
 الفصل األول 

  ريم :  ي ماما حرام عليكي شيفاني فايتني القطر  قدامك عايزه تجوزيني واحد مراتوا ميته وعندوا بنت

 

  رجاء ) االم(  :  ابن خالتك وشب زي العسل وصغير ف السن وبعدين مش ده اللي كنت بتموتي فيه زمان

 

وبعدين هو عايز واحده تربيلوا بنتوا مش اكترريم:  اديكي قولت كان زمان لكن دلوقت ال بعد ما اتجوز    

 

  رجاء:  ي حبيبتي وافقي ده برضوا ابن خالتك وانت مفيش وال عريس وافقت عليه معناها انك لسه بتحبيه

 

  ريم:  ايوه بحبه بس ده كسر قلبي يوم ما  اتجوز

 

  رجاء:  انا قولتها كلمه وخالص

 

رها هي فتاه جميله وطيبه ومحجبه درست كليه تجاره انجلشمن عم 25استوب * ريم نصار:  فتاه ف عمر    

 

  ف مكان اخر

 

  نجاه:  ي حبيبي دي بنت خالتك وبعدين هتصونك ومش هتالقي احن منها ع لين

 

  اسر: ي ماما ما انا عارف الكالم ده بس برضوا هي لسه بنت وانا مش عايز اظلمها معايا

 

لي انها موافقهنجاه:  اسر اسمع كالمي خالتك لسه قايال   

 

  سامي:  ماتسمع الكالم ي بني وتخلص

 

  اسر:  ماشي ي بابا انا موافق

 

  ريناد) اخت اسر(  خد ي اسر لين زعالنه

 



  اسر:  هاتي ي ريناد انا طالع شقتي

 

سنه 30استوب * اسر السيوفي:  رجل اعمال عنده    

 

سنين طفله جميله جدا 3لين:  طفله عمرها    

 

اتقدمولها وعملوا خطوبه وحددوا الفرح بعد شهر بس ريم شرطت يكون كتب كتاب بسوراحوا   

 الفصل الثاني

  بارك هللا لكم وبارك عليكم وجمع بينكم ف خير

 

  رجاء: مبروك ي والد

 

  ريم: هللا يبارك فيكي ي ماما

 

  اسر: هللا يبارك فيكي ي خالتي عقبال رنا

 

سنه 22رنا اخت ريم عندها    

 

بروك ي ريمورنا: م   

 

 ريم: حبيبتي عقبالك يارب

 

  ريناد: مبروك ي اسر مبروك ي ريمو

 

  ريم: عقبالك

 

  اسر: هللا يبارك فيكي

 

  لين جريت ع ريم وحضنتها: مامي



 

  ريم اتنفضت وراحت اخدتها ف حضنها وشالتها

 

قالتلي ان انت بقيتي مامي وهتيجي تقعدي معايا انا وبابي  لين: تيته لتلي ان اتي بقيتي مامي وايجي اعدي مايا انا وبابي ف البيت ) تيته

 ف البيت

 

  ريم: ايوه صح ي قلبي

 

 ❤ لين بفرحه: انا بهبك اوي

 

  ريم: وانا بموت فيك ي صغنن

 

  اسر: وانا نسيتيني بقى ي استاذه لين

 

  لين: ات بيبي ي بابي ) انت حبيبي ي بابي(

 

  وعدى الوقت وكانوا اسر و ريم ماشيين

 

  نجاه: خلي لين معانا هنا النهارده

 

  اسر: ماشي

 

  سامي * حبيبه جدو هتقعد معاه النهارده

 

  لين بحزن: ال نا عاسه نام مه مامي ) ال انا عايزه انام مع مامي(

 

  نجاه: مش هينفع ي لين اسمعي الكالم

 

  لين بدموع: حاتر)حاضر(

 



سمحت ريم: لينو قلر مامي هتيجي معانا فوق ي خالتو لو   

 

  ...نجاه: مش

 

  ريم: معلش ي خالتو يال ي لينو

 

  لين: هيييي هييييي حبك مامي

 

  اخدها و طلعوا عشان يناموا

 

  ريم: يال ي قلبي هروح اغير هدومي وارجع

 

 لين: ماسي

 

  دخلت ريم االوضه وغيرت هدومها ولبست بيجامه و طلعت

 

  ريم: يال ي لينو عشان اغيرلك

 

رتلها وعملت اكل عشان ياكلواشالتها ريم وغي   

 

  ع السفره

 

  اسر: كلي ي ريم وال مكسوفه

 

  ريم: باكل

 

  وخلصوا اكل وقامت ريم مع لين نيمتها وخرجت دخلت االوضه

 

  اسر لسه هيقرب منها راحت منعاه بايدها



 

 ريم: اسر لو سمحت انت مش هتلمسني

 الفصل الثالث

 

 

                                     

                                           

 

 

  ".صلوا علٰى غيث القلوب وريها خير الخالئق رحمة الرحمن"

 

  ......أردف أسر قائالا بصدمة: أي اللي أنِت بتقوليه ده يا ريم

 

  .....ردت ريم قائلة ببرود: زي ما سمعت يا أسر

 

: باين أنك أتجننتي يا ريم عايزة تمنعيني من حقي الشرعيأردف أسر ق ائالا ..... 

 

  .....ردت ريم قائلة: ده اللي عندي يا أسر، متنتظرش مني أكتر من كده

 

 .....قال أسر: ال يا ريم اتعدلي كده وبطلي برود أنِت مراتي علٰى سنه هللا ورسولة

 

ي يعني وال أيقالت ريم: وأنا مش طيقاك يا أسر هتاخدني غصب عن ....  

 

: بصي يا ريم أنا هسيبك دلوقت براحتك ألني مش أنا اللي آخد مراتي غصب عنها، وخلي في بالك أنا عارف أنك  رد أسر قائالا

  .......بتحبيني

 

 .....ردت ريم قائلة: ده مش حب يا أسر دي مراهقة زي ما أنَت قولت وأنا فوقت لنفسي وعرفت اهو

 

ما آتت إليه ريم لتعترف له بمكنون قلبهاتذكر أسر حديثه عند .....  



 

Flash Back ".  

 

عام وفي ذلك الوقت قرر أسر الزواج من أبنة عمه "مريم" وفي ذلك الوقت  18عام وريم كان عمرها  23عندما كان أسر يبلغ من العمر 

  ....ذهبت إليه ريم

 

هتتجوز مريم بنت عمك؟؟ أردفت ريم قائلة بدموع محبوسه في عينيها: اسر هو أنَت بجد   

 

ا حلم عمري هيتحقق : ايوا يا ريم واخيرا   ....رد أسر قائالا

 

  ردت ريم قائلة بحزن: طيب وأنا؟؟

 

  !!!رد أسر قائالا بتعجب: وأنِت أي يا ريم مش فاهم؟

 

  .....ردت ريم قائلة: أنا بحبك يا أسر

 

نتي وال أيرد أسر قائالا بذهول: أنِت بتقولي أي يا ريم أنِت اتجن .....  

 

  .....ردت ريم قائلة: ال متجننتش يا أسر أنا بحبك وهللاِ 

 

: وأنا بحبك يا ريم بس مش أكتر من أخت وأنِت كذلك، ولكن يا ريم أنِت في سن مراهقة دلوقت ومش قاهمة حاجة ياريت  رد أسر قائالا

  ....الموضوع ده يتقفل

 

ا كدهردت ريم قائلة: ال يا أسر ارجوك متعملش في .....  

 

: ياريت الموضوع ده يتقفل يا ريم ومش عايز أسمع كالم فيه   ....رد أسر قائالا

 

End Flash back. " 

 



أردفت ريم قائلة:أفتكرت كالمك مش كده يا أسر ياريت تعمل بيه بقٰى وتنساني أنا وافقت علٰى الجواز علشان ماما مش أكتر ياريت يكون 

 ....في حدود بينا

 

: بس انت دلوقت مراتي يا ريم أنِت نسيتي وقتها كان عندك رد أسر  سنه كنِت عيله صغيرة 18قائالا ....  

 

  ....ردت ريم قائلة: وأنا دلوقت فهمت كويس وكبرت كفاية وقولتلك مش عايزاك

 

  .....أردف أسر قائال: خالص يا ريم أنا هسيبك براحتك تفكري براحة وتشوفي أنِت عايزة أي

ي ممكن أجبرك علٰى حاجةومتفكريش أن ...  

 

 ....ردت ريم قائلة: ياريت تثبت علٰى كالمك ده ومتغيرهوش

 

  .....واتجهت للنوم علٰى السرير واتجه أسر لينام بجانبها

 

  .....أردفت ريم قائلة:  أسر لو سمحت متقربش مني أنَت من ناحية وأنا من ناحيه

 

وية ثقة يا أستاذه ريم أنا جوزك دلوقترد أسر قائال بسخرية: ياريت يكون في بينا ش ......  

 

 ....أردفت ريم قائلة: تصبح علٰى خير يا أسر خالص كفاية كالم علشان أنا تعبت

 

: وأنِت من أهل الخير يا ريم   ......رد أسر قائالا

 

  ....ومرَّ الليل بظالمه وكالهما يفكر في حياته وماذا عساها في المستقبل

م بسبب طرق علٰى باب الغرفةوفي الصباح فاقت ري   

  .....قامت بكسل لترٰى من فعندما فتحت ؤأت في وجهها لين

 

  ....أردفت ريم قائلة بحب: صباح الخير يا ليوله

 

  ....ردت لين قائلة:  ثباح "صباح" الخير يا مامي يال علثان "علشان" أنا جعانه فين بابي



 

  .....ردت ريم قائلة: بابي نايم يا حبيبتي

  ....يال عشان ناخد شاور ونحضر الفطار أنا وأنِت مع بعض

 "قالت لين: يال يا مامي وبعد كده نثحي "نصحي" بابي ماثي " ماشي

 

  ....قالت ريم: ماشي يا صغنن يال بيناا

 

من نومهحملتها ريم وذهبت إلٰى غرفة الصغيرة وغيرت لها مالبسها، وبعد ذلك حضرت الفطور وذهبت ألسر وجعلته يشتيقظ  .......  

   "اكلوا وجلسوا معاا وبعد وقت آتوا اهلهم في ما يسمٰى فس هذا اليوم ب "الصباحية

 

: صباحية مباركة يا عرسان   ....أردف سامي قائالا

 

  ....ريم بهمس ألسر: أرد أقول أي

 

:  هللا يبارك في حضرتك يا بابا   .....ضحك أسر ورد علٰى والده قائالا

 

لة:  يال بقٰى عايزة أشوف احفادي بعد تسع شهورأردفت رجاء قائ .....  

 

  .....ردت ريم قائلة:  ايوا اومال ده احنا هنجيب دستة عيال متقلقوش خالص

 

  ...رد أسر بهمس لريم :  وهللِا ده ازاي بقٰى من خالل االسلكي وال اي

 

  .....ردت ريم بخجل: اسكت يا أسر

 

ام وأسر وريم عالقتهم جميلة وبدأ كل منهم باالقتراب من الثاني، وريم حبها ألسر يدأ يرجع تاني وبعد فترة ذهبوا جميعاا ومرت األي

ا فهي تجبر أي أحد  وتنسٰى اللي حصل وأسر بدأ يحب ريم وخاصةا بسبب معاملتها الحسنة ل "لين" وحنانها عليها ومعاملتها معه هو أيضا

 " .......علٰى حبها

 

  ........يتبع
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  .البارت_الثالث#

 .الكاتبة_باسنت_أشرف#

 

  متتسوش رأيكم ألنه بيهمني جداا

 " ..وفوت على البارت من " النجمة " اللي تحت وفولو للبيدج بتاعي

 

  ."دمتم سالمين

 

                                   

 

 الفصل الرابع 

رحمة الرحمنصلوا علٰى غيث القلوب وريها خير الخالئق  ".  

 

   وبعد مرور أربعة شهور علٰى زواج أسر وريم، وفي يوٍم من األيام

  ......في ذلك اليوم كان أسر في العمل وريم تجلس هي ولين في منزلهم وإذا بهم بسماع الباب يدق

خالتها "رينادذهبت لريم لفتح الباب وتفاجأت بوجود والدتها " رجاء" وشقيقتها "رنا"  وخالتها "نجاة" وابنة  ".  

 

  ....أردفت ريم قائلة بفرحه: اتفضلوا نورتوا

 

  ..دلفو جميعاا للداخل

 

  .......أردفت رجاء قائلة: عاملة أي يا ريمو وحشتيني أوي  البيت من غيرك ملهوش طعم

 

  .....ردت ريم قائلة: بخير  يا ماما الحمدهلل، وانتم كمان وحشتوني اووي

 

نينا يا ريم عاملة أي أنِت وأسر مع بعضأردفت نجاة قائلة: طم ....  

 

  .....ردت ريم علٰى خالتها قائلة: كويسين جداا مع بعض يا خالتو متقلقيش علينا

 



  .....أردفت ريناد قائلة بسرعة: اوعي يكون بيزعلك في حاجة

 

  ....ردت ريم قائلة: ال وهللِا صدقيني أسر كويس جداا معايا

 

يهنيكم، ويسعدكم يا ريموقالت رنا: ربنا  ...  

  .....أنا زعالنة موت ألنك سيبتيناا البيت زهق جداا من غيرك بجد

 

  .....ردت ريم قائلة: هنعمل أي شوية وانِت كمان يجي اللي ياخدك مننا ما هي دس سنة الحياة

 

  ......ردت رجاء قائلة: وأنا مش عارفة هعمل أي بعد ما رنا كمان تتجوز

 

ٰى والدتها قائلة: تؤ تؤ متقلقيش يا ماما أنا مش هتجوز أصالا وال هسيبك ابداا ابدااردت رنا عل .....  

 

  ....قالت رجاء: ربنا يديمكم ليا يا بناتي مش عارفة من غيؤكم هعمل أي

 

  ....أردفت ريناد قائلة: إال صحيح يا ريم اومال فين لينو

 

ي مع أسر أتعودت علٰى كدهردت ريم قائلة: ليولة نايمة لكن أنا بصحٰى بدر ....  

 

  .....أردفت ريناد بغمزة: يا بخت أسر بيك يا جميل أنتَ 

 

  ....ردت ريم بخجل:  بتتتتت اسكتيي أحسن يا رينااد هقوم افتح دماغك

 

  ....قالت رنا: عنيفة اووي أنِت يا ريم

 

  ....أردفت نجاة قائلة: بت منك ليهاا اسكتوا وابعدوا عن مرات أبني حبيتييي

 

  ...قالت ريم وهي تقبلهاا: وهللِا ما ليا غير حماتي حبيبتي ياناس

 



  فجأة سمعوا صوت الصغيرة وهي تقول: تيتة وثحتيني "وحشتيني"  جدااا

 

  ....وأقتربت من نجاة محتضناهاا

 

  .....قالت نجاة:  يا قلب تيتة وحشتيني اوي يا لينو

 

  ....ردت لين قائلة: فين جدو مجاث"مجاش" لي

 

  ......ردت نجاة قائلة: جدو عندو شغل كتير يا لينو اول ما هيفضٰى هيجي يسلم علٰى لين حبيبته

 

                             

 

           

                 

 

 ....أردفت ريناد قائلة بغيظ:وهللِا نسيتي عمتو خالص كده مكنش العشم يا كلبه

 

ناد وثحتيني "وحشتينيردت الصغيرة قائلة: عمتو ري "  

 

  .....أردفت ريناد قائلة: هو أنتوا لي يجماعة محسسيني ان بينا بلد ده أحنا في الشقة اللي تحتكم وهللاِ 

 

  ....وبعد مرور وقت من الحديث والمرح أتجهت ريم لتحضير وجبة الغداء

  .."وأمسكت هاتفها لتهاتف زوجها "أسر

 

قت اوحشك قولي متتكسفيشسمعت صوت أسر وهو يقول بمرح: لح ....  

 

  ....أردفت قائلة بغيظ: بس يا أسر يابابا علشان مقفلش في وشك

 

: فصيلة اوي   رد أسر عبر الهاتف قائالا



  ....عارفة لو كنِت في وشي كنت هعمل أي

 

  ....أردفت ريم قائلة: كنت هتعمل أي يعني

 

  .....قال أسر بمرح:  كنت هحضنك وابوسك

 

بصراخ: يا سافل ياللي مشوفتش بربع جنية تربيةأردفت ريم  ....  

 

  .....رد أسر قائال: اي يا بت محسساني وكأني شاقطك ده أنِت مراتي يا متخلفة

 

  ...كادت ترد عليه ولكن قاطعها صوت رنا وهي تقول: تحبي أساعدك في حاجة يا ريمو

 

تي وأنا هجهز األكل ولو احتاجت حاجة هناديكِ ردت ريم قائلة: تسلميلي يا رنوات روحي أقعدي أنِت يا حبيب ....  

 

  ...هزت رنا رأسها وخرجت من المطبخ وإذا بريم تسمع صوت "أسر"  وهو يقول: أي يا ريمو روحتي فين وبعدين مين عندك

 

  ...ردت ريم قائلة: ما أنَت لو تبطل قلة أدب كنت هقولك من األول

 

  ....قال أسر: خالص ياستي أنا أسف قولي بقىٰ 

 

  ...ردت ريم قائلة: عندنا ماما ورنا وخالتو وريناد هترجع أمتٰى علشان نتغدا مع بعض

 

  ....رد أسر: خالص مسافة السكة وأكون عندكم

 

  ....قالت ريم: في رعاية هللا يا أسر

 

وبعد وقت غادروا جميعاا وبعد وقت كانت أتمت تجهيز الطعام وساعدتها "رنا وريناد"  في تجهيز السفرة وآتٰى أسر وأكلوا ...  

  ...ومرَّ اليوم بدون أحداث تذكر

  ....وفي اليوم التالي في الصباح



 

: هتأخر النهاردة   ....أردفت أسر قائالا

 

  ...قالت ريم: لي في حاجة

 

: ال مفيش بس في عريس متقدم ل "ريناد"  وهتأخر عندهم تحت عقبال ما أطلع   ....رد أسر  قائالا

 

قائلة: ربنا يتمم علٰى خير ياربردت ريم  ....  

 

  ......أردفت الصغيرة قائلة:  ال يا بابي أحنا عايزين نخرج النهاردة

 

:  في يوم تاني يا لين   ...رد أسر عليها قائالا

 

  .....ردت الصغيرة بإصرار قائلة: ال يا بابي مليث"مليش" دعوٰى أنا عايزة أخرج النهاردة بس

 

: ما خالص بقٰى يا لين قولتلك هنخرج في يوم تاني يبقٰى تسمعي الكالم أحسن أردف أسر بنفاذ صبر وزعيق قائالا   

  ......أنا ماشي دلوقت

  .....وقام بعصبية وخرج وقفل الباب بشدة افزعتهما

 وبعدها تركت الصغيرة لدموعها العنان

  ...أحتضنتها ريم بحنا وهي تحاول تهدئتها

 

س يا عيوني متعيطيشقالت ريم: اهدي يا ليوله ب ....  

 

  .....قالت لين ببكاء:  ال هو مث "مش"  بيحبني وزعقلي جامد

 

  ...قالت ريم بحنان: ال يا ليوله بابا بيحبك جداا بس هو مضغوط في الشغل ماشي يبقٰى أحنا منزعلش منه ماشي يا عيوني

 

:  يعني هو بيحبني   .....قالت الصغيرة بعدما هدأت قليالا

 



قائلة: طبعاا يا عيوني أي رأيك نعمل كيك مع بعض ردت ريم .......  

 

  .....قالت الصغيرة بفرحة: هييي أنا بحبك اوي يا مامي بس أحنا مث"مش" هندي بابي منها علثان"علشان" أنا زعالنة منه

 

  .....ردت ريم قائلة:  اشطا اتفقناا مش هنهليه ياكل منهاا

 

وجلسن هي والصغيرة لمتابعة التلفاز لبعض الوقتمرَّ الوقت وصنعت لهن ريم الكيك  ...  

 

  ...في مكان أخر حيث بين والد أسر

  ..يجلس أسر ووالده ودق الباب

 

: ده أكيد مراد هقوم أفتح   ...أردف أسر قائالا

 

  ....قام أسر واتجة ناحية الباب وثام بفتحة

  ..دلف العريس والذي يدعٰى "مراد" واهلة للداخل

 

ادلوا الحديث معااجلسوا يتب   

 :حتٰى أردف حامد"والد مراد" قائالا 

 

  ....احنا يشرفنا يا أبو أسر  نطلب أيد بنت حضرتكم ألبننا مراد

 

: واحنا يشرفنا طبعاا أننا نناسبكم   ...رد مراد قائالا

 

   "وفي ذلك الوقت دلفت ريناد وهي ممسكة بصنيه "شربات

  قدمت العصير وجلست بجانب والدها

 

فت سحر"والدة مراد" قائلة: ماشاء هللا زي القمر يا حبيبتي عرفت تختار يا  مراد يا ابنيأرد ....  

 

 ....قال حامد: طيب نسيب العرسان مع بعض شوية وال أي يا أبو أسر



 

: ايوا  طبعاا روحي يا ريناد أنِت ومراد البلكونة ا حديثة البنتة قائالا   .....رد سامي موجها

 

ومراد إلٰى الفرانداأتجهت ريناد  ....  

 

  أردف مراد قائالا : ازيك يا أنسة ريناد

 

  ...ردت ريناد قائلة: الحمدهلل بخير

 

  .....قال مراد: طبعاا  أنِت  عارفة  أن أنا حبيت أخالقك وعلشان كده جيت أطلب ايدك

 

  ردت ريناد قائلة بخجل: ايوا

 

  ....قال مراد: وانِت أي رأيك بقىٰ 

 

قائلة: الرأي رأي  بابا وأسر ردت ريناد ...  

 

 الفصل الخامس

 

 

                               

                                     

 

  ."صلوا علٰى غيث القلوب وريها خير الخالئق رحمة الرحمن 

 

حب وهما يستمعون إلٰى التلفازعاد أسر إلٰى منزله فرأٰى ريم جالسة وعلٰى أقدامها تجلس الصغيره وريم تلعب في شعرها ب ...... 

 

: السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   ....أردف أسر قائالا

 



  .....ردت ريم قائلة: وعليكم السالم ورحمة هللا

 

: ازيك  يا لينو ا حديثة للصغيرة قائالا   ....أردف أسر موجها

 

  ...اشاحت الصغيرة بوجهها بعيداا عنه ولم ترد عليه 

 

الا الا ده أنِت واخدة علٰى خاطرك اوي بقىٰ قال أسر:  ....  

 

  ....ردت لين: مث "مش"  هرد

 

  ...قال أسر بعبث: خالص بقٰى  قطعت بنفسك خدي يا ريم الشكوالتة دي كنت جايبها ل "لين"  بس قطعت بنفسها

 

مث ثح " مش صح" يا ماميردت لين قائلة: عادي مث "مش" عايزة مامي عملتيلي كيك وهي هتجبلي ثكوالتة "شكوالتة"  ......  

 

 ....ردت ريم قائلة: ال يا ليوله أنِت قلبك طيب ومش زعالنة من بابا حبيبك مش أنا قولتلك أنه تعبان وهو بيحبك

 

  "ردت لين قائلة: ال أنا زعالنة منه بث "بس

 

: خالص بقٰى يا ريم خليها زعالنة وأنا وأنِت بكرا هنخرج وهي ال   ......رد أسر قائالا

 

 قفزت لين من مكانها محتضنة أسر

 "قائلة: بابي حبيبي هتاخدني معاك ثح"صح 

 

: قلب بابي أنِت يا لينو متزعليش مني ابداا علشان أنِت روحي اصالا    .....أحتضنها أسر بحب قائالا

 

  .....ردت لين قائلة: وأنا بحبك اوي يا بابي وبحب مامي اوي برضوا

 

واللطافة ومرَّ باقي اليوم جلسوا معاا في جو من الحب .....  

 



  ...في اليوم التالي

 

  ....قامت ريم من نومها وكان اليوم أجازة أسر احضرت األفطار وذهبت إلٰى وجعلتها تستيقظ وبعد ذلك ذهبت لغرفتها هي وأسر

 

  .....أردفت ريم قائلة: أسر أصحٰى يال أنا عملت الفطار

 

شوية يا ريم بعد اذنكرد أسر قائالا : امممم سيبيني  ....  

 

  ......أردفت ريم قائلة: خلص بقى يا أسر يال قو

 

  ......قاطع كالمهاا أسر وهو يجذبها إليه فوقعت بداخل أحضانة وشهقت بخجل

 

  .....أردفت ريم قائلة بخجل شديد: أسر أي اللي بتعملوا ده أبعد كده عيب

 

: علفكرا بقٰى أنِت مراتي   .......رد أسر قائالا

 

  ...قالت ريم: يووه يا أسر ابعد كده ارجوك

 

 أقترب أسر منها جداا وقَبل خدهاا

: يا ريمو أنِت مراتي وهللاِ     .....قائالا

 

  .....دفشتة ريم وحاولت أن تقوم ولكن هو قد أحكم فبضتة عليها

 

  ......قالت ريم: خالص بقٰى يا أسر لين مستنيانا برا يال

يقبلها ولكن قاطعة صوت الصغيرة قائلة: عيب يا بابي سيب مامي مث"مش" ينفع كدهاقترب أسر وكاد أن  ......  

 

                             

 

           



                 

 

  ...انتفضا من مكانهم أثر كالم الصغيرة

 

: صباح الخير يا قلب بابي تعالي هاتي بوسة   .....أردف أسر قائالا

 

قائلة: ال ما أنَت بوست مامي  كفاية عليك كدهردت لين  .....  

 

  .....نهضت ريم بخجل وخرجت من الغرفة وهي تقول بصوت عاٍل: يال علشان نفطر

 

  خرجوا لألفطار وقال لهم أسر أن يجهزوا نفسهم حتٰى يخرجوا

  بعدما اتمو طعامهم نهضت ريم وجهزت لين ونفسها وخرجوا

  "في داخل سيارة "أسر

في مكان السائق وبجانبة ريم وهس تحمل لين يجلس .....  

 

  قال أسر: ها بقٰى عايزين تروحوا فين

 

 ردت ريم ولين في حماس: المالهي

 

  ....قال أسر: اطفال وهللاِ 

 

  ....قالت ريم: بس بقٰى يا أسر متبقاش بايخ

 

  ........قال أسر: طيب خالص متزعليش يال بينا علٰى المالهي

 

إلٰى وقضوا وقتاا ممتعاا فيه جو من المرح وذهبوا معاا .....  

  وبعد ذلك اتجهوا إلٰى مطعم وتناولوا وجبة الغداء واتجهوا إلٰى المول حيث ارادوا التسوق

 

  ...داخل المول



 

  ....قال أسر: يال شوفوا هتجيبوا أي

 

  .....ردت ريم قائلة: احنا هنجيب هدوم زي بعض مش كده يا ليوله

 

ايوا طبعاا يا ماميقالت لين:  ....  

 

  قال أسر: طيب يال يا اخرة صبري

ا وجلبوا ما يريدون وبعد مده قال أسر: وأنا مليش نفس مش هتجيبولي هدوم أنا كمان    ...وتسوقوا كثيرا

 

 قالت ريم: ال طبعاا وده يصح

  واختارت له طقم 

 

  ....قال أسر: هدخل اقيس استنوني هنا

 

  قالت ريم: اشطا متتأخرش

 

  وقفت ريم تطلع إلٰى المالبس وبجانبها لين واختارت أكثر من طقم ألسر

  "وفي نفس الوقت لين لفت انتباها "دبدوب" فذهبت بعيد عن ريم لترٰى "الدبدوب

 

: ها أي  رأيكم جامد مش كده   .....خرج أسر من غرفة القياس قائالا

 

  ردت ريم: امممم جامد اوي

 

: فين لي نالتفت أسر قائالا ....  

 

  ....ردت ريم وهي تشير يجانبها: اهي

 

  .....قال أسر بفزع: فييين



 

  ......أردفت ريم قائلة بفزع أكبر: كانت هنا وهللِا ليييين يا ليييين

 

 عند لين دخلت المحل الذي رأت فيه "الدبدوب"  وعندما آتت لتمسك به أردفت المسئولة عن المحل بشخط فيها جعلتهاا تتراحع للخلف

  ....وهي تبكي وتدور حول نفسها وال تتذكر كيف تعود لوالديها

 

  .......قالت وهي تبكي:  مـــــــــــــامـــي يا بـــــــــــــــابي أنتوا فين

 

  .....عند أسر وريم كانوا يدوروا حول أنفسهم ويبحثون عن الصغيرة ولم يجدوها

 

بالك من طفلة صغيرة كان الزم اعرف أنك مش قد المسئولية أنا غلطان اني سبتها معاِك قال أسر بزعيق: أنِت مهملة مش عارفة تاخدي 

  ......حسبتك مسئولة أكتر من كده مش عارف هتبقي ام ازاي

 

  .....ردت ريم قائلة بدموع: وهللا هي كانت واقفة جمبي هنا وأنا كنت بختار

 

عت بس هي مش بنتك علشان تخافي عليهاقال أسر بزعيق: ما أنِت لو واخده بالك منها مكنتش ضا .......  

 

  ....أنهارت ريم باكية وهي تقول: ال لين بنتي متقولش كده ارجوك

 

  ......تجمع الناس من حولهم وريم تبكي بشدة وأسر يوبخهاا

 

  ........احد الناس: طيب يجماعة اهدوا تقدروا تروحوا للكاميرات وتفرغوها وتعرفوا وبأذن هللا هتالقوهاا

 

  ......ذهب أسر للكاميرات وبالفعل علموا مكان لين وذهبوا لها سريعاا ووجدوها تجلس علٰى األرض وتبكي

 

  .....قالت ريم ببكاء: ليولة يا روح مامي

 

 ..ذهبت إليها ريم بسرعة كبيرة واحتضنتها وظلوا يبكوا هما االثنين

 

كده تسيبي مامي مش انا  قولتك متتحركيش من جمبي قالت ريم وهي تحاول تهدئة نفسها: كنت فين يا ليولة .....  



 

  ...قالت لين: اثفه"اسفه" يا مامي

 

  .......شدها أسر من حضن ريم واحتضنها وهو يقول: كده يا لين حرام عليِك كنا هنموت من الخوف عليكِ 

 

  ....ذهبوا إلٰى السيارة وريم تحتضن الصغيرة وهي تبكي

 

خالث "خالص" يا  مامي والنبي معتيث "معتيش"  تعيطيقالت لين ببراءه :  ......  

 

 ....مسحت ريم عيونها وهي تنظر ألسر بعتاب وهو ينظر لها بأسف

 الفصل السادس

 

 " .صلوا علٰى غيث القلوب وريها خير الخالئق رحمة الرحمن

 

: ريم أنا أسف بس فعالا لما ملقتش لين فقدت أعصابي   .....أردف أسر قائالا

 

دت ريم قائلة بعصبية وانفعال: آسف علٰى أي وال أي تعرف أن انا كرهت حياتي من وقت معرفتك يا أسر، أنِت دمرتني كل افعالك ر

وكل حركاتك وكالمك كل حاجة بتعملها بتكسرني بيها لي حرام عليك يا شيخ، جاي تعتذر بعد أي متعرفش كالمك جرحني قد أي، 

انية علشان حبيت بنتك واعتبرتها بنتي عمري ما بصيتلها علٰى أساس أنها بنت جوزي مش أكتر، أنَت بتتهمني أني أنانية بقٰى أنا ان

مشوفتش حالتي كانت ازاي انهاردة لين دي بقت حتة مني متخيل أنا كنت هموت عليها، وكنت منهارة حسبتك ختهديني وتواسيني بس 

تش حد قد ما كرهتك أنا بكرهد اوويأنَت عملت أي جيت وزودتها علياا، تعرف يا أسر أنا مكره ........  

 

  .......حاول أسر األقتراب منها ولكن هي دفعتة بعيداا عنها قائلة بنفاذ صبر: ابعد عني متلمسنيش أنا بكرهك

 

  ......لم يتحمل أسر كالمها وال لومها وعتابها قام من جانبها بعصبية من نفسة واتجة ناحية الباب وخرج

 

ارج المنزل يجلس ويعاتب نفسة علٰى فعلتة وكالمة الذي جرح به حبيبته نعم فهي أصبحت حبيبته وكيانة وكل ما يملك وها كان أسر في خ

ا أعترف لنفسة بحبهاا   .....هو أخيرا

 

فت أما عند ريم فقد تعبت من كثرة البكاء، فقامت متجهة إلٰى غرفة لين واقتربت منها واحتضنتها بحب وخوف من فقدانها وقد غ

  ......بجانبها



 

أما عن أسر فقد رجع إلٰى البيت في منتصف الليل دلف إلٰى غرفتة هو وريم بحث عنها ولم يجدها، أنقبض قلبة خوفاا من أن تكون قد 

سريعاا يبحث عنها في أرجاء الشقة حتٰى وجدها تنام بحانب الصغيرة وهي تحتضنها، فحمد ربه في قلبة واتحهة ذهبت وتركتهما، خرج 

  .......ناحية غرفتة حتٰى ينام

 

وثاني يوم حاول أسر التحدث مع ريم ولكن هي لم تدع له فرصة وهكذا توالت األيام بين أسر وريم ولم يتحدث احدهم مع اآلخر إال في 

  .......أمور بسيطة

  .....وتم تحديد ميعاد ألتمام خطوبة "مراد و ريناد" وآتٰى يومها

 

جميع للءهاب إلٰى القاعة المقام بها الحفلفي يوم الخطوبة استعد ال ......  

 

: مش يال بقٰى الخطوبة قربت تخلص وانتوا لسة بتلبسوا  أردف أسر قائالا

 

  في نفس الوقت خرجت ريم هي ولين وهما يرتدوا نفس المالبس ولكن هذا كبير وذاك صغير

 

وماما قمرات مث"مش"كدهقالت لين وهي تدور حول نفسها: أي رأيك يا بابي حلو صح أنا  ....  

 

 ....رد أسر قائالا بانبهار: عظيم يا قلب بابي أنِت قمر ومامي قمرين

 

  .....واتجهوا ألسفل ذاهبين إلٰى حيث مكان الحفل

 

  .....في الحفل

 ......دخلوا معاا ولكن ريم أعطت أسر لين قائلة: خليها معاِك علشان أنا إنسانة مهملة ومش هقدر أحافظ عليها

 

 .....قال أسر بندم:خالص بقٰى يا ريم ارجوِك كفاية كالمك ده

 

 ......قالت ريم:أنا مقولتش حاجة بس ده اللي المفروض يحصل بنتك تقعد معاك وانا هروح اشوف اهلي عن اذنك

 

 ......تركتة متجهة حيث المكان الذي تحلس فيه والدتها وشقيقتها

 



ابي هي مامي هتسبني وبطلت تحبني صح؟؟؟قالت لين بدموع بمجرد ابتعاد ريم: ب   

 

  .......قال أسر: أي اللي بتقولية ده يا لينو ماما بتحبك طبعاا

 

  ....قالت لين: ال هي بطلت تحبني

  ....أنا عايزة مامي

 

  ......قال أسر: اهدي يا ليوله ويال يا ستي نروح عند مامي وال تزعلي

 

ت إلٰى ريم تحتضنها وهي تقول: مامي متسبنيث"متسبنيش" أنا بحبك اوي وهسمع كالمك كله بس واتجه بها ناحية ريم فتركتة لين وركض

  ......افضلي بتحبيني مث"مش" تكرهيني

 

صدمت ريم من كلمات الصغيرة ولكنها احتضنتها مطمئنة إياها: مين قالك كده يا ماما أنِت روحي أصالا وأنا بحبك وعمري ما 

  .....هسيبك

 

وهي تجفف أيديها: وعد؟قالت لين    

 

 ....قالت لين: وعد يا روح مامي

 

  .....بعد فترة

 

  ......قالت ريم: مبارك يا رينو ربنا يتمم علٰى خير يا عيوني

 

  ....ردت ريناد قائلة: هللا يبارك فيِك يا ريمو

 

  ....قال أسر: مبارك يا رينو وال وكبرت يا صغنن، مبارك يا مراد

 

 : هللا يبارك فيك يا أسررد مراد قائالا .....  

 

  ....قالت رنا: قمرر يا رينو أي الجمال ده كله ملكة جمال



 

  ....ردت ريناد قائلة: بتخطفي قلبي بكالمك

 

  .....سيف"شقيق مراد": الف مبروك يا مراد ربنا يتمملكم علٰى خير يارب

 

: هللا يبارك فيك عقبالك يا أبو السيوف   ....رد مراد قائالا

 

ما اقتربت رنا رأت سيف نظرت له بصدمة وهو كذلك أيضااعند .....  

 

  ...قال سيف: رنا أنِت بتعملي اي هنا

 

  .....ردت رنا قائلة: ريناد بنت خالتي وانتَ 

 

  قالت ريناد: انتوا تعرفوا بعض؟؟

 

 ......ردت رنا قائلة: أيوا سيف معايا في نفس الكلية

 

رينادــ ازيكم يا بنات الف مبروك يا  ....  

 

  ....ردت ريناد قائلة: هللا يبارك فيِك يا سارة

 

  ....سارة "ابنة خالة ريناد": ازيك يا أسر ومدت يدها حتٰى تصافحة

 

  ....صافحتها ريم قائلة: معلش يا حبيبتي اضل اسر مش بيسلم علٰى الجنس اآلخر

 

  .....انحرجت سارا ولم تتفوة بأي كلمة

 

ريم وهمست لهاا: بقينا بنغير والعملية والعة معانا علٰى اآلخراما رنا قد اقتربت من  ....  

 



 .....رمقتها ريم بغضب قائلة: اخرسي وابعدي عني أحسن

 الفصل السابع 

 

 

                               

                                     

 

 

  "في منزل والده ريم "رجاء

 

يا رناقالت رجاء: في عريس متقدملك  .....  

 

  ....ردت رنا بتسرع: وانا مش موافقة يا ماما

 

  ....قالت رجاء: مش لما تشوفيه او تعرفية األول بعد كده تشوفي اذا كنِت هتوافقي وال ترفضي

 

 .....ردت رنا قائلة: من غير ما اشوفه يا ماما أنا مش عايزة أتجوز

 

حد؟؟؟قالت رجاء: اوعي يا بت تكون دماغك هفتك وبتحبي    

 

  ......ردت رنا قائلة: الا يا ماما طبعاا أي اللي بتقولية ده

 

  ....قالت رجاء:ماشي يا رنا اتمنٰى كده فعالا وخلي في علمك العريس هيجي النهاردة

 

  ..ردت رنا قائلة: مااا.. شي

 

لدها " يا ترٰى ماذا فعل والدها لكي تخشٰى هي ودلفت إلٰى غرفتها باكية ال تريد الزواج فهي تخشٰى أن تتزوج برجل يفعل مثلما فعل وا

 "الزواج

 



 علٰى الناحية اآلخرٰى في منزل أسر وريم

 

ا حديثة لريم: اتفضلي تليفونك بقاله ساعة بيرن   ......قال أسر موجها

 

ا   ......ردت ريم قائلة: شكرا

  .....الو ازيك يا ماما

  ...احنا بخير الحمدهلل

  ....كلنا بخير وهللاِ 

  .....انتوا عاملين اي

  ....بجد ال أنا فرحت اووي رنا بيجيلها عرسان بأذن هللا حاضر يا ماما هنيجي أنا وأسر بأذن هللا

  ....ماشي يا حبيبتي يال سالم

  رجاء: ازيك.. ي بنتي عامله ايه

  ريم: الحمدهلل وانتوا

 

عريس متقدماغلقت الخط مع والدتها وتحدثت مباشرة إلٰى أسر قائلة:أسر في    

 "ل "رنا

 ........وماما بتقول إنك المفروض تبقٰى موجود وكده

 

  ....رد أسر قائالا بتفهم: طبعاا هو أنا افديها الساعة لما اروح رنا زي اختي أكيد ومش هتأخر عنها

 

ا يا أسر   .....قالت ريم: شكرا

 

: مفيش داعي للشكر قولتلك رنا اختي   .....رد أسر قائالا

 

وقت وذهبا أسر وريم إلٰى منزل والدتهامرَّ ال .....  

 

  ....دلفت ريم إلٰى غرفة اختها، فانصدمت عندما رأتها تبكي

 

  !قالت ريم بخضة: بتعيطي لي يا رنا في اي يا حبيبتي؟



 

  .....ألقت رنا نفسها في احضان شقيقتها واجهشت في البكاء

هدئتهاقلقت ريم علٰى شقيقتها بشده واحتضنتها وهي تحاول ت  

  .....قالت ريم: طيب اهدي كده واحكيلي مالك

 

  .....ردت رنا قائلة: مش عايزة أتجوز

 

  !قالت ريم: لي يا رنا مش عايزة تتجوزي لي؟

 

  .....قالت رنا: مش عايز اتجوز انا افهموا انا مش عايزة اتجوز واحدة يتخلٰى عني وعن عياله، الرجالة ملهاش امان يا ريم

 

لة بعقل: صوابعك كلهم مش شبة بعض يا ريم والرحالة كلها مش شبة بعض واللي حصل مع ماما بأذن هللا مش هيتكرر مع ردت ريم قائ

  .....حد فينا، وبعدين مين قال انك هتتجوزي مش لما نشوف العريس األول

 

                             

 

           

                 

 

 .....قالت رنا: بس

 

ريم قائلة: مبسش يا رناردت  .....  

  .....يال بقٰى امسحي دموعك علشان تخرجي تشوفي العريس

 

  ردت رنا قائلة: حاضر

 

  ...قالت رجاء: يال يا رنا علشان الرؤية الشرعية

 

  ......ردت رنا قائلة: حاضر يا ماما



 

 خرجت رنا برفقة والدتها وريم وذهبت لغرفة المجلس"الصالون

 

: احنا يسعدنا طبعاا أننا  نطلب ايد بنت حضرتكماردف سامح "ع م العريس" قائالا .......  

 

: واحنا يشرفنا طبعاا يا عمي بس اهم حاجة التوافق بين العرسان   .....رد أسر قائالا

 

  .....قال سامح: طيب نسيبهم مع بعض شوية، ده حقهم

 

  ....خرجوا جميعاا من الغرفة

 

: م ش هتتكلمي تقولي حاجةأردف يامن"العريس" قائالا .....  

 

 .....ردت رنا قائلة: هقول أي يعني

 

  ........قال يامن: أي حاجة  ده أنِت حتٰى متعرفيش اسمي

 

  .....ردت رنا قائلة: طيب اتفضل قول أنَت علشان أنا مش عارفة

 

سنة خريج هندسة 27قال يامن بتنهيدة:  أنا يا ستي اسمي يامن عندي   

بس هتكبر مع الوقت والجهد بأذن  هللا عندي شركه صغيرة   

سنين توفوا في حادثة وعمي اتكفل بيا هو ومراتة 6أهلي متوفين من وأنا عمري   ......  

 

  .....قالت رنا: هللا يرحمهم

 

: طيب علشان تكوني عارفة أنا حابب أتجوز علطول وعندي شقة جاهزة من مجاميعة ناقص وجودك فيهاا وبأذن  هللا لو أنِت رد يامن قائالا

  .....عايزة هجيب فيال

  ...ها أي رأيك بقٰى؟

 



 ....ردت رنا بحزن: الراي رأي أهلي طبعاا

 

  ....قال يامن: هو أنِت  زعالنة ومش موافقة صح لو كده قولي وأنا هفهمك عادي والرفض يكون من ناحيتي

 

  

  .....قالت رنا: ال عادي اهم حاجة تتقي ربنا فيا وتكون قد المسؤلية

 

  ......رد يامن بسعادة: من ناحية كده متقلقيش خالص

 

  .....بعد فترة

 

  .....قال أسر: بأذن هللا ردنا هيوصلكم في اقرب وقت

 

: أن شاء هللا يا ابني واتمنٰى يحصل نصيب   ....رد سامح قائالا

 

  .....قال أسر: بأذن هللا يا عمي

 

  ....وبعد فترة ذهبوا جميعاا إلٰى بيوتهم

 

  ....في بيت أسر وريم

 

 .....قال أسر: ريمو مش ناويه تسامحيني بقٰى فين قلبك الطيب اللي بيسامح هيجي عندي أنا ويوقف وهللِا أنا ندمان بس كان غصب عني

 

 ...قالت ريم: اس

 

: وهللِا يا ريم غصب عني مكنتش عارف بقول أي وال بعمل أي قدري حالتي   ......قاطعها أسر قائالا

 

ريم: بس أنَت زعقتلي اوي وجرحتني بكالمك قالت .....  

 



  ......قال أسر: أسف أنا عارف اني غلط بس أنا بحبك

 

  قالت ريم بصدمة: بت....أي

 

  ...أردف أسر بنبرة أشبه بالهمس: بحبك يا ريمو

 

  قالت ريم: أنَت بتتكلم جد؟؟

 

: وهللِا بحبك يا ريمو بل كمان بعشقك   ......رمقها أسر بحب قائالا

  ......اردفت ريم قائلة: ال مهو أنَت ال شارب حاجه يا شارب حاجه برضوا

 

  ....أردف أسر قائالا بضحك: ال يا ستي أنا اول مرة اكون فايق كده

  ....بحبك يا ريمو

 

  كانت تنظر له ريم بحب وعدم تصديق

وأصبحت زوجته أمام هللاأقترب منها أسر بعدم َوعي وهمس ف اذنها بحبه وسحبها في طوفان عشقه  ....... 

 الفصل الثامن

 في اليوم التالي

 

: صباح الورد يا وردة حياتي   .......أردف أسر قائالا

 

  ...ردت ريم بخجل: صباح الجمال والروقان

  .....شكلك رايق النهاردة صح

 

  ......قال أسر: الزم أروق وأنا معايا قلبي وروحي أنا دلوقت أسعد إنسان علٰى وش األرض

 

  .....قالت ريم مغيره مجرٰى الحديث: اوعٰى كده خليني أشوف لين بتعيط اهو

 

  .....وقامت من جانبة وبدلت مالبسها وخرجت من الغرفة متجهة إلٰى الصغيرة



 

  قالت ريم: مالك يا صغنن بتعيط لي؟؟

 

  ألقت الصغيرة نفسها في احضان ريم وهي تقول: مامي كنِت فين

ث"مش" بتردي علياناديتك كتير وم .....  

 

  ......قال ريم: كنت نايمة يا ليولة متعيطيش يا روحي

 

  ......ردت لين قائلة: أنا كنت بحسب إنك مثيتي "مشيتي" سبتيني

 

  ....قالت ريم وهي تمسح دموع الصغيرة: مقدرش اسيبك يا صغنن حد يسيب روحه ويمشي يال بقٰى كفاية عياط كده يا قلب مامي

 

ي بتمسح دموعها: خالص مث"مش" هعيط تانيلين وه .......  

 

  قال أسر: لينو بتعيط لي؟؟

 

 ....."قالت لين: مفيث"مفيش

 

: يال يا ريم حضريلنا الفطار علشان رايح الشغل   ......أردف أسر قائالا

 

  .....قالت ريم: حاضر يا حبيبي

 

: قلب حبيبك أنتِ    ......رد أسر قائالا

 

ا إلٰى عملهحضرت ريم وحبة  االفطار وتناولوا الطعام وبعد ذلك أستعد أسر للخروج متجها ......  

 

 ....مرت األيام ووافقت رنا علٰى يامن وتمت قرائة الفاتحة والخطوبة وكتب الكتاب وتحديد ميعاد الزواج بعد ثالثة أشهر

 

: بقالنا ساعة بنلف مفيش عجباِك خالص  ......أردف يامن قائالا



 

قائلة: آخد حاجة مش عجباني علشان ترتاح يعنيردت رنا  ....  

  .....مستخسر تمشي معايا شوية

 

: ال مش قصدي يا رونا يا حبيبتي أنا امشي معاِك العمر كلة من غير ملل طبعاا   ......رد يامن قائالا

 

  ......ردت رنا قائلة بهزار: قرة عيني قمرر يانااس

 

رقال يامن: يال يا هبلة علشان هنتأخ .....  

 

  ....انكجتة رنا متجهة معه إلٰى حيث ذاهبين

 

  ....."في مكان آخر حيث منزل والد أسر"سامي

 

  ...قالت ريناد وهي تتحدث عبر الهاتف: ايوا فرح رنا بنت خالتو آخر األسبوع

  ...خطوبة سيف طيب قول ألسر

  ماشي يا مراد عادي

  ....يووه براحتك سالم

 

تشعر بخنقة من فظاظتة معها في الحديث ال تعلم لماذاأغلقت معة ريناد وهي    

  ......تشك اآلن أن مشاعرة في البداية وكالمة كله تزييف صرفت الفكرة من دماغها وقامت متجهة إلٰى والدتها حيث هي في المطبخ

 

  قالت ريناد: أساعدك في حاجة يا ماما؟؟؟

 

غير حجات بسيطة ردت نجاة: ال يا ريناد انا عملت كل حاجة مش قاعد ......  

  .....صبي الشاي وودية ألبوكِ 

 

  .....ردت ريناد قائلة بسرحان: حاضر

 



  .....وأمسكت بالبراد وهي تفكر في شيء ماء فاندلعت الماء عليهاا فصرخت بوجع

 

  .....قالت نجاة: أي يلهوي يا رينا مش عارفة نصبي كوباية شاي تعالي كده

 

أسنان حتٰى يبرد الحرقوضعت لها والدتها معجون   

  ....وقالت: بت أنا مش مرتحالك بقالك كام يوم مش عارفة مالك

 

  ردت ريناد بوجع: متاخديش في بالك يا ماما مفيش حاجة أنا بس مخدتش بالي

  ......هروح اوضتي عن اذنك

 

  .......قالت نجاة: ربنا يصلح حالك ويهديِك يا بت بطني

 

رنا ويامن مرت األيام وآتٰى يوم زواج ....  

  .......أقيم العرس في قاعة فخمة والجميع قد حضروا

 

 في شقة بسيطة ولكنها راقية

  .....دلف يامن وبجانبة رنا

 

  .....قال يامن: اتفضلي يا رنا

 

  .....دلفت رنا للداخل ولم تتحدق ولكن تنظر للشقة وتتأملها

 

  ....قال يامن: عجبتك الشقة

 

بسيطة: جميلة زوقك راقيردت رنا بإبتسامة  ....  

 

 ....قال يامن: هدخل أغير هدومي واتوضٰى اهو  عندك االوضة لو احتجتي حاجة أنا في االوضة التانية

 

  ....امآت برأسها ودلفت للغرفة وبعد فترة خرجا األثنان وصال سوياا



 

أعمل حاجة تضرك يا رنا أنِت رفيقة حياتي يعلم ربنا حبك قال يامن: أنا عارف إنك خايفة ومتوترة وقلقانة بس أنا وعدك أني عمري ما 

  .....أتزرع في قلبي من أول لحظة شوفتك فيها فعايزيك متقلقيش طول ما أنِت معايا

 

  ردت رنا ببساطة: وعد يا يامن؟؟؟

 

  .......قال يامن: وعد يا قلب وروح يامن

 .....واقترب منها وغاصا معاا في بحور الحب والعشق

التاسع الفصل  

  ...في منزل يامن ورنا

في صباح يوم جديد افاقت رنا من نومها فوجدت نفسها مكبلة داخل أحضان زوجها "يامن" تأملت مالمحه الهادية وهو نائم فهو جميل 

  المظهر

  ...اما هو فاستيقظ ورأٰى رنا تحملق به

 

  أردف يامن بتساؤل: في أي بتبصيلي كده لي؟

 

ا ومتتغيرشردت رنا بابتسامة:   أنَت قمر علفكرا ياريت تفضل كده دايما ...  

 

ا ألجل عيونك يا عيوني أنِت غالوتك عندي بالدنيا أنِت بقيتي حتة مني   ......قال يامن: هفضل كده دايما

 

  .....قالت رنا: معاملتك مش هتتغير معايا مهما يحصل

 

  رد يامن: أنِت وصية رسول هللا

  ....فكيف لي أال اتقي هللا فيكِ 

 

احتضنتة رنا وهي تستشعر األمان داخل احضانة وبدوره هو شدد علٰى احتضانها فهو قد علم انها تريد من يطمئنها ولم يبخل عليها في 

  .......ذلك

 

  .....علٰى ناحية آخرٰى في منزل أسر وريم

 



  ...قالت ريم بزهق: يال يا حبيبي اصحٰى بقٰى نمت كتير اوي

 

بيني أنام شوية  بقٰى يا ريمرد أسر: هووووف سي ...  

 

 ......أردفت ريم بغيظ: تستاهل حد قالك تسهر

 

  ....رد أسر بخبث: بالش نتكلم في الموضوع ده علشان وشك بيقلب طماطم

 

 ......ردت ريم قائلة: يا قليل األدب

 

  ......قال أسر بضحك: مش قولتلك أسكتي احسنلك وسبيني أنام بقىٰ 

 

امة يا أسر ويال قوم واخلص علشان لين عايزة تفطرقالت ريم: بطل رخ .......  

 

  قال أسر: ماشي يا ستي يال اديني قايم حاجة تانية؟؟؟

 ....قالت ريم: ال يال يا قرة عيني

 

  ....علٰى السفرة

 

  ......قالت لين: مامي أنا عايزة أتجوز زي خالتو رنا

 

صغيرةردت ريم: عيب يا حبيبتي الكالم ده أنِت لسة  ......  

 

  ......قالت لين: ال أنا كبيرة اهو مث"مش" صغيرة

 

  ......قال أسر: بس يا لين أنِت الزم تكبري زي مامي كده  علشان تتجوزي

 

  ...."قالت لين: ماثي "ماشي" لما نثوف"نشوف

 



 ....قالت ريم بضحك: مستعجلة علٰى أي بس ياختييي

 

طالعة ُمنحرفة خالص قال أسر: أنا شكلي معرفتش اربي البنت ...... 

 

 .....قالت لين: مامي تعرفي  أنا عايزه أتجوز مين

 

  ....قالت ريم بمهاودة: مين أن شاء هللا

 

  ......قالت ريم بطفولة وبرائة: عايزة أتجوز اياد ابن طنط روما

 

  ......قال أسر بتحذير: عيب يا لين الكالم ده قولنا

 

  ....قالت ريم: اشمعنا بقٰى اياد

 

 ....قالت لين: اصالا هو قالي أنه لما يكبر هيشتغل ويجيب فلوس كتيرر اوي ويتجوزني

 

  .........قالت ريم بضحك:  مش معقول ال مش معقول وهللاِ 

 

  .....قال أسر: كفاية ضحك يا ريم وأنِت يا لين يخش أسمع منك الكلتم ده تاني

 

  .....قالت ريم وهي مازالت تضحك: مسخره وهللاِ 

 

  .......قال أسر: خالص ياختيي بقٰى أي فشتك عايمة

  ......قالت ريم وهي تكبت ضحكاتها بصعوبة: خالص سكت اهو

  :وأكملت قائلة

  ......صحيح هتروح معانا النهاردة الصباحية بتاعت رنا 

تاني روحي أنِت ولين لو حابة قال أسر: ال مش هقدر علشان مش فاضي خالص النهاردة بس بأذن هللا أبقٰى نروخ في يوم ......  

  ......قالت ريم: ربنا يوفقك يا حبيبي وبأذن هللا هنروح

 



  ....قال أسر: ماشي يا عيوني أهتمي بنفسك أنِت وليلو اوعي تتجوز هناك

 

  ...ضحكت ريم قائلة: بس بقٰى أنا بنتي محترمة

 

 ...علٰى الناحية اآلخرٰى في منزل والد أسر

 

ريناد قائلة وهي تتحدث عبر الهاتف:علفكرا بقٰى أنَت خطيبي مش جوزي علشان تتحكم فيا وطالما أنا في بيت ابويا محدش لي أردفت 

 ......كلمة عليا غير اهلي

 ..هو ده الكالم الصح يا مراد

  .....وعلفكرا بقٰى احنا الزم نرجع نفكر في عالقتنا تاني ألني حاسة أننا مش مناسبين بعض 

الصح عن اذنك هو ده ....  

 ....وأغلقت معه الهاتف والقت بنفسها علٰى فراشها تفكر ثم غطت في نوم عميق

 الفصل العاشر 

 

  .......في بيت يامن ورنا        

 

  ......قالت رنا: متحاولش تثبتني أنا مش باجي بالطريقة دي

 

: طيب وعلشان خاطري خالص بقٰى متزعليش   .....رد يامن قائالا

 

  .....قالت رنا بغيظ: أنَت اتجننت أصالا أنَت ازاي تتكلم معاها كده

 

 .....رد يامن قائالا بأسف: أنا اسف يا حبيبي، وبعدين دي بنت عمتي عادي، وكالمي معاها معداش حدود كده

 

اصالا بس العيب مش عليها العيب قالت رنا بحدة: ومين قال انها علشان بنت عمتك تتكلم معاك بالكريقة الصفرا دي، دي بنت قليلة ادب 

  ......عليك أنِت سايبلها فرصة تاخد راحتها اوي كده

 

قال يامن: رنا أنا مش عايز اتعصب عليِك تمام ألن كالمك يحرق الدم ويدل انك مش بتثقي فيا نهائي فأنا هخرج دلوقت علشان منخسرش 

  ......بعض

 



بية ال خلي في علمك أنَت متقدر"نيشقالت رنا: ايوا اعملهم عليا ما أنَت فاكرني غ ......  

 

  .......قال يامن: أنِت إنسانة مستفزة جداا وولية نكدية وشكاكة أنا غايـ*ر من وشك خالص

 

  .....تركها يامن وخرج وصفق الباب خلفة فقالت هي بزعيق: مـــــــــــاشـي يا يامن هتشووف

 

  .....في منزل أسر وريم

هي ولينكانت ريم في الخارج    

وأسر يحلش في الشقة وإذ به سمع صوت جرس الباب يدق فأتجة ليفتح الباب وهو يعتقد أنهما ريم ولين ولكنه فوجيء بشقيقة والدتة 

  ...."إيمان" وابنتها ساره

 

  .....قال أسر: خالتي ازيك اتفضلي

 

  ...دلفت هالته للداخل تتبعها ابنتها ساره وأسر

 

يم مش شيفاها؟؟؟قالت ساره: اومال فين ر   

: ريم راحت هي ولين عن خالتي رجاء   .....رد أسر قائالا

 

  .....قالت إيمان: معلش يا حبيبي جينا من غير ما نقولكم بس ساره قالت نيجي شوية نشوف ريم علشان وحشاها

 

  .....رد أسر: ال طبعاا يا خالنو أي اللي بتقولية ده انتوا تيجوا في أي وقت

حاجة نشربهاهقوم أعمل  ...  

 

  .....قالت ساره بسرعة: اجي اساعدك

 

ا خليِك أنِت مرتاحة   ....رد أسر: ال شكرا

 

 .....قالت ساره : مش بعزم عليك علفكرا أنا  بتكلم جد

 



ا ليكِ  : عارف يا ساره شكرا   ....رد أسر قائالا

 

همدلف أسر للمطبخ وفتح الثالجة وأخرج منها عصير ووضع في األكواب وخرج ل   

 

  ....قال أسر: اتفضلوا

 

ا يا بني تعبناك معانا   ....ردت إيمان: شكرا

 

  ....سمعوا صوت مفتاح والباب يفتح ودلفت ريم وهي تغلق باب الشقة قائلة: اسوري أحنا جيناا

 

  ....قال أسر بابتسامة: نورتوا يا عيون أسر

  ريم: اسورتي انا جيت

 

ولكنها توقفت عن الحديث عندما رأت شقيقة والدتها وابنه خالتهادلفت أسر للصالون وكادت أن تتحدث  .....  

 

  ....قالت ريم بتفاجأ: خالتو ازيك،ازيك يا ساره

 

  .....ردت ساره: الحمدهلل يا ريم

 

ا جيتي يا ريم   ......ردت إيمان أيضاا: أخيرا

 

  .....قالت ريم: مكنتش أعرف انكم هنا

 

  .....قالت ساره: ازيك يا لين

 

  ....ردت لين بضيق فهي تبغض ساره جداا بسبب معاملتها لها وكالمها الجارح للصغيرة: ازيك يا خالتو

 

  ......قالت ساره بغيظ: خالتو في عينك...... مليون مرة قولتلك متقوليلش خالتو دي أنا صغيرة

 



  .......قات لين: ال أنت كبيرة مث "مش" صغيرة وانا هقولك خالتو

 

: يا شيخ*ة غور*ي عيلة متخلفة وقليلة االدب ولسانك طويل دي امك ارتاحت منك اما ماتت واوعي تفكري أن ريم بتحبك أنِت قالت ساره

  ......اصال متطاقي

 

  ......قاطع حديثها تلقيها لصفعة شديدة كادت أن تدمي بها

 

  ...علٰى الناحية اآلخرىٰ 

 

اصحي بقىٰ قال يامن: روناا... يا رورو.... يا حبيبي...  ....  

 

  .....قالت رنا بضيق: عايز أي أنا مش بكلمك اصالا 

 

: شوفتي بقٰى أنا قلبي أبيض قد أي وأنِت اللي قلبك أسود مش أنا   ......رد يامن قائالا

تهوني عليا  أنا كنت جاي أصالحك ألني وعدتك أن عمري ما اسيبك تنامي وأنِت زعالنة إذا كان بسببي او بسبب حد تاني فأنِت عمرك ما

  ....يا روحقلبي أنتِ 

 

  .....قالت رنا: يوغتيي علٰى قرة عيني القمرر ده يا جدعان

  ..يامن

 

: نعم   ....رد يامن قائالا

 

  ....قالت رنا بحب: أنا بحبك اوي ربنا يديمك ليا يارب

 

 ....رد يامن قائالا بسعادة: وأنا بموت فيِك ربنا يديمك ليا
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بحدة: أنِت مريضة نفسياا مستحيل تكوني إنسانة سويه ابدااقالت ريم    

 .......ال مؤاخذه يا خالتو بس اللي ميحترمش بنتي ميقعدش ثانية واحدة في شقتي

 

  ..قالت ساره: ما هــ



 

متطاقيش ولين بنتي ويكش قاطعتها ريم قائلة: أنا مخلصتش كالمي مين قال أن لين يتيمة ومتطاقش طيب أقسم باهلل العلي العظيم أنِت اللي 

  .....أسمع حد يقول عليها كلمة واحدة وياريت تتفضلي من غير مطرود

 

 .....قالت ساره: شايف يا أسر مراتك بتقول أي وكمان بتطردني

 

:مراتي مغلطتش في حاجة يا ساره وأنِت تستاهلي أكتر من كده   رد أسر قائالا

س عامل أحترام لخالتيولوال خالتي أنا كنت عملت حاجة تزعبك أنا ب ....  

 

 سارا: ما احنا كلنا عارفين اللي ليها وان هو اتجوزك بس عشان امو وبنته

اسر: اخرسي خالص وبعدين انت عايزه تعرفي انا اتجوزتها عشان بحبها ومش كده بس ال ده انا بعشقها وبعشق التراب اللي تمشي عليه 

  يال بره

 ايمان: يال ي سارا خلصي

وسارامشت ايمان    

  لين كانت بتبكي بصمت الن الكالم اللي قالتهولها يجرح هي طفله اه بس فهمت

  ريم قربت منها وشالتها وحضنتها: قلب مامي بتبكي ليه ي ناس

  لين ببكاء: هو حقيقي مامي كانت بتكرهني وهي كده ارتاحت لما ماتت وانجرت ف البكاء

بس هي عمرها كده وبعدين هي دايما بتشوفك وهتزعل لو شافتك بتعيطي هتزعل منك  ريم بدموع: ال وهللا مامي كانت بتحبك اووووي

  وال انت عايزة ماما تزعل منك

  لين وهي بتمسح دموعها: خالث مث تزعل

  ريم: بس انا زعالنه منك

  لين بوزت: ليه

  ريم كشرت * عشان انت مش بتعتبريني ماما

وحياتيلين حضنتها: ال انت مامي وقلبي وروحي   

  اسر قرب منهم وحضنهم: وانا بعشقكم انتوا االتنين

  ف بيت ابو اسر

  مراد: وهللا ي عمي نكتب الكتاب بعد اسبوع والفرح بعد شهر

  سامي: ماشي ي بني هكلم اسر واقولوا

 مراد: ممكن ي عمي اقعد معاها خمس دقايق

  نجاه: ماشي ي بني اطلع البلكونه وهي هتيجي وراك

 �� مراد: شكرا



  ف البلكونه

  مراد : ازيك ي رينو

  ريناد: الحمد هلل

  مراد: ع فكرة انا خطيبك مش حد غريب

  ريناد: عارفه ي مراد بس مينفعش احنا مخطوبين مش مكتوب كتابنا

  مراد: ماشي وهللا انت بتخليني احترمك

  ريناد: غصب عنك ع فكرة

  مراد: مااااشي

  ف بيت يامن و رنا

ه ي بتيامن: هاتي بوس   

  رنا: اال اال

  يامن: هاتي حته ي بت

 رنا: اال اال

  يامن: انا جعان

  رنا: هقوم اعملك شويه اكل يستاهلو بقك الحلو ده

  يامن: يعني مرنش ع االسعاف

  رنا: بتتريق عليا

  يامن: ال ي قلبي

  رنا: ال انا زعالنه منك بس

 يامن: اموووه انا مقدرش ع زعل حبيبت قلبي

ليل االدبرنا: ي ق  

  يامن: ماشي ي قلبي يال قومي اعمليلنا اكل

  رنا: من عنيا االتنين

 �� يامن : تسلم عنيكي
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  بعد اسبوع

  ف الفندق اللي هيتعمل فية كتب كتاب ريناد و مراد

ف مواعيدة عمرو ما اتاخرالكل قاعدين منتظرين مراد يجي عشان يبدوا بدأ التوتر يبان ع وشوش الكل ليه مراد اتاخر دايما منظم    

  ريناد ف نفيسا ي الهي لماذا ي مراد تاخرت لهذا الحد ياااترى اين انت و اين ذهبت ي مراااد هل ستتركني ي الهي ولكن كيف

  سيف:  ال اكيد حصلت معاه حاجهةعشان كده اتاخر



  اسر:  وهيكون فين البيه سايب اختي يوم كتب كتابها

كدة مش، هينفع الناس هتقول علينا ايةسامي:  ي بني اتاخر ليه    

  حامد:  هييجي اكيد هيجي

  ريناد:  اتاخر

  واحد من المعازيم اومال فين العريس ومبدأتوش ليه لغاية دلوقت

  اسر:  معقول يكون هرب مش عايز يتجوزها بس ده هو اللي قال انوا عايزها

اللي ضغطت عليةحامد: الحقيقه ي ابني مراد مكنش عايز يتجوز ريناد انا    

  نجاه:  ازاي يعني

حامد: هو كان بيحب واحدة ولالسف اتعرضت لحادثه من تالت سنين ودخلت ف غيبوبه ولدلوقت مفاقتش، عشان كدة انا طلبت منوا 

  يتجوز.....  عشان يكون.... حياته ويبني اسره

  ريناد: ازاي يعني كان بيضحك عليا

  ......حامد:  ي بن

تكلمش تاني.... انت دمرتوا حياة بنتي هتودي وشها فين من الناسسامي:  اسكت مت ......  

  حامد: انا عندي حل

  اسر:  بعد ما خربت قول حلك

  حامد:  سيف اللي يكتب ع ريناد

  سيف:  انت بتقول اية ي بابا انت عارف اني خاطب وبحب خطيبتي

  حامد: مفيش حل غير كده

رتولي حياتي عمري ما هسامحكمريناد:  انتوا بتقولوا اية انت دم   

  اسر:  انت عايزنا نحل الغلط بغلط اكبر

  سامي:  وانا موافق

  .....ريناد:  ي ب

  سامي:  معلش الزم نعمل كده

  .....اسر:  ي با

  سامي:  انا قولت كلمتي وخالص

  وبالفعل تم كتب كتاب سيف  و ريناد

  بارك هللا لكم و بارك  عليكم و جمع بينكم ف خير

  و بعد كده كل واحد رجع بيتوا وطبعا ريناد رجعت مع اهلها البيت عشان الفرح بعد شهر

  سمر:  ازاي تعمل كده ي سيف

  سيف:  مكنش، ينفع معملش كده



  سمر:  بس انت جرحتني

  سيف:  غصب عني

  سمر:  هو ده اخرك

  سيف:  معلش بس احنا الزم نسيب بعض

  سمر:  انا بحبك

بس مينفعش سيف:  وانا بحبك   

  سمر:  ما ستهالش انك تحاول عشاني

  سيف:  ياريتوا كان ينفع

  وسابها ومشي

  ف بيت سامي اول ما رجعوا ريناد دخلت اوضتها ع طول وانفجرت ف البكاء

  ريناد:  ليه...... لييييه..... ي ربي... عمل كده..... ليييييه

 كنت ابتديت احبة كسر قلبي...... ليييييه

انا الزم ابقى...... قويه هو ميستاهلش اني ازعل علييييهريناد:     

  ف بيت يامن و رنا

  رنا:  صعبانه عليا اوي ريناد

  ياامن:  معلش ي حبيبتي نصيبها بقى

  رنا:  حراام مراد عمل فيها كده لييبه

  يااامن:  خالص ي قلبي متزعليش

  رنا:  بحبك اووووي

  يااامن: وانا بعشقك

انك عمرك ما تسيبني ابدرنا:  اوعدني    

  يااامن:  اوعدك ي قلبي انا اصال مقدرش اعيش من غيرك ابدا

  رنا:  ربنا يخليك ليا

  يامن بغمزة:  مش ناويه نجيب بيبي

  رنا:  عييب ي منحرف

  ياااامن:  ي بت

بكثف بقى بس��رنا:  هههههه    

  يامن شالها  :  استعنا ع الشقا باهلل

الكالاام الغير مباح وووووسكتت شهرذااد عن   

**** 



  نجاه:  انت ازاي توافق ع اللي حصل ده

  سامي:  اومال كنت عايزاني اعمل ايه

  نجاه:  تقوم تجوزها الخو خطيبها

  سامي:  انت عارفه الناس كانت هتقول عليها اية

  نجاه:  ملعون ابو الناس ي شيخ

  سامي:  اتكلمي كويس و متعليش صوتك

ي انت فالح فيه بدل ما كنت تساعد بنتك رميتهانجاه:  هو ده الل   

 �� سامي:  اخرررسي

  نجاه:  بتضربني ي سامي طب وهللا ما انا قاعدالك فيها

  .......سامي:  نجاه

  نجاه:  اسكت خالص

  قامت نجاه لمت هدومها ومشيت

  ريم:  خالااص ي حبيببي ان شاء هللا كل حاجه هتتحل

فيها ليييه اسر:  ازاااااي هوو عمل كده   

  ريم: طب اهدا ي حبيبي ان شاءهللا هتتحل

 اسر: كان بيضحك عليا وبيخدعني ده صاحب عمري من لمة كنا اطفال ازااي يعمل كده

 ❤ريم: معلش ي قلبي

  اسر حضنها: انا السبب مش كده

  ريم: ال ي قلبي مش انت ده نصيب انت مش سبب ف حاجه

  اسر: اناااا بحبببككككك اووووي

: وانا بموت فيك و بعشقك ريم   

  لين: وانا

 ريم شالتها وحضنوها هما االتنين: انت النور اللي ف حياتنا ربنا يباركلنا فيكي
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  ترن ترن ترن

  رجاء:  حاضر ي اللي ع الباب جاااايه

  مالك ي نجاة بتعيطي لية

  نجاة اترمت ف حضنها وهي بتعيط

ي ادخلي يالرجاء: تعالي ي حبيبتي من جوه واهد . 

  دخلت رجاء و نجاة وقعدوا



  رجاء: انا عارفة انك زعالنة من اللي حصل لريناد بس ده نصيبها و كتوب ان كل ده يحصل ف اهدي انت

سنة جواز عمرة ما مد ايدو عليا ضربني 30نجاة: رفع ايدوا عليا و ضربني ي رجاء بعد    

يعمل كدة غير لو اضغط علية جامد وانت عارفة جوزكرجاء: ما انت اكيد غلطتي انا عارفة سامي مستحيل    

 حكتلها نجاة اللي حصل كلوا

رجاء: انت غلطانه ي نجاة المفروض كنت تقدرية انت فاكرة ان هو فرحان ال مهو اكيد زعالن جدا وزي ما انت امها هو ابوها وانت 

 بتزيديها علية اكتر ض

يا قد ايةنجاة: مكنش قصدي بس انت عارفة عيالي غاليين عل   

سنة لو حد غيروا مكنش قدر يغفرلك الن  30رجاء: انت سامي معملش معاكي حاجة وحشه ابدا كفاية انوا سامحك بعد اللي حصل من 

  غلطك كبير اوي كان بس هو بيحبك بجد

( سنه توقعاتكم 30ياااااترى اية هو اللي حصل من   ) 

لتشنجاة: انا عارفة ده كلوا بس هعمل اية بنتي و مستحم .. 

  رجاء: انت ترجعي بيتك وتصالحي جوزك وتعتذريلوا

  نجاة  : بس هو ضربني

رجاء: ي نجاة حرام عليكي طب ما انا اهو ياسر سابني ف عز احتياجنا لي حتى بناتوا مبيسألش عليهم ابدا واتجوز وعاش حياااتو بعيد 

  عننا

  نجاة: خالص ي رجاء قولي انك مش عايزاني عندك انا ماشية

اء: طول عمرك بتفهمي كل حاجه غلطرج . 

  مشيت نجاة من عند اختها

  ف بيت مراد و سيف

  مراااد: بااااابااا....ماااامااا....سيييف

  حامد ضربه بالقلم

  حامد:  انت ليك عين تتكلم بعد اللي عملتوا ي بجاحتك ي شيخ

  .....مراد:  باابا

  حامد:  بس متتكلمش بعد اللي عملتوا

ينفع اللي عملتوا بتهرب يوم كتب الكتاب ع اخت صاحبكسناء:     

  .....مراد:  ريما فاقت كنتوا عايزيني اسيبها بعد ما فاقت

  سيف:  ال لكن تفضح ريناد عاااااادي

  .......مراد.:  م

  حامد:  ما هوو اخووووك و بيحب سحر بس عشان سمعت ريناااد اتجوزها شوفت واهو اصغر منك فااااهم

صدمة:  انت اتجوزت ريناادمراد ب   

  سيف:  اه وال كنت عايزني اسيبها الناس هتقول عليها اية



  ......مراد:  طب اس

 حامد:  اخرس خالص وامشي من هنا مش عايز اشوف وشك يالااااا

  .......مراد:  ي ب

 حامد:  امشي يالااااااا

  ف بيت اسر

  ريم:  ليونة يال اصحي ي قلبي

ناميه ثويه لين:  هوووف ثيبيني  

  ريم:  ال يال قومي كفاية نوم

  لين:  هوووف اديني قومت

  ريم:  يالااااااا

  ريم:  يالااااا عشان تفطروا

  اسر:  تسلم ايدك ي قلبي

  ريم:  بالهنا والشفا

 لين:  مامي عايزة بيتزا

 �� ريم:  اسوري هاتلنا بيتزا

  اسر:  من عيوني

 ❤ ريم:  تسلم عيونك ي قلبي

امنف بيت ي   

  رنا:  يموني يال االكل جاهز

  يامن:  ي بنتي بوظتي اسمي خالص

  رنا:  براحتي اقول اللي انا عايزاه

  يامن: طبعا ي قلبي انت تقولي اي حاجه تعجبك ده انت اللي ف القلب ي روح قلبي

 رنا:  بحبكككككككككك

 يامن:  بعشككككككككك
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  سوري ي جمااعة ع التأخير بس كاان عندي ظرووف

  ف بيت يااامن



  رناا بتوتر وخوف : يوووه عامله ارن ع ماما مبتردش مش عارفه لية

  ياامن بهدوء : اكيد مش سامعه الفون

  رناا بقلق : ال مش بعادتها دايما بترد من اةل مره

بطمئنه : متقلقيش ممكن تكون بتصلي او حتى ف الحمام او نايمه عشان كده محساش ميمكن يكون تليفونها صامتيااامن    

  رناا بخوف : ال ال ي يامن انا مش مطمنه خاالص ممكن يكون جرالها حاجه

  ياااامن بايماء : ي شيخه فال هللا وال فالك اي اللي بتقولية ده بس

رنه ارنها وبرضوا مش بترد رناا: ال مليش فية دي عاشر   

  يااامن: بصي عشان اطمنك قومي نلبس و نروح نطمن عليهاا

 رنا: ايوه كده يالاااا

  يااامن: يالااااا

  قاموا لبسوا ياامن و رنا ونزلوا عشان يروحوا عند ام رنا ) بس ي ترى اية اللي جرالها (

  ف بيت سامي السيوفي

زعلش منينجاة بتوتر : انا اسف ي سااامي مت   

  سااامي بهدوء : عاادي ي نجاة انا اتعودت دايما ع طريقتك و الشك اللي انت داينا بتوجهولي ف معدتش فارقه كتيير

  نجاة بحزن : متقولش كده ي ساااامي انت عارف انها بنتي و خايفة عليها كان الزم تقدرني

ماان ما انت مقدرتنيش انا اقدرك ليهساامي بعصبيه وانفعال : اه و نسيتي انها بنتي الوحيدة انا ك   

  نجاة: انت لية بتحب تقول كالم ف وقت غضبك بيجرح

ساامي بعصيبية وانفعال : انا مقولتش حاجه غلط ما هي بنتي الوحيدة فعال انت نسيتي ان اسر مش ابني و ابن عشيقك اللي هرب وسابك 

  و مرضيش يعترف بابنه

اللي بتقولوا ده انت كل شوية هتقعد تعايرتينجاة بعصبيه : سااامي اخرررس اية    

  سااامي بزعيق : انا مش بعايرك بس بفكرك بالحقيقه

 نجاة: ال انت بتفكرني بحاجه بحاول طول عمري انساها و اتعايش معاها وندمت جدا ع اللي حصل

  سااامي: بعد فوات االوان

 نجاة: لية انت هتعمل اي

ابني و عمري ما افكر حتى لمجرد تفكيير اني ائذيهسااامي: انا ربيت اسر و اعتبرتوا    

ي هما كانوا بيتكلموا جوا و مش و اخدين بالهم من اللي واقفه برة مصدومه سمعت كل حاجه ياهلل يعني اخويا اسر ابن حرااام ياهلل ايه الل

  انا بقولوا ده فوقي ي رينااد اكيد دي مش الحقيقه

  ف شقة اسر السيوفي

مواسر: مالك ي ري   

 .ريم بقلق: عااامله برن ع ماما من بدري و مش بترد

  اسر: اكيد مش سامعة الفون



  ريم: بس هي بترن عليا كل يوم ليية النهاردة مرنتش وبرن انا مش بترد

  اسر: متخافيش ي ريم ان شاء هللا خير

  ريم: يااارب ي اسر انا قلقانه اووي

نروحلها مااشي اهدي انت اسر حضنها: شششش متقلقيش لو مردتش بعد شويه   

  ريم بدمووع: ماااشي

  لين: مامي بتكبي لية

  ريم مسحت دموعها: ال مش ببكي اهو

  لين قربت ونطت ف حضن اسر وريم: ماااثي مث تعيطي تاااني عثان انت حبيبتي مااااثي

  ريم: ماااشي ي ليونه

ه جميله بيضاء و عيونها بني و شعرها كيرلي ولونوا بني ورفيعه و سن 27ف شقة صغيره قاعد مراد ومعاه ريما حبيبتوا * بنت عندها 

  مش طويله اووي

  مراد بفرح: ياااه اخيرا بقيتي مراتي وع اسمي

  ريما: ياااه ي مراد لو اهلك كانوا موافقين دلوقت كنت هفرح جدا

  مرااد بتنهيدة: هنعمل اي بقى ما انت عارفة اللي فيها

ابقى السبب ف بعدك عن عيلتكريما بدموع: مكانش نفسي    

  مرااد حضنها: متقوليش كدة ي روكي اهم حاجه و جودك

  ريماا: ياااه بحبك اوووي ي مراد

  مرااد: وانا بموت فيكي ي قلب مراد

 .....ريما: مر

جماعه بس مليش ف المحن قاطعها مراد لما مال ع شفايفها و قبلها بحب شديد وسكتت شهرزاد عن الكالم الغير مباااح.....) سوري ي 

 و الرومانسية(

  عند ياامن و رنا وصلوا شقة رجاء

  و قعدوا يخبطوا و يضربوا الجرس بس محدش بيرد لغاية ما اتجمعوا الجيراان وبرضوا رجاء مش بترد

  رناا بدموع: مش قولتلك ي ياامن انا خايفة اووي

  يااامن: متخافيش واهدي

اختها من عندها و محدش سمع صوتها تانيجارتها: الحجه من وقت ما مشيت    

  جارها: بصوا احنا نكسر الباب و ندخل نشوف فية اية

 قري يامن و معاه واحد تاني و فضلوا يزقوا ف الباب لغايه ما اتكسر ودخلوا يجروا وكانت الصدمة

15الفصل   

 تبدأ االحداث ب رنا وياامن ف شقة رجاء



ارناا بصريخ : ماااااااااماااااااااا  

 ودخلوا يجروا كلهم ع جو كانت رجاء واقعة مغمشي عليها

 رناا بصريخ اكتر :  مااامااا مااااالك قووووومي

   يامن بسرعه وقلق : اهدي خلينا ناخدها المستشفي بسرعه

  رنا ببكاء: يال بسرررعه ي يااامن

  المهم شالها يااامن ونزل و رنا وراه وطلعوا ع المستشفى

  ف بيت اسر و ريم

  اسر: اقعدي ي ريم مالك قلقانه لية اكيد خالتي مش سامعه تليفونها

  ريم بقلق: ما هو مش عادتها دايما بتتصل بيا

  اسر: طب كلمي رنا تكون كلمتها

 .ريم: صح انا ازاااي مفكرتش ف كده

  اسر: طب رني كده عشان تعرفي ان دماغي الماظ

 ريم: بحبك ي ابو دماغ الماظ

يالااااريم: ردي ي رنااا    

 ....اسر: هترد د

  ريم: ايوه ي رنا انت فين

  رنا ببكاء:اااه ي ريم ماما تعبانه جدا واحنا ريايحين المستشفى

  ريم بدموع: بصي انا جاية بسرعه انت رايحين مستشفى اية

 ***** رنا: مستشفى

  اسر: ف اية مالك

بسرعهريم بعياط: ماما تعبانة جدا ي اسر ورايحين المستشفي يالاا    

 اسر: اهدي وانا هقوم البس ونروحلها يالا

  ريم: يالاا

  لبست ريم و هكذا  اسر

  ولسه هيطلعوا من الشقة

 لين: مااامي بااابي راحين فييين

  اسر: هنروح مشوار ونيجي بسرعه انت استنينا

  لين بدموع: مث هينفع

 اسر: لين اسمعي الكالم

عند طنط مريم  تلعبي مع روما و اياادريم بعياط: خالص ي قلبي تعالي اوديكي   . 



  لين: ماثي مث تتاخروا

 .ريم: يالااااا

  وراحت ريم  وودت لين عند جارتها مريم وبعدين مشيت هي واسر

  ف المستشفي

  يااامن بسرعه:  هاتوا ترووولي هنا بسرعه يالاااا

   جه الدكتور والممرضين وجابوا ترولي واخدو رجاء اوضة الكشف

عماله تعيط بره و يااامن اخدها ف حضنة وعمال يهدي فيها و مش عارف  النها منهارة فعال عدت نص وجه اسر و ريم رناااا   

  ريم بعياط:  مااامااا فيييين ي رناااااا

  رنا بعياط وهي بتحضنها: تعبااانة جدا ي ريم

  اسر: الدكتور قال اية

  ياامن: لسة محدش خرج

ما االتنينوريم ورنا قاعدين يعيطوا ه   

 اسر: خالاص اهدوا وهتبقى كويسة ان شاء هللا

 ....ريم: يااار

  قطع كالامها خروج الدكتور

  جريوا كلهم علية عشان يطمنوا

  ريم: طمني ي دكتور ماما عاملة اية

يهاالدكتور: بصي ي مدام والدة حضرتك حالتها صعبة جدا و تعبانة محتاجة عملية ف القلب وكمان هتبقى خطيرة عل   

  رنا بعياط: يعني اي ي دكتوور

  الدكتور: ان شاء هللا خير وهنعملها العملية و تبقى كوويسة

  اسر: تماام ي دكتوور شوف العملية هتعملها امتى واحنا معاك

  الدكتور: ف اوراق هتمضوها وتدقعوا تكاليف المستشفى والعملية هنعملهاله الن ف خطر ع حيااتها

دكتور هرووح اخلص كل الورقياامن: مااشي ي    

  الدكتور  : تماام ومشي وراح ياامن عشان يشوف الورق اللي هيتمضي علية ويدفع التكاليف

  ترن ترن ترن

  اسر: الوو ايووه ي ماما

  نجاة: انتوا فيين ي اسر،احنا قدام شقتك وعمالين نخبط و محدش بيرد

رجااء تعباانة جدا ونقلوها المستشفىاسر: الحقيقة ي ماما احنا ف المستشفى الن خالتي    

 نجاة بصدمة: يالاهوووي حصل امتي ده اقفل وانا جيالكم حاال

  وبعد شوية كانت جت نجاة المستشفى



  نجاه: فين اختي ي اسر مالها

 .اسر: اهدي ي امي هي بس تعباانة شووية

  نجاة: الدكتور قال اية

  اسر: محتاجه عملية ف القلب

وقربت من ريم ورنا وحضنتهم وعيطوا هما التالته مع بعض وريناد كانت واقفة بتعيط ع خالتهاا اللي هي ف مقاام نجااه: يالاهووي 

  والدتها

  ايمان )اخت رجاء ونجاه(: يخرراشي مالها رجااء ي ابني

  اسر: متقلقووش ان شاءهللا هتبقى كويسة

خايف ومصدووم ومتوتروعدى الوقت وخلص ياامن الورق ودخلت رجاء العملياات والكل    

  عدت اربع سعات ف العملية تحت ارتباك الكل وخوفهم واخير خرج الدكتور

 ...............:الدكتور

  ..........يتبع

  توقعاتكم ي ترى رجااء هتمووت وال هتعيش واكتبوا ف الكومنتات

 تشجيع عشاان اكمل
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العمليااات طبعااا الكل جري بسرعة  حواليين الدكتور عشاان يطمنوا ع طنط رجاااءتبدا الحلقه ب....... خرووج الدكتوور من اوضة    

  ريم:  طمني ي دكتوووور ماما عاملة اية

  رنااااا:  ي دكتوور طمناااا مااما حالتهااا اية دلوقت

  ياامن:  اهدوو شوية

  اسر:  اسكتووا بقاا خلو الدكتور يتكلم

ساعة 24نجحت وحالتهااا مستقرة بس هتفضل ف العنااية ع االقل الدكتوور:  الحمدهلل العملية    

  ريم:  الحمدهلل انا عايزة اشوفهاااا ي دكتوور

  الدكتور: مينفعش ي مداام لما تطلع من العناااية

  ريم ببكاء:  ال ملييش صاالح انا عايزة اشوف مااما

  الدكتور بنرفزة: ما خالااص بقى ي مداام ما قولنا مينفعش

سر بغضب وزعيق: انت بتزعقلها ي *****  ازااي تتجرااء ي غبيا   

  يااامن:  خالااص ي اسر مش وقتة الكالام ده

  اسر:  مش شايفوا بيتكلم معااها ازاي الغبي ده

  ريم:  خالااص ي اسر بلييز

  اسر:  ماااشي ي حبيبتي



ستفادوا حاجهالممرضة:  تقدروا تمشوا وتيجوا بكره مفيش داعي لقعدتكم هنا مش هت   

 رناا بعياااط:  ال مش هسييب مااما لوحدهااا ابدااا

  ياامن:  اهدي ي رنااا واسمعي الكالام مفيش فايده من قاعدتنا

  ريم ببكاء :  انتوا بتقولوا اية عايزنا نسييب مااما لوحدها وهي تعبانه

  اسر وهوو بيحضنهاا:  اهدي ي رووحي بس هماا معاهم حق

حق ف اية ي اسر عايزنا نسيبهاا لوحدهاا وانت تقول حق نجااه:  معااهم   

  ريناااد:  خالاااص ي جمااعه استهدوا باهلل

  الممرضة:  ي جمااعة مينفعش تقعدوا كده دي مستشفى وفيهاا مرضي محتاجيين راحة

  ........رنا بنرفزه وتعب: وانت شيفاانا قاعدين نرقص ونغني هنااا ده ان

بقى اغمي عليهااا ي جدعااان البنت مستحملتش وقعت رنا من طولهاا   

  يااامن:  رناااااا ي حببتي فوقي ماالك

  ريم:  رناااااااااا ماالك  ي رناااا

  اسر:  شيلها ي يااامن و شوف دكتوور يكشف عليهااا

  شالهااا ياامن بسرعه وراح بيهااا اوضة ودخلهاا وجت دكتوورة عشان تكشف عليهها

دكتورةكشفت عليهااا ال   

  يااامن:  طمنيني ي دكتووره رنااا مالهااا

الدكتووره بابتساامة:  الف مبروووك ي استاذ المداام حامل بس هي ضغطهاا وطي شوية ده اللي سببلهااا اغماء هتفووق بعد شوية 

  ويااريت توديهاا عند دكتوورة نساا

  اسر:  مبرووك ي ياامن هتبقى اب

بحلم اناا مبسووط جداااااااا ياامن بسعااده:  بجد انا مش   

  ريم بابتساامة:  ال مش بتحلم ده بجد الف الف مليوون مبرووك

  ياامن:  هللا يباارك فيكم عقباالكم

  ريم:  تسلم ي ياامن

 ♥ اسر:  ان شاء هللا

  بعد فترة فاقت رنااا

  رناااا:  مالك مبسووط ومنشكح كده وانا تعباانة

جدااا هبقى اب اخيراااااياامن:  انااا مبسوووط    

  رنااا بصريخ:  اااه ي خاااااين متحووووز عليااااااااا ومراااااتك حااااامل كماااان

  يااامن بيحااول يكتم ضحكتة:  وانت عرفتي ازااي بقى

  رنااااا بصريخ:  طلقننننني ي خاااااااااين طلقننننننني



ال ايةريم بضحك: ي بنتي اهدي هو انت مش مقتنعة بنفسك و   

  رنااا:  يعني اية متجننووونيييش

  رينااد:  ي بنتي انت مجنوونه لوحدك

  نجااه:  بس ي حبيبتي انت حااامل

  رناااا بفرحه:  هيييييييي اناااا هبقى ام هيييييي

  يااامن:  وهللا مجنونه

قكككككككك ي روووحيرنااااا:  ال انا فرحاااانة جدااا تعرف ي ياامن اناااا بحبكككككك جدااااا ال بعش   

  يااامن:  اه بامارة طلقني ي خاااين بقى انا خااين ي جزمة

  رنا وهي بتحضنة: ال انت قلبببي

  طبعاااا الكل انسحب. وطلعوا الن مش هينفع يقعدواا ف الموقف الروومانسي دهون

  ياااامن وهو بيبوس رااسهاا:  وانااا بمووت فيكي ي نور عيني

بحبككككككككككك رنااااا:  الا بجد   

  اسر قرب منهاااا وباااسهاااا برقة ف شفايفهااااا واتعمق ف البوسة بس قطع لحظتهم الحلووه دي دخول ريم

  ريم: رن...... اه سووري سوري بجد مكنش قصدي

  ياامن:  ال وال يهمك خالص انت بس قطعتي عليناااا مش اكتر

ي اية ي ريمرنا بخجل وغضب:  اسكت خااالص انت كنت هتقوول   

ريم:  كنت هقولكم ان خالتو نجااه و رينااد مشيوا وانتوا كماان الزم تمشووا عشاان ترتااحوا وانا واسر هنرجع عشااان نشووف لين 

 ♥ وهنيجي كلنااا بكرة ان شاء هللا
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  ف بيت اسر و ريم

  ريم:  اسر هرووح عند مريم اجيب من عندهاا لين

متتأخريشاسر:  اوك ي قلبي    

  ريم:  حاضر ي حب

  راحت ريم بيت الجيراان خبطت ع البااب فتحلها احمد جوز مريم

  احمد:  مداام ريم اتفضلي

  ريم:  شكرا ي استااذ احمد بعد ازنك ناديلي مريم

  احمد:  ميصحش اتفضلي وانا هناديهاا

  ريم:  حااضر ودخلت ريم شوية وجت مريم ومعااها لين

ريم جريت عليهاا وحصنتهاا لين اول مااشافت   

  لين:  تده ي ماامي اتأخرتي عليا



  ريم:  معلش ي قلب ماامي متزعليش

  مريم:  مامتك عاملة اية دلوقت ي ريم

  ريم:  بقت كويسة الحمدهلل ي مريم

سنيين:  طنط سيبي لين تلعب معاانا 6ايااد طفل عنده    

  ريم:  معلش ي حبيبي هاخدها وتلعبوا ف مره تانية

  ايااد:  مااشي ي طنط تبقى هاتيهاا عندناا كتيير

  ريم:  من عنياا ي حبيبي همشي انا دلوقت يال ي لين

  مريم:  خليكي ي ريم شوية

 ريم:  معلش عشاان اسر مستنينا ف البيت

  مريم:  مااشي ي ريم ابقى تعاالي

  ريم:  من عينيا ي حبيبتي يالا سالام

  مريم:  سالاام

البيت رجعت لين وريم   

  اسر:  لين الحلوة وحشتيني

  لين:  انت مث وحثتني

  اسر:  لية كده بس

  لين:  عثاان انت اتاخرت تتيير

  اسر:  معلش احنا اتاخرنا عشاان تيته رجااء تعباانه

 لين:  برضوا ثعالنه

  اسر:  يااله ي ريموو اي رأيك ف الشوكوالا الحلوة دي يال ناكلهاا انا وانت

بقوول انو كاان غثب عنكم اتاخرتوا ف خالاص هثالحكم مث سعالانهلين:  انا    

  ريم بضحك:  دلوقت بقيتي مش زغالنه

  لين ّ:  طبعااااااااااا

  اسر ّ:  ال بجد شاابووه ليكي خدي ي ستي الشوكواله اهي

  ليين:  هيييييييي ثكرااا

  اسر:  المهم اتا جعااان

  ليين:  ال انا اكلت عند طنط مريم

م:  اسر انا تعباانه ورايحة اناام اطلبلنا اوردر من برةري   

  اسر:  حااضر

  وبعد شوية جه االكل واكلوا وريم نيمت لين ف اوضتهاا وبعد كده اسر دخل هو وريم اوضتهم



  اسر:  بقوولك وحشتيني موووت

ااا دي هي كل حيااتي هي اللي ربتناا وعلمتنااا ريم جريت علية وحضنته وهي بتعيط:  كنت خايفة جداا ي اسر ع مااما انا اقدرش اخسره

  واهتمت بينااا طول عمرهاا معاانا انا مقدرش اعيش من غيرهااا ابدا

 اسر:  متخاافييش ي روحي هي بقت كوويسة دلووقت ومفيش خطر عليهاا

  ريم:  ااه ي اسر لو حرالها خاجه انا كنت موت

لمرح عشاان يكلعهاا من اللي هي فيةاسر:  بعد الشر عليكي ي قلبي واكمل بشئ من ا   

  اسر:  وبعديين انا اقولك وحشتيني وبحبك وانت قااعده تعيطي

  ريم بضحك:  وهللا انو مجنوون بص انا في اية وانت ف اية

تبدأ اسر:  ي ريمو  انت ف قلبي وانا مش بفكر ف حد غيرك انت حياتي والنفس اللي بتنفسوا انت محور حيااتي انت ولين حياتي ب

  عندكم وبتنتهي عندكم ربنا يخليكم ليا ياارب

  ريم:  وانااا بعشقگگگگگ ي ابن قلبي

  اسر:  ايوه كده ي روح الرووح

  ريم:  يالاا بقى تصبح ع خير للني همووت وانااام

  اسر:  نعم ياااختاااي بعد ده كلوا وتقوليلي انااام ال ي ماامااا انسي مفييش نووم

طعهاااا بقبله و نقفل الستااير عليهم بقى ) اصلي بتكثف جدااا وانا بكتب  (ريم:  ب.......  قا   

  ف بيت ياامن و رناااا

  يااامن:  تعرفي اني مش مصدق لغااية دلووقت اني هبقى اب اخيرااا

مااما هتفرح جدااا لما تعرف انهاا هتبقى رنااا: والاا انااا ع قد مااكنت حزينه وخايفة ع ماامااا ع قد ما انا فرحاانه جدااا الني هبقى ام  ده 

  تيته صح

  ياامن:  صح ي قلبي

  رنااا:  هيييييييي انا فرحاانة جداااا

  ياامن:  وانا كمااان الزم نحتفل بعد ما حمااتي تبقى كويسة

 ❤ رنااا:  طبعاا ي روح قلبي

  لسة ياامن هيقرب منهاا وقفتوا

قاالت ايةرنااا:  اقف عندك انت نسييت الدكتوره    

  ياامن:  ي حبيبتي دي دكتوره غبية مش بتفهم

  رنااا:  مش هينفع

  يااامن:  خالااص بصي احنا خلينا ع خفييف

  رنااا:  ال خفيف وال تقيل

  ياامن:  هوووف منك

 (�� ابقى نرووح المستشفى بكره بقى عشاان انا بزهق من جو المستشفياات  )
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  تااني يووم ف المستشفى

الكل راح عشااان يطمنوا ع ) طنط رجاااء ( بماا فيهم ايمان ) اخت رجاء اللي هي ام البنت اللي ما تتسمى اللي اسمهاا ساارا ( وطبعاا 

  سارا كماان جت معااهم و ياارا اخت ساارا الكبيرة

  و ايمن اخو رجااء الكبير و صالح اخووهاا برضوا و زوجااتهم واوالادهم

مراد و مراتوا ريماا وسيف و حاامد ابوا سيف و ام سيف و ساامي ابو اسر وريناادو مين كماان جة    

************* 

  ريم: مااماا فااقت ي دكتور وال لسة

  الدكتور: اه ي مداام فااقت من شوية و سألت عليكم

  رناا: طب عاايزين ندخل نطمن عليهااااا

النكم ماا شااء هللا كتاارالدكتوور: اتفضلوا بس متدخلووش كلكم مره واحده    

  ريم: مااشي ي دكتور

  دخلوا ف االول ريم و رناا و اسر و يامن

ريم جريت ع امهااا وحضنتهااا بسرعة بعياااط ممزووج بفرحة: اااه ي مااما ينفع اللي عملتيية فيناا ده كنت همووووت من كتر الخووف 

  علييكي

اني غالية اووي عندكم كدهرجااء بابتساامة وتعب: ياااه مكونتش اعرف    

  ريم: ياااااه ي ماااما ده انت اغلى حاجه دنيتناااا انت امنا وابونا واختناا واخونا وصاحبتنا وكل حاجه بالنسبه ليناا

  اسر بمرح: الاا ي خاالتي اناا كده هغيير

  رجااء بضحك: ال وعل اية

اخد بعضيا وامشي ب كراامتي احسنرنااااا: ال  ي مااما انت شكلك كدة شووفتي ريم نسيتيني    

  رجااء: هه ي بكااشة بتغيري من اختك

  ياامن: معلش ي حمااتي بس هي مجنونة شووية

  رناااا: بقى انااا مجنوونة ي استااذ ياامن طب ما انتااش داخل البيت النهااردة

  ياامن: ال ي مااما انت فااهمة غلط اسمهااا وهللا ماقعداالك لحظة ف البييت

 ......رناا: الاااا

  رجاااء: بسسسسس انتواا مش جاااايين تتخاانقوا هناا انا تعباانة يالاا اطلعوا برة

 .....رنا: ي م

  رجااء: حالاص بقى

  ريم: يالاا نطلع برة ونسييب مااما ترتااح شووية

  و طلعوا برة و دخلت نجاه  وايماان وبنااتهاا عشاان يطمنوا عليهاا



اااه ي رجااء ي اختي ده اناا كنت همووت لو جرالك حاجه ده انت اختى وحبيبتي وامي اناا كنت بعتبرك امي بعد نجااه بدمووع: ي

  المرحوومه امي مكنش ف حد معاايا غيرك كنت عاايزة تمشي و تسيبيني

سنين اللي بيناا دول 4رجااء: يخرب بيتك كبرتيني لدرجه بقيت امك  مكنووش    

عالانة مني ي رجااء انت عاارفة اني وقتهاا كنت زعالانة ف اتكلمت و خالااص متزعلليش والنبينجااه: اووعي تكووني ز   

  رجااء: ال ي نووجاا اناا اصالاا مقدرش ازعل منك ده انت اختي و حبيبتي

  نجااه: حبيبة قلبي ربناا يباركلناا فيكي دايماا

  ايمااان: حمد هللا ع سالامتك ي جوجو

ي ايماان ي حبيبتي رجااء: هللا يسلمك   

  ايماان: انت متعرفييش انت غاالية عليناا اد اية

 رجااء: حبيبتي ي ميمو ربناا يخليكي

  ايماان: ويبااركلناا ف عمرك ي حبيبتي

  ياارا: حمد هللا ع سالامتك ي خالتو خوفتيناا عليكي اووي

  رجااء: هللا يسلمك ي ياارا

  سارا: سالامتك ي خالتو

ساارا رجاء: تسلمي ي   

  نجااه: هنطلع احناا نسيبك ترتااحي شووية

 �� رجااء: تماام

  وطلعوا

  صالح: رجااء عاملة اية

  نجاه: كويسة الحمدهلل

  ايمن: اناا داخل اطمن عليهااا تعالى معايا ي صالح

  صالح: مااشي ي ابو احمد

  دخلوا ل رجااء

  صالح: عااملة اية ي جوجو حمدهلل ع سالامتك

هللا يسلمك ي صالح ي حبيبيرجااء:    

  ايمن: كده ي روجي تخوفيناا عليكي

  رجااء: معلش ي حبيبي

  احمد: كده ي عمتي واناا قال اللي خوفت عليكي وانت طلعتي صحتك احسن مني

  سمية ) مرات ايمن (  : بس يوالا انت هتحسدهاا وال اية

  رانيا ) مرات صالح (: سالامتك ي ام ريم



مك ي ام محمودرجاء: هللا يسل   

  وهكذااا طبعاا الكل اطمن ع رجااء والدكتور طلب منهم يسيبوهاا ترتااح وكل وااحد رجع بيتوا

 وهيجولهااا بكرة الن مفييش دااعي ل قعدتهم ف المستشفى الن هي الزم ترتااح
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رجع بيتواو طبعاا وقفناا البارت اللي فاات ع ان الكل مشي من عند ) طنط رجااء( كل واحد    

  ف مكاان او مرة نرووحوا

  بيت كبير يدل ع غنى اهلة فخم و شيك و كالاس من الالخر يعني

  ندخل البيت ده نالااقي فية عائله ايمن و صالح اخووات رجااء و نجاه و ايمااان

و سمر /  ادهم ابن ايمن التااني ايمن *)  مراتو سمية وابنوا الكبير احمد متجوز اميرة بنت عمة صالح و معااهم ولد و بنت سامر 

  متجووز بس لسة معندووش اطفاال مراتو مراام بنت غلباانة جداا

  ( قمر بنت ايمن الصغيرة متجوزة محمد ابن عمهااا صالح وعندهاا نور /

  صالح *)  مراتو رانياا وابنو الكبير محمد متجوز قمر / وبنتوا اميرة متجوزة احمد (

ميةنروووح اوضة ايمن و س   

  سمية:  وهللا حراام عليك ي ايمن انت السبب

  ايمن:  خالااص بقى ي سمية اناا مكنتش اعرف ان ده اللي هيحصل ما تنت عاارفة ان اناا عاايز مصلحتهاا وبس

  سمية: ماا انت السبب رجااء مكانتش بتحب نصاار من االول و سيف جه واتقدم بس انت اللي موافقتش

فااكر ان مصلحتهاا مع نصاار مش سيفايمن:  كنت غبي كنت    

  سمية:  اهوو حسبي هللا ونعم الوكيل فيه رااح اتجووز و رماا عياالو و مراتوا لوحدهم

  ايمن:  حسبي هللا ونعم الوكيل

 ( طلع شكك صح ي بت ي منه عمو ايمن اللي خرب الدنياا مع طنط رجاااء )

memo-hane 

**********  

  في اوضة امير و مرااام

  امير:  ماا خالاااص بقى ي مراام مش هنفضنااا من ام السيرة الفقر دي

سنين متجوزيين ولغااية دلووقت مخلفنااش ف عشااان كده بقولك اتجووز 4مراام:  ي امير انت عاارف ان بقالناا    

  امير:  يعني انت مواافقة اني اتجووز علييكي و هتبقى موافقة

ش اشوفك متجووز حد غيري بس هعمل اية طنط سمية مبقتش طيقااني خاالص عشاان مش بخلفمراام:  الاا طبعاا اناا مقدر   

  امير:  ميين قاال ان العييب عندك ماا يمكن عندي انااا

  مراام:  بس احناا كشفناا والدكتور قال ان انت مفيكش حااجه و زي الفل

فيهاا تدخلامير:  وانت عاايز اية دي حاجه بتااعت ربناا احناا مالنااش    



  مراام:  يبقى تتجوز

  امير:  يوووووووه اناا زهقت من ام دي عيشة نكد علطوول

  ورااح واخد بعضوا وخاارج ورزع البااب ف وشهااا وهي قعدت تعييط بعد ماا هوو مشي

  ( نااااس نكدية اوووي وهللا معلش ي ضنااايا هنعمل اية )

ده انتوا متعرفوهااش بس معلش دوول اهل طنط رجااء برضواا والازم يكوون لهم دوور سوووري طبعاا اني دخلتلكواا ف نااس جدي )

و بعديين لسة في نااس تااني هتدخل ف الرووواية مش دوول بس بس طبعااا االبطاال زي ماا هماا عشاان كل اللي هيدخل هيكوون لية 

  ( عالااقة باالابطاال

 

                           

 

*********** 

  ف المستشفى حاامد اصر انوا يخلي سيف و رينااد يرجعوا مع بعض ماا هماا اتجوزوا بقى ف رينااد وافقت و سيف وافق

  ف عربية سيف محدش فيهم بيتكلم لغااية ماا رينااد قررت تقطع الصمت ده

 رينااد: اناا اسف

  سيف باستغراب: ع اية

انك كنت بتحبهاااا رينااد بحزن: اناا السبب ف انك سيبت خطيبتك مع   

سيف بابتساامه: ال وهللا علفكرة كل حااجه نصييب واحناا نصيبناا اننا نتجوزز واناا مش هتجوز سحر وانت سيبتي مرااد ف كل ده 

  نصييب مش اكتر واحناا الازم نرضى بيه

  رينااد: يعني انت مش زعالان

اا ف احناا الازم نرضى بالمكتووبسيف: الا طبعاا اكيد ربناا شاايف ان ده االحسن ليناا طبع  

  رينااد: ال بس انت بجد طلعت عااقل اووي مش زي ما كنت بحسب

  سيف: كنت بتحسبي اية

  رينااد بعفوية : كنت بحسبك عيل وتاافهه و رزل وكده يعني

  سيف: هههه ماخدتيش والا انطبااع حلوو عني

  ريناا بحرج: الا وهللا مش كده ده كاان ف االاول بس

  سيف بابتساامه: ال وال يهمك ي قمر انت عفووية ف الكالام

  رينااد: متزعلش

  سيف: اووك اناا اصالاا مش زعالاان

  طبعاا رينااد ف نفسهاا كده اخدت انطبااع حلوو عن سيف وحست بشعووور غريب اول مرة تحسوو

 (�� ماااا هووو الوااد متفاائل اوووي للحيااه  )

*************** 



ت ياااامنف بي  

  هنالاااقي ان رنااا قارفاااه ف عيشت اللي جاابوا بسبب الحمل وهي اصالاا نكدية اوووي

  يااامن:  و بعدييين معاااكي بقى ده انت كده هتتسببي ف مجااعه للبلد

  رنااا:  مستخسر فيااا اكل ي ياامن

ش هتااكلي بالكمية دييامن:  الاا كلي بس مش بالطريقة دي ده انت لووو حاانل ف دينااصور م   

  رناا:  اااه ي يااامن مش عاايزني اكل اناا وابنك اناا الحق علياا عاايزة ابنك يطلع راايق كده و قمر

  ياامن:  ي حبيبتي بالطريقة دي هيطلع فيل مش راايق

  رنااا:  خالااص ارتااح مش هااكل تاااني

  ياامن:  ايووه كده

ي كلي برااحتك ي حبيبتي بتقوولي ايووة كده ماااشي ي يااامن انااا مااشية وسيباالك البيترنااا:  ااااه ده بدل ماا تقوول   

  يااامن:  استهدي باهلل كده ي رناا واقعدي

  رناا:  الاااا مش قااعدالك فيهاا ابداا

  ياامن:  اقعدي ي رنااا كلي براحتك ي ماااما اهووو االكل كلوووا قداامك كلي برررااحتك

هشششش متتكلمش بقى خليني اعرف اكل براااحتي رنااا:    

  يااامن:  عليية العوووض ومنه العووض فيكي

 (�� رجاااله فقر وهللا مستخسر ف مراااتوا االاكل الحقييير اللي اسموا يااامن )

*********** 

  ف بيت اسر

  ريم:  خالااص بقى ي ليوله يالاا تعاالي عشاان تاكلي

مث عايزة اكللين:  الااا ي مااما    

  ريم:  الاا ي حبيبتي الاازم تااكلي

 لين:  مث عااوزة

  ريم:  خالااص وانا مش هسيبك ترووحي تلعبي نع اياد و روماا

  لين بعبوث طفولي:  هووووف خالااث هاكل

  اسر:  ايووة كده ناااس مش بتيجي اال بالعيين الحمراا

  ليين:  بث ي بااابي مث تقوول كده

و احترموا االكل و متتكلمووش ريم:  كلووا   

  اسر:  حااضر

  ليين:  مااثي

  بعد االكل



  ريم:  يالاا ي لينو الازم تشربي اللبن

  لين:  مبحبووث

  ريم * الا الازم تشربيية عشاان تبقي قووويه جدااا

  ليين :  هوووف ي ماامي مث عااوزة

  ريم:  ليين اسمعي الكالام و متغلبنييش

القرف دهلين:  هوووف اي    

  اسر:  يالاهوي اي اللي قاارف سيااده حضرتك ي برنسيسة لين

  لين :  مث بحب اثرب اللبن ي جدعاان مث بحبووا ي جودعاان

  اسر:  جوودعاان مرة واحده

  لين:  الاا مرتين

  اسر:  بطلي لمااضه شوية

  لين:  مااثي تأمر بااي حااجه تاانية ي باابي

هعووز منك اية ي مفعووصة انتاسر:  الا شكراا يااختي    

  لين:  ثكراا

  اسر:  العفوو ياختي

  ريم:  خالااص بقى ي اسر يالا ي لينووو عشاان تنامي ي قلپي

  لين:  هتااخديني معااكي بمررة عند تيته رجااء

  ريم:  اه ي حبيبتي هااخدك معااياا اوك يالا عشاان انيمك

 ليين:  يالاا
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  بعد مروووور شهر

خرجت رجااء من المستشفى وحاالتهااا اتحسنت عن االوول و ايمن و صالح اخواتهااا اصروا انهاا تروووح تسكن معاااهم مااداام 

  جوزت بنااتهااا االتنين مش هينفع تقعد لوحدهااااا و كده يعني

ا جداااا عشااان حاامل و الجو مش بيخلى من تقلبااتهاا طبعااااا عالاااقة ياامن و رنااا جميلة زي ماا هماا بيحبوا بعض و هوو بيهتم بيهااا

  المزاجية و ضحكهم و هزارهم و حبهم و عشقهم

(سيكااا باارده اني حااسة اناا)��و اسر و ريم و و لين عااايشيين حياااه جميلة طبعااا ريم ******* مش هاااقووول ابقى تعرفوا بعدين    

حيمبسم هللا الرحمن الر»نبدأ الباااارت  » 

  لين: مااااااااااامي

  ريم: براااااااحه ي  لين ده اناااا معاامي ف نفس الشقة

  لين: كنت بتعملي اية انت وباااابي جو



  ريم: احم احم عااادي قعدين مش بنعمل حااجه

  لين: اوماااال قاااافلييين الباااب ليية

  ريم: هووو تحقيق والاا اية ي صغنن

اا كبيرلين: اناااا مث صغنن انا   

  ريم: طب ماااشي ي شبر و نص من هنااا

  لين: اناا  مث ثبر ونص اناا ثبرين

  اسر: ههههههه حلوووة ثبرين دي فرقت اووووي معاااكي ي جزمه

  لين: يوووووة اثكت ي بااابا مث تتكلم تتريق عليااااا

ي قلبي اسر: اناااا اتريق عايكي ي برنسيسة لعاااش والا كااان اللي يتريق عليكي   

  ريم: هههههههه البرنسيس لينو مين يقدر يتكلم علية بس

 .اسر: انااا بقوول كده برضوووا

  لين: طب خالااث قوولوا انتوا بفى عثاان انااا عاايزة اكل و عثاافيري  بتثوثو

  ريم: يااااخالااثي ع القمر ي الناااس انت جعااانه ي روووحي مقولتلييش لية

عثااان انتوا كنتوا قاافليين الباااب لين: اناا مث قوولت   

 ريم: خالااص ي قلبي اسفيين ي باااشا هرووح اعملك احلى اكل الاحلى لينو ف الدنيااا

  لين: ثكرااا ي مااامي

  اسر: اناااا هروووح البس عشااان ارووح الشغل بقي

خلصريم: ماااشي ي قلبي هروووح احضرلكم الفطوور وانت رووح البس لغاااية ما ا   

  اسر:  تماااااام ي قمري

******************* 

  ف بيت يااامن و رناا

  ياامن:  يالااااهووي علياا وع سنيني انااا امتى خونتك ي بت

  .رنااا:  مليييش فيية انت خنتي

  يااامن:  امتى اوو فين انت شوفتيني خونتك

  رنااا:  اه شوفتك و كمااان ضربتني

ي مفترية اناا امتى ضربتك امتتتتتتتتى ياااامن:  فييين و امتى  

 رنااا بدمووع:   اهوووو و كماااان بتزعق فيااااا  اهئ اهئ اهئ

  يااامن:  ي حبيبتي خالااص متعيطيش و احكيلي بس يالاا ومسحلهااا دمووعهاا

  .ياامن:  يالااا احكيلي ي قلبي

  رناااا:  اناا كمت نااايمه و بعدهاااا اهئ اهئ اهئ



خالااص اهدي و احكيلي ياامن:   

  رنااا:  انااا حلمت بيييك و انت بتخوووني مع سكرتيرتك البت الملزقه دي

  ياااامن بنفاااذ صبر:  وهللا وانت حلمتي بيااااا خنتك رحتي صدقتي انت ي بت عاااقلة و الاا مخك ضاااارب

  رنااا:  الاا اناا مخي مش ضااارب انت اللي بتخوووني

افهمي ده يااامن:  ي بت  Jast a dream يعني مش حقيقة انت اية اللي مزعلك بقى  

  رناا:  يعني انت مخونتنيش

 ياامن:  الاا ي قمر مخونتكييش و بعدين اية الحالاااوة دي كلهااا هي الواحد لماا بتحمل بتحلووو اووي كده

  رناا بكسووف:  بجددد ي ياامووني اناا حلوووة

ووة بسياامن:  ده انت قمر مش حلو   

  رناا:  شكراا

  ياامن:  بقولك

  رناا:  قوول

  ياامن:  متيجي اقولك كلمه سر ف بوقك النهم بيحذرواا من الودن اوووؤ االاياام دي عشاان فتاانه

  رنااا:  ههههه ي قليل االاادب

  ياامن:  قليل االادب قليل االادب هوو احنااا لسة هنتكلم يالااااا

  رناا:  يالاااا

وو )سر بقى مينفعش اقولهولكم عيييب(ووووو   

**************  

  ف مكاااان تااني اول مرة نروحوا

  Luxury ف بيت كبيييير و فخم و حااجه كده

  نالاااقي رااجل كبير ف السن و مراتو و اوالاادوا

  نصاار:  يااااااه اناا مش مصدق نفسي ان بجد النهاااردة كااان فرح بنتي

اناا وهللا ي نصااار مش مصدقة بجد نريمااان: والاا   

  نيره: بااابي مااامي بتعملواا اية يالاا عشااان االكل جهز يالاا عشاان  نااكل

  ع السفرة

  نياار: اي ي حج اتأخرتوا كده لية

  نصاار: ملكش دعوة انت اية اللي بيدخلك ي حشري انت

  نياار: تشكر ي حج

النهااردة و بتقولك مش بتردي عليهاا ليةنيره: ماامي وساام رنت علياا    

  ناريماان: التليفوون معرفش فيين ف مسمعتووش لماا اقوم هكلمهاا



 نصااار: كلي ي حبيبتي االول بالهنااا والشفااا ي حباايبي

  نياار: هللا يهنيك ي حج

اللي انتوا بتفكروا فية ايووة هوو ابو ريم و رناااا استووب بقى نتعرف ) نصااار اظن انكم عااارفينوا او متوقعين هوو مين المهم هووو 

  الرااجل ال مش كوويس ده

  نريمااان: مرااتوا و ام عيااالوا التاانيين

سنه20نيااار: اخو ريم ورناا غير الشقيق  عنده    

سنه 14نيرة: اختوا  نيااار و ريم و رناا الغير شقيقة عندهااا    

سنه متجوزه 18م  و ريم و رناا الغير شقيقة ليهم عندهاا وساام: اخت و نياار و نيرة شقيقته  ) 
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تبدأ حكاايتي لماا كنت بشووف عنيكي يخلص كالاامي لماا ادية بتلمس اديكي بسرح بفكر ازززاااي هووفي وعوودي ليكي تبقى انت لياا 

  بكل غاالي اناا مشتريكي

الهااند فري و بتسمع االغنية دي وهي بتفكر ف كل حاااجه ) بتفكر ان هي ازاااي هي طبعااا كاانت وافقفة رينااد ف البلكوونه و حااطه 

كااانت هتتتجوز مرااادي و ف دقيقة االااموور كلهااا اتقلبت و اتجوزت سيف ف دقيقة مش قاادرة تستووعب المووضووع ازاااي 

لكالاام اللي سمعتوا صحيح طب ازاااي اسر يبقى خوهاا يحصل كده و ف نفس الوقت بتفكر ازااي اسر اخوهااا الغير شرعي معقوول ا

من امهاا بس طب معني كده مين ابووة الحقيقي و اي القصة دي هي عاايز تعرف )اعتقد ان كلكم نسيتوا المووضووع ده مش كده 

(�� هقوول مش رضواب بس سيكاا رخمه اني عااارفة انااا هقولكم مش)  ميين ياااترى صوت افكااااارهاا حبل قطع المهم(( ��   

*************** 

  ف بيت صاالح و ايمن ) اخووات رجاااء (

  سمية:  و بعدهاالك بقى ي رجااء ي اختي مبقتييش تااكلي لية والا مش عاجبك اكلناا

  رجااء:  ال وهللا ي سمسم بس الوااحد مش قاابل مش اكتر مفييش نفس

هيزعلرانياا:  ليية بس ي ام ريم لو صاالح عرف    

  رجااء:  معلش اناا هقووم البس ارووح اعدي ع ريم و بعد كده ارووح عند رناا بالمرة

  سمية:  مااشي ي رجااء هكلم ايمن اقولوا واجي معااكي

  رانياا:  معلش ي رجااء بس اختي جاياالي النهاارده لووالا كده كنت رووحت معااكي

االبسرجااء:  الاا عاادي والا يهمك اناا هرووح    

  سمية:  تمااام

***************  

  نروووح بقى للمجنوونه رنا و يااامن ) وهللا الوواد ده صعبااان عليااا اوووي (

  يااامن ف الحماام بياخد شاااور ورناا قااعده ع السرير المهم فووون يااامن رن برقم مش مسجل

  رنااا:  ياااامن فوونك عمااال يرن

اخلص ابقى اشووف ميين يااامن:  سيبية لماا   

  رنااا:  اووعى تكووون بتخوووني و دي حبيبتك



  يااامن:  بس ي حبيبتي سيبيني اتهنى بالشااور

  ده كله و فونوا مستمر ف الرن

ا (وطبعااا رنااا الفضووول هيقتلهاااا عشااااان تعرف ميين ماا هي برضوا خاااايفة يكووون بيخووونها )سيبوووني عليهااا هقتلهاا   

 .رناا هتموووت من الفضوول ف قررت تفتح و تشووف مين بيرن

  ياامن:  بالاااش ي حبيبتي الفضوول اللي هيقتلك ده و مترديش ع حد

  رناا:  يبقى بتخووني طاالماا كده

  يااامن:  مش شرط علفكرة

  رناا:  اومااال مش عااايزني ارد ليية

ن رااجل واناا بغيير ان حد يسمع صووتكياامن:  عشااان مينفعش ي حبيبتي ممكن يكوو   

  طبعاا رنااا الفضوول اتغلب عليهاا خالااص مش قاادرة رااحت مااسكة الفوون و ردت

(��اتااهاا صووت انووثي رقيق ) طلع بيخونهاااا بجد يااادي الحظ االسوود   

  سهيلة برقة :  الوو ازيك ي ياامن و حشتني يرااجل كل دي غيبة

نفسهااا تقتل اللي بتتكلم:  معلش يااااختاااي مااااهوووو اتجووووزرناا و كاان    

  سهيله برقة:  ميين معاااياا و ماالك بتتكلمي كده ليية

  رناااا:  انت اللي ميين انااا مرااتوا ي حربااية

  سهيلة:  يالاهووي ماالك لوكل اوي كده ليية معقووول ياامن اتجوز واحده لووكل كده

تغلطي فيااااا ي روووح امكرناا:  انت ب   

 سهيلة:  مش بقولك لووكل المهم ابقى قولي لياامن سهيلة بتسلم  عليك  وقفلت ف وشهاا

  .ف الوقت ده ياامن طلع من الحماام

  ياامن:  كنت متووقع ان فضوولك هيغلبك و هتردي

  رناا:  اه صح سهيلة بتسلم علييك

اصالااياامن:  هللا يسلم...... هي مين سهيلة    

  رناا:  اللي بتخووني معاااها مش عاارفهاا والا اية

  ياامن:  ي بنتي هوو انت مبقااش ع لساانك غير الخياانه و خالاص

  .....رنا:  دي الح

  قطع كالاامهاا رن الجرس

  ياامن:  هرووح اشووف ميين

  **** ورااح يفتح و فتح البااب و

************ 

  ف بيت ريم و اسر



ون ريم بترن ع اسرع الفو   

  .اسر:  حب عمرري لحقت اوحشك

  ريم:  انت اصالاا بتووحشني وانت معااياا ) يالااهووي ع المحن (

  اسر:  وانت اكتر ي قمري

  ريم:  المهم كنت برن عشاان اقولك اني هنزل اناا و ليين نشتري شووية حااجاات كده و كماان هنزل بعربيتي

ا بالكم من نفسكم و ابقى عدوا علية ف الشركه بعد ماا تخلصوااسر:  تماام ي حبيبتي خلو   

  ريم:  من عيووني ي عيووني

  اسر:  تسلم عيوونك ي قمري

  ريم:  بااي

  اسر:  بعشقكككك

  ريم:  واناا بموووت فيك

  وقفلت ريم مع اسر وقااامت تلبس هي و لين الصغنوونه

ع بلوزه قصيرة بكم بالوون الزهري  فوقيهاا تونك  طوويل بالوون االسود ولبست  المهم ) ريم لبست بنطلوون واسع بالوون االسود

 كوتش ابيض  ولبست  الطرحه زهري  ولبست لين فستااان قصير باللون الزهري  وكووتش اطفاالي صغنوون وكاانت امووورة(

مااشية بسرعه جااية عليهاا حااولت تتحكم ف نزلت ريم هي ولين وركبت العربية و مشييت بيهااا و لكن لسوء الحظ كاان ف عربية 

  السوااقه لكن لالسف دخلوا ف بعض وووووووو

 ...........يتبع

22الفصل   

  وقفناا الباارت اللي فااات بس مش هنكمل من عند ماا وقفناا هنرووح نشووف البت رينااد االاول

  سيف:  الجميل سرحاان ف اية

رحيمريناااد بخضة:  بسم هللا الرحمن ال   

  سيف:  ليية شووفتي عفرريت

  رينااد:  الاا ي سيف بس خضتني جاامد

  سيف:  سالاامتك من الخضة ي قمر

  رينااد:  تسلم.....  بس مقولتلييش بتعمل اية هنااا برضوا

  سيف:  ف حد يقوول لحد جااي عندوا بتعمل ايه هنااا وكماان ةناا مش اي حد اناا زوجك قرة عينك

تصدق صحرينااااد:     

  سيف: اناا مبقوولش غير كل صح

  رينااد:  غروووور

  سيف:  ثقة وليست غروور



  ريناااد:  الحمد هلل طمنتي

سيف:  هوو اناا كنت خاارج اتفسح شووية فقوولت اعدي ع زوجتي قرة عيني اخدهاا معااياا شووية بس شكلك مش عااايزه ف اناا مش 

  هجبرك

يمثلوكاان هيلف يمشي الوااد ده ب   

 .رينااد بسرعه: الااااا استنى ثوااني  وهتالااقيني لبست استناااني

  سيف:  بسرعه

 رينااد:  فوريرااااا

دخلت رينااد تلبس وبعد كده خرجت وهي الابسة دريس باللوون الروز فية ورود باللون االسود والابسة طرحه سودا وعااملة ميكب 

جميلة جدااا الن هي رينااد عسوله بشرتهااا بيضه و عيونهاا لونهم اخضر و اموووورةبسييط و الابسة كووتش اسود و كاانت    

  المهم سيف اتصدم من جماالهاا

 سيف: تمااام يعمي هنخرج احناا دلووقت و مش هنتأخر

  ساامي: تماام ي ابني ماا هي مرااتك واناا مطمن عليهاا كالماا معااك

  نجااه: خد باللك منهاا ي سيف

ف عنياا ي طنطسيف:    

 .المهم خرجواا همااا االتنين

*********** 

 عند ياامن و رناا

  راح يااامن فتح البااب لقى رجااء و سمية  ) هي طبعااا اومااال انتوا كنتوا متوقعييين اية (

 يااامن:  ازيك ي طنط رجااء ازيك ي طنط سمية اتفضلوا

  رجاء: ازيك ياابني اوماال  فين رنا

ي ياياامن  اي االخباار اامن: نوورتي وهللا سمية: ازيك   

  رجاء: منورة بيك ي ابني

  رناااا: مااما و حشتيني جداااااااا وجريت حضنتهاااا

  رجاء: براحة عشاان اللي فبطنك

 رناا: حااضر ي مااما ازيك ي مراات خاالي  اخبارك

  سمية: تماام ي رنواات البيبي عاامل اية

  رنااا: كوويس جداااا

  وقااامت رناا جابتلهم حااجة يشربوهاااا

**************** 

  نرووووح ل ريناااد و سيف تاااني



  كانوا ف العربية

  رينااد: مليش دعووه انت هتوديني المالااهي غصب عنك

 سيف: يبنتي هوو انت عندك طفوولة متأخرة

  رينااد: وهللا هبكي وديني احسن

ووويسيف: يالاااهوووي عليااا طفلة اوو   

  رينااد بدموع: خالااص مش عاايزه طاالماا انت مش راضي

  سيف بحناان قرب منهاا و مسحلهاا دمووعهاا: خالاص متبكييش اناا كنت هووديكي اصالااا

  رينااد: بجد

  سيف: بجد ي قمر يالااااااا

 رينااد: هييييييييي يالااااااا

  سيف: طفله اوووووووووي

ندهاا طفولة الن اناا اعتقد ان اي بنت بيبقى جوااهاا طفله برضوا والازم الراجل يحتويهاا كويس و يحسسهاا حلو لماا تتجوز واحده ع )

 (بالحنااان النهااا بتفرح من اقل حااجه

************ 

  نروووح شركه اسير السيوفي

  دي اول مرة نروحهااا

  جداا و جميلة مصممه بدقة عاالية Luxury هي شركه

اسرنرووح مكتب    

  نهى )سكرتيره اسر (: مستر اسر ف واحده بره بتقوول انهاا خالتك و بنتهاا االنسة سارا

  اسر: تمااام دخليهم

  نهى:  تماام ي فندم

  بعد شوية دخلت ايماان و ساارا

  ايماان:  ازيك ي اسر ي ابني

  اسر:  ازيك ي خالتي ازيك ي ساارا ف حااجه واالاا اية

نيجي واالا اية سارا:  مش مسموحلناا   

  اسر:  الا عاادي بس بسأل السبب مجيتووش ليية البيت بدل هناا

  ايماان:  اصل ي ابني كناا قاصدينك ف خدمه

  اسر:  اتفضلي ي خاالتي

  ايماان:  عايزااك تشغل ساارا معااك زي ماا انت عارف هي محاسبة بس اناا قولت افضل مكاان تشتغل عندك

خالتي هشوفلهااا شغل عندي و هرد عليكم تماااماسر:  اه تمااام ي  .  



  ايمان:  تمااام ياالاا ي ساارا

  ساارا:  يالاا ي مااما سالام ي اسر

  اسر:  سالاام

ني  توقعااتكم ياااترى ساااارا جاااية الشركه عشااان تخرب الدنياا والا هي رضيت باالامر الواقع و جااية تشتغل و هيكووون للقدر راي تاا

قصة ساارا ف .  

************* 

 �🌹�♥♥�� كنت عااايزة اوديكم عند ريم بس معلش بقى كفاااية كده اناا عاارفة نفسي باااردة و هللا بس متزعلوووش

 ......يتبع

23الفصل   

  و اخيراااا هنروووح عند ريم هييييي

تكسرت جاامد من قداام و االزاز بتااعهااا اتكسر و عند ريم دخلت هي و عربية ف بعض بس محدش اتأذا غير العربياات عربية ريم ا

  عور ريم ف ايدهاا و راسهاا ولين عورهاا ف جبهتهااا و رجلهاا و دراعهااا

  اماا العربية التاانية محصلهاااش حااجه

  نزل الشخص اللي كان ف العربية هو و مراتوا

  .و ريم نزلت بسرعه تشووف لين

اتالافتهاا من العربية و شالتهااا ف حضنهاا و لين بتبكي طبعاا ريم:  لين حبيبتي انت كويسة و   

 ريم بدمووع :  بس ي قلبي متبكيش

  خالااااص

  لين ببكاء : بتووجع اوووي ي ماامي بثى

  .ريم ببكااء هي االخرى:  معلش ي حبيبة قلب مااما متبكييش بس

  لين:  مث هكبي و انت كماان مث تكبي

  ريم:  مااشي ي قلبي

لشخص:  اسف جداا ي مداام انتوا كوويسينا   

  ريم:  هااستفااد  منه اي اسفك ده  لماا بنتي يجرالهاا حااجه

  الشخص:  معلش ي مدام مجرااش حااجه

  طبعاا كانوا ع طريق عاام و كاان ف شرطه و نااس و الشرطه اخدووهم ع القسم عشاان يعملوا محضر

  الظاابط:  ايه اللي حصل بالظبط

كنت مااشية بالعربية ف طلعت عربيتوا ف وشي مرة واحده ف دخل ليناا وانا مقدرتش اتحكم ف السواقة و النتيجه زي ماا انت   ريم:

  شاايف كده

  الضابط:  هااتوا بطاايقكم كده

  طلعت ريم بطااقتهاا و هكذا ريم التاانية



ا انتوا بتستعبطوا انكم متعرفووش بعضالضابط:  ما هوو يبقى ابوكي ي مداام حابة تقدمي ف حضرتو محضر وال   

  .ريم بصدمه:  ابووياااا انت بتقوول اية

  الضاابط:  مش انت اسمك ريم نصاار عامر  شافع

  ريم:  ايووة

  الضابط:  و حضرتك نصااار عامر شاافع

  نصاار:  ايووة

  الضابط:  يبقى ابوهاا والا ال هو انتوا مفكريني غبي والا اية

وهي بتبص ع نصاار:   الاا ده مش باابا اناا باابا مااات الراجل ده معرفهوووش واناا متنااازله عن المحضر وقامت جريت ريم بدمووع 

  لبره هي و لين

  الضابط:  اي ده استني ي مدام خدي بطااقتك

  نصاار:  هااات انا هديهاالهااا

  الضابط:  اتفضل

  نصاار:  يالا ي نريماان

  نريمان:  يالاااا

  وطلع نصاار و نريماان يجروا عشاان يلحقوا ريم

وريم كاانت بتجري وهي شاايلة ريم و بتفكر ان هي اد اية غبية كااانت مفكرة ان ابوهااا اكيد حاصلة معااه حاجه وحشة عشااان كده 

بااين علية عاايش حيااه  سابهم و مشي الن مفييش اب بيسيب والاده بس اللي باين العكس ان هو حتى مشى من غير ميشووف ريم بس

سعيده مع مراتوا مهي اكيد اللي كاانت معااه دي مراتوا قطع افكاارهااا زمير العربية الجااية عليهاا راحت عدت وقعدت ع المقعد و هي 

  بتعيط بس حااولت تهدي نفسهاا وطلعت فونهاا ورنت ع اسر

  اسر:  ازيك ي قلبي اتأخرتوا لية

ي بسرعه والنبي اناا محتجاااك جداااريم بعيااط:  اسر تعااال   

  اسر بخضة:  ماالك ي ريم انت فيين و بتعيطي لية

  ريم:  انااا عند مكاان ******* تعاالى بسرعه متتأخرش

  اسر:  مساافه السكه وقفل وقااام بسرعه اخد مفاااتيحه و نزل يجري عشااان يلحق ريم و يرحلهاااا

ليهااا لغاااية ماا لقااهاا ورااحلهااا واماا عند نصااار ف كاان بيدوور ع  ******* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند رينااد و سيف راحوا المالااهي مت بعض وانبسطوا جدااا وبعد كده سيف اخدهااااا وراحوا اتغدوا ف مطعم كالااس و بعد كده  

 راحوا اتمشوا شووية ع النيل

عااايزة ايس كرريم  بلييييييييييزرينااد:  سيف    

  سيف:  برااااحه ياابنتي شووية

  رينااااد:  الاااااا مااا انت كنت هترفض

  سيف:  ميين قاالك اني مش هوووافق



  رينااد:  اصل انت بخييييل عشااان كده هترفض اناا عاارفة

مالااهي واخدك مطعمسيف:  وهللا انااا بخييل اوماال مين عماال يسرف من بدري وودااكي ال  Luxury  

  رينااد:  انت طبعااا بس برضوا اناا حااسة انك بخييل و مش رااضي تجبلي ايس كررريم

  سيف:  الا وهللا كنت هجبلك ايس كريم بس انت اللي بتغلطي فياا

  رينااد:  متزعلش

  سيف:  خالااص ي ستي ماااشي ممكن اسألك سؤال

  رينااد:  اتفضل

اادسيف:  بتحبي مر   

  رينااد:  كنت ف االول بحس تجااه بمشااعر لكن مش حب

  سيف:  اوماال

  رينااد: مشااعر اعجااب مش اكتر اللي هوو امر مفرووض ان احناا هنتجووز ف كنت بحااول اتأقلم مع الوضع

  سيف:  تمااام يالاا عشاان اجيبلك ايس كرريم

  رينااد:  يالااا

*************** 

ااد و سيف هيحبوا بعض والا ال والا هيتجوزوا ويكوون امر واقع علييهم والا هيكووون اية مستقبلهمتتوقعوا ان رين  
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  ف لمكااان اللي كاانت فية ريم

  ........نصااار: ريم بن

  قاطعتوا ريم:  اسكت متتكلمش لو سمحت متقوولش الكلمه دي اناا مش بنتك ولوو سمحت امشي من هناااا

اسمع نصااار:  .......  

  ريم:  مش عاايزة اسمع حااجه امشي من هنااا لووو سمحت

  نصااار:  انت متعرفيش ظرووفي

سنين وقتهاا بس لسة  3ريم:  ظروووووف اية اللي تخلي وااحد يسيب مرااتوا و عيااالوا ويسيب بنااتوا ف عز حااجتهم لية كاان عندي 

تى مستنتش تشوووف بنتك التاانية سبت مرااتك وانت وهي حاامل لوحدهاااا وعمرك ماا فاااكرة دي حااجه متتنسيش ابدااا ده انت ح

 فكرت ختى تسأل عليهااااا والا ع بنااتك تشووفهم عاايشيين والاا ميتين للدرجاادي احناا مش فااارقيين معااك...... وزي مااا احناا مش

امشي من هناافااارقين معااك انت كماان مش فاارق معااناا ف بعد اذنك    

 .......نصاار: بس

  ريم: مبسش يالاااا اتفضل من هنااا

  نريماان: معلش اسمعييية بس

  ريم: انت باللذاات متتكلمييش و يالاا من هناا بقى

  نصاار: اتفضلي بطاقتك



  ريم بجدية: شكراااا

جاامد كانهاا بتستمد قوتهااا منه وهي بتعيط اسر: ريمو حبيبتي ماالكم وجرى عليهااا بسرررعه واخدهاا ف حضنه وهي حضنته 

  برضووا

اسر: اهدي بس واحكيلي اللي حصل معااكي بس ي قلبي اهدي متبكييش خالااص بس...................طب ردي عليااا ي قلبي  

نت ناايمهقومهاا وهي كاانت شايلة لين ع دراااعهاا بس كاا متبكييش...........طب يالااا قوومي نرجع البيت ورااح   

  اسر: اي اللي عوركم كده....طب يالاا نروووح المستشفى

 Hospital اخدهم اسر و طلع ع

 الدكتور خيطلهم الجرح وبعد كده رجعوا البيت

  دخلوا جوه وريم دخلت نيمت لين ع سريرهاا و طلعت اخدت شاااور وبعد كده خرجت

  اسر:  اية اللي حصل تعاالي احكيلي

دثة باالعرربية و.....************* وحكتلوا كل اللي حصل و انهاا شاافت ابووها وكدهريم:  عملنااا حاا   

  اسر:  معلش ي حبيبة قلبي بس انت مرضيتيش تسمعيية لية

  ريم:  بعد كل اللي عملوا كنت هسمع منو اية تااني

  اسر:  ماا يمكن يكوون لية عزر والا حااجه

الادوا قووليريم بغضب: عزر اية يخلي  اب يسيب و   

  .اسر:  وطي صوتك وانت بتتكلمي معااايا

  ريم:  انت بتتلككلي ع اية

  اسر: اناا مش بتلكك بس انت اللي بتعلي صوتك عليااا وده مينفعش

  ريم:  اناا اتكلم برااحتي محدش لية عندي حااجه

ت عشااااان لو قعدت هعمل حااجه مش هتعجبكاسر:  تماام ي ريم لساانك ميخااطبش لسااني تااني واناا مااشي من هناا دلوق   

  ورااح مااشي، وراازع البااب ورااه

وريم قعدت تعيط النهاا زعلتوا وهي مكنش قصدهااا بس برضوا هي كاانت مخنوقه عشااان كده مش عاارفة عملت كده ازاا.... قطع 

حت دموعهاا وقاامت تفتح بسرعه بس اتفأجاات ان امهاا حبل افكاارهاا جرس البااب بيرن كاانت بتحسب ان اسر رجع تااني رااحت مس

  و مراات خاالهاا هي اللي بتخبط

  ريم:  مااما وحشتيني جدااااا وراحت حضنااها وبعدين دخلوا

  ريم:  ازيك ي مراات خاالي اخباارك اية

  سمية:  الحمدهلل ي ريموو اوماال اي الجرح اللي ف وشك ده

هريم:  الا بس دي حادثه بسيط   

  رجااء:  ي قلبي ي بنتي و حد جراالوا حاجه

  ريم:  الا ي مااما متخاافيش محدش جراله حاجه

  رجااء:  طب تماام اوماال اسر و لين فين



  سمية:  اه صحيح فين

  ريم:  اسر خرج و لين ناامت من شوية

  رجااء:  طب كوويس ي حبيبتي كده تماام عااملين اي مع بعض

ي حبيتي اخباارك انت اية وخاالو صالح و خالو ايمن و طنط رانياا ووالاد اخووالي كلهم اخباارهم ايةريم:  كوويسين جداا    

  رجااء:  كوويسين جداا ي حبيبتي بيسلموا عليكي

  ريم:  تماام سلميلي عليهم

  .لين:  ماامي

  ريم:  تعاالي ي قلب ماامي

  .لين:  تيته رجااء وثحتيني

وانت وحشتيني مووترجاء:  حبيبة قلب تيتة  .  

  لين: ازيك ي تيته سمية

  سمية:  ازيك ي قمر اانت

  وبعدين ريم قاامت جاابت ليهم مشرووب وقعدوا شووية مع بعض و بعديين قااموا مشيوا

مش بيرد وريم قعدت هي و لين وعملتلهاا اكل و نيمتهاا وقعدت تستني اسر الن الوقت اتاخر وهوو لسة مجااش وهي عمااله ترنلوا بس 

  عليهااا

 ...................يتبع

25الفصل   

وقفناا الباارت اللي فااات ع ان ريم قااعده منتظرة اسر يجي من برة هي عاارفة انوا زعالان منهاا و ان هوو زعلوا صعب و مش 

ووم بيتي جميلة و لبست هد Romantic dinner بيرضى بسهوولة واتأخر جداا ولسة مجااش و هي حبت تصاالحوا راحت عملت

وقعدت مستنيااه و ف االاخر حست ب حركه المفتااح ف البااب ف عرفت انو جه ف قاامت بسرعه وفتحت البااب وحضنته جاامد وهو 

  رااح دااخل بسرعه وقفل البااب وراه

  اسر بانفعاال: انت ازااي تفتحي البااب و انت كده

  ريم: اناا اسف متزعلش مني

انت عاارفة اني مبحبش حد يعلي صوته علياا صح والا غلط اسر: الا هزعل ي ريم  

ريم بخزي من نفسهاا: صح ي اسر بس وهللا اناا مذ عاارفة عليت صوتي عليك ازاي ات عاارف اني مش بحب ازعلك وهللا انت كل 

ية بليييز متزعلش وقربت منو حيااتي اصالا بس انت الازم تفهمني ي حبيبي انت عاارف اني كنت مداايقة جدااا ومش عاارفة بقوول ا

  وبااسته من خده و من خده التااني و عل راسوا

  ريم: اسف ي حبيب قلبي خالااص بقى ساامحني

  اسر: اممممممم افكر و اقولك

  ريم: يالاا ي اسووري بقى متزعلش مني

  اسر: عندي شرط

  ريم: موووافقة ع اي حااجه تقولهااا



بقى اسر: تماام ياا ستي هااتي بووسه   

  ريم: بس كدن من عنياا و رااحت باسته ع خده و عل خده التااني

 ( �� اريد قبلة من الفم) I want a kiss from the mouth اسر: الاا

  ريم: عييب ي اسووري انت بقيت قليل االادب اوووي

نفسة مااشي وعاش الدوور ) بيعرف يمثل  اسر بتمثيل الزعل: برااحتك بقى اناا عاارف اصالاا اني مبقتش فاارق معااكي خاالص وعمل

(�🙈�اوووي الوااد ده   

ريم راحت بسرعه عنده ورااحت مقربة منوا ورااحت شادااه ناحيتهاا ورفعت نفسهاا بقى عشاان فرق الطول بينهم وكده المهم رفعت 

واتعمق ف البوسة فترة لغااية ماا نفسهم  نفسهاا بسرعه و قربت منوا ورااحت بااستة بوسة روماانسيكية جداا وهوو قربهاا منو اكتر

اتقطع راح بعد عنهاا ورااح شاالهاا بسرعه وراح داخل االاوضه وقفل البااب ) الود ودي كنت ادخل احكيلكم اللي بيحصل جووة بس 

(�🙈🙈�الوواد اسر رزع البااب ف وشي ف قوولت امشي بكراامتي احسن بدل الكسووف   

*********************** 

رووووووووح بيت عمو نصاار باابا ريم و رنا و نيار و نيرة و وساامن   

  ندخل البيت نالااقي كل وااحد قااعد ف اوضته بيعمل حااجه

  ندخل اول اوضة تقاابلناا

  اوضة نياار

  نالاقية مااسك الفوون و بيتكلم شاات واتس مع حد بس مش هقولكم مين

  بعدين تعرفوا

هتبعتي صوورتك او حتىنياار: يعني برضواا مش   Audio recording 

  ( تسجيل صوتي)

  من النااحية التاانية: معلش ي نيار بس انت عاارف ان مينفعش ابعتلك صوورتي طبعاا بس ان شاء هللا تشووفني ع الحقيقة

 Audio recording نياار: طب حتى

  الفتااه: مش هقدر ان شاء هللا هتسمع صوتي ع الحقيقه

اسمهاا ""( اسمك هوو الحاجه الوحيده اللي اعرفهاا عنك نياار: ي )"" .  

  الفتااه: مسيرك هتعرف عني كل حااجه ي نيروو

نياار: مااشي ي قلب نيروو بس عاايزك تتأكدي اني بعشقكك مووت ومستني الفرصة المنااسبة واتقدملك بس المشكله عندك انت اللي 

  مستنية اختك الكبيرة تتجوز مش اناا

معلش ي حبيبي بس عشاان دي االاصول الفتاه:   

  نياار: هستني ي بنت قلبي لغااية ما ربناا يجمعناا ف الحالاال

  الفتااه: ان شاء هللا ي حبيبي

  ونسييبهم بقى يكلموا حواارهم مع بعض عشاان احناا نرووح نشووف االوضة التااني اللي جمب اوضة نياار

  هي اوضة نيرة



اعدادي 3اسكة كتبهاا و بتذااكر الانهاا ف نالااقي نيرة قااعده ما   

  نيرة ف نفسهاا بصووت عاالي: يوووة يااربي الوواحد قرف من كم المذاكرة دي كلهاا امتى تعدي السنه دي والوااحد يرتااح بقى

  وثواني و فونهاا رن وكاانت اختهاا وساام فتحت الفوون بفرحه: ويسووو وحشتييني اووي ي قلبي

اكتر ي نيرووالا اخباارك ف المذااكر وساام: وانت  

  نيرة: هووووف متفكرنييش الواحد متعقد منهاا جدااا

  وسام: لية بس

  نيرة: سيبك بس انت و قوليلي ابية راكان عاامل اية معااكي

  وساام: ابية راكاان ده عسل

  نيرة: ربناا يخليكم لبعض وتجيبوولناا بيبي حلوو شبهكم

سيبك اناا تذااكري بقى يالاا باايوساام: حبيبتي تسلمي ا   

  نيرة: باااي

  وقفلوا وهللا كاان الود ودي اوديكم االوضه التاالته ف الفيالاا بس كده حلوو اووي معنى كده اني هوديكم الباارت الجااي

 


