
مدروسة  خيانة

     "Ciao bellezza hai dei magniici occhi "

 سنة عايش فايطاليا29اااه سمحو ليا ما عرفتكمش ب راسي أنا سميتي جلل  
بفينيزيا أنا من أصول دكالية و كيف معروف علينا #زهوانيين# , و لكن

 عام ماجيت للمغرب , الدراري2ماتخافوش ماشي من داك النوع ديال هادي 
صحابي كايعيطو ليا الصياد حيت بدون افتخار الدرية اليي درتها فراسي

 السنين و أنا فالغربة ما خلليت فاش خدمت و كاع أنواع البليات10كانجيبها . 
درتهوم ... دابا الحمد ل عفا عليا ا و مسك عليا ا و خدمت فواحد الشركة
ديال العلميات كمدير تسويق , ما مزوج ما خاطب عايش الحياة السعيدة البلية

ديالي الوحيدة هي البنات . المهم هاديك العبارة اللي قريتو الفوق كاتعني
بالمغربية فين ا الزين عينيك غزالين , و هي فأغلب الحالت الجملة اللي كانبدا

. بيها الطاليانيات . خلليونا دابا من المقدمات نبداو القصة

 *غاتكون بعض الحوارات مترجمة باش يسهال عل المتلقي الفهم* 

" "فين أ زين عينيك غزالين

"هه شكرا باينة فيك ضريف"

تانتي هاكاك , عرفتي من قبيلة و أنا باغي نجي عندك و لكن كنت كانقول"
 "كيفاش هاد الزين كااميل غايبغي يشطح معايا

هههه ماتزيدش فيه راك زويون و بصراحة كايعجبوني العرب السمرين و"
 "عندهم اللحية

 "هه فرحتيني بهاد الهضرة . المهم اش بان ليك نكملو السهرة عندي فالدار"

"... "اييه علش لا نييت كنت بديت كانمل هنا

المهم الكمالة را باينة الخبار فراسكم , أنا هادي هي حالتي تقريبا كل جمعة و* 
*. , عيطت ليا الم ديالي و دمعتها فعينيها2006 يناير 13سبت . نهار الحد 

. - محتا محتاا جااااك أ جلل أ وليدي – 

-ألو الواليدة مافهمتكش- 



  سولتها اش صاري بيها 

-بااك أ وليدي بااك أ ولييدي ا يرحموو-

أنا بالصدمة قطعت عليها و رميت التيليفون . شديت فراسي و طحت فالرض* 
و الدمووع مابقاوش باغين يحبسو , إحساس عمرني حسيتو فحياتي أنك تبغي
تقبل شي حاجة اللي عقلك رافض يتقبلها بتاتا . تمالكت نفسي و عيطت لشركة
طيران ريزيرفيت أول رحلة للدار البيضاء , وصلت للدار مع جوايه العصر و ادا

, *بيا لقيت الدار بووم بالناس

-... سمح ليا عافاك ندوز- 

كانتخطا فيهم باش نوصل للبيت ديال الواليدة , فكانلقاها باركة فالرض و *
كاتندب و فوق الناموسية الجثمان ديال الواليد ا يرحمو . كيف شافتني ناضت

*عندي تجري و عنقتني

– عمارة دااري مشاااا باااك مشااا مشاااا و خلنا- 

أنا ماعرفت واش نواسيها ول نطيح نبكي معاها , بقيت مصدووم واخا* 
الجثمان دبالو قددام عيني و لكن عقلي ماباغيش يقبل فكرة الموت ديال النسان

اللي عمري بغيت ول احتارمت شي حد فحالو , كان بالنسبة ليا أب أخ
* د السنين4صاحب ... . جا خويا الصغير اللي فعمرو 

 – جلل جلل بابا مشا عند ا عافاك عافاك وللي نتا هو بابا – 

*بدموعي فعيني هززيتو عندي*

 – أمير نتا دابا راجل و الرجال ماكايبكيوش - 

واخا أ خويا و لكن مانقدرش نعيش بل أب هو اللي كان كايديني للمدرسة و - 
– كايديني يخرجني و كايبقا يعاود ليا فالقصص تانعس

*. ماقدرتش نحبس دموعي قددامو و كان أول مرة أنحس باللي الغربة خايبة* 

– صافي واخا أ خويا أنا نبقا ندير ليك هادشي كاامل – 

و دينا المرحوم دفنااه و دازت الربعينية ديالو ولكن الصورة ديال الواليد* 
ماكاتفارقنيش . و جا النهار اللي خاصني نرجع فيه ليطاليا لخدمتي , و كان

هادا الخبر اللي زاد أزم على الواليدة و خويا . و لكن هاداك ماكانش اختياري و



لكن واعدتهوم بللي غانمشي باش نبدا نصوب ليهم الوراق باش يجيو عندي ,
 و مللي كنت فالمطار كانتسنا الوقت ديال الرحلة* ... يتبع

. نهاية الفصل الول*

-سلم عافاك عاد البلصة خاوية--

امكن ماتيقونيش ايل قلت ليكم بللي كانت أجمل بنت شفت فحياتي كلها بيضة*  
و أنيقة الشعر شهب و العوينات ما هوما ورقين ما هوما خضرين الفم تشوفو

 عام24تقول مرسوم و الحمورية ديال الحناك , من الشوفة تعطيها ديك 
ماتفوتهاش او أنا بغض النظر عل كاع ديك القفوزية ديالي تلفت ماحينتي نحيد

*. ليها الشنطة من فوق الكرسي ماحينتي نجاوبها

-سمحليا ياكما قفزتك- 

* و الضحيكة عل وجهها* 

 – ل ل غي كنت ساهي شوية و صافي , مرحبا تفضلي- 

 -شكرا- 

– غادا ... غادا نيت ليطاليا- 

و التلفة شاداني من رجلي تال راسي . و بالسيف راه غي فكرة أنه باركا* 
*حدايا وحدة بحالها و كاندوي معاها مامتيقهاش

– لا أ خويا , أنا غادا لفرنسا ان شاء ا- 

 - ,,, اااااه دوومااج-  

 -.نعاام؟-

 -. ل ل والوو , المهم أنا سميتي جلل ساكن فالبندقية- 

 – هههههه- 

 - مالك واش سميتي كاضحك ؟- 

 – ل ل حاشا , غا بنتي ليا زربتي عليا و صافي - 

– اااه سمحي ليا ا ختي- 



عمرني تعرضت لموقف محرج بحال هادا .( عارف البنات غاتعجبهوم ديك 
النوطة ههه)

  -المهم الرحلة ديالنا غاتقلع دابا , ا يعاونك – 

"Mes dames et Messieurs , le vol vers Venise
passant de Paris est annulé …" 

ههه شوفو القدار كيديرا , مللي مشينا للمكتب باش نشوفو اش كاين , قالو*
لينا بللي الطيارة وقع فيها مشكل و كاينة رحلة وحدة اللي غادا دابا و لكن

لسبانيا عاد كم تمماك نشدو طيارة خراا . المهم وافقنا ... وصلنا لسبانيا مطار
مدريد , لقينا بللي الرحلت اللي غادين ل بندقية و باريس ماغايكونو تال الغد
ليه . ماعلينا خرجت أنا شديت طاكسي مشيت لقرب اوطيل , رتاحيت شوية و
قلت نهبط نتسارا فالمدينة و ادا بيا كانلقا نفس البنت فالستقبال كاتبكي عليهم

باش يعطيوها شومبر بيمما وصلوها فلوس حينت نسات الصاك والشنطة
*فالطاكسي

-سلم , ياك ماكين باس ؟- 

*هي شافتني تصدماات , غا تا بدات كاتبكي عوتاني* 

انااا كنت جايا فالطاكسي و كاندزي فالتيليفون و مللي نزلت نسيت الصاك و- 
 – كلشي

– صافي تهدني تهدني أنا معااك دابا ماعندك منناش تخافي- 

فالول ماخللتنيش و لكن مللي أصرريت عليها وافقات نشد ليها شومبر . من* 
بعد ما تهدنات و طلعات ارتاحت , مشيت لعندها باش نشوفها واش تبغي تخرج
. مانكدبش عليكم كنت كانفكر نستاغل الفرصة و لكن صدقات تا هي مرييغلة .
خرجت عندي عرضت عليها نخرجو و وافقات , هبطت نتسناها فالريسطو ديال

الوطيل باش نتغدداو , و كان داك الغدا هو بداية انقلب حياتي رأسا على
يتبععقب* ...   

نهاية الفصل الثاني*
كان الشكل ديال داك الريسطو شاعري , الشميعات اللي فيهم الريحة الورد و*
داكشي فالبيض و الحمر و الورد ... , المهم مشيت أنا بركت و كنت مشَيك

الحطة هيا هديك الرويحة الخبار فراسكوم را رونديفو مع التيتيز , غا تا كاتبان



ليا جاية بهضتني بواحد الجينز زرق ا ل مود و واحد القاميجة بيضة و طالون
جمال و أناقة و أنوثة جمعتهوم كلهوم , نضت بل كحل و ماكيااج خفييف المهم

*هوايا

– تفضلي تفضلي- 

#و جرريت ليها الكرسي باش تبرك #جينتيلمان* 

 – جيتي كاتحمقي- 

 – ههه هادوك عويناتك- 

– ممم ريحة زوينة اللي داير, كايحمقوني الروايح ديال الدراري -

- #black blood -رببي يخلليك سميتهاا 

 -اااه مزياان , المهم شكرا عل العراضة هادشي زوين-

-ا ا وددي عل الراس و العين-

المهم هي كاتدوي و كاتدور فعينيها كاتشوف الشموع و الورد كاتصحابني أنا* 
* اللي مقاد داكشي عل ودها

 – هاد الريسطو زويين عندهم داكشي رومانسي- 

* أنا درت براسي ماشفت والو*

ااه عرفتي بصصح عندك الحق أنا ماردديت ليه كااع البال , عيني كايشوفو - 
 -فيك غي نتي

 – هههه سكت غاتحشمني أنا مامولفاش بهاد الهضرة الزوينة - 

-هههه واخا واخا ا للة , المهم نطلب وشي حاجة؟-

 – اهااه علش ل- 

المهم أنا ستغربت من التعامل ديالها اللي تبدل واش حينت وقفت معاها ول ا*
أعلم , جا السرباي كوموندينا تغددينا , سالينا و البنت باقي ماعرفتني عل

* راسها ما والو

– شكرا عل الغدا - 

-. بصصحة و الراحة- 



 – ااا سمح ليا نسيت ماعرفتكش ب راسي أنا سميتي سناء- 

هنا فين دخلتني الشك أنا كنت سمعتها مللي قالت سميتها ل ديك اللي*
فالستقبال , قالتلها سميتي أسماء . و لكن ماعرفتش لش كدبت عليا مع العلم
أنني تا السؤال ماسولتهاش . و أنا نقول مع راسي هاد البنت بااينة وراها شي

*حاجة . ماعلينا

– مشرفين ا للة سناء , أنا وقيل عاقلة عل سميتي يااك- 

 – ههه معلوم سميتك جلل- 

تبارك ا عليك, المهم اش بان ليك نوضو نضورو شوية فالمدينة و نكملو-
– الهضرة

–أهاه علش ل - 

غادين كانتمشاو بحال هاككا حدا زاحد الواد و الجو كان زويين ... لحظت* 
بللي البنت حدودية و حشومية و ماكاتدويش بززاف , الحاجة اللي مابايناش

*... عليها من اللبس ديالها

 – فراسك هادي أول مرة نخرج مع شي ولد حاسا براسي متوترة- 

*أنا استغربت كيفاش بنت فهاد الجمال عمرها خرجات مع شي حد*

ههههه ماتوتري ما والو, تحدث مثل هذه المور الصغيرة في هذه المدن - 
– الكبيرة , هادشي عاادي

ايوا قولي ليا ا نسرين شنو كادديري فحياتك واش مزوجة ول مخطوبة ول - 
 – شنو ؟ عرفيني براسك كتر

أنا عايشة فباريس كاندير مربية أطفال , مطلقة بوليد سميتو المهدي عندو -
 – عام و نص

– ااااه ا يصلحو ليك -

– اميين و لكن ماعايش معايا و عايش مع باه فالمغرب- 

– ايوا ا يصاوب و ترجعي ل ولدك را خاصو ضروري الم - 

ل ل مانقدرش نرجع لزكريا السكيري لخر , كان ديما كايجي سكران يعايرني - 
– , يضربني و مايخللي ما يدير ليا



– ااه ا يهديه - 

– ا يهديه ؟ قول ا يدديه , بحال هاداك مايستاهلوش الهداية- 

 -...-

تخيل كنت بعد المرات كانلقا معاه البنات فالدار , و مللي كانمشي لدارنا - 
– كايردني ليه بابا بزز

 – كايقول ليا مايدوم ليك غير راجلك- 

 – وي بصصح عندو الحق-

ااه و لكن ماشي بحال هاداك و كون تشوف داكشي اللي دار عليا و داكسي - 
اللي كان كايقول باش نتزوج بيه تقول هادا غايحطني فوق عينيه , و لكن طرا

– . العكس تماما

– دومااج ايوا ماكتابش تكملو ا يجيب ليك ماحسن- 

– اميين يا رببي , سمح ليا نسيت راسي و زدت عليك بهمومي- 

– ل ل ماتقوليش هاككا - 

– شكرا ايوا نتا ماعودتيش ليا عل راسك - 

 *...*

– أنا ا للة مدير تسويق فشركة كبيرة ف فينيزيا – 

 -أمم مزياان مزياان , ايوا شنو كنتي كاددير فالمغرب واش عطلة ول خدمة- 

 – ل جيت عل ود الب ديالي توفا هادي شي شهر -

– سمح ليا ماكنتش عارفا -

– ل ل ماشي مشكل ا يرحمو - 

 – اميين يا رببي- 

-مزوج ؟ ... -

– ل ل هاد الساعة مازال - 

 -اااه ايوا ا يجيب ليك شي بنت الناس باينة فيك ضريف و تستاهل كل خير - 



 – اميين يا رببي ا ل يخططيك - 

المهم تسارينا دوينا كانعطيها غي داكشي اللي باغي و هي عاودت ليا عل* 
دارهوم و كيفاش ماتت مها و هي صغيرة و ربباها باها و كيفاش قاسات مع
مرتو الجديدة ماحاددي كانزيد نتعرف عليها و كاتبدا تبان ليا بللي ضريفة و
بنت الناس و داازت علييها , و لكن ماعرفتش علش كدبت عليا فالسمية ,

 , قلنا نرجعو للوطيل20.30يعني ضروري شي حاجة مخبياها, ضربت ديك 
حينت الغد ليه عدنا الرحلت بكري . المهم و حنا راجعين غا تا بركات فواحد

*... الكرسي و بدات كاتبكي

– مالك مالك سناااء – 

-وااش قلت شي حاجة ماشي هادييك.؟ - 

*.....*

– ل لاا -

 - و مالك ؟ - 

 – سمح لياا أ جلل-

 -علش .؟؟ -

*صوت مامعروفش*

  نسرييين !!!!! نسرييين !!!!! "... يتبع -" 

* نهاية الفصل الثالث
كايبان ليا شاب طويل جاي كايجري عدنا و كايغيوت نسرين , شفت فيها*

لقيتها حادرة راسها . الصراحة تنكريت كانقول شكون هاد نسرين عوتاني .
*. وصل عدنا ,شد فيها وبدا كايغوت

– تي فين كنتي ماخلليت فين قلبت عليك – 

*وأنا نشد ليه يدو*

 – سمح ليا خويا را تغالطات ليك را سميتها سناء - 



– طلق ليا من ايدي , اجي شكون نتا الي واقف مع مرتي – 

- ****نسرين شكون هادا , واش هادشي لش هربتي من الدار دويي ا ال - 

انا تبهضت كانسمع مرتي ما مرتي وهي راجلها فالمغرب وهادا كايقول ليها* 
*نسرين

– تا اش كاتخربق را مابيني و بينها والو . انا غي عاونتها – 

-سناء قولي شي حاجة - 

* و هي غي حادرة راسها ماكاتدويش* 

– جلل سمح ليا هادشي اللي كنت باغا نقول ليك قبل ما يجي زكريا - 

– ااااه هادا هو راجلك اللي قلتي فالمغرب صدق دابا فاسبانيا - 

 – اااه انا هو راجلها و نتا مالك , سير بدل ساعة بخرا حسن ليك - 

* و نوضها و تم غادي جارها و انا نتبعهم*

- سناء ول نسرين شرحي ليا اش طاري ؟- 

سمح ليا ا جلل انا ماسميتيش سناء , سميتي نسرين و ما مامطلقاش - 
 – مزوجة و لكن هربت من الدار

*.....*

 – شنوو هي كاع داكشي اللي كنتي كاتعاودي كدووب؟ -

* و الي محيرني هو علش كدبات*

-و لكن علش كدبتي ؟ - 

 – هانتا سير للوطيلل و تسناني انا غانشرح ليك كلشي- 

المهم انا بالدهشة ماعرفت مانقول ليها بقيت مسمر فبلصتي مصدوم .  و *
هما غادين و كايبعدو تا مابقاوش كيبانو ليا , و أنا ماقادش نستوعب اش طرا
حسيت بحال داكشي داز فلمح البصر . رجعت للوطيل , طلعت للشومبر دوشت
و تكييت , و كانقول انا مالني هاكا بحالها بحال البنات لخرين كنت باغي ندوز
الوقت ماصدقتش القضية عاادي , و لكن قبل ما نرد البال داكشي مابقاش عندي

 ديال الليل تا كانسمع الدقان . نضت1متعة عادية و لكن كتحدي . ضربت شي 
 *كاتبان ليا هي بشوميز دو نوي و غارقة فدموعها !! دخلتها جبت ليها الما



 -سمح ليا ايل برزطتك فهاد الساعة المعطلة- 

– ل ل ماشي مشكل , أصل باقي كانتسنا منك شرح لداكشي اللي وقع قبيلة -

*... و بدات كاتعاود* 

انا سميتي نسرين كنت كدبت فالسمية باش تا حد مايعرفني , حينت كنت عارفا- 
زكريا غايتبعني , حنا مامطلقينش و لكن بيناتنا ماشاكيل صعيب يتحلو , و
هربت من الدار. انا ماخدداماش و لكن عندي الوراق,  كنت باغا نطلع عند
صاحبتي وجدان لفرنسا , ولكن صدقت هي العشيقة ديالو و قالت ليه كااع

داكشي و تبعني تا الهنا . حينت طامع فيا و أنا ماتزوجتش بيه بخاطري بابا للي
– زوجني ليه بزز

 – أنااا ماباغااااش نرجع ليه أ جلال عااوني عافاااك-

*... و هي تبدا تبكي عوتاني*

 – صافي تهدني دابا انا معااك- 

*أنا كانقولليها هاككا غا باش تهدن أما را ماعارف ماندير ليها*

– و لكن مللي ماباغاهش طلبي الطلق - 

– مانقدرش حينت كايهددني يقتل ليا ولدي –

– ... و علش ماديكلريتيش بيه عند البوليس مللي كايضربك - 

و أنا فالقرارة ديال نفسي كانقول تقدر تكون كاتكدب كيف قبيلة حينت اللي* 
* . كايكدب مرة يكدب جوج مرات

– فنظرك مادرتهاش , درتها شحال من مرة و لكن بل فايدة –

 - او دابا شنو المعمول و فين هو دابا ؟ - 

مشا شد شومبر و قلت ليه بللي غانمشي نعس , و حلف بللي غايرجعني -
 – معااه

 – أنا ايل رجعت معاه غانتاحر- ..

– ولكن أجي علش طامع فيك-

 – حينت أنا الوريتة الوحيدة ديال أملك بابا - 



*. ولايني هادي دجاجة بكامونها# *المهم قررت أنني نعاونها#

– دابا سيري جمعي حوايجك غانمشيو دابا للمطار – 

 - فين غانمشيييو ؟؟-

 – سيري جمعي حوايجك و نتلقاو التحت و غاتعرفي كلشي-

أنا طاح ليا فبالي غي الدار , نقطعو فأول رحلة ليطاليا لي مدينة و غانعيط*
 د الصباح4لواحد من صحابي باش يتلقا لينا و نطلعو للدار . وصلنا للمطار مع 

 . وصلنا مع4.45. انيللينا الرحلت ديالنا و قطعنا للبولونيا الرحلة ديال 
 لقينا صاحبي كايتسننا فينا . طلعنا للدار . خلليتها تستاراح تااتفيق و6.50

نعرفو اش غانديرو , نعسنا شوية , و مللي فقت لقيت المفاجأة الكبرى*
....يتبع

*  نهاية الفصل الرابع

*  طلعت للبيت فين ناعسة و لكن مالقيتهاش , أول حاجة10.30فقت مع 
طاحت فبالي أنها نصابة و غاتكون دات ليا شي حاجة , مشيت للخزنة د

الفلوس قلبت فبيتي ... كلشي هو هاداك . أااو فين مشات هاد البنت , المهم
عيطت لياسين صاحبي كنت جيت أنا وياه ليطاليا و هو نيت للي تلقا لينا ف
بولونيا . أنا خرجت هاكاك بحوايج النعاس شورط و بيل سماطي و صندالة

 و18 و أنا كاندور أنا و ياسين تال شي 12كانتسارا ف فينيزيا كي الهبيل من 
. والو

مشيت للبوليس ديكلريت ... ولليت كانقول اااو ياكما داك راجلها جا خطفها* 
*. ول ا أعلم !! مللي رجعنا للدار كانلقاها باركة كاتسنا فيا فالجردة

 -جلل فين كنتي من الصباح و أنا نتسنا فيك ؟- 

بديك البراءة كيفاش قالتها بردتني كااع ديك التبرزيطة و العصب اللي كان فيا*
*. مشا بكلمة منها

نتي اللي فين كنتي من الصباح و حنا كانقلبو عليك ماخللينا تا قنت فهاد – 
– المدينة , فقت كعما لقيتك



ااه سمح ليا خرجت بل خبارك , غا ضربتني الفيقة بكري و مشيت تقدديت - 
 – باش نتغدداو

ضربت ليا فراسي كيفاش تا خرجات و ل هي فايتة جات ليطاليا و ل هي*
كاتدوي الطاليانية و ياسين صاحبي غي كايشوف فيا و ساكت . المهم دخلنا

*... للدار مشات دارت الغدا

اخر مرة باقي تخرجي تا نعرفو اش غانديرو فحريرتك اللي بغيتيها را – 
 – غانجيبها ليك

أنا بديت كانبيين ليها بللي خايف عليها ... المهم دازو اليام و رجعت للروتين*
ديالي الدار الخدمة و السهرات الجمعة و السبت الحاجة اللي كنت كانصحابها

غاتبدل فيا من بعد موت الواليد ولكن ماتبدل والو , الدرية صافي خددات راحتها
ولليت مللي كانجبد معاها الموضوع ديال زكريا كاتقلب الهضرة . أنا جاتني
بحال ولات باغا تقرب مني كانجي كانلقاهال موجدة الشهيوات .. مهليا فيا

مزياان . واحد الليلة كننا مريحين كننا يله سالينا العشا تا جاو عندي الدراري
باش نمشيو نسهرو كيف العادة . نضت تشيكت قويميجة سريويل كلص و

السباط كلص , هبطت لقيتها كاتسنا فيا فالصالون لبسة واحد الكسوة بيضة
* . قصيرة ... بحال غادا تسهر

– ههههه اش هاد الزين ياكما غادا تسهري معانا –

*انا سولتها غي بالضحك* 

 – ااه , جلل بغيت نخرج معاكم قنطت فالدار – 

أنا ماعرفتش اش هاد التنازل ول فيا بحال لقات نقطة الضعف ديالي و بحال*
انا مابقيتش باغي نتفل عليها حينت كون كنت باقي كيف كنت كورااه شحاال
هادا ... و لكن امكن حينت جاتني بنت الناس و ماتستاهلش داكشي . المهم
الحاسيس عندي كانو مخربقين داكشي لش مابغيتش نزرب فاتخاذ القرار .
قنعاتني الدرية كيف العادة ... واخا الدراري صحابي كانو رافضين الفكرة انها

تسهر معانا و لكن قنعاتهوم تاهوما تقولو دايرا القبول , و هاد النوع ديال
البنات اللي كايخلليك تنازل بل ماتشعر كايكونو فشكل . مشينا سهرنا نشطنا

نسرين حيحات كاع الهوايش اللي كانو شاددينها حطتهم ديك الليلة , جا عندي
*ياسين

- وافين أ الصياد تقادا ليك القرطاس ول شنو؟ – 



– ههههه هانتا تشوف ا وددي هاد البنت ماعارت شنو غانديرمعاها- 

– كيف البنات الخررين أجي ماتقولش ليا , ماكين والو - 

 – واالو هاد الساعة كانشوفها مختالفة عل لخرين- 

 – انا كانشوفها عاديا بحال كاع البنات -

صحابي كلهوم كانو كايشوفو نفس الحاجة ال أنا . و لكن ماتقولوش بللي*
الصياد صافي فضل باقي أنا هو أنا غي مازال مازاكيش و صافي . نسيت

ماعارفتكومش عل صحابي يلاه كاتعرفو غي ياسين كاينين جوج خرين سيمو
و مهدي: أنا مهلك فالدريات , ياسين فالمخدرات , مهدي فالخمرة و سيمو
البلنات, حنا كلنا خددامين فنفس الشركة و عندنا تقريبا نفس الكاراكطير
زهوانيين حنا هوما تلتي الزهو... ال سيمو هو الحشومي فينا كايجي غي

 هوما رفقاء السوء ديالو .3ينشط معانا بعد المرات و كايمشي كنا حنا ب 
المهم الدراري بقاو مكملين السهرة و أنا  رجعت مع نسرين للدار , باقي عاقل

 ديال الليل , دخلت للدار مهلووك-شكرا ا جلل عل3عليه بحال اليوم الحد مع 
هاد الخرجة عمرني نشطت بحال هاككا و دموعها غرغرو , فليلة وحدة

عوضتيني عل دكشي اللي ماداروش زكريا ف علماين ديال الزواج- -ههه
بصصحتك تا أنا فرحت مللي عجبك الحال - -يلاه تصبحي عل خير تال غددا ان

شاء ا-  دخلت للبيت تلحيت فبلصتي بل ما نشعل الضو بل مانحيد
 كانسمع *دقدقدقدق* ... يتبع3.45حوايجي , مع ديك 

* نهاية الفصل الخامس
نضت كانلقاها بشميز شيبية كبيرة لبساها بوحدها و شعرها طايح عل سدرها*

*, , ملك فوق الرض ( يا ربي تسمح ليا)

 -مالك أ نسرين ؟؟- 

*. سولتها و أنا مبهوض*

– بغيت ندوي معاك فشي حاجة- 

 – و هاد الوقت ؟؟ خللي غي تال غددا - 

*أنا الصراحة ماعرفتش لش الفرص كايجيو تال عندي و كانردهوم*

 -.  دقايق5ل أ جلل عافاك غي   -



المهم دخلتها و ياريتني ما دخلتها , مايمشيش بالكوم بعيد ماطرا والو من*
* . داكشي

-خبار الخير ا نسرين-

-, واحد الحاجة كنت مخبياها عليك - 

 -اشنو عوتاني ؟- 

كل شويا كانكتاشف عليها حاجة لدرجة أنا الشك ول طاغي عليا , جات*
*عنقتني

 – أنا هربت من ز كريا و أنا حاملة – 

 – هي هادشي لش كان تابعك -

اه , و لكن أنا مابقيتش باغاه , داكشي اللي حسيتو معاك فوقت قصيير -
– ماعتوش معاه هو ف عاماين , أنا بغيت نكمل حياتي معاك أ جلل

فالصراحة بالدهشة بديت كانضحك , و هي تحدر راسها و مشات كاتبكي* 
لبيتها , أنا تلفت مابقيتش عارف راسي أش باغي , ماعارف واش نتيقها ول ل

*. , و أنا بديت كانحس من جيهتها بشي حاجة . المهم تبعتها

– نسرين مانكرش أنني بديت كانحس من جيهتك بشي حوايج – 

*و أنا مضارب مع راسي باش نخللي فكرة أنني نستاغلهال* 

– و لكن را نتي مزوجة و حاملة – 

أنا مستعدة ندير اللي كان باش نتفارق معاه , و تا البيبي ايل بغيتي نطيحو - - 
– - هادو ماشي قرارات كايتخادو بهاد البساطة

 – هانتي نعسي دابا غددا و نهصرو فهادشي - 

*  د الصباح . مشيت باش نعس و لكن النعاس مابقاش6.30كانت وصلت شي 
 ,11لعيني طريق . بقيت حااير واش نتيقها ول ل . هاديك عيني تال شي 

مشيت للكوزينة لقيتها موجدة الفطور . من معاملتها ليا تقولو هادي عي المرة
اللي خاص نكون معاها و لكن داكشي اللي كل شوية مخرجا ليا حاجة و عاد
الفكار اللي مشوشة بين نبغيها ول نتفل عليها . المهم بركنا فطرنا و دوينا و
تافقنا نعطيو لبعضنا وقت بينما تقادو المور . و هي غاتبقا معايا فالدار , حينت
ماعاندها عند من تمشي ف فرنسا و فالغالب ايل مشات غايتبعها راجلها , داز



شي شهر هاككاك الخدمة عل الجهد , واحد النهار راجع للدار معطل , فادا بيا
كايبان المهدي صاحبي للدار . كانقول أاو هو عارفني ماكينش فالدار اش جا

يدير هنا و عاد كنت خلليتو فالخدمة كيدار ليها . المهم تسنييت شي نص ساعة
* . و والو . قلت أجي نعيط ليه

- الوو وا فين ا مهدي فين شادها ؟؟ –

أنا ا خويا غا فالخدمة هاد الباطرون شتو تعددا علينا اليوم . ماقددوش الشهر - 
– اللي فات كللو و حنا مشارجيين

*أنا درت براسي ماكين والو* 

– واايه أنا سلتت قبيلة بغيت نمشي نقضي شي غرض و الطريق عامرة- 

 – !! ياكما مع الحبييبة , هااا دوي - 

– ل لاا هي خليتها الصباح فالدار -

– اااه ايوا سير ا سيدي ا يسسر , خلليني نكمل الخدمة - 

– سير حيد يله نتلقاو غدوة- 

 – مشااات- 

مشيت للدار و لكن مادخلتش من الباب مشيا ضرت من اللور من منفذ*
الطوارئ . الدنية مظلمة و كانتمشا بشوية بحال المش و مابغيتش نشعل الضو
باش مايعرفونيش جيت ! تا كايبان ليا الباب د بيتي مبسم و شاعل الضو فالبيت
 . دفعت الباب بشوية باش نشوف اش كاين , ف كانتلقا الصدمة...* !! يتبع

* السادس   الفصل  نهاية

* . غا تا شعل الضو ورايا*

جوايووز ااانيي فيغسييغ ’ ,,, جواييوز أنني فييغسييغ جلاال جواييوز أنني-
 – فيغسيغ

*, كانلقا كاع صحابي و نسريين كاسغننيو و كايسفقو*

 – ااو مالكوم- 



*قلت ليهوم و انا مافاهم واالو , ف جات عندي نسرين عنقتني*

-اشنو كاتصحاب راسك كبرتي عل العيد ميلد ؟ – 

 * 20.04عااد سرحت معايا بللي كان داك اليوم عيد ميلدي   , *

 -اااه نسييت و ا , و لكن اجي شكون قالها ليك ؟ -

 – قالوها ليا صحابك-

*!! و الضحكة عل وجهها*

 – نتوما ولليتو كاتخططو بل خباري ؟ واخا غا بلتي – 

* بدااو الدراري كايضحكو . و هو ينقز المهدي*

اجي علش دخلتي من اللور ؟؟ كون ماشفناش الباب د البيت اللي تدفع كون –
 – كاعما شفناك

*أنا ماقدرتش نقول ليه بللي شكيت فيه*

غا كنت نسيت السوارت فالخدمة و خفت ل تكون نسرين عيانة مابغيتش – 
– نفيقها

*و هي تجي بداات كادفع فيناا* 

 – يلاه يلاه ة نقطعو الحلوة – 

المهم دارو ليا مفاجأة زوينة الصراحة و كانت مولت الفكرة و التنظيم هي*
نسرين , الحاجة اللي بدات كاتبددل وجهة النظر ديالي جيهتها . سالينا الحتفال

*. و كان ديك النهار الجمعة

-اش كاين ا الصياد غاتمشي تكمل السهرة معانا ول غاتكمل الحلوة فالدار ؟ – 

* . سولوني الدراري و  بداو كايطنزو عليا* 

– و عله هادي فيها الشك , صبرو نمشي نبدل حوايجي , تسناوني بررا –

*و لكن شدداتني نسرين* 

– ماتمشييش معاهم و انكملوها أنا ويااك ا جلل – 

*و بداك التحلوين ديالها ... خلتني نبدل رأيي . غاوتت عل الدراري* 

 – الدراارييي صافي غا سيرو بصصحتكم , خوكوم عييان – 



و كانت أول مرة ماغانمشيش نسهر معاهوم , و القضية بددات كاتاخود منحى*
أخر مللي ولت كاتقدر تبدل ليا العادات ديالي.  مابغيتش نبيين ليهم السبب
ولكن فالغالب عاقو بيا . دخلت دوشت و لبست مزيان و بقيت كانتسنا فيها
تهبط . فادا بيها كيف العادة هابطة من الدروج ب واحد الكسوة حمرا و بوط
طالون فالكحل و الشهر بوكلي , ماكياج خفييف . نهار عل نهار كانزيد نتعلق

*بيها . هاد المرة درت براسي بحال ماكين والو

– ايوا مشينا – 

* . هي استغربات حينت ماعللقتش عليها اليوم* 

 – اهه يلاه –

مشينا لواحد اللوكال زويين هااي كلص . دخلنا كاان عااامر . كوموندينا*
كوكطيلت انالكولليك و لكن كاينشطو شوية . زهيينا شطحنا ماخللينا مادرنا . تا

*  د الصباح3.30عيااات , ضربت شي 

– جلل يلاه نمشيو عييت –

 – اههااه علش لا يلاه - 

خرجنا بحال هاككا و ركبنا فالطوموبيل , تا الدرية بدات كاتشد فيا ... و أنا*
*كانقلب وجهي الطريق كاملة و هي هاككاك . وصلنا للدار

– نسرين تصبحي عل خير – 

  -  ف كاتشدني ل والو ماتمشيش دابا, باقي الحال 

-و لكن ياك قلتي عيتي ؟ - 

 – عييت غا من البلصة ماشي مننك- 

الصراحة انا مابفيتش عارف اش ندير , ولحد الراس كايقول ليا ها الفرصة*
جات يلاه . و ولحد خور  كايقول ليا ماعرفتي هاد البنت هي اللي غاتكون

السباب فأنك تجمع راسك ... و لكن للسف تصنت للرأي الخايب . المهم داكشي
دااز , فقت فالصباح لقيتها مازال متكيا ليا عل دراعي !! آية فالجمال واخا

*ناعسة

 – نسرين صباح النور –  

 – !! صباح الخير -

*سولتها كيصبحات قالت ليا عيانة شوية , #بالسيييف #. المهم*



 – أنا انووض نوجد الفطور , بينما فقتي نتي عل خاطرك - 

* نضت قادديت المسائل و أنا نايض  , بركنا كانفطرو*

جلل دابا دازت شهر و نص عل النهار اللي كننا دوينا فيه عل علقتنا . اش –
– بان ليك , أنا و ا تا كانبغييك أ جلل

فالصراحة ا نسرين تا انا حسيت بللي بديتي كاتبدللي فيا للحسن و ...... - 
– ... لقيت فيك داكشي اللي بغيت , و لكن

- و لكن أشنو ؟ - 

 – خااص بعدا تاتفارقي مع زكريا - 

و هي طيح فبالي أنها حاملة و لحد الن كرشها ما باين عليها واالو , و لكن*
*, أجلت السؤال تانشوفو كيغاتسالي هاد المحادثة

أنا هاداك صافي نسيتو , خللينا حنا نكونو مجمووعيين , تااانبغيو نتزوجو و - 
-. نرجعو للمغرب و نرفع عليه دعوة خلع

* !!! بالصدمة غاوت عليها* 

- شنووو  كيفاش هاد تااانبغيو نتزوجو ؟؟!!! واش كاتفلاي عليا ول شنو ؟؟-

-. ل ل أ جلل و ا , أنا غي مابغيتش الموضوع ديالو يخسسر لينا فرحتنا - 

أنا تلفتني هاد البنت وااالو ماتقدرش تعرف اش تحت راسها !! و لكن بلما* 
* .نحس تعلقت بيها . ولت هي عادتي

– !! ... أجي نسرين هادي شحال و نتي حاملة و لكن شت كرشك باقا هي هيا-

*. الدرية كاع اللواان لي فوجهها تبدلو* 

 لا را حيينت .... – ....!! يتبع – 

* السابع   الفصل نهاية

*..... فكانسمع التيليفون كايصوني*

 – صبري انا جاي – 



* نضت نشوف , لقيتها الواليدة*

 – الووو جلل ا وليدي –

 – الوو الواليدة لباس عليك -

داويين بحال هاككا , سولتني فين غاابر ماكانسول فيهم ما والو , ماقدرتش*
*نقولليها اش واقع

– ... ا الواليدة غي تامارة فالخدمة – 

– ااااه اييوا ا يصاوب ا وليدي , ا يرضي علييك - 

 – اميين ا الواليدة - 

 – وا وليدي بغيت ندوي معااك فشي حاجة -

*. قلت مع رااسي هادي ماتكون غا شي بنت بغات تزوجها ليا*

- خبار الخير ؟؟- 

– وا وليدي ماكرهتش نشوف وليداتك كايلعبو قددامي قبل مانموت - 

– ا يحفظك ا الواليدة , راك عارفاني معارض مع فكرة الزواج- 

ا وليدي غي تعرف على هاد البنت . انا عرفتها فالسوق سميتها مريم عندها - 
 عام كانت عوناتني و صدقت ساكنة فالدرب اللي ورانا . و دارهوم ناس26

– مزيانين و هي ا يعمرها دار

هههه كااع البنات عندك ا يعمرها دار ا الواليدة ههههه . المهم يكون - 
– !! خير , تا نعاودو ندويو ا الواليدة

 – واخا ا وليدي ما يكون غي خاطرك - 

*. المهم قطعت معاها , رجعت لقيت لخرا كاتبكي*

 – ... هادشي لش ماباغينيش حينت ماماك كاتقلب ليك عل وحدة خرا – 

*انا فالصراحة قلت هادي غي بغات تقلب ليا الموضوع ديال الحمل*

راك سمعتيني تا انا بحالك يلاه سمعت هاد الهضرة ماكانتش فراسي . و – 
 – لكن جاوبيني بعدا كيفاش القضية ديال الكرش

*جاوباتني كاتغاوت*



حينت اناا ماكنتش حااملة ا جلال . انا قلت ايل ماقلتش ليه هاككاك – 
– غايجرري عليا

*. كانقول ااو هادي اش كاتقول واش ماتسسطيش الواحد بحال هاككا* 

نتي غاتهرببيه ليا شي نهار , باك فاسبانيا عاونتك بلما نعرف ل حمل ل – 
-والو

*جعرتني*  

غي قولي ليا شنو مازال مخبية ا نسرين , مابغيتش نلق اشي حاجة خررا – 
– . مخبياها عليا من بعد

 – ل و ا غي هادشي اللي كاين , هادي هي الصراحة و ا 

– ماعلينا دابا ماتبقايش تكدبي عليا –

 -. صافي واخا كون هاني- 

*  الشهور مع5و داك النهار هو بداية قصة الحب الزائفة ... دوزنا شي 
بعضياتنا , كانت الموور غاديا بييخيير . تال نهار وصلتني الخبار بللي

مانقدرش نجيب الواليدة و الخوادري . عيطت للم ديالي باش نشرح ليها و
الحمد ل تفهماات, بللي ماغاديش نقدر ل نجيبهم عندي ل نهبط و نخللي
خدمتي ... و كان الخطأ الكبر هو أنني ماقلتش ليها على نسرين , و كانت

العلقة ديالها بديك البنت مريم غادا و كاتكبر لدجة أنها فتخات الموضوع معاها
و البنت وافقات . غا تاعيطات ليا فالعشية را مريم باغا تدوي معاك , قلت ليها

* . واخا

– سلم كيدير لباس علييك-

الحمد ل ا ل يخططيك! كاتعاود ليا الواليدة ديما عليك بللي مهليا فيها ...- 
– شكرا بززاف

ل ل ماتقولش هاككاك خالتي حليمة فمقام الواليدة ديالي كون هاني من - 
– جيهتها

 – ا ل يخطيك عارف اللي كاين- 

و درت خطأ خور أنني دويت معاها فالدار و ماكنت متوقع ردة الفعل ديال*
* , نسرين . غا تا جات ورايا حيدات ليا التيليفون و قطعات عليها



جلل كاتبان ليا بغيتي دير الخاطر لماماك يااك . صافي سير عند مريم بلما -
– تبرزط راسك معايا , را نيت كاتبان ليا عجباتك

ااااا *المرض* راني داير للواليدة خاطرها , بينما تافقنا نردو علقتنا للحللل - 
 – عاد نقولها ليها

*.... *

– شنوو هي دابا انا غي **** تاعك , دويي –

المهم راكوم عارفين النكير و الغيرة ديال البناات . بزز باش قنعتها بللي را* 
*ماناوي مع لخرا واالو ... دازت شي سيمانة , تا كاتعيط ليا مريم

– الوو جلال – 

- السلم شكون معايا ؟؟ - 

 معاكم مريم ... . بغييت نقولييك شي حاجة -....!! يتبع - 

نهاية الفصل الثامن*

 -خبار الخير ياكما الواليدة طرا ليها شي حاجة ؟- -

* . أنا كنت بحال حسييت من النبرة ديال صوتها*

اه فالصراحة هي مريضة بززاف و هي الي قالت ليا عيطي ليا ل ولدي يجي –
 – نشوفو

لحد الن ماعرفتش علش كل شوية كانتلقا شي خبار ماشي هي هاديك ,*
 مرة . واش رببي كليعاقبني عل10000 ول 10ماكاملش عام تصدم تشي 

*. داكشي اللي كنت كاندير

– صافي ا مريم أنا دابا غانقطعل فأول رحلة – 

 * 8 قطعت للرحلة ديال 10.10.2006أنا مع القلبة ماقلت لنسرين والو , كان 
د الليل , دغيا جمعت صاكي و خرجت ماسلمت عليها ما والو , و تمما باش

 , دخلت للدار بحال11بدات المور كاتعكس بيناتنا . وصلت لكازا مع شي 
داخل لشي جنازة , الدار عامرة و شي وحدين من العائلة كايبانو غي فبحال هاد

*الفات , فالصراحة تخلعت كانصحاب راسي تعطلت

- خالتي فاطمة اش كاين ؟؟- 



-خالتي خديجة اش واقع مالكوم ؟ - 

و هوما غاكايشوفو فيا و كايتباكاو , تا كاتخرج عندي واحد البنت من البيت* 
 *ديال الواليدة

 – جلل خالتي حليمة فالبيت –

*انا سولتها*

- واش نتي هي مريم ؟ – 

 -ااه هي أنا , غي دخل بعدا شوف ماماك - 

انا صافي قلت الواليدة كاتلفظ النفاس ديالها الخيرة رجلي فشلو عليا , و* 
* هادي كانت تاني مرة غانحس فيها بالغربة ., تمالكت نفسي و دخلت

 - جلل ا وليدي هادا نتا , هادا نتا ؟ -

مسكينة كاتورك على راسها باش تنوض تشوفني غي شفتها بديك الحالة,*
* مشيت كانجري تلحيت عليها و الدموع بدااو نازلين

 – اه هادا انا ا ميمتي غي رتاحي , غاتوللي لباس –

 -أنا دابا غانديك لحس سبيطار-

 – ل ل أ وليدي صافي ساعتي وصلت -

 – صافي دابا مللي شفتك مابقاتش كاتهمني الموت -

 – مللي جيتي بغييت نوصصيك وصية واحدة -

 – ل ا الواليدة -

 –ماتقوليهااش ماتقوليهااش شكون ايبقا لي من غيرك-  

 *هي الكلمة الوحيدة اللي بقات كاتعاود ليا*

تهل ا وليدي فمريم و خوك أمير راه دابا عند عمتك فالمحمدية كاتجي تديه –
– كل سبت و أحد

ماكنتش باغي تقبل فكرة نخسرها تا هيا , قلبي ضاق و الدنيا ضارت بيا , * 
مانوصفش ليكم الحساس اللي جاني ديك الساعة , دابا كانعاود ليكم و الدموع
فطرف رموشي . كنت كانصحابها صافي غاتمووت , خرجت كانتنحط للزنقة و



شدديت فراسي . شوية تبعاتني مريم , واساتني ماخللتنيش بوحدي واخا كنت
قاصح معاها شوية ولكن ماخللتنيش , بقات سهرانة معايا , مللي سرحت معايا

*سولتها

مريم الواليدة شنو عندها , انا كنت كانسولها كاتقوليا بللي راها بيخيير , و – 
– لكن حالتها دابا كاتبان عيااانة بززااف

فالصراحة هي كانت عيانة كان كايضرها قلبها و كانت متبعة عند واحد - 
الطبيب و بالدوا و داكشي كانت بيخير , تال واحد النهار خرجت مللي رجعت
طاحت و من تمما هادي هي حالتها , تال اليوم عاد عيطت ليك بل خبارها هي
– ماكانتش كاتخللليني نعيط ليك , ماعرفتش لش ماكانتش باغا تقولها ليك

اااو , الواليدة ا يسمح ليها ديما هي تخببي عليا شنو بيها و أنا ماتبغينيش - 
– نخببي عليها

- و لكن فديك الخرجة اللي خرجات شنو طرا ؟ - 

ماعارت فالصراحة مابغاتش تقول ليا , كنت فينما نسولها شنو وقع تبدا - 
تدوي ليا عليك كيف ربباتك و قاسات معاك هي و عمي حفيظ و الحوايج اللي

– كنتي كاددير فصغرك ... و أنا مابغيتش نبقا نحكر عليها

شوية كانسمعو الغوااات , دخلنا كانجرييو , لقيناها كاتشهد , أنا كنت شوية *
*مانتسططا , مريم خلص تقولو بنت كرشها . مشيت عانقتها

ماتمشييش ا ميمتي و تخلليني أنا مزاوك فييك , شكون غايبقا عندي من – 
– ... غيرك

و مريم طايحا فالرض و كاتندب , الدار الغواات . فالصراحة تصدمت كتر من *
كيف تصمت فالموت ديال الواليد . صافي مابقيت عارف مانقول ول ندير بقيت

شاد فيديها و الدموع هابطين من عيني بحال شي روبيني . شوية جاو خوالي و
رجال خوالتي , باش يواسيوني ... و قالو ليا نجيب الخوادري الصغير يشوفها
قبل مانديوها ندفنوها , مسكين تا هو مللي جا ماسكتش من البكا , صعييبة عل
دري فالتقاددة ديالو يتحمل فقدان مو و باه فعام واحد , كنت انا بوحدي اللي

بقيت عندو , الصباح ديناها دفنناها حدا الواليد , و جاو صحابي من الطاليان و
نسرين ماجاتش , انا ماردديت كااع البال الصدمة كانت مروناني , داز كلشي و
الدراري صحابي رجعو فحالهوم و وصيت سيمو يتكلف بالخدمة ديالي و الدار
بينما رجعت . و أنا بديت فالمعاناة من جهة الدار خوات و من جهة نرد البال
لخويا الصغير . و لكن الحاجة اللي متأكد منها أن مريم صدقت بنت الناس ,



ماخلتنيش بوحدي تا نهار لدرجة أنني بديت كانسا نسرين مع العلم أنني كنت
كانبغيها , و هي كذلك دازت شي جوج سيمانات و تقول تا عيطات . المهم دازو
من بعد شي شهراين , بدينا كانخرجو انا و مريم ز كانتعرفو عل بغضياتنا كتر
هي مختااالفة عل نسرين , مريم كاتمييز بالبساطة ل فلبسها ل فتفكيرها ,
عندها حقها فالزين والرجوولة . مابقيت عارف شكون نختار واش بنت كنت
باغي نتفل عليها و وليت كانبغيها ول بنت وقفات معايا فالوقت اللي كنت

محتاج فيه شي حد , و فاللخر تاخدت قرار انني ندير بوصية الوايدة و نتزوج
بمريم. و تافقنا , دويت مع دارهوم و كلشي كان كلشي غادي هو هاداك . حتاال

 نهاار ... !!! * ... يتبع

 نهاية الفصل التاسع*

* عيط ليا صاحبي المهدي*

 – ... الو جلل خاصك ترجع داابا –

 -اش كاين مااالك ؟؟ -

 – تاتجي و تعرف را ماكينش الوقت-

* 2006قلت مع راسي ميمتي اش هاد الروينة , اكفس عام داز عندي هو 
خبار كحلة تنسيك فالخرا . جميع أنواع المصائب طراو ليا كنت صافي غانلشي
. المهم خلليت الخوادري فالرعاية ديال مريم بينما رجعت . شدديت أول طيارة
مشيت هاككاك طوييل شورط و سبرديلة و تيشورط , وصلت للبندقية . مشيت

للدار كاندور الساروت واالو شي حد بدلو . كانعيط للدراري ماكايشدش , كانعيط
*لنسرين والو , كانقول ااوو اش هادشي شوية عيط ليا سيمو

 - الو جلل نتا فالدار ؟ – 

– اه يلاه وصلت و لكن اش وافع كانعيط ليكم واللو و نسرين تا هي ماكيناش -

 – احنا جايين عندك دابا - 

*وصلو عندي*

 – ماعرفنا مننين انبداو ليك –



الدراري اش واقع ايل كانت عوتاني شاددين فيا و قلبو الضحك را اللي فيا -
– يكفيني

 – ل و ا ما ضاحكين - 

*. كايدويو معايا و حشمانين باينا فيهم الجدية واخا ماموالفااش ليهم*

– شوف هانتا عطينا عقلك و تبت – 

– نسرين هي و داك راجلها ول معرت نصبو عليك و داو ليك كلشي - 

هههههههههه تكرشخت بالضحك , هوما ستغربو كايصحبوني كنت عارف و* 
*أنا را غي حينت مافاهم واالو

 – كيفاش ا الدراري ؟؟ هههه نسريين نصبت عليا هههههه – 

- ل واش من نيتكم ؟ -

اه ا جلل را ماكانضحكوش عل ف نظرك شكون بدل ليك الساروت ديال الدار - 
– و فالغالب غاتلقا تا الوراق ديالها و كلشي مشا

 *أنا بالجعرة بديت كانغوت عليهم* 

– لا لا ماديرهااش نيرين ماديرهااش  -

ل را دارتهااا و هادشي كاامل حينت ماسمعتيش هضرتنا و تبعتيها هيا و دابا - 
– هاهيا دارت ليك داكشي اللي كنتي كاددير نتا

0صافي طحت للرض كااع داكشي اللي بنيتو فسنين ضرباتو ليا ف   -   –

كانت الفكرة الوحيدة ديالي هي نمشي لفرنسا غانلقاها تمما عند صاحبتها* 
وجدان . و فعل مشيت انا و الدراري . وصلنا للعنوان اللي كانت عطاتني
*.مالقيت تا بنت سميتها وجدان كانسول عليها و وااالو تا حد ماكايعرفها

-. صافي كدبات علييك تا فالقضية د صاحبتها – 

 – جلل صافي ا خويا اللي عطا ا عطااه - 

*. و أنا واالو*

الدراري رجعو نتوما للبندقية أنا غانهبط للمغرب نقلب عل راجلها , غا ل ما – 
 – كان تا هو غي كادبة فيه



قطعت لكازا . صافي غامرت بكلشي يا امما نلقاها و ندمها و نرجع كاع*
داكشي اللي دات وكان غايكون هادشي اللي دارت هو لعبة القرن , ولا نتزوج

 فبلدي . و لكن داكشي اللي لقيت كايتسناني كان مخالف0بمريم و نبدا من 
تماما عل داكشي اللي كان ممكن نتوقعو* ...!! يتبع

نهاية الفصل العاشر . و بداية النهاية*

مشيت للدار , فكانلقا أمير بوحدو معاه خالتي فاطمة سلمت عليهم ... و أنا*
 *نسول خويا الصغير

 - أمير فين مريم ماجاتش عندك اليوم ؟-

 – ل أ خويا من نهار مشيتي مابقات جات -

كانعيط ليها واالو . مشيت للجار فين كانو ساكنين , فقالو ليا باالي هادووكل*
الناس و بنتهوم كانو يلله تحولو لهنا و مؤخرا مشاو فحالهوم . هاديك كانت

 د الشهوور .4هي الضربة القاضية ديالي , طحت شدديت فيها الفراش شي 
* تال واحد النهار مريح حدايا أمير و هو يبدا يعاود ليا

 – جلل أنقول ليك واحد الحاجة و ماتكعاش –

-  قول ا خويا -

– هانتا خلليني تا نكمل عاد دوي واخا ؟ - 

بابا قبل مايموت كان جاعندو شي صاحبك كنت غي انا وياه و قالليه بللي - 
درتي كسيدة و متتي و هي فاش جاتو سكتة قلبية بالفقصة و مات ( و هو

كايعاود كاضضور فراسي السينتا بللي الواليد غا تا مات ماكان مريض بوالو ,
 عام ) , و قالليا بللي ايل50واخا الموت علينا حق و لكن كان مشا صغير عل 

قلتها ل شي حد غايقتل ماما , داكشي لش ماقدرتش نقولها لتا واحد كنت
خاايف ا جلل . و من بعد نفس الدرري جا عيط لماما و مشيت أنا وياها عندو
و قالليها بللي شددوك فالحبس و مابقيتيش غاترجع لعدنا . و هي فاش شداتها
الكريز . و بقيت خايف داكشي لش ماقدرت نقول والو , دابا خفتك تموت ,

 – عافاك ماتخللينيش تانتا

أنا حال فممي , بقيت كانفككر شكون هاد صاحبي و علش دار هاككا , و راس*
* خور كايقول ليا خوك صغير غي الصدمة و الخوف اللي مخلينو يقول هاككا



ماتخافش ا خويا ماغاديش نخلليك بوحدك , انا غانوللي شوية و غايرجع –
 -. كلشي كيف كان

هاد الموضوع بقا مسهرني , شكون هادا اللي دار هادشي كامل و علش . تا*
قلت اجي نورريه التصاور ديال كااع صحابي . و فعل الفكرة نجحات وريتو

كااع صحابي و تعرف عل واحد فيهم . كايقولو الدراري الصغار الذاكرة ديالهم
حسن من ديال الباغين و نييت بصصح. ههه و المفاجأة الكبرى هي أنه هو ...
( نخلليكم تفكرو شكون غايكون تال آخر القصة و نقول ليكم شكون ) , ولليت
شوية و طلعت ليطاليا . و مشيت عند نفس الشخص للدار فالليل و دخلت بل
خبارو و هو ناعس و حططيت عليه موس الحاجة اللي عمرني كنت نفكر فيها
و سيغتو مع واحد فصحابي , و سولتو علش دار هاككاك . فاش ضرريتو و

فاش ضرروه واليديا , فالول نكر و لكن من بعد بدا كايعتارف . و تقدرو تخيلو
 من الموت ديال الواليد تال13/01/2006بللي كااع داكشي اللي وقع ليا من 

دابا كان من تخطيطو من أ تال ي , تخيلو معايا , هو اللي دخل نسرين لحياتي
و الطريقة كيفاش دخلها و شنو كان متوقع منني ندير هو فعل اللي درت و
القصة ديال زكريا و وجدان كانو غي كدووب , و كيفاش تعكسو ليا الوراق
باش نجيب الواليدة و الخوادري كان هو السباب فيهم حينت عندو معارف
صحاح هنا و لهيه و العيد ميلد ديالي و القصة ديال احمل د نسرين كلشي

كلشي كان مخطط ليه و مريم تاهيا و دارهوم هو السبب فيهم و كيفاش تقربات
للواليدة و الموت ديالها و ليا حتا أنا و كان عارفني انبغي نتزود بيها حينت

غاتعوضني عل داكشي اللي كان خاصني . هو كان عارف داكشي اللي
كايخصني تا كايطمعني فيه و كايحيدو ليا ... و مللي سولتو علش هادشي

*. كامل

– حينت نتا أ جلل كاتبغي غير راسك , عاد رايك نتا فوق مننا حنا صحابك – 

- هي تا الدراري معاك فهاد اللعبة ؟ - 

– ل غي انا بوحدي- 

عقلتي ا جلل ديك البنت اللي كنت عرفتك عليها و كنت كانبغيها و فاللخر - 
خديتيها نتا تفلليتي عليها و لحتيني انا صاحبك عل نزوة اللي كان ممكن ديرها

 – مع أي بنت خرا و هادشي كنت عارفني كانبغيها

*, أنا ماعرفت مانقول ليه*



و لكن هادشي مايستاهلش دير كااع هادشي , كان ممكن انك تجي دوي معايا - 
 -و نحللو المشكل

ونتا لش ماجيتيش دويتي معايا ا جلل مللي غدرتي بيا انا صاحبك و-
– مادوزناش القليل

 – راك قتلتي با و مي را مايمكنش نسمح ليك - 

تانتا قتلتي مروى ا جلل من بعد ما تفلليتي عليها و لحتيها , جرراو عليها -
دارهوم و انتاحرات ا جلال , سمعتييينيي نتااحراااات , و هاادشي كاااامل
بسباابك . قتلتي النسانة الوحيدة اللي بغيت , داكشي لش واعدت راسي

نشربك من نفس الكاس , نكويك فكاع داكشي اللي كاتبغي و فاللخر تنتاحر تانتا
–

-... هي فكاااع هاد المدة كنتي غي كاتنافقني-

-ااه كنت غي كانافقك باش نوصل لداكشي اللي باغي-

– ماكنتش كانصحابك  شاد فقلبك تال هاد الدرجة - 

 – تا أنا ماكنتش كانصحابك غاتطلع **** تال ديك الدرجة- 

أه انا غلطت معااك ماكانش عليا ندير ليك هاككاك , و لكن نتا راك قتلتي -
– واليديا

....... اشنو دابا باغي ديير ؟ باغي تقتلني ؟ يلاه دوز داك الموس عل عنقي- 
–

و كان فعل داكشي اللي درت بالخلعة دوزت نييت الموس و قتلت صاحبي و* 
سلمت نفسي و لكن الغريب فالمر أنه ماكنتش كانحس بالندم . و هاكدا سالت

 فحبس بمدينة ميلنو و هادي كانت هي2010القصة ديالي اللي كتبتها عام 
.الخيانة المدروسة اللي خطط ليها سيمو صاحبي

 مييز#

 النهااية*



نتمنا تكون عجباتكم القصة ديالي لي ضرب من الخيال ماشي واقعية كتبتها ف
.  بطورينو2018شهر ابريل من عام 

نخلليكم تستخلصو دوك جوج د العبر اللي بغيت نوصلليكم , و لكن يقدرو يبانو
 . ليكم كتر من دود حينت كل و كيف قراها و كل و كي حللها


