
سعيد          رنا بقلم االول الفصل المالك حلم رواية
    : قيد                  علي انا لما لنفسها وتقول افكرها بحور في غارقه الحزن مالمحه وعلي دوامها من انتهت ان بعد الشارع في الفتاه تمشي
لك                        يومآ الحياه هكذا واالهانه والذل القسوي سوي يعرف ال العالم في وحيدة اكون ان من بدل عائلتي مع انا امت لما الحياة
هنا                  عمل تجد انا امل مع دخلت و صغير مقهي لمحت تفكيرها من استيقظت ان بعد عليك  ويوما
عليكم:  السالم مالك
    : وبركاته  الله ورحمة السالم وعليكم المقهي مدير

هنا:           عندك اشتغل شغل فيه شغل علي بدور كنت انا لوسمحت " مالك
اسف:          العاملين من حد محتاج مش بنتي ي والله ال "مدير
 :ً شكرا طيب  مالك
اليأس     قمه في هي وخرجت

ومعه                      بسرعه نزل العربيه ساق فجاء وعيها فقدت انها اال سياره تصدمها انا كادت تشمي وهي تفكيرها الي ورجعت طريقا واكملت
بترد          مش وهي فيها يفوق وفضلوا سن في كبيره  ست

       : ياابراهيم  بسرعه يال بيه نفوقها مياه زجاجه هات كبيره  ست
هانم:    فيروز ياست حاضر  ابراهيم
بتفوق          مش وهي وجه علي ترش وفضلت المياه جاب  ابراهيم
اكلم      راجل وفجاء عليهم اتلموا  والناس
حد:              وميهمكش حالتنا االزاي الفقر الناس في تخبطوا تمشوا اغنياء عشان انتوا عليكم حرام  راجل

العربيات:                  وشه في الطريق وسط في االيمشكم عليه تمشوا رصيف في مش غلط االبتمشوا انتوا كده قال مين  فيروز
ياابراهيم        بسرعه الفيال علي خدها يال بقلق  وكملت

الفيال                    وصلوا فتره وبعد الفيال علي يجي بااسرتها المختص دكتور وطلبت السواق جمب ركبت وفيروز وراها ونيامه شالها ابراهيم وفعال
الغرفه              من وخرج عليه وكشف بدقيق بعديهم وصل دكتور وفجاء فيروز بتاعت الغرفه  وطلعوا
انغام       وبنتها فيروز برا واقفين كانوا  وهم
البنت:     ملها عزت يادكتور طمنا فيروز
تعبانه:                 نفسيتها انها جداوبين ضعيف جسمها كمان وهي الوعي تفقد خليتها صدمه لي تعرضت بس هي طمني  عزت
وهتفوق       كده وشويه محاليل ليها علقت  فاانا
يوصلوا:      ابراهيم علي ونادت متشكرين ماشي  فيروز
االجوه:     ياماما دي البنت مين  انغام
حاجه      كل ليها تحكي وبدات  فيروز
الحصل:   كل دها  فيروز
سياره:         في ومتخبطتش كده علي االجت الحمدالله طب  انغام

الحمدالله:  فيروز
حوله           تتلفت وبدات فاقت مالك مالك فيها االنيامه فيروز غرفه  في
           : بحلم   شكلي انا عليه االنيامه دها جميل وسرير الغرفه واي فين انا ولنفسه بستغراب  مالك

 
صرخه                   علي داخلوا وانغام فيروز وفجاء صرخت نفسها قرصت ولما ال وال بتحلم هي تشوف عشان نفسها قرصت  وراحت
  : يابنتي  كويسه انتي بخضه  فيروز

        : اي    هنا بعمل وانا هنا االجبني واي مين انتوا بستغراب ليهم وبتبص  مالك
تعبانه:     انتي عشان بس اهدي  فيروز

شي      كل تذكر بدات مالك  وفجاء
صح:     بالعربيه هتخبطوني االكنتوا انتوا  مالك
قصدينا:    مكنش بس ايوه  فيروز

     : دي  الحياه من ورايحتوني مخبطونيش وليه بحزن  مالك
             : دها   كالم علي صغيره لسه انتي عليك بين حتي دها يابنتي كده بتقولي ليه جمبيها واعقدت .فيروز
امشي:    عاوزه انا طب  مالك
ياانغام:         كده مش وامشي تتغدي واجبلك المحلول خلصي طب  فيروز

                   : عشان  وكده الحصل واحكلها هنا االنتي مامتك بس وطمني معانا تتغدي االلما هنا من هتمشي مش انتي طبعا ايوه ببتسامه انغام
عليكي   متقلقش

انغام         لي جاء اتصال بس هترد ولسه بحزن  مالك
يخلص      قرب لقيتوا المحلول علي  وبصت
مكالمه    جالها انغام وفجاء

الوو:  انغام
--------------:المتصل

مرتبه:      وهتكون شغاله عايزه اها ماشي   5انغام جنيه الف  
----------------:المتصل

النهارده:                 ليها يوم واخر تاني هتجي ومش هتجوز صفاء عشان بكره او النهارده تكون عايزه بس ماشي  انغام
----------------:المتصل

سالم:  ماشي  انغام
بتركيز       ليها بتستمع كانت ومالك السكه  وقفلت



     : هنا  شغاله انا اشتغل ممكن انا بتفكير  مالك
 : اااي      الوقت نفس وفي بصدمه وفيروز انغام
: ااايه   بصدمه وانغام فيروز
           : اووي  الفلوس محتاجه والله عشان عندكم تشغلوني بترجكم عندكم اشتغل عايزه انا برجاء  مالك
دي:         شغالنه علي صغيره لسه انتي يبنتي مينفعش ال  انغام
فيه:          امرك تحت احنا محتاجه فلوس اي لو انتي يبنتي  فيروز
             : عندكم    شغلوني رجاء حد من فلوس اخد مابلقش انا الن عندكم شغلوني عليكم بالله عينه في ودموعه  مالك
يامالك:     اي شغال ابوكي هو  انغام

         : ربنا  اال دنيا في حد ومليش متوفين وابويا امي انا بدموع  مالك
    : يامالك    فين ساكنه وانتي طب مالك عليه وصعبت  .فيروز
شارع:        في العماره في شقه في ساكنه انا  ------------مالك

االيجار       بيدفع كان يرحمه الله عليكي              2وبابا بالله عندك فاشغلني المدرسه مصاريف وغير االيجار منين ادفع معرفش وانا جنيه الف
يبنتي:   ومدرستك طب  انغام
بداري:                     الصبح اجي فاانا شهر اجازه اخد فاانا والثاني االول الصف امتحان عشان المدرسه في النهارده هرووح يوم اخر كنت انا مالك
عندكم      الشغل مااخلص بعد وامشي  عندكم

                 : هتمشي  فاهي عندنا االبتشتغل صفاء بتاع عندنا فااوضه هنا اعقدي وتعالي شنطتك هاتي وتمشي تروحي ليه طب بتفكير فيروز
ايجار           ماتتدفعي بدل احسن اوضتها خديها فاانتي هتتجوز عشان انشاءالله       2النهارده هتاخدي االنتي بتاعك المرتب من جنيه الف  

          : اي  عملت كنت غيركم من معرفش يارب يخليكم ربنا بجد ماشي بتفكير  مالك
ليكي:              اشيلوا استني اهو خلص المحلول معانا تتغدي عشان انزلي يال ياحبيبتي كده متقوليش  انغام

مش                     هي ولكن معاهم تتغدها انها مالك علي يتحايلوا وفضلوا تحت ونزلوا وواقفت قامت ومالك المحلول ليها شالت وراحت وانغام
شاب              صوت اوقفها لكن الباب هتتفتح وفجاء شقتها علي وصلت تاكسي وراكبت ومشيت راضيه
عليه:        ماتسلمي غير من كده تمشي ياجميل اي  شاب
      : مننا    بتتطلع دي العكره االشكال معرفش انا ليها وبصت بضيق  مالك

وتتجوزني:            هتموت والبنات عسل حتي انا دها طب ياحبيبتي العكره اشكال انا  شاب
وجاي:                   رايح في بضيقني ماانت بدل دوول عليك االهيموتوا من واحده اجوز وروح تامر يا بقا مني فكك طب  مالك
          : ياجميل    انتي عايزك انا دوول من والواحده عايز مش انا بس منها وبيقرب بحب  تامر

       : فاهم     عايزك مش وانا تامر يا نفسك احترم ليها قرب من بخوف  مالك
وشه        في بقوه الباب وقفلت شقتها داخلت  ومالك
            : يامالك  ابدا لغيري هتكوني مش انتي عنك لوغصب حتي هجوزك يعني هجوزك برضوا بشهوانيه تامر
برحقه           ووتبكي صورهم ومسكه سرير علي واعقدت ولديها الغرفته داخلت مالك

                    : واحشتني  غيركم من اعيش قدره مش بجد خالص انا الحياه هذه علي قويني يارب دلوقتي بحالي علم انت يارب بدموع مالك
يابابا                     وانت فيكي حاجه كل واحشني فرح لي حزن من بيحتويني االكان حضنك كالمك اكلك بتعميلها حاجه كل واحشني ياماما
يارب                     ليه وحشتوني الشغل من جاي وانت شكوالته ليها بيجيب كنت لما واحشني فيكم حاجه كل واحشني جدا واحشني برضوا
اها                      اها فيها تتطمع للناس خلتتي ليه للناس شفقه بقت خلتني يارب ليه بعدهم من الدنيا مراره ادوق سيبتني ليه معاهم ماخدنيش

من                      بالبطي بموت والله انا الن يارب عندك تاخدني ياالله منك بدعي اووي اووي وحشتوني وبابها مامتها صور قبلته وراحت ياربي
وبابا      انتي ماما يا وحشتني  بعدهم
عميق     نوم في نمت  وفجاء

وراه                 بتردد والناس الخاص اغنيه ويغني مصر النجوم من نجم يقف كان الحفله في اخر مكان في
ايه:       يا ازي المسرح مولع نور شوفي  يارا
ياقلبي :     نار المسرح مولع اها سهيله

يارا         عند وجاي ونزل الخاص اغنيه خلص نور  وفجاء
فين:           محمد اشوف بقا انا همشي انا اهو عندنا جاي نور  سهيله
ياقلبي:  ماشي  يارا

جه    ونور مشيت  وسهيله
    : والله  ياحبيبي المسرح مولع كنت بحب  يارا
    : عجبتك  االغنيه قوليلي ياقلبي عارف ببتسامه  نور

    : اووي  حلو وبتغني موت اها بدلع  يارا
    : يابت  دي والحالوه اشيك بس بااعجب  نور
وجه                    علي كامل ميكب حطها وكانت ضهرها علي شعرها فرده وكانت بكب بيلمع ضيق نبيتي فستان ترتدي كانت  يارا
والله:            حته منك ياكل لبسه لي طقم كمان اووي وقموره المز انت  يارا

جميل                     وكان شعروا ومصفف اسود جلد جاكيت وعلي االسود بلون وحش علي مرسوم ابيض وتشيرت اسود بنطلون يرتدي كان نور
 للغايه

        : مفاجاء  ليكي محضر انا معايا تعالي يامزه المزه انتي ببتسامه  نور
  : ياحبيبي  هيه اي بدلع  يارا
تعرفي:     وانتي بس معايا تعالي  نور

يكلم        وبداء المسرح علي واخدها ايدها من  وشدها
علي:                    معها ويرقص يغني وبداء حضنه في واخدها يارا قلبي االملكت وروحي قلبي حبيبت لي دي االغنيها االغنيه يجماعه نور
 المسرح
واالنتي                        فيكي حاجه احلي اقولك تعالي بي تتسوي اال ايه ده قمر فيه تيجي عنيك شي اي بتحلي ايه فيكي حاجه احلي عارف



فيه     بالي والي قصدي  فاهمه
بيه     حلمت انا االياما فيكي
الله           شاء ان هواك في اموت الله شاء ان يال  ليالي
والله      ده الحب عليا كتير  ده
اي     كده من اكتر حتمني
مفيش    دي بالبراءه  حد
معنديش      انا دي الغالوه في  وال

روحي        عقلي قلبي عينيكي متكدبيش ليكي كل   انا
عمري      من حرده مش ليكي  كلي

يال       شاريكي عمري في يوم اخر  ولحد
الله         انشاء هواك في اموت الله شاء ان يال
والله      ده الحب عليه كتير  ده
ايه     كده من اكتر  حتمني

باسموا            وبينادوا وبيصفروا ليهم سقف والجماهير بيه ولف شالها االغنيه مخلص  وبعد
شكرا:  شكرا  نور
مالك   شقه  في
امها                     لقيت الباب االبيفتح علي بتبص وداخل غرفته باب فاتح حد وفجاء وبتعيط ولديها صور ومسكها سرير علي اعقدها كانت مالك
عليه      وجايين بعض ايد مسكين وابوها
 : ابي  امي بصدمه مالك

       *  *           * واعقدت     نور من واقتربت جدا وقصير اسود م نو يص قم ولبسه الحمام من طالعه يارا فجاء يارا فيال في م نو شقه في واعقد نور
    *      * وقف     قام نور بس يفه شفا من هتقبله ولسه وقبلتها ته رقب من وقربت رجله  علي
  : كده    مينفعش يارا الريقه وبيبتلع بضعف  نور
   : يابيبي      االمينفعش هو اي ميصه وبضحكه وبدلع منه وبتقرب  يارا
        : *       * ماشي  نتكلم وتعالي دها لبس تغيري ممكن طببب ط مه جس في حته كل لي وبيبص عف بض  نور
 : وحش    ليه لبسها علي وبتبص يارا

               :   *   * اكتر    نفسي امسك قدر مش والله وانا بيه اووي جميله انتي بس وحش مش ال حضنه لي ها خصر من ها وشد منها وبيقترب نور
حس        ومش دها كل انتي هو كده  من
          : وقت     اي في امرك تحت انا ياحبيبي نفسك مسك ليه طب قميصه زراير في وبتلعب  يارا
سرير     علي واعقد وسيبها  نور

من:                       واحده اي زاي تكوني عايزك مش يارا يا الحالل في عايزك انا فاهمه حاللي تكوني لما غير كده ماعمل عمري قولتلك انا نور
ياحبيبتي       فاهمه مزاجي عشان وقت معهم  االبقضي
 : ياحبيبي  ماشي بضيق يارا

نجوز:           لما دي الحلوه الحاجات وسيبي دها بقا غير رووحي طب  نور
  : هغير  مش ال بضيق  يارا
يابيبي:     معاكي تعذبيني عايزه يبقا  نور
         : ميصه  ضحكه ضحكت وراحت هههههههه منجوز لحد بقا استحمل ايوه بدلع  يارا
      : داهيه  في الواحد االهتودي دي ضحكتك يخربيت ببتسامه  نور
ويسكروا        يشربوا وبداء رومانسيه اغنيه وشغلت ببتسامه  يارا
  : ياحبيبي  نرقص متجي بسكريه  يارا
 : ياقلبي  يال وسكران  نور
خلص           مغيم بقت لحد كاس وراه كاس ويشرب معها يرقص  وبداء

     : ليه  كده اووي اووي حلوه انتي بشهوانيه  نور
    : اووي    اووي قمر قمر وانت وسكرانه ميصه بضحه  يارا

 *  *  *   *   *    *  *    * قيها     فو م ونا يصه قم وخلع رير س علي مها ور سيبه وفجاء نيه وبشهوا غبه وبر بعنف وقبله ها خصر من شدها نور وفجاء
   *     *     * واتصدام  لبسه االكانت يص القم ليها قطع وفجاء ها جسد في انش كل بل يق   وفضل
المالك   شقه  في

 : ابي  امي بصدمه  مالك
يحضنه            ومرضيوش اعترضوا وابوه امه بس تحضنهم عشان عليهم تجري طلع  ومالك

       : اووي  واحشني انتم احضنكم تخلوني راضين مش ليه بصدمه  مالك
   : منك     زعالنين احنا عشان الوقت نفس في وابوه  امه

ماروحتوا:              ساعات من بموت انا عشان تاني ماتسنيش اووي بحبكم انا مني زعالنين ليه مالك
                 : دها  علينا بكاءك سبب من بتعذبني االنتي تعرفي علينا بتبكي ونهار ليل وانتي ازي بتحبيني دها الحب فين وابوه  امه
معكم:             وخدوني احضنكم خلوني بس تاني هبكي مش وعد تاني هعيط مش خالص  مالك

                  : يا  معاكي احنا بيكي وحاسين ديما معاكي واحنا ربنا معاك االنتي اعرفي الحياه من ومتايسيش وحلمنا حلمك حققي مالك وابوه امه
مالك

بيمشوا   وفجاء
معاكم:   خدوني استنوا  مالك
امامها    من اختفوا  وفجاء
     : لوحدي    ماتسبنيش معاكم خدوني فين روحتوا صوته وباعلي بدموع  مالك



مفزوع      نوم من قامت مالك  وفجاء
  : وينكم    ابي امي بالعافيه نفاسه وبتاخد  مالك
االرض           علي اعقدت فجاء ومالك كله شقه في عليهم تتدور  وقامت
       : يارب          عندهم خدني اووي واحشني وابي امي يارب ربه وبتدعي لفوق وجه وبترفع وبتصرخ تبكي واعقدت بدموع مالك
               : بيعط   االما مني بيزعلوا عشان هيعط مش وابي امي وعدت انا تاتي هعيط مش انا ال دموعه ومسحت مالك
قلبها                   في وجع بدموع بتقولها كلمه وكل ربه لي مابداخلها كل وحكت لله ركعتين وصليت واتوضت قامت مالك   وفجاء
ولديه        صور ومسكت سرير علي اعقدت ماخلصت وبعد

                 : ست     عند فيال في شغاله بكرا واشتغل شغل لقيت انا حاجه علي اقالكم نسيت انا ماما بابا تنزل دموعه تمنع وبتحاول مالك
انا                     ماشي وحلمكم حلمي واحقق واذكر واجتهد دراستي مصاريف بيه ادفع عشان اشالها بيه االهشتغل الفلوس يابابا وانا اووي طيبه
بقا         هنام انا مني متزعلوش عشان اهو بعيط مش
خير   علي  تصباحوا
عميق          نوم في وراحت طول علي ونمت صورهم قبلت  وراحت
          *     * ليالي       معهم االقضي البنات كل عن زايد جمالها من اتصدام مه هدو نور ماقطع بعد م نو غرفه في وتحديدا يارا فيال  في

           : دي   بطريقه كده جمال اشوف مره اول انا يخربيتك دها الجمال اي سكران هو  نور
     : يارووحي     حاجه شوفت لسه انت هو ميصه وبضحكه سكرانه وهي  يارا

       : جمال   كده من اكتر هشوف لسه انا هو سكريه ببتسامه  نور
البنطلون            جيب في حطوا وهو رن نور موبايل بس هترد ولسه  يارا

يتعدل    هيقوم ولسه  نور
 : فين    رايح رقبته في مسكت  يارا
تلفون:   علي هرد  نور
محمد           وكان االسم وشاف جيبه من تلفون وطلع سيبها نور  وفجاء
ياحبيبي:   االبيرن مين يارا

بس:        انا معايا خليكي منه فكك محمد دها  نور
يرن         فضل تلفون بس تاني منها قرب فجاء  ونور
تليفون     علي رد وقام  نور
 : يازفت    الو سكري وصوت بقرف  نور

فين:  انت  محمد
ليه:  نور
صح:   سكران انت  محمد
فاضي:        مش عشان اخلص اي عايز فيه ملكيش  نور

يارا    علي بص وراح
بسرعه:    تعال تعبانه ستك  محمد

 : ااااي       ااااي منه يقع تلفون وكان وبخضه بصدمه نور
   : صح  بتهزار انت ااااي بصدمه  نور

                   : زاي  مايحصلش عشان كده سكران وانت وتسوق تمشي اوعي اخدك اجي وانا فين انت قولي بجد بكلم بهزار المش بجديه محمد
بعربيتك        الصغيره البنت هتموت كنت لما االفات المره
     : بسرعه   تعال يال مستنيك انا ماشي دماغه ومسك  نور
وحضنته          منه بتقرب يارا لقه محمد مع السكه قفل  نور

اي:     عايز محمد اي في  يارا
     : امشي  هضطر فاانا تعبانه ستي يارا بحزن  نور

ايده             مسكت يارا بس هيمشي وكان بتاعه وجاكيت تشيرت ولبس عنها بعده  وراح
     : نمشي   يال ياحبيبي معاك اجي استني الحزن وبتمثل  يارا
            : الحراس     عشان فاهم االوضه برا دها بالمنظر تتطلعي وواعي دها لبسك غيري رووحي المتقطع قميصه علي وبص  نور

تمام    معايا ترووحي  ومينفعش
     *      *  * ايدها           حط نور بس يفه شفا من هتقبله ولسه االثنين يه وخد ته رقب من وقبلته حضنته وفجاء ايده مسكت يارا بس هيمش ولسه

* يفها  شفا  علي
   : سالم    بقا كده كفايه عنه وبعده بضعف نور
بالعربيه                جاله محمد لقه محمد علي هيرن ولسه الفيال الباب قدام واقف تحت ونزل سيبه  ونور

 : اركب     يال العربيه شباك من وبص  محمد
      : حلوه  ديما اخبار ابو يا جيت واخيرا بضيق  نور
جمبي    راكب راح  نور

ازي:     تعبت يامحمد مالها ستي  نور
بنفوق:        عليه اغم ستك لقينه فجاء بنتعشا واحنا  محمد

مخدتتش                      سبب من غيبوبه في هتتدخل وكانت جدا عالي ستك عند سكر ان وقال وجه عزت بدكتور اتصالنها تفوق مراضيتش فيه
عندها            سكر الرتفاع ادها فادها االكل في لخبطت وكمان النهارده بتاعه  العالج

   : اي     عامل دلوقتي وهي وضيق بنرفزه وشه ومسح  نور
دلوقتي:         فاقت هتالقي وهي وهتفوق ساعه نصف قال دكتور  محمد
وصلنها:     ادينها ننزل يال طب  نور
الفيال     وداخلوا نزلوا ومحمد  نور



ومسك                      سرير علي جمبها واعقد ستو علي جري وراح جمبيها اعقدها انغام ولقه الباب وفتح فيروز اوضته علي يجري وطلع نور
فيها    يبوس واعقد  ايدها
   : ياامي    اي عامله ستي انغام لي وبص  نور

ساعه:              نصف علي وعده وهتفوق ساعه نصف قال دكتور بس يابني كويسه دلوقتي    10انغام لحد ومفاقتش دقايق   
   : بدكتور  هتصال انا طب بخوف  نور

ايده        من مسكتوا ستو ايد لقه هيمشي  ولسه
 : نوور    ن عينه تفتح وبتحاول  فيروز
بسرعه    عليه وبص  نور
حضنه   وراح  نور

            : كده  عليكي وتقلقني تخوفني كده ياستي ليه االفوقتي الحمدالله سالمتك علي حمدالله بحزن  نور
عليه:      قلقتك ان ياحبيبي اسفه انا  فيروز
قلبي:       فيروزته يل ليه عالجك متاخديش وليه  نور
اخده:           فانسيت حاجه في انشغلت عشان اخده نسيت انا بقا معلش فيروز
عالجها:        تاخد ونسيها ستي عقل االخد بقا واي  نور

مالك:            هتخبط وكانت هتعملها االكانت الحادثه عن حاجه كل ليه تحكي وبدات  فيروز
كده:         في مشغوله كنت فاانا كله الحصل دها هو  فيروز

هكلمك:                   ومش منك ماازعل احسن عالجك تاخدي تنسي اووعي يحصل مهما عالجك ومتاخديش تعمليها مره اخر بس ماشي نور
ياحبيبتي      ماشي وامشي الفيال واسيب  خلص

           : اكلم  فرصه سيبالي مش انت دها يانور كالم بقا كده كفايه مش بمزح  انغام

 
      : بقا        اي اعمل يانغومتي عليه وخايف بحبها ودماغه ايدها من وباسه امه عند وراح  نور
فيروز       ودماغ ايده وباسه داخل محمد  وفجاء
ياستي:    سالمتك علي حمدالله محمد
         : يافيروز  سالمتك علي حمدالله ياماما ازي عليكي خايفين شوفتي هههههه بضحك  انغام

ابدا:      منكم مايحرمني ربنا يسلمكم الله  فيروز
يارب:    لينا يخليكي ربنا  الجميع
عميق              نوم في وراح غرفته داخل واحد كل بعض مع االسره وهزار ضحك  وبعد
ابطالنا    علي جديد  صباح
المالك   شقه  في

مالك                     امسكتها ايدي لقيت لكن سلم علي من هتنزل ولسه وقفلتوا الشقه الباب وفتحت وماشيه وشلتهم وحاجاته مالبسه لمت مالك
مين   تشوف  ولفت
: انت  باحتقار  مالك
منه    ايده شدت  ومالك
شعرك:                    حل علي هدوري ماتوا وابوكي امك عشان واالنتي دي االمعاكي بشنطه الصبح علي كده فين رايحه ياقلبي انا اها  تامر
    : فاهم  تغلط وماسمحلكش دعوه ملكيش بقرف  مالك
عليه        خصره من وشدها ايدها مسك تمشي وجاي
دي:    فيه ملكيش اي  تامر
       : كله    العماره عليك ولمه ماصوت احسن كده اووعي عنه تبعد وبتحاول  مالك
      : انا  مش االهتتفضحي انتي ساعاته ههههه صوتي بضحكه  تامر
              : لله  منك رووح كده تعمل حد مليش عشان هو بقا عني ابعد عليك حرام ياشيخ بحزن  مالك

 
فيروز                   قصر عند وصلت فتره وبعد تاكسي وراكبت ونزلت الفرصه استغلت وهي ورد سيبه وراح رن تلفونه وفجاء  تامر
فيروز:      ست اقبل عايزه انا لوسمحت  مالك
 : مين    هقولها حسنين الباب االعلي  الحرس
مالك:    جديده شغاله قولها  مالك

متتدخليش:    هنا خليكي ماشي  حسنين
بيفطروا        اعقدين كانوا وهم جوا ليهم داخل  وراح

هانم:    ياست الخير صباح  حسنين
حسنين:     اي عايز النور صباح  فيروز
تتدخل:           وعايزه جديده شغاله وانها مالك اسمها بتقول برا بنت في حسنين
بسرعه:   داخلها اها  فيروز

هانم:   ياست ماشي  حسنين
داخلت         فعال ومالك تتدخل انها مالك وبلغ برا  وطلع
 : عليكم  السالم بهدوء  مالك
السالم:  وعليكم  الجميع

اي:    اخبارك يامالك ازيك  فيروز
كويسه:  الحمدالله  مالك



   : يابنتي  معانا افطري تعالي ببتسامه  انغام
 : شكرا  ال بخجل  مالك

دها                 شغل علي صغيره عشان بستغراب الوقت نفس وفي خجلها علي باعجاب ليها بينظروا كانوا ومحمد  ونور
نسمه      الخادمه علي نادت وفجاء  فيروز
هانم    :   ياست نعم المطبخ من وجت  نسمه
صفاء:         بدل هنا هتشتغل هي غرفتها مالك وريه تعالي  فيروز
مالك:   تعالي حاضر  نسمه
الغرفه      وريتها ونسمه معها وراحت  ومالك
يامالك:      فيها االهتعقدي الغرفه دي هي  نسمه
شكرا:  ماشي  مالك
يابنتي:         امرك تحت انا هنا تعوزي حاجه اي العفو  نسمه

العمر     من تبلغ زمان      45نسمه من القصر في شغاله عاما  
القصر     في هنا قديمه  يعني
ماشي:  مالك
ترتاحي:     اسيبك بقا ماشيه انا  نسمه
ومشيت   سيبتها  .ونسمه
الصالون   في
الخادمه:             هنا تشتغل ان علي صغيره البنت ان شايفه مش انتي ياستي بس  محمد

في:                    وبتتدرس لوحديه عايشه وهي متوفين وابوها وامها وكده وحشه ظروفها عشان تشتغل مصرا هي بس صغيره انها عارفه فيروز
حاجه                     تحتاج وقت واي فلوس تاخد عليه عرضت ان مع ودرستها نفسها علي تصروف تقدر عشان الفلوس ومحتاجه الثانوي ثالثه
حد             من فلوس تاخد ماتقبلش انها وقالت ابدا مارضيتش هي بس وماتشتغل  تجي
     : ياستي   فعال اووي وحشه ظروفها يا عليه بحزن  محمد
منتاخرش:        عشان الشركه نروووح بقا نمشي يال مش .نور

: يال     مالك مع لسه وتفكيروا  محمد
تشيرت                    وترتدي جدا قصيره جيبه ترتدي وكانت مستنيه يارا ولقه بتاعه المكتب وداخل الشركه وواصل ونور مشيوا ومحمد ونور

طبعا                صناعي الجمال بس الجمال غايه في وكانت كامل ميكب وحطه جمب علي شعر وفرده �😂😂� بحملت
         : بداري       من مستنياك اعقدها انا جيت واخيرا ياحبيبي الخير صباح خده من وباسته وحضنته وقفت وقامت  يارا

 
االكنتي:                     تلبسي انك يارا يا امبارح ليها محضرها االكنتي المفاجاء دي امبارح الحصل سبب من نومه عليه راحت بقا معلش نور
بس                       هيحصل كان وفعال الحرام في عالقه مابينها حصل كان واعي في مش وانا كنت افرد العظيم الله استغفر دها امبارح لبسها

المناسب           الوقت في عليه اتصال ومحمد تعبت ستي ان سترها  ربنا
بقا:          متزعلش عليه حقك تاني عيدها مش ياحبييي اسفه انا يارا
       : عنك  بعيد ابعد ومقدرش بقا بحبك اي اعمل وحضنه  نور

نور         عن بعدت ويارا محمد وكان اتفتح الباب  وفجاء
اذنكم:  عن  يارا
االقصاده                كرسي علي اعقد تاني ومحمد مكتبوا علي اعقد وراح نور مكتبها علي وراحت مشيت  ويارا
يامحمد:   اي عايز  نور
نسيت:              كون ما احسن هقولك اجي قولت انا السابعه الساعه هترووح النهارده حفله في  محمد
مانستيش:  ال  نور

ماشي: محمد
موبيلها      في وبتكلم يارا مكتب  عند

بقا:          اي اعمل تعبت ستو لالاسف بس يحصل كان امبارح  يارا
--------------:المتصل

تاني:   هحاول ماشي  يارا
------------------:المتصل
نور          وكان اتفتح الباب بس هتكلم ولسه ميصه بضحكه  يارا
 : مين  بكلمي بصرامه  نور

   : صحببتيي       ص بككللم بب حاجه سمع مايكون احسن وخوف بتوتر  يارا
     : ليه  كده اتوترتي مالك بس ماشي بضحكه  نور

               : ياحبيبي  كده علي عليك متعوده مش انا اصل كده وكالمك بدخلتك وخوفتني خضتني انت اصل عادي برتايح  يارا
                : ماشي  السابعه الساعه الحفله معايا ترووحي عشان النهارده بقا اجهزي اقولك جايه كنت انا بصي ماشي هههههههه بضحكه  نور
: ماشي  بحب  يارا
نفسوا             شيك ابطالنا من واحد وكل الحفله وقت جاء زمن من وقت  وبعد

جميل                      وكان لفوق شعروا وصفف ابيض لونه بنطلون ولبس عضالته برز وكان زرراين اوول وفاتح اسود ابيض قميص بيرتدي كان نور
 جدا

 
جدا                   جميله وكانت بكثره تجميل مساحيق وضع وكانت كحكه شعرها وعملها بحملت غامق ازرق لونه فستان ترتدي كانت  يارا



 
االبيغني            نور علي بيتفرجوا بعض مع وافقين وعمر وخالد وسهيله ومحمد  ويارا

جدا         موثر بصوت اغنيه وبيغني المسرح علي وقف ونور
وياكي     إيه في يفرق إسمي
إنسان      أنا ولقاكي عاشق حد أنا
عنيكي      في عام ألف لو عمري
وأمان     دفا وبالقيكي طفل بالقيني
وياكي     إيه في يفرق إسمي
إkنسان      أنا ولقاكي عاشق حد أنا
عنيكي      في عام ألف لو عمري
وأمان     دفا وبالقيكي طفل بالقيني
يقوله         الدنيا في غيري محدش كالم لعنيكي عندي أنا
تانية        لناس أو ليكي األيام من يوم في
موال        غربتي في عنيكي إتقال الكالم كل ولو
الخيال        كل فاق معنى جديد معنى منه هخلق
المعشوق         وانا زوادي و الشوق هواكي في زادي انا

الدنيا       تنوري تاني تغيب مهما الشمس وإنتي
الله       خلق لكل وهحكي الله بالد وهمشيلك
مواله        الى تايب عن عاشق هوى سيرة عن
    ً جدا عاليه موجة إنتي إنتي،
غشيم      مش السباحة في إني وبرغم

فيها    غرقت بإرادتي بس
منك       وانا تمام األرض زي أنتي أنتي،
بعود         وليكي منك بموت لما حضناني عايش وانا شيالني
بعود   وليكي منك
يقوله         الدنيا فkي غيري محدش كالم لعنيكي عندي أنا
تانية        لناس أو ليكي االيام ن kم يوم في
موال        غربتي في عنيكي إتقال الكلَام كل ولو
الخيال        كل فاق معنى جديد معنى منه هخلق
المعشوق         وأنا ي kزّواد و الشوق هواكي في زادي أنا

الدنيا       تنوري تاني تغيب مهما الشمس وإنتي
اللَّه       خلْق لكل وهحكي اللَّه بلَاد وهمشيلك
مولَاه        الى تايب عن عاشق هوى سيرة عن
يقوله         الدنيا فkي غيري محدش كالم لعنيكي عندي أنا
تانية        لناس أو ليكي االيام ن kم يوم في
موال        غربتي في عنيكي إتقال الكلَام كل ولو
الخيال        كل فاق معنى جديد معنى منه هخلق
المعشوق         وأنا ي kزّواد و الشوق هواكي في زادي أنا

الدنيا       تنوري تاني تغيب مهما الشمس وإنتي
اللَّه       خلْق لكل وهحكي اللَّه بلَاد وهمشيلك
مولَاه        الى تايب عن عاشق هوى سيرة عن
يارا        علي بيبص االغنيه في حرف كل  ونور
مالك           في وبيفكر االغنيه في حرف كل في سرحان كان  ومحمد
محمد    في سرحانه  وسهيله
محمد             بتحب سهيله ان عارف عشان وزعالن مضيق بس سهيله في سرحان  وعمر
حبيبته       في سرحان ابطالنا من واحد  وكل
المنزله                   علي رواح واحد وكل ماسكروا لحد يشربوا واعقدوا كليب نايل في سهروا رواحوا كله الشله الحفله مخلص  وبعد
الفيال    وصلوا ونور  ومحمد
الباب                    وقفل المطبخ داخل حد وفجاء مطفي المطبخ ونور المياه تشرب عشان المطبخ في واقفه كانت مالك مالك عند  اما
رقبتها        من وباسه بقوه الخلف من مالك  وحضن
: مين   وبرعشه بخوف  مالك
حبيبك:  انا  المجهول

الخلف                      من مالك وحضن الباب وقفل داخل حد فجاء مطفي كان المطبخ ونور المياه تشرب عشان المطبخ في واقفه كانت مالك
  * رقبتها  من سه وبا  بقوه
: مين   وبرعشه بخوف  مالك
حبيبك:   انا  المجهول
     : حبايب    مليش انا بس مين حبيبي عنه تبعد وبتحاول  مالك
    : ياصفاء  صح بتهزاري انت هههههههههه بضحكه  المجهول



               : هنا  جديده شغاله انا صفاء مش مالك اسمي انا بقا عني وابعد صفاء مش انا بس بخوف  مالك
شاب    عنها بعد  وفجاء
: انتي  بصدمه  المجهول
يارا      فيال في اخر مكان  في
نومه          اوضه في سرير علي الشاب حضن في ونيامه  يارا
اي:     في سرحان مالك حبيبي  يارا
اهو:     معاكي ماانا ياحياتي مفيش الشاب
        : *    * خلص  تانيه حته في انت دها االمعايا دها فين ري العا الصدره من سته وبا يارا

       : *  * سر    كلمه اقولك وتعالي دها كالم من فكك نيه بشهو مه جس علي وبص  الشاب
     : يال   السر كالمك في بموت وانا ميصه بضحكه  يارا
الله    ماحرمه كل  وفعلوا
فيروز   القصر  في
: انتي  بصدمه  الشاب
صفاء:     مش مالك انا اها  مالك
            : دها  القصر صاحب وانا مشهور مغني انا عشان صح عرفني اكيد نور وانا ببتسامه  الشاب
اغاني:      بستمع مش عشان معرفكش ال مالك
           :    *    * بكتيررر  صفاء من واجمل فكره علي اووي جميله انتي بس مهم مش لفوق تحت من مه جس الي ونظر نيه بشهو نور
طرحه                      ليها وبيخلع راسه علي ايده مد وفجاء االثنين بايده حواطه وهو وراها اال الحيطه في ماخبطت لحد تبعد ومالك منها وبيقترب
بترجك   :       عني بعيد ابعد اي هتعمل انت ودموع بخوف  مالك

وراها                    من ظهرها علي اتفرد وحرير والطويل ناعم وشعرها شعرها بي شابكه اال المشبك وفك طرحه ليها خلع وفجاء  ونور
       : يجنن  وطوله يهبل ولونه جدا جميل شعرك الله باعجاب  نور
كريزتين                  شفايفه علي بص وفجاء راءحتها واستنشاق مناخيره من وقربها بيها يلعب وفضل شعرها من خصله مسك وراح

 
    *  : اذوقهم    نفسي خلتيني تهبل يفك شفا وال ليتذوقهم اكثر برغبه  نور
    * عينه     غمضت فجاء ومالك سه يبو عشان بهدوء منها  وبيقرب
     : كده  عني ابعد اي هتعمل انت بخوف  مالك

الدنيا                       عن مغيم وكانه يبوسه عشان منها بيقرب هو بس يبعد عشان فيه تصرخ وفضلت منها اقوي هو بس عنه تبعده وبتحاول
بتشربوا           شباب اال القرف سبب من دها كل صراخها سمع  ومش

                  * دراعه   في عليه علمت راحت بتترعش وايدها وبخوف جبتها المطبخ في سكينه علي بصت فجاء مالك بس سها يبو وخالص نور
الباب                      وقفلت غرفته داخلت عشان ملحقهش بس وراها يجري وطلع فيها يسب وفضل دم جاب دراعه وهو منه هربت وراحت بيها

بتاعه                جراحه وضمم االوليه االسعاف علبه وطلع اوضه طلع وراح مفتحتش لكن عليه يخبط واعقد  وراها
                    : بنت  تجي واحده ليله معايا تقضي نفسها البنات اال نور انا ترفضيني كده زاي بنت االعملتي علي ماهرحمك وربي ماشي بشر نور

ترفضني         الحريم السوق في تعريفه تالته متسواش زايك  الخادمه
عميق            نوم في راح ابطالنا من واحد وكل مانام لحد يفكر  وفضل
ابطالنا    علي جديد  صباح

نور        ماعدا بيفطروا سفره علي مجتمع االسره  كل
يفطر:     ليه منزلش نور هو  فيروز
القهوه:              ليها تتطلع مالك وبعت قهوه هتلي وقالي دلوقتي هفطر مش قالي ليها طلعت  انغام
ماشي:  فيروز

عند                       وصلت وفجاء بشده منه وخايفه رعب كتر من بعنف بيدق وقلبها ايدها في القهوه ومسكه طرقه في ماشيه مالك مالك عند اما
اغنيه                وبيغني جيتار علي بيعزف االريكه علي قاعد كان هو مفتوح الباب كان والاسف غرفته  الباب

ياما       انت منك انا شفت السالمه  سكه
وراك       الباب رد اتفضل بالسالمه يال  طب
عدواه     التتقلب وواعي الغالوه احسب
معاك      اعملها بالش حبيبي دراما هعيشك
قلبتي      علي قالك محدش انت هو
حتتي      ودي يامعلم تعالي العند  في
ظالماك       انا ياسيدي ماشي بتتلكك اه بتتلكك
وقوته      اال تجربه عاش محدش  ده
فرصته     علي بيستقتل اللي والذكي
مالك          وانت مستبيعه الناس عيون في اكون انا فارقه  مش
ياما       انت منك انا شفت السالمه  سكه
وراك       الباب رد اتفضل بالسالمه يال طب
عدواه     التتقلب وواعي الغالوه احسب
معاك      اعملها بالش حبيبي دراما  هعيشك
ببتسامه             عليه بص راح الباب قدام واقف مالك ان لحظ االغنيه مخلص  وبعد

دي:          ايدكي في االبردت القهوه وهاتي ليه برا واقفه ادخلي  نور
قصده             واقف الباب قفل لقيتوا بس تمشي وجاي القهوه واديتوا بخوف وداخلت  مالك



       : والنسيتي   معاكي حسابي مخلصتش لسه ياقطه فين رايح نصر ببتسامته  نور
  : الباب  افتح لوسمحت بخوف  مالك

: تؤتؤ  بضحكه نور
عنه                        وبتبعد سرير علي وهي منها بيقرب نور و فوق من الصدر عاري وبقا لبسوا االكان التشيرت وخلع سرير علي ورمها شالها نور

االثنين          بايده ايدها وثبت فوقها ونام منها قرب نور  فجاء
               : عندي  حاجه اغلي في ماتذينيش لكن ماعورتك زاي عوراني عليك حرام سيبني ونبي وسبيني اووعي بترجك بدموع مالك
  : هسيبك   مش تؤتؤ شيطانيه بضحكه  نور
يقطعها                   عشان مالبسه من بيقرب ولسه وبعنف شديده برغبه قبله وراح شفايفه علي بص و طرحتها ليها خلع  وفجاء

  : ال  ونبي ال بدموعه  مالك
        '   '  '  ' مالبسه         ناحيه ايده ومده مالبسه ناحيه وبص شديده غبه بر و نف بع بله وق يفه شفا علي وبص الطرحه مالك لي خلع فجاء نور

' عها    يقط عشان فوق  من
فقط                      عيونه في كحل وتضع بيضاء الطرحه ترتدي وكانت اسود لونه واسع جيبه بنطلون علي بكم نبيتي تشيرت ترتدي كانت مالك

الجمال    منتهي في  كانت
  : ال   ونبي ال وبدموع بخوف  مالك
             : '  ' الوحش      في عامله كنت امبارح مش ليه كده المبلول كتكوت زاي عامله مالك قها فو يم نا لسه ومازال شيطانية بضحكه نور
تالته     ****                 الحريم السوق في متسوايش انتي دها منك قرب اصال القرف ليها بالنسبه انتي دها ال يابنت بسكينه عليه وعلمتي
دها                     حياتي في شوفتها بنت اوحش االنتي تعرفي سكران وانا االقولتوا الكالم علي جمال ملكه نفسك مفكرها يكون اووعي تعريفه

عليه                     يعالم محدش االنا اعرفك عشان دي الحركه معاكي اعمل حبت بس انا البنات زاي واالنوثه الجمال ريحه مفكيش حتي انتي
ال            كده غير االبرضها واحده من بقرب مش انا كمان فكره  وعلي

نفسها          وبتعدل طرحتها وبتلبس وبتعيط قامت ومالك عنها بعد  وراح
   : برا    اطلعي اتفضلي يال الباب ليها وفتح  نور
تبكي                   وفضلت الباب وراها واعقدت نفسها علي الباب وقفلت اوضتها وداخلت تحت ونزلت وبتبكي برا علي تجري وطلعت  مالك

      : ليه   كده عليه بتيجي الناس يارب ليه وبدموع لنفسها  مالك

 
حياتي                        في اتنين اغلي مني خدت يحصل دها كل عشان حياتي في اي عملت كده بيجرلي ديما ليه بيه حاسه مش الناس ليه

وعذاب                      والم ووجع النار جوايا من وانا واضحك وابتسام عادي بشكل الناس مع اتعمل بحاول غيرهم من اعيش قدره مش يارب وانا
يارب     االنت بيهم حاسس  ومحدش

اوووي                     ومجروحه اووي موجوعه انا يارب اها اها وسعيده ومبسوطه مرتاحه اكون وانا عندك تخدني انك دلوقتي امنيتي انا يارب
هي                     صالون في اعقده انغام وكانت ليها وطلعت دموعه مسحت مالك بتناديه انغام صوت سمعت ما لحد تبكي وفضلت اوووي

وفيروز   ونور ومحمد
عنه                  بعيد بسرعه عينه بعدت ومالك بعض عين في جت عينهم ونور ومالك نور علي بصت  ومالك
نعم:  مالك
نور:    لي الفطار حضري  انغام
تانيه:    اومر اي حاضر  مالك
 : يبنتي  ال ببتسامه  انغام
المطبخ          داخل حد لقيت فجاء الفطار وبتحضر المطبخ داخلت  ومالك
  : اشرب  تجبلي ممكن ببتسامه  محمد
حاضر:  مالك
ثالجه       من المياه زجاجه لي جبت  ومالك
اتفضل:  مالك
وشرب     المياه منها واخد  محمد
اتفصلي:  شكرا  محمد
ثالجه         في مكانها تاني ورجعتها المياه زجاجه منه  واخدت
شغله   تكمل  ورجعت
صح:     مالك اسمك انتي هو  محمد
مالك:   اسمي ايوه  مالك
        : برضوا  اووي جميله وانتي فكره علي اووي جميل اسمك ببتسامه  محمد
: ششككرا        رجال جنس من االشافتوا سبب من بخوف مالك

     : ليه  كده خوفتي مالك انتي هو بستغراب  محمد
       : نور  استاذ لي الفطار قدم عشان اذنك عن بتوتر  مالك
صالون             عند وراحت مالك سفره علي نور لي الفطار وحطت برا طلعت  ومالك
سفره:    علي جاهز الفطار  مالك
يجنن:       بصراحه أكلها يبني افطر يال رووح  انغام
ذووقك:   علي شكرا  مالك
الحقيقه:     دي هي بس العفو  انغام

سفره      عند ورايح قايم وهو  ونور
مافطر:      عقبال وهاتي قهوه اعمليلي طب  نور
: حاضر      فيه عينه ماترفع غير من  مالك



ليها         اتقدمها عشان وراحت القهوه لي عملت داخلت  ومالك
: ااتفضل    منه ورعشه بخوف  مالك
لبسوا           اال االصفر تشيرت علي ادلقت واحت منها ياخده جاي  ونور
            : عند      عملها والانتي ليه بتشتغلي دها الشغل تشتغلي بتعرفي مش دم غبيه انتي واقف وقام عالي وبصوت بيزعق  نور
     : اسفه  انا العظيم والله اقصدي مكنش بخوف  مالك
صوتهم      علي جت كله االسره  وفجاء

ليه:     عالي صوتك اي في  فيروز
                   : تشتغل  بتخليها حلو شغله تعمل بتعرف مش دم هنا تشتغل صغيره عياله جايبن انتوا القهوه عليه دلقت دي البنت بعصبيه نور

مالنها         احنا حلوه وحشه ظروفها ومال مالنها احنا  ليه
هنا    من ياستي  ارفديها
النبي:       علي وصلي ياحبيبي كده بس اهدي  فيروز
والسالم:    الصاله افضل عليه  الجميع

لحد                    بيرقبها كان ومحمد نفسها علي الباب وقفلت غرفته وداخلت تجري طلعت وراحت كده من اكتر تتحمل مقدرتش مالك
جدا        عليه وحزين عليه بيتقطع وقلبوا غرفتها  ماداخلت

             : منتاخرش  عشان مهم اجتماع عندنا عشان ويال دها لبسك غير اطلع طيب يال طب بضيق  محمد

 
ونزل                 شعروا وصفف تلجي بنطلون ولبس كام بنص ابيض تشيرت ولبس مالبسه وبدل فوق طلع وراح  نور

يال:  نور
الشركه     وصلوا وقت وبعد  ومشيوا
وداخلت           الباب علي خبطت يارا وفجاء متعصب وهو المكتب داخل  نور

مضيق:       انك بيقول شكلك مالك الخير صباح  يارا
ياحبيبتي:     اووي مضيق فعال اها  نور

رجله     علي اعقدت وراحت  يارا
بقا:    اي من مضيق  يارا

سكران           وهو ماقبلها ساعات من حاجه كل ليها يحكي وبداء  نور
كده:       تعصبك دي زاي الخادمه بنت يا  يارا
والله:            هموتها دلوقتي قدامي لوشفتها حاسس انا والله ضيقتني بجد مستفزا بنت  نور
االدب:                   علمهلك وانا القصر في النهارده عندكم وشله انا تعزمني رايك اي دي البنت اشوف شوقتيني صدق اهدي خالص  يارا
 : ياقلبي  ماشي ببتسامه  نور
وماشيه              هدومه بتلم كانت ومالك الغرفه مالك لي داخلت وفيروز فيروز القصر عند  اما
متعرفهش:            بس انتي والله وطيب غلبان نور المرادي فيه امسحيها يابنتي خالص  فيروز

 
          : دي  شغالنه في مينفعش انا حق عندوا هو هانم ياست ال بدموع  مالك

 
                : وابوكي   وحلم يامالك حلمك نسيتي انتي دراستك وعلي منين نفسك علي هتصرفي هتمشي لما قوليلي طب تقنع وبتحاول فيروز

وابوكي                  امك وحلم حلمك معاكي فرق ومش خلص استسلمتي انتي وال عشانهم تستحملي المفروص مش يامالك نسيتي  وامك
وجراح         ووجع وانكسر بقهر تبكي وفضلت حضتنه وراحت  مالك

         : عندها  بنت اووي عليه جايه الحياه بس مانستيش ال بدموع االيجرلي           18مالك اي اكبر لما اومال معها كده عمله والحياه سنه
ليه                دي الحياه في بتعذب ماانا بدل عنده ياخدني راضي مش ربنا هانم ياست ليه  تاني
دها               كل وبيجرلها عمره ظهرت في لسه اال دي صغيره البنوته على وجع وقلبها  فيرزو

بيحبك:                     االربنا تعرفي الصبرين مع الله ان اصبري دها معاكي ااالبيجرها كل بعد حلوه حاجه شيلك اكيد ربنا يابنتي اصبري فيروز
 يامالك
    : كده     وبيعاقبني بيحبني ربنا ازي دموعه ومسحت عنه وبعدت  مالك

وانتي:                      ال وال دها فيه االهو علي هيصبر دها العبد يشوف عشان وبيبتلي فاكروا ديما بيحبوا االربنا عارف بيحبك ربنا اها فيروز
تعالي                      هنا يضيقك حد واي تاني وماتبكبش يارب قولي انتي بس الله باذن االحسن ليك يكتب ربنا الله وانشاء ياحبيبتي اصبري

ياستي                  تقوليلي شرف مليش انا وال دي هانم ياست مش ماشي ياستي وقوليلي ستك زاي اعتبرني ماشي  قوليلي
اووي:          اووي ريحيني كالمك بجد يخليك وربنا شرف ليك طبعا  مالك
يسلني:                 حد وعايزه هنا مش انغام عشان حاجه وال فيلم علي نتفرج برا بقا نطلع يال طب  فيروز

دي:            الحياه في حد ليها االنا احس خلتيني عشان بجد وشكرا ماشي  مالك
حضنته   وراحت

الساعه                 علي متاخر وقت في بليل بتاعته شله جاب نور وطبعا جديده احداث غير من اليوم مخصص     12وعد مكان في واعقدوا
فيها              بيسهروا دها المكان بتاعهم القصر جمب القصر جنينه في دورين معمول منزل  ليهم
سريع:            علي ناكلوا كده اكل لينا تجبي الخادمه انادي برا طالعه انا  نور
ماشي:  شباب
فتحت              ومالك عليه وخبط مالك غرفته عند وراح فيه حد ملقش المطبخ داخل  ونور
ماشي:              وهاتي دها القصر االجمب المنزل في برا وصحابي انا عشا لينا حضري بقولك  نور



ماشي:  مالك
تتدخل                   خايفه عشان المنزل الباب برا ومن االكل ليهم تودي عشان وراحت االكل وحضرت المطبخ وداخلت برا طلعت ومالك
جاهز:      االكل اتفضل نور استاذ يا  مالك
وهاتي:  ادخلي  نور

دها               البرئ المالك علي من منزلتش عنيهم وسهيله ويارا وعمر ومحمد خالد وطبعا داخلت  مالك
االقصده:       تربيزا علي وشاور هنا حطي تعالي  نور

وشه               علي االرض في وقعت وراحت شنكلتها حد رجل لقيت وهتمشي االكل حطت راحت ومالك
 : اها  اها بوجع مالك
وشه            علي االرض علي وقعت شنكلتها رجل لقيت وهتمشي االكل حطت  مالك
 : اي  اي بوجع مالك

صوت                   سمعت هتمشي ولسه مين معرفتش االشنكله مين تشوف علشان وبصت قامت راحت محمد ماعدا عليه ضحك والجميع
كسرت  كوبايه

عندا         ايدها من وقعتها راحت المياه كوبايه ومسكه  يارا
   : ياحبيبتي     مالها ايدكي وريني منها قرب وراح بخوف  نور

                 : االعلي    زجاج وتشيل المياه وتمسح قصدنا وتتذل تجي يارا اخلي عشان عندا عملها انا حاجه مفيش متخافش نور ودان وفي يارا
الزجاج                       تلم تجي عشان بس عليه نادي انت بس برقبتي حقي تقول اخليها انا دها بس عليه اصبر االوقعتها كمان وانا االراض

االرض   االعلي
          : وربي  بحبك ياشيخه دي دماغ اي عبقريه انتي دها ياقلبي ماشي ببتسامه  نور
هتمشي:     عشان نادي بسرعه يال  يارا
االرض:         األعلى االازازدها ولمي دي المياه امسحي تعالي مالك  نور
واجي:     تنظيف حاجات هجيب حاضر   مالك
بسرعه:  بس  نور
يضحكوا      اعقدوا ويارا ونور مشيت  ومالك

عندا:        عملها انك تقولي اوعي اي علي بتضحكوا  خالد
         : حاجه  شوفت كده انت هو بس اصبر عندا عملها اها بضحكه  يارا
عليه         وزعالن ومخنوق مضيق االعقد محمد ماعدا ضحك  الجميع
يامحمد  :                   صح مش وقموره كده وطيبه صغيره عليه بين حتي دها حاجه ليكي عملت هي يارا يا عليكي اخص بضحكه  سهيله

مالك         في تفكيروا كل خلص معاهم ومش وسرحان  محمد
صحاب:            ياابو عقلك االوخد مين ياترا خلص معانا مش محمد دها ال  عمر
حاجه:     مفيش ابدا ال ال  محمد

دي:                  مالك االسمها البنت بدل يعني هنا شايفه مش اي وال مشيت هي نور يا صفاء فين اومال  خالد
هتجوز:            صفاء االنسه عشان بدلها دي مالك االسمها زفت وجت مشيت اها  نور

                   : نور  ياعم اي وال نسيت انت هو شوي فينا واحد كل مع مقضيها كانت دها ياعم مين انسه هههه انسه بضحكه  عمر
اي:               وال بنات معانا االحنا نسي انت بقا اسكت بس تتنسي حاجه دي هي فاكر  نور
صفاء:                      زاي كده هتظبطنا نظامه اي بس الحلويات زاي كده تتاكل مزه بصراحه مره بمليون صفاء من احلي دي مالك تصدق بس خالد

اي   وال
مالك                   علي كده قال عشان خالد علي ينقض عليه هاين وكان جوا من هينفجر وخالص حرف كل بيسمع  محمد
ياخالد:        دي نوعيه من مش دي ال ال  نور

اي:          وال عليه اتعرض كده اقبل انت هو االعرفك اي  عمر
حاجه      كل ليهم يحكي وبداء  نور
الحصل:     كل بقا دها هو  نور

                   : معاك  بس واحده ليله ويتمنوا وراك بيجروا كلهم دها كده معاك تعمل بنت اول دها مصدق مش هههههه رفضتك معقول بضحكه  خالد
       : بقا  دي البنت علي كالم بقا كفايه مش بضيق  محمد
    : ليه  كده مضيق مالك وانت بستغراب  نور
            : يانور    حاجه كده غني ويال عليه سيره كفايكم خلص بس مضيق مش ال اعصبوا مايفقدش وبحاول  محمد
دي:              االعقده من خلص يمل قرب الواحد بدل حاجه لينا غني يانور يال اها  سهيله
اي:     ليكم اغني عايزين طب  نور
عليه          ببص وفضل عليهم جايه وهي مالك لمح محمد  وفجاء
        : جرالي       باللي داري والانت بالي علي شرين اغنيه غني مالك علي ببص ولسه وعي بدون  محمد

     : اي   وال حبت انت هو العب وبستغراب بضحكه  نور
      : اووي    حلوه يانور دي االغنيه غني اها محمد علي وبصت  سهيله
ماشي:  نور
تنظف           عشان االرض علي واعقدت تتدخل عشان منهم استاذنت مالك  وفجاء
  : يانور     غني يال بمالك لسه متعلق وعينه محمد
يغني   وبداء  نور
نفسي         في للي عا وماقلتلوش نفسي وبين بيني  حبيته
عينه      بشوف لما بيحصلي اي معرفش
عليه        خبيت ليه معرفش ايه اقوله عارفه  مابقتش
عليه      وبسلم جنبه وانا اووي  بضعف



ليك       قلبي في ديا دنيا حب  كل
فيك       رووحي عليه الناس اغلي انت  دا
ليك       قلبي في ديا دنيا حب  كل
فيك      رووحي عليه الناس اغلي  دانت
اليك       اشتاق عينيا قدام لو انت  دا
جرالي       باللي دراي انت وال بالي  علي
سيبتهالي    طويله سنين  والليالي

قلتهالي    كلمه بكل ياانشغالي
نفسي         في للي عا وماقلتلوش نفسي وبين بيني  حبيته
عينه      بشوف لما بيحصلي اي  معرفش
عليه        خبيت ليه معرفش ايه اقوله عارفه  مابقتش
عليك      وبسلم جنبه وانا اووي  بضعف
زمان           من بحبك اني قولت كنت الحنان عن يعبر لوكان الكالم
بان                 علي بيكبر الشوق يوم كل زمان من بحبك اني قولت كنت الحنان عن يعبر لوكان  الكالم
باعلي                      وصرخت ايده في كبيره ازازا داخلت ومالك االازاز وبتلم عندا مالك ايده علي داست راحت نور عند ورايح ماشيه يارا وفجاء
عليه      يجري وطلع اتخض ومحمد  صوتها

  : اي    في مالك عليه ولهفه بخوف  محمد
ايدها                    من يشالها ولسه زجاجه فيها وشاف ايدها ومسك بخوف ومحمد االرض علي بكثره دم االبتنزف ايدها علي بص  وفجاء
           : اووي     بتوجعني محمد يااستاذ اووي بتوجعني اووي خايفه انا براحه شالها ونبي االطفال زاي وبكاء بخوف  مالك
يامالك    :    اقصدي ياحبيبتي متخافيش عليه وجعه وقلبوا  محمد
ايدها                     بيه ورابط ترابيز بيه مفروش االكان المفرش قطع وراح الوجع من وبتبكي فمه علي ايدها حطت وهي ليها بيشالها  وراح
: شكرا   دموعه وبتمسح  مالك
يامالك     :  العفو عينه في وبصص بحنيه  محمد
واقفها         ايدها مسك محمد راح تنظيف هكمل مالك  ولسه
نامي:         انتي رووحي الصبح اعمليهم يبقا وبكرا سيبهم خالص  محمد
ماشي:  مالك
المنزل    من خرجت  ومالك

                    : قصده  االهقف انا هكون تاني دي البت جمب االيجي بالله وقسما بس يارا يا ايدها علي االدستي االنتي عارف انا بعصبيه محمد
يانور    انت وبزت  فاهمين
               : يابيضه  بتاعه المحامي وظفيتك هي وال محمد يا ميخصكيش شي اومجيش جمبيها اجي اصال مالك وانت بضحكه  نور

يضيقها:                        واي جمبيها يجي الشله من حد اي او يارا او انت االعندي وخالص قولت انا فاهم كالمي اعيد بحب مش انا نور محمد
ابدا      خير هيحصل مش صدقوني  بكلمه

ياجماعه:     النبي علي صلوا خالص  خالد
والسالم:    الصاله افضل عليه  الجميع

عنها        بيدفع عشان اضيقت وسهيله وخرج سيبهم  ومحمد
ليه:      كده عليها اضيق ماله هو  يارا
العظيم:     والله بيحبها يقول االيشوف  نور

                   : اال  الناس يساعد بيحب ياجماعه محمد عارفين ماانتوا وكده غلبانه عشان عنها بيدفع تالقي بس هو دها اي بيحبها بضيق سهيله
ياعمر           كده مش الخادمه يحب يعني معقول مش كده  ازي
معرفش:   واعلم الله  عمر

يالوا:            نكد وكلها دي تكمل راضيه االمش دي سهرتنا نكمل يالوا طب  خالد
يالوا:  نور
االخر        علي ماسكروا لحد ويشربوا ويرقصوا ياكلوا  وبداء
جديده      احداث غير من اليوم  وعدي
ابطالنا    علي جديد  صباح
العمر                    من تبلغ بنت وكانت عليهم داخل حد فجاء اعقدين ونور وانغام ومحمد سفره علي ليهم االكل بتجهز كانت 23يارا

وقصير                  البندقي بلون وشعرها بيضاء وبشره خضرا عيونه جدا جميله وكانت هندسه كليه في االخيره السنه في  عاما
مريم          واسمها الوحيده نور اخته وهي نور من مالمحه في

بيضاء                      بلوزه ترتدي وكانت ركبه عند من مقطوع ازرق جينز بنطلون ترتدي وهي الغردقه في كانت المدرسه رحله من راجع وكانت
للغايه                  جميله كانت كامل ميكب تضع وكانت ظهرها علي شعرها فرده وكانت جينز ازرق جاكت وعليه كم بنص
      : وينكم  دار يااهل موجود هنا حد في بضحكه  مريم

واحشتني:   يامجنونه تعالي  فيروز
انتي:     ياعسليه يافيروز اكتر وانتي  مريم

فكرها                    عشان دها المواقف شفت لما دمعت االعينه مالك انظار تحت دها وكل الجميع وحضنت وحضتنه خدوده مسكت وراحت
 باهلها
باك   فالش

بتاعتهم       شقه وداخلت مدرستها من ورجع  مالك
      : فين  والرحتوا هنا حد فين انتي ماما بضحكه  مالك
   : هنا    انا ياحبيبتي تعالي المطبخ في امه  لميس



المطبخ     المه وداخلت بضحكه  مالك
  : اي     بتعملي ماما الخلف من امه وحضنته  مالك
اووي:    بتحبيها أكلها بعمل  لميس
  : صح  ببشامل مكرونه ببتسامه  مالك
ايوه:  لميس
   : الكل      ياست اووي بحبك خده من امه وباست بضحكه  مالك
تاكلي:       عشان بقا لبسك غيري رووحي طب  لميس
ماشي:  مالك
فيروز       صوت علي ذكرياته من فاقت  .ومالك
حفيدتي:      مريم علي سلمي تعالي مالك  فيروز

  : مريم     ياانسه ازيك عليه سلمت وراحت ببتسامه  مالك
بيكي:   وسهال اهال  مريم
شلتهم              من اال نور صحب دها خالد خطيبها خالد وكان رن مريم تليفون وفجاء
الثالثه:        وال ساعتين انام بقا فوق طالعه انا  مريم
       : ههههه   ماتنامي قبل خالد علي سلميلي ويبقا ماشي وبخبث بضحكه  نور
ياظريف:  ماشي مريم

نامي:      واطلعي االول افطري اعقدي طب  انغام
نوم:        جعانه دلوقتي انا والله قدره مش بجد  مريم

    : هههههه  حب مكالمات جعانه وال بخبث  محمد
ستها:         حبيبت علي رخامه بقا وهو انت بس ما  فيروز
اذنكم:     عن ونبي بقا قوليلهم  مريم
غرفته     وداخلت فوق طلعت  ومريم
ياحبيبي:  الوو  مريم
واحشتني:  خالد
يارووحي:   اكتر وانت  مريم

القصر:    لسه وال وصلتي  خالد
ياحبيبي:   وصلت اها  مريم

دها:          االوحشني القمر اشوف عشان النهارده عندكم جاي انا ماشي  خالد
       : انام  عايزه عشان بقا سالم ياحبيبي مستنياك ماشي ببتسامه  مريم

هتوحشني:   سالم ماشي  خالد
سالم:  مريم
استني:  خالد

اي:  مريم
بحبك:  خالد

 : اكتر  وانا بكسوف  مريم
نامت        وبعدها دش اخدت وداخلت التليفون قفلت  وراحت
المفضله            صحبتها وبكلم غرفته داخلت ومالك اكل خلصت االسره مالك عند  اما
وخالص:     عايشه اديني ياميار الحمدالله  مالك

       : والله          جدا واحشني انتي يامالك نتقابل عايزيني المهم فيها االهيه من تخرجها وبتحاول صحبتها حال علي بحزن  ميار
واحشني:    اكتر انتي والله  مالك
النهارده:    نتقابل تعالي خالص  ميار
ونتقابل:          فيروز ست من ساعه استاذن احاول كده اشوف معرفش مالك
هتوافق:       اكيد طيبه ست بتقولي دم ماشي  ميار
ياميار:   بقولك طب  مالك
قولي:  ميار
عليه    خبط الباب  وفجاء
بيخبط:     مين اشوف استني طب  مالك
ماشي:  ميار

واتصدامت     الباب فتحت راحت  ومالك
  : نت  ن اا بصدمه مالك

وفتحت      مالك علي خبط الباب  فجاء
  : نت  ن ا بصدمه  مالك
     : ليه  كده اتصدامتي ومالك انا اها ببتسامه  الشاب
بسس:    ب ال ال  مالك

اي:       وال اتفضل هتقوليلي مش خالص اهدي  الشاب
محمد:     يااستاذ اتفضل طبعا ال  مالك
عندها          داخل محمد وشاف معدي كان طبعا ونور داخل  ومحمد

              : ليه   عنها بيدفع محمد عرفت انا كده محمد مع مقضيها وهي قال شريفه فيها وهعملها خبيثه ببتسامه  نور
غرفته     علي وطلع مشي  وراح



مفتوح      الباب سبت ومالك داخل  محمد
الباب          من قريبه واقفه فضلت ومالك سرير علي واعقد  محمد
دلوقتي:    اي عامله قوليلي  محمد
   : محمد       يااستاذ كويسه الحمدالله نور زاي مايكون احسن وخايفه متوتره .مالك
            : ليكي  صديق تعتبرني يعني وممكن بس محمد تقوليلي ورايح هنا من انا ال ببتسامه  محمد
  : محمد     يااستاذ ماشي شوي يرتاح بداء وقلبها  مالك
يامالك:              منك هزعل عشان تاني محمد استاذ متقوليش بس محمد قوليلي بقولك لسه انا  محمد
 : يامحمد  ماشي ببتسامه   مالك

      : والله      حياتي في سمعتها محمد احلي الله وعي وبدون ابتسامته في وسرح  محمد
 : يخليك  الله بخجل  مالك

اي:         وال بتوجعك لسه دلوقتي اي عامله ايدكي طب  محمد
ليها:        مساعدتك علي وشكرا بتوجعني مش الحمدالله ال  مالك
         : صديقك  اكون هتقبلي مش انتي وال شكر بينهم مفيش االصدقاء ببتسامه  محمد
صديقي:       تكون انك يشرفني شي طبعا ال  مالك
قوليلي:                  تعاليلي نور لو حتي بكلمه يضيقك حد اي اي وال تعوزي حاجه اي المهم يعزك ربنا تسلمي  محمد
ماشي:  مالك
     : عليكم   سالم بقا همشي انا يال وقف وقام  محمد
السالم:  وعليكم  مالك
الجميع                    علي وسليموا وسهيله هي عليهم داخلت يارا وفجاء محمد ونور وانغام اعقدها فيروز وكانت الصالون في اعقد وطلع  محمد

والله:     واحشني كلكم اي اخباركم .يارا
 : والله     كويسين نفس غير من وانغام  فيروز
فين:   مريم اومال   يارا

ياحبيبتي:    اوضته في نايمه  انغام
عليه:      نسلم عايزين احنا اصل ماشي  يارا
اووي:      واحشني مريم اصال ياطنط اها سهيله
وتعبانه:         رجعه لسه اصلها بعدين شوفها يبقا معلش طب  انغام

 ونامت
بقا:     هنمشي احنا ياطنط ماشي  سهيله
حاجه:           ماتشربوا غير من تمشوا مينفعش االول حاجه اشرب اعقدوا طب  انغام
منتاخر:          احسن نمشي الزم مهم مشوار ورانا اصل شكرا ال  يارا

ياوالد:   براحتكم ماشي  فيروز
وقفهم       نور فجاء هيمشوا لسه وسهيله  ويارا
لوحدينها:      ثانيه برا عايزك انا يارا  نور

ماشي:  يارا
واقفه        فضلت وسهيله برا وطلعوا يارا اخد  ونور
ماتيجي:     عقبال ياسهيله اعقدي طب  محمد
: ماشي  ببتسامه  سهيله
محمد    جمب اعقدت  وراحت
        : جمبي    اعقدت وراحت منين مكسفتش البنت ادب قلت شوفي انغام ودانه في  فيروز
جنينه     في ومحمد يارا  عند
        : والحاجه     طرطور والانا قايليلي ومش بقا فين رايحه االستاذه دراعه من يارا مسك  نور
    : ياجميله     عليه بتخافي انتي هو خده من ومسكته بضحكه  يارا
    : لوسمحتي   بهزار مش انا يارا وبنرفزه بضيق  نور

بتاعتك:                الحفله عشان لينا لبس نشتري وسهيله انا رايح ياعم شوي اهدا ليه كده اتعصبت انت  يارا
فين:         رايحه انتي االقولك اجي انا الزم ليه ومتقوليش  نور
والله:   هقولك كنت  يارا
               : اذنك   عن خلص حياتك في الزمه مليش بقت اني اظهر صح وتجي ترووحي لما هتقوليلي كنت سخريه بضحكه  نور
طول         علي غرفته علي وطلع جوا وداخل ومشي  وسيبه
بعديها   داخلت  ويارا
 : ياسهيله  يال بضيق  يارا

اذنكم:   عن يال  .سهيله
العربيه    وراكبوا مشيوا  وراحوا
ومضيق:           طول علي غرفته علي طلع نور ماله اي في هو  سهيله
دلوقتي:          اتكلم قدره مش بجد عشان دلوقتي مش بس هحكلي  يارا
براحتك:  ماشي .سهيله
وبزعل           بضيق يغني وبداء جيتار وطلع غرفته طلع نور عند اما
حكايات      معاك خد ماشي وانت  حبيبي
عشناها     اللي والذكري مواضيعنا  وخد
بالمتاهه     قسمناها واالوجاع ارتاحنا  ونبقي



حكايات      معاك خد ماشي وانت  حبيبي
عشناها     اللي والذكري مواضيعنا  وخد
وقفلناها     قسمناها واالوجاع ارتاحنا  ونبقي
بشروطي      تسبيني بس عادي موافقك  ولوهتسيب

موتي     علي ناوي كانك  متتعبنيش
غيب      وبعدها بقلبك ده قلبي  وبدل
مفتوح        كان الباب عشان وداخلت جت يارا  وفجاء
ياحبيبي:    اسيبك مقدرش وانا  يارا

: يارا     عليه وبص جيتار وسيب  نور
وبتغني:       جيتار ومسك هنا القيك عارفه كنت  يارا

        : هنا   من امشي اتفضلي يال بقا االجيبك اي ماشي ضهروا واديها  نور
    : بقا    اعملوا والعندك همشي المش ضهروا من وحضنته   يارا
     : تاني   هقول مش امشي لوسمحتي يارا عنها وبعد  نور
اعقدها                  لسه يارا ولقه الصدر عاري فوق ومن خصره علي لفافه والمنشف وطلع شاور واخد الحمام وداخل  نور
  : اعقدها  لسه انتي بستغراب  نور
     : تصالحني    لما اال همشي ومش ايوه وحضنته منه وقربت  يارا

نفسه:             في حره واحد كل يعني ليه هزعل زعالن مش اصال انا يارا  نور

 
وباسته              ايدها ومسكت عنده راحت ويارا دوالب من لي لبس يطلع عشان مشي  وراح
       : خالص   تاني هعيدها مش عليه حقك اسفه انا الزعل وبتصطنع  يارا
خلص:        زعالن مش وانا دلوقتي سبيني لوسمحتي يارا  نور

كده:            عنيه في عينك طب قلبك من طلع مش كذب انت ال يارا
                : ماانتي    زلي اسهري عايزه ماانتي زاي رووحي عايزه االنتي اعملي خالص زعالن مش قولت خالص يارا عالي وبصوت بعصبيه نور

مش                        يعني دها جديد واي صح اعرف من غير من دها كل بتعملي اصال مانتي عادي عايزه ماانتي زاي حد اي مع اخرجي عايزه
فيها           يهزا وفضل دراعه ومسك كده مش صح االبتستغفلي المغفل  انا
      : اجننت    شكلك انت دها بتقولوا االنت اي وبعصبيه عالي بصوت  يارا

عنده       القوه بااقص بالقلم ضربه وراح   نور
يانور:   بتضربني انت  يارابدموع
الغرفه     من هتمشي وهي  ويارا
استني:  يارا .نور
شافتهم                   مالك وفجاء بس خصره علي ملفوفه والمنشف ورها يجري طلع وهو برا علي تجري وطلعت عليه مردتش ..ويارا

 : كده   اووعي ومالك وزقت  يارا
تحت    علي تجري  وطلعت
استني:   بقولك يارا  نور
برضوا    عليه ترد  ومردتش
ناقصكي:       هي تانيه انتي هنا االجيبك اي نور

      : عايزك     ستك كلم اقولك جايه كنت انا التانيه ناحيه وشه ودارت  مالك
جايه:   قوليله ماشي .نور

بعض                      عين في يبصوا واعقدوا برقبته اتعلقت وهي خصرها من ومسكه لحقها نور بس هتقع وكانت اكعبلت فجاء تمشي جايه ومالك
اووي        جميله عيونك الله تفكيره في مالك  لفتره
بهذا                      خليكي من سبحان وجه في تجميل مساحيق ماتضع غير من كده جميله واحده اشوف مره اول الله سبحانه تفكيره في ونور
وبيقول      عليهم جاء حد وفجاء  الجمال

 
: يامالك           كده تكوني ماتوقعتك عمري الله استغفروا دها بتعملوا االنتوا  اي

عنه      وبعدت تفكيره من وفاقت  مالك
 : اانا  اانا بتوتر مالك

: يامالك           كده ماتوقعتك عمري العظيم الله استغفروا دها بتعملوا االنتوا  اي
 : انا      انا عنه وبعدت تفكيره من وفاقت مالك

: اي   انتي
ستك:                       كلم بتقولي جايه مالك لقيت وفجاء مني زعالنه ماشيه كانت عشان يارا وراها اجري طالع كنت انا امي يا هقولك انا نور

ماتوقع             قبل مسكتها رواحت هتقع كانت بس هتمشي كانت وهي جاي قولتلها  فاانا
عنها         بيدفعها عشان نور من ومصدومه مزهوله واقفه  مالك

يال:                     وانتي يال تحت ستك وكلم بسرعه والبس بس المنشفه وحطت كده عارين واقف ماانت بدل حاجه البس ادخل يال ماشي انغام
الغدا     نعمل تحت ننزل  يامالك

يال:  ماشي  مالك
العماره       في شقه في اخر مكان  في
ياحبييتي:    مالك بقا قوليلي  الشاب



           : التاني  عليه ايده يرفع يبقا عشان لندمه والله بالقلم ضربني ياحبيبي نور بضيق  يارا
ليه:          عليكي ايده رفع دها الحيوان وقوليلي كده بس اهدي  الشاب
حاجه      كل ليها تحكي وبدات   يارا
الحصل:   كل دها  يارا

      : قالها  كلمه كل في حق عنده ما بضحكه  الشاب
    : معها  واقف التاني انت هو بضيق  يارا
تبوظ:                 بتاعتنا الخطه ويبقا ياحبيبتي فيكي مايشكش عشان تقوليلوا المفروض انتي بس والحاجه معها واقف مش ال  الشاب
ياحبيبي:                   عليه ايده يرفع حد حياتي في مره اول انا بالقلم يضربني رايح اصالحه طالعه كنت ماانا ماشي ايوه  يارا

       : حاجه  اي اعمل يارووحي بس انت خاطرك عشان ببتسامه  يارا
وابسطيني:         كده حلوه حاجه البسي قومي طب والله بحبك  الشاب
  : وارجعلك   ثانيه ماشي ميصه بضحكه  يارا

فيروز   قصر  في
عليهم          جاء نور فجاء ومحمد هي صالون في اعقد  فيروز

اي:    عايزه ياستي نعم  نور
ونتكلم:    االول بس اعقد  فيروز
    : ياستي   طيب همشي انا طب واقف قام  محمد
االثنين:         انتم عايزكم اصال انا التاني انت اعقد ال  فيروز
اعقدوا   ونور  محمد

: اي  ونور  محمد
مالكم:   بقا قوليلي  فيروز
 : ازي  مالنا بستعبط  نور
ليه:               بعض مع بتكلموا ومش بعض متجانبين وانتوا الصبح من ومالكم اي في يانور متستعبطش  فيروز
حاجه:   ياستي مفيش محمد
مزيفه:            ابتسامه ليها ابتسام وراح يامحمد كده مش ياستي حاجه مفيش ايوه  نور

                  : كده    مش ابدا بعض من نزعل ومنقدرش واخويا حبيبي نور دها بعض من نزعل نقدر احنا هو ياستي ايوه نور ابتسامته بنفس محمد
 يانور
جوا:     من نور ياقلب اها  محمد
بعض:                 علي مصبحتوش حتي انتوا دها بعض مع ليه الصبح من بتكلموا مش وهو انت يابكاش طب  فيروز
يامحمد:                كده مش يعني عليه اصباح ضروري مش يعني بعص مع الوقت طول مااحنا ياستي عادي  نور

قلبي:    ياحبيب كده اها  محمد
بعض:             من زعالنين مش االنتم اطمنت دم شوي اريح هقوم انا طب ماشي  فيروز
 : ياستي   ماشي ببتسامه ونور  محمد
غرفته               داخلت واحد وكل ومشيوا بغصب بعض علي بص ومحمد نور فوق طلعت مافيروز  واول
عليه              بترد مش ويارا مره كذا يارا علي ورن غرفته في فوق طلع  نور

 
       : اووي   صعب زعلها دي البنات العظيم الله استغفر بضيق ونفخ  نور
عليه       رددت ويارا تاني يارا علي  ورن
   : اووي   فكره علي واحشتني وبحب بحنيه  نور
      : يانور   ونبي تقولها بالش ضحكتني ههههه واحشتك سخريه بضحكه  يارا
           : عليكي  ايدي رافعت عشان اسف انا عليه حقك مني زعالنه انك عارف بهدوء  نور
                   : وكمان    يانور عليه ايده يرافع حد حياتي في مره اول انا دها يانور بالقلم ماضربتني بعد يانور اي عليه حقك بتعيط انها وبتمثل يارا
يانور         انت منك تيجي عليه ايده يرافع ماحد  يوم

            : ياحبيبتي    عليكي ماتترفع قبل ايدي تتقطع كانت ازي كده عملت معرفش انا اسف حبيبته علي بزعل  نور
   : ياحبيبي   عليك الشر بعد الخوف وبتمثل  يارا
سامحتيني:   خالص يعني  نور

ال:     وال االول اصلحك هافكر  يارا
   : صح   صالحتيني خالص يبقا رجوليه بضحكه  نور

ياحبيبي:             دنياتي في حاجه كل انت دها يانور منك ازعل اقدر انا هو  يارا
 : وربي  بحبك بحب  نور
فيك:   بموت وانا  يارا
وبغني:           جيتار مسك ااالنا متاكده كنتي ليه بقا قوليلي طب  نور
وبالغني:            جيتار في غاليلك بتشفي حد من وبتزعل بتضيق لما عارفه عشان  يارا

    : بقا  وحفظني متابعني انتي دها بخبث  نور
يعني:      مين هتابع لومتابعتكش اومال طبعا  يارا
يويو:   وربي قلبي  نور
شاور:       اخد عشان بقا هقفل انا طب  يارا
سالم:   ياحبيبتي ماشي  نور
يتفرج             واعقد فيلم علي الشاشه وشغال الصالون في تحت اعقد ونزل معها  وقفل



بتخدمهم                      كانت طبعا ومالك فقط وعمر وخالد نور وكان بيهم الخاص المنزل في وبيسهروا بتاعته شله جاب ونور خير علي اليوم وعد
ايدها          مسك خالد بس هتمشي ولسه العشا ليهم جبت ومالك
اووي:            حلوه انتي عشان االكل علي نفسنا وتفتحي معانا تعقدي اريك اي  خالد

 
              : عايزه     انتي مبلغ اي وهنديكي تبسطينها كمان وانتي هنبسطك واحنا انتي ياجميل معانا خليكي اها الخلف من حضنه وقام  عمر
         : حاجه     اي وال فلوس عايزه مش انا عني ابعدوا لوسمحتم عمر عن وبعدت بخوف  .مالك
        : فلوس       عايزه مش دام ليه هنا الخادمه بتشتغلي اومال خصرها من بايده وحواطه جمبيه واقف  خالد

                 : ولوسمحتم   بقا عني وابعدوا وحرام ال دها عليه بتعرضوا االنتوا لكن حالل وفلوس شريفه شغالنه بشتغل انا وبتوتر بخوف مالك
 عدوني
         : دي    االلبسها الطرحه واخلعي ارقصيلنها ويال يامالك هعنديكي مش ال اقصده واقف وجه  نور
اقصده           واقف جه نور تفتحوا عشان الباب ناحيه وبتقرب بخوف  مالك
  : ونبي  اووعي لوسمحت بخوف  .مالك
الباب:           افتحلك وانا واتبسيطنها لينا ترقصي بشرط بس عديكي تؤ تؤ  نور
وبتبكي          بقاومه وهي الطرحه ليها يقلع وبيحاول ليها جاء وخالد

        : عني    بعيد يبعد وخليها امشي خليني بترجك نور استاذ نور علي وبتبص  مالك
   : االول   عليه االقولتلك اعملي شيطانية بضحكه  .نور
ظهرها         علي بطولها انفرد وشعرها الطرحه ليها اقلع  وخالد
      : ياعمر  كده مش اووي جميل شعرك الله بنبهر  خالد

اكتر:         ليها انشدت كده انا ياخالد فعال اووي جميل  عمر
هيبوسه            لسه وخالد الحيطه في ماخبطت لحد بتعبد وهي منها بيقرب  وخالد

عني      :         بعيد يبعد خلي بس نور يااستاذ ارقص موافقه نور علي وبصت عالي بصوت  مالك
   : ياخالد  عنها ابعد خالص بضحكه  نور

            : ليها    الواحد بتشد غربيه حاجه فيها دي البت بجد يانور ابعد قدر مش منها بيقرب ولسه  خالد
ايده         من مالك وشد عنها بعيد بعده وراح  نور
ارقصي:  يال  نور
       : ارقص  بعرف مش انا بس ششي ما م بخوف  مالك
فيكي:         عيزينوا االهما يعملوا وعمر خالد اخلي لما حاولي  نور
     : البسها  الطرحه اجيب عديني طب خالص بخوف  مالك

ونزل:                      االفوق من شقه في فوق طلع ونور حاجه ليكي هجيب ماترقصي قبل كمان واستني الطرحه غير من كده هترقصي ال نور
حاجه    ايدها في وجيب

        : يال  بيها وارقصي والبسيها دها لبسك غيري ديه امسكي ببتسامه  نور
احمر     لونه راقص بدلته  وكانت

    : دي       هلبس مش ال ال منه وبخوف االقدمها البس من بصدمه  مالك
بتعملوا:        كنت االنت كمل تعال خالد متلبيش براحتك  نور

        : فين  الحمام هو ونبي خالد وبالش البسها هات خالص بخوف  مالك
         : بسرعه  يال حمام في هتالقي فوق من شقه اي ادخلي ببتسامه  نور
: ماشي   منه واخدتها  مالك
نزلت         شويه وبعد وغيرت الحمام وداخلت فوق طلعت  ومالك

نور     :   يااستاذ خلصت فوق من سلم وهي  مالك
بصدمه      عليه بصوا وخالد وعمر  نور

 : دها  اي بصدمه  نور


