ اه ٛمـ بجظلُٗ وِع .
ثوؼِذ " ؿةرة " اٝػدػ خم ثٍٙؿ  :اهة ًؾجوةٝم ُٖ الّػبّة .
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رِم  :اهة زةِة مّة. ُٝ
ِغًبن ٍَّٖٙؿ " ِمػ " ل ػ " مػِم "  :اوِعِوُ ِةمػِم  ..اوِعِوُ ًوجٜلم
ولٍ مػة واشعة !
مػِم  :مبٙجـ بّػؼ اوِع ِةِمػ ِ ,ن إذهِ ٛفةن ً
ّٖل وٗٚجوة دي مـ
شلٍة .
ثغًب " مػِم " وَِِ ٞجبٌّة ِبّّوي شجَ ثػٝب الؾّةرة خم ِػش. ٞ
لم ثوجٌُ لّلة " مػِم " ِوع ٍِدثٌة إلَ الموؼؿ  ,بٝ ٞةهت لّلة يٍِلة لم
ثّّـ مدلٌة موغ زمن  ..لّلة ملّبة بةلغٝػِةت والصوّن لِةم موت ٍوت
اهٌة لن ثٍّد  ,ولٜن بّع لٙةء الٍّم ُربمة البصت ثفجٌُ ٍِدثٌة ِبصلًٍة
ومػًة .
ُٖ الٍّم الجةلُ ذًبت " مػِم " إلَ ِملٌة وِلَ وزٌٌة ِلمةت اإلزٌةد
من ِعم الوٍم ٖجٍٙؿ لٌة ؿةرة  :اِي ِةبوجُ مةل ٛ؟!
مػِم  :مومجـ من امبةرح .
ؿةرة ٝ :وت مجةٝعة ان ًّصمٝ ٞعى .
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مػِم ٝ :وت ًٜلم ٛبةللّ ٞبؽ ِةرٖة اه ٛاّٝع مـ ًجبةي يةِٙة
الٜلم ُٖ المٍهٍع دى .
ؿةرة  :بمػاشة  ..اهة لمة قٗجي اٖجٜػت  ٞٝشةزة وشفة ِملٌة مّة, ُٝ
وطمٍلة لمة شةوؿ ِظٍه ٛمّةِة وٝةن ًّظؾػهة بّن  ,بؽ بػدى
مٙعرش اهٜػ إهي ٝةن بّصب ٛإهجُ .
مػِم ٝ :ةن ..
ؿةرة  :وٝةن بةِن ُٖ ِوّي إمبةرح بػدى هٗؽ الوَػة اللُ ٝةهت ُٖ ِوّي
لمة ٝةن بّٜلمِ ٛلَ يٍؿ .
مػِم  :يلب موُ اوِعى إهُ ًٜلمي .
ؿةرة  :وٝلمجّي ؟!
مػِم  :لء ومٍِعثٍش ومـ ًٍِعى ول ًٜلمي .
ؿةرة  :مٙجوّة ؟!
مػِم  :إشوة ِػٖوة هّّـ  5ؿوّن من ّٓػ بّن  ,اّٝع ًوّػؼ بػدى
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هّّـ البة ُٚمن ِمػهة من ّٓػ بّن .
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :اهة وٝػِم اثظةهٙوة إمبةرح ً
ثممت " ؿةرة " ً
وٓةلبة طؾػهة
بّن .
مػِم  :لّي !!
ؿةرة  :لمصلُ بإثٌةم إن اهة الؾبب ُٖ ٖف ٞشّةثي الظةلة لصع دلٍٚجُ
!!
مػِم  :مة دي شّٙٙة .
ؿةرة ٍِ :وووى ِةمػِم ٍٚلجلٝ ٛػجّػ إن اهة مـ ِةِؼة اطؾػى .
مػِم  :وإهجُ ٝعى مظؾػثٌٍّش ؟!
ؿةرة  :شجَ لٍ طؾػثي  ..اهة لؾي ٝؾبةهي هٗؾُ .
مػِم  :بؽ دي إؿمٌة اهةهّة ِةؿةرة !
ؿةرة  :مـ وشـ إهُ اشب هٗؾُ قٍِة ِةمػِم
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ثممت  ,خم ثٍٙؿ  :وبّعِن طلّوة هػٝؼ ُٖ قٔلوة ِوعهة شةزةت ٝػجّػ
اوي ِةِؼة ثجَبى .
مػِم  :اهة ًػوح بعري إهٌةردة ِفةن رٌِةم ًجّرُ قٍِة واهجُ ِةرٖة
زٍزًة مـ بّؾّبٌة ثّٙع ٝػجّػ واهة ِةوزة اّٚع مّةًة .
بةلّٗ ٞذًبت " رٌِةم " إلَ زِةرثٌم وزلؾت مُ " رِم " ُٖ الموؼؿ
ِجبةدلن الصعِح ِن امٍر الصّةة ودراؿجٌة وثؾةلٌة ِن " مةزن " و "
مػِم " وِ ًُٙشعِدٌم رهةت الٌةثٕ الرهُ ٖجٍٙؿ رِم  :مجّملّـ
لٍت ِةرٌِةم ومجؾجٔػبّـ للُ ًٍٙلي دلٍٚجُ .
رٌِةم  ُٖ :إِي ؟!
َ
ثفّػ لػٌِةم بةلممت وثرةوب ِلَ الٌةثٕ ٚةالة  :الٍ  .....الصمعهلل
ِةثوى وشوػث ..... ٛاى ام ٞهؼلت من دٚةِ٘  .....اى طلموة مغاٝػة وًُ
زمةهٌة ُٖ الًػِ٘ للبّت  .....مةقُ ِةثوى  .....مُ الؾلمة .
ثوّٗ " ٞرٌِةم " ٚةالة  :ام ٞمّن اللُ هؼلت من دٚةِ٘ موة بٙةلُ هك
ؿةِة ًوة ومّٗـ شع هؼؿ ول يلُ .
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ثمؾ " ٛرِم " ًةثٌٗة الظةص لجٜػجب بي رؿةلة لمُ ٞثظبػًة بإثمةؿ
والعثٌة  ,وثرّب " رٌِةم " ُٖ ذات الٍٚت ٚةالة  :ام ٞاطت ًفةم
زٍزؾ .
ثؼداد " رٌِةم " إهؼِةج ٚةالة ِ :ةهٌةر اؿٍد ٌٖ ,مّوُ ُٖ إِي وبجٜعبُ ِلَ
مةمجٌة لّي !!
رِم  :دى ؿػ لصبجُ ومّوّٗـ اٍٚلي .
ِػثُٗ لٍت " رٌِةم " ٚةالة  :ولصبج ٛدي ثبةى اطت زٍزي ولٍ شملٌة
اي شةزة دلٍٚجُ ًجبةى مؾبٍلّجٌة ُٖ رٚةبجوة ٝلوة لن ٝلم ٛبٍّٙؿ إهٌة
ُٖ بّجوة .
ثعط " ٞمػِم " إلَ الموؼؿ وِملًة الٙل٘ من إرثٗةع لٍثٌم الغي ِمٞ
إلَ الظةرج َٖ ,جٍٙؿ  :مةلٜم ُٖ إِي لٍثِ ٛةلُ لّي ِةرٌِةم؟!
ُثظبػًة " رٌِةم " مةشعث َٖجلجٗت إلَ رِم ٚةالة  :رِم  ..امّٖ ٞن وٝعبجُ
ِلَ مةمجٌة لّي ؟!
ثممت " رِم " لجٜٗػ ً
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :يّب اهة ًصّٜلٜم بؽ ِٗوٞ
ِ
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ؿػ بوة إشوة الجلثي .
ً
وطمٍلة إهجُ ِةرٌِةم مجٍٙلّـ ِلٌفةم
وثلجٗت إلَ " رٌِةم " ٚةالة :
ِفةن المٍا ٕٚدي ِةِؼة ِ ٞٙوزٍزؾ الوبفن موؼلـ ِوعى .
خم ثبعا " رِم " ُٖ إطبةرًم ٚمة " ام " ٞمُ " ٍِؿٕ " وِوع اإلهجٌةء
ثٍٙؿ لٌة مػِم  :إهجُ ِةرٖة الٜةرخة اللُ إشوة ٌّٖة دلٍٚجُ .
ثجّرب " رِم " خم ثٍٙؿ ٝ :ةرخة !  ,لّي ؟!
ثوّٗ " ٞرٌِةم " ٚةالة  :إهجُ مروٍهة وًجوّّّوُ مّة , ُٝلٍ ًفةم
ِػؼ اهُ ِةرٖة شةزة زي ٝعى ومظبّي ِوي مـ ًّٜػّٗي مٍثُ !!
رِم  :ولٍ ٍٚلجّلي ًّمٍثٌة ًُ  ,واشوة اثٗٙوة ان دى ؿػ !
مػِم  :اًعوا اهجُ وًُ والمٍاهُّ دي بججةطع بةلّ , ٞٙالمٌم دلٍٚجُ
ِةرِم اوُِ ثٜعبُ ثةهُ ل ِفةن ام ٞول ّٓػًة وبةلوؾبة لم ٞاثٜلمُ
مّةًة ِةرٌِةم  ,ومجٍٙلّلٌةش اهِ ٛػٖجُ من رِم ِفةن مجٗٙعش خٙجٌة
ٌّٖة  ,ؿّبٌّة لمة ًُ ثصّٜل ٛلٍشعًة !
ِبعو ِلَ وزي " رٌِةم " ِلمةت الٗؼع والٙل٘ طفّة من زوزٌة إذا ِلم
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مة ثظّٗي ِوي  ,ولٜن ثٗؼٌِة اٝػدػ رهةت الٌةثٕ الرهُ ٖجٍٙؿ  :اّٝع
ًفةم  ..ثلّٚي ِػؼ !
رِم  :دى رٚم مٍبةِ. ٞ
مػِم  :يّب مةثػدي !
ثرّب " رِم " ٚةالة  :الٍ  .....اى اهة اطجٌة  .....إزًِ ..... ٛ
يبّة ٖةٝػاؾ
 ًُ .....مٍزٍدة  .....خةهّة واشعة .
ثًُّ الٌةثٕ إلَ " مػِم " وًُ ثظبػًة ٚةالة ِ :مػ .
ثبعو ِلَ " مػِم " ِلمةت الغًٍؿ والجّرب َٖ ,من اِن اثَ ِبػٚم
ُ
ًةثٌٗة  ,و ّٕٝثرػا ِلَ اإلثمةؿ  ..اطغت الٌةثٕ لجرّب ٚةالة  :الٍ .....
إزِِ ٛةِمػ  .....الصمعهلل ِ .....مػ مّلـ اهة موًػة ا ٞٗٚدلٍٚجُ
ِفةن مفٍٔلة قٍِة  .....ان قة هللا  .....شةهػ  .....مّػؿُ  .....بةي .
ثٔل٘ مّي َٖجٍٙؿ " رٌِةم " ُٖ ذًٍؿ ُِ :مػ !
مػِم  :اٍِة . ًٍ ..
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رِم  :إِي شٜةِة ِمػ دى بةى ؟!
مػِم ٍٚ :مُ هصوػ الٔعا وبًلُ رُٓ .
رِم  :إشوة ّٖوة من الؿػار ِلَ بّن ؟!
مػِم ً :صّٜل ٛبةللِّ ٞة لموة .
رٌِةم  :يّب واهة ! ِ ..ةِؼة اِػؼ إِي اللُ زةبٍا ثةهُ دلٍٚجُ ؟
مػِم ًٌٗ :م ٛوإشوة بوجٔعى .
ثمػ ؿةِةت إهجَةر إثمةلٌة يٍِلة ِلَ " ِمػ " ٜٖ ..ةهي ِةد ِلؾوٍات
موت من الصب واإلقجّةؽ ٝةهٌة ٝةهت ثصعث بةلمؽ  ,امة ًُ َٖٜةهت
ثبصح ِن اي قُء ِفٔلٌة شجَ ل ثّةود اإلثمةؿ بي َٖ ..ػّلَ الػٓم من
اهٌة إِجةدت لؾوٍات ِلَ ّٓةبي ال اهي ِةد وزلب مّي  ٞٝقُء ٍوت
اهي موَ .
زلؾت " مػِم " ُثظبػ" رِم " ِبٙمجٌة مُ " ُِمػ " وإهجٌت ٚةالة  :بؽ
ِةؿجُ وبّع مةشةوؿ ِظٍهُ مُ ؿةرة ٝةن لزم ابّع ِوي ِفةن
مظؾػًةش  ,وٝةن ًٍ مجٍّد ً
داِمة إهي ِّٔب وِػزُ ِلّٚوُ مؾجوّةى ..
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بؽ وٚجٌة شم ٞشةدخة مةمة وبةبة ووٖةثٌم  ,وّٓػهة البّت ولّٙت هٗؾُ
بّٔػ رٚمُ لن الٍزُ اللُ ٝةن زٍاِة وٚجٌة طلهُ طةِٗة من اي وزُ
ِرُ ِٜمِ ٞلّة وٝوت مجةٝعة إهي ًّػزّلُ ثةهُ وًٍّزّوُ ثةهُ .
رِم  :يّب ودلٍٚجُ !
مػِم  :ثٙعري ثٍٙلُ مؾجٔػبة اوي اللُ بّصم ٞوالمعٖة الٔػِبة دي
ً
طمٍلة إهي ٝةن بّٜػى الٙةًػة ومٜوـ بّرُ ّٓػ ِفةهُ  ,وثٙعري
ثٍٙلُ مـ ِةرٖة اهة لؾي بصبي ول لء !
رِم ِ :مٜن اًلي رزٍّا من الؾٗػ ِفةن ٝعة زي الٙةًػة ؟!
مػِم ُِ :مػ من الوةس اللُ لّب ِّّـ مُ اًلي او ِّّـ مػثبى ِبصع .
رِم ِ :لَ ٖٜػة  6ؿوّن ٝةّٖة اوي ثّٔػ ّٖي زي مة ّٓػت ّٖ. ُٜ
مػِم ِّ :وُ إِي ؟!
رِم ِّ :وُ زػبُ ثعِلٍ ٖػلة المػة دي ِةمّػو .
مػِم ِ :عم وزٍدًة اٖو. ٞ
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رِم  :لء اهة قةِٗة إن وزٍدًة اٖو ٞواٖو .. ٞوبّعِن ِةؿجُ ًٍ مـ
ٚةؿ إهي بّعي دروس ُٖ البّةهٍ ٖ ,ػلة ِّلموُ إهجُ ِةرٖة إن هٗؾُ
اثّلم بّةهٍ من زمةن .
مػِم ٍٚ :لُ ٝعى بةى بجعوري ِلَ مملصج. ٛ
ثوص ٛرِم خم ثٍٙؿ  :ل وهللا ِةمّػو بؽ لعّٚوُ اهة شةؿة اه ٛبجصبّي
وًٍ بّصب .. ٛوشػام الصب دى ِوُّ ِفةن شةزةت ٖةثت واهجٌت .
مػِم ِ :ةؿلم ِةرومةهؾّة اهجُ  ..يّب بمة إهوة مبوظبّـ شةزة ِلَ
بّن  ..اهجُ بةى مّٗـ ُٖ شّةث ٛشع ٝعى ول ٝعى زي امٞ؟!
رِم  :بمُ ِةمّػو  ..اهة اللُ بفٍٖي شٍالّة من لعمةت ِةيّٗة واطػًم
المٗةزةى الَّّمة اللُ ًُ إهجُ ِة اطجُ ٝ ,ػّٗلة ثظلّوُ اٝػى الصب
والػزةلة ُٖ ؿةِة واشعة .
مػِم  :مٗةزةة وَِّمة واهة !  ..يّب إهرػي ذاٝػي اهة ٓلًةهة إهُ
إثٜلمت مّةِ ُٝة قبػ وهك إهجُ .
رِم  :اٍِوووة بجٍزِّوُ ِفةن ًجؾمُّ ٝلمُ وثٜلمّي ً
يبّة .
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مػِم  :إمفُ من ٚعامُ اهة ًٍٙم اقٍؼ مةزن واهةم .
ثغًب رِم إلَ ٓػٖجٌة  ,و ثمػ ؿةِةت اللّ ٞشجَ ثؾجّ ٌٙمػِم ُٖ الٍّم
الجةلُ بإثمةؿ ِلَ ًةثٌٗة من رٚم مرٌٍؿ ٖجرةوب بمٍثٌة الغي ِٔلبي
الوّةس ٚةالة  :الٍ .
ِمػ  :لؾي لٍث ٛوإهجُ لةشّة من الوٍم مجّٔػش.
مػِم  :مّن !!
ِمػ  :اهة اللُ إهجُ ٚػرثُ ثؾرلُ رٚمي إمبةرح ِلَ مٍبةِلِ ٛفةن لٍ
ِػؼ ِرّب الػٚم مجػدِـ ِلّي .
ثوٌن مؾػِة ٚةالة ِ :مػ ؟!
ِمػ ِ :لَ ٖٜػة  ..بػامذ الجٜوٍلٍزّة مؾةبجـ شةزة ال وٖجوت ِلٌّة ,
زةلُ اقّةر ِلَ بػهةمذ ِبػٚمُ اللُ اهجُ ؿرلجّي ٚةلُ ّٖي ان رٚمُ
مجؾرِ ٞلَ الػٚم دى .
ثؾظػ مػِم ٚةالة  :وًٍ اهت لؾي بججم ٞبةي رٚم مجّػٍٖش !
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ِمػ ً :
يبّة لء ! بؽ اهجُ ِةملة ال ٍٝهت بإؿمَّٖ ٛػٖت إن اهجُ
وِفةن ٝعى اثملت ٍٚ ,لّلُ بةى موٗغثّـ وِعؾ لّي ؟!
ثػثب ٛمػِم خم ثٍٙؿ لي ِ :فةن مّوّٗـ ِةِمػ .
ِمػ  :لّي ِةمػِم ؟!
مػِم ِ :مػ  ُٖ ..شةزةت ٝػجّػ اوي اثّٔػت اولٌة إشوة .
ِمػ  :بؽ اللُ زٍاهة مجّٔػش .
مػِم  :اشوة ٚعرهة ِةِمػ هّّـ اٝػجػ من  5ؿوّن من ّٓػ بّن ِبةى اّٝع
اثّٔػ .
ِمػ  :مػِم  ..ممٜن هجٙةب ٞلٍ مػة واشعة بؽ ؟!
مػِم  :ملٌةش لزمة ِةِمػ .
ِمػ ِ :فةن طًػي ِةمػِم  ًُ ..مػة واشعة بؽ واوِعؾ بّعًة ًٍاٖ٘
ِلَ اي ٚػار ثةطعِي ولٍ ٝةن اهوة هٜم ٞشّةثوة بّّع ِن بّن مـ
ًٙػب ثةهُ .
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ُثٜٗػ " مػِم " خم ثٍٙؿ  :طلص ِةِمػ  ..بؽ ِبةى اطػ الؿبٍع ِفةن
ِوعي قٔ. ٞ
ِمػ ً :ؾجوة ُٝثٜلمّوُ  ..بؽ برع .
مػِم ًٜ :لمِ ٛةِمػ .
ِمػ  :واهة ِةرؼ اهً ٛجٜلمّوُ .
مػِم  :مٔػور .
ِمػ  :لء  ..واخ٘ إه ٛمجّٔػثّـ !
ثممت " مػِم " ً
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :بةلّٜؽ ًٜ ..لمِ ٛفةن اخبجل ٛاهُ
اثّٔػت ِ ,ل ً ..ػوح اهة بةى اؿجّع ِفةن اروح قٔلُ.
ِمػ  :مةقُ  ..طعي بةل ٛمن هٗؾ. ٛ
مػِم  :شةهػ ..
مُ اوؿ زػح ِٜػجبي ٚعر الِةم  ..هجّةِـ ِبّٙلوة مُ مػور الؼمةن  ,ولٜن
مُ اوؿ لعٖي ثعؽ ابٍاب الٙلب  ..هٍّد لٙلٍبوة من زعِع وٝةهٌة ٚلٍب
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ِغارى لم ِمؾؾٌة ُشب من ٚب , ٞولٜن ُٝلمة ثغٝػهة الرػاح هوؾذ
وقةح ٍٚة من الظّةؿ لوظجبئ طلٗي من ٓعر الؼمةن .
ثمػ الِةم ً
ؿػِّة شجَ ِةثُ ٍِم اللٙةء الغي اؿجّعت لي " مػِم " وثؼِوت
وٝةهٌة ثػِع ان ِػاًة زمّلة ٝمة ٝةن ِػاًة من ٚب , ٞوذًبت للٙةاي ..
وبةلِّٗ ٞوعمة راًة ابعى إِرةبي بٌة ٝمة ٝةن ِّٗ ,ٞثبةدلٍا الشةدِح
شجَ وللٍا إلَ المٍهٍع الغي ِظفةى ُ ٞٝموٌم ِ ٌٍَٖ ,ظفَ ان ٍِٜن
ًغا ًٍ اللٙةء الطّػ  ..امة ًُ َٖجظفَ ان ٍِٜن بعاِة زعِعة لمة ًٍ ٚةدم
بّوٌم وِوجٌُ ِبرػح زعِع ,
وًغا مة دٌّٖة ان ثٍٙؿ موغ بعاِة لٙةءًم ُِ :مػ  ..اهة ٚةبلج ٛإهٌةردة
ِفةن وِعث , ٛبؽ دي لزم ثٍٜن اطػ مػة .
ِمػ ِ :لَ ٖٜػة اهة بًلت شةزةت ٝػجّػ اوي ٝةهت وشفة  ,وبةى ِوعي
قٔ , ٞوبةى ِوعي بّت بجةُِ اهة ًوة  ,وبّعت ِن هةس ٝػجّػ اوي ٝوجُ
بجوةِ ُٙموٌم .
مػِم  :واهة بةى ِوعي مؾبٍلّة اثصملجٌة من  5ؿوّن  ,وبةى ِوعي شّةة
بجٗػض ِلّة شةزةت ٝػجّػ اوي مّوّٗـ ارمٌّة .
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ِمػ  :ومّن ٚةؿ إهً ٛجػمٌّة !
مػِم ِ :مػ  ..مجوصٜـ ِلَ هٗؾ , ٛإهت يٍؿ ِمػؾ بجٜػى
المؾبٍلّة  ,وبجٜػى الصّةة مُ اًل. ٛ
ِمػ ٝ :وت ِةمػِم  ,مػِم  ..مجٜعبّـ ِلَ هٗؾ , ٛاهجُ لؾي بجصبّوُ
زي مة اهة بصب .. ٛوالعلّ ٞان مّٗـ شع دط ٞشّةث ٛبّعي .
ثبجؾم " مػِم " خم ثٍٙؿ  :وإهت بةى ٝ ..ةم شع دط ٞشّةث ٛبّعي ؟!
ِمػ ٝ :ػجّػ ِةمػِم  ..بؽ مصعش دطٚ ٞلبُ !
ثممت " مػِم " وثَ ٞثوَػ إلّي ٍَّٖٙؿ  :مػِم  ..اهة من ؿةِة مةقٗجٛ
واهة شّةثُ اثٙلبت ثةهُ  ,مبٙجـ مجظّلٌة اهٌة ممٜن ثمفُ من ّٓػؾ
ٍِم زِةدة  ..طلّوة هعي بّن ٖػلة واّٝع  5ؿوّن ٖػاؽ ًّظلٍهة
هجمؾِ ٛببّن ٍِٝؽ اوي بّع ٝعى .
لم ثجٍِ ٕٚن الوَػ إلَ ِّوي خم ثوٌعت مصةولة الجّٜٗػ ُٖ ًغا المػ
وبّع دٚةا٘ من الممت بّوٌم َشؾمت امػًة ٚةالة ِ :مػ  ..اهة موٜػش
إهُ ِِفت ِلَ ذٝػاؾ  ,وم َػوٜػش بػدى إهُ لمة قٗج ٛشؾّت مفةِػ
36

ِرغمِالحب
ب

مجلٔبًة مٌٗمجٌةش ..
ثممت للصَةت خم ثؾجٜم ٞشعِدٌة ٚةالة  :بؽ لعٚوُ مّٗـ وهُ
اشؾن لّوة من اللُ اشوة ِفوةى  5ؿوّن .
ِمػ ِ :ة مػِم لّي مـ ٚةدرة ثمع ُٚإن اهة اثّٔػت للشؾن وبّٙت
واشع ثةهُ !
مػِم ِ :ةِمػ اهة ممعٚةؾ وهللا  ,بؽ إهت دلٍٚجُ مـ ِمػ شبّبُ اللُ
ٝوت ِةِؼة اثرٍزوا  ..إهت ..
ثممت ً
ٚلّل بةشدة ِن ٝلمةت ُثّبػ مة ِبعاطلٌة ٍَّٖٙ ,ؿ ُِمػ  :اهة إِي ِة
مػِم ؟!
مػِم  :من وؿى اللٔبًة اللُ اهة ٌّٖة  ,مـ قةِٗة ّٓػ إه ٛدلٍٚجُ
ممٜن ثٍٜن ُمرػد ِػِؽ ُموةؿب  ..واللُ شم ٞزٍاِة مـ اٝػجػ من
لٔبًة من المعٖة بؽ !
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ٝةهت ٝلمةثٌة لةدمة ً
زعا لي بّع ان ٝةن المٚ ٞع ِةد ِبعاطلي من زعِع
َ
َ
ِثرةًٌة  ,ولٜن  ..لّؽ ُ ٞٝمة ُهػِعى َهصمِ ٞلّي  ..ومة ٝةن لعِوة المؽ
َ
واًملوةى بةلجةّٝع لن ٍِّد ِببػِٙي شجَ لٍ ِعهة َهٌجم بي من زعِع !
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الٗم ٞالدةلح
______________
ٖٙعان امٞ
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ًوةؾ امٍر ُمّٙعة ٝػدّ ًػا ل َِفّػ ِبٌة ؿٍى من َِّّـ ٌّٖة  ..مد ٞالمػ
الغي ِفٔ " ٞرٌِةم " موغ ان ٝةهت ُٖ زِةرة اطٍا ِثٌة  ..وًٍ امػ " ام" ٞ
اطت زوزٌة ,والؾػ الغي ثظّٗي ِوٌم َٖ ,ػٌِةم ثّجبػ ًغا الٜػجمةن
ً
زػِمة وثّجبػ هٗؾٌة ُمفةرٝة بٌة  ٌَُٖ ..إِجةدت ان ل ثظُٗ قّائ ِن
زوزٌة !
بّع اِةم من ثةهّب الوٗؽ والغات والم الومّػ ٚػرت ان ُثظبػى ُٞٝ
قُء ,املة ان ِجمػؼ ِبصٜمة مُ ًغا المػ !
ذًبت إلّي وثبعو ِلَ وزٌٌة ِلمةت اإلرثبةؾ والجٍثػ  ..ثرلؽ برةهبي
ٍَّٖٙؿ لٌة  :مةلِ ٛةرٌِةم ؟
ثرّبي بإرثبةؾ  :مّٗـ ِ ..ةدي .
ًفةم  :لء ُٖ  ,وُٖ بٙةلي ٝةم ٍِم ٝمةن .
ثوّٗ " ٞرٌِةم " ِبٗؼع ٚةالة  :إهت ِػٖت موّن !!
ًفةم  ًٍ :إِي اللُ ِػٖجي موّن ؟!
ثصةوؿ ان ثجمةؿِ ٛبٍٙاًة ٚةالة  :بك ِ ..ةوزة اثٜلم مّةؾ ُٖ مٍهٍع ,
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بؽ ِةوزة اؿةل ٛالوؿ إهت بجصبوُ ول لء ؟!
ُِرّبٌة بإهّٗةؿ من الجٍثػ ً
ٚةال  :رٌِةم  ُٖ ..إِي ؟!
رٌِةم  :زةوبوُ الوؿ .
ًفةم  :ؿؤاؿ ٓبُ  ..إهجُ ِةرٖة اهة ِملت اِي ِفةن هجرٍز واؿجصملت
اِي ِفةن طةيػ هبةى مُ بّن .
رٌِةم  :يّب وشّةثُ ِوعؾ ثٍِعهُ إهً ٛججمػؼ ِبّ ُٖ ٞٙاللُ
ًٍٙلٌٍل ٛدى .
ِؼداد ثٍثػى وإهّٗةلي ٍَّٖٙؿ  :مة ثوًِ ُٙةرٌِةم  ُٖ ,إِي ؟!
ُ
ٝةلًٗلي الجُ ثّجػؼ ِب ِؾػًة ِلٍا ِلعًة ٚةالة  :بمػاشة  ..امٞ
ثرّبي بإرثبةؾ ِ
ثّػؼ ولع اٝبػ موٌة وبّصبٍ بّن وبججٜلم مّةى !
ِبعو الٔوب ِلَ وزي " ًفةم " الغي ٚةؿ بةِلَ يبٙةت لٍثي  :إِػ ػػي ,
وإهجُ ِػٖجُ موّن وإمجَ ؟؟؟
ثػثرٕ " رٌِةم " من الظٍؼ وثٍٙؿ  :إًعى واهة ًٍٙؿ ؟!
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ًفةم  :إهً. ُٙ
ثرّبي وهػبةت ٚلبٌة ُٖ إزدِةد من الظٍؼ  :رِم ٚةلجلُ بؽ اهة إثةٝعت
من ام ٞلمة اثٜلمت مّةًة .
ل ِرع ٝلمةت ثّبػ ِن بػٝةن الٔوب الغي إقجّ ٞبعاطلي َٖ ,جٍٙؿ
رٌِةم ً :فةم  ..وشّةت.....
ِٙةيٌّة ً
ٚةال  :إطػؿُ  ,وطفُ هةمُ !
رٌِةم ً :فةم َٜٖ ..ػ ِبِّ ٞٙفةن طًػي .
ًفةم ٚ :لت إطػؿُ  ,واِملُ شؾةب ٛاطج ٛالمةِّة ملٌةش ِلٚة
بةطجُ ثةهُ .
رٌِةم  :رِم ملٌةش ذهب !
ًفةم ٚ :لت إطػؿُ وروشُ هةمُ ِفةن ًومصَ بعري هػوشلٌة الٌةهم
اللُ مؾجٔٗلهة ٝلوة ٝ ,لمُ ًّجوٗغ وبؽ  ,ؿمّجُ ؟!
ً
ل ثرع قّائ ثٍٙلي ؿٍى دمٍع ِّوٌة الجُ ُِؾببٌة الوعم والظٍؼ والٙل٘ ,
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ً
ولٜوٌة ل ثمل ٛقّائ ؿٍى ان ثعٍِ هللا ان ِوجٌُ المػ ِبؾلم .
لم ثموُ ثل ٛاللّلة ِبؾلم ِلٌّة او ِلَ " ًفةم " الغي ٍُِٜٗ ٞػ ِبفعة
ُٖ ًغا المػ وٝةهي اقّ ٞبعاطلي ُبػٝةن من هّػان الٔوب .
لّت لبةح الٍّم الجةلُ لم ِةثُ ِ َٖ ,بمرػد قػوؽ الفمؽ ذًب "
ًفةم " وزوزجي " رٌِةم " إلَ موؼؿ والعثي ِلَ الػٓم من مصةولة " رٌِةم
" ان ُثٌعاي لجةزّ ٞالمػ ولٜوي لم ِؾجمُ إلٌّة  ,وبعا ُٖ إٌٍةر ٓوبي
ً
بعءا من دٚةت البةب الجُ اٖؼِت والعثي من هٍمٌة وٖجصت مجّربة من
ٚعوم إبوٌة ُٖ ًغا الٍٚت  ,ولٜوي لم ًٌِّّة ٖػلة للصعِح ً
ٚةال
بإهّٗةؿ  :بوجّٖ ٛن ؟!
والعثي  :هةِمة ِةبوُ  ُٖ ..إِي ؟!
ثلجٗت إلَ " رٌِةم " الجُ وزعثٌة ثػثرٕ َٖجٍٙؿ لٌة  ُٖ :إِي ِةرٌِةم
مةل ٛ؟
ل ثرع " رٌِةم " مة ثرّب بي !
ذًب " ًفةم " إلَ " ام " ٞالجُ وزعًة هةامة خم هَػ إلٌّة مجةملٌة
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وآمن ِّوّي لدٍاهُ واٖجصٌة وًٍ ِػُٖ ِعِي وِظٗوٌة ِبمّٗة ٚةؿّة
ِلَ وزي اطجي الجُ اؿجَّٙت وٝةهٌة ُٖ ٝةبٍس لةرطة ثوةزُ امٌة ,
َّٖػثُٗ لٍت اطٌّة ً
ٚةال  :بجوعًُ ِلَ ام ٛاللُ إهجُ بجؾجٔٗلٌّة
وبجؾجٔٗلّوة ٝلوة ؟؟!
ِرغبٌة من قّػًة َٖجةثُ والعثي ٚةالة  ُٖ :إِي ِةًفةم بػاشة ِلٌّة البوت
ًجمٍت ُٖ إِعؾ .
ثصةوؿ ان ثبّعى ِن اطجي ولٜوي ِعٌّٖة وٍِٙؿ لمّٖ : ٞن مٍبةِل ٛ؟
مةزالت " امّٓ " ٞػ مؾجٍِبة ً
ٍوة موٌة اهٌة ُٖ ٝةبٍس ّٖ ,وًّٗ " ٞفةم
" وًٍ ِل ُٙبٌة ِلَ مٜػجبٌة ً
ٚةال  :يلُّ مٍبةِل. ٛ
ثؾٙى " امِ " ٞلَ شةٖة المٜػجب َٖجٗٙع الٍُِ  ,ولٜن " ًفةم " لم
ِػى ُٖ ثل ٛاللصَة ؿٍى اهٌة ٝةذبة ُمرػمة ّٖ ,رغبٌة خةهّة من قّػًة
ً
ٚةال  :بًلُ ثمدّ ٞإهجُ إثٜفٗجُ طلص .
لم ثرّبي !ّٖ ,ل ُٙبٌة خةهّة وِمٌّٗة ِلَ وزٌٌة لّٗةت مججةلّة
ً
مجرةًل لػطةت والعثي وزوزجي شجَ ثٍٙؿ والعثي  :شػام ِلِّ ٛةًفةم
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دي وقٌة زةب دم وبجمٍت .
ً
مجًلّة بٌة لّرعًة ؿةٝوي ثٜةد ل ثجوٗؽ .
اؿجّ ٌٙمن ٍٓٗة الٔوب
اؿجَّٙت " مػِم " ِلَ دٚةت ًةثٌٗة المججةلّة من اطجٌة" رٌِةم "
ٖجرةوب ُٖ ٚل٘ ؤِلبٌة الوّةس ٚةالة  :الٍ  .....اٍِة ِةرٌِةم  .....بجًُّّ
لّي مـ ٖةًمة شةزة  .....إِػػي  .....مؾجفَٗ إِي  .....يّب اهة زّةلٛ
ِلَ يٍؿ  .....بةي
ثرلؽ والعة " ام ُٖ " ٞلمت ل ُِػاٖٙي ؿٍى العمٍع الجُ لم ثجٍٕٚ
موغ ان رات إبوجٌة ُٖ ًغا الصةؿ  ,طػج الًبّب وِلَ وزٌي ِلمةت
ً
مجؾةال  ًٍ :شم ٞإِي ؟
إؿجّةء
ُِرّبي ًفةم ً :
ثٙػِبة آم ِلٌّة ُٖ اودثٌة ووّٚت .
الًبّب  :آم ِلٌّة  ,ووقٌة اللُ ٝلي ِلمةت هػب دى !!
ًفةم  :اهة ُٝوت بصةوؿ اٌٍٖٚة ِةدٝػجٍر لهوة ُٝوة ممعومّن .
الًبّب ٝ :لم ٛدى ِمـ ُمٙوُ وموًػ ابلْ البٍلّؽ .
45

ِرغمِالحب
ب

ثوّٗ ٞوالعثٌة من الٗؼع ٚةالة  :ل ِةدٝػجٍر .
ِلجٗت الًبّب إلَ والعثٌة ً
ٚةال  :شم ٞإِي بةلَبى ؟!
ثصةوؿ والعثٌة إطٗةء الصؾػة الجُ ثملًة ٚةالة بإرثبةؾ ٝ :وت هةِمة
وؿمّت شةزة اثػزِت ُٖ اودثٌة  ,ودطلت لّٙجٌة واّٚة ِلَ الرض ..
إثملت بةطًٍة ِفةن ِرُ ِفٌٍٖة  ,وٝوت بصةوؿ اٌٍٖٚة  ..ولمة زي ًٍ
ٝمةن ّٚع ِصةوؿ ٌٍِٗٚة لٙةًة بجوؼؼ دم  ,زبوةًة ًوة ِلَ يٍؿ .
ِٙجػب الًبّب من والعثٌة ً
ٚةال ِّ :وُ شوػث ٛمجةٝعة إن مّٗـ
زػِمة ؟!
مةزالت الصؾػة ُٖ لٍت والعثٌة وًُ ثٍٙؿ  :لء  ..بلش ثبلْ ِةدٝػجٍر ,
المٌم يموُ ِلٌّة .
ثةثُ " مػِم " وًُ ثػٝن من الٙل٘ وثٍٙؿ  ُٖ :إِي ,ام ٞمةلٌة ؟!
َ
ِوَػ " ًفةم " ِبٔوب إلَ " رٌِةم " خم ٍِٙؿ لمػِم  :اهجُ اِي اللُ
زةب!! ٛ
لم ثّّػى إًجمةم وثوَػ لٍالعثي ٚةالة  :طّػ ِةثوى  ..مةلٌة ام ٞ؟!
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ِجّةيٕ الًبّب مُ والعثٌة وإلػارًة ِلَ ِعم البلغ  ,ولٜوي مُ
الؿٕ ٚةؿ  :مُ إهٜم بجٍٙلٍا مّٗـ زػِمة  ,بؽ اؿٕ البٙةء هلل!
ثمػخ " مػِم "  :اهة مـ ٖةًمة شةزة  ,مّن اللُ مةثت ؟؟
ثػثب "ٛرٌِةم " وِػثُٗ لٍثٌة ٚةالة  :شوػث ٛمجةٝع ِةدٝػجٍر !!!
الًبّب  :البوت وللجلُ الًٍارئ مٌّٗةش روح ا ً
لل !
ً
زمّّة ثًٌّٙة لػطةت والعة "
شةلة من الممت والغًٍؿ ثمّبٌم
ًفةم " الجُ ٝةهت ثبً ٌٚ ُٜػا ِلَ رشّ ٞإبوجٌة المّٔػة الجُ ٝةهت ُثوّػ
شّةثٌة ً
داامة  ,بٜةء ِعاًمي ذٝػِةت ثػى ٌّٖة إبوجٌة وثؾمُ ٌّٖة لٍثٌة ل
ً
ثؾجٍِب قّائ وٝةهٌة اطغت موٌة الٜةبٍس لجؾجٜملي ًُ مة ب ُٙمن
شّةثٌة !
ِعؽ ًةثٕ " مػِم " ِبػٚم " ؿةرة " ُٖجرّبٌة ِبمٍثٌة الغي ل ِجوس من
البٜةء ٚةالة  :اٍِة ِةؿةرة  .....اهة ُٖ المؾجفَٗ  .....ام ٞمةثت  .....لء
مجرّـ  .....روشُ اؿجوّوُ ُٖ البّت  .....مـ ِةرٖة بؽ مجمفّـ ّٓػ
لمة ازُ ومجٍٙلّـ ِلػِم شةزة  .....ؿلم .
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وثٔل٘ اإلثمةؿ خم ثٔل٘ الٌةثٕ ً
ٝلّة طفّة من ان ثجم " ٞرِم " وًُ
ّٓػ مؾجّعة لمٍازٌجٌة بةلمػ ول ثرع مة ُثظبػًة بي !
مػت مػاؿم العٖن ول اشع َِٙعر ِلَ إؿجّّةب المػ الغي شعث !
ِةدت " مػِم " إلَ موؼلٌة ِلجرع " ؿةرة " َثرلؽ مُ " رِم " و
" ٍَّٖٙ ,ؿ " مةزن "  :إهجُ ٝوجُ ّٖن من المبس ِةمػِم ؟!

" مةزن

ثوِّٗ ٞلّي ٚةالة  ًٍ :اهة هؾّت اطع اإلذن مو ٛول شةزة !!
ِجّرب " مةزن " من زٍاب اطجي الغي لم ِٜن مّجةد ِلّي من ٚب ٞا ً
بعا
ٍَّٖٙؿ  :ل ِةمػِم ! اهة ٚلٙت ِلّ ُٜبؽ ِ ..ن إذهٜم .
رِم  :مةلِ ٛةمػِم ؟!
ثوَػ لٌة " مػِم " ٚةالة  :مّٗـ  ..إهجُ اللُ مةل ٛ؟!
رِم ٝ :وت ٚلٙةهة ِلّ ُٜوٚلٙةهة ِلَ امٝ ًُ ٞمةن مبجػدش من المبس
!
ثػثب " ٛمػِم " وثبعو ِلَ ِّوٌة هَػات الرثبةؾ َٖجٍٙؿ " ؿةرة " ُمصةولة
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ان ثلٗت إهجبةى " رِم " ً
بّّعا ِن " مػِم " ِ :لَ ٖٜػة رِم مٜةلجـ من
المبس لًُ ول مةزن .
رِم  :مـ ًة ٞٝدلٍٚجُ ّٓػ لمة ايمن ِلَ ام. ٞ
مةزالت " مػِم " لةمجة َٖجٍٙؿ ؿةرة  :ثّةلُ هظـ المًبض هصوػ ا. ٞٝ
ل ُثبعي " مػِم " اي ِلمةت او شػٝة ٖ ,جرغبٌة " ؿةرة " ٚةالة ِ :ةل !
ِغًبن إلَ المًبض ٖجٍٙؿ ؿةرة  :شم ٞاِي ؟!
مػِم  :اطًٍة مٍثٌة .
ؿةرة ِ :ةهٌةر اؿٍد .
مػِم  :المفٜلة إه ٛلٍ قٗجُ الصؼن اللُ ُٖ ِوّي والٌٙػ اللُ بةِن ِلّي
ثٍٙلُ إن مـ ًٍ اللُ ِمٝ ٞعى .
ؿةرة ِٙ :ج ٞالٙجّ ٞوِمفُ ُٖ زوةزثي !
مػِم  :الممّبة ًٍٙؿ ِلػِم إِي ؟!
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ثةثُ " رِم " من طلٌٗم ٚةالة  :ثٍٙلّلُ إِي ؟!
ثوّٗ " ٞمػِم " ٚةالة  :إهجُ واٗٚة بجؾمّّوة ؟!
رِم  :اهة زًٙت بػا لٍشعي َٖرّت ا ٕٚمّةٝم و ؿمّجٜم !
ؿةرة ِ :لَ ٖٜػة ًُ ٚةلت ٝػِم مـ رِم .
رِم ِ :ةلٌٍي  ًُ ..مػثبًة من وراِة ومـ ِمػ ٝمةن !!
مػِم  :مػثبًة وِمػ ُٖ ِّو , ٛروشُ اؿجوّوة بػا .
ً
مةزاؿ " مةزن " ً
موؼِرة من رد َّٖ " ٞمػِم " ِثرةًي ,
زةلؾة ُٖ ٓػٖجي
ٖجةثُ " مػِم " ثٍٙؿ لي ِ :ل ِفةن ثة. ٞٝ
مةزن  :مـ زّةن !
ثٙجػب " مػِم " موي وثٍٙؿ بمٍت موظٗن  :ام ٞلةشبة رِم مةثت ,
واهة من المبس مُ رٌِةم وِفةن ٝعى مجٍثػة .
ِٗؼع " مةزن " لمةٚةلجي وِبعو ِلَ وزٌي الصؼنَٖ ,جٍٙؿ " مػِم " ِ :فةن
طًػي والوبُ بلش ثبّن ٚعام رِم لصع مة اقٍؼ يػِٙة اٍٚلٌة بٌّة .
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ِلَ الػٓم من ان الوً٘ هّمة  ..ال ان اإلهؾةن ا ً
شّةهة ِجموَ لٍ ٝةن
ٖةٚعًة شجَ ل ِجصم ٞوذر قُء ل ِرب ان ٍِٙلي َوٖ َّ .. ٞاو قُء ِرب
ان ُِٙةؿ واطٗةى ٖ ,ةلٜلمةت ل ثؾّٗوة ً
داامة مُ ًغى الوّمة .
راٖٙت " رٌِةم " زوزٌة إلَ موؼؿ والعثي للبٙةء اِةم الّؼاء  ,ولٜن ِلؾٍء
الصٌ اهٌة ثرلؽ ُٖ الٔػٖة الجُ ُثصملٌة ذهب ل ُِٔٗػ  ..هّم  ٌَُٖ ..ثػى
هٗؾٌة ُالمغهبي الولَ ُٖ ش٘ الرمُّ  ,زوزٌة واطجي واطجٌة " رِم "
ا ً
ِوة  ٌَُٖ ..لم ثٜن مص ٞخٙة لشع موٌم  ,وشجَ زوزٌة الغي لوّت
موي ُمرػم دون ٚمع موٌة .
ودت لٍ ان ثلص٘ بةلػاشلة  ..ولٜن مةزاؿ بعاطلٌة زؼء من اإلِمةن الغي
ِموٌّة من الجّٜٗػ ُٖ ذل , ٛامة ثةهّب الومّػ َٖ ..ػل ٍِزع مةِموٌّة
موي ا ً
بعا  ,وِبعو اهي ؿّػاٌٖٙة من ثل ٛاللّلة وشجَ لّلت ٚةدمة !
امة " مػِم "ٖ ,ةموت لّلجٌة ُٖ ُالجّٜٗػ ُ ّٕٝثظبػ ُاطجٌة " رِم " ِبمة
شعث ِلمعِٙجٌة ٍ ,لت ؿةِةت ُثٜٗػ شجَ ٓلبٌة الوّةس و لم ثؾجٌّٙ
إل ُٖ لبةح الٍّم الجةلُ ِبٗؼع ِلَ لػطةت اطجٌة " رِم" الجُ ثٙجػب إلَ
ٓػٖجٌة شجَ وللت إلٌّة وٖجصت بةب الٔػٖة بإهعٖةع ٚةالة ِبمٍثٌة
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المػثُٗ الغي ِظوٙي البٜةء  :ام ٞمةثت ِةمػِم !
اؿػِت " مػِم " لجصجووٌة وثٍٙؿ  :مّن اللُ ٚةل ٛبؽ ؟!!!
مةزالت " رِم " ل ثؾجًُّ الجٍِ ٕٚن البٜةء والمػاخ ولٜوٌة ثصةوؿ ان
ثرةوب ٚةالة ِبمٍثٌة الغي لم ِجوس موي اي ٝلمةت  :مةمجٌة  ,إثملت
ِبػٚم بّجٌم ومةمجٌة ردت ٚةلجلُ .
خم ثممت ً
ٚلّل وثٍٙؿ  :إزاااااي رٌِةم مٙةلجلّـ !!!
ل ثرع " مػِم " مةثرّب بي َٖجوَػ إلٌّة " رِم " ِبّّوٌة الجُ ثظٌّٗة
العمٍع وثٍٙؿ  :إهجُ ٝوجُ ِةرٖة ؟!
مةزاؿ الممت ًٍ الرٍاب الٍشّع الغي ثملٜي " مػِم " ُٖ ثل ٛاللصَة
َٖ ,جمػخ رِم ٚةالة  :لّ ػػي مٍٙلجلّـ  ..لّي مظلجوّػ ػ ػػـ اقٌٍٖة ٚب ٞمة
ِثعٖن ؟؟
ثصةوؿ إلجٙةط اهٗةؿٌة خم ثٍٙؿ  :إهجُ ِملجُ ٝعى ؿةِة مةبةبة ومةمة مةثٍا
وشػمجّوُ اقٌٍٖم اطػ مػة ُٖ شّةثُ .
ثجؾةٚى دمٍع " مػِم " مُ اطجٌة وثٍٙؿ ِ :ةرِم اهة بظةؼ ِلّ, ُٜ
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بظةؼ ثجٍزُّ من اي شةزة لّٔػة  ..مّوّٗـ اهة اوزّ ٛبإهُ اثؾبب
ثفٍُٖ شةزة زي ٝعى !
رِم  :إهجُ اهةهّة !
ثؾجمػ " رِم " ُٖ المػاخ والبٜةء وثصةوؿ " مػِم " ثٌعاػجٌة شجَ ثؾٙى
من بّن ِعًة ِلَ الرض ٖةٚعة للٍُِ .
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الٗم ٞالػابُ
______________
رشّ ٞالمٙػبٍن
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مةٍِ : 4102
ً
مػ اٝػدػ من ً 21
ٍِمة ِلَ مٍت " ام , " ٞولٜن لم ِجّٔػ قّائ من زػاح
ُالمٙػبّن لٌة ٖ ..ةطٌّة مةزاؿ هةدم ِلَ ّٖلجي ثرةى ُاطجي وٚجلٌة !
ووالعثٌة ثّّـ ُٖ إهجَةر ان َثلص٘ بٌة َٖ ..ل قُء ِؾجعُِ الصّةة بّع
رشّ ٞإبوجٌة  ,امة " رٌِةم " َٖمةزالت َثفّػ ِب ُّٙعة الغهب ثرةى " ام.. " ٞ
َ
َٖلٍل شعِدٌة الَ " ًفةم " لمة ٝةن شعث ًغا المػ .
لم ثّع " رِم " الٗجةة المػشة  ..ب ٞيّلة ثل ٛالِةم لم ثٔةدر موؼلٌة  ,ول
ثغًب إلَ معرؿجٌة  ..ثموُ ٍِمٌة ُٖ شؼن  ,شةولت مػِم ومةزن ٝػدّ ًػا
ان ُِؾةِعوًة ِلَ المػور من ثل ٛالمصوة  ,ولٜن إذا شةوؿ اشع
الجصعث إلٌّة ثوّٗ ٞوثٗٙع الؾًّػة ِلَ اِمةبٌة ٝ ..مة ّٖلت مُ اطجٌة
" رٌِةم " ِوعمة ذًبت ِلؼِةرثٌم لوؿ مػة بّع ًغا الصةدث ,
شّح اهٌة طػزت من ٓػٖجٌة مجرٌة إلَ اطٍاثٌة ٚةالة ِلػٌِةم  :إهجُ إِي
اللُ زةبً ٛوة ؟!
مػِم  ُٖ :إِي ِةرِم ؟!
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ثوّٗ " ٞرِم " ٚةالة  :دي ُمرػمة ًُ وزٍزًة ً ..مة اللُ ٚجلٍا لصبجُ
ِفةن اهةهّجٌم .
رٌِةم  :رِم اهة مٜوـ لّة ذهب !!
رِم  :اهجُ ٝعابة وٖجةهة وطةِوة ومّوعّٝـ ٝلمة  ..إمفُ إيلُّ بػا.
ثوّٗ " ٞمػِم " ِلَ " رِم " ٚةالة  :رِم ادطلُ اودث. ٛ
خم ثلجٗت إلَ " مةزن " وثٍٙؿ  :طعًة اودثٌة ِةمةزن .
ثمػخ " رِم " ٚةالة  :اهة بٜػًِ ٛةرٌِةم  ,ولٍ قٗج ٛاهجُ وًفةم
ًمٍثٜم زي ّ
مةمٍثٍا ام. ٞ
ثوؼِذ ٝػدّ ًػا " رٌِةم " من شعِح اطجٌة الغي زّلٌة ثب ُٜبإهٌّةر دون
ان ثفّػ وثٍٙؿ لمػِم  :اهة َمٜوـ ٚمعي إهي ِمٍثٌة  ٞٝ ,الوةس
ّ
قةِّٗوُ مغهبة وٝةهُ ٍٚلجلي إٚجلٌة  ,بؽ وهللا اهة بصبٌة  ..اهة ٝوت طةِٗة
ِلٌّة .
ثٙجػب " مػِم " ِموٌة ِلجٌعاػجٌة  ,وٖرةة َِعؽ ًةثٕ " رٌِةم " من رٚم
زوزٌة " ًفةم " َٖجرةوب وًُ ُمصةولة ان َثظُٗ ُالبٜةء من لٍثٌة ٚةالة :
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الٍ  .....اٍِة ِةًفةم  .....مةؿ لٍث ..... ! ٛإِ ػ ػػي  .....يّب إ ٞٗٚاهة
زةِةل ٛدلٍٚجُ ً
شةل.
مػِم  ُٖ :إِي ؟!
رٌِةم ً :فةم بٍّٙلُ إن ثوى مـ مٍزٍدة ُٖ البّت وزةرثٌة ٚةلجلٍ إهٌة
مفّت ومّةًة قوًة وودِجٌة ٚب ٞمة ثمفُ .
مػِم  :يّب إؿجوُ ازُ اولل. ٛ
رٌِةم  :لء ِةمػِم اهة ًػوح لٍشعي مجٙلّٙـ .
ً
لّت ذًةبٌة ؿّّٗ ٞقّائ َٖ ..بّع مصةولت من البصح ِن والعة "
ًفةم " ُٖ المؾجفّٗةت والفػية ,إهجٌَ الٍّم دون ٖةاعة ولم َِرعوًة
ً
 ..ل َِجّٔػ قّائ ؿٍى إؿجّةء الصةؿ اٝػدػ .
ِّجةد اإلهؾةن ُ ٞٝقُء ِبمرػد شعوخي اٝػدػ من مػة  ,إل الٗٙعان ..
َٖمػارة الٗػاؽ ثؼداد ا ً
لمة ُٖ َ ٞٝمػة اٝػدػ من الجُ ؿبٙجٌة  ,وٝةهٌة المػة
الولَ الجُ هجغوٌٚة .
ِرلؽ " ًفةم " ورٌِةم ُٖ لمت ثًّٙي رٌِةم ٚةالة  :مّٗـ شع من
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ٚػاِبٜم ممٜن ثٍٜن راشجلٍا ؟!
ُِرّبٌة " ًفةم " وًٍ ُٖ شةلة من الرمٍد  :لء  ًُ ,مػاشجـ لصع ,
ًُ ؿةبجوة ومـ ًجػزُ .
ُثصةوؿ " رٌِةم " ان ُثظٕٗ ِوي ًمٍمي ٚةالة  :مجٍٙلـ ٝعى  ..إن قة هللا
ًجػزُ .
ًفةم  :مـ ًجػزُ  ,دي الصّٙٙة  ,امُ مفّت بؾببُ ِ ..فةن ِةرٖة
إهٌة ِةِفة مُ ُمرػم ُ ,مرػم ٚج ٞبوجٌة  ,ومـ ٚةدرة ثبلْ ِوي  ..ول اهة
ِوعي الرػاة إهُ ابلْ ِن هٗؾُ !
ثممت " رٌِةم " ولٜن َثٍٙؿ ِبعاطلٌة ِلوٗؾٌة بةهٌة من قةرٝت ًغا
ُالمرػم  ..او بةلشػى ًُ الجُ دّٖجي للرػِمة.
ولٜن ا ً
شّةهة ٍِٜن الممت ابلْ من ٝلمةت ٝػدّػة ُثمؼؽ الٙلٍب ..
َٖوٜػجُٗ ِبجمؼِ٘ ٚلٍبوة دون ان هؤذي ّٓػهة ِبٜلمةت ثٜةد ان ثٙجلي.
موغ وٖةة " ام " ٞولم ثجةح الٗػلة ِلمػِم و " ؿةرة " ُٖ الصعِح ِن اي
قُء ؿٍى ثل ٛالٗةزّة الجُ شعخت  ,شجَ زةء الٍّم الغي ثبعو ّٖي
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ِلَ " ؿةرة " ِلمةت اإلهؼِةج والوّ٘ وٝةن قُء مة ِؼِرٌة  ,وِلَ
الػٓم من ان " مػِم " ُثّةهُ من مةًٍ اٝػدػ  ..ال ان المعاٚة الجُ ثرمُ
بّوٌم َثٗػض ِلَ ُ ٞٝموٌن المبةدرة ُٖ الصعِح اذا رات الدةهّة لثصجمٞ
الٜػجمةن اٝػدػ من ذل , ٛلغا بةدرت" مػِم " ٚةالة  :ؿةرة  ,اهجُ
مومجّـ من امبةرح ؟!
ثبجؾم " ؿةرة " خم ثٍٙؿ ِّ :وُ  ..شةزة زي ٝعى .
مػِم ٝ :ػِم ٝلم ٛ؟!
ُثرّبٌة " ؿةرة " بإؿجّةء  :مّػٖـ ِوي شةزة من شٍالُ قٌػِن ؿةِة
مةشٜػجل! ٛ
مػِم  :مصةولجّـ ثٜلمّي اهجُ لّي ؟!
ؿةرة  :دي اوؿ مػة ِّٔب المعة دي ٝلٌة وِفةن ٝعى ً
ّٖل ٝلمجي  ..بؽ
 ..مػدش ِلّة
مػِم  :مـ ِمٜن ِوعى ٍػوؼ !
ؿةرة  :بّٗجس واثؾةب وّٖؾبٍؾ ومبّػدش ِلّة .
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مػِم  :ممممممم ثٗجٜػي زً٘ !
َثبجؾم " ؿةرة " وٝةهٌة َثٗجػض ًغا اإلشجمةؿ ًُ الدةهّة وثٍٙؿ :
المفٜلة  ..اهُ ِملت  ٞٝدى ِفةن مّرّـ ٍِم وهؼً٘ من بّن.
مػِم  :اِي الوَػِة الٔػِبة دي ؟!
ؿةرة  :بمُ ِةمػِم  ..اي راز ُٖ ٞالعهّة بّٜػى الػوثّن  ,بّٜػى الصّةة
ِبف ٜٞثٙلّعي ِ ,ةِؼ ِصب بؽ مـ ِةِؼ ِجظو٘ ِ ,ةِؼ ِجرٍز بؽ ِةِؼ
ِٗو ٞزي مةٝةن ٚب ٞالرٍاز ِ ,ةِؼ اؿجٙػار بؽ مـ ِةِؼ مؾبٍلّة .
مػِم  :وبّعِن !!
ؿةرة ِ :ةمػِم اٌٖمّوُ ًٍٙ ..ل ٛشةزة ومجؼِلّـ موُ ِ ,مػ ٝ ..ةن
بّصب ٛبؽ مٜوـ ٚةدر ٍِٜن لّ ُٜلٍشعؾ !
مػِم  :بؽ اهة وِمػ وهّوة مظجلٕ ِةؿةرة  ,إشوة ارثبًوة ً
ّٖل وٖفلوة ..
لٜن اهجُ مرػبجّـ الل ثػثبًُ بٜػِم وثفٍُٖ ًّبةى ازاي مّةُٝ
َٝصبّب !
ؿةرة  :مّٗـ راز ٞملؾ زي مة اشوة مـ ملِٜة .
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مػِم  :يّب وبّعِن ؟!  ,مػثةشة إهجُ ٝعة ؟
ؿةرة  :بةلّٜؽ ٝ ..ػِم وشفوُ اوي ِةمػِم .
ثمةزشٌة " مػِم " ٚةالة  :اؿجوُ اؿجوُ امة اؿر ٞالرؼء دى ِفةن لزم
ِؾمّي .
ؿةرة  :برع ِةمػِم وشفوُ  ..وشفوُ مٜةلمة المبس  ..وشفوُ شٜةِةثي
ومٔةمػاثي وزوٍهي ٍِ ٞٝم  ..وشفوُ الؿجٌبةؿ اللُ ٝةن بوة  ..شجَ
طوةٚةثوة الجةٌٖة وشفجوُ !
مػِم  :يب مة اهجُ بجصبّي ِةؿةرة  ,لّي لء ؟!
ؿةرة ِ :فةن مظؾػوش ِةمػِم !!
مػِم  :مة اهجُ دلٍٚجُ ً
ّٖل بجظؾػِي  ,وبجظؾػي هٗؾٝ ٛمةن .
ل ثرع " ؿةرة " مة ثٍٙلي او مة ِمٕ الفٍّر المجوةرب الغي ِؾٜن
ٚلبٌة ٖ ,جٍٙؿ لٌة " مػِم "  :ادي هٗؾٖ ٛػلة ِةؿةرة  ,وشةولُ
ثٍللّلٍ لن ًٍ ٝمةن بّصب. ٛ
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لّت المفةِػ ِبجل ٛالبؾةية ٝةلصعِح ِوٌة  ..ولّت ٚلٍب ُالمصبّن
زمّلة ًَٜغا مدٝ ٞلمةت الصب الجُ ٍِٙلًٍة .
ً
قّائ ً
ٓػِبة  ,ثٗةزةت بةطجٌة "
ِةدت " مػِم " إلَ موؼلٌة ولٜوٌة وزعت
رِم " ثجصعث ُٖ ًةثٌٗة المصمٍؿ لّؽ ًغا ًٍ الٔػِب ب ٞإهٌة ِوعمة
رات " مػِم " آلٙت اإلثمةؿ مؾػِة ,ممة دُٖ " مػِم " للفٛ
والجّرب ُٖ الٍٚت ذاثي ولٜن " رِم" شةولت ان ثظُٗ المػ ٚةالة :
شمعهللا ِلَ الؾلمة
مػِم  :هللا ِؾلمٝ .. ٛوجُ بجٜلمُ مّن  ,وٗٚلجُ لّي لمة زّت ؟!
ثػثب ٛرِم خم ثٍٙؿ  :دي  ...لصبجُ من المعرؿة  ,بجفٍٖوُ ًبةى اروح
امجَ .
ثجّرب " مػِم " َٖجٍٙؿ  :لصبج ٛ؟! ِ ..لَ شع ِلمُ إن اهجُ مٜوجّـ
مظجلًة ِبصع ُٖ المعرؿة ّٓػ ام ٞهللا ِػشمٌة .
مةزالت " رِم " ُمػثبٜة  ,ولٜوٌة ُثصةوؿ إطٗةء اإلرثبةؾ ُٖ شعِدٌة َٖجٍٙؿ
 :مةًٍ  ...اهجُ ِةرٖة  ..اهة بٙةلُ ٖجػة مـ بػوح وًُ بجٍٙلُ ُٖ اِي ُٖ
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المعرؿة ووللٍا لّٗن .
مةزالت ُثصةوؿ إطٗةء إرثبةٌٝة َٖجٍٙؿ ِ :لَ ٖٜػة  ..زعوؿ اإلمجصةهةت
هؼؿ .
لم ثوجبي " مػِم " ِلفُء ؿٍى إرثبةؾ " رِم " الغي َِ ُ
صعث لوؿ مػة و
الجُ ُثصةوؿ ان ثظّٗي ِبجل ٛالشةدِح ولٜوٌة لم ثؾجًُ !
ً
يبّّّة شجَ زةء
شةولت ان ُثمعٌٚة َ ..وّٖلت  ,ومػ مةب ُٙمن الٍّم
وٚت الوٍم ٍ ,لت " مػِم " ُثٜٗػ ً
لّل ُٖ مة شعث من ُاطجٌة ُٖ ًغا
الٍّم واإلرثبةؾ الغي ٝةن ِبعو ِلٌّة  ..شجَ اثت " رِم " ثعؽ بةب
ٓػٖجٌة ٚةالة  :مػِم  ..اهة ِةوزة اٍٚل ٛشةزة .
َثبجؾم " مػِم " ٚةالة ٝ :وت مجةٝعة إن ُٖ شةزة ٓلى ومؾجوّةُٝ
ثٍٙلٌّةلُ .
رِم  :اهة ٝوت بٜلم ٍِؿٕ .
ثؾةلٌة " مػِم " ُمجّربة ٍِ :ؿٕ مّن ؟!
رِم  :اللُ ٝةن مػثبى بةم. ٞ
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ثؼداد " مػِم " َث ً
ّربة ٚةالة  :وٝةن بّٜلم ٛلّي !!
رِم ِ :فةن ًِمن ِلّة .
مػِم  :وًٍ زةب رٚم ٛموّن ِةرِم ؟!
ثػثب " ٛرِم " ٚةالة  :مة ٝ ًٍ ...ةن بّٜلموُ لمة مـ بّّػؼ ٍِل ٞلمٞ
.
مػِم  :وبّعِن ؟!
رِم ٚ :ةلُ اهي راح معرؿجُ ًِمن ِلّة وِػؼ إن المجصةهةت ٚػبت ,
وإهُ مـ بػوح  ..وٚةلُ اهي ُٖ دروس ًجبعا مػازّةت هٌةاّة ٍِ ٞٝم
ًجبعا من اوؿ الؿبٍع الرةي ُٖ ؿوجػ بػا المعرؿة .
مػِم ٝ :عبجُ ِلّة لّي ؟!
رِم  :مـ ِةرٖة  ,طٗت !
مػِم  :اهة ِمػي مة طٍٖج ٛموُ ِةرِم ممٜن مجٜعبّـ ِلّة ثةهُ ِفةن
طًػي ؟!
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رِم  :شةهػ
مػِم  :وِع ؟!
رِم  :ااا  ...وِع  ,المٌم ًجظلّوُ اشوػ العروس ؟!
مػِم  ًُ :مٍاِّعًة لصع الؾةِة ٝةم .
رِم  :شؾب  ..بؽ مـ ًججةطػ ِن الؾةِة . 01
مػِم  :طلص  ..بؽ ثبةي مّةِة ِلَ الجلٍّٗن ً
داِمة وثؾّبّلُ ِوٍان
الؾوجػ اللُ ًجةطعي ّٖي !
رِم  :شةهػ
مػِم  :وٍِؿٕ دى مجٜلمٌٍّش ثةهُ  ,ولٍ شةوؿ ِرّل ٛمٜةن الؾوجػ
دى ثٍٙلّلُ !
رِم  :شػ ػ ػ ػػةهػ .
مػِم  :وبةلوؾبة للٜعبة دي ًّعٌِة ِبمؼازُ .
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ثٙبلٌة " رِم " ٚةالة  :اهة اؿٗة .
ثبجؾم " مػِم " ٚةالة  :مةقُ ِ ,ل بةى ِفةن هوةم .
َثغًب " رِم إلَ ٓػٖجٌة  ,وثفّػ " مػِم " بةلػاشة ثٍّد إلَ ٚلبٌة الغي
ٝةن موًػب ً
ٚلٙة من مة َّٖلجي " رِم " .
موغ ثل ٛاللّلة ثبعلت اشٍاؿ " رِم " ً
ّٖلّة  ,والبصت ثعرس ِبرعِة
وِةدت للصّةة بّع ٖٙعاهٌة لٗجػة موغ وٖةة " ام ," ٞامػ مدّػ ً
هؾبّة إلَ "
ِ
ً
ثعرِرّة ٝمة ٝةهت ..
مػِم " وطةلة اهٌة ثّٔػت ٖرةة دون ان ثٍّد
ولٜن ؿّةدثٌة ِبٌغا المػ لم ثرّلٌة ُثٜٗػ ٝػدّ ًػا ُٖ الؿبةب .
لم ٌَِػ " ُِمػ " ُٖ شّةة " مػِم " خةهّة  ..وٝغلٝ ٛػِم مةزاؿ ُمظجُٗ
ِن " ؿةرة " ,وِةدت شّةة  ٞٝمن المعِٙجّن إلَ يبّّجٌة من الػوثّن
ً
الغي ٝةهت ِلّي  ,ل ُِصلٌّة قّائ ؿٍى وزٍدًمة برةهب بّوٌمة الغي
ُِغِب الٌمٍم من ٍٖؽ ٚلٍبٌمة ٝ ,مة ِغوب زب ٞالرلّع من الصػارة .
امة " رِم " َٜٖ ..ةهت ثغًب إلَ دروؿٌة وِوعمة ثٍّد موٌة َثرعًة " مػِم
" ُٖ شةلة زّعة  ,وثؾٌػ ً
لّل ِل َجعرس ٝػدّ ًػا إلٚجػاب امجصةهةثٌة .
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إبجّعت " رٌِةم " ِلٗجػة ِن اطٍاثٌة ولم ثرةوب شجَ ِلَ إثمةلت "
مػِم " او " مةزن " ِلَ الػٓم من اهٌة ُثصبٌم ٝػدّ ًػا  ,ولٜن بّع ٖٙعان
المٍِ ُٖ ٞدة والعة زوزٌة  ..البصت ثفّػ بةلغهب ثرةًٌة وثرةى "
ام " ٞالجُ ُٚجلت امةمٌة و ِبؾببٌة ,وشجَ زوزٌة ثّٔػ ٝػدّ ًػا والبس َِموُ
آلب الٍٚت طةرج الموؼؿ  ,وإن ِةد ِجرةًلٌة  ..لم ثٜن شّةثٌة ُمػِصة
ولٍ بوؾبة ٚلّلة ا ً
بعا .
ِ
ً
لم ِجّٔػ قّائ ُٖ الصّةة شجَ زةء الٍّم الغي شعث ّٖي قُء لم َِٜن
مجٍ ُٚمن اشع !
َُٖٗ الٍّم الوؿ من إمجصةهةت " رِم " لم ثغًب " مػِم " إلَ ِملٌة
ً
ثصعِعا ٖ ..جلًُ ٛ
وذًبت مُ اطجٌة ٌَُٖ َثظفَ ِلٌّة من ًغا الٍّم
" ام. " ٞ

المػة الولَ الجُ ثغًب لإلمجصةهةت من دون لعِٙجٌة
ولّت " مػِم " لم ثجػؾ " ؿةرة " ا ً
بعا ُٖ ًغا الٍّم َٖ ..ةخوةء ثػّٝؼًة ُٖ
الّم ٞوزعت من ِعطِ ٞلٌّة ً
شةمل بًةٚة ُٖ ِعى ٝ ,ةهت ثلًُ ٛ
المٗةزةى الجُ لم ثجٌٍّٚة  ..إهي " ٝػِم " َ ,بّع إهًٙةع ِوٌة دام لقٌػ
ِةد ً
ذاًبة إلٌّة ُٖ مٜةن ِملٌة الغي لم ِجرػا ِلَ الغًةب إلّي من ٚب! ٞ
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يبّّّة وٝةهي لم ِجّٔب!  ..و ٕٚامةمٌة ً
ً
ٚةال  :إزِٛ
ِبعو ِلّي المػ
ِةؿةرة ؟!
ُثصةوؿ إطٗةء الرثبةؾ والجّٜٗػ والقجّةؽ و ٞٝالورة الجُ ِبعاطلٌة
ِل ُجرّبي ِب ٜٞبؾةية ٚةالة  :الصمعهلل  ,اهت إزِ .. ٛوإِي ٝوت ٓةِب ّٖن
الٗجػة دي ٝلٌة ؟!
ٝػِم  :اهة ٍِٝؽ  ..اثٗولُ واهجُ ثّػُٖ ٝوت ٓةِب ّٖن بةلَبى.
ًٌِّّة البًةٚة الجُ ٝةن ِصملٌة ُٖ ِعى ِ ..بعو ً
زّعا اهٌة بًةٚة زٖةؼ ,
ولٜن الغًٍؿ الغي الةب "ؿةرة" َزّلٌة ثٍٙؿ  :إِي دى؟!
ٝػِم  :دٍِة ٖػشُ
هؼلت ِلٌّة الٜلمة ٝةلؾّٜن الغي ًِّن ُٖ ٚلبٌة ٖ ,جصت البًةٚة
لجٙػاًة وثجةٝع ً ًُ ٞشّٙٙة ام اهي ً
مةزشة ُِصةوؿ إؿجٗؼاز مفةِػًة ..
ِ
ولٜوٌة وزعت المػ ً
زعِة بّّع ِن المؼاح .
ِ
ٍلت ثوَػ إلَ ثل ٛالبًةٚة ِلدٍاهُ َثمػ ِلٌّة ٝةلؾوٍات شجَ ٚةيٌّة
ً
ٚةال ِ :ل ِن إذهً .. ٛؾجوَ اقٍٖ ُٖ ٛالٗػح .
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ثل ٛاللصَة َثظلت ِن ُ ٞٝقُء ُٖ ِٙلٌة وإؿجؾلمت إلَ مفةِػًة الجُ
دّٖجٌة ثؾةلي والعمٍع ثجؾةٚى من ِّوٌة ِ :بجصبٌة؟!
ُِرّبٌة ُٖ بػود ِ :مـ مٌم ٝ ..عى ٝعى ٖٙعت الم ٞإهُ اثرٍز اللُ بصبٌة
!
ٝةن ثل ٛالرملة ايٗةت هةر ٚلبٌة ً
ٚلّل بةهي لم ُِصب ؿٍاًة  ..ممة دٌّٖة
ان ثٍٙؿ ُٖ ًعوء  :بؽ ٝ ..عى ًجَلمٌة مّةؾ !
ِوعُٖ " ٝػِم " ً
ٚةال ُٖ ٓوب  :وإهجُ مَلمجوّـ مّة ُٝ؟؟؟؟!
ٝةلًٗلة المّٔػة َبٜت من إرثٗةع لٍثي خم ٚةلت وًُ مؾجمػة ُٖ البٜةء
 :اهة طٗت اطؾػؾ .
ٝػِم  :ودلٍٚجُ ٝؾبجّوُ  ..إهجُ اهةهّة دمػثّوُ .
ثمػخ وثٍٙؿ بةّٝة  :بؽ اهة بصب. ٛ
ٝػِم  :إِي ؟!
مةزاؿ ُالبٜةء والوّٕ ُِؾًّػان ِلٌّة َٖجٍٙؿ  :بصب .. ٛبصب ٛوهللا
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بصب. ٛ
ٝػِم  :بجصبّوُ ِبةى هجرٍز وهّّـ شّةة يبّّّة زي اي اثوّن بّصبٍا
بّن .
ؿةرة  :مـ ًٙعر .
ٝػِم  :لّي مـ ًجٙعري الوةس ٝلٌة بجصب و بجّّـ يبُّّ وبجٙعر .
ثصةوؿ ان ثلجٙى اهٗةؿٌة الجُ ِظوٌٙةا البٜةء ٚةالة  :بظةؼ  ..بظةؼ
ِةٝػِم .
ٝػِم  :اهة ِمػي مةِملت شةزة ثظلّ ُٜثظةُٖ !!
ؿةرة  :بؽ  ٞٝالعهّة طٍٖجوُ  ,اهت ِمػؾ مة ًجٍٜن شبجوُ ٚع ابٍِة ,
وابٍِة بّصبوُ بؽ مٜٗػش ّٖة وٝةن بّظٍن امُ  ..وِمػؾ مة ًجصبوُ ٚع
امُ اللُ بػدى ؿةبجوُ وراشت اثرٍزت  ,وِمػؾ مةًجصبوُ ٚع اطٍِة اللُ
ؿةبوُ وؿةٖػ  ..بجصبوُ  ..بؽ ممٜن ثٍزّوُ .
مؼٚت ٚلبي ِبٜلمةثٌة ودمٌٍِة الجُ لم ثجٍٝ ٕٚةلًٗلة المّٔػة  ,اٚجػب
موٌة وهمٌة إلّي ً
ٚةال  :وإهجُ ِةرٖة بػدى إن العهّة زت ِلّة زِ, ٛ
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وِةرٖة إهُ ِةِـ لٍشعي بػدى  ..إِجبػِوُ ٍِه ٛمن ربوة  ,ادِوة ٖػلة
واشعة هعاوي زػوح بّن .
ِوَػ إلَ ِّوٌة ً
ٚةال  :ثجرٍزِوُ ِةؿةرة ؟!
ثلجٙى اهٗةؿٌة خم ثوَػ إلّي وثٜٗػ خم ثٍٙؿ  :إهت بّجوُ وٖٜػت ُٖ
ّٓػي  ,بػدى وزّجوُ  ..اهة مـ ِةِؼة اثصم ٞذهب واشعة اهت وِعثٌة
بةلرٍاز .
ثبجّع ِوي وثًّّي ٌٍػًة خم ثٍٙؿ  :لء ِةٝػِم  ..ربوة ٍِٖ. ٛٙ
ِوّٗٝ " ٞػِم ً :
ٚةال  :اهجُ ازاي بجٙعري ثبُّّ وثٍزُّ ٝعى  ,من قٍِة
بجصبّوُ  ,ودلٍٚجُ مـ ِةِؼة ثجرٍزِوُ !!
ؿةرة  :طلص ِةٝػِم ٝػٗةِة .
ثمصُ دمٌٍِة وثصةوؿ الجٍِ ٕٚن البٜةء ٚةالة  :اثٗو ٞاهة ِوعي قٔٞ
.
ِوَػ إلٌّة ِبصؾػة وٓوب خم ِٔةدرًة دون ؿلم  ,و ِبمرػد طػوزي ثٍّد
بةّٝة بإهٌّةر خم ثلجٙى ًةثٌٗة ِلججصعث مُ " مػِم" ُثظبػًة مةشعث ,
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َٖجغًب إلٌّة " مػِم " بّع إهجٌةء " رِم " من اداء اإلطجبةر وثةطغًة
مٌّم إلَ الموؼؿ .
ثرلؽ " ؿةرة " ثب ُٜيٍ ً
ِل ُٖ اشوةن لعِٙجٌة " مػِم "  ,وثظبػًة
مةشعث اٝػدػ من مػة  ,وثَ " ٞمػِم " ثؾجمجُ إلٌّة دون ان ثم ٞشجَ
ثٌعا ً
ٚلّل َٖجٍٙؿ لٌة  :ؿةرة ٝ ..ػِم مـ ًّجرٍز ول ُٖ شع ُٖ شّةثي
ا ً
لل .
ؿةرة  :دٍِة الٗػح ُٖ الفوًة !
مػِم  :ؿٌ ٞاوي ثجّمِ ٞةؿةرة ِفةن طةيػ ِدبجلٝ ٛلمي .
ؿةرة  :يّب وًٍ ًّّم ٞمّةِة ٝعى لّي ؟!
مػِم ِ :فةن ثصؾُ اللُ اهجُ ّٖي دى  ,و ِجةٝع اهجُ بجصبّي ول لء.
ؿةرة  :وبّعِن ًّ ,م ٞإِي اهة دلٍٚجُ ؟!
مػِم ٝ :ػِم بّصبِ ٛةؿةرة  ,شػام ِلّ ُٜاللُ بجّملّي ّٖي وُٖ هٗؾ. ٛ
ؿةرة ُ :
مةِمػ ٝةن بّصب ٛبػدى ِةمػِم ورٖوجّي .
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مػِم ِ :مػ اهة اثٍزّت موي ٚبٝ ٞعة  ,بؽ اهجُ بجةطعي ٝػِم بغهب
هةس ًٍ مّّػٌٖمـ ول زٌِم  ..مُ اشجػامُ إهٌم اًل. ٛ
ؿةرة  :واهة ًّم ٞاِي دلٍٚجُ ؟!
مػِم ً :جٍٙمُ ثٔؾلُ وقِ ٛفةن ثةٝلُ وبّعِن ِهٜٗػ .
ثبجؾم " ؿةرة " ٚةالة ِ :ةؿلم  ..وٝعى المفٜلة اثصلت .
مػِم ً :ججص ٞبّع مة هةٍٚ .. ٞٝمُ ِلااا .
ثٍٙم " مػِم " إلَ المًبض ِلجصوّػ الًّةم  ,وثغًب " ؿةرة " لجٔؾٞ
وزٌٌة  ,وِوع ٍِدثٌة إلَ " مػِم " ثمػ امةم ٓػٖة " رِم " َٖجؾمٌّة ثٍٙؿ
 :للؿٕ ٝلٌة اِةم ومـ ًّوُٗ اٚةبل ٛبّع اإلمجصةهةت ٝعى ِفةن
ًجٍٜن طلمت شرة العروس  .....مـ ًٙعر اثمػؼ ثةهُ ٝػٗةِة إهُ
بٜعب ِلٌّة !
ثعؽ " ؿةرة " ٓػٖة " رِم " َٖجٍٙؿ ِلمن ُثصعخي بمٍت موظٗن  :يّب
ؿلم دلٍٚجُ .
ثٔل٘ الٌةثٕ ً
ؿػِّة خم ثٍٙؿ  :ادط. ٞ
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ثعط " ٞؿةرة " وثٔل٘ البةب ٖجٍٙؿ لٌة " رِم "  :إِي دى ؟! اهجُ بجًُّّ
!!
ثبجؾم " ؿةرة " ٚةالة  :ل ً
ابعا  ..اهة بؽ زّت اٍٚل ٛمػِم بجصوػ الّفة
.
رِم  :يّب  5دٚةِ٘ وًصمل. ٛ
ؿةرة  :رِم .
رِم  :هّم .
ُثٗةزبٌة " ؿةرة " ٚةالة  :اهة اؿٗة بؽ واهة مّعِة ِلَ اودث ٛؿمّجٛ
واهجُ بججٜلمُ ُٖ المٍبةِ. ٞ
ثػثب " ٛرِم " خم ثٍٙؿ لٌة  :ؿمّجُ اِي بةلَبى ؟!
ؿةرة  :مّن اللُ اهجُ بجٜلمّي وِةوز ِٙةبل ٛ؟!
ِؼداد إرثبةؾ " رِم " من الظٍؼ َٖجٍٙؿ  :ؿةرة ِ ..فةن طًػي مجٍٙلّـ
شةزة ِلمػِم .
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ؿةرة  :ومن امجَ وُٖ اؿػار بجؾجظبَ بّو ٛوبّن مػِم ِة رِم ؟!
رِم  :بمُ اهة ًظلك امجصةهةت وًصّٜل ٞٝ ٛشةزة بةلجٗمّ ٞبؽ
ِفةن طًػي ِٗو ٞؿػ بوة .
ؿةرة  :مّوّٗـ اٝعب ِلَ مػِم !!
رِم  :مجٜعبّـ بؽ مجٍٙلّلٌةش واهة اوِعؾ ًصّٜل ٞٝ ٛشةزة وهللا
 ,وؿةِجٌة هٙػر ًٍٙلٌة ول لء .
ؿةرة  :يّب اهة ِةِؼة اِػؼ مّن دى ؟؟
ثممت " رِم " ً
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :دى ٍِؿٕ ٝ ..ةن مػثبى ِبمصبجُ امٞ
هللا ِػشمٌة .
ثومعم " ؿةرة " من مةٚةلجي " رِم " خم ثٍٙؿ  :وؿبجُ العهّة ٝلٌة
وملّٙجّـ ّٓػ شبّب لصبج!! ٛ
ثممت " رِم " وثفػد ً
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :ؿةرة ِ ..فةن طًػي ٝلٌة اِةم
وًصّٜل ٞٝ ٛشةزة .
75

ِرغمِالحب
ب

ِٙةيٌّم لٍت مػِم من بّّع ٚةالة ِ :ةبوةت الّفة زةًؼ ِ .....ةمةزن .
ثػثب " ٛرِم " اٝػدػ خم ثٍٙؿ ِلؾةرة  :ؿةرة  ..اشلُٗ مـ ًجٍٙلُ لمػِم
شةزة لصع مة اٍٚلٌة .
ؿةرة  :مةقُ ِةرِم وهللا مةًٍٙلٌة شةزة لصع مةثٍٙلّلٌة اهجُ  ,بؽ اوؿ
مةثظلمُ امجصةهةت .
رِم  :شةهػ.
َثومصٌة " ؿةرة " ٚةالة  :رِم  ...امٝ ٞةهت اٝػجػ من اطج , ٛبلش
ٍِؿٕ .
ثعؽ " مػِم " البةب خم ثٗجصي وثعطٚ ٞةالة  :اهجم بجػٍٓا ُٖ اِي ؟
ثػثب ٛرِم خم ثٍٙؿ مةزشة  :بػطم ِلٌّة ِةمّػو .
مػِم  :يّب ِل الّفة زةًؼ .
ِغًبن ِلجوةوؿ الّفةء  ,وثغًب " ؿةرة " إلَ موؼلٌة وثَ ٞثٜٗػ ُٖ ٞٝ
مةشعث  ,وِفٔلٌة ٝػدّ ًػا امػ " رِم "  ..ولٜن مةزالت ثصجٌٗ ِبؾػًة ِلَ
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الػٓم من اهٌة ثفّػ بةلغهب ثرةى" مػِم " .
َٖمن الظّةهة ان َهظُٗ ِن العٚةاوة طٍايػهة واقّةء ثمدلوة  َّٕٜٖ ,لوة
ان هظُٗ ِوٌم مةًٍ زؼء موٌم ؟!
لم ثفّػ " رِم " ِب ُّٙعة الغهب مد " ٞؿةرة " ب ٞمة ٝةن ِفٔلٌة ًٍ
الظٍؼ الغي ِجمل ٛموٌة َ ,ثّٔػت ٝػدّ ًػا َٖبّع ان ٝةهت ثٜػى الٜغب ..
البصت ثّجةدى و ٞٝمة ِفٔلٌة ًٍ ان ل ُثٗوس !
مفٍار ال لٕ مِّ ٞبعا ِبظًٍة  ..والٜبةاػ ثبعا بةلجٌةون ُٖ الٔلًة!
ل اشع ِّلم الفٍّر بةلغهب مد "ٞرٌِةم " الجُ َثصٍلت شّةثٌة إلَ مة
ُِفبي الرصّم  ,لم ثوجٌُ الظلٖةت مُ زوزٌة َٖ ,ػجبعا موغ بعاِة الٍّم
فّػ ً
ثفّػ وبٍٙة اهي لم َِّع ُِصبٌة  ,مدلمة َث ُ
وشجَ الوٍم  ..بةثت ُ
ثمةمة ان
ِ
َ
فٔلي ِوٌة  ,ولٜن مة َِرّلٌة َثجصمً ُٞٝ ٞغا لم َِ ُٜن
ًوةؾ من ًُ ث ِ
الصب  َُٖٗ ..بّن المٍر بػٓم ُ
ُ
الصب ل هؾجًُّ َالجصم ,, ٞامة مة ِربػ
ِ
صمُِٙ ًٍ ٞعة الغهب ِثرةًي َ ٌَُٖ ..ث ُ
" رٌِةم " ِلَ َالج ُ
فّػ اهٌة الرةهّة
وِةالجي وؿّؼداد ًغا الفٍّر ِبعاطلٌة إذا َثػُٝػجي  ,لغلٝ ٛةهت
ِلّي ًٍ ِ
ُمربػة ِلَ ِعم الػشّ. ٞ
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واؿٗةى ِلَ اطًةء ُهّ ٜػٗػًة بمة ًُ اٝبػ ِموٌة وُٖ الوٌةِة َه ِرع اهٗؾوة
هّّـ ِبظًّبة اٝبػ ل َهؾجًُّ َثٜػّٗػًة !
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الٗم ٞالظةمؽ
______________
ُ
وِب َٙالصب
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ٍِهّي : 4102
لّؽ ُ ٞٝمن َِػشَِ ٞوة ِػشِ ٞب َرؾعى َٖ ,ةلٜػدّػون َِّّفٍن مّوة دون
ان َِفّػون بوة او َهفّػ ِبٌم  ,وٝةن ارو ِاشٌم ٚع َرشلت !
زؾةدًم َوِّّفٍن ُٖ ُٚلٍ ِبوة ,
ِلَ ِٜؽ الٜػدّػون الغِن َرشلت ا ِ
َوثّّـ ارو ِاشٌم ُٖ الغٝػِةت الجُ َز َمّجوة ِبٌم موغ زمن !
ًغا ًٍ الفٍّر الغي َثمل ٛمن " َمػِم " ِوعمة َزلؾت ُٖ ٓػٖجٌة ثٍّد
بةلغٝػِةت مُ المٍر الجُ َث َ
رمٌّة ِبٍالعٌِة واطٍاثٌة ِِوعمة ٝةهٍا لٔة ًرا ,
ٝم ٝةن قٍّر ممجؼج َبّن ُشؼن وإبجؾةمة  ..إبجؾةمة ِلجل ٛالغٝػى الجُ
َزلبت مٌّة الطػى والطػى ,
ُ
وشؼن ِلٗٙعان من َزمّجوة ِبٌم ٍَٖ ..العٌِة ٚع َرشلٍا  ,واطجٌة " رٌِةم "
َ
ُ
فٔلي شّةثي ,
َرشلت من شّة ِثٌم  ,و" مةزن " و " رِم " ِ ٞٝموٌم ث ِ
البصت ٚلّلة ً
زعا الوٚةت الجُ َث َ
رمٌّم !
ولٜن َ ..رٓم َ ٞٝالمؾةٖةت والبّع ِن الِّن  ..مةزالت الٙلٍب ٚػِبة ,
ومةزاؿ الصب ً
بةّٚة ٌّٖة !
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لم َث ُٜن ُٚلٍب " َمػِم " وِةالجٌة ًُ الٍشّعة البةٌّٖ ُٚة الصب ,بٞ
ً
ًُوةؾ ٚلٍب لم َثّٗ ٞقّائ ُٖ الٗػاؽ ؿٍى ان َثبِ َٙةقٙة وثجّٙن بةن
الّف٘ ِؼداد ٍُِ ٞٝم ٌّٖة  ,مدٚ ٞلب " ٝػِم " الغي لم َِمػ ً
ٍِمة دون
َ
ان َِجغٝػ شبّبجي "ؿةرة" ُوِؤٝع ِلَ َٚلبي اهي لٌة ُوِصػم ِلّي ان َِوَػ
ِلّٔػًة .
لم َثٜن اِةم ٝػدّػة الجُ َإبجّع َِوٌة ٌّٖة َ ,ولٜوٌة ٝةهت يٍِلة ً
زعا ..
ٚةؿّة  ,إهجٌت ِبٌؼِمة ٝبػِةاي الغي َدّٖي ان َِغًب إلٌّة ُٖ َِملٌة
خةهّة .
ُ
لٍس " ؿةرة " ُٖ َِملٌة مُ " َمػِم "  ..إلجٗجن إلَ لٍت البةب ,
اخوةء ز ِ
وإذ ِبٌة ثػاى َِصمَِ ُٖ ٞعى شّٙبة ًعاِة ,
ٍلت ثجًلُ إلّي ُٖ لمت شجَ ٚةؿ  :اهة ٝعاب .
ثوَػ إلَ " مػِم " الجُ مةزالت ُم َجّربة من المػ  ,خم ثوَػ إلّي ً
خةهّة ,
ِ
ٍَّٖٙؿ  :اهة من ؿةِة مة ِِػٖجَ ٛمٜٗػثـ اثرٍز ّٓػؾ .
مةزاؿ الممت ًٍ رد الّٗ ٞمن َالٗجةثّن ٍَّٖٙ ,ؿ  :اهة المػة اللُ ٖةثت
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ُٝوت مـ مجةٝع إهجُ بجصبّوُ ول لء َ ..بؽ اثةٝعت  ,واثةٝعت إن اهة
َٝمةن َب ِصب , ٛوِفةن ٝعة اهة طعت ٚػار بةلوّةبة ِوُ وِو ٛإن اشوة
لزم ِهجرٍز .
َ
لمجٌم بإبجؾةمة " َمػِم "  ,ورد ؿةرة ٚةالة :
ثل ٛالرملة ٚع ًّٚت ِ
هّم !
مّجّي  ,ودى مـ ِػض ول يلب  ..دى َٖػض !
ٝػِم  :اللُ ِؿ ِ
َثٍّد " ؿةرة " إلَ َل ِمجٌة من َزعِع ٍَّٖٙؿ  :إِملُ ِشؾةب ٛإن إهجُ ِلَ
ذمجُ !
ِ ًُٙلمجٌة خةهّة ِلجػد ِبغات الػد ٚةالة  :هّم !
ُلّرّبٌة ب َوٗؽ َردى ً
ٚةال  :اللُ ؿمّجّي  ,ودى مـ ِػض ول يلب بػدى ..
ِ
دى ٖػض !
َِممت خٍاهُ خم ِؾجٜمٝ ٞلمي ً
ٚةال ٖ :ػض إثٗػض ِلّوة من ٍُِم مة
َٚلب ٛهٍى ِصبوُ  ,مـ الِمةؿ بةلوّةت ُ ,
وشبوة هّجي زٍاز ِ ,بةى ِلَ
ذمجُ ول مـ ِلَ ذمجُ ؟!
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ثوَػ إلَ " مػِم " َٖجوصٜةن ً
مّة خم ثٍٙؿ  :وبةلوؾبة ِللفٌٍد واإلقٌةر
؟!
ٝػِم ِ :فٌع ِلّوة ُ ٞٝإثوّن زِوة  ,وبةلوؾبة لإلقٌةر َٖ ٜٞالعهّة ِثّػؼ
إهُ َبصب ٛوِةِؼ اثرٍزؾ .
خم ِوَػ إلَ " مػِم " ً
ٚةال  :مـ إهجُ ِةرٖة ؟!
ثبجؾم " مػِم " وثوَػ إلَ " ؿةرة " وثرّبي ٚةالة  :وِةرٖة إن ًُ ٝمةن
ِبجصب. ٛ
َِٗجس شّٙبة الٌعاِة الجُ ِصملٌة ِبّعى ُلّظػج ِموٌة بًةٚة ِلعٍِة شٗٞ
زٖةؼ َٖ ,جوَػ إلٌّة بإهؼِةج ِل َج ُغٝػًة مة َشعث من ٚب , ٞولٜوي َِٗجصٌة
ؿػِّة ً
ً
ٚةال  :دي دٍِة ٖػح ِلٌّة إؿمُ وإؿم ٛمـ ٖةهٌّٖ ٞة ّٓػ
ِثصعدي المٜةن والؼمةن وبؽ .
عاطلٌة طةثم
خم ُِظػج من الصّٙبة ِلبة لّٔػة  ,وِٗجصٌة امةمٌة ِل َجرع ِب ِ
طًبة .
َثبجؾم و ِبغات الٍٚت ُثصةوؿ ان ُثظُٗ إبجؾةمجٌة ِوي َّٖٙ ,جػب ِموٌة دون
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ان َِجصعث َوِمؾِ ٛعًة ِوُ ِبٌة الظةثم  ,خم ِوَػ إلَ َِّوٌة و ُِٙبٞ
َِعًة ً
ٚةال :مبػوؾ ِة اشلَ ِػوؿة ُٖ العهّة .
مةزالت ُٖ لمت وذًٍؿ َِموٌّة من الصعِح ٍَّٖٙ ,ؿ ِ :ل ِن إذهٜم .
َِؾجٜم ٞوًٍ ً
ذاًبة إلَ البةب للظػوج ً :ؾجوَ مو ٛثلٍّٗن ُثٍٙلّلُ
ًِجّملُ الٗػح إمجَ  ,ولٍ اثةطػثُ ًجلّٚوُ زةي مّةِة المةذون
والٗؾجةن البّن وًصًٚ ٛعام المػ الٍا ُٚثةهُ .
ِِ ٕٙوع البةب خم ِلجٗت إلٌّة ً
ٚةال ِ :لَ ٖٜػة  ..اهة بصب! ٛ
ُِٔةدرًم َوِغًب ثةرٌٝة ثجبةدؿ الوَػات مُ الظةثم الغي وهّي ُٖ ِعًة
 ,خم ثوَػ إلَ " مػِم " ٚةالة  :إِي دى !  ًٍ ,اهة ٝعة بّٙت ِػوؿة ؟!
خم ثوَػ إلَ الظةثم ٚةالة  :اهة إثظًبت !!!
ُ
ثٔمػًة " مػِم " ُوثٙبلٌة ٚةالة  :اي هّم  ..ودلٍٚجُ اهة لةشبة الّػوؿة
واشلَ ِػوؿة ُٖ العهّة .
خم ثمةزشٌة ٚةالة  :لصّس هةس مبجرّـ ّٓػ بةلمػ الٍا , ُٚمة ٝةن من
الوؿ بةلغوؽ اشؾن !
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مُ ِثل ٛالٗػشة الّٔػ ُمجٍّٚة َ ,ثّٔػ ممّػ شّةة " ؿةرة " مُ
ٝػِم " َٖ ..بّع ان ٝةهت َثظفَ ِثل ٛالظًٍة  ,ثةٝعت اهٌة الظًٍة
َ
الزم ُٖ ٞالصّةة  ,وٝةد ان ٍَِٗثٌة الٜػدّػ من لغات الصّةة لٍ لم ُثٙبٞ
ِلٌّة .
لم َث ُٜن َٖػشة " َمػِم " ثظجلٕ ِن َٖػشة " ؿةرة "  ,بٝ ٞةهت َثفّػ
وٝةهٌة ًُ الّػوس ُ َٖ ,موغ َٖجػة يٍِلة لم َثفّػ " مػِم " ِبؾّةدة ثمل
ٚلبٌة مدً ٞغا الٍّم .
ِةدت إلَ موؼلٌة والؾّةدة َثمل ٚلبٌة  ,ولٜن  ..ؿػِةن مة َٖؾعت
ؿّةدثٌة وذلِ ٛوعمة ٝةهت ثمػ امةم ٓػٖة اطجٌة " رِم " َ
وؿمّت لٍت
ُبٜة ِاٌة ُالمػثُٗ الغي ُِد ٞٙاهٗةؿٌة ممة زّلٌة اؿػِت إلٌّة ٚةالة ُٖ ٖؼع :
مةلِ ٛةرِم ؟؟ بجًُّّ لّي ؟!
"

إرثبٜت " رِم " ممة زّلٌة ثٍٗٚت ِن البٜةء للصَةت وًُ ثوَػ إلَ
اطجٌة خم الٙت ِبوٗؾٌة بّن ذراٌِّة وإقجعت ُٖ البٜةء ُالمؾجمػ مُ
مصةولت مػِم ِلجٌعاػجٌة الجُ ٝةهت دون َزعوى ,
ُ
َ
طجٌة الجُ ٝةهت
وٍلت ثب ُٜبإؿجمػار شجَ ٓلبٌة الوّةس ُٖ اشوةن ا ِ
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ثػثرٕ من الٙل٘ ِلٌّة .
ثػٝػجٌة هةامة شجَ الٍّم الجةلُ الغي ٝةن اطػ اِةم إمجصةهةثٌة لٌغا الّةم ,
واَِٙجٌة لإلمجصةن  ,ولٜن ِبعو ِلَ ِّوٌة البٜةء ً
زّعا وٝةهٌة اؿجَّٙت
ِلجب ُٜيٍاؿ اللّ , ٞشةولت ُٖ المبةح ان ثجٌٗم ِموٌة مة المػ الغي
َدٌّٖة ِل ُلبٜةء ِبجل ٛالًػِٙة  ,وٝةهت إزةبجٌة ُٖ إرثبةؾ اهٌة ثغٝػت
لعِٙجٌة ام ٞومة ٝةهٍا َِّٗلن ً
ً
إؿجّعادا للًّلة .
مّة
ً
واهصة ً
َلم ثٜن إزةبجٌة ُمٙوّة ا ً
زعا
بعا وطةلة لمة َِبعو ِلٌّة من إرثبةؾ
َ ,ولٜن ّٝةدثٌة " مػِم " ارادت ان ُثمعٌٚة ُ َٖ ,
ةلصب َِعّٖوة إلَ الدٙة
الجُ ل شعود لٌة مُ من ُهصبٌم .
ذًبت " رِم " إلَ إمجصةهٌة  ,وذًبت " َمػِم " إلَ َِملٌة وًُ َمفٍٔؿ
بة ِلٌة مُ " رِم "  ,وِلَ الػٓم من اهٌة ارادت ثمعٌِٙة  ,ال اهٌة بعاطلٌة
ُِؼاولٌة الف ٛالغي َِرّلٌة ل ثّلم ً ًُ ٞلةدٚة ام ٝةذبة !
لشَت " ؿةرة " مة َِبعو ِلَ " مػِم " من إهؼِةج وٚل٘ ٖؾةلجٌة ٚةالة :
مةلِ ٛةمّػو ؟!
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شةولت " مػِم " ان َثظُٗ مة ُِمّبٌة من ٚل٘ شجَ ل َثٗؾع ٖػشة
لعِٙجٌة الّػوس ٚةالة  :مّٗـ ِة شبّبجُ  ,لعاع بؽ .
ؿةرة  :ل مـ لعاع  ,اهجُ ؿػشةهة يٍؿ مة اهة بٜلم ٝػِم  ,ومـ
بجػطمُ ِلّة زي ِةدث .. ٛاهجُ ًجظبُ ِوُ ول اِي ؟!
مػِم  :ل ً
يبّة  ..بؽ مٜوجـ ِةِؼة اهٜع ِلّ. ُٜ
ؿةرة  :ل ِةؿجُ هٜعي  ,مةل ٛبةى  ..ا ّٝػ ػ ػ ػػع ممّبة ِبظمٍص ُِمػ.
مػِم  :ل ِمػ مٌَػش ثةهُ ُٖ شّةثوة ا ً
لل  ,دي رِم !
ثممت " ؿةرة " ً
ٚلّل ُمجغٝػة الصعِح الغي دار بّوٌة وبّن " رِم "
ِوعمة ٝةهت ثؼورًم ُٖ اطػ مػة  ,خم ثٍٙؿ وًُ مجلّدمة ُٖ الٜلم :
مةلٌة ٚ ًُ ,ةلجل ٛشةزة ؟!
مػِم ِ :ةرِجٌة بجٍٙؿ  ,امبةرح لّٙجٌة بجّّى ِب ُصػٚة اوي !
ِبعو الٙل٘ ِلَ " ؿةرة " مجؾةالة  :لّ ػ ػ ػػي ؟!
مػِم  :مّػٖـ  ,بجٍٙؿ ِفةن إٖجٜػت ام ٞلصبجٌة !
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ؿةرة  :يّب وإهجُ اِي اللُ ٚل ٛٙمن ٝعة ؟!
مػِم ِ :ةؿةرة دي مًّّجـ ِلٌّة ٝعة لمة ِػٖت اهٌة مةثت ٝ ,ةهت
بجّّى ِبصػٚة اوي اوؿ مػة اقٌٍٖة ٝعة !
ثممت " ؿةرة " ُوثٜٗػ خةهّة ُٖ امػ " رِم " والصعِح الغي دار بّوٌم
ُٖ خم ثٍٙؿ ً ًُ :جظلك امجصةهةثٌة إمجَ ؟!
مػِم  :إهٌةردة ٝةن اطػ ٍِم .
ؿةرة  :يّب اهة اهٌةردة ًػوح مّة ُٝوًصةوؿ اّٚع ارطم ِلٌّة قٍِة
واِػؼ مةلٌة  ,مجٙلّٙـ بؽ .
مػِم ِ :ةرب ٍِٜن طّػ ِةؿةرة ٚ ,لبُ اثٙبن اوي من امبةرح .
ؿةرة ِ :ة بوجُ بًلُ وزُ ٚلبِ ٛلَ اطٍاث ٞٝ ٛقٍِة  ,طلص ٝبػوا
ِةمّػو  ,وبّعِن ِةؿجُ لٍ ِةِؼة ثٙل ُٙاثرٍزي وًةثُ ِّةؿ ثٙلِ ُٙلٌّم
.
ثوص " ٛمػِم " ٚةالة  :قٍُٖ مّن اللُ بجٍٙلُ اثرٍزي  ,داهجُ لؾي
اوؿ امبةرح ....
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ثٙةيٌّة " ؿةرة " ٚةالة مةزشة  :لٍ ؿمصجُ  ..اهة مجٍلعثـ ّٓػ امبةرح ,
اي ٍِم ٚبٝ ٞعى اهة مّفجٍش .
ثوصَ " ٛمػِم " ٚةالة  :بػٝةثِ ٛةّٝمٍ !
ثجموُ " ؿةرة " اإلهؼِةج ٚةالة  :اهة بؽ اللُ اٍٚلي ّٝمٍ لٍ ؿمصجُ
مػِم  :ثمةم ِةٖوعم  ,بػٝةثِ ٛة اؿجةذ ٝػِم ً ..ة  ..شلٍ ٝعة ؟!
ثػثُٗ هصٜةت " ؿةرة " مُ " مػِم " من ثبةدؿ المؼاح الغي َزّ" ٞ
مػِم " ثجػؾ ُشؼهٌة وٚلٌٙة َوثّّـ ِثل ٛاللصَةت مُ ؿةرة.
مٌمة ٝةهت الٌمٍم ومٌمة َزلبت لوة من اوزةع َ ..ثب َٙالمعاٚة ًُ
ُالمؾٜن الٍشّع ل ٜٞممةِب الصّةة  ,ولصَةثوة مُ اللعٚةء ًُ
الؾّةدة الجُ ُثفّػ ُ
ًٍوي امةمٌة !
الصؼن ِب ِ
مػت ؿةِةت الّم ٞشجَ إهجٌت  ,وذًبجة ً
مّة إلَ موؼؿ " مػِم " ,
وذًبت " مػِم " ِلجرٌّؼ الًّةم ُٖ المًبض  ..بّومة ذًبت " ؿةرة "
ِلجرلؽ مُ " رِم " ُٖ ٓػٖجٌة  ,وبّع دٚةا٘ من اللٌٍ والمؼاح بعات "
ؿةرة " الصعِح ٚةالة  :ادِ ُٜطلمجُ إمجصةهةت اًٍ  ,إشّٜلُ بةى  ,إِي
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ًٍ المٍهٍع !
ثممت " رِم " ً
ٚلّل خم ثبعا ِّوٌة ِبجٍِٜن العمٍع الجُ ُثصةوؿ إطٗةاٌة
َٖجٍٙؿ " ؿةرة " ُٖ ٚل٘  :مةلِ ٛةرِم ؟!
ثرّبٌة " رِم " بمٍثٌة ُالموٜؾػ ٚةالة  :مّٗـ ِةؿةرة .
ثصةوؿ او ثبعو يبّّّة وثؾجٜمٚ ٞةالة  ًٍ :المٍهٍع اللُ ٚلجلِ ٛلّي
بؽ  ,وطلص إهجٌَ .
ؿةرة  :إهجٌَ ؟!
ثؼداد هبػة إهٜؾةر " رِم " ِلجٍٙؿ ِب ُبًئ من الجّٜٗػ ُٖ ذات اللصَة  :اى
 ,إهػ ثػ ًػ ي  ,إهجٌَ ِةؿةرة .
ؿةرة  :إهجُ شبجّي اوي ٝعة ؟!
ثبجؾم " رِم " بإبجؾةمة َثؾظػ ٌّٖة من هٗؾٌة ٚةالة  :شبّجي ! ِ ,ةرِجوُ
ُ
مةٝوت .
ؿةرة  :رِم  ..اي بوت ُٖ ِؿوِ ٛبجمػ ِب َجرػبة لّبة  ,بؽ لعّٚوُ
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البوت الفةيػة لزم ثجّلم ِموٌة ٍِٝؽ  ,وإهجُ قةيػة اوي وًججّلمُ
ٍِٝؽ اوي اوي .
خم ثٙجػب موٌة َثٔمػًة وثٍٙؿ ٍٚ :لُ الصمعهلل ِةرِم إهٌة زت ِلَ ٚع
ٝعة.
ثجؾةٚى العمٍع من ِّن " رِم " دون ان َثفّػ خم ثٍٙؿ ِبمٍثٌة الصؼِن
 :الصمعهلل .
َ
ُثصةوؿ " ؿةرة " ان ُثّٔػ الصةلة المؼازّة الؾّبة لػِم ٚةالة  :لصّس
ِةبت إهجُ  ,مّٗـ مبػوؾ ؟!
ُثبػز طةثم الظًبة امةم ِّوٌة َٖ ,جٍٙؿ رِم  :دى برع !
ثبجؾم " ؿةرة " ٚةالة  :اٍِة برع  ,بؽ ٝلي بةلمعٖة .
مةزالت هبػة ُ
الصؼن ثظجػؽ لٍت " رِم " ِوعمة ٚةلت  :مبػوؾ ِة شبّبجُ
.
ثمةزشٌة " ؿةرة " ٚةالة ٌّٖ :ة شٙع َمبػوؾ دي  ,بؽ ً
ِمٍمة ِةؿجُ اشب
ِ
ايمو .. ٛاهة ُٝوت زٍِِ ُٖ ٛم من الِةم مرػوشة ٝعة بؽ ُٖ الطػ
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ربوة ٍِهوُ ِبصع اشؾن من اللُ ثموّجي .
ثبجؾم " رِم " خم ثٍٙؿ ُٖ شؼن  :للؿٕ ِمـ ُ ٞٝشةزة ِبججٍّض !
ثجّرب " ؿةرة " من ثل ٛالٜلمة الجُ ٚةلجٌة ِرِم َٖجٍٙؿ  ًٍ :إهجُ شبجّي
للعرزة دي !!
ُثصةوؿ " رِم " ان ُثظُٗ مة َثصملي من ُشؼن ُٖ إبجؾةمة ممًوّة ً
زعا
وثٍٙؿ  :ؿّب ٛموُ اهة  ,إشّٜلُ ِن الّػِؽ ُالمٌم .
ثوص " ٛؿةرة " خم ثبعا ُٖ ان ُثظبػ " رِم " ٚمجٌة مُ " ٝػِم " موغ
البعاِة ُ ,مصةولة ان َثوؼٌِة من ِثل ٛالصةلة الصؼِوة الجُ َثجملِ ٛموٌة .
اخوةء الصعِح بّن " رِم " و " ؿةرة " ٝةهت " َمػِم " ُٖ َالمًبض ُثمةرس
ًٍاِجٌة ُالمٗولة وًُ ان َثًٌٍ ِلمن ُثصبٌم  ,ولٜن ثجٗةزئ بػهّن زػس
الموؼؿ ُٖ َوٚت لم ثجٍ ُٚان ِةثُ ّٖي اشع وطةلة ِلٍزٍد اطٌّة " مةزن
" ُٖ الموؼؿ َ ,ثغًب َوثٗجس البةب ِلجرع ُاطجٌة " رٌِةم " َِبعو ِلَ وزٌٌة
ُ
الصؼن َوثصمَِ ُٖ ٞعًة
شّٙبة َثبعو ان ِبعاطلٌة ملبؾٌة  ,ث َجّرب " َمػِم " من ا ِمػًة َومٌَػًة
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َٖجٍٙؿ ُدون ُمٙعمةت من الٙل٘ الغي ًَرم ِلَ ٚلبٌة  :مةلِ ٛةرٌِةم ؟!
"
ٝةهت العمٍع ًُ الٍشّعة الٙةدرة ان ُثّبػ ِن مة َثفّػ بي
رٌِةم " ٖ ,إهٗرػت ُ
بةلبٜةء َوٓ َمػثٌة مػِم خم ادطلجٌة إلَ َالموؼؿ ُمصةولة
َثٌعاػجٌة .
لم ُثٜٗػ " مػِم " َ
وٚجٌة ُٖ ثلُ ٛالمعة الجُ َإبجّعت ٌّٖة َوثظلت َِوٌم "
ُ
فٔلٌة ان َثوؼع ًغا ال لم الغي َدُٖ ُاطجٌة إلَ
رٌِةم "  ,بٝ ٞةن  ٞٝمة َِ ِ
اإلهٌّةر ِب ِجل ٛالًػِٙة .
ً
ظغلوة ُالمٙػبٍن َوِجػٍٝهة هّةؼ امةم مة َهصملي
َالّٚ ٞٙةؿُ داامة ِِوعمة َِ ِ
ُ َ
ولٜوة َهظغؿ الُّ ٞٙ
ّ
هػى
ِّّوٌم
ا
ُٖ
ٌم
هّٗ
وعمة
ِ
ٍاى
وٚ
,
ٌم
ل
من شب
ِ
ِ
ِ
َٖ ,ب َُ ٜٞبؾةية مٌمة إبجّعت المؾةٖةت ِبُ َٙ
الصب ُٖ ُٚلٍبوة َم ُٜوٍن
ِ
ُ
ِلجل ٛاللصَةت الجُ َ
ِوعُٖ ٌّٖة ِل َّجصع مُ ٍٚة َِِ ٙلوة ل َوج ِصع َمُ َمن ُهصب
ِلَ َممةِب الصّةة ِ ,لَ الػٓم من اهٌة ُٖػلة لإلهجٙةم بةإلثصةد مُ
الصب  ,ان ُثّّن َمن ُ
ٚؾٍة العهّة ِلٌّمَ ,ول ِٜن ً ..غا ًٍ ُ
صبٌم ِلَ
ث
ِ
ً
َ
ظغ ُلٌم َمٌّة !
طغلن الصّةة َ ..بعل من ان ث ِ
لم َثجصعث " رٌِةم " ِبفُء ؿٍى اهٌة َثصجةج إلَ الػاشة الجةمة َ ,وثػ َٝػجٌة
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َ
َ
" مػِم " ُٖ ُٓػٖجٌة ِل َج َ
ؾجػِس  ,ول ِٜن " َمػِم " لم َثجغوؽ الػاشة ُٖ ِثلٛ
داامة  ,و مة زادًة ً
َاللّلة ُ ٌَُٖ ,ثٜٗػ ُٖ شةؿ ُاطجٌة " رِم " الفةردة ً
ٚلٙة
ِ
ِ
ِ
ٌَػ " رٌِةم " الغي ل ُِبفػ بةلًمةهّوة ا ً
ًٍ َم َ
بعا .
ِ
ٍلت " مػِم " ُمؾجَّٙة يٍاؿ اللَّٖٙ ٞػرت ان َثغًب ِل َج َ
ًم ِبن ِلَ
اطٍاثٌة ُوًم هة ِامّن َ ,
ذًبت إلَ " ِرِم " الجُ ٝةهت َثمًوُ الوٍم  ,خم
إلَ " مةزن " الغي مةزاؿ َِعرس  ,واطّ ًػا " رٌِةم " الجُ وزعثٌة زة ِلؾة
َثب ُٖ ُٜالَلم ٖٙةلت لٌة ِ :لؾي مـ ِةِؼة ِثجٜلمُ ؟!
ٍثوُ َ
بةلبًُء !
رٌِةم  :شةؿة إن ُٖ َزب ٞزٍاِة ِلَ ٚلبُ ِب َّم ِ
َثغًب " َمػِم " إلٌّة َوث ُ
ٔمػًة ٚةالة  :إشّٜلُ ِةشبّبجُ مةل ٛ؟!
َ
ثبعا " رٌِةم " َثػوي لٌة مة َشعث مُ َزو ِزٌة " ًِفةم " ُٖ ِثل ٛاللّلة
والغي َدٌّٖة إلَ الظػوج من َالموؼؿ دون ٍَِدة ٚػِبة !
( ٖلش بةؾ)
للظػوج بّع ان ٝةن ً
َثرلؽ " رٌِةم " ُٖ َموؼلٌة َٖ َجرع زوزٌة َِؾجّع ُ
ِةاعا
ِ
ِ ِ
من الظةرج موغ اِ ٞٚمن ؿةِة  ,ممة ا َزِرٌة ودٌّٖة ان ثٍٙؿ  :إهت
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ًَجظػج ثةهُ  ,مـ لؾي زةي من بػا ؟!
ُِرّبٌة بةلل مبةلة الجُ البصت ُزؼء موي ً
ٚةال  ًٍ :إهجُ ِةِؼة شةزة ؟!
ِ
ِ
َثوِّٗ " ٞرٌِةم " ٚةالة ِ :ةِؼة اشؽ إهِ ٛةِـ مّةِة  ,ممٜن؟؟!!!!
َِوَػ إلٌّة ب َوَػة َثٜةد ان َث ُٙجلٌة  ,خم ٍِٙؿ  :بلش َ
هجٜلم ُٖ اي ِجةب ِة
ِ
رٌِةم  ,طلّوة ِةِفّن  ٞٝواشع ُٖ شةلي و ِمػِصّن بّن وطلص
اشؾن .
عِدي َٖجٍٙؿ ِّ :وُ إِي ؟! ًَ ,وّّـ بّٙت
َثجّرب " رٌِةم " ِمن َش ِ
شّةثوة ٝعة ؟!
ًفةم  :شةزة زي ِٝعة .
َثوّٗ " ٞرٌِةم " َوثػُٖ َ
لٍثٌة ٚةالة  :شػام ِلّ ٛاللُ ِبجّملٍا ّٖوة دى ,
ِ
إهت ِب ِج ِٙجُ ٞشبوة .
ِوَػ إلٌّة وِؾظػ من شعِدٌة ً
ٚةال ُ :شبوة َ , ! ..م َّجٙعش إهُ بّٙت
َ َ
ِةرٌِةم .
بّػؼ ا ِشب ِ
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ُ
ُ
فبي َؿٜػات َالمٍت  ٌَُٖ ,لم ُثصب
ثٜةد ِثل ٛالٜلمة ان ث ِ
فّػًة بةلم ِ ِ
رز ٞؿٍاى موغ ان َه َ
ورت َٖ ,جٍٙؿ ُمصةولة ان ُثلمم اإلهٜؾةر الغي
شعث ِبع ِاطلٌة ِّ :وُ  ..إهت َ ..مبٙجـ ِ ..بػجػ  ..شػبن  ..ػُ؟
ِلَ الػٓم ِمن َُ ٞٝالجّّٔػ الؾُء الغي َشعث ّٖي ال اهي مةزاؿ َِ ٌَٗمة
َوِ ُ
هٌّٗة ٍَّٙ َٖ ,ؿ لٌة  :رٌِةم ..
فّػ ِبلصَةت ِ
 ..إشوة ِمصجةزّن بػِِ ٛمن َبّن  ,اهة َم ِبٙجـ ِةرؼ اشب َهٗؾُ مـ
بؽ إهجُ َ ,مبٙجـ ِةرؼ اهة ممٜن اٍٝن َبصب ول لء !
َشةولت ان َثٔلب َهٌّٗة بجل ٛالٍٙة ُالم َ
مًوّة الجُ ُثٌَػًة ُٖ إرثٗةع
ِ ِ
لٍ ِثٌة ٚةالة  :واهة ِمـ ًمٍت من ّٓػ ُشب , ٛإثٗو ٞإهؼؿ  ,و ًَ ِجػزُ
ُمـ ًجلّٚوُ ُٖ البّت ِة ًِفةم .
ٝةن َ
زٍابي َِ َجلظك ُٖ َهَػات ولمت خم َِجػٌٝة َوِغًب !
َإهجٌت من َشعِدٌة إلَ " مػِم " وٚةلت َ :ملٙجـ شّٓ ٞػ إهُ لزم امفُ
.
َث ُ
ٔمػًة " َمػِم " اٝػدػ ُخم َثٍٙؿ  :اللُ ًٍ ّٖي دى يبُّّ  ,اللُ شمٞ
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ِمـ ؿٌِ ٞةرٌِةم .
رٌِةم  :اهة ِةرٖة إهُ اهة الؾبب ُٖ ُ ٞٝدى  ,بؽ َمٜوـ َٚمعي ٝ ..ةن
َ
ؾػثوة هٍٙي بّن مـ هٌٍِٙة ِلّوة اٝػجػ.
ِهٗؾُ بّع العهّة مة ِ ٝ
ً
وطمٍلة لٍ ٝةن ًٍ الؾبب ُٖ
َمػِم  :مّٗـ إهؾةن ٍٚي من ّٓػ امي ,
ِعم وزٍدًة ومـ ِةرؼ ًُ ً
الل ِةِفة ول مّجة وٍِٝؾة ول لء ,
ًِفةم ثّبةن ِةرٌِةم ومصجةج وٚت يٍِ ٞاوي ِفةن ِػزُ زي الوؿ
ومـ ًّػزُ .
َ
ٝةهت ٝلمةت " َمػِم " ٚةؿّة ً
زعا ِلَ " رٌِةم " ول ِٜوٌة شةولت ان
ُثظٕٗ ِوٌة ً
ٚلّل ٚةالة  :بؽ ٚػارؾ ٝةن لس ٖ ,ػلة ثػثةشٍا قٍِة من
الػوثّن والمفة , ٞٝوإن قة هللا لمة ِثػزٍّا ًجبةو اشؾن من الوؿ .
خم ُثصةوؿ ان ُثبعؿ شةلجٌة المؼازّة و ثمةزشٌة ٚةالة  :وبّعِن ُٖػلة
ال ُٚشع ًُِبظلوة ِفةن الِةم الرةِة ًبةة َمفٍٔلة مُ ؿةرة ِفةن
إثظًبت  ,ورِم طعت الزةزة ومةزن ًّةطعًة ومـ ًّبةى وراًم ّٓػي
.
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ثبجؾم " رٌِةم " ُخم َثٍٙؿ  ًُ :رِم ِػٖت إهُ ًوة ؟
َمػِم  :اى ِػٖت وِلَ ٖٜػة ٝةهت ِةِؼة ِثؾلم ِلّ ُٜبؽ اهة ُٚلجلٌة
ِثؾّب ٛثػثةشُ قٍِة .
رٌِةم ُٝ :وت طةِٗة اوي من رد ّٖلٌة .
مػِم  :ثظةُٖ من رِم !  ,دي شجَ ثػبّج. ٛ
ثبجؾم " رٌِةم " ٚةالة  :مبٙةش ُٖ شع َم ِبّ َجّٔػش ِدلٍٚجُ ِةمػِم .
ُثرّبٌة " مػِم " ٚةالة  :لء ُٖ ِةرٌِةم  ,إشوة  ..مٌمة بّعهة ومٌمة ُالعهّة
َقٔلجوة وزت ِلّوة َ ,مبوجّٔػش .
ِؾجمػ الصعِح َبّوٌم شجَ َِٔلبٌم الوّةس دون ان َِ ُ
فّػون مد ٞاِةم
يٍٗلجٌن .
المّةب ُ
والٌمٍم  ,ل َِوؾَ هللا ان ُِػؿ ٞإلّوة
و مُ روثّن الصّةة ِمن ِ
ُِ ٞٝةم الٜػدّػ من الؾّةدة و الٍّن و الظّػ ُٖ ازم ٞالقّةء الجُ ل
ثجٜػر ُٖ الّةم مػثّن  ,و ًٍ قٌػ " َرموةن " اي َقٌػ الػاشة الجُ ل
َ
َمدّ ٞلٌة ُٖ قُء ؿٍاى .
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و َثػثبى ؿّةدة ًغا الفٌػ ُٖ ذًووة ُموغ ُ
الًٍٗلة ِبٗةهٍس َرموةن  ..الغي
هََ ٞ
هوجَػى شجَ َبّع ُالووذ وإن ُٝوة ِلَ َِّٙن بةهي لن ِةثُ .
وًغا الّةم ٝةن المػ ُم َ
ظج ِلٕ مُ " ؿةرة " َٙ َٖ ,ب ٞشلٍؿ قٌػ " َرموةن
" بةِةم  ,شعخٌة " َٝػِم " وا َ
طبػًة بةهي َؿ َّ ُمػ َِلٌّة ُٖ َم ِوؼلٌة ِثل ٛاللّلة
َ ,ثّربت ٝػدّ ًػا وطةلة اهي لم َِ َّٗلٌة من َٚبَ , ٞولٜوٌة ثد٘ بي ً
زّعا ,
ِ
لغل ٛلم َثّجػض ِلَ ُٚعومي ِلعٚةا٘ .
ولٝ " ٞػِم " إلَ َموؼلٌة ودؽ البةب لجٗجس َوثرعى ُٖ وزٌٌة ً
شةمل ُٖ
ِ
َِعى ِمّعالّي ِةل٘ ِبٌة ٖةهٍس لّٔػ وٍِٙؿ لٌة ِب ٜٞخٙة َ ُٞٝ :ؿوة وإهجُ
يّبة ِةشبّبجُ .
ثػثُٗ هصٜة ِثٌة ثجبٌّة ٚةالة  :إهت مجم ٞبّة وِةِؼ ثفٍٖوُ هػوري
ولزم ُٖ البّت ِفةن ثّرُ ثعِلُ دي !!
ِمًوُ إهؼِةزي موٌة ً
ٚةال  :إِي ِّوُ مـ ِةزبة ُٝدي ؟!
ِ
ثصةوؿ ان َثظُٗ هصٜةثٌة ٚةالة ِ :ة شبّبُ اي شةزة ِموِ ٛبجّربوُ وهللا
 ,بؽ مؾجٔػبة زٍ الؾةؿبوؽ دى .
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مةزشة خم ُِٔل٘ البةب ً
َِعٌّٖة " ٝػِم " إلَ العاطً ٞ
ٚةال ُ :طفُ إِملّلُ
ِمّػ ِل .
ثوص " ٛؿةرة " وثٍٙؿ  :ل َمجٗٙوةش ِلَ ٝعة ٍٚلوة  5دٚةِ٘ بؽ.
ٝػِم ٝ :عة ِعى دّٙٚجّن بؽ  ,روشُ ِل ِةبظّلة ًةثّلُ ِمّػ .
َثبجؾم " ؿةرة " وثٍٙؿ  :يّب مججصػٝـ ِمن ًِوة .
َثجػٝي ذاًبة َّٖرغبٌة من ذراٌِة ً
ٚةال  :طعي الٗةهٍس .
ِ
ِ
ثةطغى وًُ مةزالت ُمؾجمػة ُٖ هصٜةثٌة .
َثغًب إلَ َالمًبض َوثرلب إلّي ٝة ً
ؿة من الّمّػ ِلّصجؾّي  ,ومن َبّع
ان ُِوٌّي َثٍٙؿ لي  :طلص اؿ  5دٚةِ٘ بةو 01
ٝػِم  :إِي الػطةمة دي !
ؿةرة  :إشوة اثٗٙوة ِلَ ٝعى لٍ َؿمصت لزم ثبةى ٚع ٝلم. ٛ
الصؼن ً
ِمًوُ ُ
ٚةال  :يّب  ..قٜلُ هّٕ ّٓػ مػٍٓب ّٖي .
100

ِرغمِالحب
ب

ُثرّبي مةزشة  :شةزة زي ٝعة ِ ,ل بةى إيلُ بػا .
َِجري إلَ بةب َالموؼؿ للظػوج َٖجٍٙؿ إلّي  :لصّس  ,وإهت يّب  ..شلٍ
الٗةهٍس ِلَ ٖٜػة .
ثممت ً
ٚلّل خم ثؾجٜم ٞشعِدٌة ٚةالة بإبجؾةمة ُٖ ِّوٌة  :دى  ..اشلَ
ٖةهٍس زةلُ .
َِوَػ إلٌّة ً
ٚةال  :مجةٝعة ؟!
ؿةرة ِ :وعؾ قٝ ُٖ ٛعة ؟!
َِٗجس بةب َموؼلٌة خم َِوَػ إلٌّة ً
ٚةال ِّ :وُ مـ اشلَ من دى؟!
َثغًب ُمؾػِة لجػى ِن مةذا َِجصعث َٖ ,جرع امةمٌة ٖةهٍس َٝبّػ ً
زعا
ِ
َ
ٝةلًٗلة وًُ ثٍٙؿ  :هللا  ..دى زّي
َِٙػب من ِهمٕ يٍ ِلٌة  ,ثػٝن إلّي ِ
إزاي ًوة  ,اهة لمة ٖجصجل ٛمٜوـ مٍزٍد.
ٝػِم  :اي شةزة ُٖ العهّة ُممٜن ثّرُ من اي شجة لي شجة بةي يػِٙة
ِفةن ِثظلَّ ُٜمبؾٍية بؽ .
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ثوَػ إلّي وثٙجػب ِموي َوثمؾِ ٛعِي ٚةالة َٝ :ػِم  ..برع اهة بصب ٛاوي .
َٝػِم  :واهة بصب الٗػشة اللُ ُٖ ِوّ ُٜدي اوي اوي اوي اووووووي .
ؿةرة  :ربوة ِٙعرهُ واٚعر اٖػشٖ ٛػشة زي اللُ بجظلّ ٛثفٍؼ ٖػشجُ ُٖ
ِوّة .
ٝػِم  :مة ًُ ٖػشجِ ُٖ ٛوِّ ُٜبجٗػشوُ اٝػجػ ِموٌة .
ثبجؾم إلّي َٖ ُّبةدلٌة اإلبجؾةمة ُخم ٍَِٙؿ ِ :ل هعط ٞالٗةهٍس .
ُثرّبي ٝةلًٗلة ٚةالة  :اٍِة ِل .
َزمّ ٞان هؾجٙبَ ٞلصَةت الؾّةدة ٝةليٗةؿ ب ُٙلٍب راٝوة ل َِ ُ
فٔلٌة
ِ
ً
قّائ ؿٍى ان ثؾجمجُ ِبجل ٛاللصَة الجُ ثّّـ ٌّٖة .
مػت الِةم واثَ الٍّم الوؿ ِمن َرموةن ومن ُالمٗجػض ان ٍَِٜن اٝػدػ
ً
إطجلٖة ِن َبّٙة الّةم ٍَِ ٌٍَٖ ,م َثرمُ الّةالت ِلَ ُؿٗػة واشعة
الِةم
لّجوةولٍا يّةم اإلًٖةر َم ًّة ٍِ ,م َِبعا ّٖي الظّػ بةإلهجفةر ِلَ مٍااع
َالػ ّ
شمن وثبعا المعٚةت  ,اهي الفٌػ الغي َِرّلوة َهجموَ ان ٍِٜن الّةم
ُٝلي مدلي  ..ولّجوة هّٗ. ٞ
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ًغا َالّةم ٝةن َرموةهٌم ُمظجلٕ ً
زعا َ ٌٍَٖ ,رموةن الوؿ الغي َثموّي "
ِ
رٌِةم " َب ً
ّّعا ِن زو ِزٌة ُموغ زو ِازٌم  ,وًٍ الوؿ الغي ثٙػا " رِم " ّٖي
الٙػان بعون ُ
الجوةٖؽ مُ " ام , " ٞو ِلَ الػٓم من ِثل ٛالشؼان الجُ
ِ
َ
ٝةهت ثظجػؽ ؿّةدثٌم  ..ال اهي ٝةن اٝػدػ ؿّةدة لػ " ؿةرة " ٌٍٖ الوؿ
َ
مٗجي طًّبٌة .
الغي ثٙوّي َمُ " َٝػِم " ِب ِ
امة ِن " َمػِم " َٖة ّلػت ان َثٙوُ ًغا الٍّم مُ َُ ٞٝمن ُث ّ
صبٌم من
اطٍا ِثٌة ولعِٙجٌة " ؿةرة " و طًّبٌة " ٝػِم "  ,وشةولت ان َثعٍِ "
َ
ًِفةم " زوج ُاطجٌة " رٌِةم " لٜوي لم ُِرةوب ِلَ إثمةلثٌة!
إزجمُ َ
اإلبجٌةلت ٚب ٞاإلًٖةر  ,شجَ إرثّٗت
ؾجمٍّن إلَ ِ
الرمُّ َِ ِ
الٍات المؾةزع َزمٌّّة ُٖ ان واشع ِلّبعاوا َثوةوؿ اإلًٖةر  ,ومن
بّعى ثػثُٗ الٍات المؤذهّن خةهّة ِلّرجمُ المٔةر والٜبةر من الوؾةء
والػزةؿ لداء للة الّفةء وثجبٌّة الجػاوِس ُٖ المؾةزع .
زمّ ًٍ ٞقٌػ " رموةن " بمة َِ َ
موّي لوة ِمن َؿّةدة َثجٍٜن ِمن ِِعة
ِ
َ
ُ
َ
َ
ُيٍٙس  ,ولّجوة َهجّلم ِموي  ّٕٝهظجةر يٍٙس هّجةد ِلٌّة شجَ ثرلب
إلّوة الؾّةدة ً
داامة .
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ِلَ الػٓم من الؾّةدة َوٝؾػ الػوثّن ُٖ ِثل ٛالِةم  ,ال ان مة َثصملي
َ
ٚلٍبٌم من اوزةع ٝةهت ثؾجّ ٌٙمن شّن للطػ وٝةهٌة ُثغ ِٝػًم ِبةهٌة لم
َ
َثػش ٞول َمٗػ ان َِّّفٍا ِمن دو ِهٌة  ,ول ِٜن َالٗػشة ٝةهت َثؼو َرًم من
ِالصّن للطػ ِ ..مدلمة ز َارثٌم ِب َورةح
" مةزن " و رِم " .
ًوةؾ مة َٝةن ل ِوّم بةإلرثّةح ُٖ ِثل ٛالِةم و ًٍ شة ِلة " رِم " الجُ
ٝةهت ثؼداد ً
ؿٍء من الٍّم إلَ الطػ َٝ ,ػدّ ًػا مة َثبعو َِ َلٌّة ِلمةت
اإلرًةؽ و َالجّب  ,و البصت ً
داامة َثبُ ُٜبعون َؿبب ٝ ..ةهت ُمدّػة
للٙل٘ و طةلة لطجٌة " َمػِم "  ,و لٜوٌة ٝةهت ُثبػر ؿٍء شةلجٌة ً
داامة
ِبّٔةب " ام " ٞولهٌم ٝةهٍا َِّلمٍن َمعى ثّلٌٙة ِبةلػاشلة ٝةهت ُثصةوؿ
َ َ ُ
ُ
ُ
َ
معٌٚة!
معٌٚة  ,وِة ل َّجٌة لم ث ِ
ثمعٌِٙة او بةلشػى ٝةهت ثػِع ان ث ِ
داامة َثمػ ازم ٞالِةم ً
ً
ؿػِّة ِ َٖ ,جل ًُ ٛالصّةة  ..ل ؿّةدة َثب َٙول
ً
ّعى " ِّع
ُشؼن َِعوم  ,مػ َقٌػ " َرموةن " َؿػِّة  ,و َرشِ ٞمن َب ِ
َ
ّعًة ِةدت الِةم ِلَ شةل ِجٌة إلَ الػوثّن الجُ
الًٗػ ُالمبةرؾ " ِ ,ومن َب ِ
ٝةهت ِلّي .
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َ
َ
َمةزالت " رٌِةم " مُ اطٍا ِثٌة و لم َث ُّع إلَ زو ِزٌة وطةلة اهي لم َِؾةؿ
َِ ّوٌة او ُِّةِعًة ُٖ اي ُموةؿبة َموت .
امة َِن " َمػِم " َٖٜةهت َثٙوُ َو ِٚجٌة َبّن َالّم ٞو َالموؼؿ ََ ٝ
ّةدثٌة ,
َ
ول ِٜن مة َزع َِ ّلٌّة ًٍ ُمػاٖٙة " ؿةرة " ُٖ ِقػاء آػاض الؼواج  ,طةلة
زٖةٌٖة الغي َثم َثصعِعى ُٖ َ
ؿبج ِمبػ ,4102
اهي إٚجػب َم ٍِِع ِ
َ
ُوِ َّجبػ ًغا المػ ًٍ َهٌٜة زعِعة للصّةة لم ُثرػبٌة " مػِم " ِمن َٚب, ٞ
ولم َث ُٜن َثجٍ ُٚان ِلغثٌة لّؽ لٌة َمدِّ ٞبٌغا الف. ٜٞ
ازم ٞمةُٖ المعاٚة اهوة َهّّـ ُُ ٞٝمجّة ُٖ الصّةة َمػثّن او اٝػدػ ..
ُ
إشعاًمة لهٗؾوة والبّٙة ُٖ َُ ٞٝمػة هجفةرؾ ٌّٖة ثلُ ٛالمجّة مُ لعِ٘
لوة ٖ ,ةلمعاٚة الصّّٙٙة ًُ ِهّمة ِمن ِهّم العهّة الجُ َِصََ ِبٌة َمن
ُِصبٌم من هللا ِبةدى ُّ َٖ ,مؼج روشٌم َمُ روح َثلّ٘ ل َ
ػٖٙج ٌِم  ,وٝة َهٌة
ِ ِ
ِ
َ
ٝةهت روح واشعة و إهٙؾمت ِلز ٞان ثّّـ بّن ُٚلٍ ِبٌم .
َ
لم َث ُٜن " ؿةرة " َثّلم اهٌة ُثصب " ٝػِم " ِب ِجل ٛالًػِٙة الجُ َثرّلٌة ل
َ
واشعة دون ان ُثصعخي  ,او مػور ٍِمّن ِمن دون رؤِجي
ثًّ٘ ُمػور ؿةِة ِ
ً ..لم َثٜن َثّلم ان ُمجّة ُ
الصب َثٜمن ُٖ اإلقجّةؽ الغي َثٜوي الٙلٍب و
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َثممت ا ُ
مةمي الٜلمةت  ,لجبةدر الٍّّن ِبٗػلة الصعِح ِب ُل ِٔجٌة الجُ ل
ٌَِٗمٌة ؿٍى إخوّن ِةقّٙن.
َٝغلٝ " ٛػِم " الغي َلم َِ ُٜن َِجظّ ٞا ً
بعا اهي ؿّةثُ ٍِم ُ
مبس " ؿةرة
ث
ِ
" ًُ َالٗجةة الجُ َؿ ُجفةرٝي مة َب ُٙمن شّةثي  ,بّع اٝػدػ ِمن ِةم ِلَ ًغا
فّػ بةهي شلم ِلَ الػٓم من ِإٚجػاب َث ُ
ِالصلم الغي مةزاؿ َِ ُ
صّٙٙي .
ِ
ِ
ُٝن ِلَ َِّٙن ان َلَ ٛهمّب ِمن ال َٗػح ِ ,مدلمة اطغت ِمن ُ
الصؼن ..
ُوٝلمة زادت َالجّةؿة َ ,ؿ َجؼداد إدطةرات الؾّةدة ُ ,وٝلمة َ
ٚةبلت من
اقظةص َؿّبّن َ ..ؿ ُجٙةب ٞاطػون ارو ِاشٌم َ
ٝةلروة  ,و إن َطغلٍؾ
الغِن ا َ
ًِّجٌم ُشبَ َٖ .. ٛؾٍّّه ٛهللا ب َمن ُِصبٚ ٛعر ُ
الصب الغي
ِ
اًِّجي .
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الٗم ٞالؾةدس
______________
ٝةذبة
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آؾًؽ : 4102
ِلّوة ان َهّلم اهي َبّن ؿّةدة و اطػى لبع ان َه ُمػ بٍِٜة ِمن ُ
الصؼن  ,و
ِ
َِلّوة ان َهّلم ً
َ
ُ
َ
زّعا ان الؾػ الغي َهظفَ ان ُِٗوس وهظببي طلٕ ِ ٝغبي ..
َ
َ
الؾػ الغي َٝغبوة
ؿّةثُ الٍّم الغي هظفَ ّٖي ِثل ٛالٜغبة اٝػدػ ِمن ِ
لزلي .
َٖ َ
ةلٜغب ًٍ ٍلم َٝبّػ لقظةص وًبٍهة ِالدٙة  ,ولّٙمة الدٙة لبع ان
ُِّةٚب الٜةذب ِلَ ًغا الَلم .
ُٖ اشع الِةم َذًبت " َمػِم " ِل َجفجػي آػاض ثصجةزٌة ُٖ الّم , ٞو
َ
لٍؿٌة ُٖ ثوؾّ٘ بّن من
ثػٝت " ؿةرة " َوشعًة ثّم ,ٞو اخوةء ُز ِ
َالّمَِ ٞعؽ ًة ِثٌٗة من رٚم " رِم " اطت " َمػِم " َ ,هَػت إلَ الٌة ِثٕ
ب َجّ ُرب  ٌَُٖ ,ل َثّجةد ا ً
بعا ِلَ إثمةؿ من " رِم " او ُربمة لم َِ ُ
صعث إل
ِ
ِ ِ
ً
ُٖ َمػات ٚلّلة زعا َثٜةد ل َث ُغٝػًة !
زةوبت ِلَ الٌةثٕ ٚةالة  :رِمجُ ِ ,ةملة إِي ِةبوٍثة ؟!
لم َِ ُٜن لٍت " رِم " ِلَ مة َِػام ِِوعمة ٚةلت َ :م ُِ ٜوجـ ِةِؼاُ ُٝثٍٙلُ
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إؿمُ ُٚعام َمػِم ِةؿةرة .
ٚلّل ولٜوٌة َثٍٙؿ  :ا ً
َثجّرب " ؿةرة " ً
لل َمػِم مـ ًوة  ,بؽ لّي مـ
ِ
ِةوزاًة ِثّػؼ ؟!
رِم  :ؿةرة  ,رٌِةم راشت ثؼور َٚبػ بةبة ومةمة هللا ِػشمٌم واّٝع ًججةطػ
 ,ومةزن َطػج مُ ُلصةبي وًّػزُ بةللّ ٞواهة ِدلٍٚجُ لٍشعي ُٖ البّت
وِةوزة اقٍٖ ٛهػوري لٍشعهة ِمن ّٓػ مة مػِم ِثّػؼ .
إهًػبت " ؿةرة " وبةثت َث ُ
فّػ ِبٔمة ُٖ َِ ٚلبٌة َٖٙ ,ةلت  :رِم ..
ٚلٙجّوُ ِلّ! ُٜ
َ
رِم ًَ :جّػُٖ ُ ٞٝشةزة لمة اقٍِٖ ٛةؿةرة ِ ,فةن طًػي ثّةلُ ..
ِمصجرةل ٛاوي .
اخوةء َ
شعِد ٌُم َثٍّد " َمػِم " ُ َٖ ,
صةوؿ " ؿةرة " ان ُثٌَػ َيبّّجٌة
ج
ِ
ُوثظُٗ الٙل٘ الغي الةبٌة ٚةالة  :شةهػ ِةشبّبُ مؾةٖة الًػِ٘ وًٍٜن
ِوعؾ  .....اى مػِم زت طلص  .....ؿلم ِةشبّبُ.
ُ
مةزشٌة " َمػِم " ٚةالة  :واطعة بةلُ اهة ِمن ِٝلمة شبّبُ اللُ بةت ِبججٙةؿ
ث
ِ
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ِٝػجّػ .
مةزالت " ؿةرة " ُثصةوؿ ان ُثصةٌٖ ِلَ خبة ِثٌة اإلهّٗةلُ امةم " مػِم " ,
َٖجمًوُ الوص ٛوثٍٙؿ  :اااااااى  ,إثٍّدت بةى ِةمّػو .
َثؾجمػ ُٖ الوص ٛخم ثصم ٞشّٙبجٌة ُمؾػِي َوثٍٙؿ ً :ؾّب ٛدلٍٚجُ
وًػوح اقٍٖي ِةوز إِي بةى .
َ
ثجّرب " مػِم " ٚةالة ِ :ومن إمجَ إهجُ اللُ بجػوشّلي ؟!
َثممت " ؿةرة " ً
ٚلّل خم َثٍٙؿ  :اااى  ..مة اهة دلّجي بةى
ُثمةزشٌة " َمػِم " خةهّة وثٍٙؿ  :يّب مججةطػِـ ِوعهة قٔ. ٞ
َثغًب " ؿةرة " ُمؾػِة إلَ البةب للظػوج َوثٍٙؿ  :شةهػ ِ ,ل ؿلم .
ثجّرب َمػِم َٝػدّ ًػا ِمن امػ " ؿةرة " ول ِّ ٜوٌة ل ُثبةلُ َ
ولعٚجٌة مدلمة ٝةن
َ
ٝةهت ُثلشٌ ً
صعث مُ " رِم " َ ٌَُٖ ,
َِ ُ
زّعا َث ُٙلبة ِثٌة ول ِٜوٌة ل ُثبةلُ
رّ ُلٌم ً
داامة ٍٖؽ ُُ ٞٝ
صبٌم َث َ
بةلمػ لن ِخٙجٌة ُٖ َمن ُث ّ
الفبٌةت .
َذ ًَبت " ؿةرة " إلَ " رِم " ً
ٍوة ِموٌة ان الصَ ٞؿٍّٜن ُٖ ِثل ٛالمػة
ِ
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َ
الجُ َؿّرلؾٍن ٌّٖة َم ًّة  ,ول ِٜوٌة إَ ٝػجفٗت ان المػ اٝبػ من َزلؾة
واشعة او بوّة همةاس ,
لؾن وثبةدلن الؾلم ُ
َبّع ان َز َ
والٙبلت  ,بةدرت " ؿةرة " بةلؾؤاؿ
ٚة ِالة  ُٖ :إِي بةى  ,إشّٜلُ ؟!
اوؿ زٍاب من " رِم " ٌٍػ ُٖ إرثبةٌٝة والعمٍع الجُ بعات ثجٍٜن ُٖ
ِّوٌة ممة اخةر الٙل٘ اٝػدػ ُٖ ٚلب " ؿةرة "  ,وٍلت ثوَػ إلٌّة شجَ
ِ
ٚةلت " رِم "  :ؿةرة  ..اللُ ًصٌٍّٜل ٛمـ ؿٌ , ٞبؽ لزم ثٍِعِوُ
إهي ًَ َ
ّٗوِ ٞؿػ بوة .
إزداد الؼِػ ُٖ ٚلب " ؿةرة " َ ,ولٜوٌة شةولت ان ُ
ًمبن " رِم " ٚةالة :
ث
ِ
ِ
إهجُ ِمـ زػبجّوُ ُٖ ؿػ ٚبٝ ٞعة ُوٝوت ٚع وِعي مّة.ُٝ
رِم  :بؽ لعّٚوُ المػة دي مـ اي ِؿػ .
ؿةرة َ :مةثظّٗـ  ,وشّةت ٝػِم مة ًٍٙؿ لي شع .
ُثصةوؿ ِرِم ان َث ِوً٘ ِبمة َثظّٗي  ,وبّع ِعة مػات من اإلرثبةؾ ُثظبػًة
ٚةالة  :ؿةرة  ..اهة شةم!! ٞ
111

ِرغمِالحب
ب

ممجٌة دون إؿجّّةب للمػ َٖ ,جرةًلت
الّبت " ؿةرة " ِبمعمة ادت ِل ِ
ِثلُ ٛ
الرملة وٚةلت  :مةلِ ٛةرِم ؟!
ل َثّلم من اِن َثبعا " رِم " ولٜوٌة ٚةلجٌة خةهّة  :وهللا  ..اهة شةم.ٞ
َثمٌّٗة " ؿةرة " ِلَ َوز ٌٌِة ِبػد ِِّٖ ٞثلٙةاُ لم َثفّػ ََّٖ ّٕٝلجي ِلجوٌةر
" رِم " بةلبٜةء َٖ ,جب " ُٜؿةرة " خم َث ُ
ٔمػًة َوثٍٙؿ  :لّي ِةرِم  ,وإزاي
ِملجُ ٝعة ؟!  ,وإمجَ ِومن مّن َ ..مػِم ذهبٌة إِي َ ,مٜٗػثّـ ُٖ
إطٍا ِث ٛول َهٗؾ ٛ؟!
َ
ل َثؾجًُّ واشعة ِموٌم ان َثلجٙى اهٗةؿٌة ِمن ِقعة البٜةء  ,ول ِٜن رٓم
ذل ٛزةوبجٌة " رِم " ِبمٍ ِثٌة الغي ِظجو٘ ٚةالة ٓ :مب ِوُ  ,مٜوجـ
ٖةًمة شةزة ول شةؿة ِبصةزة  ..وهللا إثوصِ ٛلّة ِةؿةرة .
ُثصةوؿ " ؿةرة " ان ثجمةلِ ٛمن َهٗؾٌة َبّع ِثل ٛالمعمة ِلجصةوؿ ان َثٌٗم
مة الغي شعث َمٌّة  ,ثلجٙى اهٗةؿٌة وثٍٙؿ  :الٜلم دى ٝةن ٚب ٞمة
ِثؾّبٍا َبّن ؟!
رِم ً :مة مّن دوؿ ؟!
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ؿةرة  :إهجُ وٍِؿٕ ؟!
َثمعمٌة " رِم " ٚةالة  :ا ً
لل َمٜوـ ٍِؿٕ ِةؿةرة .
ِ
ِ
ُثدّػ ٖوٍؿ " ؿةرة " َٖجٍٙؿ  :مـ إهجُ ٍٚلجّلُ ٍِؿٕ ؟!
رِم ُٝ :وت ٝعابة .
ؿةرة  :اومةؿ مّن  ,وِػٖجّي إزاي وّٖن ؟؟!
َ
معمٌة " رِم " لعمة ٝةلمةِٙة ٚةالة ُِ :مػ !
ث ِ
َ
َ
ثجّرب " ؿةرة " ول ِٜن لم َِظًػ ِببة ِلٌة ٚى مة َثٙمعى " رِم " َٖجؾةلٌة
ث ً
لٙةاّة ُِ :مػ مّن ؟!
ِ
رِم ُِ :مػ ُِ ,مػ اللُ ٝةن مػثبى بةطجُ  ,وٝةن ِةوز ِػثبى بّ.ُٜ
ثؼداد لعمةت " ؿةرة " ممة ِعٌّٖة إلَ المػاخ ٚةالة ُِ :مػ ػ ػػ َ ,ملٙجّـ
ّٓػ ُِمػ ُِ ,مػ اشٙػ واشع ممٜن الٍاشعة ِثّػٖي ُٖ شّةثٌة !!
ثوٗرػ " رِم " ُ
بةلبٜةء ٚةالة  :مٜوجـ اِػؼ  ..زي ُٖ وٚت ُٝوت
ِمصجةزةلي ّٖي  ,لعٚجي .
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َثممت ً
ٚلّل ِلجلجٙى اهٗةؿٌة خم َثٍٙؿ  :شبّجي ِةؿةرة  ..شبّجي .
َثؾّ ٞالعمٍع ِمن ِّن " ؿةرة " خم ثٍٙؿ  :إشّٜلُ  ,شمٝ ٞعة إزاي
وّٖن وإمجَ .
َثٍّد " رِم " ِبّٙلٌة إلَ ِعة اقٌػ موت ٝ ,م ٝةهت َثجموَ لٍ َثٍّد ِبةلة
ً
زمن ِل َجؾجًُّ ان ُثّٔػ قّائ ممة ًُ ِلّي الن !
ً
ثٗمّلّة إلَ " ؿةرة "  ,موغ مػور
َثبعا " رِم " ُٖ رواِة مةشعث لٌة
الؿبٍع الدةهُ ِمن وٖةة " ام. " ٞ
( ٖلش بةؾ )
إبػِ: 4102 ٞ
مةزالت " رِم " َثّّـ ُٖ لعمة ُموغ وٖةة َل َ
عِٙجٌة " ام ُٖ " ٞاواطػ
الفٌػ المةهُ َ ,لم ثرٕ ِّوٌة من البٜةء وا ً
شّةهة ثبجلُ العمٍع امةم
ٌّم او َث يةٚجٌة الؾلبّة ُٖ الٔوب ً
داامة ,
اطٍا ِثٌة إن َزلؾت َم ُ ٗػغ
ٌَُٖ ل ُثًّ٘ َِ ٝلمةت المٍاؿةة الجُ ل ُثرعي ِبفُء ؿٍى الفٍّر بةلًٍن
الغي ُِؼِع إشجػاؽ الٙلب ّ
وٍِيع ال لم بي .
ِ
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شعًة ُٖ َالموؼؿ دؽ الٌة ِثٕ الرهُ ,
ُٖ اشع الِةم اخوةء ُز ِ
لٍؿٌة َو ِ
ُ
ٙةيّي ٝمة ٚةيّت  ٞٝقُء ُٖ الصّةة  ..ال
وِلَ الػٓم ِمن اهٌة ٝةهت ث ِ
اهٌة ل َثّلم مة الغي َدٌّٖة إلَ الرٍاب ثل ٛالمػة !
بةلّٗ ٞزةوبت ِلَ الٌة ِثٕ ٚةالة  :الٍ .
َوزعت لٍت َرزٍَِٙ ٞؿ  :إزِِ ٛةرِم ؟!
َثجّرب َٝػدّ ًػا َ َٖ ,من ًغا الغي َِّػؼ إؿمٌة َوِجصعث إلٌّة ِلَ الٌة ِثٕ
الرهُ َٖ ,جرةًلت ؿؤالي َِوٌة وٚةلت  :مّن َشوػث ٛ؟!
إزةبجي ً
ُِؼاولٌة ُٖ َ
ٚةال  :هؾّجُ لٍثُ ؟!
ُثرةوبي بإهؼِةج ٚة ِالة ِ :ةثٍٙؿ إهت مّن َ
ِةً ٞٗٙالمٜةلمة .
َث ِػثُٗ هصٜػجي ُٖ الٌةثٕ خم ٍِٙؿ َ :مػِم ٖػؿت ٍٝبُ بةلَبى!
خم ُِرةوب ؿؤالٌة ً
ٚةال  :اهة ُِمػ ِةؿجُ .
لم َثجغٝػى َٖجؾةلي ُٖ ثّرب ِ :مػ مّن !!
ُِرّبٌة ً
ٚةال ُِ :مػ اللُ ٚةبلج ٛإهجُ ومػِم وؿةرة .
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ُثٙةيّي ٚةالة  :اًةااا ٍِ ,م شٗلة الوبػا  ,اهة اؿٗة اوي بؽ برع ِٙلُ
مـ ّٖة ِفةن ٝعة مٜوجـ مػٝؼة .
ِمػ  :ول ٌِمِ ٛةؿجُ  ,بؽ ٍٚلّلُ بةى َِٙ ..لّٖ ٛن ؟!
رِم  :ا ً
بعا  ..بمػ ِبفٍِة ٍػوؼ وشفة ٝعة .
ُِمةزشٌة " ِمػ " ً
ٚةال :لّي ؟! ٚ ًٍ ,ةل ٛطلّوة اطٍات .
لم ثٌٗمي ً
زّعا َٖجٍٙؿ  ًٍ :مّن دى ؟!
ً
هةشٜة خم ٍِٙؿ  :مّٗـ ول شةزة .
ِؾظػ موٌة
رِم  :يّب ً ..
ِمٍمة ًُ مػِم مـ مٍزٍدة دلٍٚجُ ُٖ الفٔ. ٞ
ِمػ  :اهة مـ مجمِ ٞفةن مػِم  ,اهة ٝوت بًمن ِلّ ُٜإهجُ .
ثجّرب " رِم " من ثل ٛالرملة َٖجٍٙؿ  :اهةا !!
ِمػ  :اًة  ..إهجُ  ,شؾّت إهُ ِةوز ايمن ِلّ , ُٜوبّعِن مجوؾّـ
إن ُشب ٛللبّةهٍ داُٖ ٍٚي ً
زعا ِفةن اهة بصب  ٞٝالوةس الػاّٚة اللُ
بجصب البّةهٍ  ,المٌم بةى ٍٚلّلُ مةل ٛ؟!
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ل َثّلم ِثل ٛالمػى ًَ ًُ ٞثّربت  ,ام ُاِربت بجلُ ٛ
الرملي الجُ َثصمٞ
ِ
ً
مٔؼى ل ُثعرٝي ُمػاًٙة ِمدلٌة َٖ ,جٍٙؿ ِب ٜٞبػاءة  :ابعا  ,لصبجُ مةثت .
َِبعو إؿجّةءى ً
ٚةال  :اهة اؿٕ  ..البٙةء هلل .
رِم  :ول ٌِم ًُ , ٛمةثت من اؿبٍِّن ا ً
لل .
ِمػ  :قٜل ٛوّٖة للوةس اللُ ِبجصبٌّم .
رِم  :امٝ ٞةهت زي مػِم ورٌِةم بةلَبى بةلوؾبةلُ  ,وٝةهت اٚػب لّة
موٌم ٝمةن .
ِمػ  :ربوة ِػشمٌة .
رِم ِ :ةرب .
ِمػ  :لٍ مـ ًّوةًِ ٛٙبةى اؿةؿ ِلّٖ ٞٝ ُٜجػة.
رِم  :ممٜن اؿةل ٛؿؤاؿ ؟!
ِمػ  :اؿةلُ .
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رِم  ًٍ :إهت َومػِم وهّٜم إِي دلٍٚجُ مُ بّن ؟!
َ
شعِدٌة إلَ " ؿةرة " وثٍٙؿ ٚ :ةلُ إهي بّصبٌة اوي ومصبـ ول
ثؾجٜمِ ٞ
ًّصب شع ٚعًة  ,وٖولوة ِهجٜلم اهة وًٍ ِوٌة ٝػجّػ وٚةلُ إهٌة راٖوة
ثػزّلي وٝوت شةؿة ً
ّٖل إهي بّصبٌة برع .
ؿةرة  :يّب إزاي وللجٍا ِلٜعة بّع مة شؾؾ ٛاإلشؾةس ؟!
ثبجؾم " رِم " ٚةالة  :اشوة  ٞٝدى مبعاهةش ِفةن هٍل , ٞوا ً
لل بّع
المٜةلمة دي مٜوجـ هةوِة اٝلمي ثةهُ .
ؿةرة  :يّب إِي اللُ شم ٞطلٝم إثٜلمجٍا ثةهُ ؟!
رِم  :مػِم ًُ الؾبب .
ثجّرب " ؿةرة " ٚةالة  :إزاي ؟!
رِم  :لمة رزّت الٍّم دى من الفٔ ٞشّٜجلٌة ِةدي زي مة ٝوت مجٍّدة
اشّٜلٌة اي شةزة مُ إهُ ٝوت بٙةلُ ٖجػة مـ بجٜلم مّةًة  ..بؽ ٝوت
شةؿة إن ًٍ ِظمٌة اٝػجػ موُ  ,رد ّٖلٌة مٜوـ زي  ٞٝمػة بصّٜلٌة
شةزة !
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ؿةرة  :إزاي ؟!
رِم  :اثّمبت ِلّة ومؾٜت الجلٍّٗن مؾصت رٚمي من الٌٍةر ,
وٖجفت ُٖ ثلٍّٗهُ ِفةن ثجةٝع اهُ مـ مّةِة رٚمي و مـ ًٜلمي ثةهُ
 ,وٚجٌة شؾّت إن مػِم اهةهّة وٚةؿّة اوي  ..وبّٙت مؾجٔػبة إزاي
واشع ٍِٜن بّصبٌة الصب دى ٝلي وًُ بجٙؾَ ِلّي الٙؾٍة دي ٝلٌة
وِةوزة ث ٞٝ ًُٙطّى بّوٌة وبّوي .
ؿةرة  :اهجُ مةثّػّٖـ البوُ ادم دى وزٌّة ٝةم مػة وإزاي !
ُثرّبٌة " رِم " بإهٜؾةر  :للؿٕ ٝوت ِةرٖة  ,بؽ لعٚت لمة ٚةلُ اهي
لؾي بّصبٌة واثّٔػ ِفةهٌة .
ؿةرة ٝ :ملُ  ,ازاي وللجٍا للُ اهجُ ّٖي دلٍٚجُ ؟!
رِم  :ثمػؼ مػِم طلهُ بّٙت ِةِؼة اٝلمي اٝػجػ  ,مّػٖـ لّي !
ثجّرب " ؿةرة " ٚةالة  :المٗػوض إهٌة قةٖت مٍبةِلِ ٛفةن ثجةٝع ان
رٚمي مـ مٍزٍد !
رِم  ًٍ :اللُ اثم ٞثةهُ ًِمن ِلّة بّعًة  ,ووٚجٌة شّٜجلي اللُ شمٞ
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مُ مػِم  ,وادِجي رٚمُ وٍٚلجلي هبةى هجٜلم ِلّي اشؾن .
ؿةرة  :وًٍ ً
يبّة اؿجٔلٌة ٖػلة .
رِم  :بةلّٜؽ !!  ,مٜلموّـ ثةهُ بّعًة  ,واهة طبّت ِلَ مػِم
المٜةلمة دي .
البس ٖوٍؿ " ؿةرة " ٝةلبػٝةن ِبعاطلٌة َٖجٍٙؿ  :يّب ٝملُ ازاي شمٞ
ٝعة ؟
رِم  :اهة اللُ ٝلمجي ِ ,ل ٝػجػ من ؿبب ٝ ,وت ِةوزة اِػٖي اٝػجػ  ..وٝةن
هٗؾُ اٚػب بّوي وبّن مػِم ثةهُ !
( ٖلش بةؾ )
ثرلؽ " رِم " ُٖ الموؼؿ وشعًة َِّبح ِٙلٌة بةلجّٜٗػ ُٖ " ِمػ "
ِلّوجمػ ِلَ إرادثٌة وِعٌّٖة ان ُثصعخي .
َثمؾً ٛة ِثٌٗة لججم ٞبي  ..لم ُِرةوب ُٖ المػة الولَ !  ,ولٜوٌة ُثصةوؿ
خةهّة َٖ ُّرةوب ً
ٚةال  :الٍ
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رِم  :الٍ  ..إزِِ ٛة ِمػ ؟!
ِمػ  :الصمعهلل  ..مّن مّةِة ؟!
ثظر " ٞرِم " من ًغا المٍ ٕٚوطةلة اهي لم َِصجٌٗ ِبػٚم ًة ِثٌٗة  ,ولم
ِّػؼ لٍثٌة َٖ ..ةٓلٙت اإلثمةؿ ٖرةة .
زلؾت ثبً ٌَٚ ُٜػا من المٍ ٕٚالغي لم َثمػ بي من ٚب , ٞوطةلة اهٌة لم
َِٜن ِوٙمٌة ُشؼن َٖٜةهت ثل ٛالٗجػة ٚةؿّة ً
زعا طةلة اهٌة مةزالت ثجةلم
ِ
ُ
لٗػاؽ لعِٙجٌة " ام. " ٞ
بّع مػور مة ُِٙةرب ؿةِة وزعت ًة ِثٌٗة َِعؽ ِبػٚمي  ,لم ُثرةوب ُٖ
البعاِة ولٜوي ِةود اإلثمةؿ اٝػدػ من مػة شجَ دٌّٖة ُٖوٍلٌة للرٍاب ,
َٖرةوبت وٝةن قُء لم ِٜن ٚةالة  :الٍ
ِمػ  :إزِِ ٛةرِم ؟!
ُثرةوبي ُٖ إهؼِةج  :مة اهت ِةرؼ مّن اًٍ !
ِمػ ٝ :ةن لزم اِمٝ ٞعة ِ ,فةن مؾببـ لّ ُٜمفة. ٞٝ
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رِم  :مفة ٞٝاِي و لّي ؟!
ِمػ  :مفة ٞٝمُ مػِم !
َثوّٗ " ٞرِم " ٚةالة  :اهة واهت المٗػوض لصةب واهة مـ لّٔػة ِفةن
مػِم ثظجةر لصةبُ .
ِؼاولٌة " ِمػ " ً
ٚةال  :مةقُ ِةٝبّػة ِوعؾ ش٘  ,اهة اؿٕ !
رِم  :اهة اللُ اؿٗة لٍ ازِرج ٛبةثمةلُ .
ِمػ ً :جٗٙلُ ؟!
ثٍّد إلَ " ؿةرة " ثؾجٜم ٞشعِدٌة ٚةالة ٝ :وت ًً ٞٗٙ
ّٖل  ,بؽ
مظلهّـ ا .. ٞٗٚوٖو ٞمّةِة لصع مة هؾةهُ الؼِ , ٞو اثٜلموة ٝػجّػ ,
وُٖ وؿى الٜلم ؿةلوُ ِن المغاٝػة  ,وِػؼ اهُ مـ بغاٝػ  ..واٚجػح
ِلّة ًّّلموُ البّةهٍ مٙةب ٞاهُ اذاٝػ .
ُثٙةيٌّة " ؿةرة " ٚةالة ِّ :لم ٛبّةهٍ إزاي ؟!
ثؾجٜم " ٞرِم " شعِدٌة ٚةالة  :وٚجٌة مٜوجـ ٚػرت  ,ومػِم زت
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واشوة بوجٜلم اهًػِت ا ٞٗٚبؾػِة .
ؿةرة  :وبّعِن ؟!
رِم ٝ :عبت ِلٌّة الوؿ وٍٚلجلٌة ان دي لصبجُ ُٖ المعرؿة  ,مّػٖـ
زت ُٖ دمةُٓ موّن وٚجٌة .
ؿةرة  :وًُ لعٚج ٛ؟!
رِم  :اؿجٔػبت لهٌة ِةرٖة ان ملّـ لصةب ّٓػ ام , ٞبؽ ٝعبت
ِلٌّة ثةهُ وٍٚلجلٌة ان دى ٍِؿٕ اللُ ٝةن مػثبى بةم , ٞوٚلجلٌة اهي
ؿةؿ ِوُ ِفةن ًِمن ِلّة  ,وٝعبت ٚلجلٌة إن ُٖ دروس بػا المعرؿة
مٜػدٗة وِةِؼة اطعًة .
ثبجؾم " ؿةرة " وثٍٙؿ  :زي مة ٝعبجُ ِلّة وٍٚلجُ ٍِؿٕ !
رِم  :وٝعبت ِلٌّة ُٖ  ٞٝمػة ٝوت بوؼؿ ِلَ اهُ راِصة دروس وبػوشلي
البّت .
ثوّٗ " ٞؿةرة " ٚةالة  :البّت ؟! ثػوشُ لٍاشع البّت ِةرِم ؟؟؟!
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رِم ٝ :ةن مٌٗموُ اهي بّجي ومٜةن قٔلي .
ثممت ً
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :بّع مةٝوت ِةِؼة ارزّي ِلمػِم  ,اؿلٍبي مّةِة
طلهُ اهة اللُ شبّجي  ,طلهُ اهة اللُ بعات الٗت هَػى و ٞٝمػة بػوشلي
اٝػجػ من اللُ ٚبلٌة  ,وًٍ مٜوـ مبّن إهي واطع بةلي .
ؿةرة  :وبّعِن ؟
رِم  :المػة اللُ ٚب ٞاطػ مػة اروشلي شم ٞشةزة ٓػِبة اوي !
ؿةرة  :إِي ًُ ؟!
( ٖلش بةؾ )
إهجٌَ درس البّةهٍ  ,واخوةء ذًةب " رِم " إلَ البةب للظػوج ُِٗةزبٌة "
ِمػ " ً
ٚةال  :طعي بةل ٛمن هٗؾِ ٛةشبّبجُ !
ثلمؽ ٝلمجي ٚلبٌة  ,ولٜوٌة ُثصةوؿ إطٗةء قٍّرًة َٖ ..جلجٗت إلّي ٚةالي :
شةهػ
ِمػ  :طلص المػة الرةِة دي ًجٍٜن اطػ مػة اقٍٖ! ٛ
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رِم  :مة اهت ِةرؼ اهُ مـ ًّػؼ ال ُٚاي ؿبب بّع المجصةهةت لهٌة
ٝعة ًجّػؼ اهُ ٝعابة !
ُثمةزشي ٚةالة  :مـ لٍ ٝوت اثرٍزثٌة ٝةن زمةهُ مّةؾ ِلَ يٍؿ .
ِمػ  :يّب مة اثرٍزؾ اهجُ وًوبةى مُ بّن ِلَ يٍؿ !
ثٙةيٌّة " ؿةرة " من ثل ٛالغٝػى وثٍٙؿ  :هٗؽ اؿلٍبي مبّجّٔػش من
اِةم مةٝةن بّظٍن مػِم .
رِم  :اهة وٚجٌة طعت الٜلمة ِلَ اهٌة ًؼار لن دى اللُ ٝةن بةِن ِلّي مُ
اهُ ٖػشت بٌّة  ,ولمة روشت ٖولت اٖٜػ ٌّٖة ٝػجّػ .
ؿةرة  :وبّعِن ؟!
رِم ٚ :ب ٞاطػ إمجصةن رشجلي ِةدي زي  ٞٝمػة .
ؿةرة  :ودي ٝةهت اطػ مػة ثػوشّلي !
رِم  :وِةرِجوُ مةرشت .
(ٖلش بةؾ )
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ذًبت " رِم " إلَ ِمػ ُٖ المػة الطّػة و ُثّجبػ ًُ المػة الولَ الجُ
راثي ٌّٖة ِلَ شّٙٙجي !
ً
يبّّّة َٖ ,بّع ان اؿجٙبلٌة وبّع ان دطلت الموؼؿ
لم ثٜن ِثل ٛالمػة
ٚةلت  :إهٌةردة مّٗـ بّةهٍ ِلَ ٖٜػة .
إبجؾم ً
ٚةال  :دى ِلَ اؿةس إه ٛطلمجُ مغاٝػة زي مة اثٗٙوة .
رِم  :لء  ,بؽ ِةوزة اّٚع مّةؾ ,وُٖ شةزةت ٝػجّػ اشلَ من البّةهٍ
ممٜن هجٜلم ٌّٖة .
ِمػ  :زي إِي ؟!
رِم  :مممممم  ,مـ ِةرٖة .
ثٙجػب موي وثٍٙؿ ِبعلؿ و بػااة مػاًٙة ِةقٙة  ًٍ :اهة مملة للعرزة دي !
ٝةهت ِثل ٛالبػاءة مدّػة لي اٝػدػ من الّػي ٖٙ ,ةؿ  ًٍ :اشوة مـ لصةب
؟!
رِم  :اى .
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ِمػ  :اهة ًّلم ٛثػٚمُ ؿلٍو .
َثٜؾٍ َوزٌٌة شمػة الظرٍَّٖٙ ٞؿ  :ثّةلُ هػوح هفٔ ٞمؼِٜة وهػٚك .
ِؾصبٌة من ِعًة وِغًب بٌة ٖ ,جٍٙؿ لي وًُ ثوص : ٛاشوة راِصّّن
ّٖن ؟!
ِمػ  :راِصّن هّم ٞاي شةزة ّٓػ البّةهٍ .
" مـ ٖةٝػة اللُ شم ٞبةلَبى  ,ول اٚعر اولٗي  ,مصؾجـ بةي
شةزة ّٓػ ُٖ الوؿ واشوة بوػٚك ؿلٍو وٝوت ٖػشةهة اوي  ,وُٖ الطػ
مصؾجـ بصةزة وًٍ بّّجغرلُ "
ًٜغا ثٍٗٚت من شعِدٌة إلَ ؿةرة خم اهٗرػت بةلبٜةء َٖ ,جٍٙؿ " ؿةرة "
 :اهجُ بجًُّّ دلٍٚجُ ِةرِم ؟!
ُثرّبٌة " رِم " بةإلهٜؾةر والبٜةء  :اهة مٗٙجـ ّٓػ بّع مةشمٝ ٞعة ,
وٚجٌة اٖجٜػت ان مّوّٗـ اثرٍزى ِفةن مػِم  ,لهُ بصب مػِم اوي ,
مّػٖـ ازاي شبّجي واهة بصبٌة  ,بؽ وٚجٌة مٜٗػثـ ّٓػ ٌّٖة ًُ .
ؿةرة  :وبّعِن  ..راح ّٖن ؟!
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رِم ٖ :وِّ ٞجغرلُ وٌِعِوُ  ,بؽ مفّت ِوؿبجي ومن بّعًة اهة اللُ
بّعت  ,و ٝوت هةوِة اِمِ ٞملّي ومصعش ِّػؼ شةزة .
ثجّرب " ؿةرة " ٚةالة ِّ :جغرلٖ ًٍ ! ٛةٝػ هٗؾي هػب ٛ؟!  ,وبّعِن
إهجُ بجٍٙلُ ِملّي ؟!
خم ثبجؾم ِبؾظػِة وشؾػة ٚةالة َٝ :بػثُ هٗؾ ٛبعري اوي ِةرِم !
رِم  :اهجٍا اللُ ٖولجٍا قةِّٗوُ لّٔػة ِةؿةرة .
ؿةرة  :مـ ًّّٗع دلٍٚجُ الٜلم دى  ,اهجُ ِػٖجُ ازاي اه ٛشةم.. ٞ
وٍٚلجّلي ول لء ؟!
رِم ٝ :وت بصؽ  ,وِػٖت ُٖ الّّع لمة طػزت اقجػِت شةزةت زبت
اطجبةر شم ٞوطبّجي وِملجي بّعًة  ,بؽ مٍٙلجلٍش شةزة !
ثجّرب ؿةرة وثٍٙؿ  :اهة مؾجٔػبة ازاي مػِم ٖةٝػة اهٌة ٚػِبة مو ٛاوي
ٝعة وًُ بّّعة ِو ٛاٝػجػ ممة ثجظّ! ٞ
رِم  :مفٜلجوة اهوة بوّػؼ هصب بّن اوي بؽ مبوّػٖـ هصمُ بّن
بةلصب دى لس !
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ؿةرة  :وًُ خٙجٌة ّٖ ُٜثؾجةًٝ ٞعة ُٖ الطػ ؟! ً ,
ِمٍمة مػِم لزم
ثّػؼ .
رِم  :ؿةرة  ..مّوّٗـ مػِم ثّػؼ  ,مّوّٗـ ثجٍزُ موُ .
ؿةرة  :مّٗـ شّٓ ٞػ اهٌة ثٙعر ث ٕٙزوبِ ٛفةن ًُ الٍشّعة اللُ
ِمٜن ثٙعر ثربػوا ِجرٍزؾ .
رِم  :اهة مـ ِةِؼة اثرٍز ِمػ ِةؿةرة  ,اهة بٜػًي !
ؿةرة  :بجٜػًّي ؟!
ُثرّبٌة " رِم " ِبمٙعار الظغلن الغي ِمل ٚلبٌة ِ :مػ اؿجٔ ٞهُّٗ ,
وزي ِلّة مُ إهي ٝةن بٍّٙؿ إهي بّظةؼ ِلّة  ..اهة مٜوجـ ِةِؼاى ِصبوُ
زي مة بصبي  ,بؽ ٝةن هٗؾُ ِٗوِ ٞصبوُ الصب اللُ ٝةن مظلّي
بّظةؼ ِلّة  ,اهة اللُ ٓلًت  ..بؽ ٝةن هٗؾُ ًٍ ِصمّوُ .
َثب " ُٜؿةرة " من هَػة اإلهٜؾةر الجُ َثٜؾٍ ِّن " رِم " وثٍٙؿ  :رِم ..
ِمػ لزم ِجرٍزؾ شجَ لٍ لٗجػة وثوٗملٍا  ,المٍهٍع دلٍٚجُ ٝبػ اوي ,
بةى اٝبػ موٝ ٛمةن  ..بؽ اهجُ ًججصملّي له ٛيػؼ ّٖي !
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رِم  :اهة ِةِؼا ُٝثؾةِعِوُ اطلك .
ؿةرة  :ثظلمُ ازاي ؟!
رِم  :اِمِ ٞملّة واهؼؿ البّبُ وبؽ .
ثؾجةء " ؿةرة " من ٝلمةت " رِم " الجُ ُثؼِعًة َلعمةت موٌة َٖجٍٙؿ :
رِم  ..اوُِ ثٜٗػي ُٖ ٝعة  ,دي زػِمة وِٙةبٌة ٝبّػ اوي ُٖ العهّة و
ُٖ الطػة .
ثوَػ " ؿةرة " إلَ الؾةِة وثٍٙؿ  :اهة اثةطػت اوي  ,وطةِٗة ٝػِم ٍِٜن
راشلُ ُٖ اي وٚت الفٔ ٞاهة مٌٗمة مػِم اهُ مّةى  ..لزم امفُ .
ثػثرٕ " رِم " ٚةالة  :مجٍٙلّـ لمػِم ِةؿةرة .
ؿةرة  :ؿّبُ ش ٞالمفٜلة دي ِلّة  ,المٌم اهة ِةِؼا ُٝثةطعي بةل ٛمن
هٗؾ. ٛ
ُثٗةزبٌة " رِم " وًُ ثٍٙؿ  :اهة مـ وشفة ِةؿةرة .
ثبجؾم " ؿةرة " وثصم ٞآػاهٌة وثغًب وثجػؾ رِم ِةلٙة بّن ذهب
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وهصّة .
َٖةلٜػدّػ من الوصةِة ًم الروةة ِلَ اهٗؾٌم بغهٍب اطػِن ُِ َ
ٜةٖبٍن ِلَ
ِ
ً
مّوٍِة من َِػثع ِوٌة !
اطًةاٌم ِ َٖ ..جل ًُ ٛخٙةٖة ُالمرجمُ الجُ ُِٙجٞ
لم َث ُّع " ؿةرة " إلَ ِملٌة  ,إثملت إلَ " مػِم " واطبػثٌة اهٌة ؿجٙوُ
بّٙة الٍّم مُ " ٝػِم "  ,وثل ٛالمػة بةلّٗ ٞثصعخت إلَ " ٝػِم "
ويلبت ان ثلج ُٙبي  ,وذًب ِلّلج ُٙبٌة .
ٝةن وزٌٌة ِجصعث بمة ثصملي داطلٌة من ُشؼن  ,لم ُِلِ ُٙلٌّة الؾلم
من الٙل٘ الغي مل ٚلبي طفّة من ان ٍِٜن الةبٌة قُء ٚ ,ع بعا ًغا
الٙل٘ ِلّي ً
زّعا ِوعمة ٚةؿ  :مةلِ ٛةؿةرة ؟!
ُثصةوؿ ان ُثًمبوي ِلٌّة ٚةالة  :مجٙلٙـ اهة ٍِٝؾة .
ٝػِم ٝ :لمجّوُ ٖرةى  ,ووق ٛبةِن ِلّي اه ٛمًّّة ولٍث ٛمـ
يبُّّ وِوٌّّٖ ُٜة شؼن  ,وبجٍٙلُ ٍِٝؾي !!!
ؿةرة  :المٍهٍع ملٍش ِلٚة بّة ِةٝػِم ايمن .
ِجّرب وِؼداد ٚلٙي ٍَّٖٙؿ  :اومةؿ ُٖ اِي  ,مػِم شملٌة شةزي؟!
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ؿةرة  :رِم  ..اطجٌة .
ً
ثٗمّلّة  ٌَُٖ ,ل ثؾجًُّ ان ثرع
ثبعا " ؿةرة " ُٖ رواِة مةشعث ِلػِم
ش ٞوشعًة ول ثّلم  ّٕٝثظبػ " مػِم " وً ٞمن الٖو ٞان ُثظبػًة ام
ل!
بّع ان ثوجٌُ من الصعِح ُِ ,وٌُ " ٝػِم " شّػثٌة ً
ٚةال  :لزم اًلٌة
ِّػٍٖا !
ؿةرة  :مـ ِةرٖة ًصّٜلٌة إزاي ؟!
ٝػِم  ُٖ :شةزةت لزم ثجص ُٜبةي ق ٜٞمن القٜةؿ  ,وزُ الٜلم
ٌّٖة اًٍن من وزُ الؾٍٜت ِوٌة .
ل ثرع " ؿةرة " اي اطجلؼ او ثّلّ٘ ِلَ ٝلمي  ٌَُٖ ,ل ثػى ؿٍى ان
ُ
الٜةرخة الجُ ُٞٝ
لٛ
ث
ُٖ
شٞ
ثرع
ُٝ
وٚت
ؿػ
ا
ُٖ
"
مػِم
"
ظبػ
ث
ع
ِ
ِ
ثةطّػ ٌّٖة ُِؼِعًة َث ً
ّّٙعا .
َ
ِةدت " ؿةرة " إلَ َموؼلٌة  ..لم َثؾجًُّ الوٍم ِثل ٛاللّلة ٌَُٖ ُثٜٗػ ُٖ
يػِٙة ُ ُٝثظبػ بٌة " مػِم " .
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امة " رِم " ٌَُٖ لم ثجٍِ ٕٚن البٜةء الغي ُثصةوؿ ان َثظّٗي امةم اطٍاثٌة
ٝ ,مة ُثصةوؿ إطٗةء مة َِبعو ِلٌّة من اِػاض الصم ٞالجُ ثجٗةزة بٌة
ُوثصةوؿ ٚعر ُالمؾجًةع ان ثجصملٌة .
زمّ ٞان هجظلك من ٍّٚد الم الٍا ُٚبةلصػِة  ,ولٜن الصػِة الصّٙٙة
ًُ ان ِموُ اإلهؾةن ٍّٚدى ِلوٗؾي ِ ُٝ ..صمُ بٌة َهٗؾي  ,ان ِجصػر من
وؿٍؿة َقًّةهي ِ ,جصػر من إؿجّبةد َقٌٍاثي  ,وِجصػر من  ٞٝالقّةء
الجُ َِجٍِِ ٕٚوعًة َِٙلي .
امة مة ُِظةلٕ ذلِ ٌٍَٖ .. ٛؿم ُالّبٍدِة ُٖ وقةح من َثظلٕ َثٍٔٗ امةمي
اِّووة وثػاى شلم الصػِي ,وِوعمة َهؾجَّ ٌٙهرع اهٗؾوة ُٖ اٗٚةص ُثّٙعهة
اٝػدػ من ِثل ٛالجُ َثصرب الصٍّاهةت ِن الصػٝة ُٖ شعِٙجٌم !
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الٗم ٞالؾةبُ
______________
شمةهة المعمة
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َ
ً
زمّّة ِبمن شٍلوة لؾوة
لّجوة َهؾجًُّ ان هؤمن ِبٍزٍد الظغلن  ,وبةهوة
ِبملاٜة  ..و ٞٝموة بعاطلي قػ وطّػ ,لّجوة َهؾجًُّ ان َهمجل ٛشمةهة
المعمة من  ٞٝقُء َ ُٝ ..هجٗةدى قعة ال لم الوؿ الغي ُِٗجت الٙلب
ً
وزّة مٙعار الدٙة الجُ وهّوةًة َمُ من ًٍ ّٓػ اً ٞلّمٍهٌة !
ٝػدّػة ًُ المعمةت الجُ َمػت ِبٌة " مػِم " ِبػ مػاش ٞشّةثٌة  ,ولٜن
لم ثٜن مدِ ٞثل ٛالمعمة الجُ َؿجِ ُٙلٌّة ٝةلمةِٙة ,
ٖةلظةذلة ِثل ٛالمػة ًُ الًٗلة الجُ َٝبػت امةمٌة  ..الٗجةة الجُ البصت
لعِٙجٌة  ..اإلبوة الجُ ٝةهت ثجموَ ان ُثمبس اٖو ٞموٌة.
وبّع ً ٞٝغا البصت الظةاوة الجُ طةهت ِخٙجٌة  ,وطةهت َقػؼ والعٌِة
طجٌة !
 ,وطةهت َمفةِػ ا ِ
ٝةن المػ اٝػدػ لٍّبة ِلَ " ؿةرة "  ٌَُٖ ,لبع ان ُثظبػًة ول ثّلم
َ! ّٕٝ
وبّع الجّٜٗػ ِلؾةِةت ثٍللت إلَ يػِٙة ُربمة ُثؾةِعًة ِلَ إطبةرًة ,
ولٜن َلن ُثؾةِعًة ِلَ معاواة ال لم الغي ُؿّوٌٚ ٛلبٌة ً
وزّة !
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ذًبت " ؿةرة " إلَ ِملٌة ُٖ الٍّم الجةلُ َِ ,بعو ِلَ وزٌٌة اؿٍا ممة
ٝةن ِػاى " ٝػِم " بةلمؽ  ,وًٜغا راثي " مػِم " ا ً
ِوة َٖٙ ..ةلت لٌة
ِوعمة راثٌة دون ُمٙعمةت  :إِي دى  ..مةلِ ٛةؿةرة ؟!
ثػثب " ٛؿةرة " خم ثٍٙؿ  :مةلُ اِي ؟!
مػِم  :اهجُ مـ قةِٗة وق ُٖ ٛالمػاِة ٚب ٞمةثوؼلُ  ,دى ّٓػ ان
لٍث ٛامبةرح مٜوـ مػِصوُ طةااالك .
ثرّبٌة " ؿةرة " بإرثبةؾ  :وهللا ِة مػِم مةِةرٖة اٍٚل ٛاِي  ,بؽ ٝػِم
شٜةلُ مٍهٍع زِلوُ اوي ومـ ِةرّٖن هجمػؼ ازاي !
مػِم  :طّػ ٍٚ ,لّلُ ِمٜن اؿةِعؾ وهل ُٚش. ٞ
َثػوي لٌة " ؿةرة " ٚمة " رِم " ولٜن ِبًػِٙة ُمظجلٗة ٚ ٌَُٖ ,ػرت ان
ُثظبػًة الٙمة ِبًػِٙة ُمفةبٌة دون ان ُثظبػًة اهٌة ٚمة " رِم "  ,وٝةهٌة
ٚمة ِلٗجةة لعِٙة " ٝػِم " ,شةولت ان َثّػؼ مة راٌِة ُٖ المػ َ ُٝثّلم
ُِ ّٕٝمٜن ان ُثظبػًة بةن ِثل ٛالٙمة َث ُظمٌة ًُ و " رِم " .
بّع ان إهجٌت "ؿةرة " من رواِجٌة ٚةلت " مػِم "  :لزم اطجٌة واًلٌة
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ِّػٍٖا ً
يبّة .
ُثرّبٌة " ؿةرة " بإرثبةؾ ٚةالة  :بؽ  ..الػ مٍهٍع  ..مـ ؿٌٞ
ثممت ً
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :إهجُ ِةرٖة ِّوُ إِي واشعة ثظٍن خٙة اًلٌة
وثظٍن اطجٌة مُ اللُ ٝةهت بجصبي ؟!
مةزالت " مػِم " ُمجفبدي ِبػاٌِة ُوثبػرى ٚةالة  :اهة مٙعرة  ٞٝدى بؽ مّٗـ
شع مبّٔلًـ ودي مـ ٓلًجٌة لٍشعًة  ,بؽ ًُ اٝػجػ واشعى ًجعُٖ
ثموٌة ِ ..بةى لزم ِجصملٍا المؾبٍلّة دي مّةًة ِلَ ال ٞٚدي ابؾى
شٌٍٚٙة .
ؿةرة  :شٌٍٚٙة !!
مػِم  :لعّٚوُ لزم اًلٌة ِّػٍٖا .
ثممت " ؿةرة " ً
ٚلّل ِل ُجٜٗػ  ..خم َثؾجرمُ ٍُٚاًة وإرادثٌة وثٍٙؿ  :مػِم
 ..دي رِم .
َثلجٗت " مػِم " شٍلٌة خم ثٍٙؿ ُمجّربة  :رِم ّٖن !!
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ؿةرة  :اللُ شٜػجلِ ٛوٌة دي رِم اطج. ٛ
ثبجؾم " مػِم " خم َثجصٍؿ إبجؾةمجٌة إلَ هصٜة ُمػثّٗة وثٍٙؿ  :رِم ! ,
إهجُ بجٌؼري ُٖ إِي ِةؿةرة ؟!  ,ول ً
مدل بجصًّوُ ُٖ المٍِ ٕٚفةن
اٍٚل ٛمجٍٙلّـ .
ثلجٗت إلَ ِّن " ؿةرة " الجُ إمجلت بةلعمٍع  ,وٝةن ِبجل ٛالوَػة
ثٍاللت مُ ِّوٌة لجعمُ ًُ الدةهّة  ,وثبعا ُٖ البٜةء ٚةالة  :رِم !!! ,
اطجُ اهة ؟!  ,إزاااااي ؟؟؟!
ثمػخ ُٖ وزي " ؿةرة " ٚةالة  :ردي ِلّة ٍٚ ..لّلُ إزاااااااي ؟!
ثصةوؿ " ؿةرة " ان َث ُ
ٔمػًة ولٜوٌة َثعٌّٖة ِبٙؾٍة ٚةالة  :إهجُ ِةرٖة
ومظبّة ِوُ ؟؟؟؟!
ثرّبٌة " ؿةرة " وًُ ثبٚ ُٜةالة  :وهللا اهة ِػٖت إمبةرح بؽ ومٜوجـ
ِةرٖة ارزُ اٍٚل. ٛ
مػِم ِّ :وُ إهجُ وِمػ ورِم ِػٖجٍا ثظعٍِهُ !!  ,اٝػجػ هةس شبّجٌم ُٖ
شّةثُ وزٍّهُ ؟!
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ُثصةوؿ " ؿةرة " ان ُثبػر مٌٍٗٚة ٚةالة  :وهللا الَّّم ٝوت طةِٗة ِلُّٜ
ومٜوجـ ِةرٖةاٍٚل ٛإزاي  ,ورِم مّغورة  ..إهجُ ِةرٖة ِمػ بّٙعر ِّمٞ
إِي مُ اي بوت بّظلٌّة ِثصبي .
مػِم ِ :مػ الٍشّع اللُ مٙعرش الٍمي  ,من شٙي ِػوح ِّم ٞاي شةزة
مُ اي واشعة  ,بؽ إهجُ لصبجُ وًُ اطجُ  ..اطجُ !!
ؿةرة  :واطج ٛدي إثوصِ ٛلٌّة !!
ثوَػ إلٌّة " مػِم " وبّّوٌة شؾػة ٚةالة  :مصعش إثوصِ ٛلّي موٜم ُٖ
العهّة دي ٚعي !
َ
َثصم ٞشّٙبجٌة َوثظػج مؾػِة َٖ ُجوةدٌِة " ؿةرة " ولٜوٌة لم ثبةلُ بصعِدٌة
َٖ ,جصم ٞشّٙبجٌة ا ً
ِوة والمٗةثّس ِلجٔل٘ مٜةن الّم ٞو ثلص٘ بٌة .
َثغًب " مػِم " إلَ موؼلٌة وِبعو ِلَ وزٌٌة الٔوب واإلهٜؾةر ِبغات
الٍٚت  ,ثغًب إلَ ٓػٖة اطجٌة " رِم " ِل ُػجٗػغ ٌّٖة ُقصوة الٔوب الجُ
ُثؾًّػ ِلٌّة  ,ولٜوٌة ثجٗةزة ِبٌة هةامة َوِبعو ِلَ وزٌٌة الجّب  ..ثوَػ
إلٌّة وثَ ٞثجةم ٞملمصٌة خم ثغًب َث ُ
ٔمػًة ِبفعة وًُ هةامة .
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ثوٌةر بةلبٜةء امةم وزٌٌة الغي مةزاؿ ِصم ٞالبػاءة  ,اؿجَّٙت " رِم
" من لٍت بٜةء " مػِم "  ,وإؿجَّٙت مٌّة دمٍع ِّوٌة بّع ان
ادرٝت ً
زّعا ِمن ُدمٍع اطجٌة بةهٌة ِلمت مةشعث لٌة .
لم َثجصعث واشعة ِموٌم بةي ٝلمة  ,ثبةدل هَػات الصؼن وال لم
واإلهٜؾةر الجُ ُثّبػ ِن هّػان الظغلن ِبٙلب ُ ٞٝموٌم  ,ولٜن ُؿػِةن
مة إهًّٙت ِثل ٛالوَػات ِوعمة زةءثٌم " رٌِةم " ٚةالة  ُٖ :إِي ؟!
ثصةوؿ " مػِم " إطٗةء دمٌٍِة وثٍٙؿ  :مّٗـ  ..اٖجٜػهة مةمة وبةبة بؽ .
ثؾجةء " رٌِةم " وثٍٙؿ  :هللا ِػشمٌم ِةرب .
ثجوٌع خم ثٍٙؿ ِ :لَ ٖٜػة ؿةرة بػا قٜلٌة مـ يبُّّ !!
مػِم  :يّب ٍٚلّلٌة اهُ زةِة .
رٌِةم  :لصّس  ..اهجُ زّجُ بعري من الفٔ ٞلّي ؟
ل َثرع " مػِم " زٍاب ِلٌغا الؾؤاؿ ُ ,ثٜٗػ ِلدٍاهُ خم ثٍٙؿ  :مّٗـ
قٔ ٞإهٌةردة .
140

ِرغمِالحب
ب

ٍزّة ً :فٍؼ  ..ؿةرة .
خم ثلجٗت إلَ " رِم " ٚةالة بإبجؾةمة ُم ِ
ثجػٌٝة وثغًب إلَ " ؿةرة " الجُ ِبعو ِلَ وزٌٌة ِلمةت الٙل٘ والجٍثػ
َٖ ..جٍٙؿ لٌة  :ثّةلَ هعط ٞاودثُ .
َثبعو ِلَ " رٌِةم " ِلمةت الجّرب َٖجٍٙؿ  ُٖ ًٍ :إِي؟!
ُثرّبٌة " مػِم " وًُ ذاًبة إلَ ٓػٖجٌة مُ " ؿةرة "  :مّٗـ شةزة.
ِبمرػد إٓلؽ بةب الٔػٖة ثوٗرػ" مػِم " بةلبٜةء  ,ثومٌة " ؿةرة "
وثؾّ ٞدمٌٍِة ًُ الدةهّة ُ ,ثصةوؿ ان ثٍاؿٌّة وثٌٍِٙة ِلَ مة َؿجٍازٌي
ِمن لّةب ٚةالة  :مػِم  ..اهة ِةرٖة ان المٍ ٕٚلّب اوي  ,بؽ
المفةِ ٞٝمػًة مة ًججصِ ٞبةللُ اهجُ ّٖي دلٍٚجُ  ,اهجُ لزم ثٍٙي ..
ِفةن ثٌٍِٙة  ..رِم لؾي لّٔػى ِلَ  ٞٝدى !
ثوَػ إلٌّة " مػِم " وًُ شةملة ُٖ ِّوٌة الؾظػِة الممؼوزة بةإلهٜؾةر
ٚةالة  :لّٔػة ؟!  ,رِم شةم .. ٞوإهجُ بجٍٙلُ لّٔػة !
ؿةرة  :اى لّٔػة  ..وٓلًجٌة دي اٝبػ دلّ ٞإهٌة مـ هةهرة .
ثممت " مػِم " لعٚةا٘ ل ُجٜٗػ ً
ٚلّل خم ثمؾً ٛة ِثٌٗة ٖرةة َٖ ,جٍٙؿ لٌة
ِ
ِ
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" ؿةرة " ً :جّملُ إِي ؟!
ل َثٌجم " مػِم " ِبؾؤالٌة  ,وإؿجمػت ّٖمة ثّٗلي  ..وٖرةة لػطت ٚةالة :
ٝوت مجةٝعة .
ثٗؼع " ؿةرة " من لػطجٌة َٖجٍٙؿ  :إِي ُٖ إِي ؟؟!
مػِم ٚ :ةٖ ٞمٍبةِلي ً
يبّة !  ,بٌّػب زي مة ٝةن بٌّػب من  ٞٝواشعة
رطّمة بّظٍهُ مّةًة !
ل ثرع " ؿةرة " من الٜلمةت مة ثٍٙؿ !  ,ولم ثًٌّّة " مػِم " الٗػلة
 ,ب ٞرٝوت من الٔػٖة ٖرةة إلَ ٓػٖة " رِم " .
لصٙت ِبٌة " ؿةرة " دون ان َثعري مةذا َؿجّٗ , ٞولٜوٌة َثظفَ ان ثؤذي
" رِم " بةي ؿٍء َّٖ ..لَ الػٓم من اهٌة ِلَ َِّٙن ان " مػِم "
ُثصب اطجٌة ٝػدّ ًػا  ..ال اهٌة ُثعرؾ ً
زّعا ان ِثل ٛالمٍر ل ِرعي الصب
ً
ٌّٖة قّائ !
ِرعن " رِم " ثرلؽ وشعًة ُٖ ٓػٖجٌة ثبَٖ , ُٜجٍٙؿ إلٌّة " مػِم
" بإهّٗةؿ  :إدِجُ الّوٍان اللُ ٝوجُ بجػوشُ ّٖي ؟!
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َثممت " رِم " ول َثعري من الظر ٞام الػًبة ًغا الممت ِ ,ؼداد
إهّٗةؿ " مػِم " ٚةالة  :مـ وٚت ٝؾٍؼ طةلك  ,الٜؾٍؼ وٚجي ِعى
طلص ِةرِم .
ِػثُٗ لٍثٌة اٝػدػ ٚةالة  :إهً ُٙ؟!
ً
ثٗمّلّة َٖ ,جغًب وثلص٘ ِبٌة " ؿةرة "  ,مةزالت
ُثظبػًة " رِم " ِبّوٍاهي
ً
ِلمةت الجّرب ثبعو ِلَ وزي " رٌِةم " الجُ لم ثٌٗم قّائ شجَ الن
ولم ُثرّبٌة " رِم " ِبفُء .
اخوةء ذًةبٌن ُٖ الؾّةرة ُثصةوؿ " ؿةرة " ان ُثٌعاٌة وثٌٍٗٚة ً
ٚلّل ِل ُّٜٗػن
ٚب ٞالغًةب  ,ل ُثبعي " مػِم اي إًجمةم ِبٜلمة ِثٌة !
َٖجمػخ " ؿةرة " ٚةالة ِ ٍُٖٚ :ةمػِم إهجُ ممٜن ثّملُ مفٜلة اٝبػ مـ
بجصلٌّة !!
ثٍ " ٕٚمػِم " الؾّةرة ً
زةهبة خم ثٍٙؿ  :بّم ٞمفٜلة اٝبػ !  ,اللُ ًٍ
ُٖ إِي اٝبػ لؾي مجّملـ ِةثػى ؟!
ؿةرة  :لزم ثٜٗػي ًجػوشُ ثٍٙلّلٍ إِي ؟!
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مػِم ًٍٙ :لي ِجرٍزًة ً
يبّة .
ؿةرة  :وًٍ ًّّرُ مّة ُٝوٍِٙل ٛمن ِوّة ِلَ يٍؿ ٝعة !
مػِم  :اِم ٞإِي ؟!  ,مّٗـ اي ش , ٞاهة مـ ِةرٖة اٖٜػ !!
ثػثب " ٛؿةرة " ً
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :اهة بٍٙؿ ِّ ..وُ  ..هفٍؼ ٝػِم ِّرُ
مّةهة .
ثلجٗت إلٌّة " مػِم " ٚةالة  :ثٍٙلُ لٜػِم ِرُ مّةهة ِ ,لَ اؿةس إهي
من بّٙت ِّلجوة ؟!
ؿةرة  :إهجُ ِةرٖة ٝػِم ٍِٝؽ  ,وِةرٖة إهي ..
ثٙةيٌّة " مػِم " ٚةالة  :اهة مبٙجـ ِةرٖة شع !
ثممت ً
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :اهة اللُ مجةٝعة موي إن  ٞٝالوةس بّمعمٍهُ ,
واللُ شبّجٌم ً ..مة اٝػجػ هةس بٍّزٍّهُ  ,وُٖ هٗؽ الٍٚت اطجُ اللُ
وازّةهُ بججٍزُ وثعمػ ومـ ِةرٖة ًّملٌة إِي !!!
ً
َ
المٍزّة الجُ ُثمؼؽ ٚلبٌة
لعِٙجٌة
هَػة
مةم
ا
جٍٙلي
ل
قّائ
ل ثرع " ؿةرة " ِ
ِ
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ً
لهٌة ل َثؾجًُّ ان َثّٗ ٞقّائ ِل ُّؾةِعًة ِلَ الجظلك من ًغا الصؼن !
ثٍٙد " مػِم " الؾّةرة خةهّة  ,وثؾجٜم ٞيػٌِٙة إلَ َموؼؿ " ُِمػ " ..
ولّجٌة لم َثغًب  ,دٚت الرػس اٝػدػ ِمن مػة ولم ُِرّبٌة اشع  ..وِوعمة
ؿةلت الصةرس اطبػًة اهي ٚع ؿةٖػ موغ مة ُِٙةرب اؿبٍع  ,ولٜوي ٚع
اطبػًة ا ً
ِوة بةن لي ٍِدة طلؿ اِةم  ..لم ُثمعٚي وداًمٌة الف ٛبةهي
إثٗ٘ مُ الصةرس ِلَ ِثل ٛالٜغبة ولن ٍِّد !
ذًبت " مػِم " وذًب موٌة اطػ ام ُٖ ٞش ٞثل ٛالمفٜلة  ,وًٍ ان
َثرع " ِمػ "  ,وِلَ الػٓم من ذل ٛثػٝت لي طبػ مُ الصةرس اهٌة ُثػِعى
للوػورة  ..ومن داطلٌة مة ِؤٝع لٌة بةهي لن ِجصعث إلٌّة !
بةثت َث ُ
فّػ َبٗٙعان قٌّة ُٖ الصّةة  ,وان مةٚةدم لّؽ ال لعمةت
ل ُجؼِعًة َو ً
زّة ومٙعار من ال لم لن ِجٍ ٕٚو لن ثؾجًُّ ان ثجصملي
ِ
وشعًة !
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الٗم ٞالدةمن
______________
ُ
ِبػٓم الصب
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ؿبجمبػ : 4102
زعا  ..ل َِصعث ٌّٖة ً
البصت الصّةة ٚةؿّة ً
زعِعا ؿٍى ان الِةم ثمػ ,
ومةزاؿ المػ ِلَ مةًٍ ِلّي !
ثٍٗٚت شّةة " مػِم " ِمن ُ ٞٝقُء  ,لم َثّع ثغًب إلَ الّم .. ٞولم
ثّع ثرلؽ مُ اطٍاثٌة ٝمة ٝةهت  ,ثٍٗٚت ِن الصعِح مُ الرمُّ شجَ
" ؿةرة "  ,ولم ثجوةٚـ مُ " رِم " ُٖ قُء  ..وشجَ الجّٜٗػ مُ الؿٕ
ثٍٗٚت ِوي !
لم َِظجلٕ امػ " رِم " ِوٌة ُٖ قُء  ,بٝ ٞةهت َثمػ ِبغات المػشلة من
الصؼن الغي ُِػاٖٙي البٜةء المؾجمػ  ,ولٜوٌة ٝةهت ُثٜٗػ ُٖ ثل ٛالٜةرخة
الجُ ؿّةثُ ٍِم ُوثٗوصٌة الِةم  ,واوؿ من ُثٗوس امةمٌم ًم اطٍاثٌة "
ً
رٌِةم " و " مةزن " الغِن ل ِّلمٍن قّائ شجَ الن ِ ,لَ الػٓم من
َِّٙوٌم بةن ًوةؾ مةًٍ لّؽ طّ ًػا  ,ولٜن  ..ل اشع ِػهُ ٖوٍلٌم
َ
ا ُوِرةوبٌم ِن اي قُء  ,وبةلجةّٝع لن ِظًػ ِببةلٌم ٚى ان ُٖ َموؼلٌم
ٝةرخة مد ٞثل ٛالجُ شعخت !
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َ
إؿجمػ ًغا المػ لِةم ٚلّلة موغ ذًةب " مػِم " بةشدة ِن ِمػ  ,ول ِٜوٌة
ٝةهت اِةم يٍِلة ً
زعا وٝةهٌة ؿوٍات من الفٙةء  ,ول ِٜن إهجٌت ِثلٛ
الِةم بمة ًٍ ّٓػ مجٍ. ُٚ
إذ ٖرةة واخوةء زلٍس " مػِم " ُٖ ٓػٖجٌة ِ ,عؽ ًةثٌٗة ِبػٚم ُِمػ ,
زةوبت ِلجرعى ٍِٙؿ لٌة  :إزِِ ٛةمػِم ؟
ٝةدت ان َثوٗرػ ّٖي ِبمٙعار الٜػجمةن الغي اؿجمػ داطلٌة ثل ٛالٗجػة ,
ولٜن للصَةت ٚػرت ان ثجمػؼ مّي ِبصٜمة شجَ ل َثٗٙع اطػ امُٖ ٞ
شِ ٞثل ٛالمفٜلة َٖجرةوبي ُممًوّة الٌعوء ٚةالة  :الصمعهلل  ..اهت
إزِ ٛ؟!
ِمػ  :الصمعهلل  ..اهة ٝوت مؾةٖػ ولؾي رازُ وِػٖت إه ٛؿةلجُ ِلّة
وِةوزاهُ .
مػِم  :اهة ِةِؼة اقٍٖ ٛهػوري ِةِمػ .
ِمػ  :قٍُٖ ثصبُ هجٙةبّٖ ٞن ؟!
ً
ثجّرب " مػِم " من يػِٙجي وٝةهي لم ِّٗ ٞقّائ  ,ولٜوٌة َزِمت ِلَ
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ان ل ثجصعث ُٖ قُء ُٖ الٌةثٕ َٖٙةلت  :اهة ًرّل ٛالبّت .
ُِمػ  :البّت !! ,اوؾ إثٗولُ ثوٍري .
مػِم  :مّلـ  ,اوؿ مػة ازّل ٛبّج ٛبؽ المٍهٍع اللُ ِةِؼاؾ ّٖي
مّوّٗـ ّٓػ ًوةؾ !
إثٗٙت مّي ِلَ المٍِع وآلٙت اإلثمةؿ .
ذًبت إلّي وًُ ِلطػ لصَة َثَن بةهي لن ِٜن ًوةؾ  ,او ربمة ِموُ
إلٌّة ٖض لم ِظًػ ببةلٌة !
ولٜوي طةلٕ ٍ ٞٝوٍهٌة  ,وٝةن ِوجَػًة وًٍ ِبٜةمٍٚ ٞاى الّٙلّي ول
ً
ِظبئ لٌة قّائ او ؿٍء .
لم ثؾجًُ ان ُثؾًّػ ِلَ شةلجٌة الّمبّة ٖ ,إهّٗلت ِلّي ٖرةة ٚةالة :
إهت يبُّّ ٝعة ِةدي مـ شةؿؽ إهِ ٛملت شةزة !!
ِجّرب " ِمػ " ً
ٚةال ِ :ملت إِي بةلَبى ؟!
مػِم  :لء  ,دى إهت بةرد بةة !
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ِمػ  :لؾي لؾةه ٛيٍِ ٞزي مة إهت .
مػِم  :مـ وٚجُ طةلك اهة ِلَ ٖٜػة !!
ِمػ  :برع اهة مـ ٖةًم ُٖ إِي ِةمػِم !!
مػِم  :إِي اللُ شم ٞبّو ٛوبّن رِم ؟!
ُِرّبٌة ب ٜٞبػود الِمةب ً
ٚةال  :بمػاشة  ..اهة اطػ مػة قٗجٌة من ٖجػة
يٍِلة .
مػِم  :وشم ٞإِي ُٖ اطػ مػة دي ؟!
ِمػ  :اِجٙع اهِ ٛةرٖة موٌة  ٞٝشةزة ِةمػِم .
مػِم  :بمػاشة  ..بةللُ اهة قةِٗةى ٚعامُ دى  ,مـ ممعٚةًة!
ِمػ  :لّي ؟!
مػِم  :إهت ِةِـ شّةث ٛيبُّّ ومـ شةؿؽ اهِ ٛملت شةزة  ,اهة
شجَ ثٍّٚجً ٛجبةى مؾجظبُ او ًػبةن موٌة  ..مجٍّٚجـ اهً ٛجٜلموُ .
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ِبجؾم ِمػ ُوِرّبٌة بؾظػِة ً
ٚةال  :مـ المٗػوض إن اهة اللُ اٍٝن
ِ
مؾجظبُ ِلَ ٖٜػة !
ُثٗةزبي " مػِم " ٚةالة  :رِم شةمِ ٞةِمػ .
ٚلّل خم ِٗةزبٌة بصعِدي َ
ِممت ً
ٚةال  :اهجُ زةِة ثٍٙلّلُ بّع ٝةم قٌػ
مفٗجٌةش وِةِؼة ثٙوّّوُ ان دى موُ اهة ؟!
مػِم  :اهت ِةرؼ اهٌة مـ بجػوح ُٖ شجة  ,وِةرؼ اهٌة ٝةهت بجرّلٛ
ِبصرة العروس ِّ ,وُ مّٗـ اي شع ثةهُ ممٜن ِصم ٞمّةى ٝعة او اي
شرة ثةهّة ثوصِ ٛلّة بٌّة .
ثػثُٗ هصٜػجي الؾةطػة ً
ٚةال ِّ :وُ اهجُ مّجػٖي اهٌة ٝةهت بجوصٛ
ِلّ ُٜوثؾجٔٗل , ٛلّي بةى مّٜوـ دى اثٜػر ثةهُ !!
ثوّٗ " ٞمػِم " ٚةالة  :اهت ازاي ٝعة ؟!  ,ازاي ٝوت ًجظعِوُ بإهٛ
اثّٔػت واهت لؾي من زٍاؾ زبةلة اوي ٝعة !!
ِمػ  :اهة لٍ زبةلة مٜوـ زمةهُ بٙةبل ٛدلٍٚجُ  ,بؽ اهجُ مـ ٖةًمة اي
شةزة ومـ ِةِؼة ثفٍُٖ ّٓػ إه ٛملؾ واطج ٛهصّة مُ اه ٛاهجُ
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مفةرٝة زِػػُ بةلَبى ُٖ اللُ شملٌة .
ثجّرب " مػِم " من شعِدي وثٙجلٌة الَوٍن بوٗؾٌة َٖجٍٙؿ  :اهة !!
ِمػ  :اى اهجُ  ,اهجُ اللُ رٖوجُ ثٍٜهُ زوبُ لمة يلبت ٖػلة ,
ورٖوجُ ثؾّبُ قٔل ٛقٍِة وثبةي زوب اطج ٛاللُ ٖٙعت لصبجٌة او
شجَ ثٌجمُ بٌّة قٍِة وثةطعي بةل ٛمن ثمػٖةثٌة  ,رٖوجُ ثؾمٌّّة لمة
شٜػجل ٛاهُ ٝلمجٌة  ,له ٛاهةهّة .
ُثٙةيّي وثمػخ ُٖ وزٌي ٚةالة  :اهة ِملت ٝعة ِفةن بصبٌة وطةِٗة
ِلٌّة مو ٛمـ ِفةه ٛاهت  ,وبّعِن اهة ٝوت واخٙة ٌّٖة  ..شبُ لٌّة
ٝةن ٚع خٙجُ ٌّٖة !
ِمػ  :شلٍ  ..اهجُ شبجٌّة بًػِٙج , ٛواهة شبّج ٛاهجُ بًػِٙجُ.
مةزاؿ شعِدي ُِدّػ َالجّرب بعاطلٌة اٝػدػ واٝػدػ َٖ ,جٍٙؿ  :إِي ِلٚة
شب ٛلّة ُٖ اللُ ِملجي مُ رِم ؟!
ِمػ  :اهة مٜوـ هّجُ اِمٝ ٞعة مُ رِم  ,اهة ٝوت ِةِؼ اٚػب موٌة ِفةن
اٝؾبٌة وثبةى طّى بّوُ وبّو. ٛ
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ثبجؾم " مػِم " ؿةطػة وثٍٙؿ  :بجؾجٔلٌة ِّوُ !
ِمػ  :ممٜن  ..المٌم إن اي شةزة شملت بّع ٝعة ٝةهت ًُ الؾبب
ٌّٖة مـ اهة  ًُ ,اللُ وللجوُ ِلٜعة .
مػِم  :دى ِلَ اؿةس إن اهت مّملجـ اي شةزة ول لّٗت ِلٌّة !
ِمػ  :ولوٗجػض  ًُ ..اؿجرةبت لّة لّي ؟!
مػِم  :اهة مٌّموّـ دلٍٚجُ ّٓػ إه ٛلزم ثجرٍزًة ِفةن مججٗوصـ .
ِمػ  :شجَ دلٍٚجُ اهجُ اهةهّة !! ِ ,وعؾ اؿجّعاد ثرٍزٌِة لٍاشع اٝبػ
موٌة بةٝػجػ من  01ؿوّن ِفةن طةيػ مججٗوصّـ إهجُ !! وِفةن طةيػ
إؿم ٛوؿمّج ٛوقٔل. ٛ
ُِدّػ ٍٖهَ من المفةِػ الؾلبّي بعاطلٌة َٖجٍٙؿ  :إهت بجٜٗػ ُٖ شةزةت
اهة ً
الل مبٜٗػش ٌّٖة  ,اهة طةِٗة ِلٌّة  ..طةِٗة ِلٌّة من ِملّي ممٜن
ثمٍت ٌّٖة  ,رِم لّٔػة .
ِمػ  :رِم مـ لّٔػة  ,واهة اٝػجػ واشع اٚعر اخبجل ٛدى ٍِٝؽ !
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ل ثرع مة ثٍٙلي امةم ٝلمةثي الجُ ثصم ٞالٜػدّػ من َالجرػِس واإلًةهة الّٔػ
ُمبةقػة .
ٍَّٖٙؿ ًٍ  :رِم شلٍة اوي  ..من بػا ومن زٍا  ,بؽ للؿٕ شٌَة
وشـ اوي  ,إن ِوعًة اطت زِ .. ٛاهةهّة  ,اًم شةزة ِوعًة هٗؾٌة
وبؽٖ ,ةٝػة إهٌة ً
داِمة لس  ,وًُ ِمػًة مةِػٖت ثةطع ٚػار لس .
ِوَػ إلٌّة ً
زّعا وٍِٙؿ ِ :مػؾ مةطعثُ ٚػار لس من ٍِم مةِػٖج!ٛ
ثبجؾم " مػِم " ٚةالة  :دى ِفةن اوؿ ٓلى ارثٜبجي إهُ ِػٖجٝ , !! ٛةن
لزم العؽ  ٞٝالوةس اللُ ٚةلجلُ ِو ٛإن اطػي مّةؾ وشـ ٝ ,ةن
لزم اِػؼ إه ٛشٍّان  ٞٝاللُ ٌِم ٛثػهُ ٓػورؾ وبؽ  ..إهت ِمػؾ
مة شبجوُ !  ,إهت ٝوت هٗؾ ٛثٜؾػهُ  ,ولٍ ٝوت رزّجل ٛبػدى ٝوت
ًجٜؾػهُ !
ِوَػ إلٌّة ً
ٚةال  :قٗجُ إه ٛاهةهّة  ..هؾّجُ اطج ٛوبجٜٗػي ُٖ هٗؾ! ٛ
مػِم  :دلٍٚجُ بؽ إٝػجفٗت إن اهة واطجُ بةلوؾبةل ٛواشع  ,المٌم إهٛ
ٝؾػت  ٞٝواشعى ّٖوة بةلجةهّة ٝ ..ؾػثٌة ًُ بإشؾةس ذهب هصّجُ ,
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وٝؾػثوُ اهة بإهُ اقٌٍٖة طةِوة طةهجوُ مّةؾ  ,وٝؾػثوة إشوة الثوّن
ِبفػٌٖة اللُ ًٍ قػؼ اًلُ هللا ِػشمٌم !
ُثصةوؿ ان ثموُ هٗؾٌة من البٜةء خم ثٍٙؿ  :دلٍٚجُ بؽ اهت من زٍاؾ
مػثةح ً
زعا ِفةن وللت للُ ِةِؼى مّةِة  ,ودلٍٚجُ بػدى اهة مجةٝعة اهٛ
ّ
شجَ لٍ ٝوت اثرٍزثوُ ٝوت ًجٜؾػهُ بظّةهةثُ ٛوذل ٛلّة .
ثممت ً
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :اهة لٍ ِةِؼاؾ ثجرٍز رِم َٖعى ِفةن الَػوؼ
شًجوة ُٖ المٍ ٕٚدى  ,لٜن لعٚوُ مـ ًظلٌّة ثؾجمػ مّةؾ .
ِمػ  :واهة لعّٚوُ مـ ًجرٍزًة  ,وٖػي  ٞٝالٜلم دى ِلَ هٗؾٛ
ِةمػِم لهي ملٍش لزمة  ,وروشُ قٍُٖ اي ش ٞثةهُ بّّع ِن الص ٞدى
وبّّع ً
ثمةمة ِوُ .
َِ ًُٙشعِدٌمة دٚةت ًةثٕ " مػِم " ِبػٚم اطجٌة " رٌِةم " ُ َٖ ,جرةوب
ٚةالة  :الٍ  .....إِي ُٖ إِي ِةرٌِةم  .....إِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  ,لء مجٜلمّـ مةزن ,
طعٌِة المؾجفَٗ بؾػِة واهة ًرّل ٛدلٍٚجُ ً
شةل .
ُثٔل٘ الٌةثٕ وثلجٗت إلّي ٚةالة  :رِم اطجُ ثّبت وزةلٌة هؼِٕ  ,ورشمة
155

ِرغمِالحب
ب

امُ وابٍِة ِةِمػ لٍ شملٌة شةزة مةًّٜػّٗوُ إهُ ازُ واٚجل. ٛ
ُ
ثجػٝي وثغًب دون ان ُِرةوبٌة  ,وبةلل ًٍ ٞلم ُِبةلُ ِبصعِدٌة لّرةوبٌة
!
ٝةهت ِثل ٛالمؾةٖة ِمن َموؼلي إلَ المؾجفَٗ ًُ ايٍؿ مؾةٖة ُٖ شّةة "
ُ
ُ
َ
طجٌة ِ ًٞ ,ثل ًُ ٛالوٌةِة ! ,
مػِم "  ,ثغٝػت ٌّٖة  ٞٝقُء َِرمٌّة بة ِ
ًَ ٞؿجلص٘ اطجٌة بمعِٙجٌة " امُ ًُ ًٞ , " ٞالمغهبي ِبصٌٙة .
بةثت َثفّػ بةلوعم من المّةملة الٙةؿّة والجرةً ٞالغي ٝةهت ُثّةملٌة بي
ُٖ الٗجػة المةهّة ِ ,ثل ًُ ٛالمػة الولَ الجُ َثفّػ ٌّٖة اهٌة ُثصبٌة
بفعة إلَ ًغا الصع َ ,وثفّػ ا ً
ِوة اهٌة بػٓم ًغا ُ
الصب لم ُثٙعم لٌة مة
ِ
ِ
ٍِاٖٙي ٚع ًرا من الّوةِة  ُٝثصمٌّة من قػ هٗؾٌة !
وللت إلَ المؾجفَٗ  ,وزعت " رٌِةم " وشعًة َث ٕٙو َثب , ُٜقّػت
وٝةن قُء ِوؼع ٚلبٌة من هلٍِي  ..إٚجػبت من " رٌِةم " وٚةلت ًةمؾي
ِبمٍثٌة الغي َِظوٙي البٜةء  :رِم ّٖن ؟!
رٌِةم  ُٖ :اودة الّملّةت .
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ثفّػ بةلظٍؼ والٗؼع ِملن ٚلبٌة َٖجمػخ ٚةالة ِ :ملّة !!
ثلجٗت إلٌّة " رٌِةم " ٚةالة  :إهجٍا ٝوجٍا مظبّّن ِوُ الممّبة دي إزاي
؟!
ل َثرع " مػِم " مة ثٍٙلي او ُثبػر بي ُٖ ِثل ٛاللصَة وطةلة اهٌة ل ُثٜٗػ
ُٖ قُء ؿٍى ان ثًمبن ِن اطجٌة َٖ ,جٍٙؿ  :هًمن ِلٌّة وًٌٗمٞٝ ٛ
شةزة .
ِمػ الٍٚت ببًئ ً
زعا ِلَ ِ ٞٝم ُوٌن  ,واخوةء اإلهجَةر َثجم " ٞؿةرة
ِ
َ
ُ
" ولٜن لم ثرةوبٌة " مػِم " ِ ٖ ,بػٓم ان " ؿةرة " ًُ المعِٙة الٍشّعة
لمػِم  ..ال ان ِٝػجمةن ِؿػ " رِم " إِجبػثي " مػِم " طّةهة ثؤلمٌة ,
ولٜن  ..لم ِ ٞٙقٍّرًة ثرةى " ؿةرة " ا ً
بعا  ,و ٞٝمة ثّٗلي مةًٍ ال من
ِ
دواُٖ اإلهؼِةج والٔوب .
طػزت " رِم " من ٓػٖة الّملّةت وًُ مةزالت ثصت ثةخّػ الجظعِػ ,
ٝةن َمٌَػًة وًُ هةامة ُِمؼؽ ٚلب اطٍاثٌة ً
وزّة ممة شعث لٌة !
ِ
َثصعخت " مػِم " إلَ الًبّبة الجُ اطبػثٌة بةن ؿبب اإلزٌةض ًٍ
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الؤى الّمبُ والصةلة الوٗؾّة الؾّبة الجُ ادت إلَ ارثٗةع مٗةزئ ُٖ
هٔى العم خم هؼِٕ شةد  ,واطبػثٌة اهٌة َؿجب َٙثصت الملشَة ثلٛ
اللّلة شجَ ًِمبوٍن ِلَ شةلجٌة  ,هَ ًػا ِلمٔػ ِؿوٌة الغي ٍُِهس ان المػ
ً
يبّّّة  ,ولٜن ُٖ الٔةلب َثٌٗمت الًبّبة المػ َٖلم ثؾةؿ او
لّؽ
ثبصح ُٖ المػ شجَ ل َث ُوػ ِبؾمّة الٗجةة .
ِةدت " َمػِم " و " رٌِةم " إلَ َموؼلٌم شجَ ل َِ ُ
فّػ اطٌّم ِبفُء ,
وِوعمة ؿةؿ ِن " رِم " اطبػثي " مػِم " اهٌة ثٙوُ ثل ٛاللّلة ِوع "
ُ
ؿةرة " لجّٔػ الػوثّن و ُربمة ِٙوُ ِلَ ؿٍء شةلجٌة الغي ٝةن الٗجػة
المةهّة .
إطجةرت " َمػِم " ان ُثظُٗ ِن اطٌّة ًغا المػ لهٌة َثّلم ً
زّعا ان
الػزةؿ ِجوةولٍن ِثل ٛالمٍر ِبوَػة ُمظجلٗة ِن الوؾةء  ,وٝةهت ثجٗةدى
رد ِّٖلي ثرةى " رِم " او " ُِمػ "  ,ل َثظفَ ِلَ ُِمػ  ..ولٜن َثظفَ ِلَ
اطٌّة ان َِوػ هٗؾي ُٖ لصَة ٓوب دون ان ِفّػ !
ٝةهت ثل ٛاللّلة ٚةؿّة ً
زعا ِلَ " مػِم " ولٜن بةثت ثفّػ بةلػاشة
ِ
وطةلة بّع ان َثظلمت من همٕ ُمفٜلة " رِم " وثعٍِ هللا ان ٍِٜن
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مةب ُٙموٌة امػى ً
ؿٌل .
امة " رٌِةم " َٖٜةهت ثل ٛاللّلة ٚةؿّة ً
زعا ِلٌّة ٜٖ ,ةهت المعمة
ِ
مٍزّة ً
زعا لٌة وطةلة اهٌة َثغٝػت مة َّٖلي زوزٌة مُ " ام, " ٞ
وِلمت اهي ٝةن َِرب ِلٌّة ان َثظُٗ ِوي المػ ٝمة َّٖلت اطجٌة مُ "
مةزن " ِ ,ةدت َثفّػ بةلغهب و ِبّّٙن اهٌة ُمغهبة  ,واهٌة َمن ثؾببت ُٖ
رشّ ٞوالعة زوزٌة الجُ ل اشع ِّلم ممّػًة شجَ الن !
ً
ِلَ الػٓم من اهٌة َّٖلت ًُ ٞٝغا لهٌة ُثصبي ول ُثػِع ان َثظُٗ ِوي قّائ
 ,ولٜن ُٖ بّن المٍر الصب وشعى لِٜػُٗ  ..ب ٞهصجةج ٝػدّ ًػا من
الجّٜٗػ ِلوجظغ الٙػارات المصّصة  ..وهصةٌٖ ِلَ ِلٚةثوة مُ من ُهصبٌم !
إؿجَّٙت " مػِم " ُٖ الٍّم الجةلُ واوؿ مة َّٖلجي ًٍ اإلثمةؿ ِب" ؿةرة
" ِل ُجظبػًة ُ ٞٝقُء شعث ُٖ ًغا الٍّم َٖٙ ,ةهٍن لعاٚجٌم ُِربػًة ان ل
ثبجّع ِوٌة اٝػدػ من ذل. ٛ
وإثٗٙن ِلَ ان َِغًبن ً
ؿٍِة ِلؼِةرة " رِم " ُٖ ًغا الٍّم َ ,ذًبت " مػِم
" ِل ُجظبػ " رٌِةم " ٚةالة  :اشوة ًوّعي ِلَ ؿةرة ِفةن هةطعًة مّةهة
واشوة راِصّن لػِم  ,اهجُ ِةرٖة ان مةزن ٖةًم ان رِم ِوع ؿةرة وِفةن
159

ِرغمِالحب
ب

ٝعة ؿةرة مّوّٗـ ثّرُ ًوة !
ُثٗةزبٌة " رٌِةم " ِبرٍابٌة ٚةالة  :روشُ اهجُ  ..اهة ُٖ مفٍار ًّملي الوؿ
وبّعِن ًرّلٜم ًوةؾ .
ثجّرب " مػِم " ٖجؾةلٌة  :مفٍار إِي ؟!
رٌِةم ًٍٙ :ل ٛلمة اِملي .
مػِم  :يّب ِلَ راشج , ٛبؽ اهجُ ًجوؼلُ امجَ ؟!
رٌِةم  :قٍِة ٝعة وًوؼؿ  ..روشُ اهجُ .
ثػثب " ٛمػِم " وثٍٙؿ لٌة  :يّب  ..اوُِ والوبُ ثٍٙلُ لمةزن اي شةزة
ِةرٌِةم .
ثبجؾم " رٌِةم " وثٍٙؿ  :مـ ًٍٙلي ً
يبّة  ..اثّلمت ِةمػِم  ,لعّٚوُ
اثّلمت .
ثبجؾم لٌة " مػِم " وثغًب ِلجػثعي ملبؾٌة وثمػ ِلَ " ؿةرة " ُٝ
ِغًبن إلَ " رِم "  ,واخوةء الًػِ٘ ثٍٙؿ لٌة ؿةرة ِ :ةرٖةٝ ..وت طةِٗة
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اوي موػزّـ ثةهُ لصةب.
مػِم  :اهة ِمػي مة ابِّّ ٛةؿةرة  ,شجَ لمة زِلت مو ٛلهُ بصب, ٛ
خٙجُ ّٖٝ ُٜةهت اٝبػ من اهُ اثظّ ٞان ممٜن ثظبُ ِوُ شةزة .
ثبجؾم " ؿةرة " وثٍٙؿ  :اهة اؿٗة  ,بؽ لعّٚوُ اهة بصب ٛاوي ِةمػِم ..
اهجُ الٍشّعة اللُ لّة ُٖ العهّة بّع ٝػِم .
ثبجؾم " مػِم " وثٍٙؿ  :داهجُ بججل ُٜٜبةى ِفةن ثرّبُ ؿّػت ٝػِم,
اهجُ اطػؾ مّةِة رِم ثًلُ من المؾجفَٗ ومّةهة المةذون ِعؿ ٝ ,ػٗةِة
الٗػح اللُ اثةز ٞبؾببوة .
ؿةرة  :اهجُ مجّٙعثّـ من الػزةلة ِةبوجُ من بّع ِمػ !!
ثوَػ لٌة " مػِم " وثٍٙؿ بإبجؾةمة ِ :مػ ٝةن اطجّةر ٓلى من الوؿ
ِةؿةرة  ,ومـ  ٞٝالػزةلة زِي .
ؿةرة  :بؽ ِمػ شبِ ٛةمػِم .
مػِم  :شبوُ !! ِ ,مػ مةبّّػٖـ ِصب ِةؿةرة  ,وشجَ لٍ شبوُ ..
مّملـ شةزة ِفةن الصب دى ّٓػ إهي ٝةن بّعمػ  ٞٝشةزة شلٍة ّٖة
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وشٍالّة .
َثفّػ " ؿةرة " بةل لم ُٖ لٍت " مػِم " َٖجٍٙؿ  :الصمعهلل اهوة طلموة
موي  ,المٌم  ..اهجُ هةوِة ثّملُ اِي ُٖ بّٙت مٍهٍع رِم؟!
ُثرّبٌة " مػِم " بّع ثوٌّعة ٚ ,ةالة  :مـ ِةرٖة ً ,ؾةؿ ُٖ مٍهٍع
الّملّة دى  ..اقٍؼ ًٍ شػام ول لء  ,وطًػ ول لء !
ؿةرة  :ولٍ يلُ شػام او ٓلى ؟!
مػِم ِ :بةى ًؾّب المػ دى لػبوة ًٍ ٚةدر ِصلي  ..ربوة بّؾةمس وبّؾجػ .
ثممت ً
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :المٌم ان ًُ مـ ًججرٍز ِمػ  ,اللُ ٝةن
رابًوُ بةلص ٞدى ان ُٖ بّبُ بّوٌم  ..بؽ دى مبٙةش مٍزٍد!
 ,ومّوّٗـ اللصلٌة ٓلًجٌة ِبٔلًة اٝبػ واطلٌّة ثّّـ شّةثٌة مُ واشع
شّةثي ً
الل ٓلى .
ؿةرة  :الصمعهلل إهوة طلموة موي .
ثبجؾم " مػِم " إلَ " ؿةرة "  ,وثؾجٜملن يػٌِٙن ُٖ ثبةدؿ
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الشةدِح شجَ ِملن إلَ المؾجفَٗ .
َثغًب " رٌِةم " إلَ المفٍار الغي اطبػت " مػِم " ِوي  ,وًٍ إلَ
زوزٌة " ًفةم " ُٖ موؼلٌم .
دٚت زػس الموؼؿ وِوعمة ٖجس البةب بعت ِلَ وزٌي المعمة من
رؤِجٌة َٖٙةلت  :إِي ؟!  ًٍ ,اهة زّت ُٖ وٚت مـ موةؿب !
مةزالت المعمة من رؤِجٌة ثؾًّػ ِلّي ٍَّٖٙ ,ؿ  :ل  ...ا ً
بعا  ...بؽ
اثٗةزبت !
ِممت ً
ٚلّل خم ٍِٙؿ  :اثٗولُ  ..اثٗولُ ِةرٌِةم  ,دى بّج. ٛ
ثبجؾم " رٌِةم " ٚةالة ً :
مؤٚجة .
خم ثلجٗت إلّي ٚةالة ِّ ًٍ :جبػ مـ بّجُ بٙةلي  3قٌٍر ً
الل !
ل َِرع مة ٍِٙلي من ٝلمةت َٖجٍٙؿ  3 :قٌٍر  ,زي رموةن وزي ِّع
مٜٗػثـ ثٍٙلُ  ٞٝؿوة واهجُ يّبة !  ,دى اشوة لٍٝوة اثوّن لصةب
وطؾػهة بّن مٜوجـ الّفػة ًجٌٍن ٝعة .
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مةزاؿ ُٖ شةلة من الغًٍؿ من زِةرثٌة  ,وثؼداد اٝػدػ من ٝلمةثٌة الجُ
ُثٜملٌة ٚةالة  :اهة لصع امبةرح بؽ ٝوت بؾةؿ هٗؾُ اهة ِملت اِي ؟! ,
وُٖ الطػ ِػٖت إن مفٜلجُ ٝلٌة إهُ شبّج ٛاوي .
ًفةم  :مفٜلج ٛإه ٛشبجّوُ ؟!
رٌِةم  :اى  ..مفٜلجُ إهُ شبّج ٛاٝػجػ من اي شةزة واي شع  ,شبّجٛ
اٝػجػ من هٗؾُ  ,اٝػجػ من ٝػامجُ اللُ ٝوت داِؽ ِلٌّة  ,اٝػجػ من
اطٍاثُ اللُ ٝوت ببّع ِوٌم ِفةه , ٛاٝػجػ من ٌِعي اللُ طلٗجي مُ
ام ٞورِم ِفةه .. ٛوالمفٜلة ال ٝبػ اه ٛمٙةب ٞٝ ٞدى مصبجوّـ ربُ
الصب دى !!
ثبةدر ِّوٌة بةلعمٍع الجُ ُثوغرًة بةهٌة ِلَ وق ٛاإلهٗرةر بةلبٜةء ,
وثٍٙؿ  :اهة مٍٙلجلٜـ اٚج ٞام , ٞبؽ طٗت ِلٌّة وطٗت ِلَ زِلٛ
ِفةن بصبٜم  ,مٍٙلجلٜـ اهػبٌة مٍثٌة !!
ثلجٙى اهٗةؿٌة خم ثؾجٜمٚ ٞةالة  :مٍٙلجلٜـ اهؾَ مةمج , ٛول اِةس
اه ٛثلٌّٚة  ..اهت ٝوت اهةهُ ِ ,ةٚبجوُ اهة ِبغهٍب اٝبػ من اللُ ِملجي !
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ِٜؾػ شةزؼ لمجي ً
ٚةال  :اهجُ ملّٜـ ذهب  ,اهة الؾبب  ..بؽ مٜوجـ
ٚةدر اثصم ٞإهُ ابةى مبؾٍط ومّػٖـ امُ ّٖن  ,و مٜوجـ ِةِؼ اٍلمٛ
اٝػجػ مّةِة !
ثؾظػ من شعِدي ٚةالة  :وًٍ اهت ٝعة مَلمجوّـ !!  ,لمة اخبجلُ ان
الػاز ٞالٍشّع اللُ هصّت ِب ٜٞشةزة ِفةهي ِوعى اؿجّعاد ِبّّوُ !
ٚةال  :اهجُ ِمػؾ مةًجصؾُ بّة ً ,
ِوًّٗ ٞ
داِمة اي واشعة قةِٗة هٗؾٌة
مَلٍمة لهٌة مجّػٖـ اي راز ٞبّٜٗػ إزاي .
ُثٙةيّي ٚةالة  :اهة مـ واشعة !!  ,اهة مػاث. ٛ
ًفةم  :واهة بصبِ ٛةرٌِةم واهجُ ِةرٖة اهُ هصّت بػدى ِفةه.ٛ
رٌِةم  :وُٖ الطػ هصّت بّة  ,وهصّت بةلصب دى  ,وهصّت ِبصلم
بّت وولد وشّةة .
ثممت ً
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :طلمت ِةًفةم  ..يلٙوُ !
ًفةم  :ايل ,!! ٛٙداشوة يٍؿ ِمػهة بوبّع وِمػؾ مةٍٚلجّلُ هؾّب
بّن !
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ُثرّبي ِبوبػة لٍثٌة المٍزّة ٝ :وت ٓلًةهة ِ ,مٜن لٍ ٝوت ِلمج ٛإهُ
ممٜن اؿّب ٛوٚجٌة ٝوت ِػٖت ثجمؾ ٛبّة دلٍٚجُ !
ل ِرع " ًفةم " مة ٍِٙلي او ُِبػر بي مٍٗٚي ٍَّٖٙؿ  :اهجُ لّي مـ شةؿة
بّة ؟!
ِممت لعّٙٚة خم ِؾجٜم ٞشعِدي ً
ٚةال  :اهة ُمرػم ّ ِ ,مٍت اطجُ  ,وامُ
مةيةٚجـ ثّّـ مّةِة !! ِ ,ةرٖة ِّوُ اِي اٚػب الوةس لّ ُٜمبٍٙش
مٍزٍدِن ؟!
خم ِلجٗت إلٌّة ً
ٚةال بإهّٗةؿ  :زي مة إهجُ بجبّّّوُ دلٍٚجُ ومـ ًجبةي
مٍزٍدة !!
رٌِةم  :اهة بصب , ٛوواخٙة إه ٛاهت ٝمةن بجصبوُ  ..بؽ الصب لٍشعى
مـ ٝػٗةِة !  ,اشوة ٖٙعهة اشجػاموة لبّن وٖٙعهة طٍٖوة ِلَ وزٍدهة ُٖ
شّةة بّن .
ثبجؾم ؿةطػة خم ثٍٙؿ  :او ِمٜن ٝةهٍا مٍزٍدِن ُٖ يػؼ واشع بؽ !
 ..المٌم اهوة لزم هًل٘ دلٍٚجُ .
166

ِرغمِالحب
ب

ًفةم  :ولٍ رٖوت ؟!
رٌِةم  :اهت ٝػامج ٛاٍٚى من إه ٛثػٖن ٝ ,ػامج ٛآلَ موُ ِةًفةم .
ًفةم  :اهة شةؿؽ إه ٛواشعة ثةهّة .
رٌِةم  :مـ ُمٌم  ,المٌم إه ٛلزم ثًلٙوُ لن دى ٚػار مـ ًػزُ ّٖي ,
 ٞٝشةزة مةثت زٍاِة بإِعؾ .
ثً ٕٙ
ٚلّل خم ثٍٙؿ  :اهة ًمفُ و ًؾجوَ ثوّٗغ رٓبجُ دي ٚػِب ِةًفةم
.
ِجمةؿ ٛبٍٙثي امةمٌة ً
ٚةال  :اوِعؾ  ..مـ ًػٖول ٛيلبِ ٛةرٌِةم ,
ِ
بؽ لعّٚوُ اهة بصب ٛوًٗو ٞاشب. ٛ
ثغًب إلَ البةب للظػوج ٚب ٞان َثظٍهٌة ِّوٌة بةلعمٍع مػة خةهّة !
الصب ا ً
بةلصب ِمٜووة الصمٍؿ ِلَ ُ ٞٝقُء ,وبػٓم ُ
شّةهة َهظؾػ ُٞٝ
ِ
الصب ً
قُء َ ..لّجوة ُهعرؾ ّٚمة ُ
زّعا َ ُٝهجّلم  ّٕٝهمٍهي ُٖ ٚلٍبوة !
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إدراؾ
اثغٝػون؟!
" ٝػدّػة ًُ الرػاام البفّة الجُ ثصعث ِلَ معار الؾةِة ,
ولٜن ُ ..ربمة لم ثصعث زػِمة مدً ٞغى الرػِمة من ٚب, ٞ
َٖةلمروُ ِلٌّم إخوةن اشعًم رز ٞلم ثجوس ملمس وزٌي
ً
ٝػدّ ًػا من ٝػدػة الًّوةت الجُ ايةشت بي والجُ ل ثؾةوي قّائ
ُمٙةب ٞمة ُِمؼؽ زؾعى من يّوةت  ,والدةهّة ٖجةة َمًٍّهة
يّوة واشعة ُٖ ٚلبٌة ُ ,ربمة ٚجلجي وإهجصػت من بّعًة  ..او
ُربمة ًُوةؾ قظك اطػ اراد اإلهجٙةم من اإلخوّن َ
بًػِٙجي
الظةلة ِ ,بعو اهٌة زػِمة ِةيّٗة من هٍع طةص  ..ولٜن ..
ً
مة العواُٖ الجُ ثعُٖ إهؾةن ان ُِمؼؽ
قظمة ِبجل ٛالًػِٙة
الٙةؿّة  ,خم ِػوؽ لي ان ِػى ٚلب ِوؼؼ امةمي ؟! َِ ..بعو اهٌة
دواُٖ اٚؾَ من ثل ٛالرػِمة ! "
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ُٖ المػة الولَ ذٝػت اإلؿجٌلؿ ِب َجةرِض " ؿبجمبػ , " 4102
والغي ثػثب ِلّي ثٍارِض إٖجػاهّة ل َث ُمت للة ِبٍا ُٚاو
ِبفُء ,ولٜن َِ ..لؼم وزٍدًة !
َِب َٙالؾؤاؿ ًُوة  :اِن ًُ ثل ٛالرػِمة ؟!
ثل ٛالرػِمة من الرػاام الصّّٙٙة ُالممّجي الجُ ل ُِصةؿبوة
ِلٌّة الٙةهٍن  ..إهٌة ًُ الرػاام الجُ هّٗلٌة بةهٗؾوة و ِبٙلٍب
اشبجوة بمعؽ دون ان َهفّػ  ,ثل ٛالرػاام ً
داامة ٍِٜن
ِ
ِ
َ
ً
َ
هصّجٌة يػٖةن ٖ ,ةلرةهُ ًوة اِوة هصّة  ,ثل ٛالًّوةت
الجُ ُثمؼؽ زؾعى ووزٌي ًُ َيّوة ِثي الجُ َّٖلٌة ُٖ هٗؾي ُٖ
ُ ٞٝمػى َثؾبب ِبرػاح ِلّٔػى ِلَ مػ الؼمةن  ًُ ,الٗػآةت الجُ
ٓةدرثٌة ُ ٞٝلٗة من لٗةثي الصؾوة ,وثػٝت مٜةهٌة ٖػاغ
ُمفٍى َِجّٗن بةلفػ مُ مػور الؼمن .
و ِثل ٛالمًٍّهة ُٖ ٚلبٌة ًُ ُ ٞٝمن ُزػشت بإؿم الصب ,
ٍِٜن ٚلبٌة َِوؼؼ ً
وزّة بعاطلٌة ول اشع ِػاى !
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و ُربمة َثٍٜن يّوةت الػزِ ًُ ٞمٙعار َوزُ الةبة ٖةدى إلَ
َثعمّػى ًُ ٝ
لّة ُٜ َٖ ,لمة اشب الػزِ ٞبمعؽ ُٝ ..لمة إزدادت الم
زػاشي  ..مد ٞالٗجةة الجُ َثرػح َوثظٍن ٌَُٖ ثجظلَ ِن يٌةرة
ُ
وٗؾٌة .
ٚلبٌة وثمّبي ِبًّوة ِب ِ
او ربمة ًُوةؾ ً
خةلدة ِٙجػؼ الرػِمة ُٖ الًػّٖن  ,وِػشٞ
َثةرٌٝم هصةِة ِوؼٍٖن!
ِب ٜٞالصةلت ِثل ًُ ٛالرػِمة الٍشّعة الجُ ل ِّلمٌة او ِفّػ
ِبمعى المٌة ؿٍى من مػ بٌة .
امة ِن الجةرِض ٌٍَٖ ِبمدةبة المػة الولَ ِلرػح ُ ٞٝموة ؿٍاء من
شبّب او لعِ٘ او ٚػِب ِ ,ب ٜٞالشٍاؿ َهَن شّوٌة ان ِثلٛ
هٌٍِة ولم َِمػ بٌة ؿٍاهة  ,ومُ
ًُ الرػِمة الولَ الٗػِعة من ِ
مػور الٍٚت هرعًة َثصعث ُٖ  ٞٝوٚت و ٞٝؿةِة  ,و ُربمة مُ
دوران الؼمةن ُِمبس المروُ ِلّي زةهُ ذات ٍِم !
امة ِن الرةهُ َٖبةلجةّٝع َؿّةثُ ٍِم َوِؾٙى هصّة .
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♥ ثوٍِي♥

اِجغر ِن مة ثصملي الػواِة من الٍزُ والصؼن الغي ٚع ِػاى
البّن ُملظك للصّةة بةٝملٌة  ,ولٜن َ ..ثغٝػوا ً
داامة ان ًوةؾ
قُء إِرةبُ ٝةلمعاٚة مد ٞالجُ ٝةهت ثرمُ بّن "مػِم " و "
ؿةرة " والجُ ٝةهت ُثٌٍن الٜػدّػ من ممةِب الصّةة ِلَ ُٞٝ
ِم ُوٌن .
امة ِن الػزةؿ َٖ ..بّن " ُِمػ " و " ًِفةم " ٝ ,ةن ًوةؾ
" ٝػِم " الغي اشب بمعؽ وادرؾ ً
زّعا ّٚمة من ُِصب َٖ ,ل
ِ
َثػى َهٗؾً ُٖ ٛؤلء الؾلبّّن وخ٘ بةه ٛالػز ٞاإلِرةبُ  ,او
ًغا مةِرب ان ثٍٜن َٖ ,ةلػز ٞالغي َِعرؾ ّٚمة اهدةى ًٍُ
َوشعى َمن َِؾجص٘ ُ
الصب والجوصّة ِةِؼِؼثُ .

شٗمة ؿةلم
للجّّٙم ِلَ : Goodreads
https://www.goodreads.com/book/show/25360109
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الؾّػة الغاثّة للمؤلٕ :

شٗمة ؿةلم ٝةثبة ممػِة قةبة من مٍالّع مصةَٖة الرّؼة
 6مةرس0995
ثعرس الٙةهٍن َٖ ٝلّة الصٍٙؽ زةمّة الٙةًػة .
ثّمٝ ٞةثبي ولصّٗة َٖ زػِعة المٍاين ومؤؿؾة الٍُِ الّػبُ
واشع مؾبٍلُ مرلة ٍٝٝب ٝػثٍن .
ِملت مّعة لبػهةمذ ٍٝٝب دوت ٍٝم ُٖ رادٍِ ؿٌػ .
العرت رواِة إلٜػجػوهّة ثصم ٞاؿم "مةل ٛامّػة "
FaceBook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005356650448
Twitter: https://twitter.com/hafssa_salem
GoodReads: http://www.goodreads.com/sue_salem
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