
 الفصل األول 

  .اقلعي النقاب دا عايز اشوف اتجوزت ايه وال بتدري انك مشو"هه ..

 

  .م مش عايزة اقلعه :

 

  .قرب وشده من عليها بغضب ووقف مصدوم مكانه شعرها االصفر وعيونها شبه موج البحر: ا ا اي انتي مين

 

  .هاجر بدموع: ا انا ه هاجر ولو سمحت ابعد

 

مصدوم وابتسم بسخريه: فاكرة انه كده هتدري ر"خصك الجامعه ملهاش كالم غير عليكي وعلي قر"فكبعد ادم وهو وقف  .  

 

  .هاجر بهدؤء: انا معملتش حاجه عشان اخاف من حد وحضرتك اتجوزتني ليه طلما كده

 

  .ادم ببرود: خدمه لعمي وبقولك ايه اوضتك دي متخرجيش براها تمم

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

انا نازلة الجامعههاجر:  .  

 

  .ادم بسخريه: هتنزلي ازاي وانتي بعكاز كده عايزة الناس تتريق عليكي اكتر اياك حد يعرف انك مراتي او حتي يحس

 

  .هاجر بدموع: حاضر اتفضل

 

  .خرج وهو بيفكر فيها

 

  .ادم خرج

 

  .ادم: وحشتني يا قلبي

 



  .وانت كمان ياحبيبي هتيجي تخطبني امتي :

 

قريب بس هخلص كام حاجه واجايادم:  .  

 

  .هتوحشني سالم :

 

  .ادم: سالم ياقلبي

 

  ..بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند هاجر سمعته ودموعها نزلت

 

  .قامت واتوضت وصلت ونامت من التعب تاني يوم نسيت يلي قاله ادم لها ونزلت علي الجامعه والكل بيبص لها بقر"ف

 

عين تيجيمريم ببرود: اي دا ازاي ليكي  .  

 

  .هاجر الرد

 

  .عاصم بخبث: سبيهالي يا مريم تعالي ورينا كده وشك بم انك مدو"رها وبتا"عت ر"جالة

 

  .هاجر بقوه: ابعد عني احسن لك

 

  .....زقها وقعت والعكاز وقع قرب ومسك النقاب وابتسم بسخريه وهي بتضرب ايده بس هو ماسكها جامد بيقرب ووو

 

ككككككايددددددكككككككك : .  

 

 ....:هاجر

 الفصل الثاني

  .هاجر بقوه: ابعد عني احسن لك



 

  .....زقها وقعت والعكاز وقع قرب ومسك النقاب وهيقلعلها وابتسم بسخريه وهي بتضرب ايده بس هو ماسكها جامد بيقرب ووو

 

  .ايددددددكككككككككككككك :

 

 .هاجر بصدمه: ا ادم

 

  .عاصم بعد بتوتر ومريم سكتت

 

ببرود: قدمي علي المدرج انت وهي وهما يالااااا ادم .  

 

  .مشيوا وهي بتعيط والعجاز بعيد عنها بتحاول تجيبها زقه لها ومشي

 

  .سندت وقامت

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .داخلت وهو بدء يشرح وعاصم بيبص لها بمكر و مريم بغل

 

  .امنيه: متركزيش معاهم سيبك منهم

 

بيعملوا معايا كده ليههاجر بحزن: هما  .  

 

  .امنيه بحنان: سيبك منهم

 

  .ادم بغضب: يلي بترغييي وراااا تقوم تشرح يلي قولته

 

  .قامت هاجر وشرحت احسن منه وهو انبهر بيها

 



  .بعد ساعتين

 

  .ادم مركز في الالب توب وهاجر كانت بتاكل

 

  .ادم بهدؤء: هتذاكري ايه

 

  .هاجر: افندم

 

حاجب: ايه يلي افندم سؤالي واضح عشان اساعدكادم برفع  .  

 

  .هاجر الرد وقامت وهو اتعصب

 

  ..بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند عاصم

 

  .عاصم بعت رسالة) عاملة نفسك محترمه عليا لكن قريب اوي هكسرك يا حلوة اجهزي.(

 

 .هاجر شافتها وحظرته: حيو"ان

 

 .اتصلت ع امنيه

 

 .امنيه:صوتك زعالن

 

بهدؤء: مش مصدقه انه جوزي بس بيبعد عني اعمل ايههاجر  . 

 

 .امنيه: غيري نظرته ليكي انتي بتحبيه

 

 .هاجر وعينها اتملت حب:اوي يا امنيه اوي



 

 .امنيه:يبقا حاولي تخليه يحبك

 

 .قعدوا يتكلموا شويه

 

  .قامت وهي بتغير هدومها وادم كان داخل ياخد الملفات بتاعته 

 

جالها: ه هاجرادم بانبهار من  . 

 

  .هاجر بهدؤء: في باب تستاذن

 

  .ادم: دا بيتي ومتنسيش نفسك

 

  .هاجر: وانا مراتك ودي اوضتي برا يا ادم لو سمحت

 

  .ادم بزعيق: خاررج ع فكرة انا يلي مش طايق اقعد مع واحدة زيك بتمثل االحترام وهي حق"يرة كده وعاجزة كمان

 

يا محترم وانا مش حق'يرة انا اتظلمت واسال نفسك يلي مربيني برراهاجر بغضب: انا عاجزة مش بايدي  .  

 

  .ادم بحزن: اسف اسف وهللا مكنش قصدي ازعقلك كده بس غضبت

 

  .هاجر بدموع: برا يا ادم

 

  .قدم قرب وخدها في حضنه وبيطبط عليها بحنان

 

  .بتعملي ايه في حضن جوزي بالروب :

 

: نعمم؟بصت علي مصدر الصوت القتها وقفه !.  

 



  .جوزي وابو يلي في بطني كنتي في حضن جوزي بتعملي ايههههههه :

 

 .......هاجر وادم

 الفصل الثالث

  .بتعملي ايه في حضن جوزي يا ر"خيصة في اوضة النوم علي السرير :

 

  .!هاجر بصت علي مصدر الصوت القتها وقفه: نعمم جوززككك دا جوززي انا ازاي؟

 

: يلي في بطني كنتي في حضن جوزي بتعملي ايهههههههايوا جوزي وابو  .  

 

 .هاجر وادم وقفين

 

  .هاجر بصدمه: انتي يا امنيه ليه وازاي

 

 .امنيه ببرود: ايوا انا واساليه مش هيسيب ام ابنه عشان واحدة عاجزة زيك وبتاع ر"جالة

 

  . ادم بغضب: امنيةةةةةة

 

  .هاجر فقدت الوعي ادم شالها بخوف

 

  .بعد شويه

 

  .هاجر بدموع: انت اتجوزتني ليههه عايز تعمل فيا ايهههه

 

  .امنيه بخبث: ع فكرة انا مراته قبلك يا عاجزة

 

  .ادم وشه احمر: كلمه زيادة منك هوريكي هعمل ايه اخرجي دلوقتي

 

  .امنيه بدلع: حاضر ياروحي



 

  .هاجر بصت عليها بقر"ف

 

 .امنيه بدلع وغيظ خرجت وقفلت الباب

 

باصه للفراغ ادم بهدؤء: انتي كويسة هاجر .  

 

  .هاجر ببرود: ايوا

 

  .ادم: تمم

 

  .هاجر: هتطلقني امتي يا ادم

 

  .ادم ببرود: مش وقته ارتاحي

 

 .هاجر بجمود: براحتك يا ادم بس ياريت زي م قولت ليك حياتك وانا ليا حياتي

 

 .ادم:يعني تمشي ع حل شعرك

 

  .هاجر تجاهلت كالمه

 

غضب و خرجادم قام ب .  

 

  .امنيه بدلع: وحشتني يابيبي

 

  .ادم: جيتي ليه دلوقتي

 

  .امنيه بدلع: غيرت عليك منها الصراحه وابننا وال ناسي

 



  .ادم بعد عنها: امنيه كانت غلطه وبعدين مش قولتي انك نزلتيه

 

  .امنيه بتوتر: هاه ال مقدرتش دا رمز حبنا

 

  .ادم بص بغمود: تمم

 

خارجههاجر كانت  .  

 

  .امنيه قامت قعدت ع رجل ادم بدلع

 

  .هاجر بصت لهم ببرود وحزن جواها

 

  .ادم بابتسامة: طالعه حلوة يا امنيتي

 

  .امنيه بخبث: تؤ انت احلي

 

  .هاجر راحت المطبخ تشرب

 

  .طلعت تجيب الكوبيه من ع الكرسي كانت هتقع سندها

 

  .هاجر بخجل من قربه: احم شكرا

 

الك بعد كدهادم: خدي ب .  

 

  .هاجر الرد وهو اتغاظ ع اخره

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .هاجر كانت قاعدة سرحانه: ليه ياامنيه ليه وانتي عارفه اني بحبه



 

  .عشان هو حبيبي انا واخترني انا مش انتي :

 

  .هاجر بصت بقرف عليها: تصدقي انكو اليقين اوي

 

  .امنيه ببرود: مش احسن من معاقة زيك

 

  .هاجر بفخر: انا اه معاقه بس ربنا بيحبني النه يلي بيحب بيبتلي ودا فخر

 

  .امنيه اتغظت وخرجت

 

  .هاجر بهدؤء: مش هسكت ليكم تاني

 

  .عند عاصم

 

  .عاصم: هانت اوي

 

  .مريم بخوف: هتعمل ايه

 

  .عاصم بخبث: هعمل كل خير

 

  .مريم بتوتر: تمم

 

بيلمس خده بيفتكر شكلها واد ايه جميلة وهاديه وبيفتكر كل الحظتهم مع بعض ادم كان بيبص علي السماء والهواء .  

 

  .ادم لنفسه: انا بحب امنيه بس اي يلي بيشدني لهاجر

 

  .خرج القي امنيه مستنياه

 



  .ادم: مالك

 

  .امنيه: تعالي نخرج

 

  .ادم ببرود: تمم فين هاجر

 

  .امنيه بغيظ: معرفش ليه هتيجي معانا

 

ببرود: اهادم  .  

 

  .داخل القها نايمه شبه الماليكه سرح في جمالها وتلقائي طلع نام ونسي امنيه وخدها في حضنه

 

  .امنيه بتافف: اتاخر ليه بقا

 

  .داخلت بغضب واتصدمت القته نايم وواخد هاجر في حضنه وشها احمر: ماشي يا هاجر صبرك عليا ابتسمت بخبث

 

  .خرجت ورزعت الباب

 

متاني يو . 

 

 .هاجر بتفتح عينيها بتنصدم بتالقيه نايم وحضنها: ا اي دا بتعمل ايه هنا

 

  .ادم ببرود:في حاجه اسمها صباح الخير

 

  .هاجر بغيظ : بتعمل ايه يا ادم

 

  .ادم ابتسم: بس يا اوزعة نمت عادي انا زي جوزك يعني

 

  .هاجر ضحكت وحدفته بالمخده: وهللا متزعليش بقا



 

وبقا بيضر"بوا بعض بضحك والريش طارمسك المخده  .  

 

  .ادم بنهج: يخربيتك خالص تعبت

 

  .هاجر بنصر: نينيني احسن

 

  .قام داخل الحمام وهي راحت تجهز نفسها للجامعه

 

  .في الجامعه

 

  .هاجر كانت داخله واتصدمت: في ايه

 

  .الطالب بقرف: اي يلي بتعمليه دا

 

  .هاجر بعدم فهم: في ايه ومالكم كده

 

  .اصلك اتكشفتي االخت ام نقاب بتبات عند الدكاترة عشان ينجحوها والصور اهي وهي داخله شقه الدكتور ادم :

 

  .بصت عليهم: انتووو ايههههه

 

 ...سابتهم وجريت بعجز والسلم كان عليها مياه و كانت قريبه منها والعجاز وقع من ايديها ووو

 الفصل الرابع 

ام نقاب بتبات عند الدكاترة عشان ينجحوها والصور اهي وهي داخله شقه الدكتور ادماصلك اتكشفتي االخت  : .  

 

  .بصت عليهم: انتووو ايههههه

 

 .سابتهم وجريت بعجز والسلم كان عليها مياه و كانت قريبه منها والعجاز وقع من ايديها:اااه

 



  .بتفتح عينها بخوف بتالقي يلي سندها

 

  .هاجر بصدمة: انت

 

بهدؤء: خدي بالك بعد كدهعلي  .  

 

  .هاجر: تمم متشكرة يا علي

 

  .علي بغموض: مرتاحه مع ادم

 

  .في لحظه دي جاه ادم ووقف فوق عشان مش يشوفوا وسمع اخر جملة

 

  .هاجر: ودا يخصك في ايه

 

  .علي ببرود: مجرد سؤال متنسيش انك كنتي خطيبتي

 

معاقه يبقا ميخصكش حاجههاجر بسخريه: وسبتني يوم الحادثه وبقيت  .  

 

  .علي بهدؤء: تمم

 

  .مشيت من قدمه وادم علي وشه الغضب طلع علي مكتبه

 

  .علي بيبص علي طيفها بحزن: متعرفيش انا ليه عملت كده يا هاجر لسه قلبي بيدق ليكي بس غصب عني

 

  .بتحبها لسه :

 

  .علي: اه يا مريم بحبها وهفضل احبها

 

كر''هتها انا خطيبتك يا علي سبتني ليه ورحت لها خطبتها انا لسه عايزاكمريم بدموع: بسببك  .  



 

علي: مبقاش ينفع يا مريم هي طيبة وانتي كانت عندك مجرد اله عشان تتباهي بيا قدمهم هي طيبه و هاديه انتي مكنش يهمك غير شكلك 

  .وبس

 

متستهالش كل دا دي سرقه حبي وقلبي معرفتش بقيمتك غير لما مشي وهي دموعها نزلت: بسببك انت يا علي كر"هتها اوي بس هي اه 

  .مشيت

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .في البيت

 

  .هاجر كانت قاعدة وسرحانه بتفكر في اهلها يلي هما اول الناس كانوا بيعيروها بيلي حصل لها

 

  .ادم بحنان: مالك

 

  .هاجر فاقت علي صوته وبصت برفع حاجب: مفيش يا دكتور

 

  .ادم: احنا في البيت يعني ادم بس

 

  .هاجر ببرود: تمم عن اذنك

 

  ...مسك ايديها: انا عارف يلي حصل النهارده و

 

  .هاجر مقطعه: مبقاش في فايدة خالص

 

  .مشيت وهو ابتسم وعيون امنيه كانت عليهم بتطلع شرارة

 

  .امنيه بغضب: ازاي تعمل كده

 

ب ام ابني بالش تكدبي الكدبه وتصدقيها اوي كدهادم بهدؤء: دي مراتي وانتي لسه يدو .  



 

  .امنيه: انت قولت بتحبني وهتتجوزني ازاي تتدافع عنها وتسيبني

 

  .ادم ببصه اسكتتها: امنيةةةةة

 

  .امنية مشيت بغيظ وهو بيفكر في كالمها مع علي

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .فالااااشش بااااااككككككك

 

وكانت حراسته ماسكه عاصم ومضر"وبادم داخل المدرج  .  

 

  .ادم في الميك للكل: ال**** دا بيشهر بطالبة هناااا ومحدش يعرف انها مررررراتيييييييي فاهميييييين

 

  .الكل بصدمة: مراتك

 

دا كبير اوي  ادم ببرود ونظره حادة: مدام هاجر المحمدي مراتي انا وبنت عمي ويلي هيفكر يعمل معها حاجه لهوريه وحساب الو**

  .واترفد ومستقبله خالص بح عشان يتعلم يعمل كده تاني

 

  .الكل بخوف: ا اسفين

 

  .ادم بص ع عاصم بغضب: ارموه برا الجامعه

 

  .الحراس: تمم

 

  .باااااااااااااااككككككك

 

 .امنيه بتوعد: حلو اوي يا دكتور ادم



 

  .تسريع في االحداث

 

  .ادم بغيظ: علي كان عايز ايه

 

  .هاجر: وانت مالك دي حياتي خاليك مع الحلوة مراتك ام ابنك

 

  .ادم بغضب: لسهههه متزفتش اتجوزتهاااااا

 

  .هاجر بتوسع عين: يعني حامل من غير جواز وليه بتقول مراتك مراتك

 

  .ادم: غلطه وانا سكران انسي الزفت دا وكنتي مع علي بتعملي ايه

 

  .هاجر ببرود: ملكش دعوه

 

بخبث: تمم حلوادم  .  

 

  .�💃💃😂😂😂� قام من جنبها وهي ابتسمت بفرح: شكله بيغير لولولولولييي

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند علي

 

  .علي ببرود: اه لو اطلقتك هتجوزها

 

  .مريم بغضب: تت ايهههههه

 

ت خرجت تشوفهم اتصدمتهاجر كانت قاعدة وفرحانه من انه ادم بيقف معها والغريب انه امنيه نادرا لو ظهر .  

 



  .ادم كان بياكل امنيه وباص ع هاجر بخبث: يال يا حبيبتي عشان البيبي اي رايك نتجوز في اقرب وقت

 

  .امنيه بفرحه: بجدد يا بيبي

 

  .ادم بخبث: ايوا يا حبيبتي

 

  .هاجر بغضب: ايه بيحصل هنا

 

  .امنيه بغيظ: انا ودومي هنتجوز وال ايه يا ادم

 

ايديها: ايوا ادم مسك .  

 

  ...هاجر بذهول: وانا يا ادم انا

 

  .ادم مقاطعا:. انتي ايه يا هاجر

 

  .هاجر بغضب: انا مراتك عارف يعني ايه مراااتك

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .ادم ببرود: خالص يال بقا علي اوضتك

 

  ...هاجر ببرود: طيب تمم طلقني عشان انا كمان هتجوز االستاذ علي حبيبي

 

 ....ادم بغضب

 الفصل الخامس

  .هاجر ببرود: هتتجوزها عليا حلو طلقني انا بقا عشان هتجوز حبيبي علي

 

  .ادم بغضب: حبيب مين يا ررر"وح امككك



 

  .امنيه بدلع: طلقها يا حبيبي دي واحدة عاجزة وانا االساس

 

  .ادم قرب من هاجر وامنيه ابتسمت بخبث: ايوا يال ارمي عليها الطالق

 

  .ادم مسك ايديها وشدها لحضنه تحت صدمه امنيه

 

  .ادم بهدؤء: ع اوضتك يا هاجر

 

  .هاجر زفته ومسكت العجاز: اوعا تفكر تقرب لي تاني تمم

 

  .مشيت وهو وقف مبتسم

 

  .امنيه بغضب: اي يلي حصل دا

 

  .ادم ببرود: وانتي مالك

 

  .امنيه بغضب: انا ام ابنكككك وهبقا مراتك

 

بني ضحكتيني بسبب غلطه واني مكنتش واعي هتجوزكادم: ام ا .  

 

  .امنيه بتوتر: غ غلطه يعني انت مش بتحبني

 

  .ادم بهدؤء: معرفش

 

  .سابها ومشي وهي اتغاظت منه

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 



  .علي ببرود: اه هتجوزها مالك

 

  .مريم بغضب: وانا يا علي انا لسه بحبك

 

  .علي بهدؤء: وانا بحبها هي

 

  .مريم: سابتها ليهههه االول هاه

 

  .علي: كنت غبي

 

  .مريم بتوعد وتهديد: لو اتجوزتها انسي انها تعيش ثانيه واحده

 

  .علي بنظره مخيفه: جربي كده تقربي منها وشوفي هعمل فيكي ايه

 

  .زقها وهي اعدت تعيط علي االرض

 

  .هاجر كنت قاعدة سرحانه: بتفكري في ايه

 

  .هاجر الرد

 

  .ادم: عملتلك الكب كيك بتاعك

 

  .هاجر بعدت قرب وشالها: ايه دا نزلني

 

  .ادم بحنان: ال

 

  .هاجر بصراخ: ابعد عني بقااااا انت ايه مريض بتعمل كده ليه

 

  .ادم بهدؤء: هتعرفي بعدين كل حاجه يال كلي



 

  .هاجر بعناد: ال

 

  .ادم قعد ومسك ايديها وقعدها ع رجله: هاكلك انا بايدي

 

  .هاجر هتتكلم حط االكل في بوقها: امممم

 

  .ادم بضحك: متتكلميش وانتي بتاكلي يامقرفه

 

  .هاجر بلعت: نينيني

 

  .ابتسم وقعد ياكلها هاجر من جواها) مش عارفه انت بتعمل كده ليه بتكر''هني وال ايه حكايتك وعايزز تتجوز عليا اعمل ايه معاك.(

 

اجه يا هاجر بس في وقته.(ادم في نفسه) هتقولك ع كل ح .  

 

  .باس دماغها وهي تتكسف ووشها احمر قامت داخلت الحمام: قليل االدب

 

  .ادم بضحك: ماشي اما تخرجي بس هنزل اجيب شويه حاجات وجاي

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .خلص والقي امنيه برا داخل االوضه يشوفها اتصدم مالقهاش موجوده

 

مات الغضبادم نزل جري وعليه عال .  

 

  .ادم بغضب: راحت فينننن

 

  .مش هتالقيها :

 



  .ادم في الفون: مين معايا

 

  .انت متستهالهاش :

 

  .ادم كسر الفون وفضل يدور عليها

 

  .امنيه بخوف: انا بعمل يلي بتطلبه

 

  .المجهول: تمم ياريت يرميها في اسرع وقت

 

  .امنيه بخوف: ح حاضر

 

  .عند هاجر

 

البيت وهي متوترةبتداخل  .  

 

  .الجدة بغضب: بتعملي ايه هنا يابت انتي

 

  .هاجر بفرح: تيته

 

  .الجدة بغضب: ردي علياااا جاية ليه هو مش اتجوزتي وخالص بتعملي ايه هنا تاني يا عا"جزة

 

  .هاجر بدموع: انتي بتعملي كده ليه انا بنت ابنك

 

حاد"ثه وكان معاكي را*جل غريب وربنا غضبه عليكي عاقبك بقا نصك مشلول الجدة ببرود: ميشرفنيش ابني مات وانتي عملتي 

  .وعاجز

 

هاجر بقوة والكل اتجمع: دا كان زميلي بيوصلني وعلي فكره دا مش عقاب دا ابتالء من حبه ربه ابتاله انا مش بايدي ابقا كده ال انا لو 

نيش تريقه اي حد عليا انا احسن من غيري دا حب من ربنا انتي ليه ديما بايدي كان زماني احسن واحدة وانا فخورة اني بقيت كده وميهم



ليه من صغري كا''رهني كده عموما انا جيت بيت ابويا وماشيه تاني اه  انتي واحده فاشله عمرك مهتفلحيبتقولي كده هاه ليه بتقولي 

يافتكري انه يلي بيتريق ويلي بيعا"ير ربنا شايل له حساب كبير سالم يا ست .  

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .مشيت هاجر وفي سرها: هعرف اتصرف معاكم كويس

 

  .بليل

 

  .ادم داخل الشقه بعد تعب اتصدم القي علي وعايلته موجودين: انتو بتعملوا ايه هنا

 

  .علي ببرود: جاي اتجوز

 

  .ادم مسكه من قميصه بغضب: ليككك عين تيجيي

 

اوي كده ليه انت مبتحبهاشعلي زق ايده: وانت مالك محموق  .  

 

  .ادم ضر"به بوكس: اخرررس مانت رمتها

 

  .علي ببرود: بس رجعت كنت غبي وقتها وتقدر تسالها

 

  ...ادم رايح يضربه صوت وقفه

 

  .الماذؤن هيطلقنا انا وانت ويكتب كتابي علي االستاذ علي :

 

  .ادم بصدمة: نعمممم جاي تتتجوز مرراتييييي

 

ه: حلو ونتجوز انا وانت يا بيبيامنيه من ورا . 

 



  .راحت عليه وبا''ست خده بو"قاحه قدم الكل وغيظ هاجر

 

 ......ادم وهاجر

 الفصل السادس 

هاجر بغضب: اه طلقني بقاا انا بكر*هككك يا ادم بكرررر*هككك كفايةةةة بقا انا اه عاجزة بس مش لعبة في ايدك وال ايد غيرررك 

  .طلقنيييييي

 

مش هطلقككك لو حصل ايه انتي خالص بتاعتي انا وملكيييادم بغضب:  .  

 

  .هاجر طخخخخخ: دا عشان انت اناني هتتجوز وهي حامل من الحر"ام هاه ردددد علياااا فاكرني هسكت لككككك ال بتحلم

 

  ..ادم مسك ايديها بغضب: تمم حلو اوي كده

 

  .علي شده: ابعد ايدك عنها

 

راخها وخرج وامنيه بغيظ: هتسبني وتروح لهاااااااادم ضر"به بوكس وشالها تحت ص .  

 

  .ادم الرد شالها ومشي

 

  .علي بغضب: مش هسيبك يا ادم هاجر ليا انا مش ليك وهاخدها غصب عنككككك

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .في شقه ما

 

  .بتصحا وبنالقيه قاعد قدمه: انت جبتني ليه هنا

 

  .ادم ببرود: هنا هيبدء جحيمك معايا

 



  .هاجر بقوة: وانت فاكر اني هسكت لكك تبقا غلطان

 

  .ادم بخبث: هتعملي ايه عايزة تتجوزيه يلي سابك

 

  .هاجر ببرود: وانت مالك يخصك ايه

 

  .ادم بغضب: هاااااجررر متخبريششش ام صبري عليكييييي تمممم

 

  .هاجر بخوف: ح حاضر

 

  .ادم نزل ورزع الباب وهي ابتسمت

 

ابوالخيربقلم ميرا  .  

 

  .امنيه بغضب: خدها ومشي اعمل ايه

 

  .المجهول: تعرفي مكانهم

 

  .امنيه: ازاي

 

  .المجهول: اتصرفي مش مشكلتي انا عايزهم يفترقوا

 

  .امنيه: تمم

 

  .قامت عملت مكالمه وابتسمت

 

  .علي بعت رسالة لهاجر)اهربي وتعالي هعرف اخرجك منه انا بحبك اوي يا هاجر(

 

ورمت الفونشافتها  .  



 

  .ادم داخل: في ايه

 

  .هاجر بتوتر: م مفيش

 

  .ادم اخد حاجه ونزل

 

  .هاجر قامت تجري وراه: انا عايزة امشي

 

  .ادم ببرود: ال

 

  .هاجر بغضب: ايه يلي الااا مشيني من هنا انت حق"ير وحيوا"ان

 

نفسك ايههههه الفوقييي انتي معاااا"قةةةةةة وكنتي مع ر"جالةةةةةةةادم طلع ومسكها من ايديها: اناااا ايهه انطقييي كده انتي فاكرة  .  

 

  .هاجر كف نزل ع وشه وطلعت فوق

 

  .هو لعن نفسه علي غضبه وغباءه

 

  .بليل اوي

 

  بقلم ميرا ابوالخير

 

  .داخل القها معيطه اوي ونايمه ع االرض بص بحزن شالها بحب ونزلها ع السرير بحب

 

 ...خدها في حضنه ونام

 الفصل السابع 

 

 



  .هاجر بغضب: انا بعمل ايه في حضنك

 

  .ادم بيفوق:  ايه براحتي مراتي

 

  .هاجر قامت بغضب:  انا عايزة اطلق مش عايزك انت مبتفهمش وبعدين الدكتور المحترم ميتجوزش واحدة عاجزة زيي

 

ع حل شعركادم بتافف وعصبيه: طالق طالق ايهه مبتزهقيش مفيش زفت وال عايزة تمشي  . 

 

  .نزلت من قدمه وهللا و تافف بنفاذ صبر

 

  .هاجر بتحضر اكل

 

  .ادم بابتسامة: اعملي حاسبي

 

  .هاجر بال مباالة: اطفح لوحدك

 

  .ادم قرب وهي بترجع لورا بتوتر: ا ايه

 

  .ادم بضحك: بالش بس تعملي فاندم وانتي فطوطه

 

  .هاجر بطفولة: نينيني

 

  .ضحك عليها

 

قي امنيه: خيرفونه ال .  

 

  .امنيه: لو مجتش دلوقتي انا هعمل مصيبة وانت حر

 

  .ادم: براحتك



 

  .امنيه: تمم خد بالم البعت للسنيورة صورنا لو مجتش

 

  .ادم: جاي

 

  .الف القي هاجر وقفه: في ايه

 

  .هاجر: الست امنيه صح

 

  .ادم: اه

 

بكر"هك يا ادمهاجر بغضب: انت مش ر"اجل يلي بتعمله فيا دا انا  .  

 

  .ادم طخخخخ

 

  .ادم بغضب: اخرسييييي

 

وقعت علي االرض ودموعها نازلة ادم بغضب: كلمة زيادة هتشوفي مني الويللل.. قرب وشدها خبطت في صدره.. متخلنيش اعمل حاجه 

  .اندم عليها يا هاجر

 

  .هاجر بتعيط بنهيار: نفسي اعرف انتو بتعملوا معايا كده ليه

 

يه: بنعمل ايهههادم بعصب .  

 

  .هاجر زقته وداخلت الحمام

 

 .ادم بصوت عالي وغاضب: الزفته تحت عشان تروحي الجامعه

 

  .هاجر الرد



 

  .ادم بص بغضب لنفسه انه مد ايده عليها خرج ورزع الباب

 

 هي البست

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  ..عند علي

 

  .علي جهز نفسه ونزل

 

  .مريم:  مبروك ياعريس

 

  .علي بهدؤء قص م حدث: بجد يعني مش اتجوزتها

 

  .علي ببرود: ال بس مسيري اتجوزها

 

  .مريم بحزن: انا محتاجك ياعلي ابويا هيجوزني لتاجر كبير في السن

 

  .علي: والمطلوب

 

  .مريم بتوتر: تتجوزني

 

  .علي بصدمة: نعممم

 

  .****** مريم:  عشان

 

  ......علي

 



  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .في المدرج

 

  .كان الدكتور بيشرح وهي ساكته

 

  .الدكتور:  انتي يا انسه

 

  .هاجر بهدؤء: نعم

 

  .الدكتور:  اي الفرق بين الكويكب والكوكب في المدرات المتدرجه

 

  .هاجر بدءت تشرح والكل انبهر والدكتور ابتسم: تمم اقعدي

 

  .عند ادم

 

  .امنيه ببرود: كنت فين

 

ايه تانيادم بتافف:  .  

 

  .امنية: مش هنتجوززز بقااااا ايهه مستني ايه

 

  .ادم: قولتلك تمم عايزة ايه تاني

 

  .امنيه بدلع:  خالص يابيبي يال تعالي

 

  .ادم:  مش وقته يا امنيه

 

  .سابها ومشي وهي ابتسمت



 

مش عارفه اعمل ايه ادم بيحبها والزم افرقهم امنيه في نفسها:  الزم اعمل كده لو معملتش كده هيمو"ت اهلي يارب انا مش وحشه بس .  

 

  .المجهول بيتصل وهي بتوتر ترد

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .خلصت المحاضرة وهي خارجه سمعت همس الطالب

 

  بقلم ميرا ابوالخير

 

  .احدهم بهمس:  شايفين بقا ام عكاز

 

  .هاجر وقفت قدمها: هو ليه بتهمسي ليها ممكن تقولي للكل عادي

 

  .البنت ببرود: اه يعني هخاف يا ام عكاز ونص مشلو"ل

 

  .هاجر بابتسامة:  هو ايه يلي في وشك دا اظن انه نمش تقدري تشيليها وتخلي بشرتك صافيه زي نص البنات

 

  .البنت بغضب: اشيل ايه دا مخليني جميلة ومن ربنا مقدرش العب فيه

 

ا يا قمريههاجر بهدؤء: وانا كمان مقدرش دا حاجه من ربن .  

 

البنت بغضب:  هتديني محاضرة اديها لنفسك واحدة زيك والبسه نقاب تلف علي الدكتور وتتجوزه وياترا بقا اغر*** ازاي وانتي كده يا 

  .ام نقاب وشوال انتي

 

  .هاجر هتتكلم قاطعها صوت غاضب

 

 .احترامي نفسك يا قليلة االدب  :



 

  .بصوا لمصدر الصوت القوا

 

بصدمة: انتهاجر  . 

 الفصل الثامن

البنت بغضب ومسكت نقابها: هتديني محاضرة اديها لنفسك واحدة زيك والبسه نقاب تلف علي الدكتور وتتجوزه وياترا بقا اغر*** ازاي 

  .وانتي كده يا ام نقاب وشوال انتي

 

  .هاجر شالت ايديها هتتكلم قاطعها صوت غاضب

 

 .احترامي نفسك يا قليلة االدب :

 

  .بصوا لمصدر الصوت القوا

 

  .هاجر بصدمة: انت

 

  .الدكتور: قدمي علي العميد يالااااا

 

  .هاجر بتسند علي عكازها ومشيت معاهم

 

  .الدكتور قص م حدث: انتي محرومه السنه دي من االمتحانات

 

  .البنت بدموع: معملتش حاجه هي السبب

 

وانا راضيههاجر: لو سمحت بالش تضيع مستقبلها احنا اخوات  .  

 

  .البنت بصت علي هاجر بحزن وندم

 

  .العميد: دي القوانين



 

  .الدكتور معتز: بعد اذنك طلما اتصالحوا مفيش داعي الي اجراء

 

 .العميد: تمم

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .االء بحزن واسف: انا بجد اسفه ليكي انا غبية

 

خالصهاجر بضحك: واليهمك ياقمريه وبعدين انا اتعودت  .  

 

  .االء بابتسامة: يبقا اعزمك علي شاورما

 

  .هاجر ابتسمت: موافقة

 

  .بيداخل وعليه عالمات الخوف: في ايه

 

  .معتز: دكتور ادم نورت مفيش خناقه واتحلت

 

  .ادم اخد هاجر في حضنه وهي اتكسفت ومعتز: اي دا

 

  .ادم: دي مراتي وانا المسؤل عنها

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

تز بحرج: اها تمم عن اذنكممع .  

 

  .هاجر بعدت: احم خالص مفيش داعي

 



  .ادم ابتسم وسكت

 

  .االء: احم هعزمك وال ايه

 

  .هاجر: يالا ادم ينفع اروح معها

 

  .ادم: تمم وانا هروح اجيب حاجه من المكتبة

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند مريم

 

واتخلي عنها ومشي وهتتجوز حد كبير اكبر من ابوها في السن دموعها نزلت والماذؤن قدمها مريم كانت قاعدة بتفكر انه علي سابها 

  .وابوها مبتسم بخبث: يال امضي يا عروسه

 

  .مريم مسكت القلم بايد مرتجفه وبصت علي العريس كبير وشكله غريب وسنانه وقعه وصفراء دموعها نزلت اكتر

 

قهمريم بدموع: يا بابا فكر انا مش مواف .  

 

  .ابوها بغضب: هتمضي وايال انتي عارفه هعمل ايه انجززززي

 

 بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند هاجر كانت ماشيه مع االء

 

  .االء: ثواني وجايه

 

  .وقفت هاجر القت مسدج من ادم ) هعوق النهارده خدي بالك من نفسك(

 



  .(حاضر)

 

  .(وشك ميبنش يا هاجر)

 

  .ابتسمت وردت)تمم(

 

سالم يا جوجو هتوحشيني( ادم ) .  

 

   .قلبها دق وقفلت الفون وبعدين رجعت لجمودها

 

  .البنت يلي وقفه هناك دي ارميها عليها :

 

  .الشخص: تمم

 

  .بابتسامة خبيثه: نودعك بقا :

 

  .....وقفه وحد رش علي وشها حاجه وقعت علي االرض بتصراخ ووو

 

ايههههادم القي لمه في مطعم الجامعه اتخض: في  .  

 

  .احد الطالب: بيقولوا حد رمي ميا"ه نا"ر علي وش طالبة كده

 

 ....ادم جري بسرعه ووقف بصدمه ووو

 الفصل التاسع

  .احد الطالب: بيقولوا حد رمي ميا"ه نا"ر علي وش طالبة كده

 

  .ادم جري بسرعه ووقف بصدمه: هااجرررررر

 

شافه: ا ا ه هاجر جري عليها وشد النقاب بسرعه ووقف مصدوم من يلي .  



 

  .هاجر برعب: مفيش ح حاجه النقاب اخدها م متقلقش ا ان... فقد الواعي

 

  .ادم شالها بخوف وبص علي النقاب يلي سا"ح والطالب مصدومين درا وشها في حضنه وشالها وجواها بركان غضب

 

  .كانت العيون بترقب بعيد وكلها غيظ

 

تتحر"ق وتتشو"ه يبقا كله ادم ادم الزم ياجي يالحقها بس ال ادم الزم اتصرف معهالمجهول: ازاااااي البت كانت الزم  .  

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند علي و مريم

 

  .مسكت القلم ولسه هتمضي

 

  .تتجوز ازاي وهي متجوزة اصال :

 

  .الكل بص للصوت مريم: ع علي

 

  .علي وقف قدمها وابتسم: ايوا يا حبيبتي معلش اتاخرت

 

  .ابوها بغضب: انت بتعمل ايه ياجدع انت

 

  .علي ببرود: مراتي وجاي اخدها

 

  .الراجل الكبير: مراتككك ايه انا هتجوزها

 

  .علي بص بصه كلها شرارة الراجل خاف: سمعني كده تاني

 



  .الراجل بخوف: خالص هدفعلك تمنها

 

الحياة علي مسك ايده بغضب وكورها: دقيقه ومش هحترم فرق السن وتودا"ع .  

 

  .الراجل خاف وقام مشي

 

  .ابو مريم: بتعريني يا **** تعالي.. لسه هيمد ايده ايد علي سبقته

 

  .علي ببرود: تؤ كده غلط ودي مراتي ويلي يقرب لها افر''مه

 

  .ابوها: خدهاا وغوررر من هنا انت وهب وايال هقت'لهاا

 

مسك ايدها ومشيوامريم بصت بصدمه عليه دا حتي مش طلب القسيمه علي  .  

 

 .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند ادم جاب الدكتوره وكشفت عليها ومشيت وامنيه جت وكلها غضب

 

  .هاجر بدموع: كانت هتشو''ه يا ادم ك كنت

 

  .ادم بحنان شدها لحضنه: شششش اهدي يا هاجر الحمدهلل

 

وشهاهاجر برعش: لوال النقاب ك كان زماني.. عيطت وحطت ايديها علي  .  

 

  .ادم شدها لحضنه ومسح دموعها: لما اموت ابقي عيطي انا هفديكي بر"وحي

 

  .هاجر فضلت تعيط وهو يطبط عليها لحد م هديت ونامت

 

  .ابتسم وخرج القي امنيه وقفه كلها غيظ وغضب



 

  .امنيه بغيظ: مالها الزفته دي

 

  .ادم: احترمي نفسك يا امنيه

 

معاك امنيه بغضب: ادم صبري بينفذ .  

 

  .ادم مسكها بغضب: اخرسيي يازبا"لةةةة

 

  .امنيه بالم مسكت بطنها: اااه بطني

 

  .ادم راح لها بسرعه: في ايه

 

  .امنيه وقعت علي االرض: مش قادره بطنيييي ابنناااا يا اددم ااااه

 

  .ادم شالها برعب وخوف راح ع المستشفى

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند المجهول

 

  .المجهول: دق ع الحديد وهو سخن

 

  .الشخص: يعني ايه

 

  .المجهول بشر: هتفهم دلوقتي

 

  .هاجر قامت مش القت ادم خرجت من االوضه وهي بتعرج مش القيه الكجاز

 



  .هاجر: ادم

 

  .الرد

 

  .حست بايد علي كتفها الفت بخضه: ا انت

 

  .وحشتيني وهللا اوي يا هجورة جاه وقتك :

 

لسه هتمشي وقعت ومش عارفه تقوم هاجر بخوف .  

 

  .بيقرب بخبث: هللا مكنتش اعرف انه المنقابات حلوين اوي كده

 

  .هاجر: انت عايز ايه

 

  .انتي حلوة لدرجه تجنن يا هاجر :

 

  .هاجر بخوف: ابعد وايال هتشوف الويل

 

  ..تؤ تؤ تعالي بس هقولك :

 

 .......بيمد ايده القي

 الفصل العاشر

 

 

بخطوات باردة و بخبث : انتي حلوة اوي يا جوجو خسرتك بجد في ادمبيقرب  .  

 

  .هاجر بتزحف لورا:  ابعد انت عايز ايه مني

 

  .الصراحه انتي عاجبني وبعد يلي حصل داخلتي دماغي اكتر  :



 

  .هاجر بغضب: لو فكرت تقرب لي هتندم ندم عمرك يا عاصم

 

  .عاصم بخبث:  ماشي يال وريني كده

 

بتحاول تقوم بس عاجزها منعها:  انت عاوز ايه مش كفايه يلي عملته وسمعتي يلي عايز تبوظهاهاجر  .  

 

  .عاصم بسخريه: ال وهللا هي بايظه لوحدها اصال

 

  .هاجر بغضب وزعيق:  امشي اطلع براااااااا

 

  .عاصم بضحك هوس:  عالي صوتك كمان يال انا هوري جوزك هعمل فيكي ايه

 

وقامت وقفت بالعافيه: مش هتقدر تعمل حاجههاجر ببرود  .  

 

  .عاصم برفع حاجب:  ودا ليه هههههه ثواني بس المعاقه هتوقفني هههههه

 

  .قلم بينزل علي وشه

 

  .هاجر بغضب: انا مبخفش من اي حد غير من ربنا وواحد زيك مش هيخوفني انا بقف قدم اي حد

 

بغضب كان هيك"سرها: اااااهعاصم مسك ايدها السليمه ولفها ورا ضهرها  .  

 

  .عاصم بغضب:  انتي وجوزك هوريكم ضاع مستقبلي بسببك

 

  .هاجر بالم وبتحاول تشد ايدها:  سيب ايددي

 

  .عاصم زقها وقعت علي الكنبه

 



 عاصم بيضرب دماغه بسخريه: تعرفي اني بعت حد يشو"هك بس لالسف معرفش النه حد تاني سبقه بامر من شخص الظاهر يلي

  .بيحبوكي كتير

 

  .هاجر بصدمه: هو انت

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند ادم

 

  .الدكتوره:  الزم ترتاح شويه

 

  .ادم بهدؤء: تمم

 

  .الدكتوره:  ياريت تاخدوا بالكم منها

 

  .داخل االوضه القها صاحيه

 

  .ادم بهدؤء:  عامله ايه

 

  .امنيه بهدؤء: الحمدهلل متشكرة

 

هروح اشوف الحسابات وجايادم بص بغموض:  .  

 

  .نزل وهي دموعها نزلت وطلعت صورة

 

  .امنيه بحزن:  مش هتيجي عشان تشوف ابنك بقا يا عاصم

 

  .بقا هي اللعبه كده وانتي مش حامل من ادم  :

 



 .بص ناحيه الصوت بخوف وبتترعش ووو

 

 .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند علي

 

  .علي ببرود:  اتفضلي

 

وكلها حزن داخلت مريم .  

 

  .علي:  مش عاوزه تعرفي ليه جيت

 

  .مريم بعدم فهم: ليه

 

  .علي:  امممم بعدين

 

  .مريم:  تمم عن اذنك

 

  .انت جايب ستا"ت البيت يا عليييييييي :

 

  .علي المه:ال ياماما دي مريم احم الخدامه

 

  .مريم بصت بذهول

 

   .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند هاجر

 

بصدمة:  ليههاجر  .  



 

  .عاصم بخبث:  انتي فاكرة هسكت ال بتحلمي

 

  .هاجر بتبص علي المزهريه وبتمسكها ولسه هتضربه وقعها

 

  .عاصم بمكر: تؤ تؤ كده هتزودي العقاب

 

  .هاجر بخوف:  قصدك ايه

 

  .عاصم بمكر:  هفتح الباب الحلو دا واخالي الناس تسمع صراخك القمر وتعرفي ايه هيحصل

 

  .هاجر بعدم فهم:  ايه

 

  .عاصم بشر:  هيداخلو يالقوكي في حضني ويعرفوا انك بتاعت ر"جالة واوووو وايه كمان اه جوزك هيشوفني وانا معاكي

 

  .هاجر بصدمة: انت مريض

 

  .عاصم بجنان: اوي بس بيكي

 

  ..لسه هيقرب منها القي يلي مسكها

 

  .هاجر بصدمة: ادم

 

تعاليلى انت بقاادم ببرود: خلصت  .  

 

  .مسكه ونزل فوقه ضر"ب لما جاب د"م

 

  .ادم بغضب:  يا زفتتتتتتت انت وهووو

 



  .بتداخل الحراسه: اؤمرك

 

  .ادم ببرود: خدوه من هنا وعايزكم تروقوا اوي

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .بص علي هاجر يلي دموعها علي وشها راح حضنها:  انا معاكي متخفيش 

 

وع الردهاجر بدم .  

 

  .ابتسم

 

  .بعد ساعة بيوصل المستشفى ومعه هاجر

 

  .ادم بهدؤء: خاليكي هنا هخش اشوفها

 

  .هاجر: تمم

 

�😳� ....ادم بيداخل االوضه بيتصدم صدمة بيالقي د"م علي السرير وعلي االرض وهدوم المستشفى مر"ميه ووو    

 الفصل الحادي عشر 

بيالقي د"م علي السرير وعلي االرض وهدوم المستشفى مر"ميهادم بيداخل االوضه بيتصدم صدمة  .  

 

 .ادم بصدمه وزعيق : ا امنية امنيةةةةةةةةةةة

 

  .هاجر بتداخل وبتصدم: في ايه حصل هي فين

 

  .الممرضه جت: اي الزعيق دا

 

  .ادم بغضب: اي يلي حصل فين امنيه



 

  .الممرضه: في الحمام

 

: اي في ايهامنيه بتخرج وبتكون البسه عادي .  

 

  .ادم بتنهيدة: اومال ايه الد"م دا والهدوم مرميه كده ليه

 

  .الممرضه: دا كيس د"م وقع والهدوم حدفتها قبل متتلوث حضرتك

 

 .هاجر بحزن علي لهفته علي امنيه

 

  .امنيه بدلع: خوفت عليا يا بيبي

 

  .ادم بهدؤء: يال

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند علي

 

بهدؤء: تممعلي  .  

 

  .مريم بصدمة: نعم هتتخطب

 

  .علي بال مباالة: اه هتخطب فيها ايه

 

  .مريم: اومال مش كنت بتحب هاجر طب وانا

 

  .علي ببرود: ملكيش دعوه

 



  .امه: يعني هتخطب مين

 

  .علي: اكيد هاجر انا بحبها ومستحيل اتجوز غيرها

 

  .مريم خرجت من الشقه بغضب ودموع

 

ريحك يابنيامه: يلي ي .  

 

  .علي بص علي طيف مريم بهدؤء

 

  .مريم كانت بتجري ودموعها علي خدها خبطت في حد

 

  .مريم بصدمة وبتبلع ريقها: ا انت

 

  .هربتي من جوازنا مرة المرة دي ال :

 

  ....بترجع لورا ووو

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .في مطعم ما

 

  .ادم: هاجر طلبتلك االيس كريم بتاعك

 

  .قرب وبيوكلها عي اتكسفت: ا ادم

 

  .ادم: بس يا بت مراتي يلي له كلمه يقولها

 

  .هاجر ابتسمت وهو بيوكلها ونظرت الناس عليهم وغيط امنيه



 

  .امنيه بحزن زائف: طب وانا يا ادم

 

  .ادم كح: كح كح كلي انتي انا رايح الحمام

 

  .هاجر ضحكت في سرها وامنيه اتوعدت لها

 

: جوزك بيحبك يامدامبنت معديه .  

 

  .هاجر بابتسامة: شكرا

 

  .امنيه بغرور: دا جوزي انا هي واحدة معا"قه وجوزي يعني بيحب يعطف عليها

 

  .البنت بصت بصدمه ومشيت

 

  .امنيه بخبث: تؤ تؤ هتشوفي بعينك

 

  .بليل

 

  .عند هاجر

 

  .هاجر كانت سرحانه في شكلها في المريا

 

حاالتكادم بحنان: قمر بكل  .  

 

  .هاجر الرد

 

  .ادم بغيظ: ساكته ليه

 



  .هاجر ببرود: نعم

 

  .ادم: مالك يا هاجر

 

  .هاجر ببرود: انا حرة انت مالك انت

 

  .ادم بعصبيه: هااااجررر اظبطي كددده

 

  .هاجر بزعيق: انا خارجه

 

  .ادم شدها لحضنه: زعالنه ليه طيب

 

  .زقته وبعدت: سالم

 

علي الالب توباتغاظ منها وقعد  .  

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .امنيه: جوجو عاملة ايه

 

  .هاجر الرد

 

  .امنيه بسخريه: ايه انتي معاقه وكمان طرشه

 

  .هاجر ببرود: احسن من واحدة ر"خيصه زيك

 

  .امنيه بغضب: ال وهللا اظبطي كده احسن لكككك انا جاية اوريكي حاجه هتعجبك اوي

 

ايه هاجر بعدم فهم: حاجه .  



 

  .امنيه بخبث طلعت صور وفرجتها لهاجر

 

  .هاجر وقعت الصور من ايديها: ا ازاي

 

امنيه بخبث: شوفتي بقا انه بيحبيني انا ولهفته عليا عامله ازاي يا جوجو حسب علي د"مك وامشي بقا هو عمره مهيبص لوحده معو"قه 

  .زيك

 

يهههه بتعملي كدههاجر بدموع: انتيييي ايهههه عارفةةة اني بحبهههه ل .  

 

  .امنيه بهدؤء: عشان هو ليا وبس تشاااو

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .هاجر طلعت وداخلت الدم

 

  ...ادم بحنان: جبت لك بوكيه ورد شبهك وو

 

  .طخخخخ كف بينزل علي وشه

 

  .ادم بصدمة: انتي عملتي ايهههه

 

وهو واخدها في حضنه وكاتب بحبك يا امنيتي هاجر طلعت صوره وهو في حضن امنيه بو"قاحه وهي بتبو"سه .  

 

  .هاجر بصريخ: انت عايزززز ايهههه طلقنيييي انا مش عايزززززككككككككك

 

 .....ادم بغضب وعصبية قرب وو

 الفصل الثاني عشر 

 



 

  .هاجر بصريخ:  انت عايزززز ايهههه طلقنيييي انا مش عايزززززككككككككك

 

ايهه احمدي ربنا انه مستحمل واحد زيك معاقة وعاجزة ادم بغضب وعصبية:  بقووولككك .  

 

  .هاجر بالم: خالااص بقا طلقني

 

  .ادم بغضب:  انتي طاااللققققق

 

  .هاجر قعدت علي االرض وادم خرج بكل غضب

 

  .هاجر دموعها نازلة: ط طلقني

 

محدش فااااهم ليههههههه ارحموني بقاااا انا بكر"هكم  هاجر قامت وقفت قدم المريا وحدفت البرفان كسرتها: ليههههه انا مش باااايدي

  .كلكممممم بكر"هكمممممم كفايةةة ياربي انا صبرت وتعبت بقا كفايةةةةة اااااه

 

  .قعدت علي االرض وعكازها وقع

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند علي

 

  .علي:  انا نازل

 

  .امه: ع فين

 

  .علي:  عند حبيبتي

 

  .امه ابتسمت



 

منيه للمجهول: خالص طلقهاا .  

 

  .المجهول:  يعني كده خالص

 

  .امنيه: اه بس ادم شكله مكسور

 

  .المجهول:  بتحبيه

 

  .امنيه بسرحان: اوي

 

  .المجهول: مبروك عليكي يا قطه واهلك خالص خرجوا

 

  .قفلت وابتسمت بفرح

 

  .عند المجهول

 

بيحميها خالص اتطالقواا دورك قرب يا هاجرالمجهول:  كده الدور عليها وهي لوحدها يلي  .  

 

  .ادم كان بيشرب بغضب اعمي: اااه بحبهااا بعشقهااااا هي ليه مش فاهمه دااااا ليه يا هاجررررر ليههههه

 

  .مشي بخطوات ثقيله وسكر: بحبك اوي وبعمل كل دا عشانك حسي بقاااااا

 

  .تاني يوم 

 

  .هاجر كانت في الجامعه بمالمح حزينه

 

  .علي جاه: هاجر

 



  .هاجر: نعم

 

  .علي بحب:  احم هو ينفع نخرج يعنى

 

  .هاجر مقاطعه: معلش يا علس مليش مزاج

 

  .علي: مالك

 

  .هاجر: اتطلقت امبارح

 

  .علي بسعادة: بجدد يعني خالص هنتجوز

 

  .هاجر: مش وقته يا علي

 

كمان انا بجد مبسوط اوي ثوانيعلي:  ط طب بصي هروح اجيبلك حاجه وجاي وهوريكي شقتنا  .  

 

  .مشي وهو مبسوط و هي حست بحركه وراها

 

  .هاجر بتبص ملقتش حد كملت مشي

 

  .بتالقي يلي شدها لحضنه وعيونه حزن: ا ادم

 

  .ادم بهدؤء:  تعالي معايا

 

  .هاجر بجمود:  ال انت طليقي

 

 .ادم شدها غضب وشالها

 

ييهاجر بصراخ:نزلنييييي الحقووونييييي . 



 

 .الناس:في ايه

 

 .ادم ببرود:مراتي

 

 .هاجر بقتضاب:اعاااا كدب طليقيييي نزلنيييي

 

  .ركبها العربيه وعمل حركه افقدتها الواعي 

 

  .ادم بابتسامة:  اما وريتك

 

  .هاجر بزعيق: نزلنييييي انت طليقيييي عايز ايههه

 

  .ادم ببرود:  وكنتي وقفه مع علي ليه

 

دعوة بيه اه هتجوز علي وانت مالك انتهاجر ببرود: ملكش  ...  

 

  .عمل حركه افقدتها الواعي وابتسم علي شكلها

 

  .بعد شويه

 

  .بيشلها وبيداخل قصر ما

 

  .الجدة بغضب: جايب البت دي ليه يا ادم

 

  .ادم بهدؤء: دي حفيدتك يا ستي ومراتي ودا بيتها

 

لة وربنا حسابها وشلهاالجدة بغضب: انا مليش حفيدة دي واحدة كنت مع ر"جا .  

 



  .ادم بعصبية: ستي بعد اذنك هاجر هترجع تعيش في البيت دا بيت ابوها وبيت العايله

 

  .الجدة هتتكلم اخد هاجر وطلع

 

  .داخل االوضه ونزلها برفق

 

  .هاجر بصداع وبتقوم: اااه يا بن الجزمة

 

  .ادم بضحكه وخفيها بجمود:  بتقولي ايه

 

جايبني هنا ليه هاجر بعصبيه: انت .  

 

  .ادم ببرود: بصي كده كويس

 

  .بتبص وبتنصدم: د دا بيت العايلة

 

  .ادم بهدؤء: اه يا هاجر هنعيش هنا

 

  .هاجر بغيظ: انت طلقتني يا ادم فوق بقا انا همشي

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .ادم ببرود: ورديتك تاني عادي

 

  .هاجر بغضب: يعني ايههه

 

يعني لسه مراتيادم ببرود:  .  

 

  .هاجر بزعيق: انا مش لعبه في ايدكككك



 

  .ادم ببرود: كلمه زياد هقرب ابو"سك

 

  .هاجر سكتت

 

  .ادم بمشاكسه:  تعرفي انه عيونك حلوة اوي

 

  .هاجر بكسوف:  ملكش دعوه انا عايزة امشي من هنا

 

  .ادم بحنان:  البسي الدريس دا عشان هنروح ناكل برا

 

وهي ابتسمت:  هو مجنون وال ايه دا سابها ومشي .  

 

  .ادم من برا: سامعك ع فكرة تحبي اجي اساعدك

 

  .قامت بسرعه داخلت الحمام

 

  .عند مريم

 

  .مريم بخوف: بقولك ايه ابعد عني احسن لك

 

  .الراجل بخبث: والمحروس جوزك فين تعالي يابت

 

  .بيشدها القي البوليس حولين منه

 

دا في ايهالراجل بخوف: ايه  .  

 

  .اصلك خاطف مراتي ودا ميعجبنيش :

 



  .مريم بصت بجمود:  االستاذ علي

 

  .علي بطرف عين بص لها وهي بصت الناحيه التانيه

 

  .الظابط: اتفضل معانا

 

  .الراجل قبضوا عليه وعلي راح لمريم

 

  .مريم بهدؤء: انا ماشيه

 

  .علي:  تتجوزيني

 

يعني وال ايهمريم بذهول: افندم انت متخلف  .  

 

 .علي شدها: هتغلطي متخفيش مش حبا فيكي دا عشان احميكي من ابوكي وغيره عشان هاجر اتطلقت وناوي اتجوزها

 

  .مريم بكسره: مش موافقه

 

  .علي شالها: مش بمزاجك يا روما

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .عند امنيه

 

  .امنيه بغضب:  يعني ايه

 

ه رجعها تانيالمجهول:  يعني يلي سمعتي .  

 

  .امنيه بغل:  انا اه كنت مغصوبه بس حبيته ومش هاخليها تاخدوا مني



 

  .المجهول: يعني هتعملي ايه

 

  .امنيه بحقد:  مش ههنيهم ببعض ابدا صبرهم عليا

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .في مكان هادي

 

  .هاجر باقتضاب:  عازمني علي نص فرخه بسسس

 

تي انتي كلتي اكلي واكلك انا غلطان اني عزمتكادم برفع حاجب: بت ان .  

 

  .هاجر بطفولة: اسفين ياباشا بس انا جعانه

 

  .ادم بضحك: كلي كلي

 

  .بتاكل وهو مبتسم علي شكلها

 

ادم في نفسه:  انا عاشقك يا هاجر كل يلي حصل هعوضك عليه غصب عني الزم اعرف مين يلي عمل فيكي كده دي مش حادثه دا 

اخرج زفيرا... عملتي فيا ايه كان قلبي المنيه بس اتقلب ليكي ومكنتش بحبها كانت شادني بس بحبك يا هاجرمقصود...  .  

 

  .هاجر بتبلع االكل: سرحت في ايه

 

  .ادم بقرف: هللا يخر"بيتك ابلعي شكلك استغفر هللا

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .هاجر بضحكه: بس يا دودي



 

عشان هفسحكادم:  بسيت اهو انجزي  .  

 

  .هاجر بفرحه: بجد قول وهللا

 

  .ادم: وهللا

 

  .هاجر بتاكل بسرعه وهو مات ضحك عليها

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  ...هاجر بصت للعكاز بحزن: مش هعرف امشي الن

 

  .ادم مقاطعا:  مين قال كده

 

  .هاجر الدموع اتجمعت في عينها ادم قرب ومسحها بحنان:  شششش تعالي معايا

 

  .مسك ايديها ورمي العكاز: انا سندك تعالي

 

  .بيحط حاجه علي عينها وبعد شويه بيوصل مكان جميل وكله بلونات بيشيل الرابطه و بتنصدم

 

  .هاجر بفرح: ا ايه الجمال دا

 

  .ادم بحب:  تسمحيلي

 

  .هاجر بفرحه حضنته:  اه

 

زن عشان مش عارفه ترقص شالها وبقا بيرقص معها بردو:  ادممسك ايديها وقرب علي وسطها واغنيه اشتغلت ادم القي ح .  

 



  .ادم بحنان: شششش اسكتي

 

 وأنا بين إديك، تهت في مكاني

 

 ونسيت معاك، عمري وزماني

 

 والوقت فات، وياك ثواني

 

 قربني ليك سبني أعيش إحساسي بيك

 

 بتحدى العالم كله وأنا وياك

 

 وبقول للدنيا بحالها إن أنا بهواك

 

 وإن إنت حبيبي وقلبي وروحي معاك

 

 قربني ليك سبني أعيش إحساس هواك

 

 بتحدى العالم كله وأنا وياك

 

 وبقول للدنيا بحالها إن أنا بهواك

 

 وإن إنت حبيبي وقلبي وروحي معاك

 

  ..قربني ليك سبني أعيش إحساس هواك

 

 .بليل خلصوا ورواحوا ادم وهاجر بينزلوا وبيداخلوا القصر

الث عشرالفصل الث  

 



 

  .بيداخلوا القصر وبتنصدم هاجر وادم: هو في ايه هنا

 

  .الجدة بجمود:  فرح جوزك النهارده خشي علي اوضتك عشان نكتب الكتاب

 

  .هاجر وادم بصدمة: ايهههه

 

  .الجدة ببرود:  هتخالف كالمتي فرحك النهارده علي امنيه حبيبتك بحقق حلمك بدل م تفضل مع واحدة معاقة زي دي

 

  .ادم بهدؤء: اطلعي يا هاجر فوق

 

  .هاجر بدموع:  انت هتتجوزها عليا

 

  .ادم بهدؤء: هاجر مش هكررها تاني اطلعي

 

  ...هاجر بقوة وزعيق: مش طالعةةة مش كل مرة اسكت و

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .طخخخخ كف بينزل علي وشها

 

  .بتلمس خدودها بصدمة: ا ادم

 

فووووووووقادم بغضب:  علي  .  

 

  .طلعت ودموعها نازلة وادم بص علي سته بغضب:  يعني ايه يلي بيحصل دا

 

  ...الجدة ببرود:  دا يلي كان الزم يحصل مش انت يلي روحت واتجوزت بنت زي دي كن

 



  .ادم بغضب عارم: جددددددتي دي مررررراتيييي ومحدش يجيب سيرتهاااااااااااا

 

علياااا كمانننن عشان واحدة ر"خيصه زي ديالجدة بغضب:  هتعالي صوتك  . 

 

  .ادم بغضب وعصبيه:  دي مرات ادم المنياوي واحسن واشرف من مليون غيرها

 

  .الجدة ببرود: اطلع اجهز عشان فرحك هيبدء

 

  .ادم وقف للحظه وبعدين قال: تمم

 

  .الجدة بابتسامة: مبروك يا ولدي

 

تطلع وهي بتامر الكل يخلص باقي التحضيرا . 

 

 .الجدة: فين الماذؤن

 

 .احد الموظفين: جاي

 

  .الجدة بإبتسامة:تمم كده

 

 .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .في اوضه هاجر

 

  .هاجر بتلم هدومها بتالقي يلي بيحضنها من ضهرها بحب: ع فين

 

  .هاجر بعدت عنه:  ماشية

 

سوداء: طيب براحتك بقامسك ايديها وباسها هي زقته ادم بخبث راح علي الدوالب وطلع بدلة  .  



 

  .شدت منه البدلة بشر"اسه وقطعتها

 

  .ادم بضحك: يخربيتك انزل ازاي انا دلوقتي

 

  .هاجر بزعيق وغضب طفولي: بقوولككك ايههه مفيش زفت انا زهقت

 

  .ادم بغمز: بتحبيني

 

  .هاجر وشها احمر وقلبها دق:  متحورش مفيش نزول

 

محمره كدهادم بمشاكسه:  عسل اوي وانتي  .  

 

  .هاجر بكسوف:  انا ماشيه

 

  .ادم بحب وباس خدها:  وتسبيبني يا دودي

 

هاجر بعصبيه وغضب: في ايههه بقاااا.. انت بتعمل معايا كده لييي عملت لك ايهه لكل داا مرة كويس وعشرة زفت هو انا بقيت لعبة في 

منك.. ومن اي حد في الدنيا كفايه اتحرمت من امي لو بايد كان زماني احسن ايدك ليههه محدش مقتنع انه يلي انا فيه حب من ربنااا ليهه 

  .ومن يوم الحادثة الكل معتبرني حشرة ليههه كل دا

 

  ...ادم بحزن وحنان: بس ياقلبي حقك عليا.. بس وهللا انا غصب و

 

ي عملته عيش حياتك مع حبيبتك هاجر بزعيق: غصب ايه كله غصب غصب غصب اطلع من حياتي كفاية لحد كده وشكرا ع كل يل

  .وسابني اعيش حياتي

 

ادم بغضب:  حياتتكككك انا حياتككككك ايههه عايزة تروحي لحبيب القلب القديم وال ايههه فرحانه بيه بتحلمي انتي لياااا وملكي انا 

  .وبسسسسسسس تممممم

 

  .سابها ومشي بغضب ورزع الباب



 

 .بقلم ميرا ابوالخير

 

و زي م هو وكله غضب وغيظ منهابينزل الفرح وه .  

 

  .فريد صاحبه: مالك يا ادم

 

  .ادم بتنهيدة: مفيش يا فريد

 

  .فريد بعدم اطمئنان: انت واثق من يلي هتعمله دا انت بتحب هاجر

 

  .ادم بص بغموض وسكت

 

  .عند مريم وعلي

 

  .مريم بدموع:  انت لسه بتحبها

 

  .علي بملل الرد

 

ومسح دموعها:  خالص الحب مش بايدينا وايال مكنتيش حبتينيمريم بعياط هو قرب  .  

 

  .مريم بحزن: عندك حق

 

  .علي بهدؤء: تاكلي فشار

 

  .مريم بابتسامة: ماشي

 

  .مسك ايديها وقام يعملوا فشار ويتفرجوا ع فيلم

 



  .في اوضه البنات

 

  .امنيه قاعدة وباصه لنفسها في المريا وبتبسم: اخيرا ليا

 

البنات: الف مبروكاحد  .  

 

  .امنيه بدلع: ميرسي

 

قامت ولسه هتنزل بصت ع اوضه ادم وابتسم بخبث في نفسها: اه مكنتش عايزة ادم ويدوب افرقكم بس حبه ليكي وذاكريتنا احيت قلبي له 

  .من تاني ومستحيل اسيبه ليكي

 

  .امنيه بخبث:  هروح اشوف حاجه وجايه

 

ي هاجر: نهاااارررررررر اسووووود هااااجرررربتشيل الفستان وبتداخل بتالق 😳 

 الفصل الرابع عشر 

  . عليه بعيونه زي مبيعمل معايا كده دلوقتي بس ياترا حبك مظنش مكنتيش دلوقتي حامل في الحر"ام يا شاطرة

 

  ...امنيه بعصبية: بتحلمي لو مش بيحبني مكنش وافق يتجوزني بعدين انتي

 

عاجزة او معاقه ههههه مش احسن من صفيحه الز*** زيك كدههاجر مقاطعه: ايه هتقولي  . 

 

  ..امنيه بغضب: اخرسييي انا احسن م

 

  .هاجر ببرود: خلصتي حوارك المقر"ف

 

 .امنيه برفع حاجب: افندم

 

  .هاجر بجمود: يال برا اوضتي

 



  .خرجت امنيه وعليها عالمات الغضب كانت عايزة تغيظها بس حصل العكس

 

والخيربقلم ميرا اب .  

 

  .ايد بتشدها

 

  .امنيه بخضه: ايه في ايه

 

  .المجهول: يعني لسه هاجر عايشه

 

  .امنيه ببرود: اه مش انت يلي بعت تدلق عليها ميا''ة نار ومفلختش

 

  .المجهول بغضب: بس لما تكوني مرات ادم هتعرفي ازاي نخلص منها

 

عشان يلي عملته في عاصم ابو ابني اه مبحبوش وعايزة ادم بس بردو ليا حقامنيه: االول مكنتش عايزة ااذ"يها بس الخطه اتغيرت  .  

 

  .المجهول بسخريه: وريني شطارتك بقا ادم هيبقا بتاعك

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .الحفلة بدءت وادم بيفكر في حاجه

 

  .فريد: متاكد من يلي هتعمله

 

  .ادم ببرود: اه

 

بفرحفريد مشي وادم وقف و امنيه نزلة  .  

 

  .الجدة: يال روح عشان عروستك



 

  .ادم ببرود: تيجي هي اتشلت

 

  .الجدة بغضب: ادممم

 

  .ادم ببرود: تمم

 

راح مسك ايديها وهي اتبسط انه معها بينزل بيقعدوا مكان العروسين بس بيستغرب الناس باصه لفوق ع السلم ومبهورين بيبص بينصدم: 

  .ه هاجر

 

جميل رقيق سكري ونقاب ابيض ونظرات الناس علي الحورية دي وعيونها الزرقاء كانت حورية واجمل هاجر كانت البسه فستان 

  .والنقاب زود جمالها اكتر

 

  .بتنزل بشموخ وهي علي عكازها بفخر

 

  .ادم كان هيولع من نظرات الكل لها عايز ياخدها في حضنه بس مش عارف

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

الف مبروك يا جوزي المصون مبروك يا امنيه بتمشي ناحيته ببرود: .  

 

  .ادم بغيرة: بتعملي ايه هنا اطلعي علي اوضتك

 

  .هاجر بهدؤء: الزم ابقا معاك ياحبيبي في الوقت دا

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .الجدة جت: بقولك ايه يا بت انتي مش ناقصه مشاكل اقعدي علي جنب هتعرينا بشكلك العاجز دا

 



عليها بهدؤء: اوكي عندك حق ماهو بردو ميصحش اقف كده والعروسه حامل عيبه في حقك وغيرك بقا يا جدتي بشعرك دا  هاجر بصت

  .يلي ربنا هيعلقك منه قولي انشاء هللا

 

  .الجدة هتتكلم سابتها هاجر ومشيت وادم ابتسم في سره: مجنونه بس عاشقها هانت يا هاجر كلها خطوة وبس

 

يربقلم ميرا ابوالخ . 

 

 .هاجر خرجت وقفت قدم البسين وبتشم الهواء ايد بتشدها لحضنه

 

 .ادم بغيرة:ازاي تنزلي هاه عاجبك كده نظرات الكل ليكي

 

 .هاجر: يعني اعمل ايه هللا مش جوزي واقف جبنه

 

 .ادم بغيظ: متختبريش صبري يا هاجر

 

  .هاجر ببرود: خش لعروستك لتستعوقك

 

تر: تحبي نهربادم بص بخبث وشدها لحضنه اك .  

 

  .هاجر بتوتر من قربه: ا انت ب بتعمل ايه و الناس مش خايف يقولوا متجوز واحدة عاجزة وبيتجوز التانيه

 

  .ادم بحنان: يو"لعو انا متجوز حبيبتي وروحي

 

  .هاجر اتصدمت وهو ابتسم و باس دماغها غمز لها وداخل

 

  .اغنيه اشتغلت امنيه: يال تعالي نرقص

 

ابتسم علي عيون هاجر يلي مليانه غيرة عليه: اوكادم  .  

 



  .مسك ايد امنيه وبقا بيرقصوا والكل متجمع

 

  .شاب: ترقصي معايا ياقمر

 

  ...هاجر برفض: ل

 

  .شدها قبل الرفض ومسك ايديها

 

 .هاجر بتزقه:بعد اذنك ايه قلة الذوق دي مش عايزة ارقص قولت

 

ه وادم كان ضهره لهاجر ومش واخد باله قرب من وسطها اكتر: هعلمك متقلقيش منالحظ عجزها ابتسم بمكر وغمز المني  ...  

 

 .بوكس وقعه االرض ادم بعيون غاضبه: مراتيييي الاااااا

 

 .�😳😳�الكل

 الفصل الخامس عشر 

  .الشاب قرب وشدها من وسطها بخبث وغمز المنيه بوكس وقعه االرض ادم بغضب: مراتيييي الااا

 

ايديها: ايهههه فرحانه بالر"جالة يلي بتقرب منككككك ديييي قولتلك متنزليشششششدها من  .  

 

  .الجدة بغضب: مستني ايهههه من واحدة زيهااااااا عاجزة وكانت مع را"جل قبل الحادثةةةةة البت دي تطلع من القصر فورا

 

  .ادم بزعيق والكل اتخض: محدددش يجيب سيرتهااااا مفهوووووم

 

بغضب وهي مصدومه من يلي حصل ودموعها نازلةشالها  .  

 

  .الجدة للكل: كملوا الحفلة ع مكتب الكتاب يتكتب

 

  .امنيه بتمثيل الدموع: انا خالص ادم مش عايزاني انا ماشيه



 

  .الجدة بهدؤء: هينزل وهيكتب عليكي دلوقتي

 

مني امنيه بدموع خبيثه: ال خالص هو باعني عشانها يا تيته حب عمري سرقته .  

 

  .الجدة: هرجعه لك ادم بيحبك انتي وهيبقا جوزك

 

  . ابتسمت امنيه بمكر وخبث والشاب قام وخرج وعيونها عليه بابتسامة

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

  .في اوضه ادم

 

  . �� ادم بغضب وغيره عميا: نزلتي ليههههه ردي عليا فرحانه وهو كان قريب منكككككككك كددده كان ناقص يحضنك بن

 

  .هاجر ساكته

 

  .ادم بغضب: ردي متسكتيشششششش رددديييي انا مش طايق نفسي

 

هاجر انفجرت في البكاء: وانت قربك من امنيه كان ايهههه هاه وانت مقرب وهي بتحضنك حالل ليك وحرام ليااااااااا انا رفضت هو 

  .غصب ولسه بزقه انت جيتتت كفاية بقاااا

 

هاجررررررادم بغضب وفقدان عقله:  .  

 

هاجر بدموع هو ضرب المريا كسرها بايده وقرب شدها لحضنه: ابوس ايدك يا هاجر بالش تتصرفي كده تاني افهمي اني هموت 

  .عشان... سكت

 

  .هاجر بعدم فهم: بتقول ايه

 



  .ادم بعد وحط ايده في جيبه وبص للبلكونه: مفيش هنزل عشان كتب الكتاب

 

  .بقلم ميرا ابوالخير

 

ج من االوضه وحس انه روحه مخنوقه لسه هينزل سمع صوت صريخ طلع بسرعه واتصدم صدمة عمره القي د*م علي االرض خر

  .وصرخ باسمهل: هااااااجررررررررررررررررر

 

 ......جري عليها ووو


