
 رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل االول  

 بنت: انت اتجوزتني ليه انا بكرهك يااخي 

 شاب: انت بتقوليلي انا كده

البنت: اه انت يااخ انا مش بحبك  طلقني كل ده عشان الفلوس خودها 

 وريحني

 الشاب: انتي واحده قليله االدب عشان بتكلمي جوزك بطريقه دي 

انا اللي، بصرف عليك يبقي انت جوزي اتفو علي البنت: جوزي اه باين ده 

 دي رجاله

 الشاب: انا بتكلميني كده طب تعالي، 

 فضل يضرب فيها جامد لحد مغابت عن الوعي سبها ونزل 

 نتعرف علي الروايه: 

سنه بنت جميله شعرها طويل وبني عيونها عسلي وبشرتها بيضه.  23زينه 

ويل وابن عم زينه اتجوزها سنه شاب عنده عضالت وط26الشاب ابراهيم

 عشان ابوها اتوفيه و سابلها فلوس كتير 

 بنوته: مامي مامي فوقي ياامامي قومي

 البنت طلعت فوق في شقت عمها وخبطت علي الباب

 بنوته: الحق ياعمو 

 الشاب: في اي يا حال 

 حال: مامي وقعت ومش بتتكلم ومش عارفه اعمل ايه 



 الشاب: طب تعالي ننزل نشوفها

 ال: مامي قومي عمو بأسم اهو قومي ح

شعره اسود وعينه بني وجسم رياضي  ��سنه ورائد يعني ظابط28بأسم 

واخو ابراهيم كان بيحب زينه من صغرهم بس ابو هو للي قال ال 

 ميتجوزهش

 بأسم جاب مياه وقعد يرش علي زينه: قومي 

 زينه: هو اي الحصل

 بعدها حال: انتي بعد متخانقتي مع بابي ضربك ونزل

 باسم: هو ابراهيم اللي ضربك

 زينه بدموع: مفيش حاجه يااباسم بالش مشاكل

 باسم: قومي اقعدي علي السرير هنا عشان االرض متتعبكيش

 زينه: حاضر بس بالش تعمل مشاكل مع اخوك عشان خاطري 

باسم: انتي مش شايفه وشك يازينه ده كل شويه ضرب هو متجوزك عشان 

 كر عشان ابوكي مات مفيش حد هيجيب حقكيضربك وال اي هو فا

زينه مسك باسم قبل ميمشي: ونبي ياباسم وغالوتي عندك بالش مشاكل 

 عمي هيقولي انت بتخربي البيت وبتخسري بين االخوات مش ناقصه كلمه  

 باسم: اهدي انا مش عايزه اسيبك وسافر وتفضلي تتبهدلي كده

 زينه: انت مسافر 

 باسم: اه عندي ماموريه 



 زينه: امتي

 باسم: بعد بكره

 زينه بصت في االرضه: تروح وترجع بسالمه 

 باسم: يارب 

 ابراهيم: هللا هللا اجيب اتنين لمون

 باسم: هو انت محنون وال شارب 

 ابراهيم: ال مجنون 

ابراهيم ضرب زينه بالقلم: امشي انا من هنا االقي اخويا في شقتي واوضة 

تحيه ليا شويه بدل الكاتمه اللي انتي نومي انت فاتحه اووي كده طب اف

 معيشاني فيها

زينه: اي اللي بتقولو ده انت مجنون انا عمري مبقي زيك خالص وال زي 

 اللي بتمشي معاهم

ابراهيم ضربها: انا مجنون بتقولي علي جوزك مجنون هوريكي الجنان 

 الصح

 باسم بضيق: عن اذنكم انا ماشي

 ايز مراتي في كلمتينإبراهيم: اتفضل معرفش واقف ليه ع

 بأسم بص البراهيم وبعدها طلع شقته

 ابراهيم: عايزه تشوفي الجنان صح

زينه بخوف: ابراهيم بالش ونبي انا جسمي مش مستحمل كفايه الضرب 



 من شويه

 ابراهيم: طالبه معايا كده دلوقتي 

 حال: بابي بالش تضرب مامي حرام

 عيش منهاااااااوضتاااااااككككك ومطل ؏ابراهيم بشخت: خشي 

 زينه بدموع: ابراهيم بالش بالش غصب خليها تيجي براحه مش بكده

ابراهيم: انا بقي هخليها كده وهخليها غصب واسمع حبيب القلب صويتك 

 وانتي عارفه اني مش هيبصلك طبعاً تاني من اللي عمالتو فيكي

 زينه جات تجري ابراهيم مسكه ورمها علي السرير وفضل ماسك اديها

 اهيم: بتجري مني مش هتعرفي ابر

زينه بعياط: ونبي جسمي وجعني من الضرب مش هستحمل الحاجه دي 

 كمان 

 ابراهيم: مش عايز رايك

 ابراهيم قرب من زينه وزينه مش عارفه تجري منه الني مسك دراعه جامد

زينه بصويت: اهااااااااا ونبي خالص مش هكلم بأسم وال حاجه انا صحيت 

 ادت عليهااااا حراااام ابعد عنيييي هو مش غصبلقيت حال اللي ن

 ابراهيم: لو صوتي أنتي عارفه هعمل اي

 زينه بدموع جامد: ونبي بالش جسمي وجعني اوعا

 زينه زقت ابراهيم ودخلت اوضة حال وقفلت علي نفسها



ابراهيم من ورا الباب: يعني انتي كده فالتي مني ال لسه متخافيش هخليكي 

 تتمني الموت كده

 ينه بدموع: يارب خدني بقي انا اتبهدلت كده يارب ارحمني ز

 حال: هو ليه بابي بيضربك وعمو باسم حنين عليكي

 زينه: الني اللي بيحب حد بيبقي حنين عليه 

حال: هو بابا مش بيحبك خالص تعالي نعيش انا وانتي مع عمو بأسم وهو 

 انبيحبني وبيحبك ومش بتضربني زي بابي وال بيضربك انتي كم

 زينه اخدت حال في حضنها وبدموع: مينفعش يااحبيبتي مينفعش

 حال حضنت زينه جامد

 زينه بوجع: اه ياحال جسمي وجعني

 حال: انا اسفه يامامي

 زينه: حال روحي نامي علي سريرك وانا هطلع اغير هدومي واستحمها

 حال: حاضر يامامي تصبحي على خير 

 زينه: وانتي من اهله

وضه لقت ابراهيم قاعد وحطت رجل علي رجل بصت زينه طلعت من اال

 عليه ودموعه نزلت

 إبراهيم: مش هاجي جنبك انا قرفت اساسا منك

زينه بصت في االرض ودخلت اخدت شور ودخلت اوضيتها غيرت 

 هدومها



 وبصت علي دراعه لقت علمات ضرب ومسكت ايد إبراهيم 

 فا راحت علي السرير وجات تنام لقت ابراهيم داخل

 نه: انا هنام جنب حال انهاردهزي

 إبراهيم: ال طبعا هتنامي هنا 

 زينه: معلش مش هقدر انام هنا وانت بتحضني جامد جسمي وجعني خالص

 إبراهيم: بقولك اي انا نازل اقعد مع صحابي سالم

 زينه: الفلوس عندك في الدرج

 ابراهيم: ابقي زودي شويه الفلوس انتي علي قلبك قد كده

 زينه: حاضر 

إبراهيم نزل زينه فضلت صاحيه الني مش عارف تنام مش الضرب علي 

 جسمها 

 فونها رن

 زينه: الو اي ياباسم

 باسم: انا رنيت عليكي لقيت إبراهيم نزل قولت اشوفك كويسه

 زينه: اه كويسه الحمدهلل

 باسم: انا مسافر دلوقتي 

 زينه: ليه مش قولت بعد بكره

ا ومش عايز اقعد انا قولت اطمن باسم: عادي بقي حصل تاتش مع ابوي



 عليكي

 زينه: الحمدهلل حال هتزعل اوي كنت استنيت بكره تشبع منك وبعدها تمشي

 باسم: معلش ابقي بوسهالي وانا مش هطول هو شهرين

 زينه: عايزه اشوفك قبل متمشي

 باسم: بالش احسن ابراهيم يجي

 زينه: ابراهيم هيجي بكره الصبح 

 ��عليكي وكمان ابوس حال بنفسيباسم: وانا نازل هخبط 

 زينه: ماشي

 ��زينه قفلت مع باسم: هتسبني مش هشوفك 

 باب خبط 

 زينه: اتفضل 

 باسم: انا مش عايز اعملك مشاكل

زينه: ابراهيم مدام نزل مش هيجي غير بكره العصر عشان بيروح البيت 

 مع صحابه 

 باسم: ممكن ادخل اشوف حال

 زينه: اتفضل

 وباسها: شبهك وانتي صغيره باسم دخل شاف حال

 زينه: مش عايزه تطلعي شبهي وال زيي



 باسم: معلش ابراهيم هيبقي كويس هو بس كلب فلوس

 زينه: يخد كل حاجه بس ميعملنيش كده

 باسم: خير ان شاءهلل ابقي حطي بقي مراهم عشان وشك

 زينه: بحط وهللا 

 وياباسم: ربنا يعينك همشي انا عشان لسه هروح اشوف امي واب

 زينه: انت قاعده هنا يعني مش قاعد معاهم في البيت التاني ليه

 باسم: عشان افضل اشوفك 

 زينه: اممم

 باسم: عايزه حآجه 

 زينه بدموع محبوسه: ال سالمتك

 باسم بص لزينه وشدها لحضنه: متزعليش اني محفظتش عليكي

 زينه: متقولش كده انا عمي هو اللي عمل كده 

في حضنه شويه وكان ماسك فيها جدا حتي زينه  باسم فضل واخد زينه

 محستش بتعب جسمها والضرب وهيا في حضنه 

 باسم: انا همشي 

 زينه: ماشي  خلي بالك من نفسك 

 باسم: حاضر مش هطول قريب هاجي ومش هتبقي عايشه هنا 

 زينه: إن شاءهلل



 باسم: الاله االهللا 

 زينه: محمد رسول هللا 

 باسم: مع السالمه 

 ه: سالم زين

 زينه دخلت اوضيتها وفضلت تعيط جامد جدا

 زينه: سبتني لواحدي ياباسم اخوك مش هيرحمني 

باسم نزل وقلبه مش مطمن علي زينه النه خايف اني ابراهيم يعمل فيها 

 حاجه 

باسم: انا مش هسافر ال قلبي مش مطمن   الو بقولك ياحسام انا مش هسافر 

 خر الشهر.... مع سالمهدلوقتي. .. عندي ظروف وخليها ا

 زينه سمعت صوت شقه باسم بتتقفل

 زينه: اي ده هو مين فوق باسم مشي هيكون مين فوق

 زينه: الو اي ياباسم

 باسم: اي يا زينه 

 زينه: هو في حد فوق في الشقه بتاعتك عشان في صوت

 باسم: انا اللي فوق 

 زينه: انت مسافرتش

 باسم: ال لسه اخر الشهر 



 يس وهللازينه: طب كو

 باسم: اه 

 ابراهيم جاه وسمع زينه بتتكلم في التلفون

 زينه: هقفل دلوقتي ابراهيم جاه

 ��ابراهيم بغضب: بتكلمي مين

 رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل الثاني  

 إبراهيم بغضب: بتكلمي مين

 زينه بتوتر: م. مفيش 

 إبراهيم مسك فون زينه: بتكلمي انت مش بتحرمي 

ف: بص انا عرفت من حال انه مسافر انهارده فا كنت واقفه في زينه بخو

البلكونه لقيته مشي شويه ولقيت صوت الباب فا رنيت بقولو في حد في 

 الشقه قالي اني هو مسافرش

إبراهيم مسك زينه من شعرها: وانتي مال ام"ك حد فوق وال ال انشاهلل 

 تتسرق انتي مالك وترني عليه بتاع اي 

 حسن يكون حرامي وانا قاعده لواحديزينه: خوفت ا

إبراهيم: مش هيدخل عليا الشويتين دول هاا انتي خا"ينه وزبا"له  معايا 

 عامله غلبانه وانتي مقديها مع باسم حبيب القلب

 زينه: بطل هبل مفيش حاجه من كده حصلت 

إبراهيم: اه طيب يااحلوه انا مليش دعوه ليا حقوق واخدها منك عشان 



 جو"زك 

: الحقوق دي تخد"ها مش بطريقه الز"باله بتاعت وبالقوه ده انا بقيت زينه

 اكره نفسي لما بتقرب من"ي ياشيخ 

 إبراهيم: ليه دلوقتي وحش 

زينه: اه بقر"ف عشان بتروح عند دي ودي فا بكر"هك يااخي بكر"هك انا 

 مش عايزه فلوس انا عايزاك تسبني وتطلقني 

دا عشان هتجوز بس مش هطلقك إبراهيم: لما ازهق اطلقك وقريب ج

 دلوقتي

 زينه: اخيرا هتبعد عني شويه 

إبراهيم: بس عقبال مااتجوز اش"بع منك عشان لما اطلقك باسم مش 

  �😂�هيبصلك خالص هيقر"ف منك النك كنتي في حض"ن اخوه قبله

زينه: وانا وال عايزاك وال عايزه باسم عايزه اعيش بسالم ومرتاحه وامشي 

 يقومتعرفليش طر

 إبراهيم: طيب قومي استح"مي وتعالي عشان عايزك 

 زينه: هو انت مبتشبعش مش كنت سه"ران بره

 إبراهيم: هنعيد تاني وال اي اقوم اديكي علقه يعني عشان تيجي

 زينه بدموع محبوسه: حاضر هقوم اهو

 في حته تاني

 بيري: وهللا إبراهيم ده حتة عسليه



 ابتچومانه: فعال قمر كده يابختك بيه ي

 بيري: لمي نفسك عشان بغير عليه

 بس يابت صح هتعملي اي هتتجوزو امتي    ��چومانه: حاضر 

 بيري: قريب عشان في حوار مع مراته هيخلصه

 چومانه: طب كويس بعد الجواز بشهر اطلقي وخدي كل حاجه 

بيري: بقولك اي انا بحب إبراهيم وهو بيحبني وطبعا مش هعمل اللي 

حاجه نبقي مع بعض علطول بدل السهر والشقق وكده  بتقولي عليها اهم

 ابقي في شقته ومعاه علي طول

چومانه: اللي تشوفي بس هو هيخد كل فلوس مراته فا تلعبي لعبه وتقشطي 

 كله

 بيري: انتي شايفه كده

چومانه: ده هو كده الصح يابت اعملي الصح ولو حبها الف معاكي عليها 

 معنديش مانع

 ه نبقي نتقابل ونعرف هنعمل ايبيري: طب بقولك لي

 چومانه: اشطا باي

 بيري: باي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زينه بخنقه: انا هنام جنب حال

 إبراهيم: ال



 فون إبراهيم رن 

إبراهيم: اي ياحبيبتي.... بكره هبقي اجيلك...  ماشي وانتي كمان 

 حيوحشتني.... باي يرو

 زينه: روحلها محتاجالك البت

 إبراهيم: انتي مالك

 زينه: أنا مالي فعالً 

 زينه نامت وابراهيم كمان

 وعدها اليوم 

 تاني يوم 

 باسم: ياابويا انا مش هسافر دلوقتي شويه

 مصطفي: ليه يعني

)مصطفي يبقي ابو ابراهيم وباسم وعم زينه و واخد كل حقها بعد ما ابوها 

 مات( 

 يعني وخالص اخر الشهر هسافر بس في حاجه كده هخلصهاباسم: عادي 

 

  

مصطفي: طيب بقولك اي ملكش دعوه بااخوك و مراته هي دلوقتي 

 متلزمكش ياولدي



 

  

باسم: انا مليش دعوه باابنك هو اللي مبهدل زينه وكل شويه اغم عليها 

خمس سنين مبهدلها ومحدش واخد حقها وال واقفله وكل شويه يخرج 

  بيشتغلويشرب وال

 مصطفي: ملكش صالح بيه هتتعركه عشان مرا

باسم: ياابويا انا مش بتعارك معاه ده البت الصغيره بنته بيبهدلها وكل شويه 

تطلع عندي ولما زينه اغم عليها بتطلعلي تقولي الحق ماما ليه يعمل كده 

 البت الصغيره تعبت

اخد حال مصطفى: هو ياابني مش هيضربها غير لو في غلط وانا هاجي 

 تقعد عني

 باسم: كده كويس يعني وهي كده هترضه انا عايزك تعقل ابنك

 مصطفي: بقولك اي انا مليش دعوه انا هاجي بكره اخد البت سال

 باسم: سالم ياابوي

باسم: هللا يسامحك ياابوي علي اللي عمالتو في زينه مش حمل اللي ابنك 

 بيعملو فيها ده

 ه افطرحال بصوت عالي: ماما قومي عايز

 ابراهيم قام بغضب: صوتك عالي ليه

 حال بخوف: ماما مش بتقوم وعايزه اكل



 إبراهيم: انشاهلل عنك متفحتي صوتك ميعالش وانا نايم

 زينه: خالص ياابراهيم انا هقوم اهو

 إبراهيم: لما انا اصحها يبقي انتي تصحي  امشي ابت غوري نامي

 حال بدموع: انا هطلع عند عمو

 ي إبراهيم: غور

 زينه: ليه يعني ماقوم افطر البت

 إبراهيم: هي طلعت خالص وانا لسه مشبعتش نوم وعايزه انام 

 زينه: وانا مش عايزه انام

 إبراهيم بشخت جامد: انا قولت نامي

 زينه اتخضت: حاضر حاضر 

 فوق عند باسم

 حال بدموع: افتح ياعمو

 باسم: في اي ياحال

انه وبصحي ماما ومش راضيه حال بدموع: بابا زعقلي عشان انا جع

تصحها ورحت قولت قومي عايزه افطر بابا صحي زعقلي وقالي متعليش 

 صوتك 

 باسم: اهدي قلبك هيوجعك كده اتكلمي من غير عيط 

حال: ف. فا ماما قالت خالص انا هقوم ا. احضر الفطار فا بابا قال لما انا 



ا ال وقالي روحي اصحها يبقي انت تصحي قالتله انا مش عايزة انام قاله

 نامي ابت قولت انا هطلع عند عمو

 باسم: طب ليه متجيش تفطري معايا كل يوم انا بفطر لواحدي

 

  

 حال: ماما بتقولي بالش تطلعي كتير فوق عشان عمو ميزهقش

 

  

باسم: انا مش بزهق وانتي معايا لما بقعد لواحدي بزهق يال تعالي نقعد علي 

 السفر نفطر

 انه اويحال: يال انا جع

باسم في نفسه: مقدرتش اسيبك لواحدك ومردتش اسافر  واسيبك انتي 

 وزينه

 كلوا وقاعده يتفرجو علي كرتون

 حال: هو انت ليه ياعمو مجوزتش وجبتلي نونه صغيره نلعب انا وهي

 باسم: انا كنت بحب واحده وكنت هتجوزها بس هي اتجوزت واحد تاني

 حال: وهي مش كانت بتحبك

 ني اويي بس هي اتجوزت غصب عنها باسم: بتحب



 حال: زي ماما

 باسم: مين اللي قالك اني ماما متجوزه غصب

 حال: هي قالتلي 

 باسم: قالتلك اي

حال: اصل انا قولتلها ليه اتجوزي بابا متجوزتيش ليه واحد زي عمو باسم 

كويس قالتلي انا اتجوزت بابا غصب وقالتلي انها كانت بتحب واحد 

 يها تتجوزوومحدش رضي يخل

 باسم: فعال كنا بنحب بعض جداا 

حال: طب انت ليه ياعمو باسم متجوزتش اللي كنت بتحبها كنت رحت ختها 

من ايديها وجبتها هنا اتجوزتها انا قولت لماما للي كنتي بتحبي ده لو كان 

 طول قالتلي اللي حصل ؏بيحبك كان اجوزك 

زها فا هي اتجوزت بس باسم: جدك مكنش موافق عليها قالي ال مش هتتجو

 انا عارفه انها لسه بتحبني وانا كمان بحبها 

حال: عمو باسم اوعا تقول الكالم ده لبابا ممكن يموت ماما فيها ماما قالتلي 

 متقوليش لحد بس انا معرفش قولت كده ازاي

باسم: متخافيش انا مش بكلم ابوكي اساسا بس انتي متقوليش كده لحد حتي 

 جدو وتيته ماشي

 ال: اه اوعا تقولهم عشان ميزعقوش لماماح

 باسم: هو انتي بتقوليلي حاجه وقولت لحد قبل كده

 حال: ال عشان كده بحب اتكلم معاك



 باسم: وانا كمان بحب اتكلم معاكي ياثغنن.   مش انا كنت هسافر

 حال: بجد وكنت هتخدني معاك انا وماما زي مقولت 

  ��باسم: ال ده شغل مش كنت هتفش

عمو باسم انا نفسي امشي من هنا تعبت وزهقت من اللي بيحصل  حال:

لماما واللي بابا بيعملو فيها بتقعد تصوت وانا ببقي في االوضه بعيط عشان 

 بيضربها وبتصوت كتير وهو لي بابا وحش

 باسم مسح دموع حال: ادعي اني بابا يبقي كويس ويحبكم 

 حال: يارب

ر واخدك انتي وزينه ومحدش يعرفلكم باسم: يارب ياحبيبتي بجد نفسي اساف

 طريق 

 الباب خبط

 باسم: زينه اتفضلي اي اللي فوشك ده

 زينه: خبطه بسيطه فين حال

 باسم: هو إبراهيم فين

 زينه: صحابه رن عليه ونزل 

 باسم: اتفضلي طيب 

 زينه: معلش بس عايزه حال

 باسم: طب ادخلي خديها



 زينه دخلت: حال يال تعالي افطري

 رت مع عمو حال: فط

 زينه: طب تعالي انزلي اقعدي معايا بابا مشي 

 حال بزعل: ال مش بكلمك وال انتي وال بابا  

زينه راحت نحيت حال: اسفه متزعلش هو بابا كان مخنوق شويه وقال 

 هصالح حال مش هزعلها تاني 

 حال: مش بيصالحني

 زينه: المرادي هيصالحك يال

 النه روحي انزليحال: وانتي مكنتيش راضه تصحي وزع

زينه: معلش كنت تعبانه وسهرانه بليل ولما نمت محستش بنفسي غير لما 

 بابا بيزعق انا اسفه 

 حال: برضو زعالنه

 باسم: حال خالص ماما بتقولك انا اسفه متزعلهاش بقي

 حال: خالص مش زعالنه وحضنت زينه

 زينه بوجع مش مبين: كفايه يا حال

 كفايه مش بقرب من حضنك ده خالصحال: انا كل محضنك تقوليلي 

زينه بدموع محبوسه: معلش عشان تعبانه ولما اخف هخدك في حضني 

 علي طول



 حال: انتي مش بتخفي خالص

 زينه بصت في االرض

 باسم: خالص حال ادعلها قولي يارب ياماما تخفي

 حال: حاضر يال نزل بس هتشليني

 زينه: انا تعبانه يا حال مش هقدر

  حال: خالص يال

 باسم: زينه

 زينه: نعم

باسم: روحي اكشفي خدي عالج حتي انتي تعبانه خالص وخستي مش 

 بتكلي

 حال: ال ياعمو مش بترضه تاكل

 باسم: ليه يازينه لما يحصلك حاجه إبراهيم هينفعك

 زينه: لما بيكون ليا نفس باكل هكل غصب هيبقي كل حياتي غصب 

البطئ ليه بتعملي، في نفسك باسم: مش غصب بس تاكلي انتي كده بتموتي ب

 كده 

 زينه: الموت احسن ليا 

 باسم: كلي يازينه 

 زينه: حاضر  



 باب الشارع بيخبط

 باسم: تالقي ابويا

  ��زينه خافت الحسن يطلع ويشوفها عند باسم : عمي 

 رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل الثالث  

 باب الشارع باسم: متقلقيش انزلي واقفلي الباب وانا هنزل افتح

 زينه: ماشي يالا ياحال

زينه نزلت شقتها وروقت كل حاجه ولبست عبايه مقفولها عشان العلمات 

 اللي في جسمها متبنش

 باسم: اتفضل يابوي عامل اي 

 مصطفي: الحمدهلل بخير 

 باسم: وانتي ياامي

 ام باسم: بخير يابني مش ناوي تيجي بقي، تقعد معانا 

 تعالو اطلعوباسم؛ إن شاءهلل ياامي 

 مصطفي: اخوك فوق

 باسم: مش عارف 

 مصطفي: طيب

 مصطفي: ازيك يازينه

 زينه: الحمدهلل ياعمي ازيك يامرات عمي



طول  ؏ام باسم بقرف: الحمدهللا مفيش في مره اجي االقي وشك منور كده 

 مبهدله في نفسك

 مصطفى:ايوه يابنتي كده جوزك يبص بره

  زينه: حاضر ياعمي هبقي اظبط نفسي

 باسم: هطلع انا وابقو تعالو

 ام باسم: انا مش هقدر اطلع اقعد معانا هما شويه وهنمشي

 باسم: اقعدو معايا يومين 

 مصطفي: والشغل

 زينه: خالص اقعدو انهارده بكره روح شغلك يا عمي

 باسم: ايوه 

 أم باسم: خالص يابو باسم نقعد عشان العيال وحشوني فين إبراهيم 

 حابه هرن عليه دلوقتيزينه: نزل يشوف ص

 مصطفي: وحشتيني ياحال

 جدو وتيته وبوسي اديهم ؏زينه: سلمي 

 ام باسم: كبرتي ياحال 

 حال: انا كبيره وبطلع السلم لواحدي وبنزل 

 مصطفي: عندك كام سنه

 حال: اربع سنين ونص 



 ام باسم: ومين قالك كده

 حال: عمو باسم 

 باسم: شاطره ياحال

 زينه: عن اذنكم

 سم: اذنك معاكي يااختيام با

 زينه: اي ياابراهيم

 إبراهيم: عايزة ايه 

 زينه: عمي ومرات عمي هنا

 إبراهيم: جاين يعني  

زينه: اقولهم يعني جاين ليه ومامتك عايزة تشوفك وتعالي واه هيباته 

 انهارده

 إبراهيم: طيب جاي سالم

 يكزينه: إبراهيم هات بيبسي معاك وشويه حاجات من معاك وانا هد

 إبراهيم: إذا كان كده ماشي سالم

 زينه جابت عصير وطلعت قاعدت معاهم

 ام باسم: ومسافرتش ليه يعني وليه اخر الشهر

باسم: عادي بقي ومش هتفرق يعني واحد غيري قال هسافر صاحب الشغل 

 قال خالص بالش انت تسافر واخر الشهر في سفر يبقي اسفره



هلعب مع مين ولو سفرت هروح حال: عمو باسم مش هيسافر امال انا 

 معاك ماشي

   ��باسم: انت توامر وانا انفذ ثغنن

 زينه ضحكت وافتكرت الكلمه دي باسم كان بيقولهلها

 فالش باك

زينه: ال ياباسم مفيش جيش انا كده هقعد كتير وانا مش عايزه ابقي لغيرك 

 اي عريس ؏وكده بابا ممكن يوافق 

 وزكيش لحد غيريباسم: متخافش انا هقول لعمي ميج

 زينه: باسم انا مش هفضل مستنيا سنتين حرام بجد عشان خاطري 

 باسم: طب اعمل اي

 زينه: مترحش الجيش وانت جهز وانا جهزه نتجوز

 باسم: خالص هكلم بابا واجي اتقدملك وهشوف حكاية الجيش دي بعدين

 زينه: بجد

 باسم: انت توامر وانا انفذ ياثغنن

 باك

 زينه: اي

 : سرحانه في ايام باسم

 زينه: ال تعبانه بس شويه



 ام باسم: طيب

 إبراهيم: ازيكم 

 ام باسم: حبيبي وحشتني 

 إبراهيم: وانتي كمان ياامي  ازيك ياابوي

 مصطفي: بخير يابني كنت فين كده علي الصبح 

 إبراهيم: صاحبي رنه عليا ونزلت نقعد على القهوه

 حال لزينه: اهو مجاش صالحني 

 دلوقتي استنيزينه: هيجي 

 زينه: إبراهيم تعالي ثواني

 إبراهيم: عايزه اي قاعد مع امي وابويا

 ام باسم: قوم شوف مراتك ياواد 

 إبراهيم نفخ: حاضر

 إبراهيم: عايزه اي اخلصي

 بره في الصاله

 ام باسم: إبراهيم زي ماهو وبقي اسخم من االول 

 باسم بص البو وضحك  

 حدش بيعرف يغيره هو طبعه وحش مصطفى: ملناش دعوه ابنك كده وم

 حال: اه فعال طبعه وحش بابا بيقعد يضربني كتير



 ام باسم: عيب يا حال

حال: هو انتي كمان يا تيته ماما تقولي عيب متقوليش كده وبرضو لما اطلع 

 عند عمو باسم بيقولي عيب

 باسم: الني عيب تقولي علي بابا كده

 حال: حاضر هسكت

 ها بسبب اللي بيعملو احنا نخدها معانامصطفي: البت هتكره ابو

 باسم: بدل متقولو بطل اللي بتعمل 

 مصطفي: هو ومراته ملناش صالح بيهم

 باسم: طيب

 في االوضه

زينه: اتفضل اهي الفلوس اللي صرفتها ودول خمس تالف بتوع االسبوع 

 وابقي كلملي حد يشوف الشركه عشان الفلوس قربت تخلص

 شركه ديإبراهيم: متيجي نبيع ال

زينه: لو بعنها مش هنعرف نعيش تاني المهم حال زعالنه وبتقول مش هقعد 

معاكم تاني وممكن تفضل مع باسم وانا مش عايزه بنتي تفضل فوق وانا 

قولتلها بابا هيصالحك وقعدت تعيط مش هقولك عشان خاطري عشان 

ها عارفه انك مش بتحبني عشان خاطر بيري صالح حال انهارده البت نفسيت

 هتتعب 

 إبراهيم: وانتي تعرفي بيري منين 



زينه: انت مسجله بيري وهي بترن بس فا عادي وهي مش حاجه عيب انت 

 هتتجوزها فا عادي وانا افرح انك تتجوز واحده بتحبها 

 إبراهيم: بس مش هطلقك عشان مترحيش لحبيب القلب

كتبلك زينه: بص انا باسم مش في حساباتي خالص انا هطلق واخد حال وا

 الشركه ومش هتشوفني وال هقولك عايزه جنيه ومش هتعرف عني حاجه 

 إبراهيم: هنشوف الحوار ده بعدين 

 زينه: استنا.      اخد الشوكالته دي صالح بيها حال

 إبراهيم: ماشي حضري الكل 

 زينه: حاضر

 خرجوا 

 إبراهيم: خدي ياحال 

 حال بخوف: نعم 

 يشإبراهيم: خدي الشوكالته دي متزعل

 حال بفرح: مش زعالنه ماما قالتلي انك هتصالحني فا انا كنت متاكده

 إبراهيم: ماشي 

 ام باسم: هاتي حته بقي ياحال

 حال: ماشي

 ام باسم: ال ياحبيبتي الف هنا



باسم بص لقه زينه واقفه بعيد ولما شافت بنتها فرحانه فرحت هي كمان 

 رغم اللي هو بيعملو فيها

 باسم حال: اتفضل حته ياعمو

 باسم: ال كلي انتي انا مش بحب الشوكالته

 حال بهمس: بابا بدا يحبني 

باسم بص البراهيم وبعده بص لحال: اكيد بس متقوليش عليه حاجه وحشه 

 ماشي

 حال: ماشي 

 بعد شويه

 زينه: يال ياجماعه االكل جهز

 ام باسم: يال

 باسم: انا نازل عندي مقابله 

 ام باسم: طب كل وبعدها انزل

 اسم: مش هينفع اتاخرب

 مصطفي: المقابله مهمه

 باسم: اه هجيلكم بليل

 ام باسم: شكلنا هنفرح بيك

 باسم حب يعرف إبراهيم انه مش بيحب زينه: قريب جداا



 مصطفي: حلوه

 باسم: زي القمر هروح انا مش هينفع اتاخر عليها

 ام باسم: روح وابقي عرفني عليها

 باسم: اكيد يال مع سالمه

 سالمالجميع: 

 زينه سرحانه ومش بتاكل كتير

 ام باسم: مش بتاكلي ليه يازينه

 زينه: مفيش بس مش باكل كتير 

ام باسم: باين عليكي خاسه بس كده مش هتبقي حلوه وابني بيحب الست 

 الحلوه كده يبص بره

 زينه بصت البراهيم: حاضر هبقي اهتم بنفسي 

 ام باسم: ايوه روحي الكوافير واللبسي

 ضر يامرات عميزينه: حا

 إبراهيم: انتو هتباته هنا

 مصطفي: ال هنبات فوق مع باسم

 إبراهيم: هو انا مش ابنكم يعني

 مصطفى: ابننا طبعا لما يجي وقت النوم هنشوف

 إبراهيم: ماشي 



 فضلوا قاعدين شويه وباسم جاه وكان طالع شقته

 ام باسم: تعالي ياباسم اقعد شويه معانا

 مو عنديباسم: اي مش هتيجو تنا

 إبراهيم ببرود: ال هينامو عندي

 ام باسم: هنام هنا النهارده وابقي اجيلك انت مخصوص انام عندك

 باسم: عادي البيت كلها بيتكم اي حته تعجبكم

 ام باسم: تعالي اقعد معانا عشان هنمشي الصبح بدري عشان ابوك والشغل

 باسم: ماشي

 ام باسم: اي بقي اتعشيتو بره

 باسم: مين

 باسم: انت والمزهام 

 باسم: امال مش هنتعشا

 ام باسم: معاك صوره ليها 

باسم: ال قالتلي لما نتخطب ابقي ابعتلك صوري لكن احنا لسه مرتبطين 

 واخاف ابعت صوري تعمل بيها حاجه

 ام باسم: بنت ناس

 باسم: جداا ومحترمه بس امها وابوها ماتو وعايشه مع ناس قريب ابوها

 نه كدهمصطفي: زي عملت زي



 باسم: اه باين بس غلبانه وعلى قد حلهم 

 أم باسم: اسمها اي

 باسم: ها اسمها نور 

 ام باسم: حلو اسمها اكيد حلوه طبعا

 باسم: قمر قوي وبتهزر وتضحك 

 ام باسم: كويس اني في ناس بتهزر وتضحك

 باسم: ال هي كويسه

 مصطفي: اللي في الخير يقدمه ربنا شوف كده ونتقدم

 ال استنا اسافر وارجع نتقدمباسم: ال 

 مصطفي: اشمعنا

 باسم: كده احسن

 مصطفي: اللي انت شايفه احسن ماشي ربنا يتمم بخير 

 أم باسم: اخيرا هفرح بيك ياحبيبي

 باسم: قريب ادعيلي انتي بس

 أم باسم: ربنا معاك ويوفقك يارب

 باسم: يارب

 مصطفي: ندخل في المهم إبراهيم 

 إبراهيم: اي ياابوي



 في: زياره انهارده اني جاي اخد حالمصط

 زينه: نعم تخد مين 

 رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل الرابع  

 زينه: نعم اي  اللي بتقولو ده ياعمي

مصطفي: عادي تيجي تقعد بدل اللي بتعملو في نفسكم والبت بدات تكرها 

 ابوها

 ي زينه: هو ليه ميعدلش من نفسه بدل انا والبت كرهنا العيشه د

 إبراهيم: متحترمي نفسك 

زينه: انا محترمه. عمي انا بنتي مش هتبعد عن حض"ني وهتفضل معايا 

ده بدل متقولو اعدل من نفسك وبطل اللي بتعملو في مراتك وبنتك ولو 

مبطلش كده هطلق منه انا زهقت وانتو جاين تقعدو تكلمو عليا ومبهدلها في 

يوم بيضر"بني ولما بيجي يخد  نفسي ال انا ابنكم اللي عمل فيا كده كل

حقوقو بيخدها بق"رف بيمو"تني ليه عمري مشوفت حد بيعمل كده ف 

مراته انتي يامرات عمي  عمي بيضر"بك ال الني دي مش تربيته بس انتو 

 جيته في ده ومعرفتوش تربه

 زينه لقت قلم نزل علي وشها

تي اللي إبراهيم بشخت: اخرسي اي ق"لة اال"دب اللي انتي فيها دي ان

 محتاجه تربيها وانا اللي هوريكي

زينه: بجد انا عمري ماحد مد ايده عليا بابا عمره معملها من ساعت متزفتك 

 واتجوز وانا متبهدلها من اول يوم اتجوزت وانت تعبني يااخي طلقني



 إبراهيم: هطلقك بس مش دلوقتي

 وزك ج ؏مصطفى: بس ياابراهيم اسكت وانتي يازينه مينفعش تقولي كده 

زينه: جوزي اه المفروض جوزي يعيشني ملكه مش مبهدلني كده ومطلع 

 ميتين اهلي ومرمت بكرامتي االرض

 

  

 إبراهيم مسك زينه مش شعرها: انتي شكلك عايزه تضر"بي وانا هوريكي

 مصطفي: طب سيبها ياابراهيم 

 ابراهيم: مش هسيبها وسع كده ياابويا

امله ازاي اهدا مينفعش البت مصطفي: البت هتم"وت منك وبص بنتك ع

 تشوفكم كده

 إبراهيم زق زينه فا اتخبطت 

 اللي عملو فيا يارب يخدني ويريحني منكم كلكم ؏زينه: ربنا يسامحك 

 دخلت اوضيتها وقفلت الباب 

 حال بدموع: انت ليه بتعمل كده في ماما كل شويه تضر"بها 

 باسم: هو مش بيضر"بها هما بيهزرو

 لعبه وكده عاديأم باسم: ايوه بي

حال: انا مش صغيره بابا كل يوم بيض"رب ماما وبتقعد  تعيط ده حتي لما 



 بحض"نها بتقعد تقولي جس"مي وج.عني  اكيد بقي من اللي هو بيعملو

 إبراهيم: اسكت انتي كمان عشان مقومش احط غلي كل فيكي

 الضر.ب انت اصال وحش وانا مش بحبك بكر"هك ؏حال: عادي انا خت 

هيم قام ضرب حال وكلهم خشوها منه زينه فتحت الباب وخدت حال إبرا

 ودخلت تاني االوضه

 ام باسم: طب البت الصغيره مالها 

 إبراهيم: بتقول البوها بكر"هك

 مصطفي: من اللي بتشوفو منك يااخي البت الصغيره ذنبها اي 

 باسم في نفسه: والكبيره يعني ذنبها اي من اللي بتعملو فيها

 : هي عايزه تطلقإبراهيم

 مصطفي: والشركه والفلوس اصبر شويه

إبراهيم: قالتلي هكتبهم باسمك ومش هخد منك وال جنيه وهمشي انا وبنتي 

 ومش هتشوف وشنا

 ام باسم: البت ال هتتمرمط 

 مصطفي: هتقعدي تربيها انتي 

 أم باسم: انا مالي انا كبرت مش حمل عيال اربي

حاجه وطلقه بس كده والشركه تبقي مصطفي: طيب استنا لما تكتب كل 

 بتعتنا 



باسم: ومش فارق معاكم بنات تتمرمط كده في الجيل الز"فت اللي احنا في 

 ودول بنات

 

  

إبراهيم: ال زينه مش بنت يعني ممكن تروح الماكن تسهر وتروح اي شقه 

 مع واحد وهتلم كتير دلوقتي كل النااس بتعمل كده بعد مبتطلق

 ي قالو باسم اضايق مش الل

مصطفي: ملناش دعوه هتعمل اي المهم لما نمشي بكره خليها تكتبلك 

 الشركه دي معرفش عمك مش عامل شركات ليه 

 إبراهيم: عمال واحده وبتكسب

ام باسم: طيب بس خالص بكره ابقي اعمل كل حاجه وبعدها هات الماذون 

 وطلقها وتلم هدومه هيا والبت وتمشي بس كده 

 انا طالع انام خير ؏باسم: تصبحو 

 ام باسم: خليك 

 باسم: ال تعبان عن اذنكم

باسم طلع شقته وهو متعصب ومضايق  : ليه تعملو في البت كده وحال 

 هتتبهدل هللا يسامحكم من اللي بتعملو فيها 

 إبراهيم: افتحي عايز انام

 زينه فتحت الباب و خدت حال في حضنه



 زينه: تعالي حال ننام بره

 فين ابويا وامي نايمين في االوضه التانيه إبراهيم: هتنامي

 زينه: هنام في الصاله

 إبراهيم: غوري 

 زينه طلعت نامت في الصاله هي وحال

حال: ماما هو ليه بابا بيعمل معانا كده انا كنت عايزه اروح مع تيته بس 

 مش عايزه اسيبك تعالي نروح مع تيته

 زينه: حال اسكتي نامي يال

 روح فا بابا مش هيضر"بك هناك هنكون بعيد حال: ياماما تعالي ن

 زينه: مش هينفع انا اروح هناك انتي عايزه تروحي

 حال: ال نروح انا وانتي مش هسيبك بابا هيضر"بك كتير 

 زينه: عادي انا بس مش عايزها يضر"بك انتي تروحي مع تيته

 حال حضنت زينه: ال مش هسيبك تيجي معايا 

 زينه: خالص خليكي معايا 

 : ماشي حال

 زينه: نامي هنا وتغطي

 حال: تصبحي على خير 

 زينه: وانتي من اهله   



 زينه: يارب يابنتي حظك يطلع احسن من امك ومتتعبيش زيي

زينه قامت لمت هدومها في شطنه وهدوم حال وخدت شويه فلوس وكانت 

 كاتبه الشركه بتاعت بباها البراهيم وخدت حال ونزلت براحه 

 كتفهاحد حط ايده علي 

 .: رايحه فين

 ��زينه: هااا 

 رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل الخامس   

 .: رايحه فين

 زينه بخضه: باسم خضتني

 باسم: رايحه فين دلوقتي

زينه: انا مش هعرف اتكلم هكلمك في التلفون وهفهمك كل حآجه قبل محد 

 يشوفني

 باسم: طب اوصلك اي مكان عايزه تروحي 

 نت احسنزينه: ال اطلع ا

 باسم: ال مش هسيبك كده هاتي اشيل حال

 زينه: براحه عشان متصحاش

 خرجو بره المنطقه 

 باسم: رايحه فين طيب



زينه: بابا كان معاه شقه محدش يعرف عنها حاجه وكمان شركه دول 

 محدش يعرف عنهم حاجه الشركه اللي انتو عرفينها كتبتها با اسم إبراهيم 

 باسم: بس

ي ده غلط وبكسر وصية بابا بس اكيد شايف اللي انا فيه زينه: عارفه ان

وامك وابوك مش رحمني وال اخوك وانا والبنت تعبنا عايزه ارتاح شويه فا 

همشي ومش عايزه حد يعرف طريقي والشركه التانيه اللي مشغالها واحد 

صاحب بابا وبيبعتلي فلوس بس هصرف منها واعيش الني تعبت اديك 

 يشايف عاملين فيا ا

 باسم: انا عارفه الشركه التانيه عمي كان قايلي عليها بس نسيت خالص 

زينه: المهم دلوقتي محدش يعرف انك شوفتني وال تعرفهم مكاني باهلل عليك 

انا سمعتهم وهما بيتكلمو فا قولت اعمل انا كده بدل ماهما يعملو كده وبدل 

 مايفضل يضرب لحد ميطلقني 

 باسم: طب هتطلقي ازاي

هرفع قضيت خلق هخلي محامي بابا يبقي معايا وبس وال عايزه  زينه:

 اشوف إبراهيم تاني حتي حال مش عايزه تشوفو

 باسم: طب الشقه فين

 زينه: في المعادي

 باسم: استني هواقف تاكسي

 زينه: طب روح انت 

 باسم: ال لما اطمن عليكم االول. تاكسي...     اركبي



 نك شوفتنيزينه: باسم محدش يعرف حاجه وال ا

باسم: مش عبيط انا عشان اعمل كده انا كان نفسي تمشي من زمان بس 

 قولت هتتبهدلي بالبت

 زينه: يال الحمدهلل 

باسم: الحمدهلل اهم حاجه دلوقتي هاتي خط جديد واكسري الخط ده عشان 

 ممكن يوصلولك من الرقم 

 زينه: اوصل بس واجيب

 حال صحيت: هو احنا فين

 زينه: ا.. اصل

 سم: ريحين شقتكم الجديدهبا

 حال: بجد هو بابا مش هيبقي معانا

 زينه: ال هنبقي احنا بس

 حال: هنعيش انا وانتي وعمو باسم

 زينه: ال عمو باسم هيوصلنا وهنعيش انا وانتي بس

 حال: ليه عمو باسم عيش معانا انت حنين عليا وبتحبني تعالي عيش معانا

 لتاني اسال عليكمباسم: مش هينفع بس انا هاجي للوقت ل

حال: بس متتاخرش تيجي تقعد معايا ولما تجيب النونو اللي قولتلي عليها 

 نلعب انا وهي



 ��باسم بضحك: حاضر 

 زينه: نونو اي

 حال: اصل عمو باسم هيتجوز ويجيب نونه نلعب انا وهي

 زينه: اه إن شاءهلل ونخدها منه بقي مدام انتي عايزه نونو

 ا يسهل الحالباسم: ان شاءهلل بس ربن

 خير و تفرحنا بيك ؏زينه: إن شاءهلل خير وكل حاجه تتيسر 

 باسم: إن شآء هللا 

 زينه: على جنب هنا يسطاا

 باسم: هنا البيت

 زينه: اه

باسم: طب اطلعي وانا هجيب شوية حاجات للبيت عشان متنزليش عشان 

 المنطقه غريبه عنك

 زينه: متتعبش نفسك هنزل اجيب عادي 

 ا مش عايزاك تنزلي المنطقه غريبه عنك باسم: وان

 زينه: حاضر ياباسم الدور التالت الشقه واركب االسنسير

 باسم: ماشي براحه وانتو طالعين

 زينه: ماشي 

 باسم راح يجيب حاجات وزينه طلعت الشقه



 حال: هللا ياماما الشقه جميله اووي

 زينه: دي شقة جدو هللا يرحمه

 ليهحال: وانتي حطه المفرش كده 

 زينه: كنت حطها عشان الشقه متتبهدلش هنشيلو ونروق الشقه دلوقتى 

 حال: اساعدك

 زينه: ال ياحبيبت ماما خشي نامي وانا هروق الشقه

 حال: ماشي باي 

زينه  شالت الفرش وروقت الشقه ودخلت االوضه تحط هدومهم وكانت 

 صورت باباها موجوده

كتير من فلوسك والشركه زينه: وحشتني يااحبيبي معلش ضيعت حاجات 

بس اكيد هكبر الشركه التانيه وهخليها اكبر شركه بس انت شايف إبراهيم 

وعمي ومراته عاملين فيا اي متمرمطه نفسي ارتاح عارف لو مكنش معايا 

 حال وكنت لواحدي كنت موت نفسي وجتلك عشان وحشتني

 الباب خبط مسحت دموعها وفتحت الباب

 زينه: اتفضل ياباسم 

م: اتفضلي دي كل الحاجه اللي ممكن تعوزي حاجات للتالجه وغسوالت باس

 للمطبخ والحمام وده الخط

زينه: انا مش عارفه اقولك اي بجد كده كتير ومعلش مش هقدر اقبل كل ده 

 من غير مدفع الفلوس



 باسم: ال انا مش هخد فلوس واعتبري دي حاجه كده اني جاي ازورك 

فلوس دي وانا معايا مش هقولك ال الني معايا زينه: كده كتير وحرام كل ال

 وهللا

 باسم: خليها االيام جايه كتير وهتبقي عايزه تجيبي حاجات

 زينه: ده احنا هنقعد سنه في االكل ده انت جايب بزياده 

 باسم: خليهم مش هيخسرو في البيت

 زينه: هدخلهم تشرب اي

 باسم: مش الزم فين حال

 اي زينه: حال نامت قول بقي تشرب

 باسم: قهوه

 زينه: حاضر ثواني وتبقي عندك

 زينه دخلت الحاجه المطبخ وعملت قهوه لباسم

 زينه: اتفضل القهوه

 باسم: شكرا 

 ايه  ؏زينه: العفو 

 باسم: هاتي تلفونك اعملك الخط

 زينه: حاضر ثواني

 زينه: اتفضل



 باسم: هتخدي ارقام من تلفونك

 ماسك الشركه زينه: اه رقم المحامي وصاحب بابا اللي

 باسم: ماشي

 زينه: خايفه اووي ياباسم من إبراهيم 

 باسم: ال متخافيش مدام كتابتي ليه كل حاجه هيسكت

 زينه: وعمي

باسم:  ممكن ال عشان حال وكده وهيبقي عايز يعرف انتي فين وكده بس 

 هو شهر وهيسكتو

 زينه: طيب اوعا حد يعرف اني هنا ولو جيت وكده ابقي خلي بالك حد

 يمشي وراك ويعرف انا فين

 باسم: ممكن فتره كده معرفش اجي بس هطمن عليكي في التلفون 

 زينه: ماشي تمام اشرب القهوه هتبرد 

 باسم: اتفضلي تلفونك

 زينه: متشكره

 باسم: لسه فاكره قهوتي

 ��زينه: اه فكرها 

 باسم: بس بتعملهالي غير اي حد

 زينه: يعني وحش 



 لوحيدة اللي بتعملهلي مظبوط بظبط باسم: ال بالعكس انتي ا

زينه: اه انا كنت بعملها االول زياده وكنت بتشربها بالعافيه عشان 

 متزعلنيش

باسم: ايوه فعال وبعدها واقفت معاكي وقولتلك بتتعمل ازاي مظبوط وازاي 

 ساده وزياده

 زينه: ايوه فعال

 نت فينباسم: اه   يال انا همشي عشان هما شويه وهيصحو وهيقولولي ك

زينه: ماشي ولما تبقي بعيد عنهم كلم حال عشان متزهقش الني متعوده 

 عليكك

 باسم : عنيا حاضر حط ايده على كتف زينه: خلي بالك من نفسك

 زينه اترعشت: حاضر

 باسم: انا اسف مكنتش اعرف انك متعوره نسيت

 زينه: واليهمك خلي بالك انت كمان من نفسك

 ل شويه باسم: حاضر طمنيني عليكي ك

 زينه: حاضر

 باسم: باي

 زينه: باي باي

 زينه دخلت االوضه وكملت ترويق وخلصت ونامت شويه جنب حال



 باسم وصل البيت بسرعه قبل محد يصحها وطلع شقته ونام

 إبراهيم صحي ودخل الحمام غسل وشه وطلع ملقاش زينه وال حال

 إبراهيم: راحوا فين دول

 دور عليهم في البيت ملقهمش

 هيم: امي  يامهإبرا

 أم باسم: في اي

 إبراهيم: زينه فين وحال

 ام باسم: مانايمين

 إبراهيم: محدش في البيت

 ام باسم: مصطفى  ياراجل قوم

 مصطفى: نعم

 ام باسم: مرات ابنك وبنت ابنك مش في البيت

 مصطفى: ازاي 

 أم باسم: طفشت

 إبراهيم: سايبها ورقها اهي 

 أم باسم: فيها اي

ول انا كتبتلك الشركه باسمك وفي فلوس في البيت بس مدورش إبراهيم: بتق

 عليا 



 أم باسم: الكالم ده حقيقي

 إبراهيم: اه العقد اهو

 أم باسم: طب حال هتبهدل يالهوي وهتروح فين

 إبراهيم: معرفش

 أم باسم: رايح فين

 إبراهيم: ابنك عارف هي فين

 ام باسم: ابني مين

 إبراهيم: بأسم 

 يال هيموته بعضام باسم: قوم الع

 ام باسم و مصطفى طلعو

 إبراهيم: افتح ياباسم هتفتح وال اكسر الباب

 باسم فاتح: في اي اي الدوشه دي

 إبراهيم: فين هي قول وديتها فين

 باسم: هي مين

 أم باسم: زينه مشيت هي وحال 

 ��باسم : ايييي

 رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل السادس 

 ازايباسم: اييي ده امتي و



 إبراهيم: يعني انت متعرفش مكانه هو انت اللي مهربها عشان تتجوزها

 ام باسم: اي اللي بتقولو ده اخوك اكيد مش هيعمل كده

 باسم: انا معرفش انا لسه صاحي وطالع قبل متنامو ومعرفش حاجه من دي 

إبراهيم: لو مفكر انك مهربها عشان تتجوزها تبقي غبي تخد واحده كانت 

 اخوك ههههه في حض*ن 

 

  

باسم:  واخويا وس*خ عشان بيعامل مراته كده بس انا مش هبص لمرات 

 اخويا النها مراتك

 أم باسم؛ هي خالص عملت اللي احنا عايزينه ومشيت

 باسم: طب والبت الصغيره

 أم باسم: انا كنت هخليها معايا واربيها بس هي اللي خدتها

 باسم: انا هدور عليهم 

 يهم ليهإبراهيم: ودور عل

 باسم: تصالحها وتكون كويس حتي لو مش عشانها عشان البت

إبراهيم: وال اصالح وال انيل انا كنت عايز اخلص منها وكنت عايز الشركه 

 وخالص مش عايز حاجه تاني وهتجوز

 أم باسم: تتجوز مين وانت مش هطلق زينه 



 إبراهيم: هطلقها وانا معرفش هي فين 

 باسم: وبنتك هتسيبها

 هيم: عادي انا هتجوز وهي حره بي بنتها  إبرا

 باسم: انا كنت هدور عليها عشانك بس براحتك

 مصطفي: دور عليها عشان البت حرام تبهدل انا هخدها واعيشها معايا  

 باسم: حاضر هدور عليهم بس انتو متعرفوش اي مكان تكون ممكن راحته

 إبراهيم: معرفش حاجه هي مكنتش بتروح اي حته

 ن عليها استنوباسم: هر

 إبراهيم: رنيت مش بترد

باسم: اه ده مقفول عارف لو كانت فاتحه تلفونها كان ممكن اعرف هي فين 

 من خالل التلفون

 إبراهيم: تالقي غيرت رقمها عادي خالص لقيتها ادي حال البوك انا نازل

 

  

باسم: عجبكم كده البت مشيت هي دي االمانه اللي عمي وصاك عليها 

 ك ضيعتها من

 

  



أم باسم: اهم حاجه دور على حال البت هتبهدل في الشوارع وهي الكبيره 

 مفكرتش قبل متمشي انها هتبهدل معاها طفله في الشارع

 باسم: انتو اللي عمالتو كده ويارب اعطال في طريقهم واعرف مكانهم فين

 أم باسم: ماشي يال ياحاج نمشي

 باسم: خليكم قاعدين 

 شغل   أم بأسم : ابوك وراها

 باسم: ماشي 

 مصطفى: دور عليهم ماشي 

 بأسم: حاضر خير ان شاءهللا 

 مصطفى: مع السالمه 

 بأسم: سالم 

 بأسم: الو اي زينه

 زينه: اي يابأسم حصل حاجه 

بأسم: اهو هما بس خايفين على حال والبهدله وكده وبيقولو دور عليهم قولت 

 حاضر

 زينه: وابراهيم

ا وكان فاكر اني مخبيكي وكده بس خالص سكت بأسم: ابراهيم قلب الدني

 الني دلوقتي معاها الشركه وفلوس عايز اي تاني 



 زينه: صح وجودي معاها مش هيبقي فارق

بأسم: اممم انا حتي قولتلو رنه عليها هات رقمها واعرف فين مكانها قالو 

 رقمها مقفول

لمت زينه: طيب ماشي حاول متجيش لحد بس مالدنيا تهدها حتي انا ك

 المحامي وهو هيعمل كل حاجه ويطلقني منه

 حال  ؏نفسك و ؏بأسم: طب كويس خلي بالك 

 زينه: حاضر باي باي

 بأسم: باي

 حال: عمو بأسم هيجي

 زينه: ال مش هيعرف عشان بابا عايز يجي يخدك 

 حال: ال متسبنيش انا مش عاوزه اروح معاها

 زينه: حاضر 

 بيري: اي يابيبي عامل اي

 الحمدهلل وحشتيني إبراهيم: 

 بيري: وانت كمان اي  عملت اي مع مراتك

 إبراهيم: تفشت 

 بيري: والشركه

إبراهيم: كتبت كل حاجه باسمي بس ابويا وامي عايزين حال ولو جات 



 هتبقي مصرفه كتير عليا

 بيري: ال فكك وال دور

 إبراهيم: مش انا اللي هدور بأسم هيدور واكيد هيجبهم

ش دعوه انا مش عايز بنات والبت تفضل معايا انا عايز بيري: قولو انا ملي

 اشوف حالي

 إبراهيم: هعمل كده فعال 

 بيري: طب اي مش هنتجوز

 إبراهيم: ما احنا متجوزين

 بيري: ال جواز رسمي

 إبراهيم: اطلق بس زينه ونتجوز

 بيري: ومستني اي طلقها

 إبراهيم: حاضر متيجي نسهر عندك انهارده

 بيري: ال بالش 

 راهيم: ليه إب

بيري: اصل الناس بدات تبصلي بصات مش كويسه وكمان صحبتي بتبات 

 معايا

 إبراهيم: يابخت صحبتك

 بيري: هانت بس هنقعد عندك في الشقه 



 إبراهيم: صبرك عليا اطلقها واعملك كل حاجه ودلوقتي الشركه بقت باسمي 

 بيري: هتبعها

الموظفين مشغلنها وانا إبراهيم: ال عشان تدخلي فلوس ونعرف نصرف هما 

 اخد الفلوس ونصرف ياحبيبتي

 بيري: طب عايزه اجيب شويه حاجات

 إبراهيم: انا مش عامل حسابي دلوقتي بس هبقي اعمل حسابي المره الجايه

 بيري: ماشي 

 بأسم: ازيك ياامي

 ام بأسم: لقيتهم

 بأسم: ال وسالت في اي مكان تكون فيها ملقتهاش

 أم بأسم: هنعمل اي

: بقولك اي انا سايب شغلي عشان ادور وابنك عايش حياته انا عايز بأسم

 اسافر واشوف شغلي

 مصطفي: سافر ياابني وشوف شغلك 

 أم بأسم: طب والبت

مصطفى: هنعمل اي هنسيب شغلنا ومحدش فاضي وهي اكيد هتشوف 

 دنيتها احنا كمان نشوف دنيتنا بقي

 أم بأسم: اللي انت شايفه



 مصطفى: ماشي 

 انا هسافر انهارده الفجر بأسم: 

 مصطفى: ربنا معاك ياابني هو فين إبراهيم

 بأسم: هيكون فين اكيد مع البت اللي بيلف معاها دي

 مصطفي: بيري بيقول اتجوزها

 بأسم: امتي

 أم بأسم: متجوزين ُعرفي  

 ��بأسم: ُعرفي  

 رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل السابع  

 ��بأسم: ُعرفي

 مصطفى: اه 

 أسم: من امتي ب

 مصطفى: دخل علي سنه

 بأسم: وزينه مكنتش تعرف

 مصطفي: ال 

 بأسم: وهيعمل اي

 مصطفي: هيتجوزها رسمي وخالص 



بأسم: اممم ماشي  انا هروح اريح شويه والم هدومي واروح لصاحب 

 الشغل عشان اخلص الورق واسافر

 مصطفي: خلي بالك من نفسك 

 بأسم؛ حاضر عن اذنكم 

 السالمه أم بأسم: مع

 بأسم روح بيتو قابل إبراهيم 

 إبراهيم: لقيت حال

بأسم: ال ملقتهاش وتعبتالصراحه والمدير عايزني اسافر فا دور عليهم انت 

 بقي 

إبراهيم: خالص مش انت دورت وملقتهمش خالص بقي هنسيب شغلنا 

 ونقعد ندور روح شوف شغلك وسافر

 بأسم: هتتجوز امتي

 إبراهيم: مين قالك

 بابا قالي انك هتتجوز  قريب وهتتجوز بيريبأسم: 

إبراهيم: ايوه انا بحبها من زمان واحنا صغيرين وانا اتجوزت زينه عشان 

 ابوك بس واهي طفشت احسن اشوف حالي بقي 

 بأسم بابتسامة: مبروك 

 إبراهيم: عقبالك هتتجوز امتي  نور

 بأسم: لما ارجع انشاء هللا 



 ايح مشوار إبراهيم: هطلع انا اغير عشان ر

 بأسم: اتفضل

بأسم كان مضايق من اللي إبراهيم بيعملو طلع شقته وفضل قاعد بعدها قام 

 حضر شنطته عشان يسافر

بأسم: الوو ازيك يافندم... اه محضر نفسي الفجر هسافر... متقلقش مش 

 هرجع اقولك ال دي مامورتي وهسافر وهتنجح إن شاءهلل  مع السالمه

 بأسم غير هدومه ونزل 

 زينه: حال يال عشان تاكلي  

 حال: انا مش جعانه بطني وجعني 

 زينه: كلي وهي هتخف 

 حال: وجعني يامامي اوي

 زينه: مش هعرف اسيبك وانزل 

 حال: انا تعبانه

 زينه: خالص انا هلبس وانزل اجيبلك حاجه من الصيدليه

 حال: بسرعه

 زينه دخلت غيرت هدومها

 طول زينه: متفتحيش لحد انا هاجي علي

 حال: حاضر



 زينه فتحت الباب ونزلها: انت جيت

 ...: اه رايحه فين 

 زينه: حال بطنها تعباها اوي يا بأسم نزلها اجبلها حاجه من الصيدليه

 بأسم: خليكي انا هجبلها 

 زينه: ماشي 

 زينه دخلت حال: اهدي عمو بأسم جاه وراح يجبلك عالج

 حال: ماشي 

 اني جنب حالزينه قامت غيرت هدومها وراحت ت

 حال: بطني وجعني

 زينه: معلش استحملي شويه هو ممكن تكون ختي برد

 الباب خبط 

 زينه: عمو جاه اهو

 زينه: اتفضل 

 بأسم: ده دواء حلو خليه تخدو

 زينه: اتفضل طيب هيا في االوضه 

 بأسم: اي يا روحي مالك

 حال: بطني وجعاني

 دي الدواء هتبقي كويسهبأسم قعد جنبها وخدها في حضنه: هتبقي كويسه خ



 زينه: يال خدي اهو 

 بأسم: بالشفاء إن شاءهلل 

 حال: طعمه وحش 

 بأسم: معلش بس هتبقي كويسه

 زينه: متشكر جدا يا بأسم مش عارفه اقولك اي 

 بأسم: وال اي حاجه كويس اني جيت عشان متسبيش حال لوحدها 

 حال: وحشتني ياعمو

 بأسم: وانتي وحشاني جدا 

 سالك عليا حال: بابا

 بأسم: هاا اه وقعد يدور عليكي 

 حال: بس انا مش هرجع 

 بأسم: وانا مش هخليكي ترجعي تاني

 حال: ماما انا جعانه 

 زينه: يال االكل محطوط على السفر يال يا بأسم 

 بأسم: ال وهللا مش جعان 

 حال: لو مكلتش مش هاكل

 بأسم: ههههه اي االهتمام ده يا حال

 ��انتو بتحبه بعض في السر وال ايي زينه: بتهتم بيك 



 حال: انا بحب عمو بأسم عشان بيخاف عليا ومش بيخليني اعيط

 زينه: ده الحب ده انا هقول لخطيبت عمو بأسم تضربك عشان بتقولي بحبه

 بأسم: محدش يقدر ده انا ازعل اي حد يزعل حال 

 حال: هيييي حبيبي ياعمو بأسم 

 ان تاكلوازينه: طب يال االكل برد يال عش

 حال: يال بينااا

 بأسم: فوقتي دلوقتي 

 حال: اه

 راحوا كلوا

إبراهيم: خالص هانت المحامي بتاع ابوها كلمني وقالي  انها عايز تطلق 

 بدل مترفع قضيه بس خالص انا معانا الشركه مش عايز حاجه تاني 

 بيري:وهنتجوز.

 إبراهيم:اصبري وهنتجوز وهللا بظبط الدنيا عشانك.

: إبراهيم ياريت بسرعه انت كنت مستني تخلص واهو خلصت منها بيري

 يبقي نتجوز عشان الشقه هتخد مني

 إبراهيم:مخافيش اسرع وقت هنتجوز واعملك احلي الفرح 

 بيري: لما نشوف ياابراهيم

 إبراهيم: هتشوف 



 بيري بإبتسامة: ماشي 

 بأسم: زينه

 زينه: نعم

 بأسم: انا مسافر انهارده

 فين زينه: هتسافر

 بأسم: هتكون فين سينا

 زينه: امتي

 بأسم: انهارده بليل

 زينه: تروح وتيجي بسالمه 

بأسم: يارب هما بكتير اسبوع بس متقوليش لحال قوليها اني مش هعرف 

 اجي قوليلها مش هعرف اجي عشان ابوها

 زينه: حاضر هقولها كده

 طول  ؏بأسم: خلي بالكم من نفسكم وانا مش هطول وهاجي 

 خير يارب ؏ماشي ربنا معاك وتعدي الماموريه  زينه:

 بأسم: يارب انا همشي بقي ولما حال تصحها بوسهالي

 زينه بابتسامة خفيفه: حاضر

 بأسم: مع السالمه

 زينه: سالم



زينه دخلت اوضيتها ليه ياباسم هتسبنا وانا معرفش حد غيرك ومحدش 

افرهم دول ده واقف جنبي غيرك ومش عارفه اعمل اي في االيام اللي هتس

 انت أقرب حد ليا يارب يروح ويرجع بسالمه

 وعدت اياام

 إبراهيم: اه ياحبيبتي اطلقنا المحامي خد ورقت الطلق 

 بيري: هنتجوز امتي

 إبراهيم: هظبط بقي الشقه ونجيب عفش بدل القديم ده

 بيري: ماشي بس مطولش عشان كام يوم وهترمي في الشارع

تبقي تمام وخدي دول عشر تالف جنيه هاتي إبراهيم: متخافيش كل حاجه ه

 اللي نقصك

 بيري حض"نته: بجد مش عارفه اقولك ايه 

 إبراهيم: وال حاجه

 باسم: الحمدهللا عدت علي خير يا مقدم جاسر

 جاسر: الحمدهلل ومحمد دلوقتي عامل اي

 بأسم: ال الرصاصه جات بعيد عن قلبه والحمدهللا انها جات على قد كده 

 دهلل جاسر: الحم

 بأسم: هرجع انا بقي القاهره عشان اهلي اطمنهم عليا 

 جاسر: اتفضل 



 بأسم: عن اذن حضرتك 

 حال: عايزه اروح المدرسه صحابي وحشوني

زينه: حاضر هسال هنا في مدرسه لغات وال ال وادخلك هنا عشان مش 

 هنرجع هناك وابقي اتصاحبي علي ناس تاني

  حال: ماشي مامي بس انا عايزه اخرج

 زينه: حاضر بكره هخرجك اوك

 حال: اوك هو بابا مش هنشوفو

 زينه: عايزه تشوفي

 حال: خايفه يزعقلي بس هو وحشني اووي

زينه: بس انا مش همنعك من حاجه وقت متحبي تشوفي بابا انا هقول لعمو 

 يوديكي وتيجي 

 حال: ماشي هو عمو هيجي امتي

 زينه: كلمته قالي ممكن اجي انهارده معرفش  

 حال: رني عليها

 زينه: ماشي 

 بأسم: الوو

 حال: كل ده مشوفكش وحشتني يااخي

 بأسم: جاي اهو وعندي ليكي مفاجأة 



 حال: مفاجأة اي

 بأسم: البسهُ واجهزو نخرج انهارده

 زينه: بأسم الوقت اتاخر خليها يوم تاني

 بأسم: ال اجهزو بس ويال وبالش كالم كتير

 زينه: يا بأسم... 

 ازينه انت ماشيه مع راجل يال اجهزوبأسم: يال ي

 زينه: حاضر باي

 زينه وحال غيرو وزينه حطت حاجات بسيطه من الميكاب

 باسم رن

 : يال انا تحت البيت

 زينه: حاضر نازلين

 نزلوا 

 زينه: اي ده يا بأسم 

 رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل الثامن 

 زينه: اي ده يا بأسم 

 بأسم: اي 

 عربيه امتي زينه: انت جبت

 بأسم: عادي كنت محوش كده وجبتها حلوه 



 زينه: جميله ربنا يرزقك يارب

 بأسم: وطبعا انا قولت الزم حال تبقي اول واحده تركبه

 حال: جميله اووي 

 بأسم: يال اركبه

 حال: هتودينا فين

 بأسم: عايزه تروحي فين

 حال: اروح المالهي

 12زينه: مالهي اي الساعه 

 ا: انا عايزه اروح المالهي  حال ربعت اديه

 بأسم: ال ال خالص انا هوديكي

 زينه: بأسم بالش مالهي انهارده خليها يوم تاني

 بأسم: مقدرش ازعل حال وخالص يازينه هما حبه ونروح

زينه: طيب هعديها المرادي بس بالش كل حاجه تقولها ماشي كده البت 

 هتسوق فيه

 جتش من المراديبأسم: حاضر بس هي يعني مش بتخرج فا م

 زينه: ماشي 

 وصلوا المالهي ودخلوا وحال فضلت تلعب كتير

 إبراهيم: اي يروحي برن عليكي كتير مش بتردي



 بيري: الحقني يا إبراهيم انا هترمي في الشارع

 إبراهيم: في اي 

بيري: صاحب البيت باع البيت لحد تاني وبيقولي خالص مدد االيجار 

 مقعدك شهر بحالو تانيخلصت كفايه عليكي كده انا 

 إبراهيم: انتي فين دلوقتي

 بيري:في البيت 

 إبراهيم: انا جايه دلوقتي متقلقيش

 بيري:بسرعه

 إبراهيم:حاضر باي

 إبراهيم نزل وصل عند بيري 

 إبراهيم: اهدي 

 بيري: هترمي في الشارع الحقني

 إبراهيم: مفيش حاجه من دي هتحصل متخافيش بيتك موجود

 فين خالص ياابراهيم الشقه هيخدوهابيري: بيتي هو 

 إبراهيم: وشقتي ما هيا هتبقي شقتك

 بيري: بس احنا لسه متجوزناش هتقول الهلك اي وانت هتقعد فين

إبراهيم: متقلقيش هما عرفين اني كنت مجوزك وانا ممكن اقعد عند ابويا 

 لحد معاد الفرح



 بيري: مش هينفع

 إبراهيم: ال هينفع ويال جهزي نفسك

 : الشنطه جاهزه هلبس بسرعهبيري

 إبراهيم: هاتي الشنطه انزلها والبسي وانزلي مستنيكي تحت في العربيه

 بيري: ماشي 

 إبراهيم نزل وبيري غيرت ونزلت 

 إبراهيم: يال 

 بيري: يال

 وصلوا البيت ودخلت الشقه

 بيري: ذوق زينه بلدي اووي

 إبراهيم: مش هي اللي مختاره دي امي

 بيري: ذوقه بلدي 

إبراهيم: عادي هنغيرها دلوقتي ادخلي ارتاحي وانا همشي وهشوف بأسم لو 

 كده ممكن اخد المفتاح اقعد فوق عشان لو احتاجتي حاجه

 بيري بدلع: هتمشي

 إبراهيم: اه

 بيري بدلع: هتروح فين

 إبراهيم: هروح البيت



 بيري: ماتخليك قاعد معايا شويه

 إبراهيم: مش هتبقي مضايقه

 انت وحشتني وبقالي كتير مقعدتش معاكبيري: ال اصل 

 إبراهيم: طب هعمل مكالمه وجاي ثواني

 بيري: طيب عقبال مغير هدومي

 إبراهيم: ماشي

 إبراهيم بصوت واطي: كده تمام 

 الشخص: اه تمام صاحب البيت سكت وكل حاجه تمام

 إبراهيم: طب كويس اوعي يقول اني انا اللي خليته يمشيها

يته قولت لو هي عرفت اني احنا عمالنا كده اترحم الشخص: ال ما انا هد

 علي عيالك

 إبراهيم: شاطر الفلوس بكره هتوصل

 الشخص: ماشي يافندم مع السالمه

 بيري: كل ده بتتكلم في التلفون 

 إبراهيم: بتكلم في شغل

 بيري: طيب 

 إبراهيم: مش جعانه

 بيري: ال جعانه



 إبراهيم: تحبي تاكلي اي

 ��ره زي بتوع زمان بيري: انا عايزه سه

 إبراهيم : معندكيش مانع

 بيري: هو انا موحشتكش وال اي ياهيما

 طول  ؏ابراهيم: انت وحشاني 

 بيري حض"نت إبراهيم: انت كمان وحشتني اووي

 زينه: بأسم عايزه اشوف مدرسه لغات تكون جنب البيت عشان حال

 بأسم: طب استني شويه

زهقانه وعايزه تنزل زهقت من  زينه: بالش اضيع عليها سنه وكمان هي

 البيت

 بأسم: حاضر هشوف هدور حاضر يال نروح

 زينه: اه يال اي ده فين حال

 بأسم: هي مش كانت واقفه هنا

 زينه بخوف: ايوه راحت فين

 بأسم: اهدي هدور عليها خليكي هنا

 زينه بدموع: بأسم شوفلي بنتي ونبي

 ن هما كانه قاعدينبأسم فضل يدور حال وبعدها لقها بتلعب بعيد ع 

 بأسم: انتي جيتي هنا ليه



 حال: بلعب 

 بأسم: مش تلعبي قدامنا كده قلقتيني عليكي

 حال: انا اسفه

 بأسم: طب يال نرجع لماما 

 حال: انا عايزه ايس كريم 

 بأسم: طب تعالي 

 زينه: كده يا حال تسبيني وتمشي 

 حال: انا اسفه يا مامي بس كنت بلعب

 تلعبي قصدنازينه: متبعديش كنت 

 بأسم: خالص يا زينه كويس اني لقنها

 زينه: الحمدهلل يال نروح كفايه كده 

 بأسم: ماشي يال

 بأسم: حال نامت

 زينه: اول مره تسهر كده

 بأسم: اها.يال وصلنا

 زينه: مش عارفه اقولك ايه علي الخروجه الحلوه دي

 بأسم: وال حاجه.سيبي حال انا هشيلها

 زينه: براحه  



 حال نامت في اوضيتهاطلعو و

 زينه: اتفضل قهوتك

 بأسم: الزم تتعبي نفسك

 زينه: وال تعب وال حاجه 

 بأسم: امم   عرفتي اني إبراهيم هيتجوز

 زينه: انا عارفه انه اول منطلق هيتجوز بيري

 بأسم: اه هيتجوز بيري هو انتي كنتي تعرفي انهم كانه متجوزين ُعرفي

 هو كان بيقولي ال وانتي مالك زينه: بجد انا كنت بحس بكده بس

 بأسم: ال انا عرفت قبل مسافر من امي

 زينه: اه ربنا يهنيهم

 باسم: هو انتي مش زعالنه

زينه: ال لو كنت بحبه كنت هزعل. لكن انا مكنت بحب إبراهيم واالكبر انه 

كان بيعملني وحش يعني مفيش حاجه حلوه ازعل عليها مع إبراهيم وبجد 

 هفرح انه هيتجوز 

 بأسم: اول مره اشوف حد كده انه متزعلش علي جوزها انه هيتجوز 

 زينه: هو طليقي

 بأسم: اطلقته

زينه: اه المحامي عمل كل حاجه  وانا بقولك لو إبراهيم كان بيعملني حلو 



 كنت هزعل لكن إبراهيم بيضربني كل شويه كرهني في حاجه اسمها جواز

 اللي اخويا عملو فيكي بأسم: ربنا يعوضك بواحد كويس وينسيكي كل

 زينه: إن شاءهلل  وانت مقربتش 

 بأسم: مقربتش اي

 زينه: تتجوز وتفرحنا بيك

 بأسم: هاا إن شاءهلل  إن شاءهلل 

 زينه: هو انتو متخانقين وال اي

 بأسم: انا ومين

 زينه: انت وحبيبتك

 بأسم: حبيبتي

 زينه: اسمها نور باين

ه يا زينه انا مش مرتبط انا كنت بأسم: هاا اه     سكت شويه: مفيش حاج

 بقول كده عشان امي وابوي يسكتو من الكالم وامتي وكده

 زينه: اه بس انت قولتلهم لما ارجع من السفر هتعمل ايه بقي

 بأسم: عادي هقولهم اتخنقنا ومتفقناش مع بعض بس كده

 زينه: إن شاءهلل خير ويبعتلك بنت الحالل يارب

 بقي عايزه حاجه  بأسم: إن شاءهلل  انا همشي

 زينه: ال سالمتك بس شوفلي موضوع بتاع المدرسه 



 بأسم: ماشي باي

 زينه: باي

 بأسم نزل ركب عربيته وفضل يلف بيها شويه وبعد كده روح

 إبراهيم: ازيك يا بأسم 

 بأسم: الحمدهلل انت عامل ايه 

 إبراهيم: تمام المهم انا عايز اقعد معاك في شقتك كام يوم

 هنا وتحت واحد  بأسم: تنور

إبراهيم: معلش بقي عشان بيري سابت شقتها وكمان خالص كام يوم 

 وهنتجوز فا قولت تيجي تقعد هنا

 بأسم: معنديش مانع عادي بس هو مش انتو متجوزين

 إبراهيم: عرفت منين

 بأسم: عادي عرفت 

إبراهيم: اه بس برضو مش هينفع تكون مضايق بوجودي عشان مش 

 متجوزين رسمي

 م: البيت بيتك عادي ودي نسخه من المفتاح عشان لو انا مش موجودبأس

 إبراهيم: ماشي عرفت انك جبت عربيه

 بأسم: اه جبتها الحمدهلل 

 إبراهيم: مبروك عليك هتتجوز امتي متيجي نتجوز مع بعض



 بأسم: ال اصل انا ونور متفقناش مع بعض وسبنا بعض

 إبراهيم: ليه كده 

 كل حاجه نصيب بأسم: اهو بقي هنعمل اي

 إبراهيم: بقالنا كتير مقعدناش كده مع بعض واتكلمنا

 بأسم: انت اللي كنت واخد جنب مني ومش بتتكلم معايا 

 إبراهيم: متزعلش بقي شيطان دخل بينا

 بأسم: انت عارف اني مش بزعل منك فا عادي بقي خالص 

 إبراهيم: ماشي

 بأسم: المهم كلت وال اجبلك عشا  

 نا كلت مش جعان هدخل بس انام عشان رايح بكره الشغل إبراهيم: ال ا

 بأسم: الشركه شغاله

 إبراهيم: وهللا مش اووي بقت بتصفي خالص

 بأسم: ربنا يستر دي اللي فاتحلك بيتك كبره بقا 

 إبراهيم: إن شاءهلل يال تصبح على خير 

 باسم: وانت من اهله

 زينه قاعده قدام التلفزيون جاتلها رساله  

 بارت خلص ياترا مين بعتلها الرسالهكده ال

 رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل التاسع  



 زينه قاعده قدام التلفزيون جاتلها رساله على الواتس اب 

 الرساله) اهال بي حضرتك نورتي العماره كلها

 زينه بستغراب: مين حضرتك

 .....: انا واحد جارك كده وبشوفك كتير بس قولت اكلمك بنفسي

 ه: جبت رقمي منينزين

 ......: مش كل حاجه الزم تعرفيها

 زينه عمالت بلوك ودخلت تنام

 عدها ايام وجاه معاد فرح إبراهيم وبيري

 إبراهيم: يال ياباسم تعالي معايا نروح نجيب بيري

 باسم: روح انت انا هستنا الناس وكده واظبط كام حاجه في القاعه 

 إبراهيم: ماشي باي

 باسم: باي

 نهعند زي

 حال: عمو باسم بطل يجي بقاله كتير وال حتي رن علينا

زينه: فعال ده بقاله كتير اوي من ساعت مدخلك المدرسه بس مش هينفع 

 ارن افرض ابوكي معاه او حد من هناك

 حال: هو بابا مش هيسال علينا 

زينه بحزن على بنتها: هو ساعت بيسال عليكي بس عمو باسم بيقولو 



 انتي وحشتي بابا جداامعرفش وبيقول اني 

 حال: هو مش اللي بيكدب بيروح النار

 زينه: اه

حال: يبقي بالش تكديبي يامامي بابي مش بيسال عليا انا كبيره وعارفه كل 

حاجه. كملت بدموع: بابي بيكرهني ومش بيحبني وهيتجوز وهيجيب بيبي 

 ��تاني وهيحبه اكتر مني

 زينه: انتي عرفتي منين انه هيتجوز

موع: علي الفيسبوك هيتجوز كمان انهارده هو لي بيكرهني انا بحبه حال بد

 نفسي يحبني زي مابحبه انا بكره نفسي اوي

 زينه بحزن: ليه ياحال 

حال: عشان انا وحشه الني بابا مش بيحبني انا تعبت نفسي ابقي زي 

 صحابي ابوهم بيحب عيالهم

 زينه عيونه لمعت بدموع: اهدي طيب ياخالص

 اخله اوضتيحال: انا د

 زينه دخلت هيا كمان اوضيتها وعيطت

زينه: انا اللي غلطانه اني اتجوزت إبراهيم البت كرهت نفسها بسببه واللى 

 هو عملو فيها هللا يسامحك ياابراهيم

 فون زينه رن من رقم غريب مسحت دموعه وردت

 زينه: الو 



 ...؟ عامله اي

 زينه: مين معايا

 ك ....: هو انتي ليه عملتي بلو

 زينه: هو انت عايز اي

......: عادي نبقي اصدقاء علي فكره بنوتك عسل اووي هي اسمها حال 

 صح

 زينه: اه حضرتك برضو عايز اي

....: انا البشمهندس زين عندي شركه على القد كده وإن شاءهلل بكره تكبر 

وعادي نبقي صحاب واخوات كده الني قاعده لواحدك ولو احتاجتي   ��

 كون اخوكي بسحاجه انا ه

 زينه: ال شكرا عن اذنك سالم

 زين: اص... 

 زينه قفلت السكه وعمالت بلوك

 زينه: اي القرف ده 

 زينه قامت تشوف حال لقيتها قافله الباب علي نفسها

 زينه: افتحي ياحال  

 حال ال رد

 زينه بخوف: حال حبيبت مامي يال افتحي تعالي نكلم عمو بأسم 



 حال ال رد

بط في الباب جامد: حال افتحي متقلينيش عليكي. حال افتحي زينه فضلت تخ

 بقي

 زينه قعدت تزق الباب لحد متكسر 

 زينه: بنتي حال قومي ياحال قومي عشان خاطر ماما عشان خاطري قومي

 زينه جابت تلفونها ورنت علي حد

 زينه بعياط: بأسم الحقني

 بأسم بخضه: في اي

ه بنتي بتروح مني معرفش اي زينه: حال مش بترد عليا الحقني بسرع

 مستشفي

 بأسم بقلق: اهدي انا جايه متتحركيش سالم

 بأسم: إبراهيم انا همشي ورايا مشوار مش هتاخر

 إبراهيم: ماشي 

 بأسم: ركب العربيه وساق باقصه سرعه 

 زينه فتحت الباب 

 بأسم: فين

 زينه بعيط: هي في االوضه 

 بأسم: طب يال انزلي انا هشيلها وهنزل



 نه: حاضرزي

 نزله وراحوا المستشفى 

 بأسم بزعيق: دكتور بسرعه

 الممرضين: دخلها االوضه دي بسرعه ودكتور جاي

 الدكتور: ممكن بس اتفضلو استريح برا لحد مكشف عليها

 بأسم: تمام 

 زينة بدموع: بنتي هتروح مني ياباسم 

ي بأسم: اخده في حضنه: اهدي هتبقي كويسه وهللا ادعيلها انتي بس وه

 هتبقي احسن من االول 

زينه بدموع جامد: يارب يارب يقومك بسالمه يابنتي ياريت كنت انا وانتي 

 ��ال ياريت

 بأسم: بعد الشر عليكم اهدي هتبقي كويسه

 الدكتور طلع

 باسم بلهفه: طمني يادكتور

الدكتور: بالش الزعل عليها وال الخنقه وبالش لو نفسها في حاجه تقولولها 

سيتها تعبانه ودي صغيره وكمان مينفعش تتعرض لدكتور ال البنت نف

 نفساني الني صغيره 

 زينه بدموع: هي هتقوم امتي 

الدكتور: انا اديتها مهدا الني نبض بتاعها كان سريع وكان ليها منهدها هيا 



شويه وهتفوق بس بالش زعل عارف انكم مش عايزنها اي حاجه تنفذ ال 

 ال فاهمنيهو بالمقول يعني بالش اي حاجه 

 بأسم: حاضر يادكتور 

 الدكتور: شويه وهتفوق تقدري تدخلي 

 زينه: تمام

 الدكتور: عند اذنكم

 زينه قعدت علي الكرسي وحطيت رسها بين ايديها 

 بأسم: هي اي كويسه اهدي

 زينه: الحمدهلل 

 بأسم: هو اي بقي الحصل

نهارده زينه حكت لبأسم كل حاجه واني حال عرفت اني ابراهيم هيتجوز ا

 وكده

 بأسم: عندها حق كان نفسها ابوها يحبها اي بنت بتتمنا كده

 

  

زينه: انا حاسه بيها عشان انا بابا سبني وانا وهي زي بعض اتعظبنا وتعبنا 

 بس إبراهيم مكنش رحمني وال انا وال البت

 



  

 بأسم: معلش وقت متحب تشوف ابوها انا هخدها واجبهالك تاني

 مزينه هزت دماغها بنع

 بعد شويه زينه وبأسم دخلوا لحال

 زينه بدموع: عامله اي

 حال ال رد

 زينه بصت لبأسم 

 بأسم: اي بقي يوم ماجي اشوفك االقيكي تعبانه

 حال ال رد

 زينه: مالك ياحال انتي كويسه

 حال برضو مش بترد

 بأسم: اي ده مش هتردي عليا امشي يعني 

 حال بصت لباسم وهزت دماغه براحه بال

 امال مش بتردي ليهبأسم: 

 حال بصتله وابتسمت

 زينه: بأسم في اي

 بأسم: مش عارفه انا هنادي الدكتور

 زينه بخوف: ماشي 



 الدكتور: اي ياصغنن مالك

 حال ال رد

 الدكتور: هو انت تقدري تتكلمي

 حال هزت دماغها براحه بال

 الدكتور بص لباسم ورجع بص لحال

 زينه: بنتي فيها حاجه يادكتور

 ر: ممكن بس استاذن حضرتكم استنه براالدكتو

 باسم: حاضر

 زينه برا.: بنتي فيها اي ياباسم

 بأسم: اهدي هنعرف دلوقتي

 الدكتور خرج

 زينه: طمني يادكتور

 الدكتور: بصي ا. انا مش هخبي عليكي بس 

 بأسم: بس اي يادكتور

 الدكتور: هي مش هتقدر تتكلم دلوقتي

 باسم: ليه

وده مقصر علي الكالم ولسانه تقل من  الدكتور: هي عندها صدمه

 الصدمات والزعل



 ��زينه: اي

 رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل العاشر  

الدكتور: اهدي انتي بس حاولي  تفرحيها نفسها في حاجه وهتفرحها 

اعمليها وانت يااستاذ حاول برضو تغير المود بتعها تفسحها وبالش خناقت 

 هيسوق الحاله اللي هيا فيا اكترالجواز قدام البنت عشان ده 

 بأسم: حاضر هي ممكن تخرج امتي

 الدكتور: زي متحب بس تاخد العالج بمواعيد

 بأسم: تمام 

 زينه قاعده وبتعيط

 بأسم: اهدي يازينه مش كده

 زينه: يا باسم حال صغيره وحصل فيها كده ياريتني انا مكانها

 ابأسم: خالص بالش عياط قدامها ويال تعالي ندخله

 زينه بدموع: مش عارفه ابطل عيط مش قادره 

 بأسم وطي بقي لمستوي بتاعها ومسح دموعها

 بأسم: عشان خاطر حال اهدي بالش تبقي كده قدامها

 زينه: حاضر 

 دخلوا لحال وبأسم قاعد جنبها

 بأسم: وحشتيني



 حال ابتسمت وحضنته

 زينه: كده تخضيني عليكي 

 حال بصت بعيد عن زينه وكشرت

ص لزينه لقها دمعت  فا قال: يال نخرج من المستشفى مش بحبها يال بأسم ب

 نروح 

 حال هزت رسها ال

 باسم: مش عايزه تروحي 

 حال هزت راسها اه

 بأسم: امال هتروحي فين

 حال: عن. دك

 زينه: انت مش عارفه تتكلمي

 حال مردتش علي زينه

 بأسم: ماانتي بتعرفي تكلمي اهو

 حال:  م.ش ا. وي 

 يال نروح بأسم: طب

 حال: ان. ا عا.يزه ارو. ح مع. اك

 زينه: ليه ياحال

 حال: هت. خد. ن. ي مع. اك وال اف. ضل ه. نا



 بأسم: هخدك معايا

 زينه: تخدها فين 

 بأسم: تقعد معايا يومين

 زينه: ال مش هقدر اسيبها

 بأسم: هنروح البيت ناخد غيار ونروح تاني

 زينه فهمت: طيب 

 نزلو يركبه العربيه

 ينه: هركب ورا خلي حال قدامز

 بأسم: ليه

 زينه: ال عادي خلي حال جنبك هركب ورا وابتسمت لحال

 زينه ركبه ورا ومركزه في الطريق 

 بأسم: ماما شكلها زعالنه 

حال: انا عايزه    ارو.ح معاك مش عايزه اقعد.      معاها وال حتي مع 

 بابي انا مش بح. بهم

 قيله في الكالم( )ياجماعه حال طريقه كالمها ت

 زينه سمعت حال ودموعها نزلت

 باسم بص لزينه في المرايه وهي بتعيط في صامت

 بأسم: لما نروح ياحال نتكلم عشان انا زعلت 



 حال: تم. ام

 راحو البيت وزينه نزلت  وطلعو الشقه ودخلت اوضيتها

 بأسم بص لحال: مامي زعالنه 

 حال: عمو انا مش عايزه اقعد هنا 

 ب ما انتي كنتي تعبانه من بابا وماصدقتي انك مشيتيبأسم: ط

 حال: بس انا مش عايزه بابي وال مامي انا عايزه اعيش معاك انت

بأسم: وانا شقتي فين يعني مش عن بابا فا هتشوف بابا وممكن يقولك اقعدي 

 معانا وانتي عارفه اني بابا مع واحده تانيه مراته فا هتبقي بعيدها عننا كلنا

 عب: انا هدخل انامحال بت

 بأسم: هيجيلك نوم وانتي مزعلها ماما

 حال: تعبانه

بأسم: انتي سامع صوت عياط ماما بتعيط جامد ماما بتحبك فا بالش 

 تزعليها واللي بيزعل مامته ربنا بيزعل منه

 حال: ياعمو بكره انا تعبانه

 بأسم: مفيش بكره انهارده

 حال: حاضر

 بأسم خبط علي الباب 

 ن ادخلبأسم: ممك



 زينه بتمسح دموعها: اه اتفضل

 بأسم بص لزينه لقه عينيها منفوخه من العياط بص لحال

 حال: انا اسفه ياماما متزعليش مني

 زينه ابتسامة: انا مش زعالنه واللي انت نفسك فيها هعملو 

 حال: هتخليني اروح مع عمو بأسم 

 زينه: مدام هتكوني مبسوطه هخليكي تروحي 

 راهيم بأسم: طب و إب

 حال: انا عايزه اقعد معاك انت مش مع هو

 بأسم: ليه هو مش هيشوفك ولو شافك هيخدك عنه

 حال: هو بابي مش بيسال عليا

 بأسم: هاا ال بيسال وبقولو اني معرفش حاجه عنك

 حال بزعل: تمام عمو بأسم 

 بأسم؛ نعم 

 حال: ممكن تبات معايا انهارده

 جي بأسم: مينفعش ياحال انا كل يوم ها

 حال: عشان خاطري انت بقالك كتير مش بتقعد معايا

 بأسم: بكره هاجي واخرجك

 حال بدموع: معلش ياعمو انهارده بس



 زينه: خالص يا بأسم بالش تزعل حال خليها انهارده بس

بأسم: مش هينفع برضو يا زينه عشان انا سبت الفرح وجيت وابويا عمال 

 يرن وانا مش برد 

 تك انا داخلها انام    حال بزعل: خالص براح

 وسابتهم ودخلت اوضيتها

 فون زينه رن

 زينه: الوو 

 ....:  عامله اي

 زينه: مين معايا

 ......: نسيتي قوام كده

 زينه: مين برضو 

 .......: طيب بتعمليلي بلوك ليه من الرقم التاني

 زينه: رقم تاني اي مين معايا واخلص

 .........:  انا جارك نسيتي وال اي

 ينه: هو انت هتفضل تبعت وترن كل شويه اي قلية الذوق ديز

 قفلت السكه 

 بأسم: مين

زينه: معلش من يومين بعتلي رقم ويقولي انا واحد معاكي في العماره 



والكالم من ده ونورتي ومش عارفه ايه فا عملت بلوك لقيته رن من رقم 

 غريب. 

 بأسم: هنا في العماره 

 زينه: اه

 بأسم: اسمه اي

نه: معرفش انا بقول مين قالي واحد في العماره معاكي وانا قفلت معاها زي

 كالم وبقفل السكه علي طول

 بأسم: ده اي البجحه دي 

 زينه: مش عارفه

 فونها رن تاني

 بأسم: هاتي. الووو

 .....:  مين معايا 

 بأسم: انت مين وعايز مين

 ........: عايز صحبت التلفون 

 بأسم: انا صاحب التلفون

 .....: ال صحبت التلفون واحده صوتها نا"عم  مش بالصوت ده

 بأسم: وعايز منها اي طيب

 .....: انت مالك انا عايزها هي



بأسم: طب احترم نفسك عشان متزعلش المره الجايه ولو رنيت هنا تاني 

 مش هيحصلك كويس

.......: وانت تقربلها اي اساسا عشان تقول كده خلي بالك دي كل شويه 

 بيطلع عندها راجل

بأسم بعصبيه: انا جوزها ياروح ام"ك وانا اللي بجلها ولو لقيتك بتجيب 

اي لسان زبا"لة زيك همحي من الدنيا دي)قفل  ؏سيرت مراتي  لسانك وال 

 السكه( 

 اي رقم فاهمه  ؏بأسم بخنقه: مترديش 

 زينه: حاضر 

 بأسم: هو جاب رقمك منين

 قمي منين قالي مش الزم تعرفيزينه: معرفش وهللا انا قولتله جبت ر

 بأسم: وهللا ده الرقم الجديد يعني هيجيبو ازاي

زينه بخوف من زعيقه: طب وهللا ياباسم معرف حاجه انا زي زيك 

 ��وهللا

 بأسم فضل يهز في رجله عشان يهدي العصبيه

زينه بدموع محبوسه: انا وهللا معرف حاجه صدقني يا باسم انا عمري ما 

ني انا مليش دعوه وال بكلم حد وال بكلم شباب وال حتي كدابة عليك صدق

 ��اعرف هو مين

بأسم: طب خالص اهدي متعيطش انا بس اضايقت من واحد وس"خ يقول 

 كالم وح"ش عليكي 



 زينه: انا وهللا معرف مين ده

 بأسم: خالص طيب بطلي عياط عينك ورمت من كتر العياط اهدي بقي

 زينه: حاضر

 هنا كتير هشوفلك شقه وهتقعدي فيها  بأسم: انت مش هتقعدي

 زينه: ال انا مش هسيب شقتي

 بأسم: ال هيا هتتقفل مش هتبعيها

 زينه: بس انا هنا عارفه كل حاجه كل شويه اقعد اسيب الشقه

بأسم: معلش ريحيني انا مش هقدر اسيبك هنا والكالم عليكي واحد زي ده 

 هيطلع عليكي الكالم وانا مش عايز كده

 انا الشقه دي بحبها وبحس بابا فيها وكل ذكريات لينا بأسم: بس

 بأسم : هيا هتفضل معاكي وقت متحبي تيجي تعالي بس تعيشي هنا ال

 زينه: حاضر

 بأسم: تمام انا ماشي

 زينه: اوك بأسم 

 بأسم: نعم

 زينه: عايزه اقابل إبراهيم 

 بأسم بغيره بس بيداري: ليه

 زينه: عايزه اقبله وخالص



 المبأسم: تمم س

 ��زينه: سالم

 بأسم روح ودخل شقته لقه تلفونه بيرن

 بأسم: اي ياابويا

 مصطفي: رحت فين وسبت فرح اخوك زعل منك قوي

 بأسم: كان في واحد صاحبي كده تعبان وفي المستشفى ومكنش ينفع اسيبه

 مصطفي: طب هو زين

 بأسم: الحمدهلل ياابوي

 خوك عشان زعلمصطفى: طيب بكره ابقي انزل لما نيجي وبارك ال

 بأسم: حاضر يابوي مع السالمه 

 مصطفي: سالم

 11. رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل الحادي عشر 

 مكالمه من زينه قلق علي حال11تاني يوم بأسم صاحي لقه  

 بأسم: الوو

 زينه: انت كنت نايمه

 بأسم: اه حال كويسه

وال تقعد معايا زينه: انا معرفش هي زعالنه وال اي بس مش راضيه تاكل 

ولما باجي اقعد معاها تسبني وتقعد بعيد عني انا مش عارفه مالها وجبتلها 



 اكل من برا برضو مش بتاكل بقولها تحبي تخرجي تقولي ال       

 بأسم: هيا بتتكلم

 زينه: اه بقت تتكلم كويس وكده وماسكه التابلت بس مش راضيه تتكلم معايا

  بأسم: هحاول اجي اشوفها مالها

 زينه: معلش صحيتك بس الساعه اتنين العصر قرب ياذن

 بأسم: اي ده بجد

 زينه: اه وهللا

بأسم: سهرت بقي امبارح هنزل اشوف إبراهيم وابويا واخلع منهم واجي 

 اشوف ست البنات حال مالها

 زينه بضحك: ماشي مع السالمه

 بأسم: سالم

  بأسم قام اخد شور وغير هدومه ونزل  خبط على إبراهيم

 إبراهيم: اي ياعم قلقتني عليك كنت فين امبارح 

 بأسم: انا متاسف وهللا بس حصل شوية حاجات عشان كده مشيت 

 إبراهيم: اتفضل

 بأسم: معلش استاذن انا ورايا مشوار 

 بيري من ورا إبراهيم: ازيك يا بأسم 

 بأسم: الحمد. بص في االرض: الحمدهلل يامرات اخويا 



يتي مينفعش تخرج بيه من اوضيتها عشان كده بأسم بيري كانت لبسه لبس ب

 بص في االرض

 بيري: اتفضل ادخل 

 بأسم: متشكر عن اذنكم ورايا شغل

 بيري: معلش تعالي يعني كوباية عصير او قهوه مش هتاخرك

 بأسم: ال معلش انا ماشي إبراهيم مع السالمه

 إبراهيم: سالم ابقي عدي عليا بليل عايزك في حوار كده

 تمام سالم بأسم:

 نزل باسم قابل ابوه وامه

 مصطفى: رايحه فين

 ورايا شغل  ��بأسم: طب قول صباح الخير االول

 ام بأسم: سبت فرح اخوك ليه امبارح

 بأسم: انا قولت البوي في واحد صحبي كان في المستشفى 

 ام بأسم: وتسيب اخوك يوم فرحه

 بأسم: معلش انا لسه متكلم معاها ومزعلش عادي جداا

 مصطفي: طيب 

أم باسم: منويش تفرحنا زي اخوك كده وتجبلنا بنت حلوه زي بيري مرات 

 اخوك بيضه وحلوه وقمر كده



بأسم: بيري مين ال ال انا استحاله اتجوز واحده زي بيري دي ده إبراهيم 

 اتخدع خالص

 ام بأسم: ليه يعني قمر

 بأسم: بس مش مظبوطه واي حد يشوف جس"مها ده متكسفتش وطلعها

تسلم عليا بلبس محدش يشوفها غير جوزها ومتقلقيش ياامي قريب  هتجوز 

 وهتكون واحده محترمه وبنت ناس وبحبها 

 مصطفي: قريب امتي

 إبراهيم: هتظبط بس الدنيا كده وهنروح نتقدم وهنتجوز

 أم بأسم: ربنا يقدملك اللي في الخير كفايه عليك كبرت 

 سالمهبأسم: ماشي عن اذنكم ورايا شغل مع ال

 راح عند زينه 

 بأسم: سالم عليكم 

 زينه: عليكم السالم عامل اي

 بأسم: تمام بخير وانتي 

 زينه: انا مش كويسه

 بأسم: في اي 

 زينه: حال كرهتني خالص ومش راضيه تكلمني انا مخنوقه

 بأسم: هتكلم انا معاها



 زينه: هي في اوضيتها 

 بأسم: ممكن تعمليلي قهوه هتعبك معايا 

 ال وال يهمك وبالمره هحضر الفطار لحال يمكن انت تخليها تفطرزينه: 

 بأسم: ماشي 

 بأسم دخل لحال لقها بتلعب بتابلت

 بأسم: عامله اي انهارده 

 حال: الحمدهلل جيت امتي

 بأسم: لسه جاي وحشتيني قولت اجي اشوفك

 حال: طيب

 بأسم: مالك

 حال: هو كل شويه حد يقولي مالك انا كويسه

 نتكلم مع عمو بادب مش عشان بعملك اللي عايزه هتسوقي فيها  زينه: ممكن

 حال: انتي بتعمليلي حاجه اصال

زينه: شكلك بتنسي ولمي لسانك بتردي عليا انا مش هتكلم دلوقتي بس 

 كالمك معايا بعدين

 بأسم: خالص يازينه اهدي مش هينفع العصبيه دي

 زينه: انت مش شايف كالمها

 لمتك كده وانا زعلت منهابأسم: هي غلطانه انها ك



 حال: انا مش غلطانه وانتو مش بتعملولي حاجه خالص 

زينه: بصت لباسم وبعدها بصت لحال: انا مش بعمل اي حاجه مفكرتيش 

لي بعدنا عن ابوكي ومشينا عشانك انتي انا كان عندي افضل اقعد معاها 

الني  واسكت بس انا مشيت عشان بيضربك وبيموتك انا كان عادي بنسبالي

كنت بتمنا اموت وروح عند جدك بس خوفت عليكي وبصيت عليكي ويوم 

ما جدك كان عايزك رفض ليه عشان خوفت تروحي تتبهدلي مع ستك 

وتروحي االرض وتتبهدلي ومشيت عشان إبراهيم كان مبهدلك كده انا 

 معملتش حاجه انا غلطانه

 بأسم: اهدي يازينه مش كده 

تقولي مش بتعملي اعمل اي عشان اكون زينه بدموع: اهدي ازاي دي ب

فعالً عمالت حال انتي عايزه ايه واي حاجه عايزها هعملها دلوقتي وقدام 

 عمك

 حال: عايزه اروح لـ بابا

 ��بأسم وزينه في صدمه: 

 12رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل الثاني عشر  

 حال: عايزه بابا

 بأسم: يعني ترجع تعيشي معاها تاني

 هترضي بقي وال هتحرميني من ابويا حال: اه

 ��زينه بصت على بأسم وابتسمت

 زينه: اه هرضه هخليكي تروحي مع عمو انهارده



 بأسم: عندك استعداد توديها لبيري 

زينه بابتسامه تداري الدموع: انا مش هينفع احرمها من ابوها يا بأسم كفايه 

 ��اني اتحرمت من ابويا فا انا مش عايز بنتي تكون زيي

 بأسم بص لحال وبعدها بص علي زينه وقال: أنا مش هينفع اخدها دلوقتي 

 حال: ليه

بأسم: هتقعدي فين ابوكي لسه متجوز ومش هينفع اني تروح دلوقتي يومين 

وابقي يازينه تعالي وقولي حال عايزه تشوفك ومينفعش امنعها وجات تقعد 

 معاه شويه وهنمشي 

 حال: بس انا مش همشي 

تستني لالخر انتي هتقولي ال انا عايزه اعيش مع بابا وعيطي  بأسم: ممكن

 بس وهو ممكن يخليكي معاه لو مرضيش هتعمل اي بقي

 حال: بابا مش هيقول ال

 بأسم: نفرض قال هتعملي اي 

زينه: هترجع عادي ياباسم تعيش هنا انا مش وحشه اكيد هخليها هنا بس 

 هي حبه تكون مع ابوها فا انا هوديها

 ماشي اللي يريحكبأسم: 

زينه: عن اذنكم هحضر الغدا انت اكيد مفطرتش هحضر الغدا ونكل مع 

 بعض وبالمره ست حال تاكل شويه من اكلي قبل متمشي

 ��بأسم: ماشي



زينه دخلت المطبخ ومصدقت عشان تعيط براحتها مبقتش تحب خالص 

 تعيط قدام حد النها تعبت

 بأسم: ليه ياحال عملتي كده شايفه امك

 : انا مقولتش حاجه غلط انا نفسي اروح لباباحال

 بأسم: ماشي ياحال انا هقوم اشوف امك

 بأسم حط ايده علي كتف زينه 

 زينه: اعملك قهوه عقبال مخلص االكل

 بأسم: ال مش حابب اشرب قهوه 

 زينه: اي مالك

بأسم: بتحولي تداري انك مخنوقه بس ده وشاور ع قلبه عارفك وعارف لما 

 قه امتي وتعبانه امتيبتكون مخنو

زينه دموعها نزلت: عادي ياباسم اتعودت ع كده يال يمكن ربنا شيلي 

 االحسن

 بأسم: اكيد طبعاً   زينه تتجوزيني  

 زينه مصدومه

 إبراهيم: عامل اي ياابويا

 مصطفي: الحمدهلل بخير انتو عاملين اي ياعيال

 بيري: الحمدهلل يااونكل 



 كل تفصيل جس"مها بيري كانت لبسه ترنج بس مبين

 ام بأسم: مبروك ربنا يهنيكم وتفرحونا كده بعيال صغير

 بيري: لسه شويه ياطنط ند"لع انا و إبراهيم شويه وبعد كده نبقي نجيب نونو 

 ام بأسم: ياستي هاتي وانا هربهولك وانتي عيشي حياتك مع إبرهيم 

 

  

 ي النونوبيري: وانا معنديش مانع مدام هيكون معاكي هكون مطمنه عل

 ام بأسم: متزعلش من اخوك

 إبراهيم: ال هو قال انه كان واحد صاحبه تعب وراح المستشفى يشوفه

 ام بأسم: ايوه 

 بيري: بس انا زعالنه منه

 أم بأسم: ليه يابنتي

بيري: الني انا مش غريبه انا مرات اخوه يعني بحس بيسلم عليا عادي كده 

وال رضي يخش حتي يشرب  ومش يبصلي وهو بيسلم كده مينفعش يعني

 حاجه المفروض ازعل بقي، ده بيته برضو

 إبراهيم: ياحبيبتي بأسم وهللا مش معاكي انتي بس

أم بأسم: ايوه بأسم مع اي حد كده ولما بيسلم علي اي واحده يبص في 

االرض وانتو في بيت واحد فا هيتعوض عليكي وهتبقي اخته يعني مش 

 هيبقي مكسوف منك



 طنط  بيري: ماشي يا

 مصطفى: مش يال ياام بأسم 

 أم بأسم: يال عايز حاجه ياحبايبي

 بيري: خليكم شويه طيب انتو كده قعدتو

 أم بأسم: نجيلك مره تاني ياحبيبتي يال مع السالمه

 إبراهيم: سالم

 مصطفى ومراته نزلوا

 بيري: احضرلك تاكل

 إبراهيم: ال

 بيري: مالك يااحبيبي انت متغير ليه

 ش عادي ممكن تجبيلي تلفونيإبراهيم: مفي

 بيري: اتفضل 

 إبراهيم داخل اوضة االطفال وعمل مكالمه

بيري بخنقه: وهللا ياابراهيم بتدخل تتكلم في االوضة من امتي ده ام نشوف 

 اخرتها معاك

 ودخلت اوضيتها وقاعدت علي السرير وهي مضايقه

 دخل عليها إبراهيم 

 إبراهيم: مالك



 بيري بقرف: مفيش 

 يم: انتي بتكلميني كده ليه في حاجه حصلت إبراه

 بيري بصوت عالي:  قولت مفيش واقفل النور عايزه انام

 إبراهيم: ال يال نخرج

 بيري: مليش نفس للخروج 

 إبراهيم: طب قومي يال محضرلك مفاجأة اخلصي

 بيري قامت غيرت هدومه وإبراهيم كمان ونزلوا

 إبراهيم: وشك مقلوب ليه

 ش كتيربيري: مفيش متسال

 إبراهيم: حاضر 

الكاتبه منه: كانت معاك الغلبانه وانت قوي عليها دلوقتي جاتلك القويه اللي 

 ��تربيك

 وصلوا مكان هادي

 بيري: المكان ده مش ده اللي كنا بنسهر فيه

 إبراهيم: مكان جديد 

 بيري: صاحبنا جوا وال ال

 إبراهيم: ال  وانا خارج مع مراتي اجيب صاحبنا ليه

 : وحشوني عادي وكانت السهره هتبقي حلوه لو كلنا مع بعضبيري



 إبراهيم: ال ويال ندخل

 بيري بخنقه: طيب يال 

 دخلوا المكان وكان مكان جميل  

 بيري: مش حلو المكان ده 

 إبراهيم مسك يديها وقعده علي التربيزا 

 بيري: انت شديتني كده ليه

 ه التانيإبراهيم: الني انا مراتي مش هوديها مكان زبال

 بيري: دلوقتي زباله ال ياشيخه امال اتعرفنا علي بعض ليه منه

 

  

إبراهيم: بيري انا مش هروح المكان تاني ممكن نسهر في البيت واللي انت 

عايزه هنجيبه بس مش هنروح هناك تاني صاحبك ممكن يجولك البيت بس 

 فاهمه 

 

  

 بتكلم مينبيري برفع حاجب: ده من امتي إن شاءهلل ال شوف انت 

 إبراهيم بدا يتعصب: بقولك اي هتاكلي وال نروح

 بيري: ال نروح



 إبراهيم اتعصب يال

 الويتر:  نورت المكان يا استاذ تحب تطلب اي

 إبراهيم بابتسامه: خالص الغي الحجز عندي شغل وفي حاجه في البيت 

 الويتر: طب استنا اجبلك الحساب اللي حضرتك دفعته 

 حساب ليك عن اذنك إبراهيم: ال خلي ال

 خرجوا من المكان وكان إبراهيم متعصب

 بيري: حساب اي اللي سبته ده

 إبراهيم ال رد

 بيري: بكلمك

 إبراهيم: نعم 

 بيري: حساب اي اللي سبته هو احنا مطلبناش حاجه

إبراهيم: لما سبتك ودخلت االوضه كنت بتفق مع المكان ده وكنت 

 محضرلك مفاجأة بس خالص عادي

 وهللا طب مقولتليش ليه بيري: 

 إبراهيم: خالص يال انزلي

 بيري: اي ده احنا رجعنا البيت ليه

 إبراهيم: مش عايز اخرج

 بيري: تمم سبته وطلعت



 إبراهيم: باسم كنت فين الوقت متاخر 

 بأسم بتردد: هاا عادي عندي شغل 

 إبراهيم: تمام

 بأسم تصبح على خير 

 إبراهيم وانت من اهله

 يته كل واحد دخل ب

 13. رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل الثالث عشر 

عدها اسبوع وباسم بيطمن علي حال في التلفون بس مش بيروح عشان 

 شغله

 حال: ماما

 زينه: نعم

 حال: هو انا هروح لبابا امتي

 زينه: هكلم عمك اقوله

 حال: كل يوم تقولي نفس الكلمه ومش بتكلمي 

 ي الشغل قالي اول مبقي فاضي هاجي بسزينه: ال هكلمه هو بس مشغول ف

 حال: تمام 

 زينه: مش هتاكلي

 حال: ال مش جعانه



 زينه قاعده سرحانه في الحصل من اسبوع معاها هيا وبأسم

 فالش باك

 بأسم: تتجوزين 

 زينه: بأسم اي اللي بتقوله ده

بأسم: بصي انا حولت اشيلك من دماغي ومن قلبي بقالي سنين مش عارف 

 طل احبك ده كل شويه احبك اكتروال قدر اب

زينه: بس يابأسم انا كنت ست متجوزه ومينفعش نتجوز كنا اتجوزنا من 

 زمان

بأسم: كنتي ست متجوزه وخالص انتي اطلقتي فا عادي تتجوزي وشهور 

 العده قربت تخلص فا عادي نتجوز 

زينه بتردد: ن نتجوز اي وعمي ومرات عمي وال إبراهيم هيسكتو لما 

 نك عايز تتجوزني انت فكرت في كده قبل متتكلميعرفو ا

 بأسم: انتي مش بتحبيني

 زينه بتردد: هتفرق يعني احنا مش هينفع نتجوز  

بأسم: انا بحبك وانتي بتحبيني فا خالص نتجوز ومش هنتجوز في شقتي ال 

 انا هسيبها ونتجوز في شقه برا بعيد عن امي وابويا واخويا

إبراهيم يا بأسم ده كويس اني العالقه بقيت زينه: وانا مش عايزاك تخسر 

 كويسه بينكم فا بالش تبعدو عن بعض بسببي

بأسم: زينه مليش دعوه بكل ده انا بحبك ومش هقدر اتجوز غيرك وال تبقي 

 واحده غيرك في حض"ني  



زينه بدموع: بس انا كنت في حضن واحد غيرك يعني مينفعش نتجوز يا 

 ده كويسه فا بالش تضيع عمرك بسببيبأسم فوق بقي انت تستاهل واح

بأسم: بقولك اي انا عارف اني انتي مش عارفه تبطلي تحبيني وانا مش 

عارف ابطل احبك وميمنيش يا زينه كل اللي حصل زمان بس انا هفضل 

معاكي لحد متوافقي اننا نتجوز وانا مليش دعوه باهلي اللي فرقونا عن 

عشان بحبك فا متبعديش عني بقي  بعض زمان انا عندي استعداد ابعد عنهم

 وانا هسيبك تفكري وتردي عليا بس متتسرعيش هااا

 زينه: بس يا با.. 

 بأسم: فكري وردي عليا سالم 

 باك

زينه في نفسها: طب انا مش عارفه اعمل اي انا بحبك بس انا مش عايزها 

 يبعد عنهم بسببي يارب اقف معايا يارب

 سم بس مكنش بيرد طلعت لزينهبأ ؏حال دخلت اوضيتها وفضلت ترن 

 حال: عمو بأسم مش بيرد عليا

 زينه: يمكن مشغول ياحال في اي مستعجله تروحي البوكي

 حال: انا عايزه عمو بأسم يجي دلوقتي

 زينه: حال انتي عايزه تروحي البوكي 

 حال: اه 

 زينه بوجع : طب البسي وانا هوديكي



 حال: وعمو بأسم 

يزة تشوفي ابوكي وانا هوديكي ليه عادي بس زينه: ملكيش دعوه انتي عا

 مش هتخدي هدومك

 حال: ليه 

زينه: بصي بابا متجوز وعارف اني احنا متبهدليني ومش اليقين ناكل فا 

هنروح كانك عايزه تقعدي فا ممكن تشبطي وتقولي عايزه اقعد مع بابي 

 يومين وهبقي انا ابعتلك هدوم

 حال: تمام  

ريس وسابت شعرها وحطت حاجات بسيطه من دخلوا لبسه وزينه لبست د

 الميكاب ولبست هيلز وطبعاً هي جميله بس كان إبراهيم مدمره

 حال: حلو الطقم ده 

 زينه: انتي جميله على طول

 حال: ميرسي وانتي شكلك حلو اوي

 زينه بابتسامة: ميرسي يال ننزل

 نزلو وركبوا تاكسي و وصلوا عند البيت

 زينه: يال اطلعي

 ن ترني ع عمو بأسم حال: ممك

 زينه: مش هرن ع حد انتي عايزه تشوفي باباكي وانا مش همنعك

 حال: طيب يال نطلع



 خبطت علي الباب 

 بيري فتحت الباب

 زينه: سالم عليكم 

 بيري: عليكم السالم افندم 

 زينه: هو إبراهيم هنا

 بيري: اه مين حضرتك

 زينه: عايزه اتكلم معاها بعد اذنك 

 تفضليبيري بغيره: ا

 زينه: متشكرا

 بيري: حبيبي كلم ناس عايزاك

 إبراهيم: ناس مين. اتصدم اول مشاف زينه: زينه

 14رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل الرابع عشر  

 بيري: حبيبي كلم ناس عايزاك

 إبراهيم: ناس مين اتصدم اول مشاف زينه: زينه

 زينه: ازيك يا إبراهيم 

 مله ايإبراهيم: الحمدهلل انتي عا

 زينه: الحمدهلل

 حال: ازيك يابابا



 إبراهيم: وحشتيني ياحال 

 حضنه: وانت كمان وحشني ؏حال جريت 

 إبراهيم: اتفضلو بيري هاتي حاجه يشربوها

 بيري بغيره: تشربو اي

زينه: ال ياقمر مش جايه اتعبك وال حاجه انا جيت بس عشان حال بقالها كام 

ينفع اجيبه عشان عرسان ُجداد بس يوم عايزه تشوف باباها قولت مش ه

 كانت بتعيط وعايزه تشوف باباها

 بيري: ال الصغنن دي تيجي في اي وقت ده بيتها 

 زينه بابتسامه: ميرسي  إبراهيم انا عايزه اتكلم معاك في موضوع 

 إبراهيم: عايزه فلوس او حاجه 

 زينه: ال انا مش محتاجه عايزاك في حاجه 

 ه تشربوهابيري: طب هقوم اعمل حاج

 زينه: خدي حال معاكي تتكلمو مع بعض تتعرفو اكتر

 بيري: تعالي ياحبيبتي

 إبراهيم: في اي

زينه: حال عايزه تقعد معاك يومين وانا كنت رفضه ده جات يوم فرحك 

عرفت انك هتتجوز قالت عايزه اشوف بابا قولتلها مش هينفع نروح دلوقتي 

شرب وكانت بتاكل بالعافيه وهو متجوز فضلت تعقبني وال تاكل وال ت

وتعبت وراحت المستشفى والصدمه بتاعت فرحك كانت مقصره علي لسانه 



وكان كالمه تقيل  .... دموعه نزل.. الدكتور قال حاولي تفرحيها كنت 

بحاول كنت بجبلها اكل من برا كنت ببقي عايزه أخرجه بس كانت بترفض 

ت عريس جديد وهي وكانت بتبقي عايزه تكلمك بس كنت برفض عشان ان

عايزه تقعد معاك عشان انت وحشها وانا مش هينفع امنعها عشان دي بنتك 

وهي قاعده معايا غصب عنها فا قولت اجيبها بس مكنتش عايزه اقولك بس 

حال كانت بتوجع قلبي وكده وانا حاسه بيها عشان بابا سبني ومات فا انا 

 انت عايشمش عايزه بنتي تعيش زي بعيد عن ابوها و طبعاً 

 إبراهيم: وانتي كنتي فين يازينه وقاعده فين وبتاكلي ازاي انت والبت

 زينه: ربنا قدرني وقدرت اشوف شقه والدنيا ماشيه اهي

 إبراهيم: اتجوزتي   

 زينه: لسه بس قريب إن شآء هللا 

 إبراهيم: مبروك بس، انتي اتغيرتي انا مكنتش هعرفك

 سي زينه: عادي بقي هفضل مبهدلها في نف

 إبراهيم: علي رائيك

 زينه: انا هخد حال معايا انهارده واسبوع كده تبقي تيجي تخدها  

 إبراهيم: ال سبيها انهارده 

زينه: معلش عشان بس مراتك لسه عروسه واي حد مش هيقبل كده وانا 

 جيت اخليك تشوفها واسبوع واجبهالك

 ين بسابراهيم: ال سبيها حال لو روحت هتفضل مضايقه خليها يوم

 زينه: تمام بس اسال مراتك عشان متبقاش مضايقه 



 إبراهيم: تمام.  بيري

 بيري: نعم ياروحي

 إبراهيم: اي رائيك لو حال تقعد معانا يومين

 بيري: معنديش مانع ياحبيبي 

 حال: ماما هو انتي قولتي لبابي

زينه بابتسامه مليانه وجع: طبعاً مش انتي نفسك تقعدي مع بابي وانا 

 ��ش امنعك ياروحي بس يومين وتيجي فاهمهمقدر

 حال: حاضر  بصت البراهيم: انا بحبك اوي يابابي

 إبراهيم حضنها: وانا كمان بحبك ياعيون بابي

 زينه: انا همشي بقي عشان متاخرش

 إبراهيم: زينه انتي ساكنه فين اجي اوصلك

بتاعها زينه: ال مفيش تعب وال حاجه متشكرا خلي بالك من حال وده العالج 

 تخدو في المعاد وانا في معاد الدوا هرن عليك عشان تفتكرو

 إبراهيم: حاضر بقولك ابويا عايز يشوفك

 زينه: قريب إن شاءهلل معلش عشان هتاخر عشان لسه الطريق طويل

 إبراهيم: ليه انتي ساكنه فين

 زينه: في المعادي

 إبراهيم: طيب خلي بالك من نفسك



 قبل مامشي زينه: حاضر. ممكن بقي حضن

 حال حضنت زينه وزينه الدموع في عنيها بس مسكتها بالعافيه

 نزلت وروحت بيتها واول مدخلت فضلت تعيط جامد 

 زينه: قلبي وجعني اني انتي ياحال تفرقيني يوم مش قادره اقعد من غيرك

 موبايله رن

 زينه بدموع: الوو ازيك ياباسم

 بأسم: في اي حال فيها حاجه

 د: حال كويسه الكن انا مش كويسه زينه بعياط جام

 بأسم: طب اهدي نص ساعه واكون عندك هخلص بس الشغل واجيلك باي

 زينه فضلت تعيط وبعد شويه بأسم جاه  

 الباب خبط

 بأسم بخضه: مالك

 زينه بعياط: مخنوقه انا بموت بأسم

 بأسم: اهدي فين حال طيب 

 زينه بدموع: حال عند ابوها

 بأسم: ابوها رحت امتي 

 زينه: لسه جايه دلوقتي

 بأسم: انتي وديتيها ليه



 زينه قاعدت وحطه اديها علي وشها وبتعيط

 بأسم؛ ردي عليا   

زينه بعياط وزعيق: مش طايقه تقعد معايا كنت بترن عليك وكانت عايزه 

 تمشي وكانت مش طايقه تشوفني اخليها ليه رحت موديها

 بأسم خدها في حضنه: ممكن تهدي عشان خاطري 

 زينه: مش قادره اقعد من غيرها وال انام وهيا مش معايا في البيت 

 بأسم: اهدي مفيش حاجه لكل العياط ده هما يومين وهجبهالك

 

  

 زينه: ال لما هي اللي تزهق وتقول عايزاني متخلهاش تيجي غصب

 

  

بأسم: ممكن تبطلي عياط مش حابب اشوفك كده وهللا اروح اجبها غصب 

 عنها هي شخصياً 

زينه مسحت دموعها: ال ياباسم خليها كان باين عليها مبسوطه فا مش هقدر 

 اخليها مخنوقه وهي معايا

 بأسم: ده كويس اني رنيت انا كده مكنتش اعرف انك رحتي

 زينه: عادي بس رنيت يعني



 بأسم: الصراحه قولت اتلكك وكاني بطمن علي حال واشوفك عمالتي اي

 زينه: عمالت ايه في اي

 ي جوازنا يازينهبأسم: ف

 زبنه: بأسم  

 بأسم: زينه انا بحبك عنستيني جنبك قولتي اي موافقه صح صح

  ��زينه ابتسامت وهزت دماغه بااه

 بأسم: خالص حددي امتي ونتجوز 

 زينه: تمام

 بأسم: انا همشي الني احنا االنتين والشطان تالتاً فا ميصحش

  ��زينه: ماشي 

 عربيه تفكي شويهبأسم: تحبي ننزل نلف شويه بال

 زينه: ال مش قادره 

 بأسم: ال يال قومي اغسلي وشك وننزل يال

 زينه: صدقني يا بأسم مليش نفس اخرج من غير حال

 بأسم بخنقه: بقولك اي وهللا لو ما نزلتي معايا الروح واروح اجيب حال

 زينه: ال متجبهاش لما تزهق هو إبراهيم هيجبها 

 بأسم: هو عرف انتي ساكنه فين



 زينه: اه الني لو حال عايزها تيجي هيجبها

بأسم: طب يال قومي اغسلي وشك مش العياط ويال نزل انا معنديش حد 

 يعملي اكل ومش هينفع نقعد انا وانتي هنا وانا هستناكي تحت ويال

 زينه: حاضر هغير وانزل

 بأسم: ماشي

 زينه غيرت هدومه وبتقفل بابا الشقه شاب من وراه

 تاذهشاب: ازيك يااس

 زينه: مين حضرتك 

 شاب: مش فاكراني  

 زينه: ال مش فاكراك وابعد عن وشي نزلني

 الشاب مسك ايديها: خدي هنا ريحه فين

زينه: شيل ايدك ياحيوان وانت مالك اروح فين وال اجي منين كنت ولي 

 امري

 شاب: شكلك من اياهم متيجي وانا ابسطك برضو

 س وقع علي االرض زينه كانت هترد بس لقت الشاب خد بوك

 ��زينه: بأسم

 15رواية تزوجت ابن عمي القاسي الفصل الخامس عشر  

 شاب: شكلك من اياهم متيجي وانا ابسطك برضو



 زينه كانت هترد بس لقت الشاب خد بوكس وقع علي االرض 

 ��زينه: بأسم


