
 

 
 

 

 

 

 على أو ق م.ن على يمشتتى من كل إل.ها ت اعى الرصتت. . تفدرش.. .تستتدج   أنها لمجرد

 .أربع

تجاور  ص قاتهم فالفرصة هال ممن يق مون بقرصات ترجع مزخرفة كانت ي يها ما دائما

 .بغ.ض يومي مشه  في الص قة

 يشتتتان ونه كانوا ما كل العمر. من عشتتتر  في الخامستتتة طفله كانت أنها الجم.ع يراعى لم

 .حان ق  وأن القطاف الزنور عمر في فداه نو

 في كانت أن لستتتتتتنوات من  ظلت لكنها إل.ها. كل ي  خب.ثة تمد  من بالدقزز تحس كانت

 .الرسائل الخب.ثة ن ه جانلدت العمر من ر عش الثان.ة

نت ما كل .ت إلى نو الرجوع به تفكر كا ل  ح.ث الب عاجز الوا من  ترجع الدي واألم ال

لدحصل  ف.ها تعود أن الدي يجب األوقات عن مدأخر  أوقات في ف.ها تدسول منطقدها الدي

 ت.ب النقود.منهما على بعض الشكر وقل.ل من الطعام وكث.ر من العمل لدصن.  وتر

 أن قبل جل نا ستتتتتتط  تنقش الدي الحمر ذراع.ها والنقاط تدفق  كانت النوم قبل ل.له كل في

 .الكرامة وبعض ببعض البرود . تحس علها عل.ها. الم.اه تسكب
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 نت ا كتل واحت   لرفض بخطو  تقوم أن لم تستتتتتتدطع ذلت  ومع يزيت  يوم كتل حنقهتا كتان

 .االمدهان

ها ب  ال كان لةل ترجع كل أن ل ق م.. .بمبلغ . له في ت  ألجله أو تدجانل القرصتتتتتتتات مقاب

 .يندهي أن يجب ن ا أن كل لكنها أحست.. .مهما ألسرتها ن ا يكن لم الغمزات.

الحظ  ال ي الستتائ  من النقود بعض تستتدج   إلى الستت.ار  المم ود  ي نا ما كانت يوم في

 .المدسول.ن ككل ل.ست أنها وأحس ...ب.اض جل نا

 الكث.ر. على مصتتتتتمما كان الستتتتت.ار . داخل إلى حاول ج بها بل عابر . صتتتتتهقر تكن لم 

 .الغضب من أيضا الكث.ر مخدزنه كانت ولكنها

 بعض األح.ان ففيجانب  باإلحسان في م ت لها الدي ال.  وعضت وجهه في بنقوده رمت

 كان يجب ن تقطع ي  اإلحسان.

  منه. الدخلص اسدطاعت

 أي من قو  أكثر بنفستتها وكانت تحس قبل. ذي من أمانا أكثر يب و أصتتب  ق  الشتتارع كان

 ...مقابل النقود في ش.ئا تعطى لن أنها قررت وح.نها يوم

 ال الصمت أو الدجانل.

 


