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 رواية ملكة االسد

 ادخلي يالا 

 ملك بعيط. ونبي روحني وانا هشتغل واللهي وهدفعلك فلوس اللي اخدها جوز اميي بس روحني

 يالا بق ادخلي وكفاية عيط

 ملك. طب م. مش حرم عليك. تتجوزني وانا قد بنتك. طلقني ونبي

 هشام بضحك. هههههههه. اطلقك ازاي بس. هو انا كنت اتجوزتك

 .ملك بعيط اكتر. يعني انت ه تخليني اعيش هنا من غير جواز

 هشام مسك ايدها. اهديي. انت اتجوزتي فعالا بس مش انا اتجوزتي ابني

 ملك ببراءة. بس انا مش عايزه اتجوز ممكن امشي

 ي الوحيده اللي هتقدري ههشام ف نفسه. انا عارف اني بظلمك بس انت

 تساعدي ابني 



 هشام. ملك خالص انتي اتجوزتي وانتهى الموضوع

 هشام بصوت عالي. أسد. أسد

 ومالمحه القوه والجذب  بهدوء نزل ع السلم بي جسم القوي وطول

 أسد بهدوء. ازيك يابابا عامل ايه

 هشام. كويس عامل اي انت. مش نوي ترجع تعيش معيا بق

 بس فجأه. مين معك أسد كان هيرد

 هشام بهدوء. ديي ملك مراتك

 أسد دخل ف نوه ضحك. هههه بجد مراتي. احنا هنهزر والا ايي

 هشام. بس انا مش بهزر ملك مراتك ع سنه هللا ورسوله

أسد بصوت عالي. يعني ايي الكالم داا شايفني عيل صغير علشان تروح تجوزني من غير ما اعرف ثم اكمل 

 الرخيصة اللي وفقت على كدهبقسوة. ومين بق 

 عند ملك عيونها دمعت

 هشام. أسد. احترام نفسك. انا عملت كده علشان مصلحتك انت محتاجها

 ودي مش هتكون الزمني ف حاجه  أسد. انت عرف كويس اني سرير دايما في واحده

 هشام بغضب. اسسسسد

 أسد. انت عرف اني مجيش بصوت العالي . ودلوقتي اتفضل

 ل فينهشام. اتفض

  النهارده فرحي وال ايي محتاج اكتشف مراتي براحتي  أسد بوقحه. أيي هو مش

 ملك اول ما سمعت الكالم داا فضلت ترتعش وفضلت تبص ع هشام بخوف

 هشام. انا هفضل هنا

 أسد. ايي هتعمل فيها ابو العروسه وتستنا تتطمن عليها والا. اتفضل يابابا

 معك كلمتين هشام. أسد روح المكتب عايز اتكلم

 أسد نزل بهدوء بس وهو مشي خبط ف الطربيز

 هشام بخوف. حاسب

 أسد بجمود. متخافش اويي كده

 أسد دخل المكتب وملك كنت بتبص عليه



 هشام بهدوء. هو مش بيشوف

 ملك حطته ايدها ع بوقها بصدمه

بس دا ابني الوحيد هشام بحزن. حصله حادثة علشان كده. هشام مسك ايدها. انا اسف انا عرف اني بظلمك 

 انتي الوحيده اللي هتقدري تساعدي وتكوني معا

 ملك بعيط. مش هعرف صدقني انا أضعف م اني اعمل كده انت متعرفنيش كويس

 هشام بنفسه. إنتي البنت الصح. اللي هتخلي األسد يهداا. انتي الوحيده اللي هتمسحي القسوة كلها

 ا عايز ابنيهشام لملك. صدقني تقدري. حاولي ارجوكي ان

 

 رواية ملكة االسد

 أسد دخل المكتب وملك كنت بتبص عليه

 هشام بهدوء. هو مش بيشوف

 ملك حطته ايدها ع بوقها بصدمه

هشام بحزن. حصله حادثة علشان كده. هشام مسك ايدها. انا اسف انا عرف اني بظلمك بس دا ابني الوحيد 

 انتي الوحيده اللي هتقدري تساعدي وتكوني معا

 بعيط. مش هعرف صدقني انا أضعف م اني اعمل كده انت متعرفنيش كويس ملك

 هشام بنفسه. إنتي البنت الصح. اللي هتخلي األسد يهداا. انتي الوحيده اللي هتمسحي القسوة كلها

 هشام لملك. صدقني تقدري. حاولي ارجوكي انا عايز ابني. ثم اكمل بسرعه. انا هساعدك بس حاولي

 شافت هشام بيتحيل عليها. ماشملك ببراءة لما 

 هشام بفرح. اطلعي انتي دلوقتي. وانا هتكلم معاا

 هشام بصوت عالي. يا صفية. صفيه

 صفيه الخدامه. نعم يباشا

 هشام. وصلي الهانم االوضه بتاعت اسج بيه

 صفيه. تحت امركك. اتفضلي

  ملك طلعت معها االوضه ودخلتها

  ملك بصت ع االوضه با اعجبب

 مم حلوه اويي بس كلها ب األسود دا عبيط دا وال ايملك. ممم



  تحت

 هشام دخل المكتب بهدوء القه أسد ريح جي فيه

 أسد بغضب. كل دااا

 هشام. اسسد احترام نفسك انت بتكلم ابوك. صوتك داا ميعلش تاني

 اسد. ايوه بكلم ابوه اللي رح جوزي من غير مع أعرف كأني عيل صغير قدمه

 ....هشام. انا كنت خاي

 اسد وهو بيقوم. امشي يابابا امشي

 اسد سابه وطلع وهشام فضل يبص عليه بحزن

 أسد دخل االوضه زي الصاروخ

 أسد بصوت عالي. تعالي هنا

 ملك قامت بخوف من ع السرير وقربته منه

 أسد اوى ما حاس انها قريبه منه مسكها من شعرها

 ديياسد. وانتي بق يروح امك اخدتي كمان علشان الليله 

 ملك بدموع. واللهي مخدتش حاجه

ثم اكمل بيراءه. انا اصالا مش بحبك وانت شكل يخوف ثم اكمل. هو انا مش هكدب واقول انك وحش بس انا 

 عايزه امشي ممكن تمشني وانا مش هجي هنا تاني

 .أسد سبها بصدمه

ول. ويويلك منى لو أسد. انتي خالص مش هتمشي من هنا انتي دخلتي عرين األسد وانا هربيكي من اال

 مسمعتيش الكالم

 أسد سبها ودخل الحمام. وهي لسه وقفه مكانها بخوف

 بعد شويه خرج أسد وهو بيلف الفوطه ع وسطه

 أسد بسخرية ف نفسه. ها اكيد هتعمل نفسها مكسوفه دلوقتي كأني اول راجل تشوفه كده

 ملك بصوت عالي. اللله

 ي طلعتهم ف بطنك كدهملك قربت منه اويي. شكلها اويي وانت ازا

 اسد بستغراب. اي دول

 ملك حطته ايدها ع صدرو وبعدين فضلت تحركها نزول ع بطنه وهي بتقول. دول انا مش عندى ليه



 اسد فضل وقف مصدوم من حركتها وحس أن جسمه سخن من حركتها

  اسد بغضب وهو بيشل ايدها. ابعدي يحيوانه ازاي تلمسني كدة

 

 الهدوم ولبس وخرج بهدوءأسد دخل االوضه بتاعت 

 أسد. انتي فين

 ملك. هنا

 أسد قرب منها. اقل*عي

 ملك بخوف. ل. ليه

 أسد بصوت عالي. اخلصي

 ملك قلعت بدموع

  أسد قرب منها وحط ايده ع جس*مها يشوفها قلعت والا الء

  ملك اتكسفت وحاولت تبعد عنه

 وزي ما أنتي كده أسد بعد عنها ورح نام ع السرير وشغل التكيف. نامي ع االرض

  ملك. بس. بس

  أسد بغضب. بس أيي اللي اقوله يتسمع انتي فاهمه

  أسد نام

  وملك نامت ع االرض وفضلت تعيط

  بعد مده ملك قامت وقربت من أسد. ا. انت

  .....أسد

 ملك جبت القميص بتاع أسد ولبسته وقربت من السرير. ونامت ع اطرف

 دري واكيد مش هيعمل حاجهملك. انا بعيده عنه وهقوم بكره ب

 تاني يوم الصباح

 أسد قام وهو حاسس بحاجة ع جسمه

 أسد مد ايده يشوف ف القه جسم ناعم ودفي أسد بق يحسس ع جسمها

 بس مره واحده قام بغضب. انتي يحيوانه



 ملك قامت بسرعه وخوف. ن. نعم

 أسد وهو بيمسها من شعرها. مين قالك تنامي جانبي

  اللهي الجوا كان برد اويي مش هعمل كده تانىملك بدموع. اسفه. و

 أسد كان لسه هيتكلم بس

  الخدامه. أسد باشا. استاذ هشام تحت ومستني حضرتك

  أسد. خالص امشي انتي

  أسد. تعرفي لو عرفت انك مشتركة مع هشام بيه ف اللي بيحصل دا انا هقتلك

  أسد زقها رحت وقعت ع االرض جامد

  ورايا أسد. خمس دقايق وتنزلي

  أسد نزل وأول ما هشام شافه

  هشام. هي فين يا أسد

  أسد ببرود. هي مين دي يابا

  هشام بغضب. عملت فيها ايي يا أسد

  أسد. ديي مراتي مش كده وال ايي واعمل فيها اللي انا عايزه

 ....هشام.ان

  هشام القه ملك نزله من ع السلم بهدوء

  هشام قرب منها. عامله ايه

  من أسد. ك. كويسه ملك بخوف

 

 ملك بخوف من أسد. ك. كويسه

 هشام. عملك حاجه قولي متخافيش

 أسد بسخرية. ايي يبابا حد قالك اني هاكلها ثم اكمل. انت عرف لو عملتلها حاجه كان زمانها دلوقتي فين

  ملك بصت ع هشام بدموع

 هشام. أسد كفايه كده

 أسد قام ببرود. بعد اذنك هروح إفطار



 اهدي هو مش هيعمل حاجه واهو مشي اهوهشام. 

 .ملك بعيط. انا عايزه امشي خدني معك ونبي دا كل شويه يشدني من شعري وبيخلني انام على األرض

 هشام بزعل. لو قولتلك علشان خاطري. ارجوكي فتره بسس وهو هيتغير

 ملك بخوف. بس

 ع. يالا تعالي نروح نفطرهشام بسرعه. متخافيش أنا هكون معكي علطول ثم اكمل مغير الموضو

 ملك رحت مع هشام القت أسد قاعد ع السفره بيفطار

 هشام قاعد اول ما ملك قربت من الكرسي

 أسد. انتي هتعملي ايي

 ...ملك. ك. كن

 هشام. ف ايي يا أسد هتقعد علشان تاكل

 اسد. تروح تاكل مع الخدامين مش هنا. يالا غوري ع المطبخ

 ش جعانهملك بعيط. الا شكرا. انا م

 ملك طلعت ع فوق علطول

 هشام. انت ازاي تعمل كده

 أسد. مراتي واعمل اللي انا عايزا

  هشام بغضب. خالص انا هخدها معيا لو انت مش عايزها

أسد ببرود. اسف يا هشام بيه هي مش هتخرج من هنا لحد ما اعرف هي مشتركة معك ف الحكايه دي والا 

  .الء. وهي وحظها يا تعيش يتموت

  أسد قام بهدوء من ع االكل وطلع براحة ع فوق

 عند ملك كنت بتعيط ع السرير

  مره واحده أسد فتح الباب

  أسد. قربي هنا

  ملك قربت بدموع ومره واحده قلم نزل على وشها

  خلها وقعت في األرض

  أسد. أياكي اقول حاجه ومتسمعيش كالمي يا زباله

  ملك بدموع وخوف. ح. حاضر



 مام وبعد شوي خرج ورح يلبسأسد دخل الح

أسد قبل ما يخرج من االوضه. انا رايح الشركة لو سمعت انك خرجتي من االوضه ديي ه تصدقني هخليكي 

 تتمني الموت

 

 ملك قامت من ع االرض

 ودخلت الحمام بصت ع خدها بدموع مره واحده انهرت وفضلت تعيط

 عند اسد

 .كان ركب العربيه

 اسد. اطلع على الشركه

 شويه وصلوا بعد

 اسد نزل بهدوء ودخل بثقة وغرور

 موظف بصوت وطي. حتى وهو كده مغرور ومحدش قادر يتكلم معااا

 موظف تاني. اسكت احسن يمسعك وانت عرف بيعمل ايي

 اسددخل مكتبه وفضل يحسس علشان يقعد

 ف الوقت دا دخل مراد

 مراد. اساعدك

 ي يعنياسد بعصبيه. ايي خالص مش ه قادر اعمل حاجة لوحد

 مراد. اسد انت عرف ان مش قصدي كده

 اسد. خالص يا مراد اقفل ع الموضوع داا

 مراد. عمي كلمني النهارده وقالي ع اللي حصل. هتعمل ايي

 اسد بشر. هندمها ع كل دقايق هتفضل فيه معيا

 مراد. أسد مش كده حرام عليك هي مش نرمين

 فاهم. إياك يا مراد الني ساعتها هنسي انك صاحب عمرييأسد قام بغضب. إياك تقول االسم داا تاني انت 

 مراد. خالص اهدا. ممكن تروح تستريح

 أسد. الا انا عايز واحده ابعتهلي ع شقه الزمالك

 مراد ييأس. تاني يا أسد



 أسد. مراد اخلص

 مراد. هتروح هتالقها هناك. تحب اساعدك

 أسد قرب منه ومره واحده ضربه ب البوكس ف وشه

 رية. ساعد نفسك األولأسد بسخ

 أسد خرج من المكتب

 ***** مراد جوا. ااه يا ابن

 أسد خرج من الشركه وركب العربيه

 أسد. اطلع على شقه الزمالك

 السوق. تحت امرك يا اسد بيه

 بعد شويه اسد وصل وطلع الشقه

 أسد دخل بهدوء

 البنت. أسد باشا نورت

 أسد. اخلصي

 البنت قربت من أسد وفضلت تحضن فيه

 مره واحده أسد زقها ع السرير

....... 

 ووقفت تحت المياه بهدومها وبعد شوي خالصت  عند ملك قامت من ع االرض

 ملك خرجت من الحمام. انتي غبيه نسيتي انك معندكيش هدوم

 ملك قلعت هدومها ورحت جبت قميص من عند أسد. كده. كده هو مش هيعرف

 ملكت األسد

 

 بليل أسد قام من النوم

 البنت اللي جانبه ولمس

 أسد طلع التلفون. الو ابعت حد ع شقه الزمالك يرمي الزباله دي قدام ايي مستشفي

 أسد قام لبس ونزل ركب العربيه وخله السواق يطلع ع الفيالا



 أسد وصل الفيال وبعد ما دخل وهو مشي خبط ف الكرسي

 اسد بعصبيه. صفيه. يا صفية

 صفيه. نعم ي اسد باشا

 ايي اللي جاب الزفت داا هنا مكنش موجود الصباحأسد بعصبيه. 

 صفيه. احنا اسفين يا اسد باشا آخر مره

  أسد شال الكرسي ورمه بغضب. غوري من هنا

  أسد طلع ع فوق بتعب

 وأول ما دخل القه االوضه هاديه

 أسد دخل براحة وكان بيحط ايده ع السرير لحد ما لمس رجلها واد اي كنت ناعمة

 بغضب. انتي يا زبالهأسد اتكلم 

 ملك صحيت من النوم بخوف. ن. نعم

 أسد. هو انا مش قولتلك تنامي ع االرض

 ملك. ا. ايوه. اسفه. مش هعمل كده تانى

 اسد سبها ودخل الحمام ياخد دش

 بعد شويه أسد خرج وهو بيلف فوطه حولينا وسطه

 أسد دخل لبس وقبل ما ينام. يالا اعملي زي امبارح

 ملك بدموع. بس

 أسد. اخلصيي

 ملك قلعت ونامت ع االرض

 أسد نام وملك كمان

 بليل

 ملك قامت لما القت الجوا برد

 ملك بدموع. معلش يملك استمحلي لو روحتي نامتي جانبه هيضربك. البسي القميص وخالص

 ملك لبست القميص بتاع أسد تاني ولسه هتنام رح النور قطع

 ملك بخوف. ا. اسد. بيه



 أسد. بيه

 قامت بخوف ونامت جانبه ع السريرملك 

 ملك. لحد ما النور يجي بس

 بعد شويه كنت ملك راحت ف النوم

 تاني يوم الصباح

 أسد صحي بدري القه حاجه ع جسمه

 أسد غمض عينه بغضب

 أسد حاول يزقها

 بس ملك كنت بتقرب اكتر وتتدخل جوا حضنه اكتر

 ملك. بس بق الجوا برد

 أسد فضل ثابت مبيتحركش

 رك ايده ع جسمها بس مره واحده قام بغضب من اللي بيعملوا. انتي يبتأسد ح

 ملك صحيت بسرعه. ن. نعم

 أسد. انتي مبتسمعيش الكالم ليه يحيوانه. هو انا مش قولتلك تنامي ع االرض

 ملك بخوف. واللهي كنت نايمه. ب. بس النور قطع وانا خافت ونامت ع السرير مش هعملها تاني خالص

. مبالش شغل الستات داا معياا نور ايي اللي قطع ايي فاكرني عيل قدمك النور مبيقطعش هنا يروح أسد بعصبيه

 امك

 ملك. واللهي هو دا اللي حصل

 .أسد..انتى

 الخدامه. أسد بيه. هشام باشا تحت

 أسد بعصبيه. امشي انتي. مش هنخلص بق من هشام بيه كل يوم

 .وضه فاهمهأسد. انتي خليكي هنا اياكيى تتحركي من اال

 ملك. فاهمه. فاهمه

 أسد نزل تحت

 أسد. اهالا يابا. بيقت تشرفنا كل يوم يعني. مبوحش بسرعه كده

 هشام مردتش عليه وكان بيبص ع السلم



 أسد بهدوء. مش هتنزل

 هشام. ليه عملت فيها ايه

  ملكت األسد

 

 هشام. انت عاملت فيها ايه

 أسد. مراتي اعمل فيها اللي انا عايزو

 .بصوت عالي. أسد انت عملتها أييي انطق هشام

 أسد. اعمل اللي انا عايزو هي خالص بقت مالكي

 هشام. خالص مش عايزها طالقها وانا هخدها وهمشي ومش هخليك تسمع عنها تاني ابداا

 أسد. الا ما هو الموضوع عجبني قول بق تحدي أو عند. بس هي مش هتمشي من هنا غير لما اقول

 ين افهم بق حرام عليك هي مش هتستحملكهشام. هى مش نرم

أسد بصوت عالي. هششام بيه ياريت تاخد بالك انت بتقول ايي كويس. واالسم داا انا مش عايز اسمعه ف بيتي 

 والوسخه اللي انت جيبها علشان تمثل عليه انا هعرفها مقامها

 ه كنت ماتت بسببكهشام بحزن. انت غبي يا اسد. انت مستحيل تكون ابني ولو مامتك كنت عايش

 هشام مشي واسد قاعد يكسر ف كل حاجه

 أسد بعصبيه. صفيه

 صفيه. ن. نعم

 أسد. كل اللي ف الفيال يمشوا مش عايز حد من الخدامين هنا النهارده

 صفيه. تحت امركك

 صفيه دخلت المطبخ بسرعه واتصلت على هشام . الو

 هشام. في اييي يا صفية

 ا خايفه يعمل حاجة ف الهانم الصغيره دا متعصب اوييصفيه. اسد بيه قالنا امشوا ان

 هشام بخوف. طب سالم

 هشام اتصل على مراد. الو يا ابني

 مراد. اهال ازيك يا عمي

 هشام. مراد روح الفيال لي أسد بسرعه ارجوك



 مراد. في أييي

 هشام قالو كل جاحه حصلت

 مراد طلع من الشركه بسرعه وطلع ع الفيال

 عند اسد

 الوضه بعد ما الخدامين مشيواطلع 

 سمع صوت عيط

 أسد قرب منها لحد ما وصل عندها ومسكها من ايدها. بتعيطي ليه

 ملك بدموع. انا خايفه انت بتكسر وتزعق تحت

 أسد حضنها. خالص مفيش حاجة اهديي

 أسد بق يحضنها جامد

 ملك بخوف. انت بتعمل اييي

 أسد مره واحده قطع هدومها من فوق

 وعيط. ا. انت بتعمل اييي ابعد عنيملك بخوف 

 أسد نزل ع رقبتها وفضل يبوسها بعنف ويحرك ايده ع جسمها

 ملك كنت بتعيط وخايفه اوي

 بس اسد سمع صوت تحت

 أسد زقها ع االرض وخرج يشوف في اي تحت

 ملك قامت بخوف وهي بتحاول تخبي جسمها

 أسد نزل القه مراد موجود تحت

 هأسد. خير هو قالك بسرعه كد

 مراد. هو مين

 أسد. هو مين. مممممم. طب نعم ممكن افهم سر الزياره السعاده ديي

 مراد. احم. يعنى كنت جعان ف. ف قولت أجي اكل عندك

 أسد قرب منه. مراد

  مراد بخوف. ايي هتعمل ايي. انا وشي وجعني من المره اللي فاتت. يالا بق وعايز



 اتعرف ع مرات اخويا

 من هنااأسد. الا ويالا امشي 

  مراد. الا انا اقعد ع قلبك لو عملت ايي. وفي موضوع عايز اكلمك فيه هستنك ف المكتب ماشي

 أسد طلع فوق ودخل االوضه

  أسد. خمس دقايق وتكوني تحت

 

 أسد طلع فوق ودخل االوضه

 أسد. خمس دقايق وتكون تحت ف المطبخ بتعملي االكل فاهمه

 ملك. فاهمه

 أسد نزل دخل المكتب

 خير أسد.

 مراد. احم ف عمليه بتتعمل ف امريكا والدكتور كلمني النهارده مش ناوي تروح بق

 أسد بعصبيه. هتفضل تتكلم ف الموضوع دا كتير

 مراد. أسد انت صحبي وانا عايز مصلحتك. انا مش فاهم هتخسر ايي

 أسد. مراد. اسكت انا مش عايز اتكلم ف الموضوع داا

 ت المطبخ القت االكل جاهز بس جاهزت السفرهعند ملك لبست هدوم تانيه ونزل

 مراد واسد فضلوا يتكلموا كتير وبعدين خرجوا

 مراد اول م خرج. بسم هللا اللهم ما بارك ايي الجمال داا

 أسد بستغرب. في ايي

 مراد. مين الحوريه ديي يا اسد

 أسد. ملك

 ملك بخوف. ن. نعن

  مراد. انتي ملك

  أسد. اطلعي ع فوق

  تطلع لكنملك كنتي هت



  مراد. خليكي. ايي يا اسد خليها تأكل معنا

  مراد قال كده لما شاف ملك جسمها صغيف

  أسد. الاا ع فوق

 مراد. أسد خالص حرام عليك دي جسمها صغيف خالص

  أسد بعصبيه. انت مالك

  مراد. عندك حق. انا مشي

  مراد كان هيمشي

  أسد بضيق. مراد. خالص هخليها

  عرف ان أسد بيحبه اويي وهيوفقمراد ابتسم ألنه 

 أسد وملك ومراد كانوا قاعدين بياكلوا ف هدوء

  .مراد. احم. عندي عندك كام سنة

 20ملك بخجل. 

  10مراد. اللى يشوفك يقول عندك 

  مراد فضل يتكلم مع ملك ويضحك معها كل دا واسد قاعد ساكت  

  ملك بضحك. انت دمك خفيف اويي

 مراد بغرور. عارف

  شويه خلصوابعد 

  مراد. أسد عايزك

  أسد. ع فوق

  ملك طلعت بسرعه

 مراد . انت مجبتلهش هدوم

 .أسد. ليه

 مراد. اصلها لبسه هدومك

 أسد. افتكر لما قطعلها الهدوم

 مراد. اي رحت فينن



 أسد. الا مفيش

 مراد. طب انا مشي. وأرجوك براحه عليها دي شبه األطفال ف كل حاجه ف كلمها وتصرفاته

 اد مشي واسد طلع فوق وأول ما دخل. تعالي هنامر

 ملك. نعم

 أسد مسكها من درعها. ايي مراد عجبك اويي كده

 ملك ببراءة. الا داا انت احالا منه

 أسد سكت مكنش متوقع انها هتقول كده

 أسد بفضول وهو عايزها تمدح فيه . بجد

 ملك. اه واللهي. وعينك

 لها عيني يا زبالهمره واحده أسد فاق وضربها بالقلم. ما

 ملك بخوف وعيط. مالهاش. مالهاش

 أسد مسكها من شعرها. قولي كنتي هتقولي ايي

ملك بعيط. واللهي مالهاش ا. ن. انا كنت هقول أن لونها حلو ب. بس بتخوف لما بتتعصب واللهي مكنتش 

 هقول حاجه تانى واللهي

 أسد سبها. امشي

 ملك مشيت بسرعه

 .أسد دخل الحمام ياخذ دش

 أسد تحت المياه. مالك. اوع تكون بتفكر فيها مستحيل تفكر في واحدة ست تاني فوق يا اسد

  أسد خرج

 

 ملكت األسد

 أسد خرج وهو بيلف فوطه حولينا وسطه وخرج دخل لبس وخرج

 أسد. انتي

 ملك. نعم

 أسد. نامي

 أسد نام على السرير



 ملك بخوف. اقلع

 أسد بهدوء. الا نامي زي ما انتي

 بصتلو. ونامت ع االرضملك 

 بليل أسد فضل صحي مستنيها تقوم وتنام جانبه

 أسد. نام انت بتفكر ف ايي

 أسد حاول ينام معرفش

 أسد قام شالها بهدوء وحطها على السرير واخدها ف خضنه

 ملك كنت بتتدخل في حضنه اكتر وتتمسح فيه زي القطط

  أسد نام علطول

  تاني يوم الصباح

  القت نفسها ف حضن أسد ملك قامت من النوم

  ملك حاولت تقوم بخوف

  حاولت تتحرك معرفتش

  أسد صاحيى من كتر الحركة

  أسد بعصبيه. فى ايي

  ملك بخوف. واللهي انا كنت نايمه ع االرض. ونبي بالش تتضربني

  أسد. قومي جهزلي الحمام اخلصيي

  .ملك قامت بسرعه دخلت الحمام

  أسد فضل قاعد ع السرير

  لنفسه. ازاي عملت كده. أسد فوق بق فوقاسد 

  ملك بصوت واطي. انا خلصت

  أسد دخل الحمام اخد دش وخرج

  السرير بخوف  عند ملك كنت قاعدة ع

  أسد. يالا هتالقي هدوم هنا البسها علشان هننزل نجبلك هدوم

  ملك بفرحة. بجد



  أسد بضيق. ايوه اخلصي

  ملك قربت من أسد وحضنته جامد. شكرا

  لك دخلت الحمام بسرعه علشان تلبس وبعدين خرجتم

  أسد اخدتهاا ونزل وركبوا العربيه

 * أسد. اطلع ع المول

  السواق. تحت امرك يا اسد بيه

  بعد شويه وصلوا المول

  ملك بفرحة. هللا دا جميل خالص

  أسد متكلمش كان بيفكر ف حاجه

  ملك اشترت هدوم كتيرررر

  بتاع الهدوم الداخليةلحد ما وصلوا عند المحل 

  أسد لحراسة. خليكم هنا

  أسد دخل معها

  ملك كان وشها احمر ومكسوفه

  الشغاله ف المحل . نعم يفندم

  أسد. شوفي المدام عايزه ايي

  الشغاله. اتفضلي يفندم

 .ملك كنت مكسوفه ومش عارفه تقول اي. ان. انا

 النجيريأسد. عايزين هدوم داخلية ليه ع مقاسها وكمان 

 ملك مكنتش فاهمه يعني اييي النحبيري

 الشغاله. تحت امركك يفندم

 بعد ما خلصوا

 خرجوا وركبوا العربيه

 ف الطريق ملك كنت تعبانه اويي وعايزه تنام

 بعد شويه وصلوا



 أسد. اطلعي انتي انا رايح مشوار

 ..ملك

 ألسواق. الهانم نامت يا اسد باشا شكلها تعبانه خالص

 هدوءأسد شالها ب

 أسد. جيبوا انتوا الحاجات طلعوا فوق

 أسد طلع بيها ع فوق

 وقفل الباب بعد ما حطوا الحاجات

 اسد قلعها هدومها بهدوء ولبسها القميص بتاعه وقرب منها ودفن وشه ف رقبتها يشم رحتها

 نزل ركب العربيه  أسد قام بسرعه وخرج

 أسد. اطلع على هشام بيه

 حاجه قدامه  ء وهو بيحاول يلمس كلبعد شويه أسد نزل ودخل بهدو

 هشام بستغرب. ايي أسد باشا منورنا النهارده

 .أسد بعصبيه. مالها

 هشام. هي مين

 أسد بعصبيه. الزفته اللي انت جايبها مستحيل تكون واحده عاقله. انت مجوزني واحده مريضه

 هشام بهدوء. بتقول كده ليه

مها تصرفت انها تروح المول تفرح زي األطفال ايي اول مره أسد بصوت عالي. رد عليه. بقول كده ليه. كال

تشوف مول الاا وكله كوم لما اقولها هنجلك هدوم تفرح وتحضني في وتنسه كل حاجه ف ثانية. واحده عاقله 

 تعمل كده

 هشام با امل. يعني انت نزلت معها تجبلها هدوم ليها

 م انت ازاي تجوزني واحده مريضهأسد لعن نفسه انه قال كده قدام ابوه. انا عايز افه

 هشام. بس هي مش مريضه وفعالا هي أول مره تتدخل مول أو تخرج ف حياتها

 أسد. نعم. دا اللى هوا ازي

هشام بهدوء. ملك بابها مات وهي صغيره وامها علطول راحت اتجوزت جوزها داا كان علطول بيحاول يقرب 

 من ملك

 غيره بس مسك نفسهأسد اتعصب من فكره ان حد بيلمسها 



حاول كتير يقرب منها لحد ما ستها ام ابوها اخدتت بالها وساعتها خدتها تعيش معها ومكنتش بتخرج  .هشام

أو تخليها تتعامل مع حد خالص ألنها كنت خايفه عليها علشان كده ملك زي المالك بتسامح وتفرح ع حاجات 

 وانا اصالا كلمت دكتورة .تفاهة هي اصالا من حقوقها

 أسد. دكتورة

المعنى هى تفهمها كل حاجه المفروض واحدة ف سنها تكون فاهمها هتعرفها الدينا والناس وكل   هشام. مش

 حاجه

..... 

 أسد مشي من غير ما يرد عليه

 وطلع ركب العربيه وطلع ع الفيال

 أسد نزل من العربيه بتعب

 وطلع ع فوق دخل االوضه مسمعش صوت عرف انها لسه نايم

 ر هدوم ولبس شورت قصير بس ونام جانبها واخدتها ف حضنهأسد غي

اسد. اعمل معكي ايي دلوقتي. انا مستحيل اخليكي تعرفي وتفهمي اي حاجه او اي حد غيري انتي مش 

 .هتخرجي من هنا. انتي ف عرين األسد دلوقتي

 

 تاني يوم أسد صاحي من النوم

 القها لسه في حضنه

 سد غمض عينه بسرعه وعمل نفسه نايمكان لسه هيتحرك القها بتتحرك أ

 ملك صحيت القت نفسه في حضن اسد

 ملك بخوف. تاني يملك تانى. الحمد هلل هو لسه نايم انا اقوم بسرعه

 ملك وهي بتبص عليه. ما هو حلو اهو امال لما يقوم بيكون شبه األسد الشرير ليه

 ملك كنت لسه هتقوم بس أسد كان أسرع منها وقلبها ونام فوقها

 ملك بخوف. ف. ايي

 أسد. انتي ايي اللي نايمك جانبي

 ملك بدموع. مش عارفه

 أسد. خالص انتي بتعيطي ليه

 ملك. علشان هتتضربي جامد



  أسد قرب منها. الا مش هضربك بس بوسني علشان مضربكيش

  ملك قربت بخوف منه وباسته من خده

  أسد بضيق. الا مش من هنا

  ملك ببراءة. امال منين

  حط ايده ع شافيفها. من هنااسد 

  ملك. ال تاتا قالت من هنا الاا

  أسد انصدام من ردها أسد قام من عليها . قومي

  ملك قامت بسرعه

  أسد. روحي اجهزي علشان هننزل نفطر

  ملك دخلت الحمام

  أسد. تاتا الا دي حالتها متأخره خالص قال تاتا قال

  ملك جهزت ونزلت هي واسد تحت

  على السفره. ما تقعديأسد قاعد 

  ملك. هنا

  أسد. امال فين

  ملك. يعني مروحش المطبخ

  اسد بعصبيه. ال واخلصي

  أسد وملك قاعدوا يا كلوا

  ف الوقت دا دخل هشام

  هشام بفرحة هو شايفه ملك قاعده مع اسد. ازيك يا ملك عامله ايه

  ايهملك قامت بسرعه وراحت عنده. الحمدهلل يا عمي حضرتك عامله 

  هشام. كويس يقلبي. وبعدين قوليلي يابابا اي عمي ديي

  ملك. بجد ممكن اقولك يابابا

  هشام بحب. طبعاا ويال بق مفيش حضن لي بابا

  ملك كنت لسه هتحضنه بس



  أسد بعصبيه. مممممللللك

  ملك بخوف. ن. نعم

 أسد. ع فوق يالا. وإياكي تنزلي يالا

 ملك بدموع. بس

  يقلبي. اطلعي يالا وانا هجي تاني ونفضل مع بعضهشام. معلش 

  ثم اكمل بصوت واطي. بعيد عن االسد الشرير دا

  ملك ضحكت وطلعت بسرعه

  أسد. انت قولتلها ايي

  هشام. وانت مالك

  .أسد بضيق. نعم

  هشام. ايي مش قولنا ملك هتروح عند الدكتوره

  أسد. الا هي مش هتروح في حته

  هشام بشك.. ليه

  سد. انا مش عايزها تروح. براحتي مزاجي كدهأ

 هشام. نعم يعني انت عايزها تفضل كده متعرفش حاجة كأنها عندها عشره سنين مش عشرين

  أسد. ايوه في مشكله

  هشام بخبثه. الا طبعاا هي مراتك انت. وانت اللي تتعب ف االخر

  أسد. ليه

  هم منها. بس طبعاا تقدر تاخدهم بعنفهشام. يعني حياتك الزوجية و حقوقك مش هتعرف تاخد

  أسد بضيق. عايز توصل لي ايي

  هشام. عايز اوصلك انك مش هتقدر تلمسها ثم اكمل بخبثه اكتر. واكيد انت جربت معها صح

  .......أسد

ممم جربت تمام. معنى انك جربت انك عايزها ودا مش هيحصل غير لما تفهم. اسد بالش تكون اناني  .هشام

تفتح قلبك تاني   شيء علشان تخلي مالكك. اسد انا ابوك. انا عايزك دايما مبسوط ملك كويسة حاول ملك مش

 يا أسد. ملك حتى لو خرجت وعرفت مستحيل تعمل زيها

 أسد. بس حالض كفايه انا مش عايز اتكلم تاني. بعد اذنك



 اسد طلع فوق وقاعد ع السرير بتعب

 .نا بقول بابا لي بابككملك وهي بتقرب منه. انت زعلت علشان ا

 أسد ابتسم بحزن. مش عارف

  كويس مش شرير  ملك. خالص متزعلش انا هقوله يا عمى تاني. علشان انت بيقت أسد

  أسد سحبها مرة واحدة من وسطها وحضنها جامد

  ملك هي كمان حضنته

 

  أسد. انا عايزك

  ملك. ازاي

 أسد بصلها. هاا الا خالص تعالي ننام

 هتخليني انام جابنك يعني مش هنام ع االرض تانيملك. بجد 

 أسد. طول ما انتي بتسمعي الكالم ثم اكمل بعصبيه. بس لو فكرتي بسس انك تعصني متعرفيش هعمل فيكي اييي

 ملك بخوف. الاا مش هعمل حاجه متخافيش

 أسد نام وسحبها وخلها تنام ع صدره

  ملك. انا ممكن انام ع السرير

 . تسمعي الكالم وانتي ساكتهأسد. انا قولت ايي

 ملك. حاضر 

 أسد حضنها ونام وهي كمان نامت

 تاني يوم الصباح

 أسد صحي األول

 القها مسكه فيه

  أسد شالها بهدوء وحطها على السرير وقرب منها ورح فضل يبوس من شايفها براحه

  ودي كنت اول مره أسد يلمس بنت براحة من غير عنف

 الحمام  أسد قام من جانبها ودخل

 أسد تحت الدش. انا عايزها رغبه مش اكتر. اكيد كده انا مستحيل احب تاني كلهم واحد يا اسد فوق



 أسد خرج وهو بيلف فوطه حولينا وسطه

 اول ما خرج

 ملك. صباح الخير

 اسد بهدوء. صباح النور قومي اجهزي علشان هنخرج

 ملك بفرحة. بجد. هنروح فين

 أسد. اجهزي األول يالا

 ل لبسه وخرجأسد دخ

 اتصل على مراد

 أسد. مراد لو في أي اجتماع النهارده تحضر انت

 .مراد بخبثه. ليه

 أسد. مراد اخلص وبالش الشغل دا معياا

 مراد بخبثه. اي هو حصل وال ايي

 أسد سمع ملك بتقول انها جاهزة

  أسد بخبثه اكتر. متخافش قريب اويي هيحصل

 عندك حق واللهي ديي شبه المالكمراد بضحك. شكلك مستعجل. ثم اكمل. 

 أسد بغيره. مررراد

 خالص. سالم  مراد. خالص.

 أسد قفل مع مراد واخدت ملك ونزلوا

 أسد وهما ع السفره. دلوقتي افطاري علشان هنروح عند الدكتوره

 ملك بخوف. دكتوره ليه

 أسد هو بيكلم نفسه. طفله. طب ديي هلمسها ازاي. بابا عنده حق

 وبعدين ف واحده كبيره كده تخاف من دكتورهأسد. متخافيش. 

 ملك. خايفه. خايفه ايي الا عادي

 أسد با ابتسامة. طب يال

 أسد خرج هو وملك وركبوا العربية وطلعوا ع الدكتورة



  بعد شويه وصلوا عند الدكتوره

  .الدكتوره. اهالا استاذ أسد. اهالا مدام ملك

  هشام باشا كلمنيى وفاهمني كل حاجه

  دوء. اهال بحضرتكأسد به

  الدكتوره. اتفضلي معيا يا مدام. وحضرتك ممكن تفضل هنا

  أسد كان لسه ه يرفض بس

  ملك بخوف وهي بتمسك ايده. الا متسبنيش لوحدي

  أسد قلبه فضل يدق جامد وفرح انها مش عايزه تسبو وأنها محتاجه

  أسد. ملك متخافيش انا هفضل هنا

  ملك بخوف. يعني هتفضل هنا

 سد. هفضل هنا متخافيشأ

  الدكتوره دخلت هي وملك اوضه الكشف

  الدكتوره. اهالا انا الدكتوره نرمين وممكن تقولي يا نرمين عادي

  ملك بخوف. اهالا

  .نرمين بضحك. انتي خايفه منى ليه

  ملك. الا. مش خايفه. انا عايزه اشوف أسد

  نرمين. حاضر متخافيش

  المدام متحاجه تشوفكالدكتوره خرجت. استاذ أسد 

  أسد دخل

 أسد. مالك يملك في ايي

  ملك. الا انا كنت عايزه اشوفك بس

  أسد. متخافيش انا قولتلك انا هفضل براا

  أسد خرج وفضل ملك والدكتورة

  نرمين. هشام بيه قالي انك كنتي عايشه مع تاتا مش كده

  ملك. ايوه



  احكلي عنها وعن صحابك نرمين جابت شيكوالته ليها هي وملك. طب يستي

  ملك. انا معنديش صحاب

  نرمين. طب اي رايك اكون صحبتك

  ملك. بجد عايزه تكوني صحبتي

  نرمين. طبعااا

 

  نرمين وملك فضلوا يتكلموا مع بعض كتير

  بعد شوي خلصوا

  نرمين. احنا كده خلصنا بكره بق نكمل. مش احنا خالص أصحاب

  ملك بفرحة. طبعاا. سالم

  خرجت القت أسد قاعد بهدوءملك 

  ملك. انا خلصت

  أسد. يال

  أسد اخذتها ومشي

 ركبوا العربية وطلعوا على الفيال

  ملك طول الطريق بتتكلم ع نرمين

  أسد بضيق. خالص يملك

ملك. انا فرحنه اويي بق عندي صحبه وكمان قالتلي انها ممكن نخرج مع بعض ونجيب لبس كتير ونعمل 

  حاجات كتير اويي

  أسد. الا كل دا مش هيحصل. أنتي مش هتروحي ف حته من غيري انتي فاهمه

  ملك. بس هي قالتي هنخرج بنات بس. هو انت بنت

  أسد. مممملك

  ....ملك

  اول ما العربيه وقفت ملك نزلت بسرعه منها

  أسد نزل دخل المكتب

  وفضل يكسر ف كل حاجه



رك. هتعمل زيها. مستحيل مستحيل اخليها تعمل زيها هيكون أسد. انا السبب هتبعد عنك. خالص هتالقي غي

 بموتها. انا السبب كنت عرفتها انا

  صفيه. كنت وقفه برا خايفه

  بعد شويه اسد خرج

  أسد. انتي بتعملي اي هنا

 ..صفيه بخوف. انا سمعت بس

بشوف اني مش اوعي تكوني فاكره علشان بيقت مش   خالص. خالص اسكتى واياكي تقفي كده تاني .اسد

  هعارف انك موجودة حوليا وال الء. انتي فاهمه

 صفيه بخوف. فاهمه يباشا. فاهمه

 أسد طلع فوق ودخل االوضه

 أسد. ملك

 .....ملك

 أسد حاسس بيها

 أسد بعصبيه. ملك

 ملك بخوف. نعم

 أسد قرب منها اول ما اتكلمت ومسكها من شعرها

 تعملي اي حاجه انتي فاهمه. لما اكلمك تردي فاهمه اوعي تفتكري اني علشان بيقت اعملك كويس انك

 ملك. فاهمه. فاهمه

  أسد. اتفضلي غيري هدومك

  ملك. بس انا عايزه اكلم نرمين

  أسد بضيق. هو كل حاجه نرمين

  ملك. هي بقت صحبتي وعادي اكلمها

  أسد. مش دلوقتي بكره

  .ملك بحزن. ماشيي

  منها ونام هو كمانملك غيرت وراحت نامت بهدوء أسد قرب 

  عند نرمين كنت ف العيادة بتقرا ملف ملك علشان تساعدها ف أقرب وقت



  نرمين خلصت ونزلت

  نرمين تلفونها رن

  نرمين طلعت التلفون

  .الو

  مامتها. انتي فين. اتاخري اويي

  نرمين بحب. معلش مختش بالي من الوقت انا هركب أوبرا واجي علطول

  شارع ومشافتش العربيه اللي جاي عليهانرمين كنت بتعدي ال

  العربيه خبطها

  نرمين وقعت ع االرض

  اللي كان سايق نزل بسرعه

 انتي كويسه ..

 نرمين بوجع. ااه رجلي. انت حيوان مش شايف

 احترامى نفسك. ما أنتي كمان كنتي بتتكلمي ف التلفون ...

 .نرمين. انا محترمه غضب عنك. وانتي خالص مش شايف

 .ما خالص قولتلك اسف. عايزه كام ونخلص من ام الموضوع دا ....

 .نرمين وقفت بتعب. مش عايزه منك حاجة. واحد حيوان

 بعصبيه. احترامي نفسك بق بدل ما اعلمك اآلداب. ولو بتعملي كده علشان الفلوس قولي عايزه كام قولتك ....

 نرمين ضربته بقلم. القلم دا علشان تحترم نفسك

 

  .اسم الدكتوره لي نديانا غيرت 

 ندي ماشيت وهو فضل وقف مصدوم من اللي عملته

 ديي ضربتني انا. انا هعرفها انا مين كويس .....

 رح ركب العربيه وطلع ع الفيال بتاعته

  عند ندي ركبت أوبرا وطلعت ع البيت

  بعد شويه وصلت ونزلت وهي بتمشي براحة علشان رجلها



  الباب القت امهاوأول ما فتحت   ندي طلعت

  امها. ينهار ابيض. ايي اللي حصلك

  ندي.في اي ياماما خليني اقعد األول

  امها. ايي اللي حصلك

  ندي واحد حمار خبطني ب العربيه بس انا مسكتش ضربته ب القلم

  امها. انا هموت منك. قولتك بالش شغل. بس ازاي

  به. وبعدين يعني هو انا كل يوم حد هيخبطني يعنيندي بحب. ياماما انتي عارفه اني بحب شغلي ومش هسي

  وفاء. انا معرفش اخدت منك حاجة مش كده. اتفضلي قومي خدي دش يالا وانا هحضر االكل

  ندي. قلبي انتي

 عند اسد مكنش عارف ينام قام من جانب ملك بهدوء ونزل دخل المكتب وطلع التلفون بتاعه وي اتصل

 اسد. عامله ايه

 افتكرتنياخير.  ....

 أسد. انتي عرفه انه كان صعب كل حاجه اتغيرت

 انا مستحيل اتغير مع الحاجات ديي مش كده ...

 اسد. انا تعبان

 عايزني......

 أسد. مش عارف

 أسد قفل السكه

 أسد قام خرج وقلع هدومه ونزل البسين

 .عند البنت

 هتتغير وترجع تانى يا اسد ...

 يلهأسد كان بيفضل تحت المياه فتره طو

 بعد شويه أسد طلع لما تعب

 أسد طلع فوق اخد دش ورح نام بتعب

 تاني يوم الصباح



 ملك صحيت قبل أسد

 ملك. أسد. أسد

 .....أسد

 ملك بصوت عالي شوي. اسد

 اسد بعصبيه. اي ف اي

  ملك بفرحة. يالا علشان نروح عند ندي

 أسد بعصبيه. انتي بتصحني علشان كده

 .....ملك بخوف. ان. انا

 أسد. انتي ايي. احب اقولك ان احنا مش هنروح تاني بق

 ملك بدموع. ليه

 .....أسد. براح

 صفيه وهي يتخبط على الباب . أسد بيه احم ف حد تحت

 أسد قام ونزل القه

 حازم. اهال. اهالا أسد

 أسد. خير ايي اللي جيبك

 حازم. بردك ديي طريقه تستقبل بها ابن عمك

 أسد. حازم اخلص عايز ايي

 .وق ملك افتكرت انه ممكن يكون هشام ف قرارات انها هتنزل علشان تخلي يقول لي أسد انها تروح لنرمينف

 ملك نزلت في الوقت دا

 حازم. وحشتني قولت اشوفك اي ح..... اي الجمال دا

 أسد ف نفسه. اكيد مش هي اكيد منزلتش

 ى

 أسد. ملك

 ملك. نعم

 أسد غمضة عينه. فوق



 ملك طلعت بسرعه

 الا الا بس زوقك اتغير خالص بس الصراحه لالحسن. جيبها منين اصالا عجبتني حازم.

 أسد قرب منه ومرة واحده ضربه ب البوكس. دى مراتي يحيوان

حازم. معقول أسد باشا اتجوز ثم اكمل بخبثه. خلي بالك منها بق أصلها حلوه اوي والعين هتكون عليها ومين 

 عرف يمكن تعمل زيها

 دقايق بس لو القتك قدامي هقتلك يا حازمأسد. قدمك خمس 

 حازم مشي وهو بيضحك

 عند اسد طلع بسرعه ودخل االوضه زي الصاروخ

 أسد بصوت عالي. مين قالك انزلي. ازاي تنزلي من غير ما اقولك

 ملك بخوف. انا افتكرت انه عمي واللهي. مش هعملها تاني

ض زي االول علشان انتوكلكم حيوانات واياكي تخرج اسد. شكلي دلعتك مش كده من النهاردة هتنامي ع االر

 من االوضه انتي فاهمه

 ملك. حاضر. حاضر

  حازم خرج وهو مبسوط وركب العربية وطلع ع الفيال

 عند مراد اتصل ع أسد

 أسد. ايي يا مراد

 مراد. مش هتجي الشركه

 .أسد بعصبيه. اجي اعمل ايي هو انا بيقت اعرف اعمل حاجة

 ي وشه وكسر التلفون بغضبأسد قفل السكه ف

 أسد بغضب. ماشي يا حازم الك*لب

 عند ندي كنت مستني ملك تجي ومجتش

 ندي طلعت التليفون بتاعها واتصلت ع هشام بيه

 ندي. اهال استاذ هشام

 هشام. اهالا يا دكتورة

 ندي. احم هو يعني ملك مجتش النهارده. هو في حاجة

 هتصل با أسد واسألوهشام بستغرب. الا اكيد مفيش حاجة انا 



 ندي. شكرا. سالم

 ندي فضلت تشوف الموجودين

 هشام. ياترا عملت ايه تاني يا أستاذ اسد

 

 هشام خرج وطلع ع الفيال

 بعد شويه هشام وصل

 ودخل

 هشام. صفيه. صفيه

 صفيه. نعم ياهشام بيه

 هشام. فين أسد

 صفيه. ف المكتب. بس بالش ونبي دلوقتي. دا متعصب اوي

 المكتب القه قاعد بيشربهشام دخل 

 هشام بغضب. انت بتعمل اييي

 أسد. هشام بيه نورت. انت شايف ايي متجي تخدلك كأس معايا

 هشام. انت خالص بق مينفعش معك الكالم. نفسي اعرف حصل ايي لكل داا. كل دا علشان واحده خاينه وزباله

 هيعجبكأسد بغضب. هشششام بيه. بالش نتكلم ف الموضوع دا ألن الرد مش 

 .هشام. انا اصالا مش عايزه اتكلم. فين ملك مرحتش عند الدكتوره ندي ليه

 .حاجه ملك  أسد بعصبيه. ملك. ملك. ملك. كل

 هشام. أسد رد عليه مرحتش ليه قولتك

 أسد. مش عايز. هتعمل اي

 هشام. لييييه. هو بمزاحك. هي الزم تعرف وتالقي حد يقولها

 بثه. بس عمليأسد. وانا هعرفها. ثم اكمل بخ

هشام بغضب وهو بيمسكه من هدومه. اقسم باهلل يا اسد لو قربت منها بنفس الطريقه الزباله اللي بتقرب منها 

 من البنات الوسخه اللي زيك. لكون قاتلك انت فاهم

 أسد شال ايده بهدوء. اتفضل يا هشام بيه

 هشام بص عليه بغضب وسبه ومشي



 أسد فضل يشرب كتير

 نهارة من العيطفوق ملك كنت م

 لحد ما نامت

  عند مراد. لما حاجاته ورح بسرعه يشوف اسد بس وهو خرج خبط ف واحده خالها تقعي على األرض

 البنت بعصبيه. ايي مش تشوف قدمك

 مراد بسرعه. معلش. معلش مختش بالي

 البنت بعصبيه. وأنا اعمل ايه بي معلش ديي

 مراد بصلها بغضب. اعملك ايي يعني

 بصوت عالي. واحد حيوان وسافلالبنت 

 مراد بصلها بغضب بس كمل طريقه

 مراد خرج ركب العربيه وطلع ع الفيال بتاعت أسد

 بعد شويه وصل

 مراد. أسد فين

 الخدامه. ف المكتب

 مراد دخل بسرعه الق أسد سكران

 مراد بغضب. انت بتعمل اييي

 .أسد. شششش

 وقاعد بتشرب هنا مراد قرب عليه بغضب. إنت مش عايز تجي الشركة.

 أسد بسخرية. الشركه بجد. اعمل ايي أوقع ع أوراق اللي مش بشوفها اصالاا

وااه اقعد بشرب هنا علشان اكون قريب من المزة اللي عجبكم كلكم. هههههههه اصل هنقضي وقت لطيف مع  .

  بعض النهارده

 مراد بصدمة. أسد فوق انت بتقول اييي

 اسد. مراد. امشي

 تحيل اسيبك كدهمراد. الا مس

 أسد بغضب. طارق. يطارق

 طارق الحارس الشخصي. نعم ي فندم



 أسد. وصل مراد بيه لباب

 مراد بصدمه. أسد انت بتطردني

 طارق. اتفضل معايا يا مراد باشا

 مراد بغضب. أنا مش همشي من هنا واسيبك كده

 أسد. طارق

 طارق مسك مراد وفضل يخرجو بره

 بيقلع القميص بتاعه أسد طلع فوق دخل االوضه وهو

أسد حط ايده ع السرير علشان يتأكد انها موجودة عليها أسد لما القها نام فوقها وفضل يبوسها بعنفه ويحرك 

 شفايفه ع طول رقبتها

 ملك صحيت وبصت بخوف لما القته فوقها. ا. انت بتعمل اييي

 أسد مش بيرد وفضل يبوسها بعنفه اكتر

 ملك فضلت تعيط

 هدومها وقطعهاأسد رح عند 

 ملك بقت بتعيط اكتر من كتر الخوف

 بس مره واحده

 أسد انفسه انتظامه

 ملك حاولت.انها تحركه من عليها بس معرفتش

 ملك بعيط. ا. أسد. ابعد

 ...........أسد

 ملك فضلت تعيط وهي بتحاول تتحرك بخوف لحد ما نامت

 تحت

 مراد خرج بغضب

 طارق. غضب عني انت عارف يباشا

  كب العربيه وطلع ع الفيال بغضبمراد ر

  تاني يوم

  أسد صحي بتعب وهو مسك دماغه من الصداع



  .....بس

 

 البارت الخامس عشر

  ملكت األسد

  بقلم

FaTmaHaSSan  

 أسد صحي بتعب وهو مسك دماغه من الصداع ..

 بس حاسس بها تحتي

 أسد بستغرب. ايي اللي حصل

 أسد فضل يصحي ملك

 تعيطاول لما صحيت فضلت 

 ملك بعيط. ابعد عنيييى. انت رجعت أسد شرير تانى

 أسد. اهديي وفاهمني

 .ملك بتعيط بسس

 أسد مسكها من ايدها جامد. اسكتي بقق. ايي اللي حصل لكل داا

 ملك بدموع. انت قطعتلي هدومي كل شوي تعمل كده الا وفضلت تعضني من رقبتي جامد

 أسد بستغرب. اعضك

  مره اشوف واحد بيعض حد تانى ايي هتاكلني ملك بدموع. ااه. انا اول

 أسد مسح ع وشه ألنها مش فاهمه هو كان بيعمل اييي. وبعدين ايي اللي حصل

 ملك. نامت عليه وانت تقيل جدا

 أسد. روحي خدي دش. هنروح عند الدكتوره

 ملك بفرحة. بجد

 اسد. اخلصي

 ملك جت تتحرك رحت شهقت ب ألم

 أسد بخوف. مالك



 سم*ي وجعني اوييي. ومش قادرة اتحركملك بدموع. ج

 أسد شالها واخدها الحمام

 أسد نزلها عند الدش وقعلها هدومها

 ملك بكسوف. خ. خالص

 .......أسد

 أسد لسه بيكمل ف اللي هو بيعملو

 ملك. كفاية ارجوك

 أسد سبها وخرج طلع التلفون واتصل ع ندي

 ندي. اهالا يا إستاذ أسد. حضرتك عامل ايي

 ر ميرد عليها النهارده تعرفي ملك كل حاجه بتحصل بين األزواجأسد من غي

 ندي اتكسفت اوي بس حاولت تتكلم عادي. احم. بس الموضوع دا لسه بدري عليه. احنا لسه ف االول

 أسد بجمود. اللي قولته يحصل أنتي فاهمة

 أسد قفل السكه في وشها

 ملك. انت خلصت

 تك حلوه اوييأسد قرب منها ودفن راسه في رقبتها. راح

 ملك. بجد

 أسد وهو بيحاول يبعد عنها. جداا

 أسد سبها. يالا ننزل

 أسد اخدها ورحوا عند الدكتوره بسرعه

 ف الوقت دا عند ندي

 اتصلت على هشام بيه وقالتلو كل حاجه

 هشام بهدوء. اعملي االلي قالك عليه

 ندي. بس

 هشام. متخافش. اسمعي الكالم

  ..........بس الزم تقولها



 ندي. تحت امركك

 ندي قفلت مع هشام وفضلت قاعده مستنيهم

 عند مراد ف الشركه

 كان شغال بعصبيه ومحدش عرف يتكلم معه

 بنت. هو علطول كده

 السكرتارية. الا اول مرة يكون كده. بس أسد باشا هو اللي علطول كده ربنا يستر بق

 البنت. ياربي ع حظي اي الفقر دا

 ادخلي ب الملف بتاعكالسكرتارية. اتفضلي يال 

 دخلت بخوف هو كان شغال ع ورق ومشفهش

 البنت. دا الملف بتاعي

 مراد رفع رأسه واستغرابها

 هي بصدمه وصوت واطي . ينهار اسود. خالص راحت ف داهيه

 مراد. انا شوفتك قبل كده

 روح بكدب . ابدا يا فندم

 مراد. طب اتفضلي

 مراد شاف الملف بتاعها واعجب به جدا

 .. تمام من النهاردة انتي هتكوني السكرتيره بتاعتيمراد

 روح بفرحه. شكرا لحضرتك

 مراد. من بكره تكوني هناا. ممكن تتفضلي

 روح. تحت امركك يفندم

 روح مشيت وهي فرحنا ومبسوطه انه مفتكرهش

  روح. لو كان افتكرني كان زمانه... الا الحمدهلل

  روح روحت البيت وهي مبسوطه

  عملتي ايي مامتها. هااا

  روح بفرحة. الحمدهلل اشتغلت واستقبال الشغل



  مامتها. الف مبروك يا قلبي. الحمد هلل

  عند اسد وصل هو وملك عند الدكتوره ندي

  ندي بحب. ازيك يا ملك وحشتني

  ملك. انتي اكتر

  أسد. انا هفضل هنا

  ملك وندي دخلوا اوضه الكشف

  ك هنا علشان اعلمكندي. احم. بصي يا ملك هشام بيه جايب

  ملك. تعلمني ايي

ندي. ف حاجات كتير الزم تكوني عرفها بس علشان انتي مكنش عندك أصحاب وال اختالطي بحد وال شوفتي 

  علشان كده متعرفيش

  ملك. بجد انا عايزه اتعلم حاجات كتير انتي هتعلمني كل حاجه

  ندي. ان شاء هللا. احم هو ايي اللي ف رقبتك داا

  براءة. دا أسد معرفش كان ماله. ف عضنيملك ب

  ندي. احم الا مش كده

  .حاجه  ندي فهمتها كل

  ملك افتكرت كل حاجه أسد كان بيعملها

ملك وشها بق احمر من كتر الكسوف وهي بتبص ع ندى. مش الزم تتكسفي كده الموضوع دا عادي وبيحصل 

 مع كل الناس بسس

 ملك. بس ايي

  وهوكمان بيحبك مش رغبةندي. الزم تكوني بتحبي 

  ملك. يعني اي رغبه

  ندي. يعني أسد ممكن يلمسك علشان هو عايز جسمك أو علشان هو كان علطول بينام مع بنات

ملك بصي انتي لسه متعرفيش حاجه بس الزم تفكريي كويس ومتخليش اسد يلمسك ألنك ساعتها هتكرهي 

  جسم*ك. فاهمني يملك

  ملك. اه

  حاجات كتير. زي يكون عندها رأي وتقول الاندي. فضلت تعرفها 

  ملك بهدوء. شكرا ليكي. انك قولتي ع الموضوع دا



  ندي. انتي زي اختك ودا رقمي علشان تكلمني براحتك

  .ملك. شكرا

  ملك خرجت هي وندي

  واسد اخدها ومشي

  أسد بعد ما ركبوا العربية

  أسد. اتكلمتوا ف النهارده

  اا. ع. عاديملك اتكسفت غضب عنها. ه

  أسد ابتسامة بخبثه وسكت

  بعد شويه وصلوا البيت

  ملك طلعت بسرعه ع االوضه

  أسد طلع وراها ودخل

  وهو بيقفل الباب. دلوقتي انتي عرفتي كل حاجه أظن كفايه تأجيل لحد كده  أسد اتكلم

 

 ملك.انت بتعمل ايه

 أسد هو بيقرب منها.هفهمك كل حاجه متخافيش

 لي ورا.متقربش مني ..ا.ان.انا مش عايزهملك وهي بترجع 

  أسد.مش عايزه ايي

 ملك لزقت ف الحاطه.م.مش عايزك

 أسد مره واحده الز*ق فيها ونزل ع شفايفها وفضل يبوس*ها بع*نف

 ملك فضلت تصو*ت بصو*ت مكتوم وهي بتضر*ب أسد ف صدره

 أسد حط أيده ع جسم*ها وفضل يحركها براحته

 لد*مأسد سبها لما حاس بطعم ا

 أسد وهو بيمسكها من شعرها.بق واحده زيك انتي تقولي الا

 ملك بعيط.ااه أبعد أنا بكر**هك ومش عايزك

 أسد بغضب.نعم يروح *أمك . أنا هعلمك االداب



 أسد ر*مها ع السرير ونام فوقها أسد فضل يبوس*ها بعنف

 ملك فضلت تعيط بخوف

 وأيده بتحرك ع جس*مهاأسد نزل ع رقبت*ها وفضل يبوس*ها بع*نف اكتر 

 ملك فضلت تبعده عنها لحد

 .ملك.انت قلبك معمي عليه زي عينك بظبط االتنين مش بيشوفو

 أسد قام من عليها علطول

 أسد خرج ونزل ع اوضه التمرين

 أسد فضل يلعب رياضه بعصبية وهو بيفتكر كالمها

  أسد.ايي كنت فاكرها غيرهم وال ايي

 أسد وقع ع األرض بتعب

  فوق

 لك قامت بخوف وقفلت الباب بمفتاحم

 ملك راحت عند المريه وفضلت تبص ع نفسها وفضلت تعيط

 ملك نامت على األرض من كتر العيط

 تاني يوم الصباح

 صحيت روح بنشاط علشان الشغل

 مامته.يالا تعالي علشان تأكلي األول

 روح.الا معلش يا ماما هتاخر .سالم

  مامتها.مع للسالمه يقلبي

  ت وهي فرحانه بس وهي نزلروح نزل

 صباح النور..

 روح بكسوف احم.صباح الخير

  يوسف بخبثه.وحشتني

 روح بتوتر.ط.ط.ا.ان

 يوسف وهو بيمسك أيدها.انتي ايي يقلبي



 روح.اناالزم امشي

  يوسف.هشوفك امتي

   روح.معرفش

  روح نزلت بسرعه وهي مكسوف

  روح.يخربيتك هتمو*تني

 نفسها هتتاخرروح بصت ف الساعه القت 

 ركبت تاكسي وطلعت ع الشركه بخوف

 بعد شوي وصلت الشركه

 دخلت مكتب مراد

 ...روح.اسف

 مراد.انتي مطروده

 روح بصدمه.ايي

 مراد وهو شغل ع الورق.بقولك براا

 روح بغضب.برا .براا أنا اصال ميشرفنيش اشتغل عند واحد حيوان زيك ومتكبر مكنوش خمس دقائق

 نتي اللي خبط فيهامراد بصلها.انتي .ا

 روح.ايوه أنا وأنا كمان اللي شت*متك

 مراد قرب منها يغضب.احترامي نفسك .كويس اني مشغلتش معايا واحده بشكل داا وكمان كدابه

 روح من غير تفكير ضر*بته بقلم

 مراد كان وقف مصدوم من االلي هي عملتو

 روح خافت رح طلعت تجري ع براا

 مراد استوعب هي عملت ايي

 مسك تلفونه بغضب رح

 مراد.الو روح سالم محمد يكون عندي كل حاجة عنها انت فاهم

  مراد كسر التليفون وسب الشركه ومشي

 عند روح كنت بتحمد ربنا أنها خرجت



 روح مشيت وهي زعالن أنها خسرت الشغل

 .عند ندي كنت شغاله لحد ما

...... 

 عند أسد وملك

 أسد قام بتعب وطلع فوق

 فولالقه الباب مق

 أسد فضل يخبط بعصبية

 ملك قامت بخوف فتحت الباب

 أسد.مين قالك اقفلي الباب

 ملك.ا.انا.انت

 أسد.غوري غيري هدومك علشان هتنزلي تشتغلي مع الخدامين

 ملك بصدمه.انا

 أسد.ااه اخلصي

 ملك كنت هتمشي بس أسد سحبها من وسطها وقال ف ودانها.اللي أنا عايزو هيحصل .حتي لو غضب عنك ف

 احسلك يكون برضكي علشان انتي اللي هتتعبي

 عند ندي كنتي مصدومه

 حازم.اي يا دكتوره.شكلك افتكرتني.اصل أنا مقدرتش انسكي الصراحه

 ندي.انت بتعمل ايي هنأ

  حازم قرب منها.مممم الصراحه.انا مكنتش قصدك بس اهو جيتي ف طريقي

 ندي.اخرج برا

 حازم.تخدي كام وتجي نقضي ليله مع بعض

 

 ندي كنت وفقه مصدومه من اللي قالوا

 حازم.هدفع كل اللي عايزا أصل انتي عجبتني اوي يعني

  ندي مره واحده ضربته بقلم ع وشه.وانت زبال*ه.وحيوان أخرج براا

 حازم قرب منها بغضب.داا التاني أقسم باهلل مهسيبك وهعرفك انتي ضربتي مين كويس اوي



 . حازم خرج بغضب

 ت من كتر ما هي متعصبةجوا.ندي كنت هتمو

  ندي.الحي*وان.الس*افل.ازاي يطلب حاجه زي ديي

 حازم ركب العربيه.عايزها تكون عندي النهارده

 . حاضر هتكون عندك بس هنعمل ايي مع أسد...

 حازم بشر.مش مرات أسد.الدكتوره بتاعتها

  بس...

  حازم.اخلص النهارده بليل تكون عندي

 عند أسد وملك

 اييملك.ي.يعني 

  تكوني تحت رجلي  أسد ببرود.يعني دا حقي ولو سبتك امبارح ف دا بمزاجي لكن لما اعوزك

 ملك بقوه مزيفه.بس دا جسمي أنا وأنا مش عايزك

 أسد ضربها بقلم رح وقعت ع األرض.اياكي اسمع الكلمه دي تاني

 ملك بدموع . أنا بكره*ك

 فطاراسدبسخريه.مش اكتر مني .اخلصي يال علشان تجهزي ال

  أسد سبها ونزل

  ملك قامت من ع األرض وغيرت هدومها ونزلت

 أسد.صفيه . صفيه

 صفيه.نعم يا بيه

 أسد.خدها هتشتغل ف المطبخ

 صفيه.الهانم.بس

 أسد بعصبية.اخلصي

 صفيه بخوف . حاضر.حاضر.اتفضلي معاياا

 ملك دخلت معها المطبخ

 ه أنا والبناتصفيه.معلش يا هانم.انتي ممكن تقعدي وأنا هعمل كل حاج



 . ملك بدموع.شكرا.انا بعرف اطبخ تاتا هللا يرحمها كانت بتعلمني

 ملك راحت تجهز الفطار بهدوء وهي بتحاول تمسك دموعها

 .بعد شوي خلصت وحطط االكل ع السفره

 .وكنت هتمشي

 أسد.رايحه فين

 ملك.هدخل المطبخ

 أسد شدها من أيدها راحت وقعت في حضنه.انتي هتقعدي تاكلني

 ملك بتوتر.بس.بس

  أسد .اخلصي

  اقعدها ع رجلي.اكلني  أسد

 ملك اتكسفت اويي .ا.انت.بتعمل ايي.ح

 حد يشوفنا

 .أسد قرب منها ومره واحدة رح بيسها من شفايفها وفضل يبوسها

 أسد سبها لما القها مش قادره تتنفس.اخلصي بدل ما اخليها حاجه تاني وهنا

 ملك بقت تاكلو وهي مكسوفه

 ملك.خلصت

 أسد.ايوه يالا علشان تجهزلي الحمام

 ملك.حاضر

 ملك طلعت

 واسد دخل المكتب وطلع التليفون بتاعه.الو

  اخيرا افتكرتني ...

 أسد.هعمل العمليه

 .بجد اخيرا...

 اسد.لو فشلت

 .لييه بتقول كده.وبعدين اي اللي غير رأيك ...



 ....... أسد افتكر ملك

 دلوقتي.هستنك بحبيبيمش عايزه اعرف ....

  أسد قفل معها وطلع ع فوق

 أسد أو ما دخل سمع صوت مياه من الحمام

 أسد دخل الحمام

 ملك .ا.ان.خلصت

 ملك كنت لسه هطلع

 أسد.رايحه فين

 ملك بضيق.ف ايي تانى اي عايزني احميك

 أسد بخبثه.ما هو دا اللي هيحصل

  ملك بصتله بصدمه.ا.نن.انت

 يأسد قرب عليها. أنا اي

 ملك زقته.قليل اآلداب

  ملك طلعت تجري ع تحت

 أسد ابتسام بس افتكر حصل اي امبارح

  عند روح

 روحت البيت

 مامتها.مالك يقلبي .جيتي بدري ليه

 روح بدموع.طردني يماما

 روح فضلت تعيط

  مامتها.خالص يقلبي .اي يعني نشوف شغل تاني .غير كده أنا اصال مكنتش عايزكي تشتغلي

يماما أنا هنزل اشوف شغل تاني .وبعدين انتي عرفه اني عايزه اشتغل ومش بحب أفضل قاعده ف روح.خالص 

 البيت

 عند مراد

 كأن قاعد ف الفيال بتاعه بعصبية.بق واحده زي دي ضربني أنا

 الو يا مراد باشا ...



 مراد .وصلت لي ايي

 عرفت كل حاجه عنها وهبعتها لحضرتك دلوقتي..

 ف كل حاجه عنهامراد قفل معا وفتح شا

  مراد بشر.هدفعك تمن القلم دا غالي اويي

  عند ندي

 بليل

 كنت طول اليوم ف العياده

 ....لحد ما خلصت وهي خرجه طلع عليها ناس خطفوها

 

  عند ندي فاقت القت نفسها نايمه ع سريرف اوضه غريبة

  ندي .ااع دماغي . أنا فين

 ندي قامت بتعب وخوف ورحت عند الباب

 بغضب.افتحولي .أنا فين افتحوليندي 

 ف الوقت دا الباب اتفتح

 ندي وهي بترجع لي ورا بصدمه وخوف .انت

  حازم .شوفتي

 ندي بشر.خليني امشي احسلك

 حازم فضل يضحك.وبعدين قرب منها.لييه داا إحنا هنقضي وقت لطيف خالص مع بعض

  ندي رفعت أيدها علشان تتضربه بس

  أيدها.اياكي تفكري حتى أن دا ممكن يحصل تاني اصالاحازم بعد ما مسك 

 ندي بوجع.ااه أيدي.ااه

 .حازم نفض أيدها

  ندي بدموع.ارجوك خليني امشي

 حازم فضل يقرب منها وهي ترجع لي ورا لحد ما الزقت ف الحاطه

 حازم وهو بيدفن رأسه ف رقبتها.اسمعي الكالم وانتي تمشي من هنا



 ف من اللي هو بيعملوندي غمضه عينها بخوف وقر

 ندي بقرف.انت بتعمل ايي.ابعد

 .حازم اتعصب لما القها فرقنا منه.حازم مسكها من شعرها.اي يروح أمك

 ندي بوجع.ااه.اه حرام عليك خليني امشي

 حازم.مش قبل ما اللي أنا عايزو يحصل

 حازم قرب منها ومره واحدة رح بيسها بعنف

 هاندي فضلت تعيط وهي بتحاول تبعده عن

  حازم سبها وبص عليها برغبه.اقلعي

  ندي هزت راسها بنفي

حازم بشر .اختاري يتقلعي بمزاجك وأنا هتعمل معكي بهدوء أو هاخد اللي أنا عايزو بس مش أنا لوحدي أنا 

  والرجال

 ندي .ح.حرام عليك.ا.ان.انا.اسفه واللهي اسفه.مم.ممم.ممكن تتضربني القلمين وتسبني ارجوك

  حك.توتو.دا كان زمان قبل ما تعجبني وأنا الحاجه اللي تعجبني بتكون مالكيحازم فضل يض

 عند أسد وملك

 أسد كأن قاعد بيتمرن

  ف الوقت دا دخلت ملك بتعب.حضرتك عايز حاجه تاني

 .أسد ابتسام بشر لما سمع صوتها قد اي تعبان

 ف الفيال لوحدها ملك كنت تعبانه ومش قادرة تقف طول اليوم طلبات وخلها تعمل كل حاجه

  أسد.انتي خلصتي

 ملك بتعب.ايوه..ممكن اطلع انام بق

  أسد بسخرية.الا هتقاعدي هنا لحد ما اخلص

  ملك بتعب.بس

 أسد بعصبية.مس عايز كالم كتير

 ملك بدموع.انا اسفه.ملك راحت قاعده

 أسد فضل يدرب

 بعد شوي خلص



 أسد.ملك

 .......ملك

 أسد.ملللك

 .......ملك

 يعرف هي فين لحد ما وصلها القها نايمهأسد حاول 

 أسد.ملك.ملك

 .....ملك

 أسد.اي مالها دي ماتت.بس انت كمان كترت الشغل عليها

  أسد شالها وطلع بيها ع فوق

 أسد دخل االوضه وحطها ع السرير وقلعها هدومها

  مره واحده أسد فضل يلمسها ويتخيل شكل جسمها بس فاق علطول

  ق بقاسد. انت بتعمل ايي فو

 اسد لبسها قميص من بتاعه

 ودخل ياخد دش

 أسد بعد شوي خرج ولبس وقرب منها وحضنها ودفن رأسه ف رقبتها

 . أسد.شكلك هتملكي األسد

 عند ندي و حازم

  ندي .حرام عليك سبني

  حازم .خمس دقائق تقرري فيهم يا تكوني لطيف كده يصدقني هتشوفي اللي عمرك ما شوفتي

 . ساف*لندي . أنت حيوان و

 . حازم قرب منها.انتي اللي اختارتي استحملي بق

 

 ندي بخوف وهي بترجع لي ورا.انت بتعمل ايي

 حازم قلع القميص بتاعه وفضل يقرب منها

 ندي لسه هتجري راح حازم مسكها من أيدها



  حازم فضل يبوسها بعنف

  ندي بعيط.حرام عليك سبني

  حازم قطعلها هدومها من فوق

 السرير ونام فوقها ونزل ع رقبتها وفضل يبوس فيهاحازم رمها ع 

 وأيده بتحرك ع جسمها

 حازم قام من فوقها لما القها مش بتتحرك

  حازم وهو بيكلم نفسه.دي اغمي عليها.ثم اكمل بشر .احسن بردك

  حازم نزل يبوسها تاني بس

 حازم قام بغضب خرج برأ

 حازم بغضب.ايي مش عارف تعمل معها حاجه ليه

 طلع تلفون .عايزك تعمل..... أنت فاهم بسرعهحازم 

   حازم قاعد يشرب

  لحد ما نام

 تاني يوم الصباح

 ام ندي.هتكون فين ياربي استر يارب استر ثم أكملت بخوف.الا أنا هنزل اشوفها

 ام ندي نزلت وفضلت تتدور عليها

 عند أسد وملك

 أسد صاحي من النوم القها لسه نايمه جانبه

 وبسها أسد كأن هيسبها بس مقدرشأسد قرب منها 

 أسد فضل يبوسها ويتعمق معها

 بس ملك صاحيت من النوم القه بيوبسها

  ملك زقته.انت بتعمل اي

 أسد ببرود.انتي مش شايفه

 ملك قامت بغضب.مش قولتلك مش عايزه

 .أسد قام هو كمان ومسكها من أيدها .مش انتي اللي هتقوليلي انتي فاهمه



 .الحمامملك سبته ودخلت 

 وقفت قدام المريه وحطه أيده ع شفايفها بكسوف.واحد قليل االداب.ثم أكملت .بس قمر

 ملك خرجت القه لسه موجود

 أسد .انزلي جهزلي الفطار

 ملك .حاضر

 أسد.وتجبي هنا

  ملك بهدوء.حاضر

  أسد.غوري

 ملك.حاضر

 اسد بغضب.اي هو كل حاجه حاضر.حاضر

  مال اقول اييملك وهي فرحانه أنه خلته يتعصب.ا

   أسد.امشي من قدامي

  ملك نزلت جهزت الفطار وهي بتفكر تكلم ندي ازاي

 . ملك طلعت الفطار

  ملك .احم هو مش هروح عند ندي تاني

 أسد ببرود.الا وتعالي اكلني اخلصي

  ملك بدموع.بس كنت عايزه ارحلها.هي بقت صحبتي

 كالم كتيرأسد بغضب وهو بيرمي االكل ع االكل . أنا مش عايز 

 أسد سبها ودخل يلبس علشان يروح الشركه

  بعد شوي أسد خرج.لمي االكل داا

 ملك بدموع.حا.حاضر

  أسد. قربي

  ملك قربت بخوف

 أسد مسكها من وسطها وقرب عليها ورح بيسها بعنف

 أسد سبها لما القها مش قادره تتنفس



رب من ودانها.علشان خالص هاخد اللي عايزو أسد بقسوه.اعملي اللي قولتلك عليه وياريت تجهزي نفسك ثم ق

  اظن فاهمني كويس

 أسد سبها ونزل وركب العربيه مع السواق

 أسد رح الشركه ودخل بغرور زي كل مره

 أسد دخل المكتب القه مراد بيشتغل

 أسد.اهال ازيك يا مراد

 مراد بهدوء.اه اهال

 بعمل اييأسد بضيف.مراد بالش تتكلم كده .انت عرف لما اكون متعصب 

 .مراد بضيق.ودي مش مشكلتي . أنا ماشي

 أسد.انا اللي همشي

 أسد مشي

 مراد.ربنا يهدك يصحبي

 أسد طلع ع شقه الزمالك وطلب واحده 

 أسد اغتصب البنت وسبها مرميه ع السرير

 أسد.روح شقه الزمالك.وانت فاهم هتعمل اي

 تحت امرك يباشا...

 السواق.ع فين يباشا 

  أسد.لف شوي

 اق.تحت امركالسو

  عند ندي وحازم

 ندي صحيت القت جسمها كله ظهر

 ف الوقت دا دخل حازم

 ندي سحبت الماليه بسرعه ولفتها ع جسمها

حازم بسخريه.بتخبي اي أنا شوفت كل حاجه ثم أكمل بوقحه .هي مش كل حاجه اوي بس اللي أنا شوفت 

  عجبني اوي

  ندي . أنا عايزه أمشي.ارجوك خلني امشي



 . رب منها.بس أنا لسه ما اخدتش اللي عايزوحازم ق

  ندي بخوف.ارجوك كفايه بق وخلني امشي.ماما زمانها هتموت من الخوف عليه .حرام عليك سبني

  حازم طلع ورق .امضي هنأ وانتي تمشي 

 ندي مسكت الورق بخوف وشهقت اول ما شافت الكالم

  ندي .انت متصور اني همضي ع الورق ديي

  .بس انت عرفه كويس ممكن اعمل اييحازم.براحتك 

 ندي .حرام عليك

  حازم.تمام انتي اللي اختارتي

 حازم قرب منه

 ندي.خالص . خالص.كفايه هعمل اللي عايزو

 ندي مضت ع الورق

 ........  .حازم.انتي دلوقتي
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