
 الفصل األول 

  يا ماما ازاي عايذه تجوزيني وانا خاطب وبحب خطيبتي

 

  االم بغضب : البت المنعكشه دي اللي بتحبها يا فارس الصعيد

 

  فارس بعصبيه بسيطه : اه بحبها يا ماما وبعدين ده اسمه كيرلي

 

بني انا بحذرك عاد لو اتجوزت البت المنعكشه  حنان بغضب وتعب : اسمع يا ولدي كالمي عاد انا مش ناقصه وجع وقلبي مش حملي يا

  دي هتبجي ال ولدي وال اعرفك والبنيه اللي هجوزهالك دي بدر الصعيد يعني مش اي واحده عاد

 

  فارس بحزن بسيط : حاضر يا اما هتجوز واحده جاهله وغبيه عشانك يا اما عن اذنك عاد

 

  (مشي بسرعه ومكملش كالمه)

 

رحه :  صدجني يا ولدي هيجي اليوم اللي تبوس يدي عشان جوزتهالكحنان بعاطفه امومه وف  

 

  ثم نادت بصوت عالي

 

  يا بت يا سعديه

 

  سعديه بطاعه :  اؤمريني يا حاجه

 

  حنان بعطف : كام مره عاد اقولك انا زي امك

 

  سعديه ببكاء وتقبيل يد حنان : حقك عليا يا حاجه مش بيدي انا يدوبك خدامه

 

: وه خدامه كيف يا بت عاد عايذني اضربك ياك انتوا كلكم بناتي وبتساعدوني الني عاجزه ثم اكملت بحزن طفيف وعندي حنان بغضب 

  الجلب

 

  ..سعديه باحترام وحب: ربنا يديمك لينا يا حا



 

 حنان بعصبيه مزيفه : يا اي

 

   سعديه بحب شديد . يا مايا

 

  فارس بغضب : يعني هتجوز من الصعيد يا سمر

 

  سمر بغل وغضب: اتجوزها يا فارس اتجوزها بس وريها النجوم ف عز الضهر

 

  ثم اغلقت ف وجهه

 

  سمر بغل: بت صعيديه جاهله ال راحت وال جت هتخاد كل حاجه مني فلوسه وشكله وشياكته وكل حاجه ال مبقاش سمر االسيوطي

 

سنين واسيبها واتجوز واحده بلدي واكيد معفنه ونام  3عد حب فارس بغضب : قفلت ف وشي ثم اكمل ف نفسه بس هيه معاها حق يعني ب

  وسط تفكيره العميق

 

  حنان بحب اموي : يال روحي بشري قمر ان احنا جايين انهارده ليها وحب عمرها هيبقي ملك ايديها

 

ميل جداسعديه بفرحه: عنجد يا مايا ثم جريت الي صديقتها المتواضعه تخبرها هذا الخبر االكثر من رائع وج  

 

  وبعد يومين من نشر االخبار وفرحه قمر بعد ما بلغتها سعديه  واستعدادها لليوم ده

 

  جاءت اللحظه الحاسمه

 

  الرؤية الشرعيه

 

  قمر بخجل وهيه بتشيل نقابها بهدوء

 

  فارس بغضب: متشيلهوش

 



  قمر بدموع: انت اي اللي جابك طالما مش عايذ تشوفني

 

صوتها اسره بهدوءه : انا عشان امي تبقي كويسه ثم اكمل بغرور وبعدين انتي ملكيش دعوه يا اسمك اي انتي فارس بغضب اكبر الن 

  انتي هتمضي وهتيجي جاريه ليا

 

  قمر بهدوء مصتنع : وكمان مش عارف اسمي

 

  فارس : وال عايذ اعرف انتي هتبقي جاريه ليا

 

ثي مجروحه من العشق ده انا اللي مش عايذه اشوفك اساسا واتفضل برا بيتيقمر بهدوء : وانا مش موافقه ثم اكملت بكبرياء ان   

 

  فارس بغضب : انتي حشره انتي وال حاجه انت.  لم يكمل ف دخلوا جميعا علي صراخهم

 

 قمر جريت علي حنان : امي انا مش عايذه اتجوزه ارجوكي خالص

 

 �😠😠�  : حنان بغضب

 

ازاااااااااايفارس و قمر ف نفس الوقت بصدمه :   

 الفصل الثاني

 

 

  قمر بخجل وهيه بتشيل نقابها بهدوء

 

  فارس بغضب : متشيلهوش

 

  قمر بدموع : اي اللي جابك طالما مش عايذ تشوفني

 

فارس بغضب اكبر الن صوتها اسره بهدوءه : انا عشان امي تبقي كويسه اعمل اي حاجه ثم اكمل بغرور وبعدين انتي ملكيش دعوة يا 

اي انتي انتي هتمضي وهتيجي جاريه ليااسمك    

 



  قمر بهدوء مصتنع : وكمان مش عارف اسمي

 

  فارس : وال عايذ اعرف انتي هتبقي جاريه ليا

 

  قمر بهدوء : وانا مش موافقه ثم اكملت بكبرياء انثي مجروحه من العشق ده انا اللي مش عايذه اشوفك اساسا واتفضل برا بيتي

 

حشره انتي وال حاجه انت.  لم يكمل ف دخلوا جميعا علي صراخهمفارس بغضب : انتي    

 

  قمر جريت علي حنان : امي انا مش عايذه اتجوزه ارجوكي خالص

 

  حنان بغضب : هوه لعب عيال انتوا خالص كتب كتابكم انهارده والفرح اتعمل اخر الليل

 

  فارس وقمر ف نفس الوقت بصدمه : ازااااااااي

 

قعدت علي الكرسي : ااااه يا قلبي اااه حنان بتعب مزيف   

 

  فارس وقمر ف نفس الوقت : ماما مالك

 

  قمر بهدوء مصتنع : ماما انتي اخدتي دواكي

 

  حنان بتهتهه : ها اه اه اخدته

 

رجت ذهبت قمر دون رده فعل غير البرود ولكن تحطم هذا البرود بعدما دخلت غرفه حنان بكت كثيرا وكثير ثم مسحت دموعها وخ

  بالدواء

 

  فارس باعجاب خفي ببروده : اسف تعبناكي معانا

 

  ولكن تجاهلته قمر واعطت الدواء لحنان وهوه يستشيط غضباااا

 

  سمر بهدوء : اه يا دادي هيتجوز بس انا مش هسكت ده انا سمر االسيوطي وهسافر له



 

ف جمالك يعنيوالدها بجشع : متسيبهوش ده كنز واكمل بتريقه واكيد مش هيالقي حد    

 

  سمر بغرور :طبعا ده انا سمر االسيوطي ونادت علي الخادمه

 

 سمر بتكبر : انتي يا زفته جهزي شنطتي

 

 الخادمه بانكسار : حاضر يا هانم

 

  سمر بغضب : انتي لسه واقفه يال امشي

 

  الخادمه بانكسار : حاضر يا ها.. ولم تكمل كالمها

 

بترغي مع اسيادك امشيسمر بغضب : مخصوم منك شهر عشان    

 

  المساعده مشيت بهدوء وتعب

 

  ( المساعده مش الخادمه كمان هما من لحم ودم زينا)

 

  وذهبت سمر لغرفتها ثم بعثت فويس نوت

 

  مضمونها

 

  (�� ايوه يا حبيبي مش هسيبه بحبك)

 

  فارس بغضب : متتجاهلنيش يا زفته انتي

 

  قمر بهدوء تجاهلته

 



ه : هنشوف هتتجاهليني ازاي بقي بعد الفرح وذهبفارس بوقاحه وغمز   

 

قمر وقلبها يقرع كالطبول فهي مازلت تعشقه وبشده وذهبت لكي تري ماذا ستفعل ووجدت صدمتها فسعديه تحمل بيدها فستان فرح جميل 

 جدا جدا وبسيط

 

  قمر بهدوء ومرح : فستان مين ده يا سوسو يكونش هتتجوزي من ورايا ابت

 

: ال فرحك انتي يا ست البنات الف مبااااارك ليكي وذهبت لتاخذها باحضانها بفرحه حتي كادت ان تقع قمرسعديه بحب    

 

قمر بضحك: مكونتش اعرف انك بتحبيني اوي كدا يا سعديه ما تتجوزيني بدل القفل اللي هتجوزه ده ثم اكملت بانتباه مين اللي جاب 

  الفستان يا سعديه

 

ان جابته بنفسها وقالت انك بنتها قبل ما تكون ام لفارسسعديه بفرحه : ماما حن  

 

  �� قمر بفرحه : وهللا لوال ماما حنان كان زماني قتلت فارس الصعيد ده

 

  سعديه بمرح وشوق : احكي لي احكي لي

 

البنات هجهزك وهجبلك حكت لها قمر كل شئ وسط دموع سعديه التي لم تجف ثم بعد انتهاء قمر قامت سعديه ب مكر انثي يال يا ست 

  الميكب ارتست من برا بعد ما تخلصي وتم تجهيز قمر وسط اعتراضها علي الميكاب

 

فارس بهدوء بعد ما خلص ولبس وحط برفانه وسرح شعره بطريقه شيك خرج المه وسط فرحتها بيه وكان الليل اتي والمأذون جه وتم 

  كتب الكتاب وتم الفرح لحد الساعه واحده بليل

 

رقص البنات جوا رقص شرقي وصعيدي ورقص الرجاله برا ولعبهم بالعصا وتم فوز فارس الصعيد كالعاده وسط   

 

  مشيوا كل الناس ودخلوا العرسان جناحهم

 

  فارس بصدمه : اي ده

 

 قمر بمكر انثوي ودلع : اي واكملت بهمس يا سيدي وفارسي وفارس الصعيد كولتها



 الفصل الثالث

 

 

كتب الكتاب وتم الفرح لحد الساعه واحده بليلالمأذون جه وتم    

 

  وسط رقص البنات جوا رقص شرقي وصعيدي ورقص الرجاله برا ولعبهم بالعصا وتم فوز فارس الصعيد كالعاده

 

  مشيوا كل الناس ودخلوا العرسان جناحهم

 

  فارس بصدمه وتوتر : اي ده

 

سي وفارس الصعيد كولتهاقمر بمكر انثوي ودلع : اي واكملت بهمس يا سيدي وفار   

 

  فارس بتوتر وعرق شديد ومش قادر ينطق : انتي انتي

 

  قمر وهيه تتقرب منه اكثر بمكر انثي عاشقه : انا اي واكملت بهمس يا فارسي

 

  فارس بهيام : ازاي جميله كدا حوريه الجنه قالها وال يعلم تأثيره علي االخري

 

تناسيه امر ما ترتديهبكت يا ساده نعم بكت واحتضنته بشده م   

 

 قمر بعشق : بجد حلوه ف نظرك

 

  فارس برعشه ف جسده : انتي حلوه ف نظر اي حد واحتضنها بحب ورفع وجهها اليه لكي تنظر له

 

فارس بتدقيق وهوه ينظر لعينها : تعرفي انا بحلم بيكي دي كانت صدمتي كنتي دايما ف احالمي جيتي لي كتير وحليتي ليا مشاكل كتير 

 ف احالمي حتي انا قولت ممكن حور من الجنه مش انسانه ثم نظر اليها بخبث : بس تعرفي دي حاجه حلوه جدا يا قمر انك انسانه

 

نظرت له قمر بصدمه وعدم فهم وكادت ان تتحدث ولكنه قطع اي كالم ف تذوق شهد فراولتها قطعهم خبط الباب ابتعدت بسرعه وخجل 

ر لالعميشديد ورعشه ف جسدها وعشق ظاه   



 

  فارس بصوت اجش : مييين

 

  االم حنان بهدوء : انا يا بني

 

 فارس بسرعه فتح ولكن سند بذراعيه علي الباب لكي يخفي قمر

 

  االم حنان بخبث : في اي يال وسع كدا

 

  فارس بتهته : ها ها

 

  االم حنان بخبث : انت نسيت عادتنا وال اي يا فارررس الصعيد

 

امي اللي ف دماغك تنسيه مش مرات فارس الصعيد فارس بغضب وغيره :   

 

  االم حنان بعطف وحب وقلب ارتاح النها رأت ف عيني ولدها الغيره : خالص يا ولدي الوكل عشان قمر ماكلتش من الصبح

 

  فارس بعصبيه : نعم

 

  حنان بخبث : اصلها كانت بتدلع عليا اوكلها بيدي وانا كنت تعبت دخلني اوكلها

 

رعه : اما جدي تحت بينادي عليكي هاتي الوكل ده هتاكلفارس بس   

 

  حنان بحب وفهمت ولدها : ربنا يديمكم لبعض يا ولدي

 

  فارس بحب : امين يا امه

 

  ونزلت حنان ودخل فارس الصعيد لبدر الصعيد

 



  فارس بعصبيه بسيطه : ماكلتيش ليه يا قمري

 

  نظرت له قمر بحب لياء الملكيه

 

تكفي العالم : مليش نفس وهللاقمر بسعاده    

 

  قالتها بنبره هدوء جعلت قلبه يدق لها حقا اول فتاه جعلت هذا يدق

 

  نظر لها وامسك يديها واجلسها علي قدمه وسط خجلها الشديد

 

  فارس بحنان : هوكلك بيدي وبدأ يطعمها بيده وسط خجلها وتحريك رجولته بهمسها له ودلعها عليه

 

بهدوء ونظر لها ولشفتيها المرتعشه : انتي عايذه مني ايابعد فارس االكل    

 

  قمر بخجل شديد : انا انا مش عايذه حاجه

 

  اقترب منها وداق شهد فراولتها مره اخري وكاد ان يزيد ولكن منعته قمر

 

  فارس بعصبيه : ليه ف اي

 

  قمر بخوف وخجل واحراج : انا خايفه ممكن نأجل الموضوع ده شويه

 

بحنان اخدها ف حضنه وناموا سويافارس    

 

  ف صباح يوم جديد

 

 قام فارس ونظر لها بعدم تصديق فهو تصور انه حلم ال انها حقيقه حقا انسانة حقا هذه االسئله روادته سرعان ما تقبل االمر بفرحه شديده

  شعر بها تفيق مثل النوم سريعا

 

واحنا اطفال كنت دايما بتحميني منهم هلل اللي بعدوك عننا يا فارسي قمر بحب وعشق وهي تلمس وجنتيه : تعرف انا بعشقك من   



 

    فارس وقد فاضت به المحاوالت قام وتذوق شهد فراولتها وسط حب وعشق ولكن قطعهم صوت

 

 سمر بغضب وصوت عالي جدااا : فاررررس انت فين

 الفصل الرابع 

 

 

انها حقيقه حقا انسانة حقا هذه االسئله روادته سرعان ما تقبل االمر بفرحه شديده قام فارس ونظر لها بعدم تصديق فهو تصور انه حلم ال 

  شعر بها تفيق مثل النوم سريعا

 

  قمر بحب وعشق وهي تلمس وجنتيه : تعرف انا بعشقك من واحنا اطفال كنت دايما بتحميني منهم هلل اللي بعدوك عننا يا فارسي

 

ذوق شهد فراولتها وسط حب وعشق قمر ولكن قطعهم صوتفارس وقد فاضت به المحاوالت قام وت   

 

  سمر بغضب وصوت عالي جداااا : فاااااررررس انت فين

 

  قمر بغيره شديده :مين دي يا فارس

 

  فارس بتلقائيه متجاهل عن دموعها : خطيبتي

 

  قمر بدموع وهيه تحاول ان تتكلم : مبارك

 

م ينظر لهانظر لها فارس بضربات قلب سريعه ويا ليته ل   

 

فارس بخوف شديد : قمر قمر فوقي ارجوكي فوقي هحكيلك كل حاجه هحكيلك انه مكنش بمزاجي هحكيلك ان طفولتنا منستهاش فوقي 

ارجوكي انتي وشك بيزرق كده ليه فوقي فوقي احتضنها داخل اضلعه وبكي نعم بكي رجل بمعني الكلمه بكي لمحبوبته)الرسول صلي هللا 

البكاء عمره ما كان بيختبر الرجل الرجوله والجدعنه كلها ف الراجل ده قلبه طيب وجدع وراجل بمعني الكلمه فيه حنان عليه وسلم بكي 

  الكون كله(

 

  وصرخ فارس بشده

 



  فارس بصراخ : مااااااما

 

  حنان بخضه وطلوع السلم بصعوبه : سعديه الحقيني علي جناح قمر بسرعه

 

ا وطلعت بسرعه ولقت قمر نايمه ال حول وال قوه وفارس وحنان بيبكواسعديه بجري ورمت اللي ف ايده   

 

  سعديه بخوف علي اختها الروحيه : قمر مالها

 

  فارس بطفوله وبكاء : معرفش انا هيه كانت ومش عارف يتكلم

 

 سعديه بسرعه جابت تليفونها ورنت علي دكتور العيله

 

نظرات سمر المترقبهوبعد عشر دقايق دخل الدكتور القصر بسرعه وسط    

 

  سمر بتساءل : هوه ف اي

 

 لم يجب الطبيب وذهب مسرعا الوضه قمر الذي يحفظها عن ظهر قلب

 

  ف مكان اخر

 

بغضب:  انت مقولتش انك هتجوزها 1مجهول    

 

بخوف : انا مليش دخل بجوازها 2مجهول     

 

بغضب : هطلقها منه ولو معرفتش هقتله واقتلها 1مجهول    

 

بخوف : ال متقتلهاش دي مها كانت 2مجهول  ......  

 

  فارس وهوه بيفقفل الباب ويخرجهم بعد ما سمع جمله



 

  (الدكتور جه تحت)

 

  نظر لها بغيره شديده شعر ببركان غضب داخله

 

  قام بتغطيتها جيدا بعد ما قام بالبسها النقاب

 

  دخل الطبيب بلهفه بعد ما قام فارس بفتح الباب

 

شديد : اي اللي حصلوائل بخوف    

 

    فارس بغيره شديده : اتعصبت شويه

 

  وائل وهوه بيشيل النقاب بهدوء وسط غضب فارس وقاس النبض وشاف وشها اللي ازرق اوي

 

  وجه يشيلها

 

  فارس بغيره تحرق العالم مسك ايده : بتعمل اي

 

  وائل بسرعه : الزم اوديها المستشفي بسرعه

 

انا هشيل مراتي علي رموشي ونزل وسط نظرات سمر اللي تحرقه بنظراتهافارس وهوه يشيلها :    

 

  ذهبوا المستشفي وذهبت سمر وراءه وسط ندائها الذي ال يسمعه فارس

 

دخل فارس معهم الكشف وسط اعتراض الجميع ولكنه كان يحترق خوفا عليهاودخلوا الكشف وسط نظرات غيره فارس وخرجوا جميعا 

عليق محاليلبعدما قام وائل بت   

 

  فارس بغيره وصوت مبحوح : هيه مالها

 



 **** : وائل

 

 �😱� فارس بغضب وصدمه : انت بتقول اي

 الفصل الخامس

 

 

  فارس بغيره تحرق العالم مسك ايده : بتعمل اي

 

 وائل بسرعه : الزم اوديها المستشفي بسرعه

 

نظرات سمر اللي تحرقه بنظراتهافارس وهوه يشيلها : انا هشيل مراتي علي رموشي ونزل وسط    

 

  ذهبوا المستشفى وذهبت سمر وراءه وسط ندائها الذي ال يسمعه فارس

 

دخل فارس معاهم الكشف وسط اعتراض الجميع ولكنه كان يحترق خوفا عليها ودخلوا الكشف وسط نظرات غيره فارس وخرجوا جميعا 

  بعدما قام وائل بتعليق محاليل

 

حوح : هيه مالهافارس بغيره وصوت مب   

 

وائل بغضب وخوف : انت السبب لو جري لها حاجه قمر عندها القلب وشكلها ماخدتش العالج ومره كمان لو ضغطها علي ممكن تروح 

  فيها انت اي يا اخي اي اللي جابك كانت كويسه هيه غلطت لما حبيتك اصال انت متستاهلش انت اناني مبتحبش غير نفسك

 

غيره وحزن في آن واحد وال يستطيع ترتيب الكلمات: هيه كويسه صح  وبعدين انت اصال دخلك اي تقربلها فارس بغضب وصدمه و

  اييييي انا جوزها قالها بتملك عاشق من الطفوله وكأن عشقها استيقظ بداخله منذ ان رأي عيناها

 

  وائل بغيره : اقربلها اكتر منك انت اناني وبعد عنه

 

وع متحجره ال انه اقوي من ذلك دخل عليها بهدوء ورأي شحوب وجههاجلس فارس علي االرض بدم   

 

فارس بعشق تملك : انتي ليا من اول ما اتولدتي انتي ليا واقترب منها بدموع وتذوق شهد فراوله محبوبته وهيه ال تدري شئ وقال جمله 

  واحده



 

 للمستشفى وذهب لمعشوقته مالبس وجلب مالبسه بتغيير وقام فارس ذهب كامل يوم بعد�🥺🥺�عمري ما نسيتك يا حب عمرررري 

صدمته وكانت لغرفته ودخل   

 

  وائل بضحك : ها اقولك واحده كمان

 

  : قمر وهيه بتضحك بطفوله

 

  اه والنبي قول

 

(��وائل بضحك )النكته طويله ف صوره عندكم    

 

  قمر بضحك وهيه بتزق وائل بهزار بدون قيود : كفايه هموت من الضحك

 

  فارس بغيره تحرق االخضر واليابس : قمممممر

 

  قمر بحزن سيطر عليها بعد سماع صوته مباشره : نعم

 

 فارس بغيره وتملك عاشق : انا عايذ اتكلم مع مراااتي لوحدنااا

 

 قام وائل بغضب وعندما مر بجانب فارس همس له بخفوت : لو زعلتها هخليك تندم وذهب بغيره هوه االخر

 

قام باحتضانها بشده كانه يخفيها عن العيون فارس بغيره   

 

فارس بحنان وحب ومحاوله عدم التركيز ف امر وائل فهو يثق بمحبوبته بشده وال يريد احزانها : علفاكره انا خطبتها عشان اسباب معينه 

  انا مش بحبها انا بحب واحده تعباني اوي واول حرف من اسمها قمر

 

يه ثم قالت بتركيز اهبل وهي تشاور علي نفسها انت قولت بتحبني انا قمرقمر بخجل : طيب ممكن تبعد شو   

 

  فارس بعشق : انا بعشقك مش بحبك بس انا اتعديت العشق



 

  قمر بعدم تصديق : مش قادره اصدقك

 

وليه ال تظهر اال معها : فارس بخبث : هثبتلك عملي وقام بتذوق شهد فراولتها وتعمق كثيرا وسط اختناقها ابتعد عنها بتذمر و بعصبيه طف

  نفسك قصير اوووي

 

  قمر بخجل : فين ماما حنان وحشتني

 

  فارس بخبث : هي بس اللي وحشتك عالعموم هيه كانت بتصلي وزمانها طالعه

 

  بعد فتره قصيره دخلت حنان بحب وخوف حنان بخنق : دايما بنتسي نفسك وتخوفينا عليكي وانتي زي القرده

 

واحمرار وجنتيها بشده : حقك عليا يا ماما امال فين سعديهضحكت قمر بخجل    

 

  االم حنان بخبث : بتصلي وجايه بس انتي مال وشك احمر كدا

 

  قمر بارتباك :  ها

 

  حنان بخبث : خالص خالص انا فهمت ثم ضحك فارس علي خجل معشوقته

 

مئن عليها راح القاهره يخلص اوراق مهمه متأجله ورجع عدي اليوم بعشق ومرح وغيره وطلعت قمر وروحوا وخرج فارس بعد ما اط

بعد نص الليل ووجد قمر تنتظره 2ف نفس اليوم وكانت الساعه    

 

 �� نظر لها بصدمه وابتلع ريقه وقال بانفاس متقطعه وهمس اثر علي االخري بشده : هتعمل ي فيا ا ييي تا ن ي يا بد ر الصع يد

 

( الصعيدهتعملي فيا اي تاني يا بدر  ) 

 الفصل السادس

 

 



عاد فارس ووجد قمر تنتظره نظر لها بصدمه وابتلع ريقه وقال بانفاس متقطعه وهمس اثر علي االخري بشده : هتع ملي في ا اي تا ني 

  يا بد ر الصع يد

 

  (هتعملي فيا اي تاني يا بدر الصعيد)

 

يدا وضعت يديها علي كتفه وقالت بخفوت وهمس هيه االخري قمرر بخجل وهيه تقترب منه بهدوء وهيه تموت خجال وتغلق الروب ج

  وهي تقترب منه اكثر : بعشقك

 

 �😂😂� : لم ينتظر اكثر وحملها ولف بها بجنون وشده وعشق رجل ووضعها بهدوء ونظر لفارق الطول بضحك

 

كلها الطفولي الرائع سرعان ما انتبه قمر بغيظ طفولي : متضحكش عليا هه ووضعت يدها ف خصرها كاالطفال بينهما هوه تاه بها وش

  علي حزام الروب وربطه جيدا بهدوء وسط خجلها الشديد منه وهي تسب وتلعن سعديه ف سرها

 

  قمر بخجل محبب لقلب فارسها وهمس بخفوت : علفاكره اخويا ف الرضاعه

 

 فارس بعدم فهم : اي

 

بصراحه اشوفك بتثق فيا وال ال قمر بخجل ودموع : فارس وائل اخويا ف الرضاعه وكنت بختبرك   

 

فارس وهوه يحضنها بشده : طيب متعيطيش انا بعشقك ومحبش اشوف دموعك وبعدين انا بثق فيكي لدرجه اني لو شوفت بعيني مش 

  هصدق

 

( افظ العشق يعني ثقه مش كل حاجه تشوفها العين صح العشق يعني امان العشق يعني غيره وتملك بس بحدود العشق ان حبيبك يح

عليكي حتي لو من نفسه ميأذكيش حتي لو بكلمه العشق يعني صدق ف الكالم والمشاعر العشق مش بسنين وال بكالم العشق ف القلوب 

 (��❤��✌زي ضربات القلب مبيقفش غير بوقوف القلب نفسه

 

  قمر وهيه تبادله الحضن بعشق وكأن هذا كافيا لهم دون كالم

 

شعرها ورا اذنها بحركه اثرت علي فارس بشده فهوه ف االخر رجل وله مشاعرقمر وهي تبعد عنه بهدوء وترجع    

 

  قمر بهدوء وخجل من نظراته : حمامك جاهز وطلعت لك هدوم اهيه



 

  فارس بعشق: ربنا يديمك ليا نعمه حاضر هخش اخد شاور وهخرج عشان عايذ اكلمك متناميش

 

   قمر بهدوء وعينها ف االرض : حاضر

 

رفع وجهها له : متنزليش راسك تاني انتي فوق الكل ماشيفارس وهوه ي   

 

 قمر بعشق طفولي : حاضر يا حبيبي

 

  دخل فارس مسرعا ال يريد ان يتهور

 

  سمر وهي تتحدث ف الفون

 

  سمر بغضب : يعني اعمل اي بقولك مش معبرني انا كدا كدا رجعت القاهره وهسيبه خالص انا كدا كدا بحبك انت من االول

 

  فريد بخبث وتصنع الحزن : طبعا يا قلبي بس انتي عارفه انا مش معايا فلوس زيه مش هقدر اعيشك زي عيشتك

 

  سمر بحزن : وهيه فلوسي مش فلوسك وال اي ازعل منك اطلب يا قلبي براحتك

 

الف جنيه اعمل مشروع بيهم 100فريد بجشع : عايذ    

 

يذه سالم يا روحيسمر بحب : حاضر يا حبيبي هجبلك اللي انت عا  😘 

 

فارس وهوه يخرج من الحمام وينشف شعره بعشوائيه وجد قمر بطريقه مهلكه لالنفاس فهي وضعت لمسات ميكاب خفيفه جدا وفردت 

  شعرها الطويل كانت حوريته بحق

 

 �😋😋� فارس بداخله : طب اكلمها ازاي دي

 

  قمر بدموع بعدما رات تجاهله : وحش



 

اللي وحش  يا قشطه انتي فارس بضيق : ده انا   

 

  قمر بخجل : احكي لي

 

 نوم ف غاصت قمر وجد ووالدها سمر حكايه يحكي ان كاد ما لحد  واجتهاده عمله مع حكايته بسرد وبدا هحكيلك ضر♡فارس بهدوء: حا

فلهط بهدوء وقال بحضنه واخدها بهدوء جبهتها من قبلها عميق  

 

ظر لها بصدمه سرعان ما تحول لغضبتاني يوم فاق فارس علي صوت قمر قام ون   

 

 فارس بغضب وغيرره : اي ده

 الفصل السابع

فارس بهدوء: حاضر هحكيلك وبدأ ف سرد حكايته مع عمله واجتهاده لحد ما كاد ان يحكي حكايه سمر ووالدها وجد قمر غاصت ف نوم 

  عميق قبلها من جبهتها بهدوء واخدها بحضنه وقال بهدوء طفله

 

فاق فارس علي صوت قمر قام ونظر لها بصدمه سرعان ما تحول لغضب وغيره : اي دهتاني يوم   

 

 قمر بدلع : مايوه

 

  فارس بغضب : ما انا عارف انه زفت البسه ليه ان شاء هللا

 

حمام سباحه قمر بهدوء وعقالنيه : اهدي يا حبيبي بس انت مش امبارح قولت لي انك واخد شهادات ف السباحه واحنا ف القصر هنا ف 

  الن جدي كان سباح ماهر زيك فانا بصراحه نفسي اتعلم

 

  فارس بغيره : ومين قالك اني هسيبك تتعلمي وتنزلي كدا

 

  قمر بدموع : انا عايذه اتعلم يا فارس مليش دعوه

 

 فارس بهدوء مصتنع : فين حمام السباحه

 



ور ومحدش هيشوفنا وهللاقمر بعيون قطط :  بعد الجنينه بتاع القصر بشويه ومتحاوط بس  🥺 

 

  فارس بهدوء : طيب

 

 قمر بفرحه : يعني خالص هتعلمني

 

  فارس:  اه هعلمك ثم اكمل بغيره بس بشرط

 

 قمر بفرحه : قول

 

 فارس بغيره : تلبسي النقاب بتاعك قدام اي حد حتي لو ماما

 

  قمر بعدم فهم : ليه

 

خل اخد شاور وكانت قمر لبست نقابهافارس : هوه كدا ومتلبسيش اي الوان زاهيه وقام د   

 

  وراحوا لحمام السباحه

 

دخلت قمر وبقيت بالمايوه السباحه ولقت فارس بيقرب عليها اوي تناست كل حاجه وفضلت ترجع لورا لحد ما وقعت ف حمام السباحه 

بسرعه وشها ورفع وراها فارس ونط��ووقعت وقلب احدهم وقع معاها    

 

هموت يا فارس كنت هموت وحطت جبهتها علي جبهته وتناسوا اي شي وانفاسهم هي ما تدل علي خوفهم وحبهم قمر وهيه بتكح : كنت 

  ايضا

 

  فارس بضحك مصتنع ووقاحه : علفاكره انا مش هخسر حاجه انتي اللي هتخسري لو فضلتي علي الوضع ده

 

بتعادهاقمر بخجل كادت ان تبتعد بعد قربهم الشديد ولكنه احتضنها بشده ومنع ا  

 

 فارس بحب شديد : متفكريش تبعدي عن حضني النه ملكك انتي بس

 



  قمر خجلت كثير ودفنت وجهها ف رقبته بشده

 

  فارس بتخدير من انفاسها : يارتني ما وافقت اعلمك يا شيخه هتموتيني بالبطئ

 

: بعد الشر عليك يا حبيبي ابتعدت قمر ونظرت لوجهه ووضعت كفيها علي وجهه ونظرت لعيونه بدموع وكلمات متلهفه   

 

  فارس بحب ووقاحه : طيب يال اعلمك الحسن كدا انا هعلمك بس حاجه تانيه

 

  وبدا يعلمها وعلمها اول درس ورجعوا البيت بس اتفاجاءوا من البوليس

 

 فارس باستفهام : خير يا فندم

 

  الضابط بعمليه: معانا امر بتفتيش القصر

 

  فارس بعدم فهم : ليه

 

ابط بعمليهالض :******** 

 

 فارس بصدمه : ازاي

 الفصل الثامن 

  قمر خجلت كثيرا ودفنت وجهها ف رقبته بشده

 

  فارس بتخدير من انفاسها : يارتني ما وافقت اعلمك يا شيخه هتموتيني بالبطئ

 

عليك ياحبيبيابتعدت قمر ونظرت لوجهه ووضعت كفيها علي وجهه ونظرت لعيونه بدموع وكلمات متلهفه: بعد الشر    

 

فارس بحب ووقاحه : طيب يال اعلمك الحسن كدا هعلمك بس حاجه تانيه وبدأ يعلمها وعلمها اول درس ورجعوا البيت بس اتفاجأوا من 

  البوليس

 

  فارس باستفهام : خير يا فندم



 

  الضابط بعمليه : معانا امر بتفتيش القصر

 

  فارس بعدم فهم : ليه

 

بالغ انه ف حد فيكم بيشتغل في المخدرات واتعدي علي ناس كتير الضابط بعمليه : جالنا  

 

  فارس بصدمه : ازاي

 

الضابط بعمليه: هتشوف ازاي وتم تفتيش القصر وكانت الصدمه انه خرج من غرفه قمر كميه كبيره من الهرو"يين ومخدرات علي 

  الكمدينو

 

 الضابط بعمليه: خدوها

 

صلي وعارفه ربنافارس بصدمه: يا فندم مستحيل دي بت   

 

  الضابط بعمليه: ساعات بيكون ده كله قناع يا فارس بيه

 

  قمر بصرااخ: سيبوووووني انا وهللا معرفش اي ده وجه ازاااااي اوضتي متظلمونييييش انا تعبت من كتر الظلم ووقعت اغمي عليها

 

وشها ازرق جامدفارس بسرعه اقترب منها وقال بصوت حاد كله يدير وشه وشال النقاب وشاف    

 

  فارس بخوف وهوه يحملها: حضره الضابط ممكن تمشي العساكر وتيجي معايا

 

  الضابط بعمليه: اكيد

 

  وراحوا ل وائل بسرعه كبيره وفعال حط لها جهاز تنفس واطمن عليها وخرج متعصب جدا

 

  الضابط بعمليه : اول ما تفوق هتدخل السجن دي قرارات اعلي مني

 



يه وثبات مصطنع : طب ممكن نعمل تحليل دم ولو طلع ايجابي اعمل االجراءات ولو طلع سلبي هتنفذ طلبيفارس بعقالن   

 

  الضابط بعمليه : ماشي بس ليا شرط يكون كله قدام عيني

 

  فارس بثبات مصطنع : اكيد

 

  وعملوا التحاليل وطلعت سلبيه

 

قمر ف المكتب بتاعك النه اكيد هيظهر ف الوقت ده والنك برده القرارات عاليه فارس بعمليه : انا ليا اعداء كتير فطلبي منك انك تحجز 

  عليك فده بيأكد شكوكي الضابط بعمليه: ده اللي كان هيحصل الني من صوتها حسيت انها مظلومه

 

  فارس بغيره : متركزش ف اي حاجه تخصها

 

  الضابط بابتسامه : حاضر

 

مره وكانت الصدمه انهقام فارس من المكتب وراح يطمن علي ق .. 😳😨😱 

 الفصل التاسع

  فارس بغيره : متركزش ف اي حاجه تخصها

 

 الضابط بعمليه وابتسامه : حاضر

 

قام فارس من المكتب وراح يطمن علي قمره وكانت الصدمه انه لقي واحد بيخنقها جري بسرعه وضربه وبعده وماخدش باله منه وهوه 

اللي ركز فيه هيه وبص للمحلول لقي لونه اتغير شده بسرعه وشاله من ايدها وهوه مرعوب رن جرس بيهرب الكاتبة الساحرة: كل 

  الممرضه

 

  دخلت الممرضه

 

  فارس بسرعه : عايذ وائل دلوقتي

 

  الممرضه بخوف من شكله : حاضر



 

  جه وائل وشاف قمر بسرعه لقي النبض ضعيف جداا شاف المحلول بصدمه ماده سامه

 

اللي عايذ يقتلها عمل وائل الالزم ونقل قمر الوضه تانيه واتصل بالبوليس وحكي كل حاجه وده بمساعده فارس طبعايتري مين    

 

  بعد اسبوع كامل في المستفي بحجه ان السم دخل كتير لجسمها وانها في غيبوبه رافضه الواقع وانها خالص هتموت

 

هيحط المخده يخنق قمر لقي نفسه علي االرض وفارس مش سيبه شال فارس  دخل واحد مقنع االوضه وبدأ يحاول يمشي بهدوء ولسه

ت عايذ اي يا صاحبي مني ليه عملت كداان ��القناع ونظر بصدمه: ليل   💔 

 

ليل بحقد وكره : ايوه انا يا فارس وانا اللي حطيت الهر'ويين انا اللي عملت ده كله انت اخدت مني حبيبتي اخدت مني كل حاجه حتي 

جه اللي كنت بتمناها كانها عوض الدنيا بقيت مراتك كرهتها وكرهتك قمر عمرها ما هتكون ليك سااامعالحا   

 

 البوليس خرج

 

  الضابط : انت مقبوض عليك بتهمه الشروع في القتل امسكوه

 

شات ودمع فارس علي ليل بتعب : بقي عادي ما انا اتسجنت كتير ظلم مجتش علي المره دي وراح سلم ايده للعسكري وحطوا الكلب

  صاحب عمره وراح لقمر

 

  فارس بهدوء : عامله اي دلوقتي يا قمري

 

  قمر بتفهم : تعالي يا فارس في حضني واحتضنته بحنان وحكي لها كل شئ ودمع

 

  قمر بحب : معلش يا حبيبي كل حاجه تتعوض وبعدين انا كرهت المستشفى يال نروح

 

بفارسها وروحوا وسط حب قمر الشديد وهيامها  

 

 بعد تالته ايام

 



  دخل فارس بحب وهوه يحمل بوكس شوكليت ووجد اميرته وقمره كالحوريات نظر لها بوقا"حه: ما تشيلي الروب ده كدا

 

  نظرت له قمر بخجل ودخلت سريعا للحمام بينما هو لحق بها وامسك يدها ويداه تفعل ما يرده قلبه واصبحت قمر زوجته قوال وفعال

 

صحيت قمر ودورت علي فارس مش القيه لحد ما لقت فارس داخل تاني يوم  :*** 

 

 �😱😳� قمر بصدمه: اي ده

 الفصل العاشر

  اني يوم صحيت قمر ودورت علي فارس مش القيه لحد ما لقت فارس داخل بصنيه فطار والعالج بتاعها

 

  قمر بصدمه : اي ده وليه تعبت نفسك

 

بسيطه من ايدي يارب تعجبك)الراجل مش بمد االيد الراجل بحنانه وعطفه وكلمته والرسول صلي هللا فارس بحب : اي يا قلبي دي حاجه 

  عليه وسلم كان بيساعد زوجاته في كل حاجه متتكبروش وانتوا بتساعدوا زوجاتكم ده بيبين رجولتكم

 

  ( يارب تكون الرساله وصلت

 

  قمر بحب وخجل : انا بحبك اوي

 

وه يرجع شعره لورا : عارف طبعا انا مفيش حد ميحبنيشفارس بغرور مصتنع وه   

 

  قمر بغيره وهي تشده من لياقه قميصه : نعم نعم يا سي فارس

 

 ️☺ فارس بتوهان وهوه ينظر

 

  قمر بخجل وهيه تضع يدها بسرعه بخجل وغضب

 

   فارس بوقا"حه : ليه كدا

 



  قمر بخجل : بس بقي حرااام عليك

 

يا هبله فارس بضحك : انتي مراتي   

 

  قمر بخجل : برده عيب

 

  فارس بحب : حاضر

 

  قمر بعشق وخجل : شكرا

 

  فارس بحب وضحك : مفيش شكر يا هبله انتي مراتي ويال عشان ناكل

 

  قمر وهيه تنظر اليه بعشق : يال

 

  سمر : خد يا حبيبي الفلوس اهيه

 

  احمد بخبث : تسلمي يا حب ما تيجي

 

كدا انت عارفسمر بغضب : احمد كل اال    

 

 �💔� احمد بخبث شدها وحصل ما لم يكن في الحسبان

 

سمر ضحيه الهلها زي بنات كتير ملقتش الحنان مش كل حاجه الفلوس اوقات كتير بيبقي الدفئ والحب اللي في االسره احسن من مليار )

  (جنيه

 

ساعات 7بعد    

 

لقت نفسها في جامعنزلت سمر وهيه متدمره ووقعت اغمي عليها واول ما فاقت    

 



  سمر بتفكير : انا فين

 

  واحده وجهها بشوش : انتي في بيت ربنا يا بنتي

 

  سمر بتشويش : انا مين

 

  المرأه : ال حول والقوة االباهلل العلي العظيم انتي نسيتي انتي مين

 

  مرأه اخري : يمكن ده نصيبك يا اعتماد خليها معاكي واعتبريها بنتك

 

 اللي ف"القر في حاجه اي افتكرت ومش وبتصلي واسعه بهدوم مكياج بدون بنت اجمل سمر وبقيت ️☺❤واخدوا سمر وانتهت قصتها 

فيه كانت   

 

االتنين فرحه وسط ابطالنا علي حل الليل كان ساعات 10 بعد(️☺❤)كل واحد يمكن يكون محتاج فرصه    

 

ت المفاجأه لقمر باللين وشموع وجو هادي جميل والميوزكوسط االهل طلعوا علي جناحهم عشان يناموا وكان   

 

  فارس بحب : في دريس جوا البسيه

 

  قمر بحب : حاضر وخرجت قمر بخجل لقيت فارس ببدله شيك واغنيتها المفضله شغاله

 

 ��❤ خذني اليك »

 

 ❤�� قد حار نبضي في الهوا بين يداك

 

 ❤�� قد سال الورد دمعا مرا شوقا اليك

 

حياه ال ابالي ف قلبي لديكموتا   🎼❤ 

 



 ❤�� خذني اليك

 

 ❤�� ارتشف النور

 

 ❤�� واعتصر الرحيق من ثغر الشذا

 

 ❤�� يعانق روحي ورد احمر فيه الردي

 

 ❤�� يا ضحكه اشيح عنها ظل الندي

 

 «❤�� خذني اليييييك

 

الحب مشاعر وسط ليله اجمل وقضوا��دي اغنيتي انا المفضله عدوها    

 

سنين 5بعد    

 

 قمر بحب : يال يا فهد قوم يال صلي مع بابا الخطبه بدأت يال انهارده الجمعه

 

  فهد بحب : ثباح الخير يا ماما يا قمري وباس ايدها

 

   قمر بحب : صباح الورد يا روح ماما يال بقي بسرعه

 

  فارس بغيره وهوه يشد فهد من لياقته : وال انت متكلمهاش تاني  فاهم

 

السنين دي كلها يا فارسقمر بحب : بعد   

 

   فارس بعشق : لحد ما اموت يا قمري انا احببتك دون اراداتي

 



كدا متقولش ��قمر بخوف : بعد الشر عليك يا روح قمرك    

 

 �� فهد بمرح : بابا رومانثيه علي الثبح كدا ال انا ماثي

 

حافظوا علي حبكمفارس للجمهور : الحب حب القلوب الحب م بايدنا مش احنا اللي بنختار    

 

 ❤ قمر للجمهور : انا منستش حبي ومتخلتش عنه بعد سنين عافرت ودي النهايه


