
 عاىص : عايز عايز بنت حلوة مش زي كل مرة..  

 احد رجاله : اومرك يا باشا 

 عاىص : غور يال 

 عىل بليل 

 احد رجاله : الىل طلبته اتنفذ يا باشا اى أوامر تانى 

 عاىص: الء خالص أمشى انت دلوقتى 

وز ( تبىك بشدة و بخوف  عاىص دخل األوضة و وجد فتاة ) فير

يئة و قرب منها عاىص انصدم من جمالها و   مالمحها الير

ي    ح خصالت شعرها من  ى عاىص بدا يقرب ايده عىل وشها لير
 عىل وشها 

وز بعدت بخوف   فير

عاىص : مالك يا قمر خايفة من ايه انا هتعامل معاىك بحنية لو 
 سمعتى الكالم 

وز بعياط : هو انا هنا ليه انا عايزة اروح   فير

ة و انا  مش فاىصى لشغل العيال عاىص : انتى باين عليىك صغير
 و راح قرب عليها 



وز : انت بتعمل ايه ابعد عتى عيب كده   فير

عاىص ضحك عىل سذاجتها: نعم يا اختى عيب انتى مش 
 عارفة انتى هنا ليه 

وز : الء و انا عايزة اروح   فير

عاىص : عايزة تروىح يبقى تسمىع الكالم و متقوليش عىل 
 حاجة الء 

وز : انت عايز ايه ب  الضبط ابعد عتى يا جدع انت فير

عاىص : امو*ت فى الىل بيخر*بش يا قطة و بدا يفك زراير 
 القميص و راح شدها له 

قه بكل قوتها و راحت مخر*بشة عاىص فى رقبته  ى وز بيى فير
 لدرجة ان مكان صوابعها علم عىل رقبته 

 عاىص : جرا ايه يا بت ده انا جايبك بفلوىس 

وز : ابعد عتى يا سا*فل  انا لو بابا عرف هيمو*تك  فير

ى يا حلوة ده ابوىك خد تمنك و  عاىص ضحك باستهزاء: بابا مير
 حتى مفكرش يسأل عليىك تانى 

وز : انت بتقول ايه انت اكيد بتكدب  فير



عاىص : ليىك حق متصدقيش بس طبعا الفلوس تعمل اكيى من  
 كده و تخىل راجل يبيع بنته 

وز بدأت تعيط   فير

يال يا حلوة مش هنقضى الليل كله عياط انا عاىص قرب منها : 
 دافع فيىك كتير 

وز: ارجوك سبتى أمشى ابوس ايدك سبتى اروح و انا  فير
 هسددلك الفلوس الىل انت دفعتها

 

 عاىص : بس انا مش عايز فلوس انا عايزك

 

وز برصاخ : ابعد عتى   فير

ى كده علشان  عاىص : انتى شكلك عايزة تفىك انا هصبلنا كاسير
  و خج  علشان يييب التل  تفىك

وز غرقا*نة فى د*مها   عاىص دخل الفى فير

 استوب 

 اعرفكم 



سنة ال يعرف قلبه  ٢٧عاىص الهوارى: رجل أعمال لديه 
الحب و مغرور قمحاوى اللون و شعره اسود و عنيه بتى لديه 

 غمازات و طويل 

وز : فتاة جميلة لديها  وز علشان تمتلك  ١٦فير سنة سموها فير
وزى ساحر شعرها اشقر غامق طويل و شفايفها لون عين ى فير ير

وز لديها  ة حيث أن فير اخوات  ٨الكرز و تعيش فى أرسة فقير
ى و كمان هو عاطل  ها و ابوها مش عارف يرصف عليهم منير غير

 ال يعمل و قد ذهب عقله حيث انه مد*من مخد*رات 

عاىص جرى عليها شالها برسعة و جاب دكتورة عملت اللزم و 
  نامت من المسكن و التعب راح عاىص ح**نها و نام ىه

وز صحيت الصبح القيت عاىص مسكها بتملك   فير

وز : اتسعت عنيها لما شافته مقرب اوى و لثانية ظنت انها  فير
غلبها النوم فنامت عىل الرسير فى بيتها و ان مرات ابوها 

*بها   هترصى

وز بخوف تلقانى حاولت تقوم   فير

  يا حلوةعاىص بنوم : صحيتى 

وز اتيمدت مكانها   فير



 عاىص راح حوطها من خرصها : كده تبوظى ليلة امبارح 

وز : لو سمحت ابعد ايدك تيتا قالتىل انه عيب و ميصحش   فير

 عاىص باستهزاء: تيتا 

 عاىص قرب علشان يبو*سها 

وز بخوف : ابعد عتى ممكن كده احمل  فير

 عاىص : حامل من بو*سة 

وز بكسوف و سذاج  ة : ايوة فير

 عاىص بانفعال : ايوة ايه هو انتى بتستعبىط وال ايه يا بت 

وز دمعت و وشها بدا يحمر   فير

وز : انا عارفة انك عايز تبو*ستى بس ده حرام و عيب و تيتا  فير
 قالت ميصحش 

عاىص بخبث : طب فيها ايه لو بو*ستك تيتا قصدها انه 
 عيب لو مع حد غجيب لكن انا اعرفك 

وز : ال  ء تيتا قالتىل كل الناس عيب و لو سمحت انا عايزة فير
 اروح 

 عاىص : الء انتى هتفضىل هنا 



وز : هفضل هنا ليه و نتر يا عمو روحتى اخوانى وحشونى   فير

عاىص فى باله : ىه بيد كده و ال بتستعبط عليا شكلها هتحلو 
 انهاردة 

وز : عمو عمو   فير

 عاىص و انتى يا عاىص : متقوليش عمو قوليىل يا عاىص أسىم
 قمر

وز ممكن بقى اروح  وز : أسىم فير  فير

وز بض انا جايبك هنا علشان عايزك  عاىص : اسمك حلو يا فير
تشتغىل عندى و علشان كده مضطرة تبانى معايا كام يوم 

 علشان الشغل 

ي من هنا 
جع ياخدنى وز : يعتى بابا هير  فير

 عاىص : لو شغلك عيبتى هعملك الىل انتى عايزه 

وز بفرحة طفولية : بيد طب انت عايز شغل ايه علشان  فير
 اروح برسعة انا شاطرة 

 عاىص بخبث : هنشوف 

 عاىص: جيه يقرب منها و بدا يمشى صباعه عىل وشها 



وز بدأت تعيط : تيتا قالت عيب كده   فير

 عاىص بزهق : تيتا ايه دلوقتى ايه ده و راح قام بزهق 

وز فضلت تعيط   فير

 وء و بدا يفهم يعملها ازاىعاىص رجع بهد

 عاىص : انتى مش عايزة تعرفى ايه الشغل علشان تروىح 

وز بتدمع : اتفضل   فير

عاىص : اصل انا وحيد و دايما عايش لوحدي فكنت جايبك 
 تلعتر معايا و نقعد نتكلم شويا نبقى صحاب مش اكيى 

وز : ايه ده ملكش صحاب خالص انا هبقى صحبتك بس  فير
 لو كده نروح 

ل اجيب الفطار  ى  عاىص : طبعا .... انا هيى

 عاىص نزل اخد الفطار و مشى الخدم 

 عاىص جاى يفتح األوضة القها قجبت منه  

ة    ى ابير  عاىص حط االكل عىل اليى

وز بدأت تفك زراير قميصها قدامه   فير



ي   تفهميتى
 عاىص : ايوة كده بدانى

وز : ......   فير

 استوب 

 قجبت منه  عاىص جاى يفتح األوضة القها 

 

ة    ى ابير  عاىص حط االكل عىل اليى

 

وز بدأت تفك زراير قميصها قدامه   فير

 

ي   تفهميتى
 عاىص : ايوة كده بدانى

 

وز راحت نزلت عىل األرض و منتظرة بخوف   فير

 

 عاىص فضل واقف مش فاهم 

 



ى الكجبا*  وز بخوف : فير  فير

 

 عاىص : كجبا*  ايه 

 

وز : مش علشان تخليتى افطر هترصى   *بتى فير

 

*بك ليه و بص عىل كتفها الفى فى عالمات  عاىص : اضى
*ب و كدمات   ضى

 

وز  ى عملك كده يا فير  عاىص بلهفة نزل لمستواها: مير

 

وز : مرات ابويا ابلة نعمات   فير

وز انا مش  عاىص بحنان راح لبسها قميصها : الء يا فير
*بك بعد كده يال علشان نفطر *بك و محدش يقدر يرصى  هرصى

 



وز  عقىل او تعمل حاجة  فير ى  : يعتى مش هيى

 

وز مش هزعقلك   عاىص : الء يا فير

 

وز كانت جعانة بس  وز و بدا ياكل و فير عاىص قعد جنب فير
 مكسوفة 

 

 عاىص : مش بتكىل ليه 

 

وز : مش جعانة انا عايزة اعرف هروح امتى   فير

 

 عاىص : لو كلتى و سمعتى الكالم هعملك الىل انتى عايزه 

 

وز : بي  دفير

 



 عاىص : بيد بس انا عايزك تاكىل معايا و نقعد نتكلم شوية 

 

وز : حاضى و بدأت تاكل   فير

 

عاىص بيبص عليها و ىه بتاكل و بيفكر فيها و انه حاسس انه 
 مشدود ليها و عايز يعرف عنها اكيى 

 

وز اخدت بالها انه بيبص عليها   فير

 

وز بخوف : اسفة لو اكلت كتير و هللا مقصدش  فير

 

وز انا مش قصدى انا ببصلك علشان انتى ع اىص : كىل يا فير
 شكلك حلو اوى

 

وز اتكسفت و وشها احمر  فير



 

وز   عاىص : انتى فى مدرسة يا فير

 

وز : ايوة فى اوىل ثانوى   فير

 

 عاىص : و شاطرة 

 

وز : ايوة ده انا طلعت التانية عىل المدرسة   فير

 

 عاىص :شاطرة بس انا عايزك تطلىع االولة 

 

وز : حاضى يا عمو   فير

 

 عاىص : قوليىل يا عاىص انا مش كبير 

 



وز : الء بس انت شكلك كبير   فير

 

 عاىص : انتى عندك كام سنة 

 

وز : انا   شهور  ٧سنة و  ١٦فير

 

ى و تبقى شاطرة كىل يال   عاىص : انا عايزك تكير

 

وز : خالص انا شبعت  فير

 

 قام   عاىص : الف هناء يال انا هقوم اغسل ايدى و 

 

ة قطعه  ى بير وز جت تقوم قميصها مسك فى طرف اليى  فير

 

وز وقفت مصدومة و بتحاول تدارى القطع بس كان كبير  فير



وز ادته ضهرها  عاىص جيه تانى و فير

 

 عاىص : و قفة كده ليه 

 

وز : مفيش حاجة يا عمو   فير

 

عاىص بانفعال لفها : انتى بتكلميتى ليه و مديانى ضهرك و 
 عاىص عاىص ايه صعبة  قولتلك أسىم

 

وز بدموع : اسفة   فير

 

عاىص بص عىل هدومها : انا اسف مكنتش اعرف و راح اخدها 
ت من عنده و طلع بره   اوضته جبلها تيرسى

 

وز : شكرا   فير



 

 عاىص : عىل ايه 

 

وز : مش هروح   فير

 

 عاىص : حاضى هروحك 

 

وز الق وز و راحوا للبيت الىل ساكنة فيه فير يت عاىص اخد فير
 البيت ات*هد و أهلها كلهم ما*توا 

 

ى البيت يا عمو  وز : فير  فير

 

 عاىص : انتى متأكدة ان البيت هنا 

 

وز ده احنا افتكرناىك كنتى معاهم  ان: البقاء هلل يا فير  احد اليير



 

ى البيت ايه الىل حصل  ى هو فير وز : مع مير  فير

 

ك يا بنتى   اليارة : ال حول وال قوة اال باهلل ربنا يصير

 

وز : انتى بتقوىل ايه اكيد انتى بتكدنر   فير

 

وز   عاىص : اهدى يا فير

 

ى  ى بابا و اخوانى يا عمو فير وز : فير  فير

 

وز بدأت ترصخ بانهيار   فير

 

كبها العجبية  عاىص اخدها فى حضنه و بدا يهديها و لسه هير
*به   الفى حد بيشده من هدومه و بيرصى



 

ى   حسن : انتى واخد مرانى عىل فير

 

ى عا  ىص : مرات مير

 

وز اطلىع يا بت   حسن : فير

 

وز بدموع و ماسكة فى عاىص بخوف   فير

 

وز بدموع لعاىص : عمو متسبنيش   فير

 

حسن شدها : يال يا بت انا دافع البوىك كتير علشان اليوازة 
 ديه 

 

 عاىص :...... 



 

 

 

 استوب 

 

وز  ٤٠حسن : رجل عنده  سنة تاجر مخد*رات قبل ما أبو فير
وز مقابل انه يديله يموت حس ن سومه عىل انه يتيوز فير

وز مد*من و هو وافق و كتب  بع* المخد*رات الن ابو فير
وز لعاىص   الكتاب و ده حصل فى نفس اليوم بعد ما بعت فير

 

 �🁉🁈💖�قولوىل رايكم فى الكومنتات اكمل وال الء 

وز اطلىع يا بت   حسن : فير

وز بدموع و ماسكة فى عاىص بخوف   فير

وز بدموع لعاىص : عمو متسبنيش   فير

حسن شدها : يال يا بت انا دافع البوىك كتير علشان اليوازة 
 ديه 



عاىص بغضب : كالمك معايا انا و بعدين جوزها ازاى ديه لسه 
 قاض 

ى اصال و بعدين انت مالك قاض وال الء انت  حسن : انت مير
وز : يال قداىم   يا بت المحاىم بتاعها و راح مسك دراع فير

عاىص راح مسكه من هدومه : قولتلك كالمك معايا و انت 
 هطلقها دلوقتى 

ى ده انا دافع فيها كتير و لسه ماخدتش الىل  حسن : اطلق مير
 عاوزه 

عاىص : لو عىل فلوسك هدفعها بس طلقها بذوق بدل ما 
 اخليك تطلقها بالعافية 

 

  

 حسن : لو تلزمك كده ممكن تديتى نص الفلوس بس تخليتى 
ى و اسبهالك لو انت عايزها   اقضى معها ليلتير

 

  



*بها لدرجة انه نز*ف من أنفه: بقولك طلقها يا  عاىص راح ضى
 ��ابن ال

*به لحد  *بة و راح ضى *به عاىص تفادى الرصى حسن جيه يرصى
ما وقعه عىل األرض و الناس اتلمت بس محدش قدر يخلص 

 حسن من ايد عاىص فيأة مسكه من هدومه 

 : طلقها حاال عاىص بغضب 

 حسن : انتى طالق 

 عاىص : بتالتة طلقها بتالتة

وز بالتالتة   حسن : انتى طالق يا فير

وز و جيه يمشى   عاىص اخد فير

حسن جيه من وراه طلع مط*وة )أداة حا*دة ( و استقرت فى 
وز و ييرى  صدر عاىص و حسن جيه يا خد فير

وز فضلت ترصخ لحد ما الناس لحقتها و مسكه حسن و  فير
وز راحت معه  جيه البوليس و عاىص انتقل للمستشقى و فير

 المستشقى 

وز قاعدة مع عاىص لحد ما فاق  فير



وز قاعدة و بتعيط و ماسكة ايده   عاىص فتح عينه الفى فير

وز : عمو انت كويس   فير

وز ساعدته و عدلت المخدة له   عاىص سند ضهره و فير

 عاىص : انا كويس 

وز بعياط : اسفة يا   عمو انا السبب فير

 عاىص : متتاسفيش انتى ملكيش ذنب

وز : شكرا يا عمو انك مسبتنيش له بيد كنت خايفة تسبتى   فير

وز  عاىص : يعتى انتى عايزانى مسبكيش يا فير

اءة : ايوة يا عمو بيد مكنتش عايزة تسبتى للراجل  وز بير فير
 الىل اسمه حسن ده انا بخاف منه اوى 

  عاىص : متخافيش انا معاىك

وز : شكرا يا عمو انا مش عارفة اشكرك ازاى بيد  فير

 عاىص : اوال مفيش شكر ثانيا قوليىل يا عاىص بالش عمو ديه 

وز : حاضى بس ميصحش  فير

 عاىص : الء يصح



 الدكتور دخل يشوف عاىص

 عاىص : دكتور انا عايز اكمل عال  فى البيت 

ألن  الدكتور : هو مفيش مشكلة بس الزم حد ياخد باله منك
فى حقنة فى الوريد الزم تتاخد كل يوم فى معادها غير االدوية و 

لك عىل السلك   بعد ارب  ع ايام ممكن اجيلك اغير

 عاىص : تمام يا دكتور

دكتور : اآلنسة اختك واضح انها بتحبك جدا كانت قلقانة 
 عليك 

 عاىص : شكرا يا دكتور و الدكتور خج  

وز : انا ممكن اساعدك انا بعرف   ادى حقن فير

عاىص : بيد اصل كنت بفكر اجيب ممرضة بس لو انتى 
ي تبقى احسن من مائة ممرضة

 بتعرفى

وز : اصل ماما هللا يرحمها كانت بتاخد حقن و انا اتعلمها  فير
 علشانها 

وز   عاىص : ربنا يرحمها انتى حنينة اوى يا فير

وز : انا اسفة بيد كل ده حصلك بسبتر و الزم اردلك و لو  فير



 صغير من جمايلك جزء

وز : انا كل  عاىص : متقوليش كده مفيش ما بينا الكالم ده يا فير
 يوم هييلك اديك الحقنة و الدوا و أمشى 

 عاىص : الء انتى هتعشى معايا 

تك ازاى الء مينفعش وز : ايه مع حرصى  فير

ى  وىح فير  عاىص : الء انتى هتعيشى معايا تقدرى تقوىل هيى

وز : امممم مش عارفة  لسه هدور عىل مكان لسه ممكن فير
اقعد عند واحدة جارتنا طيبة اوى بس ابنها مش طيب بخاف 

 منه اوى يا عمو 

وىح معايا   عاىص : الء انتى هيى

وز : مينفعش   فير

وح و هتقعدى فى أوضة  عاىص : الء متقلقيش احنا هيى
لوحدك و بعدين ده انا حتى ايدى مش قادر احركها و عايزك 

 تساعديتى 

وز   : حاضى يا ع... فير

 عاىص اتسعت عينه : يا ايه 



وز : يا عمو   فير

ي البس معلش  عاىص : برده .... ممكن تسعديتى

وز : انا ... حا ضى   فير

وز قجبت منه بخوف و بعدين غمضت عينها بكسوف  فير

عاىص : بتغمضى عينك ليه فتىح عينك علشان تعرفى تشوفى 
 الىل بتعمليه 

وز فتحت عنيها شافت عاىص عا*رى الصدر راحت لفت  فير
 وشها 

 عاىص فيأة حط ايده عىل خرصها و شدها له 

وز : بتعمل ايه يا عمو ابعد   فير

 عاىص فيأة 

 استوب 

 ��يا ترى عاىص ممكن يعمل حاجة 
 عاىص فيأة حط ايده عىل خرصها و شدها له 

وز : بتعمل ايه يا عمو ابعد   فير



 عاىص فيأة راح مق*طع هدو*مها 

وز بدموع *بته قلم فوقه  فير  : ابعد يا عمو و فيأة ضى

 عاىص بعد عنها و كانه كان مغيب و رجع لعقله 

وز   عاىص : انا اسف يا فير

وز بخوف جت تخج    فير

عاىص : انتى عايزة تخرىحر كده ازاى اقعدى هنا انا هتصل بحد 
 ييبلك هدوم حاال

وز   عاىص اتصل بأحد رجاله احرصى مالبس محيبات لفير

وز دخلت ت كانت ترتدى فستان ازرق رقيق  فير  الحمام غير

 عاىص راح جاب طرحة و حطها عىل رأسها 

وز باستغراب : بس انا مش محيبة   فير

ة و الزم تبقى شاطرة   عاىص : بس انتى كبير

وز استغجبت ازاى هو ده نفس الشخص الىل من شوية كان  فير
 بيحاول يقرب منها و كانت خايفة منه 

وز : انا مش عار   فة يا عمو انت بتتغير كل شوية فير



عاىص ضحك عليها : الء يا ستى مش بتغير وال حاجة يال 
 علشان نروح 

وز : مابالش يا عمو روح انت و انا هترصف   فير

وز انا مش هسيبك   عاىص : الء يا فير

وز دمعت ألنها كانت خايفة   فير

وز انا عمرى ما هاذيىك  عاىص : متخافيش متى يا فير

وز : بيد   يا عمو  فير

 

 عاىص : بيد بس بطىل عمو ديه 

ى  اءة عىل انفعال المفاىحر وز ضحكت بير  فير

 عاىص : ضحكتك حلوة اوى

وز فيأة وشها احمر و نزلت وشها فى األرض   فير

 عاىص : يال بينا علشان نروح 

 

وز روحت مع عاىص و فعال عاىص وفى بوعده ليها و أداها   فير



 اعتها كل نسخ الىل عنده لمفتاح األوضة بت

وز   عاىص : كده مطمنة يا ست فير

وز بفرحة و براءة : شكرا يا عمو   فير

 عاىص طلع غير هدومه شوية و باب األوضة خبط 

وز : معاد الحقنة و الدوا بعد الغدا  فير

وز اديته الحقنة   فير

وز محستش بيها   عاىص : ايدك خفيفة اوى يا فير

وز : ان شاء هللا تخف و تبقى كويس و مش   محتا  حقن فير

وز   عاىص : نفسك تطلىع ايه يا فير

وز: نفش اطلع دكتورة   فير

 عاىص : و انا بايدى الىل اول يوم هوصلك اليامعة يا روزنى 

وز : هو انت هتفضل فاكرنى لحد ما ادخل جامعة   فير

 عاىص : انتى هتفضىل معايا انا مش هسيبك 

قطع ذلك صوت هاتف عاىص و كان ابن عمه هاشم صديق 
 عاىص المقرب و الوحيد 



 هاشم : سمعت انك كنت فى المستشقى انت كويس يا عاىص 

ى قالك  عاىص : انا كويس مير

ة عاىص الخاصة (   هاشم : ميسون )سكرتير

 عاىص : ايه القر*ف ده اقفل 

 هاشم : انا جاى انا و ىه فى الطجيق 

 عاىص : جبتها ليه مش ناقصها

 هاشم : سالم يا عاىص 

وز فتحت الباب خبط و   فير

ى يا قمر   هاشم : انتى مير

وز : انا ... انا   فير

وز اطلىع فوق  عاىص : ادخل يا هاشم ...فير

وز : حاضى   فير

ى ديه انت بقيت بتقضيها مع عيال وال ايه   ميسون : مير

ى ديه   هاشم : بس شكلها مش وش كده خالص ديه جبتها منير

تها و هبقى احكيلك بعدين ي ا عاىص : محدش يييب سير



 هاشم 

 ميسون : ليه مش عايز تقوىل 

ود : ايوة   عاىص بير

وز و كانت بتيرى من األوضة بمالبس  فيأة سمعه ضاخ فير
 خفيفة تظهر الكثير 

 عاىص و هاشم اتخضوا و ججيوا عىل فوق يشوفه مالها 

عاىص اول ماشافها اتصدم و منع هاشم انه يقرب و اتصدم 
 اكيى من الىل شافه 

 استوب 

وز و كانت بتيرى من األوضة بمالبس فيأة سمع ه ضاخ فير
 خفيفة تظ*هر الكث*ير

 عاىص و هاشم اتخضوا و ججيوا عىل فوق يشوفه مالها 

عاىص اول ماشافها اتصدم و منع هاشم انه يقرب و اتصدم 
 اكيى من الىل شافه 

وز بخوف : عمو الحقتى   فير

كان حسن الىل فى األوضة و اول ما شاف عاىص نط من 



 اك الشب

وز   عاىص جرى عىل فير

 عاىص : انتى كويسة عملك حاجة الحيو*ان ده 

وز و عنيها بتدمع : الء محصلش حاجة انا كنت هغير  فير
هدوىم القيته دخل من الشباك ضخت اول ما شوفته و انت 

 جيت 

عاىص بتليفون للحرس الىل عىل الفيال : انتو يا بها*يم فى حد 
 ىح حاال دخل و ملحكش يبعد انا عايزه 

 الحرس : اومرك يا عاىص بيه 

وز فضلت تعيط و ترتعش من الخوف   فير

 عاىص راح قلع الياكيت بتاعه و حطه عليها و راح ح**نها 

وز اهدى انا هيبلك حقك من  عاىص بحنان : اهدى يا فير
 الزبا*لة ده 

وز وعيت لنفسها و بعدت عنه   فير

وز لحد ما لبست   عاىص وقف قدام أوضة فير

 وز خرجت و ادته الياكت فير 



وز : شكرا   فير

 عاىص : عىل ايه ده انا المفروض اشكرك و اعتذرلك

وز : انا عىل ايه انا معملتش حاجه   فير

وز المفروض  عاىص : انك وفقتى تهتىم بيا و انا اسف يا فير
 احميىك انا هخىل الحرس يييبه حاال

 تلفون عاىص رن و جابوا حسن 

وز و اوىع تطلىععاىص : ادخىل اوضتك يا   فير

 عاىص نزل و كانت ميسون مشيت 

 هاشم: فى ايه يا عاىص انت بقيت غجيب االيام ديه 

 عاىص : ال غجيب وال حاجة اقعد و انا هرجعلك بعد شوية 

 هاشم قعد تحت 

ل شوية ألنها كانت  ى وز فوق افتكرت انهم مشيوا و قررت تيى فير
 خايفة و مش عايزة تقعد لوحدها 

وز اول   ما نزلت لقيت هاشم فير

 هاشم جرى وقف قدامها 



وز   هاشم : انتى اسمك فير

وز هزت راسها بأنه صح   فير

ى و ال انتى  هاشم : وانا هاشم ابن عم عاىص انتى تعرفيه منير
ى يا قمر  مير

وز سكتت   فير

هاشم : مش عايزة تقوىل خالص سيبك طب انتى تعرفى 
 عاىص بقالك كتير 

وز هزت راسها بأنه الء  فير

 اشم : هو انتى خارسة عمالة تهزى فى راسك ما تتكلىم كده ه

عل و طلعت تيرى  ى وز : انا الزم اطلع عمو لو شافتى هير  فير

 هاشم : عمو وهللا يا عاىص و بيتقالك يا عمو 

 عاىص بعد شوية جاله و حىك لهاشم عىل الىل حصل 

هاشم : ايه ازاى تخليها قاعدة معاك و لسه عايز تقعدها 
 حصل لمخك حاجة يا عاىص  معاك انت

عاىص : اتلم يا هاشم مش معتى انى بحكيلك عىل كل حاجة 
 تسوق فيها 



هاشم : المفروض تشوف حد من أهلها و تروحلهم انت 
ة يا  مقعدة عندك ليه هتوصل اليه البت باين عليها صغير

 عاىص 

 عاىص : ملهاش مكان تانى يا هاشم 

كل يوم كنت مع بن'ت هاشم : و من امتى الحنية ديه ده انت  
ها  *ميها و تشوف غير ش'كل و قبل ما اليوم يخلص كنت بيى

 ايه الىل جد 

 عاىص : مش عارف يا هاشم 

هاشم : انا اقولك انت مقعدها ليه انت قولت حاجة جديدة 
*ميها بس شكلك  عليك و لما توصل لىل عاوزه و تزهق هيى

 لسه موصلتش علشان كده لسه قاعدة 

 يا هاشم انا خايف عليها عاىص : الء بيد 

هاشم : خايف عليها ايه بقى عاىص بيخاف عىل حد انت 
بتضحك عليا لو فعال زى ما بتقول كان ممكن تشوفلها مكان و 
تعيشها فيه مش تقعدها معاك فى نفس المكان و تقوىل خايف 
ى طب لو كنت تعرف ما كنت شوف ابن عمك  عليها يا حنير

  ما تبعتهاىل بعدك معاك شكلها قطة و حلوة يا عاىص



*به بالبوكس: هاشم مسمعكش بتتكلم عليها  عاىص راح ضى
 نص كلمة فاهم 

بتى علشان واحدة من الشارع  هاشم : انت بترصى

 عاىص : هاشم بقولك اسكت مش عايز اخرسك 

 هاشم: انا هسكت بس بكرة هفكرك انى كنت صح 

وز   عاىص فضل طول اليوم يفكر فى كالم هاشم و بيفكر فى فير

بليل عاىص اتسحب الوضتها بعد ما نامت و كانت نايمة و 
ى ظنا منها  مكنتش متغطية كانت اخده راحتها فى اللبس شويتير

 ان عاىص مش هيدخل زى ما وعدها 

 

  

عاىص واقف و عمال يختلس النظر إليها و ىه نايمة فى هدوء 
 و شكلها عامل زى المالئكة و كان شعرها مغىط وشها 

و بدا براحة يشيل شعرها من عىل وشها و  عاىص قرب منها 
 بيحرك ايده عىل مالمحها بهدوء 

وز فيأة بدات تعيط ألنها كانت بتشوف كابوس   فير



وز فيأة صحيت و كانت بترصخ   فير

 عاىص : انتى كويسة 

وز مش قادرة تتكلم و عمالة تعيط   فير

 عاىص اهدى و استعيذى باهلل ده حلم 

 انا هيبلك عصير يهديىك

 نزل المطبخ حرصى عصير و حط فيه منوم و راح طلع عاىص
وز   لفير

وز لبست و اتخضت انه كان فى األوضة   فير

وز من عىل الباب   عاىص خبط و فير

نر   عاىص : اتفضىل ارسى

وز : شكرا خالص انا هنام   فير

 عاىص : مش هدوقيه حتى ده انا عملهولك بايدى 

ب  وز اخدت العصير و بدأت ترسى  فير

 بيبص بخبث و مبسوط  و كان عاىص

 فيأة 



 استوب 

 �😏�يا ترى ايه الىل هيحصل عاىص ده طلع ايه 

ب  وز اخدت العصير و بدأت ترسى  فير

 و كان عاىص بيبص بخبث و مبسوط 

وز وقع من ايدها العصير غصبا عنها بسبب انها  فيأة فير
 حسيت بدوخة بسبب المنوم النه مفعوله قوى

وز كانت هتقع بس عاىص مسكها   و حطها عىل الرسير  فير

وز   و راح دخل دكتورة نسائية لفير

 الدكتورة خرجت 

 عاىص : ها ايه 

 الدكتورة : تمام يا عاىص بيه 

 عاىص : يعتى ىه بنت وال الء 

 الدكتورة : بنت ايوة 

 عاىص : متأكدة 

 الدكتورة : ايوة يا عاىص بيه ده واضح جدا 



 عاىص : تمام شكرا يا دكتورة 

وز كانت ل  سه نايمة بسبب المنوم فير

وز و قعد جنبها و بدا يملس عىل شعرها   عاىص دخل لفير

وز بس كان الزم اتأكد ممكن ألن كل  عاىص: انا اسف يا فير
وز معرفش امتى  البنات الىل شوفتهم مش زيك انا بحبك يا فير
بس حاسس انك بقيتى ملزمة متى و حاجة تخصتى و مش 

نه غطها كويس و خج  الوضته عايز ابعد عنها و بعدين اتأكد ا
 و نام 

ت الفطار  وز تانى يوم الصبح حرصى  فير

وز: هو مفيش حد هنا فى البيت   فير

عاىص : اصل مش بحب احس ان فى حد عايش معايا مش 
 باخد راحتى مفيش حد بيقعد يعتى تعود 

وز حسيت انه يقصده و انه ممكن يكون مضايق من  فير
 وجودها 

وز انا اقصد الخدم عاىص : مش قصدى انتى طب عا يا فير
ملهمش امان لكن انتى انا حاسس ان البيت نور بيىك ده كفاية 

 انك اول حاجة اشوفها الصبح ده الواحد معه قمر 



وز : هو انت مش مضايق من وجودى  فير

عاىص : الء بالعكس ديه احىل حاجة حصلتىل انت خالص 
جىع المدرسة تانى   هيى

وز : بيد شكرا اوى يا عم  و فير

عاىص : مفيش شكر .... و أسىم عاىص بالش عمو انتى 
 محسسانى انى عيوز 

وز : الء مش قصدى طب ممكن اقولك يا ابيه يعتى احسن  فير
 من عمو 

 عاىص : و فيها ايه لو قولتى أسىم 

وز بصت بخوف   فير

عاىص : خالص ابيه احسن من عمو عقبال ما تقوىل عاىص  
 كده 

وز اتعودت ٦فات  عىل عاىص و هو اتعود عىل  شهور و فير
ة ديه اتغير كتير عن االول بقى بيخلص  وجدها فى حياته فى الفيى

وز لوحدها   شغل و يرجع عىل البيت علشان ميسبش فير

 فى يوم عاىص رجع مضايق من الشغل 



وز : مالك يا ابيه مضايق ليه   فير

وز   عاىص : فى مشكلة يا فير

وز : مشكلة ايه خير فضف* ان شاءهللا   كل حاجة ليها حل فير

وز انا ...   عاىص : فير

 قطع صوت الباب 

 و كان هاشم و المأذون 

 هاشم : قولتلها يا عاىص 

لة راسه  ى  عاىص ميى

 هاشم : اومال هتقولها امتى المأذون بره 

 عاىص: جبت المأذون مش قولتلك االول هاخد رايها 

وز خرجت لهم بالقهوة   فير

وز : ازيك يا ابيه هاشم  فير

وز انا عايزك ها  شم : ازيك يا قمر تعاىل يا فير

وز جت و قعدت جنبه   فير

وز : خير يا ابيه هاشم  فير



 هاشم : انا ...... 

 استوب 

 يا ترى فيه ايه 

وز انا عايزك   هاشم : ازيك يا قمر تعاىل يا فير

وز جت و قعدت جنبه   فير

وز : خير يا ابيه هاشم  فير

وز جاى اقولك انك يعتى انتى و عاىص  هاشم : انا يا فير
ى فى نفس البيت و ده ميصحش و الناس بدأت تالحظ  عايشير

ى افتكر انه عايز يتيوزها   ( ��و تتكلم )مير

 عاىص : هاشم اسكت و اخرس متكملش

 هاشم : انت عارف الحل التانى يا عاىص اختار 

وز: هو انا ممكن بس استتى و الصبح همشى   فير

وز انتى م ش هتمشى انا مش هسمح عاىص : الء طبعا يا فير
 انك تبعدى

هاشم : فعلشان انتى بنت و مش عايزين حد يقول عليىك كلمة 
و نخرس لسان الناس و كمان كده شغلنا بيتاذى من الكالم ده 



وز   يا فير

وز بدأت تعيط : انا اسفة ليكوا   فير

 عاىص : هاشم اطلع بره 

 عاىص طلع منديل و مسح دموعها 

 تى عاىص : بتعيىط ليه دلوق

وز : علشان انت كنت كويس معايا و طلعت مصدر مشاكل  فير
 ليك و لشغلك انا الزم أمشى يا عاىص 

 عاىص : قولتلك مش عايزك تبعدى انتى ليه مش فارق معاىك 

وز : علشان خايفة عىل مصلحتك و لو بعدى فى مصلحتك  فير
 هاىحر عىل نفش و ابعد

 ايكعاىص : ما هو انا فكرت فى حل بس الزم اخد ر 

وز : خير يا ابيه  فير

وز و انا اوعدك مفيش حاجة هتتغير و  عاىص : اننا نتيوز يا فير
 هتفضىل عىل راحتك 

وز : و انت ذنبك ايه تخىل واحدة زني اهلها بعوها عىل  فير
 ذمتك انا مش اد المقام يا ابيه 



وز  عاىص : ايه الكالم ده ازاى بتفكري كده ده مش كالمك يا فير
 فيه ايه 

و  ز: ديه الحقيقة)و افتكرت كالم ميسون ليها و ىه بتقولها فير
 ان عاىص شايفها كخدامة له (

ة فيه ايه  وز انتى متغير  عاىص : فير

وز : مفيش حاجة يا ابيه انا بس بستاذنك ابات بس الليلة  فير
 لحد الصبح 

وز   عاىص : قولت مفيش مرواح فى حتة و المأذون بره يا فير

وز بدموع   فير

 ايديها و بص فى عنيها  عاىص مسك

وز و حيانى عندك وافقى  عاىص : مش عايز ابعد عنك يا فير
 عىل الحل ده 

وز : حاضى يا ابيه   فير

ى شهود  وز وكلت هاشم و جابوا اتنير  و كتبوا الكتاب و فير

ي خير 
 بارك هللا لكما وبارك عليكما وجمع بينكما فى

وز سمعت الكلمة ديه و كانت خايفة و متلغبطة  و عايزة فير



 تعيط من الخوف من الىل جاى و من كالم ميسون 

وك يا عاىص   هاشم : مير

 عاىص بفرحة : هللا يبارك فيك 

 و هاشم مشى مع المأذون 

وز   عاىص قعد جنب فير

وز   عاىص : انا مش مصدق يا فير

ي من   ابعد يعتى انت عارفتى
وز : انت ليه يا ابيه مش عايزنى فير
  اى حاجة ليه قجيب و مش حد من قجيبك وال 

وز انتى بنسباىل ايه   عاىص : انتى متعرفيش يا فير

وز بدموع : حد بتعطف عليه صح  فير

وز علشان  عاىص باستغراب : اعطف عليه ..... اسكتى يا فير
 مزعلكيش عىل الكالم الهبل ده

وز قامت دخلت اوضتها و قعدت تعيط  فير

وز بتتعامل كده و ليه حا طة حاجز عاىص بره مش فاهم ليه فير
بينهم فى التعامل و هو طول الوقت بيحاول يقرب و يحببها 
وز منه و نزل و  فيه و لكن كان زعالن لما حس بخوف فير



ب تانى و رجع البيت مش شايف قدامه و  فاليوم ده رجع يرسى
وز و كانت نايمة قرب منها   مش مركز خالص و دخل لفير

وز و بدا يفتكر لما خافت   منه و كالمها عاىص قاعد بيتامل فير

وز انتى ليه قولتى كده انا خوفتك فى ايه ردى عليا   عاىص : فير

وز صحيت من صوته و اتخضت لما شافته و خافت منه  فير
 اكيى 

وز : ابيه بتعمل ايه هنا   فير

وز ليه خايفة متى انا عملتلك  عاىص : انتى ليه بتبعدى يا فير
رب منها و حاجة ضايقتك ده انا عايز رضاىك يا روز و راح ق

ة  سحبها فى قب*لة عىل خدها و تحولت إىل قبال*ت كثير
متفرقة عىل وجها و ىه بتحاول تبعد و لكن عاىص مكنش فى 

 وعيه وقتها 

 فى الصبح 

 عاىص صىح و ماسك راسه من الصداع 

عاىص : ايه ده ديه مش اوضتى و بدا يبص حوليه انصدم لما 
وز نايمة جنبه و هدومها متق*طعة و فى د*م عىل  الفى فير

 الرسير



وز و لنفسه   عاىص بصدمة بص لفير

 عقله : انت عملت ايه انا مش فاكر حاجة 

 استوب 

وز نايمة جنبه و هدومها متق*طعة و فى  انصدم لما الفى فير
 د*م عىل الرسير

وز و لنفسه   عاىص بصدمة بص لفير

 عقله : انت عملت ايه انا مش فاكر حاجة 

وز صحيت و كان باين ع  المات الخوف عليها من عاىص فير

وز ايه الىل حصل   عاىص : فير

وز بخوف اكير : ااااااابعد عنننننتى انت وحش   فير

وز انا مش فاكر اى حاجة انتى كويسة   عاىص : فير

وز بدموع : انت يا ابيه مكنتش طبيىع امبارح   فير

 عاىص بيحاول يتماسك و يعرف منها ايه الىل حصل امبارح 

وز انا فعال مكنتش فى وىع امبارح ايه عاىص : انا ا سف يا فير
 الىل حصل ممكن تقوىل انا مش فاكر حاجة 



وز : اصل يعتى يا ابيه امبارح    فير

 فالش باااااااك 

وز ليه خايفة متى انا عملتلك  عاىص : انتى ليه بتبعدى يا فير
حاجة ضايقتك ده انا عايز رضاىك يا روز و راح قرب منها و 

ة سحبها فى قب* لة عىل خدها و تحولت إىل قبال*ت كثير
متفرقة عىل وجها و ىه بتحاول تبعد و لكن عاىص مكنش فى 
وعيه وقتها و جت تبعد عنه مسكها بتملك و بقت صعب انها 

 تفلت و عاىص بيسيب عالمات ملكيته عىل رقبتها 

جيت تبعد مسكها من دراعها جامد و جيه يحطها عىل الرسير 
وز اتخ*بطت فى س ن المكتب فى درعها و ده كان سبب فير

الد*م و جيه يق*طع هدومها و فيأة نام جنبها و هو 
ح**نها و معرفتش تقوم من جنبه و خافت يصىح تانى 

 فسكتت 

 بااااااك 

وز بتحىك بانهيار   فير

وز انا اسف مكنتش فى وىع   عاىص : وهللا يا فير

وز : انا مش عايزة اقعد هنا انا بقيت بخاف  فير



وز ..... انا اسف انا فعال تقلت فى  عاىص :  بتخافى متى يا فير
*ب امبارح  الرسى

وز : ابيه اوعدنى متخوفنيش تانى انا بحبك   فير

وز بتحبيتى   عاىص : بيد يا فير

اءة : ايوة بحبك و بحب ابيه هاشم زى اخوانى الكبار  وز بير  فير

وز انا بقيت جوزك   عاىص : بس انا مش اخوىك يا فير

وز وشها   احمر من الكلمة فير

عاىص احب انه يخليها تعرف اكيى علشان يشيل حاجز الخيل 
بينهم : و المفروض فى حاجات تحصل بيننا و انك مثال تناىم 

 معايا فى أوضة واحدة انا و انتى و بس 

وز اتكسفت و كأنها فقدت القدرة عن الكالم   فير

وز   عاىص : انا هقوم البس ويال علشان المدرسة يا فير

 وز قامت و البست فير 

وز نسيت كتاب فى العجبية رجع علشان  عاىص وصلها و فير
 يدهولها

وز    انصدم من واحد ) مروان ( واقف مع فير



 مروان : بكرة تخلض منه و نتيوز يا روز انا بحبك 

وز بكسوف ضحكت   فير

 عاىص فيأة 

 مروان : بكرة تخلض منه و نتيوز يا روز انا بحبك 

 

وز بكسوف ضح  كت فير

 

وز بغضب ورا ضهره و مسك مروان  عاىص فيأة راح شد فير
*به و الناس اتلمت و خلصت مروان من ايد عاىص   ضى

 

 عاىص : إياك اشوفك بتقجبلها فاهم ديه مرانى 

 

ي  ها بفلوسك   مروان : مش كل حاجة تقدر تشيى

 

وز اغىم  *به تانى لكن الناس مسكه و فيأة فير عاىص جيه يرصى



 عليها من الخوف 

 

وز و روحوا   عاىص شال فير

 

وز صحيت لقيت عاىص قاعد قدامها فى هدوء خالها  فير
عب منه   تيى

 

وز بخوف : اب اب ابيه انا .. انا هفهمك   فير

 

 عاىص قام و قعد عىل الرسير 

 

هم طلعتى او**  ي ايه انا الغلطان افتكرتك غير عاىص : تفهميتى
انتى منهم افتكرتك مش فاهمة حاجة طلعتى بتلعتر بيا 

مشفتيش متى غير كل حنية و حب بس من دلوقتى انا هوريىك 
وز ازاى تلعتر عليا   يا فير

 



وز : وهللا انت فاهم غلط انا كنت هرد عليه و همشى  فير
ض طجيقى وهللا عمره ما قدر يقف معايا   الشخص ده بيعيى

عاىص : ده انا شايفك و انتى بتضحكيلوا و بيقولك تطلقى و 
 كدببيحبك ايه كل ده  

وز : وهللا ما ضحكت يا ابيه انا كنت ببصلك انا شوفتك  فير
 وقتها 

يتك بفلوىس ى اننا اتيوزنا و أنى اشيى  عاىص : و عرف منير

وز انصدمت من كلمته : الء يا عاىص انا مش بكلمه بس  فير
الولد ده كان بيحاول معايا اكيى من مرة و انا بصده و هو بيعرف 

و اكتشتف انهم بيقولوه و فعال من زميالنى بيفضلوا يكلمونى 
 انا نسيت انى هنا بفلوسك يا عاىص بيه 

 

وز انا مقصدش ده بس هو قال كده يعتى اقصد  عاىص : فير
 يعرف عنك تفاصيل كتير لكن انا مقصدش

 

وز : ديه الحقيقة و انت عندك حق   فير

 



عاىص : انا هنقلك من المدرسة ديه و الولد ده مشفكيش 
 همة واقفة معه تانى فا

 

وز : فاهمة يا عاىص بيه   فير

 

عاىص : انا جوزك قوليىل عاىص ايه بيه ديه انا مش فاهم ليه 
 مصممة تبعدى و تحىط بينا حواجز 

 

ي هنا ليه عايز متى ايه  وز بدموع : انت ليه مخليتى  فير

 

وز بحبك اوى كمان   عاىص : انا بحبك يا فير

 

وز بدموع : الء يا ابيه انت عايز جس*ىم  انا عرفت كل فير
ميتى انا بك*ره نفش   حاجة و لما تزهق هيى

 

ى قالك كده انا لو فعال كده مكنتش استنيت كل ده  عاىص : مير



وز و انا ارهن اصال لو  و انتى بقيتى حالىل لكن انا مش كده يا فير
 انتى فاهمة الىل بتقوليه 

وز : الء انا فاهمة كويس  فير

 

تلطة بانفاسه: بيد عاىص قرب منها لدرجة ان انفاسها مخ
 فاهمة 

 

وز اتكلم بقى بيقع من عىل لسانها و متنحة   فير

 

 عاىص : مش قولتى انك فاهمة 

 

وز و الدموع متحيرة فى عينها : انا .... انا مكنتش اقصد   فير

 

وز لو  عاىص بعد حيابها و ظهر شعرها : انا اسف يا فير
ال خوفتك لكن بيد انا بحبك بحاول مخليكيش تخافى متى و 

 تكونى فاهمة انى عايزة استغلك 



 

وز : بيد يا ابيه   فير

 

 عاىص : بيد .... يال علشان نتغدى انا هاخد اجازة انهاردة 

 

وز بتعدل حيابها خالص انا نازلة حاال   فير

 

عاىص : عىل فكرة عادى انى اشوف شعرك متكسفيش متى و 
 خج  

 

فلها بحب وز كانت هطير من الفرحة لما عاىص اعيى  ه فير

 

 و جيه رسالة من ميسون 

 

وز اوىع تصدفى عاىص انا اعرفه اكيى منك ده يا  ميسون : فير



 ياما عشم بنات و ضحك عليهم 

 

وز : مش حاسة يا ميسون ممكن يكون اتتغير و بقى طيب   فير

 

ميسون : اسمىع متى ده كداب و لو مش مصدقانى ده امبارح 
ة و مينفعش تقع وز كبير د معاك كده هاشم كان بيقوله فير

*صة و انه مش مهم عنده  ي
عارفة قال ايه قال انك بنسباله رىحى

 سمعتك اصال 

 

وز : يعتى اعمل ايه   فير

 

 ميسون بخبث : بقولك ايه لىم هدومك و تعاىل عيشى معايا 

 

وز : و ابيه هقوله ايه   فير

 

وز انا خايفة عليىك انتى زى  ميسون : متخافيش لكن بيد يا فير



 اختى 

 

وز : م  ش عارفة يا ميسون مش حاسة فير

 

 ميسون : براحتك انا بيتى مفتوحلك دايما 

 

وز نزلت تحت سمعت عاىص بيتكلم فى التليفون    فير

 

*صة  ي
عاىص : قولتلك بالش اليوازة ديه .... بقولك ديه رىحى

ى تتباع .... هرميها بقولك   ..... ديه بقرشير

 

وز سمعت الكالم ده و قلبها انك*رس   فير

*صة عاىص : قو  ي
لتلك بالش اليوازة ديه .... بقولك ديه رىحى

ى تتباع .... هرميها بقولك   ..... ديه بقرشير

 



وز سمعت الكالم ده و قلبها انك*رس   فير

 

 و كان عاىص بيكلم واحد صاحبه اتيوز رقا*صة 

 

وز نزلت و قعد ياكل و ىه ماكلتش   فير

 

وز انتى مش بتاكىل ليه   عاىص : فير

 

وز : الء عادى ب  اكل فير

 

عاىص : انا ناوى بما انك اخدنى االجازة، نسافر نغير جو ايه 
 رايك

 

وز بفرحة طفولية : نسافر بيد  فير

 



 عاىص : ايوة يا روزنى جهزى نفسك بكرة 

 

وز : بس هو ايه المناسبة   فير

 

 عاىص : بمناسبة انك طول السنة كنتى بتذاكري و ميتهدة 

 

وز : شكرا يا ابيه انا طلعة انام   فير

 

 عاىص : طب ما تقعدى معايا شوية لسه بدرى 

وز بابتسامة خفيفة و قعدت رغم ان جواها منهارة و عايزة  فير
تقول كالم كتير بس بتحاول تتماسك علشان تمشى الصبح من 

 غير ما يعرف 

 

عاىص : شوفتى عارفة طارق صحتر اتيوز رقا*صة كنت لسه 
 بكلمه و بحذره منها 

 



وز : انت كنت بتكلم  ه دلوقتى فير

 

 عاىص : ايوة قافل معه قبل ما نتعشى 

 

وز عنيها لمعت من الفرحة انه مكنش يقصدها  فير

 

وز : ايه رايك نعمل فشار و نتفج  عىل فيلم سوا   فير

 

 عاىص : بيد هتسهرى

 

وز بفرحة : ايوة   فير

 

 عاىص : ماىسى تعاىل نعمل الفشار سوا 

 

 دخل المطبخ معها 



 

 ار يخلصو ىه وقفة مستنية الفش

 

وز : ابيه هو انت ليه متيوزتش كل ده   فير

 

 عاىص : نعم و انا ايه دلوقتى 

 

وز : اقصد جواز بيد يعتى   فير

 

 عاىص : ملكتش حد مناسب و عىل فكرة جوازنا ده بيد 

 

وز : الء مظنش   فير

 

 عاىص : ليه بتقوىل كده

 



وز : يعتى احنا اتيوزنا اصال علشان كالم الناس و اصال ابي ه فير
 هاشم هو الىل أض عىل اليوازة و انك يعتى مكنتش موافق

 

ى األهبل الىل قالك الكالم  ى الىل مكنش موافق مير عاىص : مير
ى الىل أض و كمل هو بيقرب منها اكيى ..... عىل  ده و هاشم مير
فكرة بقى انا كنت عايز اليوازة ديه اوى كمان و انا اتيوزتك 

 علشان .... 

 

وز حطت ايديها عىل   بقه فير

 

وز : متقولهاش لو مش حاسس مش الزم تقولها مش  فير
 عايزاك تيير بخاطرى

 

عاىص : اجير ايه انا لو مش حاسس مش هتيوزك يا روز ... انا 
 بحبك 

 



 تليفون من هاشم 

 

 عاىص : خير 

 

 هاشم : الحق فى مصيبة 

 

 عاىص : فى ايه 

 

 هاشم : حد بلغ انك متيوز قاض 

 هاشم : الحق فى مصيبة 

 

 عاىص : فى ايه 

 

كة  هاشم : حد بلغ انك متيوز قاض و الموضوع وصل للرسى
ى معها المناقصة   الىل داخلير



 

ى عمل كده   عاىص : انت بتقول ايه مير

 

ي حل برسعة 
 هاشم : معرفش انا لسه الخير وصىل الزم نالفى

 

 عاىص : اقفل و تعاىل برسعة و قفل مع هاشم 

 

وز : فى ايه يا ابيه   فير

 

ة اطلىع انتى بس علشان  عاىص : متقلقيش مشكلة صغير
ليش  ى  هاشم جاى متيى

 

وز : حاضى   فير

 

 هاشم جيه و قعد مع عاىص 



 

ى الىل بلغ   عاىص : مير

كة المنافسة بس لسه  هاشم : الىل عرفته ان الخير وصل للرسى
كة الىل  محدش بلغ رسىم بس اكيد هسوميك و صاحب الرسى

ة ت  هد*يد اتصل بنفسه و كان صوته فى نير

 

كة قولتىل ى صاحب الرسى  عاىص : مير

 

 هاشم : كجيم االلقى ما انت عارفه 

 

 عاىص : ايوة اعرفه ..... ايه الحل دلوقتى 

 

 هاشم : هو فى حل بس مش عارف هتوافق وال الء 

 

 عاىص : قول



 

هاشم : كجيم عنده اخت اسمها هند وانا عارف انكم زمان  
اتقدمت الخته المناقصة كنتوا بتحبوا بع* فأنا بقول انك لو 

 اصال هتبقى فى جيبك و اكيد مش هيسين جوز اخته ساعتها 

 

 عاىص : الموضوع ده قديم اصال 

 

هاشم : بس الىل سمعته انها لسه مرتبتطش و شكلها كده لسه 
 فى امل و مستنياك 

 عاىص : انت بتقول ايه انا مش هتيوز تانى 

 

وز ل و كجيم بلغ هاشم : فكر ديه فى مصلحتك انت و فير
وز هيودوها االحداث الن ملهاش  ساعتها انت هتتسين و فير

 اهل 

 

 عاىص : انت بتقول ايه اكيد فى حل تانى 



 

وز و  هاشم : انا قولتلك الحل لكن الحل التانى انك تطلق فير
 ىه تعيش فى مكان تانى 

 

 عاىص : انا مش هطلق وال هتيوز شوف حلول تانية 

 

ى اسحر وال  هاشم : انا بتكلم بالعقل اجيب حلول تانى منير
 ابوس ايد كجيم انه ميسينكش 

 

 عاىص : لم لسانك انا مش ناقص و عىل اخري 

 

ي حل برسعة 
 هاشم : طب و بعدين الزم نالفى

 

عاىص : انا لو عرفت الىل نرسى الخير مش هرحمه من تحت 
 ايدى 

 



هاشم : احنا دلوقتى فى المشكلة األصلية بالش تروح للفروع 
رسب الخير هنعرفه اكيد بس هنعمل ايه انا شايف عىل الىل 

 االقل تخطب هند لحد ما نشوف حل 

 

 عاىص : مش عارف 

 

وز فضلها اد ايه و تتم    ١٨هاشم : ىه فير

 

 شهور  ٩عاىص : 

 

ة الخطوبة و بعدين تعمل اي  هاشم : احنا ممكن نخىل ديه فيى
 مشكلة أو تكر*ها فيك و تفركش و ساعتها مش هيكون فى 

 مشكلة 

 عاىص : انت شايف كده 

 

وز   هاشم : يا اما نطلق فير



 

 عاىص : قولتلك مش هطلق 

 

 هاشم : يبقى زى ما قولتلك 

 

 عاىص : خالص 

 

هاشم : بس لو كده كجيم اكيد مش هيوافق ان اخته تبقى 
 زوجة تانية 

 

 عاىص : يعتى اعمل ايه 

 

وز وضع مؤقت و انكم  هاشم : الزم تقول قدامهم ان فير
 هتطلقوا علشان يوافق عىل الخطوبة 

 



 عاىص : حاسس انك هتغرقتى 

 

 هاشم قام و مشى 

 

وز كانت واقفة و سمعت كل الكالم و لسه هتمشى عاىص  فير
 مسكها من وسطها 

 

وز بدموع : سبتى يا ابيه انا قولتلك من البداية أمشى و  فير
بالش مشاكل انا كل شوية بكون سبب فى حاجة تضايقك انا 

 هلش يا ابيه تمسك فيا وال استهل حنيتك كفاية مست

عاىص : انا قولتلك عمرى ما هسيبك و انتى تستهىل كل حاجة 
وز هو انا  حلوة يا روزنى و انتى ليه أسهل ما عندك تمشى فير

 ينسبالك ايه 

 

وز بدأت تدمع و تعيط   فير

 



وز انتى بتحبيتى اصال   عاىص : ردى عليا فير

 

وز مشيت و سابته و   دخلت اوضتها فير

 

 عاىص دخل األوضة وراها 

 

وز انا مش هسيبك قوىل   عاىص : فير

 

وز : .........   فير

 

 ��عاىص بصلها بصدمة و ذهول 
 

وز انتى بتحبيتى اصال   عاىص : ردى عليا فير

 

وز مشيت و سابته و دخلت اوضتها   فير



 

 عاىص دخل األوضة وراها 

 

وز انا مش هسيبك قوىل   عاىص : فير

 

و   ز : مش عارفة يا ابيه انا بحبك وال الء فير

 

 ��عاىص بصلها بصدمة و ذهول 
 

 عاىص : يعتى ايه مش عارفة يا اه يا الء ردى

 

وز : انا بحبك زى اخويا و ابويا و ...   فير

 

وز انا اسف انى  عاىص قاطعها قبل أن تكمل : خالص يا فير
 غصبت عليىك



 

وز كانت هتتيرا و تقوله حبها بس ىه خاي  فة فير

 

 عاىص : انتى عرفتى انى هخطب هند 

 

وز : انت وفقت   فير

 

 عاىص : ايوة خالص مش انتى عايزة تشوفيتى مبسوط

 

وك يا ابيه انا طالعة انام  وز : الف مير  فير

 

 عاىص : تصبىحي عىل خير 

وز بتحاول تخقى دموعها : و انت من اهله   فير

 

وز طلعت اوضتها و ىه حاسة ان قلبها هينف*جر م ن فير



ف لعاىص بحبها و انها الزم  ل تعيى ى القهرة و انها عايزة تيى
 تتشيع القيت ميسون بعتلها 

 

وز هيتيوز هند االلقى بنت من  ميسون : شوفتى عاىص يا فير
ة و كمان عاىص بيحبها من زمان بس هو كان بيكير فى  عائلة كبير

 الوقت ده فمقدرش يكمل معها غير لما كير و عمل اسمه 

 

وز : عر   فت انا عايزة انام يا ميسون سالم فير

 

 ميسون : سالم 

 

وز جألها الفضول تفتح اكونت هند تشوف فضلت تقلب  فير
فيه ساعة و لقيت صورة قديمة لعاىص و هو متصور معها و 
 كالم حب كتير لهند و حاجات كتير وجع*ت قلبها و ك*رسته

 

وز حاست انها عايزة ترصخ و تعيط و تطلع تواجه عاىص و  فير



ف له بحبها و انه فهم غلط فقررت تضبط شكلها و  تعيى
متبينش انها عيطت و ألول مرة تسيب شعرها قدامه و راحت 
تتسحب من اوضتها و دخلت اوضته براحة تشوفه و هو نايم 
دخلت القيته نايم عىل الرسير فتسحبت و بدأت تقرب منه 
بهدوء علشان ميحسش بيها و شافته و هو بيتقلب و واخد 

ت راحت  ه شوية فى اللبس و مكنش البس تيرسى

وز لسه هتخج  القت عاىص شدها و بقت فى حضنه   فير

 

 عاىص : كنتى جاية اوضتى ليه يا روز 

 

وز : اصل انا ... انا كنت ..... اسفة هخج    فير

 

ح خصالت شعرها : شعرك حلو اوى  ى  عاىص وهو بير

 

وز اتكسفت   فير

 



ى و قرب م كير  نها اكيى عاىص بص عىل شفايفها بيى

 

وز بصت فى عيونه   فير

 

وز : انا عايزة اقولك حاجة   فير

 

 عاىص وهو بيلعب فى شعرها: قوىل 

 

وز : انا ... انا بح...   فير

 

وز   التلفون رن مقاطعا فير

 

ى و كانت هند   عاىص قام يشوف مير

 

ن عليه  وز انصدمت لما شافت انه مسيل الرقم و انها بيى فير



 فى وقت زى ده

 

وز بصت  لعاىص  فير

 

 و انصدمت انه رد 

 

 استوب 

 

 �🁉🁈💖�قولوىل رايكم فى الكومنتات 

 

ل تانى بانتظام  ى  اسفة عىل التأخير بس خالص رجعت و هيى

 

و شكرا لكل الىل دعاىل  ❤✨شكرا عىل التفاعل يا قمرات
ة الىل فاتت   ��الفيى

ى و كانت هند   عاىص قام يشوف مير



 

وز انصدمت لما شافت انه مسيل ن عليه  فير الرقم و انها بيى
 فى ولت زى ده

 

وز بصت لعاىص   فير

 

 و انصدمت انه رد 

 

 عاىص : الو .... ازيك 

 

وز بصاله بصدمة و الدموع متحيرة فى عينها   فير

 

 عاىص بعد الموبيل و بصوت واظ 

 

وز اطلىع يال ناىم   عاىص : فير



 

وز : بس انا كنت عايزة اقولك حاجة   فير

 

 دلوقتى يال بعدين بقى عاىص : مش فاىصى 

وز قامت و قفلت الباب وراها و طلعت اوضتها منهارة   فير

 

 تانى يوم الصبح بتتقلب لقيت عاىص نايم جنبها 

 

وز اتخضت و قامت فيأة بترصخ   فير

 

 عاىص قام بفزع 

 

 عاىص : فى ايه 

 

وز بتلم المالية عليها : انت ايه دخلك اوضتى   فير



 

انتى دخلتى اوضتى امبارح كنتى عاىص : و فيها ايه طب ما 
 عايزة تقوىل حاجة امبارح 

 

وز : خالص مفيش   فير

 

 عاىص : الء فيه مالك 

 

وز : الء ما انت كنت مشغول بليل   فير

 

ود علشان يغصها : ايوة فعال و بقيت فاىصى دلوقتى  عاىص بير
 تقدرى تقوىل 

 

وز : الحاجة بتفقد معنها لو متقالتش وقتها مش هيبقى لي ها فير
 الزمة 

 



 عاىص قرب منها : ليه كنتى هتقوىل ايه 

 

وز: ابعد انت دلوقتى خاطب   فير

 

 عاىص : ما انتى مرانى أقرب براحتى 

 

وز: الء مش براحتك و انت اصال شايفتى مراتك طب و هند   فير

 

ك   عاىص الستفزازها : هند ديه حاجة تانية غير

 

وز : طلقتى انا عايزة أمشى من هنا   فير

 

: انش الكلمة ديه .... انا عايز اعرف كنتى جاية اوضتى  عاىص
 بليل ليه

 



وز : عايز تعرف ليه ما انا مش مهمة   فير

 

يش الكالم   عاىص : متغير

 

وز : مبقاش له الزمة كالىم الىل كنت عايزة اقوله بليل كفاية  فير
وز الء.... بعد اذنك انا عايزة اغير و اخج   هند تسمعها و فير

 اتفضل 

 

ى عىل الصبح كده انتى فى اجازة عا  ىص : رايحة فير

 

وز : مش مهم تعرف بعد اذنك   فير

 

ى ....اقولك  وىح فير عاىص : يعتى ايه مش مهم اعرف .... هيى
 مفيش نزول اصال 

 

وز : انا عايزة انزل   فير



 

ووووووز متعنديش و اترزىع مش عايز كالم   عاىص بغضب : فير
ة ليه بقيتى  ى كتير ..... انتى متغير   بتختر فى ايه عايزة تروىح فير

 

وز : انا كنت عايزة اروح لبابا و ماما بقاىل كتير مروحتش   فير

 

 عاىص : حاضى 

 

وز : بيد   فير

 

 عاىص : ايوة بس مش انهاردة 

 

وز : ليه   فير

 

 عاىص : نازل انهاردة مع هند اتفقت معايا امبارح 



 

وز : بيد وهللا   فير

 

 عاىص : ايوة فى حاجة 

 

 وز : الء ابدا بس زى ما قولتلك انا هروح مش هستتى فير 

 

 عاىص : عايزة تسفرى لوحدك 

 

وز : ايوة فى حاجة   فير

 

ىل فى حتة لوحدك  ى عاىص : نعمممممم ده انا مش بخليىك تيى
 تقوليىل عايزة تسفرى لوحدك 

 

وح لخطبتك سبتى فى حاىل بقى  وز : مش انت هيى  فير



 

ى نفذ ع ليىك مش هفضل احيلك عاىص : بت انتى انا صير
طول النهار انا نازل و هقولهم بره متخرجيش تمام و اتعشى انا 

 هتاخر انهاردة و قام عاىص من عىل الرسير بغضب

 

وز مستغجبة ان عاىص فيأة نسيها و اهتمامها بيها قل ....  فير
 اتغير مبقاش زى االول 

 

 عىل بليل 

 هاشم بيخبط 

 

وز فتحت الباب   فير

 

وز معيطة هاشم اتخ* لم  ا شاف فير

 

وز انتى كويسة   هاشم : مالك يا فير



 

وز: الء يا ابيه انا مش عارفة اعمل ايه   فير

 

 هاشم: مالك بس 

 

ك  وز : اوعدى متقولش لحد ده رس مش اليقة حد غير فير
 اقوله

 

 هاشم: اوعدك مش هقول لحد مالك بقى 

 

وز حكتله كل حاجة و انها بتحب عاىص بس خايفة و عىل  فير
 د هن

 

 هاشم : قوىم البش 

 



ى  وح فير وز : هيى  فير

 

ى عاىص دلوقتى   هاشم : انتى عارفة فير

 

ى  وز : الء فير  فير

 

وح   هاشم : بيقرأ فاتحة هند .... انا و انتى هيى

 

وز : بالش يا ابيه   فير

هاشم : عاىص الزم يفهم انك قوية لو فضلتى تعيىط عمره ما 
وز انا اخوىك و هفضل فى  ضهرك و انا معاىك يال هيهتم يا فير

 قوىم البش 

 

وز : حاضى   فير

 



 هاشم: ممكن سؤال 

 

وز: اتفضل   فير

 

هاشم: انتى ليه طالما بتحتر عاىص مقولتلوش عىل فكرة هو 
 بيعمل كده علشان هو فكرك فعال مش بتحبيه 

 

وز : الء يا ابيه هو بيحب هند و بيعمل كده بإرادته بقى  فير
 بيعملتى وحش اوى 

 

 : طب يال البش  هاشم

 

وز قامت لبست و راحت مع هاشم   فير

 

 فى قرص كجيم االلقى 



 

 عاىص قاعد بيضحك و بيبص عىل هند الىل باين عليها الفرحة 

 

 هاشم دخل 

 

ا جيت كنت فكرك مش جاى   عاىص : اخير

 

 هاشم : ازاى ماجيش ىه بس الىل اخرتتى 

 

وز دخلت ورا هاشم  ى و بص الفى فير  عاىص : ىه مير

 

 عاىص بغضب يحاول اخفائه: هااااااشم 

 

وز   و فيأة لقى كجيم رايح ناحية فير

 



 استوب 

 

 ياترى ايه هيحصل 

وز  و فيأة لقى كجيم رايح ناحية فير

 

وز   هاشم جرى وقف مع فير

 

وز كانت البسة فستان بي  ستان رقيق و طرحة نفس اللون   فير

 

 هاشم : ازيك يا كجيم 

 

 وركجيم : ازيك يا هاشم من

 

 هاشم : بنورك 

 



 كجيم : مش تعرفنا 

 

وز   هاشم : اه ديه ...ديه قجيبة عاىص فير

 

وز مدت ايديها راح باسها رقة :  كجيم مد ايده يسلم و فير
وز  فنا يا آنسة فير  ترسى

 

وز بعدت ايديها برسعة بكسوف : شكرا   فير

 

 عاىص عينه اتسعت لما كجيم باس ايديها 

 

وز و قعدوا   هاشم اخد فير

 وية و لقوا عاىص جيه عليهم ش

 

وز ايه الىل جابك هنا   عاىص : فير



 

وز : ابيه هاشم جيه و اخدنى   فير

 

عاىص : و انتى تخرىحر ازاى من غير اذنى انتى و ازاى سمحتى 
لكجيم يبوس ايدك يا هانم ليه مش متيوزة وال انا مش ماىل 

 عينك 

 

وز باستهزاء : روح لخطبتك علشان محدش يالحظ حاج  ة فير

 

وز و بص لهاشم نظرة صارمة  عاىص : حسابنا فى البيت يا فير
 وراح لهند 

 

ى الىل مع هاشم ديه  هند : مالك يا حبيتر متعصب ليه و مير
 خطبته 

 

 عاىص : الء مش خطيبة هاشم 



 

ى   هند : اومال مير

 

 عاىص : هقولك بعدين يا هند 

 

 هند : طب يال نرقص 

 

 عاىص : يال 

 

و بدأت الناس تشاركهم فى الرقص و  عاىص قام رقص مع هند 
وز قاعدة لوحدها   هاشم قام رقص مع بنت و ساب فير

 

 كجيم جيه قعد معها 

 

وز   كجيم: ازيك يا فير



 

تك  وز : الحمدهلل و حرصى  فير

 

نى ؟؟ قوليىل كجيم أو كيمو   كجيم: حرصى

 

وز : حاضى يا كجيم   فير

 كجيم : مكنتش اعرف ان أسىم حلو كده 

 

وز اتكسفت و وشها احمر فشكلها بقى اجمل و شد كجيم  فير
 اكيى 

 

 كجيم : انتى عندك كام سنة

 

وز :   سنة ١٧فير

 



 سنة  ٢٥كجيم : 

 

وز : العمر كله   فير

 

 كجيم : تسلميىلي 

 

وز اتكسفت اكيى   فير

 

 كجيم : ما تقوىم نرقص معهم 

 

وز: الء شكرا مش بعرف ارقص اصال بالش   فير

 

 كجيم : انا معاىك تعاىل بس 

 

وز و حط ايده عىل خرصها   واخد فير



 

وز   الفى عاىص بيشد فير

 

 عاىص مسك كجيم من هدومه : ...... 

 

 كجيم بصدمة هو و هند 

 كجيم : ما تقوىم نرقص معهم 

 

وز: الء شكرا مش بعرف ارقص اصال بالش   فير

 

 كجيم : انا معاىك تعاىل بس 

 

وز و حط ايده عىل خرصها   واخد فير

 

وز  الفى عاىص بيشد   فير



 

وز الء كله اال  عاىص مسك كجيم من هدومه : ابعد عنها ....فير
 ىه فاهم كله اال مرا..... 

 

 هاشم مسك عاىص قبل ما يكمل و يبون كل حاجة 

 

 كجيم بصدمة هو و هند 

ى عاىص راجل دمه  هاشم : معلش يا جماعة اصل انتو عارفير
  حاىم بيغير عىل قاربته أصله صعيدى بقى معلش يا كجيم

 

 كجيم : حصل خير 

 

وز بعينه اختفت   عاىص بيبص بيدور عىل فير

 

وز  ى فير  عاىص : هاشم فير



 

 هاشم : مش عارف هروح اشوفها 

 

 عاىص : انا هروح اشوفها 

 

ى و المعازيم مش كفاية اتخنقت انت مش  هند : تروح فير
م مشاعرى ليه يا عاىص انهاردة قراية فاتحتنا   محيى

 

وز عاىص : مش وقت خناق ي  ا هند و سابها و راح يدور عىل فير

ى و عمالة تعيط  وح فير وز ماىسى فى الشارع مش عارفة هيى  فير

 

 عاىص فضل يدور عليها فى القرص 

 

 كجيم راح مع هاشم يدوروا عليها بره

 



كجيم ركب عجبيته و طلع يدور عليها و هاشم برده و كل واحد 
 بيدور فى اتياه مختلف 

 

وز دخلت فى شار  ع هادى و بتحاول تخج  عىل الطجيق عند فير
 مش عارفة و بدأت تحس ان فى حد ماىسى وراها 

 

 

  

وز بدأت تخاف اكيى و بتحاول ترسع فى المشى علشان  فير
ى و خايفة تتلفت وراها   تخج  بس مش عارفة تروح فير

فيأة حد جيه ووقف قدامها لسه هتلف و تيرى القيت حد 
ى تانى واقف وراها و بقيت مش عارفة ت  روح فير

 

 : هو فى حلوة كده تمشى لوحدها كده  ١شخص 

 

وز : لو سمحت ابعد عن طجيقى   فير



 

ى تعاىل بس هنبسطك  ٢شخص   : نبعد فير

 

وز لسه هتيرى لقيت مسكنها من ايديها   فير

 

وز ضخت   فير

 

كجيم كان فى نفس الشارع و راح ناحية الصوت و خلصها منهم 
 و اخدها 

 

ة العاىص بق  لم ندى احمد رواية صغير

 

 كجيم : انتى كويسة 

 

وز : شكرا انا كويسة و جت تمشى   فير



 

ى يال اركتر هروحك   كجيم : رايحة فير

 

وز : الء شكرا انا عارفة طجيقى   فير

 

كجيم : بالش تعندى ده لوال سيى ربنا و لحقتك كان ممكن 
 يحصلك حاجة اركتر يال احسنلك 

 

وز ركبت معه ألنها خايفة جدا  فير

 

وز : ممكن بالش ترجعتى القرص ممكن بس توصلتى فير 
 الطجيق لو سمحت 

ى وانا هوصلك لكن مش هسيبك  وىح فير وز هيى كجيم : يا فير
 تمشى لوحدك 

 

وز : انا عايزة اروح البيت   فير



 

وز هانم هروحك بس امسىح  كجيم بحنان: حاضى يا فير
 دموعك و اهدى خالص ممكن 

 

وز: حاضى شكرا   فير

 

 بينا شكر اتفقنا كجيم : مفيش 

 

وز ابتسمت ابتسامة خفيفة   فير

كجيم : ممكن اسالك هو انتى مشيتى ليه و هو عاىص اتعصبت 
 ليه 

 

وز : انا اصل عايشة مع عاىص علشان اهىل ماتوا وهو زهق  فير
 متى 

 

 ��كجيم : انتى عايشة مع عاىص 



 

وز : ايوة عاىص زى اخويا   فير

 

 كجيم : ماىسى ممكن اطلب منك طلب 

 

وز : اتفضل   فير

 

كجيم : ممكن تاخدي رقىم ولو عايزة حاجة او عايزة حد يقف 
ي و فى اى وقت هكون معاىك   معاىك تكلميتى

 

وز بصتله بذهول   فير

 

يتى صديق أو حد  كجيم: انا وهللا مش قصدى حاجة بيد اعتير
 قجيب منك 

 



وز : استاذ كجيم انا مش باخد أرقام حد و بعد اذنك نزلتى   فير

 

يتى مقولتش كجي م : خالص انا اسف مكنش قصدى اعتير
 حاجة انا بس خوفت عليىك 

 

وز فضلت ساكتة طول الطجيق   فير

 

 و كجيم وصلها و رجع تانى 

 

ى و عاىص بيتصل عىل كذا حد يدور  لقى عاىص و هاشم وقفير
 عليها 

 

ى كل ده   هاشم : كنت فير

 

وز   كجيم : بوصل فير



 

وز   عاىص: انت القيت فير

 

 : ايوة و روحتها البيت  كجيم

 

عاىص : نعممممم و مشى و سابهم و اتيه عىل البيت زى 
 المينون و الغضب عميه 

 

ووووووز   عاىص دخل البيت وقفل الباب وراه بغضب: فير

ووووووز   عاىص دخل البيت وقفل الباب وراه بغضب: فير

 

و طلع األوضة ليها و الغضب عميه فتح الباب عليها و كانت 
 بيياما قطن شورت و عاملة شعرها ديل حصان ترتدى 

 

عاىص : انتى ايه الىل عملتيه انهاردة ده خرجتى مع هاشم من 
غير اذنى سبتى كجيم يبوس ايدك و يرقص معاىك عايزة 



يحضنك ياهانم و ترقصيه فى حضنه و سبتيه يوصلك ركبتى 
 جنبه قالك ايه قولتيله ايه انطقى 

وز : فيه ايه لكل ده مش ان ت عملت الىل عايزة ايه يا ابيه فير
 مش عايز احرصى قراية فاتحتك وال ايه 

 

 عاىص : انتى عارفة ان كل ده عملته علشان تفضىل جمتر 

 

وز : وهللا بيد امبارح برده طردتتى من اوضتك علشان ايه  فير
....اقولك انا ... انت حنيت لحبيبة القلب هند مشوفتش 

قص معها و  مبسوط اوى و نفسك و انت حضنها و بيى
 الضحكة مش مفارقة وشك 

 عاىص : انا بعمل كده علشان مش عايز اطلقك عايزك معايا 

 

 

  

وز : تفرس بايه معاملتك معايا امبارح ليه جرحتتى كده   فير



 

عاىص : علشان انا المفروض ابقى زى اخوىك مش انتى شايفة  
كده المفروض لما واحدة تقول كده ليوزها يعمل ايه ها لما 

وفك حد بيحط ايده عىل وسطك و راح قرب من وسطها و اش
 مسكه و خلها فى حضنه 

 

ة العاىص بقلم ندى احمد   رواية صغير

 

 عاىص : كنتى عايزة يقرب منك كده ازاى توفقى تعمىل كده 

 

ي 
وز : انا كنت لسه همنعه هو الىل شدنى  فير

 

 عاىص : وهللا و ركوبك معه عجبيته و يوصلك البيت ده ايه 

 

 وز بعدت عنه : انا حرة فير 

 



وز متعصبنيش انا عىل أخرى و لحد دلوقتى بتكلم  عاىص : فير
ي بس و معملتش حاجة ليىك

 بلسانى

 

وز : ليه عايز تمد ايدك عليا   فير

 

ي  عاىص مسح عىل وشه بغضب : مش همد ايدى بس فهميتى
 ليه مشيتى اصال 

 

وز : انت غتر يا ابيه غتر بيد   فير

 

 ه ابيه عاىص : ولزمتها اي

 

ى  وز : علشان انا مش قادرة اشوفك واقف مع بنت غير فير
بتحضنها و مبسوط معها انا مش هقدر أقف و اعمل انى 

 مبسوطة لو بتحبها كده طلقتى و سبتى ليه معذ*بتى جنبك 

 



 عاىص 

 

هند ده موضوع و قفلته انا سبت قراية الفاتحة علشانك انا 
ك فى قلتر   عايزك تعرفى ان مفيش غير

 

وز : بيد يا عاىص ف  ير

 

عاىص : اول مرة تقوىل أسىم انا اول مرة احب أسىم كده 
 عارفة ليه 

 

وز بكسوف : ليه   فير

 

 عاىص : علشان طلع من دول و حط ايده عىل شفايفها 

 

وز وشها احمر و بدأت تفرك   فير



 

 عاىص : ما تيىحر نرقص 

 

وز : كفاية هند   فير

 

تها : ىه البن ات الىل بتحب ترقص عاىص علشان يشوف غير
 معايا 

 

وز : ايوة ابيه عاىص جاكسون   فير

 

وز   عاىص : تصبىحي عىل خير يا فير

 

وز : وانت من اهله يا ابيه   فير

 

عاىص شدها فى حضنه: من انهاردة مش عايز اسمع ابيه ديه و  



كمل بوقا*حة البيياما ديه عليىك حلوة اوى ثانية كمان و اتهور 
 ديه غير وانتى مرانى و مش هتخرىحر من األوضة 

 

وز وشها احمر جدا   فير

 

عاىص : بعشق شكلك و انتى مكسوفة و راح باسها من خدها و 
 طلع قبل ما يتمادى

 

وز وقفة ماسكة خدها بكسوف   فير

 

 استوب 

 

 ياترى الحب هيدوم و السعادة ديه هتكمل هنشوف 

 

فى بارت كمان بليل لو ده جاب تفاعل حلو ناوية ادلعكم و 
 التأخير الىل حصل  اعوض



وز صحيت الصبح القيت نفسها فى أوضة عاىص نايمة  فير

 

وز : يالههههههوى ايه جابتى هنا   فير

 

 عاىص صىح : صباح الورد و الفل يا روز 

 

وز : صباح الخير انا ايه جابتى هنا   فير

 

عاىص حب يضحك عليها شوية : ده انتى بليل دخلتى اوضتى 
نة فضلتى تقوليىل بحبك يا عاىص بليل ده انتى وال السكر*ا

ي يا عاىص كنتى داخلة تتحر*ىسى بيا يا روز   بوستى

 

وز الدموع اتيمعت فى عنيها : اكيد الء انا عمرى ما اعمل  فير
 كده 

عاىص : اصل انتى بليل حرارتك عليت و كنتى بتهلوىس و 
 بعدين عادى يا حبيبتى ديه مشاعر مش بايدك 



 

وز اتكسفت و فضلت تعيط   فير

 

 عاىص راح مسك وشها و مسح دموعها 

 

وز مالك بس اهدى   عاىص : بهزر يا فير

 

وز : رخم بيد   فير

 

 عاىص : بقى انا رخم تعاىل هنا بقى 

 

وز فى حضنه   وراح شد فير

 

وز بصت فى عيون عاىص اول مرة ترسح فى مالمحه   فير

 



عاىص محسش غير هو بيسحبها فى قب*لة طويلة يبعث فيها 
 حبه

 

 عد علشان حس انها ممكن تخاف منه عاىص ب

 

عاىص : بقولك ايه انتى من انهاردة هتناىم جنتر برصاحة انا 
 الىل شيلتك امبارح و نايمتك فى حضتى 

 

وز : الء بالش خليتى فى اوضتى احسن و بعدين ثانية انت  فير
ي   بتدخل اوضتى وانا نايمة تشيلتى

 

 عاىص : بتبقى شكلك زى المالك و انتى نايمة 

 

وز ع**ت عىل شفايفها السفليه من الخيل   فير

 

ة ديه   عاىص زفر بزهق : متعمليش الحركة ديه تانى قداىم الفيى



 

وز : ليه   فير

 

 عاىص : بالش اقولك ليه 

 

وز : الء قول بيد   فير

 

 عاىص : علشان ببقى ساعتها نفش ابو*سك تانى 

 

وز ججيت من عىل الرسير   فير

 

 عاىص : هتقوىم ليه

 

وز   بتهرب : هقوم احرصى فطار و ارتب البيت   فير

 



 عاىص : هقوم معاىك 

 

ي    ح مش هعرف اخد راحتى وانت واقف  وز : خليك مسيى فير
 برصاحة و خرجت جرى

ة العاىص بقلم ندى احمد   رواية صغير

 

وا الفطار و شوية و الباب خبط  وز و حرصى  نزلت فير

 

 عاىص : اطلىع فوق 

 

وز : ليه   فير

 

 وانتى البسة كده اطلىع يا بت  عاىص : الء افتح

 

وز ضحكت برقة: حاضى   فير



 

 عاىص : اطلىع برسعة 

 

وز : خالص طالعة   فير

 

عاىص فتح و كانت هند و كجيم و هاشم المفروض امبارح 
 هاشم عزامهم عىل الغدا بس نش يقول لعاىص 

 

وز   عاىص رحب بيهم و دخلهم و طلع لفير

 

وز كانت البسة فستان بينك و ط  رحة منكوشة ورد فير

 

 عاىص : البش حاجة تانية 

 

وز : ماله ده   فير



 

ى احسنلك   عاىص : مطلعك حلوة زيادة غير

 

وز : حاضى   فير

 

وز نزلت و جيه كجيم يسلم عليها  عاىص خج  و شوية و فير
وز بصت بكسوف   فير

 

عاىص مسك ايده بدلها ضغط بقوة شوية عىل ايده : ازيك يا  
 تسلم عىل رجالة كجيم معلش أصلها مش ب

 

 هند باستهزاء: ليه يعتى كل ده 

 

 هاشم : خالص يا جماعة مفيش مشكلة 

 



هاشم كان جاب اكل للغدا و احد الخادمات علشان عارف ان 
 مفيش حد عند عاىص 

 

ب القهوة بره فى الهوا  هاشم : ما تيييوا يا جماعة نرسى

 

 خرجوا 

وز ت عرفيتى مكان هند : روحوا انتو يا جماعة ممكن بس يا فير
 التويلت 

 

وز : حاضى   فير

 

 و الشباب خرجت

 

وز عادى كده تقعدى مع  هند بصتلها بقرف : هو انتى يا فير
ة برصاحة ديه  يتى اختك الكبير عاىص فى بيت لوحدكوا اعتير

حاجة تقلل منك جدا وال انتى بنسبالك عادى و بعدين عاىص 



ة روىح هيتيوز هتفضىل قعدلنا و بعدين ما عائلة عاىص كبير 
اقعدى عند حد اشمعنا هو ايه ده انا بنت و افهم حركات 

البنات عيب تلفتى نظر واحد خاطب بصتلها بقرف و خرجت 
 ليهم 

 

وز خرجت لقيت هند و عاىص بيتمشوا و هاشم و كجيم  فير
 قاعدين بيتكلموا 

 

وز اقعدنى   هاشم : تعاىل يا فير

 

وز   كجيم : ازيك يا فير

 

وز : الحمدهلل يا   كجيم   فير

 

هاشم : ايه ده اول مرة اشوفك بتنادي عىل حد باسمه 
 يابختك يا كجيم انا بيتقىل يا ابيه



 

وز  كجيم : الء يا عم انت يتقالك ابيه لكن انا الء انا و فير
ى مع بع*   متفقير

 

وز اتكسف : انا هقوم اشوف الغدا   فير

 

 هاشم : اقعدى ارتاىح متشغليش بالك 

 

 فقام يتكلم بعيد هاشم جاله تليفون شغل 

 

وز انا عارف كل حاجة عنك انتى و عاىص   كجيم : فير

 

وز   �😳😳�فير

وز انا عارف كل حاجة عنك انتى و عاىص   كجيم : فير

 



وز   �😳😳�فير

 

وز بارتباك: بيد   فير

 

كجيم : ايوة عرفت انك اهلك توفوا و انك عايشة مع عاىص و 
عه حتى بعد انك اكيد هتحش باالحرا  لو فضلتى عايشة م

اليواز و ان ملكيش مكان تانى انا اسف عىل كل الكالم بس انا  
كان عندى ليىك عرض حلو جدا بس ممكن ناجله لبعد ما 

 تخلض ثانوية عامة و تنيىح ان شاء هللا 

 

وز : احم ..... ان شاء هللا خير   فير

 

 كجيم : ان شاء هللا 

 

وز قاعدة مع كجيم   لوحدهمعاىص جيه عليهم لما لقى فير

 



 عاىص : بتعملوا ايه 

 

وز    كجيم : وال حاجة بندردش انا و اآلنسة فير

 

 كجيم : عاىص عايزك فى موضوع اقعد نتكلم 

 

 عاىص : خير 

 

ى مراتك  كجيم : انا سمعت يا عاىص انك متيوز اومال فير
معرفتنيش عليها وال حتى شوفنها انا هاشم قاىل انك المفروض 

 هتطلقوا 

 

ى و انها وضع عاىص بكدب : اص ل البنت ديه ملهاش غير
 مؤقت بس لحد ما تكير و اسلمها لعجيسها بايدى 

 

ة كده   كجيم بييجيه: يااه للدرجادى لسه صغير



 

سنة و ىه فى مدرسة دخىل انت  ١١عاىص بكدب : ديه عمرها 
 عارف بقى مش بقدر اتعامل مع أطفال

 

وز بصت باستغراب و مبقتش فاهمة حاجة من عاىص   فير

 

كجيم : غجيبة يعتى يا عاىص مقعد قجيبتك معك و مش مقعد 
 مراتك 

 

ة عكس مرانى زى ما قولتلك طفلة هو  وز كبير عاىص : اصل فير
 انت مهتم اوى كده ليه يا كجيم 

كجيم : انا بسأل علشان وضع هند اختى هيبقى ايه لو اليوازة 
 ديه كملت 

 

 عاىص: الء متقلقش اطمن هند فى عنيا 

 



وز الىل كانت هتموت من هند بصت ل ى فير عاىص بحب فى حير
الغيظ و انه انكر انها مراته و اكتقى انه يقول انها قجيبته الىل 
بيعطف عليها و انها لحد دلوقتى حاسة فعال ان كل الىل تياه 
عاىص ىه مشاعر شفقة و انه ممكن يكون بيشفق عليها و 
را*جل الكالم الىل قاله ليها الصبح هو بس لحظة ضعف منه ك

مش اكيى و ان الىل زى عاىص يوم ما فعال هيتيوز هيتيوز 
ى عاىص نظرة  واحدة زى هند من عائلة و انها بتشوف فى عير

 تقدير و حب و حنية لهند مش بيعرف يخبيها 

 

وز قامت فى هدوء تتابع الغدا   فير

 

وز و خىل الخادمة  عاىص اتسحب من هند وراح المطبخ لفير
 تطلع فى هدوء 

 

 من وراها و حضنها من ضهرها و جيه 

 

 عاىص بحب: وحشتيتى اوى 



 

وز باستهزاء : ليه كفاية هند تبقى فى عيونك و نظراتك ليها  فير
و قاعد معها تهج  و تضحك وال مراىع انى قاعدة لو ده الىل 

 غيانر بيحصل ايه 
 بيحصل وانا قاعدة اومال فى

 

وز انا بعمل كده علشان محدش يشك و  بذات عاىص : يا فير
ى قدامها انى مهتم بيها علشان  هند ألنها تعرفتى زمان بحاول أبير
متشكش و اكيد هقول لكجيم انها فى عينيا عايزانى اقول الخوها 

 انى مش طايقها يعتى اى كالم و خالص 

 

وز : ابعد عتى عن مش هصدقك تانى انت بتضحك عليا   فير

 

ا و شوفى عاىص : الء مش هبعد و لفها له و اكمل بض فى عني
وز عمرى ما كنت كده انا عمرى ما  لو كنت بكدب انا فير

 حبيت حد وال عرفت الحب إال معاىك 

 

وز : بيد يا عاىص  فير



 عاىص : بيد يا قلب عاىص بقيت بحب أسىم منك اوى 

 

وز : طب و هند و صورك معها زمان و حبك ليها   فير

 

ى عاىص : انا عمرى ما حبيت هند وال ىه كمان احنا االت نير
ى تماما و انا زمان سبتها ألنها شخصية انانية و انا كنت  مختلفير
ى  فى الوقت ده كنت طايش لكن دلوقتى انا بقيت عارف فير
وز انا بحبك   راحتى و مصلحتى و ىه انى اكون معاىك يا فير

 

وز بصت بكسوف فى األرض: وانا كمان  فير

 

ىعى عاىص : و مالك مكسوفة ليه بقولك ايه ما تيىحر نخج  نل
 العزومة ديه 

 

وز : اعقل يا عاىص و يال اخج  لحد يشوفنا سوا   فير

 



 عاىص خج  بره 

 

وز بعد شوية خرجت لقيت عاىص حاضن هند فى مكان  فير
وز قدرت تسمعهم  قرب البيت بعيد عن كجيم و هاشم بس فير

 و تشوفهم 

 

 هند : ابعد يا عاىص عيب كده 

 

 و هبقى جوزك عاىص : وابعد ليه انتى حبيبتى و خطبتى 

 

وز و مكنتش قادرة تصدق ازاى عاىص   الكالم وقع عىل سمع فير
 كده و ان كل ده بيخدعها و ليه يضحك عليها 

 

 استوب 

 

 اسفة عىل التأخير جدا 



 

بس فعال يا جماعة كنت فاقدة للشغف شوية بس رجعت و 
 بيد ادعوىل بمر بوقت صعب شوية 

 

ي بارت انهاردة و هعمل 
ىصى قولوىل رايكم فى وز هيى يا ترى فير

 تكمل مع عاىص و ان فعال عاىص بيضحك عليها كده 

 

 ��شكرا عىل التفاعل يا قمرات 
 هند : ابعد يا عاىص عيب كده 

 

 عاىص : وابعد ليه انتى حبيبتى و خطبتى و هبقى جوزك 

 

 هند: الء ابعد برده 

 

 عاىص بعد و هند راحت قعدت جنب كجيم 



 

  مشيت عاىص بعد ما مشيت : الحمدهلل

 

وز ججيت طلعت اوضتها  وز و فير  عاىص لمح فير

 

 عاىص جرى وراها 

 

وز   عاىص : افتىح الباب يا فير

 

وز : مش هفتح و طلقتى انا غلطانة انى صدقتك فكرنى  فير
 عيلة تضحك عليها يا عاىص طالما عايز هند بتعلقتى بيك ليه 

 

 عاىص : افتىح طيب و افهمك 

 

وز : تفهمتى ايه طب  قولت بتعملها حلو علشان متشكش فير



 فيك لكن كمان بتحضنها علشان متشكش فيك 

 

وز   عاىص: انتى غبية يا فير

 

وز فتحت الباب : يعتى غلطان و تقوىل انا الىل غبية   فير

 

ل دلوقتى و انا هفهمك كل حاجة لما يمشوا  ى  عاىص : تعاىل نيى

 

ة العاىص بقلم ندى احمد   رواية صغير

 

وز نزلت و كا  نت عىل آخرها .....العزومة خلصت و مشيوا فير

 

وز : عاىص فهمتى دلوقتى يا اما بيد طلقتى و سبتى أمشى   فير

وز هند كانت طلعة اوضتك و عايزة تشوف قسيمة  عاىص : فير
 اليواز بتاعتنا 



 

 

  

ى انها  وز : و انا المفروض اصدقك و هند اصال تعرف منير فير
تكدب يا عاىص ابقى  فى اوضتى ىه مكشوف عنها الحياب لما 

م ذكانى شوية   احيى

وز هند كانت طلعة اوضتك و عايزة تشوف . عاىص : فير
 قسيمة اليواز بتاعتنا 

 

 

  

ى انها  وز : و انا المفروض اصدقك و هند اصال تعرف منير فير
فى اوضتى ىه مكشوف عنها الحياب لما تكدب يا عاىص ابقى 

م ذكانى شوية   احيى

 و حكاله كل حاجة   عاىص راح لهاشم قعد معه

 



هاشم : عاىص انا عارف انك قصدك تمنع هند بس اشمعنا 
 بالطجيقة ديه اقولك الرصاحة الىل انت بتحاول تخبيها 

 

 عاىص : ايه 

 

ة و مش قادر  وز بس ىه صغير هاشم : انت يا عاىص بتحب فير
تحس معها بكل الىل نفسك تحس بيه و بالذات انك ليك 

الوقت قدامك هند صحيح زمان  تيارب قبل كده و فى نفس
سبتها بس متنكرش انك بتحاول تحس معها الىل مش عارف 
وز بسبب سنها و انها لسه مش فاهمة كل حاجة  تحسه مع فير

 صح 

 

 عاىص : مش عارف بقى انا بحكيلك علشان تخليتى تايه اكيى 

 

 هاشم : ديه الحقيقة الىل بتحاول تخبيها 

 



وز تكير شوية انا فاهم عاىص : برصاحة ببقى ساعات عاي ز فير
وز حتى هند  ة بس فعال انا مش بشوف غير فير انها لسه صغير

 لو كنت زمان بيتى و بينها حاجة بس مكنش حب 

 

ى الىل بلغ كجيم و قال لهند عىل القسيمة   عاىص : انا عرفت مير

 

ى ميسون   هاشم : مير

 و فيأة جيه تلفون من ميسون 

 

 هاشم فتح االسبيكر 

 

ازيك يا هاشم انا عارفة انك مع عاىص بس الىل ميسون : 
ى دلوقتى مع كيمو حبيب  وز مع مير متعرفوش ان يا ترى فير

القلب هبعتلك صورهم و تتفج  و بيد الحسنة الىل فى ضهر 
ى بس يا خسارة مش هتعرف تروح اصل ىه معاه  وز تييى فير
فى اليخت فى عرض البحر و قفلت و بعتت الصور و كانت 

وز البسة  فستان احمر قصير و مسيبة شعرها و قاعدة مع  فير



 كجيم 

 

 عاىص عنيه احمرت لما شاف الصور 

ميسون : ازيك يا هاشم انا عارفة انك مع عاىص بس الىل 
ى دلوقتى مع كيمو حبيب  وز مع مير متعرفوش ان يا ترى فير

القلب هبعتلك صورهم و تتفج  و بيد الحسنة الىل فى ضهر 
ى بس يا خسارة  وز تييى مش هتعرف تروح اصل ىه معاه فير

فى اليخت فى عرض البحر و قفلت و بعتت الصور و كانت 
وز البسة فستان احمر قصير و مسيبة شعرها و قاعدة مع   فير

 كجيم 

 عاىص عنيه احمرت لما شاف الصور 

 

وز اكيد  ى فير  عاىص : هاشم قوم بينا نشوف فير

 

ى دلوقتى  ى انت هتعرف ازاى هما فير وح فير  هاشم : هيى

 



 عاىص: خالص انا هروح لوحدى 

 

 هاشم : خالص يا عاىص انا ىحر معاك استتى 

 

 الساحل الشماىلي و راح 
وز و كجيم فى عاىص قدر يعرف ان فير

هو و هاشم زى المينون و لما راح عرف ان كجيم مشى و معاه 
وز عىل القاهرة   فير

 

 عاىص كانه بيسابق الجي    ح و راح برسعة عىل قرص كجيم 

 

 عاىص 

 

 خل عاىص بغضب د

 

وز رد ابن  ى فير وزوووز فير عاىص مسك كجيم من هدومه : فير
 �🤬🤬�ال



 

وز فوق مع هند و ىه جتىل امبارح تستنيد  كجيم : فى ايه فير
 بيا منك و انك جرحتها و جت لهند تقعد معانا كام يوم 

 

وز ياخدها   عاىص : نعممم و كان بيحاول يطلع لفير

 

مش بالعافية و ىه عايزة ترتاح كجيم : ىه مش عايزة تشوفك 
 شوية لسه راجعة من سفر 

 

 عاىص : وهللا بيد انا طالع اجيبها من شعرها 

 

 كجيم: األشقر 

 

 عاىص بعدم فهم : نعم 

 



 كجيم : شعرها األشقر 

 

ى يا ابن  *به : وانت شوفت شعرها فير عاىص مسك كجيم ضى
 انطق  �🤬🤬�ال

 

رموك بره أمشى كجيم : عاىص متخلنيش اطلب من الحرس ي
 احسن عىل رجلك و اعتير ان ده أنذار اخير 

 

 

  

وووووز  وز معايا ... فير عاىص : مش همشى غير و فير
ووووووز   ....فير

 

 كجيم : قولتلك نايمة مش عايزة تشوفك ايه 

 

ى اصال و ازاى تقعد عندك   عاىص : انت مير



 

 كجيم : انا خاطبها 

 

 عاىص : نعمممممم خطيب ايه 

 

اصل انا قررت بعد ما تخلص ثانوية عامة هخطبها و كجيم : 
 انت بنفسك الىل هتقدمهاىل بايدك يا عاىص 

 

ة العاىص بقلم ندى احمد   رواية صغير

 

وز مرااانى  �🤬🤬�عاىص : اخرس يا ابن ال ديه مرانى فير
 انا 

 

كجيم: ما انا عارف و من اول يوم مشكلتك انك فاكر انك 
علش ى متى انت حما*ر يا عاىص فى حد  الوحيد الىلي ذىك بس ميى

وز و يزعلها كده   معه قمر زى فير



 

 

  

وهللا لندمك عىل الكالم  �🤬🤬�عاىص : اخرس يا ابن ال
 ده 

 

كجيم : بص يا عاىص انا مش مكنتش عايز حاجة فى البداية غير 
المناقصة بس لما شوفتها عيبتتى و انت عارف لما حاجة 

وز قاض و انك  تعيب كجيم االلقى انا اقدر اقول ان فير
وز  استغلتها و ان حتى جوازكم مكنش فى حد من قرايب فير
واىص عليها و بكده اقدر بالقانون اثبت ان جوازكم باطل و 
ظ يبقى  انت كده كده هتسسين بس لو وفقت عىل رسى

مفيش اى مشاكل هتحصلك يا عاىص تتنازل عن نص ثروتك و 
وز بهدوء و ده طلبها عىل فكرة اصل ىه امبارح  تطلق فير

فتىل بحبها و اكيد شوفت الصور مع ميسون و بعدين  اعيى
 ساكت ليه يا هاشم ما تتكلم كده 

 



وز مجبوطة و بترصخ بس ماحدش سامعها  فى مكان آخر فير
 لحد ما انصدمت من الىل دخل عليها 

كجيم بص لهاشم : ساكت ليه يا هاشم ما تتكلم عامل نفسك 
 مالك الورق اتكشف 

 

 ص لهاشم بعدم استيعاب عاىص ب

 

هاشم : ايوة يا عاىص انا الىل خليت الخدامة الىل عندك تخدر 
وز و جبتها لكجيم و انا الىل متفق مع ميسون من االول و انا  فير

 الىل خليتها تقول لكجيم 

 

 عاىص : ليه عملت كده ليه 

 

هاشم : وانت لما عملت كده فى اخت ميسون مجيم قضيت 
ى و عشمت ي  معها يومير

ها و بعدين اختفت انت السبب انت انانى
 كنت عارف انى بحبها بس طبعا



 

ى مجيم كل  عاىص : مجيم ايه انا عمرى ما كان فى حاجة بيتى و بير
الىل عملته انها كانت عايزة تتيوز و سافرت مع الىل اتيوزته  
كان صحتر و انا نصحتها بس ىه الىل مقبلتش النصيحة وانا 

ده علشان مجيم كنت وجهتتى مش واىص عليها عملت كل 
وز   بتنتقم متى يا هاشم فى فير

وز مرحتش بمزاجها لكجيم و  عاىص خج  لما اتأكد أن كده فير
 انها كده مخطو*فة 

 

 عند هاشم 

 

وز احنا  هاشم : مكنش اتفقنا يا كجيم عىل نص ثروته و فير
وز دلوقتى  ى فير  اتفقنا عىل الصور بس فير

 

ن انا حر اغير فى اتفقنا براحتى كجيم : مالك حنيت ليه و بعدي
 محدش له عندى حاجة 

 



 

  

هاشم: كجيم كان اتفقنا مناقصة و تو*جع قلب عاىص شوية 
 خالص 

 

 عند عاىص 

 هند اتصلت بيه 

 

 هند : عاىص انا 

 

 عاىص : عايزة ايه 

 

وز و هساعدك  ى فير  هند : انا عارفة فير

 

ى تانى عمله اخوىك   عاىص : و ده كمير



 

وز فى بيت هند : الء  يا عاىص وهللا بيد انا عايزة اساعدك فير
 عىل طجيق ****و قالتله العنوان 

 

وز و مكنش فى حرس كتير ظنا من   عاىص راح و فعال الفى فير
ى  *ب االتنير كجيم ان عمر عاىص ما هيعرف مكانها دخل ضى

وز  ى و فك فير  الىل وقفير

 

وز انتى كويسة   عاىص : فير

 

وز بتعيط : عاىص الحم  دهلل كنت خايفة فير

 

 عاىص : متخافيش طول ما انا جمبك 

 

وز : يال نمشى من هنا   فير

 كجيم واقف قدام الباب : ايه يا روز هو دخول الحمام وال ايه 



 

عاىص لسه هيلف كجيم كان ارسع و اطلق عليه عيا*ر نا*رى 
 )رصا*صة ( 

 

 عاىص وقع 

 

وز بعدم تصديق: عاااااىص عااااااىص قوم قوم يال    فير

 

 عاىص هو بياخد اخر نفس قبل ما يفقد الوىع 

 

 فيأة كجيم شدها 

 

 استوب 

 

 �🁉🁈💖�قولوىل رايكم فى الكومنتات 



 

 اسفة جدا عىل التأخير 

 

جماعة ممنوع حد ياخد الرواية يعملها عىل  ��تنوية ��
 اليوتيوب و شكرا 

 

 فى بارت بليل كمان تعوي* 

 

 عةعايزة تفاعل حلو علشان انزله برس 

وز بعدم تصديق: عاااااىص عااااااىص قوم قوم يال   فير

 عاىص هو بياخد اخر نفس قبل ما يفقد الوىع 

 فيأة كجيم شدها 

وز شدت ايديها : ابعد عتى ابعد   فير

 كجيم : قوىم يال 

*ب كجيم بحاجة خليته  وز محستش بنفسها غير وىه بترصى فير



 يفقد الوىع

 و اخدت تلفون عاىص اتصلت بهاشم 

يه برسعة و نقلوا عاىص المستشقى و عملوا االزم و كجيم ج
وع فى ق*ت*ل   بيتحقق معه فى ججيمة الرسى

وز راحت البيت تييب هدوم  عاىص فى األوضة نايم و فير
لعاىص و لما دخلت األوضة وقفة عىل الباب القيت هند 

 قاعدة عىل الرسير جنب عاىص بتسند له المخدة و مبتسمة 

وز دخلت   فير

 مش المفروض تخبىط الباب  هند : 

وز بصتلها كده   فير

 عاىص بتعب : فى ايه يا هند ازاى تكلميها كده 

 هند بصت باستحقار لها 

وز مفهمتش  وز انها تيىحر تقعد جنبه فير  عاىص بص لفير

وز معلش ممكن تعدىل المخدة   عاىص : فير

وز قجبت من عاىص تعدل المخدة و عاىص كان بيبصلها  فير
 جدا  باعياب واضح



وز : ايه ده مش عارفة تعدىل ابعدى شوية  ة بعدت فير هند بغير
 اعدلها ضهره كده هيوجعه 

وز بصت باستغراب و كانت عايزة تييب هند من شعرها   فير

وز : اظن انى مراته يعتى انا الىل اساعده انت جاية زيارة  فير
 مش بنحب نتعب ضيوفنا 

 هند : تعب عاىص راحة 

وز : عا ب عاىص بص لفير  يز ارسى

ب   هند برسعة ادته يرسى

وز و ىه ماسكة الكوباية ىه كمان   فير

ب  ي مش عارف اضى بتى وز ترسى عاىص : معلش اصل متعود فير
 بايدى 

وز ابتسمت ابتسامة انتصار عىل هند   فير

به  وز قعدت جنبه ترسى  فير

وز و ىه مقجبة لعاىص و خرجت    هند مقدرتش تشوف فير

وز مهتمتش و عاىص برده   فير

 وز : عامل ايه دلوقتى يا عاىص فير 



 عاىص : بقيت كويس يا روز طول ما انتى جنتر 

 ميسون و هاشم دخلوا األوضة 

 ميسون : ازيك يا عاىص 

 عاىص : انتى ايه الىل جابك هنا جاية لقضاىك 

ميسون : الء جاية بس انورك و اعرفك و عايزة مصلحتك انا 
ضوع مجيم خالص عرفت الحقيقة و انك ملكش عالقة بمو 

 اختى و انا اسفة يا عاىص 

 عاىص : موضوع ايه 

 هاشم لسه هيتكلم 

 ميسون : عىل انفراد بو سمحت 

وز مرانى مش  وز قوىل فير ي حاجة عىل فير عاىص : انا مش بختر
 حد غجيب 

وز امبارح   هاشم : عاىص كجيم لم*س فير

 عاىص فيأة الدم غىل فى عروقه 

ى الكالم ده انت  عاىص حاول يتمالك غضبه : عرفت من مير
 متأكد 



وز  هاشم : هند لسه ماشية و كجيم الىل قالها ان احتمال فير
 تكون حامل منه 

وز بصت لعاىص و الدموع فى عنيها   فير

 هاشم فهم و خج  هو و ميسون 

وز انا   عاىص : فير

ىصى تكون  وز بمقاطعة : اكيد عايز تطلقتى اكيد مش هيى فير
 مراتك يعتى 

 عاىص : ....... 

ىصى تكون  وز بمقاطعة : اكيد عايز تطلقتى اكيد مش هيى فير
 مراتك يعتى 

 عاىص : انا عايز نروح لدكتورة نكشف  

وز بدموع و كسوف : حاضى   فير

عاىص : انا عايز اتأكد الن عارف كجيم و انه ممكن بيقول كده 
 بس انتى فاكرة اى حاجة امبارح 

وز : الء انا كل الىل فكره انك نزلت و ان ا بدأت ادوخ صحيت فير
 فى المكان الىل انت اخدتتى منه هو ايه الىل حصل تانى 



عاىص بيحاول ميبينش عضبه قدامها: متقلقيش يا روز تعاىل 
 نروح يال للدكتورة 

وز : انت لسه تعبان   فير

وز نروح   عاىص بزهق : يال يا فير

وز بخوف : حاضى   فير

وز لدكتورة النسا و كشفت عليها  وز عاىص دخل فير و دموع فير
 مش قادرة تتحكم فيها 

 الدكتورة أكدت انها بنت 

 عاىص : انتى متأكدة 

 الدكتورة : ايوة ده واضح جدا 

وز و حضنها   عاىص مسح دموع فير

وز دخلت حضنه اكيى و بدا يهديها   و فير

 عاىص : يال نروح 

وز : يال و قامت معه و ىه مش مصدقة نفسها و بتحمد  فير
 تهم و عاىص هيكمل العال  فى بيته ربنا و روحوا بي

وز دخلت باألكل   عاىص كان فى اوضته فير



وز قعدت جنبه عىل الرسير   فير

وز بتديله المايه: خد الدواء االول و بعدها تتغدى   فير

وز بدأت تأكله   عاىص اخد الدوا و فير

وز : مالك يا عاىص   فير

 عاىص : مفيش 

وز انت متينب الكالم معايا من امبا  رح فيه ايه فير

 عاىص : مفيش انا شبعت خدى االكل و اطلىع اوضتك 

ي ايه يا عاىص 
وز : فى  فير

ى ان فى حسنة فى ضهرك  عاىص: لما كجيم خط*فك عرف منير
ده انا جوزك و مشوفتهاش يىحر الغجيب يشوفها و يا عالم 

 شاف ايه تانى 

وز : وانا ايه ذنتر فى ده و بعدين ما الدكتورة قالت إن  فير
 ش حاجة محصل

 

  

عاىص : معرفش مش قادر كل ما اشوفك قداىم ببقى عايز 



وز   امسح اى لمسة و ميبقاش فى غير لمسانى انا بس يا فير

وز فهمت قصده فتكسفت   فير

 عاىص قرب منها 

وز : عاىص الير*ح   فير

 عاىص : ملكيش دعوة بالير*ح انا كويس و بدا يقرب اكيى 

وز بصت بدموع لعاىص   فير

 هدى خالص عاىص : ا

وز : عاىص مش هقدر   فير

 عاىص : ايه ليه 

وز : ........   فير

وز بصت بدموع لعاىص   فير

 عاىص : اهدى خالص 

وز : عاىص مش هقدر   فير

 عاىص : ايه ليه 

وز : مش قادرة يا عاىص مش هقدر   فير



عاىص : يعتى ايه كالمك ده له اكيى من معتى و لو الىل فى دماىعى 
 صبح صح مش هيطلع عليىك 

وز : ايه الىل فى دماغك مش فاهمة فى ايه  فير

وز ممكن خايفة بس لما واحدة مش  عاىص : معرفش يا فير
عايزة جوزها يقجبلها يبقى ممكن فى حد تانى او بتحافىطى عىل 

 نفسك علشان حد انتى ايه بقى انطقى 

وح اوضتها  وز بصدمة من كالمه و تعيط و هيى  فير

ى   فهميتى االول مش بكلمك وال ايه  عاىص : تعاىل هنا رايحة فير

وز : انا خايفة يا عاىص انت مش مراىع ان ديه اول مرة فى  فير
 حيانى بتعملتى كانى بن*ت من الشارع 

وز انا بس بغير عليىك وانا راجل و الزم  عاىص : اسف يا فير
ى   تعرفى انى مش هسمح انك تكونى لغير

وز بدموع : بعد اذنك انا رايحة انام   فير

 مسك ايديها : خالص يا روز اسف تعاىل نقعد سوا عاىص
 شوية 

وز : خالص مفيش حاجة حصل خير   فير



 عاىص : خالص يا روز تعاىل نخج  

ي    ح  وز : بيد بس انت لسه تعبان بالش اسيى  فير

 عاىص : بتخافى عليا يا روز 

وز : ده سؤال يا عاىص طبعا   فير

 عاىص : ليه 

وز : انا مراتك و بحبك و انت كل حاجة فى حيانى مش   فير
ى   عايزنى اخاف عليك اومال اخاف عىل مير

وز   عاىص : و انا بعشقك يا فير

وز اتكسفت   فير

 عاىص : تعاىل نتفج  عىل فيلم سوا 

وز: ماىسى   فير

وز عملت فشار و شغلت الفيلم و قعدت جمبه عىل الكنبة   فير

وز بقيت قاعدة خايفة و قاعدة  عاىص شغل فيلم ر*عب و فير
كر هتنام ازاى خصوصا انها اصال بتخاف تنام لوحدها فى هتف

 الطبيىع خلص الفيلم 

 عاىص : تيىحر تناىم جمتر 



وز : الء انا هنام فى اوضتى   فير

 عاىص : بيد هتعرفى تناىم فى اوضتك 

وز بقوة مزيفة طبعا هعرف   فير

وز طلعت اوضتها و بتحاول تنام مسكت الفون شوية  فير
د جواز عر*فى لعاىص و هند و القيت حد باعت لها عق
 ممسوح التاري    خ منه 

وز راحت أوضة عاىص   فير

 عاىص : كنت عارف انك مش هتعرفى تناىم يا جبانة 

وز مسكت الفون : ايه ده يا عاىص فهمتى   فير

ى بعتلك العقد ده    عاىص بذهول : مير

ى الىل بعته ده صح وال غلط  وز: مش مهم مير  فير

ل راسه : ا ى  يوة صح عاىص و هو بييى

وز : طلقتى   فير

ى الىل بعته ده صح وال غلط  وز: مش مهم مير  فير

 



ل راسه : ايوة صح  ى  عاىص و هو بييى

 

وز : طلقتى   فير

 

وز العقد ده قديم و انا نسيت الموضوع ده  عاىص : فير
 موضوع قديم جدا اكيد هند الىل بعتته علشان تخرب علينا 

 

وز : و المفروض اصدق انت مشوفتش بتع ملك ازاى فى فير
 المستشقى انا كنت بكدب نفش بس خالص كل حاجة

 اتكشفت و انت حتى مانكرتش بالعكس بتتكلم عادى جدا  

 

عاىص : الن زى ما بقولك موضوع قديم وهللا ملمس*تش 
وز   ست من ساعة ما دخلتى حيانى يا فير

 

وز فيأة حسيت ان توازنها اختل و وقعت عىل األرض  فير
ها مقهورة و كانت نفسها عاىص يقولها ان تعيط و ىه من جوا



 ده كدب و بتحاول تبان قوية بس انهارت فيأة 

 

 عاىص مسكها من كتفها و قومها و دخلها جوه حضنه 

 

وز بانفعال : ابعد عتى ابعد   فير

 

وز بحبك و مفيش اى  عاىص و هو بيضمها اكيى : وهللا يا فير
ك و ال  ى اى حد انا مش بشوف غير  عايز حد حاجة بيتى و بير

ك   غير

وز فضلت تعيط  فير

 

وز ما تعيىط   عاىص : و حيانى يا فير

 

وز : مش قادرة يا عاىص مش قادرة بيد   فير

 



وز وهللا  ي بيها فى نفس اليوم يا فير عاىص : وهللا قطعت عالقتى
 و قطعت الورق بايدى 

 

وز : انا مش قادرة اتكلم   فير

 

 سمحيتى عاىص : الء مش هسيبك كده غير لما تنش و ت

 

وز فيأة بقوة مزيفة خرجت من حضنه و بيدية تامة : انا  فير
 طلعة انام تصبح عىل خير 

 

ها فيأة   عاىص بص باستغراب من تغير

 

وز فى البيت  تانى يوم الصبح عاىص فضل يدور عىل فير

 

وز قاعدة بتقرا  ووووز و خج  الينينة الفى فير وز فير عاىص : فير
ى نص بطنها  فى كتاب و البسة بنطلون قماش اسود و توب مبير



و عملة شعرها كحكة و خصالت شعرها نازلة بعفوية و شكلها  
 كان جميل 

 

 عاىص اتسمر مكانه من جمالها 

 

وز فضلت تقرأ فى الكتاب كانه مش واقف   فير

 

وز   عاىص : فير

 

ود: صباح الخير  وز رفعت راسها بير  فير

 

 امعة عاىص : صباح النور كنت بنادى عليىك كل ده مش س

 

وز : الء مسمعتش فى حاجة كنت بتنده عايز حاجة   فير

 



ة كده ليه  وز متغير  عاىص : مالك يا فير

 

وز : ماىل ما انا زى ما انا اهو   فير

 

 عاىص : الء مش زى ما انتى 

 

وز بصت فى الكتاب تانى و بدون اهتمام له: عادى مش انا  فير
ت   بس الىل بتغير انت كمان اتغير

 

اسم الكتاب فطس من الضحك اسم الكتاب عاىص بص عىل 
 الير*يمة الكاملة 

 

وز  ي يا فير  عاىص : ناوية تقت*ليتى

 

وز : انا ابدا انا باخد فكرة بس و بعدين خىل بالك كانت  فير
طالعة موضة من قجيب مسمعتش عن الىل قط*عت جوزها و 



 نسيت الصو*ابع تحت الرسير 

 

وز انتى هتخليتى   اخاف انام معاىك عاىص : صو*ابع ايه يا فير
 فى نفس البيت 

 

 

  

ة واضحة : علشان تعرف تحب فى هند حلو و تيىحر  وز بغير فير
 ليك المستشقى تحب فيك قداىم 

 

 

  

ي بقى اهو و حلوة اومال مالك كنتى عاملة  عاىص : و انتى بتغير
 مش فارق معاىك 

 

م وجودى و خىل بالك انا مش ناسية  وز : المفروض تحيى فير



 ك ده و قفلت الكتاب و ادته له بعفوية و قامت حوار جواز 

 

 عاىص : البت ناوية تقت*لتى و انا نايم 

 

 عاىص قام وراها القها دخلت المطبخ 

 

 عاىص جيه و حضنها من ضهرها 

 

وز حولت تتحرك معرفتش   فير

 

 عاىص: مش هسيبك غير لما تسمحيتى 

 

وز لفت له و ادته وشها   فير

 

وز : مش بالساهل كده   انت ك*رست قلتر فير



 

وز   عاىص : عمرى ما اقدر اك*رس روىح انتى روىح يا فير

 

ى هند  وز : عاىص يعتى انت مفيش حاجة بينك و بير  فير

 

وز وال اى حاجة   عاىص : ابدا يا فير

 

وز : بيد يا عاىص   فير

 

 عاىص : بيد يا عيون عاىص 

 

وز ابتسمت ابتسامة خفيفة و عاىص بدا يقرب منها و لسه  فير
 يقرب الباب خبط ه

 

 عاىص فتح 



 

 عاىص باندهاش الفى هند و هاشم 

 

 عاىص : انت ايه الىل جابك انت و ىه 

 

 هاشم : .... 

 عاىص باندهاش الفى هند و هاشم 

 

 عاىص : انت ايه الىل جابك انت و ىه 

 

 هاشم : انا جاى لوحدى و عايزك فى حاجة مهمة

 

 هند : انا كنت جاية اطمن عليك يا عاىص  

 

 عاىص : انا مش عايز اشوف حد منكم تانى 



 

هاشم : عاىص افهمتى انا بعتذرلك و بيد مكنتش اعرف 
 موضوع مجيم و انك ملكش عالقة بيه 

 

 عاىص : خلص الكالم يا هاشم مش عايز اسمع حاجة 

 

ة عمر هنتكلم عىل الباب   هاشم : يا عاىص ده احنا عرسى

 

 ة عاىص : انت الىل بعت و هانت عليك العرسى 

 

هاشم : و انت كمان غلط مش انا لوحدى و انا سمحتك ليه 
 انت كده متسؤش فيها و تعيش الدور 

 

 عاىص : بغل و رخم بس بحبك ادخل اتفضلوا يا جماعة 

 



هاشم خد عاىص عىل جنب : هو انت مش خالص قطعت 
 عالقتك مع هند ايه جابها 

 

وز لما   عاىص : مش عارف ايه الىل جابها و مش عارف فير
 تشوفها هتعمل ايه ربنا يسيى  

 

وز و انا هخج  اقعد معها عيب   هاشم : طب اطلع لفير

 

 عاىص طلع لها 

 

ة : بيد و هللا يا عيتى  وز باستهزاء و وشها احمر من الغير فير
ى اوى هند ديه   قلبها حنير

 

 عاىص : و انا ماىل اصال بيها 

 

وز : و طالما مالك ايه الىل جابها يا عاىص   فير



 

ل عيب كده نسيبهم دول ضيوفنا مهما كان برده عا ى  ىص : يال نيى

 

وز بخبث : حاضى طبعا   فير

 

وز لبست اشيك حاجة عندها كانت بسيطة بس جميلة  فير
 جدا و راحت جابت عصير و قدمته 

 

ب حاجة  ود : شكرا مش هقدر ارسى  هند بير

 

وز بزعل مصطنع : ليه يا هند كده   فير

وز قعدت جنب عا  ىص و مسكت ايده بتملك و بعدين فير

 

 عاىص فهم انها بتغيظ هند بس كان مبسوط 

 



هاشم : يا بختك يا عاىص لما تتعب تالفى الىل يهتم بيك و 
 ياخد باله منك 

 

عاىص : كفاية عينك فى اليوازة من االول و بعدين بكرة تتيوز 
 انت كمان 

ة ديه فأنا بدور عىل بنت الحالل  هاشم : بما انك جبت السير
 عيىل االقيها بقى اد

 

 عاىص : يارب 

 

وز بحب : يارب يا هاشم نفش اشوف فرحك   فير

 

 هاشم : ربنا يخليىك ليا يا روز 

 

ة : ايه يا هاشم جوزها واقف قدامك مش ماىل  عاىص بغير
 عينك انا



 

وز متى وال ايه   هاشم: انت هتغير عىل فير

 

 هاشم : ساكتة ليه يا هند 

 

 اصال جاية اطمن عليه بس  هند : عادى بسمع عاىص انا 

 

وز بصت لهند بذهول و غضب  و كان نفسها  �🤨�فير
 تيبها من شعرها 

 

وز جنتر   عاىص : انا كويس طول ما فير

 

وز بصت بحب لعاىص و عاىص بصلها برده   فير

 

 هاشم : ايه عصافير احنا قعدين 



 

 هند : استأذن انا وقامت برسعة 

 

 صلك هاشم قام وراها : ممكن تسمحيىل او 

 

 هند : الء شكرا معايا عجبيتى 

 

 هاشم : انا عارف بس انا عايز نقعد نتكلم شوية ممكن 

 

 هند وفقت و راحوا قعدوا فى مكان عام 

 

ى اختها و سافرت لها   اما ميسون عرفت فير

 

 عند عاىص 

ى فى دهب عايزة  وز : انا فى رحلة مطلعها المدرسة يومير فير



 راحوا 

 

  تروحيها ديه الء مش موافق عاىص : نعم دهب ايه الىل

 

ى اشمعنا انا  وز : كل صحانر رايحير  فير

 

 عاىص : مليش دعوة بحد قولت الء يعتى الء 

 

وز : هو كل حاجة الء ديه حاجة تزهق  فير

 

عاىص : طب ايه رايك نطلعها سوا انا و انتى بعد ما اخف 
 شوية 

 

وز: بيد يا عاىص شكرا اوى   فير

 



 كده مقابل انى وفقت نسافر  عاىص : مفيش حاجة لعاىص

 

وز : زى ايه  فير

 

 عاىص قرب من خدها و باسها : زى ديه مثال 

 

وز اتكسفت و بعدت وشها : عاىص اتلم   فير

 

وز انا عايز نتمم جوازنا   عاىص : و اتلم ليه فير

 

وز بكسوف و تغير للموضوع : ياه الوقت اتأخر الزم انام  فير
 تصبح عىل خير يا عاىص

 

 : وانتى من اهله  عاىص بزهق

 



وز له    عاىص بليل معرفش ينام و مضايق من رف* فير

 

عاىص بزهق : الو يا ز*فت بقولك ابعتىل واحدة عىل شقة 
 الزمالك ماىسى 

وز له    عاىص بليل معرفش ينام و مضايق من رف* فير

 

عاىص بزهق : الو يا ز*فت بقولك ابعتىل واحدة عىل شقة 
 الزمالك ماىسى 

 

و خج  من اوضته و ركب العجبية و وصول الشقة  و قام يلبس
 و قبل ما يطلع 

 

وز بس لسه مش متعودة اديها وقتها  عقله : يا عاىص اصير فير
 انت بتحبها و ىه بتحبك لو عملت كده هتندم عمرك كله 

 

عاىص فيأة ركب العجبية تانى و رجع البيت و دخل البيت 



ب قبل ما يعمل بلهفة و حمد ربنا انه فاق فى الوقت المناس
 حاجة يندم عليها بعد كده 

 

وز اول ما لقيت عاىص دخل البيت ججيت عليه   فير

 

ى النور قطع و كنت خايفة و انا قاعدة  وز : عاىص كنت فير فير
 لوحدى 

 

عاىص : اسف يا روز نزلت شوية و جيت ... انتى مش كنتى 
 نايمة ايه الىل صحاىك 

 

وز : اصل حسيتك زعالن متى قولت ا  شوفك قبل ما تنام فير

 

ة العاىص بقلم ندى احمد   رواية صغير

 

عاىص باس ايديها : عمرى ما ازعل منك يا روز و فيأة شالها 



 عىل كتفه 

 

وز : ايه يا عاىص فى ايه   فير

 

 عاىص : هتناىم انهاردة فى اوضتى 

 

وز : الء و نزلتى   فير

 

عاىص : علشان كده شيلتك لو كنت قولتلك كنتى هجبتى ده 
 ر يا قلب عاىص قرا

وز : اشمعنا انهاردة   فير

 

عاىص: خالص كل يوم هتناىم معايا فى األوضة و هدومك 
 هتتنقل اوضتى يا روىح

 



وز : عاىص الء بالش ممكن شوية وقت   فير

 

 عاىص نزلها عىل الرسير و قعد جنبها

 

عاىص : متقلقيش يا روز مفيش حاجة هتتغير انا بس حاسك 
انا عايزك تعرفى انى عمرى ما  اخدة جنب متى و بتبعدى

هغصبك عىل حاجة يا روزنى انا بحبك و بخاف عليىك حتى 
 من نفش يا روز 

وز : و انا كمان بحبك يا عاىص   فير

 

عاىص وهو بيحاول ميتهورش و يبقى هادى : يال ننام علشان 
 بكرة هنسافر دهب زى ما وعدتك 

 

وز حضنت عاىص بعفوية: بيد شكرا يا احىل عاىص  فى فير
 الدنيا 

 



 

  

عاىص و هو مبسوط عىل فرحتها الطفولية : يا رتتى كنت 
 قولتك هنسافر من بدرى بيد 

 

وز بعدت شوية لما فاقت : اسفة   فير

 

 عاىص : مفيش واحدة تعتذر انها حضنت جوزها يا روز 

 

وا الشنط برسعة  وز ناموا و الصبح حرصى  و نام عاىص و فير

 

 فى العجبية 

 

وز : ممكن   سؤال فير

 



 عاىص : اتفضىل طبعا 

 

وز : هو انت كنت بتحب هند او معيب بيها   فير

 

 عاىص : ايوة كنت 

 

وز زعلت و فضلت قاعدة ساكتة طول الطجيق و وصلوا و  فير
وز أضت انها مش هتبات مع عاىص فى نفس  فى الفندق فير

 األوضة 

 

 عاىص : مش عايزة تقعدى معايا ليه 

 

وز : انا حرة  فير

 

 الء مش حرة انتى مرانى و هتقعدى معايا فاهمة  عاىص : 



 

وز طلعت األوضة قبله و عاىص طالع بعدها بشوية   فير

 

وز بتتكلم فى التليفون   لسه هيفتح الباب سمه فير

 

وز : الو ... ايوة يا مروان ... الء تحت لسه ... و انت كمان  فير
 ...سالم شكله طالع ... باى 

 

 و وشه احمر من الغضب عاىص برة مصدوم و مش مصدق 

وز طلعت األوضة قبله و عاىص طالع بعدها بشوية   فير

 

وز بتتكلم فى التليفون   لسه هيفتح الباب سمه فير

 

وز : الو ... ايوة يا مروان ... الء تحت لسه ... و انت كمان  فير
 ...سالم شكله طالع ... باى 



 

عاىص برة مصدوم و مش مصدق و وشه احمر من الغضب 
 لباب فتح ا

 

ى يا بنت ال   �🤬🤬�عاىص ش*د شعرها : بتتكلىم مير

 

وز : عاىص سبتى معملتش حاجة   فير

ى ده انا سمعك  عاىص : معملتيش حاجة اومال كنتى بتكلىم مير
بودانى يا بت و انتى بتكلىم مروان و بتقوليلوا و انت كمان و 

ده انا  �🤬🤬�سالم أصله طالع .. بتستغفليتى يا بنت ال
سلمت قلتر لحد و يوم ما اسلمه اسلمه لوحدة  عمرى ما 

*صة زيك  ي
 رىحى

 

وز : وهللا انا هفهمك كل حاجة انا معملتش حاجة افتح  فير
التلفون مفيش مكالمة اصال انا كنت عارفة انك داخل قولت 
اضايقك زى ما ضايقتتى بهند و لما كلمتها يوميها و سبتتى و 

.ابعد عتى انا لزمتى علشان لما سالتك حبيتها قولتىل ايوة .... 



ايه فى حياتك انا بس حبيتك اقولك انها بتضايق و بتو*جع 
انك تشوف الىل قدامك مش مهتم بيك و بيحب حد قدامك 

 ......مش عايزة منك بوافى اهتمام او بوافى حب يا عاىص 

 

 عاىص فتح التلفون لقى فعال مش بتكلم حد 

 

ة العاىص بقلم ندى احمد   رواية صغير

 

 ليه تعمىل كده انا بحبك ليه مش مصدقة  عاىص : 

 

وز : و انا مش قادرة انش موضوع هند و انك كنت  فير
متش انك متيوز و جت  متيوزها و ىه لسه بتكلمك دبه محيى

تزوك فى المستشقى و البيت كمان و كمان كنت بشوفك 
بتحضنها قداىم ايه كل ده علشانى و علشان افضل جمبك برده 

 يا عاىص 

وز انتى ليه كده ليه مش بتنش و تسمىح انا كل عاىص : ف ير
الكالم ده اتكلمنا فيه قبل كده و فهمتك كل حاجة انتى مش 



وز وز ...مالك يا فير  عيبك العيب يا فير

 

 

  

وز فضلت تعيط : انا خايفة عرفت ماىل انا خايفة تسبتى  فير
مفيش اى حاجة تخليك تفضل متمسك بيا و فى نفس الوقت 

 فيها كل الىل انت عايزه فى هند الىل 

 

 

  

عاىص : بس انا عايزك انتى لو كنت عايز هند كنت هفضل 
ي  معاها بس انا معاىك انتى مش ىه انتى و انا الىل مخليتى

متمسك بيىك اكير من اى حاجة و عمره ما هيتغير علشان انا 
بحبك من غير سبب علشان لو الحب بأسباب ميبقاش حب 

وز انا مش عار  ف انتى خايفة متى وال من انى اسيبك اصال يا فير
 و ال انى اروح لهند انتى خايفة من ايه بالضبط 

وز بدموع : مش عارفة مش عارفة يا عاىص   فير



 

عاىص بحنان حضنها : طب خالص اهدى مش هضغط 
عليىك لما تبقى جاهزة تقوليىل انا هسمعك اهدى خالص احنا 

 جاين ننبسط مش عايز اشوفك بتعيىط 

 

وز ب  قيت بتدخل حضن عاىص اكيى فير

 

ل البحر شوية  ى ى كده و تعاىل نتغدى و نيى  عاىص : يال غير

 

ى : عاىص انا بحبك  ى عاىص و اد ايه هو حنير وز بصت فى عير  فير

وز ....و  عاىص وهو بيبدلها نفس النظرات : و انا بعشقك يا فير
وز اول مرة متيوبة  سحبها فى قبلة يبث فيها شوقه و الفى فير

و مبقاش عارف يسيطر اكيى من كده و شاله و معه و ه
وز زوجة عاىص أمام هللا   أصبحت فير

 �🕺�البارت االخير 

 



وز نايمة زى المالئكة و عاىص قاعد يتأمل شكلها فى هدوء و  فير
 شكلها شده اوى و سحابها فى قبلة هادئة 

 

ى  وز صحيت بخاضة : يالههههوى انت مير  فير

 

و  ى ايه يا فير  ز جمىع انا عاىص جوزك عاىص بضحك : مير

 

وز: ايوة صح انا ايه جبتى هنا   فير

 

عاىص : ىه ديه صباحية مباركة الىل بتقوليهىل بدل ما تدنى 
 بوسة و تقوليىل بحبك يا عاىص 

 

اءة اوى  وز اتكسفت و ضحكت بير  فير

 

ى اهنيدك من  عاىص : بتضحىك اضحىك اضحىك شوفى مير
 ايدى يا روز 



 

وز: عاىص عيب   فير

 

: عيب ايه ده انا صابر بقاىل سنة عىل اللحظة ديه ده  عاىص
 انا مش مصدق يا روز 

 

وز : بيد يا عاىص انا نفش افضل فى حضنك عىل طول   فير

 

عاىص دخلها حضنه اكيى : و انا عايزك تفضىل فى حضتى انتى 
 اصال فى قلتر دايما يا روز 

ل البحر  ى وز : يال قوم علشان نيى  فير

 

 قوىم انتى االول عاىص بخبث : الء 

 

وز مسكت الغطا : قوم انت يا عاىص   فير



 

وز   عاىص : ماىسى و قام جهز المايه و راح شال فير

 

وز : نزلتى باهلل عليك   فير

 

عاىص : الء انا بشيل مرانى ملكيش دعوة و انا الىل هديىك 
 الشاور بايدى يا روز و نزلها فى البانيو و خج  ييبلها هدوم 

 

وز قفل  ت الباب من جواه راحت فير

 

وز افتكرتيها   عاىص : ماىسى يا فير

 

وز فضلت تضحك جوه عليه خلصت شاور و ىه مش  فير
عارفة تخج  ازاى لفت الفوطة و لسه بتفتح الباب عاىص 

 شدها و زنقها فى الحيطة 

 



ي بجيئة   عاىص : كده يا روز ده انا كان نيتى

 

وز : انت يا راجل   فير

 

وز شهر عاىص : يال تعاىل نتغدا  يا روز و قضوا عاىص و فير
وز و عاىص قجبوا من بعد  ى جدا و فير العسل و هما مبسوطير

 اكيى 

 

و فى اليانب االخر هند و هاشم كانوا كل يوم بيتقبلوا و هاشم  
 كان كل يوم بيتحييك بأى شكل علشان يقابل هند 

 

ة العاىص بقلم ندى احمد   رواية صغير

 

 فات شهر و نص عىل ابطالنا 

 

 انهاردة خطوبة هاشم و هند  و 



 

وز تخلص لبس   عند عاىص واقف مستتى فير

 

 عاىص : يال يا روز هنتاخر 

 

وز: خالص خلصت اهو و خرجت و كان شكلها جميل و  فير
 هادى اوى كانت البسة فستان اخرصى ستان و طرحة بي  

 

عاىص : ايه القمر ده يا روز ده انا شكىل هتخا*نق انهاردة 
 ميش من جمتر طول الخطوبة فاهمة بسببك بت متقو 

وز ضحكت بكسوف : حاضى بس فى حاجة عايزة اقولها  فير
ل  ى  ليك قبل ما نيى

 

وز : عاىص احنا بنحبك   فير

 

وز  عاىص : وانا بحبك يا روز ...ايه ..احنا ؟ و بص لفير



وز انتى حامل   باستعاب و ذهول فير

 

وز بفرحة : ايوة يا عاىص عرفت الصبح   فير

 

 ها و لف بيها من الفرحةعاىص حضن

 

 عاىص : بعشقك يا روز 

وز: و انا كمان يا عاىص   فير

 

 و بعد عام 

 

وز خلقوا عاصم   هند و هاشم اتيوزوا و عاىص و فير

 

 تمت 


