
 الفصل األول 

  " بدموع " متسافرش باهلل متسافرش متمشيش وتسبني

 

  جاسر : ليه؟

 

  " عشان بحبك "

 

جاسر بصدمة : االء انتي لسه عيلة انتي لسه ف الثانوي متعرفيش يعني ايه حب متوهميش نفسك انك بتحبيني ممكن يكون إعجاب لكن 

مراهقة ركزي ف مذاكرتك أحسن من الكالم الفاضي دااكيد مش حب ، االء انتي ف سن مراهقة عارفة يعني   .  

 

  بصيت له بدموع وكسرة وجريت

 

  كان آخر كالمه معايا قبل ما يسافر يومها كسرني وجرح كرامتي بكالمه أنا ف نظره عيلة وبس

 

  . يومها جريت زي ما أكون ف سباق أو وحش بيجري ورايا كل اللي كنت حساه يومها وجع وجع وبس

 

: االء االء سرحتي في ايه ؟ حنين   

 

  " ها ال ابدا "

 

  حنين : بقولك جاسر هيرجع

 

  " واعمل ايه انا "

 

  حنين : اتغيرتي اقوى ويمكن قسيتي

 

 " األيام بتنسي وبتقسي "

 

  حنين : بس انتي منستيش



 

  " طبعا احساس الكسرة ميتنسيش "

 

 حنين : لسه بتحبيه ؟

 

  " ال "

 

  حنين : كدابة

 

 سبتها ومشيت الزم انسحب من الحوار دا

 

  حنين تبقى بنت خالي وعارفة كل حاجة بس مقدرش اعترف لها واعترف لنفسى اني لسه بحبه أنا أضعف من اني اعترف اني بحبه 

 

 هو أنا قلبي لسه واجعني يبقى بحبه ؟

 

  حنين : االء استنى مشيتي ليه ؟

 

  " كدا "

 

احنين : متتصرفيش بالمباالة كد   

 

  " اعمل ايه يعني "

 

  حنين : ارجعي زي األول ارجوكي

 

  " كان زمان وخلص "

 

  حنين : االء

 



 االء انكسرت يوم ما سافر وسابها يوم ما قالها الكالم دا  االء كانت وقتها عيلة عيلة وبس"

 

  " يومها أنا اخدت قرار كان الزم اتغير وعمر اللي اتكسر ما بيتصلح 

 

  ّ  

 

سنين طول عمره طموح وبيجري ورا احالمه كنت دايما بعتبره قدوة ليا خريج كلية طب وكان الزم  8خالتي أكبر مني ب جاسر بن 

  يسافر عشان يحقق حلمه ويبني مستقبله

 

 . بس سافر وهدمني أنا

 

  ماما : يال يا عشان نروح عند خالتك

 

  " ورايا محاضرات يا ماما مش فاضيه "

 

سنين يا بنتي 3سفر  ماما : جاسر رجع بعد   

 

  " أبقى قولي لخالتو حمدهلل ع سالمته "

 

  ماما : االء االاااء

 

  " سالم يا ماما "

 

  بفتح الباب لقيت حنين ف وشي

 

  حنين : خايفة تواجهي

 

  " يال نمشي "

 



  حنين : جبانة

 

  "...انت مش جبا "

 

  حنين : أنا راحة معاكى يا عمتو سالم يا االء

 

جبانة وال ضعيفة وال خايفة من المواجهة بس متلغبطة حاسة اني محتاجة وقتأنا مش   .  

 

  نزلت اقعدت ف الكافية اللي بعقد فيه دايما أنا مش ورايا محاضرة أنا كنت بكدب طلبت قهوة وقرأت جملة خلتني اعيد

 

  حسابتي

 

  " ازعلي عيطي اكتئبي بس يوم ما تقرري تواجهي خلي الجبروت يتعلم منك "

 

  العيلة كلها متجمعة ف بيت جدي البيت اللي شهد على قصة حبي الفاشلة

 

  كان واقف وسطهم بشموخ بقى أطول بكتير

 

  . وربي دقن صغيرة مالمحه بقت رجولية اكتر بس لسه عينيه زي ما هي لسه حادة زي الصقر

 

  . قلبي الغبي دق جامد لوال الدوشة كانت دقاته هتتسمع

 

توبابتسامة " خال  "  

 

  خالتو : حبيبة قلب خالتو

 

  جريت عليها حضنتها

 

  خالتو : متأخرة ليه



 

  " كان عليا محاضرة بس اتلغت "

 

  خالتو : سلمتي ع جاسر

 

  " بخوف " ال

 

  خالتو : جاسر يا جاسر جااسر

 

  جاسر. :نعم يا ماما

 

  عينيه ايجت ف عيني اتمنيت لو امشي من هنا بأسرع وقت ممكن

 

تعالى سلم ع االء بنت خالتك خالتو :   

 

  كان جاي علينا وبكل خطوة بيخطيها كنت بفتكر كل كلمة قالها يومها وجملة

 

 انتي لسه عيلة " بتتردد ف وداني "

 

  قدرت ارسم قناع القوة بكل احترافية

 

 جاسر بابتسامة : ازيك يا االء

 

  " هللا يسلم حضرتك يا دكتور "

 

احدةجاسر : حضرتك ودكتور مرة و   

 

  " طبعا االحترام مطلوب "

 



  جاسر : كبرتي يا االء

 

  " سنين مش قليلين برضه واكيد مش هفضل عيلة وال ايه 3 "

 

 : جاسر واالبتسامة بدات تختفي

 

  طبعا دا حتى بقيتي عروسة

 

  " أو دكتورة "

 

 جاسر : دكتورة ؟

 

  " قلت اركز ف مذاكرتي أحسن وافيد لي فدخلت طب "

 

ااجاسر :   .. 

 

 حمد هللا ع سالمة حضرتك يا دكتور "

 

  " بعد اذنك

 

  مشيت وسيبته باين عليه اللغبطة أو الندم

 

  وبصيت ع حنين بنت خالي لقيت شبح ابتسامة ع وشها عرفت اني اديت الدور بكل احترافية فابتسمت ليها

 

  حنين : كنت متأكدة انك هتيجي

 

  " ماكنش ينفع مجيش "

 

قة فيكيحنين : كنت واث   



 

  " كان الزم أثق بنفسي "

 

  حنين : بنت عمتي القمر

 

 " طبعا طبعا مش بحب اتكلم عن نفسي كتير"

 

  حنين : دا انتي ساقعة يا بت صدق اللي قال عليكي تنكة

 

  خالتو : بت يا االء تعالى أقعدي معانا

 

  " حااضر يا خالتو"

 

بره شوية أصل أنا اتخنقت اوى من هناحنين بارتباك : االء اااالء بقولك تيجي نطلع    

 

  " مالك يا حنين في ايه "

 

  حنين : ال ال مافيش

 

  " ف ايه يا بت مالك وشك جايب الوان ليه "

 

  حنين : تعالى يال يا االء نمشي من هنا باهلل عليكي

 

  " حاضر حاضر ماشى يا بنتي "

 

  حنين : عمر يا عمر

 

 " بعصبية " بتنادى عليه ليه

 



ر : ازيك يا دكتورة االءعم   

 

  " لسه بدري ع اللقب دا يا عمر "

 

 عمر : هتبقي اجمل دكتورة ف الدنيا

 

  وشي احمر ومردتش

 

  حنين : عمر

 

  عمر : ايه يا بومة انتي

 

  حنين : أنا واالء خارجين برة شوية وجايين لو حد سأل علينا قولهم

 

  عمر : ماشي

 

  حنين : جعانة يال بينا يا اسطا

 

  " يال يا اختشي "

 

ضحكت من قلبى الوحيدة اللي بقدر انسى معاها كل حاجة واضحك بجد بتنسيني همومي لما اشوفها بس مش فاهمة هي مترابطة ومتوترة 

  . ليه كدا

 

  يا ترى فيه ايه ؟

 

  لسه خارجة من الباب حسيت اني متراقبة مش عارفة ليه بصيت حواليا بس لقيت عيون فعال مرقباني

 

  عيني ايجت ف عينه للحظة بس فهمت من عينه أنه بيقولي اتغيرتي بجد

 



وأنا ابتسمت بس مش من ارتباكه ال ألني اكتشفت اد ايه انا قوية ويمكن هو مستغرب دا مش هلومه سايبني عيلة بتعيط رجع القني بتكلم 

  . و بضحك أو دا اللي بحاول ابينه

 

  " يال نروح يا ماما "

 

بدري يا بتخالتو : لسه    

 

  هجيلك تاني يا خالتو يا قمر يا عسل انتي " خالتو : بس يا بت يا بكاشة "

 

  " وهللا ورايا محاضرة وكورس بدري "

 

 ماما : خالص بقا يال

 

...................... 

 

 ماما : شوفتي جاسر يا االء

 

  " اه يا ماما شوفته "

 

  ماما : بقى راجل ملو هدومه

 

بكرة بدري متنسيش تصبحي ع خيرماما صحيني  "  "  

 

  ماما : هيخطب

 

 الصدمة لجمت لساني مقدرتش اتكلم حاولت اطلع صوتي بس مقدرتش دموعي بس اللي كان لها طريق

 

  " هيخطب ؟! هيخطب مين ؟ "

 



  ماما : حنين

 

  بوجع وصدمة ال اكيد مش هي ال باهلل ال

 

  " حنين مين "

 

 ماما : بنت خالك

 الفصل الثاني 

 ماما : شوفتي جاسر يا االء

 

  " اه يا ماما شوفته "

 

  ماما : بقى راجل ملو هدومه

 

  " ماما صحيني بكرة بدري متنسيش تصبحي ع خير "

 

  ماما : هيخطب

 

 الصدمة لجمت لساني مقدرتش اتكلم حاولت اطلع صوتي بس مقدرتش دموعي بس اللي كان لها طريق

 

مين ؟هيخطب ؟! هيخطب  "  "  

 

  ماما : حنين

 

  بوجع وصدمة ال اكيد مش هي ال باهلل ال

 

  " حنين مين "

 

  ماما : بنت خالك



 

".... 

 الفصل الثالث

 عدي اسبوع علي الموقف اللي حصل ما بينا وانا قافلة تليفوني ومش بطلع من اوضتي ومش مبطلة عياط

 

عليكي ريحيني يا بنتي قوليلي فيكي ايه وايه اللي شقلب حالك كدةماما:يا بنتي هتفضلي حابسة نفسك كدة، أنا قلقانة   

 

 اترميت في حضن ماما وفضلت اعيط جامد وهي مشيت ايديها علي ضهري عشان تهديني

 

 انا:تعبانة اوي يا ماما تعبانة اوي وموجوعة

 

رة مهملة في دراستك وصالتك، احكيلي يا حببتي ماما:يا قلب امك ريحيني واحكيلي ايه اللي حصل، انتي مكنتيش كدة يا إسراء بقالك فت

 أنا امك صدقيني هريحك لو حكيتي

 

 أنا ببكاء:اللي عملته ميتغفرش يا ماما أنا وحشة اوي، الزم اعاقب نفسي أنا نفسي اموت

 

حيم اهم حاجة تتعلمي من ماما:بعد الشر عليكي يا حبيبتي اوعي تقولي كدة ده أنا عايشة علشانك، ومهما كان اللي عملتيه فربنا غفور ر

 غلطك

 

 انا:بس اللي عملته حاجة غلط

 

 ماما:احكيلي يا حبيبتي صدقيني أنا اكتر واحدة بحبك وعمري ما هأذيكي احكيلي أنا مامتك

 

 أنا بخوف: يعني مش هتقولي لبابا

 

 ماما:ال يا حبيبتي اوعدك انه يفضل سر ما بينا بس ريحي قلبي وقليلي مالك

 

 ************* :انا

 



حكيت لماما علي كل حاجة من ساعة لما يوسف بعتلي االدد واتعرفنا لحد اخر موقف حصل، كنت بحكيلها وانا بعيط وقرفانة من نفسي، 

 .أنا ازاي كنت بعمل كدة

 

حصل عكس ماما بهدوء قربت مني وكنت افتكرها هتضربني بالقلم دي أقل حاجة تعملها اي واحدة مكانها اتخدعت في بنتها، بس اللي 

 اللي اتوقعه لقيتها شدتني لحضنها وهي أول لما عملت كدة عيط كتير اوي في حضنها

 

اتكلمت بشهقات وانا بعيط: أنا اانا وحشة اوي يا ماما وحشة اوي عصيت ربنا كتير أنا وهللا عمري ما كنت كدة بس أنا حبيته غصب 

هوشعني، اضربيني يا ماما عاقبيني أنا متستهلش حضنك ده مستهل  

 

 خرجتني من حضنها ومسكت وشي بإيديها واتفجأت انها بتعيط عيط اكتر وانا شايفاها كدة وانا السبب في الدموع ديه

 

ماما:انتي غلطي يا إسراء غلطي عشان خبيتي عليا الموضوع من االول لو كنتي قولتيلي مكانش كل ده هيحصل، أنا عارفة انك حبيتيه 

كالمه بس أنا ربيتك ان الكالم مع الوالد غلط عشان متوصليش لالنتي وصلتيلهبجد عشان كدة كنتي بتسمعي  . 

 

 أنا :بس ربنا مش هيغفرلي أنا اللي عملته حاجة وحشة اوي ومفوقتش غير بعد فوات االوان

 

اماما مسحت علي شعري:غلط يا حبيبتي انك تقولي كدة ربنا غفور رحيم صلي واستغفري وقربي من ربنا ومتيئسيش ابد  

 

 ربنا قال في كتابه العزيز:)وال تيأسو من روح هللا إنه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرون( 

 

 انا:حاضر يا ماما بس انتي مسمحاني

 

 ماما:اهم حاجة ربنا يسامحك، بس الزم تكوني عارفة انك غلطتي عشان متكرريهاش تاني

 

تانيانا:صدقيني يا ماما أنا عمري ما هخبي عليكي حاجة   

 

ماما: انتي بقالك اسبوع قاعدة في اوضتك، أنا مش عايزاك كدة يا حبيبتي روحي دروسك وذاكري عشان امتحاناتك قربت انتي في تانية 

 ثانوي يعني شدي حيلك وانسي كل حاجة حصلت وابدأي من جديد وانا معاكي ومش هسيبك ابدا

 

نان قد اللحظة دي ماما بمجرد ما حكيتلها زالت من علي قلبي هم وحزن كبير حضنت ماما أنا فعال عمري ما كنت هحس باألمان واالطمئ

 خليتني عندي اصرار اني ارجع زي زمان، أنا قررت اني ازاكر والحق نفسي الن امتحاناتي قربت



 

 انا:ربنا يخليكي ليا يا ماما

 

ايه رأيك نخرج ماما:ويخليكي ليا يا نن عيني، انتي بقالك فترة قاعدة في اوضتك واكيد مخنوقة  

 

 انا:مليش نفس يا ماما

 

ماما:احنا قولنا ايه نرمي ورا ضهرنا وننسي، قومي يال البسي هنروح عند صحبتي اقعد معاها وانتي اقعدي مع بنتها قدك في السن 

 ومؤدبة وطيبة جدا وهتحبيها وهتبقوا صحاب كمان يال قومي البسي

 

 انا:حاضر يا ماما

 

" عند البنت ديه عشان عايزاني اصحبها عشان عارفة انها بنت مؤدبة ولما اصحبها هتدلني للطريق الصح،  ماما اصريت انها توديني

 "عشان ساعات الواحد بيقتدي باللي في سنه فهي حبيت انها تكون صاحبتي عشان تخرجني من اللي انا فيه

 

بنتها، سلمي، كان شكلها بشوش اوي ومرح سلمت لبست وروحت مع ماما، طنط صاحبت ماما استقبلتنا وسلمت عليها وبعدها ندهت 

 علي ماما وبعدها سلمت عليا واخدتني اوضتها

 

 وانا كنت متوترة الني مليش صحاب خالص، وعمري ما كان فيه واحدة قريبة مني

 

 سلمي :مالك يا بنتي شكلك مكسوفة وال ايه

 

 ابتسمت:ال خالص بس مش متعودة اتعرف علي ناس بسرعة

 

صحاب سلمي:معندكيش  

 

 انا:لألسف معنديش

 

 سلمي:خالص يا ستي ممكن أنا وانتي نبقي صحاب من النهاردة، عشان أنا كمان معنديش صحاب

 



 ابتسمتلها:تمام وانا موافقة

 

 فضلنا نحكي ونتعرف أنا وهي، وعرفت عنها حاجات كتير اوي قد ايه هي متدينة وجميلة ماشاء هللا،وحبيتها اوي ودخلت قلبي بسرعة

 

:بجد القعدة معاكي جميلة اوي ومريحةانا  

 

 سلمي:حببتي وانا حبيتك جدا، احنا خالص بقينا صحاب متفقين

 

 أنا :متفقين

 

 لفت نظري  كتاب كان علي المكتب فمسكته وسألتها كتاب ايه ده

 

 سلمي:دي رواية  اسمها في الحالل، معقول متعرفيهاش

 

اوي انا:ال الصراحة معرفهاش يعني مليش في الروايات  

 

 سلمي ضحكت:ال أنا بقي بموت في حاجة اسمها روايات بالذات الروايات الدينية بتبقي جميلة اوي

 

أنا باستغراب:هو في روايات دينية يعني وديه بتتكلم عن ايه، أنا أعرف أن الروايات بتبقي عن قصة حب بين اتنين ايه اللي دخل الدين 

 فيها

 

ة مفيهاش قصص حبسلمي:ومين قالك ان الروايات الديني  

 

 انا:يعني بيحبوا بعض عادي

 

 سلمي: ليه في ناس معتقدة ان الحب للي بيرتبطوا بارتباط من غير جواز او خطوبة

 

 انا:ما هي دي الحقيقة، ألن أغلبية المتجوزين بيتجوزوا صالونات مفيش قصة حب بتجمعهم

 

 سلمي:سمعتي قبل كدة عن الحب الحالل



 

ي الحالل، اومال ليه بيقولوا ان الحب حرامانا:هو احنا ينفع نحب ف  

 

 سلمي:ده معتقد خاطئ ناس جاهلة اخترعته، بس الحب ربنا عمره ما حرمه بس اهم حاجة لما نحب حد نحبه في الحالل

 

 انا:ازاي بقي

 

  سلمي مسكت الكتاب وادتهولي:خدي اقرأي الرواية دي

 

 وانتي تعرفي بجد جميلة جدا وهتعجبك

 

واخدت رقمهااخدتها منها   

 

 وبعدها مشيت أنا وماما

 

دخلت اوضتي وانا بفكر في كالمها يعني أنا ممكن احب وربنا راضي عني طب ليه يوسف خالني احبه حب غلط وحرام يبقي هو 

 مبيحبنيش، طلعته من دماغي عشان لو افتكرته تاني هعيط وانا مش عايزة كدة

 

ك المذاكرة كنت بقرأ شوية من الروايةكنت  كل يوم بصحي اصلي الفجر واذاكر وفي بري  

 

أحداثها شدتني اوي وعجبتني جدا وعيط اوي لما احمد اللي في الرواية مات، الني حسيت ان انا ممكن اموت وربنا مش راضي عني، 

وبقيت بحبها  فيا وقربت من ربنا اكتر واهتميت بمذاكرتي، وانا وسلمي بقينا صحاب جدا خلصت الرواية وبجد غيرت حاجات كتير اوي

 .اوي، وكل فترة كانت بتخليني اقرأ رواية من اللي قرأتهم، ادتني رواية اسمها )انا أنت( وحبيتها جدا.واتعلمت منها حاجات كتير اوي

 

 عدت سنة تانية ثانوي وتالتة ثانوي والحمدهلل ربنا كرمني وجبت مجموع ودخلت كلية صيدلة واول يوم كلية قررت اني البس الخمار 

 

 ماما وسلمي اتبسطوا اوي بيا وانا كنت مبسوطة اوي من نفسي

 

انا اتغيرت اوي، رجعت كويسة زي زمان ويمكن احسن من االول كنت بستغفر ربنا كل يوم انه يسامحني ويطلع حب يوسف من قلبي، "

واجع قلبي اني اتاكدت انه مبيحبنيش  انا لسة بحبه وده مستغرباه جدا كنت افتكر اني بحبه حب مراهقة بس انا حبيته بجد، واللي كان

 "بدليل انه محاولش  حتي يعتذرلي عن اللي عمله



 

 في يوم ماما قالتلي ان في عريس متقدملي وافقت اني اشوفه، قولت اكيد ربنا هيعوضني، ويرزقني بزوج صالح

 

 في يوم رجعت من الجامعة وماما قالتلي ان العريس جاي النهاردة

 

 بليل

 

إسراء قومي البسي عشان العريس علي وصولماما:يال يا   

 

 انا:حاضر يا ماما

 

 لبست فستان ابيض وخمار مشجر وماما دخلتلي

 

 ماما:ماشاء هللا يا إسراء شكلك جميل اوي يا بنتي

 

 حضنتها:بجد يا ماما شكلي حلو

 

 ماما:ايوة يا حبيبتي ده انتي ست البنات، يال عشان تقدمي العصير

 

 انا :حاضر يا ماما

 

 طلعت العصير وانا باصة في االرض ومكسوفة اوي

 

 حطيت العصير علي الترابيزة ورميت السالم لقيتهم ردوا كلهم عليا بس كان فيه صوت مألوف بالنسبالي، اعرف اميزه بين الف صوت

 

  رفعت وشي واتصدمت لما لقيته

 

 انا بصدمة:يوسف!؟ ماما ايه اللي جاب يوسف هنا وفين العريس

 



:انا العريس يوسف بصلي  

 

" ، بس انا ٣شكله اتغير اوي ربي لحيته وبقي شكلها جميل اوي، مش عارفة ليه انا شوفته قلبي كان بيدق بسرعة بقالي سنتين مشفتوش

 "مش هينفع اسامحه علي اللي عمله انا كمان اتغيرت وعايزة اتجوز واحد متدين وعارف ربنا

 

ما الكالم ده بجد ده العريسبصيت لماما ألنها هي الوحيدة اللي فاهمة:ما  

 

 لقيت يوسف بيقولي:ليا اسم علي فكرة وبعدين انتي متعصبة ليه

 

 كان بيتكلم ببرود وده عصبني واللي عصبني اكتر ان ماما ساكتة ومش بتتكلم

 

 انا:ماما ارجوكي ردي عليا لو ده العريس فا انا مش موافقة، بعد ازنكوا

 

يمكن عشان شوفته وحسيت انه واحشني وديه حاجة كانت واجعة كرامتي، انا مهما حصل  دخلت اوضتي وعيطت مش عارفة ليه بس

 .مش هوافق عليه هو دمرلي حياتي

 

 .برة في الصالون يوسف اتنهد بحزن عشان رفضته هو كان عارف انها مش ختتقبل الموضوع بس مكانش فاكر انها قاسية اوي كدة

 

وقالتله:معلش يا ابني بس هي مصدومة من الموضوع وانك ظهرت فجأة، بس انا عملنها في مامت إسراء ربتت علي كتف يوسف 

 الموضوع وافهمها

 

 يوسف: ماشي يا عمتو ياريت تتكلمي معاها وتعرفيها اني اتغيرت وبحبها، بعد ازنك

 

 مامت اسراء:مع السالمة يا حبيبي

 

***************************************** 

 

عليا االوضة وانا مسحت دموعي بسرعة عشان متشفهاشماما دخلت   

 

 ماما:فكراني مشتفهمش



 

 انا يارتباك:هما ايه دول

 

 ماما :دموعك يا بنتي

 

 انا:انا مكنتش بعيط اصال

 

 ماما ضحكت:يا هبلة انا عارفاك اكتر من نفسك، إسراء انتي اتغيرتي وتوبتي بس انتي لسه بتحبي يوسف

 

تي بتقوليه ده انا مبكرهش في حياتي قدهانا:ايه يا ماما اللي ان  

 

 ماما:طب ممكن تسمعيني، يمكن تغيري رأيك

 

 .انا بنرفزة:اغير رأيي في ايه يا ماما، انتي فاكرة هو عمل فيا ايه والنسيتي انا مستحيل اسامحه

 

 ماما:طب اسمعيني وبعدها اعملي اللي انتي عايزاه

 

 انا:حاضر يا ماما اتفضلي احكي سمعاكي

 

 ماما:يوسف بعد ما جيتي في اليوم اللي حصل الموقف ما بينكوا حكالي علي كل حاجة

 

 انا بصدمة:ياني انتي كنتي عارفة من قبل ما احكيلك طب وليه قوليلي احكي

 

 ماما :عشان اريحك، عشان انتي لو كنتي محكيتيش ليا الموضوع كنتي هتحسي بتأنيب الضمير طول الوقت

 

يهانا:طب ويوسف قالك ل  

 

 :ماما

 



# flash back 

 

يوسف ب عد ما إسراء مشيت مكانش عارف يعمل ايه زعل من نفسه اوي انه قل من نظرها فضل يتصل بيها مبتردش وبعدها تليفونها 

عارف يتصرف، فجأة لقي نفسه عند باب بيتها خبط وكان بينهج النه جيه بسرعة مامت إسراء فتحت  اتقفل، قلق عليها جامد ومش

بت ان يوسف جيه النه لما بيجي بيقول قبلهاواستغر  

 

 مامت اسراء:يوسف اتفضل يا ابني ومالك بتنهج كده ليه

 

 يوسف بقلق واضح:عمتو هي إسراء هنا

 

 عمته باستغراب:ايوه جت من شوية كانت في درس بس شكلها زعالنة قفلة علي نفسها الباب. مش راضية تفتح لحد

 

اتجنن اكتر لما فكر انها ممكن تعمل في نفسها حاجةيوسف اتجنن اول لما قلتله جدا و  

 

 يوسف:طب ممكن تشوفيها ارجوكي متسيبيهاش في االوضة لوحدها

 

 عمته بشك:يوسف انت ليك عالقة بزعل إسراء

 

 يوسف ساعتها ضعف وبص بكسرة وضعف في االرض:انا وهللا بحبها يا عمتو بس الللي عملته ده غصب عني انا غيرت عليها

 

بقلق:بتحبها! وعملت ايه ايه اللي خلي اسراء قافلة علي نفسها كدة انطقعمته   

 

 يوسف حكالها علي كل حاجةوهو قرفان من نفسه انه تمل كدو في اسراء

 

 عمته:ابعد عن إسراء يا يوسف ابعد عنها رقمها يتمسح من عندك لو انت مش عايزني اقول البوك وانساها واقفل الموضوع

 

تو انا بحبها وهللا انا بس حبيتها بطريقة علطيوسف:صدقيني يا عم  

 

عمته:انت عارف ان إسراء عيلة صغيرة وطيبة طبيعي لنا تالقيك بتقولها بحبك هتتعلق بيك، بس دي كانت غلطتي اني كنت بعيدة عن 

 بنتي، مش عايزة إسراء تلمحك تاني انت فاهم يا يوسف



 

هموم زميله اللي في السكن متدين شوية سأله مالك، حكاله بس من غير ما يقوله يوسف مشي. مكانش عارف يعمل ايه راح السكن وهو م

 علي اللي عمله اخر مرة

 

زميله قاله انت او بتحبها بجد صلي وتوب واستغفر، واطلبها من ربنا في الحالل، ومن ساعتها ويوسف اتغير نهائي بقي بيصلي ويقرأ 

   .قرآن، وربي لحيته

 الفصل الرابع واألخير 

 ماما:ها يا بنتي انا قولتلك اللي حصل، ويوسف اتغير صدقيني لو مكانش اتغير مكنتش رضيت انه يتقدملك

 

انا:بعد ازنك يا ماما انا مش موافقة ومش عايزاه، اتغير متغيرش دي حاجة ترجعلو هو لكن هو أذاني اوي وجرحني، انا عارفة انه 

صدمني مكنتش افتكر انه كدهمغلطش لوحده وانا كمان غلطت عشان كلمته بس هو   

 

 ماما:يعني مفيش فايدة يا بنتي، فكري طيب

 

انا:ماما ارجوكي انا  مش موافقة وياريت تحترمي قراري، انا مش عايزة ارتبط دلوقتي عايزة اهتم بدراستي ومستقبلي مش عايزة قلبي 

 يوجعني تاني، عايزة اعيش حياتي في هدوء، اتمني تكوني فهماني

 

يا بنتي براحتك، انا اهم حاجة عندي تكوني مبسوطة ومرتاحة ماما :خالص  

 

 انا حضنتها:صدقيني مرتاحة اطمني

 

مامت إسراء بلغت يوسف انها مش موافقة وهو اتصدم مكانش يفتكر ان قلبها قسي اوي كده هو اتغير وهو معترف بده كان بيعشم انها "

 "تديه فرصة

 

موافقة خالص حاولت معاها كتير وهي مش راضيةماما اسراء:معلش يا ابني بس هي مش   

 

 يوسف بحزن:خالص يا عمتو اهم حاجة تكون مرتاحة

 

 يوسف قفل مع عمته وحط راسه بين ايديه بحزن، صاحبه سأله مالك مردش عليه

 

 سليم ربت علي كتفه:مالك يا صاحبي



 

 يوسف رفع وشه وبصله بحزن:رفضتني، مدتنيش فرصة

 

تبقي متلغبطة مش واثقة انت اتغيرت وال ال، وبعدين انت وهي لسه صغيرين علي انكوا تتخطبوا، انا عارف  سليم:يوسف اعذرها ممكن

انك بتحبها، بس انت لسه قدامك مستقبلك ركز فيه، انت في تالتة هندسة فضلك سنتين وتتخرج، ركز في كليتك وحلمك، وممكن بعد 

بيرة شوية لكن، اللي بتحكيلي عنها دي اكيد هتفكر بفكر أطفال لسه في اولي سنتين تغير رأيها تكون نضجت وفكرت كويس وهتكون ك

 كلية، لسه متعاملتش مع مجتمع وناس كانت بتتعامل في حدود الناس اللي عارفاها بس

 

 يوسف :هستني سنتين يا سليم انا مش هقدر

 

ي لو فيها الخير ليك ربنا هيجعلها من نصيبك ان شاء سليم: هي رافضاك دلوقتي اكيد مش هتقعد تحزن، قوم  دور علي مستقبلك، وصدقن

 هللا

 

 يوسف اتنهد:شكرا يا سليم علي وقفتك جمبي انا فعال الزم اركز في مستقبلي الزم ابقي الشخص اللي بتتمناه اسراء

 

***************************************** 

 

يه ويشتغل هناك وسليم صاحبه سافر معاه هما االتنين هيكملو مع بعض ألنهم يوسف قرر انه يكمل باقي سنين كليته في باريس هيكمل الكل

  .في نفس الكليه

 

اسراء اتقدملها شخص كويس شافها في الكلية واتخطبت وهي في سنة اولي، ومامتها كانت رفضاه بس هي كانت مصممة كانت عايزة 

 .تثبت لنفسها انها ممكن تنساه، وأن فيه ناس احسن منه

 

بين إسراء وخطيبها)محمد( مكالمة  : 

 

 محمد:عاملة ايه يا إسراء وحشتيني اوي

 

 اسراء بعصبية:محمد قولتلك مية مرة بالش كالمك ده، قولتلك ان فيه حدود في الكالم

 

 محمد بعصبية:وهللا انتي خطيبتي واعمل اللي انا عايزه، كل صحابي اللي خاطبين بيتكلموا كده

 



تكلمني كدةاسراء:بس انا مش عايزاك   

 

 محمد:خالص يا بنت الحالل كل واحد في طريق، انتي معقدة اوي وانا مش حابب كدة

 

 اسراء:تمام يا محمد، تعالي خد حاجاتك

 

 محمد :تمام

 

محمد جيه خد حاجته والصراحة انا كنت مرتاحة وكأني كنت في سجن وافرجوا عني، حسيت اني رجعت لحياتي تاني، انا محبتهوش 

ان في ناس بتفكر كدة، رجعت لحياتي تاني واهتميت بدراستي وعرفت ان يوسف سافر قلبي وجعني مش عارفة ليه بس بس انصدمت 

 .فكرة اني مش هشوفوا تاني وجعتني، بس قررت اني انسي واهتم بكليتي

 

*************************************** 

 

 .بعد اربع سنين

 

كويس في شركة أدوية معروفة، وبقيت فخورة بنفسي اوي، دلوقتي الحاجة الوحيدة الحلوة في خلصت كليتي الحمدهلل واتعينت في شغل 

حياتي هي ماما اللي بتدعمني دايما وواقفة جنبي في كل خطوة باخدها في حياتي، وصاحبتي سلمي واللي بعتبرها اختي ألنها كانت جزء 

هي بقينا اكتر من األخوات، هي اتخرجت من كلية هندسة وبتشتغل في مهم في حياتي اني اتغير، أطيب قلب شوفته في حياتي، انا و

 .شركة

 

 -: ******في شركة

 

 انا:حضرتك طلبتني

 

 **** د/شريف: ايوة يا  د/إسراء، انتي عارفة ان شركتنا ليها فرع في

 

 انا:ايوة يا فندم بس ده ايه عالقته بيا

 

اخترتك تسافري تحضري االيفينت هناك النه مهم جداد/شريف:انتي من اكفأ الدكاترة في شركتنا عشان كدة   

 



 انا بفرحة:بجد، شكرا علي ثقة حضرتك فيا مش عارفة اقولك ايه

 

 د/شريف:انا مش بجاملك بجد انتي شغلك حلو جدا

 

 انا:شكرا لحضرتك، طب هسافر امتي

 

 د/شريف:ان شاء هللا االسبوع  الجاي

 

 انا :تمام

 

******************************************* 

 

روحت البيت وقولت لماما، كانت رافضة طبعا عشان هسافر لوحدي بلد غريبة، بس انا فضلت ازن عليها واقولها انها خطوة مهمة 

 وكبيرة بالنسبالي

 

 ماما:خالص بطلي زن، موافقة بس انا يا بنتي خايفة عليكي

 

يا ماما، متقلقيش بنتك كبيرة وبتشيل مسؤلية انا حضنتها:ربنا يخليكي ليا  

 

 ماما ضحكت:قصدك بنتي خوافة وهتعيط من أقل موقف

 

 انا:انا تعرفي عني كدة ده انا استرونج جدا

 

 �😂😂😂� ماما:استرونج قال

 

 �😂😂😂😂�:انا

 

 دخلت اوضتي وانا مبسوطة اوي وكلمت سلمي وحكيتلها

 



رب اشوفك احسن دكتورة في العالمسلمي بفرحة:الف مبروك يا سوسو يا   

 

 انا:حبيبتي

 

 سلمي:بس يا جزمة هتغيبي كتير انا هعيش ازاي من غيرك

 

 انا:دول هما اسبوع اللي هقعدهم، وبعدين انا هتصل بيكي فيديو كول

 

***************************************** 

 

ي عيطنا احنا التالتة وانا عمالة اقولهم اني مش مهاجرة هما اسبوع بسانهاردة روحت المطار وماما وسلمي راحوا معايا عشان يودعون . 

 

ركبت الطيارة وانا خايفة الني اول مرة اركبها، الحمدهلل بعد تسع ساعات وصلت، استقبلني واحد كان متفق مع شركتنا ووداني فندق و 

 اداني مفتاح االوضة وقالي ان االيفينت بكرة

 

واخدت شاور الني كنت تعبانة عرفت القبلة ووقت الصالة، صليت وبعدها، اتصلت بماما وسلمي اطمنهم دخلت االوضة قلعت الخمار 

 .اني وصلت، ونمت

 

تاني يوم لبست فستان شيك ولبست خماري ونزلت لقيت عربية مستنياني تحت الفندق عشان هتوديني االيفينت، روحت االيفينت وكنت 

تاني مبسوطة اوي خلصت اليوم ورجعت الفندق . 

 

 .المفروض انا هقعد اسبوع، روحت االيفينت وكان فضلي ست ايام، الست ايام دي المفروض اخرج فيها في البلد دي

 

  .صحيت الصبح وكنت نشيطة اوي الني خلصت اللي انا جاية عشانه امبارح فحسيت اني مرتاحة

 

وتلجلبست فستان والخمار ولبست بالطو اسود الن باريس بتبقي جوها شتوي    

 

نزلت فطرت في الفندق وبعدها كنت عايزة أزور أماكن فيها، بس روحت لوحدي المفروض فيه عربية بتوديني للمكان اللي انا عايزاه 

بس انا حبيت أخوض التجربة لوحدي، روحت برج ايفل وكنت مبسوطه اوي واتصورت كتير اوي،وزورت أماكن كتير اوي جميلة 

 .واتصورت صور كتير اوي للذكري

 



الجو بقي ليل وشوارع باريس شكلها جميل اوي، كنت ماشية علي لوكشن علي الموبايل وفجأة لقيته فصل مجاش في بالي خالص ومش 

مش حافظة رقم الراجل اللي المفروض بيوصلني عارفة اتصرف ازاي، الجو ليل وانا معرفش حد هنا وكمان   

 

ليل خالص وبدأت اخاف الن الشوارع بدأت تفضي من الناس، فضلت امشي وانا فضلت امشي لحد لما وصلت في حتة فيها بيوت والجو 

 .بعيط وبترعش من الخوف وألول مرة احس بطعم الغربة حسيت اني لوحدي

 

*************************************** 

 

 كان قاعد في مكتبه وسمع صوت مطرة، خد البالطو وطلع

 

 رايح فين:

 

_ بالعربية انت عارف اني بحب مطرة باريس وريحتها بحب اقعد في الجو دههطلع اتمشي شوية   

 

 عمرك ما هتتغير، من ساعة ما جينا باريس وانت بتعمل كدة�😂�:

 

 اعمل ايه بحب المطر اوي بشكيله همي_

 

 بتشكيله همك؟:

 

_ طرة وانا بحب ريحتها وبحبها أويلما كنت في مصر لما كنت بتضايق كنت بروح البحر كنت بشكيله ، هنا مفيش بحر بس فيه م  

 

 ماشي بس خلي بالك عشان ممكن تاخد برد:

 

 متقلقش واخد معايا البالطو، سالم_

 

**************************************** 

 



ت اتمشيت بالعربية ووقفت في مكان وطلعت منها، وقعدت علي العربية من قدام والمطر كانت ريحتها حلوة اوي، وفجأة سمعت صو

شهقات وعياط فضلت ادور بنظري علي الصوت لحد لما لقيت بنت قاعدة علي الرصيف وبتعيط، شكلها مسلمة ألنها محجبة، قربت منها 

 وكلمتها بالفرنسي

 

فضلت اتمشي كتير اوي و حسيت اني خالص توهت الدنيا مطرت قعدت علي الرصيف وفضلت اعيط افتكرت ماما لما قولتلها اني 

عندها حق اهو، فجأة سمعت خطوات شخص بيقرب مني ويسألني بالفرنسياسترونج، اهي   

 

  هل توجد مشكلة يا آنسة؟:

 

 انا عارفة الصوت، عارفاه كويس، حاسة انه مألوف عليا، بس اكيد معرفوش النه بيتكلم فرنسي ممكن بشبه عليه

 

 رفعت وشي عشان ارد عليه

 

 بس اتصدمت

 

 انا بصدمة:يوووسف

 

 يوسف :اسرااااء

 

 انا ببكاء:يوسف انا خايفة اوي انا خايفة اوي يا يوسف

 

 يوسف ومش مصدق انها قصاده:ششش متخافيش انا معاكي انتي ايه اللي جابك باريس، وبتعيطي كدة ليه

 

 انا ببكاء:اناا، اناا

 

 يوسف:خالص خالص، اهدي تعالي معايا عشان كدة هتبردي، ثانية واحدة

 

تاعه الني كنت اتبليت كلي، لبسته وبعدها قالي اركبي العربية مينفعش تقفي كده عشان هتاخدي بردوراح عربيته وجابلي البالطو ب  

 

 .ركبت معاه ومعترضتش، مش عارفة ليه كنت مبسوطة اوي وخوفي وعياطي بمجرد ما شوفته اتحولوا لالطمئنان وراحة غريبة



 

ن، وسألني وهو غاضض بصره)شكله اتغير بجد(ركبنا العربية وجابلي حاجة سخنة اشربها وركن العربية في مكا  

 

 يوسف:ممكن تقوليلي انتي جيتي هنا ازاي، وايه اللي خالكي توهتي كدة

 

 حكيتله علي كل حاجة، من اول يوم ليا في باريس لحد النهاردة

 

ة اللي المفروض توصلكيوسف :اوال مبروك انك وصلتي لنجاح زي ده في شغلك، ثانيا بقي ايه اللي خالكي تنزلي من غير العربي  

 

كنت عايزة ارد عليه واقوله)عملت كدة عشان الصدفة تجمعنا، علي قد ماكنت خايفة من شوية بس فرحت اوي اني شوفته، كنت حاسة ان 

 فيه حاجة مني تايهة ولقيتها( :اناا، كنت عايزة ابقي لوحدي واعتمد علي نفسي

 

كنتي قاعدة تعيطي من شويةيوسف ضحك:واضح انك اعتمدي علي نفسك الصراحة،   

 

  انا بنرفزة:انا وافقت اني اجي معاك عشان انا معرفش حد هنا، لكن لو هتتريق عليا فا انا همشي احسن

 

يوسف:اتريق ايه بس، ايه الهبل اللي انتي بتقوليه ده، إسراء انتي بنت عمتي ولقيتك في بلد غريبة وانتي لوحدك اكيد مش هسيبك يعني، 

هتيجي معايا بيتيانتي دلوقتي   

 

 انا شهقت:نعععم

 

 يوسف ضحك تاني وانا مقدرتش اقاوم اني اسرح في ضحكته )عقلي ناو:اومال فين غض البصر يا أستاذة(

 

 يوسف:متخافيش انا هروح عند بيت صحبي واسيبلك بيتي

 

 انا:بس انا مش عايزة اتقل عليك

 

 يوسف:تتقلي عليا ايه يا هبلة، احنا مش بينا الكالم ده

 

 روحنا البيت، وكان هادي اوي وذوقه جميل، لقيت فيه شخص اتكسفت اوي وتلقائيا وقفت ورا يوسف



 

 انا بهمس:يوسف مين ده،انت متأكد انه بيتك

 

يوسف بنفس الهمس وهو بيضحك:ايوة يا بنتي بيتي، بس انا نسيت اقولك ان ده صاحبي، والصراحة نسيت اقوله، متخافيش هاخده 

لوقتيوامشي انا وهو د  

 

 سليم اول لما شاف إسراء غض بصره ويوسف اخده في االوضة وقاله ان دي إسراء وحكاله علي اللي حصل

 

 يوسف:معلش يا سليم احنا هنضطر اننا نبات في فندق النهاردة الن مينفعش نبات معاها

 

البيتسليم بتفهم:طبعا يا يوسف أنا فاهم يا صحبي، انا هروح اشوف فندق وانت عرفها علي   

 

 يوسف:شكرا يا سليم

 

 سليم:مفيش شكر ما بينا يا عبيط

 

 سليم مشي

 

كنت قاعدة في الصالة ولفت انتباهي لوحة مرسومة كان هو اللي مرسوم اللوحة عجبتني اوي وفضلت اتأمله لدرجة اني مالحظتش ان 

 سليم مشي، ويوسف واقف ورايا

 

 يوسف:بخ 

 

بي:حرام عليك يا يوسف خضتنيانا اتنفضت واتخضيت وحطيت ايدي علي قل  

 

 يوسف فضل يضحك وانا قلبي ضحك معاه، بطل ضحك وقالي :جعانة؟

 

 انا:الصراحة جعانة جدا مأكلتش حاجة بعد الفطار

 

 .يوسف:خالص متشحتيش هعملك اكل اصبري



 

 بصتله بسماجة علي ظرافته راح بصلي هو كمان بنفس البصة

 

وهو اول لما مشي فضلت اتنططت زي الهبلة من الفرحة اكلت وبعد كدا نمت علي السرير  عملي اكل وبعدها عرفني انام فين ومشي،

 اللي عرفت انه سريره الن دي اوضته

 

 .قولت انا الزم ارجع يوسف، انا رفضته من أربع سنين واكيد دي حاجة واجعاه بس انا مش هسيبه يمشي المرة دي، اتنهدت وبعدها نمت

 

سبوع وكان بيجي يطمن عليا كل يوم، وراح الفندق اللي كنت فيه وجابلي حجاتي من هناك والمفروض اني قعدت في بيت يوسف باقي األ

 هسافر انهارده

 

 يوسف قال لسليم انه نازل مصر

 

 سليم:انت بتهزر يا يوسف هتنزل مصر بجد، طب وشغلك

 

انت اكتر واحد عارف انا عانيت كتير ازاي عشان يوسف:شغلي لو حد مكاني عمله مش هيتأثر، بس انا مش هسيبها تضيع مني تاني، 

اقدر انساها ومعرفتش صدقني انا بحبها ومش قادر، فاكر من أربع سنين لما قلتلي ركز في مستقبلك وانساها، انا ركزت في مستقبلي بس 

سم واحد غيري مكنتش عمري ما نسيتها دايما كانت في بالي كنت خايف انزل مصر واالقيها متجوزة او مخطوبة ومكتوبة علي ا

هستحمل عشان كده كنت بخاف انزل مصر لما انت كنت بتنزل في اإلجازات وانا مكنتش برضي انزل، بس دلوقتي انا متأكد ان مفيش 

 حد ال في قلبها وال في حياتها غيري، عشان كدة مش هضيعها من ايدي

 

 سليم:ربنا يخليكم لبعض يا حبيبي ويجمعكوا علي خير

 

ء هللا يسمع من بوقك ربنا يا سليميوسف :ان شا  

 

 .روحت المطار انا ويوسف واتفجأت انه هيسافر معايا، فرحت اوي

 

 .ركبنا الطيارة وكنت مطمنة شوية عن أول مرة اركبها الن يوسف معايا

 

فوصلنا مصر وروحنا بيتنا، خبطت الباب وماما اتفجأت الني مقولتلهاش اني جاية انهاردة، واتفجأت اكتر بيوس  

 



 .حكيت لماما كل حاجة حصلت ويوسف بات معانا يوم، وبعدها راح لبيتهم

 

  عدي اسبوع وانا رجعت لشغلي وحياتي الطبيعية ويوسف مش عارفة عنه حاجة، كنت زعالنة النه مشي وقولت اكيد نسيني

 

، وقعدت معاهم لقيت خالي قام فجأة في يوم رجعت من الشغل واتفجأت بأن خالو ويوسف عندنا، استغربت اوي سلمت علي خالو ويوسف

 وقال هشوف اختي بتعمل ايه في المطبخ، دخل وانا مستغربة لقيت يوسف بدأ في الكالم

 

 يوسف:انا عارف انك مستغربة احنا جينا ليه، في الحقيقة احنا جينا عشان انا اتقدمتلك

 

 انا :شهقت

 

يني عن اللي فات ونبدأ من جديد كفاية بعد وقسوةيوسف:إسراء ارجوكي اسمعيني، انا اتغيرت بجد عايزك تسامح  

 

 انا:يوسف اناا

 

يوسف:إسراء ارجوكي انا مش هستحمل انك ترفضيني تاني، صدقيني انا اتغيرت عشان ربنا، بقيت بصلي وقربت من ربنا اوي، كل 

بتحبيني واني مش فارق معاكي بس فضتيني هعرف انك مش اللي طالبه فرصة اديهاني وانا هثبتلك اني اتغيرت،بس لو المرة دي ر

 .ساعتها انا هتكسر بجد، وساعتها هسافر ومش هرجع تاني

 

 عيطت من كالمه هو عارف انه فارق معايا واني بحبه، عيطت  وقولتله

 

 .انا:يوسف ارجوك متمشيش تاني انا موافقة

 

ني مبحبش اشوف دموعكيوسف:بجد يا إسراء موافقة انا اسعد انسان في الدنيا، ممكن تبطلي تعيطي ال   

 

 .ضحكت وبطلت عياط

 

 .عملنا خطوبة علي الضيق، ألن يوسف حدد ميعاد الفرح بعد شهر وقال انه مش هيستحمل بعد تاني

 

كتبنا الكتاب وقعدنا انا وهو في مكان لوحدنا، لقيته ضمني لحضنه بقوة وفضل يعيط، انا كنت مصدومة الني اول مرة اشوفه بيعيط، عيط 

في حضنه انا كمان  



 

يوسف:مش مصدق انك اخيرا بقيتي حاللي يا اسراء، مش مصدق ان ربنا استجاب دعائي، إسراء انا كنت مستني نكتب الكتاب عشان 

 اقولك اني بحبك، انا عديت مرحلة الحب بكتير

 

واقول انك مش فارق معايا بس  انا ببكاء:وانا كمان بحبك اوي يا يوسف، حاولت كتير انساك معرفتش، كنت بتعذب في بعدك وكنت بكابر

 انت كنت في بالي علي طول

 

يوسف مسحلي دموعي ومسك وشي بايديه برفق:اشش مش بحب اشوف دموعك، احنا نبدأ من جديد وننسي اي حاجة قديمة، هنبدأ حياتنا 

 .بحب ربنا راضي عنه هنبدأ حياتنا بحب حالل

 

" حياتي، وسليم وسلمي اتجوزوا ، انا بحكيلكم بعد خمس سنين مروا علي  عملنا فرح إسالمي وكان جميل اوي وكان اسعد يوم في

 جوازي من يوسف، اثبتلي انه اتغير وانه راجل بجد، دلوقتي معانا شمس عندها اربع سنين، وانا يوسف كل يوم حبنا بيزيد لبعض

❤️❤️" 

 

 يوسف: عملتي اللي في دماغك وكتبتيها برضوا

 

س كلها تعرف حكايتنا، وتتعظ منهاانا:كان الزم اكتبها عشان النا  

 

يوسف قام باحتضاني:تعرفي ان لحد النهاردة مش مصدق اننا لبعض، كل يوم بنبهر بيكي وباللي بتعمليه، احنا فعال حبنا بعض بطريقة 

ئسناش وبقينا لبعض في االخر، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتيغلط في األول بس اللي انا مبسوط منه اننا مي  

 

ليك ليا يا حبيبيانا:ويخ ❤️❤️ 

 

  .تمت بحمدهللا


