
خيالها                      في سارحه التي الفتاه الي صوته ليصل زين الدكتور صوت صدع الطالب من كبير عدد علي تحتوي الي القاعه تلك بداخل
له                      التفت كبير بشكل مركزه دفترها في أسفل الي منحني رأسها افكارها في شارده القاعه اخر في تجلس اخريوالتي عالم الي

الدكتور                     إلي ينظرون جميعهم عادي ثم توترها كتر من بقوه القلم في تمسك التي واصابعها فجأة شاحب الذي بوجها ينظرون الجميع
المحيط                     تشبه آلتي الواسعه وعينه الوسيمه مالمحه علي الحاد الغضب ذلك ويزداد منه يتملك الغضب بدأ وقد ثابتا وقف الذي زين

الدكتور                       حيث القاعه مقدمه الي بعينه وأشار وديه ابتسامه لها فاابتسم بجانبها كان الذي الشاب الي انتبهت لونهم في العميق
كنتي                     اذا مالك انسه سؤالي علي االجابه اسمع عايزه لها قال الغاضبه البنيه بعيونه الزرقاء عينيها لتلقي ببطئ نظراته فااتبعت يقف
كاعيناه                     بارده عين أري لم بالظبط عينه مثل بارد كان صوته بالطبع مانع عندك يكن لم إذا ومشاركتنا المحاضره بأمر  تهتمين

لغه                        أو مختلفه بلغه محاضره تحضر وكأنها تتصرف مالك االنسه أن يبدو الفرنسيه بالغه تتكلمي أن تعرفين هل بشهرين سألها
البنت                     نظرت ثم زين فشكرها االجابه وقالت اديها بنت فرفعت سؤالي علي يجاوب يعرف من عالي بصوت فقال فهماها مش
له                      فابتسمت واسعه ابتسامه لها ابتسم بجانبها كان الذي الشاب ولكن احراجها شده من بشده تبكي كانت التي مالك الي بسخريه
تعالي                       زين لها قال المحاضر انتهاء وبعد ال وقالت فااتوترت مالك يابانيه حاجه في لها فقال تبتسم أنها زين فالحظ االخره هي

مكتبي  . علي
                ( ويمتلك    العضالت ومفتول جدآ وعصبي حاده بنيه عيون يمتلك العشرينات أواخر في شب الدمنهوري زين ابطالنا علي بقي نتعرف

  😂 مالك                    بطلتنا قمر اخر من الفتيات كل تعشقه و الرجال اكبر منه يخاف كثيره شركات ويمتلك جامعي دكتور هو صافيه بيضاء بشره
أبسط                     من تتأثر حساسه المالك مثل صغير أنفها رشيق جسم تمتلك حمراء خدودها بيضاء بشرتها كالبحر زرق عيونها مالك فعال وهي
السابعة         سن في وهي والدتها توفت االم يتيمه االشياء

ومتعصب                     التليفون في بيتكلم زين ولقت مفتوح الباب لقت الباب علي هتخبط لسه وكانت زين الي مالك وذهبت المحاضر انتهت
وخايفه                     متوتره كانت مالك تدخل هي أن سمحلها وزين الباب على خبطت وتدخل تتشجع فقررت ايه تعمل عارفه ماكنتش اوي
ايه                      علي بتضحكي كنتي اعرف ممكن قلها واتكلم قدامها وقف زين وتوتر اكتر تترعب خلها بطيئة بخطوات منها قرب زين اوي
ماحضرتك                      بعد يهديني علشان ليا بيبتسم كان قالتله عنيها من نزلت الدموع مالك اكتر مزعق قام عليه ترد ومعرفتش مالك توترت

األرض      بكرامتي وبعترت الكل قدام كسفتني
انذار                        اخر زين لها قال كافتيريا في قاعده مش محاضره في كنا احنا مركزه ومش سرحانه كنتي يهانم حضرتك بزعيق قال زين
بأنها                     زين أمرها مفهوم فعنيه والدموع مالك ردت مفهوم بزعيق وقال بتاعتي الماده شايله نفسك اعتبري تاني حصلت لو ليكي
الي                       ايه ليه بتعيطي مالك مالك كريم سألها المحاضر في معاها كان الي في خبطت ماشيه وهي بتبكي وهي مالك خرجت تخرج

تهدي                   هي أن بدأت ومالك عصير ليها وطلب الكافتيريا في خدها كريم تتكلم عارفه ومكنتش بتعيط كانت مالك حصل
دم                         معندوش متكبر واحد بغضب قالت كالمها آخر وفي حاجه كل علي مالك ليه حكت حصل الي ايه يامالك مالك سألها كريم

وشه                      علي وكان زين شافت المفاجأة وكانت بيتكلم كان الي علي بصت مالك مالك ياانسه كمان وايه ليها وقال وراها صوت سمعت
شويه                       كل علشان نادي في مش محترمه جامعه في هنا احنا قال سمعوه الكافتيريا في كانو الي كل عالي بصوت وقال الغضب
كل                     وشافت ودمعت مامتها افتكرت مالك انتي مشكلتك دي يربوكي ماعرفوش اهلك لو ادبك قله غير الشب نفس مع قاعده االقيكي
وقامت              كرامتها ترجع انها فقررت األرض في بقت كرامتها أن وشافت عليها بتتفرج ...الجامعه

مصدوم                       كان الكل بتعيط وهي وشه علي قلم زين ضربت وقامت الكل قصاد اهانها زين الي كرامتها تسترجع هي أن مالك قررت
وبتعيط                     منهاره وهي الجامعه من مالك خرجت بتاعتي الماده شايله نفسك اعتبري ليها وقال بغضب وبصلها عملته مالك الي من
مالك                      كويس يابابا لله الحمد باباها قدام ماتنزلش دموعها أن بتحاول وهي مالك عامله يابنتي يامالك ازيك ابوها بيتها علي وروحت
حاضر                      مالك استريحي خشي ياحبيبتي طيب بحنيه ابوها بره الصبح من علشان شويه تعبانه بس يابابا ال مالك حاجه في يامالك
مش                       هو أن غير الكل قصاد زين من اتهانت الي وكرامتها حصلها الي علي العياط من وانفجرت مالك ودخلت يداه وقبلت يابابا
قدامها   .                   شايف وماكنش طبيعيه مش بطريقه غاضب وكان بتاعت الشركه زين وصل زين عند األخري الجهه في حالها في هيسبها
دي                       زي بت حتت بقي وقال متعصب هو المكتب زين ودخل المواعيد كل والغي عليا يخش حد عايز مش بتاعته لسكرتيره وقال

ابراهيم                     مالك عن المعلومات كل تجبلي النهارده عايزك وقاله عمره صديق بسيف واتصل انتقام اشد منها النتقم وربنا عليا أيدها تمد
خالص                      مزيف بخوف سيف مفهوم عليه اقولك الي ونفذ الكالم اسمع سيف بغضب زين ايه البت من عايز يااخويا ليه بمرح سيف

عليا      عصبيتك خطبه انت حاضر    . ياعم
عنده   )                 ناعم اسود شعره ضخمه عضالت وعنده بيضاء وبشرته خضرا عيونه الطفوله ايام من زين صاحب سيف بسيف بقي نتعرف

وباباه                     ٢٥ مامته أن غير اخوات وماعندوش وحيد زين الن اخوه وبيعتبرو اوي بيحبه زين بتاعته الشركه في شريكه وهو اعزب سنه
عنده      هو حادثه في وكان                  ١٩ماتو جدا بيحبها وكان اوي بمامته متعلق كان زين ألن ومتكبر جدا عصبي بقي زين ساعتها من سنه

في               .        وهي مالك بطلتنا عند بقي نرجع حرفيا مدمر وكان جامده اكتئاب حاله في دخل ماتو وباباه مامته فلما جدا والده بيحب
االرض                     علي واقع ابوها لقت اي في تشوف بسرعه خرجت جامده خبطه صوت سمعت صاله خلصت ولما بتصلي كانت أوضتها
واتصلوا                      سمعوها الجيران أما لغايت اي تعمل عارفه ومش وتصون كتير تعيط وقعدت عليه رد بابا مالك بابا مالك عليه مغني
                  . خير  بسرعه عليه جريت مالك خرج الدكتور والدها علي وقلقانه بتعيط قاعده المستشفى في مالك ابوها خدت جت باالسعاف
في                     القلب في عمليه ومحتاج جدا تعبانه باباكي ياانسه لالسف وشه علي الحزن وعالمات الدكتور صح كويس بابا طمني يادكتور
بتبكي                       وهي مالك الف ميه حوالي لها قال الدكتور كام العمليه تمن يادكتور طب بتبكي وهي ومالك يموت ممكن واال وقت اسرع
وبتعيط                      مصدومه واقفه ومالك الدكتور مشي ال لالسف بحزن الدكتور كلها دي الفلوس معهاش هي ألن يادكتور تاني حل مافيش طب
عند                    .  والدها وبين بينهم مشاكل في كان الن خالص عليها ومبسالوش الصعيد في كلهم اعمامها مالك الن ايه هاتعمل عارفه ومش
ابراهيم                      مالك المعلومات كل جبتلكم قاله سيف اي عملت ياسيف اخلص بحده زين يابرنس الو بهزار سيف بيه اتصل سيف زين
وأبوها                    ابوها غير ماعندهاش اخوات ماعندهاش وحيده سنين سبع عندها وهي اتوفت مامتها االم يتيمه سنه عشرين عندها حسن

عمليه       وعايزه جدآ تعبان المستشفى في   .لالسف
علي                       شكرا اسمها حاجه في بمرح سيف ياسيف ماشي اوي تمام صفراء بابتسامه زين ده المبلغ كل معهاش وهي الف بميه
         . سيف        .      مع التليفون قفل زين وقت اي في امرك تحت انا ايه وعلي ال مصتنع بخوف زين مااجيلكش علشان اقفل زين فكره

استوب                الجامعه قدام ادتهولي انتي الي القلم علي منك هنتقم يامالك ايدي تحت وقعتي بشماته  وقال
ازاي         منها وهينتقم مالك مع ايه هيعمل زين ...ياتري
الي                      الي زين وهبت كلها الجامعه قصاد بالقلم ضربته علشان منها هينتقم أخيراً النه صفراء ابتسامه وشه وعلي الشركه من زين خرج



تماثيل                      كله وكان صغير سباحة وحمام كبيره سباحه حمام في كان اوي كبير كان والروعة الجمال في غايه القصر وكان بتاعه القصر
شاور                        خد ودخل مالبسه زين غير كتير كتب فيها مكتبه في وكان اسود كلها لونها وكانت غرفته الي زين زهبت اوي جدآ فخمه
مني                     هيرحمك ومحدش ايدي تحت وهتبقي هانت خالص ماينام قبل وقال ازاي منها هينتقم بيفكر وهو السرير علي ونام وغير

يومين                      االقل علي المستشفى في يقعد الزم ابوها أن ليها قال والدكتور المستشفى في لسه كانت مالك عند عميق ثبات في وزهب
وقت           اسرع في العمليه يعمل الزم النه العملية فلوس متجيب علي

تتعب                       وصحته متتعبش نفسيته علشان ابوها قصاد قويه تبقي هي أن قررت بس الفلوس تجيب وال ايه تعمل عارفه ماكنتش مالك
تعالي                       ابوها العظيم الله صدق قال عليها دخل مالك شاف لما قرأن بيقراء السرير على قاعد والقت والدها علي مالك دخلت اكتر
قالتله                     ياحبيبتي لله الحمد ابوها دلوقتي يابابا ايه عامل وقالتله أيده وباست جمبه قعدت راحت مالك ليه عندك واقفه ياحبيبتي
قالها                       ضحك ابوها عليا بتدلع انك قالي معاه تهور وحاولت مابينتش بس اتوترت مالك يامالك ايه قلك الدكتور هو سألها يارب ديما
القلب                      في صغيره مشكله عندك قالتله ليه طب عمليه سألها أبوها صغيره عمليه ومحتاج شويه تعبان انك قالي هو قالتلها ياشيخه

على   العمله وهتعمل
تبقي                       انك المهم هم ماتشلش وقالتله الموضوع تغير حولت مالك كام دي العمليه وتمن طب بحزن قالها الفل زي وهتبقي طول
هلي                      يابنتي حاضر بحزن ابوها الصبح طول علي وهااجيلك هااروح وانا ترتاح الزم انك قالي الدكتور علشان نام يال وبعدين كويس
حد                      ماعندهاش ألنها منين الفلوس هتجيب وال ايه هتعمل عارفه مش النها بدمع وهي مشيت مالك يابابا حاضر نفسك من بالك
وهو                     بنشاط زين استيقظ الصباح في ونامت قران وقرأت هدومها غيرت ودخلت ربنا علي تسيبها وقررت روحت مالك منه تاخد
سيف                       ايه وارف ايه بيبي يابني كده ماتنشف زين يابيبي ازيك بمرح سيف بسيف اتصل النهارده منها حقه هياخد هو أن فرحان
غير                       من زين ليه عايزه سيف دلوقتي مالك عنوان تجبلي عيزك المهم وقته مش زين معاك اخزر معرفش انا هو مصتنع بزعل

عن                     معلومات يعرف عايز مايبقي عمره أن وعارف صاحبه عليه متعود النه سيف وشه في وقفل بسرعه العنوان هات كتيره اسئله
وراح                        لبس زين معاه وقفل وشكره العنوان منه خد زين العنوان وقاله زين علي رن سيف شويه بعد يأذيه عايز يكون لما غير حد

والدها                     تشوف علشان نازله كانت مالك الباب علي وخبط البيت علي وراح بسخريه للحاره بص شعبيه حاره لقاه العنوان علي
بسرعه                       الباب وقفل ياقطه خير لكل جاي قالها هنا ليه جاي انت بتوتر وقال وخافت اوي اتوترت وشها في لقيته الباب وفتحت
مالك                      انت بخوف مالك يامالك صحيح ايه والدك اخبار هو ليها وقال الباب علي زين زقها بخوف وبصتله ودمعت اترعبت مالك

انتي                      ياقطه بصي ايه وال مين انا ماتعرفيش انتي ايه بوليس بضحك زين البوليس واطلبلك مااصوت بدل بره اطلع مني وعايز باابويا
امي                     لسانك علي امي سيره ماتجيبش بدموع مالك امك ياروح الدمنهوري زين تضربي ايه يعني عارف كلها الجامعه قصاده ضربتيني
ودموع                     بغضب مالك عليه اقولك الي تعملي ويموت المستشفى بره مايترميش ابوك عايزه أو ياقطه بصي بعصبيه زين منك انضف
بدموع                     مالك ابوكي الي المستشفى صاحب ببساطه الني واكتر كده اعمل اقدر بتقطع ال سخريه بضحك زين حاجه تعمل منقدرش

علشان                     المأذون عند هنروح دلوقتي احنا كده تعجبيني ساقطه شاطره زين اعملها وانا حاجه اي قولي حاجه مالوش ابويا عليك بالله
ايه              بتقول انت بصدمه مالك خدامه عندي واخليكي القلم علي منك انتقم علشان ..هتجوزك

ياروح                      مفكراني انتي بغضب سليم بكرهك بكرهك انا قدك حياتك في مبكرهش انا اتجوزك مستحيل انا ايه بتقول انت بدموع مالك
اتجوزك                    مستحيل وانا بتحدي مالك منك وانتقم رجلي تحت خدامه اخليكي علشان هتجوزك انا فيكي بموت علشان هتجوزك امك

زين                      خرج لهوريكي امي ورحمه ماشي وغصب بعصبيه زين تاني هنا وشك أشوف عايزه مش بره اطلع ويال عايزه انت الي واعمل
وقعد                     المكتب دخل زين فخافت بحده بصلها زين حاجه عايزه باشا زين بمرقعه السكرتيرة الشركه علي وطلع جدا متعصب وهو

المستشفى                     والدها عن راحت مالك عن األخري الجهه في بينما رجلي تبوسي تيجي الخليكي وربنا وقال قدامه حاجه كل في يكسر
ولو                    المستشفى مصاريف مدفعتيش لسه حضرتك التعليمات دي األمن ممنوع اي يعني بصدمه مالك الدخول من منعها األمن بس

المستشفى      بره هيخرج والدك النهارده  مدفعتهومش
بابا                     اشوف ادخل ممكن طب بدموع مالك تعليمات دي مينفعش بحده األمن االسبوع آلخر فرصه ادوني والله حاضر بدموع مالك
بدموع                      مالك مالك دخل فعال األمن الكالم اسمع بعصبيه الدكتور يافندم بس األمن دخلوها بيقول وهو الدكتور صوت قطعهم ال األمن
والزم                    جدآ وحشه الصحيه والدك حاله وكمان المستشفى مصاريف تدفعي الزم يامالك مينفعش بس العفو الدكتور يادكتور جدا شكراً

مالك                    المستشفى بره والدك هيخرجو واال بكتير بكره المستشفى مصاريف تدفعي والزم يموت ممكن واال وقت أسرع في العمليه يعمل
علي                      وباين نايم والدها لقت مالك دخلت حاضر مالك كتير متقعديش بس ماشي الدكتور بابا اشوف ادخل ممكن حاضر بدموع
انا                       وبعدين حاجه ومفيش كويس انا ليه بتعيطي مالك يابنتي ايه عامله مالك االب عينه فتح ابوها بابا بدموع مالك التعب مالمحه
بتعيطي                       انتي معاكي بهزر بحنيه االب ماشي يابابا نكد انا بضحك مالك نكد عمرك طول وخالص بتعيطي الي انتي اهو الفل زي
الله                       شاء أن بابتسامه مالك الله شاء أن الفل زي وهبقي كويس انا متخفيش االب عليكي خايف علشان بدموع مالك ياحبيبي ليه

والدها                  أيده وباست حاضر مالك يرتاح والدك علشان تمشي والزم انتهت الزياره يامالك اذنك بعد الدكتور دخول قطعهم
خطر                      ده كل علشان بكره العمليه يعمل الزم والدك مالك الدكتور وراها خرج والدكتور مالك خرجت الله بإذن بكره هااجيلك وقالتله
الزم                      ده غير حل معندهاش علشان لزين تروح هي أن وقررت حزينه وهي المستشفي من مالك زهبت حاضر بحزن مالك عليه
هو                     أن غير مشهور ً أساسا زين علشان المجاالت من العنوان عارفه كانت وهي زين شركه راحت يعيش ابوها علشان بحياتها تضحي

الفاضحه                   مالبسها كتر من يقرف السكرتيرة علي بتبص مالك السكرتيرة قبلتها وطلعت الشركه مالك وصلت المهم جامعي دكتور
اشوفه                      عايزه أنا بس ال مالك سابق ميعاد وفي مين انتي بقرف السكرتيرة زين ألستاذ ادخل ممكن مالك الوحش بتاعها والمكياج
وبعدين                    ايه في لسكرتيره وقال الزعيق صوت علي زين خرج ازاي هاتدخلي ميعاد مافيش ممنوع قولت بزعيق السكرتيرة ضروري

حضرتك                      بيه زين عصبيه كتر من بخوف السكرتيرة هنا حصل الي ايه بغضب زين ومتوترة عينيها في والدموع واقفه مالك لقي بص
دخلت                     المكتب ورايا تعالي وانتي شغلك علي روحي بغضب زين أدخلها مردتش فاانا ميعاد في ومكنش حضرتك تشوف طلبت هي
أن                       موافقه انا بخوف مالك ايه عايزه خير ببرود زين متوتره واقفه ومالك الكرسي علي بهدوء قعد زين المكتب زين مع مالك
وخوف                      بصدمه مالك عليا تشرطي علشان مين أنتي وبعدين موافق انا أن قالك ومين سخريه بضحك زين شرط عندي بس اتجوزك
مالك                       ال قولت وانا بغضب زين ارجوك عليه هتقولي الي كل هعمل وانا لبابا العمليه مصاريف تدفع ممكن بس موافقه انا ارجوك
بيها                       يعرف محدش دي الجوازه بس موافق عليا صعبتي اممم زين عليه هتقولي الي كل هعمل انا والله يموت ممكن بابا بدموع
كده                        ارجوك ال ال بصدمه مالك عرفي نتجوز بوقاحة زين ايه قصدك بصدمه مالك انتي منك اتجوزت انا أن أعلن انا معقول مش الن

سواد                      علشان مش بس موافق زين ارجوك ورسوله الله سنه علي بدموع مالك ازاس اتجوزك عيزاني امال كده متعملش ارجوك حرام
وهااطلقك                      عايزه انا الي هااخد وبعدين دي بالجوازه هيعرف ماحدش كده كده وبعدين وقت اسرع في منك انتقم علشان ال عيونك



بس                      مالك ده ابوكي موضوع اشوف ابقي وبعدين االول نتجوز زين العمليه فلوس وادفعله بابا انقذ ارجوك بس موافقه انا بدموع مالك
زين                        خرج يال الكالم اسمعي شاطره كده ايوه زين موافقه أنا خالص ال مالك خالص عجبك مش عندي الي قولت انا بغضب زين
شيخنا                       يا اكتب زين ألماذون عند ومالك زين دخل صاحبه وواحد سيف كان شهود في هناك وكان المأذون عند وراح ومالك هو
من                    فاقت الجايه لحياتها واستسلمت ايوه بقهر وقالت بسخريه بيبصلها الي لزين بتبص وهي بقهر مالك يابنتي موافقه المأذون

المشاعر                     من خالي بوجهه زين ياصاحبي مبروك سيف خير في بينكما وجمع عليكما وبارك لكم الله بارك المأذون كلمه علي شرودها
زين                       ياعم لحقت هي بمرح سيف مالك مدام اسمها وبعدين انا معايا كالمك بحده زين مالك ياانسه مبروك سيف فيك يبارك الله
مالك                      يال زين الحزن عالمات وشها علي لقي مكسوفه لقاها لمالك زين بص ماشي أنا خالص خالص بخوف سيف سيف بغضب
بس                       بدموع مالك اهم حاجات ورايا ابوكي موضوع اشوف هبقي قولتلك انا زين وبابا طب بصدمه مالك البيت علي زين فين قالت

رجلك                      تحت خدامه هااعيش وانا الفلوس ادفع ارجوك عليك بالله ارجوك بدموع مالك عندي الي ده هو زين كده علي متفقناش احنا
ابوكي                    موضوع نشوف نبقي بكره خالص وبعدين بمزاجك مش أو بمزاجمك رجلي تحت خدامه هتعيشي فعالً ماانتي بسخريه زين
وطلع                       العربيه وركبها بقوه مالك ايد زين مسك يال وبعدين عندي الب الكالم قولت أنا بحده زين دلوقتي نروح مينفعش هو مالك
كده                       واقفه يال زين كلمه علي شرودها من فاقت بس كده جميل كان بالقصر انبهرت وبعدين بخوف نزلت مالك بتاعه القصر علي

قعد                        زين ومالك زين دخل القصر ودخل بدموع مالك بصتله يال وقته مش بس دي زي حاجات ماشوفتي عمرك انك عارف انا ليه
نظيف                      كله القصر االقي بكره اصحي عايز انا هيبتدي االنتقام ياحلوه بقي بصي رجل علي رجل وحط الصالون في الي الكرسي علي

الي                       ايه هو زين اوي كتير كده بس بصدمه مالك فاهمه انتي سبعه الساعه وتصحيني والقهوه الفطار تعمليلي كده وبعد فاهمه انتي
بتاعته                      االوضه زين طلع اشتغلي يال بزعيق زين حاضر بدموع مالك فاهمه انتي ساكته وانتي عليه اقولك الي تعملي انتي كتير

تشتغل                    مالك بدأت يارب وقويني ساعدني يارب بدموع مالك لوحدها الشغل كل تعمل تحت المسكينه وساب ونام شاور وخد وغير
ونزل                     غير دخل الشغل علي اتاخر وكان ونص تمانيه الساعة وكانت زين صحي الصباح في اوي تعبانه وكانت ً حرفيا قادره وماكنتش
شافه                  الي من انصدم بس نزل سبعه الساعه تصحيني ليكي قايل مش انا يامالك يازفته انتي وقال .بغضب

االرض                        علي واقعه مالك لقي نزل لما شافه الي من انصدم بس يازفته فين انتي عالي بصوت وبيقول اوي متعصب وهو زين نزل
بصاحبه                     واتصل اكتر عليها اتخض بترد مش لقاها بس كويسه انتي مالك وقال بسرعه ونزل عليها اتخض شاحب وشها الوعي وفاقده

عليه                      بقولك الي اسمع ياسيف كويسه انا بغضب زين كويس انت يازين ايه فين بخوف سيف حاال دلوقتي دكتوره هاتلي وقاله سيف
مالك                       زين حصل الي أي يابني اي في بخوف سيف جه وسيف وشويه سيف مع زين قفل عندك وهكون السكه مسافه حاضر سيف

بعدين                       هقولك ده الكالم وقته مش زين يازين اي فيها عملت انت صاحبه عارف النه وشك بقلق سيف بترد ومش عليها أغمي
عليها            تكشف وبدأت الوعي فاقد لسه كانت الي مالك عند الدكتوره دخلت

امبارح                      جامد مجهود عملت هي أن والواضح مرهقه وكانت جدآ ضعيفه االنسه الدكتور ايه عندها بارد بوجهه زين ليهم وخرجت
رجع                        بس مالمحها في يتأمل مره اول كان عليها يطمن دخل وزين الباب لحد الدكتوره وصل سيف شكراً تمام بحده بزين
زين                        قاعد سيف لقي تحت ونزل مالك اوضه من زين خرج وبس انتقم علشان هنا جيبها انا يحصل ده مستحيل ال وقال لوعيه
سيف                       حصلت حاجه مفيش اي تفهم زين بالظبط حصل الي وايه حاجه كل افهم وعايزه ال سيف دلوقتي لحد ممشتش لسه انت
المكتب                        علي ورايا تعالي بحده زين بالظبط اي في قولي صاحبك انا مالك تجوز تخليك حاجه في أن اوي وعارف عرفك انا زين
اتجوزها                       أما لغايت مالك علي اتعرف أما ساعه من ليه حاجه كل يحكي زين بدأ احكي يال سيف المكتب وسيف زين دخل
ايه                         هو زين ومينفعش غلط كله ده يازين بس سيف حصل الي كل ده هو ليه معاك ههزر بحده زين صح بتهزر انت بذهول سيف
ومش                      صاحبي انت علشان قولتلك أنا بحده زين يازين بس سيف هطلقها وبعدين اكتر مش منها انتقم علشان متجوزها انا غلط الي
كتير   كالم عايز

طبيعي                       مش انت صدقني غرورك خاطر علشان ادمه البني هتاذي ده بتعملو انت الي ايه هو مفهوم المش بغضب سيف مفهوم
من                       بين وصل الي صاحبه حال علي زعالن وهو زين عند من سيف خرج فات هيكون الوقت ساعتها بس اوي وهتندم يازين
زين                        منظره من بخوف قدامه واقفه مالك لقي واحده ومره قدامه حاجه كل في يكسر قعد زين عند ماتو ووالدته والده أما ساعه
لقيتك                        نزلت انا بتدلعي انك الواضح بسخريه سيف حاجه فاكره مش انا حصل الي ايه هو بخوف مالك نزلك الي اي انتي بحده
هيحصل                      مش بس عليا تصعبي علشان كده بتعملي انك متاكد اني مع شويه ضعيفه انك وقالت الدكتوره جبتلك االرض علي واقعه
وانت                        ايه اعمل عايزني كنت القلم علشان اه ده لكل اي عملتلك انا ايه مني عايز انت بقي عليك حرام وصراخ بدموع مالك
قصاد                     واخالقي تربيتي في بتغلط وانت ايه اعمل عايزني كنت قولي ها كلها الجامعه قصاد األرض اهلي وكرامه بكرامتي بتهين
ازاي                         بس عليا رد ها اي هتعمل كنت كده معاها عمل وحد مكاني عيلتك من حد او اختك حط أو مكاني نفسك حط الجامعه

وحيده                       عليها يدوس جاي والي رايح الي الدنيا في الزمه اي ملهاش واحد مين انا انا الكن يكلمك يقدر محدش الدمنهوري زين انت
حرام                      يااخي العمليه تدفعله علشان ليك اتزل بتخليني ربنا بعد من الدنيا في غيره ماليش الي باباه حتي وحيده وهموت ديما

بكرهك                      يازين بكرهك انا مالك حاجه باي اتأثر وال متغيرتش ومالمحه البرود وشه وعلي واقف كان زين بقي حالي في سيبني عليك
هي                      أن وافتكر أهله افتكره النه اتعصب زين علمهولك ومحدش ازاي ضمير عندك هيبقي صحيح قلب وال ضمير معندوش واحد انت
وتقولي                       اي اعمل تعلمني زيك بت حتت مش األرض أركان هز بصوت وقال االرض علي ووقعها بالقلم ضربها قام بكده أهله تقصد
اب                      ليكي أن انسي امك ياروح البوكي وبالنسبة فاهمه انتي احب أما وقت هرميكي الزمه مالكيش بت حتت انتي ده الكالم
متفق                      انت دعوه ملهوش ابويا البويا الفلوس ادفع ارجوك ال عليك بالله ارجوك بدموع مالك العمليه فلوس هيدفع الي مين وشوفي
فاهمه                     انتي البيت من خروج ومفيش اوي قريب الفاتحه روحه علي تقرأي هخليكي انسي بغضب زين ارجوك كده علي معايا
بالمفاتح                     الباب عليها وقفل بغضب زين خرج امبارح ماعملتوش الي اعملي نظيف كله البيت االقي وارجع الكلبه زي هنا هتفضلي

ماحرمه                    ليفعل الديسكو وراح زين خرج يافندم اوامرك بخوف الحارس فاهمين انتو هموتكو طلعت لو بره من متطلعش للحراس وقال
وماكنتش                     والدها وافتكرت هنا من بخير يطلعها ربنا وبتدعي بتعيط قاعده كانت مالك عند األخري الجهه في الدمنهوري زين فهو الله

يادكتور                       الو بلهفه مالك رقمه معاها هي ألن بالدكتور بسرعه تتصل فقررت البيت من تخرج هتعرف مش هي ألن اي تعمل عارفه
الزم                     والدك العمليه فلوس تدفعي علشان ليه ماجتيش انتي افتكرتك يامالك ايوه الدكتور المستشفى في عندك بابا الي مالك مالك انا

هجيب                     وانا العمليه تعملوا ممكن طب بدموع مالك حاال يشوفك هو أن وطالب خالص وحشه الصحيه حالته حاال العمليه يعمل
بدموع                    مالك العمليه قبل الفلوس تدفعي والزم المستشفى قوانين دي علشان هينفع مش لألسف بحزن الدكتور طول علي الفلوس
ارجوك                       عيزاه انا مالك ليه عيزاه ليه ايوه بغرابه الدكتور رقمه معاها مش هي ألن الدمنهوري زين رقم معاك حضرتك طب وقالتله
اتصل                       والدها حياه تنقذ علشان بيه تتصل هي أن وقررت الرقم خدت مالك لمالك الرقم الدكتور جاب حاضر الدكتور اسئله غير من



ليه                         وبتصلي اي عايزه بغضب زين مالك انا زين زين بدموع مالك سكران هو أن وباين كبيره دوشه في وكان رد زين زين مالك
حاجه                      مافيش انسي بغضب زين العمليه فلوس تدفع عليك بالله وعيزاك اوي تعبان بابا لبابا اروح عايزه ارجوك زين بدموع مالك
مالك                       تاني يشرب ورجع السكه وشها في قفل زين والكن ارجوك ارجوك زين بدموع مالك سالم ويال عليها قولتي الي من هتحصل
فمن                      تنادي لمن الحياه الكن يسمعها حد علشان تصرخ قعدت مقفول كان الباب الكن الباب تفتح وحاولت ايه اعمل يارب بدموع
دعوه                      ملناش األخري الحارس اوي عليا صعبانه بتعيط الصبح من دي جوه الي البت وبعدين الحراس أحد زين أوامر ويعصي يتجرأ
وماكنش                       تعملها حاجه أديها في مش الن وتصرخ تبكي عماله كانت مالك عند جوه بينما رايك علي الحارس يقتلنا بيه زين احسن
بتعيط                       وكانت زين مستنيه قاعده كانت مالك فجرا الثانيه الساعه في تاني عليه وتتحايل زين تستني هي أن غير حاجه اديها في

كويس                       بابا يادكتور ايوه مالك الدكتور رقم كان ده الن بسرعه ردت مالك الباب بيفتح زين وكان رن تليفونها وفجأه حصلها الي علي
ايه           بتقول انت بصدمه مالك مالك ياانسه لله البقاء بحزن ... الدكتور
صح :        بتهزر انت يادكتور ايه بتقول انت بدموع  مالك

وانتي:                       وقت أسرع في العمليه يعمل الزم كان والدك بكتير أحسن مكان في اكيد هو يرحمه ربنا يامالك لله البقاء بحزن الدكتور
قبل                    جواب وسابلك اوي عليكي قلقان وكان مايموت قبل يشوفك عايز وكان تدهورت الصحية حالته ولألسف اوي اتاخرتي
.مايموت

قدامها :                   واقف زين لقت هتخرج ولسه بتعيط وهي الدكتور مع مالك وقفلت المستشفى حاال جايه أنا بدموع مالك
    : فين  فين راحه انتي بحده زين

فلوس :                    دفعت وال بابا اشوف اروح مخلتنيش وغرورك تكبرك بسبب حاجه كل في السبب انت السبب انت وصراخ بدموع مالك
بكرهك               انا قلبي دخلته وجع كل علي منك النتقم وربنا بكرهك يازين بكرهكككك انا العمليه
حاجه :          فاهم مش انا مين بتكلمي وكنتي بتقولي انتي بصدمه زين
تعبانه:                      وهو مات مااشوفه قبل مات مات خالص بابا ايه في تفهم عايزه قلب معندكش أساسا وانت ازاي وهتفهم فاهمه مش مالك

يتيمه                      تشوفني عايز كنت اكيد اشوفك حتي مخلتنيش العمليه فلوس ادفعلو بس حاجه اي فيا اعمل قولتلك انا عليك حرام يااخي
يازين                       حاجه كل علي منك هنتقم الي انا اقولك عايزه بس براحتك انتقم يتيمه بقيت انا خالص صح مني تنتقم تعرف علشان صح
اوي   هتندم  والله


