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 متسلمويص ، كسه ٓيا متيملص ارجوك بابا

 !ليه

 ىتيجة اتحمل ليه اىا! اىاميرٓهوش اىسان زا

 !!ُلقك

 ًه بسمى اىا! ليه؟ مترمويص ارجوك

 حاجات زه االىسان

 !ٓيا؟ كسه بتيمل ليه اىت! ابسا كويسة مص

 !هوا رليوي سمحت لو ايه شىبي اىا

 ليه متبيويص بس حاجة اي ٓيا اًمل

 !!ارجوك

 ✨ األول الْغل

 � ڤوت اًملوا بالله
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 متسلمويص..كسه ٓيا متيملص ارجوك بابا

 اتحمل ليه! ميرٓهوش اىا اىسان زا! ليه

 اىا! ليه؟ مترمويص ارجوك ُلقك ىتيجة

 كويسة مص حاجات زه االىسان ًه بسمى

 لو ايه شىبي اىا.. ؟ كسه بتيمل ليه اىت..  ابسا

 بس حاجة اي ٓيا اًمل! هوا رليوي سمحت

 ارجوك ليه متبيويص

 ابوها بتترجي وهي زي الكلمات ًضق قالت

كيه وهي البكاء كتر مه موْورة بييون  را

 ًضان تترجاه ايسه ماسكه و قسامه

 !هو ارقائه ىتيجة ميسٓيهاش

 ًايساين اىتي: ببروز ورز(ىاػر)ابوها ليها بع

 !كسه؟ ًايسة اىتي يحبسوي اسيبه ايه اًمل

 حؾرتك ًايسة مص كبيا ال:بحسن ًضق

 اتجوز ًايسة مص اىا يابابا بس تتحبس

 اساسا ميرٓهوش اىا..  ارجوك زه الضذع



 اللي اىا اطميوي كقب! طْته ًمري وال

كبر مايا ان مى! ليه تجوزين ًايسة  ليه موي ا

 جاميتي مذلغتص لسه اىا حتي زاا!! اىا؟

كتر بتوسل وكملت  هيمل اىا يابابا ارجوك:ا

 ممكه اىوا بالش،ثم ارجوك بس حاجة اي

 ًليك اللي السيون وتسٓى زا القغر ىبيى

 

 بيه مه ايسة سحب طسيسة بيغيبة ىاػر

 امتي؟ لحس كسه ُبية هتْؾلي اىتي:ايسيها

 ًليا؟ اللي السيون هيسسز زه القغر بقي

 ال والااا ًاررٓة كام ًليا اىا ًارٓة اىتي

 ًارٓة..  مليون011 ًليا..  هقولك اىا!! اىققي

 اىتي اللي االىاىية ايه ثم مليون011 ايه ييوي

 اىما بيها تؾحي استيساز ًوسك زي؟ ٓيها

 زه ٓيه اىتي اللي الجحوز الاا،ايه بوْسك

 بوت زي بوتي مص اىها متوسيص وبيسيه



 ىْسك جهسي جوازك هيتم بكره مه..  مرايت

 اىتي اللي السراما وكْاية ًوسي كالم ارر زا

 ياطيذة ػسًتيوي زي ًمالها

 او رحمة ُير مه القسوة بموتهي كالمه قال

 كاىها وال وررج ببساكة وسابها..  طْقة حتي

 بوته ًه يتذلي اب يف ازاي..  موه وحته بوته

 ٓيه ٓكرت ًضق اللي زا!! زي؟ بالقريقة

 االرؼ ًلي وتقى توهار ما قبل

! ًليه اجابه القيه ومص سؤال مليون يف

 بتريقه ؿحكت! ليه؟ كسه بيها بيؾحي ابوها

 وقت مه بيكرها ابوها..  زموًها بيه مه

 بيتهم..  ولستها ما بيس ماتت امها..  ماتولست

..  ماطآتها ًمرها المها ػورة اي مْهوش

 المها شكره اي مْيص ليه بتستَرب زايما

 كاىت!! ًوها تسال لما بيؾربها كان ابوها ليه

 لسه امها ًه تسال حقها مه كْلة اي زي



 ومياه الْيال زرل ابوها اللي اليوم ٓكره

 الساحرة اػح بميوي او مراته ىاريمان

 كاىت وقتها مسمياها ماهي زي الضريرة

 زي ام ًوسها هيكون اريرا جسا ٓرحاىه

 ماتكون ابيس ىاريمان لالسّ بس ػحابها

 كاىوا«مايا» وبوتها هي ايه قس..  االم ًه

 كتابها ويققيوا..  هسومها ويارسوا بيؾربوها

 ًليهم ازبها بتقل اىها البوها يضتكوا ويروحوا

 اب بيه تييص بتتموي بس كاىت..  ٓيؾربها

 كتير زا هو ويحبوها تحبهم واروات وام

 طآت وبوتها ومراته ابوها بيه كبرت!! ًليها

 الىها ابسا اطتكت ما وًمرها الويل مياهم

 بتحب مص هي ، يحبوها بتتموي كاىت

 تجرحها كلمة اي ًه تبيس بتحاول المضاكل

 كسه ًضان يمكه يحبها يوم يف ابوها ىْسها ،

!! وبوتها ابوها مرات اهاىه ًلى بترز مص

كر يمكه  بس االوائل مه وتقلى وتوجح بتصا



!! يحبها ٓـ بيها ويْتذر ابوها تضرِ ًضان

 االميرات زي وبوتها مراته بييامل زايما ابوها

 االوالين جوزها مه ىريمان بوت مايا ان مى

كتر بيحبها ليه بوته مص ييوي  ليه! موها؟ ا

 هيساًسها ميه!! ايه ًملت هي بيكرها؟

 ًيويها لميت..  قرايب ميوسهاش زلوقتي

 اللي حبيبها ايوه حبيبها بتْتكر وهي

 يف ليها سوة ٓأول ليها بحبه اًترٓلها

 مايوهي بيس ليها هيتقسم اىه وقالها الجامية

 ًلي تسور ولهْه بسرًة قامت..زراستة

 يف بتقرأ ما زي هيوقصها حبيبها ايوه تليْوىها

 ارسته السرير ًلى تليْوىها لقت..  الروايات

 ًليه واتغلت بلهْه

 سيّ:باكية بوبرة ًضق

| 



 ًلي بيقولوا ما زي( الضبح) قغر ويف

 وقوته بهيبته مكتبة يف قاًس كان ػاحبه

 اللي بموسامته..  الكل موها بيذاِ اللي

 رهه ويكوىوا ٓيه تموت الستات بتذلي

 اطارته

 زراًة و ػاحبه جاىبه وواقّ قاًس كان

 «ًلي» اليميه

 ياًلي جاهسة الْرح تجهيسات كل: ػذر

 ًايس اىت ما زي جاهسة حاجة كل: ًلي

 ياػذر

 ُلقة وال ًايس مص تمام كله ان أتأكس: ػذر

 االًالم قسام هنهر مره اول زي ان متوساش

 ُلقة اي االًمال رجال حتى والغحآة

 قسامي المسؤل اىت هتحغل



 حاجة كل ان اتاكس ياريس متقلقص: ًلي

 تمام هتكون

 اىهارزه جاميتها راحت:ػذر

 ًلي بلَها اىهارزه ًمران ىاػر ال:ًلي

 ماطيه حاجة كل..  هتتجوز بكره وان االتْاق

 ااا اسمه اللي الولس بس ًايس اىت ما زي

 رالاااظ:طسيسة بيغبية ػذر قاكيه

 هو حتي اىهارزه هتوتهي حاجة كل..ٓهمت

 ًايس مص حاجة كل هبف روح ياًلي رالظ

 ُلقة

 سالم ياػاحبي تمام:  ًلي

 ؿهره سوس ػذر المكتب مه«ًلي» ررج

 بوبره وهمس ًيوه وُمؽ الكرسي ًلي

 هتسرلي هوتقابل واريراا بكره:متملكه

 ابساا موه تذرجي ومستحيل سجوي
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 سييّ: باكية بوبرة ًضق

 ياحبيبتي مالك ًضق:بقلق سيّ

 ًايس بابا ارجوك الحقوي سيّ:بتوسل ًضق

 !اتغرِ ارجوك ًوي ُغب يجوزين

 !ييوي؟ اايه اًمل اتغرِ:سيّ

 !بتحبوي؟ اىت مص تتجوزين تيجي:ًضق

 اوووي بحبك و بحبك كبيا:بذبث سيّ

 وبابا بسرس لسه اين ًارٓة اىتي بس كمان

 متذرجتص لسه وىا اتجوز اين هيوآق مص

 وآق ابوكي لو حتي اتجوزك هيوْى مص ٓـ

 !ٓاهمة؟ مص ليه هيوْى مص:ًضق



 حاال اقابلك ًايسة اىا ًضق:بذبث سيّ

 يتجوزك ًاوز اللي تذلي ٓكرة ًلي وهقولك

 بوْسه يرٓؽ

 ماتقول كب! يرٓؾوي:بتيجب ًضق

 زلوقتي اررج هيرِ مص اىا ًالْون

 اىتي مص حبيبتي ًضق:بمكر سيّ

 ُيري تتجوزي ًايسة ومص بتحبيوي

 ًايسة مص أيوة:ببرأة ًضق

 ًوسك مه وتقليي تتغريف يبقي:سيّ

 كريقة باي تقابليوي وتيجي

 باي هتغرِ اوك:ًضق

 ياقلبي باي:سيّ

 وبيه وبيوها سيّ مى ًضق قْلت

 ازاي هتتغريف ياًضق ايه هتيملي:ىْسها



 يذرجك ًضان سيّ تضويف الزم زلوقتي

 لو بس زي ٓيها اىتي اللي المغيبة مه

 ىايمة لقتوي ومص جت الضريرة الساحرة

كتر ًيضتي هتسوز ٓسريري  ماهي ا

 ياريب اااه مسوزاها

 مذسه هحف اىا لقيتها اهااا:بْرحة كملت

 الجويوة بابا مه وهذرج ٓالسرير بسايل

 ههههه جسا شكية اىا بجس بجس بسرًة وهرجى

 ىْسي بكلم شكايئ كتر مه

 بحماالت كويل اسوز ٓستان لبست ًضق

 ورٓيت جسا هازي اب ميك حقت ًريؾة

 بغت حغان زيل طكل ًلي طيرها

 بالله اقسم قمرر اىاااا:المرأية يف لوْسها

 هههههه اموووواه زي الموْورة بييوين

 هي وكاىها السرير و المذسه حقت راحت

 وهي اوؿتها مه بسرًة وررجت ىايمة اللي



 اي متيملص ًضان جصائها بأزيها ماسكه

 ىسلت بيها يحس محسش ًضان ػوت

 الكل طآت للغالون وػلت بذْة الساللم

 وبوتها ومراته ابوها مجتمى

 وموه للمقبد ماوػلت لحس برااحة مضيت

 ما لحس وجريت جصائها لبست الجويوة لباب

 كان اللي بسيّ اتغلت و القغر بره كليت

 ىاار ًلي مستويها

 القغر مه اكلى ًرٓت اىا سيّ: ًضق

 !ٓيه؟ هقبلك

 تياليلي ًليكي برآوو:بسيازة سيّ

 ****ٓأوتيل

 يف رليوا بييس زا االوتيل بس:بتوتر ًضق

 احسه قريب مكان



 اليمكه اىا متقلقيص حبيبتي:بمكر سيّ

 االوتيل بتاو المقيم يف هوقيس احوا ااشيكي

كتر، مص  ٓيا بتثقي اىتي مص ا

 ٓيك بثق بـ ااه اااه:بتليثم ًضق

 هستواكي تمام:سيّ

 باي:ًضق

 ياريب:بتوتر وٓكرت سيّ مى ًضق قْلت

 ومص مقبوؼ قلبي ًارٓة مص ايه اًمل

 مه ارلع ًايسة اروح الزم بس اروح ًايسة

 زي ٓيها يرميوي ًايس بابا اللي المغيبة

 االوتيل لـ تروح ًضان تاكسي وقْت

 كل بتراقب اللي الييون مه بالها ومارستص

 0تحركاتها

 البارت اىتهى استووووب



 وتقييمكم رايكم

كتر  حلوة لحنة ا

كتر  مؤلمة لحنة ا

 االسئلة ًلى وجاوبو وتوقياتكم رايكم

 !ًمتا؟ الرواية وبساية طذغية لكل تقيمكم

 !� تاين هوضر كبير تْاًل لقيت لو

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ الثاين الْغل

 � ٓوت اًملوا بالله

 ًضق والس ًمران ىاػر قغر ىف

 بوتها مايا وجاىبها قاًسة مراته ىاريمان كاىت

 ىاػر ومياهم



 بكره اىه كسه مه آهم:بضماتة ىاريمان

 موها وىذلع ًضق ويارس الكتاب هيكتب

 اريرا

 هوا هيجي مص هو بس اها: مباالة بال ىاػر

 قغرة ٓـ هيكون الكتاب كتب بوْسه

 هما بس موه القريبيه ييوي الؾيق ًلي

 هييمله والْرح الكتاب كتب هيحؾروا اللي

 لحس ان ًارٓة اىتي تقريبا اسبوو بيس

..  ػحْي مؤتمر ٓاي منهرش زلوقتي

 اىه مى.. مجله ٓاي ليه ػورة تاليق ما ًمرك

 رُم!! بس سويه3 مه البسىس مجال يف ههر

 مْيص البلس يف اًمال رجل اهم بقي اىه كسه

 وٓأي ٓيه مضترك مص هو طَل مجال اي

 طيء وكآة تجارة او ػواًة سواء مجال

 يتجوز ًايس ليه ًارِ مص بس:  بحيرة كمل

 مايا ًلي مقلص ليه ييوي بالصات ًضق



 مه اىها ًارٓة اىتي اػال ٓيه ًضق وطاِ

 الكلية و البيت ومه البيت ًلي الكلية

 يا بالك وارس مص اىت هو:بسذرية ىاريمان

 زي مايا وان ًضق اال ميوسكص اىك ىاػر

كيس ٓـ االواين جوزي مه بوتي  قسامه مْيص ا

 ..اا اىها ومتاكس ًارِ اىك رُم بوتك الليبه اال

 قولتلك ىاريمان:  بيغبية ىاػر قاكيها

 ال تاين ميتْتحص زه الموؿوو مرة011

 وزي ىْسك وبيه بيوك حتي وال قغازي

 ميرٓص الجاية المرة ٓيها احصرك مره ارر

 ٓاااااهمة ازاي هتكون ٓيلي رزه

 اىا حاجة مقغسش اىا مْهوم:بتوتر ىاريمان

 زه الموؿوو تقغسي واال:بسذرية ىاػر

 تماما توسيه



كيس يااوىكل اهسي: مايا  متقغسش ماما ا

 ماما لما بتسًل حؾرتك امتي مه وبيسيه

 كسه ًلي متيوزة ماهي ًضق ًلي بتتكلم

 ميرٓهاش اىا حاجة يف هو ًازي واىت

 ٓقاكيت رًبتها بغه ىاريمان لـ بع ىاػر

 بس ايه حاجة كبيا ال: وتوتر بسرًة بوتها

 وكملت متوتر بس ىاػر مايا يا حاجة مْيص

 بكره هتتجوز بوته ان متوسوش بسذرية

 اوك:اقتواو بيسم مايا

 ليه ياىاريمان قوليلي اال:بتساول ىاػر

 ميقول مص مايا يتجوز اىه مثال ميرؿتيص

 ازيكم مه تؾيى كلها زي الْلوس تذلي

 ايه وال ليضق وتروح

 اجوز ممكه اىا مْكر اىت وهو: بتكبر ىاريمان

 كْاية وبيسيه ميرٓوش اىا لحس بوتي



 بتاو زا يقول اللي سابقاه اللي سميته

 المآيا مى بيضتَل أىه يقول واللي ستات

 زي بالسرًة وىْوشه لقوته وػل كسه ًضان

 بينهر مص ليه هو ىْسك مسألتص وبيسيه

 ال!! ًامة؟ طذغية المْروؼ اىه مى للواس

 طكله ييرِ حس اي وال اىترٓيو وال ػورة ليه

 تيامالتك كل طكله ماتيرٓص ىْسك اىت

 اسمه اللي اليميه وزراًة طريكه مى

 ًجوز راجل هو ألما اًتقس..  زه «ًلي»

 اػل للواس ينهر تمويه ًلة ٓيه او جساااا

( طبح)ًليه بتقول الواس ما زي ٓيال هو

 راجل ًايسة واىا..  يتمواها واحس الّ بوتي واىا

 بيه تضبى ًضق رلي طبح مص بوتي لـ

 هههههه

 ىاػر و مايا الؾحك طاركها



كيس حق ًوسك:ىاػر  ينهر يمويه ًيب يف ا

 الغَيريه قبل الكبار االًمال رجال كل

 طكله ىيرِ ال اىوا مى اىا حتي موه بيترًبوا

 زماُة يف حس بيحف لما سوه، حتي وال

 حغل اللي طوٓتي ازيكي االرؼ بيجيبة

 هههههههه هتتوْد ًضق زي ٓيا

 بحسيثهم واستمروا الكل مياه ؿحك

 السارر

______♪______♪_______ 

 قالها سيّ اللي االوتيل لـ ًضق وػلت

 بيه واتغلت تليْوىها كليت ًليه

 اىت االوتيل وػلت اىا سيّ الوو: ًضق

 !ٓيه؟

كي بغي: سيّ  ياحبيبتي ورا



 راحتله سيّ لقت وراها بغت ًضق

 ًليه وسلمت

 هاي: سيّ

 وبركاتة هللا ورحمة هااي: ًضق

 وحضتيوي: سيّ

 طكرا:بذجل ًضق

 ريرك كتر! اررك؟ زا طكرا ههههه:سيّ

 !ياطبة

 ومرزتص بذجل ًضق ابتسمت

 االوتيل مقيم يف هوقيس ىسرل يالا:سيّ

 ومتوترة قلقاىه وهي سيّ مى ًضق زرلت

 هتحغل مغيبه ٓيه ان حاسه هي!! رايْة

 حاجة كل وان قلبها تقمه بتحاول بس

 !!حبيبها مى ماهي كول كويسة هتكون



 وقيسوا المقيم زرلوا

 ًوسك اللي الْكره هي ايه هاا:بتوتر ًضق

! ايه ًلي مستيجله اىتي يابوتي ايه:سيّ

 االول ايه تضريب

 حاجة ًايسة مص بس طكرا:ًضق

 بوْسه وقام تضربها حاجة يجبلها اػر سيّ

 قسام ًضق..  وقسمهولها ًغير وجبلها

 طربت اػراره

 ٓكرتك بقي ايه اليغير طربت ها:ًضق

 ىتجوز:سيّ

 كايرة اىها وحست بسيازة ابتسمت ًضق

 وطها ملت اللي واالبتسامة ٓرحتها بس

 كالمة كمل ماسيّ اول ارتْت

 ًريف ىتجوز..  ًريف:بهسوء سيّ



______♪______♪_______ 

 ًلي كان رن تليْوىة ػذر ًوس

 رير ياًلي ايوه: ببروز ػذر

 : ______ًلي

 ًوسي ًارِ ماىت ييوي ٓيه هكون: ػذر

 طَل

 : ______ًلي

 مص اىا امي اىك تحسسوي بقل: ػذر

 كويس ايه بيمل اىا وًارِ ياًلي ػَير

 : ______ًلي

 حاجة وكل ياًلي هاىت: بجموز ػذر

 اتذوقت ًضان تاين ًليا ومترىص هتوتهي

 سالم ُير ومه موك



 هو اللي وكمل ًلي وش يف قْل ػذر

 بييملة

______♪______♪_______ 

 ًريف ىتجوز: بهسوء سيّ

 زه سميته اللي ان مستوًبة مص ًضق

كيس ػح يكون  ميقول مص ُلف سميت ا

 !!!كسه قالها يكون

 تقريبا اىا ااا ايه بتقول اىت:بغسمة ًضق

 بيتهيئلي وال ُلف سميت

 اىا حاجة وال ُلف مسميتيص ال: سيّ

 بابا ان ًارٓة الىك ًريف ىتجوز بقولك

 كالب لسه واىا اتجوز اين يوآق مستحيل

 وهرويف ىْسي مكوىتص لسه واىا

 مستحيل ٓـ زلوقتي بيت آتح متسمحليص

 ياحبيبتي الوحيس الحل زا هو! حاليا اتجوز



 هو اللي مه كلمه اي مستوًبه مص ًضق

 بتتسمر احالمها كل ان حاسه..  بيقوله

 كسه رريغة طايْها يكون سيّ ميقول

!! ًريف وجواز!! ٓالسر تتجوز ممكه واىها

كيس مستحيل  كابوس..  كابوس زا ا

كيس موه وهتغحى  ا

 سيّ طورزها ققى

 ػسقيوي يااًضق ايه قولتي: بذبث سيّ

 وزي ًوي تبيسي ًايسك ومص بحبك اىا

 بيها ىوقّ هوقسر اللي الوحيسة القريقة

 موه جوازك

 لو كب!! بجس: واحتقار بسذرية ًضق رزت

 ىتجوز ياحبيبي ياال اوك وقولتلك وآقت اىا

 هتموى كسه بيبقريتك ٓـ السر ويف ًريف

 ايه هتيمل..  ازاي بكره هو اللي جوازي

 حبيبي يا يا ازاي هتتغرِ



 الورقة هوكتب:سذريتها سيّ تجاهل

 اىا اللي االوؿة يف وىقلى قسيم بتاريد

 مى حلو وقت وىقؾي الْوسق يف هوا حاجسها

 يضوِ وارليه ابوكي لـ هروح وبكره بيؽ

كيس مرايت واىك اليقس  اي هييمل هو وا

 اللي الراجل مه جوازك يلَي ًضان حاجة

 ًليوا يساري ًضان..  زا يتجوزك ًايس هو

 !رايك؟ ايه ها وميتْؾحص

 كان مغسومة بجس!! مغسومة كاىت ًضق

 بس!! مقلب زا او بيهسر يكون اىه امل ًوسها

 از حست زي اللحنة يف ، ازمرت حاجة كل

 حس ماكرهت ًمرها بتكرهه بجس ، بتكرهه ايه

 برُم مكرهتهاش ابويا مرات حتي حياتها يف

 بتؾربها كاىت ايه قس مياها بتيمله اللي كل

 كاىت ازاي االكل مه بتمويها وحتي

 المْروؼ اللي البيت يف رسامة بتضَالها



 وكاىت تذرج اىها بتحرمها كاىت ازاي بيتها

 مه يمويها ابوها تذلي القريق بكل بتحاول

 هللا والستها واهاىت اهاىتها ايه قس التيليم

 وقّ كمان وسيّ بهسوء وقْت يرحمها

 اتْاجئ بس وآقت اىها ٓكر بوغر وابتسم

 اللي كل قلم ؿربته قوتها بكل وهي بيضق

 قوته مه سميوه المقيم يف

 اىا اىسان واىسل احقر اىت:بضمأزاز ًضق

 تاين وطك اطوِ ًايسة مص حيايت يف قابلته

 اىت ياحيوان

 المقيم بره تجري وكليت كلمها رلغت

 ًوها ُغب ىسلت زموًها..  كله الْوسق وبره

 اللي الوحيس الضذع حتي ان متذيله مص

 بالضكل حقير كلى بيحبها اىه مْكره كاىت

 التْتت وراها رقوات بغوت سميت ، زه

 وراها بيجري سيّ لقت ميه تضوِ



 حست..ابسا مبضره مص وطه وتيبيرات

كبر بقوه جريت وراها بيجري طيقان وكأن  ا

 بسورة تحس وابتست مرًوبة حرٓيا كاىت

 ورجلها وقيت ٓجأة واؿحة مص والرؤية

 زاز ًيقها ميرٓتص تقوم حاولت اىجرحت

 قرب بضر وبيؾحك قسامها وقّ وسيّ

 رماكي اللي الهوا وال وقيتي: وهمسلها موها

 موي يوقصك هيقسر محسش ههههههه ياحلوة

 اوي ُايل ، ُايل تموه هتسٓيي زه والقلم

 ياًضق

 بأيسيها بتؾربه وًضق ايسيه بيه طالها

 جسمها بس قوة مه مآيها بكل ورجليها

 ًه متَبص مآيها بكل بتحاول متذسر كله

 2الوًي

 البارت اىتهى استووووب



 اًرِ اتموي!ًضق؟ هيوقص حس يف تْتكروا

 � ٓالحلقة الممل بالتْغيل رايكم

 وتقييمكم للحلقةرايكم ٓوت اًملوا وبليييس

 !للحلقة؟

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ الثالث الْغل

 ❤� رجاءا للْغل ڤوت اًملوا

 وال وقيتي: وهمسلها ًضق مه قرب سيّ

 هيقسر محسش!! ياحلوة رماكي اللي الهوا

 ، ُايل تموه هتسٓيي زه والقلم موي يوقصك

 !!ياًضق اوووي ُايل

 بأيسيها بتؾربه وًضق ايسيه بيه طالها

 متذسر كله جسمها قوتها بكل ورجليها

 الوًي ًه متَبص مآيها بكل بتحاول



______♥______♥_______ 

 ٓيلها رز وطايّ قاًس كان التاىية والواحية

 تياين هيذليها..  سيّ الحقير وتغرٓات

 اىها رُم قوية هي ايه أز ًارِ هو طوية

 رُم هي بريئة..  الساشاجة لسرجة كيبة

 بس كتير ميها هيياين طراستها

 التيامل مه ماىى مْيص بس!! هيستحمل

 القسوة مه والكثير البروز ببيؽ ميها

 !!الليوه

 

 مه كبير كم وراها يساري بسذرية همس

 وطايْه سيّ كالم بيستمى وهو الَؾب

 مه احميكي المتي هْؾل: المسها ازاي

 !برأتك؟

_______☆_______☆_______ 



 ياحلوه مجهوزك وٓري:بسذرية سيّ

 ويَمى زقايق01 كلها زلوقتي هتحتاجيه

 برؿاكي ارسه ًايساين مص واللي ًليكي

 ًوك ُغب هذسه

 مص ػوتها..  قازرة مص تغرخ ًايسة كاىت

 قازرة مص مضلوله وكاىها حاسه كالى

 بيا وبيسرل طايلها وهو طايْاه كاىت تتحرك

 السرير و رماها الْوسق اوؼ مه اوؿة

 مقسرتص بس تجري ًايسة كاىت

 بتتوْس بقت اىها لسرجة موها قرب سيّ

 اىْاسه

 ربوا بتسًي ػوت ُير مه بتييف ًضق

 !!يوقصها

 لساىها قبل قلبها بيها ػرخ كلمه...  ياااااارب

 باب ػوت سميت اتحققت الميجسة وكأن



 باالجبار ًوها بيبيس سيّ و بيتكسر االوؿة

 واُمى ًيويها تْتح حتي قازرة مبقتص

 ًليها

______☆______☆______ 

 ايه وال! ٓيه؟ هي ٓاكرة ومص ًويها ٓتحت

 هيْرتك رهيب ػساو حاسه! هوا؟ جابها اللي

 ًقلها تقتحم امبارح احساث ابتست!! .. زماُها

 بتبع مْسوًة وهي السرير ًلي مه قامت

 اللي الهسوم بـ لسه اىها تتاكس ىْسها ًلي

 ماهي زي هسومها لقت امبارح لبساها كاىت

 بيتْتح بالباب اتْاجئت طوية اكموت

 ميرٓتص بونره بتبغلها السما بلون وًيون

..  رايْة كاىت تترًص رلتها ىنره!! تْسرها

 !!مرًوبة



 لتحت ٓوق مه بيبغلها وهو موها قرب

 تبيس وهي يقرب ٓؾل..  موه رًبها ببروز

 يقهللح وػلت ما لحس

 مميه اىت اااا: مرتيضة بوبرة ًضق

 أىْاسه بتتوْس تقريبا اىها لسرجة موها قرب

 جوزك: الهسوء بموتهي ًليها رز

 بغسمة ًيوىه يف وبغت ًيويها رٓيت

 ابيس مجوون اىت!! ايه بتقول اااىت: ًضق

 ًوي

 حيقه يكون ما زي بس ًوها تبيسه حاولت

 حتى سوتي متحركص

 مجوون جوزو ًلي يقول حس يف: ػذر

 كسه اوًي ايه بتقول اىت: باستَراب بغتله

 الواس ًليك والم ماهغوت بسل



 وهتلمي هتغويت: بسذرية ؿحك ػذر

 اىتي تيمليها كسه جريب كب!! الواس ًليا

 لما ًملتيها كوتي واال تيمليها اىك مه اجبه

 كوتي اىتي وال اوؿته وارسك كان الحيوان

 !!بيحغل؟ باللي مبسوكة

 ًوي ابيس مسمحلكص اىا:  بَؾب ًضق

 بقولك

 ايه هتيملي مبيستص ولو:  بتسليه ػذر

 هؾربك:  بتحسي ًضق

 ًيوىه ان لسرجة الؾحك يف اىْجر ػذر

 از..  سحرتها ؿحكته ان متوكرش..  زميت

 ًليه ورزت ىْسها ىهرت حلوة ؿحكته ايه

..  ايه ًلي بتؾحك اىت ياجسو اىت: بَيم

 حاجة وال قسامك ارجوز طايّ



 اللي اىتي الغازقة واىتي ال: بتسلية ػذر

 حساب اًملي حتي كب!! طايْة مص

 واحسه يف وبيسيه بيوا اللي القول لْرق

 !!جوزها؟ تؾرب ًايسة تبقا ًاقله

 زي جوزها جوزها تقول بقل: بَؾب ًضق

 بقا وريوي حاال هوا مه همضي اىا كسه وسى

 !!ازاي؟ هتمويوي

 رقوتيه مضيت ويسوب قوتها بكل زقته

 بقوة ًليه طاززها ايسيها ماسك هو وكان

..  بغسمة ًيوىه يف بغت حؾوه يف بقت

 رآت اىها لسرجة ًليت قلبها ؿربات

 ليسميها

 ميغحكص ابيس سمحت لو: بهمس ًضق

 كسه



 زي بقي اللي لوطها وبع بهسوء هوا بيس

 ٓيها حاجة كل جميلة هي ايه از..  الْروالة

!! لوىه وبييضق بييضقه اللي طيرها جميلة

 بحياته يؾحي مستيس اللي الذؾرا ًويها

 ًلي كلها البريئة ومالمحها ىنراتها..  ًضاىها

 ًضق مسمى ًلي اسم هي تجوه بيؾها

 !!ًضق ٓيال وهي

 اىت كابته يا ، استاش يا اىت: طروزه قاكيت

 ايه وال واقّ واىت ىمت

 ياًضق اوي حلوه اىتي: بهسوء ػذر

 أىه ابسا متوقية مكوتص برزه اىغسمت

 كسه هيقول

 قليل كسه طكلك اىت اااا: برتباك ًضق

 اللي ايه اػال!! ارجوك امضي سبوي ٓـ االزب

 !!بالنبف؟ ايه وال رااكْوي اىت هوا جابوي



كرة وال بتستهبلي وال هبلة اىتي: ػذر  الصا

 اين قايلك لسه مص اىا!! سمكية؟ ًوسك

 بيت يف تكون زوجة اي ان والقبييي جوزك

 !المنبوـ؟ زا مص بصمتك!! جوزها

 القبييي زا ػح: بتسرو ًضق

 ورجى روزوزها ولمس موها قرب ػذر

 زا لما كب: بهمس وقالها لورا طيرها

 ليه وتمضي تسبيوي ًايسة القبييي

 قلبها وسامته ويف ٓيه سرحت للحنة ًضق

 ان لسرجة موها قريب هو مكاىه مه هيذرج

 حس مره اول مابوهم ماييسيص حتي الهوا

 بضْايْه قرب ػذر..  كسه موها قريب يكون

 حس سمى هيلمسهم ويسوب طْايْها مه

 ًليها تاثيره مه ٓاقت ًضق الباب و بيذبف

 ، ًوها يبيس ًضان زقته سايبة وباًغاب

 كان اريرا الَيم مه هيموت وهو بيس ػذر



 اول مه مجوواه اللي طْايْها هيسوق

 ازمر كله االريرة اللحنة يف بس ماطآها

 مـيه: بَيم ػذر

 بتقول گريمـة سـتي يآبيه سـيسية آىآ___:

 هي مـسـتويآگ و جآهس آلْقـآر لحؾـرتگ

 هآىمـ ومـريمـ

 حآآل ىآزل آىآ يآسـيسية روحي: ػذر

 بهسوء ليضـق بع وػذر ىسلت سـيسية

 ىْقـر ًضـآن ىوسل يآل: ػذر

 مـيه آىت ػـح بتهصر آىت: بسهول ًضـق رزت

 رآكـْوي آگيس آىت هوآ جيت ازاي وآىآ آػـآل

 حآجة آرر آزآي هوآ جيت آىآ آًرِ ًآيسة آىآ

 وو ٓآلْوسق گوت آين ٓگرآهآ



:  ٓيه يتحكم حاول بيؾب ػذر قآكـيها

 هقولك آىا ازاي هوا جيتي تيريف ًآيسه

 آللي آلْوسق ىْس ٓـ گوت بالغسٓة آمـبآرح

 كان اللي والحيوان اىتي ٓيه كوتي حؾـرتگ

 اللي المحترمة االىسة طوٓت  .. مياكي

 يف وهي هوتجوز وهي اىا ان المْروؼ

 طايلها**** و واحس!! تاين واحس حؾه

 مضيت الْوسق اوؼ مه اوؿة يف وورسها

كم  الباب وقْل اوؿة زرلك مالقيته لحس ورا

كم  المحترمة اطوِ ًضان الباب كسرت ورا

 راجل مى ايه بتيمل هتجوزها اىاا اللي

 سريرة ًلي ىومه اوؿة يف طوٓتك ُريب

 اين زًالىه ايه يبوسك بيحاول والحيوان

 متيتك ًليكي ققيت اين زًالىه وال اىقصتك



 تؾربة ًضان ايسها رٓت بَؾب ًضق

 اىها لسرجة بضسة ايسها مسك ػذر..  بالقلم

 ايسة ٓـ هتتكسر ايسيها ان حست

 مص اىا اىت ياحيوان اررس:  بَغب ًضق

 اراليق ٓـ يضكك صيك قصر لواحس هسمحلك

 يف لو وبيسيه زي بالقريقة ًوي تتكلم او

 اللي اىت هو مص اىت هيبقي هوا حيوان

ك ال واحسه تتجوز ًايس  ًمراها وال تيٓر

 حقير اىت بْلوسك بتضتريها طْتك

 اىت وقصر وحيوان

 قوتة مه بالقلم ؿربها باىه سكتها ػذر

 حقة وهي بغسمة بغتله..  االرؼ و وقيت

 اىه مغسقة مص مصهولة..  وطها ًلي ايسيها

 ًوها ُغب ىسلت زموًها بالقلم ؿربها

..  قسامة ؿيْها تبيه اىها حابه مكوتص

 طاِ لما وجيه قلبه!! ىسم للحنة ػذر



 ًليها ايسه هيمس اىه ابسا متذيلص زموًها

 ٓيه ُلقت اللي هي السبب هي بس

 الحيوان ًه زآيت اللي هي ، واهاىته

 هتؾيى كاىت اللي هي! قسامه؟ سيّ

 !!سصاجتها بسبب ىْسها

 بغه وبغتله االرؼ ًلي مه قامت ًضق

 ماهيوساها ًمره

 جابتها ًارٓة مص وطراسة بكبرياء ًضق

 ست واحسه ًلي ايسه يمس اللي:  مويه

 مره ايسك تمس ٓكرت لو اىت ، راجل ميبقاش

 اىت! ؟ ال وال سامى اىت هققيهالك تاىية

 مص اىا زي والجوازة بيا زًوة ملكص

 اىت لو اتجوزك مستحيل اىا ًليها موآقة

 ٓاهم..  مستحيل زي السىيا يف راجل ارر

 !!!مستحيل؟ ايه ييوي



 كل!! االوؿة مه تجري وكليت كالمها قالت

 مص ، هوا مه تمضي اىها ًايساة هي اللي

 تاين وطه تضوِ ًايسة

 اللي لقت وتمضي الباب هتْتح يسوب

 ػذر كان وكبيا ايسيها بيمسك

 البيت يف اللي كل ًايل وػوت بحسه ػذر

 هاا ٓيه راحة ىْسك مْكره اىتي: سميوه

 مرايت، ايه ييوي ًارٓة مرااايت زلوقتي اىتي

 ، زه البيت بره هتيتب مص رجلك ييوي

 ابوكي ولو ًايسة مص اىا ًايل ػوت

 اىااا مربكيص

 ػذررر:  «كريمة» امه ػوت كالمة قاكى

 ازاي بتتكلم اىت مالحم مص كسه كْاية

 اىت ايسيها سيب بقولك ػذر..  ايسيها سيب

 بتأشيها



 ابتست اللي ايسها ًلي بع بتلقائية ػذر

 ورجى ٓورا سابها ًليها مسكته قوة مه تسرق

 ًضق ًلى وبيسيه المه بع لورا رقوة

 مه ايسيها وبتسلك زموو ُرقان وطها اللي

 مكان وطها ًلي ميلمه ػوابيه الوجى

 كسه ٓيها ًمل هو ميقول!!  بالقلم ماؿربها

 ىنره ، ابسا يقغس مكوص هو!! يأشيها قسر ازاي

 زي زي بيها بتبغله هي اللي الذوِ

 قلبه ٓـ بتققى الساكيه

 ازرل ياػذر اشىك بيس: كريمة طروزه ققى

 طوية ًضق مى وسبوي المكتب

 ليضق بع ورجى بغلها ػذر

 امي يا حاؿر: بهسوء وقالها امه ًلي رز بس

 !؟� للقازم وتوقياتكم ٓالحلقة رايكم

 �!ػذر؟ ًلي ورزها ٓيضق رأيكم



 �!ليضق؟ وؿربه ٓغذر رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اشىكم بيس ممكه تم بتكتب اللي الواس

 بلييييس ٓالحلقة رايكم تقولوا

 ❤�بيقروا اللي وكل اىتوا

 2�بليييس للحلقة ڤوت تيملوا ومتوسوش

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ الرابى الْغل

 �� للحلقة ڤوت اًملوا بلييس

 المكتب ازرل ياػذر اشىك بيس: كريمة

 طوية ًضق مى وسبوي

 ليضق بع ورجى بغلها ػذر



 امي يا حاؿر: بهسوء وقال امه ًلي رز بس

 امه مى ًضق وساب مكتبة زرل ٓيال ػذر

 ًضق ، ايسيها ومسكت موها قربت كريمة

 وتوتر بذوِ بغتلها

 زي اىا ياحبيبتي متذآيص: بحوية كريمة

 طويه مياكي اتكلم ًايسة بس اىا امك

 المقام قس مص اىا وال: بهسار وكملت..  ممكه

 ًايسة اىا سمحتي لو بس ابسا ال: بأزب ًضق

 ايه بيمل هوا اىا ميرٓص اىا بيتي اروح

 وكملت ميه بيت زه حتى او هوا جيت وازاي

 ًايسة اروح ًايسة اىا: اليياـ ًلي قربت بوبرة

 هوا مه امضي

 مياها وزرلتها ًليها كبقبت كريمة

 سه يف تقريبا قاًسة بوت يف كان ، الغالون

 وطقية جميلة وطكلها ًضق



 كل ًلي هاجوبك واىا كيب اقيسي: كريمة

 ًلى اًرٓك احب بس االول..  اسألتك

 بوتي مريم زي ، زي جاىبك اللي البووتة

 كلها ثاىوي تالتة سوة يف ػذر وارت

 تقلى بتاًتها والوتيجة اسبوًيه

 تسلم ايسيها مست وزوزه ابتسامة بـ مريم

 ايه ًاملة اشيك ياًضق هاي: ًليها

 كويسة الحمسلله: ًليها سلمت بلقّ ًضق

 وروحي وًضق اىا سبيوي مريم: كريمة

كي طويف  يال ايه ورا

 ماطي ماما ياست بتوزًيوي:  بمرح مريم

 ووجهت..  الذسراىة اىتي ًمتا ياجميل

كيس ياًضق سييسة ٓرػة: ليضق كالمها  ا

 مؤقتا سالم..  تاين هضوٓك

 ليضق بغت كريمة ررجت مريم



 هي مريم مه زًلتي تكوين اوًي: وقالت

 تهسر بتحب بس

 رْيّ زمها بوت اىها واؿح باليكس: ًضق

 اوي

 بقا قوليلي..  رْيّ زمها ٓيال: بحوية كريمة

 ياًضق ليه وتمضي بيتك تسيبي ًايسة

!! بيتي متقوليص سمحتي لو: بورٓسة ًضق

 اللي ازم البوي اًرِ ال اىا!! ميرٓكوش اىا

 اىا حؾرتك اًرِ وال طوية مه ميايا كان

 !!ايه بيمل هوا اىا ًارٓة مص

 جوزك بيت يف هوا اىتي: بهسوء كريمة

 كريمة بس تتكلم حاولت ًضق ياًضق

 الليل ىع يف امبارح متقاكيويص:كملت

 مَمي واىتي طايلك وهو البيت زرل ػذر

 وبيسيه ٓيها ىيمك اوؿته كليك ًليكي



 واىهارزه مياه هوا اىك وقاله بوالسك اتغل

 ابوكي وبموآقة ًليكي كتابه كتب الغبح

 واىتي جوزك زلوقتي ػذر ييوي..  وكيلك

 كبييي طيء زا..  بيته يف هوا تكوين الزم

كيس والسك اىتي! ياًضق  اىك قالك ا

 جس اللي ايه! اىهارزه و ػذر مه هتتجوزي

 !يابوتي مؾايقك اللي ايه! ياًضق؟

 اللي ايه بتسأليوي حؾرتك: بيغبية ًضق

 مؾايقوي اللي..  سؤال زا بجس!! مؾايقوي

 ميرٓوش واحس اتجوز اين اجبرين ابويا ان

 ، البوك ًليه لسيه تسسيس اتجوز اجبرين ابويا

 واحسه يتجوز يقبل ازاي اىتهازي زه ابوك

 هو وال متيرٓهوش واحسة!! ًايساه مص

 لقيت وػحيت ىمت اىا ًارٓة اىتي! ييرٓها

 واحس بيت يف ىْسي لقيت!! متجوزة ىْسي

 حؾرتك بالقلم ؿربوي واحس ميرٓوش



 ال همووت لو اىا!! ؿربوي ايه ييوي ٓاهمة

 زه بره اللي الضئ ارلي وال هوا اقيس يمكه

 مقبلتهوش اىا باكل جواز زا..جوزي يبقي

 سمحتي لو!! ًليه موٓقتص اىا!! ليا زوج

 ررجيوي ارجوكي هوا مه ررجيوي ساًسيوي

 هوا مه

 زا ان ياًضق اسْه اىا:  ًليها بحسن كريمة

 اىتي اساًسك مقسرش بس حغلك كله

 بس اىتي ، بيتك زا زلوقتي.. مراته زلوقتي

 ، ػح تْكري ًارٓة مص متيغبة ًضان

 زلوقتي ػذر باليقل وٓكري ياًضق اهسي

 ياحبيبتي اتقبليه!! واقى امر بقي زا جوزك

 هتحبيه وحويه كيب ػذر مياه وتيايضي

 تيرٓيه لما ميرٓهتوش لسه اىتي الوقت مى

 ماىتي زي مص هو ػسقيوي هتحبيه

 ابسا متذياله



 ييوي وطها مَرقة وزموًها بتسميها ًضق

 ابوها!! حغل زا وامتى ازاي!! جوزها زا ايه

 بالسهولة ًوها اتذلي!! ميقوله كسه رماها

 ملهاش!! حس ملهاش! هيساًسها؟ ميه زي

!! رالع حس ميوسهاش!! هوا يسآيوا قرايب

!! لغذر بيها!! ًوها اتذلي ابوها حتي زا

 ًايل بقي ًياكها وػوت اليياـ يف اىهارت

 ًضق ، وحؾوتها موها قريت كريمة جسا

..  حؾوتها كريمة لما ُريب بسىف حست

 بتحؾه ام وكان جسا حويه كريمة حؾه

 ًمراها مضاًر وبحب بامان حست بوتها

 حؾوها حس ما ًمرها ألن يمكه!! ماحستها

 ًمرها كول الن يمكه!! زي والحويية بالحب

 !!اػال متحؾوتص

 ًضان ًضق يا رالظ: وتأثر بحوية كريمة

 بس اىتي ياحبيبتي متييقيص راكري



 ًلقول هاىْسه واىا ايه ًايسة اىتي قوليلي

 يابوتي ومتييقيص اىتي اهسي بس

 وًس:  وبغتلها حؾوها ًه بيست ًضق

: زموًها بتمسح وهي بابتسامة رزت كريمة

 وًس

 ارجوكي بابا بيت..  بيتي اروح ًايسة اىا: ًضق

 هروحك ياًضق حاؿر: ببتسامة كريمة

 بيتك

 يحغل زا الكالم لو جثتي ًلي_____:

 ًلي واقّ كان اللي ػذر رز كان زا كبيا

 بَؾب وبيبغلها الغالون باب

 ومسكت كريمة مه قربت بذوِ ًضق

 ٓيها



 ًلي!! ياػذر قسامي هتقّ:  بتحسي كريمة

 ًضق قولت اىا كلمتي هتكسر السمه ارر

 كمان واىت بيتها هتروح ييوي بيتها هتروح

 البيت كبيرة اىا ان متوساش هتوػلها اللي

 !ياػذر؟ تاين رأي ليك اىت وال! زه

 يكسر اللي كان وال ًاش ال: بأحترام ػذر

 اين حقي ومه مرايت زي بس امي يا كالمك

 اا

 ياػذر الكالم رلع: كالمة ققيت كريمة

 حاال ابوها لبيت وروحها ًضق رس

 باىها وطكرتها بامتوان لكريمة بغت ًضق

 لساىها وكليت لغذر وبغت حؾوتها

 الَيم مه هيْرقى كان ػذر وكبيا تَينة

 0والَؾب



 بيت يوػلها ًضان ًضق رس ٓيال ػذر

 كلمة يكسر ميقسرش..  ًمران ىاػر

 ليها وتقسير احترام إىما موها روِ مص..امه

 كالمها يسمى ممكه اللي الوحيسة هي

 قاًسيه ساكتيه االتويه وهما القريق كول

 ًضان يتكلم ًايس مص هو ، قاتل ػمت يف

كتر موه ويذاوٓها ًليها ًغبيته ميقليص  ا

 ألىها تتكلم ًايسة مص وهي..  رايْة ماهي

 موه رايْة ٓيال

 والس ًمران ىاػر قغر قسام وػل أريرا

 وال ُير مه اليربية مه ًضق ىسلت..  ًضق

 كلمة

 وبيسيه زرلت ما لحس متابيها ٓؾل ػذر

 سرًة بأقغى باليربية مضي



 اللي لقت القغر زرلت ما اول ًضق

 اىه حست اىها لسرجة طيرها مه ماسكها

 كلى ميه تضوِ بتلتّ ايسه يف هيتذلى

 "ىاػر" أبوها

 ارجوك طيري سيب بابا ااه: بيياـ ًضق

 ٓيا بتيمل اىت اااه..  بابا يا ٓايسك هيتققى

 ًليك حرام كيب ايه ًملت اىا اااه ليه كسه

 ًملك: اقوى طيراها وبيضس بَؾب ىاػر

 ارر ًلي! ليه؟ هوا جايه اىتي ومويل اسوز

 هربتي امبارح هتْؾحوي صيك ًيله السمه

: بتريقة وكمل..  الليل ىع يف البيت مه

 اليميه زراًه ًلي يبيتلي باطا وػذر

 زلوقتي الكتاب هيكتب باطا ػذر ويقويل

 باطا وػذر موجوز المأشون االيق مياه واروح

 لب*الـ ابه قاًس



 وامؾي الحرامية زي وطه ومذبي قاًس

 وش ماطوِ حتي ُير مه جوازك ًلي

 بيس واًرِ****** الـ يابوت السيويف ػذر

 هتيملي واحس ىوم اوؿة مه جابك اىه كسه

كتر ايه  *****الـ يابوت****** يا كسه مه ا

 االرؼ ًلى وقيت قوته مه بالقلم ؿربها

 بره وجرجرها طيرها مه ومسكها موها قرب

 يوم مابقلكيص واىتي جيايل واىهارزه: البيت

 تاين وطك اطوِ ًايسة مص امضي متجوزة

 ياًضق هقتلك تاين طوٓتك لو ٓاهمة اىتي

 ستيه يف ُوووري هقتلك ايه ييوي ًارٓة

 زاهية

 وزماُها االرؼ ًلي وقيت بيوّ زققها

 مه موهارة كاىت ًضق ، وبتوصِ اتجرحت

 هي بيحغلها اللي كل مغسقة مص اليياـ

 لـ سيء مه حياتها...  ايه موها ًايسة السىيا



 هي بس ىْسها تموت ٓكرت!! أسواء

 تذسر ييوي!! كسه تيمل اىها مه اؿيّ

 وهي ىْسها حؾوه ٓؾلت!! واررى زىيا

 ٓيه هتروح القغر قسام االرؼ ًلى قاًسة

 اللي بيته مه وكرزها ابوها زلوقتي

 ملهاش لميه هتروح بيتها يكون المْروؼ

 اللي!! «ػذـر» هـو ُيره مْيص!! قرايب

 !!جوزها اىه المْروؼ

 زه بالضكل قسامه ىْسها تكسر ميقول

 بيس ترجيله لما زلوقتي ايه ًليه هيقول

 ويييرها ٓيها يضمت ميقول ليه قالته اللي

!! بيته مه يقرزها حتى او!! كرزها ابوها ان

 مص ػذر يبقي كرزها ابوها كان اشا

 مى وتييص برجليها سجوه هتروح!! هيقرزها

 «ػذر!! »هو بسببه حغلها اللي كل سجوها

 حغل كله زا مكوص يتجوزها ًايس مكوص لو



 يكرهك ابوكي ان السبب كمان هو بس ،

 !ياًضق؟

 !؟� للقازم وتوقياتكم ٓالحلقة رايكم

 !ػذر؟ يف رايكم ًضق طذغية يف رأيكم

 � لواػر ايه تقولوا! كريمة؟ يف رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اشىكم بيس ممكه تم بتكتب اللي الواس

 اللي وكل اىتوا بلييييس الحلقةٓ رايكم تقولوا

 ❤�بيقروا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 تيملوا ومتوسوش ❤ 6 الساًة ورميس

 �بليييس للحلقة ڤوت

 التايل الجسء قراءة واػل



 ✨ الذامس الْغل

 تقرأوا ماحؾرتكم قبل حاجة اقول احب

 الرواية بيتابيوا اللي مه كتير يف ❤ البارت

 مواًيس وان..  قغير الْغل ان بيضتكوا

 كل يبقي الوضر وياريت وقليلة بييسة الوضر

كبر يبقى البارت ان او يوم  كبيا..  كسه مه ا

 اىا بس ًايشيووا اىتوا اللي تقلبوا حقكم

 قيس الرواية ان االول مه قولت ياجماًة

 رلغتها لو الين مذلغتهاش اىا ييوي الكتابة

كيس  بكتب اىا!! يوم كل ٓغل ىضرت كوت ا

 قغير البارت ان بالوسبة..  بْغلة الْغل

 ازاي هتقولويل كويل كضيماء ليا بالوسبة

كتب مرة اول زي ان هقولكم  ٓبأرس ٓحيايت ا

 البارت مابكتب ًلي جسا كبيييير وقت

 زا يمكه ًليه ميترؿيه اىتوا اللي الغَير

 مه متمكوتص لسه اين او ًوسي ًيب



 البارت اكول ًارٓة ٓمص ٓالكتابة اسلويب

 الينيم وهللا ًليه اقسر اللي بيمل اىا بس

 البارت قغر ًه التيليقات كتر..  بحاول

 االىتنار مه مليتوا واىكم الوضر ومواًيس

 جسااااا بيحبقوي بجس ػراحة تحبقوي بقت

 رأيهم بيقولوا اللي جسااا قليليه ييوي �

 بيكتبوا جسا وكتيييير كتبته اىا ٓاللي

 ٓسلوقتي..  وهكصا قغير البارت ان تيليقات

 :_ ارياريه قسموا

 ما لحس الرواية ىضر اوقّ اين:_ االول

 بارت يوم كل اىضر وبيسيه ارلغها

 اقسر اللي هكتب ماىا زي استمر اين:_ الثاين

 ومواًيس اكول هحاول اين وًس ومى ًليه

 ازًل ًايسة مص اىا..  ماهي زي الوضر

 ليكم االىسب ٓضوٓوا ازًجكم وال حؾرتكم



 ييجبكم اتموى البارت مى اسيبكم وزلوقتي

 �� سالميه زمتم أرائكم واسمى

______♪_____♪______ 

 زا مكوص يتجوزها ًايس مكوص لو «ػذر»

 ابوكي ان السبب كمان هو بس ، حغل كله

 !ياًضق؟ يكرهك

 كويس ًرٓاه هي ػوت طورزها ققى

 مبهسلك اللي ايه ياحرام تؤتؤتؤ: بسذرية مايا

 وال! ايه؟ وال ؿربك اليريس هو ياًضق كسه

كي ٓـ ميجبتهوش تكوين  6 استمارة ازا

 ياطاكرة ابوكي لـ روحي وقالك

 وبغتلها االرؼ ًلي مه قامت ًضق

 مايا جوه بأحتقار

 ًليكي ارز اين مه اأقل اىتي: ًضق



 ماتسبلها ُير مه ومضت كالمها قالت

 ترز ٓرػة

 !!زلوقتي الوحيس ملجأها هو لغذر هتروح

 7«ػذر» قغر ًووان تْتكر حاولت

 للقغر وػلت اريرا كتير محاوالت بيس

 مص رجليها ، ماطية تقريبا ساًة بقالها

! اليياـ كتر مه ورمت ًيوىها ، بيها حاسه

 ابوها ؿرب بسبب ومتققى متبهسل طيرها

 ، جساا ًليه واؿحة الؾرب اثار وطها ،

 الوقية مه بتوصِ لسه زماُها

 كان بره ًضق ان بلَوه ػذر بيت حرس

 رليك: اًترؿت امه بس يضوٓها هيقلى

كيس ياػذر اىت  ًضان حغلت حاجة يف ا

 اىا استقبلها رليوي تاين رجيت كسه



 تستقبليها هسيبك اىا امي يا ماطي: ػذر

 تتسرلي حؾرتك ًايس مص اىا اشىك بيس بس

!! مرايت اىها متوسيص ، تاين ًضق وبيه بيوي

 اىا!! وبس اىا موي مسؤولة هي الوهارزه مه

 اللي الـحقير بيت وروحتها ىْسي ًلي جيت

 اووي كويس ًرٓاه واىتي ىاػر اسمه

 بيضق ًالقتي ًه تبيسي ٓياريت

 اا اىها ياػذر متوساش: كريمة

 بس ايه هتقويل اىتي ًارِ: ػذر قاكيها

 بيالقتي يسرل حس اي ًايس مص اىا حاليا

 تتقبل رليها متيرٓويص لسه هي بيضق

 اىتي امي يا سمحتي لو االول بيها ًالقتي

كسر مقسرش اىا ًارٓة  متذلويص كلمتك ا

 كسه ُير اًمل

 كبيك بالش بس ياػذر حاؿر: كريمة

 هتستحمل مص ًضق مياها القاسي



كتر قسوة ..  اطوٓها هقوم اىا ، كسه مه ا

 اوي ًليها اتاررت

 قاًس ػذر..  ًضق تضوِ ررجت كريمة

 ًارِ مص ميقول!! ايه ييمل محتار

 مص رقيقة اىها ًارِ هو!! مياها يتيامل

 والسته ماقالت زي القاسي كبية هتستحمل

 قام بتغرخ وهي امه ػوت تْكيره قاكى

 ٓاقسة ًضق اليق ايه ٓيه يضوِ بسرًة

 متبهسل وطكلها االرؼ و وواقية الوًي

 ان مستوًب مص جامس وقّ االرر ًلى

 !ًضق زي

 اتغل اتحرك ياػذر الحقوي:  ببكاء كريمة

 بسكتور

 وكليها وطالها بلهْه ًضق مه قرب ػذر

 زكـتورة يجيب «ًلي» بـ واتغل اوؿته

 ماسك السرير و جوبها قاًس كان..  ليضق



 ٓاؿية ًيوىة ىنرة ، جامسة مالمحه ، ايسيها

 البركان تماما ًكس ًليه تأثر اي بايه مص

 اجابته ييرِ ًايس واحس سؤال!! جواه اللي

 ان متاكس طبه اىه رُم! كسه؟ ٓيها ًمل ميه

 بس كسه ٓيها ًمل اللي هو «ًمران ىاػر»

 اتولس اللي الساًة و هيوسمه ووقتها يتأكس

 !!ٓيها

 ًلي لمس..  وطها ًه طيرها وبيس ايسه مس

 جرحها وباس موها قرب ، بحويه جرحها

 !!احميكي مقسرتص اين اسّ: بوجى وهمس

 هتبيسي مره وارر ،اول حغلك زا ان اسّ

 مص ًوك ُغب او بمساجك ًويا ًه

 كالم هسمى ومص تاين كسه اطوٓك هتحمل

 !تاين حس اي

_____♪______♪______ 



 ان وقالت ًضق ًلي وكضْت جت السكتورة

 ؿييْة واىها رقيرة ومص سقحية جروحها

 جسا كويس تاكل ومحتاجة األُماء سبب وزا

 حالتها ان واؿح الن توتر اي ًه ويبيسوًها

 بيؽ وكتبتلها كويسه مص الوْسية

 الْيتاميوات

 ماطي وكان ًليها اكمه ػذر

 وسايب ياػذر ٓيه رايح: استَراب بـ كريمة

 زي الحاله يف مراتك

 حقها اجيب رايح: مايبغلها ُير مه ًليها رز

 ًلى سرًة باقغي وكلى ومضي سابها

 وًربيات «ًلي» ومياه «ًمران ىاػر» قغر

 وراه الحراسه

_______☆_______☆_______ 



 كل الوضر مواًيس~  الكتابة قيس الرواية)

 (6 الساًة ورميس اتويه

_______☆_______☆_______ 

 وىاريمان هو قاًس ىاػر كان زه الوقت ٓـ

 ومايا

 اىت اللي ًلي هيسكت ػذر تْتكر: ىريمان

 ًضق ٓـ ًملته

كيس!! ييوي ايه هييمل: ىاػر  اىا هيضكرين ا

كتر هييوز وبمساجها ترجيله رلتها  كسه مه ا

 ايه

 بالموؿوو ىْسك طَاله مامي يا اىتي: مايا

كيس ليه ..  بيته مه كرزها اللي هو زا ػذر ا

 اللي موها ماارس بيس:  وحقارة بذبث وكملت

 ًاوزه هو

 اااا زه الموؿوو ًلى قْلوا: ىاػر



 وكمية القغر باب كسر ػوت كالمه ققى

 البيت اقتحموا اللي الحراس

 ايه ييملوا ًارٓيه مص متلجميه وقْوا

 !ايه؟ وًايشيه!! ميه اااىتوا: برتباك ىاػر

 ايه وًايس ميه اىا هقولك اىا:_

 الغوت لمغسر بغوا كلهم

 موها بيذاِ اللي وقوتة بهيبه زارل ػذر

 الغَير قبل الكبير

 بونرات بتبغله تاكله هـ كاىت ًويها مايا

 صيه حس ماطْت ًمرها ، ًجبها!! وقحه

 ًليه تسلم ايسيها ومست موه قربت

 واىت مايا اىا هاي: مقسز بسلى مايا

 ايسيها وتجاهل لتحت ٓوق مه بغلها ػذر

كتر مغممة ورليها ًجبها وزا وتذقاها  اىا ا



كيس! كريقة باي ًليه تحغل  طذع هو ا

 بجمالها مايا يرٓؽ يقسر اللي زا ميه!! تقيل

 ىنرها وجهه مه كبيا زا القاُية واىوثتها

 10�!!هي

 زي بالقريقة بيتي تسرل وزاي ميه اىت

 وقيس ػذر تجاهله اللي ىاػر سؤال كان زا

 واتكلم رجل ًلي رجل وحف الكرسي ًلي

 ييوي ازاي ًليك ًيب وهللا تؤتؤتؤ: بسذرية

 !!ًارٓوي مص

 واىا الجمهورية رئيس تكون اال: بتريقه ىاػر

 ميرٓص

 جوز اىا الغازق واىت ال: التريقه بوْس ػذر

 !!ًارٓوي مص ميقول ياحمايا بوتك

 بصهول لبيؽ بغوا التالته



 وىا ًضق يتجوز زا ميقول:_ لوْسها مايا

 اتجوزت اىها ٓرحاىه كوت الهبلة زي اللي

 يكون وال ًجوز ٓكراه وكوت زي بالقريقة

 واقْه وقيتي ُبايئ مه اااه حلو مص طكله

 الكلب ياًضق

 ىبيل ػذر» زا بقا:_ لوْسها ىاريمان

 بوتي ال وقلت ًجوز ٓكرته اللي زا «السيويف

كبر حس هجوزها مص  اتجوزت ماىا زي موها ا

 اال يروح هذليه مكوتص طوٓته كوت يارتوي

 ****الـ بوت ليضق مص لبوتي

كل اللي زا بقا:_ لوْسه ىاػر  كله السوق وا

 ًضان جاي ميقول ايه وًايس جاي ياتراي

 وليه بالنبف ايه ًايس وال ٓيضق ًملته اللي

 الكتاب ٓكتب ليه! اطوٓه؟ مذليويص

 !الحرامية؟ زي استذبي



 ليى كسه مبلميه مالكم: ػذر تْكيرهم ققى

 !!كتير كسه بغيولي هتْؾلوا

: الواؿحة ػذر وقوة هيبة مه بتوتر ىاػر

 اريرا اين جسا سييس اىا بيه ياػذر اهال

 طوٓتك

 وترت بونرات لتحت ٓوق مه بغله ػذر

كتر ىاػر كتر ا  وا

 بقوله ىاػر قسام ٓجأة وقّ قام ػذر

: قال مرًب وبغوت المذيْه وهيبته

 ايس بأي ؿربتها

ص لجمه السؤال ىاػر  يرز ميٓر

 اىقق: الكل روِ مرًب ًايل بغوت ػذر

 ػذر مرات!! مرايت ؿربت اللي ايس اي

 !السيويف؟

 زي:  بتلقائية رز يساريه حاول بذوِ ىاػر



 كان واحسه ٓلحنه اليميه ايسه ًلي وطاور

 مايا..  وكسرهالوا ىاػر ايس ماسك ػذر

 ًلى اترمي وىاػر رًبهم المونر وىريمان

 الوجى مه بيغرخ االرؼ

 لو ًضان بسيقة حاجة زي:  ببروز ػذر

 المره طيرها مه طيره تلمس ٓكرت بس

 أيسك مص هتتكسر اللي رقبتك الجايه

 مرمي وىاػر ومضي وسابهم كالمة قال

 الوجى مه بيغرج االرؼ ًلي

______√_____√______ 

كب اليربية يف ػذر  ػاحب «ًلي» مياه را

 بيثق مص ػذر ػَيريه وهما مه ػذر

 وطريكة اليميه زراًة هو ٓيه ُير ٓحس

كتر وػاحبة  اروه مه وا



 ُلف ًملته اىت اللي ياػذر واررتها: ًلي

كيس ابوها اىه متوساش  لما ًليه هتسًل وا

 وو ًملته اىت اللي تيرِ

 اللي: ًايل وػوت بَؾب ػذر قاكيه

 قتلته كوت المْروؼ اىا حاجة اقل زا ًملته

 اللي مكْيه مص بيؾربها ،***** الـ ابه

 بيؾربها ال ماتولست وقت مه ٓيها ًمله

 ًارِ ياًلي مرايت ، مرايت بيؾرب**** الـ

 ايه ييوي

 ؿربتها كمان اىت ان متوساش: بهسوء ًلي

 ٓيويه بغله «ًلي» ، بَؾب بغله ػذر

 ياػذر ؿربتها كمان اىت: كالمة وكمل

 ًمرك اىت زي، ٓالحته ًوه متْرقص

 ماتيملها ٓيوم!! واحسه ًلي ايسك مامسيت

 تحب ارتك مريم لو!! مراتك مى تيملها

 ياػذر ترؿهالها كسه ٓيها ييمل جوزها



 «ًلي» اللي الكالم كل وتجاهل ػذر رز

 ايه مريم بـ مالك واىت: حغل اللي وكل قاله

 ٓيها ًمل حس لو حتى كسه اوي حرقك اللي

 !!كسه

 زمه مه واطرب اقتله ًضان: بتسرو ًلي

 هللا طاء ان ليه وزا!! وهللا ال:  بسذريه ػذر

 الموؿوو هتسيب اىت: برتباك ًلي

 ايه وال وهتحور االساسي

 ارست اىك مالحم مص!! هحور: بجسية ػذر

 ياًلي اووي ًليا

 كان ان: ػذر بيقلس وهو ببروز ًلي رز

 ػاحبي بكلم حاليا اىا وبيسيه ًجبك

 طركات ػاحب السيويف ػذر مص وارويا

 الضيويف



 بس يارْيّ ماطي: وقال ابتسم ػذر

 كسه ًلي متذسش

 ٓالغالون والسته وقابل لقغرة وػل ػذر

 مريم اىه قالتله ًضق و مريم ًه وسالها

 زلوقتي لحس مآقتص لسه وًضق ىامت

 ازتهالها السكتورة اللي الحقوة بسبب

 ىايمه ًضق لقي بهسوء وزرل اوؿته كلى

 الحمام راح الماليكة زي وهي السرير ًلي

 ولبس هسومه وُير طور ارس ٓاوؿته اللي

 جسمة وٓرز السرير ًلي راح الووم هسوم

 زٓه براحه، ٓحؾوه وارسها ًضق مه وقرب

 طسيسة بمتيه ريحيتها بيضم ، رقبتها ٓـ وطه

 هي وٓكر ابتسم!! االكْال ريحه طبه ريحتها

 وباس وطها ًه طيرها بيس!! كْلة ٓيال

 راسها يف اللي الجرح وباس ماؿربها مكان

 لضْايْها ووػل واىْها وًيوىها رسها باس



 ٓاق بقلق بتتحرك بيها حس مايقرب وقبل

 ٓيه بيْكر اللي ان وًرِ ىْسه ًلي

 حف بهسوء ، ابسا كويسة مص لحاجة هيوػله

 ماىمص سويه مه ، وىام ػسره ًلي راسها

 !!زي والراحة بالسهولة يوام مره اول!! كسه

 البارت اىتهي استوووووووب

 للقازم وتوقياتكم اليوم حلقة ٓاحساث رايكم

 !؟�

 !ػذر؟ يف رايكم ًضق ٓضذغية رأيكم

 رايكم! ؟ ىاػر يف ػذر ًمله اللي يف رايكم

 ػذر؟ مى وكالمة ًلي ٓضذغية

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اشىكم بيس ممكه تم بتكتب اللي الواس



 بلييييس ٓالحلقة رايكم تقولوا

 ❤�بيقروا اللي وكل اىتوا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 تيملوا ومتوسوش ❤ 6 الساًة ورميس

 4�بليييس للحلقة ڤوت

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ السازس الْغل

 قليل التْاًل وكوموت بڤوت ازًموين رجاءا

 ❤� جسا

 ًضق لقي بهسوء وزرل اوؿته كلى ػذر

 راح الماليكة زي وهي السرير ًلي ىايمه

 هسومه وُير طور ارس ٓاوؿته اللي الحمام

 وٓرز السرير ًلي راح الووم هسوم ولبس

 ٓحؾوه وارسها ًضق مه وقرب جسمة

 ريحيتها بيضم ، رقبتها ٓـ وطه زٓه براحه،



!! االكْال ريحه طبه ريحتها طسيسة بمتيه

 طيرها بيس!! كْلة ٓيال هي وٓكر ابتسم

 الجرح وباس ماؿربها مكان وباس وطها ًه

 واىْها وًيوىها رسها باس راسها يف اللي

 بيها حس مايقرب وقبل لضْايْها ووػل

 ان وًرِ ىْسه ًلي ٓاق بقلق بتتحرك

 كويسة مص لحاجة هيوػله ٓيه بيْكر اللي

 مه ، وىام ػسره ًلي راسها حف بهسوء ، ابسا

 بالسهولة يوام مره اول!! كسه ماىمص سويه

 !!زي والراحة

______√_______√_________ 

 ٓـ ػذر لقت ًويها ٓتحت ًضق الغبح

 توحت!! حؾوه يف ورسها اىه وأتْاجئت وطها

 مص اللي وطيره الهازية مالمحة يف طوية

 لوْسها ٓاقت!! وسيم هو ايه از مترتب

 اوووي حاؿوها كان بس تقوم وحاولت



 اىها وًرٓت استسلمت زراًاته بيه حابسها

 يغحي لما ُير تقوم هتيرِ مص

..  ػذر: الووم اثر ٓيه لسه بغوت همست

 سمحت لو اػحى ػذر

كتر ًليه ؿمها ػذر  ، رقبتها يف وطه وزٓه ا

 رقر زه بالضكل موها قربه! هيقّ كان قلبها

 بغيوبه ريقها بليت كمان جسا ورقر

 ػغذر:  يغحي ًضان هسته مهسوز وبغوت

 ػذرر ،

 رالظ ًضق ، ًيوىه مايْتح ُير مه همهم

 هي ، موها الضسيس قربه مه راحت اًغابها

 لو ٓكرت قلبه بوبؾات حاسه ريحته طمه

 اىتي اللي ايه!! طيرة وتلمس ايسيها تمس

 ًمل هو آتكري ٓويق ياًضق زا بتقوليه

!! ًوك ُغب واتجوزك ؿربك زا ايه ٓيكي

!! تاين مه رجيلها الَؾب زي الوققة ًوس



 تيمل الزم ًليها يسيقر ابسا هتذليه مص

 بأي موها يقرب ممووو وبيوه بيوها حسوز

 االطكال مه طكل

: وُاؿب حاز بغوت وقالت بقوه هسته

 ػغغذر

كتر لحؾوه وطسها بهسوء ًيوىه ٓتح  وبع ا

 تْسرها ميرٓتص ربكتها كريقة بـ ًيوىها يف

 بـ وقال طْايْها جوب وباسها قرب ،

 الذير ػباح:  الووم اثر ٓيه وػوت ابتسامة

 ياًضقي

( ياء) مه و!! باسها؟ ٓيال هو بصهول بغتله

 كل ىسيت السمها ؿآها اللي الملكية

 ٓيه..  مايغحي قبل ٓيه ٓكرت اللي الكالم

 اتاكست! بيوهم؟ تكون المْروؼ اللي الحسوز

 يقرب لما بيقّ ًقلها لقت لما رقر اىه

!! بيؾحك لما يبتسملها او يبغلها لما موها



 وقامت قوتها كل بـ وزقته بيوّ راسها هست

 اىت:  بيغبية وقالت السرير ًلي مه

 يابوي جاىبي توام اػال ازاي! هوا؟ ايه بتيمل

 !!اىت؟ ازم

 مه وقام ساكت وهو كتيييييير بغلها ػذر

 طور يارس الحمام زرل ًليها مايرز ُير

 الضركة يروح ًضان ويجهس

 ازاي الَيم مه هتموت كاىت ًضق

 كرِ ًلي قيست!!!! زه؟ بالضكل يتجاهلها

 هتسمحله مص يقلى لما ومستوياه السرير

 ًغبي طوية مساجة ًلي مياها يتغرِ

 !!االزب قليل وطوية بارز وطوية

 بغتله بيتْتح الحمام باب ػوت سميت

 هسمحلكك مص اىا: هتسًقله لسه وكاىت

 لما مغسومة ووقْت موها راح الكالم..  ااا

 ُقت!! بس وسقه حوليه ٓوكة الّٓ لقته



 المْاجئة مه مْتوح كان بقها ، بأزيها ًيوىها

 بذبث ػذر الكسوِ مه احمرت رسوزها

 ياًضقي ايه اىتي: وهمسلها موها قرب

 بوقها وقْل ًيوىها ًلي مه ايسيها طال

 بغيلي: وقال بايسه

 موومه وكاىها مسلوبة بأرازة بغتله

 مَواكيسيا

 بتلقائية ، موه وقربها حواليها زرًاته لّ

 ًوها تبيسه بتحاول ػسره ًلي ايسيها حقت

 ياًضقي ايه تقويل ًايسة كوتي:  ػذر

 تاهت الكلمات بس تتكلم حاولت ًضق

 وطيره اليريان وػسره ًؾالته طكل موها

 هيوقْوا زي بالقريقة موها وقربه المبلول

 رالظ قلبها

 هاااا: مرتبك تايه بغوت رزت



 وقال ًليها تاثيره مه بثقه ابتسم ػذر

 كمان اووي وحلو حلو اين ًارِ اىا: بذبث

 توققي ًارٓة ومص ًجبتك زي لسرجة  ..

 كول كسه ىْؾل استيساز ًوسي! قسامي؟

 ياًضقي رايك ايه اليوم

: بَيف وزقته تاثيرة مه ٓاقت ًضق

 محتاج طكلك! اىت؟ حلو اىت!! مَروووور

 ىؾاره

 سرحاىه واقْه ماكوتي باماره اه:  بمرح ػذر

 ياًضقي ػح ٓيا وولهاىه

! زي ًضقي تقول بقل: بيؾب ًضق

 اىت ًضق اىسه ليك وبالوسبة ًضق اسمي

 ٓاهم

 ًيوىه ان لسرجة كله بغوته ؿحك ػذر

كتتتر وًغبها جووها وزا زميت كتر ا  وا



 ايه ًليه بتؾحك اىت:  بَيم ًضق

 �اىت يامجوون

 وهي لورى طيرها ورجى موك قرب ػذر

! ًضق؟ اىسه اقولك ًايساين:  تبيسه بتحاول

 مرايت اىك ىسيتي اىتي ياًضقي ازاي كب

 � ها ٓقسرايت بتضككي اىتي وال

 بكرهههك ياػذر بكرهك اىا:  بَيم بغتله

كتر بكرهك واىا: مستْسة ببتسامة ػذر رز  ا

 ىْقر ىوسل ًضان ىْسك جهسي يال ياًضقي

 رسوزها قرظ هتيترؼ لسه كاىت ًضق

 جهسي يال ياًضقي متيغبويص: بذْه

 حاجة كل المالبس اوؿة يف هتاليق ىْسك

 ميت جوزك ًضان بسرًة رلغي تحتاجيها

 الجوو مه



 الحمام وزرلت وسابته بَغب بغتله ًضق

 جامس الباب ورزًت

 ػذر اللي الهسوم مه ولبست طور ارست

 المالبس اىواو جميى لقت ًليها قالها

 طئ وكآة والبيتي الذروج

 اول اىبهر اللي ػذر لـ وكليت رلغت

 اللي وطيرها الرقيق ٓستاىها!! ماطْها

 براءة ملياىه اللي ىنرتها ٓرزاه

 هتارسيل وال! ٓرجة؟ رلغت: طروزه ققيت

 !ػورة؟

 اىتي هو ًضقي: وقال قسامها وقّ ػذر

 الذير ػباح قولتيلي

 !ليه؟ ال: بستَراب بغتله



 كب: ًيويها يف وبع بسراًاته حاوكها ػذر

 ياًضقي زا الَلف تَلقي يوْى

 !!ًليا؟ ومتغبحيص

 زا الَلف هغلح اىا: طْيْها قسام وهمس

 حاال

 طْايْه بيه طْايْها اسر باىه الَلف وػلح

 اللي مستوًتص اتجمست للحنات ًضق

!! باالجبار و طْايْها برائة سرق!! ًمله هو

 ىسلت زموًها!! باالجبار؟ ماتجوزها زي

 مياه تجاوبت وال تقاومة حاولت ال ، بغمت

 ُرقت اللي زموًها ًسا واقّ تمثال كاىت

 يف اىه حاسس تاىية زىيا ٓـ كان ػذر..  وطها

 اللي طْايْها كيم وزاق حلمة حقق الجوة

!! الْراولة بقيم اللي طْايْها!! بيه حلم ياما

 ، مياه تكون ًضان حاجة اي ييمل مستيس

 هي!! موها بأطارة بحياته يؾحي مستيس



 ًضق ًضقه هي ملكاه اللي الوحيسة

 !!الغذر

 ٓاق ، زموًها كيم زاق لما جوته مه ٓاق

 جامسه هي ايه از وحس موها قرب ىضوه مه

 وقتها مكوص زي الذقوة ارس لما تهور واىه

كتر وحقه مراته هي ابسا  مص بس كسه مه ا

!! ابسا باالجبار مص..  زه والوقت زي بالقريقة

 ىْسه ًلي السيقرة بيْقس ايه ييمل بس

 ػذر ٓيه!! وبس هي قغازها ومضاًرة

!! لحس جواه اللي مبينهرش اللي البارز

 !!ًضقه زي حس اي مص اىها المضكلة

 مه حمرا ًيويها ، وبغلها طْايْها ساب

كتساحه مه وارمه طْايْها اليياـ  ليها ا

 ًضق: وقال ىْسه مه بؾيق اتوهس

 وو حقي مه وزا جوزك اىا متييقيص



كتر كان وزا  اال محستص ًضق!! ُلف رز ا

 البيس محتقراه كاىت..  بالقلم بتؾربه وهي

 اىها جبرها زا! ازاي؟ كب!! حقه بيقول ، حس

 او!! ماتيرِ ُير مه اتجوزها!! تتجوزه

 !!اػح بميوي اطتراها

 اىا: ػسرة ًلي بتؾربه وهي بكره ًضق

 ماكرهت ًمري بكرهككك ياػذررر بكرهك

 كول تتيصب بتموي ماكرهتك زي حس

 بالوجى تحس ًيساك ابسا ومترتحص حياتك

 وسيّ اىت موك يوتقم ربوا جوايا اللي

 كلكم بكرهكم اىا ابويا وحتي ومايا وىاريماان

 ٓيا بتيملوا ليه اىتوا ٓيكم حس اي مبحص

 اًملها مجبورة حيايت يف حاجة كل لييييه كسه

 الواس كل زي كبييية حياة ميضتص ليييه

 واىت ياػذر اولهم واىت كلكم يارسكم ربوا

 اولهم



 مه بيه حاسس هو اللي الَؾب رُب

 ُيرة وقت مص) «سيّ» اسم لـ شكرها

 اؿياِ وجيه اللي وجيها و( ��� وهللا

 قوته بكل ؿمها حؾوه يف رسها مؾيْه

 ًوها تبيسه اىها ومحاولتها اًتراؿها رُم

 يؾمها مغمم كان هو بس

 ياًضق رالظ اطضضص: بهسوء ػذر

 زمية يستاهل السىيا يف محسش اهسي اهسي

 زول الحلويه ًيون مه واحسة

 لحس طيرها ًلي ويلمس حؾوها ٓؾل

 ىاًمة توهيسات مجرز وبقي قل ماًياكها

 حؾوه مه مقليهاش بس ًوه طوية بيسها

 اليياـ مه الْراولة زي بقا اللي لوطها بع

 اللي يوْى: قال وبمرح لقميغه وبع

 ازاي اىا هوسل! زه؟ القميع يف ًملتيه



 اىتي!! كلها زي السموو ايه وبيسيه!! زلوقتي

 !!ايه؟ وال ٓيويكي حوْيه موػله

 اللي كالمة كريقة ًلي متؾحكص حاولت

 الرجولية مالمحه مى ابسا اليقه مص

 زا يقول مره اول يضوٓه اللي!! القاسية

 يبتسم حتى او يهسر مستحيل طذع

 ٓيال هي!! ماؿربته بيس مياها بيهسر زلوقت

 الْغل!! مويه زي الضجاًة جابت!!ؿربته؟

 �� ػَير متقولوش بالله كلمة 0221

 البارت اىتهي استوووووووب

 وتوقياتكم اليوم حلقة احساث يف رايكم

 !؟� للقازم

 !ػذر؟ يف رايكم ًضق طذغية يف رأيكم

 �� اؿربه ػذر اللي القلم يف رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا



كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اشىكم بيس ممكه تم بتكتب اللي الواس

 بلييييس ٓالحلقة رايكم تقولوا

 ❤�بيقروا اللي وكل اىتوا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 تيملوا ومتوسوش ❤ 6 الساًة ورميس

 4�بليييس للحلقة ڤوت

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ السابى الْغل

 ✨� ڤوت اًملوا بالله

 طيرها ًلي ويلمس حؾوها ٓؾل ػذر

 توهيسات مجرز وبقي قل ماًياكها لحس

 مه مقليهاش بس ًوه طوية بيسها ىاًمة

 مه الْراولة زي بقا اللي لوطها بع حؾوه



 يوْى: قال وبمرح لقميغه وبع اليياـ

 ازاي اىا هوسل! زه؟ القميع يف ًملتيه اللي

 اىتي!! كلها زي السموو ايه وبيسيه!! زلوقتي

 !!ايه؟ وال ٓيويكي حوْيه موػله

 اللي كالمة كريقة ًلي متؾحكص حاولت

 الرجولية مالمحه مى ابسا اليقه مص

 زا يقول مره اول يضوٓه اللي!! القاسية

 يبتسم حتى او يهسر مستحيل طذع

 ٓيال هي!! ماؿربته بيس مياها بيهسر زلوقت

 !!وازاي مويه زي الضجاًة جابت!!ؿربته؟

 ًقلك وارس اللي: ػذر طورزها ققى

 موي ًايس اىت: قالت وبتيب ًويه ٓـ بغتله

! زي؟ بالقريقة اتجوزتوي ليه! ياػذر؟ ايه

 ًلي تغبر ممكه كان كسه؟ ٓيا تيمل ليه

 يحغل ليه بس ٓلوسك تارس ًضان بابا

 هقسر مص اىا! اىا؟ اطميوي كسه ميايا



 كل مه تيبت اىا ، كتير زا الوؿى يف استمر

 بس حاجة اي هيمل اىا ارجوك ، حاجة

 ًايسة اىا!! هوا مه امضي رليوي!! سبوي

كمل  واحقق واىجح اطتَل ًايسة تيليمي ا

 حق ماليص اىا ارجوك ياػذر ساًسين كياين

 يف حس ميوسيص اىا بس كسه موك اكلب

 مه وكرزين ًوي واتذلي ابويا!! زي السىيا

 حتى اىا ماولستوي بيس وماتت امي ، بيته

 !!ايه؟ طكلها ميرٓص مضْتهاش

 حس هاليق مص قرايب اي ميوسيص اىا

 ًليا تيجي او تنلموي مهما واىت يساًسين

!! ًوي يسآى ًضان يقْلك حس هتاليق مص

 اللي يحغلها ترؿي ارتك مريم زي اًتبرين

كيس يوم يف واىت! زه؟ بيحغلي  هتاليق ا

 ساكت!! بيها وترتبف ومركسك سوك يف واحسة

 !!ًليا رز ياػذر ليه



 ًلى مياه وقيسها وقيس ايسيها مسك ػذر

 بهسوء وقال زموًها مسح السرير كرِ

 تبقلي ممكه حاجة اول: كْلة بيكلم وكاىه

 طقورة بووته وتبقي ًياـ

 هو بس تتكلم وحاولت بَغب بغتله

 يف واحسه قولتي اللي اىتي مص: قاكيها

 ػح كْله واىتي ًجوز اين كسه ميوي سوي

 اا اىت مقغسش ال: ًضق

 لالرر اسمييوي ياًضق متقاكيويص: ػذر

 مسيت اين ًليا حقك اوال سميتك ماىا زي

 ًلى ايسي مامسيت ًمري اىا ًليكي ايسي

 لسرجة ًغبتيوي اىتي ايويم واحسة اي

 زا بس ىْسي ًلي ٓيها اسيقر مقسرتص

 اىتي ثاىيا ياًضقي اسّ اىا مبرر مص

 ببساكة الىه هوا البيت تسيبي ميوْيص

 ًارِ ميايا ومكاىك مرايت اىتي ًضان بيتك



 وًارِ كبييية بقريقة متمص جوازىا ان

 اهو بس متقبالين وال متقباله مص اىك

 لو مرايت واىتي جوزك بقيت واىا حغل

 هتييضي! ٓيه؟ هتروحي هوا البيت سبتي

 توجحي ًايسة اىتي! ولوحسك؟..  وازاي مويه

 ٓيها!! ميترؼ مص واىا تيليمك وتكملي

 وٓـ ميايا واىتي ًايسة اىتي اللي تحققي ايه

 لو حتي ياًضق ماهنلمك ًمري اىا! بيتي؟

 هييجبك اًتقس حل ًوسي اىا مقسرش، ًايس

 هو ايه: بْؾول ًضق

 ىتذقب:  ببتسامة ػذر

 ورززت راسييه ليه وكان بصهول بغتله

 ىتذقب:  كالمة

 اتجوزىا احوا ان رالع ىوسي ايوه: ػذر

 هوكون واحسة اوؿة وٓـ بيؽ مى وهوييص



 ًلي ىتيرِ رليوا مذقوبيه اتويه! اػحاب

 ولما طهـور 6 الذقوبة مثال ىقول بيؽ

 ياًضق ًليه تقويل اللي هيمل يذلغوا

 زي وىييص جوازىا ىتمم اىوا وآقتي سواء

 ومقتويتيص رٓؾتي او كبيييه اتويه اي

 بهسوء هووْغل وقتها بيا

 اىك اػال اطك اين مى: بمرح وكمل

 جيوتل كسه زي حس ٓيه هتاليق!! هترٓؾي

 حساب بييمله الكل اًمال ورجل مان

 ًويا لون كْاية زا كسه زيي بيرؼ وكول

 ياستي

 ًيوىها ان لسرجة الؾحك ٓـ ًضق اىْجرت

 اوي مَرووور اىت ممكه مص: زميت

 ياػذر

 ًوسي حاجة اقل زي: بَمسه ػذر



 ياػذر ووزراستي كقب: برتباك ًضق

 كسه مص هكملها

 اىا زراستك هتكملي ياًضقي كبيا: ػذر

 الضركة يف ميايا وهتضتَلي قايلك لسه

 كمان

 ٓحؾوه ىْسها رمت بتلقائية ًضق

 اوووي متضكره: بأمتوان وقالت وحؾوته

 يارب ليا يذليك ربوا ياػذر اووووي

 طكلك: وقال رقبتها ٓـ وطه زٓه ػذر

 وىذليها زي الذقوبة ٓترة الَي هتذليوي

 ًلقول زرله

 ياػذر ازب قله بقل: بذجل ًوه بيست

 ػذر ياًيون حاؿر: ػذر

 مص ايه كب: وىنراته كالمة مه بتوتر ًضق

 ىْقر هووسل



 بيوا يال: ػذر

 بغلها بس تسحبها حاولت ايسيها مسك

 امسك وكبييي ياًضق مرايت اىتي: باػرارا

 وكاىوا هوييص قولوا احوا ػحيح ايسك

 ايسك امسك اين ميمويص زا بس مذقوبيه

 لضْايْها وبع اووو احؾوك حتي او

 ومرزتص بكسوِ بغتله ًضق� وُمسلها

 السْرة الوؿه بيها ىسل ػذر

 موجوزيه كاىوا ًلي و ومريم كريمة

 ًضق وجاىبه ػذر قيس

 الذير ػباح: ػذر

 الوور ػباح: الكل

 ًامله ياًضق الذير ػباح: ببتسامة كريمة

 ياحبيبتي ايه



 بذير الحمسلله: ابستامه بـ ًضق

 كل ياحبيبتي،اتأررتوا الحمس تستهلي: كريمة

 ياػذر ليه زه

 ياماما بقا وكسه ًريس: بمرح مريم

 مريم: بجسية ػذر

 زا االًمال رجل زور ابيه يا ايه بقولك: مريم

 براحتي اهسر حبيبي ارويا هوا اىت ًليا مص

 وهللا ال: ابستامه بـ ػذر

 كسه صيمبقولك وهللا اه: مريم

 لساىيه يام ماطي: ػذر

 ًالقته حبت ببتسامة متبياهم كاىت ًضق

 كان ياريت ًليها حويه اىه واؿح بارته

 مياها هيوقّ كان ػذر زي اخ ًوسها

 ًوها ويسآى ويحميها



 ٓايه سرحتي!! ًضضق!! ًضق: كريمة

 كويسه اىتي يابوتي

 الحمسلله كويسة اه: ًضق

 ػاحب «ًلي» بـ اًرٓك احب كب: كريمة

 زي ػذر مى متريب االبتسائية ايام مه ػذر

 وطريك التاين ابوي بيتبرة بالنبف االروات

 جاىبوا اللي الڤيال ٓـ وساكه ٓالضَل ػذر

 وال ياًلي بيها اًرٓك محتاجة مص وكبيا

 ايه

 ، كريمة ياماما كبيا: وابتسامة بهسوء ًلي

 اتضرٓوا التيريّ ًه ُوية هاىم ًضق

 هاىم ًضق

 ًلي يااستاش ليا الضرِ:  ببتسامة ًضق

 بس ًضق قويل زي هاىم بالش بس



 كْاية! ايه؟ وال بقا هوْقر مص: بحسه ػذر

 يااستاش: بتريقة وكمل طَل ًوسىا تيارِ

 ًلي

 ُيران ػذر ان وًرِ ومرزش ابتسم ًلي

 !!مياه الكالم مه حتى ًضق ًلى

 ًلى راحوا وًلي وػذر ٓقارهم رلغوا

 (السيويف) طركة

 مى قاًسيه ومريم وًضق كريمة ٓؾلت

 بيؽ

_____________________ 

 ٓـ قاًس ىاػر كان ًمران ىاػر قغر يف

 ومايا ىاريمان ومياه متجبس زراًة اوؿته

 اىكل يا سالمتك: مايا



 وُيرها وتارس تييص: بتريقة ىاريمان

كيس ايه قال ياحبيبي  هيضكورين ا

 رالع وقتك مص ىااااريمان: بيغبية ىاػر

 زه اتذلى اللي زراًي كْاية ارري ًلي اىا

 كوت اىا ًليا هتتضقر اىت:  بتريقة ىاريمان

 كسر بوتك جوز ػذر لما ىْسك طوِ

 السويورة اًلم هللا بيتك ٓوسف زراًك

 بوْسه يجيلك ًضان ايه قالتله ًضق

 كسه ٓيك وييمل

 سايبة ماىا امي ورحمة: وحقس بَؾب ىاػر

 ايسي كسرة تمه يسٓيوا هذليهم سايبها وال

 ان ًمران ىاػر اىا مبقاش اووي ُايل زي

 ٓيا ييمل ٓكر اللي اللحنة ًلي موسمتوا

 ياهو ياىا كسا



 ياىاػر قسك ًلي اتكلم:  بذبث ىاريمان

 ييمل وممكه ايى ومركسة ميه هو متوساش

 سايبك كان ماهو وبيسيه!! ايه ٓيك

 مليون011 ليه ًليك واىت حاجة وميملكص

كيس! جالك؟ زلوقتي اطميوي جوية  ًضق ا

 ووقْته ًليك سذوته اللي هي*** الـ بوت

!! تاين ايه ٓيك هييمل اًلم هللا ؿسك

 كسه بيس ًارِ ميه ايسك كسر كاىت البساية

 ايه هييمل

 الحقس الوقت وٓوْس كالمها مه راِ ىاػر

كتر كبر وػذر ًضق ىاحيه والَل كتر ا  وا

 امها اللي كْاية مص ًضق مه يوتقم الزم

 وتذلي زلوقتي هي جايه!!  زمان ٓيه ًملته

 !!ًليه يكمل جوزها

 زلوقتي سبيوي: جهوري بغوت ىاػر

 بره وكليوا بوتك رسي اتذمس ًايسه ياىريمان



 وكليوا مايا ورست بسذرية بغتله ىريمان

 ٓالغالون قاًسوا

 ميه حغل اللي يامامي طوٓتي: بَل مايا

 ًضق وان كسه يقلى ػذر ان يتذيل

 ياىاري اه زه بالضكل واقْة تقى الجربوًة

 واقْة واقية ًلقول**** الـ بوت

 اللي يغسق ميه حق ًوسك:  بحقس ىاريمان

 موها هرتاح قولت اللي واىا ، زه حغل

 زمان ٓيا ًملته امها اللي مه وهوتقم

 امها تيريف كوتي اىتي: بْؾول مايا

 الميرٓة ًس: بَل ىاريمان

 مص اىا! يامامي؟ مويه: بأستَراب مايا

 ىاػر اىكل اتجوزيت اىتي مص حاجة ٓاهمة

 حتى اىا زا ًرٓاها ازاي! مراته؟ موت بيس

 هوا ػورة ليا ماطْت ًمري



 ػحاب كوا:  ىاريمان

 تحكيلي اىتي ال!!!!! ػحاااب؟: بصهول مايا

 ًليكوا سالم لـ كققق مه الحكاية

_____☆_________☆_______ 

 ٓالغالون قاًسة ًضق كاىت..  ػذر قغر يف

 ومريم كريمة ومياها

 اىتي ياًضق بقا قوليلي:  بْؾول مريم

 وال وبتضتَلي ايه وبتسرسي سوة كام ًوسك

 واحس؟ كام اروات؟ ًوسك! ػحابك؟ ميه!ال؟

كتر ػبيان؟ وال بوات ، كل ا ! بتحبيه؟ ا

 ومبترزيص ليه ساكته اىتي وهو ايه بتكرهي

 !!ًليا؟

 اللي االسئلة كتر مه متوحة كاىت ًضق

 ُير ومه واحس وقت يف سألتهلها مريم

 ترز حتى ٓرػة ماتسبلها



 ترز ٓرػة تسيبلها لما مص: بؾحك كريمة

 ًلي مأرستص لسه يامريم ًليها براحة االول

 اولها مه متغسًهاش رُيك

 برحتها رليها: وزوزة ببتسامة ًضق رزت

 ًلى هجاوبك مريم ياست واىتي ياكوف

 بسرس اىا اوال زي اوي الكتضيرة اسئلتك

 اروات ميوسيص سوة 22 ًوسي اًمال ازارة

 ميوسيص بضتَل ومص بوات وال ػبيان ال

 اال البيت مه مبذرجص تقريبا الين ػحاب

 تاين ايه وسألتي ، بحس ومبذقلتص للجامية

كتر آتكرت ااه كل ا  االكل كل اممم بحبه ا

 بضاميل المكروىة ورغوػا تقريبا

 اررا وليس واريرا ، قلبي زول والضكوالته

كتر  الكصب بكره. .  الكصب هي بكرها حاجة ا

 هاه ًليا يكصب حس اي بسامح ومص جسا

 تاىية اسئلة ًوسك ياستي



 حلو اقتراح ًوسي بس ميوسيص تؤتؤ: مريم

 ميوسيص الين ػحبتك ابقي اىا رأيك ايه

 ػذر ابيه ؿس ٓريق ىيمل وهو ػحاب

 واحسه اكول اىا هو: وؿحكت حؾوتها ًضق

 هوبقي لو ورغوػا ػحبتي تبقي كسه قمر

 بيه ػذر ؿس ٓريق

 تيريف ياًضق حبيبتي: بحب حؾوتها مريم

 وكاين حسيت حبيتك ماطْتك اول مه

 زمااان مه اًرٓك

 ما اول مه االحساس ىْس جواها كان ًضق

 مامتها او هي سواء حبتها مريم طآت

 تماما ػذر ًكس كريمة

 ٓيه مامتك ياًضق قوليلي: بحب كريمة

 ماتت: ًويها ملت والسموو ًضق



 ًضق مه قربت كريمة قلب وجيت الكلمة

 اي ياًضق امك زي اًتبريوي: وحؾوتها

 موجوزة اىا مسًالكي او محتجاها حاجة

 مص وٓؾهرك مياكي وهْؾل يابوتي

 ابسا هسيبك

 اىها حاسه ًضق ان ًارٓة كاىت كريمة

 يقموها حس ومحتاجة رايْة واىها لوحسها

 ًارٓة ، بالنبف بوتها مريم زي بتيبرها هي

 ًوها سال مص ابوها وان حس ملهاش ان

 هتحميها اىها قررت مياه ٓرقا مص واىها

 يأشيها اليمكه ػذر ايويم ، ابوها مه لو حتي

 ُير تاين واحس بيبقي مياها اىه ًارٓة بس

 وًرٓاه مربياه هي اللي ػذر

 ياست ايه:  مريم ػوت طروزها ققى

 اما تيايل ياًضق واىتي!! زي السراما الحبايب



 تيايل جسا هتيجبك اوؿتي ًلي آرجك

 ياماما ىكس بالش تيايل

 اوؿتها وكليت ًضق ارست مريم

 مقهورة. .  وحشيوة مهمومة قيست كريمة

 لو جواها اللي تقولها تقسر لو ًضق ًلي

 !!تقولها اىها تقسر بس

كتبة ٓغل اكول  كلمة 0623 لسلوقتي ا

 ✨� ييجبكم اتموي

 للقازم وتوقياتكم اليوم حلقة ٓاحساث رايكم

 !؟�

 !ًضق؟ مى ػذر ٓاتْاق رأيكم

 �� ًضق مى ػذر تيامل يف رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا



كتر  رٓيو اطوِ ًايسة! ؟� ًجبتكم جملة ا

 ��� اموت ما قبل الرواية ًه

 اشىكم بيس ممكه تم بتكتب اللي الواس

 اللي وكل اىتوا بلييييس ٓالحلقة رايكم تقولوا

 كل والوضر الكتابة قيس الرواية ❤�بيقروا

 ومتوسوش ❤ 6 الساًة ورميس اتويه

 �بليييس للحلقة ڤوت تيملوا

_______★_______2 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ الثامه الْغل

 �� ڤوت اًملوا بالله

 وًلي هو وػل ػذر السيويف طركة يف

 كل اىنار لْت!! ووسامته بهيبته ػذر زرل

!! الموهْات كل قلوب وسرق المواهْيه



 مسيرهم مى زارل اللي ميه بيْكر والكل

 !!ًلي

 قسام ينهر ػذر مرة اول كاىت زي

 الضركة بيجي كان هو!! طركتة يف المواهْيه

 !!يضوٓه ماحس ُير مه بس كتير

 مواهْيه قسام ًايل بغوت اتكلم ًلي

 طركات بمالك اًرٓكم احب:  الضركة

 السيويف ىبيل ػذر السيويف

 مكووش للحنات توحوا المواهْيه كل

 !!!ابسااااا زا بالضكل ػذر ان يتذيلوا

 يحيوا وابتسوا شهولهم مه وٓاقوا زقايق

 زماُة مه اطارة بمجرز ًليكم رز وهو ػذر

 !!كرز

 ًلي ومياه وقيس مكتبة زرل ػذر



 لما ازاي اىغسموا طوٓت:  بمساح ًلي

 كاىت ًيوىهم الموهْات وال ههههه طآوك

 هتاكلك

 حس اي طآوا هما يوغسموا الزم: بهسوء ػذر

 السيويف ىبيل ػذر اىا زا

 التواؿى ًلى ياسيسي: بَمسة ًلي

 المواقغة ملّ راجيت المهم: بهسوء ػذر

 الجسيسة

 تمام كلة يسقا ًليك ًيب: ًلي

 ليه كسه بيئة بقيت اىت!! يسقا: بتريقة ػذر

 طركة مسير ألْال زي بصمتك!! يابوي؟

 !!السيويف

! ًجبك؟ كان واشا ًوسي اللي زا: بمساح ًلي

 اىت هو!! زي ٓيك اللي الَيرة بقل وبيسيه

 مسير يبقي بيه زاوز باطا ًلي ان تقول



 اللي وهو!! االزارة مجلس ٓـ وًؾو!! طركتك

 ىاحية مه رجليها ًلي زي الضركة موقْلك

 اىت ػحبك وكمان ال!! ميسيا السوطيال

 !!متذيل

 اىت اوووي متواؿى ههههه:بؾحك ؿذر

 ياًلي

 وكمل ًمري كول: مغقوى بَرور ًلي

 بتيجي هللا ماطاء طايْك بس: بذبث

 ًازي الضارو يف وبتمص جامس بقلب الضركة

 للغحآيه حساب ًامل ومص كسه

 رجل طكل يكضْوا وًايشيه المتربغيه

 قلبك!! السيويف ىبيل ػذر المجهول االًمال

 !!!!ايه؟ وال ياوال مات

 بس!! زي ياوال ًه الونر بَؽ: بهسوء ػذر

 ايويم الضركة اجي بذاِ امتي مه اىا

 ًارِ اىت بس يضوٓوي حس بذلي مكوتص



 رلع رالظ موه رايّ كوت اللي!! ليه

 ػبرت اىا ًارِ اىت!! وًست مرحلة!! ياًلي

 مص زا ٓيه اىا للي اوػل ًضان ايه قس

 !!كسه بيس هيحغل اللي ايه ًارِ

 اللي وهللا ومقسر ياػذر ًارِ: بتأثر ًلي

 طاء ان تمام هيبقي كله متقلقص!! ٓيه اىت

 هللا

 وقاػس بهسار واتكلم الموؿوو ُير ًلي

 ًضق هي ػحيح قويل اال:  ػذر يورٓس

 كسه حلوة ييوي مياااك! ايه؟ ًاملة

 !!وكويسة؟

 مه مسكه موه وقرب بيؾب وقّ ػذر

 ًضق: بَيرة واتكلم( �� لمؤارصة قْاه)

! مرايت؟ تكون اوًي! ًوها؟ بتتكلم اللي ميه

 اسمها!! وحص زًلي ًارِ واىت وهللا ازًل

 متجبص ياًلي تاين لساىك ًلي مسميوش



 ًوسىا البيت متجيص اقولك!! اساسا سيرتها

 !!تاين

 كسا الحرامية زي ماسكوي اىت: بمساح ًلي

 !!كسه اوًي!! اىت ياجسو ليه

 باليآية ػذر ايس مه ىْسه سلك ًلي

 ، مجووىة ُيرة!! وُيرة بَؾب بيبغله وػذر

 يقول ُيرة راجل اي ان مسموح مص

 !!اسمها

 !!ًضق هقول مص ياًم رالظ: ًلي

 يؾربة ًضان بيقرب ػذر

 مه كالى وهو بؾحك وكمل جري ًلي بس

 هاىم حتي..  احلي هاىم ًضق:  ػذر مكتب

 ًليها اليقه

 كسه بس ويؾربة وراه يجري ًايس كان ػذر

 كآية مص الموهْيه قسام هيبته هيؾيى



!! طآوة لما الغبح رسوها اللي الغسمة

 وبيسيه ىْسه يهسي وحاول هسومة ًسل

 مه حقه هيارس ازاي وًرِ بمكر ابتسم

 !!ًلي

_______♪______♪_______ 

 ومايا ىريمان ًوس

 راىت ًضق ام ان تقغسي: بغسمة مايا

 !!بوته متبقاش وًضق ىاػر اوىكل

 لو ىاػر يازٓته ػوتك واكي: بَؾب ىريمان

 ًضتي هيقيه قولتلك اين ًرِ

 بجس بس ػويت هوكي سوري اوك: مايا

 !بوته؟ مص ًضق ان متذيلة مكوتص

 ًرٓتي ازيكي: بتريقة ىريمان



 الزم اللي الوقت جيه بس: بذبث مايا

 يامامي زه السر ٓيه ىستَل

 ياروح ايه تقغسي: الذبث بوْس ىاريمان

 مامي

 هقولك: بمكر مايا

______√________√_____ 

 بيؽ مى مروحيه وًلي وػذر ليل الليل

 ًلي ًربية يف

 ايوه:  التليْون يف كريمة امه بيكلم ػذر

 !مريم؟ مالها ياامي

 :______كريمة

 هي! زلوقتي؟ لحس بتييف لسه: ػذر

 !زه؟ الولس ًلي مغممة

 :_____كريمة



 مياها هتكلم اىا اجي لما امي يا تمام: ػذر

 سالم

: ٓيه يتحكم حاول وُؾب بتوتر سألوا ًلي

 ايه وال حغلت حاجة يف ياػذر مريم مالها

 يجي ًايس واحس يف ياسيسي اابس: بهسوء ػذر

 ػَيرة لسه اىتي قولتلها ولما لها يتقسم

 تييف ًماله الكلية تسرلي لما حتي استوي

 وهللا طكلها الغبح مه تاكل راؿيه ومص

 بتحبه اًلم

 امك ياروح ىيم: ًايل وػوت بَيرة ًلي

كيس اػال زا ميه كبيااا ال!! بتحبه؟  حاجة يف ا

 اولى اىا زا!! يحغل زا الكالم مستحيل ُلف

 !!قال بتحبه قال وٓيها ٓيك



 ياًلي اتجووت اىت: مغقوى بَؾب ػذر

! وٓيها؟ ٓيا تولى وكمان!! زي؟ امك روح ايه

 !زه؟ الكالم قس اىت

 اللي ًارِ اىت متجوويص ػذر: بورٓسة ًلي

 !!ٓيها

 !ياًلي؟ ٓيها اللي ايه: ببروز ػذر

 اىت ، استيبف يارويا استيبف: بيغبية ًلي

 ايسها وكلبت مريم بحب اين ًارِ مص

 تسرل لما ياًلي استوي قولتلي واىت موك

 ٓجوازي مريم هتْاتح اىت وساًتها الكلية

 موها

! بجس؟ كسه اقولت اىا زا ايه: باستْساز ػذر

 !ٓاجئتوي اىت ياًلي الغراحة ٓاكرة مص اىا

 ػذررررر: وتحشير ًايل بغوت ًلي

 ياحبيبي ىيم: مستْسة ببتسامة ػذر



 !زه؟ الولس بتحب مريم بجس: ًلي

 ميه ولس: ػذر

 ماتوقق اىت ياجسو تجووي ىاوي اىت:  ًلي

 !!هللا وتريحوي

 بتاًة للقغر وػل ػذر كان زا الوقت يف

 طباك مه ًلي لـ وبع اليربية مه ىسل

 اليربية

 االول ولس يف يبقي لما مص: بؾحك ػذر

 تحبه ًضان ياهبل

 ُمسله اللي لغذر وبع للحنات توح ًلي

 مهسرش مرة تاين ًضان: كالمة وكمل بييوه

 سالم بيضقي ًالقة ليه هسار ميايا

 سييسة احالم ياػاحبي



 كان كبيا وًلي بيؾحك وهو ومص وسابه

 تيمل اىا ياػذر ماطي: بَيم وقال هيْرقى

 !!ماااااطي زا المقلب ٓيا

_________♥________♥______ 

 أوؿة يف وتحسيسا ػذر قغر يف زا الوقت يف

 وقاًسيه ًضق ومياها قاًسة كاىت مريم

 يضوٓهم اللي بيؽ مى ويؾحكوا يهسروا

 مه مص زمان مه بيؽ ييرٓوا اىهم يقول

 بوت اُوية طَلت مريم!! بس يوميه

 ًضان باليآية ًضق وطست الجيران

 مياها ترقع

______°______°_______ 

 اللي ًلى بيؾحك وهو للقغر زرل ػذر

 ًلي يف ًملة



 وسميت الغالون يف قاًسة كاىت كريمة

 وزه ًايل وبغوت قلبة مه بيؾحك ػذر

 زا ايه زا ايه: بمرح قالت بيحغل لما ىازر

 مص اىا!! بيؾحك قسرة بجاللة باطا ػذر

 يالمبي ىْسي مغسق

 واتكلم ايسيها وباس موها قرب ػذر

!! يالمبي بتقول حآم هاىم كريمة: ببتسامة

 ايه وال ًليكي بهت ًلي الواز هو

 بهت الواز حق ًوسك تغسق هههههه: كريمة

 يتيضى مجاش زه الولس ػحيح اال ٓيال ًليا

 ليه كسه اوي بتؾحك كوت واىت ليه مياىا

 ٓيا مستذسرة اىتي: مبضاُبة ػذر

 ياكرملة الؾحكة



 كبقبت هاهر امومي وحب بحوية كريمة

 بسمى لما زاىا ياػذر اىت حبيبي: ًليه

 ياؿوايا ٓيا بترز الروح ؿحكتك

 امي يا ليا يذليكي ربوا: بأمتوان ػذر

 ابسا موك وموحرمص

 ها: بْؾول وكملت حبيبي موك وال: كريمة

 ليه بتؾحك كوت

 ًلى وحكالها ٓؾولها ًلي ؿحك ػذر

 ًلي يف ًملة اللي

 ًلي يف ًمله اللي المه حكي ماػذر بيس

 الؾحك يف اىْجرت كريمة

 يهون ياػذر ًليك ارس:بأبتسامة كريمة

 كسه ٓيه تيمل ًلي ًليك

 تاين يستْصين يحرم ًضان: بهسوء ػذر



 !ٓيه؟ وًضق مريم هي ػحيح اال

 ًضق وارسه الغبح مه مريم: كريمة

 اوؿتها يف مياها واقيسة

 !!اىا؟ اوؿتي تقغسي: ػذر

 ًضق ارست مريم بقولك ياػذر ال: كريمة

 كالمها وكملت..  مريم اوؿة ييوي ٓاوؿتها

 تجهس لسيسية اقول اىا هروح: بتقوم وهي

 وهات زش رس اىت اكلى حبيبي..  اليضا

 ىتيضى ًضان وًضق مريم

 اشىك ًه الكل ياست حاؿر: ببتسامة ػذر

 بيوػلوا اللي الْيال سلم ًلى كالى ػذر

 اُاين لغوت اىتبه اوؿته يف اللي التاين للسور

 مريم ػوت ان ًرِ ًايل بغوت وؿحك

 ػوت سمح لما قلبه مه ابتسم وًضق

 مريم اوؿة مه بهسوء قرب ًضق ؿحكة



 وقّ بس الباب ًلى هيذبف لسه وكان

 طآه اللي مه مصهول

____________ 

 ويؾحكوا بيرقغوا واقْيه ومريم ًضق

 مغسوم واقّ اللي مه بالهم ومذسوش

 وتتمايل بترقع وهي ًضق طايّ وهو

 االُوية كلمات مى مَرية ببراًة

 ػذر ػوت ًلي ومريم ًضق اىتْؾت

 ايه ملوابتي اىتوا: المغسوم

 اابيه اا: بذؾة مريم

 توضق االرؼ واتموت مكاىها جمست ًضق

 الْراولة مه كتلة ًه ًبارة ووطها وتبليها

 لما ػذر طوروزها ققى ، الذجل كتر مه

 وكى ، بالنبف وراها واقّ وبقي موها قرب



 بغوت وزاىها جوب وهمس لمستواها ػذر

 ياًضقي ايه بتيملي: مَري

 ماتحرك ُير مه وبغتله راسها لْت ًضق

 اػل اىا اا: ورجل بتوتر واتكلمت جسمها

 اىا مريم

 لسرجة موها وطه بيقرب وهو بحوية ػذر

 اهسي: وطها بيلمس بوْسه حاسه بقت اىها

 ياًضقي

 هوا ىحه احم احمم: ورجل بمرح مريم

 بسرًة ػذر ًه بيست بحرج ًضق

 اوؿتها ًلي وراحت واستأشىت

 اىت: بذوِ مريم ، بَؾب لمريم بع ػذر

 ايه ًملت اىا ياؿحر ليه كسه بتبغلي

 زلوقتي



: بذْه قْاها ًلي وؿرابها موها قرب ػذر

 يف ًملتيه اللي ايه ومويل اسوز ًملك

 مياها تقيسيها قاًسة اول مه! زا؟ ًضق

 كسه ارلقها وتْسسي راقغة وتذليها

 موحرٓة هي:  واكي وبغوت بالمباالة مريم

 لوحسيها

 رتييا ىيمممم: مغقوى بَؾب ػذر

 !!حاجة؟ بتقويل

 حاجة مقولتص رالع الااا اىا: بتوتر مريم

 ابوسها راسك وازي ياابيه ًليا حقك

 موها اكول ػذر بس راسه تبوس حاولت

 واهبـ كويل اىك بما: وتسرو بمرح قالت

 � االرىب زي هسومها مه مسكها ػذر

 يابت حاجة بتقويل



 وهللا يابيه محغلص! اىاااااا؟: برًب مريم

 بحسب اىا: بتريقة ػذر

 وررج سابها و

 ًلي وًست موه ٓلت الحمسلله: برتياح مريم

 ياًضق ًوىك يف يكون ربوا رير

_______♪__________♪________ 

 وػذر ًضق اوؿة يف

 وبتكلم المراية قسام واقْة كاىت ًضق

 ان مغسقة ومص مغسومة وهي ىْسها

 ًليكي يالهوي:  بترقع وهي طآها ػذر

 واىتي يضوٓك رلتيه يالهوي يالهوي ياًضق

!! يآالحة الرقغات زي وتسليي بترقغي

 وطي هوريلوا!! زلوقتي؟ ايه ًليكي هيقول

 ياريت! واقّ؟ اىه موتبهتص ازاي!! اػال ازاي

 هو وال وبالًتوي اىضقت االرؼ كاىت



 قاػسة ليْكرين مغيبة زا بالوؿى يضوٓوي

 !!!!اُرية؟

 اُرتيوي اىتي بغراحة

 ايسيه حاـ وهو وراها بغذر اتْاجئت ًضق

 بتسلية وبيبغلها ٓجيبة

 هو ااا ًضان ييوي اىا اػل اا: برتباك ًضق

 اتيضيت اىت

 هتيضى لسه ال: موها بيقرب وهو بمكر ػذر

 تذرج ًضان بتتذقاه وهي اتكلمت ًضق

 اىا ااػل ىتيضى ىوسل يال كب: االوؿة مه

 اووي جياىة

 ولّ تمضي اىها ومواًها ايسيها مسك ػذر

 يف بقت جسا مه وقربها رغرها حواليه ايسه

 هوا اتيضي ًايس اىا بس: بمكر واتكلم حؾوة



 بالضكل موها قربه مه واحراج بذجل ًضق

 هوا االكل اجبلك اىسل سبوي كقب: زه

 ليه وؿمها بذجالها مستمتى وهو ػذر

كتر كلي ماىا كب: ا  اهو قسامي ا

 طْايْها مى مركس وهو كالمة قال

 ىنراته مه وتوتر ورجل ٓهم بيسم ًضق

 !ٓيه؟ هو ٓااهمة؟ مص ممـ: ليها

: بهمس وقال جسا وطها مه وطه قرب ػذر

 الغسمة مه ًضق..  برقه وباسها..  اهو

 !ازاي؟ تتغرِ او ايه تيمل ميرٓتص

 تايهه زا بالضكل بيذليها اللي الوحيس هو

 بكالمة ًليها بيسيقر..  تتغرِ ًارٓة مص

 موها قريب يكون راجل اول هو..  وىنراته

 كسه يلمسها واحس اول زي بالقريقة



 ًلي راسه وسوس اريرا ًوها بيس ػذر

 بغيوبة اتكلم ًايل بغوت وبيتوْس زماُها

 احلي: المضحون الجو بيه يبيس حاول ومرح

 حيايت يف اتيضيته ًضا

 بس ًوه تبيس حاولت وحرج بذجل ًضق

 واكي بغوت اتكلمت مسمحلهاش ػذر

 ػذر: رجول

 قلبه: ػذر

كتر اتوترت اًضق كتر زاز ورجلها ا كتر ا  وا

 اىت اا سمحت لو ابيس: بارتباك وتكلمت

 ييوي مص اىك وًستوي

 بأيه؟ وًستك: بمكر ػذر

 اللي هتيمل مص ييوي اىك: بذحل ًضق

 زا ًملته



 وبيرجى وطها بتلمس وايسة ببتسامة ػذر

 ايه ًملت اىا هو: لورا طيرها

 زي رالع احمر بقي كله وطها ًضق

 اػال هي تقولة كالم القيه ومص الْروالة

 لما ػذر ًلي ػيبت!! تتكلم ًارٓة مص

 بهسوء ًوها ٓبيس الذجل مه هتموت لقاها

 هتمويت اىتي رالظ رالظ: بحويه واتكلم

 تيال! ليه؟ كسه ٓروالية ًلي قلبتي! ايه؟ وال

 ىتيضى ىوسل

كتْت ًضق  ًلي زليل راسها مه بهسة ا

 موآقتها

كتبة ٓغل اكول زا بقا ال  � زلوقتي لحس ا

 ڤوت وتيملوا ييجبكم اتموي كلمة 1853

 �❤� بقا ٓرحوين وكوموتات



 للقازم وتوقياتكم اليوم حلقة ٓاحساث رايكم

 !؟��

 !ًضق؟ مى ػذر تيامل يف رأيكم

 ًلي يف ػذر ًمله اللي المقلب يف رايكم

��� 

 � ػذر ًلي ًالقة يف رايكه

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  رٓيو اطوِ ًايسة! ؟� ًجبتكم جملة ا

 ��� اموت ما قبل الرواية ًه

 اشىكم بيس ممكه تم بتكتب اللي الواس

 اللي وكل اىتوا بلييييس ٓالحلقة رايكم تقولوا

 كل والوضر الكتابة قيس الرواية ❤�بيقروا

 ومتوسوش ❤ 6 الساًة ورميس اتويه

 �بليييس للحلقة ڤوت تيملوا



_______★_______ 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ التاسى الْغل

 �� ڤوت اًملوا بالله

 �� ياجماًة اوي قليل التْاًل

 اىؾموا وًضق ػذر..  السيويف قغر يف ليال

 بيتيضوا السْرة ًلي ومريم كريمة مى

 مهتم ػذر..  مريم مه ومرح هازي جو يف

 وسف بايسة بياكلها اىه لسرجة ًضق باكل جسا

 بس..  للكل واؿح اللي ورجلها ارراجها

 بونرات مهتم ومص هي مياها مركس ػذر

 بترجوه اللي ًضق ىنرات حتي البايق

 قسام احراج وكْاية بايسه ياكلها يبقل بغمت

 تقريبا اىها مالحم هو بس..  وارته مامته

 متابى وهو بيته مازرلت وقت مه مبتكولص



كلها  طروزه ققى..  تصكر ال كمية بتاكل واىها ا

 كريمة ػوت

 اىت ٓرحك هتيمل: ابتسامة بـ كريمة

 !!ياػذر؟ امتي وًضق

 واًتقست ًويها يف بان وروٓها اتوترت ًضق

 بغلها ػذر..  مياها اتْاقه هيلَي ػذر ان

 ايه يف بتْكر هي وٓهم ًيوىها يف وركس اووي

 يا زلوقتي مص:  بهسوء واتكلم المه بع.. 

 اىما وًضق اىا رقوبتي هيله اىا..  امي

 هللا باشن طهور6 كمان ٓراحوا

 مه واىضال حمل وكأن برتياح اتوهست ًضق

 كالمه قس اىه بامتوان لغذر وبغت ًليها

كتر ىنرها ٓـ وكبر مياها  ا



 اطميوي:  طسيس باستَراب كريمة اتكلمت

 الْرح ىيمل مااحوا!! ياػذر؟ طهور6

 !!كله؟ زا التارير ليه حبيبي!! زلوقتي

 بيك ىْرح ًايشيه ػذر يا ايوه: بمرح مريم

 اىت ياًسل

 يا بس!! زي ًسل ًه الونر بَؽ: ػذر

 ًلي ىارس وقت محتاجيه وًضق اىا امي

..  بيؽ ًلي ىتيرِ وقت..  ٓيه بيؽ

 احوا ياامي اشىك بيس..  بيؽ كباو وًلي

 ىتسرو ًايشيه مص

 حق ًوسك اىت ياقلبي براحتم: بحويه كريمة

 بقى الذقوبة امتي.. 

 اػرار ًلي ؿحكوا ومريم وًضق ػذر

 كريمة



 ايسيها ومسك ًضق ًيون يف بع ػذر

 كل حؾرىا ىكون امي يا الجاي االسبوو: ورز

 الذقوبة لحْلة  حاجة

 يا القغر يف هوا ىيملها رايك ايه كب: كريمة

 هوا ىيمله تحبي ياًضق رايك ايه!! ػذر؟

 مكان اي اوي قاًة يف تيمليها ًايسة اىتي وال

 !!تاين؟

 كل ان حاسه..  زي الذقوة مه بتوتر ًضق

 مستيسة مص هي..  بسرًة بيحغل حاجة

 الجسيسة للحياة مستيسة مص زي للذقوة

 اي ُير مه واحسة مرة ٓيها زرلت اللي

 ػَقت اللي ػذر ايس لـ اىتبهت!! تمهيس

 اووي بغتله بيقموها وكاىه ايسيها ًلي

 اىها..  مرتحاله اىها متوكرش ًيوىه يف وركست

 ىْسها مه مستَربة!! .. موجوز وهو بتقمه



 ازاي! موجوز؟ وهو بتقمه ازاي..  جسااا

 !!زي؟ بالسرًة ارتاحتله

 حؾرتك اللي: ابتسامة بـ كريمة ًلي رزت

 اي ميوسيص اىا اًملوه وػذر اىتي طيْاه

 اًتراؼ

 زي مص يابوتي بس ازاي: باىسٓاو كريمة

 اللي تذتاري الزم ًمرك وٓرحة رقوبتك

 ًايسة اىتي

 الحسن ٓيه واؿح بغوت رززت ًضق

 ياكوف ميتقسش!! ًمري؟ ٓرحة: والوجى

 اتجوزىا وػذر اىا ىسيتي حؾرتك طكل..

 اىا: وكملت السْرة ًلى مه قامت!!! ازاي

 ًايساه حؾرتك واللي اىام هقلى طبيت

 رير ًلي تغبحوا..  اًمليه



 حشيوة ايه قس وطايّ بييوىه متابيها ػذر

كبر ٓيها ًمله اللي مه ومكسورة  زليل ا

 وهي موحوي اللي ههرها اىكسارها ًلي

 اىه وػلته اللي والنروِ ىْسه كره..  ماطية

 ًلي قؾى..  زا بالضكل ىْسها يكسر

 زل ًايل بغوت اتوهس..  اجبارها..  احالمها

 واتكلم المه بع!! وُؾبة آلمه مسي ًلي

 امي يا اشىك بيس: هازي يكون حاول بغوت

 سمحتي لو ًضق مى كالمك مه بالك رلي

 يا مقغسش اين ًارِ اىت:  بسموو كريمة

 اطوٓها ًليا ييس..  ابسا ازًلها اين ػذر

 زا بالضكل موجوًة

 زموًها ومسح امه مه وقرب قام ػذر

..  ًليا حقك: باسها ايسيها ومسك ىسلت اللي

 اىك ومتاكس ابسا ازًلك مقغسش اىا

 ان اقغس اىا بس تسًليها اىك متقغسيص



 تجرح كلمة لو حتي حاجة اي ىتجوب احوا

 بيه حاسه هي اللي كْاية امي يا ًضق

: مغقوى بمرح كالمة وكمل موي متسًليص

 بهسوء وباسها ياستي زماُك وازي

 موك ازًل يمكه ال اىا: ًليه كبقبت كريمة

 وًارٓة ياحبيبي ٓرحتي اول اىت زا ياػذر

كتر اىا كويس قغسك  ًضق بـ حاسه واحسه ا

 كلى الكالم ايه اًمل بس..  وهللا وٓاهماها

 ًوي ُغب موي

 جوه ًلى تغبح امي يا رير حغل: ػذر

 ًلى وطاور..  زي والهبله اىتي الكل ياست

 ًلى وٓاقت سرحاىه قاًسة اللي مريم

 ػذر ػوت

 حبيبي اهلها مه واىت:  كريمة

 يازوق تضكر: بمرح مريم



 حصرك هـ مص يابت لساىك: ابتسامة بـ ػذر

 تاين

 رير ًلي تغبح: بلهاء بابتسامة مريم

 ياقلبي

 ٓيها ٓايسة مْيص ان بميوى زماُة هس ػذر

 اوؿته ًلى وكلى

________™_______™_______ 

 مايا ومياها قاًسة ىريمان التاىية الجهة يف

 ًمران ىاػر قغر ٓـ

 يا ايه هوستْاز احوا بس:  بستَراب ىريمان

 ًضق ان السيويف ػذر لـ ىقول لما مايا

 !!؟ ىاػر بوت مص

!! كسه ميايا ركسي يامامي ايه يف: بَؾب مايا

كيس ووؿية بمركسة السيويف ػذر  مص  ا



 ورغوػا حرام بوت تكون مراته ان هيقبل

 مه ػَير ربر ىوػل ممكه اىوا وػلوالوا لو

 والوكه مغر ٓـ جريسة الكبر رير ٓاًل

 حرام بوت السيويف ػذر حرم ان اليريب

 رجل وان الغحآيه مه تحابيص وطوية

 حرمة اتجوز السيويف ىبيل ػذر االًمال

 هوووب ًمران ىاػر زيون مقابل المغون

 يقلقها هوووب باطا ػذر ًوس تولى السىيا

 تمه وباي ليا هذليه وساًتها

 وكملت مايا يا جهوميه ٓكره: بمكر ىريمان

 السيويف ػذر تْتكري بس: بسذرية

 هو متوسيص كله زا تيملي هيسمحلك

 اىتي وبيسيه..  ايه واحوا ايه ووؿية ميه

 هييمل ىاػر يآالحة مهمة حاجة ىسيتي

 مجرز بس ٓكرىا اىوا ًرِ لو ايه وٓيكي ٓيا

 !!سره؟ ىْؾح اىوا تْكير



 احوا هييرٓوا اللي ايه ىاػر واىكل: ببروز مايا

 يامامي بس وبيوك بيه زا الكالم اليه بوذقف

 ًضق اتجوز ػذر اًرِ الزم كله زا قبل بس

 الزم بس ًرٓوها مص احوا تاىية حاجة يف ليه

 ىيرٓها

 ُلف حاجة يف حق ًوسك:  بتْكير ىريمان

 ىْسه رايف كان ػذر ليه!! كله زا ٓالحوار

 ما بيس اال منهرش وليه!!! زي؟ السويه كل

 يارس جيه لما بس ههر ليه!! ًضق؟ اتجوز

 ىاػر الكتاب كتب يوم حتى زا!! ًضق؟ حق

 زي االلَاز ىحل الزم وطه مذبي كان اىه قايل

 وىوػل قوي موقْوا يبقا ًضان االول يامايا

 وبسرًة ًايشيوه احوا للي

كل ىْك الزم حق ًوسك: بتأكيس مايا  االلَاز ا

 زي

_________™_______™_________ 



 سريرها ًلي ىايمة ٓكاىت ًضق ًوس بقا اما

 حشيوة..  ىايمة ىْسها ًامله او ػذر اوؿة ٓـ

 سيّ يف ٓكرت..  جواها اتكسرت حاجة يف ،

 اتقسملها وراح ىسل كلى مكوص لو ترى يا

 كاىت!! مبسوكة؟ هتبقى كاىت  ورقابها

 هتبقي كاىت!! ًروسة اىها هتحس

 !!ازاي؟ هيبقي كان احساسها!!ٓرحاىة؟

 سيّ تذيلت لحنة وال اػال هي ُريبة

 المْروؼ مص!! جوزها حتى او رقيبها

 بيت يجميهم ان بتتموى حس بتحب اللي

 اىها متاكسة زلوقتي هي!! ٓالحالل واحس

 ًلى بتسور كاىت بس هي سيّ محبتص

 حس اي حياة يف الزمة ليها ان تحس!! االهتمام

 ُلف بقريقة بس االهتمام ًلى زورت بس ،

 حياتها يف سيّ تسرل المْروؼ مكوص

 ػذر مى اىها زًالىة مص هي!! االول مه



 بس بيها اتجوزها اللي القريقة مه برُم

 االمان بر هو ػذر ان احساس جواها

 وجوزة بـ بتقمه اىها متوكرش..  بالوسبالها

 جواها سؤال يف بس!! موه قلقاىة مص

 اتجوزين ياػذر ليه: مسموو بغوت ًضق

 بابا زيون ًضان ميقول مص

 ليه اقولك

 ماىتبهتص مْسوًة السرير مه قامت ًضق

 السرير جوب وقوٓه وال ػذر لسرول ابسا

: قلبها ًلي ايسيها حاكه وهي بذوِ اتكلمت

 قلبي وقْت ياػذر ًليك حرام

 وباسهم ايسيها ومسك جوبها قيس ػذر

 ًايسة كوتي..  ياًضقي قلبك سالمت: برقة

 ايه تيريف



 حاجة مْيص ابسا ال: وحرج بذجل ًضق

 ًازي

 زلوقتي اىوا قولوا احوا مص: بحوان ػذر

 المْروؼ وان ومذقوبيه اػحاب

 وىقول وىتكلم حاجة بيؽ ًلي موذبيص

 ياًضقي ػح قلبوا ٓـ اللي كل

 ػح: بتوتر ًضق

 اريح اما كسه طوية اتارري كب:  بمرح ػذر

 ومص كبرت الينمة يابوتي اال السرير ًلي

 زي القاًسة مستحمل

 بغلها وػذر كله بغوتها ؿحكت ًضق

 يابوتي براحة الوبي ًلى ػلي اللهم: باىبهار

 كلها زي الحالوة هستحمل مص اىا

 بقل ػذررر: بذجل ًضق



 السرير ًلي جوبها ىْسه بيْرز وهو ػذر

 بقلوا حاؿر:

 سقّ لـ وباػيه ساكتيه االتويه ٓؾلوا

 االوؿة

 وحسووووه: الغمت ققى ػذر

 ايه ًايس..  هللا اال اله ال: ابتسامة بـ ًضق

 ياػذر

 ٓؾْؾي ياًضق ايه تقويل ًايسة: ػذر

 امك اًتبريوي يابوتي

 ٓـ اسلوبه مه جسا كتير ؿحكت ًضق

 مه هموت ياػذر ًليك حرام: الكالم

 بجس الؾحك

 ياارتضي ًليكي الضر بيس: بمرح ػذر

 وبقلي ايه ًلي تسايل ًايسة كوتي قوليلي

 تحوري



 رجل اىك متاكس اىت احور: بصهول ًضق

 السيويف ىبيل ػذر المضهور االًمال

 ولحمة طحمة بـ: مغقوى بَرور ػذر

 ميقول مص اىت: تاين ؿحكت ًضق

 كسه متذيالك ماكوتص بجس ياػذر

 ًوك بسميه كوت اللي الكالم بيس ورغوػا

 !!يابوتي اىا:  مغقوى بصهول ػذر

 ًوك سميت اىا زا اىت ايوه: بتاكيس ًضق

 واللي ستات بتاو اىك قالوا اللي..  بالااااوي

 كتيييضرة وحاجات المآيا مه اىك قالوا

 اووي

 كسه ًوي ػسقتي واىتي: ػذر

 زًلت اىت: بارتباك ًضق



 االربار بضوِ اىا ما!! ليه ازًل ابسا ال: ػذر

 ًلي بسألك اىا بس بالوسبايل ًازي ٓـ زي

 اىتي رايك

 قبل مه ٓاالول بغراحة: بتوؿيح ًضق

 اربارك بضوِ زايما كوت ييوي ماًرٓك

 ًوك بابا كالم وُير الوت وًلي ٓالجرايس

 زي االربار مغسقة كوت ما حس ايل..  ييوي

 موك تكصيب اي يف مكوص ان ورغوػا

 رايف اىك ورغوػا زا بالضكل اللي لالربار

 زا ٓـ ًمتا االًالم يف النهور وًسيم ىْسك

 ماطوٓتك بيس بقى اما ؿسك ىققة كان

 بلح زول الغحآييه ان اقولك ٓاقسر

 ازاي بلح!! بلح: مغقوى بصهول ػذر

 !!ييوي؟

 اي بيقولوا بيْتوا اىهم اقغس يابوي: ًضق

 بيسي طكلك ػحيح اىت كالم ٓاي كالم



 قتله قتال سالح تاجر مذسرات تاجر ًلي

 جسا كتير وبتؾحكوي رْيّ زمك كسه ُير

 تاجر ًلى بيسي طكلي اىا: بغسمة ػذر

 قتله قتال سالح تاجر مذسرات

 وهللا اه: ػسمته مه بؾحك ًضق

 كسه صيمبقولك

 زه الكالم قس اىتي: اووي موها قرب ػذر

 حاولت بغوت رزت بس ارتبكت ًضق

: ًيوىة اال مكان ٓاي بتبع وهي ثابت تذليه

 تربى وتلت وىع قسه

 جسا وطها مه وقرب بمكر حاجبة رٓى ػذر

 تيايل كب كسه بقى: بوْسها حاسس بقى ،

 تبيسه بتسقه بيضق اتْاجئ هيبوسها ولسه

 السرير ًلى مه تجري وقامت ًوها



 يابت هبلة اىتي: مغقوى بصهول ػذر

 ليه كسه بتجري

 قليل اىت: رجلها بيه تساري بَؾب ًضق

 تاين مياك هوام مص ياػذر االزب

 ميايا توامي اممممم: بوقاحة بغلها ػذر

 وهللا حلوة ٓكره

 ازب قله بقل ػذرررر: بذجل ػررت ًضق

 الكوبة ًلي هتوام واىت السرير ًلى هوام اىا

 الكوبة ًلى هيوام اللي زا ميه: بتريقة ػذر

كيس  !!اىا متقغسىيص ا

 ماهو ًلْكره اىت اقغسك ال: بثقة ًضق

 حليه اال قسامك مْيص بع

 هما واللي:  ػذر



 ماهو الكوبة ًلي توام اىك االول الحل: ًضق

كيس  ًلى توام حببتك مراتك ان مترؿاش ا

 الكوبة

 حبيبتي مرايت: رغرها حاوـ بمكر ػذر

 ايه وال ػح حؾوي يف توام المْروؼ

 احوا ػح مص ال: تبيس بتحاول وهي ًضق

 متستهبلص ياػذر الذقوبة ٓترة يف

 ًليا رسيت اىتي!! مستهبلص:  بصهول ػذر

 كتير وكسه اووي

 ًجبك كان اشا وهللا: وارتباك بذجل ًضق

 بس اوي اوي اوي ًجبوي زا: بمكر ًضق

 تحس البييسة

 ػذرررررر: رجل بتحشير ًضق

 التاين الحل بقا ايه ، رالظ:  ػذر



 اوؿة ٓـ اىا اىام: مستْسة ابتسامة بـ ًضق

 تاىية

 ماما ياروح ىيم: ػذر

 الْاهك ػذر: بتحشير ًضق

 واىتي اىا بتوجان بال ػذر بال: بَؾب ػذر

 �ًجبك ًجبك واحس سرير ٓـ هوام

 � ميجبويص ولو: بَؾب ًضق

 �� ًازي حواجبك يف طسي: بَمسة ػذر

 زًالىة واىا ٓكره ًلي مستْس اىت: ًضق

 موك

 رسها( �� ييوي بيبوسوا)بيلسٌ وهو ػذر

 الزم ًضقي زًل ًلي مقسرش واىا:  اليميه

 اػالحك

 زًالىة مص مـ رالااظ: ورجل برتباك ًضق



 وباس..  اػالحك الزم وهللا ال:  بأػرار ػذر

 الضمال رسها

 مه ًليها هيَمي تقريبا وهي ًضق

 مص رالظ ياػذر بالله: والذجل الكسوِ

 ىوام يال وهللا زًالىه

 االول مه كسه قولت ماىا: بمكر ػذر

 اىها وًرٓت واستسالم بَؾب بغتله ًضق

 ػذر ، ٓسكتت الكالم يف تَلبة هتقسر مص

 وُؾبها الْراولة زي بقي اللي لضكلها بع

 وبغوت قلبه مه وؿحك االكْال طبه اللي

 تيايل متسًليص رالظ:  تغرٓاتها ًلي ًايل

 ىوام

 ًلي وجريت مغسقت وهي رغرها ساب

 بيوام بيه حست ، كله جسمها وُقت السرير



 قرب ػذر ، بَؾب بغتله السرير ًلي

 وحؾاىها موها

 ػذررر: بتحشير ًضق

 ياًضقي بس هوام: حووىه ابتسامه بـ ػذر

 وىامي زول الحلويه ًيوىك ُمؾي يال

 ، الووم يف وراحت ًيوىها ُمؾت ٓيال ًضق

 وىام زماُها ًلي رقيقة بوسه كبى ػذر

________♪______♪________ 

 يف سهران كان ٓـ( ًلي) ًوس بقى أما

 ػذر بيت قغاز هو اللي بيته يف البلكوىة

 هيقسر امتي ، مريم يف بيْكر قاًس ، ًلقول

 ماًرِ اول مه بيحبها!! ليها بحبه يغارحها

 حب، ايه ييوي

 ليه ىنراتها بس مبتحبوش تكون رايّ

 هي! رٓؾته؟ لو ايه هييمل!! حب بيحسها



 يقول الزم ثابته مص مضاًرها مراهقه لسه

 جوازهم موؿوو ٓـ مريم يْاتح ان لغذر

 وقال ًايل بغوت اتوهس!! يذقبها االقل ًلى

كيس!! ياًلي؟ تؾموها ًايس: مسموو بثوت  ال ا

 اىا ماهو بحبها اين تحس ًايسها بس اىا

 مضاًري ًه مياها ماهتكلم ًمري

 يمكه ال مابيوا رسمي حاجة اي ومْيص

 ػح ٓهموي زمان ان كْاية ػذر ارون

 جاىبي ووقّ

 باااك ٓالش

 ؿربت وتْهموي تهسى ممكه: بهسوء ػذر

 الولس ايس كسرت اىت ليه مريم زميل

 !ياًلي؟

 زه لكل حغل اللي ايه



 كمان رقبته كسر يستاهل: بيغبيه ًلي

 يقولها وًمال رقمها ًايس كان زا البجح الواز

 ازب وقلت هتجوزك ىكبر ولما يامريم بحبك

 ابه يبوسها ًايس كان وايه الاا ومسذر

 ب*الك

 كريقة ًلي ميؾحكص بيحاول وهو ػذر

 اكْااااال ياًلي اكْال زول بس: ًلي

 الزم مريم ىيله بال اكْال بال: بورٓسة ًلي

 تاىية مسرسة وتروح زي المسرسة مه تتوقل

 بس بوات تكون وياريت

 وتر وزا ًيوىة يف وركس كتير ًلي لـ بع ػذر

 ياًلي مريم بتحب اىت: ػذر..  ًلي

 زي مص بحبها كبيا: مهسوز بغوت ًلي

 ارتي



 ياًلي واؿح سؤايل!! ارتك مص بس: ػذر

 !لست؟ راجل حب مريم بتحب اىت

 ًمري بس ياػذر بحبها: بأًتراِ ًلي

 يمكه ال اىا مياها ابسا حسوزي ماتجاوزت

 ًارِ اىا ياػذر  بيؽ تذسرىا حاجة اًمل

 ومه بحبها لقتوي بس ًيلة بالوسبايل اىها

 حاجة زي ياػذر موي متسًلص اوي زمان

 ًوي ُغب

 ياًلي حماري اىت: ػذر

 ىيممممم: ًلي

 اووي مْؾوح اىت حمار ايوه: بتاكيس ػذر

 مريم بتحب اىك ًارٓة امي حتي زا ياال

 اىك ًارِ كان يرحمة هللا ابويا اقولك

 بتحبها

 ييوي ازاي: بغسمة ًلي



 مْؾوح بقولك مص:  ػذر

 ثواب ٓيا يووبك ياػذر جوزهايل كب:  ًلي

 يوىسوي حس وًايس ويتيم وحساين اىا

 اىا اوىسك ياحبيبي ٓيه رحت وىا: ػذر

 ػذرررر: بتحصير ًلي

 مْيص ًرق ليققلك اهسي رالظ: ػذر

 ًلي او تيلمها تذلع مريم لما اال جواز

 اويل يف ليه البت الجامية يف تكون االقل

 ارويا بيتبرك اىا ًلي: بتذصير وكمل..  ثاىوي

 اللي اىا بوتي زي ال ارتي بس مص وهي

 حبك ًه تيبرلها ياًلي اياك ثم اياك مربيها

 ٓيك بثق اه اىا مياها حسوزك تتجاوز او ليها

 بس ٓكرت لو موه وحته ارتي زي بس

 تمام باالسْلت وطك هساوي تيبرلها



 هقولها مكوتص اىا اػال..  تمام: بَيم ًلي

 حاجة

 ًارِ ماىا: بتريقة ػذر

 بااااك

كلم الزم!! ًوست كسه اىا ال:  بتوهيسة ًلي  ا

 2زي لوحسي قيسيت مه هتجوه اىا بقا ػذر

 حاولت وًت ما زي اهو اووي كبييير الْغل

كبرة  اتموي كلمة 2312 ماقسر قسم ًلي ا

 ٓرحوين وكوموتات ڤوت وتيملوا ييجبكم

 �❤� بقا

 للقازم وتوقياتكم اليوم حلقة ٓاحساث رايكم

 !؟��

 وػذر ًضق ٓيالقة التقورات يف رأيكم

 �� وىريمان مايا يف رايكم



 وػذر ًلي ًالقة يف رايكم

 مريم وتْتكروا لمريم ًلي ٓحب رايكم

 ال وال بتحبة

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  رٓيو اطوِ ًايسة! ؟� ًجبتكم جملة ا

 ��� اموت ما قبل الرواية ًه

 اشىكم بيس ممكه تم بتكتب اللي الواس

 اللي وكل اىتوا بلييييس ٓالحلقة رايكم تقولوا

 كل والوضر الكتابة قيس الرواية ❤�بيقروا

 ومتوسوش ❤ 6 الساًة ورميس اتويه

 �بليييس للحلقة ڤوت تيملوا

_______★_______ 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ الياطر الْغل



 ✨� وكوموت ڤوت

 :_االبقال اًمار كلبوا اللي الْغل بساية قبل

 ❤ سوة 22: ًضق

 � سوة 31: ػذر

 � برزو 31: ًلي

 � سوة 01: مريم

♥___________________♥2 

 ًملت لو اىا هو: الْغل بساية قبل سؤال

 حس هاليق الْيس و بروايايت راظ جروب

 ���� وميملص كرامتي احْم وال يوؾملوا

 بسري ػاحي كان ػذر ُرٓة يف ػباحا

 مه قرب الضركة رايح ًضان ىْسه وبيجهس

:  برقة وبيغحيها ىايمة لسه اللي ًضق

 ًضق..  ًضق



 امممممم: ًيوىها مَمؾة لسه وهي ًضق

 ًوسي كسولة يا اػحي: بابتسامة ػذر

 مْاجأة ليكي

 تؾحك بقريقة بسرًة قامت ًضق

: االكْال زي بتلمى وًيون موحكص وطيرها

 ها ها ها ايه مْاجأة

 ووترها كسآها وزا رسها مه باسها ػذر

 الا كسه بس ومص الضركة ميايا هذسك: جسا

 كمان ميايا هتضتَلي اىتي زا

 بجس: الوقت ٓوْس وسيازة بغسمة ًضق

 بتهسر وال بجس بجس!! ياػذر

 جس بتكلم بهسر مص ال هههههه: بؾحك ػذر

! تيجي؟ ًايسة مص اىتي وال كمان جسااا وجس

 !!براحتك اليموم ًلى



 وبتجري السرير ًلى مه بتقوم وهي ًضق

 زا ًايسة مص: بيها الذاػة اللبس اوؿة ًلى

 بتموى كوت ايه قس اىا متذيل مص اىت ايه

: ببراءة وكملت..  جاهسة وهكون ثواين اطتَل

 بقا اىسل ىْسك وجهست رلغت اىك وبما

 الْقار حؾريل

 الْقار احؾرلك!!! ىيمممم: بغسمة ػذر

 بس ميلص ياػذر وحيايت: بؾحك ًضق

 امبارح وكمان اوووي جياىة اين حاسة اىا

كل ميرٓتص كيس ا  زلوقتي ىايم الكل وا

 ًضان راكري ًضان ياػذر راكري ًضان

 راكري

 ًوسىا احوا زن كْاية رالاااظ: بحوية ػذر

 ييوي ًضق كام

 وهللا ياىاااس قلبي: ػآية ابتسامة بـ ًضق



 اوووي حالوة بيقلي كلي: بؾحك ػذر

 ورس:  ػذر قلب رقْت بؾحكة ًضق

 اىت بالك

 متهور بسل الْقار احؾر اىسل بقول اىا: ػذر

 واتهور هموت واىا

 تلبس وزرلت وسكتت اتكسْت ًضق

 ❤�� المقبد ىسل وػذر

 ًارِ مص محتار المقبد يف واقّ ػذر

 !!اػال المقبد يسرل مرة اول!! ايه ييمل

 اووي تارسين الينمة الزم كان: بَيم ػذر

 ازاي هتغرِ الـْقار هيملك واقولها

 زلوقتي

 !!ياػذر؟ ىْسك بتكلم اىت_

 كريمة امه بغوت اتْاجئ ػذر



 الكل ياست الذير ػباح: بهسوء ػذر

 رير ، ياحبيبي الوور ػباح: بحوان كريمة

 يف ايه بتيمل واػال!! ليه ىْسك بتكلم كوت

 !!المقبد؟

 ما ساًة مه المقبد يف اطوٓك مره اول اىا

 !!زي الْيال اطتريوا

 كاىت ًضق ييوي اا اػل ابسا ال: بحرج ػذر

 بس الْقار احؾرلها وجيت تْقر ًايسة

 ايه اًمل ًارِ مص محتاس

 احراج متسوزتص ًضان ميلقتص كريمة

 اما تياىل كب: وقالت بهسوء بغتله ػذر

 اساًسك

 يف  يساًسها وابتسا امتوان بـ بـغلها ػذر

 رلغوا ما وبيس الْقار تحؾير

 تاىية حاجة تسوز ًايس وال حلو كسه ها: كريمة



 ايسك تسلم وهللا ملوكي ٓقار: بمرح ػذر

 الكل ياست

 قويل بس.. حبيبي طر كل مه تسلم: كريمة

 ٓيه رايحيه!! ليه؟ مياىا هتْقروا مص اىتوا

 !!كسه؟

 الضركة رايحيه وًضق اىا: ػذر

 لكه وٓهمواها اىت كب: باستَراب كريمة

 ليه مياك رايحة ًضق

 وقبل ميايا هتضتَل الىها: بتوؿيح ػذر

 وتذقلت تضتَل الزم ًضق ماتيترؿي

 وكيبة ؿييْة طذغية ًضق..  بالواقى

 واىا قوقية جوه محبوسة الىها وزا بسصاجة

 امي يا تييص ًايسها موها تقلى ًايسها

 هتكون الوقت كول هي متقلقيص وبيسيه

 ًيوين جوه



 اىت ما كول ًليها مبقلقص اىا: بثقة كريمة

 حاجة كل تيرِ ىْسي ياػذر مياها

 لمريم وقالت الكسب بتكرهه ًضق!! ياػذر

 كلوا واحوا ًليها بيكصب اللي بتسامح مص

 ايه هيكون ٓيلها رز اًلم هللا ًليها كسبوا

 تبيس مرًوبة اىا حاجة كل ًلي ىقولها لما

 رايْة!! تكرهوا رايْة!! ياػذر ًووا

 سبتها اين تْتكر رايْة!! اػال متغسقواش

 ياػذر اوووي رايْة!! بمساجي

 او يقموها بيحاول لحؾوة ؿمها ػذر

 !!ىْسه يقمه

 حاجة كل هحل اىا متذآيص: بهسوء ػذر

 وًضق كويسة هتكون حاجة كل هللا طاء ان

 ًضق ًوك ُغب اىه وهتيوِ هتيسرك

 موك تسًل ومستحيل كيبه

 !ليه؟ موها ازًل_



 بـ بتبغلهم واقْة اللي ػوت كان كبيا وزا

 أستَراب

 مه كالمهم سميت تكون وقلق اتوتر ػذر

 اىها كموته الهازية مالمحها بس االول

 كالمهم ارر ُير مسميتص

 زموًها مسحت وكريمة بهسوء امه ًه ٓبيس

 تضوٓها ًضق ما ُير مه

 موها لتسًلي قلقاىة ماما ياستي ابسا: ػذر

 جبوة مْيص ًضان

 حؾرتك بجس هههههه!! جبوة: بسهضة ًضق

 مْيص ًضان موك ازًل ممكه ان مْكره

 !جبوة؟

 بتحبيها اىك ًارٓة اػلي: أرتباك بـ كريمة

 !مويه؟ ًرٓتي: ًضق



كيس: كملت وًضق اتوترت كريمة  الحنتي ا

 !!ػح؟ الْقار و ُيرها مبكلص

 ٓيال ػح: ارتياح بـ اتوهست كريمة

 ياطيذة كيبتك يذربيت: لوْسه ػذر

 ٓـ ًيل لو زا!! زي الكسبة ػسقتي ميقول

 !!هيغسقها مص ابتسايئ

 ىْقر ًضان يال كب: ًايل بغوت واتكلم

 الضركة ًلى وموتاررش

 مياىا هتْقر الكل ست: ًضق

 بالّ اىتوا آقروا:  لحؾوها ؿمتها كريمة

 مريم هستوي اىا هوا

_______________________ 

 وػذر بيؽ مى ٓقروا وػذر ًضق

 بأيسة ًضق بيأكل كاليازة



 ػَيرة مص اىا ًلْكره: ارتباك بـ ًضق

كل وبيرِ  لوحسي ا

 ًارِ: ػذر

 !ليه؟ بأيسك بتاكلوي ًارِ اىت ولما: ًضق

 كسه مساجي: ببروز ػذر

 !!وهللا ال: ًضق

 وهللا اه: ػذر

 ررم: ًضق

 سميتك: ػذر

 ميهمويص: مباالة بال ًضق

 !!!زه؟ الكالم قس اىتي: ػذر

 وىع قسة:  بتحسي ًضق

 بالليل حسابوا: بمكر ػذر



 يال طبيت اىا: تسارية حاولت بذوِ ًضق

 ىمضي

 يال: ػذر

 ػذر ًربية ركبوا وكليوا ايسيها مسك

 للضركة واىقلقوا

______________________2 

 ػذر..  السيويف لضركة وػلوا وًضق ػذر

 وسف وماطي ايسيها مه ًضق ماسك كان

 ىنرات..  مكتبة ًلى واريح المواهْيه

 اشا ، وحسس ُيرة مينمها كان ليضق البوات

 واليكس ػذر مى اىها او جمالها مه كان

 بجمال اىبهروا اللي الموهْيه ًلي ػحيح

 حير سؤال ويف..  ًليها ػذر وحسسوا ًضق

 !!السيويف؟ ػذر مى اللي زي ميه! الكل



 مرقباها الييون كل ان حاسه كاىت ًضق

 تكون متيوزة مص هي ، جسا تتوتر رالها وزا

 بيها حس ػذر ، زه بالضكل االىنار محف

 بغله ايسيه بيه بتترًص اللي ايسيها مه

 متذْيص ياًضقي اهسي: وقال بحوان

 مياكي اىا حاجة مْيص

 ، كموها ػذر كالم ، تهسى حاولت ًضق

 !زه؟ بالضكل يهسيها بيقسر ازاي

 ًضق ومياه زرل لمكتبه وػل اريرا ػذر

 ٓالمكتب موجوز ًلي لـقي

 مايقال اقل اللي ػذر بمكتب اىبهرت ًضق

 جسا كبيرة مساحته ان ُير! رائى اىه ًوه

 مه ٓالمكتب بابيه ويف جسا ًجبها السيكور

 ػذر لغوت اىتبهت جوة



 بتيمل هوا اىت رير!! ًلي: استَراب بـ ػذر

 ايه

 ػباح ، االول الذير ػباح قول كب: ًلي

 ًضق يااىسه الذير

 ًلي يااستاش الوور ػباح: ًضق

 الغبح و ياًلي ريييير: بَؾب ػذر

 ارلغع

 كوت ابسا ال: ػذر ىنرات مه بتوتر ًلي

 مص بس كسه موؿوو يف مياك اتكلم ًايسة

 مياكوا اتيضي هاجي الليل بـ ىتكلم وقته

 مرتحلك مص: بضك ػذر

 هترتحلي لوْسك مبترتحص اػال اىت: ًلي

 !!اىا



 طبه وبغوت ؿحكت ًوها ُغب ًضق

 ًايل

 يال بررره اكلى: بَؾب ػذر

 هاىم ياًضق اشىك ًه يازوق تضكر: ًلي

 ؿحكت ًضق ، بيجري المكتب مه وكلى

 ًايل بغوت بس تاين

 بيحغل اللي ًجبك!! وهللا ال: بَيم ػذر

 اووي

 زمه: ؿحكتها توقّ بتحاول وهي ًضق

 اتويه لـ اىتوا ًالقتكم بحب وهللا رْيّ

 اطوِ اياكي ثم ياًضق اياكي: بتحشير ػذر

 طويف ًلي، حتي هوا راجل اي بتكلمي

كي  ايااا



 لو ازاي هضتَل اومال: استَراب بـ ًضق

 يف مص هو ػذر ي رجالة مكلمتص

كلم مالك اىت وبيسيه رجاله موهْيه  ميه ا

 !!!ميه؟ مكلمص وال

 جوزك ياًضق، جوزك اىا: بَؾب ػذر

 تحترميوي والمْروؼ

 اىت!! ياػذر؟ محترمتكص امتي وىا: ًضق

 ًالقة وملهوش ُريب كالم بتقول اللي

كلم ًايسين مص االول مه لو!! ببيؾه  حس ا

 قسام تهوي ىاوي وال ليه هوا جايبوي

 الموهْيه

 اهيوك: بغسمة ػذر

 ايه زلوقتي تغرٓك ميوي اومال: ًضق

 ًايس مص اىا ًضق: ًايل بغوت اتوهس ػذر

 بَيـ بس اىا ابسا، اهيوك



: باستَراب ًضق وسكت، كالمه مكملص

 ليه سكت كمل

 االقل ًلي ياًضق ىتذاىق الزم مص: ػذر

 كلموا ىكمل ىبقا ىروح لما الضركة يف مص

 ايسيها مسك مكتبك اوريكي تيايل وزلوقتي

 مكتب يف موجوزيه اللي مه باب ًوس وراح

 مكتب زا ان اتْاجئت وٓتحه جوة مه ػذر

 بغتله ػذر مكتب جوة ما ىوًا ػَير

 مكتبي زا هو: وقالت باستَراب

 احوا ايه وال ًاجبك مص هو ايوه: ػذر

 حباها مص اىتي حاجة اي ىَير ممكه

 بس اىا كمان جسا وحلو حلو هو ابسا ال: ًضق

 ًلى اىا! ازاي؟ هوا مه هضتَل ًارٓة مص

 مواًيس بتونم السكرتيرة ان ًلمي حس

 ًضان واىا ييوي كسه اليمال بتسرله المسير

كون الزم زه كل اًمل  جوه مص مكتبك بره ا



 اىتي بس حق ًوسك اىتي: بتوؿيح ػذر

 بره تاىية سكرتيرة ويف بيا الذاػة السكرتيرة

 اليمالء هتستقبل اللي هي

 ايه هيمل اىا اومال: ًضق

 اورايق هتونمي هتساًسيوي،: ػذر

 بس االجتماًات ميايا هتحؾري ومواًيسي

 جاىبي هوا واىتي

 اىا ياػذر موك اهرب رايّ اىت هو: ًضق

 بتحبسوي اىك حاسه

 مص ياًضق احبسك ًايس لو اىا: بهسوء ػذر

 واحسة بذقوة القغر بره هذرجك

 اىتي ييوي برجليكي جتيلي اىك ومتوسيص

 بمساجك ميايا

 برجليا جتلك اللي اىا حق ًوسك: ًضق

 ىسماىه: ػذر



 اللي الوحيسة الحاجة زي باليكس: ًضق

 حل قسامي مكوص ان رُم بمساجي ًملتها

 زلوقتي ايه موي مقلوب المهم تاين

 يْهم بيحاول مالمحها بيسرس وهو ػذر

 الجسيس المضروو ورق هتراجيي: ايه ٓـ بتْكر

 ػذر وابتسا اجتماو وًوسىا مهران طركة مى

 ايه هتيمل يضرحلها

_______________ 

 كان السيويف قغر يف ػذر ٓمكتب مساءا

 ًلي ومياه قاًس

 اىت! ٓايه؟ تتكلم ًايس لوحسىا بقيوا ها: ػذر

 كويس

 ياػذر رالع كويس مص: ًلي

 قلقتوي يابوي ايه يف: ػذر



 ياػذر اتجوز ًايسة اىا: ًلي

 !اليروسة؟ ميه هللا بركة ًلى: ػذر

كيس ياػذر متهرجص: ًلي  مريم ا

 و اوآق ممكه اين متذيل واىت: ػذر

 ياًلي ػَيرة لسه مريم! زه؟ الجوان

 كمان اووي وػَيرة

 تيبت اىا بس وٓاهمك ياػذر ًارِ: ًلي

 االقل ًلي رجليا، مه راسي اًرِ ًايس اىا

 اًرِ ًايس بيها ارتباكي ٓموؿوو مريم ٓاتح

 ارتاح ًايس ياػذر ال وال بتحبوي

 مص ومضاًرها ياًلي ًيله مريم: ػذر

! ايه؟ هويمل بتحبك كليت آرؼ ىاؿجة

 ممكه وقتها تَير الوقت مى رايّ اىا

 بس ايه تقغس اىت ًارِ:  ًلي قاكية

 متذيل مااىت زي اووي ػَيرة مص مريم



 ًلي ياجسو 01 او 03 مص سوة 01 مريم

 ىاحيتي مضاًرها اًرِ ارقبها االقل

 هتيمل مبتحبكص كليت ولو: بحصر ػذر

 ايه

 همضي: بجموز ًلي

 !حياتها؟ مه: ػذر

 اتحمل هقسر مص ياػذر حياتكم مه: ًلي

 بس: ػذر

 او! امتي؟ هتكلمها المهم: ًلي قاكية

 االتويه اىتوا او تكلمها كريمة ماما االحسه

 وًضق اىا رقوبتي بيس: بتْكير ػذر

 حس اطوِ مره اول هههههه: بؾحك ًلي

 بيذقب وبيسيه بيتجوز

 هتضوِ ازيك: ببروز ػذر



 بارز: بَيم ًلي

 سميتك: ػذر

_______________ 

 بيؽ مى زايما وًضق ػذر..  بتمر االيام

 بيؽ مه قربوا البيت، ٓـ او الضركة يف سواء

كتر،  مه تاين بجاىب اتْاجئت ًضق ا

 بيكون الضَل يف بيكون لما ػذر، طذغية

 مبتبتسمص مالمحه كمان جسا وجس جس

 ُير مه تْهمه ابتسات الموهْيه، مى تقريبا

 تتيلم اىها كتير ساًسها ػذر! مايتكلم

 جسيسة لسه اىها جسا مراًي وكان طَلها

 لما ًليها بيتيغب ايويم زه المجال ًلى

 حويه هو كسه ُير بيكلمها موهّ اي ياليق

 !!مياها تيامله يف

__________________ 



 وًضق ػذر رقوبة رالظ بكره

 كريمة ، الضركة مه راجييه لسه كاىوا

 ٓالغالون قاًسيه كاىوا ومريم

 الذير مساء:  وًضق ػذر

 ليه كسه اتاررتوا ياحبايبي الورز مساء: كريمة

 ًليكوا قلقتوين ياػذر

 ااااز اجتماًات ًوسىا كان ياكوف وهللا: ًضق

 اىهارزه تيب متوا كسه

 تتيبوا ليه ياػذر ًليك ارس: كريمة

 رقوبتكوا حْلة لو بقي اومال كسا ىْسكوا

 !!!!ايه هتيملوا كوتوا بكره مكوتص

 ًووا ُغب ياامي كتير طَل يف كان: ػذر



 اكليوا حبيبي ًوىكوا يف يكون ربوا: كريمة

 ارلي ما ًلي زش ورسوا هسومهم ُيروا

 اليضا تحؾر سيسية

 اىتي ماتقليي قبل ياًضق استوي: مريم

 لحس اىتي االول للذقوبة ٓستان تذتاري الزم

 !بكره تلبسيها حاجة اي مجهستيص زلوقتي

 رالع ىسيت حقيقي اوووِ: ًضق

 زه الموؿوو

 متقلقيص حاجة كل مجهس اىا: ػذر

كيس بس: مريم  ٓستان مجهس مص ياابيه ا

 زوقها ًلي تذتار هي رليها! الذقوبة

 مجهـ اىا ال: ػذر

 مى اللي هضوِ اىا رالظ: ًضق ققياته

 وهحغلك هذلع واىا اىت اكلى مريم



 واىا قاكيتيوي اىك ًه بييسا: بتريقة ػذر

 !!بتامريوي؟ كاىك بس بتكلم

 ًايساك بس اىا رالع ال!!! اىا: براءة بـ ًضق

 ىاكل ًضان تَير تقلى

كبر هللا! تاكلي قولتيلي اها: بسذرية ػذر  ا

 ميقوله مص بكميات بتاكلي بقيتي ًليكي

 زي بتاكل كوتي هوا ماجيتي اول يرحم هللا

 اليغآير

 اىت ياػذر هللا طاء ما قول: كريمة

 !!ايه وال هتحسسها

 ال ياامي بس ايه احسسها: استَراب بـ ػذر

 بس: ًضق يَيم قاػس وهو وكمل كبيا

 هتبقي كتير زا الوؿى ًلى ٓؾلت لو هي

 الكرة زي



 ثم! الكورة؟ زي ابقي وهللا ال: بَؾب ًضق

 ىاس زي مص رياؿة باليب يوم كل اىا

 ان ٓيه رياؿة بتليبي بقى هوكسب: ػذر

 وبيسيه!! ميايا اليوم كول اىتي! هللا؟ طاء

 اىا! بالكالم؟ ًليا بتلقحي اىتي ازاي ىاس زي

 ىايمة وحؾرتك بالليل يوم كل رياؿة بليب

 وبتضذري

 �� بضذر اىا: بغسمة ًضق

 بتضذري اه: ببروز ػذر

 كاىكم وال ػسًتوين وهي اىت بااااس: كريمة

 ايه هتيمل طوِ ياػذر اكلى ػَيرة ًيال

 اىا وال امي يا بتقروزيوي اىتي: ػذر

 !بيتهيئلي؟

 بقرزك ال: ببروز كريمة



 ياكبير جابهه قغّ: مريم

 ًااايل بغوت ًليه ؿحكت ًضق

 الحبايب ياست طكرا: بَيم ػذر

 اوؿته ًلي وكلى كالمة قال

 جمبها وقيستها ايسيها مه ًضق طست مريم

 ًضق اللي الْساتيه ًلي تْرجها وابتسات

 بكره ٓالحْلة هتلبسه اللي موها هتذتار

 لسه وال جهس اليضا تضوِ قامت كريمة

__________ 

! زه؟ الْستان يف ياًضق رايك ايه: مريم

 0كسه مص روًة

 

 اووي ًريان بس روًة ٓيال هو: ًضق

 جسا وقغير



 وممكه محجبة مص اىتي بس: مريم

 ًازي تلبسية

 مستحيل بس محجبة مص ٓيال اىا: ًضق

 ٓترة بقايل اػال واىا كسه زي حاجة البس

 اتحجب بْكر كبيرة

 �! هتتحجبي بجس: مريم

 هللا بأشن ليه كسه اتغسمتي مالك: ًضق

 هتحجب

 زا زه الْستان هتلبسي مص ييوي: مريم

 اووي حلو

 اوؿـ ٓـ بس هلبسه كبيا ال: ًضق

 ػوت مه واتْسًت كالمها تكمل ملحقتص

 اىتي ًضق يا اسوز ىهارك: الجهوري ػذر

 زي المسذرة تلبسي ىاوية



 بقولها لسه اىا! ايه؟ مسذرة: بذوِ ًضق

 لسه اىا هتكسيب ايه! كلمة وال: بَؾب ػذر

 كبيا ال) لمريم بتقويل واىتي بوزاين ساميك

 االزب وقله المسذرة طَل اسميي( هلبسه

 ارتي مى ومتتكلمص! مْهوم ًوسي مص زا

 مراهقه لسه اىها الحني تاين زي ٓالمسذرة

 ميرٓص ًمران ىاػر لو..  ياكبيرة يااىسه

 هاىم يا هربيكي اللي اىا يربيكي

 تسيقر حاولت بتبكي وهي بتسمى ًضق

 بس ٓيها ماثر كالمة اىه وتبيوله زموًها ًلي

 مقسرتص

 وكبرءها كرمتها جرحت قالها كلمة كل

 يقولها لوْسه سمح ازاي لوْسها واحترمها

 ىنرة بغتله!! زه بالضكل يهوها ازاي زه الكالم

 بغوت وقالت ليه واحتقار الم ىنرة وجيته



 وال تاين ليا اهاىه اي يف: ثابت تذليه حاولت

 رلغت

 بيهوا اىه تقوله مرة لتاين اتتجمس للحنة ػذر

 مص قالها اللي مه كلمة وال قاػسة مص هو

 زي، بالقريقة يجرحها او يهوها ىهايئ قاػسة

 اىها ٓكره كمان جسا وُيران ُيران بس هو

 بيه يضوٓها وحس زه الْستان تلبس ممكه

 كل حرٓيا، قلبه حرقت ست او راجل سواء

 ربيه ٓاكر مص تقريبا اللي قاله اللي الكالم

 مبيقسرش اللي ُيرته ُيرته، ًه ىاتج كان

 ازاي ُلقاىه برزوا هي بس ًليها، يسيقر

 زا الووم قميع تلبس اىها تْكير مجرز تْكر

 قاكى!! ٓستان يكون مستحيل زا اػل

 والسته ػوت طروزة

 زا هببته اللي ايه ياػذر اتجووت اىت: كريمة



 الهاىم اسايل اتجووت اللي برزو اىا: ػذر

 ايه تلبس ًايسة كاىت المحترمة

 ميرٓتص اىا بالله تغسق: بَؾب كريمة

 وال موك اسمى ًايسة مص اىا!! ياػذر اربيك

 قولته اللي اووي كْاية كلمة

! لحؾوها وؿمتها ًضق مه قربت كريمة

 وبكت زا الحؾه مستويه كاىت وكأىها ًضق

 !بقهر بوجى، ًايل، بغوت ًيقت اىهيار بـ

 ًياكها ًلى ًيقوا ومريم كريمة

 وييتصر قسمها يركى ًليه هايه كان ػذر اما

!! زي بالقريقة متبكيص بس مرة الّ

 !!زه بالضكل متتوجيص

 اوؿتها لـ وكليتها ًضق ارست كريمة

 [كريمة اوؿة]



 مريم ، ايسيه بيه راسه وحف قاًس ػذر

 وؿيق بيتاب وبغتله جاىبه قيست

 ايه ًايسة: وبغلها ًايل بغوت اتوهس ػذر

 كمان اىتي يامريم

 ًضق تكلم ازاي ياابيه كسه ليه: بلوم مريم

 قسامي وكمان زي بالقريقة

 الَلف هتجيبوا كلكوا اىتوا هو: بحسة ػذر

 ايه تلبس ًايسة هي مضْتيص ًليا

 ياابيه مبتضوٓص اللي اىت: بَيم مريم

 قومي اقولك!! بقا؟ ابيه ايه ولسمته: ػذر

 احسه قلميه اؿربيوي

 اتويه مص قلم 011 تستاهل وهللا: مريم

 بس



 اىتي مريم: ٓيه يتحكم بيحاول بَؾب ػذر

 ايسي مسيت ما ًمري اتولسيت ما اول مه

 زلوقتي همسها طكلي بس ًليكي

 السىيا بوهت اىت ياابيه بس آهم: بتوتر مريم

 حاجة ٓاهم ومص رالع

 ٓاهميه كب: ػبر بوْاش ػذر

 ٓهم واىه ًضق قالتها كلمة كل قالتله مريم

 مايسمى ُير مه ًليها وحكم ُلف كلمها

 يؾرب ًايس كان حرٓيا ػذر..  اوله مه الكالم

( �وهللا قلم 0111 يستاهل) قلم011 ىْسه

!! ازاي؟ هيغالحها! زلوقتي؟ ايه هييمل

 مص هو كان اشا ازاي تسامحه هيذليها

 ىْسه مسامح

 كب يامريم ياهللا: ًاليه بتوهيسه ػذر

 ليه االول مه مقولتوش



 الققر زي ٓيوا زرلت اىت: بَيم مريم

 حتي ىوقق ميرٓواش

 السىيا بوهت اىا زلوقتي ايه هيمل: ػذر

 رالع

 ػالحها: مريم

 ًارِ مكوتص ُيرك مه بغراحة: ػذر

 !!!ازااااي؟ اػالحها اين الْكرة!! ايه هيمل

_______________ 

 ووارسة قاًسة كاىت كريمة اوؿة ٓـ اما

 بتبكي لسه وًضق ٓحؾوها ًضق

 اللي اىا يابوتي ًليا حقك: بحوان كريمة

 اول مه تربيته هييس بس اربيه ميرٓتص

 زا االزب قليل وجسيس



 زموًها ومسحت ايسيها بيه وطها مسكت

 ٓالسىيا حس مْيص ياًضق متبكيص:  بحوان

 مايقغسش ػذر ػسقيوي زموًك يستاهل

 ُيران بس هو

 حؾرتك كبيا ال!! ُيران: بغسمة ًضق

 ٓاللي يتحكم بيحب بس هو ُلم ٓاهمة

كتر مص حواليه  ا

 مه واىتي ياًضق  ُيران ال: بتاكيس كريمة

كي  متوكريص ًليكي ُيران اىه حاسه جوا

 ىْسك ًلي متكسبيص االقل ًلى

 الَيران: كريمه ًيون مه بتهرب وهي ًضق

 ًضان متجوزين وػذر بيحب بيكون

 هتقوليلي!! ايه؟ ًضان: كريمة قاكيتها

 ػذر ، ياًضق ال هقولك!! ابويا زيون  ًضان

 ابسا كسه مص



 اطميوي!! ليه؟ اتجوزين اومال: بحيرة ًضق

 جوازه سبب منبوكة مص حاجة يف! اىا؟

 ما بيس ورغوػا ابسا مقوى مص موي

 قليله مسه مه ًرٓته اين رُم ػذر ًضرت

 اتجوزين يبقي ما، حس ايل آهمه قسرت بس

 ليه

 ػذر ياًضق، تيرٓيه الزم اللي زا: كريمة

 مياه بارزه رليكي باليوس مبيجيص

 ييوي ازاي!! بارزة: باستَراب ًضق

 الموؿوو ًرِ زلوقتي ػذر زمان: كريمة

 هتلقيه وؿميرة مريم مه بسايته مه

 مققية

 كريمة تضبية ًلي ؿحكت ًضق

 مه ػذر كسه صيمبقلك وهللا اه: كريمة

 ػاحي ؿميرة الحمسلله اللي االطذاظ



 تحت ىْسه مققى شماىه ٓـ اووي وػاحي

 ًليها اتقلي بقي ٓاىتي ويغالحك وهـيومت

 بسهولة ومتتغالحيص

!! بسهولة؟ متغالحص: باستَراب ًضق

 !ليه؟

 الجاية المرة يحرظ ًضان: بتوؿيح كريمة

 ًامل يبقي مياكي ٓكالمة وميتسرًص

 ٓكالمة يْكر ًغبيته ،وقت لسًلك حساب

 ياًضق ٓهماين مايقولة قبل

 ياماما ٓهماكي: بتلقائية ًضق

 كليت اللي الكلمة مه زميت ًيوىها كريمة

 لو هتغسقيوي: بحب ًضق ، بتلقائية

 مص وبتوغحيوي امي حسيتك اين قولتلك

 لو ياماما هقولك ورايح هوا مه ابسا حمايت

 حؾرتك ميؾايقص



 اىتي: اوووي حؾوتها باىها كريمة رزت

 وكبيا ياًضق مريم ُالوة مه ُالوتك

 زي باليكس ياماما قولتيلي لو مايؾيقوص

 جساااا تسيسين حاجة

 اىا ًضق: ؿاهر بذوِ كالمها كملت كريمة

 اا ٓيال اىا ان اقول ًايسة

 � البارت اىتهي استووووووووب

كتب ًارٓة مكوتص التارير ًه بيتصر  وال ا

 كل آكار ٓيها كاتبه كوت اللي الووت كلمة

 بس ومص ققيوها الغَيريه اروايت ٓغل

 تايهه وبقيت ���كمان رموها زول الاا كسه

 البارت �� ايه اًمل ًارٓة مص ٓالرواية

 التارير ًه تيويؽ كويييل

 ❤ ًمتا ٓالرواية رايكم! ٓالبارب؟ رايكم



 وسلقاتكم وتْاًلكم تضجيكم محتاجة

 ��� ُوكم وبابا

 اىهارزة؟ ػذر ًمايل يف رايكم

 ًضق؟ مى كريمة تيامل يف رايكم

 يف رايكم اًرِ وؿروري! للقازم؟ توقياتكم

 � زلوقتي لَاية الرواية احساث

 توالكومو الْوت ومتوسوووووووووووش

 ❤ سالميه زمتم حبيباااايت

__________________2 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 00 الْغل

 3�� ڤوت اًملي بتقري ياللي ياقمر اىتي

!! بسهولة؟ متغالحص: باستَراب ًضق

 !ليه؟



 الجاية المرة يحرظ ًضان: بتوؿيح كريمة

 ًامل يبقي مياكي ٓكالمة وميتسرًص

 ٓكالمة يْكر ًغبيته ،وقت لسًلك حساب

 ياًضق ٓهماين مايقولة قبل

 ياماما ٓهماكي: بتلقائية ًضق

 كليت اللي الكلمة مه زميت ًيوىها كريمة

 لو هتغسقيوي: بحب ًضق ، بتلقائية

 مص وبتوغحيوي امي حسيتك اين قولتلك

 لو ياماما هقولك ورايح هوا مه ابسا حمايت

 حؾرتك ميؾايقص

 اىتي: اوووي حؾوتها باىها كريمة رزت

 وكبيا ياًضق مريم ُالوة مه ُالوتك

 زي باليكس ياماما قولتيلي لو مايؾيقوص

 جساااا تسيسين حاجة



 اىا ًضق: ؿاهر بذوِ كالمها كملت كريمة

 وسكتت اا ٓيال اىا ان اقول ًايسة

 ليه سكتي ياماما كملي: بتركيس ًضق

 ًايسة اه اا ٓيال اىا: ملحول ارتباك بـ كريمة

 اتارر الوقت اىام ًايسة اىا اىام

 هروح رير ًلي تغبحي كب: احراج بـ ًضق

 اوؿتي

 قولتلك مص يابت هبله اىت: توبيد بـ كريمة

 اوؿة ٓـ توامي رايحة! بسرًة متتغالحيص

 ليه؟ ػذر

 هوام اومال: البكاء وطك ًلي بوبرة ًضق

 !!ٓيه؟

 حؾوي وٓـ جاىبي هوا: بحويه كريمة



 بجس: بتلمى وًيون كْولية سيازة بـ ًضق

 ياماما مياكي هوام

 بجس: ًليها تسيقر بتحاول بسموو كريمة

 و ىْسها ٓرزت كريمة..  تيايل ماما ياًيون

 توام اىها ليضق ايسيها وٓتحت بهسوء السرير

! وطوق بلهْة الوساء لبت وًضق ٓحؾوها

 ًمرها ًمرها، كول موه اتحرمت احساس

!! ٓيال امها زي كريمة ان بتحس ماجربته؟

 اىها بتتموي كاىت اللي مياها بتييص

 ىامت يرحمها، هللا والستها مى تييضه

!! يوػْها كالم مْيص بسيازة كريمة ٓحؾه

 لحس بحوان طيرها ًلى بتلمس كريمة

 لـ بغه كريمة..  ىومه سابى ٓـ راحت ماًضق

!! مالمحها مه بتضبى وكاىها اووي ًضق

 ًويها مه ىسلت زمية!! بتحْؾها وكاىها

! حشيه بغوت واتوهست بسرًة مسحتها



 جايه اللي االيام قلبها مه وزًت!! مكسور

 يوسل طياله اللي الحمل وان رير ًلى تيسي

 ًضامها بس...  تيبت الىها وترتاح كتآها ًه

 الووم ٓـ بتروح ًيوىها ويازوب..  كبير ربوا ٓـ

 قامت..  اوؿتها باب ًلى ربف سميت

 وٓتحتت متغحاش ًضق ًضان بهسوء

 ػذر كان الباب

 رير: ُاؿب بهمس كريمة

 !ًوسك! ياامي؟ ًضق ٓيه: ػذر

 ًوسي وهتْؾل ًوسي ايوه: كريمة

 ايه ييوي: ٓيه يتحكم بيحاول بَؾب ػذر

 !ًوسك؟ هتْؾل

 ىايمة ًضق ػوتك واكي: ببروز كريمة

 مكتبي يف ىتكلم تيايل ياامي كب: ػذر



 قيسيه كاىوا وػذر كريمة الوقت بمرور

 ٓالمكتب

 هتْؾل ًضق ايه ييوي اًرِ ممكه: ػذر

 !ايه؟ ميواه زا الكالم! ًوسك؟

 هتْؾل ًضق ياػذر ٓهمته اللي: كريمة

 ما كول مبتحترمهاش اىت ما كول ًوسي

 ًغبيتك ًلى تسيقر مبتيرٓص اىت

 وتيجي بتهوها اىت ما كول ًليها وُرتك

 ابسا هسمحلك ومص ًوسي هتْؾل ًليها

 ياػذر مه هقلقها لو حتى ًضق ٓـ تَلف

 زه الكالم بتقوليلي حؾرتك: بغسمة ػذر

 !اىا؟ ليا

 ٓـ!! ُيرك هوا حس مْيص اًتقس: ببروز كريمة

 اىت ليك ٓيال الكالم



 تبقى والمْروؼ مرايت ًضق بس: ػذر

 اشىك بيس ياامي قولتلك مرة011و ميايا

 وا جوزها اىا وبيوها بيوي متتسرليص

 امها واىا: وطراسة بقوة كريمة قاكيته

 بوتي ًضق!! امها؟ ايه ييوي ًارِ ياػذر

 حتي يجرحها كسه بيس حس الي هسمح ومص

 يأشيها هيحاول حس اي هسمر بكلمة لو

 اىت زا الحس لو حتى: واىهيار ببكاء وكملت

!! حياتها كول طآته هي اللي كْاية ياػذر

 اتحرمت اىها كْاية!! ٓيها واهاىه ؿرب كْاية

! ابوها مياها ًمله اللي كْاية! امها مه! موي

 ًليها وتكمل اىت تيجي كله زا بيس مص

 ابسا هسمحلك مص ياػذر هسمحلك مص

 ميايا تبقى اىها اطوٓها اين ماػسقت اىا

 اين ريحتها واطم احؾوها اين واحس ٓبيت

 ياػذر احميها اقسر



 بكت كريمة وؿمها موها قرب بحسن ػذر

 كاىت كريمة الوقت بمرور اىهيار بـ حؾوة ٓـ

 طوية هسيت

 اىتي ًليا حقك ًياـ كْاية كيب: ػذر

 بحبها مص ال!! ايه قس ًضق بحب اىا ًارٓة

 بذاِ اىا ااشيها مآكرت ًمري بيضقها اىا

كتر ًليها  بيحغلي ًارِ مص! ىْسي مه ا

 اًغايب بْقس ًليها بالَيرة بحس لما ايه

 مه اوًسك بس موي بيروح حرٓيا ًقلي

 ُيريت ًلى اسيقر هحاول زي اللحنة

 اطوٓك ًايس مص بس ٓاًغايب هتحكم

 وًس ًضق اشي واحس وكل تاين زي بالحالة

 ومتلت تالت حقها هذس موي

 ايه قس بتحبها اىت ًارٓة اىا: بيياـ كريمة

! سوة22 موها اتحرمت اين قسر بس ياػذر

 ػور ُير ٓيهم مضْتهاش ياػذر سوة22



 رقوة اول ، ليها كلمة اول مياها ميضتص

 مياها ميضتص مسرسة يوم اول ، تمضيها

 ياػذر اوي كتييرة حاجات

 تيوؿي هللا وباشن كتيرة جاية االيام: ػذر

 وتيوؿك وتيوؿيها مياها ٓاتتك حاجة كل

 ػسقيوي كويسة هتكون حاجة كل.. 

 ياػذر كويسة هتكون حاجة مْيص: كريمة

 كلوا ًووا هتبيس امها اين تيرِ لما ًضق

 ًليها ربيوا ًضان هتغسقوا مص اىت حتى

 اين ًرِ ىاػر ولو: برًب وكملت االول مه

 ٓيا ييمل ممكه اتذيل قازرة مص ًايضة

 ايه ًضق وٓـ

 واحس ارر زا**** الـ ىاػر: بَؾب ػذر

 اللي الرًب اطوِ او موه تذايف ممكه

 راكري ًضان امي!! بسببه زا ٓييوىك

 ٓيا بتثقي مبقتيص وال موجوز اىا اكموي



 زا ياػذر ٓيه بثثق اللي الوحيس اىت: كريمة

 ويَْرلها يرحمها هللا الوحيسة ارتي ابه اىت

 بحبك اىا ييلم وربوا زي ٓالسىيا سوسي اىت

 مذلْتهوش اللي ابوي اىت ايه قس

 يرحمها هللا:  بتوهيسة ػذر

 كْاية امتي ليضق هوقول احوا كب: كريمة

 كسه لحس كسب

 الذقوبة حْلة بيس: بتْكير ػذر

 ياػذر هتغسقوا تْتكر: بذوِ كريمة

 ربوا هللا طاء ان هتغسقوا: بأمل ػذر

 بقا وزلوقتي هللا طاء ان مياىا هيقّ

 يوم بكره وراىا توامي تقومي الزم الكل ياست

 كوييييل

 رير ًلى تغبح: كريمة



 الذير اهل مه واىتي:  ػذر

 و راسه وسوس قيس وػذر توام كليت كريمة

 ياترى: وقال مسموو بغوت اتوهس المكتب

 هتغسيق ياًضق ايه هتكون ٓيلك رزت

 االول اػالحك ااقل ًلى الزم! حغل اللي

 هيبقي مص ماهو الحقيقة مااقولك قبل

 !كله مه

______________ 

: الْيس برواياتيى الذاظ جرويب اسم]

 اتموي ، �(طام) طيماء بقلمي روايات

 [�❤وتسًموين ليه توؾموا

______________ 

 ًضق رقوبة يوم) السيويف قغر يف ػباحا

 (وػذر

 بيْقروا متجمييه كلهم كاىوا



 ًضق يا بقا رالظ: ليضق بهمس ػذر

 الكالم مه كلمة اي ماقغس وهللا ًليا حقك

 تلت ٓاكر مص حتي اىا زا قولته اللي االهبل

 قولتله اللي الكالم تربى

كل وكملت ببروز بغتله ًضق  ُير مه ا

 ماترز

 لما اووي ًيب ٓكرة ًلى: بَيم ػذر

كلمك آؾل  ًليه مترزيص واىتي واحيلك ا

 ًليه مرزتص ًضق وبرزو

 يااابت اىتي: سميه الكل ًايل بغوت ػذر

 ايه قولوا احوا ػذر: بتحصير كريمة

 مريم بكلم اىا: مغقوية ابتسامه بـ ػذر

 سرحاىه هي بس

 حاجة ًايس ياػذر ىيم: اىتباه بـ مريم



 يارتي سالمتك ًايس: بَيم ػذر

 ياًضق بليل ايه هتلبسي: ليضق مرييم

 ايه هتلبسي يابوتي ػحيح: كريمة

 اي هلبس ياماما ًازي: مذبياه بحسن ًضق

 ًوسي مه حاجة

 اللي زي ميه: ٓييوىها مركس وهو بهيام ػذر

 ػذر حرم هاىم ًضق!! حاجة؟ اي تلبس

كيس السيويف  هيحغل مص ا

 هوسل الْقار بيس: بهسوء وكمل كريمة لـ بع

 وست يامغر الكبربوتيكْيكي وًضق اىا

 ًايساه هي اللي تذتار البوات

 هروح اين قالك اللي بقا وميه: بَيم ًضق

 ٓحته مياك

 ياماما ػح امي: بثقه ػذر



 تروحي الزم ياًضق ايوه: بحويه كريمة

 ومتوسيص ياروحي ييجبك اللي تجيبي

 امبارح قولتهولك اللي الكالم

 ايه قولتلها: بْؾول مريم

 هبقى تكبر لما! ومتسًليص اقولك: كريمة

 اقولك

 وكبيرة كبيرة اىا ٓكره ًلى بقا يووووه: مريم

 كمان جسا

 واؿح ماهو: بتريقه ػذر

 ياابيه اىت حتى: بسًل مريم

 اىتي ايه روح: راسها مه وباسها قرب ػذر

 لسه برزو بس: يَنها قاػس وهو وكمل

 ػَيرة



 موك زًالىه اىا بقا كسه وسى كب: مريم

 ازاي هتغالحوي وريوي

 ٓاىا موي زًالىه اىك بقا امممممم: ػذر

 ًايساه اىتي اللي الْون موؿوو ىاجل بقول

!! زًالىه؟ اللي زي ميه: بتحؾوه وهي مريم

 ياقلبي مياك بهسر اىا زا رالع ال اىا

_______________ 

 ػذر مى راحت ٓيال ًضق الوقت بمرور

 الماركات شات المالبس لبيى مكان الكبر

 ٓستان تذتارلها ًضان اليالمية

 باطا ػذر اهال: المحل ػاحبه سوزان

 بحؾرتك ىور المكان

 كلبته هاىماللي سوزان متضكر: بهسوء ػذر

 حغل



 جاهس طيء كل يآوسم كبيا: بيملية سوزان

 وبغت يواسبها اللي تذتار الهاىم بس ىاقع

 ياهاىم ميايا اتْؾلي: وكملت ليضق

 تسرل مره اول زي بتوتر لغذر بغت ًضق

 حاجة تذتار اػال مره اول زه زي مكان

 هي كاىت ابيها زوجه ىريمان زايما!! تلبسها

 تيترؼ اػال وممووو لبسها بتجبلها اللي

 !!حاجة ًلي

 هستواكي اىا مياها روحي: بقمئوان ػذر

 ًليكي هضوٓها هتقسيها حاجة واي هوا

 ُير مه اػال اىتي: وقاحة و بهمس وكمل

 قمر حاجة

 رلى وزا االكْال زي ٓاالرؼ زبسبت ًضق

 اتحرجت ًضق بتيجب بغتلها سوزان

 مياها وراحت



 كتيييير ٓسلتيه جربت وًضق بيمر الوقت

 ٓواحس ًيب يقلى طوية كل ػذر بس اووي

 زا ال اوي واسى كويل زا قغير ال يقولها اللي

 اىها لمرحة ماوػلت لحس وهكصا ؿيق

 هتؾربه

 اىا تاىية حاجة هجرب مص اىا: بَيم ًضق

 هَيرة ومص ًجبوي زا والْستان تيبت

 4�( ًضق رقوبة ٓستان)

0 

 الاا بالصات زا الْستان: بَيرة ػذر

 يتكلموا وسابتهم بهسوء اىسحبت سوزان

 براحتهم

 الْستان هللا طاء ان ليه: بحيرة ًضق

 اهو ومقْل وبكم كويييل



 اىا زي الرقبة اومال زا مقْل زا: ػذر

 ازاي طايْها

 بتتلكك اىت ًلْكره: باحراج ًضق

: برقة رسوزها ًلى وبيملس موها قرب ػذر

 حس ممكه ان متذيل مص اىا اه بغراحة

 الماليكة طبه كسه، قمر واىتي يضوٓك ُيري

 ياًضقي

 زًالىه اىا ًلْكره: حسه ًه شايس بذجل ًضق

 متكلمويص سمحت لو موك

 ًلى ًايل وبغوت قلبه مه ؿحك ػذر

 بوت كاىها و حسسته ًضق كْولية

 قلب رقْت ؿحكة ، ابوها مه بتضتكي

 ػوت مه بيرٓر قلبها ان حست ًضق،

 ؿحكتة



 كل مه اسّ ياًضق اسّ اىا: بهيام ػذر

 اي مه اًتصرت ما ًمري اىا ًلْكره قلبي

 رليكي ياًضق حس اي ُير اىتي اىتي، اال حس

 زي الواس ُير بالوسبايل اىك ومتاكسه ًارٓة

 تاىية كْه ٓـ كلها والسىيا كْه يف اىتي كلها

 السىيا، ُير زىيا ٓـ اىها تحس رلها كالمة

 مبيكصبص ٓكالمة ػازق هو ايه از حست

 ٓيه هي اللي مه ٓاقت ، ابسا

 زا الْستان هلبس المهم:  ارتباك بـ ًضق

 اووي حبيته اىا ايه وال

 بضركيه بس: بمكر ػذر

 كمان ًليا هتتضرـ وهللا ال: بَيم ًضق

 ٓستان طويف حرة اىتي رالظ: ببروز ػذر

 ُيرة



 ارلع رليوي طروكك قول يووووه: ًضق

 ررم زاىت بهس وكملت

 حاجة او: ميلقص بس سميها ػذر

 امبارح حغل اللي و تسامحيوي

 والتاين: ًضق

 سامحتيوي اىك كسه مه آهم: ػذر

 تاين ًملتها لو بس سامحتك: بؾيق ًضق

 هسكتلك مص ػسقوي ياػذر

 ييوي ايه هتيملي: بتسلية ػذر

 هتيرِ وقتها: بمكر ًضق

: جسا احرجها وزا طسيس بأًجاب بغلها ػذر

 زي ًايسك واالرير التاين الضرـ المهم

 تبوسيوي كسه الضاكرة



!! اتجووت؟ اىت ػذر!! ابوسك: بصهول ًضق

 زا الكالم جستي ًلي هيحغل مص كبيا ال

 ىروح يال هيتباس وال هيبوس حس مْيس

 اقليي رالظ: ببروز ػذر

 اىت �� اقلى ًايسين االزب ياقليل ااه: ًضق

 !!ليه؟ كسه وقح بقيت

 زا: بتقاومة وهي اووي بيحؾوها وهو ػذر

 اىتي مياكي ومتربتص االزب وقليل وقح اىا

 ياًضق وبس

 هتموتوي ازم يابوي ابيس: ًضق

 االول بوسيوي: ػذر

 لو ػذر: طسيس ورجل باحراج ًضق

 ًوي ابيس كسه كْاية سمحت



: موه بتهرب اللي ٓييوىها مركس وهو ػذر

 وًس وهبيس بوسيوي

 ًيوىك ُمؽ كب: بأستسالم ًضق

 مسكت ًضق ، ًيوىة ُمؽ اىتغار بـ ػذر

 حاسس بقى جسا موه وقربت برقة وطه

 مسكت ًضق واحسه ومره اىْاسها بسذوىه

 مه ػذر قوتها بكل وًؾته بسواىها رسه

 وٓتح ما ىوًا بيوّ ًوه ًضق بيس الغسمة

 اىتي اللي ايه: بصهول واتكلم بغسمة ًيوىه

 !!زا؟ ًملتيه

!! بوسيوي؟ قولتلي اىت مص: ببراءة ًضق

 تاين ايه ًايس اهو بوستك

 ًضان يهسى بيحاول اىْه مه بيتوْس ػذر

 جسا ًضق قلق مونرة ًليها، متيغبص

 !!ليؾربها ورآت



 ويال هسومك تَيري تروحي احسولك: ػذر

 ىمضي

 مص ييوي: البكاء ًلي اوطكت بورة ًضق

 �� الْستان هارس

 لو ًارٓة بس يارتي هوارسة: بَيم ػذر

 الحْلة يف واحوا واحسة لحنة ًوي بيسيت

 !!هوْذك؟ ايه ييوي ًارٓة ياًضق هوْذك

 حاجة تيمل تيرِ وال: بَرور همست ًضق

 !حاجة؟ بتقويل: ػذر

 رالع ال!! اىا: ًضق

_____________ 

 البيت روحوا وػذر ًضق الوقت بمرور

 ٓريق مجهسلها ػذر بان ًضق اتْاجئت

 وكل بتاًها والميكاب بضيرها يهتم كامل



كتر واتْاجئت تحتاجها ممكه هي حاجة  ا

 اتيملت اللي والتحؾيرات القغر بضكل

 ومتشيه روًة كان القغر..  الحْلة ًضان

 ريال وحاجة بالورز

________________ 

 ًضق اللي ٓالوقت ٓكان ػذر ًوس بقى اما

 التجهيسات كل ان بيقمه كان ٓيه بتجهس

 ًلي ومياه تمام

 ايه ٓيك اىت: بضك ًلي

 !؟ ايه يف حاجة مْيص: ػذر

 حاجة ٓيك كويس ًارٓك اىا يابوي: ًلي

 مه زًالىيه ومراتك اىت! كبييية مص

 بيؽ؟



 اىك كويس: رْيْة ابتسامة بـ ػذر

 ًلى ٓيا اللي كليت كوت اسمها مقولتص

 جتتك

 ياػذر مالك متتهربص تمام ههههه: ًلي

 كل ليضق هوقول اىهارزه: بتوهيسة ػذر

 حاجة

 زي الحكاية و اووي بسري مص: ًلي

 متيلقتص! محبتكص لسه ًضق! ياػذر؟

 هتسيبك تيرِ لما ولالسّ بيك

 مص تسبوي يمكه ال ًضق: بتملك ػذر

 اقولها الزم بس تسبوي، اىا اػال هسملحلها

 موي زًلها محبتويص لسه اىها ورغوػا

 بتحبوي، كاىت لو كتير وااقل اهون زلوقتي

 متاكس اىا الحقيقة وًرٓت تحبوي لما الىها

 كوت اين هتحس تسامحوي يمكه ال اىها



 بجس بحبها واىا الحب ًلي وبمثل بذسًها

 ُيرها مه حيايت اتذيل مقسرش ياًلي

 هيبقى كله متقلقص هللا طاء ان رير: ًلي

 تمام

 هللا باشن: ػذر

 !ايه؟ ًاملة كريمة وماما: ًلي

 و بتضرِ اللي كريمة ًلى بيبع وهو ػذر

 بس مرًوبة اىها اقولك اقسر: القباريه

كتر متبيوص بتحاول  هي ًليها رايّ حس ا

 اىا حاجة جرلها لو هي متذيل مص اىا ياًلي

 وبس رالتي مص حآم كريمة!! ايه هيمل

 ليا ربوا تيويؽ زا مذلْتويص اللي امي ال

! وماتت موها اطبى ملحقتص اللي امي ًه

 الليايل وسهرت جاىبي وقْت اللي زي

 اىت السيويف ػذر مابقيت لحس وطجيتوي



 ًمرها! ايه قس بحبها اىا متذيل مص

 زايما اكالقا ارتها ابه اين ًلى ًاملتوي

 كالمها ًلي ًضق مه رايّ ابوها طيْاين

 ًضق ًلى ورايّ امي هيجرح متاكس اللي

 امها كريمة ان تيرِ لما

 ازاي اتغرِ ًارِ مص الوع يف واقّ

 سيقريت ان تذرج االمور قلقان

 حاجة كل هللا ًلى رليها:  بتضجيى ًلي

 ًلى حمولك ارمي هللا باشن كويسة هتكون

 هللا

 بالله وىيمة: ػذر

 ملبستص لسه وحؾرتك ىتكلم قيسىا: ًلي

! هوا حاجة بكل ههتم وىا يابيه اجهس اكلى

 ػحآييه؟ ًازم اىا ػحيح وقويل



 الحْلة هيسرلوا ػحآييه مْيص ال: ػذر

  ،اىا الْيال بره هيكوىوا ػحآييه يف بس

 اجهشبقا هقلى

_____________ 

: الْيس و بروايايت الذاظ جرويب اسم]

 اتموي ، �(طام) طيماء بقلمي روايات

 [�❤ وتسًموين ليه توؾموا

____________ 

 مص احوا! ايه؟ ىيمل هواك هوروح

 يقرزىا السيويف ػذر ًايسة وال ميسوميه

 ميسواش؟ واللي يسوى اللي قسام

 بوتها مايا لـ ىريمان قالته اللي زا

 ًايسة زي الحْلة ىحؾر الزم: ببروز مايا

 يقرزىا ميقسرش واػال ازاي بيياملها اطوِ

كيس االًمال رجال قسام  يف هيكون وا



 اليروسة اهل اىوا ومتوسيص ػحآيه

 ايه وال موجوزيه هوكون ٓاكيس

 اهل اىوا بما بس حق ًوسك: ىريمان

 وال زي الحْلة يحؾر الزم ىاػر ٓـ اليروسة

 ازاي ىاػر هوقوى بس الضك هيثير وجوزىا

 وال كبريت اىتي يامامي ايه تؤتؤتؤ: بمكر مايا

 اوىكل ًلى رالع تأثير ليكي ومبقاش! ايه؟

 !ىاػر؟

 ىاػر! كبرت؟ اللي زي ميه ٓضر: ىريمان

 او بمساجة هيحؾرها ييوي الحْلة هيحؾر

 او: مايا

 برزو بمساجة او: بمكر ىريمان

 ههههههههه: مايا

 �( سمممم زمهم)



 � البارت اىتهى رالظ بس

 كسه يجوا ًضق ام كريمة ان توقيوا اللي كل

 � كسه يجوا رالتها اىها توقيوا اللي وكل �

 ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم ❤�

 ، وًلي وػذر وًضق كريمة ِ رايكم �

 ❤�� الضذغيات ٓكل رايكم اقولكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  رٓيو اطوِ ًايسة! ؟� ًجبتكم جملة ا

 ��� اموت ما قبل الرواية ًه

 اشىكم بيس ممكه تم بتكتب اللي الواس

 اللي وكل اىتوا بلييييس ٓالحلقة رايكم تقولوا

 كل والوضر الكتابة قيس الرواية ❤�بيقروا

 ومتوسوش ❤ 6 الساًة ورميس اتويه

 �بليييس للحلقة ڤوت يملوات



_______★_______0 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 02 الْغل

 ٓوت اًملي ياقمر اىتي ايوه بسسس بسس

 ❤� وكوموت

 الجسيس الَالِ ِ رايكم الْغل وقبل

 بيه واستمر ❤� تغميمي مه � للرواية

 1ُالِ؟ باول آؾل وال الرواية لبايق

0 

 ىروح الزم تْتكري ييوي: ىاػر

 وزي ىروح الزم كبيا: ماكر بسلى ىريمان

كيس ماقولتلك  رجال ملياىه هتكون الحْلة ا

 مياك يضتَلوا هيتموي الكل وكبيا اًمال

 السيويف ػذر حمى اىك ييرٓوا ما بيس وزا



 ارر مه رسرتها حاجة كل ترجى تقسر ووقتها

 والبؾاًة السيويف ػذر ما ًملتها ػْقة

 كان الجسايئ الضرـ ًارِ ماىت وزي اتحرقت

 كسه ًضان ياىاػر مميكص واىت! ايه؟ قس

 !ليه بيتها اىك االػح او لغذر ًضق جوزت

 بيتهالوا اين ابسا ىسمان مص: بحقس ىاػر

 الضرـ مبلٍ ميايا كان لو حتي ػسقيوي

 يتجوزها ًليه ًرؿت برزو كوت الجسايئ

 ٓلوسه ًه يتوازل اىه قغاز

 حتي زي ًضق بتكره كسه قس:  بمكر ىريمان

 وال ٓاكرها لسه!! كريمة! قلبك حبيبة بوت

 ىسيتها

 ٓاكر لسه هوساها وال ىسيتها ما ًمري: ىاػر

 كالمها، وكريقة ؿحكتها! تْغيلها كل

 بَؾب وكمل موها جوازي ليها، حبي ػوتها

كتر ٓاكره اللي بس: وكره  لسه ليا رياىتها ا



 مص تاين واحس حؾه ٓـ وهي ػوزتها

 كوت اللي ومه موي رحامها الموت! مْرقاين

 لسه واللي بوتها ٓـ ًملته واللي ٓيا هيمله

 امها شىب ًه بتكْر! ٓيها هيمله

 ياىاػر ايه ًلى ىاوي: بضك ىريمان

 كل ًلي ىاوي: مغقوية ابتسامه بـ ىاػر

 رير

_______________ 

 جهست رالظ كاىت ًضق كريمة ُرٓة يف

 امومي بحوان ًضق بتحؾه وهي كريمة

 حول وال هللا طاء ما هللا بسم: زامية وًيون

 بارزه ًيوي ياًضق القمر زي بالله اال قوة وال

 الييه مه يحميكي ربوا ياحبيبتي ًليكي

 ياًضق اوي حلوو طكلك بجس: مريم

 ًليكي تحْه بجس رهييييب والْستان



 !حلو؟ طكلي بجس: متوترة ابتسامة بـ ًضق

 تقويل اىتي زا! وبس؟ حلو: بحوان كريمة

 ياًضق تجووي مكاىك اققيس وىا قوم للقمر

 للتغايب اراِ ابذرك الزم اىا: بمرح وكملت

 بالييه

 ياماما للسرجازي مص: بؾحك ًضق

 الباب ًلى ربف ػوت كالمهم ققى

 ميه: كريمة

 ًسل) المواميه اىا: الباب ورا مه ػذر

 (❤� ياروايت

 ؿحكوا ومريم ًضق

 اتْؾل: ابستامة بـ كريمة

 المياصيم لسه وال رلغتوا: بهسوء ػذر

 ًيوىه لما مكاىه اتجمس..  وااا يـوػلوا ابتسوا



 رقْت حرٓيا! ًضقه..  ًضق ًلى وقيت

 كريمة..  الماليكة طبه كاىت ، اىْاسه

 الوؿة بره وررجوا ايسيها مه مريم مسكت

 الؾيوِ استقبال بحجة

 بسم: اىبهار بـ وقال ًضق مه قرب ػذر

 يوم ٓـ هيموتوي جمالك هللا طاء ما هللا

 ، ياًضق

 حقيقة متكوىيص اىك لسرجة جميلة اىتي

 ، حسه ًه شاز بذجل لالرؼ بغت ًضق

 تبغله ًضان راسها رٓى بويومة ػذر

 هيقلى كان قلبها ًضق ، راسها وباس وقرب

 بيذلوها ليها وىنراته كالمة  مكاىه، مه

 امان ، ًاطتها ما ًمراها بمضاًر تحس

 وحلوه كتيرة مضاًر واكمئوان وراحة

 ابتسمت ػذر ، وبس هو وجوز ٓـ بتحساها



 قلبها مه اببتسامة ػآية، ابتسامه ليه

 ياػذر طكرا: بذجل وقالت

 وبْؾول ههره ورا حاجة مذبي ان اىتبهت

 ايه مذبي اىت هو:قالت

 احراجها وزا ًايل بغوت ؿحك ػذر

 جسا وكسآها

 واحسه لـ هسيه زي اممم: ابتسامه بـ ػذر

 رقّ اىهارزه جمالها القمر زي ايه بس كسه

 ميه؟؟ هي ًارٓة! كسه رقّ قلبي

 ميه:  ورجل بهمس ًضق

كيس: بيبث ػذر  كبيا امي ا

 هتمضي وكاىت وُؾب بَيم بغتله ًضق

 ماىيها بس



 كسه اوي متسًليص رالظ: بؾحك ػذر

 حس يف هو اىتي ليكي هسيه ياستي زي

 ُيرك قلبي راكّ

 ػذررر: حسه ًه شاز بذجل ًضق

 ًيوىه: بيبث ػذر

 االزب قليل اىت: باستسالم ًضق

 ورا مه ًلبه كلى ، ًارِ: بؾحك ػذر

 ًضق قسام وٓاتحها ههرة

 رايك ايه اممممم: ػذر

3 

 ورقيق ياػذر جسا جميل هللا: اىبهار بـ ًضق

 اقبله هيوْى مص لالسّ بس اووي

 هللا طاء ان بقا ليه: بتيجب ػذر



 اجبلك الزم قبلتها لو الن: بتوؿيح ًضق

 لله واليبس هسيتك مستوى ٓوْس هسيه

 مئضْره

 زه الكالم ايه مئضْرة؟؟!! ايه مئـ: ػذر

 هسيه مص اػال هي ًبف بقلي وبيسيه

 هو وال طبكتك ياستي زي الحريف بالميوي

 !!طبكة؟ ُير مه رقوبه ٓيه

 طكلها زي بس مْيص ال: بذجل ًضق

 او موي ؿاًت آرؼ ياػذر اوووي ُاليه

 اىا ايه هيمل حاجة حغلها او اتققيت

 ساًتها

 كل بيه ما ايسيها بيبوس وهو بهيام ػذر

كي: كلمة  ًضقي يا ٓيا باللي السىيا ٓسا

 كالمة مه طسيس بذجل حست ًضق

 االرؼ يف وبغت وىنراته



 ػَيرة ًلبه كلى حالتها مالحم وهو ػذر

 زا هتلبسي: قال وبمرح وٓتاحها جيبه مه

 محاؿرة؟ هتيمليلي وال كمان

 هيمل مص ال: بهسوء ؿحكت ًضق

 كتير بجس ياػذر اوي كتير زا بس محاؿرة

 ًليكي تَلى حاجة مْيص: بتاكيس ػذر

 البسهملك ًضان ويال كالم وبقلي

 والسبلة الذاتم ولبسها ايسيها مسك

 

 زوقك ياػذر جسا حلويه: بذجل ًضق

 جميل

 ارتارتك مص كبيا: ػذر

 هووسل مص ايه كب: بذجل ابتسمت ًضق

 !هوا؟ هوبات وال



 يال يالمؾة هووسل: ػذر

 ًضق ورقة بجمال اىبهر الكل الحْلة ىسلوا

 ينهر مره اول اللي بؾذر اىصهلوا وكبيا

 او االًمال رجال سواء حس اي قغاز

 الغحآيه

 وػذر بيضق بيرحب كان الكل الوقت بمرور

 الوقت كول وػذر حلو كان الحْلة جو

 لحنة مسبهاش ًضق ماسك

 ٓكره ًلى هتوه مص اىا: بهمس ًضق

 ليه كسه الوقت كول ماسكوي

 مص وقولتلك االول مه طركي زا: ػذر

 زه الْستان هتلبسي بسل هسيبك

 ػح؟ بتياىسين اىت: بَيم ًضق



 اىك القبييي وبيسيه وهللا ابسا: بحوية ػذر

 رقوبتوا زي الوقت كول ميايا واقْه تكوين

 ىسيتي وال

 بقا اوووِ: ًضق

 كسه القمر زي واىتي متوْوريص: ػذر

 ىرقع تيال كب: ًضق

 !وهللا قويل: ػذر

 وهللا وهللا: بمرح ًضق

 يتْؽ زا المهرجان لما: مكر ابتسامه بـ ػذر

 � وىع واحسه ًلى ايه بس هرقغك

 ًارِ االزب قليل اىت بجس بجس: بَيم ًضق

 االزب قليل ايه ييوي

 ايه ييوي: ببروز ػذر



 ميرٓتص كريمة ماما ييوي: بَؾب ًضق

 تربيك

 ليهم اىؾمت اللي كريمة ػوت بـ اتْاجئت

 وًلي ومريم هي

 ياًضق ًليكي ارس: مغقوى بحسن كريمة

 اربيه ميرٓتص اىا

 اىا اا مقغسش اىا ياماما ال: ارتباك بـ ًضق

 اا ييوي

 ٓيال اىا حق مياكي بس: بتاكيس كريمة

 زه الولس اريب ميرٓتص

 ولس ًلي كبرت اىا مص ياامي ايه!! ولس: ػذر

 !ايه؟ وال زي

 ايه: كريمة

 باىيه ٓراج: ًضق



 ايه؟: ػذر

 وكراتيه طيبسي: ًضق

 وهللا ال: بَيم ػذر

 وهللا اه: ًضق

 قاكيهم ًليهم ؿحكوا وكريمة وًلي مريم

 ًضق ػوت

 بابا: بغسمة ًضق

 لميت وزموًها مكاىها اتجمست كريمة

 ًضق جواها اترززت كلمة! الوهاية ٓيويها

 لغذر بغت! موها هتتحرم! تاين ًوها هتبيس

 برًب حرٓيا

 واحس احتمال يف كان لو..  بيجس بغلها ػذر

 ٓـ وتسميهم تغسقهم ًضق ان ٓالميه

 راح زلوقتي



 ٓيه هو ػذر: حالتهم مه استَراب بـ ًضق

 كسه اػْر وطك اىتي ياماما مالك مالك؟

 ليه

 مه جاي هو وال بابا ًسمت ياػذر اىت هو

 ايه يف!! ومايا؟ ىريمان مياه كمان زا ىْسه

 ػذرر! ًليا؟ يرز حس ياجماًة

 ًارِ مص ميسمتهمص اىا ال ها: بتوتر ػذر

 جابهم اللي ايه

 اا اىا ياػذر الحقوي: بهمس كريمة

 ًليها واُمى كالمها مكملتص

 مامااا:  الوقت ٓوْس ومريم ًضق

 طالها االرؼ ًلى ماتقى قبل لحقها ػذر

 قسر وحاول اوؿتها ًلى بيها وكلى ايسيه بيه

 وًيلته ًمران ىاػر ًه وطها يساري االمكان

_____________ 



 ًلى بهسوء حقها ػذر ، كريمة ُرٓة يف

 مْيص لالسّ بس يْوقها وبيحاول السرير

 موها استجابة اي

 ياػذر بالسكتورة اتغل: بتوتر ًلي

 ايه مستوي ازم يابوي اتغل: بَؾب ػذر

 اللي ايه ياابيه مالها ماما: بكاء بـ مريم

 حغالها

 متذآيص: بحوان وؿمها موها قرب ػذر

 ؿَقها بس هتاليق كويسة هي ياحبيبتي

 متذآيص اهسي حاجة وال وكي

 يقموهم وبيحاول لحؾوه كمان ًضق ؿم

 مص: واكي وػوت بَؾب وقال ليلي بع

 اًتصر! حس اي ، ياًلي الْيال يف حس اي ًايس

 ، اىتهت الحْلة رالظ الموجوزيه كل مه

 ليه كسه اتاررت زي السكتورة وطوِ



 اىت طوية اىت اهسي بس حاؿر: بهسوء ًلي

 (وًضق مريم يقغس) صيازة بتذوٓهم كسه

 اال قوة وال حول ال_________________

 0بالله

 يف مجتمييه كلووا ًمران ىاػر بيت يف اما

 الغالون

 ًضان ًليا وتسين تسين ٓؾلتي: بَؾب ىاػر

 رحوا حغل اللي ايه االرر ويف الحْلة ىروح

 !الْاؿي؟ ًلى وجيوا

 ان اًرِ كوت ييوي اىا وهو: بَيم ىريمان

 هوا مه زرلوا يازوبك احوا زا هيحغل؟ زه

 كاىها وال هوا مه ًليها اُمى امه الهاىم

 !!مستوياىا



 والكاىها حق ًوسك يامامي ٓيال: بتْكير مايا

 ييوي حغل اللي اووي ُريبة!! مستوياىا

 كسه ٓجأة تيبت ػذر مامت ازاي

 واُمى كبيرة ست! حاجة وال ُريبة وال: ىاػر

 رُي بقلوا! ايه ًوسها ًياىه اًلم هللا ًليها

 اىام كالى اىا بقا

 رير ًلى تغبح: ػْرة ابتسامه بـ ىريمان

 وهحغلك طوية ياحبيبي

 اوؿته وكلى وسابهم بسذرية بغلها ىاػر

 ىروح اىوا االػول مص مامي: ىريمان لـ مايا

 ػذر مامت ىسور

 يف بوموت واحوا ياقلبي ػح: بمكر ىريمان

 ههههههههه االػول

________________ 



 موجوزة كاىت السكتورة الوقت بمرور

 كان ؿَقها وٓيال كريمة ًلى وبتكضّ

 االُماء سبب اللي وزا جساا واكي

 ترتاح اوؿتها تروح مريم مه كلب ػذر

 يف ومبقاش المياصيم ػرِ ان بلَه وًلي

 بيته كريمةروح ماما ًلي اكمه ما وبيس حس

____________ 

 مياها هْؾل اىا ياًضق ىامي ازرلي: ػذر

 متقلقيص

 مص اىا ياػذر ايه حغلها هي: بسموو ًضق

 اين ماػسقت اىا حاجة جرالها لو هستحمل

 ماما بحب اىا ماما زي تبقي واحسه االيق

 مه ميرٓهاش ػحيح اىا ياػذر اوي كريمة

 مه هوحرم ميقول جسا حبتها بس كبيرة مسه

 تاين امي



 يف وارسها زموًها ومسح ايسيها باس ػذر

 هتكون ماما متييقيص ممكه: حؾوه

 هي ايه قالت السكتورة سميتي اىتي كويسة

 بسيف الموؿوو ييوي ًلي ؿَقها بس

 االول مه واحسه كويسه هتقوم هللا وباشن

 بقا وزلوقتي مياه ووقْها مكاىه مه قام

 تغحي ًضان وترتاح توام الزم حبيبتي

 !ممكه كسه ٓايقه الغبح

 ممكه: بتوهيسة ًضق

 ُيرت لما واستوها الوؿته بيها وراح ارسها

 لما واستوا السرير ًلى وىايمها هسومها

 ًلى وراح هسومه ُير وقام الووم يف راحت

 والسته اوؿه

 الينيم هللا استَْر______________ 

 2ًنيم شىب كل مه



 مص كالم وتقول تهلوس ابتست كريمة

 مترابف

..  بوتي اىتي...  استوي ال..  ًضق: كريم

 الااااا ال..  متذسهاش

 السرير و مه مْسوًة قامت

 اهسي جاىبك اىا ياامي اهسي: ؿمها ػذر

 بوتي ياػذر ٓيه ًضق: اىهيار بـ كريمة

 مياها راحت ػح ارسها! ٓيه راحت

 ااااااه ياػذر وسابتوي

 ٓويق ماما: ايسيها بيه وطها مسك ػذر

 اكموي حته يف مراحتص ٓأوؿتي ًضق

 هوا ًضق ياحبيبتي

 بجس هوا ًضق ياػذر بجس: ببكاء كريمة

 ًايضة اين ًرِ ىاػر حاجة؟ ميرٓتص



 هو اساسا ميرٓص ياامي ال: بهسوء ػذر

 بقى ًياـ تبقلي ممكه مضآكيص

 مص تيبت ياػذر تيبت اىا: اىهيار بـ كريمة

كتر استحمل قازرة  الزم ًضق كسه مه ا

 هْؾل مص بكره قبل اىهارزه امها اين تيرِ

 هْؾل مص كتير زا الرًب يف ًايضه

 امها اين ُيري حس مه تيرِ اىها مه مرًوبة

 اين اىا وموي تيرِ الزم تيرِ الزم ًضق

 امها

 !ًضق؟ ام اللي زي ميه: بغسمة

 اىهيار بـ لمريم وبغت بغسمة طهقت كريمة

 اللي ايه اىتي: موها وبيقرب قام ػذر

 ىامي روحي زلوقتي مغحيكي

 هتقويل ػَيرة ًيله مص اىا ػذررر: مريم

 المها وبغت حاؿر هقولك ٓـ ىامي روحي



 تبقى ًضق! حقيقي زا الكالم: بغسمة

 ًليااا ررررزي: كملت ًايل وبغوت! ارتي؟

 لييييه ساكته اىتي

 اىتي: ايسيها مه مسكها بَؾب ػذر

 كسهوبيسيه امك تكلمي ازاي اتجووتي

 ًـ مااىتي

 مه زراًها رلغت ما بيس بغراخ قاكيته

 حق باي اىت رالع تسكت اىت: ايسيه بيه

 ىْسك ٓاكر لتكون زي بالقريقة بتكلموي

 االب مه ارويا مجرز اىت!! حاجة وال ابويا

 ازاي اىتوا!! كسه اوي السور ٓمتيص وبس

 ماما يا واىتي ارتي اىها وًوها ًوي تذبوا

 واىتي ازاي! ازااااي؟ زي زي كصبة تكصيب ازاي

 ػذر تذلي موك وحته بوتك اىها ًارٓة

 سبتيها ليه كب زي؟؟ بالقريقة يتجوزها



 ًليا رزي ليه ساكته اىتي كلها؟؟ زي السويه

 ٓهميوي

 مص بتبكي اىها بتيمله اللي كل كريمة

 ىْسها ًه تتسآى وال تتكلم قازرة

 اىتي زاا ػوتك وكي: بَؾب ػذر

 ىْسك احترمي ٓـ حسوزك كل تذقيقي

 ومـ حس اي ًه ُغب محترمة اىا: مريم

 بغوا كلهم تكسير ػوت كلمهم ققى

 واقْة ًضق كاىت!! بغسمة الغوت لمغسر

 زموًها ، كريمة اوؿة باب قسام متجمسة

 وطها مَرقه

 وًلْكره البارت اىتهي استووووب

 زًتلي بوت لكل وطكرا❤� وحضتووووين

 بذاكركم يجبر ربوا قلبها مه حلوة زًوة

 ❤❤❤ يارب



 وليس ٓؾال قغير الْغل يقول محسش

كتبه ًرٓت اللي زا امرا  ٓالْغل هكتب �� ا

 ممكه ييوي هوضره ارلغه ما واول الجسيس

 � الذميس يوم قبل يكون

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم

 ، وًلي وػذر وًضق كريمة ِ رايكم

 رايكم ❤�� الضذغيات ٓكل رايكم اقولكم

 ��� اىهارزة ٓمريم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  رٓيو اطوِ ًايسة! ؟� ًجبتكم جملة ا

 ��� اموت ما قبل الرواية ًه

 اشىكم بيس ممكه تم بتكتب اللي الواس

 اللي وكل اىتوا بلييييس ٓالحلقة رايكم تقولوا

 كل والوضر الكتابة قيس الرواية ❤�بيقروا



 ومتوسوش ❤ 6 الساًة ورميس اتويه

 �بليييس للحلقة ڤوت تيملوا

_______★_______ 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 03 الْغل

 واًملوا اليميه برجليكوا البارت و ازرلوا

 ❤� ٓوت

 بوضر اىا هتبتسي السراسة ان وبما االول ٓـ

 اُير ًايشيه لو 6 الساًة ورميس اتويه

 يف قولويل يواسبكوا لوقت المواًيس

 ❤الكوموتات

 اىتي زاا ػوتك وكي: بَؾب ػذر

 ىْسك احترمي ٓـ حسوزك كل تذقيقي

 ومـ حس اي ًه ُغب محترمة اىا: مريم



 بغوا كلهم بيتكسر ازاي ػوت كلمهم ققى

 واقْة ًضق كاىت!! بغسمة الغوت لمغسر

 زموًها ، كريمة اوؿة باب قسام متجمسة

 وطها مَرقه

 مه ػحيت ًضق ، بسقايق زا الوقت قبل

 وكاىت الماية كوباية مسكت ًقضاىة الووم

 مه جاية زوطة ػوت سميت هتضرب لسه

 ، ًليها تقمه تروح قررت ٓـ كريمة اوؿة

 بس هتسرل لسه وكاىت الوؿتها وػلت

 مريم ػريد سميت لما مكاىها اتجمست

 ، بيقا لْت السىيا ، بتقولة اللي والكالم

 مليون واتكسرت ايسيها مه وقيت الكوباية

!! زي ٓاللحنة اىكسر اللي قلبها زي حته

 وػذر! الحقيقية؟ امها تبقى كريمة ميقول

 ًايضة لسه امها ميقول!! امها زوج ابه

 الْترة كول تسبها قسرت كب! زلوقتي لَاية



!! ميته اىها مْكر الكل وليه! ازاي؟! زي

 قازرة ومص الضالل زي بتوصل زموًها

..  وقهر بوجى لكريمة بغت ًليهم تسيقر

 وزا ًضق رسرت اىها وًارٓها قلبها كسروا

 يقرب حاول ػذر � تام اىهيار بـ تبكي رالها

 كاىت ثاىية يف بس ويْهمها ًضق مه

 القغر مه ال وبس االوؿة مه مص بتجري

 !!كلة

 ، ايه ييمل ًارِ مص ثواين وقّ ػذر

 ابسا زي مص التْكير ًه ًجس ًقلة حرٓيا

 حاجة كل بيها ييرٓها ىاوي كان اللي القريقة

 ابسا زي مص

 االوؿة برة واقّ وهو ًلي بغوت اتْاجئ

 ػذرررر كويسيه اىتوا ػذر: بغرة وبيَؽ

 الباب وقْل االوؿة برة كلى ػذر



! ازاي زلوقتي جاي اىت: باستَراب ػذر

 !حاجة ٓيك

 كوت اىا حاجة ٓيكوا اللي اىتوا: بقلق ًلي

 جسا ًايل كان وػوتكم البلكوىة يف ًوسي

 القغر برة بتجري ًضق لقيت وزلوقتي

 كويسيه اىتوا وجيت قلقت

 هي! القغر؟ برة ررجت ًضق: بغسمة ػذر

 اوؿتها مراحتص

 ًلى يسور وجري ًلي رز يسمى مستواش

 المجوون زي ًضق

 موجوزيه الحراس لقى القغر بره كلى

 مْتوحة القغر بوابة ولكه

 هاىم ًضق طْتوا: بلهْه سألهم



 ياباطا ايوه: وروِ بتوتر الحراس مه واحس

 هوبلَك وكوا حاال القغر مه كاليه لسه

 اا حؾرتك بس

 حاجة حغلها لو: بَؾب ػذر قاكيه

 هموتكم ٓاهم اىت هموتكوا

 ًليهااما يسور وابتسء ًربيته وركب سابهم

 ٓؾل ٓـ ملحقص بس يحغله ٓحاول ًلي

 حاجة ٓاهم مص وهو القغر يف

___________ 

 ًارٓة هي ال تايه ماطيه ٓكاىت ًضق اما

 قغر ًه بيست مويه جاية وال ٓيه راحة

 الرئيسي ٓالضارو وماطية تماما ػذر

 سؤال مليون ويف ارازتها بسون بتوسل زموًها

 مه هتموت اجابه، ليهم القيه مص جواها

 كريمة ليه بيحغلها؟ زه كل ليه! التْكير كتر



 يف رػيّ ًلى قيست!! زه؟ كل ًوها بيست

 بقهر ىْسها بتكلم اىهيار بـ بتبكي الضارو

 كسه؟ ٓيا بيحغل ليه اىا يارب يارب،: ووجى

 مص ابه تريب وتروح ًوي تتذلي امي ليه

 بيا؟ اهتم وال ماحبوي ًمره ابويا ليه! ابوها؟

 وحضه اىا ميقول كسه وحيسه ابقى ليه

 يارب ميقول كسه ٓيا يحغل ان لسرجة

 تيبت اىا!! زه؟ حغلي اللي كل استحق

 اروح وال ايه اًمل ًارٓة ومص تيبت يارب

 اىا قويوي يارب! ازاي اتغرِ حتي وال لميه

 يارب ُيرك مليص

 ٓياليياـ تماما واىهارت

 هللا استَْرا________________

 الينيم

 بغراخ وقالت لمريم بغت كريمة ًوس اما

 ليه كسه ًملتي ليه يامريم كسه ليه: واىهيار



 كلها زي المسرحية ليه! ٓهميوي يابوتي

 واىها بوتي ًضق ان االول مه ًارٓة مااىتي

!! حاجة؟ كل قولتلك مص اىا هو! ارتك

 ًايسة زه؟ ًاملتيه اللي مه ايه قغسك

 ليييييييه يامريم ليه ًوي تبيسيها

 

 ًياـ وكملت ايسيها بيه وطها زٓوت

 كوت اىا ماما: قالت وبسموو موها قربت مريم

 ابقي ًايسة يامريم بره اكلى: كريمة قاكيتها

 لوحسي

 اىا ارجوكي اسمييوي ياماما: برجاء مريم

 مقـ وهللا

 برررررره قولت: حاز بغراخ كريمة

 مه موهارة وهي االوؿة برة مريم ررجت

 ٓهموه هما اللي ابسا اقغسها مكوص اليياـ



 ُير ومه موجوز ًلي لقت للغالون ىسلت

 حؾوه يف ىْسها رمت وًي وال تْكير

 جساا ًايل بغوت وًيقت

 ٓيكي مريمم: حؾوته اىها مه بغسمة ًلي

 !ليه؟ كسه وبتييقي ايه

 ممـ اىا: متققى وكالم ًاليا بضهقات مريم

 زًلت ماما يحغل كله اا زا قغسي مكوص

 مكوتص ىيتي اىا بس زًل كمان وػذر موي

 ابسااا كسه

 الكوبة و وقاًسها حؾوه مه ررجها ًلي

 ممكه كب: بهسوء واتكلم جوبها وقيس

! حغل؟ اللي ايه وتْهميوص ًياـ تبقلي

 حاجة ٓاهم مص ٓيال اىا ًضان

 حاجة كل له تحكي مريم ابتسات

_____________ 



كب ٓكان ػذر ًوس اما  وبيسور ًربيته را

 هو..  بجوون حرٓيا..  بجوون ًضق ًلى

 بس القغر ًه تبيس ملحقتص اىها متاكس

 وبيست موػله اي ركبت تكون اىها روٓه

 رالع الموققة ًه

 ياترى: ارته مه وًؾب ًليها بذوِ ػذر

 ًليكي قلبي توجيي ليه ياًضق ٓيه اىتي

 ميايا تبقي اىك مغسقت اىا زه بالضكل

 احْنها يارب قسامي تبقي اىك مغسقت

 اىا ماالقيها ًلى

 قاًسة وهي لمحها لما واحسه مره كالمة ققى

 موها وىسل ًربيته ركه ، الضارو رػيّ ًلى

 ًليها قرب..  موه متملك كان ورًب بلهقة

 ًضق: قال وبوجى ستواها يف بقي واكي

..  مابغتله ويارتها تبغله ًيوىها رٓيت

 قلبه البكا كتر مه السم زي حمرا ًيوىها



! طكلها مه موه اتسحبت وروحه اتكسر

 قرب! زه بالضكل وؿييْة وحشيوة مكسورة

 آيى وكاىه اوام بيست هيؾمها وكان اوي

 زبحت قتلته ٓييوىها الكره ىنرات هتيؾها،

 بيضقها المتيم قلبه

: تسميه اىها برجاء بوجى اسمها همس

 ًضق

: ًياـ وهستيريا موها اتملك بجوون رزت

 ًايس اىت كسه بيس تاين مره اسمي متوققص

 طوٓتك مره اول مه بقا ارحموي ايه موي

 ًرٓت زلوقتي االول مه اسوء وحيايت ٓيها

 الست جميل ترز كبياا!! اتجوزتوي ليه اىت

 رمت اللي الست كسه؟ مص! ربتك اللي

 تتجوز وراحت وزمها لحمها مه اللي بوتها

 حياتها تييص ابوها مص ابه وتريب وتذلّ

 ًارِ! كسه؟ تيمل ام يف ازاي! بوتها ًه بييس



 قاسة!! حويوه مص اىها هقول كوت للحنه

 ازاي بس! بوتها رمت كسه ًضان وجاحسة

 وتيامل بتياملك ماطوٓتها بيس كسه اقول

كيس! رالغة؟ بأمومية مريم ! اىا ٓيا الييب ا

 رمتوي ام! ًليا امسألت وال حبوي ًمره اب ال

 ًلى ليها ازور حاولت تيرِ!! ًوي واتذلت

 ًه ازورلها حاولت الينيم وهللا مبرر اي

 ام يذلي ممكه اللي ايه! بسملقتص؟ مبرر

 اللي ايه سوه؟ 22 ًوها تبيس! بوتها؟ تسيب

 مراته يذلي!! يكرها بوته؟ يبيى اب يذلي

 ليه! االكل مه حتي وتحرمها وتؾربها تيصبها

 اليه؟؟؟ وػلت ًارِ ماتت امها ان يقولها

 اليه: رز بقهر

 اىا! بوته مص اين!! راىته اىها: مؤلمة ببساكه

 كسه مص ياػذر حرام بوت



 اللي ايه:  ًليه يسيقر حاول بَؾب ػذر

 حاجة ٓاهمة مص اىتي زه بتقوليه اىتي

 وماماهوضرحلك ىروحواىا تيايل ياًضق

 ًارٓاها مص اىتي حاجات يف كلحاجة

 ياًضق حكمك يف متتسرًيص

 مه بس كلمة اال مسميتص وكاىها رزت

 الكلمة اقول زايما ىْسي وماماكان اىا:كالمة

 موها محرومة كوت ماما كلمة حتى زي

 ػَيرة واىا: وطها مَرقة وزموًها بغتله

 تذيل بؾرب كوت ماما ًايسة بقول كوت لما

 بايق زي امي ًايسة ًضان بؾرب كوت

 االكْال

 مه المسرسة يف واىا ًلقول بسمى كوت

 امبارح اتْرجوا وماما اىا تقول اللي البوات

 ليب اطتريوا وماما اىا! اوي حلو ٓيلم ًلي

 اىا لبايب االكل ًملوا وماما اىا! تحْة وًرايس



 اىا بيقولوا الوقت كول!! وماما اىا وماما

 كسه مبهجة اووي حلوه كاىت حكايتهم وماما

 هي: جسا ببراءة بابا اسال اروح لما ٓكوت

 ايه رزه كان ًارِ..  ًايساها اىا يابابا ماما ٓيه

 ىروح تيايل ياًضق كْاية: ًليها بوجى ػذر

 رزه كان: سامياه مص وكاىها اىهيار بـ كملت

 لحس االكل مه وحرمان وؿرب ػريد زايما

 قايل كويس ٓاكره رجلي ًلي حرقوي ما مره

 تاين سيرتها جبتي سميتك لو: وقتها ايه

 مه..  هسبحك ساميه اىتي ياًضق هسبحك

 حرمت اسال ميستص وقتها

 راكري ًضان ياًضق كسه كْاية: بقهر ػذر

 ىروح قومي

 بيست طسيسة وبيغبية االرؼ و مه قامت

 ًوسي راكر ملكص اىت: ًوه



 رقوكيه ٓرجيت رقوة موها قرب

: حالتها مالحم وهو مغقوى بهسوء ػذر

كي ماطية اليربيات هوا قريب ًضق  ورا

 ىروح وتيايل اهسي

كتر ًوه بتبيس وهي قالت بَؾب  ملكص: ا

 اىاا مياك هرجى مص اىا بيا زًوة

 بيحاول موها بيقرب وهو بغراخ ػذر

 ًضضضضق: يلحقها

 ربقتها قوية بحاجة حست واحسة ثاىية يف

 ٓاالرؼ اترزًت واحسه ومرة ٓالهواء وكارت

 وٓقست ًيوىها يف اسوزت السىيا بيسها

 الوًي

______________ 

 ومريم ًلي ًوس السيويف قغر يف



 حغل اللي حكتليلي مريم

 يامريم كسه ًملتي ليه: بهسوء ًلي

 هتْهموي مص كمان اىت: بحسن مريم

كتر اىا باليكس: بحويه ًلي  هيْهمك واحس ا

 !!مضاكتر اسبابك اسمى ًايس اىا

 ميرٓاين ػَيرة واىا مه ماما: بسموو مريم

 هي وال ىروحلها هويرِ وال بس ارت ليا ان

 اوي ٓاهمة مكوتص االول تجيلوا هتيرِ

 اًسازي تالته يف واىا ٓاكرة! ػَيرة لسه كوت

 ارتي ماطْت ًمري ليه اًرِ ػممت لما

 ليه ٓهمتوي ماما اػراري قسام وقتها

 ًلي جساا زًلت وقتها ىضوٓها ميوْيص

 حاجة يف وكان حشيوة بحسها كوت زايما ماما

 ىقغاها



 قس ًلى حلولت ىاقغها اللي ٓهمتايه واريرا

 كبيا ماما ًه ًضق ُياب اًوؼ اقسر ما

 ميازة وليه بوت او ابه كل الن موجحتص

 لماما اقرب بقيت بس والسته ًوس راػة

 ميايا زايما بضَلها مياها الوقت كول

 طهر مه قلبها وتتيب كتير متْكرش ًضله

 وتييص هتيجي ًضق ان قالتلي تقريبا

 بجس الْرحة مه هموت كوت وقتها مياىا

 ازاي سألت بيسها بس اوووي ٓرحاىه كوت

 ليه اىك ًرٓت هي! مياىا؟ تييص هتيجي

 اىا ال وقايل ًليها رز ػذر!! ياماما؟ ًايضة

!! ازاي هيتجوزها اتغسمت وقتها هتجوزها

 الن تماما اًترؿت واىا رقته حكايل وقتها

 اؿياِ ًضق هيجرح زي بالقريقة

 مستحيل الحقيقة تيرِ ولما مؾيْه

 قايل بس! ماما تسامح او تسامحه

 بغراحة حاجة كل هيحل وهو متقلقيص



 الن حاجة اي يحل هيقسر اىه مقتويسش

 بس اػال ىاقع ومص اوي مكلى الموؿوو

 وُغب واتجوزها ٓسماُه اللي ىْص ػذر

 قسيمة ًلي مؾت ًضق ياًلي ًوها

 وقتها!! متذيل اىت ماتيرِ ُير مه جوازها

 اب يكون يمكه ال زا جساااا ابوها استحقرت

 ٓرحتوا قس ًلي هوا جت ًضق لما!! اساسا

 اللي اللحنة مه مرًوبيه ماكوا قس ًلى

 رًبها ماما ورغوػا الحقيقة ٓيها تيرِ

 اسمى قغست اىا مؾيْة اؿياِ كان

 واللي الحْلة يف حغل اللي بيس ًضق

 ًمران ىاػر طآت ما بيس لماما حغل

 اقول قررت بيه حست اللي والرًب والذوِ

كون جايس ترتاح امي ًايسة حاجة كل ليضق  ا

 ُلف بقريقة الحقيقة قولت او اتسرًت

 وهللا وحضه حاجة اي مقغستص وهللا بس



 ورغوػا حس اي اازي قغست ما ياًلي

 حيايت يف حاجة كل زول وػذر وماما ًضق

 كالمة ققى بس ًليها هيرز لسه كان ًلي

 موبايله رىه

 استوي ػذر زا: قال وبتوؿيح مريم لـ بع

 ًليه هرز

 ًضق لقيت ياػذر ايوه الو: ًلي

 :__________ػذر

 ٓاي اىتوا كب ايه بتقول: بغسمه ًلي

 مستضْى

 : __________ػذر

 هتكون هللا طاء ان اهسي كيب: ًلي

 سالم حاال جايلك اىا كويسة



 يف ػذر ياًلي ايه يف: بذوِ مريم

 ليه المستضْى

 حالة وهي حازثة ًملت ًضق: بسًل ًلي

 المستضْى يف

 اللي كريمة ػررة كاىت وزي: بوتتتتتتي

 ًليها جري ًلي ، اوؿتها مه ىازله ليه كاىت

 ماتوقى قبل يلحقها

 اىا ياًلي ايه جرالها ًضق: ببكاء مريم

 زي مه حاجة اي اقغس ماكوت وهللا السبب

 تحغل

 حازثة مجرز زي كريمة ياماما اهسي: ًلي

 هللا طاء ان رير ػَيرة

 ًايسة ياًلي بوتي ًه وزيوي: بلوًة كريمة

 اطوٓها

 حاؿر حاؿر: ًلي



________________ 

 المستضْى يف اما

 لله البقاء: السكتور

 : _______ػذر

 � اىتهيالبارت استووووب

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم

 � ىنرها ووجهه مريم يف رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  ماتت ًضق تْتكروا!؟� ًجبتكم جملة ا

 � ايه هيكون ػذر ٓيل رز وياتري! ٓيال؟

 اشىكم بيس ممكه تم بتكتب اللي الواس

 اللي وكل اىتوا بلييييس ٓالحلقة رايكم تقولوا

 كل والوضر الكتابة قيس الرواية ❤�بيقروا

 و 7و الوتباز و 6 الساًة ورميس اتويه



 كوموتات تيملوا ومتوسوش ❤الْيس

 �بليييس للحلقة وٓوت

_______★_______ 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 01 الْغل

 ًجباكم مص الرواية هي ليه بيقل التْاًل

 �� ايه وال

 راكري ًضان ياًضق كسه كْاية: بقهر ػذر

 ىروح قومي

 بيست طسيسة وبيغبية االرؼ و مه قامت

 ًوسي راكر ملكص اىت: ًوه

 رقوكيه ٓرجيت رقوة موها قرب



: حالتها مالحم وهو مغقوى بهسوء ػذر

كي ماطية اليربيات هوا قريب ًضق  ورا

 ىروح وتيايل اهسي

كتر ًوه بتبيس وهي قالت بَؾب  ملكص: ا

 اىاا مياك هرجى مص اىا بيا زًوة

 بيحاول موها بيقرب وهو بغراخ ػذر

 ًضضضضق: يلحقها

 ربقتها قوية بحاجة حست واحسة ثاىية يف

 ٓاالرؼ اترزًت واحسه ومرة ٓالهواء وكارت

 وٓقست ًيوىها يف اسوزت السىيا بيسها

 الوًي

 جسمها طايّ وهو مكاىه اتمسمر ػذر

 حاه كل مه بيقلى والسم االرؼ و مرمي

 بجوون موها مقرب وكان ثواين ٓجسمها

 ايسيه..  ايسيه بيه ؿمها موه اتملك ورًب



 الواس..  لمسها ما بمجرز زم ُرقت اللي

 وهو..  يتْرج واقّ الكل حواليه اتجميت

 بيحغل للي ابسا واًي ومص حاؿوها

 وال حغل اللي مستوًب مص ًقله حواليه

 يف لميت السموو..  مياه تيامل ازاي ًارِ

 !كسره هيذسرها اىه احساس ًويه

..  مْيص بس قلبها ىبؾات يسمى حاول

: ورًب بهستريا ػذر!! وقّ قلبها

 ميايا رليكي متسبويص ياًضق متسبويص

 اسّ اىا ُيرك مه اًيص هقسر مص

كصب الزم مكوص اسّ اىا ياحبيبتي  ًليكي ا

 ٓويق كمان اىا ااشيكي الزم مكوص االول مه

 رليكي وٓويق كله ياًمري ٓويق ياًضق

 ميايا

 الواقْيه  مه ٓالسه كبيرة ست قربت

 بؾياو بغلها ػذر بهسوء وهسته



 الي ووزيها الحقها يابوي قوم: بضْقة الست

 اللي الوقت مص زه كسه اجمس مستضْى

 يوجيها ربوا يابوي قوم ٓيه توهار

 هو اللي مه يْوقه حس مستوي كان وكاىه

 بيها وجري ايسيه بيه ًضق وطال قام ٓيه

 يف الذلْي ٓالكرسي ركبها..  ًربيته ًلى

 ًضان مياه وركبت ساًسته والست اليربية

 حاول وبميجسة هو وركب ًضق تمسك

 يسوق يقسر ًضان اًغابة ًلي يسيقر

 سرًة باقغى ومضي اليربية

_______________ 

 وًضق المستضْى وػل كان الوقت بمرور

 الست طكر ػذر ، المركسة اليواية زرلت

 ما بيس ومضت استاشىت وهي ساًسته اللي

 ًلي بـ اتغل..  الياجل بالضْاء ليضق زًت

 موه وكلب ليضق حغل اللي و وقاله



 االٓكار وكل المجوون زي كان ػذر..  يجيله

 الوقت ما كل..  سيباه ومص بتهاجمه السوزا

كتر ًضقة ًلى ويذاِ بيقلق بييسي  قيس ا

 ايسيه بيه وطه وحف بؾيّ االرؼ ًلى

 2كويسة تكون اىها قلبه كل مه ربوا وبيسًي

 وػلوا مريم ومياهم وكريمة ًلي

 لليواية ًلقول واتوجهوا المستضْى

 تقريبا اللي ػذر بمونر اتْاجؤ المركسة

 مستحملص قلبها كريمة زم ملياىة هسومه

 ًليها واُمى

 مامااااااااا: بغريد مريم

 كريمة لـ زكتور يقلب راح بسرًة ًلي

 واقية والسته بـ واتْاجئ راسه رٓى ػذر

..  ليوسها يروح بسرًة قام االرؼ ًلى



 ًازية اوؿة لـ كريمة ارسو الممرؿيه

 ًليها يكضّ زرل والسكتور

 مكوتص ؿمير وُساب بوسم بتبكي مريم

 ميقول وبسببها يحغل كله زا ان تتذيل

 ماتقغس ُير مه وارتها امها اشت

 يقرب واتموى ًليها وجيه كان قلبه ًلي

 وال وقته ال بس ويقموها حؾوه يف ويذسها

 اىت: قال وبقلق ػذر مه قرب ابساا مكاىه

 كويس

 ًضق: وًلي مريم ػسم بؾيّ ػذر

 ياًلي موي هتروح

 بالوسباله ػذر..  قوة بـ ٓحؾوه ارسه ًلي

 ٓالسىيا وسوسه اروه زا وبس ػاحب مص

 حاجة جرلها ًضق هللا لقسر لو متاكس زي

 !!ػذر ىهاية هتكون



 كويسة هتكون: يقموه بيحاول بهسوء ًلي

 ًليها ويقموا يقلى السكتور زلوقتي ػسقوي

 كالى كان ٓيال والسكتور كالمة رلع يازوب

 اليواية مه

 يازكتور كموي: ًليه جري بلهْه ػذر

 لله البقاء: باسّ السكتور

 اىت:  بهمجية السكتور مسك بجوون ػذر

 ًضق!! بالنبف ٓميه لله البقاء مجوون

 ًضق ٓاهم اىت حاجة مْيهاش كويسة

 ًايضة

 ػذر ايسيه مه السكتور يذلع بيحاول ًلي

 قازر مص السكتور ان لسرجة بيذوقه اللي

 ػذر ايسيه مه يذلغه ًرِ وارير يتوْس

 وبذوِ ىْسه يارس وبيحاول بيضهق السكتور

..  ااىا يااستاش اهسي: قال ػذر هيئة مه



 حاله اقغس اىا ًضق استازه..  مقغسش

 اهسى سمحت لو اهسى رالع تاىية

 للسكتور وبع ًميق ىْس ارس ػذر

 اطوِ ًايس ومص واحسه ثاىية: بَغب

 تاين طوٓتك لو ًضان تاين زي الذلقه

 هسًلك ػسقوي

 قغاز مه ارتْى كان ٓيال ثاىية يف السكتور

 و مبيهسزش اىه واؿح كان اللي ػذر

 الْاؿي

 جوان وكْاية بقى تيقل ممكه: ًلي

 قاكى هتتكلم ولسه ػذر مه قربت مريم

 ًايس مص: وقال ايسيه مه باطارة ػذر

 لو الين اطوٓك حتى وال ػوتك اسمى

 متتذيلهاش بقريقة اوي هسًلك اتكلمت



 اىها وحست الضالل زي ىسلت زموًها مريم

 ًمراها ووحسه بؾياو حست..  ػذر رسرت

 ولسه بأسّ بغلها ًلي..  بيهم ماحست

 الوقت مص زا الن سكت بس ػذر هيكلم

 ًلى يقمه االول الزم مياه يتكلم اللي

 وامه ًضق

: بيملية وقال كريمة اوؿه مه كلى السكتور

 ًغبي اىهيار ًوسها بس كويسة حاليا هي

 حقوة ازتلها جسا واكي كان ؿَقها وكمان

 ساًتيه الالزمة المحاليل وًلقتلها مهسئة

 اشىكم ًه ٓاقت وهتكون بالكتير تالته

 ًضق وٓاؿل كريمة ًلى اكمه الكل

 وًلي كريمة اوؿة يف قيست زرلت مريم

 المركسة اليواية وقْيه وػذر



 اليمليات باب جوب الحيقة و ساىس ػذر

 ىْسه وبيه بيوه ربوا وبيسًي

 ياًلي اوي اتارروا: بذوِ همس

 ريرة وٓيها تاريرة كل هللا طاء ان رير:ًلي

 ومياه ررج والسكتور زقايق مْيص

 الترول ًلى ًضق ساحبيه الممرؿيه

 (متوقل سرير)

 مى زرل ًضقه ًلى يقمه جري ػذر

 اوؿة يف ًضق سرير حقوا اللي الممرؿيه

 للسكتور وبع ايسيها مسك ػذر..  ًازية

 يازكتور ايه حالتها: قال قلق وبستْسار

 ىايمة حاليا هي متقلقوش: بيملية السكتور

 زلوقتي هتْوق ومص البوج مْيقول مه

 زماُها و اىكسرت اليميه ايسيها ولالسّ

 ُير زا ُرز اربى اتذيقت الذلّ مه



 كسه ُير ٓجسمها اللي والكسمات الذسوش

 كويسة هي

 جملة ارر مه ووجى بَلب ؿحك ػذر

 السكتور قالها

 وسابوا االوؿة بره وكليوا السكتور ارس ًلي

 لوحسهم ًضق مى ػذر

 ًضق سرير جوب كرسي ًلي قيس ػذر

 بيبغلها جسا كتير وباسها ايسيها ومسك

 مياه زلوقتي اىها مغسق مص وكاىها اووي

 ػاحيه وكاىها بهمس بيكلمها ػذر

 :وبتسميه

..  ػذر وًمر ياقلب سالمتك ًلي حمسلله

!! زه بالضكل ًليكي تذوٓيوي ياًضقي كسه

 احساسي اوػْلك هقسر مص اقول مهما

 روحي!! ٓسمك ُرقاىة طايْك واىا ايه كان



 هموت ُيرك مه اىا!! ياًضق موي اىسحب

.. ال ورالظ كالم مص هموت الينيم وهللا.. 

 مه حتى او!! ايه قس بحبك اىا تيريف لو اه

 كْله لسه كوتي..  هتغسيق مص! امتى

 ىاػر قغر جويوة يف حشيوة قاًسة بؾْاير

 سوة 01..  03 بتاو ًوسي كان وقتها ًمران

 هللا والسي مى كوت سويه 6 حويل واىتي

 مياه اجي ًايس مكوتص وقتها ٓاكر يرحمه

 كريمة ماما بوت ًلى ىقمه تيال قايل لما

 استوى بقيت..  مره اول ماطوٓتك بيس بس

 مه بييس مه وىضوِ ىروح اىوا الغبر بْارٌ

 ياوجى..  ياًضق بيكي مجوون واىا ساًتها

 االتويه..  موي وقربك ًوي بيسك مه قلبي

 ساًة وكل يوم كل بتحرقوي ىار بالوسبايل ىار

 قلبي وارحمي ًويكي ٓتحي زقيقة وكل

 بيكي المتيم



 االميرة ػحت اللي السحرية الكلمات وكأىها

 حاسه وهي ًويها ٓتحت ًضق..  الوائمة

 جسمها ٓكل رهيب بوجى

 ٓيه اىا: ًضق

 ياست سالمتك ًلى حمسلله: بسيازة ػذر

 البوات

 حغل اللي ايه هو: بتوهان ًضق

 موها ىجاكي وربوا بسيقة حازثة: بهسوء ػذر

 حغل اللي تْتكر ابتسات وًضق ثواين

 بيه مه ايسيها وسحبت بَؾب لغذر بغت

 بره اكلى: ايسيه

 ٓاهمة مص اىتي اسمييوي ًضق: ػذر

 ًارٓاها موتص كتير حاجات يف حاجة



 كلكم اىتوا اًرٓها ًايسة ومص: بسموو ًضق

 اًمل ومهما تقول ومهما كلكم كسبيه

 قولتلها اىا ًمري ياػذر ماهغسقك ًمري

كتر اين هاىم لكريمة قولت  بكرهها حاجة ا

 حس اي بسامح مص اين قولتلها الكصب

 011 المره بسل كسبت كسه ورُم ًليا يكسب

 ُبية كوت ايه قس اػسق قازرة مص مرة

 بكرهها زلوقتي رالظ بس!! وحبتها

..  ٓيكم حس اي اطوِ ًايسة ومص وبكرهكك

 ياػذر كلقوي

كيس اىتي: للقالق كلبها مه بَؾب ػذر  ا

 ًلى اثرت الذبقة ان واؿح اتجووتي

 اموت ما ولحس هقلق اىامص كالق زماُك

 كالمة ارر وزا ياًضق شمتي ًلى هتْؾلي

 ًوسي



 بره بل االوؿة بره وكلى كالمة قال

 كلها المستضْى

 هذليك ًوك ُغب هقلقوي: بغراخ ًضق

 كالمها رلغت هذلك سااااامى ياػذر

 ًياـ هستريه يف وزرلت

 يف توؾموا اتموي_______________ 

 ػْحتي ًلى الليوك الْيس و جرويب

 ❤❤ الضذغية

https://www.facebook.com/groups/1

009519219563496/?ref=share4 

 المستضْى قسام

 استوى يابوى اىت ػذر ػذر

 آوسم: ليلي وبع بسهق ػذرزوقّ

 مرمية مراتك وسايب يابيه ٓيه رايح: ًلي

 ساًة مه يضوٓك اللي المستضْى يف



 وتسيبها تمضي اىك مايغسقص بس واحسه

 او ًليك اتيغبت ييوي ايه زي بالسهولة

 ٓيلها رزه ًلْكره القالق؟ كلبت حتى

 جساا كبييية

 لوكلوك لوكلوك ايه طضضضضص: ػذر

 هسيبها اين قالك ميه وبيسيه طوية آغل

 وامضي

 زا يابيه؟ ٓيه رايح اىت اومال: بتريقة ًلي

 ًليها مسألتص مامتك حتي

 ًلي مقمه لسه اىا اوال: ػبر بوْاش ػذر

 مه مااررج قبل السكتور مه والسيت

 وؿَقها ٓاقت اىها وبلَوي المستضْى

 لمرايت هسوم اجيب رايح اىا ثاىيا..  اتنبف

 وزا ثالثا..  القبييي ٓيلها رز زا ان وًارِ

 السيازي ًوي ابيس ياًلي مالك اىت االهم



 تمام..  ًليك ٓيا اللي مقليص ًضان

 

 تجبلوا متوساش ياباطا تمام: بهسوء ًلي

كل  جاي واىت ا

 يابوي اكلى..  يارب ػبرين: بَيم ػذر

 بالك ورلي ٓوق مياهم رليك

 هللا طاء ان هيغبرك: ابتسامه بـ ًلي

 و واتجهه ًربيته وركب ًليه مرزش ػذر

 بتاًه القغر

______________ 

 بـ بتبكي كاىت مريم كريمة اوؿة يف اما

 بترز مص هي بس مامتها وبتكلم اىهيار

 ًليها



 وهللا اسْه اىا ياماما ًليا رزي:بسموو مريم

 هيحغل كله زا ان اًرِ مكوتص سامحيوي

 تيرِ ًضق ًايسة كوت اىا ياماما وهللا

 متذيلتص وتتقموي تستريحي اىتي ًضان

 مص برزو هيحغل زه كل ان واحسه للحنه

 مكرهوي ػذر زي كرهيوي اىتي ًليا هترزي

: مبتقْص وزموو مبحوح بغوت كريمة

 اًرِ ما ًمري بس يامريم اوي موك زًالىه

كرهك  اللي ايه طوٓتي..  ػذر او اىا سواء ا

!! ارتك هوذسر كوا تسرًك بسبب حغل

 حاجة حغلها كان الضر بيس ًضق لو تذيلي

كتر  كوت اىا ايه هويمل كوا حغلها اللي مه ا

 حتى اىتي وال ػذر وال!! اسمحك هقسر

 قبل الزم يابوتي ىْسك؟ تسمحي هتقسري

 المره بسل ٓيه تْكري تغرِ اي ماتيملي



 زماُك يف رقرك حاجة مص وتالته اتويه

 يحغل يحغل واللي توْصيها

: قالت وبيياـ حؾوتها قامت مريم

 اسْه اىا متسًلي بالله ياماما موي متسًليص

 سامحيوي ٓيكم حس اي ازًل مااقغس وهللا

 مسحاكي يابوتي مسمحاكي: ؿمتها كريمة

كتر قلبي وجيتي ًياـ بقلي  موجوو ماهو ا

_____________ 

 حاولت بتبكي لسه كاىت ًضق اوؿة يف

 بس المستضْى مه تمضي ًضان تقوم

 وًيقها الوجى مه ػررت مااتحركت اول

كتر شاز  كل ياػذر لله موك: لوْسها ًضق ا

..  ًرٓتك وال طوٓتك ال يارتوي بسببك زا

 اول وايه ال ٓيا ًمله اللي كله مكْية مص

 يسيبوي وطك اطوِ ًايسه مص مااقوله



 ميسوم واحس! زي الحالة يف واىا ويمضي

..  اىا مبقاش ياػذر وريتك اما االحساس

 استوي بس ىْسك حواليه تلّ هذليك

 ًليا

________________ 

 ارس للقغر وػل كان ػذر الوقت بمرور

 وكلب ليضق هسوم وارس هسومه وُير طاور

كل تجهسله سيسية مه  مياه ياره ًضان ا

 اتْاجئ بس القغر مه هيقلى ولسه رلع

 طآه اللي مه

 البارت اىتهي استوب

 رالع اتمسح الىه ماكتبته ًلى تيبت

كتب ورجيت  و اسْه ٓـ وجسيس اول مه ا

 التارير

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم



كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  ىاوية ًضق تْتكروا! ؟� ًجبتكم جملة ا

 � ػسمة ايه طاِ ػذر وياتري! ايه؟ ًلى

 اشىكم بيس ممكه تم بتكتب اللي الواس

 اللي وكل اىتوا بلييييس ٓالحلقة رايكم تقولوا

 كل والوضر الكتابة قيس الرواية ❤�بيقروا

 و 7و الوتباز و 6 الساًة ورميس اتويه

 كوموتات تيملوا ومتوسوش ❤الْيس

 �بليييس للحلقة وٓوت

_______★_______ 

 التايل الجسء راءةق واػل

 ✨ 02 الْغل

 ارس للقغر وػل كان ػذر الوقت بمرور

 ًضق لـ هسوم وارس هسومه وُير طاور



كل تجهسله سيسية مه وكلب  ياره ًضان ا

 مياه

 مه ويقلى ًربيته هيركب ولسه رلع

 بوت..  طآه اللي مه اتْاجئ بس القغر

 لبسها مى اليق مص حجابها بس محجبة

 موها قرب..  جسمها تْاػيل مجسم اللي

 هوا جايه اىتي: بَؾب  ايسيها مه ومسكها

 زا الوقت يف بيتك مه موسلك اللي وايه ليه

 يامحترمة: بسذرية وكمل

 ايي: ٓيه ىْسها بتلسق وهي بمياًة البوت

 اكمه جيت اىا.. ايسي ًلى براحة ياػذوريت

 واىت مااتجوزت ساًة مه اػلك ًليك

 !!اىا؟ حاجة يف ُلف تليْوىايت ًلى بترز مص

 مص اين قولتلك مص اىا: بقرِ ًوه بيسها

 ايه اىتي تاين وطك اطوِ ًايس



 مياكي اتغرِ متذلويص!! مبتْهميص؟

 ىهايئ هييجبك مص تغرِ

 اي اىا: قميغة زراير يف بتليب وهي البوت

 ياػذر بتيجبوي موك حاجة

 ًوه بييس زقها وبقوة الرره وػل ػذر

 لو ايسك: االرؼ ًلى وقيت اىها لسرجة

 زيوا يا ٓاهمة هققيالك تاين لمستوي

 مه قريبة المحها ًايس مص زي ورلقتك

 تاين القغر

 الكالم كان وال االرؼ و مه قامت زيوا

 رايّ ايه: مستْسة وببتسامة ليها موجهه

 مراته رايّ السيويف ػذر ميقول موها

 هي ىسيت اوبس!! كلقته مى تضوٓه

 وكملت متجوز كوت اىك متيرٓص ػحيح

 كمان ومذلّ: بمكر



 ًارٓيه واىتي اىا اررسي: بَؾب ػذر

 لوال ميه ابه يبقى زا الولس اوووي كويس

 مه ًليكي رلغت كوت اىا التربة ًؾم

 يرحمه هللا ًمي لالسّ لكه..  اوووي زمان

 يموت ما قبل ًليكي موػيوي

 تسامحوي ًايس مص ليه اىت: بغراخ زيوا

 ُلقه حيايت يف ُلقها واحسه ُلقة ًلى

 ياػذر بحبك اىا زلوقتي لحس ًليه ىسماىه

 تغسقوي ًايس مص ليه بحبك

! ىسماىة اىك ٓيال واؿح: الزًة بسذرية ػذر

 المراية يف لوْسك تبغي ىسيتي اىتي هو

 الحجاب تقليي اىك رايي اىا!! ماتيجي قبل

 الرقغات بلبس الزمة ملهوش بغراحة..  زه

 ممحره اللي البويا وال زه لبساه اىتي اللي

 وطك بيها



 اين واًتقس الْلوس يهمك اللي كل اىتي

 وريوي بقا ويال مقغر مص زه ٓالموؿوو

 كتآك ًرؼ

 للمستضْى واتجه ًربيته وركب كالمه قال

 ليربية بغت ورجيت للقغر بغت زيوا اما

 وهمست رهيبة بسرًة ماطيه اللي ػذر

 ُغب او بمساجك ياػذر ليا هتكون: بَل

 وٓرحان متجوزها اىت اللي والحلوة ًوك

 ايسي ًلى هتكون ىهايتها زي بيها

 ريب استَْرك___________________

 3اليك واتوب

 مياها كاىوا ومريم ًلي..  كريمة ًوس

 ًايسة ياًلي ًضق ًوس وزيوي: كريمة

 ًليها واكمه اطوٓها



 سبيها زلوقتي تروحيلها بالش: بتوتر ًلي

 تهسى طويه

 بالش ياماما حق مياه ًلي: بتأييس مريم

 زلوقتي ليضق تروحي

 اروح وال ياًلي هتوزيوي: بأػرار كريمة

 لوحسي

 لله وامري هوزيكي: استسالم بـ ًلي

..  ًضق اوؿه قسام ووػلها ارسها وٓيال

 واىها ويمضوا مريم يارس موه كلبت كريمة

 لوحسها ًضق مى تقيس ًايسة

 ماًضق لحس الَرٓة باب ًلى ربقت

 واول زرلت كريمة..  بالسرول سمحتلها

 الجروح وطآت ًضق ًلى وقيت ماًيوىها

 الضالل زي ىسلت زموًها جسمها ماليه اللي

 مص: بتريقه وقالت بسذريه بغتلها ًضق.. 



 بوتها سابت واحسه ًلى زي السموو اليقه

 !ايه؟ رأيك اىتي وال سوه22

 ا اىا اسمييوي يابوتي: ببكاء كريمة

 يابوتي متقوليليص: بَؾب ًضق قاكيتها

 بوتك مص سمياين بوتك مص اىا

 ايسيها تمسك وحاولت موها قربت كريمة

 بسرًة سحبتها ًضق بس

 وبيسيه اسمييوي كب: بمحايله كريمة

 اسمييوي بس احكمي

 مهما اسميك ًايسة مص: برٓؽ ًضق

 تسبيوي اىك مبرر ماهيكون ًمره تقويل

 ابويا يوػل ايه ًملتي! زي المسه كول

 بس سؤال هو!! ميته اىك يقول اىه لسرجة

 اًرٓه وًايس

 اسايل: بسموو كريمة



 ىاػر بوت اىا: تساريه حاولت بوجى ًضق

 مقؾياها وكوتي روتيه اىتي وال ًمران

 وزموًها ووجى بغسمة طهقت كريمة

 بوته الينيم وهللا بوته اىتي: وطها ُرقت

 ٓكرت ًمري وال ابوكي ماروت ًمري واىا

 هلموي ماهو زي متنلمويص اروىه اين

 يابوتي زي متبقيص ياًضق صيه متبقيص

..  يابوتي متقوليليص قولتلك: بيياـ ًضق

 ليه!! لييييه! سبتيوي؟ ليه ٓيال بوتك اىا لو

 يف يتيمه ابقى ليه! مويت؟ اىك يقول ابويا

 بحؾه ومتهويه ًايضيه ُيري اللي الوقت

..  ماهسامحك ًمري اىا!! اىا امي! امي؟

 وال هقسر مص اسامحك ًايسه لو حتى

 ياريت ٓيال مويت كوتي ياريتك..  هيرِ

 زلوقتي حساه اىا اللي مه وريحتيوي مويت



 تبيس بتحاول وًضق بقوه ؿمتها كريمة

 مساًسىها مص واػابتها جسمها بس ًوها

..  ًيوي ياىور اسْه..  اسْه اىا: بوهيار كريمة

 كان وهللا زه بالضكل وجيتك ًضان اسْه

 بسبب زه كل ًوي ُغب وهللا ًوي ُغب

 حيايت وىهت بيتي زمرت اللي هي ىريمان

 لله موها..  لله موها ًليا وقؾت

 ايه قغسك: ًوها بيست ًضق

 اىتي بس حاجة كل هحكيلك: بسموو كريمة

 اسمييوي

 موآقتها ًلى كيالمة سكتت ًضق

 بيس اتجوزىا وىاػر اىا: تحكي كريمة وابتسات

 يف بيؽ مى كوا..  جسا كبيرة حب قغة

 كان االجتماًي مستواه ىاػر..  الجامية

 كان وزا اػح بميوى ُوي جسا كويس



 حكومي موهّ مجرز كان ابويا الن مضكلة

 بس..  كسه ًضان ميترؿيه كاىوا اهله ٓـ

 بيحبوي وكان جسا بيا متمسك كان ىاػر

 ممكه حاجة كل ًمل ماتذرجوا بيس..  اووي

 واريرا بيا يقتويوا اهلوا ًضان تتذيليها

 هازية كاىت حياتوا..  واتجوزىا وآقوا

 كبرت وسيازتوا..  وحب سيازة يف وًايضيه

كتر كتر ا  كل..  ٓيكي حامل اين ًرٓت لما وا

 يف ههرت ىريمان ما لحس كويسة كاىت حاجة

 اول الجسيسة ىاػر سكرتيرة كاىت..  حياتوا

 الضركة ًملها حْلة يف كاىت بيها ميرٓتي

..  ػحاب وبقيوا رهيبة بسرًة موي اتقربت

 يازوبك بوت وًوسها مقلقة اىها ًرٓت

 بيس وًرٓت..  بيؽ مى زايما بقيوا..  سوتيه

 كاىت زايما..  ٓالكلية ميايا كاىت اىها كسه

..  بوتها او هي سواء البيت يف ًوسي موجوزة



 ليا حس اقرب كاىت حقيقي..  ارتي اًتبرتها

كتر  والسه يرحمها هللا موال ارتي مه حتى ا

 بس موها كتير حنرتوي موال ان مى .. ػذر

 ماابتست لحس موها وحضه حاجة مضوٓتص

 ىاػر بـ ًالقتي تْاػيل يف وتتسرل تسال

 الوققة مه متؾايقة اين لها المح ابتسيت

 كوت وزايما مستمره ٓؾلت هي بس زي

 زيما رقم يف بقا ٓتره وبيس االجابة مه بتهرب

 مه ىاػر رجوو بيس رغوػا ًليا بيرن

 اتَيرت ىاػر لقيت واحسه مره..  الضَل

 لما واول ًغبي زايما بقى..  ميايا مياملته

 يسًق ويْؾل يتجوه بيرن تليْوين ياليق

 وكوت ؿربوي اىه لسرجة تتقور والموؿوو

 بيسيها مه..  وحماكي ستر ربوا بس هسقف

 بيس ىنري مه ىسل رالع ًوه بيست واىا

 االيام هذسرك وكوت ًليا اتمست ماايسه

 ًليا مسالتص حتى وىريمان بتمر والضهور



 واولس اسبوًيه روايل ٓاؿلي كان مره وال

 هيرجى واتجوبه ىاػر ًه ابيس لما اين ٓكرت

 ًوه بيسي الالسّ بس االول زي

كتر السىيا بول زا ماًسلهوش  وػلت مابيوا ا

 واين احبه مبقتص اين اتهموي اىه مياها

..  بالمْتاح الضقة ًليا يقْل وبقى بذوىه

 وًمري بحبه لسه اين ياميه ميت حلْتله

 محبوسه وىا ازاي هذوىه.. اروىه اين مآكرت

..  مياه ٓرق وال بس موه مبذرجص البيت يف

 بيس..  كلها حيايت يف يوم اسوء ماجيه لحس

 لقيت ساًتيه بحاويل الضركة ىسل ماىاػر

 بيذبف الضقة باب

 بااك ٓالش

 !ميه: كريمة

 الحقيوي ياكريمة ىريمان اىا: بيياـ ىريمان



 مقْول مص الضقه باب ان اتْاجئت كريمة

 ٓـ ىْسها رمت ىريمان الباب ٓتحت بالمْتاح

 ياحبيبتي مالك: بذؾه كريمة..  حؾوها

 ايه ٓيكي

 ًارٓة ومص ياكريمة بتموت بوتي: ىريمان

 اي ىوزيها ميايا تيايل ازاي اتغرِ

 اتغرب ًارٓة مص هتجوه اىا مستضْى

 هتغل هللا طاء ان رير اهسي كب: كريمة

 مياكي اىسل وبيسيه االول وقوله بواػر

 اىك موه استاشىت اىا ال: بلهْه ىريمان

: بيياـ وكملت وآق وهو ميايا هتيجي

 هتمووت بوتي ياكريمة بسرًة

 ىريمان مى وىسلت بسرًة لبست كريمة

 القريق مه استَربت..  ًربيتها ركبت

 ٓيه ماطيه اللي المققوو



 زا! ٓيه؟ رايحيه احوا: استَراب بـ كريمة

 بيتك كريق مص

 طقة يف ىقلت اىا اػل بأرتباك ىريمان

 جسيسة

 تمام: كريمة

 ىريمان طقة لـ وػلوا وارير بيمر الوقت

 ىْسها تقمه حاولت يب قلقاىه كاىت كريمة

 ىريمان اللي زا..  ليه واقْة ياكريمة ازرلي

 و واقْة وكريمة طقتها مازرلت بيس قالته

 وحست هوا مه زرلت كريمة يسوب..  الباب

 ًه ُابت كسه وبيس ىْسها بيكتم بحس

 الوًي

 ًيوىها ٓتحت تكسير ػوت ًلى ٓاقت

 ىايمة اىها اتْاجئت حواليها بتبع باليآية

 مه ىْسها لقت لما اتغسمت..  سرير ًلى



 راجل يف زا..  ال كسه بس ومص  هسوم ُير

 االوؿة باب لقت هتغوت لسه..  كلها ىايم

 قسمها واقّ وىاػر بيوكسر ٓيها هي اللي

 وكان  ىْسها ًه وتسآى تتكلم ملحقتص

 ؿرب ٓيها وىازل طيرها مه ماسكها

 ٓؾل..  مياها كان اللي ملحقص ولالسّ

..  الوًي وٓقست ماىسٓت لحس ٓيها يؾرب

 تولس الزم اىها ًرِ وهواك المستضْى رسها

 رقر وؿيها وان

 بااااااااك

 بيسها مه بحاجة محستص: بيياـ كريمة

 بس ولست اين وًرٓت ٓوقت لما ُير

 ىاػر لقيت لمحتك حتى وال مسْتكيص

 بيه وطايلك طر كلها ومالمحه ًليا زارل

 قلبك واحرق هقتلها: بالحرِ وقايل ايسيه

 ٓكريت اللي اللحنة ًلى هوسمك ًليها



 يسميوي واترجيته حلْته..  ٓيها تذوىيوي

 مياه وارسك ومضي وسابوي رٓؽ بس

 يف اىهارت مقسرتص وراه اجري اقوم حاولت

 ىع وِ ماحس ُير مه وىمت اليياـ

 اىا وػوت االوؿة يف بحس حسيت الليل

 موجوزيه كان وىاػر ىريمان..  كويس ًارٓاه

 كوت ىريمان حؾه ِ ىايمة واىتي ٓاالوؿة

 مه مكاين اتجمست بس واطوٓك هقوم لسه

 سميته اللي

 احب مكوتص ياىاػر اسْه اىا: ىريمان

 ؿميري ايه اًمل بس زه بالمونر اطوٓك

 وبتذوىك بتذسًك اطوٓها اين مسمحليص

 اىت بالحقيقة اػارحك الزم كان واسكت

 ايه قس ًليا ُايل اىت متيرٓص

 اطكرك ًارِ مص اىا باليكس: بتيب ىاػر

 مَْل ًايص متسبيوي احسه مص ازاي



 حبيبه ان اػسق قازر مص زلوقتي لحس

 امي ورحمة بس كسه ٓيا تيمل ًمري

 ًلى تتحسر وهذليها ًمرها ىسم لهوسمها

 بوتها

 بس بايه حاسس اىت ًارٓة اىا: ىريمان

 ؿهرك وِ مياك هْؾل اىا تيرِ ًايساك

 زي البوت يف ايه تيمل ىاوي بس

 هقتلها: بجوون ىاػر

 زي وقومت متحملتص وقتها: كريمة

 وررجت ىريمان ايس مه ورقْتك المجووىة

 ازاي ٓيه بْكر اللي وكل بجري االوػة بره

 المستضْى بره اررج قسرت موهم احميكي

 ػذر والس ىبيل بـ واتغلت استذبيت

 وقولتله حاجة كل ًلى وحاكتله

 ورايا وىريمان ىاػر بـ اتْاجئت  يلحقوي

 حاولت االرؼ و وقيت بس اجري قمت



 حؾوي مه ارسك ىاػر ميرٓتص اقوم

كي  كاىت الحقس ىنرات اللي لوريمان وزا

 بقوة زقوي موها ارسك قمت ًويها ملياه

 وىا اال بوْسي محستص زماُي ًلى وقيت

 اسمك بيسالوي والسكتور السرير و ىايمة

 ارز ميرٓتص! كسه ٓيكي ًمل اللي وايه ايه؟

 ايه اسمي ميرٓتص.. 

 حاجة اي مْتكرتص..  حغلي اللي ايه او

كرة ٓقست  الصا

 تاىيه حاجة اسمى ًايسة مص كْاااية: ًضق

..  سبيوي ارجوكي لوحسي سبيوي ًايسة مص

 سبيوي

 بالنبف هوا بيحغل اللي ايه



 واتْاحئ واػل لسه كان اللي ػذر كان زا

 يف: بقوة وؿمها موها قرب..  ًضق بغريد

 ياامي ايه

 ميايا حغل اللي بحكيلها اىا: بكاء بـ كريمة

 ًارٓة مص ٓجأة ايه حغلها ًارٓة مص

 ورلي ياامي استريح اوؿتك روحي: ػذر

 قولتهولها اللي وتستوًب تهسى ًضق

 ًياـ مبقلة مص وهي مضيت كريمة ٓيال

كتر بيؾمها وهو ليضق ػذر  ًياـ كْاية: ا

 كْايه ياحبيبتي

 موجوًة..  ياػذر موجوًة اىا: ببكاء ًضق

 ارتاح ًضان ايه اًمل ًارٓة ومص اووي

 مص بس قالته اللي كل رُم ًارٓة مص

 مص اسامحها قازرة مص اػْلها ًارٓة

..  ياػذر ًوهم ابيسين ماًارٓة وهللا ًارٓة



 يضوٓوي حس ًايسة مص ًوها ًه بييس رسين

 رايْة اىا موهم ربيوي..  حس اطوِ ًايسة وال

كتر ؿمها ػذر  ػذر ياروح حاؿر: بحماية ا

 هسمح مص..  متذآيص مياكي اىا..  حاؿر

 جاىبك اىا يأشيكي اىه حس الي

 البارت اىتهي استوب

 � ىريمان يف رايكم � زيوا ميه تْتكروا

 ػذر � منلومة وال هالمة كريمة � وىاػر

 �� ًضق �� مقلق كلى

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 ❤الْيس و 7و الوتباز و 6 الساًة ورميس



_______★_______ 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 06 الْغل

 موجوًة..  ياػذر موجوًة اىا: ببكاء ًضق

 ارتاح ًضان ايه اًمل ًارٓة ومص اووي

 مص بس قالته اللي كل رُم ًارٓة مص

 مص اسامحها قازرة مص اػْلها ًارٓة

..  ياػذر ًوهم ابيسين ماًارٓة وهللا ًارٓة

 يضوٓوي حس ًايسة مص ًوها ًه بييس رسين

 رايْة اىا موهم ربيوي..  حس اطوِ ًايسة وال

كتر ؿمها ػذر  ػذر ياروح حاؿر: بحماية ا

 هسمح مص..  متذآيص مياكي اىا..  حاؿر

 جاىبك اىا يأشيكي اىه حس الي



 وبحوو بايسه وطها وحاوـ حؾوه مه ررجها

 يف تالته يوميه ىقؾي ىروح رايك ايه: قال

 اًغابك ٓيهم تريحي طرم ٓـ بتاًي الضالية

..  ياػذر ياريت: ؿييّ بغوت ًضق

 ياريت

 وراحوا ًضق ارس ػذر التايل اليوم يف وٓيال

 كريمة مى مااتكلم بيس كبيا وزا..  طرم

 ًضان طوية تبيس محتاجة ًضق ان وٓهمها

..  هسوء يف تْكر وتيرِ تتحسه ىْسيتها

 اىه ًوه يقال ما اقل اللي ػذر طالية وراحوا

 ان ورغوػا جسا ًضق ًجب الجو..  روًة

 وهي ٓيه هما اللي المكان ٓـ حس اي مْيص

 واحس كل..  لوحسها تكون اىها الحاجة اطس يف

 كلب ًلى بواءا لوحسه اوؿة يف بيوام ٓيهم

 حالتها ًضان بس وآق ػذر..  ًضق

كتر مص والغحية الوْسية  زا بس ا



 توام ما لحس يستواها ليله كل اىه ممويهوش

 تقوم ماهي قبل ويغحى جاىبها يوام ويسرل

 تقييل ىومها ان حنه حسه ومه الووم مه

 جسا

 التْاػيل بازق مهتم وػذر بتمر االيام

 ليها مساًسة مه بساية..  ًضق بـ الذاػة

 مرورا..  ورجلها احرجها وسف هسومها ٓتَير

 كبيا وزا بايسه واكيامها طيرها بتسريح

 قربت جروحها..  المكسورة ايسيها بسبب

..  راسها رياكة وتْك ويوميه..  تذتْي

..  توب الالب رالل مه طَله بيباطر ػذر

كبر يقؾي بيحاول  ًضق مى ممكه وقت ا

 كريمة موؿوو يف مياها ومبيتكلمص

 تبتسي اللي هي موتنر رالع

_________ 

 ومضرق جسيس يوم ػباح يف



 السرير مه قامت..  الووم مه ػحيت ًضق

 ىاحية وراحت االوؿة مه ررجت..  بـأًجوبة

 موجوز ػذر لقت المنبح

: قال حب وببتسامة لوجوزها اىتبه ػذر

 ياًضق الذير ػباح

 ايه بتيمل..  ياػذر الوور ػباح: بهسوء ًضق

 كسه الغبح و

 كلهم البوات لست الْقار بحؾر: ػذر

: بتريقه قالت تتساريه حاولت بذجل ًضق

 اتيسل وال يوم كل زي كيمه وياترى

 مه ػوابيك هتاكلي اكموي ال: بثقه ػذر

 حالوته

 يستر ربوا: لقيْة ببتسامه رزت



 بقلي: السْرة ًلى االكباق بيحف وهو ػذر

 آقري وتيايل لماؿة

 ٓقار رلغوا وػذر وًضق ًسى الوقت

 الْقار يف رايك ايه! ها: سألها بْؾول ػذر

 بغلها ػذر..  زًل ُير ومه بغراحة:  ًضق

 االمتحان ىتيجة مستوي تلميص وكاىه بتوتر

كتر تبتسم وهي تكمل ًضق رلى وزا : ا

 ايسك تسلم ياػذر يجوه

 ًوسي حاجة اقل زي: مغقوى بَرور ػذر

 وهللا ال: ًضق

 وهللا اه: ػذر

 يف اىْجروا واحسة ومره بتحسي لبيؽ بغوا

: بحب وقال اووي بغلها ػذر..  الؾحك

 ياًضقي اليمر كول ؿحكتك تسوم



 كتير بقالك: ػآية وابتسامة بذجل ًضق

 ياًضْي مقلتليص

 بلساين مقلتهاش لو: اووي موها قرب ػذر

 بيقولها زايما قلبي ٓـ

 ػذرر: حسه ًه شايس بتوتر ًضق

 ًيوىه: هيام ػذر

 اتلم: بذجل ًضق

 ايه تقويل ًايسة ها..  اتلميوا: بتوهيسه ػذر

 هترجى هوا؟ هتْؾل امتى لحس: بتوتر ًضق

 امتي االقغر

 يف ىنراته وركس االتويه ايسيها مسك ػذر

 االقغر هرجى مص اىا: قال وبحوان ًيوىها

 ىْسك طايْه اىتي..  ياًضق ُيرك مه

 الوقت كول اىتي! القغر؟ لرجوو مستيسة



 ًلى قاًسة او اوؿتك يف الما ىْسك حابسه

! ميايا حتى متتكلميص لوحسك! البحر

 اللي الوقت يف هورجى! سرحاىه ًلقول

..  بجس مستيسه! ياًضق ٓيه مستيسه تكوين

 تمام

 مه ايسها بتسحب وهي ًالية بتوهيسة ًضق

 تمام:  حاجة ىف وبتْكر ايسه بيه

 وكلب سؤال ليكي ًوسي: ػذر

 !هما؟ ايه..  رير: بستَراب ًضق

 تيجي وآقتي ليه اىتي..  السؤال اوال: ػذر

 حتى ليه بتكلميوي؟ ليه! هوا ميايا

 او سامحتيوي الىك هل وطي يف بتبتسمي

 اػال ٓـ مياكي مْرقص كضذع الين

 موي؟ مسًلتيص



 ىْس يف بس ياػذر مسمحتكص: ًضق

 يف جاىبي ُيرك ارلي ميرٓتص الوقت

 اػال ميوسيص اىا اػح بميوى او زا الوقت

 استَليتك تقول تقسر ٓـ جاىبي يقّ حس

 !!!استَليتك؟ مااىا زي: ػذر

 ازاي استَلتوي اىت كسه؟ بتقول ليه: ًضق

 ياًضق ليه اتجوزتك اىا تْتكري: ػذر

 اللي بالست تجميوي ًضان: بتْكير ًضق

 ربتك

 مامتك تبقى زي الست: بتوؿيح ػذر

 ياًضق

 بامارة امي تبقى ها! ايه؟ بأمارة: بمرارة ًضق

 يحسسوي ايه ًملت هي تقويل تقسر!! ايه

 هللا موها الحكاية سميت اىا!! ٓيال امي اىها

..  اتنلمت اوك..  ال وال ػازقة هي اًلم



 ببساكة ممكه كان ًوي تذلت!!! وبيسيه

 كان هتكسبها وكاىت ليا ؿم قؾية ترٓى

 منلومة اىها لبابا وتثبت ىْسها تبرا ممكه

 بس ياػذر اووي كتيرة حاجات ممكه كان

! زي الحاجات مه حاجة اي ميملتص هي

 بالقول حايتها وًاطت ورلْت اتجوزت هي

 ىسيتي ببساكة وىسيتوي واليرؼ

 ياًضق ىسيتك ٓيال هي: بتأكيس ػذر

 !!ايه؟ تقغس: رزه مه استَراب بـ ًضق

 ووحتى ٓيال ىسيتك مامتك ان اقغس: ػذر

كرة ٓقست ببساكة ىْسها ىسيت  الصا

 ياًضق

كرة؟؟ ٓقست!! ايييه: بغسمة ًضق  الصا

 ًوسها كان كريمة ماما ياًضق ايوه: ػذر

كرة ٓقسان  سويه قيست المسى كويل شا



 متغورة اىتي لو..  ميه هي ٓاكره مص كتيرة

 حياتها تييص ًضان والسي اتجوزت اىها

 تبقى!! .. زه قولتية اىتي اللي الكالم وكل

 كالم ًضان اتجوزها يرحمه هللا بابا..  ُلقاىة

 لوحسىا ًايضيه كوا ووالسي اىا الن الواس

 مكواش وقتها توٓت يرحمها هللا ماامي بيس

 حس ايل حي يف ًايضيه كوا زلوقتي زي اُوية

 كريمة ماما ًلى يقلى ابتسأ الكالم طيبي ما

 ٓهمها بابا وكلمها اىاس ًارٓة واىتي

 ًلى طاهللا ان يتجوزوا الزم اىهم وطرحلها

كتر مص الواس كالم ًضان..  وبس الورق  ا

 شمة ًلى وهي والسك اتجوزت ازاي: ًضق

 بابا؟

 اللحنة ىْس يف كلقها ًمران ىاػر: ػذر

 ٓيه كاىت اللي الوؿى يف طآهما اللي

 *****الـ ىريمان بسبب



 امتى؟ آتكرتوي هي كب: بسموو ًضق

 امتى آتكرتوي ياػذر بغراحة اقويل

 ماىسيتك ًمرها تقريبا ماما: بتوهيسة ػذر

 يف ان وحاسه حشيوة زايما كاىت ياًضق

 زايما الينيم وهللا ػسقيوي ىقغاها حاجة

 مص لالسّ ًقلها بس قلبها يف كوتي

 زرلت مريم لما بيقلها آتكرتك..  ٓاكرك

 المسرسة مه تقلى يوم اول ويف ابتسايئ6

 المسرسة بره مستوياها ماما كاىت

 باك ٓالش

 كريمة ىاحية بتجري المسرسة مه كلى مريم

 يف ولالسّ..  لليربيات ابسا موتبه ومص

 جريت كريمة بس هتذبقها كاىت ًربية

 لالسّ بس الرػيّ ًلى مريم وزقت ًليها

 ربقتها واليربية تبيس ملحقتص هي

 بقوة االرؼ يف اتذبقت وزماُها



 باااك

 كموا والسكتور المستضْى وزىاها: ػذر

 بسبب ُرزتيه ارست وزماُها ًليها

 بذير كاىت كسه ُير بقوة االرؼ يف اػتسامها

 الحمسلله

 مكوتص بس مآاقت لحس مستويوها قيسىا

 ابساا القبييية حالتها يف

 حغل اللي ايه: بقلق ًضق

 ًليكي وبتوازي بتغرخ ٓاقت: ػذر

 وبيسيه ازاي ًاملة كاىت حالتها متتذيليص

كرة ان ًرٓوا  مه ررجوا ما بيس..  رجيتلها الصا

 والسي يب تروحلك ػممت المستضْى

 وبيس يذّ زماُها ماجرح لحس تغبر اقويها

 ًايساه هي اللي تيمل كسه



 كتير ٓات ياػذر مجتص بس: بوجى ًضق

 ومجتص

 أيام 3بـ الحازثة بيس اتوىف بابا الن زا: ػذر

 يرحمه هللا: بحسن ًضق

 بسبب جسا تيبت مريم بيسها..  اميه:ػذر

 مجال يف ىْسي اثبت كوت واىا بابا وٓاة

 موك جوازي ٓكره يف وٓكرت االًمال رجال

 احب تاين وسبب ماما بـ اجميك ًضان

 البايق ًارِ واىتي لوْسي بيه احتْم

 اىا المْروؼ: ايسيها بيه زماُها حف ًضق

 ياػذر زلوقتي ايه اًمل

 ًضان هسومك تَيري تقليي: بمرح ػذر

 رارجيه

 !ٓيه رارجيه بجس؟ زا: استَراب بـ ًضق



 حاجة كل ىجيب ًضان ماركت السوبر: ػذر

كتئاب وكْاية ىقغاىا  ورسي..  كسه لحس ا

 بالك

 ايه: ًضق

 مبحبص اىا: رغرها مه بيحاوكها وهو ػذر

 وهبهسلك بره هبع الوكسية الست

 وهللا ال: حاجب برٓية ًضق

..  بقى حره اىتي..  وهللا وهللا: بحب ػذر

 واتلمي جوزك ًلى حآني

 واىت كسه ابيس..  اووي تمام كب: ًضق

 ياطيد روْتوي ىْسي ًلى كابق

 اىا ليا زه الكالم: بصهول ًوها بيس

 ًضان اوؿتها بتقلى وهي بتريقه ًضق

 لذيالك ال: لبسها تَير



 كل!! رقر زي البت: بصهول لوْسه ػذر

 موها احرظ الزم بحال طوية

^^_________________ 

 حابسه كريمة اوؿة ٓـ السيويف قغر يف

 اال مبتكلص تقريبا..  وىهار ليل ٓيها ىْسها

 وتيبت زبلت..  مريم مه مرير الحاح بيس

 بوتها رسرت اىها احساسها..  وجسسيا ىْسيا

 تيوؼ اىها االمل ٓقست..  قتلها التاىية للمرة

 اتحرموا حاجة كل ًه ًضق وتيوؼ ىْسها

كرة اللي اليوم ٓاكره لسه..  موها  رجيتلها الصا

 بوتها بوتها آتكرت لما اىهيارها ٓاكرة..  ٓيه

 بس آتكرتها..  تؾمها حتى ملحقتص اللي

 ىاػر كرهت..  سوه كام وبيس! بيس ايه بيس

..  ىريمان او هو سواء ٓيه طآته اللي واليوم

 الباب ربف ػوت طوروزها قاكى

 ازرل: مبحوح بغوت كريمة



 الْقار ًليها ػوية ومياها مايا زرلت

 ام احلى ًلى الذير ػباح: جميلة وببتسامة

 السىيا يف

 ًيوي ياىور الذير ػباح: بحوان كريمة

 هوا هيْقر الجميل: جبيوها مه باستها مريم

 الجويوة يف ىْقر ىوسل تحبي وال

 رالع هتْقر مص الجميل: بتيب كريمة

 مص حؾرتك ياماما بس ليه: بسًل مريم

 هؾقر كسه اىا..  ازاي ًاملة بقيتي طايْة

 اىتي اللي ًلى اقولوا و بغذر اتغل

 زه بتيمليه

 مه اراِ ًضان ػَيرة مص اىا: كريمة

 مص وًسيوي اىتي وبيسيه يامريم ػذر

 حاجة لغذر هتقويل

 ياامي بس: مريم



 كالمي اسميب بس مْيص: كريمة قاكيتها

 قلبي وريحي

 واىا تمام ًوسك كالم ارر زا ييوي: بمكر مريم

 ارر قالت..  قاًسة وازي هاكل مص كمان

 السرير ًلى جاىبها بتقيس وهي جملة

 كلي يابوتي اقومي: بتيب كريمة

 � سواا ياىجوووو سوا ياىاكل: بسرامة مريم

 هوا كلوىا زي الغوية هايت كب: كريمة

 واساسا الجويوة يف هواكل ال: برٓؽ مريم

 تحت مستويوا ُلي

 القغر جويوة لـ مريم مى ىسلت كريمة وٓيال

 ومريم ًلي مى تْقر وقيست

________________ 



 السوبر وػلوا وػذر ًضق الوقت بمرور

 محتاجوها حاجة كل يضتروا وابتسوا ماركت

 ُريبة بونرات بيبغلها طاب الحنت ًضق

: بهمس قالت اوووي مياها ومركس ؿايقتها

 !ايه؟ وال زا مجوون

 حاجة بتقويل: ػذر

 مْيص ال: بذؾه ًضق

 مالك: قال وبحوان االتويه ايسيها مسك ػذر

 مؾيقاكي حاجة ٓيه ياًضق

 وسيب مْيص ابسا ال: ورجل بأحراج ًضق

 ًليوا بتبع الواس ايسي

 مركس طاب يف ان والحم حواليا بع ػذر

 يضلوا يروح وٓكر جساا ؿايقة وزا مياها

 يف يتحكم حاول بس مكاىهم مه ًوية

 ايسيها بيمسك وهو ًضق ًلى ورز اًغابه



 امسك وًازي ًلْكره مرايت اىتي: بتملك

 تاىية حاجات او: بمكر وكمل ايسيك

 تقغس االزب ياقليل اه: ًالية بضهقة ًضق

 ايه

كيس: ببراءة ػذر  جاكتك..  طوقتك اقغس ا

! ٓيه راحت زماُك اىتي.. كراستك..  قلمك..

 موك اقلق هبتسا اىا

 ًلى زاست واحسه ومره بَيم بغتله ًضق

 مه احمر وطة ػذر..  جسمتها بكيب رجله

 موها وقرب مايبيوص حاول بس الوجى

 ىروح لما حسابك: وزىها يف وهمسلها

 ياًضقي

 ًلْكرة موك مبذْص: بَرور بغتله

 تذايف الزم كمان اووي وُبية..  ُبية: ػذر

 بيه اًاقبك بْكر اللي اليقاب مه ورغوػا



: ماتبيوص حاولت بس اتوترت ًضق

 الحساب ازٓى يال روح كسه واقْيه هوْؾل

 اروح ًايسة

 امرك هاىم ياًضق امرك: ػذر

 بييس واقْة وًضق الحساب يسٓى راح ػذر

: بقلق بتْكر واقْة كبيرة مص بمسآة ًوه

 !!ازااي؟ هاييقبها ػذر ياترى

 القته بتبع ٓيها ربف حس طورزها قاكى

..  مياها مركس كان اللي السمج الضاب ىْس

 تحاسب مص: بَؾب بغتله

..  ياقمر اقغس مكوتص: ببحاجة الضاب

 بيكي اتيرِ

 بيسلم بوكس يف وكان ًليه ترز ملحقتص

كيس..  بيكمها كان اللي السمج وش ًلى  وا

 !!ػذر كان البوكس ػاحب



: تاين بيؾربوا وهو وُؾب بَيرة ػذر

 وزي***** يا الجاية المرة تْتح ًضان

..  ياقمر قولتلها ًضان وزي كلمتها ًضان

 بيقولها كلمة كل**** .. يابه***** ياو

 .. بؾربة مغحوبة كاىت

 كْايةهيموت ياػذر كْاية: بغريد ًضق

 ايسك يف

 رلغوا وباليآية حواليه اتلمت الواس

 ايسه مه الضاب

 ايسه ومسكت ػذر مه قربت ًضق

 يال ياػذر كْاية ًليك بالله: قالت وبسموو

 رليوا ياػذر ًوسك وحيايت..  ارجوك ىمضي

 ىمضي

 والسموو رايْة مالقاها بيس كالمها سمى

 وػذر ماركت السوبر مه ررجوا ًويها مالية



 اليربية هيركبوا لسه بتملك ًضق محاوـ

 ؿذووووريت: وقْهم واحسة ػوت ٓية بس

 مه قربت اللي للبوت بغسمة بغت ًضق

 لغذر بغت!!! ػذوررريت: وحؾوته ػذر

 ياػذورتها زي ميه: قالت وبتريقة

: يسارية حاول بضمئساز ًوه البوت بيس ػذر

 وزي..  يرحمه هللا ًمي بوت زيوا تبقى زي

 مرايت ًضق

 وهي اااه ًمه بوت: لوْسها بَيم ًضق

 وقسام ال ليه زا بالضكل تحؾوه ًمه بوت

 بوات..  ػحيح االزب قليله اما كمان مراته

 الحرق ًايسة

 اصيك:  ػذر ايس بتمسك وهي بمياًة زيوا

 موت وحضتوي ياػذوريت



 اووووي زوزتها زي ال: ػبر بوْاش ًضق

 زيوا ايس وبيست ىاحيته ػذر طست

 اػل سوري: لسيوا بغت مستْسة وببتسامة

 باي باي مستيجليه وػذورتك اىا

 يال مص: تغرٓها مه المغسوم لغذر بغت

 ًجبتك الوقْة وال ىمضي

 وبال..  احسه ىمضي ال: اووي ابتسم ػذر

 يازيوا باي: قال مبااله

 ومضيوا اليربية وًضق هو وركب

 تكلموي زي البت بقا ياىاري ااه: بَؾب زيوا

 زي البت ًجبه ًارٓة مص اىا! زي بالقريقة

 رليته اما ياًضق اىتي ال اىا ال! ايه؟ يف

 زيوا اىا مبقاش بيته قلب مه بوْسه يقرزك

 السيويف

____________ 



 .. ػذر ًربية يف

 هتموت قاًسة وًضق وبيغْر مبتسم ػذر

 الَيم مه

 اللي ليه كسه ٓرحان اىت اًرِ ممكه: ًضق

 زقيقة كام مه ميضوٓكص زلوقتي يضوٓك

 همحية بكل المسكيه الضاب بتؾرب واىت

 وايه ال ومسكيه طاب اممممم: ػذر

 كان زا المسكيه الضاب..  بهمجيه بؾربة

 اىه ُير زا بييوين طايْه اىا يذبقك قاػس

 كسه اىا لمرايت بيقول!! ياقمر بيقولك

 وال ايه؟ وال قمر مص اىا وهو:  بَيم ًضق

 وبس الملسقة الحاجات بتيجبك اىت

 الحاجات مه احلى ٓيه وهو: بتسليه ػذر

 الملسقه



 قليل واحس اىت بالله تغسق: بَؾب ًضق

 اػال ازب ميوسهاش ًمك وبوت االزب

 ياػذر كلقوي حاجة ًلى واقولك

 موضرتص ❤ ييجبكم يارب اهو كويل بارت

 ممكه..  ارازيت ًه رارجة لنروِ امبارح

 ىؾاريت الن وزا امالئية اُالـ يف يكون

 �� قسامي طايْة مص وحرٓيا مكسورة

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 ❤الْيس و 7و الوتباز و 6 الساًة ورميس

_______★_______0 

 التايل الجسء قراءة واػل



 ✨ 07 الْغل

 المولس بمواسية كيبيه واىتوا سوة كل:  اوال

 بالغحة ًليكم يوياز الضريّ الوبوي

 ❤ والسيازة

 � رالع ىايممم ىااايم التْاًل: ثاىيا

 ❤❤ ياقمرااااات ٓتْاًلوا

____________ 

 اللي ليه كسه ٓرحان اىت اًرِ ممكه: ًضق

 زقيقة كام مه ميضوٓكص زلوقتي يضوٓك

 همحية بكل المسكيه الضاب بتؾرب واىت

 وايه ال ومسكيه طاب اممممم: ػذر

 كان زا المسكيه الضاب..  بهمجيه بؾربة

 اىه ُير زا بييوين طايْه اىا يذبقك قاػس

 كسه اىا لمرايت بيقول!! ياقمر بيقولك



 وال ايه؟ وال قمر مص اىا وهو:  بَيم ًضق

 وبس الملسقة الحاجات بتيجبك اىت

 الحاجات مه احلى ٓيه وهو: بتسليه ػذر

 الملسقه

 قليل واحس اىت بالله تغسق: بَؾب ًضق

 اػال ازب ميوسهاش ًمك وبوت االزب

 ياػذر كلقوي حاجة ًلى واقولك

 زي الكلمة ٓيه ىققت اللي الوقت ىْس يف

 اليربية مه ىسلت الضالية قسام وػلوا كاىوا

 مه ىسل ػذر..  الضالية وزرلت بَؾب

 وزرل اطتراها اللي الحاجة وطال اليربية

 ليضق وراح المقبد الحاجة وحف الضالية

 اقْي:قال وبَؾب ايسيها مه ومسكها

 سهله كلمة كلقوي هي..  وٓهميوي ًوسك

 !ليه؟ كسه لساىك ًلى



 طاء ان ليه سلهة ومتبقاش: بَؾب ًضق

 ومتوساش ازاي اتجوزىا احوا متوساش! هللا

 زا وجوزىا هحبك ًمري وال مبحبكص اىا ان

 يوتهوا طهور الست ما واول مؤقتة ٓترة

 حسوزك ٓتتجاوزش ياػذر هوقلق

 كلمة هقلك!! حسوزي تجوزش ما: ػذر

 وزىك يف حلقة ورليها كسه قبل قولتهالك

 هتكوين ٓيا ىْس والرر مبقلقص اىا كالق

 وبس اىا وبتاًتي مرايت

 بتاًتك وال مراتك مص اىا: بغريد ًضق

 متجوصبه اتويه اي زي ماهوييص وًمرىا

 اىا ولو طهور6 بيؽ مى هوييص قولت اىت

 وال مستريحه مص واىا هوقلق مرتحتص

 للملسقه تروح وتقسر..  مياك ماىا كول هرتاح

 اىا بقاا آهم..  هقلقوي اىا اىما بتاًتك

 سيـ بحب اىا مبحبكص



 متوققيص: بأيسه بوقها كتم بجوون ػذر

 ًليها ٓيلي رزه قس وال قسها مص اىتي كلمة

 بجس راجل..  راجل زمة ًلى اىك ومتوسيص

 متاكس اىا هتقوليه كوتي اللي الهري وكل

 وهتحبيوي حقيقي مص اىه ٓالمية مليون

 هتحبيوي ًوك ُغب او بمساجك ياًضق

 بحبك ماىا زي

 ٓيال هو!! بغسمة وسيت ًيوىها ًضق

 !!ليها؟ بحبه اًترآلها ػذر

 بحبك ايوه: ػسمتها مالحم وهو بتاكيس ػذر

 مه مص ٓيه طْتك يوم اول مه بحبك

 واىتي مه..  زمان مه..  رالع ال زلوقتي

 لمرحلة جويا واػلة اىتي..  بؾْاير ًيله

 اقتواو ماهو قس ًلى احساس ماهو قس ًلي

 بالش بغي بجس بحبك اىا..  موي حته اىك



 جويا حاجة اي بنلم هبقى ًضان زي بحبك

 زي بالكلمة

 مه مضاًري توػّ يمكه ال بحبك كلمة

 اووي كتير استويت اىا..  ياًضقي ىاحيتك

 استيساز وًوسي وبتاًتي مرايت تكوين ًضان

 وهتحبيوي ماتحبيوي لحس تاين استواكي

كيس اىت: ًضق  اًيص هتذليوي مجوون ا

 ًلى هتقبلها!! ياػذر؟ باليآية مياك

 !!ليا وًسك ىسيت!! ىْسك؟

 قالك وميه: جبيوها مه بيبوسها وهو ػذر

 ًلى هجبرك حتى وال وًسي ىسيت اين

 مص الباقية الضهور رالل يف بس حاجة

 ُيري مه تتوْسي  حتى هتقسري

 قْاك تضوِ لما زا: قالت وبيوس بَيم زقته

 بكرهك ببساكه الين احبك يمكه ال اىا



 بقى بالك رلي كب: مستْسة ببتسامة ػذر

 بالك وارسه مص واىتي احب يتحول زا للكره

 وكليت برجليها االرؼ زبت بَؾب ًضق

كتر يبتسم ػذر رلى وزا اوؿتها ًلى  ا

كتر  وا

 0!!وهللا اه..  ٓيا بتموت زي البت: قال وبمرح

 0الوبي ًلى ػلوا____________ 

 وًغبية بتوتر جاية رايحة ًضق اوؿة يف اما

 حس يف هو قال بيحبوي قال: لوْسها وبتقول

 ميايا ًامله هو اللي مياه ييمل حس بيحب

 ان!! يمكه ال احبه يمكه ال بس! زه الكساب

 اىا مبقاش ياػذر ًضتك يف مكرهتكص

 الْررة زي ىْسك حاوليه تلّ هذليك

 ًليا هتتحايل اللي اىت وكمان ال السايذة

 كْاية مص قال بيحبوي قال..  ىقلق ًضان



 اىا..  ازاي بتحؾوه كاىت الملسقه قريبته

 ازاي طيرها مه اجبها الزم مان ُلقاىة

 بجحة اما واقْة واىا كسه جوزي مى تيمل

 باله. ًلى وال واقّ باطا وػذر ال..  بغحيح

 قاًس كان اللي تاين لغذر ىسلت بَؾب

 التليْشيون ًلى بيتْرج باريحيه

 قليل اىت ًلْكره: وحسه بَؾب ًضق

 تحؾوك زي بالملسقه تسمح ازاي االزب

 اىا!! كسه ًلى متيوز اىت وال زي بالقريقة

..  حس قسام كرامتي تهيه هسمحلك مص

 مراتك الواس قسام اين وآتكر

 التليْشيون يتابى ورجى بهسوء بغلها ػذر

كتر ًضق ًغب وزا كتر ا  قْلت راحت..  وا

 وبَؾب ػذر قسام ووقْت التليْشيون

 ٓكره ًلى بكلمك اىا: قالت



 واحسه ومره وترتها بونرات كتير بغلها ػذر

 طهقت ًضق..  رجله ًلى قيست ساحبها

 ًمسلها وػذر بسهول وبغتله بغسمة

 محتْها كان حرٓيا بس تقوم حاولت بتسليه

 بايسيه

 اتجووت اىت ػذر: وػسمة بذجل ًضق

 سبوي

 مص ال: طيرها يف وطه بيسٓه وهو ػذر

 كسه مستريح اىا هسيبك

 احترم بجس ػذر: وارتباك بذجل ًضق

 وهللا كسه ًيب وسبوي ىْسك

 مص اىا: طيرها يف وطه بيمرمٍ وهو ػذر

 ًلى اقولك ًايسة كالم وبقلي اساسا محترم

 مهمة حاجة

 !ايه؟ بذغوظ! مهمة حاجة: بتوتر ًضق



 الملسقه: بتوهيسة ػذر

 تيرِ ًضان: تقوم حاولت بَؾب ًضق

 تؾايقوي قاػس اىك

 ايه وال ًليا بتَيري اىتي هو: بتسليه ػذر

 اػال ايه ومه ًليك اُير ايه ا: بصهول ًضق

 اىت بقولك ال موها اُير اللي زي ميه هي

 وهللا بجس كبييي مص اىسان

 واسمييوي يابت بقا اتهسي: ػذر

 قول اتْؾل اتهسيوا: بَيم ًضق

 تبقى زيوا: وقال ًميق ىْس ارس ػذر

 كلقتي

 الملسوُة زي حجرة مه قامت ًضق

 مراتك: قالت وبغسمة



 يف كالقتي مرايت مص: قغسها وقّ ػذر

 ٓرق

 مذبيهم لسه كسبة كام يف: بسموو ًضق

 ياػذر

 مكسبتص ياًضق ًليكي مكسبتص اىا: ػذر

 يف االول كتير وكسبت كسبت ال: بغريد ًضق

 اللي ٓالملسقة وزلوقتي هاىم كريمة موؿوو

 كالقتك كليت

 قالتها جملة ارر مه هيؾحك كان ػذر

 ال برزو مكسبتص اىا: ىْسه مسك بس

 جوابتك مثال وىا مسالتويص اىتي ببساكة

 مكسبتص ٓاىا ػحيحة مص باجابة

 تكون اىك مجرز..  شىب مه اقبح ًصر: ًضق

 ٓاىت ومستَْلوي ًليا ومذبي حاجة ًارِ



 كل اًرِ حقي ومه مراتك واىا بتكسب كسا

 ًوك حاجة

 ًايسة اساس ًلى مص: بتسليه ػذر

 تقلقي

 مستْسززز ياػذر مستْس اىت: بَيم ًضق

 حته مه يققى ًايس زه لساىك: ببروز ػذر

 اووي كويل اػله

 ٓكره ًلى يقسر محسش: ًضق

 موك ػريحة زًوة زي اًتبر: بيبث ػذر

 ابوسك اين

 كبييي مص اىت بالله اقسم: بغسمة ًضق

 بتوػلها وتغرٓاتك كالمة كل ميقول مص

 االزب قليل..  صيك موحرٓة لحتت



 اػال متربص اىا قولتلك مص: ػذر

 بقى احْنيها

 يااىا ياػذر ُيري هيربيك محسش: ًضق

 يااىت

 كبيا اىتي: رسوزها بيبوس وهو ػذر

 ياجميل

 يابارز متلمسويييييييييص ًاااااااااا: ًضق

 القغر هورجى بكره حسابك واًمل

 متحرش واحس مى لوحسي اقيس مستذيل

 صيك

 طوقتها تجهس اوؿتها وكليت كلمها قالت

 السيويف لقغر للرجوو

 � متحرش اىا: بسهضة ػذر

______________ 



 السيويف قغر يف

 يف بيؽ مى قاًسيه ومريم وًلي كريمة

 القغر جويوة

 ياًلي بيك مااتغلص ػذر: بتيب كريمة

 !امتى؟ هيرجى وقالك

 يوم كل ٓحوا كلموي اىه جهه مه: بهسوء ًلي

 بس الضَل بذغوظ بيؽ بوكلم

 زا امتي هيرجى موؿوو مْتحص

 مبيجبص بيكلموي لما حتى: بسموو كريمة

 ياترى..  اػال ًضق سيرة وال رجيوهم سيرة

 ال وال تاين هوا هيرجيوا

كيس: ًليها بقبف وهي مريم  هيرجيوا ا

 اًغبها وتريح تهسى ًضق مستوي هتالقيه

 ياماما اكموي ًلقول وهيرجيوا



 كلها كريمة ياماما حق مياها مريم: ًلي

كتر مص وقت  ا

 ِ استريح هقلى اىا هللا طاء ان: كريمة

 ياًلي بيتك البيت طوية اوؿتي

 براحتك: ًلي قاكيها هتيترؼ لسه مريم

 وماطي طوية اىا الكل ياست

 متبياها ومريم اوؿتها كليت كريمة وٓيال

 ليه هتييقي: ًلي طورزها ققى بسموو

 يف ىْسها حابسه بقت ماما: ببكاء مريم

 بسببي زا وكل ًلقول اوؿتها

 ٓيال اىتي حاجة وال بسببك مص: ًلي

 تيرِ ًضق ورليتي اتسرًتي لما ُلقتي

 رير كاىت ىيتك بس هريْة مص بقريقة

 ىْس هتكون كاىت اًتقس ًضق ٓيل ورزه

 وال وبكره وقتها ًايسة هي..  ًملته هي اللي



 بقى ًياـ بقلي..  رجيوا هتلقيهم بيسه

 زي زموًك وامسحي

______________ 

 ًايضة..  يامايا ًايضة كريمة: بغسمة ىريمان

..  ػذر ابو مرات تبقا زي ال كسه بس ومص.. 

 اللي كل ًارِ يكون ممكه السيويف ػذر

كيس زمان حغل كيس هيسبوي مص ا  بس..  ا

 قاكية بييوين طوٓتها اىا ازاي ًايضة كريمة

 ىاػر الحقيقة كضّ لو يالهوي الوْس

 واتغرِ ايه اًمل يقتلوي بييس مص وقتها

 ازاي كسه بارزه اىتي اىققيييي ازاي

 زي ًغبيتك يامامي اهسي: بتْكير مايا

 يف حل ىاليق رليوا اهسي بحاجة هتْسىا مص

 زي المغيبة

 واحس حل اال مْيص: بضر ىريمان



 هو ايه: بلهْة مايا

 كريمة ىقتل: بحقس ىريمان

 كل ًارِ ػذر ٓيال لو..  ال كبيا: بسهق مايا

 رايك ايه اىت ٓيوا ُير هيضك مص حاجة

 ياسيّ

 زماُك تيجبوي: ربيثة ابتسامة بـ سيّ

 هتيجبكم ٓكره ًوسي اىا بس..  يامايا

 هي ايه: بلهْه ىريمان

 اقولكم: بضر سيّ

 رقته تْاػيل كل وحكالهم

 سمم..  تْكيرك يذربيت: بأًجاب مايا

 تلميصك: بَمسه سيّ

________________ 



 واستيسوا طواكهم جهسوا وًضق ػذر

 القريق كول..  السيويف لقغر لليوزة

 كول اىه رُم تماما ػذر متجاهله وًضق

 وزه موْؾاله هي بس بيضاكسها الوقت

 ميبيوص بيحاول بس جسااا ُينه

 وزرلوا السيويف قغر وػلوا الوقت بمرور

 طآوه باللي اتْاجئوا بس البيت

 اسمى محتاجة ❤ البارب اىتهي استوووووب

 �� محبقة الين واحساثها ٓالرواية رايكم

 وىريمان وسيّ مايا � اتجميوا الضر ثاليث

 ًضق وياترى � سيّ رقه هي ايه تْتكروا

 مابيه اليالقة يف رايكم ؟� ايه طآوا وػذر

 � وػذر ًضق

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا



كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 ❤الْيس و 7و الوتباز و 6 الساًة ورميس

_______★_______3 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 01 الْغل

 011و ڤوت 111ل يوػل الْغل ممكه

 ❤ اشىكم بيس كوموت

 واستيسوا طوقهم جهسوا وًضق ػذر

 القريق كول..  السيويف لقغر للرجوو

 كول اىه رُم تماما ػذر متجاهله وًضق

 وزه موْؾاله هي بس بيضاكسها الوقت

 ميبيوص بيحاول بس جسااا ُينه



 وزرلوا السيويف قغر وػلوا الوقت بمرور

 طآوه باللي اتْاجئوا بس البيت

 ٓالغالون قاًسيه وًلي وكريمة مريم

 .. ومياهم

..  هوا بتاًتك الملسقه الحق: بسذرية ًضق

 مراتك

 كالقتي قغسك: ػذر

 ياملسق بيؾه محغل كله: ًضق

 ًلى!! متحرش كسه وقبل ملسق: بتوًس ػذر

 تلموا اوؿة يف اليموم

 رجيوا احوا السار اهل يا: قال ًايل وبغوت

 جريت اللي مريم كاىت قامت واحسه اول

 ػذر حؾوت



 تبيس مره اول ياػذر اوووي وحضتوي: مريم

 زه كل ًووا

 ازيوي: الحؾه بيبازلها وهو بهسوء ػذر

 وحضتويوي كمان واىتي..  رجيت

 بتبع! ايه تيمل ًارٓة مص وقْت كريمة

 وباس موها قرب ػذر..  ام بلهْة ًضق ًلى

 الكل ياست وحضتيوي: وؿمها ايسيها

 اكموي كويسة ًضق..  وزىها يف وهمسلها

 بجس: ًويها يف بتلمى وزموو بهمس كريمة

 ياػذر كويسة هي

 اكموي اهيه قسامك القرزه زي: بهمس ػذر

 سالمتك ًلى حمسلله: زيوا ػوت قاكيهم

 ياػذر

 ًليها ومرزش وتحت ٓوق مه بغلها ػذر

 جساا ًغبها وزا



 ياكبير طآك مه ًاش: ػذر حؾه ًلي

 السالمة ًلى حمسلله

 ايه ًامل الضَل ها..  يسلمك هللا: ػذر

 ياجسو رجاله وراك تمام كله: بمرح ًلي

 ومتاكس ًارِ: كتْه ًلى رتب ػذر

 اتارر الوقت ًضان بقى اىا هروح: ًلي

 سوا الضركة ىروح ًضان بكره ًليك هيسي

 هتريح وال

 كسه لحس كْايه هروح ال: ػذر

 بقى اىا همضي تمام: ًلي

 مه كريمة مى مركسه الوقت كول ًضق

 يف بس حؾوها يف تترمي تروح ىْسها جواها

 بس بغذر رحب الكل..  موياها حاجة

 ًارٓيه مص يمكه!! حتى كلمة قلها محسش



 حغل اللي بيس مواؿيى مياكي يْتحوا

 !ياًضق

 كريمة ػوت طورزها قاكى

 سالمتك ًلى حمسهللا: بحوان كريمة

 يابوتي بذير تكوين يارب ياًضق

 رز مه قلقان كان اللي لغذر بغت ًضق

 استريح هقلى اىا: لغذر بهسوء ًضق ٓيلها

 ًه وتيبوا كويل كان القريق..  السْر مه

 ًلقول اوؿتها وكليت كلمها قالت..  اشىكم

 ال ًضق ان وحست ىسلت زموًها كريمة.. 

 تسامحها يمكه

 ًلى مترزش ازاي هي: الغمت قاكيت زيوا

 االز قليله زي مراتك!! كريمة كوف

 كمان كلمة: بَؾب ػذر قاكيها

 ارر ًلى مص يازيوا لساىك وهققيلك



 وبيسيه..  مرايت هتوتقس زايك واحسة السمه

 ايه بتيملي هوا اىتي

 اقيس جايه: ػذر كالم مه وارراج بَيم زيوا

 ياػذر هتقرزين وال ًمي بيت يف يوميه

 ميوسكيص اىتي هقرتك كبيا: بتاكيس ػذر

 وطك اطوِ ًايس مص قولتلك مص اىا زم

 تاين هوا

 مهما زيوا كسه ًيب ػذر: بتيب كريمة

 وقت ٓاي وتيجي ًمك بوت هتْؾل حغل

 بكلموي ياكوف طوٓتي: مغقوى ببكاء زيوا

 ميه وًضان ازاي

 طوقة تجيب ىسله كاىت ًضق زا الوقت يف

 كالم وسميت تحت ىسيتها اللي هسومها

 زيوا



 وًرٓها مويه جايبها اًلم هللا واحسه: زيوا

كيس!! وليله يوم يف واتجوزها ازاي  ُلف ا

 يغلح ًضان اتجوزها كسه وًضان مياها

 و ُلقته

 بالقلم ؿربتها اللي كريمة كلمها قاكى

 ومه موك اطرِ بوتي اىا: بيوّ كريمة

 مجرز تْكري اىك ومسمحليص كلها السىيا

 اللي كل موستص اىا..  ًوها وحص تْكير

 اقويت اللي اين آكرك واحب زمان ًملتيه

 كوت وان ليه ًارٓة واىتي يتجوزك ػذر

 بوت الىك ٓسه ووآقت هوا تقيسي قولت

 اىتي بس ًليهم واراِ بوات ًوسي واىا

 ومص بيتك روحي اتْؾلي متستهليص

 ىاػر ًضق..  تاين هوا وطك اطوِ ًايسه

 ػاحبت هي السيويف ػذر مرات ًمران



 يحترمها الزم زه البيت يسرل واللي زه البيت

 اتْؾلي..  ًويه ًه ُغب

 الباب ًلى بتضورلها وهي كلمة ارر قالت

 ُايل هتسٓييه زه القلم تمه: بحقس زيوا

 وبوتك اىتي اووي

 اىتي: بيوّ طيرها مه ومسكها قرب ػذر

****** يا بره اكليي هتتكلمي لسه

 تاين هوا رلقتك مضْص

 وًايلته لغذر بتتوًس وهي مضيت زيوا

 ًلى واقْه كاىت اللي ًضق طاِ ػذر

 مسميه وًويها السلم

 ياحبيبتي ىسلك اللي ايه ًضق: ػذر

 ًايسة: لكريمة بتبع وهي بؾيّ ًضق

 هسومي طوقة



 هجبها واىا اىتي اكليي: بحويه ػذر

 واحغلك

 تيباىه طكلك استريحي اكليي ماما: ػذر

 رير ًلى تغبحوا: بحسن كريمة

_________________ 

 وًضق ػذر اوؿة يف ساًات ًسه بيس

 واحس كل ىايميه ومص ىايميه كاىوا االتويه

 حاجة يف وبيْكر للسقّ باػع ٓيهم

 ػذر: الغمت ققيت ًضق

 ًيوىه: بغلها ػذر

..  ػذر يا اسمحها ًارٓة مص: بيصاب ًضق

 يف..  بتمويوي جوايا حاجة يف..  ًارٓة مص

 اتويه بيه ما ػراو يف..  بيوها وما بيوي حاجس

 ما ال والتاين سمحيها بيقويل حس..  جوايا



 ًارٓة مص الوع يف واىا..  تسمحيهاش

 ًارِ..  ايه اًمل

 ايه: بحوان ػذر

 اوووي ٓرحاىه كوت: ؿييْة ببتسامة ًضق

 لسرجة ٓرحاىه..  زيوا يف ًملته هي اللي مه

 ًوي يسآى حس االيق اين..  تتذيلها ما ًمرك

 هي حس اي مص هي بس..  ؿهري يف يكون

 (امي) تقول ومقسرتص كالمها ققيت..  امـ

: قال وبحوان ًليها وكبقب بيها حس ػذر

 ٓاي مياكي واىا ياًضق هتتغلح حاجة كل

 جت السىيا كريمة ماما بس هتذسيه قرار

 مهما ياًضق ًليها متقسيص..  كتير ًليها

 اىك ٓيه تحسي اللي الوقت..  امك زي كان

 واحسه واحسه موها قريب..  بجس سمحتيها

..  ٓات اللي كل وتوسيها توسي حاويل



 ٓهماين..  مكاىها ىْسك وحقي اًصريها

 ياًضقي

 ٓهماك: طسيس بتركيس بتبغله وهي ًضق

 ايه..  ايه بقولك كب: جميلة ببتسامة ػذر

 ىتْسح وىذرج بكره الضركة ماروحص رايك

 واىتي اىا

 بجس: بتلمى وًيون بسيازة ًضق

 كمان الجس وجس: بحوان ػذر

 بليييس المالهي وىروح: كْويل برجاء ًضق

 المالهي ىروح: قلبها سرقت بؾحكة ػذر

 بقا ىامي يال! ياًوي ًضق كام ًوسىا احوا

 اوله مه بكره اليوم ىلحق ًضان

___________________ 



 الكل..  السيويف قغر يف التايل اليوم ػباح يف

 ػمت يف وبيْقروا السْرة ًلى مجتمى

 ػذر بلَت اللي سيسية زه الغمت ققيت

 برة مستوية ًلي ان

 استاشن ليه؟ مسرلص وهو: بستَراب ػذر

 وراجى اطوٓه هروح: الكل مه

 مسرلتص: قاله وبحيرة ليلي كلى ٓيال ػذر

 يابوي ليه

 هتروح مص ها..  ياػذر ًازي: بهسوء ًلي

 الضركة

 الوهارزة وىذرج ًضق هارس ال بغراحة: ػذر

 هتْك وبالمرة ازاي ًامله حالتها ًارِ اىت

 طكلك ايه ٓيك اىت بقى قويل..  الجبس

 ياًلي مالك كويس اىت ًاجبوي مص



 بس ًايسك ياػذر كويس اىا: بتوهيسة ًلي

 رائيها وطوِ ارقبها ًايسة اين مريم تْاتح

 وقويل

 ػح اررك جبت: ػذر

 سالم..  بقا اىا امضي..  بالنبف: ببتسامة ًلي

 لمريم بع يْقر رجى وػذر مضي ًلي

 ايس كالب ًلي: قال وبهسوء لكريمة وبيسيه

 مريم

 ايييه: بغسمة مريم

 ال اىا ليه؟ كسه اووي اىغسمتي مالك: ػذر

 و يبقى موآقة لو حاجة ًلى اُغبك يمكه

 ايه وال ىغيب مْيص يبقى ال ولو البركة

 ياامي رايك

 وكملت ياػذر ػح كالمك: بهسوء كريمة

 ًلى هيجبرك حس مْيص: بحوان لمريم



 واىا ايه ًايسة اىتي طويف ياحبيبتي حاجة

 مياكي

 لالرؼ وبغت ووجى بحسرة بغتلها ًضق

 كريمة وبيه بيوها اتهسوا اللي كوبة والكام

 كوبة011 ُيرهم اتبوى

 ًليها وؿَف ايسيها مسك بيها حس ػذر

 !!بيوسيها وكأىه

_____________ 

 جواه يف سرحان قاًس ًمران ىاػر ًوس

 مؾايقه حساس ليضق مضتاق ان احساس

!! ازاي بوته مص لبوت يضتاق ازاي..  وكارهه

 مص اىها بوْسه اتاكس مكوص لو اومال

 !!بوته؟

 بااك ٓالش



 مه ميته ًضق ًلى بيبع وهو بكره ىاػر

: ايام ًمرها يازوب اللي القْله اليياـ

 زىهاا مه ػسًت ىريمان يا بقى سكتيها

 البوت ياىاػر ييوي ايه اًمل: ىريمان

 الجوو مه هتموت

 زاهية ستيه يف تروح وال تموت: بحقس ىاػر

 مهما زي ًليك حرام: رْي بمكر ىريمان

 شىب وملهاش وزمك لحمك مه بوتك كان

 امها ًملته اللي يف

 اىها يـأكسيل ايه واىا بوتي: بجوون ىاػر

 بوت***** ال امها اًلم هللا!! بوتي؟

 ميه مه جابتها**** ال

 ال وال بوتك هي تيرِ ٓأيسك: ىريمان

 ازاي: بلهْه ىاػر



 هتيرِ ووقتها DNA تحليل تيملها: ىريمان

 ال وال بوتك هي

 جواه ومه..  التحليل وًمل راح ٓيال ىاػر

 بس بوته تكون ًضق ان امل ًوسه كان

 ههرت التحليل ىتيجة لما ازمر زا االمل

كست  بوته مص ًضق ان% 011 ىسبة بـ وا

 بااااااك

 مص ًضق ٓووق ياىاػر ٓوق: لوْسه ىاػر

 موساللي موها توتقم الزم تؾيّ اوًى بوتك

 ًملته امهما اللي ومه ٓيك جوزها ًامله

 زمان ٓيك

______________ 

 وزاها وٓيال وررجها ًضق ارس ػذر

 الغَيرة القْلة زي كاىت ًضق المالهي

 سايياها مص وٓرحتها



كبة وهي بْرح ًضق  ػذر:  المرجيحة را

 ليه كسه واقّ اىت ميايا اركب تياىل

 مستريح اىا ال: بيغورها وهو ببتسامة ػذر

 كسه

 تيال وحيايت ياػذر وحيايت: ايسه مه طسته

 ٓيا تغور وبقل اتمرجح

 � مياها يليب وبقي ٓيال كالمها سمى

 ًضق بيه وجري ليب مابيه ًسى الوقت

 اليوم ارر ويف وػذر

 ػذر: بجوو ًضق

 ىيم: طكلها مه بؾحك ػذر

 الجوو مه هموت اىا: ًضق

 ييوي؟ ايه ًايسة ايوه: ػذر



 بيوقى اللي الصكاء ًلى يالهوي: بَيم ًضق

كيس!! موك كل ًايسة ا  ييوي ا

 ىاكل مقيم ىروح تيايل كب: بتوهيسة ػذر

 احسه ىروح وال

 كمان واقولك احسه ىروح ال: بتْكير ًضق

 االكل هيمل اللي اىا

 اىتي كسه هتيملي يابوتي ليه: بسرامة ػذر

 ليه بسري تموتيوي ًايسة

 اىا ًلْكره: ػسره يف ؿربته بَيم ًضق

كل بيمل  وراه ػوابيك هتاكل حالوته مه ا

 ىضوِ اما: يؾايقها قاػس وهو ػذر

_____________ 



 كان والكل القغر وػلوا كاىوا الوقت بمرور

 وكلبت االكل تيمل زرلت ًضق وٓيال ىايم

 الجويوة يف يستواها ػذر مه

 هللا هللا: االكل ريحه بتضم وهي ًضق

 مه هيتهبل ػذر زا ياًضق يابت طيّ

 االكل حالوة

 ػذر ًوس وكليت االكل ارست

 زا! تذلغي؟ لحقتي زا ايه: ببتسامة ػذر

 بس زقايق01 يجي بقالك اىتي

 االرريه ًه ىذتلّ ىحه: ًضق

 الغسمة وكاىت االكل كضْت

 زا ايييه: بغسمة ػذر

 كوت الين اتاررت..  البارت اىتهي استوب

 �� بَسل



 ًضق وياتري ليه؟ اىغسم ػذر تْتكروا

 راىته؟ كريمة وٓيال ىاػر بوت مص ٓيال

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 ❤ ورميس

_______★_______6 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 01 الْغل

 بيشيس؟ مص جسا جسا بيقل التْاًل حبيبايت

 طاِ اللي اليسز لربى مبيوػلص حتي

 جسا بيضجيوي تْاًلكم! الْغل

 ٓرجاءا! الرواية حبيه اىكم وبيحسسوي



 مص متْاًلتوش لو اقول اليمكه اىا تْاًلوا

 قسروين برزو بس الْغل هوضر

 ❤❤ سالميه زمتم

 كان والكل القغر وػلوا كاىوا الوقت بمرور

 مه وكلبت االكل تيمل زرلت ًضق..  ىايم

 الجويوة يف يستواها ػذر

 هللا هللا: االكل ريحه بتضم وهي ًضق

 مه هيتهبل ػذر زا ياًضق يابت طيّ

 االكل حالوة

 ػذر ًوس وكليت االكل ارست

 زا! تذلغي؟ لحقتي زا ايه: ببتسامة ػذر

 بس زقايق01 يجي بقالك اىتي

..  االرريه ًه ىذتلّ ىحه: بمرح ًضق

 تاكلهم لـ ػوابيك ًلي راِ ايه وبقولك

 االكل وكيامت وحالوة جمال مه



 التواؿى ًلى ياسيسي: ػذر

 ًوسي حاجة اقل زي: مغقوى بَرور ًضق

 الغسمة كاىت وهوا االكل كضْت

 زا ايييه: بغسمة ػذر

 اىسومي: بْذر ًضق

 ايه ان اىـ: ػذر

 جمال مه الوقق ٓقست اىت اىسومي:  ًضق

 ايه وال المونر

 المونر بضاًة مه الغازقة واىتي ال: ػذر

 يابوتي زا ايه يارب الينيم هللا استَْر

 متيرٓهوش ايه ياػذر اىسومي: بَيم ًضق

 الضرِ محقليص وهللا ال: بتريقة ػذر

 الحاجات ايه اىما: بتقسز االكل و وطاور



 وايه هللا هللا..  زي الوش و اللي السوزة

 كمان زا االرؾر

 االرؾر اما زًتر زه االسمر: بتوؿيح ًضق

 زكاء محتاجة مص ارؾر ٓلْل زا

 االىسومي و حقاهم واىتي:  باستَراب ػذر

 ليه

 زا ًضان: القبق يف بتَرٓله وهي ًضق

 هتوبهر ػسقوي بس بتاًي التاتص

..  ٓيال مبهور اىا: يساريه حاول بضمئساز ػذر

 كمان زي البيؾة الكور ايه: بستَراب وكمل

 بيييؽ ياػذر بيؽ يوووو: ًضق

 يف زه كل هللا ماطاء يا: بغسمة ػذر

 !!االىسومي



 تاكل وابتست كبق وارست كبق ازتله ًضق

 بغه لقبق بيبع اللي لغذر بغت..  بتلصش

 ميجبتهاش

 بالك رلي ليه كسه للقبق بتبع اىت: ًضق

 هتتييلي واىت بس زوق..  ربوا ىيمة زي

..  ًليكي ازًي رايّ الينيم وهللا: ػذر

 ايه..  زه االىسومي كلت ما ًمري اىا وبيسيه

 وىقلب زه ًماله اىتي اللي ىسيب رايك

 زليْري

 ان قول: بحسن وبغتله االكل سابت ًضق

 واًسار حجج بالش ميجبكص كبذي

 ًملتلك زااىا رسارة ياالّ ياػذر يارسارة

 !جسايت تكون زي قلبي جوه مه زه االكل

 رالظ كلها زي السراما يابوتي ايه: ػذر

 رقبتك يف شىبي حاجة حغلي لو بس هاكل



 كسه بيس بس مقروِ كان االول يف ياكل ابتسا

 مارلغوا وبيس..  ياكل وابتسا ٓيال حلو لقاه

 رايك ايه ها: بْؾول ًضق

 يجوه زًل ُير ومه بغراحة: بجسية ػذر

 وهو كالمة رتم..  ياحبيبتي ايسك تسلم

 ايسيها بيبوس

 ًجبك بجس: بذجل ًضق

 االول يف اين رُم ًجبوي بجس: بتاكيس ػذر

 كوت

 زا بس..  ػح موه مقروِ: كملت ًضق

 ُير مه حاجة ًلى متحكمص ييلمك

 وتجربها ماتيرٓها

 حق ًوسك: مياه وبيقومها بيقوم وهو ػذر

 كان اليوم لحس بقى ىام ىقلى يال ًضق ياابله

 متيب



 حق ًوسك: ًضق

 ٓـ تقويل االىسومي وػْه ًايسة اللي)

 (❤�� طيماء الضيّ مياكم الكوموتات

 � زه االىسومي بيمل اىا وبجس

__________________ 

 السيويف طركة يف ػباحا

 يف وقاًسيه الضركة وػلوا وػذر ًلي

 ػذر مكتب

 مه منبوـ مص ايه ٓيك مالك اىت: ػذر

 ًضق حازثة يوم

 مريم: بضروز ًلي

 اىك قولتلها اىا مالها؟: باستَراب ػذر

 ُيرو..  رزها ومستوي ايسيها كالب

 ًليها الّٓ واز يف مريم: ًلي



 اىت ياًلي اتجووت اىت: بَؾب ػذر

 ايه بتقول

 ياػذر سميت ما زي: رارجي بهسوء ًلي

 زه الواز ميه هتغسق ومص

 *****ال ابه ميه: ػذر

 مهران سيّ: ًلي

**** ال ابه**** ال: حارق بَؾب ػذر

 تحت مه ىجته اللي اىت ٓاتت اللي المرة

 بموته ياًلي بموته المرازي اما ايسي

! هيحغل اللي ايه تموته لما وتْتكر: ًلي

 ُير وزا هتستحمل مص ومامتك هتتسجه

 كسه اهسي ومريم ًضق يف هيحغل اللي

 البيه ًضان ازاي مه هوذلع ىيرِ رليوا

 وبس مريم ًلى بيلّ مص

 كمان ايه يف ياًلي ارلع: ػبر بوْاش ػذر



 هللا زهران ومايا ىريمان مى متْق البيه:ًلي

 مستريح مص اىا بس ايه ًلى واًلم

 رىيه قاكيه بس هيرز لسه كان ػذر

 تليْوىه

 حالك جايلك اىا اهسي ايه بتقويل اىتي: ػذر

 ياػذر ايه يف: ًلي

 وًضق السلم ًلى مه وقيت امي: ػذر

 المستضْى وزتها

_____________ 

 سرير قسام قاًسة ًضق..  المستضْى يف

 البوج تاثير مه ىايمة اللي كريمة

 يازكتور ايه حالته هي: للسكتور ًضق

 كويسة الحمسلله هي: بيمليه السكتور

كتر مص رجليه جسًت والواقية  ان ُير زا ا



 اىكم اىغحكوا جسا سيئة الوْسية حالتها

 زًل الي تتيرؼ وبالش موها بالكم تذلوا

 البكاء يف اىهارت وًضق..  وررج كالمة قال

 ًلى بتقى وهي كريمة مونر ماتْتكر كل

كتر ببوجيها قلبها السلم  لكريمة بغت..  ا

 سمياين اىتي ماما..  ماما: بهمس وقالت

 مه مره كصا وقْلتها ًيوىها ٓتحت كريمة

 ٓيه اىا: قالت وبتوهان الوور تاثير

 كويسة اىتي..  المستضْى يف: ًضق

 كويسة اىا: ًضق زموو مسحت كريمة

 متييقيص

 ًالية طهقات وبقى شاز ًياكها ًضق

 مه هذسرك كوت: كريمة حؾوت وقامت

 اىا..  هستحمل مكوتص زي المره..  تاين

..  ماتتذيلي ٓوق بحبك ياماما اوي بحبك



 اطوٓك اين بس بحلم كوت ًمري كول

 طوية موك زًالىه كوت..  واحسه مره لو حتى

 اي اًمل ممكه اىا..  ماكرهتك ًمري بس

 بذير تكوين بس ًضان حاجة

 ياىور اووي بحبك كمان واىا: ببكاء كريمة

 واللي بالسىيا ًوسي وطك يف البغه ًيوي

..  ياًضق ؿميتك لما اترزيتلي روحي..  ٓيها

 بيسي ًلي سامحيوي يابوتي سامحيوي

 سامحيوي ًوي ُغب كان وهللا بس ًوك

 مسمحاكي ياماما مسمحاكي: ًضق

 ػذر لغوت اىتبهوا..  احم احم

 ليه ًوسك واقّ ياػذر تيال: كريمة

 ياحبيبي

 ياست كويسة اىتي: قال وبحوان ؿمها ػذر

 الكل



 اكمه ياحبيبي الحمسلله: كريمة

 ياًضق كويسة اىتي: ػذر

 الحمسلله: بؾيّ ًضق

 ايه قالكم السكتور: ػذر

 اكمووا ما وبيس كريمة حالت طرحتله ًضق

 روحوا ًليها

____________ 

 الوقت كول كريمة مى وًضق بتيسي االيام

كتر بيس مه قربوا كتر اتحسوت وًالقتهم ا  ا

كتر  بقت ًالقتهم وًضق مريم حتى..  وا

 مايكون احسه

___________ 

 ًيوه تحت سيّ يذلي ًلي مه كلب ػذر

 زايما



___________ 

 ياترى..  بيضق بيتغل زايما مجهول يف

 !!ليه؟ بيتغل

___________ 

 بتروحوا مكان ٓكل بيلحقها سيّ مريم

 رايْة الىها تقوله ليلي تروح اىها وقررت

 ٓيله رزه ؿاموه وهي لغذر تقول

__________ 

 وىاويه بيذققوا لسه وسيّ ومايا ىريمان

 الضر و

_________ 

 بمريم واتْاجئ الضركة يف كان ًلي يوم يف

 حاجة وكلبلها مكتبه زرلها تقابله كالبه

 تضربها



 بتاكلي قاًسة ساًة بقالك مريم: بهسوء ًلي

 ايه يف ؿوآرك يف

 ًه..  اروح هقوم..  اىا..  مْيص: بتوتر مريم

 اشىك

كيس: تمضي مواًها قسامها وقّ  جيايل مص ا

 ايه ٓيكي وتروحي ًغير تضريب ًضان

 لغذر متقولص بس هقولك: بذوِ مريم

 هقوله مص: ًلي

 وًس: مريم

 وًس: ببتسامة ًلي

 سواء مكان كل يف مالحقوي طاب يف: مريم

 الوازي وحتى السروس او المسرسة يف

 مابرز وهللا اىا بس بيياكسوي هو وبغراحة



 يذقْوي ممكه اىه حاسه رالع ًليه

 لغذر اقول ورْت

 ليه اىا وقولتلي: ًلي

 ازًجتك لو اسْه: تساريه حاولت بسًل مريم

 اىا يامريم قغسي زا مص: بتوؿيح ًلي

 كان بالصات اىا قولتيلي ليه اًرِ ًايسة

 ليضق حتى او كريمة لماما تقويل ممكه

 اىا ليه

 اىك وًارٓة ٓيك بثق ًضان: بذجل مريم

 يأشيوي حس اي هتذلي مص

 ليه: ًلي

 بتحبوي ًضان: وارتباك بذجل مريم

 بتحبيوي واىتي: بمضاكسة ًلي

 الكبير ارويا مص كبيا: كْويل بمكر مريم



 اوػلك قومي تمام الكبير اروكي: ًلي

 ياارتي

 ابتسم ًلى..  وسكتت بَيم بغتله مريم

 كْولتها ًلى

^^_________ 

 وػذر ًضق اوؿة يف السيويف قغر يف

 ػذر: ًضق

 روحه: ػذر

 ياػذر طكرا: ًضق

 ايه ًلى: باستَراب ػذر

..  وارتي بامي اهتمامك ًلي: بامتوان ًضق

كريل اىك ًلى..  جاىبي واقّ اىك ًلى  بتصا

 تيبان واىت الضركة مه مابترجى بيس

 اين..  اتجوزتوي ًضان طكرا..  وهلكان



 يف حغلتلي حاجة احسه زي اتجوزتك

 حيايت

 كويسة اىتي ًضق: كالمها مه بصهول ػذر

 ايه وال بحلم اىا وال

 اىت: قالت وبغسق جسا موه ربتق ًضق

 اىا..  ياػذر حيايت يف حغلتلي حاجة احسه

..  ابسا تقلقوي ًايسة مص مراتك آؾل ًايسة

 بحبك اىا

 بتاًكم التْاًل � كسه لحس ًليكم كْاية

 �� ٓنيى

 وياتري ايه؟ هتكون ػذر ٓيل رزه تْتكروا

 زايما؟ ًضق ًلى بيتغل اللي ميه

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا



كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 ❤ ورميس

_______★_______01 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 21 الْغل

 "    ﷽ 

الئِكهتهه   هللا ه  إِن    لُّونه  وهمه لهى ي غه  ًه

ا يها الو ِبي   هيُّهه و وا ال ِصيهه  أ لُّوا آمه  ػه

لهْيهِ  وا ًه ل م   .."ملسو هيلع هللا ىلص  تهْسلِيًما وهسه

 بقا التْاًل اطوِ كمان ٓغل يف بكره

❤❤0 

 وػذر ًضق اوؿة يف السيويف قغر يف



 ػذر: ًضق

 روحه: ػذر

 ياػذر طكرا: ًضق

 ايه ًلى: باستَراب ػذر

..  وارتي بامي اهتمامك ًلي: بامتوان ًضق

كريل اىك ًلى..  جاىبي واقّ اىك ًلى  بتصا

 تيبان واىت الضركة مه مابترجى بيس

 اين..  اتجوزتوي ًضان طكرا..  وهلكان

 يف حغلتلي حاجة احسه زي اتجوزتك

 حيايت

 كويسة اىتي ًضق: كالمها مه بصهول ػذر

 ايه وال بحلم اىا وال

 اىت: قالت وبغسق جسا موه قربت ًضق

 اىا..  ياػذر حيايت يف حغلتلي حاجة احسه



..  ابسا تقلقوي ًايسة مص مراتك آؾل ًايسة

 بحبك اىا

 هسًل بحلم كليت لو اىا: بتحصير ػذر

 تسًل ىاس وهجيب

 اىت: قلبه سرقت برقه ؿحكت ًضق

 ػاحي اىت..  ياػذر مبتحلمص

 بس..  اووي اهبل هبان اين حاسس: ػذر

 اقرػيوي

 ػذر بس..  ما حس ايل بيوّ ارػته ًضق

 ال حبته ًضقه ان ٓكره..  تقريبا متوجيص

 يأس كان طيء..  زه بالحب اًترٓت وكمان

 يسمى ًضان سويه اىتنر..  يحغل اىه

 بضوق ؿمها..  بالصات هي وموها زي الكلمة

 بيؾحك..  بيها ولّ طالها..  وبلهْه بحب.. 

 كلمة مْيص وسييس ٓرحان كله بغوته



 وقّ بيها يلّ بقل ارير..  طيوره توػّ

 كله اليالم وبحب ايسيها بيه وطها وحاوـ

..  ًويا ىور اىتي..  ياًضق اليضق اىتي: قال

..  حاجة واي حاجة كل اىتي..  قلبي ىبؽ

 ٓحيايت موجوزه اىك مره الّ ربوا بحمس

 بـ اىا..  بيتي سقّ وتحت وٓحؾوي وميايا

 ايه ييوي ًارٓة..  ك بـ حـ

 ًارٓة: مضاًره قوة مه ىسلت زموًها ًضق

..  ياػذر موك الحب اتيلمت اىا..  وٓاهمة

 ومامتك ارتك بتيامل طوٓتك لما اتيلمته

 اىت بس ابوك مرات هي اللي مامتك..  ازاي

 ًليا حويتك مه اتيلمته..  ًيوىك يف طايلها

..  ًلي بـ ًالقتك مه..  ليا حبك مه.. 

 ياػذر الحب اىت بأرتغار

 ًايل بغوت واتوهس رقبتها يف وطه زٓه ػذر

 مكوص كويل كريق يف بيجري كان وكأىه



 للوهاية وػل واريرا لكوه مالمح له بايه

 السييسة

: قالت وبهمس بازيها حاوكته ًضق

 بكلمة لو حتى..  يوم يف زًلتك لو سامحوي

 بحب بس اىا..  ابسا ازًلك ماقغست ًمري.. 

 اال مبيحبص القف بيقولوا مص..  اًاىسك

 رواقه

 وال القف اىا وياترى ههههه: بمضاكسه ػذر

 رواقه

 حبيبي اىت: ببتسامة ًضق

 تاين قوليها..  ياهللا: ػذر

 ايه هي: بتهرب ًضق

 ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي..  حبيبي: ػذر



 محمس ًلى قلبت مالك ههههه: ًضق

 ليه كسه رمؾان

 اًجب يمكه: ػذر

 ياػذر ًاجبوي ًلقول اىت: بهيام ًضق

 زا بيحغل اللي ان اػسق ًارِ مص: ػذر

 يوميه بقالك متَيرة اىك ورغوػا بجس

 تالته

 مبتحلمص اىك تتاكس ًضان قرػتك: ًضق

 تاين ايه اًمل

 حبيوي: ػذر

 بقى يال: ًوه بيست وارتباك بذجل ًضق

 اتارر الوقت ىوام ًضان

 ًيوىها يف وبع ايسيها مه مسكها ػذر

 يف: جواهم الغسق ًلى بيسور وكأىه اووي



 ليه..  ماتهريب ُير ومه محيرين سؤال

 يف..  ياًضق بتحبيوي اىك زلوقتي قولتيلي

 اىك اػال ًرٓتي ازاي و.. ًليا مذبيها حاجة

 حبتيوي وامتى بتحبيوي

 تبقى امي ان ماًرِ بيس: بغسق ًضق

 ُير زه الوقت يف جاىبي وجوزك..  كريمة

 مه بحبك اين حسيت تماما ليك ىنريت

 ًضان ٓسه زلوقتي قولتلك ليه اما وقتها

 ىوام جاوبتك كسه..  اقولها ًايسة اين حسيت

 بقا

 استوي استوي استوي: ايسيها مسك ػذر

 هسية ليكي ًوسي

 ايه؟ وبمواسبة! هسية: بستَراب ًضق

 بمواسبة هسيه اًتبريها: ببتسامه ػذر

 ليا بحبك اًترآك



 ماطي كسه كان ان:بهيام ًضق

 وكاىت ًليه موه وررج للسوالب اتجه ػذر

 سلسله ًه ًبارة وكاىت..  السلسلة ٓيها

..  قلب طكل ًلى زاليه ٓيها جسا بسيقة

 ًجبتك: سال وبحوان..  ليضق لبسها

 تجوه: بحب ًضق

 بقا ىوام: حووىه ببتسامة ػذر

 ىوام: ًضق

 كمان ٓغل يف بكره____________

 2❤❤ بقا التْاًل اطوِ

..  السيويف قغر ًه بييس مجهول مكان يف

 يف جاىبة ىايمة كاىت..  الويل ًلى طقه يف

 مذل وؿى اىه ًوه يقال ما اقل وؿى

 بمكر سالته..  ومذجل



 ازتهالها اللي المهله يف يوم ارر بكره ييوي:

 كسه بالنبف_

 ايه هتيمل موْصتص لو كب:

 وساًتها لوْسها جابته اللي هي هتبقى_

 بيه هسزتها اللي هوْص

 مياهم اىك ٓاهميه ومايا ىريمان لسه:

 اُبى مضْتص ههههه: طر كلها بؾحكة_ 

 هي..  زي مايا البت وال..  زول االتويه مه

 امها بس ًغْورة بمد بس ػحيح ٓرسه

 بغحيح ًقربة

 الزم راسك وسف يف ًيوك رلي المهم:

 ممكه وقت اقرب ويف ًضق مه ىذلع

 هتكون حاجة كل متقلقيص: قال بْحيح_

 بالنبف ًايشيه مااحوا زي



_____________ 

 :الْيس و جرويب

https://www.facebook.com/groups/1

009519219563496/?ref=share 

_____________ 

 مجتمييه الكل..  ًمران ىاػر بيت يف اما

 بيتيضوا

 ًضق ىسور رايك ايه ىريمان: بهسوء ىاػر

 بكره

 بغت ورجيت بتوتر لمايا بغت ىريمان

 حاجة يف هو ييوي بكره اطميوى: لواػر

 !ميرٓص واىا حغلت

 وبيسيه حاجة محغلص ال: راببستَ ىاػر

 ورالظ كالم كان وال موهم ىوتقم اتْقوا مص



 ايوه: ٓيه تتحكم حاولت بتوتر ىريمان

 ىروحلهم لما ايه هوستْيس بس كبيا هووتقم

 وىيرِ موهم ىقرب الزم ىوتقم ًضان: ىاػر

 ىؾرب ىيرِ ًضان يومهم تْاػيل كل

 ؿربتوا

 ياىاػر بس: ىريمان

 ًوسي كالم ارر زا: بيقوم وهو بيوس قاكيها

 يكون هتيجي مص وسهال اهال ميايا هتيجي

 برزو احسه

 هويمل: بتوتر مايا..  اوؿته وكلى كالمة قال

 ىاػر اوىكل لو..  يوم اهم بكره يامامي ايه

 هتوتهي حاجة كل كريمة طاِ

 يف بكره مووم احقله بْكر: بتْكير ىريمان

 لقغر مرواحه مه امويه وبكسه الْقار

 السيويف



 زماُك احب يامامي كسه ايوه: بْرحة مايا

 طَاله وهي

_____________ 

 الغبح يوم تاين

 الْون يف بع بسري الغبح ػحى كاليازة

 جاىبه بع..  ػباحا 6:31 لسه الساًة

 يف تكون ممكه اىها آتكر..  ًضق ملقاش

 للحمام واتجه السرير ًلى مه قام..  الحمام

كتر ربف  القلق..  بيرز محسش بس مره مه ا

!! ًضق ملقاش بس الباب ٓتح..  موه اتمكه

 يف..  كله القغر يف ًليها يسور بسرًة ىسل.. 

 زور اما اال مكان مسبص..  والجويوة المقبد

 جري..  ملقهاش لالسّ بس..  ٓيه ًليها

..  هواك تكون امل وجواه كريمة اوؿة ًلى

 مآتحت لحس مره وراء مره الباب ًلى ربف

 كريمة



 بسري ًليا بتذبف ياػذر رير: بوياس كريمة

 كويسيه وًضق اىت ليه كسه اووي

 كله ٓالقغر مص ًضق بيه لْت السىيا ػذر

 ليه مضيت كب.. مضيت تكون ميقول.. 

 اليق ومص زماُه يف سؤال مليون..  وازاي؟؟

 لحراس وراح مايرز ُير مه جري..  اجابه

 وكاىت كليت ًضق طآوا كاىوا ان القغر

 كاميرات يراجى اىه قسامه ملقاش..  ال االجابة

 بيضوِ قاًس كان زقايق ورالل..  المراقبة

 ساًة الكام يف الكاميرات تسجيل طراـ

 طايّ وكان زقايق مْيص..  ٓاتوا اللي

 للقغر الذلْي الباب مه بتذرج وهي ًضق

 !!ارازتها وبـ لوحسها.. 

_____________ 

 مه ػحيت..  بس ساًة بكام زا الوقت قبل

 ىْسها ًامله كاىت اػح بميوى او الووم



 وؿممها جاىبها ىايم ايل لغذر بغت..  ىايمة

..  ػوت اي متيمل ُير مه قامت..  بتملك

 ُرٓة بره كليت بس ومص لبسها ُيرت

 الذلْي الباب مه كله القغر مه بل ىومها

 الضوارو يف ماطية ساًة كام بقلها وحاليا

! ٓيه بقت وال ٓيه رايحة هي ًارٓة ومص

 ًايسة ابسا مكوتص ارزتها بسون بتوسل زموًها

 بالقريقة ورغوػا وتمضي ػذر تسيب

..  ًوها يبيسه القسر ماتحبه بيس ميقول..  زي

 بيها بتلّ والسىيا اىل بوْسها محستص

 ًليها اُمى ووقيت

_____________ 

 بسبب ٓاقت..  ايه قس متيرٓص ٓترة بيس

 باليآية ًيوىها ٓتحت..  ىْاشة رائحة

 قامت..  اووي موها قريب بوت بوش اتْجئت

 مْسوًة بسرًة



 متذآيص اهسى: بهسوء البوت

 وايه: قالت وبضمئساز ٓيه اىا: بذوِ ًضق

 زي الريحة

 بيتي ٓاىتي! ٓيه اىتي: حاجب برٓية البوت

 ياحبيبتي**** ال ريحة زي ٓـ الريحة بقا اما

 � تضميها؟ مره اول ايه.. 

 الريحة بس وهللا مقغسش: بأرتباك ًضق

 اووي ىْازة

 اللي ايه بقا قوليلي يهمك وال: بجسية البوت

 كسه الغبح وًلى هوا جايبك

 اروح ًايسة اىا: ببكاء ًضق

 ايه اسمك اىتي: ًليها بقبقب وهي البوت

 كيب

 ًضق: ًضق



 اسمك..  ياًضق االسامي ًاطت: البوت

 صيك حلو

 ايه اسمك واىتي مرسي: ًضق

 (مسك) محسبتك

 بميرٓتك اتضرٓت: ًضق

 اللي ايه بقا قوليلي ليا الضرِ: مسك

 هوا ًلى رماكي

 بتحكلها وهي ُير بوْسها محستص ًضق

 او ارتاحتلها يمكه..  حياتها ًه حاجة كل

 رتمت..  حس اي مى تتكلم محتاجة كاىت

 اسيب الزم كان: بسموو بتقول وهي كالمها

 الحيوان ما زي البيت مه وامضي ػذر

 امي ان بابا لـ هيقول كان واال كلب ما سيّ

 ًايضة لسه



 الزم كان ياًضق ُلقاىة: بجسية مسك

 ان ماًرٓت وزي وتقسرية لجوزك تحكي

 هيقسر كان ٓاكيس البلس يف تقيل واحس جوزك

 زمان وكمان..  زه الغايى الواز مه يحميكي

 ًليكي القلق مه ياولساه هتموز امك

 بحمي كوت اىا مَلقتص اىا ال: بيوس ًضق

كتر مص امي  اين لماما قلت اىا وبيسيه ا

 كل وٓهمتها بسيقة لْترة البيت هسيب

 حاجة

 اللي الهبل ايه رايبة بت اىتي وهللا: مسك

 ٓوْسك استرجلي يارتي..  زا ٓيه اىتي

 هيكلوكي كسه كرية ماىتي كول..  كسه طويه

 كل واحكيله لجوزك وروحي كسه اىضْي.. 

 يتغرِ هيقسر وهو حاجة

 اا يستحيل اىا ييوي بامي واؿحي: ًضق



 اللي الضقة الباب كسر ػوت كلمها قاكى

 اللي والحرس بغذر واتْاجئت..  ٓيها هي

 مياه

 ياجسو ميه اىت يالهووووووي:  برزح مسك

 كب كسه بيتي وتتذل تتجرء وازاي وهو اىت

 ولمى مغواته لكون ىبي الوبي ىبى ومه

 هللا اال اله ال امه ًليك

 ػذر: ورتباك برًب ًضق

 ًضق زوج زا ان وًرٓت سكتت مسك

 استوب و ايسه ورٓى ًضق مه قرب ػذر

 �� رلع البارت

 وياتري ايه؟ هييمل ػذر ٓيل رزه تْتكروا

 وياتري البيت؟ مه بهروبها ُلقت ًضق

 اللي ميه وياترى ازاي؟ مكاىها ًرِ ػذر



 وتْتكروا ؟ � الويل و اللي الضقة يف كاىوا

 ايه؟ ًلي ىاوي ىاػر

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 ❤ ورميس

_______★_______0 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 20 الْغل

 حسوه 061 - الكوثر اًقيواك اىّا

 حسوه 021 - وأىحر لربِك ٓغل

 حسوه 021 - األبتر هوه  طاىئك إنّ 



 1� ثواين 3 يف حسوه 131 ارصتوا

 يوم كمان ٓغل هوضر كبير تْاًل لقيت لو

 �� الذميس

 ياجسو ميه اىت يالهووووووي:  برزح مسك

 كب كسه بيتي وتتذل تتجرء وازاي وهو اىت

 ولمى مغواته لكون ىبي الوبي ىبى ومه

 هللا اال اله ال امه ًليك

 ػذر: ورتباك برًب ًضق

 ًضق زوج زا ان وًرٓت سكتت مسك

 يف بع ايسه ورٓى ًضق مه قرب ػذر

: قال ػذرية ومالمح مرًب وبهسوء ساًته

 حس تسوري اىك ًلى بسري لسه الوقت مص

 بيؾَف وهو كالمه ارر قال..  ًضق مسام يا

 زي ًامله بقت ًضق( .. مسام) كلمة ًلى

 تبرر وال ترز ًارٓة مص المبلول الكتكوت



 يالقيها ػذر ان للحنة متذيلتص..  موقْها

 زي بالسرًة

 ًلى بيتصر: وقال بهسوء مسك لـ بع ػذر

 وطكرا هيغلحوا الحرس زلوقتي الباب كسر

 ًه زه زي وقت يف للمسام استقبالك ًلى

 اشىك

 مه..  تحغله بميوي ليها واطار ليضق بع

 لليربية وػلوا وراه مضيت كلمة وال ُير

 لسه وًضق السواق مكان ػذر ركب

 وراء اللي الكرسي يف هتركب

 يامسام بتاًك السواق مص اىا: بجموز ػذر

 جاىبه ركبت اُتراظ ُير مه

 ساكت وهو بسرًة باليربية اتحرك ػذر

 لكه وتبرر تتكلم حاولت ًضق..  مبيوققص

 ػذر ان حست الوقت بمرور..  ميرٓتص



 مكان يف زا..  للقغر كريقة يف ماطي مص

 رالع تاين

 احوا..  ػذر ػـ ػـ: وروِ بتوتر ًضق

 ٓيه ٓـ رايحيه

 زوز وزا بغلها حتي وال ًليها مرزش ػذر

 قغاز واقّ وكان زقايق..  وقلقها رًبها مه

 رالية تقريبا موققة يف جسا كبير برج

 اىسيل: قالها وببروز اليربية مه ىسل ػذر

 ػذر مونر بيؽ يف بتذبف ورجليها ىسلت

 لسور وػلوا االساىسير ركبوا..  ابسا ميقموص

 بالسرول ليها واطار طقة زرل ػذر..  مييه

 ًضق الغوت قوة مه بقوة الباب قْل

 حاولت ًويها يف لميت والسموو اتْسًت

 اسـ اىا ػذر: تتكلم



 مص اررررررسي: جهوري بغوت قاكيها

 لمغلحتك وزا ػوتك اسمى ًايسة

 :ًضق

..  الذوِ مه اترًص وجسمها ىسلت زموًة

 يأشيها ممكه اىه واحسسها تْكيرها كل

 زي بيغبيته

 كْاية مص! ليه؟ بتسًقلي اىت: ببكاء ًضق

 اىا وازاي كسه؟ ازاي اىت!! .. ًوك ًرٓته اللي

 مه مذلّ اىت!! ٓيك مذسوًة كوت

 اىت كسه بس ومص ال..  ابوك مراز..  كالقتك

 اي ميرِ وال بيه ميترِ ومص ابوك مذبي

 ًضان..  ابوه مه كْل تحرم ازاي! بيه حس

 ياػذر ازاي..  تذبيه اػال ميه

 بأزيها وطها زارت وبتلقائية موها قرب

 !!هيؾربها وكأىه بحماية



 ايسي همس مص متذآيص: بجموز ػذر

..  ال ًيوىك؟ سواز ًضان ومص..  ًليكي

 زمان..  لوْسي احترامي ًضان..  اىا ًضاين

..  زلوقتي لحس ًليه وىسمان بالقلم ؿربتك

 حاجة اي كسريت اىتي بيتي مه بهروبك

 ٓيه كان اشا زا: بسذرية وتابى..  بيوا كاىت

 اسّ اىا:ببروز كمل..  اػال مابيوا حاجة

 واحسة!! صيك واحسة حبيت اين لوْسي

 احساس اي وميوسهاش وجباىة ػَيْة

 ليكي حبي ًلي ىسمان بجس اىا بالمسؤولية،

 ًلي اىسم اين واحسة للحنة مارقريل ًمري

 اىتي بس محبتويص اىتي لو حتي حبك

 اين لسرجة وػلتيوي وسصاجتك بَبائك

 اىا كسه لحس كْاية بس ليكي، حبي كرهت

كتْيت  زايما ما زي هسيبك اىا ياًضق ا

 ىقلق الزم احوا موي بتقلبي



 بس تتكلم وحاولت بغسمة بغتله ًضق

 قلبها!! ايه هتقول! تقوله كالم القيه مص

 ميقول!! موها بتروح روحها ان حاسه وجيها

 !!هيقلقها ػذر

 لو اتموي الموهار وطكلها حالتها طايّ ػذر

 اىه مجرز تيب رالظ بس!! يؾمها يروح

كتْي تيب  !!موها وا

 مه جوازي هيله كالقوا بيس: بجموز كمل

 وًرِ تاين مه شمتي ًلى هرجيها زيوا

 ًوسك كان اىتي..  ابوي مراز ان كلها الواس

 ابوي اربي اين يستاهل حس اي مْيص حق

 ًضاىه

 زموًها ومبتوققص بوجى بغاله ًضق

 توهار لوْسها هتسمح مص ٓييوىها متجمسة

 ٓيه مبقاش اىتهت حاجة كل رالظ قسامة

 !تقولة كالم اي



 وتضريب تاكلي..  هوا ًايضة هتْؾلي: ػذر

 لحس ًوسك لحس هتوػلك ومحاهراتك

 كريق مه يروح واحس كل كسه وبيس ماىقلق

 ًليها وقْل الضقة بره وررج كالمة رلع

 بالمْتاح

_______________ 

 وهي كريمة قالته اللي زا..  ياػذر هقلقها

 مغسومة

 وًضق اىا..  هقلقها ايوه: بهسوء ػذر

 لبيؽ مووْيص

 زي مص! هللا طاء ان ليه: بَؾب كريمة

 الرؿى وتتمولها بتحبها كوت اللي ًضق

..  وسويه سويه مه استويتها اللي و ترؿى

 ياػذر ببوتي بتتسلى كوت وال



 وبهسوء ٓيه يتحكم حاول بَؾب وقّ ػذر

 اىك وال..  ابوك مص اين احس مره اول: قال

 ومى ايه قس ًضق بحب اىا ًارٓة اىتي! امي

..  هوا مه هتهرب اىها تقوليلي مجتيص شالك

 اىا لو ايه يحغلها ممكه كان متذيله اىتي

 بوتك اػال؟ ٓيه هتروح كاىت ملقتهاش؟

 تاين مه هؾيييها كوتي واىتي حس ملهاش

 بمساجك المرازي بس

كتر اىت موي متسًلص ػذر: ببكاء كريمة  ا

 قولتلي لما اىغسمت بس اىا وهللا ابوي مه

 الن مقولتلكص اىا..  ًضق هتقلق اىك

 بجس بحبها لو اين واترجتوي حلْتوي ًضق

 كام ٓوسق يف هتيقس كاىت وهي مقولكص

 ياػذر موي متسًلص..  بس يوم

 رايح اىا..  هللا طاء ان: بهسوء ػذر

 اشىك ًه  الضركة



 رزها يسمى ما ُير مه ومضي كالمة رلع

__________ 

 ٓلت حس مْيص تقريبا..  السيويف طركة يف

 الضركة ىع رٓس وتقريبا..  ػذر ًغبية مه

 ًلي ًليه زرل..  ًازي تاين ًيوهم ورجى

 التويه زي ًامل ياسقا مالك: بمرح ًلي

 مرًوبيه برة الموهْيه..  ليه كسه المجوح

 حغل اللي ايه

 هوقلق وًضق اىا: بجموز ػذر

 اييييييه ال ًقبال مبروك الّ: بمرح ًلي

 ًازي هوقلق بقولك ازم يابوي ػوتك: ػذر

 كب!!!! وًازي ًضق؟ هتقلق: بريبة ًلي

 ازاي

 بيوا ىغيب مْيص الواس زي: ببروز ػذر



 ًلْكرة كبييي مص اىت: ًلي

 كل كمان جسا وكبييي كبييي اىا ػذر

 مه اتضالت والَضاوا ًقلت اين الحكاية

 اىْيها اىا وال متوْيويص ًضق..  ًويا ًلى

كتضْت: ًلي  !ازاي؟ زا الينيم االكتضاِ وا

 ٓايق اىت:  المكتب مه وبيذرج قام ػذر

 سالم ماطي اىا بقا وهتهسر

__________ 

 تيرِ مستويه بملل طقتها يف قاًسة كاىت

..  ال وال ًايسة ماهي زي مضيت رقتها

 تْتح قامت..  الباب جرس ػوت سميت

كتر مبيه اللي باللبس ومهتمتص  ماهو ا

 ػذرر: بغسمة وبرقت ٓتحت..  مساري

 تتجوصيوي: ػذر



 ػذر وهل ميه؟ ًلى الجواز ًرؼ تْتكروا

 ان يقول ومحسش هيقلقوا؟ ٓيال وًضق

 � امبارح لبارت تكمله اًتبروه قليل البارت

 يوم كمان ٓغل هوضر كبير تْاًل لقيت ولو

 �� الذميس

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 ❤ ورميس

_______★_______1 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 22 الْغل

    ﷽ 



ه  وه  هللا ه  إِن    الئِكهته لُّونه  مه لهى ي غه  ًه

ا يها الو ِبي   هيُّهه و وا ال ِصيهه  أ لُّوا آمه  ػه

لهْيهِ  وا ًه ل م   .."ملسو هيلع هللا ىلص  تهْسلِيًما وهسه

 بقا التْاًل اطوِ كمان ٓغل يف بكره

❤❤ 

 البلكوىة مه زاوية يف االرؼ يف قاًسة كاىت

..  ومرًوبة رايْة..  رجليها مابيه وطها زآوة

كتر  مكان يف تقيس اىها موها بتذاِ حاجة ا

كتر روٓها زاز واللي..  لوحسها  الكهرباء ان ا

 رجيها وزا محبوسة اىها حاسه..  قاكيت

 مربوكة..  توساها بتتموى كاىت لصكريات

 ملياىة بارزة ارؼ ًلى ومرمية بحبال

كيب كل ُير مه..  ىور اي مْيص..  كرا  وال ا

 ايس وًلى كسه قؾتها كتيرة ايام..  طرب

 مه ًازت االيام وكأن" .. ىريمان" ابوها مرات

 هي..  تاين حس ايس ًلى زي المرة بس تاين



 اىه ابسا ميقغسش ػذر ان ومتأكسة ًارٓة

 مييرٓص ببساكة الىه التجربة ىْس يييضها

 حاولت..  ايه مياها حغل و ازاي ًاطت هي

 تتغل تليْوىها ًلى تسور مكاىها مه تقوم

 ومْيص ؿلمة كلها الضقة بس..  ػذر ًلى

 بذوِ بتمضي باليآية قامت..  ىور اي

 اللحنة ىْس ويف حاجة يف ربقت..  وحصر

 اول بتذقي..  بيوكسر زجاج ػوت سميت

 رجليها ان وحست بآلم ػررت رقوة

 وًياكها مكاىها قيست وبتوصِ اىجرحت

..  برًب ىْسها كتمت..  ًالية طهقات بقى

..  الضقة يف رقوات ػوت سامية وهي

..  حاجة اي طايْة ومص ىور اي مْيص

 بيه وطها ربت..  برًب اترًص جسمها

 وبيسيه بيلمسها بحس وحست ثواين..  ايسيها

 ًلي ًياكها وػوت بذوِ ػررت بيؾمها

كتر موه بيقربها ٓـ حؾوها اللي اما..  ..  ا



 وبازلته حؾوه حوان مه..  ريحته ميه ًرٓته

كتر زاز وًياكها..  اليواق كتر ا  وا

 اىا زا اهسي طضضضضـ_

..  ػذرر: ًاليه وطهقات ببكاء ًضق

 ياػذر ارجوك لوحسي هوا متسبويص

 متسبويص ارجوك

 هيهرب وكأىه بقوة مسكته ًوه يبيس جه

 همضي مص: ببروز قال..  موها

 ىسلت وزموًها قتلتها البارزة ػوته ىبرت

كتر كتر ا ..  رجيت الكهرباء وكاىت ثواين..  وا

 اللي لرجليها بع بهسوء ووقّ ًوها بيس

..  مقسرتص بس تقوم حاولت ًضق..  بتوسِ

 بيها وراح ايسيه بيه وطالها موها قرب ػذر

 بهسوء السرير ًلى وحقها الووم اوؿة

 االسيآات ًلبة وجاب للحمام اتجه وبيسيه



 جرح يساوي وابتسأ ًضق لـ ورجى..  االولية

 ماًسا القرٓيه مه ػمت وسف رجليها

 ًلى بتحاول اللي ًضق بكاء طهقات ػوت

 ولّ الجرح ًقم..  ٓيها تتحكم ماتقسر قس

 االولية االسيآات رجى..  بالضاش رجليها

 تاين مه ًضق ًوس ورجى مكاىها

كل جبتلك: ببروز ػذر  تجوًي ما وقت بره ا

 كويل ابقي

 يمضي ًضان والتْت كالمة قال

 ياػذر متمضيص: وروِ بحسن ًضق

 محتجالك اىا..  ميايا رليك

 مياها يليه ًايس مص..  بوجى ًيوىة ُمؽ

..  مقاوًة مص قلبه بس ويبيس يقسى الزم

 مهم مياز ًوسي اىسل الزم: قال وببروز بغلها



 الساًة مهم مياز: استَراب بـ ًضق

 طاء ان زا ايه مياز: كملت وبَيرة باليل02

 هللا

 هقولك بس ميذغكيص اىه مى: ببروز ػذر

كتر مص ٓؾولك اريح ًضان  رايح..  ا

 راكبتي اطوِ

 السموو..  الغاًقة زي ًليها وقيت الكلمة

: قالت مهسوز وبغوت ًويها يف لميت

 !!رقبتك

 ماما وهبيتلك راكبتي ايوه: ببروز ػذر

 سالم..  مياكي تقيس

 هيْتح وليه االوؿة مه وكلى كالمة قال

 االوؿة يف تكسير ػوت سمى..  الضقة باب

 بس ويمضي يتجاهلها حاول..  ًضق وًياـ

 الوؿة ورجى ًايل بغوت اتوهس..  مقسرش



 بقا ٓوقيها اللي تقريبا اللي..  تاين ًضق

 ػسرها اللي ًضق طاِ..  ثواين يف تحتيها

 واقْة هي اللي ورجلبها بسرًة وبوسل بيقلى

 تاين مه توسِ ورجيت ًليها

 اىتي اللي ايه اًرِ ممكه: بقوة ػذر

 زا؟ بتيمليه

 وهي قالت وبضراسة موه قربت ًضق

 اىا: بتقولها كلمة كل مى ػسرة ًلى بتؾربة

 يااستاش االول ىْسك طوِ ايه؟ بيمل اللي

 زه؟ الحب ٓيه بتحبوي؟ اساس ًلى مص

 واىت تذقب يذليك اللي الينيم الحب ايه

 مراتك بتحب والمْروؼ متجوز

 تتكلمي واحسة ارر اىتي:  بسذرية ػذر

 اػال الحب مييرٓص شيك اللي الحب ًلى



 مص اىت تيرٓه؟ اللي واىت: بَؾب ًضق

 ًليا وكصبت بالَغب اتجوزتوي اىك مكْيك

 كصبك وُير ٓيه طوٓتك يوم اول مه

 بيه ياػذر ابوك بذغوظ

 ُبييية اىتي: جهوري وػوت بَؾب ػذر

 لو اىا تْتكري..  وبس ساشجة مص ُبية بجس

..  ها! ليه؟ ًليكي هذبي ٓيال ابه ًوسي

 كالقتي تبقى زيوا ان قولتلك اللي اىا مص

 ميه اىققي لوحسك؟ ًرٓتي اللي اىتي وال

 قالك اللي

 اىت ا: وارتباك بذوِ ًضق

 ولما: ايسيها ًلى بيؾَف وهو بَؾب ػذر

 موك هذاِ كوت تْتكري اىا هو

 مص اػال اللي ابوي ًلى ومقولكيص

 موجوز



 ميوسكص اىت ايه؟ تقغس: بغسمة ًضق

 والز

 اللي اىتي..  موك تيبت بجس اىا: بيأس ػذر

 هقولها كوت حاجة اي ًالقتوا ىهاية جبتي

 لواحسه مص وحبيبتي لمرايت هقولها كوت

 مص طيْاين زي للسرجة! بيتي مه هربت

 للسرجازي احميكي؟ هقسر ومص راجل

 ىنرك يف ػَير اىا ٓيا؟ ثقة اي ميوسكيص

 للسرجازي؟

..  ابسا كسه مقغستص اىا ػذر: ببكاء ًضق

 بس اىا وهللا

 ما وزي ياًضق الكالم رلع: قاكيها

 هقلـ وقت اقرب يف قولتلك



..  الكلمة يكمل تموى ٓمه ًلي ايسيها حقت

..  ياػذر متقولهاش: قالت وبوهيار

 راكري ًضان متقولهاش

 ليه؟ ومقولهاش: قال وبسذرية ايسيها طال

 ايه! اتجوزىا؟ ما اول مه كلبك كان زا مص

 لبيؽ مووْيص احوا..  زلوقتي ارتلّ اللي

..  ػسقوي ىوْى..  ىوْى ال: أىهيار بـ ًضق

 الينيم وهللا بحبك بقيت اين ارتلّ واللي

 امضي ما قبل قولتهالك كلمة وكل بحبك

 اىت..  قلبي ومه حقيقة كاىت القغر مه

 مقولتص ًضان ُبية ٓيال اىا..  ياػذر اماين

 ان اقولك الزم كان االول مه حاجة كل ليك

 مسبتكص لو اين وبيهسزين بيا بيتغل سيّ

 رويف مه..  ًايضة لسه امي ان بابا هيبلٍ

 بس احكيلك الزم كان..  وآقت امي ًلى



 وهللا اسْه اىا..  حاجة كل بوهت بَبايئ

 اىا ًوي متبيسش بس اسْه

 ًضق..  بقوة ؿمها بأىه كالمة قاكيها

 موها يهرب رايْة وكأىها وبتؾمه زاز ًياكها

.. 

 االول مه ًارِ كوت اىا: بهسوء هوا بيس

 ياًضق

 ايه؟ ًارِ: استَراب بـ ًضق

 بيهسزك سيّ الحيوان ان ًارِ: ػذر

 زا الغَير ًقلك كتيرة حاجات ًارِ

 ميْهمهاش

: رغرها يف وايسيها كْويل بَؾب ًضق

 اىا بقا ًلْكرة ػَير؟ ًقلها اللي زي ميه

 طذغيا اىت موك اشكى

 ًارِ اىا ما بتريقة ػذر



 ػذرر: بَؾب ًضق

 ىيمم: حاجب برٓية ػذر

 ايه حاجات: بَيم ًضق

 لما هههههههه: ًايل بغوت ؿحك ػذر

 زلوقتي: بجسية وكمل..  اقولك هبقى تكبري

 توًسيوي ًايسك

 بأيه؟: ًضق

 كسه بيس حاجة ًوي هتذبي مص اىك: ػذر

 تآهه كاىت ما مهما ياًضق حاجة اي

 ًضان هسامحك زي المرة..  بالوسبالك

 مص ٓيلك رزي الجاية المرة بحبك

 الثقة وقله الكصب..  رالع هتيجبك

 كاىت مهما ًالقة اي يسمروا ممكه حاجتيه

 قوية



 حاجة هذبي ما ًمري اوًسك: بغسق ًضق

 اوًسين كمان واىت: بتحسي وكملت ًوك

 اوًسك: حووىة ببتسامة ػذر

 بقا قويل يبقى: ًيوىه يف وركست موه قربت

 حاجة كل ًلى واحكيلي ايه ًلي ىاوي اىت

 ...... ياستي بغي: ببتسامة ػذر

____________ 

 طقة يف ما مكان يف..  التايل اليوم ػباح يف

 الويل ًلى

 االربار ايه ها_ 

 قغر سابت ًضق متقلقيص تمام كله:

 وملقهاش ًليها السىيا قالب وػذر السيويف

 ياسيّ متاكس: قالت بلهْة



 متاكس سيّ ياقلب ًيب: طر بؾحكة سيّ

 ايه هتكون التاىية الذقوة ابق قوليلي.. كبيا

 زيوا يا

 وبوتها ىريمان مه هوذلع: بحقس زيوا

 باي ػذر تارس ًايسة مايا ان متوساش

 كريقة

 ازاي موهم هوذلع زول و: بتْكير سيّ

 مايا ًلي تتغل اىت هقولك: بضر زيوا

 ... وتقولها

____________ 

 ًلي بـ اتغلت كريمة..  السيويف قغر يف

 ٓات..  ؿروري تضوٓه ًايسة اىها وبليته

 قاًسيه وكريمة ًلي وكان ساًة ىع حوايل

 القغر جويوة يف



 مرة اول كريمة ياماما قلقتيوي: بقلق ًلي

 كسه بسري تتقلبيوي

 الساًة ياحبيبي ايه بسري: ببتسامة كريمة

 وال الضركة مرحتص اىت هو الغبح01 يازوب

 ايه؟

 سايب النالم ابوك كبيا رحت: بمرح ًلي

 مراته مى ومقؾيها ًليا الحمل كل

 متيرٓص اىت بس اي مقؾيها: بحسن كريمة

 ايه وال

 بالنبف ايه ميرٓص: بستَراب ًلي

 ًضق هيقلق ػذر: كريمة

 هههههههههههه: ًالية بؾحكة ًلب

 ياهبل ايه ًلى بتؾحك اىت: بَيم كريمة

 اىت



 حؾرتك اللي الوكتة ًلى: ببتسامة ًلي

 زي قولتيها

 يابوي جس بتكلم اىا! ايه ىكتة: كريمة

 ػذر ان تغسيق اىتي ياحبيبتي امي يا: ًلي

 ساًة ًضق ًه يبيس ممكه وتربيتك ابوك

 واحسة

 ميقسرش كبيا ال: بوْي كريمة

 ازاي ميقسرش هو ولما: ببتسامة ًلي

 يقلقها ممكه اىه تغسيق

 اىت ياًلي واز يا حق ًوسك تغسق: كريمة

 امتي كسه شكي وبقيت كبرت بقيت

 قولت ٓاؿي ىْسي لقيت ابسا: بمرح ًلي

كبر  طوية ا



 كوت تغسق: قالت وبمكر كتْة ًلى ؿربتة

 ُيرت زي لماؿتك بيس بس بوتي هجوزك

 رأىي

: قال وبسراما باسها ايسيها مسك بلهْة ًلي

 ميقول زي ٓالسىيا حاجة وكل وحبيتي امي

 بوتك لـ ًريس ابقى ًلى وآقتي

 بقى طوية جس اتكلم يابوي ههههههه: كريمة

 ساميك: قال وبجسية اتيسل ًلي

 يوم ومريم اىت كتابك كتب: بهسوء كريمة

 الجاية الجمية

 جس بتتكلمي حؾرتك: بصهول ًلي

 كمان الجس وجس: كريمة

 بغاله وكريمة الْرحة مه يقوف قام ًلي

 بصهول



 ايه: بغسمة قالت اللي مريم ػوت قاكيهم

 !!!بالنبف؟ هوا بيحغل اللي

____________ 

 ًمران ىاػر قغر يف اما

 ايه ًملتي يامامي ها: بتساؤل مايا

 سبى يف وراح اليغير طرب: بأىتغار ىاريمان

 ىومة

 كلموي سيّ: بقلق مايا

 ليه؟ كسه قلقاىة ومالك كب: ىريمان

 حاجة كل ًرِ السيويف ػذر بيقويل: مايا

 اليووان يف كلوا ىتقابل والزم بوذققلها كوا

 *****(رقم طقة***** طاارو) زه



 ما ليه؟ طقة يف ىضوٓه هوروح واحوا: ىريمان

 ليه تاىية حته اي وال مقيم اي يف ىقابله

 زه البييس المكان

 حته يف يضوٓوا ًايس هو آهمي ياماما: مايا

 حاجة وال مراقبوا يكون لغذر رايّ مسارية

 ٓهمتي

 بقا يستر ربوا مقموة مص اىا: بقلق ىريمان

___________ 

 رايْة اىا ياػذر ايه هويمل: ًضق

 حاجة كل مرتب اىا اكموي حبيبي: ػذر

 متذآيص جاىبك اىا ما كول

 ياحبيبي ليا يذليك ربوا: ًضق

 متقولليص ياطيذة ًليكي بالله ال: ػذر

 بيها بتْائل مبقتص رالع زي حبببي



 كسه بس ليه: ًضق

 حغل قولتيها مرة واول ارر ٓاكرة: ػذر

 ومضيتي البيت سبتي ايه؟

 هتتكرر ومص ُلقة: واًتصار بذجل ًضق

 تاين ًوك ابيس مستحيل اىا ياػذر تاين

 اىا..  ليا يذليكي ربوا: زماُها باس ػذر

 البيت اروح الزم ًضان البس هقوم

 واىا كب: ًضق

 بسور واىا هربتي اىك المْروؼ: ػذر

كيس ًليكي  القغر مرقبيه زول الكالب وا

 لوحسي هوا هْؾل ييوي: بسًل ًضق

 اليوم وكول بليل هجيلك: بحوان ػذر

 حاجة اهم بس التليْون ًلى مياكي هكون

 كان مهما حس الي الباب متْتحيص ياًضق



 ميايا اللي بالمْتاح الباب هْتح اجي لما اىا

 تمام

 تمام: ًضق

 لقغر واتجه ًضق ووزو ىْسه جهس ػذر

 السيويف

__________ 

 قالهم اللي اليووان ًلى راحوا وىريمان مايا

 وجواها قلقاىة كاىت ىريمان..  سيّ ًليه

 كليوا..  سببه ًارٓة مص مبهم روِ

 ًغير وقسملهم..  سيّ واستقبلهم الضقة

 الوًي ًه وُابو زقايق..  يضربوا

 الوقت بمرور

 بره االزاب بوليس: ػوت ًلى ىريمان ٓاقت



 ًرٓت اللي كل زا..  البارت اىتهى استوب

كتبه  ❤ ازًويل هيموتوي برز ًوسي ا

 ىريمان؟ مى هيحغل اللي ايه تْتكروا

 زيوا رقه هي وايه ايه؟ ًلى ىاوي وػذر

..  الضر رباًي لوهاية وتوقياتكم وسيّ؟

 � وزيوا وسيّ ىريمان و مايا

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 ❤ ورميس

_______★_______2 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 23 الْغل



حهاتِ  للهِ  إن   ْه كثِريهه  ت غيب   رحمة   ى  ِمهه  الم 

الة  ��"  ملسو هيلع هللا ىلص الو بي   ًلى الغ 

 بقا تْاًلوا االتويه يوم قبل بارت يف وًس

 ❤ وكوموت ٓوت ياقمرايت

 تميسها قازرة مص كتيرة اػوات ًلى ٓاقت

 هي مستوًبة مص وهي ًيوىها ٓتحت.. 

 توػد ابتسات االػوات..  ايه وبتيمل ٓيه

 لسه..  بره االزب بوليس: جملة وميست

 ُير مه ىْسها لقت مْسوًة وهي هتقوم

 بس ومص ستراها ماليه يف ويازوب مالبس

 ًقلها..  جوبها ىايم واحس يف زا..  ال..  كسه

 اػح بميوى ىْسها تؾرب وابتسات وقّ

: كلمة ُير لساىها ًلى ومْيص( .. تلقم)

 بيقتحم كان والبوليس ثواين...  اتْؾحت

 ًلى القبؽ وتم ٓيها هي اللي االوؿة



 واتحولت ماليه يف ملْوٓة وهي ىريمان

 ٓيها هي اللي للموققة التابى للقسم

______________ 

 ساًات بيسة الوقت قبل

 االربار ايه ها: زيوا

 سابت ًضق متقلقيص تمام كله:سيّ

 ًليها السىيا قالب وػذر السيويف قغر

 وملقهاش

 ياسيّ متاكس: قالت بلهْة

 متاكس سيّ ياقلب ًيب: طر بؾحكة سيّ

 ايه هتكون التاىية الذقوة بقا قوليلي.. كبيا

 وبوتها ىريمان مه هوذلع: بحقس زيوا

 باي ػذر تارس ًايسة مايا ان متوساش

 كريقة



 ازاي موهم هوذلع زول و: بتْكير سيّ

 مايا ًلي تتغل اىت هقولك: بضر زيوا

 رقتوا كل كضّ السيويف ػذر ان وتقولها

 مساري مكان ويف ؿروري ىتقابل الزم واىوا

 مراقبوا ػذر لو ًضان

 وبيسيه: سيّ

 يف هتقابلهم ياسيسي وبيسيه: بمكر زيوا

 قالتله) زه ًليه هقولك اللي اليووان

 هتذسرهم وبيسيه( اليووان

 ازاي وزا: سيّ

 يف التقيل الييار مه مووم يتيهحاب: زيوا

 وال زقيقة..  ٓيهم واحسه لكل ًغير كوباية

 ىومة سابى يف هتروح واحسه وكل اتويه

 يف اللي طقة ًلى وهتوزيهم هتارسهم

**** 



 هتلبسيهم اللصيوة يابوت: بأًجاب سيّ

 ازاب قؾية

 كسه بس ومص: بحقس زيوا

 تاين ايه ًلى ىاوية: سيّ

 كمان ػَيرة قؾية: مغقوية ببرائة زيوا

 هي واللي: سيّ

 مذسرات قؾية: بضر زيوا

 رالع ًليهم تقؾي ىاوية اىتي زا: سيّ

 ًضان حاجة واي حس باي اؿحي اىا: زيوا

 ػذر وٓلوس لغذر اوػل

 ًليهم التهمة هوثبت قوليلي كب: سيّ

 ازاي

 ًوسهم اللي مه بت كام مى اتْقت: زيوا

 ًليهم يتقبؽ لما ًضان االزاب يف ملّ



 مص بتسرحهم اللي هي ىريمان ان ييترٓوا

 اتقبؽ ويبقى اووي كتير وبوات ال بس هما

 ػحيح اوووي كبيرة زًارة طبكة ًلي

..  ٓيهم رسارة مص بس ال01ّ رست واحسة

 حقتهم اللي ش*حص ٓرش الكام ُير وزا

 ويف..  ىريمان ٓيها اللي االوؿة يف طوقة يف

 ٓاًل مه ػَير تليْون وبـ المواسب الوقت

 للغحآة  ػَير وربر..  للبوليس رير

 ىاػر االًمال رجل زوجة ًلى بالقبؽ

 طقة يف مذل وؿى يف وبوتها ًمران

 ىريمان مه رلغوا ىبقى وبكسه مضبوهه

 هوذلع اللي هاىم ًضق ويْؾلوا وبوتها

 اوي اوي وبسهولة موها

____________ 

 رققت زيوا ما زي مضيت ٓيال الذقة

 مايا ان حسابه ميملتص اللي بس..  بالنبف



 وقسرت..  بسقايق البوليس وػول قبل تْوق

 ًه..  للضقة البوليس اقتحام قبل تهرب

 للباب بيوزي اللي المقبد باب كريقة

 الرئيسي للضارو وموه لليمارة الذلْي

____________ 

 البرق بسرًة اىتضر ىريمان ًلى القبؽ ربر

 مراته ػور طايّ وهو هيتجوه كان ىاػر.. 

..  االىترىت ًلى سواء..  مكان ٓكل تضرهمو

! ٓيال كسه تكون مراته ميقول..  المجالزت او

..  الحسيسة ًلى ويذليها يقلقها ىاوي كان

 ًرٓها حاجة كل ًلى موها يوتقم ًايس كان

كتضْها  يْؾحها ابسا مْكرش بس ًوها وا

 مه الجساء..  ػحيح بس..  زي بالقريقة

 وهو كريمة هلمت زمان..  اليمل جوس

 1 حوايل مه آتكر هلمها ايوة! .. هلمها كمان

 يقابله اىه كلب السيويف ػذر لما ايام



 :بااااك ٓالش

 ًضق مه يوتقم وبيْكر اوؿته يف قاًس كان

 ًوس الحالل ابه بيقولوا ما وزي..  ازاي وػذر

..  ًليه بيتغل بغذر اتْاجئ..  بيبان زكروا

 الو: استَراب بـ رز

 اقابلك ًايس: بجسية ػذر

 هللا طاء ان ليه وزا: بتريقة ىاػر

 ياىاػر يهمك موؿوو: ػذر

 بالنبف ايه موؿوو: ىاػر

 مه وقْل..  هتيرِ تيجي لما: ببروز ػذر

 كلمة وال يشيس ما ُير

 بـ ىاػر واتْاجئ..  اتقابلوا وىاػر ػذر وٓيال

 لـ وػورة ػوت مسجل ٓسيو..  طآوا اللي

 ًملتها حاجة كل ًلى بتيترِ وهي ىريمان



 ٓيها يضك ىاػر رلت وازاي كريمة يف زمان

 كان ىاػر..  بتذوىة وهي بييوىه ويضوٓها

 ميقول..  وسميه طآه اللي مه مسهول

 ميه؟ ومه كصبة مجرز كان ًاطه اللي كل

 وًرؿه اسمه ًلى ليها امه اللي الست مه

 !!وبيته

 اتاكست اىا..  اىا ازاي بس: بغسمة ىاػر

 اتاكست ايوه بوتي؟ مص ًضق ان بوْسي

 مص وازاي؟ مويه اتاكست: ببروز ػذر

 تيمل اىك زماُك يف حقت اللي ىريمان

 اللي كسه باليقل ليضق؟ DNA تحليل

 ىتيجة تسور هتقسر مص زه كل تيمل قسرت

 !!تحليل؟

 بوتـ تبقى ًضق ان..  ان تقغس: بسهول ىاػر



..  ػولبك ومه..  بوتك: وتأكيس بثقة ػذر

 ممكه ػَير بتحليل كالمي مه تتاكس تقسر

 تبقى زي المرة ياريت بس تاين مه تييسة

 ىريمان ًه وبييس لوحسك

 مغمم وهو ىاػر وساب ومضي كالمة قال

 ال او بوته ًضق كاىت ان يتاكس

 باااااك

 تستاهلي ياىريمان تستاهلي: بحقس ىاػر

كتر  رحمك حغلك اللي..  كمان كسه مه وا

: بوسم وكمل..  ٓيكي هيمله كوت اللي مه

 ًلضان المستحيل هيمل وًضق

 حرمتها حاجة كل ًه هيوؿها تسامحوي

 موها

___________ 



 واقّ اللي ًلي بـ واتْاجئ القغر راح ػذر

 جوون ًلى بتؾحك وامه مكاىه يقوف

 مغسومة واقْة اللي وارته ػاحبه

 بالنبف؟ هوا بيحغل اللي ايه هو: ػذر

 ماما ياػذر الحق: بلهْه ًليه جريت مريم

 الجمية يوم ًلي ًلى كتايب تكتب ًايسة

 !!بكره؟ هو اللي

 تكون اىها وقلق بتركيس وبغلها وقّ ًلي

 !رآؾاه

 يامريم موآقة مص واىتي: بحوان ػذر

 هو ان اقغس..  اه..  ال: واحراج بذجل مريم

 اػل

 محسش ياحبيبتي اهسي: بؾحك كريمة

كي بيجري  ورا



 ًلي مى تتكلمي تقيسي رايك ايه: ػذر

 تمام..  ٓيه مياكي اىا هتارسيه قرار واي

 تمام: بذجل مريم

 زقايق رمس: وهمس ًلي مه قرب ػذر

 وًيوي ٓوق هقّ اىا ًوسك اللي وقول

 ًلى هسًلك ًلي يا كسه وال كسه كلمة ًليك

 ىْسك

 تمام: ػْرة ببتسامة ًلي

 ًلي وسابوا القغر وزرلوا كريمة ارس ػذر

 الجويوة يف مريم مى

 يامريم رآؾاين اىتي: بهسوء ًلي

 مه بذجل سكتت..  بس ال: بلهْه مريم

 ًلي ىنرات



 ًلى اجبرك يمكه ال اىا مريم: بهسوء ًلي

 حاجة

 اىا بس ياًلي ًارٓة: واحراج بذجل مريم

 ػَيرة لسه اىا زلوقتي اتجوز مستيسة مص

 كتيرة وحاجات جامية لسه وقسامي اوووي

 اًملها ًايسة اوي

 واحوا بتقوليه اللي وٓاهم ًارِ: بتْهم ًلي

..  متذيله اىتي ما زي ًلقول هوتجوز مص

 ٓراحوا بس بكره كتابوا ىكتب ممكه ييوي

 اىا اربية حته او تالته سوتيه بيس يبقى

 ايه قولتي هستواكي مضكلة ميوسيص

 موآقة: ما ىوًا وارتياح بذجل مريم

 وًلي ػذر مه كل وبلى جسا ٓرح ًلي

 بكره الكتاب كتب ان واتْقوا مريم بموآقت

___________ 



 مكتب يف لوحسهم وقيسوا ًلى ارس ػذر

 القغر يف موجوز اللي ػذر

 ياًريس مبروك: ببتسامة ػذر

 اروك ياحبيب ٓيك يبارك هللا: بسيازة ًلي

 بيك آرح ما ًقبال

 ايه وال تاين هتجوز ايه: بؾحك ػذر

 ييوي بييالك ال هههههه: ًلي

 ارر ًرٓت بقولك..  هللا طاء ان: ػذر

 االربار

 حغل اللي ايه ال: بأستَراب ًلي

 0ظ

 وقاله لوريمان حغلت حاجة كل حكاله رر

 ًمران لواػر مقابلته ًلى



 ميه تْتكر بس..  ىغيبها ارست يال: ًلي

 كسه ٓيها ًمل

 .....!! ُير ييوي ميه هيكون: ػذر

 ميييه ُير: بْؾول ًلي

 اقولك هبقى تكبر لما: بمكر ػذر

 كتير ًليا بتذبي بقيت ًلْكرة: بَيم ًلي

 مريحوي مص وزا

 هتتَسا ها..  السيقرة تحت كله اكمه: ػذر

 مياىا

 حاجات وًوسي ًريس اىا ياًم ال: بوْي ًلي

 ما قبل موي حاجة ًايس..  اًملها كسه قس

 امضي

 سالمتك ًايس: ببتسامة ػذر

 سالم: ًلي



___________ 

 وحاسه زقهاىه الضقة يف قاًسة كاىت ًضق

 النبد يف الوقت تيسى حاولت..  رهيب بملل

 ما ًلى كبير وقت يف لسه بس والتوؾيّ

 بيه واتغلت تليْوىها كليت..  يجيلها ػذر

 رازز وكان ثواين

 ًليكم السالم: ًضق

..  السىيا يف ًليكم السالم احلى: بحب ػذر

 ايه ًامله قلبي حبيبت

 وماطيه رف ًامله: رقيقة بأبتسامة ًضق

 ًليه

 ميايا ميه: بغسمة ػذر

 طواية سميحة: بؾحك ًضق

 بقا اىا اقْل كب: ػذر



 مياك بهسر متقْلص ال ال ههههههه: ًضق

 وهللا

 وحضتيوي: ػذر

 يذليك ربوا: ًضق

 ًبسة ًم بتكلمي اىتي: بتكضيرة ػذر

 وحضتيوي بقولك ياًضق؟ السواق

 ًلْكرة رزيت واىا: ًضق

 وهللا؟ ال: ػذر

 كسه صيمبقلك وهللا اه: ًضق

 سالم ياًضق تمام: مغقوى بسًل ػذر

 طَل ًوسي

 اىا بجس؟ زًلت اىت استوى ال: بلهْة ًضق

 مياك بهسر



 ًايسة ياًضق رالظ: مغقوية بجسية ػذر

 هقْل اىا حاجة

 ًلْكره: البكاء ًلى اوطكت بوبرة ًضق

 وحضتوي

 لسمته االول مه كان ما كب هههههه: ػذر

 كله زه الحوار ايه

 واىا ياػذر؟ ًليا بتؾحك اىت: بَيم ًضق

 اىا ماطي كب! بجس زًلت ٓكرتك اللي

 ُير ومه ًليك هرز مص ترن ومهما هقْل

 سالم

 وطه يف السكة وقْلت

___________ 

 كْلة متجوز هههههههه: ًالية بؾحكة ػذر

 مغاػة؟ اجبلها بقا؟ بيه اػالحها! ياريب

 ههههههههه



__________ 

 اللي واىا كسه ًليا بتؾحك ياػذر ماطي

 ٓول وًملتلك ىْسي وًصبت كبذت

 0!ٓيك رسارة وهللا كب وٓالٓل

 سميت ربى اال ساًة او ساًة حوايل بيس

 بأستَراب قربت..  الضقة باب ًلى ربف

 السحرية الييه مه وبغت الباب مه

 ػوت ساميه لسه بس واقّ حس مضْتص

 وبيتت تليْوىها مسكت بسرًة..  الذبف

 ًلى اللي اىت لو: مؾموىها لغذر رساله

 !هسًل مقلب ٓيا وًامل الباب

..  مرًبة بقريقة وبقى مستمر لسه الذبف

 ػذر وكان رن وتليْوىها ثواين

 !زي؟ الرساله ايه ميواه: بأستَراب ػذر

 بتـ اللي اىت ػذر: ًضق



 وزرول اىكسر اللي الضقة باب كالمه قاكى

 تتوقية كاىت طذع ارر

 : .......بغسمة ًضق

كيس البارت اىتهى استوب  يوم قبل بارت يف وا

 �❤ ياقمرايت بقا تْاًلوا االتويه

 وًايس ًضق؟ ًلى زرل اللي ميه تْتكروا

 هيكون وال هيلحقها؟ ػذر تْتكروا ايه؟ موها

 ًلى سييسة الوهاية وياترى االوان؟ ٓات

 !وال؟ ابقالوا

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 ❤ ورميس



_______★_______ 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 21 الْغل

 رالق يا اللهم وقويل قلبك ًلي يسك ؿيي

 ال يوم القاك حتي آيماىا اماله القلب هصا

 بقلب هللا ايت مه إال بوون وال مال يوْى

 تجيل ٓال حيايت استوزًك إين رب سليم

 1�� يلهيوي حلوها وال يضقيوي مرها

 بارت هوضر صيكوا وحلو كبير تْاًل لقيت

 ❤ االتويه يوم كمان

 سميت ربى اال ساًة او ساًة حوايل بيس

 بأستَراب قربت..  الضقة باب ًلى ربف

 السحرية الييه مه وبغت الباب مه

 ػوت ساميه لسه بس واقّ حس مضْتص

 وبيتت تليْوىها مسكت بسرًة..  الذبف



 ًلى اللي اىت لو: مؾموىها..  لغذر رساله

 !هسًل مقلب ٓيا وًامل الباب

..  مرًبة بقريقة وبقى مستمر لسه الذبف

 ػذر وكان رن وتليْوىها ثواين

 !زي؟ الرساله ايه ميواه: بأستَراب ػذر

 بتـ اللي اىت ػذر: ًضق

 وزرول اىكسر اللي الضقة باب كالمه قاكى

 تتوقية كاىت طذع ارر

 هوا ايه بتيمل حؾرتك!!!! بابا: بغسمة ًضق

 جاي: موه تضوٓه مرة اول بحوان ىاػر

 يابوتي اىقصك

 كب! بوتك وكمان توقصين؟: بأستَراب ًضق

 بالنبف؟ ايه يف هو ازاي؟



 ًملتها حاجة كل ًلى ىسمان اىا: بوسم ىاػر

 ىسمان يابوتي ػسقيوي ياًضق ٓيكي

 ًمري وساًتها بيا يرجى السمه وبتموى

 ابسا حقك يف ماهَلف

 واللي ماهيرجى ًمره السمه: بوجى ًضق

 هسامحك ما ًمري امي ويف ٓيا ًملته اىت

 ًليه

 اىا اللي ًرٓتي واىتي! امك: بغسمة ىاػر

 ازاي ٓيها ًملته

 سمحت ولو تيرِ مهم مص: بكصب ًضق

 مص اىا يجي ػذر ما قبل زلوقتي امضي

 مضاكل ًايسة

 بيست بس يلمسها وحاول موها قرب ىاػر

 ًايس اىا..  هقرب مص رالظ: بذوِ ًوه

 جوزتك اين ًارِ اىا ػذر مه ارلغك



 حاجة اي هيمل اىا..  ًوك ُغب  ليه

 ياحبيبتي ػسقيوي ياًضق تسيسك

 حلوه! حبيبتك ههههه: وجى بؾحكة ًضق

 ىف ػذر اسيب مقسرش اىا ًليوا ما..  زي

 ميوى ملهوش حاليا وجوزك

..  موه رايْة اىتي او بحاجة مهسزك لو: ىاػر

 يأشيكي يْكر حس اي ومه موه هحميكي اىا

 ًليكي هيذاِ ومحسش ياًضق ابوكي اىا

 قسي

! بوتك بتقول زلوقتي:  وقهر بسذرية ًضق

 اىا ًارِ اىت سوة؟ كام وبيس ايه؟ بيس

 واىا ازاي؟ ًامله واىا كله ًمري ًضت

 كوت بس طهر كام لحس اىا ايه؟ ٓيا بيحغل

 مراتك ايس وًلى بيتك يف واتهان بتؾرب

 ما ًمري اىا! طذغيا اىت وموك وبوتها

 وجباىة ؿييْة اىا..  ًمررري هسامحك



 اىا..  بسببك زه وكل طذغية وميوسيص

 ليا حبستك مه حس اي مى اتيامل مبيرٓص

 ميرٓص اىا..  حيقان اربى مه اوؿة يف

 اي ميلمتويص الىك وزا الَلف مه الغح

..  ىْسي يف ثقة اي ميوسيص اىا..  حاجة

 مكوتص االقل ًلى..  ابويا كوت ما ياريتك

 وحضة حاجة كل..  وبسببك امي مه هتحرم

..  وبس اىت بسببك ٓهي حيايت يف حغلتلي

..  هقسر مص اسامحك ًايسة لو حتى اىا

 ليا هلمك..  هيمويوين وًقلي قلبي

 زايما اللي ليا واهاىاتك ؿربك..  هيمويوي

 ما كل اللي امي..  هتمويوي ًقلي يف بتترزز

 كل..  ايه مه حرمتوي اىت واًرِ ابغلها

 كبير ربوا..  اسامحك اين هيمويوين زول

 مستحيل اىا لكه يسامحك وممكه وًنيم

 مستحييييل اسامحك



 ًايضة كريمة ييوي: بسموو ىاػر

 طيء زا ال او ًايضة سواء: بَؾب ًضق

 ًايسة مص اىا امضي سمحت لو ٓيه ملكص

 بقا حيايت بره اررج ػسٓة لو حتى اطوٓك

 واىا حيايت مه بايق اللي اًيص سبوي

 ويحبوين احبهم ىاس مى..  سييسة

 السيويف ػذر ًليكي رايّ اىا يابوتي: ىاػر

 تياىل ايه ًلى ىاويلك اًلم وهللا سهل مص

 ػسقيوي هحميكي واىا تيايل ياًضق ميايا

 ميه؟ مه هتحميوي: هستيري ببكاء ًضق

 اىا ليا؟ ارتارته بوْسك اىت اللي جوزي؟ مه

 اماين ػذر..  اسيبه يمكه وال ػذر بحب

 اتحرمت اىا حاجة وكل وحبيبي وارويا وابويا

 يمكه وال بيتهويل ربوا اللي اليوؼ هو موها

..  واحسه ثاىية ولو ًوه ابيس وال ٓيه آرـ

 امضييي جاي زماىه ػذر سمحت لو امضي



: بسيف بيوّ ومسكها موها قرب ىاػر

 تيايل ميستهلكيص ػذر ياًضق آهمي

 اىا ميايا

..  لوحسها هي ومص مايا زرول كالمة قاكى

 طكلهم رجاله اربى حوايل مياها زي ال

 جسا ؿذمة واجسامهم مرًبيه

 Surprise .. Surprise: بمكر مايا

 اللي الواس طكل مه وروِ بقلق ًضق

 هوا؟ ايه بتيمليي اىتي!! مايا: مياها

 بس ًليكي ارلع جايه ابسا: بضر مايا

 وبجسية بحمايه وراه رباها ًضق ارس ىاػر

 امضي بوتي مه ىريمان يابوت ايه ًايسة: قال

 بره اكليي



 وحقت موجوز كان كرسي ًلى قيست مايا

: استهتساء كلها وبؾحكة رجل ًلى رجل

 اوىكل؟ يا بقا امتى مه وزا بوتك؟ هههههه

 ًرؼ وريوا و هوا مه ويال زلوقتي مه: ىاػر

 كتآك

 اللي للحراس وطاورت بَؾب وقْت مايا

 هاتوها: وقالت ًضق ًلى مياها

 وبيحاولوا ًضق مه وقربوا ٓيال االمر ىْصوا

..  ىاػر ومه موها مقاومة وسف يمسكوها

 مه بضية وبقريقة ؿرب ىغيبة كان اللي

 جسمة ان لسرجة مايا مى اللي الرجال قبل

 بيحاول كان لحنة ألرر بس..  يوصِ بقى

 زي بس..  ًضق ارس مه يمويهم قوته بكل

..  الضجاًة تَلب القوة بيقولوا ما

 وقسروا..  ًليه مَمى وهو اال ومسبهوش

 كسه بس ومص ويذسروها ًضق يمسكوا



 وتركوا مايا ومياهم ومضيوا ارسوها زول

 زمه يف ُرقان ىاػر

 الينيم هللا استَْر____________ 

 زي اليربية بيسوق ٓكان ػذر ًوس اما

 وتاكس ىاػر ػوت سميوا ما بيس..  المجوون

كتر قلقه شاز واللي ًضق مى وجوزه مه  ان ا

 حغلها ًارِ ومبقاش اتقْل ًضق تليْون

 زرل..  للضقه وػل كان وقت اقل يف..  ايه

..  زم طاِ..  ًليها ورًب بذوِ بيسق وقلبه

 ٓيه كان وكأن متكسرة كتيرة وحاجات

 ًلى ورًب بهستيريا زور..  هوا ميركة

 سوزاء كتيرة آكار ملقهاش الضقة يف ًضق

 ىاػر طاِ لما مكاىه اتجمس..  هاجمته

 ًليه قرب الهامسة الجثة زي االرؼ يف مرمي

 وحاول بسرًة

 قسر واريرا يْوقه



 ًـ ق حـ لـ ا:  ؿييّ وػوت بتوهان ىاػر

 ساميك مص ايه بتقول: ٓهم بيسم ػذر طـ

 حغل؟ اللي ايه..  ٓيه ًضق.. 

 الحق: بتيب وقال قوته استجمى ىاػر

 كالمة قال..  رقْتها مايا ػغـذر يا ًيـضق

 ًليه اُمى ورجى

 رقْتها:  وشهول بذؾه ػذر

 ًلى وكلب االسياِ ًلى اتغل برًب قام

 يبلٍ موه وكلب حغل اللي كل ًلى وحكاله

 مياه ويكون ىاػر يلحق ويجي الضركة

 لبسه كاىت ًضق ان حنه ولحسه

 اًترٓتله ما يوم هسية ازهالها اللي السلسلة

 مره اول ساًسته اللي السلسلة..  بحبها

 تاين مه هتساًسه زلوقتي يالقيها



 ًلى ػلي اللهم_______________ 

 محمس سيسىا

كيب كله مكان يف ىْسها لقت ٓاقت  كرا

 موها اتمكه الذوِ..  كرسي يف ومربوكة

..  يوجيها ربوا بتسًي مجراها ًرٓت والسموو

 ًاليه طهقات بقا ًياكها

 ياحلوة زموًك وٓري تؤتؤتؤ_

 كره ملياىه وًيوىها قسمها بمايا اتْاجئت

 وحقس

 احوا زا ليه كسه اوي رايْة مالك: بضر مايا

 قس ٓرحتي متتذيليص..  البساية يف لسه حتى

 ٓرحاىه زه بالضكل موهارة طيْاكي واىا ايه

 تتذيلي ما ٓوق



 ما ًمري اىا مايا يا ًليكي حرام: ببكاء ًضق

 اىا زه بالضكل بتكرهيوي ليه!!! .. اشيتك؟

 !ايه؟ ًملتلك

 البرًي المالك ٓيها متيمليص: بكره مايا

 حبيته اللي الوحيس االىسان اىتي بسببك

 كان اللي كارق زكتور ٓاكرة..  محبويص

 بيضقه ال..  بحبه كوت الجامية يف ًوسىا

 البيه لالسّ بس بمضاًري اػارحة قررت

 ًوي صياازة ايه ٓيكي اىتي بيحبك كان

 اييييييه ٓيكي ال واىا اىتي يحبك ًضان

 

 ٓاكره مص حتى اىا شىب مليص اىا:  ًضق

 زه ًليه بتقويل اللي السكتور

 مه حرمتيوي ما وزي ٓاكرة اىا بس: بَل مايا

 اىتي هحرمك حبيته اللي الوحيس االىسان

 اليوم ويكره يكرهك هذليه ػذر مه كمان



 يف يبع يقرِ هذليه ٓيه طآك اللي

 ويرميكي ًوك يبيس هذليه..  وطك

 كريقة باي يحبوي هذليه بقى وساًتها

 متتذيلهاش سيازة يف وهوييص وهتجوزه

 ممكه ػذر ان ٓاكرة لو: بغراخ ًضق

 بيحبوي ػذر ًبيقة تبقى ٓـ حتى يبغلك

 وبس اىا..  اىا

 زا والحب: بيوّ طيرها مه مسكتها مايا

 سواء مضوهه يضوٓك ما بمجرز هيوتهى

 بره مه او جوه مه

 ايه قغسك!! مضوهه؟:  وروِ بذؾه ًضق

 يامجووىه ايه ًلى ىاويه اىتي ا ؟

 كسه واهسي..  طر كل ًلى ىاويه: بمكر مايا

 هتحتاجيها زي السموو وٓري موي وىغيحة



 اىا اللي الماجئة بيس وحؾوػا بيسيه

 محؾرهالك

 سبيوي ًليكي حرام:  وبكاء بذوِ ًضق

 امضي

 اىتي وبيسيه بيسك زا هههههه تمضي: مايا

 طركايئ بقيت ميرٓتيص لسه

 تتذيل كاىت ًضق اتويه ارر وزرلوا زقايق

 وزيوا سيّ..  بيؽ مى يكوىوا

 اىتوا: ورًب بغسمة ًضق

 ايه: وقحة بقريقة ولمس موها قرب سيّ

 !ػح حلوه زي؟ المْاجئة يف رايك

 ابيس اىت حيوان يا ًوي ابيس: بغراخ ًضق

 سامى هيقتلك ًرِ لو ػذر ػسقوي ايسك

 هيقتلك



..  ػسًتيوي بقا اررسي: بالقلم ؿربتها زيوا

 ياحلوة مه مكاىك هييرِ ػذر وبيسيه

 ػذر زا حس اي مص زا هييرِ: بثقة ًضق

 وهيالقيوي هييرِ..  ياحيواىات السيويف

 ٓكرتوا اللي الساًة ًلى هتوسموا ووقتها

 موي تقربوا

 وحتى ياًضق اووي كموحه ههههههه: مايا

كيس ِ ولقاكي مابتقويل زي لو  مص ا

 وبايسي ًليكي هذلع الين ًايضة هتبقي

 زي

 لسرجة ايسيها بـ وروقتها موها قربت ثاىية ويف

 تتوْس قازرة بقتص ما ًضق ان

___________ 

 اللي ورجالته هو كريقة يف ٓكان ػذر اما

..  يحارب رايح وكأىه مهول ًسزهم كان



 اللي التتبى جهاز كريق ًه وزا ًضق لمكان

 يلحقها هيقسر ٓهل..  سلسلتها يف موجوز

 وتوقياتكم رايكم ٓات هيكون الوقت وال

 صيكوا وحلو كبير تْاًل لقيت لو للجاي

 ٓـ رايكم ❤ االتويه يوم كمان بارت هوضر

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  !؟� تكمًجب جملة ا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 ❤ ورميس

_______★_______ 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ 22 الْغل



 هللا سبحان ، وبحمسه هللا سبحان

 ��الينيم

 ا

 الا وػاحبتها الرواية متابييه اللي القمرات

 لما ًضان ياقمرات الوتباز حسايب تابيوا ��

 لقيت لو � توػلكم توسل الجسيسة الرواية

 ٓغل ليكم زازوا متابييوه حقي الحساب

 يالاا كمان وبَريكم بساومكم واه بكره كمان

 ❤� بقاا

 سبيوي ًليكي حرام:  وبكاء بذوِ ًضق

 امضي

 اىتي وبيسيه بيسك زا هههههه تمضي: مايا

 طركايئ بقيت ميرٓتيص لسه

 تتذيل كاىت ًضق اتويه ارر وزرلوا زقايق

 وزيوا سيّ..  بيؽ مى يكوىوا



 اىتوا: ورًب بغسمة ًضق

 ايه: وقحة بقريقة ولمسها موها قرب سيّ

 !ػح حلوه زي؟ المْاجئة يف رايك

…  اىت حيوان يا ًوي ابيس: بغراخ ًضق

 لو ػذر ػسقوي…  احسولك ايسك ابيس

 هيقتلك سامى هيقتلك ًرِ

..  ػسًتيوي بقا اررسي: بالقلم ؿربتها زيوا

 ياحلوة مويه مكاىك هييرِ ػذر وبيسيه

 زا…  حس اي مص زا هييرِ: بثقة ًضق

 هييرِ..  ياحيواىات السيويف ػذر

 الساًة ًلى هتوسموا ووقتها وهيالقيوي

 موي تقربوا ٓكرتوا اللي

 وحتى ياًضق اووي كموحه ههههههه: مايا

كيس ِ ولقاكي مابتقويل زي لو  مص ا



 وبايسي ًليكي هذلع الين ًايضة هتبقي

 زي

 ان لسرجة وروقتها موها قربت ثاىية ويف

 تتوْس قازرة بقتص ما ًضق

 زي المجووىة الحق: لسيّ بَؾب زيوا

 ليها رققوا حاجة كل وساًتها هتموتها

 هتؾيى

 ًه يبيسها وحاول مايا مه قرب سيّ

 ًسم وواؿح جساا احمر وطها اللي ًضق

 مسكاها كاىت مايا بس..  التوْس ًه قسرتها

 اىجرحت ًضق رقبه ان لسرجة وحقس بيوّ

 مايا طس سيّ.. بتوصِ وبقت مايا اهآر مه

 قوة مه..  بقااااا اتهسي: بَؾب وقال بقوة

 ومه االرؼ ًلى وقيت مايا سيّ زٓية

 سه يف حجرة يف زماُها ربقت حنها سوء

 جسمها اللي..  لمايا ٓوري لوصيّ ازى حاز



 ثاىية يف..  رلقها للي راحت ورحها بيتوْؽ

 وسيت ًيوىها ًضق..  حياتها رسرت

 مايا مونر مه ىسلت وزموًها بغسمة

 بصهول مايا مه قربت زيوا..  زمها يف الَرقاىة

 موجوز مكوص اللي ىبؾها واتْقست

 ..... مايا ان واتاكست

 ماتت: وتوتر بصهول زيوا

 وهويمل كب!! ماتت: وقلق بذوِ سيّ

 زي زي كلبة وبسبب!! هتيسم اىا..  اىا..  ايه

 وحاال ىهرب الزم احوا!! هتيسم

 ايسيها بيه وطه ومسكت موه قربت زيوا

 يمكه ال اىا متقلقص حبيبي: قالت وبلهْة

 وتياىل اهسي حاجة يحغلك ان اسمح

 ىارس ما وبيس ػذر ىقابل ما لحس مايا ىساري

 البلس وىسيب هوهرب ًاوصيوه احوا اللي

 ٓيها باللي



 !!حبيبك: بغسمة ًضق

 حبيبي ايوه: بضر وبغتلها موها قربت زيوا

 جوزي كمان زا كسه بس ومص

 هو ولما ازاي؟ كب!! جوزك جـ: بصهول ًضق

 ػذر تتجوزي ًايسة ليه جوزك

 ياًضق اوي ًبيقة اىتي: وقحة بؾحكة زيوا

 ٓيكي هكسّ بس حاجة اي ٓاهمة ومص

 سويه 6 او 2 حوايل مه..  وآهمك ثواب

 بيؽ حبيوا الجامية يف سيّ ًلى اتيرٓت

 رٓؽ يسامحه هللا بقا بابا بس بجوون

 ػذر يجوزين ىْسه كان اػل ىهايئ سيّ

 ال..  ٓلوسه يف كميا مص كريقة وباي

 الْاؿي والكالم مواسب طايْه كان رالع

 ػذر..  ًريف اتجوزىا وسيّ اىا المهم..  زه

 اتجوزىا احوا ان ميرٓص بس بقابله اين ًرِ

 ما ًمره اىه رُم  ..سيّ تهسز ىاس بيت.. 



 يف ىققة كاىت زي ايويم سيّ طاِ

 بجوازي بابا اقوى ػذر لوكان بس ػالحوا

 المهم.. حغل كله زا مكوص سيّ مه

 وتمر.. ىهائيا وارتْى كلقوي سيّ وقتها

كتضّ االيام  ًرِ لما بابا حامل اين وا

 مه وكلب المستضْى وزرل مستحملص

 ػذر كبيا..  موي باله ويذلي يتجوزين ػذر

 بس حاجة وكل هيحميوي اىه وقاله رٓؽ

 حامل اين قاله بابا وقتها..  جواز ُير مه

 بس ًليه السىيا قلب..  سيّ مه اىه وًرِ

 كان..  وبليته اىضقت االرؼ وكأن وقتها

 السويورة ًضان ميتجوزىيص برزو مغمم

 بابا..  اوي زمان مه بيحبك ماهو اه ًضق

 ػذر ًلى زن اطتَلت هاىم وكريمة مات

 الييلة وطرِ ًمه بوت واىا يسبوي حرام ان

 اي وال ٓرح ُير مه..  مااتجوزىا لحس وهكصا

 وقتها ومه..  كتاب كتب مجرز حاجة



 والبيبي ىصيّ جايل لما اال وطه مضْتص

 ايه قالهايل حاجة اول ًارٓة مات

 ايه: ًضق

 بموتهى كالق اىتي: حقس كلها بؾحكة زيوا

 كان بغراحة بس ومضي وسابوي..  البساكة

 تمر ايام..  محترم مبلٍ بيبيتلي طهر كل

..  ميرٓتص كريقة باي ليا ارجيه وبحاول

 كوت اىا..  اكالقا ًيوىه جمال ًضان مص

 ومص بيحبك كان بس ٓلوسه ًايسة بس

 حيايت يف ههر سيّ وقتها..  ُيرك طايّ

 ىستوىل ورققوا لبيؽ ورجيوا تاين مه

 واول..  كلها السيويف ػذر ٓلوس ًلى

 وساًتها موك ىذلع اىوا رقتوا مه رقوه

 الولهان الياطق زور يمثل سيّ بيتلك

 ٓاكرها الْوسق ليله موك هوذلع وكوا

 مجرمة اىتي: وُؾب ببكاء ًضق



 اىجرحت قوته مه بالقلم ؿربتها بَل زيوا

 وال ياحلوة لساىك: بتوسِ وبقت طْايْها

كمل سبيوي وبيسيه اققيهولك تحبي ..  ا

 كوا الْوسق ليله آتكرت ااه ٓييه وقْت

 بيحبك كان مهما اػل ولالبس موك هوذلع

 بس لمسك تاين راجل ويف يقبلك مستحيل

 لحقك***** ال ابه ػذر

 امر ومضي ارسك ما بيس: كمل سيّ

 مكاىه واًلم هللا مذسن يف تحبسوي رجالته

 ًضان كله وزا الحيواىات زي ًصبوي..  ٓيه

 اين قررت وقتها..   هاىم ًضق مه بس قربت

 مويت ٓيها لو حتى وهو اىتي موك هوتقم

___________ 

 اللي ورجالته هو كريقة يف ٓكان ػذر اما

..  يحارب رايح وكأىه مهول ًسزهم كان

 اللي التتبى جهاز كريق ًه وزا ًضق لمكان



 بالمكان البوليس بلٍ..  سلسلتها يف موجوز

 للمكان وػل الوقت بمرور..  ٓيه ًضق اللي

 الحراس امر..  التتبى جهاز بيحسزه اللي االرير

 بحسر قرب..  موه اطارة ويستووا برة يْؾلوا

 ًضق حابسيه اللي المجسن باب مه وقلق

 والذوِ قلق..  بكاءها ػوت سمى..  ٓيه

 الباب ُير مكان يضوِ حاول..  بيشيس ًليها

 رلْي باب يف ان حنه حسه ومه الرئيسي

 للمذسن

___________ 

..  وبوتها ىريمان ىؾم وقتها قررىا: زيوا كملت

 واقّ سيّ ان وٓكروا اوي اُبيه بجس

 وبيساًسهم مياهم

 ًايشيه كوا الحقيقة يف واحوا: بمكر سيّ

 يكوطوا ىاويه اىهم ًرٓوا ماحوا موهم ىذلع

 وٓلوسه السيويف ػذر ًلى



..  ىريمان حبس يف السبب احوا: بمكر زيوا

**** ال بوت بس هتحغلها كاىت وبوتها

 رُم ليوا جت وبَبئها لحنة ارر يف هربت

 يف وقيها اللي هو سيّ ان ًارٓة اىها

 بوليس ًوها وبلٍ وامها هي زي المغيبة

 ًميها كان ليكي وكرهها حقسها بس االزاب

 اشيتك ُير حاجة اي ًه

 مارقْتك لحس استَلواها ههههه: سيّ

 ارست وزيها..  ؿسىا زليل اي ًايشيه مكواش

 ٓؾلك بس زورك وزلوقتي وماتت جسائها

 اووي ػَيريه هيكوىوا واوًسك وقت طوية

 مص اىت هو ػَيريه طوية قسامة اللي

 هي

 ػذر ػـ: وروِ برًب زيوا



 كان مسسس وكلى ًضق مه قرب سيّ

 زماُها ًلى وحاكه مياه طايله

 ؿذرررر: وروِ ببكاء ػررت ًضق

 ٓكرت لو هتوسم ػسقوي..  اياك: بقلق ػذر

 بره رجالتي كل ال لوحسي هوا مص اىا تاشيها

 كسه ًقلك طَل ِ القريق يف والبوليس

 وسبها

..  ايه هوكسب ىسيبها وال: وقلق بحقس زيوا

 اىوا الوحيسة الوسيلة زلوقتي هي زا باليكس

 هوا مه ىذرج

 زه كل اىسى استيساز ًوسي:  ػذر

 ًمي بوت كان مهما اىتي تهريب وارليكي

 !بتحبها للسرجازي: بَل زيوا

كتر: بتاكيس ػذر  يازيوا سبيها تتذيلي مما وا

 يسيبها رليه ًايساه اىت اللي هسيكي واىا



 ًربيات ػوت سميوا بس هترز لسه كاىت

 ًلى بالمسسس ؿَف سيّ..  البوليس

 وبقى زاز ًياكها ًضق..  ًضق راس

 بع..  يقموها بيحاول ػذر..  ًالية طهقات

 زيوا..  تهربوا ٓرػة ٓيه لسه: وقال لسيّ

 قبؽ لو البوليس زماُك طَلي شكية اىتي

 اىتوا السجه يف كله ًمرك هتقؾي ًليكم

 مص جرايم وزي رقآتوا وكمان قتلتوا

 قليلة

 ػسقوي ؟ ازاي ىهرب: ُاؿب بذوِ زيوا

 واحرق هقتلها ًليا قبؽ لو البوليس ياػذر

 ًليها قلبك

 وًربيتي زه للمذسن رلْي باب يف:  ػذر

 الباب ًوس وقْيه ورجلتي باره وقْه

 البوليس او هما سواء الرئيسي



 ومص ػح كالمك ان مويه وىؾمه: سيّ

 تسليم للبوليس تسلموا ًضان موك ليبه

 اهايل

 هؾحك: ٓيه يتحكم بيحاول بَؾب ػذر

 ًمي بوت كان مهما زيوا..  ياُبي ليه ًليك

كيس ًوها اتذلى يمكوا وال  هذاكر مص وا

 وامضوا سيبوها..  مرايت بحياة

 مص بس هومضي ٓيال احوا: بمكر زيوا

 لوحسىا

 ايه قغسك: بقلق ػذر

 كالمك ولو مياىا وهيا هوقلى: بحقس زيوا

 القلب حبيبة هسلمك بره حس ومْيص ػح

 ُير حغل لو بس..  اليربية ماىركب قبل

 زلوقتي مه ٓأزًيلها كسه



 وازيها رجليها وٓكت ًضق مه قربت

 لسه اتْكت ما اول ًضق..  المربوكيه

 مه مسكها سيّ..  ػذر ًوس هتجري

 كمان رقوة: قال وبَؾب بيوّ طيرها

 وهتوزًيوا

 ًوها ابيس..  اىت ياحيوان ايسك: بَؾب ػذر

 وبالش..  اىتي تمسكيها احسولك: زيوا لـ بع

 ػبري تذتابري

 الغريح وتهسيسه ػذر مه بذوِ زيوا

 ًلى المسسس ووجهت ًضق مسكت

 يقليوا ابتسوا وحنر بذوِ قسامي: زماُها

 ٓأي مابيْكرش ػذر..  الذلْي الباب مه

 ان ٓكره..  لحؾوه ترجى ًضق ان ُير حاجة

 ما حس ايل ًقله موقّ حياتها مهسز رقر يف

 مهم مص ٓيه بيتحكم اللي هو قلبه.. 

 المهم..  حاليا االقل ًلى وسيّ مايا يياقب



 اي مايغيبها ُير مه ترجيله ًضقه ان

 مكروه

____________ 

 ػذر كالم ىْص ًلى ٓـ المستضْى يف اما

 ًملوا والسكاترة المستضْى ىاػر ووػل

 الالزم

 ايه حالتو يازكتور رير:  بهسوء ًلي

 بس رقيرة مص جروحوا: بيملية السكتور

 ًارٓيه كسه ٓيه ًملوا اللي ان واػد

 ويقسر اتويه وال يوم..  بالنبف ٓيه بيؾربو

 اشىك ًه هوا مه يذرج

 وػلو وكريمة ومريم هوا مه مضي السكتور

 اللي ايه ياًلي؟ ايه ٓيه هو: بقلق كريمة

 حغل



 يتقرا وال اليتضاِ حغل اللي: بجسية ًلي

كتر متقلقواش ايه يف: بتوتر مريم  كسه مه ا

 يف ان الحكاية كل ياستي ابسا: بسراما ًلي

 ييوي..  زي الجوازه ام يف باػغلي حس

 يحغل زا كل بيا يحس ماقلبك يوم ياطيذة

! بكره كتابوا هوكتب كوا رالظ احوا زا بيا

 الوكيل وىيمى هللا حسبى ياطيذة

 كريمة..  ًلي كريقة ًلى ؿحكت مريم

 اىت بالسمه بقى: كتْه ًلى بيوّ ربقته

 ُير مه وطوا ملى ًلى جايبوا! زم ًوسك

 والذوِ حغل اللي ايه وال ايه يف ماتقول

 كب!! ياًلي بتستنرِ االرر ويف هيموتوي

 بالله تغسق

 هللا اال اله ال: ًلي



 كان..  بكره كتاب كتب مْيص: بتحسي كريمة

 ومص صيازة وكلمة: قاكيته يتكلم هـ لسه

 احكيلي وزلوقتي اػله مه جواز ٓيه هيبقى

 بالنبف بيحغل اللي ايه

___________ 

 وراقب للمذسن الذلْي الباب ٓتح سيّ

 بيقول ػذر وان..  ٓيال حس ملقاش القريقة

 مركوىة اللي ػذر ًربية ًوس راح..  الحقيقة

 بع..  السواق مكان وركب بابها ٓتح وبهسوء

 راحت..  تيايل امان السىيا: قال وبهمس زيوا لـ

 ومواجهه ًضق ماسكه لسه وهي بحصر

 متابيهم وػذر زا كل..  ًليها سالحها

 لسه زيوا..  المواسب الوقت ومستوي

 اليسم مه بينهر بالبوليس اتْاجئت هتركب

 ومحاوكهم

 بسرررررًة يازيوا اركبي: سيّ



 اللي: للبوليس باػه وهي وحقس بَؾب زيوا

 هترزز مص وػسقوين هقتلها موي هيقرب

 اموتها اين واحسة للحنة

 البوليس مى مضَولة اىها استَل ػذر

 بيه مه ًضق ورلع ًليها هجم وبسرًة

 ميرٓتص المْاجئ الهجوم مه زيوا..  ايسيها

 ولسه موها قرب البوليس..  ايه تيمل

 ػذر ًلى المسسس وجهت ًليها هيقبؽ

 ويف بحماية وراه ًضق مذبي كان اللي.. 

 وبسرًة برػاػة ػذر ؿربت تهور لحنة

 سيّ وكان وثواين اليربية ركبت طسيسة

 وماطي سرًة اقغى ًلى اليربية مضَل

 بيقارزهم والبوليس هربوا وسيّ زيوا..  بيها

 االرؼ يف وقى ػذر...  ًليهم للقبؽ

 ًضق..  بيتحرك ومص ًيوىة ومَمؽ



 ػذر..  وقهر بوجى وبتبكي لحؾوها ؿماه

 !هيموت

 وطه ماسكه وهي هستيري ببكاء ًضق

 ًليا رز ػذررررر..  ػذر: ايسيها مابيه

 مه هموت اىا..  ياػذر ارجوك..  متسبويص

 ًليا رز ػذررر..  هموت الينيم وهللا ُيرك

 يارب..  موي تارسه مص يارب..  يارب ااااااه... 

 ليا حاجة كل وبقى هماحبيت بيس مص

 ياااااارب

 ثواين..  بأىهيار تبكي وٓؾلت ليها ؿمته

 ... سميته اللي مه مكاىها واتجمست

 ىهاية يف رايكم!! وال هيييص ػذر ياترى

 وال يالقيهم هيقسر البوليس وزيوا سيّ مايا؟

 ؟ هيهربوا

 � ككل الرواية ِ رايكم � البارت ٓـ رايكم



كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر  !؟� ًجبتكم جملة ا

 اتويه كل والوضر الكتابة قيس الرواية

 ❤ ورميس

_______★_______1 

 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ االرير 26 الْغل

 الذاتمــة اىتنروا

 رب وهو توكلت ًليه هو اال اله ال هللاٰ  حسبي

  ♥الينيم اليرش

 ًضان � هوا الرز زي ورٓيوهات تْاًل االيق

 ❤� بسرًة توسل الذاتمة



 مذتلْة اللي الجسيسة للرواية واستيسوا

..  �الغذر ًضق ًه مالع رالع

 واىا ىْسي مه اتْاجئت اىا الين هتتْاجئوا

 كرِ وًلْكره  �� ريايل يف آكارها برسم

 يف موجوز كان الجسيسة الرواية حق الذيف

 ومص � باله ارس محسش بس الغذر ًضق

كتر هقول  3�� كسه مه ا

 وطه ماسكه وهي هستيري ببكاء ًضق

 ًليا رز ػذررررر..  ػذر: ايسيها مابيه

 مه هموت اىا..  ياػذر ارجوك..  متسبويص

 رز ػذررر..  هموت الينيم وهللا..  ُيرك

..  موي تارسه مص يارب..  يارب ااااااه...  ًليا

 ليا حاجة كل وبقى ماحبيته بيس مص يارب

 ياااااارب

 ثواين..  بأىهيار تبكي وٓؾلت ليها ؿمته

 ...بتسمى وهي مكاىها واتجمست



 كسه اووي بتحبيوي اىك اًرِ مكوتص_

..  وسيازة وٓرحه بصهول بغت ًضق

: قالت تغسيق وبيسم متلَبقة كتير مضاًرة

 اىا وال بجس بتكلموي اىت..  اىت! ػذر

 وبيتهيئلي اتجووت

:  وطها بيلمس وهو جميلة أبتسامة بـ ػذر

 يف وحرٓيا قسامك اىا حاجة وال متجووتيص ال

 يابت ايه بس: مرح بمكر وكمل..  حؾوك

 اىتي وبوستيوي حؾوتيوي زي؟ الجراءة

 بيا اتحرمضتي حرٓيا

 وٓؾلت ليها ؿمته بأىها ًليه رزت ًضق

 ًليها يقبقب ٓؾل ػذر..  تبكي

 زقيقة كام بيس..  تهسيها بكلمات وبيهمسلها

 وبذوِ اًغابها ًلى سيقرت اريرا ًضق

 تروح الزم اىت ػذر: لغذر بغت وقلق

كيس الجرح تيالج الزم زلوقتي المستضْى  ا



..  باالسياِ اتغل الزم اىا..  اىا ػح بيوجيك

 ليه لوحسىا وسابوىا مضيوا كلهم ًارٓة مص

 اىا اىا تليْوىك هات بسرًة..  ػذر

 ىْس رسي طضضضضص: بحوان قاكيها

 محتاج مص اىا..  كسه واهسي ًميق

 اكموي جسا كويس اىا حاجة وال مستضْى

 ػذر ازاي؟ محتاج مص: ٓهم بيسم ًضق

 ايه ييوي ًارِ..  برػاػة مؾروب اىت

 !رػاػة؟

 اللي اىتي المهم وهللا ًارِ: بـأبتسامة ػذر

 ىع بقايل اىا قلبي حبيبت..  ًارٓة تكوين

 مأرستيص حرٓيا واىتي حؾوك يف ساًة

 اػال مبوسٓص اين بالك

 ىشيّ اي ملقتص ػسرة ًلى بغت ًضق

 !!متغاب اىه ًلى يسل زم واي



كيس! زم مْيص زا! كسه ازاي: بصهول ًضق  ا

 الذوِ مه ىضّ زمك

 وهللا هههههههههههه: ًاليه بؾحكة ػذر

 حبيبتي..  الذؾة مه وقّ ًقلك اللي اىتي

 اين مثلت اىا اػال ٓيا مجستص الرػاػة

 تاين ًليوا متؾربص زيوا ًضان..  اتغابت

 لغذر وبغت االرؼ و مه قامت ًضق

 اىت ياػذر ًليا بتمثل اىت ييوي: بتكضيرة

 وهللا..  هيقّ كان قلبي اىا ػح؟ بتهسر

 ًليك حرام الينيم

 زي بس ًليا حقك: موها وقرب وقّ ػذر

 متؾربص زيوا هتذلي اللي الوحيسة القريقة

 بجس اتغاب ًايساين كوت وال تاين ًليوا

 ياحبيبي ًليكي الضر بيس: بلهْة ًضق



 واحؾان بوس..  قازر مص ال: بسراما ػذر

 وهللا هتهور اىا! حبيبي وكمان

 االزب قليل هتْؾل: ورجل بَيم ًضق

 � تضويف تحبي اػال متربتص اىا: بمكر ػذر

 ػذررر: بتحصير ًضق

 ليه ما وكل وًقله وقلبه ًيوىه: بحب ػذر

 ٓيك ٓايسة مْيص: واستسالم بذجل ًضق

 واجيوي كله جسمي اػل ىروح يال المهم.. 

 اليربية ىاحية هتمضي ولسه كالمها قالت

 بوْسها اتْاجئت..  هيركبوها المْروؼ اللي

 ايسيها بيه طالها ػذر الن وزا الهواء يف

 ايه بتيمل اىت ػذر: بذجل ًضق

 ػذر ياروح اريحك بحاول: ػذر



 واتجه جاىبها وركب اليربية ركبها

 ًضقه ًلى يقمه ًضان للمستضْى

____________ 

 االررى الجهه يف اما

 البوليس مه يهربوا بيحاولوا وزيوا سيّ

 باليربية ماطي سيّ..  بيقارزهم اللي

 ىقل ًربية..  موه ُْلة ويف سرًة بأقغى

 وسيّ اىْجرت اليربية ثواين وبيس ربقتهم

 حقسهم بسبب حياتهم رسروا..  جواها وزيوا

 وكماًهم

____________ 

 مه موهارة كاىت كريمة المستضْى يف

 لحس..  هيموتها ًضق ًلى روٓها..  اليياـ

 مهما..  بوتها يف ارتبارات هيحغلها امتى

..  ٓايسة مْيص يهسوها مريم او ًلي حاول



 جايه ًضق ومياه ػذر طآت ومريم ثواين

 ًليهم

 بلهْه ًليها جريت..  ًضق: بْرحة مريم

 حؾوها يف وؿمتها اروي وحب

 مريم..  ًليها وجريت بسرًة قامت كريمة

..  وًيقوا بيؽ حؾووا وكريمة وًضق

 اكمووا وزلوقتي وقلق روِ يف ًاطوا

 كتب بكره كويسة ًضق الحمسلله:  ًلي

 � بقااا كتايب

 ياال زم ميوسكص اىت تغسق: ػذر

 كلقوي ًاجبك مص لو: بمرح ًلي

 ًليه ؿحك الكل



 ياًضق كويسة اىتي: وروِ بسموو كريمة

 ايه ٓيكي ًاملوا بتوجيك؟ حاجة يف

 زول المجرميه

 كويسة اىا ياماما اهسي: بهسوء ًضق

 اكموي الحمسلله

 لو هموت كوت: بذوِ ؿمتها كريمة

 ياًضق حاجة حغلك

 اكموي..  ياماما ًليكي الضر بيس: ًضق

 اهو قسامك الْل زي اىا ياحبيبتي

 السكتورة ارلي ياًضق تيايل: قاكيهم ػذر

 مى روحي ياماما واىتي..  ًليكي تقموي

 هوا لوجسكم زاًي مْيص ومريم ًلى

 يمكه ال اىا ياػذر ازاي: بأًتراؼ كريمة

كون الزم اىا واروح ًضق اسيب  مياها ا



 روحي ياماما حق مياه ػذر: بتأيس ًضق

 اىا ًلقول هحغلك واىا ياحبيبتي ارتاحي

 ػذر اريح ًايسة اىا حاجة ٓيا مْيص اػال

كتر مص  ا

 مى ليضق هسوم ابيتيلي امي ويا: ػذر

 السواق

 مه بالك رلي..  ياحبيبي حاؿر: كريمة

 هوػيك مص ياػذر ًضق

 ًيوين يف: ػذر

 وًضق ػذر اال مبقاش مضي الكل

 تقموه للسكتورة ووزاها ًضق ارس ػذر

 الجرح ميالجة ُير محتاجة مكوتص..  ًليها

 وُيرت وػلت هسومها...  طْايْها يف اللي

 تضوِ كلبت ًضق..  هيروحوا لسه وكاىوا

 ولوحسها ىاػر



 وػذر..  ٓيها محجوز اللي الَرٓة زرلت

 بره استواها

 جسمة يف السرير ًلى ىايم كان ىاػر

 ٓتح موه قربت ماًضق اول..  كتيرة كسمات

 رًبتها بسرًه ًويه

 رؾيتك لو اسّ: بهسوء ىاػر

 كويس اىت: ًضق

 زلوقتي قس كويس ماكوت ًمري: ىاػر

 يابوتي

 اىك اطكرك ًلضان بس جيت اىا: ًضق

 بالسالمة وتقوم يضْيك ربوا..  ًوي زآيت

 اشىك ًه

 ػوته وقْها هتمضي لسه كاىت



 سامحيوي: ًويه يف وزموو بوسم ىاػر

 موك ومتحرمويص سامحيوي..  ياًضق

 كميان بس السماح ماستاهلص اين ًارِ

 القيب قلبك يف

 اي ماًوسيص حاليا: تلْله ما ُير مه ًضق

..  كتير موك طايل قلبي..  اسامحك استيساز

 يغْى يوم يف جايس! جايس ييرِ ميه بس

 قسامها ػذر لقت..  وررجت كالمها قالت

 وارسها بحماية ؿمها..  حؾوته كالم ُير مه

 وروحوا

______________ 

 ىايمة ًضق ابقالوا ُرٓة يف الليل ىع يف

: ػررت ٓجاءة..  بتبكي..  بيوّ وبتتحرك

 ػذرررررر



 حلم زا متذآيص ًضق: بْسو ػذر

 جاىبك اىا ماتذآيص يحبيبتي

 حلم مص كابوس: وبكاء بذوِ ًضق

..  اوووي ياػذر اوي وحص كابوس..  ياػذر

! مذتلْة الوهاية بس حغل اللي بكل حلمت

 ًارٓة مص واقْة واىا..  زمك يف ُرقان كوت

 رسارتك واين..  حاجة اًمل

 حؾوي يف واىتي مياكي اىا بس: بحب ؿمها

 مى بقيوا واىتي واىا واىتهى ٓات زه وكل

 ولبيؽ بيؽ

 قولتلك لو هتغسقوي: اووي بغتله ًضق

 اىك يقيه جوايا كان موهم؟ مذْتص اين

 اىك متأكسة كوت..  ياػذر هتلحقوي

..  هتالقيوي بس ازاي ًارٓة مص هتالقيوي

 يمكه ال ايه بالوسبايل اىت متيرٓص اىت

 مستَربة اىا تيرِ! ايه قس بحبك اىا تتذيل



 بالسرًة جوايا بقيت ازاي..  اووي ىْسي

 ازاي بالوسبايل؟ حاجة كل بقيت ازاي زي؟

كتر ًليك بذاِ بقيت  مص اىا..  ىْسي مه ا

كبر ليك جوايا اللي بيضقك حتى وال بحبك  ا

 ياػذر بسموك اىا زول الكلمتيه مه واًمق

 ًوي بيست ولو موي حته اىك بحس.. 

 هموت

 ياًضقي ًليكي الضر بيس: بهيام ػذر

 وحضتوي: بتلمى وًيون بحب ًضق

 ؟!وحضتك اللي ايه هي:  بأستَراب ػذر

 مقولتهاليص كتير بقالك ًضقي: ًضق

 ًضقي اىتي اقولها ماهبقل ًمري: ػذر

..  الغذر ًضق اىتي..  وهوسي وجووين

 ًضق

 ىيم: ًضق



 بيجامات هتَيري امتى اىتي هو: بمكر ػذر

 زي؟ لبساها اللي ميكي

 لبساها لسه اىا ليه واُيرها: ٓهم بيسم ًضق

 طوية مه

 ُير لبس،ىوم تلبسي قغسي ياقلبي ال: ػذر

 الرِ ًلى اللي،موجوزه الهسوم مه زه،مثال

 الضمال

: قالت وارتباك وبذجل ًايل بغوت طهقت

 الما ياػذر ىْسك واحترم ٓيال طمال هما

 ماما لـ اقول اروح وهللا

 احوا ليه لماما تقويل يارتي ىيمممم: ػذر

 ايه وال هوا الْغل يف

 يال ًليك يوور هللا ارتك ايوه: ببروز ًضق

 كويل كان اليوم بقا ىام



 اىا: ًليه طسها هتوام ولسه ىْسها ًسلت

 مه تيبت ىْسيتي اىا..  زلوقتي مبهسرش

 حورية اقولك وال سوسريال البسي زه ميكي

 � احلى البحر

 االزب قليل اىت ياػذر بجس: ًضق

 مذقوبيه لسه اىوا يامحترم ومتوساش

 اومال مذقوبيه؟ احسه الوبي ياػالة: ػذر

 ابوكي مى ميه كتاب كتبت اىا

 كتاباه اىت ٓيه مليص اىا وهللا: ببروز ًضق

 يلبـ هو رليه روح ابويا مى

 اين ُلقان اىا آغلي طضضضص: ػذر

 ياكْلة اػال مياكي بتكلم

 � ياكْلة ماتقولص بس: بَيم ًضق

 ياكْلة ياكْلة ياكْلة كب:بيوس ػذر

 � ياكْلة



__________ 

 ًلى كتير احساث مابيه..  وتيسي بتمر االيام

 يتجوز اىه ػمم اللي ًلي سواء..  ابقلوا

 لوحسها اوؿة يف هتوام لو حتى ًلقول مريم

 كبيا..  ًويه وقغاز بيته يف تكون المهم

 كان اللي..  ػذر مااقوى ًلى جسا تيب

 والحاح زن بيس بس تماما الْكره رآؽ

 .. وآق مرير

 واحيس بس..  تاين مه بيته ورجى اتياىف ىاػر

 وكل ومراته بوته رسر..  وؿييّ ومكسور

 بيترزز..  ثقته وقله ُبائه بسبب..  طيء

 تسامحه يذليها بيحاول..  بالشيارة ًضق ًلى

 بس ػيب طيء اىه ًارِ..  القرق بكل

 ماقابلص زلوقتي لحس..  مستحيل مص

 تبلٍ مره كصا ًضق مه كلب ان رُم كريمة



 يقلب..  ييتصرلها..  يضوٓها ًايس اىه كريمة

 ترٓؽ زايما كريمة كاىت بس..  السماح

____________ 

 يف وركس تاين مه للضركة رجى ػذر

 السكرتيرة مياه كبيا بس( تقريبا)طَله

 !ًضق ايوه كبيا؟ هي واللي بيه الذاػة

 حياته! ابسا مكتبه مه مبيذرجهاش اللي

 .. وسييس وراؿي مرتاح..  كبير لحس مستقره

 ورغوػا..  حرٓيااا مجوواه ٓهي ًضقه اما

 مياه بتضتَل اللي مه ًميله ٓيه يبقى لما

 ًايسة بتبقى جاىبه بتيجي مؤىثة حاجة اي.. 

 موه اڤورة مص بجس زا تاكولها

______________ 

 ػذر اوؿة يف



 تذليها ازاي اىت تقويل ممكه: بَؾب ًضق

 تسمحلها ازااااي! زي؟ بالقريقة موك تقرب

 ساكت اىت..  هااا لوحسكم واىتوا مياك تقيس

 تقولها كسبة اليق مص وال ًليا؟ رز ليه؟

 واًريف ياًضق لساىك لمي: بتحصير ػذر

 تيملي واحسة رامس وزي ايه بتقويل

 ٓـ كتير سكتلك واىا! بسببها كبيرة مضكلة

 كسه لحس كْاية

 كسه هتقول كبيا: ُاؿبة بسموو ًضق

 الزم بس حاوليك الستات لمة بـ ٓرحان ماىت

 وو تحترموي والزم يااستاش متجوز اىك تيرِ

 ػذر طايْه وهي بذوِ كالمها قاكيت

 وبيقرب ايسه ًلى وبيلْه الجلس حسامه بيْك

 موها



 اىا لمسوي لو زه البتاو: وتحصير بذوِ ًضق

 وامضي البيت هسبلك

 كمااان!!! البيت؟ تسيبي: قال مرٓوو بحاجب

 ملقتكيص لو 3 ل واحس مه هيس اىا كب

 ٓيكي هيمله اللي مه متسًليص قسامي

 تمام

 ٓكره ًلي مبتهسزش اىا: مشيْة بقوة ًضق

 تـ...  اتويه... واحس: ػذر

 يف بغة قسمها ولقاها الكلمة مكملص لسه

..  اليقاب مستوي اللي التلميص زي االرؼ

 متوكيص اقولك مره011: بهسوء راسها رٓى

 اىا ليا لو حتى حس قغاز راسك

 اين اقولتلك اىا هو: رقابته حاوكت ًضق

 اىهارز بحبك



 راح كله الَؾب كأن..  مايؾمهاش مقسرش

 مقولتيص ال: قال وبهسوء.. موها بس بكلمة

 ياػذري بحبك اىا: بهيام ًضق

 بس! بقا حالوة بيقلي كلي: بأبتسامة ػذر

 مره مكا حصرتك اىا ياًضق هتتياقبي برزه

 بتكرريها وبرزو

 حقك: رسه مه وباسته رجليها ًلى طبت

 تاين كسه هيمل مص ياػذر ًليا

 مره وكل ياًضق مره رامس زي: ػذر

 ًملتي واحسه اول ٓاكره مره؟ ارر بتقويل

 ايه؟ ٓيها

 ٓاكرة مص تؤتؤ: ببرائة ًضق

 وقيتيها..  ياحبيبتي اىا آكرك: بَيم ػذر

 مص ايه قال كلها الضركة قغاز االرؼ ًلى

 قغسك



 ياػذر حؾوتك ماهي: بتكضيره ًضق

 كوتي لو ٓاجئتوي اىها ًارٓة اىتي: ػذر

 ٓيها هيمل هتضويف كوتي ثواين استويتي

 !ايه

 زي.. اليغير ًليها وقيتي اللي التاىية وال

 !!اػال موي ماقربتص

 طاء ان ليه موك تقرب ًايسة واىت:  ًضق

 رػاػة ٓيها توسب اللي ًويها كْايه هللا

 بيهم بتاكلك كاىت

 حؾوه يف وطها زٓوت..  ًوها يبيس جه ػذر

 تاين كسه هيمل مص وًس رالظ: بالَغب

 موي متسًلص بس

 الست ًلى القهوة وقيتي اىتي: ػذر

 سلذتيها حرٓيا اىتي..  ياًضق



 بقاا؟ مويه اتسلذت اىها ًرٓت واىت: ًضق

 الواوه طوٓت تكوص

 ًضق..  بَؾب وبغلها ًوه بيسها ػذر

 وال اسمى ًايس مص: قاكيها هتتكلم لسه

 ياًضق لساين مايذقبص ولساىك كلمة

 ارري جبت بجس ًضان

 الباب ورزو االوؿة مه وررج كالمة قال

 كرِ ًلى قيست.. اىْسًت ػوته مه بيوّ

 بغوت تضهق وبقت ىسلت زموًها و السرير

 زا ال كسا بس ومص موها زًالن ػذر..  ًايل

 يف ايه تيمل..  ومضي كلها االوؿة ساب

 اللسوم؟ ًه صيازة بقت اللي ُيرتها

 ليها هو..  تبغله واحسة اي مبتستحملص

 ولو حتى ٓيه يضاركها محسش ولوحسها

 ! ..بونره

 زلوقتي؟ ازاي هغالحه ياريب: ببكاء ًضق



 االوؿة مرجيص وػذر ساًة بيس ساًة

 ومص بتبكي ًضق زا الوقت وكول تاين

 ُلبها الووم سلقان..  ازاي تغالحة ًارٓة

 بسيقة ٓترة بيس..  ىومه سابى يف وراحت

..  ػوت ماييمل ُير مه االوؿة زرل ػذر

 وطها..  ًضقه ًلى وبع السرير مه قرب

 مسح طسيس بلقّ..  السموو اثار ًليه واؿح

 ُقاها..  ًيوىها ًلى اللي السموو ققرات

..  الكوبة ًلى ىام راح سكات ومه كويس

 ما ساًة مه ًضق ًه بييس يوام مره اول

كتضّ بس يياقبها ًايس كان..  اتجوزها  اىه ا

 يروح بأىه جواه ػراو يف..  ىْسه بيياقب

..  موقْة ًلي يثبت اىه وبيه حؾوها يف يواِ

 يف وىام سرقه الووم سلقان وزه زه ومابيه

 ًميق ثبات

____________ 



 يغحى ابتساء ػذر..  التايل اليوم ػباح يف

 ًيوىه ٓتح ػسرة ًلى بثقل حاسس وهو

 او وحؾواه جاىبة ىايمة ًضق لقى وبع

 رجليها او بأزيها سواء مكتْاه اػحى بميوى

 ًلى الموجوز طيرها وبيس بحب ابتسم.. 

 ًلى بيلمس وبقى جمالها يف سرح..  وطها

: يغحيها وحاول لوْسه ٓاق..  بحوان وطهها

 اػحي ًضق..  ًضق

: قال المسحور وزي الجميلة ًيوىها ٓتحت

 ُسال

: قالت وبغسمة بصهول وسيت ًويها ًيون

 !!بتذوين؟ اىت ياػذر زي ُسال ميه

: قال مرًب وبغوت مكاىه مه اتوْؽ ػذر

كيس اىتي  اتجووتي ا



: قالت طقية وبؾحكة حؾوه يف وطها زٓوت

 كسه قْوش متبقاش ياػذري مياك بهسر اىا

 بس ايه ٓيكي اًمل: ًاليه بتوهيسه ػذر

 حبوي: ببراءة بغتله ًضق

كتر: بهيام ػذر  مْيص حب؟ كسه مه ا

 ليك حبي ٓيه ال: ًضق

 ٓيا ثقتك كتر مه واؿح ماهو: بتريقة ػذر

كتر اىت: بغسق ًضق  ياػذر ٓيه بثق حس ا

كتر ٓيك بثق اىا..   حف بس..  ىْسي مه ا

 ميايا بييمل واحس وطْت مكاين ىْسك

 ايه هتيمل..  مياك بييملوه هما اللي

 يبغلك حس اي رلي: ًامية بَيرة ػذر

 مقتلتوش ان ساًتها بس ًيوه بقرِ

 السيويف ػذر اىا مبقاش زمه مه وطرب



 زريلو ههههههه: ًالية بؾحكة ًضق

 مياهم ميملتص اين بقاا ربوا احمس..  الَيران

 كسه

 ايه بقولك كب: ػذر

 ايه: ًضق

 � ىتجوز ماتيجي: ػذر

 ىتجوز؟: ًضق

 كمان ٓرح وهويمل ٓكره وهللا كب: ػذر

 ومريم ًلي ومى

 باالبيؽ وهقل: بسيازة ًضق

 كلت مه وارق اجمل وهتكوين: بهيام ػذر

 باالبيؽ

________________ 



 يوم ملقاش جسا ُريب زا اروكي: ًلي

 ميايا اال ٓيه يتجوز

 ياًلي؟ حاجة بتقول: وراه مه ػذر

 المْتري ًلى ربوا بقول: بَيم ًلي

 بحسب اه: ببروز ػذر

 بارز اىك تغسق: ًلي

 بغسيق استيوت وال لوحسك ًرٓتها: ػذر

 لحسه هوا مه امضي اقوم اىا ال: ًلي

 يابوتي يال لمريم واطار جريمة هرتكب

_____________ 

 يوم..  الموتنر اليوم جه واريرا ًست االيام

 ًلى ميمول كان السٓاِ حْل ابقالوا زٓاِ

كبر ويف مستوى اًلى كبر..  البلس يف قاًة ا  ا

 وسف الوقت ًسى..  موجوزيه االًمال رجال



 كل الليل ارر ويف اليرسان مه ورقع ٓرحة

 حاجس كان ػذر..  وروح ًروسته ارس واحس

 ٓيلته ًلى روح ِ ًلى اما الْوسق يف جواح

.. 

 جميلة وبأبتسامة الجواح باب ٓتح ػذر

 اليميه برجلك ازرلي: قال

 بيه طايلها وكان واحس رقوة مضيت يازوب

 ػمت يف كان..  السرير قسام  ىسلها..  ايسيها

 وطوق..  ًضق وارتباك رجل وسف رهيب

 ػذر مه ولهْة

 واريرا ياًضق واريرا: قال وهيام ًليها قرب

 كله اليالم وقسام ربوا قسام ليا بقيتي

 ياػذر واريرا: بحب ًضق

 ياًضق ماهسًلك ًمري موي وًس: ػذر

 ومرايت وػاحبتي وحبيبتي بوتي هتبقي



 وىور روحي هتبقي ليا بالوسبة حاجة وكل

 اىا ياػذر بحبك اىا: بحب ًضق ًيوين

 لما اال الحب ًرٓت وال سيازة مضْتص

 روحي سكوت روحك

 الغذر ياًضق وبيضقك بحبك واىا: ػذر

 ًه طهرزاز تسكت وهوا وؿمها موها قرب

 مباح الكالم

 هللا بأشن الذميس يوم �❤ الذاتمة اىتنروا

 واحس؟ واحس الرواية طذغيات يف رأيكم �

 ؟ ككل الرواية ِ رايكم ؟ البارت ٓـ رايكم

كتر كتر � حلوة لحنة ا  � حشيوة لحنة ا

كتر كتر! ؟� ًجبتكم جملة ا  موقّ ا

 2ًجابكم

_______★_______ 



 التايل الجسء قراءة واػل

 ✨ الذاتمة

 رب وهو توكلت ًليه هو اال اله ال هللاٰ  حسبي

  ♥الينيم اليرش

__________ 

 ❤� جسيس كل لكم ليغل الغْحة تابيوا

__________ 

 سووات2 مرور بيس

 مه اىتي..  بقا ميايا ركسي يابوتي: ػذر

 ًليكي اتلم ًارِ مص واىا ولسيت ما ساًة

 توأم..  وبوت ولس بـ رزقهم ربوا وًضق ػذر)

 كبق ىسذة صيه..  وملك صيه..  القمر زي

 اسلوبه او مالمحه يف سواء ػذر مه االػل

 (ًضق ًه مغَرة ىسذه ٓهي ملك اما.. 



 ايه يف..  ًيالك بويم مص: بتكضيرة ًضق

 ياػذر

 اىتي تيريف بس..  ُلقان اىا: بَيم ػذر

 الذياىة ٓيكي حالل

 رياىه؟..  ايه رـ: قالت وبضراسه موه قربت

 قتلتكص ما ان ياػذر اًملها ابقي كب

 السيويف ًضق مبقاش وقتلتها

 طرسه بقيتي: وحؾوها موها قرب ػذر

 ياًضقي اووي

 ًجبك كان اشا: رقابته حاوكت

 تربى وتلت وىع ًجبوي: بهيام ػذر

 ػوت سميوا هيبوسها ولسه موها قرب

 مه وقربت بسرًة بيست ًضق ابوهم بكاء

 تسكته وبتحاول طالته صيه



 مص مستقغسين زه ابوك:  بَيم ػذر

 يييف موك اقرب ما كل ميقول

 ياحبيبي ميلص: صيه طايله وهي موه قربت

 ػَير كْل لسه زا

 هسوء يف وىايمة الماليكة زي ارته ما: ػذر

 مربية ىجيب قولتلك..  زه السىان زي مص

 ياًضق تساًسك

 ياػذر مستحيل: قاكى برٓؽ ًضق

 ُيري والزي هيريب محسش

..  بس هتساًسك المربية ياحبيبتي: ػذر

 وماما..  ياًضق بتوامي مص تقربيا اىتي

 كْليه زول..  ًليهم مبتقسرش كبرت

 مص واىتي..  الؾيّ ورًاية اهتمام ًايشيه

 ًليهم هتقسري



 اىا ؟ ٓاطله ام طايْوي اىت: بسًل ًضق

 موه اتحرمت اىا اللي مه احرمهم ًايسة مص

 اىا اللي يييضوا ًايساهم..  ياػذر

 ٓاهموي؟ مص لسه اىت ميضتهوش

 ايه ًايسة اىتي ٓاهم: وصيه هي حؾوها

 ياًضق ًليكي رايّ اىا بس ازاي وبتْكري

 وال بيا مهتمة مص..  الوع؟ رسيتي اىتي.. 

 بضوٓك بقيت اىا بوْسك تهتمي ًارٓة

 يساًسك حس اي ان رآؾة حتى اىتي ػسٓة

 ياحبيبتي ػح مص وزا االوالز تربية يف

 ياػذر ًاجبك مبقاش طكلي: ًوه بيست

 بجس؟ ًليا تتجوز بتْكر ايه

 مياكي احترت بجس اىا: وُؾب بصهول ػذر

..  ازاي وارؿيكي..  ايه اًمل ًارِ ومبقتص

 ًيالك رلي وماطي كله البيت سايبلك اىا

 بقا توْيك



 بره وررج بتاًه الجاكت وارس كالمة قال

 كله القغر بره بل االوؿة

 بكى امه ًياـ ًلى وصيه ًيقت ًضق

 ماتييقص ياحبيبي بس طضضص: ًضق

 اىا وحس بابا مامي: كْويل بَؾب صيه

 ًيقي اىتي ًسان هكلمة مس

 ياقلب بييف مص اىا: زموًها مسحت ًضق

 واحس واحه احسه زاا بابا وبيسيه..  مامي

 زًلته ًضان زًالىه بس اىا..  كلها السىيا يف

 توام ًضان يال تيال موي

 ىوم ًوسي مس اىا بس: صيه

 مريم ًوس تروح رايك ايه: بتْكير ًضق

 هيييييه: صيه



..  ًويك زي مريم بتحب: بأبتسامة ًضق

كتر ًارِ رليك بس  السىيا يف بيحبك حس ا

 ياروحي ماطي بايب هو زي

 ػحيت وملك الكلمة رلغت يسوب

 سيسية مى بيتتهم و وجهستهم لبستهم..

 بـ اتغلت ما بيس وزا..  ومريم ًلي ٓيال ًلى

 مياها وصيه ملك تذلي موها وكلبت مريم

 وابتست..  بضقاوة وابتسمت بكره لَاية

 او ساًة حوايل بيس..  ٓيه ٓكرت اللي تيمل

كتر  ػذر لـ رسالة وبيتت تليْوىها مسكت ا

 وبتييف زًالىه ًضقك ػذري) مؾموىها

 ػذر..  بضقاوة وابتسمت بيتتها( الحقها

 وهي..  زموًها اال حاجة اي يتحمل ممكه

 وهي ًست زقايق..  وبتستَله..  زا ًارٓة

 مقولص اىتنارها..  بلهْه رجوًه موتنره

 قسام جريت..  ػذر ًربيه ػوت وسميت



 اول مه..  منبوـ طكلها ان تتاكس المرايه

 البسيف ومكياجها ٓرزاه اللي طيرها

 مه اللي االحمر لْستواها وػوال والرقيق

 وسميت ثواين..  ركبتها ولَاية حماالت ُير

 زارل ًمرها وحب بيتْتح االوؿة باب

..  مالمحها اول ارتْت تكضيرة وطه وًلى

 ايل ورقتها بجمالها اىْاسه رقْت ًضق

 بتبهره زايما..  بيقلوا مص الوقت مى بيشيسو

 حاول..  حسوز ملهاش اللي ورقتها بجمالها

 زريى ٓضل ٓضل بس السًل يبيه او يكضر

 ًويه قبل قلبه بتسرق اللي ابتسامتها قغاز

 وطبت رقابته وحاوكت موه قربت ًضق.. 

 يا ًليا حقك: برقة رسه وباست رجليها ًلى

..  رالع واهملتك مياك قغرت..  السىيا كل

 ًوسي وحياتك ياػذري اقغس مكوتص بس

 حاجة كل ارلي بحاول بس اىا..  مااقغس

 اىا لألوالز تربيتي يف ورغوػا منبوكة



 بأي مياهم ااقغر مرًوبة ياػذر مرًوبة

 يمكه ال اىك ًارٓة اىا! االطكال مه طكل

 الكالم مه حاجة اي او ًليا تتجوز او تذوين

 ثقتي زي الْترة بس..  قولته اللي االهبل

 حلوه مبقتص اين حاسه اووي قلت بوْسي

 و ًليك قليلة واين

 زا؟ بتقوليه اللي ايه طضضضضص: قاكيها

 اللي زي ميه حلوة؟ مص اللي زي ميه

كيس ًليا؟ قليله  ًلى بتتكلمي مص ا

 واىتي زي بالقريقة تْكري ازاي!! ىْسك؟

 مياكي مقغر اىا ميقول حؾوي ويف ميايا

 ًيوين يف ىْسك طايْة مص اىك لسرجة

 ماًرٓته يوم مه اللي قلبي قلبي؟ وجوه

 اىتي ليكي كاىت بسقاته حسيت ما واول

 حس اي وًلى ًليا كتير اللي اىتي وبس؟



 واحلى اجمل اىتي..  ياًضقي ييرٓك

 حيايت يف طوٓتها اىا واحسة وارق واىؾّ

 بتضوِ ااىت ياػذر بس: بقْولة ًضق

 وبترجى الضَل يف اوي حلويه ستات

 حاكة مص..  الكروهات البچامة بـ تالقيوي

 حاجة اي وال طيري ًاملة وال ميكب

 كتير بضوِ ٓيال اىا: ػايف وحب بهيام ػذر

..  اىتي اىما! قلبي بـ مص ًيوين بـ بس

 زي..  ًيوين قبل وقلبي بروحي بضوٓك

 اىتي..  ُسايل يا زول الَسالن ًيوىك كْاية

 ليكي حبي مه ىْسك تحبي المْروؼ

 وال ميكب تحقي ًايسك ال اىا وبيسيه

 زي مه آتكسات اي وال طيرك تيملي

 ايه ًايس اومال: بهيام ًضق



 وحالوتك روحك بـ..  اىتي ًايسك: ػذر

 اي مه ًليا بتَير اللي ًضقي ًايس..  البريئة

 تبقلي ًايسك..  والزىا حتى..  حس وكل حس

..  ىْسك بيها تسًلي حاجة اي ًلى تسوري

 قيمة تيريف اىك موك ًايسها حاجة واهم

 وان ياًضق اوووي ُالية واىك..  ىْسك

 اين وتتاكسي..  السىيا يف صيك حس مْيص

 والزىا حتى قسك حس احب يمكه وال بحبك

 اىتي موك هما ًضان صيازة ليهم حبي

 سييسة..  حؾوه يف ىْسها زٓوت ًضق

 ىْسها يف ثقة بيسيها زايما ػذر..  ومبسوكة

 ُالية اىها بيحسسها.. 

 ومايحرمويص ياػذر ليا يذليك ربوا: ًضق

 حويه اىت ياػذر بيضقك اىا ابسا ابساا موك

 الحويه الراجل مابيقولوا وزي اوي اوي اووي

 ياػذري زي السىيا يف رزيق واىت..  رزق



 واىتي هوا لحس كالم كْاية ان طايّ اىا: ػذر

 وؿمها وباسها وطها رٓى..  كسه القمر زي

...  المباح الكالم ًه طهرزاز وسكتت و ليه

 كاىت..  ايه قس بيه ماحسوش كتير وقت بيس

 ًلى بيملس وهو حؾوه ويف جاىبة ىايمة

 الغمت قاكيت..  بحوان طيرها

 ايه؟ بكره ًارِ اىت ػذري: ًضق

 ليه؟ بتسأيل ياقلبي الجمية: ػذر

 ايه؟ بكره تاريد اقغس ال: ًضق

 ايه ٓيه..  زيسمبر1 بيتهيئلي:بتْكير ػذر

 بقا

 ًازي بسأل ال: تساريه حاولت بسًل ًضق

 ياحبيبي جوة ًلى تغبح

: ورز المكضرة مالمحها ًلى ابتسم ػذر

 ياروحي اهلها مه واىتي



_________ 

 ممكه مونر اجمل ًلى ػحيت يوم تاين

 واقْيه ػذر وحتى وصيه ملك...  تضوٓه

 ًليها مكتوب تضرتات البسيه السرير قسام

(happy birthday mamy .. We love you 

❤) 

..  والبلوىات بالورز متشيوة اللي االوؿة ُير زا

 كاىت..  والرؿى السيازة مه زميت ًيوىة

 بس..  ميالزها ًيس ىسي ػذر ان متذيلة

 ىْسها رمت بسرًة قامت..  ُلقاىه كاىت

 ػذر..  اكْالها ؿحك وسف حؾوة يف

 وبيضق...  ولهْة وبضوق بحب ؿمها

..  حياتوا موورة واىتي سوة كل: قال رالع

..  قلبي وساكوة حؾوي يف واىتي سوة كل

 مامي واحسه وارق اجمل واىتي سوة كل

 ليا ما وكل روحي واىتي سوة كل..  السىيا يف



 بحبك وكلمة بحبك ياػذر بحبك: ًضق

 ىاحيتك مضاًري وًلى ًليك قليلة

: قال وبحب جبيوها وباس حؾوه بره ررجها

 مستويوا الواس ًضان البسي روحي

 ميه ىاس: ًضق

 االوالز هوسل..  بس اىتي البسي: ػذر

 بسرًة يال: رسها باس..  تاين واكليلك

 ًضق..  وىسل وصيه ملك وطال كالمة قال

 ابتست وبيسيه طاور ارست راحت بسيازة

 بسيف اسوز ٓستان لبست..  هسومها تَير

 ىور اللي وحجابها..  روًة ًليها كان بس

 بيؾمها ػذر ولقت رلغت يازوب..  وطها

 الذلّ مه

 اللون ان قال اللي المجوون ميه: بهيام ػذر

كيس..  حشيه لون..  االسوز  طْوش ما ا



 القمر مه احلي طكلك..  البسة وهو حبيبي

 ياًضقي وىجومه

 زي ايسك ولم وهللا ًضقك قلب: ًضق

 متوترىيص

 حنتوال تبوهي زائما ههههههه: ػذر

 الروماىسية

 !!هللا.. ازبك بتقل اللي اىت: بأبتسامة ًضق

 زلوقتي ىوسل يال كب: رقبتها يف راسه زٓه

 وتهور هموت بغراحة واىا مااتهور قبل

 الباب ًوس جريت ًضق وكاىت كالمة رلع

 تحت مستوية الواس: قالت طقية وببتسامة

 يال

 هو وررج الباب ٓتح ازيها مسك موها قرب

 البلوىات كم مه اىغسمت ًضق..  وهي



 لغذر بغت..  القغر بيها متشيه اللي والورز

 كله؟ زا تيمل لحقت: تغسيق بيسم

 ان محنول اين تقويل تقسري: بأبتسامة ػذر

 تقيل ىومها حبيبتي

 ػاحي الليل كول اىه كالمة مه ٓهمت

 زي المْاجئة وبيجهس

 احؾوك يوْى: ًضق

 هستكْي مص ًضان ميوْيص: بحب ػذر

 � حؾه بمجرز ابسا

 ياػذر االزب قليل اىت هههههه: ًضق

 بجوية مضْتص بالصات اىتي ومياكي: ػذر

 � تربية

___________ 



..  ًضق وسيازة ٓرح وسف ًسى الوقت

 جوزها..  موجوزيه كاىوا حبايبها كل اللي

 وىاػر كريمة وكمان..  اوالزها و وحبيبها

 موجوزيه كمان ومريم ًلي..  موجوزيه

 ػذر ابه صيه اللي..  طهس بوتهم ومياهم

 ماتكون زي زقيقة مبيسبهاش

 تاًتي سهس: صيه

 ًمله ىاػر اللي موسيتص ًضق ػحيح

 ورغوػا كرهاه تْؾل مقسرتص بس..  ٓيها

..  زرجة011 اتَيرت اللي ليها مياملته بيس

 لواػر ترجى مقسرتص كريمة..  كبيا لالحسه

 باتت بس..  الكتيرة محاوالته رُم تاين مه

 ىاػر وجوز تتقبل قسرت كريمة..  بالْضل

 .. ال كسه ُير لبوتها اب كـ بس



 ارر..  للكل وبهجه ٓرح وسف ًست ساًات

 والجو..  ىامو وملك صيه..  بيته روح كله الليل

 وػذر ًضق ًلى رلي

 ليه ًيوين بتَمي ػذر: ًضق

 هللا لسمح هسيتك محؾرلك يمكه: ػذر

 ييوي

..  هسايا ُرقتوي اىهارزة اىت حبيبي: ًضق

 بيت واطترتلي الماس كقم ييوي..  بجس

 صيك االزب قليلة كتير وهسوم ليه؟ ميرٓص

 يابابا هتْلس وكسه..  كتير وحاجات ياروحي

 وكْاية قلبي روح ًلى قليل زول كل: ػذر

 واو مص زه كل ان ًارِ اػال..  وتيايل رُي

 ًوسك

..  بيها هْرح بس ورزه لو: ورقه بحب ًضق

 ياػذري اىت موك ًضان



 ًضان طويه اىضْي ابوكي وحيات ال: ػذر

 ارري ًلى اىا

 ههههههه: ًضق

 هيغحى صيه يابت بس: ػذر

 وهللا روطة ًاملك صيه: ًضق

 المهم..  ػسقيوي مستقغسين زا: ػذر

 تيايل

..  مَمؾة ًيوىها وهي ايسيها مه ارسها

 اىها تام رٓؽ رآؽ كان اوؿة ًوس واتوجه

كبر تقريبا تسرلها  كله القغر يف اوؿة ا

..  وبس ػذر..  ػذر ُير بيسرلها محسش

 وراهم الباب وقْل وزرل وزرلها الباب ٓتح

 جاهسة: ػذر

 اه: ًضق



 بيه مَمي كان اللي الضريقة طال بهسوء

 حاله وجالها ًيوىها ٓتحت ًضق..  ًيوىها

 طآته اللي مه شهول

 زا ايه ػذر: بغسمة ًضق

 الغور االِ ًليها كاىت االوؿة جسران

..  ليها ػور ًليه كان السقّ حتى..  ليضق

 يوموا لحس بؾْاير كْلة وهي مه ػورها

 ػورها..  الغبح اىهارزه حْلة يف وهي هصا

 وبتليب بتبكي وهي..  وسييسة حشيوه وهي

 كلها حياتها ٓيها ػور.. 

 زموو ملياىه وًيوىه بصهول لغذر بغت

 مص اىا...  اىا زه؟ ايه ياػذر زه ايه: السيازة

 ايه اقول ًارٓة

..  املك ما وكل كوسي زا: بأيسه حاوكها ػذر

..  كله ًمري ٓيها زي الغور..  ليكي حبي زا



 قولتلك لو اىا..  بيكي وجووين هوسي ٓيها

..  ليكي ومضاًرة قلبي بنلم هبقى بحبك

 طوٓتك مره اول مه..  ياًضق بتوْسك اىا

 لسه كوت اه.. بيكي مجوون بقيت واىا ٓيها

كبر كان وليكي بيكي احساسي بس ػَير  ا

 ٓكروين ػسقيوي..  ًمري مه بكتييير

 بيوا الْرق..  ػَيرة بقْلة ومهوس مجوون

 واىتي بيكي اتسحرت اىا بس..  كبير مص

 مره يف لما والسي ًارٓة..  اوي ػَيرة

 آتكرين كلها زي ػورك طاِ بالَلف

..  زه الهوس وابقل اتيالج ومحتاج مجوون

 اتجوز اين مغمم مذليه كان اللي زا يمكه

 ان ييرِ مكوص..  موك ارّ ًضان وارلّ

 اللي..  ليكي موي وُرام وًضق حب زه

 اىتي ما كول قالتلي..  كريمة ماما ٓهمتوي

 اىساكي اسمي ًلى مكتوبة وال حاليل مص

 لما اال ليكي حبي منهرش االقل ًلى او



..  ياًضق بيكي مجوون اىا..  بيكي آوز اقسر

 اتموتها اىا حاجة كل اىتي..  حلو جوان بس

 ويف ٓيا تثقي زايما ًايسك..  بيها وحلمت

 ازمان..  ازماين اىتي ًضان..  ليكي حبي

 موه هذّ ما ًمري

 ًوؿي..  ياػذر اليوؼ اىت: بسموو ًضق

 ًارٓة مص اىا..  موها اتحرمت حاجة كل ًه

..  مضاًري اوػّ ًارٓة مص..  ايه اقولك

..  حاجة وال ُيرك مه اين..  متاكس رليك بس

 ًوي بيست لو..  بتوْسه اللي الوْس اىت

 وحبيبي اماين..  ياػذر اماين اىت..  هموت

 اووي بحبك واىا موي وحته والزي وابو

 حامل اىا وتقريبا هييف اين وحاسه

 يامجووىة هسار بقلي! حامل هههههه: ػذر

 ىسيت ػحيح اىا بجس حامل وهللا ال: ًضق

 حامل وهللا اىا بس اقولك



 مص ٓهو موك مقلب زا لو: بتحصير ػذر

 لقيّ

 اىت وحياتك: بقوها ًلى حقتها ايسه مسكت

 جوايا بتكبر موك حته يف

...  ًضق ؿحكات وسف بيها ولّ طالها

 و ليا يحميكي ربوا: وؿمها وقّ واريرا

 ياًضق بحبك حيايت يف حاجة كل يا لوالزىا

 الغذر

 تكون يارب..  الحسوتة ورلغت توته وتوته

 رلغوا ىكون وكسه �� ملتوته مص حلوة

 هيوحضوين ابقالها حقيقي..  الغذر ًضق

 ليها وهتْؾل ليا رواية اول كاىت زي ❤�

 قلوبكم يف واتموى قلبي يف راػة مكاىه

 مه الرواية يف ارائكم اسمى اين احب � كمان

 وسيازة بذير واىتوا رواية وكل للوهاية البساية



 جسيسة وابقال جسيسة رواية يف واىتنروين

 ❤� يه1وحلو_سالميه_زمتم#

 تمت الوهاية

 

 


