
 الفصل األول 

 اه اه اه حرااااااام بجد تعبت. انا عملت ايه فى دنيتى للعذاب دا .ارجعى يا ماما انا ماشبعتش منك ليه موتى وسيبتينى وتبكى بشده حتى

  تنام على نفسها

 

  نتعرف على ابطالنا

 

يقاوم .كل من يراها يعشقها لجمالها وخلفها الطيبعام متوسطه الطول تتمتع بقوة الشخصيه والروح المرحه والجمال الذى ال  17حسناء   

 

 . والدتها توفت من شهرين بسكته قلبيه عندما علمت أن زوجها تزوج عليها وأخذ كل ميراثها وممتلكاتها

 

عام بعد أن استولى على ميراث زوجته وعاملها بقسوة لم  30عام انسان مزاجى يجرى وراء شهوته تزوج بامرأة  46االب :حسن 

تحمل توفيتتس  . 

 

عام كانت مطلقه و تحب الفلوس وتعمل المستحيل من أجلها تزوجت حسن من أجل تلك الثروة رغم فارق السن 30حنان زوجه ابيها   .. 

 

سنه متخرج ومش بيشتغل وعايش على حساب حنان 25طارق اخو حنان شاب طايش وبتاع بنات   .. 

 

  يال بينا نبدأ الروايه

 

  طارق : حنون حبيبتى

 

  حنان : ما دام ابتديت بحنون يبقي عايز فلوس

 

  طارق : هو انا ليا مين فى الدنيا غيرك ويضحك

 

 ........... حنان : بقولك ايه لو نفذت اللى فى دماغى يبقي ليك الحالوة وهغرقك فلوس

 

 ... طارق : يا نهار اسود عايزانى اعمل كدا البت صغيرة وملهاش فى الكالم دا

 

هتعملى فيها الشريف ما احنا دفنينه سوا يا ابن ابويا ..بقلم منال عباسحنان : انت   



 

  طارق : بس البت دى فى حالها وبتسمع كالمك ماجاتش على اللقمه اللى بتاكلها يا حنان وفى االخر دى فلوس امها

 

اخدها زى ما فهمنى .. واحنا الزم نقب حنان بعصبيه : امها اللئيمه طلعت كاتبه ليها فلوس واراضى باسمها يعنى مش كل حاجه حسن 

  على وش الدنيا وتضحك بشر وبعدها نشوف هنخلص من حسن ازاى .. مش عايزة شبابي يروح مع واحد زيه

 

 طارق بضحك : دا انتى دماغك سم...تحبي التنفيذ امتى ..بقلم منال عباس

 

  حنان : حسن هيرجع الساعه واحده بالليل

 

فها فاهم . هو بيدخل قبل ما ينام يبص عليها عايزاه يشوفكم كدا وسيب الباقي عليا ....ما حنا الزم ناخد كلهتكون انت معاها ومضيع شر   

 

 ... طارق يا اختى اللى تشوفيه اروح اجهز بقي دى الليله دى هتكون عنب ويغمز لها وينصرف

 

 تتصل حنان بأحد األشخاص

 

  حنان : أيوة يا حبيبي عملت كل اللى قولت عليه

 

 .......... : الشخص

 

حنان : أيوة خليتها شربت العصير وقعدت تعيط شويه زى كل يوم والحمد هلل نامت .والنهارده هنفذ الخطه كلها خلينا نخلص من القرف 

  دا وناخد الفلوس كلها ونهرب

 

 ...............: الشخص

 

واهو ينوبه من الحب جانب حنان : ال اطمن طارق ما يعرفش اى حاجه بينا هو هيعمل كدا علشانى  ... 

 

  ياال هقفل معاك علشان طارق قرب يوصل

 

  .........: الشخص



 

  حنان : سالم يا قلبي

 

  بعد دقائق

 

  وصل طارق فتحت له حنان

 

  حنان : بقولك ايه بسرعه علشان ابوها يوصل يالقيك هههههه

 

 طارق : حاضر

 

  حنان : ايه الشنطه اللى معاك دى

 

شويه مشروبات لزوووم الشغالنه . بس انتى داهيه بعتى ليا رسالة من تليفونها انى اجيلهاطارق :    

 

  دا لوال أنى متفق معاكى كنت صدقت

 

 حنان : اومال انت فاكر ايه يال علشان اساعدك واقلعها هدومها ..بقلم منال عباس

 

بمزاج طارق : ال خليكى انا هعمل كل حاجه وسيبنى بقا استمتع بالجمال دا   

 

  حنان : طيب يا اخويا بالهنا وتركته وذهبت لحجرتها

 

 .... يدخل طارق ويفعل فعلته التى دبر لها

 

تستفيق حسناء لتجد نفسها بقميص نوم ابيض ملظخ بالدماء والدماء على السرير وتجد طارق بجانبها على السرير تصرخ بقوة ايه دا 

ليجد ابنتها بهذا الوضع يذهب إليها بكل غضب اه يا بنت الحصل ايه ازاى حرام عليك على دخول والدها   .....  

 

  يا ف *"اجر**ة جيبتيلى العار ويمسك بطارق ويضربه عدة لكمات دون مقاومه من طارق على دخول حنان ايه فى ايه

 



  حنان : يا مصيبتى ايه اللى حصل دا

 

 . حسن : اسألى اخوكى يا هانم وال انتى كنتى مدبرة دا معاهم

 

  حنان ببكاء : انا برضو هللا يسامحك

 

 ... حسناء : وهللا يا بابا ما عملتش حاجه انا صحيت لقيته

 

  طارق : كدابه هى اللى بعتت ليا رسالة وعرفتنى أنها عايزانى وهى اللى فتحت الباب ليا

 

  حسناء : وهللا كدب يا بابا

 

  طارق يفتح فونه حتى شوف

 

رقم ابنتهرأى االب الرسالة مسجله ب  .. 

 

 .. حسن : انا هقتلك واشرب من دمك

 

 .. طارق : احنا بنحب بعض ومستعد اتجوزها حاال

 

  حنان : أيوة هو دا الحل بدل ما فضحيتنا تبقي بجالل

 

  حسناء : وهللا انا مظلومه حرام عليكم

 

 حسن : انتى تخرسي خالص . بكرة المأذون هيكون هنا خلينا ندارى على فضحيتك

 

يا زفت يا طارق تكتب كتابك عليها وتغوروا انتم االتنين مش عايز اشوف وشكم تانى وانت   

 

 .. حنان وهى تنظر إلى طارق بانتصار



 

 ...أهدى يا حسن وكل شئ يتصلح

 

 .. يال يا طارق امشي وتعالى بكرة معاك المأذون

 

  وانتى يا زفته احمدى ربنا أن طارق هيصلح غلطته

 

الحجرةوتأخذ حسن وتخرج من   .. 

 

حسناء ببكاء شديد يارب ماليش غيرك انا ما عملتش حاجه وال بعت رسايل وتقوم وتشعر أن جسدها كله يؤلمها فالمسكينه ال تعلم أن 

 ... المخدر الزال مفعوله بجسده

 

 .. تدخل الحمام وتغير مالبسها وتخرج تصلى وتدعو هللا أن يظهر لها برائتها

 

الهروب فهى ال تريد أن تعيش مع من ظلمها وقام باغ*ت*صا*بهاسمعت آذان الفجر فكرت في   ** 

 

جمعت كل األوراق التى تخصها .. وبعض األموال وذهبها والقليل من المالبس وخرجت لتتأكد أنه ال يوجد احد ..فتحت الباب بشويش 

 .. وأخذت حقيبتها وخرجت بال عوده فال ملجأ لها اال هللا

 

ت وركبت اول اتوبيس رأته دون أن تعلم إلى اين تذهب .. وما أن ركبت وبدأ االتوبيس بالتحرك لم تشعر ذهبت إلى محطه السوبر جي

 ... بنفسها حتى نامت مرة أخرى من تأثير المخدر

 

 أدهم : ايه فى ايه وقفت ليه

 

  السائق حسين : مش عارف يا فندم السيارة مالها

 

تمر فى لندن والزم اسافر علشان اجهز اوراقي قبل السفرأدهم اتصرف بسرعه الزم ارجع القاهرة عندى مؤ  .. 

 

 .. السائق : الدنيا ليل ومفيش ميكانيكى هيكون فاتح دلوقتي

 



  أدهم : اوف طب والعمل

 

السائق : احنا قريبين من محطه السوبر جيت ننتظر اى باص يعدى اتفضل حضرتك سافر يا ابنى وانا هنتظر للصباح وأشوف حد يصلح 

رةالسيا  .. 

 

 .. أدهم بزهق : الظاهر مفيش حل غير كدا

 

  وينتظر ليجد باص آتى نحوهم يستوقفه له حسين

 

 .. ويصعد أدهم ليبحث عن كرسي .ليجد كرسي بجانب فتاة نائمه

 

  استوب هنا

 

القامه قمحى اللون ذو شعر اسود أدهم أبو المجد : من اغني االغنياء فى المقاوالت يمتلك شركات للمقاوالت ورثها عن والده شاب طويل 

  وعيون عسليه وسيم للغايه منفصل عن زوجته ولديه ابنه

 

  ..... يفتح أدهم الالب توب ليباشر عمله ليجد من بجانبه تصرخ بشده وتحتضنه

 

 ️☺️☺️☺ ..عايزة رأيكم اكمل وال      

 

  حسناء_االدهم#

 

 منال_عباس#

 

 الفصل الثاني من هنا

 الفصل الثاني

 ... يفتح أدهم الالب توب ليباشر عمله ليجد الفتاة بجانبه تصرخ وتحتضنه وهى نائمه

 

  حسناء : انا مظلومه يا بابا صدقنى انا مظلومه حرام عليكم يارب خدنى عند ماما

 



 ... ينظر جميع من فى الباص

 

  أدهم باحراج : اعذرونا المدام نفسيتها تعبانه

 

يا آنسه ويحاول أن يرفع يديها عنه فهى تحاوطه وتنام على صدرهأدهم بغيظ بصوت منخفض : انتى   .. 

 

 يحاول أدهم افاقتها ويضع يده على رأسها ويشعر بملمس شعرها الحرير ويستنشق عبيره

 

 . ثم يفيق لنفسه فهو يكره كل نساء االرض

 

 .. ثم يبعدها عنه بقوة

 

  لتستفيق حسناء

 

 حسناء : بخوف انا فين انت مين !؟

 

م : انتى هتستعبطى فوقى لنفسك كداأده   

 

 حسناء باحراج : آسفه نظر لها أدهم

 

 .. لعيونها الزرقاء بلون البحر

 

 .. ثم أدار وجههه ليكمل عمله

 

 ... اما حسناء أسندت رأسها على زجاج شباك الباص وكانت تبكى بصوت منخفض فهى ال تعلم إلى اين تذهب وال تعلم مصيرها

 

ل الباص إلى القاهرةبعد مضى ساعتين وص   

 

  نزل جميع الركاب



 

  حملت حسناء حقيبتها وال تعلم إلى اين تذهب

 

 مشيت وسمعت ذاك الراكب بجانبها طلب تاكسي اليصاله إلى جاردن سيتي

 

  حسناء : استقلت هى األخرى تاكسي اخر

 

  السائق : العنوان ايه يا آنسه

 

  حسناء : جاردن سيتى

 

بالظبطالسائق : أيوة فين    

 

  حسناء ال تعلم اى مكان . اى مكان اقولك اقرب مدرسه أو مسجد يكون هناك

 

  السائق : تحت أمرك

 

  عند أدهم

 

 .. وصل إلى منزله وكان عبارة عن فيال فخمه االثاث والديكورات

 

  ريم : حمد هللا على السالمه يا آبيه

 

  أدهم : هللا يسلمك حبيبتى وقام بتقبيلها من جبينها

 

عام 17ريم : اخت أدهم الصغرى وهى فتاة مدهلل من والدتها وادهم يعتنى بها كوالدها الذى فقدته بنت جميله    

 

  أدهم : أخبار ميان ايه وفين ماما

 



 ريم : ماما لسه نايمه هى وميان

 

عام وهى والدة أدهم وكل حياته 52السيده نجوى تبلغ من العمر    

 

سنوات منذ انفصال والديها وهى تعيش مع أدهم وأسرته 4العمر ميان : ابنه أدهم تبلغ من   .. 

 

 ..أدهم : طيب انا هطلع آخد شاور بسرعه اطلبى من الخدم يجهزوا الفطار وصحى ماما وميان علشان اشوفهم قبل ما اسافر

 

 ..ريم : انت لحقت ترجع علشان تسافر يا آبيه

 

فيهاأدهم : الشغل انتى عارفه ودى صفقه الزم اكون   .. 

 

 ثم تركها وصعد لغرفته

 

  عند حسن يستيقظ كل من حنان وحسن

 

  قومى يا حنان صحى المصيبه حسناء وخليها تجهز علشان المأذون اللى جاى النهارده

 

  حنان بفرحه : حاضر

 

شبه فارغتذهب حنان لغرفه حسناء ولكنها لم تجدها تبحث عنها فى كل الشقه ولم تجدها فتحت دوالب مالبسها لتجده    

 

  حنان : الحقنى يا حسن البت هربت

 

  حسن : ال *ف*ا*جرة انا لو شفتها هخلص عليها

 

 . ويرتدى مالبسه

 

  تتصل حنان بطارق



 

  طارق : أيوة يا حنه انا فى الطريق اهو ومعايا المأذون

 

  حنان : البت هربت يا طارق

 

المصيبه دىطارق بفزع : انتى بتقولى ايه انا جاى حاال نشوف  .. 

 

 .. طارق فى نفسه ليه يا حسناء هربتى ليه انا كنت هتجوزك أمام هللا والناس

 

 .. عند حسناء تصل حسناء امام مسجد تحاسب السائق وال تدرى اين تذهب

 

 ..تذهب حسناء وتجلس على إحدى المقاعد العامه كى تستريح وتفكر ماذا تفعل ..؟

 

وجلس الجميع على طاولة الطعام ينتظرون أدهماستيقظت السيده نجوى وايضا ميان    

 

  نزل أدهم وقبل والدته وقبل ميان

 

 .وجلسوا لتناول وجبه االفطار

 

 . بعد االنتهاء سلم أدهم على الجميع وطلب تاكسي اليصاله إلى المطار فال زال السائق مع السيارة ولم يعد حتى اآلن

 

 . وصل أدهم إلى المطار

 

ائرتهوجلس ينتظر ميعاد ط   

 

اتذكر تلك الفتاة وبكائها وكيف احتضنته دون ان تدرى أدهم : تلك الفتاة صغيرة السن ما الذى يجعلها تسافر فى هذا الوقت المبكر بمفرده  

.. 

 

  ثم استفاق على صوت ينبه على السادة الركاب االستعداد لركوب الطائرة المتجهه إلى رحلة لندن



 

 .. حمل حقيبته وذهب إلى الطائرة

 

 .. جلس بالكرسي المخصص له وربط حزام االمان استعدادا لتحرك الطائرة

 

  عند حسناء

 

  بدأ الوقت يقترب من الغروب والليل قد هل بظالمه

 

  جلست تبكى بشده وتتذكر والدتها

 

  لتمر عليها سيده

 

 . السيده : مالك يا بنتى قاعده هنا ليه واعطت حسناء بيدها بعض النقود

 

ال اشكرك معايا فلوسحسناء :    

 

  السيدة : طب مالك احكيلى

 

  حسناء نظرت إليها وجدتها امرأة كبيرة فى السن

 

 .. حسناء ببكاء قصت عليها ما حدث لها

 

  السيدة ) نعيمه ( : يا حبيبتي يا بنتى

 

 . تعالى معايا ورزقك ورزقى على هللا

 

 .. انا ما خلفتش وربنا بعتك ليا

 



يال قريبه أهلها ناس طيبينانا بشتغل هنا فى ف   

 

  بس البيه مش بيحب دخول أى ست او بنت الفيال من يوم الحادثه

 

  حسناء : حادثه ايه

 

 .. بعدين احكيلك المهم تعالى والحمد هلل أن البيه مسافر على ما نرتب الدنيا : 

 

  حسناء : بس انا مش عايزة اعمل لحضرتك مشاكل

 

انك ما تقعديش فى الشارع انتى ما تعرفيش الشارع ومشاكلهنعيمه : فداكى يا بنتى المهم    

 

 . وأخذتها وذهبوا إلى الفيال

 

  دخلت الفيال

 

  نعيمه اقعدى هنا على ما اجيلك

 

  حسناء حاضر

 

 .. ذهبت نعيمه الخبار السيدة نجوى عن حسناء واالستئذان لها بأن تجلس معهم بضعه ايام حتى يتسنى لها أن تجد مسكن

 

: بس ازاى بنت من الشارع تكون وسطنا احنا ما نعرفش وراها ايهنجوى   .. 

 

  عند حسناء

 

  ميان ببكاء انا عايزة بابي . ريم يا حبيبتى ما تدوخنيش بقولك سافر هيجى ازاى بس

 

 ميان : ماليش دعوة انتى مش بتعرفي تلعبي معايا يا آنتى وبدأت فى تكسير االلعاب



 

إليهالتجرى عليها حسناء وتضمها    

 

  أهدى : حبيبتى قولى تحبي تلعبي ايه

 

 تنظر لها ريم باستغراب وخصوصا ان ميان هدأت وبدأت تلعب معها

 

 . تنزل السيده نجوى حتى تخبر تلك الفتاة أنها غير مرغوب فى وجودها ولكنها تسمرت فى مكانها

 

  حين رأت ميان تحتضنها وتلعب معها وهى سعيدة

 

بنتىنجوى : اسمك ايه يا    

 

  تجيب حسناء: اسمى حسناء

 

  طيب تعالى معايا اوضه المكتب

 

  ريم عايزة اجى معاكم

 

  ترفض نجوى

 

  وتأخذ حسناء ويدخلوا حجرة المكتب

 

 .. نجوى : احكيلى كل شئ بالتفصيل واعرفي أن اى كلمه هتقوليها لو طلعت كذب هيبقي فى مشاكل كتير هتقعى فيها

 

ا مأساتها منذ وفاة والدتها إلى ذلك اليوم المشئومحسناء وهى تبكى قصت عليه  . 

 

 . أستمعت لها نجوى وشعرت بصدقها

 



 . طيب يا بنتى هتقعدى معانا الكام يوم دووول على ما ربنا يسهل . ونحاول نالقي ليكى سكن قريب هنا

 

 ... شكرتها حسناء

 

  نجوى اخذتها ونادت على نعيمه لتحضر حجرة لحسناء

 

تجرى عليها وتمسكها من يدهاميان وهى    

 

 هى هتنام معايا وتلعب معايا .بقلم منال عباس

 

  نجوى : ما ينفعش يا ميان

 

  ميان ببكاء : انا ماليش دعوة هى هتنام معايا

 

 نجوى :خالص مش هنخلص من زنك نعيمه طلعى شنطه حسناء فى حجرة ميان

 

  نعيمه بفرحه : حاضر يا هانم

 

ع ميان لحجرتهاشكرتها حسناء وصعدت م  .. 

 

  وجدت الحجرة بالوان قاتمه وال تدل على أنها لطفله فى مثل هذا العمر

 

  حسناء : ليه االلوان غامقه اوووى كدا يا ماما نعيمه

 

  نعيمه : دى حكايه طويله يا بنتى والد ميان أدهم بيه عايز يحافظ على بنته ومش عايزها تبقي زى بنات اليومين دووول

 

هى االلوان اللى تجيب اكتئاب دى هى اللى هتحافظ على بنتهحسناء :   .. 

 

 .. بصى من الصبح انا هتكلم مع السيده نجوى وربنا يسهل



 

 .. نعيمه : ماشي يا بنتى اللى تشوفيه

 

  عند ريم

 

  مين دى يا نوجا وليه وافقتى تقعد معانا

 

 .. نجوى : دى بنت اتظلمت فى حياتها

 

. بس آبيه أدهم رافض دخول أى بنت هنا .. هنعمل ايه ؟ ريم : شكلها طيبه اوووى   

 

  نجوى : هو مسافر وعلى ما يرجع ربنا يدبرها وانتى شايفه ميان اتعلقت بيها ازاى

 

 .. عندك : حق يا نوجا يا قمر

 

 .... قبلت والدتها وذهبت لحجرتها

 

  فى الصباح استيقظت حسناء وتذكرت ما حدث لها وجلست تبكى

 

عالنه ليه. اوعى تمشي وتسيبينى زي مامى وكمان بابي كل شويه يسافر وبدأت تبكىميان : ز   

 

 . حسناء اخذتها بحضنها حالك زى حالى

 

 .. يال تعالى خدى شاور وهحضرلك احلى فطار

 

 . ساعدتها حسناء وغيرت مالبسها ومشطت لها شعرها

 

  ميان : هللا بقي شكل حلو اووووى

 



حبيبتىحسناء : انتى زى القمر   ..😘😘 

 

  نزلت بها فى االسفل وطلبت من نعيمه تحضير الفطور لميان وإحضار كوب لبن

 

  بدأت ميان تاكل وهى سعيده جاءت السيده نجوى

 

 استغربت لما رأته ف ميان دائما تعذبهم حتى تاكل

 

  حسناء : صباح الخير سيدتى

 

  نجوى : صباح الورد يا حسناء

 

  حسناء : ليا عندك طلب

 

  نجوى : اتفضلى يا بنتى

 

  عايزة اغير ديكورات حجرة ميان والوانها

 

 . نجوى : وهللا عندك حق

 

 . هبعت ليكى السائق وروحى اشترى معاه كل اللى انتى عايزاه

 

  شكرتها حسناء بفرحه

 

  حضر السائق أيوة يا فندم تحبي نروح فين

 

ورق حائط وكمان لعب اطفال حسناء : انا معرفش اماكن هنا ممكن تودينى اماكن فيها   

 

  السائق : تمام يا فندم



 

  خرجت حسناء وأخذت معها ميان واشتروا كل المستلزمات وتناولوا اآليس كريم وكانوا سعداء

 

 عادوا ومعهم الكثير من األغراض ولعب االطفال

 

  ريم : أيوة بقي يا ميان مين آدك حسناء هتدلعك

 

اووووىميان بفرحه انا بحب حسناء    

 

  ريم : طب يال انا هاجى اساعدكم وطلبوا بعض الخدم لمساعدتهم حتي ينتهوا من تزيين الغرفه

 

 ... بعد يوم عمل شاق انتهتوا وكانت الغرفه كغرفه االميرات ومنظمه ومبهرة

 

 . نزلوا جميعا باالسفل والجميع سعيد لهذا التغيير

 

 تناولوا العشاء . بقلم منال عباس

 

ايزة انامميان : ع   

 

 حسناء : يال بينا وحملتها واستاذنتهم

 

 . فرحت نجوى لهذه العالقه بينهم وقررت أن تجعلها بيبي سيتر لميان

 

 ... صعدوا إلى االعلى غيرت ميان مالبسها إلى مالبس النوم وكذلك حسناء ..وقصت حسناء قصه قصيرة لها حتى ناموا هما االثنين

 

د منتصف الليل النه أنجز عمله بسرعه وتوفيقعاد أدهم الساعه الثانيه بع  .. 

 

  وجد الجميع نائم ذهب لحجرة ميان ليطمئن عليها

 



 .. وجد الحجرة بشكل مختلف استغرب ما حدث

 

وذهب إلى السرير ليجد ميان نائمه ومعها فتاة ظن أنها أخته ريم ألنها تحتضن ميان وال يظهر وجهها قبل ميان وحاول أن يخرج لتمسك 

يد ميان بابي حبيبي نام جنبيبه    

 

 .. كان أدهم متعب للغايه ابتسم ونام بجانبها لتصبح ميان وسطهم

 

  فى الصباح تستيقظ ميان وتخرج لتتركهم

 

  يفتح أدهم عينيه ليجد نفسه يحتضن فتاة يرفع رأسه ليجدها ...يتبع

 

 عايزة تشجيع كتير مش هوصيكم على التفاعل

 الفصل الثالث

وذهابه إلى حجرة ميان استغرب منظر الحجرة ذهب ليقبل ميان ليجدها نائمه فى حضن فتاة ظنا منه أنها ريم أخته .كان أدهم عودة أدهم 

 . متعب للغايه قبل ميان وكاد أن يخرج فإذا به تمسك يده

 

  ميان : بابا حبيبي نام جنبي وحشتنى

 

 .. آدهم : حاضر حبيبتى ونام لتصبح ميان وسطهم

 

استيقظت ميان و خرجت لتنزل لالسفل بهدوء فى الصباح  

 

  يفتح أدهم عينيه ليجد فتاة فى حضنه ابتعد قليال

 

  أدهم : ريم حبيبتى ليرفع شعرها عن وجهها

 

  ليتفاجئ بفتاة مختلفه انتفض من مكانه لتستيقظ حسناء

 

 حسناء بصريخ عااااااا

 



جسده فهى ترتدى قميص نوم قصير انت مين وايه اللى جابك هنا وتشد ماليه السرير كى تغطى  .. 

 

 . ادهم : يقوم ويقف انتى اللى مين وايه جابك هنا وينظر لها بغضب

 

 . ثم يتذكر تلك المالمح الطفوليه ونفس االحساس الذى شعر به عندما احتضنته فى الباص

 

  حسناء انا انا

 

 .. لتدخل ميان وتجرى على والدها

 

  بابى حبيبي

 

وهتكون مامى انا بحبها اووىدى حسناء يا بابي   ... 

 

أدهم : يعنى ايه الكالم دا وأمسك حسناء من يدها بغلظه قولى مين زقك عليا ..اكيد كل حاجه مدبرة عربيتى تعطل علشان اركب 

 .. االتوبيس وبعدين تيجى هنا

 

  حسناء بوجع من مسكت يده : اه انا معرفش حضرتك بتتكلم عن ايه وبدأت تبكى

 

أدهم عندما رأى عيونها الباكيهانقبض قلب   .. 

 

  ميان : انا زعالنه منك يا بابي خليت مامى تعيط

 

 ..أدهم بصالبه : مامى ماتت ومفيش مامى تانى انتى فاهمه لتبكى ميان وتتركه وتنزل لجدتها

 

  أدهم وهو ينظر إلى حسناء وانتى غيرى هدومك وما اشوفش وشك هنا انتى فاهمه

 

لوتركها ونزل باالسف  

 



 عند السيدة نجوى تدخل ميان باكيه

 

  نجوى : حبيبه نانى بتعيط ليه

 

  ميان : بابى بيزعق ل حسناء وعايزها تمشي

 

  نجوى : هو بابي رجع

 

  ليدخل أدهم

 

  أدهم : مين سمح للبنت دى تدخل البيت من غير اذنى وكمان تنام مع ميان دا غير حجرتها واأللوان

 

الخير وحمدا هلل على سالمتك بدل ما تدخل تسلم عليا داخل تزعق فيا يا أدهمنجوى بهدوء : اوال صباح    

 

 . أدهم : باحراج آسف يا ست الكل ..بس انتى عارفه انا عايز اربي ميان ازاى

 

 .. كمان انا غيبت يومين ارجع االقي كل حاجه متغيرة ..والبنت دى محدش يعرف أصلها من فصلها

 

ريق دادة نعيمه وعرفنا قصتها وانا مرقباها من اول ما وصلت بالكاميرات والحقيقه البنت كويسه وبنتك نجوى : البنت دى جات عن ط

ألول مرة تكون فرحانه بالشكل دا ..مش هيحصل حاجه لما تكون بيبي سيتر ليها .وانت شايف حسناء هى كمان صغيرة حرام تترمى فى 

 . الشارع

 

هو الحقيقهأدهم : وايه يضمن أن اللى حكيته ليكم   .. 

 

  نجوى : انا مش صغيرة يا أدهم وليا نظرة فى الناس

 

 ..أدهم : بغضب خالص اللى تشوفيه بس عرفيها طول ما انا موجود مش عايز اشوف وشها وخرج

 

  نجوى : ربنا يهديك يا أدهم منها هلل اللى كرهتك فى جنس حواء

 



  ميان : نانى كدا حسناء هتقعد معانا

 

روح نانى وقبلتها نجوى : أيوة يا .. 

 

  يصعد أدهم على السلم للصعود لحجرته وفى نفس الوقت تنزل حسناء ومعها شنطه هدومها

 

 �😄😄� تتعركل حسناء ومعها الشنطه لتخبط فى أدهم ويقعوا جميعا ليتدحرجوا على السلم

 

 ..انا كمنال لما بشوف حد بيوقع بيجيلى هيستريا من الضحك لمنظرهم

 

 نعود للروايه

 

 .. حسناء اه وتجد بجانبها من ينظر لها بشر

 

 .. حسناء : اسفه بس اتكعبلت

 

 .. قام أدهم بسرعه ونظر لها وهى تحاول أن تقوم ولكنها تتألم

 

  مد أدهم يده ليساعدها ولكنها لم تستطع أن تقف على رجلها اثر الوقعه

 

 .. أدهم بال وعى حملها وصعد بها السلم

 

هحاول امشيحسناء خالص نزلنى    

 

  ولكنه لم يرد عليها

 

 ذهب بها إلى حجرة ميان ..ووضعها على السرير

 

 .. حسناء بخجل : شكرا ليك هحاول امشي وانا وهللا كنت ماشيه زى ما انت طلبت



 

 .. جلس أدهم بجانبها ولم يرد عليها وأمسك قدمها

 

  حسناء : ااااه

 

 .. أدهم : واضح أن حدث التواء

 

تصل بدكتور العائله أن يحضرامسك هاتفه وا  .. 

 

  أدهم : خليكى هنا علشان ميان واستريحى الدكتور على وصول وتركها وخرج

 

 .. ذهب إلى حجرته ليأخذ شاور فتح مياه الدش عليه وهو يحدث نفسه

 

 .. ليه البنت دى يتخلى ضربات قلبي بتزيد فى قربها ..دى مجرد طفله بالنسبه ليا

 

..فوق يا أدهم دى طفله زيها زى ريم وكمان كفايه اللى حصلكأدهم محدثا لنفسه   ... 

 

  ثم ارتدى مالبسه وخرج لينزل لالسفل ليخبر والدته

 

  وجد ريم

 

 .. ريم : آبيه صباح الخير وحشتنى وثباته

 

  أدهم : حبيبتى يا ريما وانتى كمان

 

  وقص لوالدته ما حدث ل حسناء

 

انت اللى زقيتها نجوى : يا عينى يا بنتى اوعى تكون .. 

 



  أدهم : هى دى أخالقي برضو

 

  ريم :كويس أن حصل ليها كدا علشان تفضل معانا انا حبيتها اووووى

 

  أدهم : الدكتور على وصول علشانها

 

  وصل الدكتور وأخذه أدهم لحجرة حسناء

 

  الدكتور اول ما رآها : بسم هللا ما شاء هللا ايه الجمال دا

 

بالغيرةتضايق أدهم وشعر    

 

  أدهم : في ايه يا زياد

 

  زياد هو صديقه ودكتور العائله

 

 .. زياد بصوت منخفض مين القمر دى

 

 أدهم : وبعدين معاك انت جاى تكشف وال تعاكس

 

 .. زياد : خالص يا ابنى ما تبقاش قفوش كدا

 

  كشف على قدمها زياد

 

  زياد : دا التواء والتورم دا نتيجه شرخ بسيط

 

راحه ومضاد التورم واالرتشاح وبعض الكريمات ..وربط ليها رباط ضاغطمحتاجه   

 

 .. ممنوع تمشي عليها ..لحد ما الورم يروح



 

 . وكتب الروشته

 

  اخذها منه أدهم

 

  جلس زياد بجانب حسناء

 

  زياد : القمر اسمه ايه

 

  أدهم بعصبيه : زيااااااااد

 

بكرة اطمن عليكىزياد باحراج :خالص انا ماشي وهفوت عليكى    

 

  ثم خرج هو أدهم

 

  زياد بعتاب : فى ايه أدهم احرجتنى جوا

 

  قولى مين دى

 

  أدهم : دى البيبي سيتر بتاع ميان

 

 .. زياد : الجمال دا كله وتشتغل بيبي سيتر

 

 .. أدهم : ما تنحرج على دمك مش واخد بالك أنها طفله

 

  زياد : طفله ايه دى صارووخ

 

زياد امشي خلى يومك يعدى أدهم : يال يا   

 



  زياد : وعلى ايه عفوت بكرة سالم ثم غادر

 

 . طلب أدهم من السائق إحضار االدويه

 

 وصعد ل حسناء ليجد والدته وريم وميان الكل بجانبها كأنها فرد من العائله ..وقف من بعيد ليستمع حديثهم دون أن يراه احد

 

 .. حسناء : انا آسفه عملت ليكم قلق

 

  ريم : وال قلق وال حاجه

 

  حسناء انتى فى سنه كام

 

ثانوى فاضل اسبوعين على ما الدراسه تبدأ بس شكلى مش هكمل 3حسناء : داخله  .. 

 

  نجوى : ليه يا بنتى

 

 ..حسناء : انا سيبت البلد كلها ومش هينفع ارجع المدرسه وقتها هيالقونى ويجوزونى غصب عنى

 

. كويس لقيت حد يذاكر معاياريم : كدا انتى أدى بالظبط    

 

 .. نجوى : هو دا وقته

 

  يال نسيب حسناء تستريح قبلتها ميان انا هنزل افطر مع نانووو وارجع ليكى على طوول

 

  ابتسمت لها حسناء

 

  ذهب الجميع ..وبعد دقائق طرق الباب

 

  حسناء : ادخلى يا ميان



 

 . لتجد أدهم هو من يدخل

 

اى اوراق تثبت هويتكأدهم : معاكى بطاقه أو    

 

 .. حسناء أيوة طبعا : بس ارجوك لو هترجعنى ليهم سيبنى امشي افضل ..وحياة ميان عندك

 

 . أدهم : طب هى فين االوراق دى

 

  فى الشنطه اللى وقعت بيها تحت

 

  أدهم : تمام

 

  وتركها ونزل

 

  أمر الخدم إلحضار الشنطه له فى حجرة المكتب

 

االول يا حبيبينجوى : تعالى افطر    

 

 . أدهم : اتفضلوا انتم انا عايز قهوة بس

 

  ودخل حجرة المكتب وفتح الشنطه

 

 .. ليجد مالبسها يبدو عليها الثراء فهى ليست فقيرة كما كان يظن

 

  بحث عن االوراق ليجدها ومعها البوم من الصور

 

  ترك االوراق جانبا

 



  وفضوله جعله يشاهد هذا األلبوم

 

عن صور لها منذ والدتها فهو عبارة   

 

سرح في جمالها فهى رائعه الجمال منذ أن كانت طفله . بدأ يقلب فى األلبوم كانت هناك سيده معها رائعه الجمال ومكتوب على الصورة 

 .... سافتقدك يا أمى .. ومدون على الصورة تاريخ منذ حوالى اسبوعين

 

زا بجمالها الخارق .ترتدى فستان سواريه بجانبها نفس السيده . اخذ يقلب فى الصور حتى استكمل األلبوم ليجد صوره لها وكأنها المونالي

وجد صورة لها بمفردها وكانت كالبدر وعيونها الزرقاء لم يستطع أن يترك تلك الصورة وأخذها من االلبوم وال يعلم لماذا يفعل ذلك 

 فجمال تلك الفتاه أثره دون أن يدرى ...بقلم منال عباس

 

 .. دخلت عليه داده نعيمه بعد استأذنت وأمرها بالدخول ومعها قهوته

 

 ..أدهم : اقعدى يا دادة عرفت أن حسناء جات معاكى هنا احكيلى ايه اللى حصل

 

قصت عليه نعيمه كل شئ منذ أن رأتها تبكى وان والدتها توفيت من حوالى اسبوعين وان والدها كان متزوج على والدتها وأخذ ثروتها 

يث ماتت والدتها قهرا . وفى االخير أرادوا أن يزوجوها إلى اخو زوجه ابيها بالغصب فهربت منهمح  . 

 

  أدهم : تمام اتفضلى انتى يا دادة

 

  وأخذ االوراق الرسميه التى تخص حسناء

 

أعوام 3واتصل ب زاهر صديق عمره يصغره ب    

 

عام 29أدهم    

 

سنه يحب ريم ولكنه لم يبوح لها منتظر أن تنتهى من الثانويه العامه حتى اليشغلها 62زاهر شاب وسيم مجتهد وابن صديق والده   .. 

 

  وهو اليد اليمنى الدهم فى جميع أعماله

 

  زاهر : حمدهللا على السالمه يا ابو الصحاب رجعت امتى



 

حد يعرف من أهلها وال بلدتها أدهم : رجعت الفجر المهم هبعتلك صور اوراق بنت عايزك تجيبلى تفاصيل حياتها من غير ما   

 

  زاهر : تمام اعتبره حصل

 

  أدهم : تسلم ..سالم

 

 . ارتشف أدهم قهوته

 

 ... ثم قام العاده االوراق وااللبوم داخل الشنطه ليجد صورة لسيدتين وكانت قديمه ومكتوب عليها عنوان باالسكندريه

 

. وادهم هيترك حسناء تعيش معاهم وال ايه اللى مخليه القدر دا اللى هنعرفه  يا ترى ايه اللى هيحصل ومن السيدتان اللى فى الصورة 

 .البارت الجديد

 الفصل الرابع 

أدهم بعد أن أنهى المحادثه بينه وبين زاهر صديق عمره ذهب ليرجع االلبوم واألوراق إلى الشنطه مرة ثانيه ولكنه وجد صورة قديمه 

يهلسيدتين مكتوب عليها عنوان باالسكندر  ... 

 

 . استغرب أدهم لمن تلك الصورة ..وجلس يفكر

 

 ..طالما أن حسناء لها أقارب باالسكندريه لماذا أتت إلى القاهرة ؟

 

 .. شرب قهوته وصعد إلى االعلى

 

  طرق الباب

 

  حسناء : وهى تحاول أن تقوم ادخل

 

 .. دخل أدهم : ووجدها تحاول أن تقوم من السرير

 

مش قولنا ممنوع الحركه أدهم : انتى رايحه فين  .. 



 

  حسناء باحراج : اصل .. اصل

 

 .. أدهم : اصل ايه ما تنطقي

 

 ..حسناء : خالص مفيش حاجه

 

  أدهم بزعيق : كنتى قايمه تروحى فين

 

  حسناء وقد اختلط صوتها بالبكاء : كنت محتاجه اروح الحمام بس مش عارفه امشي على رجلى

 

الحراجهاأدهم : وقد شعر بالذنب  .. 

 

  طيب تعالى واسندى على كتفي

 

 .. حسناء : ال خالص مفيش لزوم

 

  أدهم : وبعدين معاكى مش بحب اعيد الكلمه مرتين

 

  حسناء : خالص حاضر

 

  قام أدهم باسنادها وامسكها فهو طويل وهى بالنسبه له قصيرة القامه أمسكها وادخلها فى حضنه

 

وهى الزالت تخاف منه كانت ضربات قلبها تتسارع من قربه   

 

  اما أدهم كان يقترب من رأسها فرائحه شعرها الحرير تجذبه إليها

 

  اوصلها إلى داخل الحمام

 



  حسناء : وهى تنظر إليه

 

  أدهم بدون فهم : فى ايه

 

 ..... حسناء بخجل : اخرج علشان

 

  أدهم : اه صح انا اسف هخرج ولما تخلصي نادى عليا ..وتركها وخرج

 

عد م محدثا لنفسه : ايه الغباء اللى انا فيه دا !! كمان انا طالع اسالها عن الصورة.. البنت دى لما بشوفها بنسي الدنيا كلها االفضل ابأده

 .. عنها ..وكأنها مش موجوده وخرج من الحجرة ونزل لالسفل ونسي أنه أخبرها أن تناديه

 

لهطلب االفطار وجلس يفطر وفتح الالب توب لمباشرة عم  .. 

 

  ميان بعد تناولت وجبه االفطار ..نانو

 

  نجوى : أيوة يا حبيبتى

 

  ميان : ممكن اطلع اقعد مع مامى فوق

 

  نجوى : اطلعى حبيبتى وبالش تقولى ليها مامى هى لسه صغيرة زى آنتك ريم

 

 ميان : بس انا بحبها وعايزاها تبقي مامى

 

يجى يوم وتبقي فعال مامى ليكىنجوى : ماشي حبيبتى اطلعى ما حدش عارف يمكن    

 

  صعدت ميان

 

 . ريم : بتقولى ايه يا نوجا أدهم لو سمعك هيعمل مشكله

 



 .. نجوى : ما مش معقول يضيع شبابه ويعيش وحدانى

 

  عند ميان

 

  صعدت ميان وطرقت باب الحجرة ولكنها سمعت بكاء فتحت بسرعه لتجد حسناء واقعه على األرض

 

امى مالك وقعتى ازاى وتحاول أن تساعدها ولكنها لم تقدرميان بصريخ وبكاء م  .. 

 

  صعد أدهم وريم بسرعه على صوت ميان

 

 ..دخل أدهم ليجد حسناء وميان باألرض ويبكون

 

 .. ريم بخضه : مالك يا حبيبتى وذهبت لتساعد حسناء للنهوض ولكن حسناء كانت تتألم وتبكى بشده

 

 !!. أدهم : انتى ايه قومك

 

وهى تنظر إليه : كنت فى الحمام ومعرفتش امشى غير بصعوبه فوقعتحسناء   .. 

 

  أدهم تذكر أنه طلب منها أن تناديه :اخ اه صح انا اسف

 

 وذهب إليها وحملها كانت كالعصفورة بين يديه ووضعها على السرير وسط ذهول ريم لتصرف أخاها فهى تعلم جيدا أنه ال يطيق اى انثي

.. 

 

هجيب ليكى موبايل وخط وهسجل رقمى ولما تحتاجى حاجه رنى عليا ريم : حبيبتى انا  .. 

 

 .. وخرجت وأخذت ميان معها

 

  ميان : عايزة اقعد معاها

 



  ريم بضحك : تعالى بس الظاهر الصنارة غمزت

 

  ميان : يعنى ايه يا آنتى

 

 ... ريم بضحك : بعدين يا لمضه تعالى بس

 

  عند أدهم

 

نها ووضع يده على كاحلها بيوجعكاحضر كرسي وجلس بالقرب م   

 

 . أشارت برأسها بنعم

 

  احضر أدهم الكريم واقترب منها وبدأ يضعه لها ويدلكه برفق

 

 .. كان اقترابه منها يجعله يود االقتراب أكثر واكثر

 

 .. حسناء : شكرا ليك ممكن انا اكمل

 

 .. وضع إصبعه على شفاها ليسكتها وأكمل التدليك

 

شعرت بنفضه فى جسدها لوضع إصبعه بتلك الطريقهحسناء وقد   .. 

 

  شعر أدهم برعشه جسدها

 

 ... مال عليها وقبلها من جبينها وخرج

 

  ذهب لحجرته

 

 .. أدهم وقف أمام المرآة : وبعدين ايه اللى بيحصل دا ... الطفله دى بتحرك جوايا كل مشاعر الرغبه



 

در اقاومهاانا قولت هتجاهلها لكن كل لما يشوفها مش بق  .. 

 

 .. انا الزم بعد كدا انزل الشغل وافوق لنفسي مفيش واحده تستاهل دا وأشار لقلبه

 

 عند طارق

 

 ... حنان : وبعدين يا طارق البت بنت ال..... ضيعت علينا كل اللى رتبته

 

  انت اللى اخدت مزاجك وفى االخر البت هربت

 

ما جيتش على شويه الفلوس اللى باسمهاطارق : خالص يا حنان ما جوزك معاه فلوس كتير   .. 

 

  حنان بغضب : ال يمكن انت تدور عليها وتجيبها بأى تمن

 

  واعطته الكثير من األموال للبحث عنها

 

 .....أما حسن والد حسناء منذ أن هربت وهو فى وعكه صحيه وال يقوم من السرير

 

 .... عند حسناء....                 

 

مستغربه ما يحدث ووضعت أصابعها على شفاهها متسأله لم فعل ذلك ولماذا يهتم بي وهو من طلب منى أن أخرج  ظلت حسناء حسناء

 ... من هنا

 

 ..... ظلت شارده وكانت مبتسمه لتذكرها قبلته على جبينها

 

 ......... عند حنان.........

 

  متحدثه إلى حسن



 

بنتك اللى جابت لينا العارحنان : انت هتفضل نايم ليا هنا قوم دور على   .. 

 

 حسن : اخوكى هو السبب وانتى ومعاملتك السيئه

 

  حنان : بنتك هى اللى عايزة قطع رقبتها ليك عين تدافع عنها جتكوا ال *ق *رف عيله هم وتركته و خرجت للتحدث فى الهاتف

 

  الطرف اآلخر

 

 ..أيوة يا ست حنان عملتى نفسك ناصحه وفى االخر ضيعتى ثروة

 

 ...حنان : انا مش هيهدالى بال غير لما ترجع وناخد كل حاجه وبعدها اكون ليك يا حبيبي

 

 ....... عند ميان......

 

 .... آنتى ريم ممكن اروح بقي ل حسناء عايزة اقعد معاها

 

 .. ريم طيب يا قمر بس ما تعمليش دوشه هي تعبانه

 

السلم ....بقلم منال عباسخرجت ميان لتذهب الى حسناء وجدت والدها يصعد على   

 

  أدهم : رايحه فين يا ميان

 

  ميان : هروح اقعد مع حسناء أصلها صعبانه عليا

 

 . أدهم باستغراب ابنته فهى لم تتعلق بأحد من قبل

 

 ... أدهم : صعبانه عليكى ليه بقي

 



 ... ميان : علشان وقعت وكمان هى جعانه وما اكلتش زينا

 

ا نسينا نفطرهاأدهم : فعال عندك حق احن  .. 

 

 ..طيب روحى اقعدى معاها

 

 .. ونزل أدهم لالسفل وطلب من نعيمه تجهيز بعض الساندوتشات والعصائر

 

  نعيمه اوصلهم لمين يا أدهم بيه

 

  أدهم : ال هاتيهم وأخذهم ليصعد بهم إلى االعلى

 

  طرق الباب لتفتح ميان

 

حسناء كلى انتى ما فطرتيشأدهم : وهو يحمل صينيه عليها الطعام اتفضلي يا    

 

  حسناء : مفيش لزوم تعبت حضرتك

 

  أدهم : مفيش تعب والزم تاكلى

 

 ...... ثم جلس بالقرب منها وبدأ يطعمها بيديه على دخول

 الفصل الخامس

 .. صعد أدهم ومعه صينينه بها بعض الساندوتشات والعصائر ودخل بهم عند حسناء

 

تى ما فطرتيشأدهم : اتفضلى يا حسناء كلى ان  ... 

 

 ..حسناء مفيش لزوم تعبت حضرتك

 

  أدهم : مفيش تعب والزم تاكلى ثم جلس بالقرب منها .وبدأ يطعمها بيديه على دخول ..زياد



 

 .. زياد بمكر : الااا احنا اتقدمنا خالص وكان ينظر الدهم ويبتسم

 

 .. أدهم : وبعدين معاك ايه اللى جابك

 

يضه بتاعتى . قوليلى يا قمر عامله ايه دلوقتي ومد يده ليصافحهازياد : جاى اطمن على المر  .. 

 

 .. أدهم : أمسك بيده وسلم هو عليه

 

 .. حسناء : الحمد هلل يا دكتور

 

  زياد طيب ورينى رجلك واقترب منها ليرفع الغطاء عنها .وإذا بيد أدهم تمسك بيده

 

التورم قل وال ألزياد باستغراب : فى ايه يا أدهم عايز اشوف الكاحل و  .. 

 

 .. أدهم : طيب خلص وكاد أن ينفجر من قرب زياد لحسناء

 

 ..زياد : عال العال التورم بيقل ..كملى العالج

 

 بس واضح أن حماتى بتحبنى انا كمان ما فطرتش

 

  حسناء بخجل : اتفضل

 

وانا جاى وراكمأدهم بعصبيه : يتفضل فين !! يال يا زياد على تحت انزلى يا ميان مع اونكل   .. 

 

 .. زياد : طيب سالم يا حسناء قلبي وغمز لها ونزل بسرعه ومعه ميان

 

  أدهم : انتى ازاى كدا بتسمحيله يكشف الغطاء من غير ما ترفضى

 



 !! حسناء : هه مش هو الدكتور

 

 .. أدهم : برضو بما انك هتعيشي معانا هنا يبقي تحافظى على قواعد البيت وتلتزمى االدب

 

سناء بصوت مختنق: انا ما عملتش حاجهح  

 

  أدهم : خالص يال كلى وافطرى علشان عالجك

 

 ... حسناء : خالص ماليش نفس

 

 ... أدهم : قولت كلى مش هعيدها تانى هنزل لزياد ارجع االقيكى اكلتى ..وتركها دون أى رد منها

 

دنزل أدهم لالسفل .ونادى زياد تعالى على اوضه المكتب .ذهب له زيا   

 

  زياد : ايوا يا أدهم فى ايه مالك متغير ليه

 

  أدهم : مش مكسوف من نفسك ايه التصرفات دى

 

 ... زياد : الحقيقه البت تاخد العقل ما شوفتش فى جمالها. وهدوءها

 

 . أدهم : وبعدين معاك ما تتلم شويه

 

والحقيقه حسناء عجبتنى اوووىزياد : ايه يا أدهم انا عملت ايه ثم انك عارف انى بدور على عروسه   

 

ثانوى ومش عايز حاجه  3أدهم : انت مش مكسوف على دمك ومش شايف أنها طفله صغيرة وفارق السن بينكم ..وهى كمان لسه داخله 

 . تشغلها

 

زيي ...ثم انت زياد : وايه المشكله ناس كتير اتجوزت وكان فى فرق سن ثم حسناء مش طفله وال حاجه دى فرسه وعايزة اللى يقدرها 

 ... بتتكلم كانك ولى أمرها ليه

 



  ادهم :بقولك ايه الموضوع منتهى وأبعد عن طريقها

 

 .... .زياد : احنا نسيبها هى اللى. تقرر يا صاحبي ثم تركه وغادر

 

 .. أدهم بعبوس معقول حسناء توافق على زياد

 

ى ميان وخالصثم أكمل انا هشغل بالى ليه هى حرة في حياتها المهن انها تراع ..... 

 

  عند طارق

 

اخذ طارق الكثير من األموال من أخته حنان وأخذ صورة ل حسناء وخرج ليبدأ عمليه البحث عنها فى كل مكان ولم يجدها .وسأل جميع 

 ..أصدقائها ولم يصل إلى شئ

 

 ..روادته فكرة أن يسأل عنها فى موقف السيارات

 

ع رد ب السال كل من يقابله ويريه الصورة والجمي   

 

 إلى أن وصل إلى أحد السائقين

 

 .. السائق : أيوة شوفتها دى كانت مسافرة معانا القاهرة

 

 طارق بفرحه : انت متاكد ؟

 

 .... السائق : أيوة ودى تتنسي دى بعد ما اتحركنا بشويه قعدت تصوت ربنا يشفيها وزوجها قال إنها عندها حالة نفسيه

 

متاكد من الكالم داطارق : زوجها !!!! انت    

 

  السائق : أيوة متاكد

 



  طارق : طب هما نزلوا فين

 

  السائق : رمسيس وبعد كدا ما اعرفش راحوا فين

 

  شكره طارق وذهب

 

 ..... طارق : معقول حسناء البنت البريئه دى كانت على عالقه براجل

 

در للذهاب إلى حنان ...بقلم منال عباسمعقول انا طارق اللى مقطع السمكه وديلها اتخدعت فيكى .....ثم غا  

 

  عند حسناء

 

 .. تناولت القليل من الطعام وأخذت العالج ونامت

 

  طرقت ريم الباب

 

  أدهم : ادخل

 

  دخلت ريم ومعها ميان

 

هشترى الهديهمساءا ..بس لسه  8ريم : آبيه كنت عايزة استأذنك اروح عيد ميالد رنا صحبتى وهاخد ميان معايا دا هيكون الساعه   .. 

 

  أدهم : تمام حبيبتى وخودى معاكم السواق يوصلكم ويفضل معاكم علشان اطمن عليكم على ما ترجعوا

 

 .. شكرته ريم وقبلته وغادروا

 

 .. ذهب أدهم إلى نعيمه

 

 .. وطلب منها أن تصعد لترى حسناء وتساعدها فى اى حاجه تريدها حتى تشفى



 

لتجدها نائمهصعدت نعيمه ودخلت عند حسناء    

 

 ... نعيمه سبحانه وتعالى خلق فأبدع ربنا يحرسك يا بنتى وأخذت معها ما تبقي من الطعام وخرجت فى هدوء

 

  عند أدهم اخرج صورة حسناء من درج مكتبه لينظر إليها بحب وقبل الصورة

 

  ثم ابتسم لنفسه ايه اللى انا بعمله دا كدا من حق زياد ينبهر بيها

 

مجرد بنت جميله البنت دى فيها جاذبيه مش موجوده فى اى فتاة البنت دى مش  ... 

 

  يا ترى يا أدهم هتعرف تكمل ايامك ازاى فى وجودها ..وخرج من حجرة المكتب ليجد نعيمه

 

  نعيمه : االنسه حسناء لقيتها نايمه تركتها ونزلت تؤمر بحاجه

 

ا وعن اكلها فاهمهأدهم : حضرى الغدا وما تنسيش حسناء انتى المسؤوله عنه   

 

  نعيمه : أيوة فاهمه وغادرت

 

  وصل طارق إلى أخته حنان واخبرها ما حدث

 

 .. حنان بزعيق لتسمع زوجها

 

 .. دى كدا البت كانت مدوراها وعايشه على حل شعرها

 

  حسن وهو يحاول النهوض

 

السبب .بقلم منال عباسمستحيل بنتى متربيه وان كانت غلطت مع اخوكى فأنا متاكد أن اخوكى هيكون   

 



  حنان : باعلى صوت عندها بنتك جابت لينا الفضيحه

 

  طارق المسكين كان هيسترها بس ربنا كشف سترها

 

  ليبدأ الجيران يسمعون ما يحدث

 

  حسن وقلبه كاد أن يقف انتى تخرسي بنتى هربت من معاملتك ليها

 

  حنان : ال يا سيد الرجاله بنتك هربت مع راجل

 

حسن مغشيا عليه ليقع  ... 

 

 .. صعد أدهم إلى حجرته وكانت بجانب حجرة حسناء .... خرج إلى الشرفه ليجلس ويقرا كتاب ليسمع صوت حسناء

 

 .. حسناء : ايوا يا امنيه انا حسناء سجلى الرقم دا عندك

 

 ................ : امنيه

 

  حسناء : منهم هلل ظلمونى حتى بابا ظلمنى زى ما ظلم ماما

 

 .......... : امنيه

 

  حسناء : أيوة يا امنيه اوعى حد يعرف انا فين وال انى كلمتك وهتصل عليكى بعدين احكيلك اد ايه ظلمونى .....وأغلقت الهاتف

 

استمع أدهم لحديث حسناء وسمع بكائها فرق قلبه فهو لم يستطع أن ينتظر وهو يسمع هذا البكاء ليدخل لها من الشرفه .......يتبع   

 

 يا ترى ايه اللى قالته امنيه ل حسناء

 الفصل السادس 

 استمع أدهم لحديث حسناء فى الفون وسمع بكاءها



 

  فرق قلبه  ولم يستطع أن يتركها فى هذا الحزن

 

 .. ليدخل لها من الشرفه

 

وتعتدل تقوم أن وحاولت �🙄🙄�حسناء بخضه : أستاذ أدهم   .. 

 

على السرير ويمسك منديل ليمسح لها دموعهاليقترب منها أدهم ويجلس بجانبها   .. 

 

 .. حسناء : شكرا

 

 .. أدهم : طول ما انتى معانا هنا مش عايز اشوف دموعك تانى ...انتى فى بيت االدهم يعنى فى حمايتى زيك زى ريم

 

 ... حسناء : فى نفسها زى ريم ليه كنت حاسه ان ...ثم أفاقت من شرودها على صوته

 

كل حاجه بالتفصيل انا متأكد انك ما قولتيش كل حاجه لنعيمهأدهم : احكيلى   ... 

 

  حسناء وهى تنظر إليها وعينيها كلها بكاء

 

  مفيش حد هيصدقنى

 

 .. أدهم اقترب لها اكثر وقام باحتضانها لتهدئتها

 

  ثم ملس على شعرها وقلبه يريد االقتراب أكثر

 

لروحك احكى يا حسناء خرجى كل وجعك اعتبرى نفسك بتحكى  .. 

 

 .. بدأت تقص عليه حسناء احداث ذلك اليوم

 



  فالش بااااااك

 

  حنان على غير طبيعتها : كفايه عياط يا بنتى وتعالى نفتح صفحه جديده

 

 .. حسناء : مفيش حد هيعوضنى ماما

 

 . حنان : طب نجرب ونكون اصدقاء

 

انا هروح اعمل عصير ونحكى سوايال قومى غيرى هدومك وحطى ميكيب كدا والبسي مالبس كويسه ...و  ... 

 

  وبعد شويه لقيتها جايبه عصير البرتقال

 

  حنان : انا عارفه انك بتحبيه علشان كدا عملته مخصوص ليكى

 

 .....  شربت العصير ..بعدها ما حسيتش بحاجه كنت ما بين صاحيه ونايمه شايفه خياالت امامى ومش عارفه ايه بيحصل

 

 عودة من الفالش

 

فوقت .....  وبدأت تبكى بانهيار ولما   

 

 .. أدهم : أهدى وكملى

 

 .. حسناء : لقيت طارق معايا ونايم جنبى من غير هدوم  والمالئه كلها دم

 

  وعرفت أنه اغ *ت*صب*نى

 

  انا مش فاكرة حاجه ومش عارفه دا حصل ازاى

 



يجيلى وما اعرفش دا حصل ازاى وحكموا عليا علشان يداروا  ولقيت بابا وحنان وطارق بيقولوا انى انا اللى بعت رساله لطارق علشان

 .. الفضيحه أنى اتزوج طارق

 

  .. أدهم وعروقه قد برزت من الغضب اثر سماعه أنه قد اغت * صبت ** . انا مش هسيب حقك

 

 ... ظلت تبكى حسناء الحساسها بالذل والعار

 

 ... حاول أدهم تهدئيتها دون جدوى

 

زاهرليأتى له اتصال من   ... 

 

  ترك حسناء وخرج من الحجرة

 

 أدهم :أيوة يا زاهر

 

 .. bdf زاهر : عملت اللى طلبته منى وبعتلك تقرير كامل عن البنت دى هيوصلك حاال

 

 .. أدهم : هو دا عشمى فيك يا زاهر

 

  زاهر : هى البنت دى تخصك فى حاجه

 

 أدهم : بعدين اقولك ...واغلق الهاتف

 

والدته تجلس تحتسى القهوةنزل باالسفل ليجد    

 

  نجوى : أدهم كنت عايزاك فى موضوع

 

  أدهم : اتفضلى يا ست الكل

 



نجوى : البنت المسكينه حسناء عايزاك من خالل معارفك تقدم ليها فى مدرسه ريم بأى طريقه علشان ما يضعش عليها السنه وتاخد 

 ..ثانويه عامه

 

يتصرفأدهم : حاضر  أن شاء هللا اخلى زاهر   .. 

 

 ... وقبلها وتركها وذهب للمكتب وهو عنده فضول لمعرفه ما وراء حسناء وهل تقول الحقيقه ام ورائها اسرار أكثر

 

 bdf فتح الالب توب وقام بطبع ال

 

  اخذ الورق وجلس على المكتب ليقراه 

 

مجتهده جميله جدا وحادة الذكاء .. تغير حالها بعد وفاة عام متفوقه دراسيا دائما االولى على مستوى اإلدارة ..  17فتاة تبلغ من العمر 

والدتها منعزلة عن الناس ....والدها رجل مزاجى ومتزوج بامراءة أخرى ..واخيرا سمع الجيران صوت خناق بين والدها وزوجته 

وهو فى حيرة الجديدة بأن تلك الفتاه أصبحت لعوب وهربت مع رجل وال احد يدرى هى اين اآلن ....اغلق الالب توب  ... 

 

  ماذا ورائك كالمك مع الوصف االول لكى يؤكد حسن خلقك ... اما الجزء االخير وهروبك مع رجل ..دا اللى الزم اتاكد منه

 

 ... وأخذ يحدث نفسه . يا ترى يا حسناء فى فعال راجل فى حياتك وهو اللى زقك عليا

 

 .. وال دا افتراء جديد عليكى ....الزم اعرف الحقيقه

 

عند حسناء بعد أن شعرت بالخزى لمعرفه أدهم بسرها ..قررت أن تتحامل على نفسها وتغادر هذا المكان فهى ال تريد أن يشفق عليها 

 .. أحد وتعيش ذليله لماضى ليس ذنبها

 

  قامت ببطئ وبحثت عن شنطتها ولكنها لم تجدها تذكرت أن أدهم سألها عن أوراقها

 

علشان يشوف اوراقيحسناء : اكيد اخد الشنطه   ... 

 

  نزلت السلم وهى تتألم لتقابل باالسفل السيدة نجوى

 



  نجوى : ايه اللى نزلك يا بنتى رجلك لسه تعبانه

 

 .. حسناء : انا خالص بقيت كويسه وعايزة اشكركم على الفترة دى تعبتكم معايا

 

  نجوى : انتى زى ريم ومفيش تعب وال حاجه

 

شنطتى فين علشان انا محتاجه امشي ضرورىحسناء : كنت عايزة اعرف   .. 

 

  ليدخل زياد

 

  زياد : مساء الخير القمر واقف على رجله ليه

 

  كدا غلط واقترب منها ليساعدها على الجلوس

 

 .. حسناء : مفيش داعى انا ماشيه

 

  زياد : تمشي تروحى فين انا ما صدقت لقيتك

 

حسناء شويهبعد اذنك يا طنط نجوى محتاج اقعد اتكلم مع   .. 

 

 ...نجوى : أيوة اتفضل يا حبيبي واقنعها تقعد وما تمشيش

 

  عند ريم

 

  وصلت ريم الحفل هى وميان بعد أن اشترت الهديه

 

كانت حفله جميلة وبدأت الفتيات بالرقص احتفاال بعيد ميالد رنا رقصت ريم وبدأ الجميع يصفق لها لتجد فجأة يد تمسكها وتخرجها إلى 

 ... البلكونه

 



 .. ريم : آبيه زاهر حضرتك بتعمل ايه هنا

 

 .. زاهر : معزوم من اخو رنا . المهم ممكن بعد كدا ما ترقصيش تانى أمام حد

 

 .. ريم : ما الكل كان بيرقص هى جات عليا انا

 

  اقترب زاهر منها : ونظر فى عينيها وبصوت منخفض اخر مرة اشوفك بترقصي فاهمه

 

همه وهرقص وقت ما احب هو حضرتك هتحاسيبنىريم بعناد : ال مش فا  .. 

 

  زاهر أيوة هحاسبك وهكسر دماغك لو ما سمعتيش كالمى

 

  ريم بعناد أكثر فهى الفتاة المدهلل : واسمع كالمك بصفتك ايه أن شاء هللا

 

لو ما سمعتيش الكالم ثم تركها وخرجزاهر : تسمعى كالمى بصفتك حبيبتى واقترب منها والتهم شفتيها بين شفتيه...  ودا عقابك بعد كدا   

.. 

 

ريم وهى تحسس مكان قبلته : اخيرا نطقت دا انت طلعت روحى دا انا اللى بعشقك وسعدت باعترافه بحبه .. انتهت الحفله وأخذت ميان 

 ... لتعودا مع السائق

 

  عند حنان

 

يزه بس بشرط ما ترجعش اال بيهابقولك ايه يا طارق انت قولت أنها نزلت القاهرة هدفعلك كل اللى انت عا  ... 

 

 ... طارق : وليه دا كله خالص انسيها وعيشي حياتك واللى اخدتوه من ورا امها مش شويه

 

 .. حنان : اسمع اللى بقولك عليه ..وأعطته المال ليبدأ البحث من جديد على حسناء

 

  دخلت حنان حجرتها واتصلت

 



  على ذلك الشخص

 

لحاجهالشخص : هه وصلتى    

 

 حنان : طارق هيروح من بكرة يدور عليها وهيرجعها ..نفسي اعرف ايه اللى شاغلك بالبت دى

 

 .. مش معقول شويه الممتلكات دول اللى شاغلينك ما احنا هناخد اضعافهم من ورا أبوها

 

  الشخص : دا تار والزم اخد حقى منها

 

 .. حنان : طب فهمنى

 

واغلق الهاتفالشخص : انتى عليكى تنفذى وبس  ..... 

 

  عند حسناء

 

 .. زياد : من غير مقدمات أنا معجب بيكى يا حسناء

 

  من اول ما شوفتك وانتى خطفتينى وخطفتى قلبي

 

 .... صورتك ما بتروحش عن خيالى ..وعايزك تكونى مراتى

 

  كان هناك من يقف ويستمع لحديث زياد مع حسناء

 

ورايا سر يخلينى عايزة ابعد عن الدنيا كلهاحسناء : انا مش زى ما انت شايفنى انا   ... 

 

 ...اقترب زياد وأمسك يدها .. اى كان ماضيكى فأنا موافق عليه المهم تكونى حاسه بيا أو حاسه ناحيتى بأى شئ ؟؟؟

 

  حسناء : انا ...........يتبع



 

  يا ترى ايه هيكون رد حسناء وخصوصا ان زياد موافق على اى ماضى ليها

 

أدهم لسماعه حديثهم ورد فعل  ... 

 الفصل السابع 

 .... زياد وقد قرر أن يبوح بمشاعره الى حسناء حتى ال ترحل ويفتقدها فهو قد أخذ قراره التقرب منها وطلبها للزواج

 

 .. حسناء : انا مش زى ما انت متخيل وشايفنى انا ورايا سر وماضى يخلينى ابعد عن الدنيا كلها

 

ا : اى أن كان ماضيكى فأنا موافق عليه المهم تكونى حاسه بيا أو حاسه ناحيتى بأى حاجهاقترب زياد وأمسك يده  ... 

 

 .. كان أدهم يقف من بعيد وينتظر رد حسناء ونبضات قلبه تتسارع خوفا أن توافق ويفقدها

 

 حسناء : حضرتك شخص محترم واى بنت تتمناك بس انا ما انفعكش....بقلم منال عباس

 

من كدا أن فى حد فى حياتك لم ترد حسناء واكتفت بالصمتزياد : افهم    

 

 ... زياد بوجع : من اللحظه دى انتى زى اختى واى حاجه محتجاها أنا تحت امرك

 

 ... حسناء : محتاجه شغل ومكان اعيش فيه

 

  ليدخل أدهم

 

  أدهم : زياد انت هنا

 

وانتى يا حسناء هشوف ليكى شغل معايا فى المستشفىزياد : أيوة كنت بطمن على حسناء معلش يا أدهم ورايا شغل   .. 

 

 .. أدهم : مفيش لزوم ألن حسناء بتشتغل ومش هتمشي من هنا

 



  حسناء : بس انا ...قاطعها أدهم اتفضل يا زياد مش هنعطلك ..غادر زياد

 

  امسك أدهم يدها بقوة ليسحبها إلى االعلى فهو يريد أن يعرف من هو فى حياتها

 

جع : سيبنى ارجوكى وبدأت تبكى ف قدمها تؤلمهاحسناء بو   

 

ولكن أدهم نسي موضوع قدمها وركز فى ما يشغله إلى أن وقعت حسناء على السلم من شده الم قدمها وأجهشت فى البكاء  بصوت عالى 

 .. وهى تمسك قدمها

 

 ... أدهم : اقترب منها وحملها وهى تحاول التخلص من قبضته دون جدوى

 

ى حجرته ووضعها في سريرهصعد بها إل   

 

 .. حسناء بخوف لتذكرها ما حدث من طارق وصورة الدم على مالبسها وعلى المالئه فقدت الوعى

 

 .. أدهم محدثا لنفسه ايه اللى انا بعمله دا البنت دى بتخلينى أفقد صوابي .. هى حرة في حياتها

 

  وقام بإحضار البرفيوم وقام بافاقتها

 

ض ابعد عنى عايز منى ايه حرام عليكم كلكم بتظلمونى حتى بابا ظلمنىحسناء وجسمها ينتف   

 

  تعاليلى يا ماما خودينى عنك مش عايزة اعيش

 

شعر أدهم بالذنب تجاهها اقترب منها وأخذها فى حضنه دون مقاومه منها فهى تفتقد االمان وحضن أدهم أصبح ملجأها لتبكى بشده بين 

 .. ذراعيه

 

احتضانه لها ثم رفع وجهها ورفع خصله من شعرها ... لينظر إلى عينيها ثم قالشدد أدهم من   .. 

 

 .. أدهم : حسناء ترضي تتزوجينى

 



  حسناء : انا ما انفعش اكون ليك وال لغيرك

 

  أدهم : انا عارف انى كبير عنك بكتير بس وعد هكون ليكى مجرد حمايه وامان زيك زى ريم

 

يا ابنى دا انا بدأت اندمج وهقول هييح تقول زى ريمانا ) منال  (هو انت اهبل   🙄🙄 

 

 بقلم منال عباس 

 

 نرجع للروايه

 

 .. أدهم : قولى بصراحه لو فى حد فى حياتك عرفينى وانا هساعدك لحد ما اخليه يتزوجك

 

 ... حسناء : حد مين انا مفيش حد فى حياتى

 

  شعر أدهم بالسعاده لهذا ثم قال

 

سنه 18شهور على ما تكملى  3انا عارف ان فاضل    

 

من اللحظه دى اعتبرى نفسك خطيبتى ووعد مش هكون ليك اخ وكمان لما نتزوج بعدها بسنه تقدرى تنفصلي واطلقك وبكدا يبقي سهل 

 ... تتزوجى اى حد تختاريه ومشكلتك تكون انحلت

 

كمل حياتها معه ولكنها تحرج أن تبوح بذلكحسناء وقد شعرت باألمان وصدق كالمه ولكنها أرادت بينها وبين نفسها أن ت  .... 

 

  أدهم : تعالى ارجعك اوضتك قبل ما اتهور

 

 حسناء بخضه : ازاى

 

 ... أدهم بضحك : ما تخافيش بهزر معاكى ثم قبلها من جبينها

 



 ... واوصلها لحجرة ميان

 

  بعد دقائق وصلت ريم وميان لتصعد ميان الى حسناء

 

وحشتينى اووووى يا مامىميان وهى تحتضن حسناء    

 

 ... حسناء بابتسامه وانتى يا روح مامى

 

  ميان : عايزاكى تحكيلى حدوته

 

 ....... ........ حسناء : من عنيه ....وبدأت تقص لها

 

  عند.  حنان             

 

  حنان تتصل بذلك الشخص المجهول

 

ليه النقط فى العصير زى ما بتقول حنان : بقولك ايه الراجل استوى وبقي معظم اليوم نايم بحط  .. 

 

  المجهول : برافوووو يا حنان

 

 ... حنان : وحشتنى ما تيجى اشوفك وحشتنى ايامنا وليالينا

 

 المجهول : هانت وبعدها هنكون مع بعض

 

  حنان : انا بقول فرصه أن طارق سافر للقاهرة يدور على م ق ص و ف ة ال رق بة

 

بمياعه وحسن مش حاسس بحاجه وضحكت  

 

  هه قولت ايه



 

 .. المجهول : طيب تمام جاى ليكى حضرى السهرة

 

 ... فرحت حنان تلك الخائنة وأغلقت الهاتف .. وبدأت بتجهيز نفسها ل عشيقها

 

  عند طارق                        

 

  هى حنان اختى دى هبلة ازاى متخيلة انى ممكن تالقى حسناء بالسهولة دى

 

يومين فى القاهرة واشهيص نفسي بالفلوس وبعدين ابقي ارجع اقول مش عارف اوصلهاانا هروح اقضى   ..... 

 

  عند ريم                        

 

دخلت ريم حجرتها وهى فى قمه سعادتها ف ألول مرة يعترف زاهر بحبه بدلت مالبسها ... وذهبت الى حسناء فهى تريد صديقه لها 

  تشاركها فرحتها

 

جدت ميان فى حضن حسناء نائمهدخلت ريم و   

 

  ريم يا خسارة فكرتك صاحيه

 

  حسناء بصوت منخفض : انتظرى ووضعت ميان ببطئ حتى ال تستيقظ

 

  ثم قامت

 

  ريم : ايه دا بقيتى بتمشي على رجلك

 

  حسناء : ايوا بس لسه فى وجع

 

 ..ريم : طب تعالى نتكلم فى حجرتى علشان ميان ما تصحيش



 

ريمذهبوا لحجرة    

 

  ريم : حسناء انتى عمرك ما حبيتى

 

  حسناء : الحقيقه ال

 

  ريم : بس الحب دا حلووووو اووووى

 

 ... وجلست تقص كل ما حدث لها واعتراف زاهر بحبه وكانت الفرحه تظهر بعينيها

 

أكثر فال احد يوافق ب فتاة فقدت سرحت حسناء ب ادهم وتمنت أن تكون هى األخرى حبيبة االدهم ولكن كيف ذلك فهو يشفق عليها ليس 

 ... شرفها حتى وإن كان غصب عنها

 

 .. ريم : ايه يا بنتى روحتى فين بكلمك وانتى فى دنيا تانيه

 

 .. حسناء ال ابدا مبروك يا حبيبتى ربنا يسعدكم وقامت باحتضانها

 

  ثم استأذنت لتذهب لتستريح

 

  عند أدهم                 

 

  اتصل أدهم على زاهر

 

  أدهم : زاهر عايزك تجهز ليا اوراق وتتصرف وتقدم للبنت اللى كلمتك عنها فى مدرسه ريم ضرورى

 

 ... وعايزك تتفق على مدرسين ليهم  فى كل المواد يبدأوا معاهم علشان الثانويه العامه

 

 .. زاهر : فى اى يا صاحبي واضح أن البنت دى شغالك 



 

 .. أدهم. ال دى طفله زيها زى ريم

 

 ... زاهر : ليه هو ريم طفله دول بنات سنه و ال اتنين يبقوا عرايس

 

 �😉😉� انا منال ايوا  بيمهد لنفسه علشان لما يطلب ريم

 

  أدهم : زاهر سؤال بس للمعرفه

 

  واحد فى سنى ينفع يرتبط بواحده فى سن حسناء

 

ر للدرجه .. انت بس اللى عايش دور الكبير . قولى بقي هنقول زاهر : وايه المانع ما دام فى توافق وحب ثم إن الفرق بينكم مش كبي

  مبروك امتى

 

 ... أدهم باحراج لشعوره أنه افتضح أمره : زاهر يال سالم

 

 .. ينام ابطالنا ليأتى الصباح ليوم جديد

 

  عند حسن          

 

  حسن بصوت متعب للغايه : حنان يا حنان

 

  تستيقظ حنان

 

النوم مش عارفه اتهنى بيهحنان : اوووووف حتى    

 

  عايز ايه على الصبح

 

 ... حسن : مش عارف اتنفس وقلبى بيوجعنى هاتيلى العالج



 

 ... حنان وشيطانها مسيطر عليها قامت بإحضار العالج واضافت له المزيد من النقط ..فهى تريد التخلص منه باسرع وقت

 

الشديد وبدأ يطلب من حنان المساعدة ولكنها رفضتاخذ حسن الدواء : وما هى دقائق حتى شعر باأللم   .. 

 

 ... حنان : يا شيخ بقي موت وريحنى انا عايزة اعيش شبابي

 

  ثم ضحكت وبنتك هجيبها وكل اللى عندها هيبقي ملكى

 

  حسن :  وهو يحتضر ارجوك ساعدينى الزم اعيش واخلص ضميرى . قبل ما اموت

 

لرجالةحنان : تخلص ضميرك من ايه يا سيد ا   

 

 حسن : حسناء  تبقي مش ............ يتبع

 الفصل الثامن 

  حنان وشيطانها مسيطر عليها وضعت المزيد من النقط للتخلص من حسن

 

 .... حسن وقد ازداد عليه االلم يطلب من حنان المساعده ولكنها ترفض فهى تريد التخلص منه لتعيش حياتها

 

اخلص ضميرى قبل ما اموت حسناء مش بنتى حسن وهو يحتضر : ساعدينى اعيش عايز  ... 

 

  حنان : انت بتقول ايه

 

 حسن : السر كله مع صفاء صاحبه والدة حسناء وهى عايشه فى اسكندرية ثم فارق الحياة

 

 .. حنان : وانا مالى بنتك وال مش بنتك وفرحت لوفاتها واتصلت على المجهول

 

دلوقتيالمجهول : أيوة فى ايه انا مش لسه سايبك   

 



 .. حنان :أيوة يا حبيبي بس  اخيرا خلصت منه قولت اكلمك وافرحك معايا قبل ما اصوت واعرف الناس أنه مات

 

  المجهول : مات ازاى يعنى المفروض العالج يتعبه مش يموته

 

 حنان : ما انا زهقت فزودت الجرعه علشان اخلص

 

 المجهول : انتى اتجننتى انتى كدا قتلتيه

 

   بقي اومال احنا كنا بنعمل كدا ليهحنان : هللا

 

  المجهول : انا قولت ليكى عايزه يتعذب

 

 .. حنان : المهم سيبك الراجل تقريبا كان بيخترف قبل ما يموت وبيقول حسناء مش بنته وان فى سر مع ست كدا فى اسكندريه

 

  المجهول : انتى بتقولى ايه مش بنته !!!. قالك الست دى تبقي صفاء

 

: وانت عرفت منين ؟ حنان   

 

  المجهول : بعدين بعدين واغلق الهاتف

 

 .... حنان لتكمل ما بدأته قامت بالصريخ فيجتمع الجيران لتخبرهم بوفاة زوجها وكانت تبكى بدموع التماسيح

 

  عند ريم                     

 

  يتصل زاهر ب ريم

 

  ريم بدلع : الو أيوة يا آبيه زاهر

 

اسمى زاهر من غير آبيهزاهر بغيظ :    



 

  ريم : تؤ تؤ ما ينفعش يا آبيه

 

 زاهر : اتعدلى يا ريم وبالش دلع احسن تالقينى عندك دلوقتي

 

  ريم بتسرع : ياريت .. قصدى ايه اللى بتقوله دا

 

 .. ضحك زاهر فهو بداخله يعلم أنها تحبه ويرى حبها فى عيونها وتصرفاتها

 

  ريم : قول كنت متصل ليه

 

ر : علشان اقولك وحشتينىزاه   

 

  ريم : وبعدين معاك هقول ل آبيه أدهم

 

 زاهر بضحك : ال اصبرى انا اللى هقوله يال بقي

 

  سالم 

 

 ريم بفرحه قبلت الهاتف ثم أغلقت المكالمه

 

  عند أدهم               

 

  يستيقظ أدهم ويذهب لحجرة حسناء ليجدها غير موجوده

 

رحلت نزل بسرعه السفل للبحث عنها ولكنه لم يجدها .. ذهب ل نعيمهأدهم بخضه خوفا أن تكون    

 

  أدهم : نعيمه حسناء خرجت امتى وليه ما بلغتنيش

 



  نعيمه بعدم فهم : أبلغك على ايه هى عملت حاجه

 

  أدهم : ازاى تسيبيها تمشي

 

  نعيمه : تمشي فين الست حسناء من بدرى فى الجنينه

 

واطمئن قلبه : طيب تمامأدهم تنفس الصعداء    

 

  وخرج إلى الجنينه ليجد حسناء  مع ميان ويجلسان على األرجوحة وتقص حسناء قصه ل ميان

 

 .. فرح أدهم لذلك فابنته سعيده بوجود حسناء

 

 .... محدثا لنفسه يبدو أن وجود حسناء يسعد الجميع وليس ميان فقط

 

  ذهب إليهم

 

الخير ميان أدهم : صباح الخير حسناء .. صباح   

 

  حسناء : صباح الخير أستاذ أدهم

 

 ميان وهى تطبع قبله على خد والدها صباح الخير يا بابي

 

 ... أدهم  : ينفع اقعد معاكم

 

  ميان : بابي انا بحب حسناء اووووى بليز عايزة اقولها مامى

 

اقصد كلنا بنحبهاأدهم : قولى يا حبيبتي براحتك ثم نظر ل حسناء مش لوحدك بتحبي حسناء احم   . 

 

  خجلت حسناء



 

  أدهم : ايه رايكم نفطر سوا كلنا النهارده فى الجنينه علشان ساعه وهسيبكم ورايا شغل مهم

 

 .. ميان : انا هروح ابلغ نانو وريم وتركتهم

 

 أدهم : حسناء فكرتى فى اللى قولته ليكى باألمس

 

 .. حسناء وهى تبلع ريقها فوجوده يفقدها التركيز

 

  أيوة فكرت ..ثم نظرت له وقالت موافقه

 

  اقترب أدهم منها وقبل جبينها

 

  أدهم : اوعدك مش هتندمى

 

  واستعدي النهارده هعلن خطوبتنا هعمل حفله صغيرة للمعارف فقط

 

  حسناء : طب فى حاجه ممكن اطلبها

 

  أدهم اه طبعا اتفضلى

 

نا عمرى ما شوفتها . بس معايا ليها صورةحسناء  : ماما هللا يرحمها كان فى واحده صديقتها ا   

 

ماما طلبت منى يوم ما اتجوز سواء هى عايشه أو ال الزم اعزمها ..ماما كتبت ليا عنوانها على صورة وطلبت منى اوعدها ما استخدمش 

 ... العنوان دا ابدا اال فى حاله زواجى

 

ه اكيد هنكون وصلنا ليها ونعزمهاسن 18أدهم وقد تذكر تلك الصورة : تمام اطمنى على ما تكملى    

 

 .. حسناء :. تمام .  بس انا مش عندى مالبس مناسبه انا ما جيبتش كل هدومى



 

 ... ادهم : كل حاجه هتكون جاهزة اطمنى

 

  لتأتى نجوى وريم

 

  نجوى : أيوة كدا فكرة حلوة نفطر هنا

 

 .. ريم بابتسامه  : البركه فى وجود حسناء خلت حاجات كتير تتغير

 

 .. احضر الخدم االفطار وجلسوا جميعا ليتناولوا الطعام

 

  أدهم : عندى خبر حلو ليكم .. انا قررت أخطب

 

 .. نجوى : بجد يا حبيبي هى مين سعيدة الحظ دى

 

  أدهم وهو ينظر إلى حسناء . اجمل بنات الكون ....حسناء

 

  نجوى بفرحه : الف مبروك يا حبيبي عرفت تختار

 

ضان حسناء مبروك يا حبيبتيوقامت باحت  

 

  ريم بفرحه : دا احلى خبر سمعته

 

  ميان : كدا حسناء بقت مامى ودخلت في حضن حسناء

 

 ... فرحت حسناء ألول مرة تشعر وأنها وسط عائلتها

 

 استأذن أدهم للذهاب لعمله واخبرهم أن الخطوبه ستكون اليوم ..وهو مجهز لكل شئ

 



طارقعند                          

 

  رجع إلى البيت ليجد الجيران مجتمعه

 

  طارق : فى ايه حصل ايه ليجد حنان تبكى وارتدى المالبس السوداء هى وجميع النساء

 

  حنان : حسن مات يا طارق

 

  طارق بذهول فهو ال يعلم ما كانت تدبره أخته خالل الفترة الماضية : ال حول وال قوه اال باهلل العلي العظيم

 

لك يا اختى انا هلل وانا اليه راجعونشدى حي   

 

  حنان : اخذت طارق من يده ودخلت حجرتها

 

  حنان : قولى عملت ايه وصلت لمكانها

 

 .. طارق باستغراب : هو دا وقته انتى زوجك لسه ميت بتفكرى فى ايه

 

  حنان بعصبيه : قولى انا قاعدة منتظراك

 

فى كوم قش طارق : ما وصلتش ليها دا انا بدور على إبرة  ... 

 

  حنان : طب لما انت ما لقيتهاش رجعت ليه

 

 .. طارق : فى ايه يا حنان بدل ما تنبسطى أن هكون جنبك فى الظروف دى

 

 ... حنان : طيب يومين وترجع تدور عليها فاهم .....وتركته وخرجت لتكمل تمثيلها بالحزن

 

  عند  أدهم                        



 

شركته يقف الجميع احتراما لهيصل أدهم إلى    

 

 .. ثم يدخل مكتبه

 

 . يتصل على زاهر للحضور له

 

  زاهر : نورت مكتبك يا أدهم

 

  أدهم : تسلم يا زاهر عايزك فى طلب

 

  زاهر عارفه موضوع مدرسه حسناء خالص تم والمدرسين هيوصلوا من بكرة ليهم وعملت ليهم جدول بالمواعيد هبعته ليك

 

كتر من اخ يا زاهر وديما واقف فى ضهرىأدهم : انت ا  . 

 

 . زاهر : احنا اخوات ووالدك ووالدى هللا يرحمهم كانوا اصدقاء وزى االخوات

 

 .. أدهم وأخرج صورة من جيبه بها سيدتان

 

 ... وأشار على إحداهما عايزك تجيبلى تفاصيل الست دى

 

 .. زاهر : وهو فى ذهول انت جيبت الصورة دى منين

 

بتسال ليه وليه مستغرب كداأدهم :    

 

 زاهر : اصل الست التانيه دى تبقي ........... يتبع

 الفصل التاسع 

يبدأ أدهم استجابه لطلب حسناء عن البحث عن تلك السيدة بالصورة فيعطى زاهر تلك الصورة التى بها سيدتان إحداهما والدة حسناء 

 .. والثانيه هى من يريد البحث عنها



 

عليه الذهول : انت جيبت الصورة دى منين ؟ زاهر وقد بدى  

 

 .. أدهم : بتسال ليه وليه كدا مستغرب

 

 ... زاهر : اصل الست التانيه دى تبقي خالتي اخت والدتى

 

 ..قام أدهم من مكانه : انت بتقول ايه متاكد من الكالم دا ؟

 

والدتى كنا لما نسألها كانت تقول هللا اعلم بيها هى عايشه وال  زاهر : ايوا متاكد انا عمرى ما شوفتها بس عندنا صور كتير ليها وديما

 .. ميته ودورت عليها كتير بس ما لقتهاش ..المهم قولى جيبت صورتها منين

 

أدهم : من حسناء دا معناه أن حسناء بنت خالتك ..طيب يا ترى مين الست التانيه دى وايه قصتها ..اكيد االجابه هنالقيها عند والدتك  . 

 

 .. زاهر : بنت خالتى !!!!! يال بينا دلوقتي نروح البيت ونسأل والدتى يمكن تعرف توصلنا لحاجه

 

 .... خرجوا من الشركه وذهبوا إلى منزل زاهر

 

 عند حسناء                  

 

 ريم : الف مبروك يا حسناء انا فرحانه ليكم اوووى

 

  حسناء وهى شارده ينفع اقولك سر

 

حبيبتيريم : قولى يا    

 

  حسناء : انا خايفه اووووى . اوقات بحس أن أدهم طيب وحنين وأوقات احس انه عصبي ومزاجى

 

  ريم بضحك : آبيه أدهم مفيش اطيب منه بس من يوم الحادثه وهو اتحول لشخص عصبي



 

 .... حسناء : حادثة ايه

 

  ريم : هحكيلك

 

  فالش باك

 

 منذ حوالى سنتين

 

عاجبنى اسورة اووووى ينفع اشتريها على الكريديت بتاعكالو دومى حبيبي انا   .. 

 

 . أدهم : من عنيه حبيبتى

 

  اخلص الصفقه دى ويومين وتكون عندك

 

  سما : اوف مفيش مرة اطلب وتقول اوك الزم تأجل

 

 ..أدهم : يا قلبي علشان اكون معاكى خالص ما تزعليش نفسك اشترى اللى نفسك فيه

 

االول ياال سالم وأغلقت الهاتفسما : ما كان من  . 

 

  تشترى سما االسورة وتحاسب عليها ولكن هناك من يقف ورائها الحساب عندى انا

 

 ..اكرم  المنافس لشركات االدهم شاب وسيم ثرى ولكنه دائما وراء الصفقات المشبوهه

 

  سما : بإعجاب مين حضرتك وليه تدفع ليا

 

يه للتعارف ثم إن الجمال دا ال يقدر بمالاكرم : انا صديق أدهم واعتبرى دى هد   

 



 . شكرته سما ووافقت على الهديه

 

اكرم : وهو يمسك بيدها ونظراته كلها مكر دا ينفع نشرب قهوة سوا ونتعرف اكتر وافقت على الفور..... مضي أكثر من ساعتين فطلبت 

  ..منه الرحيل

 

بيا هتالقينى ديما فى انتظارك اكرم : الكارت بتاعى اتمنى تكون اصحاب ياريت تتصلى   .. 

 

 .. سما بابتسامه اكيد هتصل وتغادر المكان

 

 .. تصل لمنزلها لتجد اكرم وصل

 

  حبيبتى كنتى فين وليه فونك مغلق

 

 ..سما مفيش كنت بتمشي شويه وتتركه وتصعد لألعلى

 

  أدهم يصعد هو اآلخر

 

  أدهم : القمر زعالن منى وال ايه

 

ضى اليومسما : ال خالص ويم   

 

  يذهب أدهم إلى عمله

 

  وكل يوم بعد ذهابه تتصل سما  ب اكرم

 

  تقربت منه ألكثر درجه حتى وصل بها الحال أن طلب منها الذهاب إلى منزله

 

 .. واشتدت العالقه بينهم وكان اكرم يصورها فيديو دون أن تعلم وهما فى عالقه حميمه

 



  وبعد فترة

 

له عن إحدى الصفقاتطلب اكرم من أدهم التنازل    

 

  ولكن أدهم رفض

 

  فكان رد أكرم تمام هبعتلك هديه تخليك تفكر

 

  وأرسل له عده فيديوهات ل سما وهى تمارس ال * روي*لة

 

  كاد أن يجن أدهم

 

 .. وذهب لها وكان ناوى على قتلها

 

  ولكن عندما وصل إلى منزله لم يجدها وأخذت كل مالبسها و هربت

 

ها وعن اكرم  فى كل مكان لم يجدهم وبعد اسبوع علم أنها عملت حادثه بالسيارة أدت إلى وفاتها هى واكرم ودا كان حاول البحث عن

  عقاب ربنا

 

  عودة من الفالش

 

 .. ريم : بس دا خلى ادهم  يفقد ثقته في كل نساء الكون

 

  حسناء : ياااه يا أدهم دا انظلم اوووى زيي بالظبط

 

سعديه وترجعى ثقتهريم : دا دورك بقي ت   

 

 حسناء : أن شاء هللا

 

  عند المجهول يسافر الى االسكندريه للبحث عن صفاء



 

  يذهب إلى عنوانها القديم

 

  ويطرق الباب

 

  ليفتح له أحد الشباب ويسأله عنها

 

  اها السيده صفاء تركت المنزل من اربع سنين

 

 .. المجهول : طيب اقدر اوصل ليها ازاى

 

ممكن تفوت بعد اسبوع اكون سألت ليك بعض المعارف يمكن اوصل لمكانهاالشاب :    

 

  المجهول : تمام اشكرك

 

 .. الشاب : حضرتك مين علشان لو وصلت ليها ابلغها

 

 المجهول : قولها خالد المنشاوى

 

  ثم غادر

 

  عند حنان

 

  تتصل حنان مرات عديدة بالمجهول )خالد المنشاوى ( ولم تجد اى رد

 

  تعاود االتصال حتى يرد

 

  خالد  بزهق : نعم

 



  حنان : انت فين وليه مش بترد عليا

 

  خالد : ما بردش على ست قاتله وخاينه

 

 .. حنان : نعم دلوقتي بقيت خاينه

 

زوجك خالد : انا ما طلبتش منك تقتليه ثم مش مكفيكى اللى هتورثيه انسي رقمى دا خالص ولو فكرتى تتصلي هبلغ عنك وعن قتل 

  واغلق الهاتف

 

 حنان : يا نهار ا*سو*د

 

 .. بعد دا كله ولما بقيت حرة يبعد عنى كدا حسابه معايا بس اشوفه

 

  عند أدهم         

 

  يصل أدهم هو وزاهر إلى منزل زاهر

 

 لي

 الفصل العاشر 

  ستكمل ثريا الفالش باك

 

كل مكان بس ما وصلناش لحاجهيوم عقد القران اكتشفنا أن سمر  هربت   ..دورنا عليها فى   ... 

 

 ..... حتى صفاء قالت أن سمر اتصلت عليها وعرفتها أنها هربت ألنها طلعت حامل ورفضت تقول مكانها ليها واختفت اخبارها

 

  ومر سنين كتير ومحدش قدر يوصل لمكان سمر .. عودة من الفالش

 

اء منين يا أدهمثريا : عايزة افهم جيبتوا الصورة دى منين وتعرف سمر وصف   

 

  أدهم : انا آسف يا طنط انى هقولك أن صاحبه الصورة طنط سمر توفت



 

 . ثريا ببكاء : يا حبيبتي يا سمر كان قلبي حاسس

 

  أدهم : بس يا طنط بنتها موجوده

 

  ثريا : هى فين وصلنى ليها

 

فيها حاجات مستخبيهأدهم : حسناء بنتها عندى بس هى ما تعرفش اى حاجه وواضح أن األمور لسه   

 

 .. االفضل ندور على صفاء وندور كمان على خالد ونحاول نربط األحداث ببعضها

 

  ثريا : طب حسناء وصلت ليك ازاى يا أدهم

 

  أدهم : قص عليها كل ما حدث له مع حسناء وأخبارها أنه سيخطبها اليوم . وطلب منهم الحضور

 

ن صفاء حتى ال يحدث لها مشكله من كثرة المفاجئات ..بقلم منال عباسوطلب عدم اخبارها بأى شئ حتي يعرفوا مكا  

 

  ليأتى اتصال إلى زاهر

 

  زاهر : ايوا

 

 ......المتصل كنت عايز اعرف حضرتك أن والد الفتاة اللى طلبت التحرى عنها توفى

 

 .. وان اخو زوجه ابيها المدعو طارق خرج للبحث عن حسناء

 

 شكره زاهر واغلق الهاتف

 

  زاهر وهو ينظر ل أدهم

 



 كدا األمور اتعقدت وأخبره بمحتوى المكالمه

 

 .. أدهم : حرام حسناء مش هتستحمل كل تلك الصدمات

 

 ... وطلب منهم المغادرة للذهاب إليها وتحضير إلى الخطوبه

 

  عند حازم                 

 

  فى المستشفى

 

الزم تشوفها الممرضه دكتور حازم فى حالة وصلت دلوقتي وحضرتك   

 

  حازم  : تمام

 

 .. يدخل حازم لحجرة المريضه ليجد سيده فى أوائل الخمسين ومعها فتاة جميله

 

  حازم ينظر بانبهار بتلك الفتاة

 

 خير ايه بتشتكى. منه ايه  يا مدام ؟

 

  السيدة : مدام صفاء

 

  حازم : أيوة اتفضلى

 

السلم حسيت بدوخه شويه وقعت ورجلى بتألمنى والدكتور جالى البيت بس قال الزم صفاء : لما صحيت الصبح  وانا نازله من على 

 .. اشعه علشان ممكن احتاج جبس

 

  حازم : تمام مظبوط فعال هنحتاج اشعه

 

 وحضرتك هتقعدى معانا يومين على ما نعمل االشعه والجبس ..بقلم منال عباس



 

  انا هكتب لحضرتك األشعة المطلوبه ونظر للفتاة

 

  واعطاها اياها

 

 .. وطلب منها الحضور إلى مكتبه

 

  الفتاة باستغراب تمام وخرجت معه إلى مكتبه

 

 حازم : انا آسف السلوبي وعارف أن الظروف مش مناسبه ممكن اتعرف عليكى .؟

 

 �🙄� انا منال ايه يا عم حازم هى اى واحده حلوة تتعلق بيها بسرعه

 

  الفتاة بابتسامه : بيسان

 

هللا عاشت االسامي ..مرتبطه يا بيسان حازم :   

 

  بيسان بخجل : ال

 

 .. أعطاها حازم كارت به رقم فونه ممكن بعد اذنك نتكلم فون نتعرف اكتر

 

  بيسان اخذت منه الكارت تمام وخرجت

 

 .... حازم : اخيرا شكل الدنيا هتحلو

 

  عند حسناء                    

 

ارتيسيت حضرت ومعها العديد من الفساتين لكى تختار منها حسناء هى وريم ووالدته وعده فساتين لتختار تستعد لخطوبتها لتجد الميكيب 

  منها ميان



 

 .. اختارت حسناء فستان بيبي بلو بسيط وكان جميل جدا عليها رغم بساطته

 

لون فستان حسناء أما السيدة سلوى اختارت اما ريم اختارت دريس بلون البوستاج وكانت الفتيات رائعات ....وميان اختارت دريس بنفس 

 فستان اسود وكان رائع ايضا

 

 ..... ذهب أدهم إلى محل الجواهري  لشراء خاتم الخطوبه لحسناء على ذوقه

 

 ..... وصل أدهم وكان يبدو عليه أنه متعب فصعد لحجرته كى يستريح بعض الوقت

 

ليها قبل بدء الحفلهعلمت حسناء بعودة أدهم فرحت لعودته لتريه الفستان ع  ... 

 

 ... طرقت الباب دون أن تنتظر الرد  ودخلت بسرعه لتجد أدهم نائم على السرير عارى الصدر

 

  اقتربت حسناء منه وابتسمت فكان يبدو كالطفل وهو نائم اقتربت ببطئ لتقبله على جبينه لتجد من يمسك يدها ويجذبها إليها

 

  حسناء بخضه انا ... انت

 

ك نائمانا فكرت   

 

 .. يعتدل أدهم فى السرير ويبتسم لمظهرها وخجلها أدهم بانبهار لمظهرها : قوليلى ازاى القمر نزل من السما ووصل ليا هنا

 

  حسناء بخجل : يعنى الفستان عجبك

 

 ......  أدهم : تؤتؤ .....انتى اللى عجبتينى

 

 .. ابتسمت حسناء وقامت لتخرج

 

  أدهم : حسناء



 

  حسناء : نعم

 

 .. أدهم : ينفع تساعدينى فى اختيار المالبس على ذوقك

 

  حسناء : تمام

 

  فتح أدهم الدوالب واختارت له بدلة كحلى وقميص بلون البيبي بلو حتى يتناسب مع فستانها

 

  شكرها أدهم وضمها إليه

 

  أدهم : يال اخرجى بسرعه قبل ما اتهور

 

 .. خرجت حسناء وهى تبتسم

 

  عند زاهر               

 

  اتصل على ريم

 

  ريم : ايوا يا آبيه

 

 ... زاهر : انا ساعه وهموم عندك انا وماما عارفه لو لقيتك البسه فستان قصير وال مكشوف نهارك مش هيعدى

 

  ريم : هللا وبعدين بقي انا حرة

 

 زاهر : انا قولت ومش هعيد كالمى واغلق الهاتف

 

يا حبيبي ..ايه رايك تطلب أيدها فرصه واحنا هناكثريا : تنظر البنها وتبتسم عقبالك    

 



  زاهر : تفتكرى دا وقت مناسب وخصوصا موضوع حسناء وانشغال أدهم بيه

 

 .. ثريا : سيب الموضوع دا عليا ويال بسرعه مشتاقه اشوف حسناء بنت الغاليه

 

 ... زاهر : حاضر يا ست الكل واصطحب والدته للذهاب إلى فيال االدهم

 

الجميع وكانت حفله صغيرة ولكنها مميزة فحضر زاهر ووالدته . وحضر حازم وبعض الموظفين لشركات االدهم والقليل من وصل 

  صديقات ريم

 

  ثريا اول ما وجدت حسناء : اقتربت منها وحضنتها بحب : مبروووك حبيبتى

 

هللا يبارك فى حضرتك حسناء وشعرت أنها تعرفها من قبل ولكن اين رأتها ال تدرى بادلتها الحضن :   

 

  حازم : اقترب من االدهم وبارك له

 

  حازم : اطمن انا خالص هحصلك قريب

 

  أدهم : انت لحقت يا ابنى

 

  حازم : أيوة بيسان من اول ما شوفتها خطفت قلبي

 

 ... أدهم : طيب ربنا يثبتك ومبروك مقدما

 

وكانت رائعهزاهر وهو يبحث بعينيه عن ريم وسط صديقاتها ليجد فتاته   ... 

 

  يجلس الجميع وتبدو السعادة على الجميع ..وقدم أدهم ل حسناء خاتم ألماس واقترب منها ليلبسها الخاتم وبصوت منخفض بحبك

 

 �😍😍� حسناء : بفرحه العترافه وانا اكتر

 



 �😅� انا منال آخيرا قالها قال احبك قالها وانا قلبي قلبي ...سيبكم منى

 

السيدة سلوىتذهب ثريا إلى  .  

 

 وتطلب منها ..... يتبع

 الفصل الحادي عشر 

 ... بعد اعتراف االدهم ل حسناء بحبه وهو يلبسها خاتم الخطوبه وفرحة حسناء بذلك واعترافها هى أيضا وسعادة الجميع

 

  تذهب ثريا إلى السيدة نجوى والدة االدهم

 

  ثريا : مبروك يا نوجا بسم هللا ما شاء هللا

 

عرف يختارأدهم    

 

 نجوى : أيوة الحمد هلل حسناء بنت طيبه وتدخل القلب

 

  ثريا بتأثر : فعال زى مامتها بالظبط هللا يرحمها حتى مالمحها واخده من امها كتير

 

 نجوى باستغراب  : هو انتى تعرفى مامتها منين ..؟

 

 ... ثريا : حسناء تبقي بنت اختى سمر هللا يرحمها

 

اتاكدتى من كالمك دا وكمان سمر توفتنجوى : معقول انتى   !! 

 

  ثريا : أيوة زاهر من خالل اسمها اتصل باصدقاء ليه وعرف اسم االم دا غير كالم أدهم والصورة

 

 .. نجوى : هو كمان أدهم يعرف

 

  شعرت ثريا بالحرج فكانت تظن أن السيدة نجوى تعرف ما حدث



 

  ثريا : اسفه بحسبك عارفه

 

اخر من يعلمنجوى : واضح انى   ... 

 

  ثريا : ال ابدا انا لسه عارفه النهارده والموضوع الكل اتفاجئ بيه حتى حسناء لسه ما تعرفش حاجه

 

  نجوى : طيب تمام  ربنا يرحم سمر ويعوض فى بنتها ...بس دى قصه غريبه بجد

 

  ثريا : عندك حق .. بس انا ليا طلب عندك

 

من اخوات وعشرة عمر نجوى : طبعا تؤمرى يا ثريا احنا اكتر   

 

  ثريا : بصي بعينيكى وانتى تفهمى وأشارت باتجاه زاهر وريم

 

 ..لتجد نجوى أنهم يضحكون ويبدو عليهم أنه يوجد شئ يربطهم ببعض

 

 .. نجوى : اها فهمت . بس انتى عارفه ان ريم لسه صغيرة وزاهر كبير عنها

 

وادهم اكبر منها واكبر كمان من زاهرثريا : ما هو نفس الحال مع بنت اختى حسناء صغيرة    

 

 ... دا غير أن زاهر لسه ما دخلش دنيا

 

 .. نجوى : فى ايه يا ثريا مالك احتديتى بالكالم كدا ليه .... انتى بتطلبي ايد ريم وال بتتخانقي

 

  ثريا : ابدا بس استغربت ردك .. انا فكرت أنك اول واحدة هتوافقى وخصوصا اننا أهل زى ما بتقولى

 

 .. نجوى : اكيد هوافق أهدى بقي وناخد راي ريم ورأى أدهم

 



 .. بس نعدى الخطوبه وبكرة نتكلم

 

 ثريا : تمام يا حبيبتى

 

  عند خالد                   

 

شارع يذهب مرارا إلى نفس المكان ....ليعرف اى شئ عن صفاء واخيرا أخبره ذلك الشاب أنها سافرت القاهرة لتقيم هناك وتسكن فى 

  قصر النيل بوسط البلد .لكن ال يدرى فى اى مكان او شقه بالظبط

 

 .. فرح خالد ظنا منه أنه قد اقترب الكتشاف الحقيقه

 

  عند صفاء                    

 

 .. تمت إجراء بعض االشعات لصفاء وقرر دكتور حازم بوضع قدمها فى الجبس

 

 .. قام بعمل الجبس للسيدة صفاء

 

ا يا دكتور ينفع اخرج النهاردهصفاء : شكر   

 

 .. حازم : ينفع بس كنت حابب تقعدى معانا يومين وال حاجه

 

  صفاء : باستغراب ليه هو فى حاجه تانى

 

 .. حازم : ال ابدا يا ماما صفاء

 

  بيسان : بس يا ماما هتخرجى ازاى وحركتك مش عارفه هتقدرى تنزلى لتحت ازاى وتركبي العربيه

 

ها فرصه : انا هكون معاكم علشان اساعد ماما صفاء ما ينفعش اسيبكم لوحدكمحازم ووجد أن  .. 

 



 ... صفاء : كدا هنتعبك يا ابنى وهنعطلك

 

  حازم : بس انا حابب اشرب عندكم القهوة يا ماما ونظر ل بيسان

 

  صفاء : تنور يا حبيبي

 

  عند طارق                     

 

البنت دى هى ما آذتكيش فى حاجه والمكان فضيلكوبعدين معاكى يا حنان انسي    

 

 ... انا دورت عليها كتير بس مالقيتهاش .. انسي بقي وعيشي حياتك

 

 .. حنان محدثه نفسها : البت دى وراها سر والزم اعرفه كفايه انى خسرت خالد بسببها

 

  طارق : يا حنان بكلمك

 

نت معجب بيها وكمان بعد اللى حصل منك معاها المفروض انت اكتر حد يدور حنان : انا مستغرباك يا طارق المفروض انك زمان ك

 .. عليها

 

  طارق بارتباك : ما انا.  انا دورت هعمل ايه بس

 

 ... حنان : تدور عليها لحد اخر نفس فيك وكله بحسابه يا ابن ابويا

 

 عند أدهم                         

 

العروسانانتهت حفله الخطوبه وودع المدعوين    

 

  أدهم وهو يمسك بيد حسناء

 



  حسناء تعالى عايزك المكتب

 

 .. ليذهبا سويا

 

  يدخل كالهما المكتب ويغلق أدهم الباب

 

  حسناء : بتقفل الباب ليه

 

  أدهم وهو يقترب منها : انتى خايفه منى يا حسناء

 

ذراعيه يكاد أن يدخلها بين ضلوعهحسناء : ال بس ولم تكمل كلمتها لتجد االدهم يضمها ويدخلها بين   ... 

 

أدهم : عايزك تثقى فيا ومهما يحصل خليكى على ثقه انى عايش لحمايتك انتى وماما وريم وميان فى حمايه االدهم واطمنى انا على 

 .. وعدى ليكى

 

ىهكون زى ما اتفقنا اخوات ل حد ما توصلى للسن القانونى وقتها هطلقك وتعيشي حياتك زى ما تختار  ... 

 

  حسناء : بس انا خالص اخترت

 

  نظر لها أدهم وتالقت العيون فى نظرات تبيح وتعلن ما يكنه القلب

 

  حسناء : انا اخترت اكون حسناء االدهم لالبد

 

 .. انت كل عائلتى وحياتى ملك ايديك

 

 .. قبلها أدهم بشغف

 

وهنعقد القران  18ه وبعدها نشوف بس اعملى حسابك تكملى أدهم : اتمنى اشيلك واحطك بين ضلوعى بس ننتظر تخلص ثانويه عام

  واطمنى مش هشغلك عن دراستك

 



  اكمل أدهم اه صحيح نسيت اقولك هتبدأى دروسك من بكرة انتى وريم

 

  حسناء بطفوليه : فى واحده لسه مخطوبه تانى يوم تاخد دروس

 

هدهاأدهم بضحك على طريقتها ؛: حسناء االدهم الزم تكون متفوقه كع   .. 

 

  ويال اطلعى استريحى ميان منتظراكى من بدرى مش بتنام من غيرك

 

 حسناء : تصبح على خير

 

 .. أدهم : وانتى كل الخير

 

  وما هى دقائق حتى دخلت نجوى ل أدهم

 

  نجوى : أدهم انت مقتنع ب اللى بتعمله دا

 

  أدهم : ايه اللى بعمله

 

هى البنت واضح انها متربيه نجوى خطوبتك من حسناء انا مش بعيب فيها  .. 

 

 . بس والدتها هربت يوم زفافها وكان ليها قصه وكالم الناس

 

 .. أدهم : انتى عرفتى

 

  نجوى : أيوة ثريا حكت ليا بس انا خايفه الماضى دا يأثر عليك وعلى حياتك

 

نكون عوض لبعضأدهم : اطمنى البنت دى اتظلمت وانا كمان اتظلمت ويمكن ربنا حطها فى طريق علشان   ..  

 

  نجوى : فكر يا ابنى قبل ما تاخد اى خطوة .. كمان عايزة اقولك أن ثريا طلبت ايد ريم ل زاهر



 

 .. أدهم : وقد فهم أن وضع أخته وزاهر ك وضعه هو وحسناء

 

 .. أدهم : المهم رأى ريم

 

 .. نجوى : زاهر ما يتعيبش بس فرق السن عموما ربنا يقدم اللى. فيه الخير

 

 ... شعر أدهم بوخذة فى قلبه خوفا أن يكون ظلم حسناء بتلك الخطبه فهو أيضا اكبر منها

 

  نجوى : شكلك سرحت يال تصبح على خير

 

  أدهم : وحضرتك من اهل الخير ...وينام الجميع

 

  وياتى الصباح على ابطالنا            

 

  عند صفاء             

 

لها يساعدها حازم وأحضر كرسي متحرك   

 

 .. ويذهب معهم اليصالها

 

  حتى يصلوا إلى شقتهم بالطابق األول

 

 ..يساعد السيدة صفاء هو وبيسان حتى يضعها فى السرير

 

  صفاء : تعبتك اوووى معايا يا ابنى

 

  ونظرت ل بيسان خلى الخادمه تجهز الفطار والقهوة بسرعه

 



فهى محرجه من وجود حازم معهابيسان : الخادمه فى اجازة وتنظر لوالدتها باستغراب   .. 

 

  حازم : خالص انا احضر الفطار وانتى عليكى القهوة

 

صفاء : وهى تنظر له بإعجاب فقد رأت نظرات اإلعجاب منه البنتها وفهمت مقصده : طبعا يا حبيبي .روحى يا بيسان معاه وحضروا 

 ..االفطار

 

  تذهب بيسان معه وهى ساكته من الخجل

 

من غير لف ودوران أنا معجب بيكى وعايز اعرفك اكتر وأمسك بيدهاحازم : بيسان   .. 

 

 . بيسان : انا كمان

 

 حازم : انتى كمان ايه ........ يتبع

 الفصل الثاني عشر 

  حازم وهو يحاول التقرب من بيسان بأى طريقه

 

 . حازم : انا هحضر الفطار وانتى عليكى القهوة

 

فهمت مقصده : طبعا يا حبيبي روحي يا بيسان معاه وحضروا االفطار ...تذهب بيسان معه وهى صفاء وهى تنظر إليه باعجاب فقد 

 .. صامته من الخجل

 

 ... حازم : من غير لف ودوران أنا معجب بيكى وعايز اعرفك اكتر وأمسك بيدها

 

  بيسان : وانا كمان

 

  حازم : وانتى كمان ايه

 

 ... بيسان بخجل : وانا كمان معجبه بيك

 



حازم بفرح : دا اسعد يوم فى حياتى اوعدك اكون عند حسن ظنك ..وزى ما بيقولوا ادخلوا البيوت من أبوابها .. هروح اطلبك من ماما 

  صفاء

 

 ..بيسان : استنى يا متهور هو انت لسه عرفتنى

 

 ...حازم بغمزة : خير البر عاجله ..ليذهب إلى صفاء ليخبرها أنه يريد أن يرتبط ب ابنتها بيسان

 

  صفاء : معقول ايه السرعه دى طيب انتظر اخد رأى بيسان لتدخل بيسان وتقول موافقه يا ماما

 

  صفاء : يبقي على بركه هللا

 

 ..حازم بفرحه أن شاء هللا اول ما صافى تخف وتقف على رجلها هنعمل الخطوبه واسمحيلى يا ماما صفاء اقولك يا صافى

 

 صفاء بحب طبعا يا حبيبي

 

مع بعض شويه يتعرفوا ببعض اصل لو قعدنا معاهم هنالقيهم خلفوا كل حاجه مع حازم سريعه نسيبهم  🤣🤣🤣🤣 

 

  عند حسناء

 

  تستيقظ حسناء لتجد ميان فى حضنها تنظر إليها بحب .. وتقبلها لتستيقظ ميان

 

  ميان : صباح الخير يا مامى

 

الحمام وتعالى غيرى هدومك حسناء : احلى صباح لبنوتى الجميلة ..يال حبيبتى ادخلى   

 

 ميان : حاضر يا مامى

 

 .. تساعدها حسناء فى استبدال مالبسها وتمشط لها شعرها

 



 .. حسناء : بنوتى الجميله زى القمر

 

  ليرن هاتف حسناء : برقم أمنيه

 

  حسناء : صباح الخير يا امنيه وحشتينى

 

  امنيه : انتى اكتر حبيبتى طمنينى عليكى

 

ا بخيرحسناء : ان   

 

  امنيه : البقاء هلل يا حبيبتي

 

  حسناء : البقاء هلل فى مين

 

  امنيه : اسفه فكرتك عرفتى

 

  حسناء : قولى مين

 

  امنيه : باباكى هللا يرحمه

 

 .. حسناء . تنهار من البكاء دا امتى وازاى

 

اسبوع.. شدى حيلك يا حبيبتي امنيه : احنا كنا مسافرين ورجعنا لسه عارفين الخبر بس تقريبا توفى من حوالى  

 

  حسناء وهى تبكى أن شاء هللا

 

 لتجدها ميان تبكى بشده

 

  ميان : ليه بتعيطى يا مامى



 

  ولكن حسناء منهارة من البكاء وال ترد

 

 .. فتذهب ميان الخبار والدها

 

  ميان تدخل لتجد والدها ذاهب إلى عمله

 

  ميان : بابي

 

بدرى ليهأدهم : حبيبه بابي صاحيه من    

 

 .. ميان : اتعودتى اصحى بدرى زى حسناء .. بس يا بابي حسناء

 

 أدهم بخضه : حسناء مالها .؟

 

  ميان : بتعيط ومش راضيه تقول ليه

 

  أدهم طب تعالي نروح ليها

 

 .. دخل أدهم إلى حجرة حسناء ليجدها تجلس على األرض وتبكى بشده

 

  أدهم : حسناء مالك حبيبتى حصل ايه

 

  حسناء تبكى وال ترد

 

 .. ظن أدهم أن حسناء نادمه على تلك الخطبه لها

 

  أدهم بوجع : حسناء اطمنى انا وعدتك انا بعمل كدا علشان احميكى لتقاطعه حسناء

 



  حسناء : بابا مات

 

  أدهم بخضه : انتى عرفتى

 

  حسناء : يعنى انت كنت عارف يا أدهم

 

  أدهم : ايوا بس

 

ايه حرام عليك بابا توفى وانت رايح تعمل ليا حفله وتدارى عنى حاجه زى دىحسناء بغضب : بس    

 

  أدهم : أهدى يا حبيبتى انا هفهمك كل حاجه

 

 .. حسناء : تفهمنى ايه ... هى دى الحمايه اللى وعدتنى بيها انك تدارى عليا خبر زى دا

 

 .. انا الزم امشي من هنا وخلعت خاتم الخطوبه وأعطته إليه

 

 .. لينظر لها أدهم ولم يتمالك أعصابه وصفعها صفعه قويه على خدها

 

 لتنخض ميان من تصرف والدها ..وتمسك بيد حسناء وتبكى هى األخرى

 

  أدهم : على جثتى لو خرجتى من هنا

 

 ... انا مش لعبه بين ايديكى علشان تقبلى الخطوبه وتانى يوم ترجعى الخاتم وأمسك يدها بقوة والبسها الخاتم

 

  أدهم : دى اخر مرة تخلعى الخاتم من ايدك بحذرك ثم تركها ورزع الباب وراءه

 

  لتنهار حسناء

 

  حسناء ببكاء : حتى انت يا أدهم خيبت املى فيك تحاول ميان تهدئتها ولكن دون جدوى



 

 ..... ميان : انا هخاصم بابي ومش هكلمه تانى علشان زعلك

 

التي تكن لها المشاعر الصادقه ..ثم تطلب منها أن تتركها بعض الوقت  لترتاح وتنام وتطلب منها حسناء : حضنت ميان فهى الوحيدة 

   عدم إخبار أحد بما حدث

 

  ....تقبلها ميان وتوافق وتخرج

 

  عند االدهم

 

 .. يدخل أدهم حجرة مكتبه ويلوم نفسه لعصبيته عليها فهى فتاة صغيرة وخبر وفاة من تظن أنه والدها قد صدمها

 

  جلس يفكر كيف يصلح ما فعله ..ليأتى له اتصال من زاهر

 

 .... زاهر : ايوا يا أدهم اتأخرت على الشغل ليه انت عارف ان فى اجتماع مهم النهارده

 

 ... أدهم : الغى اى اجتماع انا مش هقدر اجى الشركه النهارده

 

 ... زاهر : مالك يا صاحبي صوتك مش تمام

 

أن حسن والدها توفىأدهم : حسناء عرفت    

 

  زاهر : عرفت من مين

 

 .. أدهم : ما اعرفش ممكن تكون صاحبتها اللى كلمتها قبل كدا

 

  زاهر : طب ناوى تعمل ايه هتعرفها الحقيقه

 

  أدهم : مش عارف خايف عليها من الصدمه



 

 .. زاهر : دا شئ البد منه

 

  الزم تعرف أهلها الحقيقين

 

ى تعيش عندنا ولم يكمل كالمهووالدتى عايزة حسناء تيج  .. 

 

 .. أدهم بغيرة تعيش عندكم ازاى

 

 .. زاهر : انت عارف األصول يا أدهم وحسناء خالتها موجوده وما يصحش تعيش عندك واحنا موجودين

 

 .أدهم : بعدين نتكلم فى الموضوع دا واغلق معه الهاتف

 

يصمت ليواجه نفسه .. ايوا انا حبيتها معرفش ازاى بس دخلت قلبي وما قدرش أدهم : مستحيل حسناء تبعد عنى ...حسناء أصبحت ...ثم 

 ... اعيش من غيرها

 

  ثم يخرج ليجد ريم ووالدته وميان التى تنظر له بزعل يجلسون على مائده االفطار

 

  السيدة نجوى : صباح الخير يا حبيبي

 

  أدهم : صباح الخير حبيبتى ويقبلها ويسلم على ريم

 

نجوى : حسناء رفضت تنزل تفطر وبعت ليها نعيمه بالفطار برضو رفضت وقالت عايزة تنامالسيدة    

 

  تقريبا مجهده من حفله االمس

 

  أدهم : أيوة فعال

 

  ثم طلب من نعيمه تحضير االفطار له ول حسناء انا هطلع افطر معاها فوق



 

  ريم : أيوة بقي يسهلوووو

 

  نجوى : عيب يا بنت

 

رة حسناءيصعد أدهم لحج   

 

  ويطرق الباب

 

حسناء بصوت باكى يا دادة مش عايزة افطر سيبينى انام ليفتح أدهم الباب ويدخل ليجدها تجلس القرفصاء وتضم قدميها لصدرها وشعرها 

  يغطى جسدها ووجها يقترب ببطئ ويرفع لها شعرها ويرفع لها رأسها

 

  أدهم : انا آسف

 

.....كلكم زى بعض كلكم قاسين انا عايزة اموت انا عايزة اروح ل ماما وتبكى بشدهتنظر له حسناء بعيون باكيه   .. 

 

  بحزن أدهم إلى ما وصلت له تلك الفتاة البريئه بسببه يضمها إلى صدره ويربت على كتفيها

 

اكتشفت حاجات كتير انتى ما أدهم : أهدى حبيبتى انا آسف حقك عليا انا أسأت التصرف بس صدقينى دا كان خوف عليكى ...حسناء انا 

تعرفيش عنها حاجه وكنت مش عايز اعرفك غير لما اعرف كل حاجه والتأكد منها بس اوعدك يوم ما اوصل لكل التفاصيل هعرفك كل 

  حاجه .. عايزك بس تثقى فيا ...انا عمرى ما هضرك يا حسناء

 

 .. حسناء : طب قولى عرفت ايه

 

ا تعرفيش عنها حاجهأدهم : عرفت أن ليكى أسرة انتى م  ... 

 

 .. واول ما اوصل ل صاحبه الصورة كل االلغاز هتتفك وقتها هعرفك كل حاجه

 

  حسناء : طب وبابا مات

 



 .. ازاى ما احضرش عزاه

 

 .. أدهم : انتى ناسيه عملوا فيكى ايه ولو روحتى هناك اخاف يؤذوكى

 

اكى فى كل شئ حبيبتى واقترب اكثر منها ليقبلها لتضع حسناء اوعدك هتروحى وهترجعى كل حقوقك بس نعرف كل حاجه وانا مع

 .. رأسها على صدر االدهم وتبكى

 

  ليقطع حديثهم ترك الباب

 

 فكانت نعيمه تحضر لهم الفطور .تضعه وتخرج

 

  حسناء : بس انا ماليش نفس

 

 .. أدهم : لو ما اكلتيش مش هاكل انا كمان

 

تفطر معانا ألنها زعالنه منكحسناء : طيب خالص هاكل بس هات ميان    

 

 ... أدهم : هو انا أقدر على زعلكم وينزل لالسفل إلحضار ميان

 

 . حضر أدهم ميان

 

 ميان : انا مخصماك ومش هكلمك تانى علشان زعلت مامى

 

 أدهم وهو يضمها : انا اسف وخالص انا صالحت مامى وأساليها

 

ا لبن ويال بينا نفطرحسناء : ايوا حبيبه قلبي خالص اتصالحنا صافى ي   

 

 عند طارق                      

 



  يتصل طارق ب امنيه صديقه حسناء

 

  امنيه بعصبيه : نعم يا سي طارق يا كداب يا مخادع

 

  طارق : فى اى يا امنيه بتكلمينى كدا ليه

 

 . امنيه : انت ليك عين تكلمنى بعد اللى عملته مع حسناء

 

هو انتى تعرفي مكان حسناء ؟!!!!........يتبع طارق : وانتى عرفتى منين ؟  

 الفصل الثالث عشر 

  يتصل طارق ب امنيه فامنيه هى حب حياته ولكن ظروفه وعدم عمله تؤثر على عالقتهم دائما

 

 !!امنيه بعصبيه : نعم يا سي طارق يا كداب يا مخادع طارق : فى ايه يا امنيه بتكلمينى كدا ليه ؟

 

تكلمنى بعد اللى عملته مع حسناء امنيه : انت ليك عين  !!! 

 

 طارق : وانتى عرفتى منين ؟!!! هو انتى تعرفي مكان حسناء ؟

 

امنيه بلجلجه : مالكش فيه انت واحد خاين وقذر ولو فكرت تتصل بيا تانى هفضحك فى البلد كلها ..وأغلقت الهاتف وجلست تبكى  ... 

 

االخير عملت لرقمه حظراتصل بها طارق عدة مرات ولكنها لم ترد وفى   .. 

 

  طارق

 

 ... كدا حسناء مكانها معروف يبقي سهل اوصل ليه بس امنيه الزم تعرف الحقيقه وليه انا عملت كدا

 

  عند حنان

 

 .. حنان : الحقنى يا طارق هموت



 

 طارق : مالك بس بتشتكى من ايه .؟

 

رم مش بيوجعنىحنان بألم : رجلى مش شايالنى وحاسه بتورم فيها بس مكان التو   

 

  طارق : طيب انا هنزل اجيب ليكى دكتور استريحى يا اختى

 

 ... طارق فى سره دا اكيد ذنب حسناء اللى اتظلمت ويذهب وهو نادم

 

 عند حازم فى المستشفى

 

 .. أنهى عمله ودخل مكتبه

 

  اتصل على بيسان

 

  بيسان : الو

 

  حازم : احلى الو دى وال ايه

 

وبعدين معاكبيسان بخجل :    

 

  حازم : الجميل النهارده ظروفه ايه

 

  بيسان : عادى زى كل يوم

 

  حازم : طيب ينفع نتقابل النهارده ونتغدى سوا

 

 ... بيسان : ال صعب اسيب ماما وهى تعبانه

 



رة اطمن على صحه حازم : عندك حق طب بصي يا قمرى ما تعمليش اى حاجه وانا هجيب الغدا معايا وأجى عندكم نتغدى سوا وبالم

 . صافى

 

 ... بيسان بفرحه لقدومه : طبعا تنور

 

  عند زاهر

 

 يذهب زاهر إلى فيال االدهم ومعه مدرس اللغه االنجليزيه

 

 السيدة نجوى

 

  اهال يا زاهر يا ابنى

 

  زاهر : اهال يا طنط انا جيبت مستر على مدرس اللغه االنجليزيه علشان ريم وحسناء

 

خليهم يحضروابعد اذنك يا طنط ت   

 

  نجوى اه طبعا اتفضلوا فى الصالون على ما البنات تنزل

 

  تبعث الخادمه الخبارهم بحضور المستر

 

  أدهم : حسناء استنى انتى نازله كدا

 

  حسناء : ايوا فى ايه

 

   أدهم : غيرى هدومك دى

 

  مش عايز بنى آدم يشوف حته منك

 

 حسناء وهى تشعر بغيرته . تمام يا حبيبي



 

  أدهم : هه انتى قولتى ايه

 

  حسناء : تمام

 

 أدهم : الء اللى بعدها

 

 حسناء : حبيبي

 

 أدهم : وهو يقترب منها انتى هتجنيني انا مش عارف اروح شغلى بسببك يا قمر انتى يال بسرعه اجهزى وانزلى.. ويسبقها فى النزول

 

  ليقابل زاهر ومستر على ويسلم عليهم

 

على تخلي ريم وحسناء بيرفكت فى االنجليش أدهم : عايزك يا مستر  .. 

 

 .. على : اطمن أن شاء هللا هيكونوا متفوقين

 

  لتدخل حسناء وريم

 

 .. يقوم مستر على من مكانه : بسم هللا ما شاء هللا انا هدرس للقمرات دول

 

 ... ليجد عيون ثاقبه تنظر إليه أنها عيون االدهم وزاهر

 

  على بخجل : يال نبدا الحصه

 

 ..ليجد أدهم يجلس علي يمين على وزاهر على يساره

 

  أدهم : تعالى يا حسناء جنبي 

 



  �😄😄� زاهر : تعالى يا ريم جنبي

 

  مستر على : هو مين بالظبط هياخد الحصه

 

 �🙄🙄� أدهم : كلنا علشان لو البنات نسيت حاجه نفكرهم بيها

 

ليهاتضحك حسناء فى سرها فهى تعلم مدى غيرة االدهم ع  .... 

 

  مستر على: يال بينا نبدأ

 

  نتركهم ياخدوا الدرس ونروح ل ثريا

 

  ثريا تتصل على نجوى

 

 ثريا : ازيك يا نوجا وحشانى

 

 نجوى : وانتى اكتر يا قلبي

 

  ثريا : انا زعالنه منك على فكرة

 

 نجوى : هو انا أقدر على زعلك ليه بس قوليلى

 

موضوع زاهر وريمثريا : علشان ماردتيش عليا فى   .. 

 

  نجوى : تعالى شوفى اللي بيحصل هنا وانتى تعرفي الرد وتضحك

 

 ثريا : ايه اللى بيحصل فرحينى

 

 قصت نجوى عليها ما يفعله زاهر وادهم مع مستر على والجلوس لحضور الدرس



 

  ثريا : افهم من كدا نقول مبروك

 

 ... نجوى : طبعا مبروك زاهر دا ابنى التانى

 

: ربنا يفرحنا بيهم حبيبتى وأغلقت الهاتفثريا  .. 

 

 عند خالد                     

 

 يذهب خالد . كل يوم للبحث عن صفاء

 

 .. يسأل كل بوابين العمارات عن صفاء ولكنه لم يصل إليها بعد

 

  ياتى الى خالد اتصال من شركته الخاصه بالمقاوالت

 

فونك وما بتجيش الشركه والشغل متوقف بسببكمدير أعماله : خالد انت فين وديما قافل    

 

  خالد : عندى شغل اهم اخلصه واكون معاكم

 

 .. مدير أعماله : بس احنا محتاجينك ضرورى فى مناقصه كبيرة بينا وبين شركات االدهم لو تمت شركتنا هتبقي فى السماء

 

  خالد : اعمل انت المطلوب

 

د بكرةمدير أعماله : ما ينفعش الزم تكون موجو   

 

  أدهم بيه شخصيا هيجى لينا الشركه الزم تكون فى استقباله

 

  خالد : طيب تمام هجيلكم بكرة على الميعاد ..ابعتلى تفاصيل المناقصه على الواتس

 



 مدير أعماله : تمام واغلق الهاتف

 

 .. خالد : يارب دلنى على الطريق الصحيح

 

  عند االدهم               

 

من الدرس ثم يودع الجميع ويغادرينتهى المستر    

 

 حسناء : المستر دا شرحه جميل اوووى

 

  ريم : اه فعال والنطق عنده حاجه تسحر

 

  لينظر إليهما كال من االدهم وزاهر بغضب

 

حسناء يا �🤔🤔�أدهم : وايه كمان عجبك    

 

  زاهر : وانتى يا هانم وضحكك فى الدرس يا ريم

 

حاجه حسناء وريم : ال خالص مفيش  🙄🙄🙄 

 

  أدهم بقولك ايه يا زاهر احنا كدا مش هتعرف نشتغل ثم إن فى شغل بكرة مهم انت غير كل المدرسين ل مدرسات

 

 ... زاهر : عندك حق من بكره كله مدرسات

 

 ريم : ممكن يا آبيه أدهم نخرج انا وحسناء نغير جو ونتغدى برا

 

ناش حاجه مهمه النهاردهأدهم وهو ينظر إلى زاهر : اظن يا زاهر ما عند   

 

  زاهر : فعال



 

  أدهم : يعنى فهمت

 

 .. هيكون جاهز ليكم  program زاهر : طبعا تلميذك يال يا بنات أمامكم ساعه تكونوا جاهزين واحلى

 

  البنات بفرحه ميرسي

 

  ويصعدوا لألعلى لتجهيز نفسهم

 

  حسناء : تذهب لترتدى دريس بينك فى ابيض وكانت كالقمر

 

م : ترتدى بنطالون جينز وشميز ابيض وكانت هى األخرى جميله جداري   

 

 .. تمضي أكثر من ساعه وكل من أدهم وزاهر متضايقين من االنتظار

 

  وبعد ساعه ونص تنزل الفتيات

 

  أدهم وهو يمسك بيد حسناء قمرى وصل اخيرا

 

  زاهر وهو يمسك بيد ريم ايه الجمال دا

 

وتتحدث بصوت منخفض : انت اتجننت بتمسك ايدى كدا عادى أمام آبيهريم تشد يدها من يده   

 

  أدهم : زاهر طلب ايدك ايه رايك يا ريم

 

  ريم : مش موافقه

 

  لينظر الجميع بصدمه وذهول

 



  يعم الصمت لفترة كانت كالعمر

 

  ثم تضحك ريم بصوت عالى

 

  طبعا موافقه ضحكت عليكم ووقعت قلبكم

 

بدا طول عمرك لمضه وبتاعت مقالبزاهر : مش هتتغيرى ا  

 

 حسناء : منك هلل يا شيخه انا صدقت ووقعتى قلبي

 

 أدهم : انت طيب يا زاهر ربنا يقدرك يا ابنى على اللى هتعيشه

 

  زاهر بحب : احلى عيشه مع احلى ريم

 

  ريم : اوووبا يال بقي وال لغيتوا العزومه

 

  زاهر بضحك يال يا قدرى

 

معه فى سيارتهأدهم : ياخذ حسناء    

 

  ويأخذ زاهر ريم فى سيارته

 

  ليذهبا إلى مركب فى النيل ليقضوا وقت ممتع

 

  ثم يذهبوا إلى أحد الفنادق المشهورة لتناول العشاء بها .....نتركهم شويه يحبوا فى بعض

 

  عند حنان                

 

 ياتى طارق بالطبيب ألخته ويقوم الطبيب بفحصها



 

حاليل واشعهثم يطلب عده ت  

 

 الطبيب : يكتب لها روشته من االدويه

 

  تاخده لمدة أسبوع وتعمل الفحوصات دى وهجيلها كمان اسبوع

 

  طارق : طب ايه السبب فى ورم رجليها

 

  الطبيب : انا شاكك فى حاجه بس نشوف نتيجه الفحوصات وبعدين نتكلم

 

 قام طارق بإيصال الطبيب وذهب إلحضار الدواء

 

الصيدليهليجد فى   .... 

 الفصل الرابع عشر 

 لم يشخص الطبيب حالة حنان وطلب بعض الفحوصات لها وكتب روشته من العالج لمدة أسبوع

 

  ذهب طارق إلى الصيدليه لشراء الدواء ألخته

 

 ولكنه وجد بالصيدليه أمنيه

 

  طارق : أمنيه

 

بيدها . الزم تسمعينى ودى اخر مرة ووعد مش هضايقك تانى بس الزم أمنيه : بقولك ايه مفيش كالم بينا وهمت أن تخرج ولكنه أمسك 

 ... تسمعينى

 

 .. وطلب الدواء وأخذه وخرجا

 

 .. امنيه اتفضل قول بس بسرعه

 



 ..طارق تعالى نقعد فى اى مكان وهحكيلك كل حاجه

 

قرب صديقه لياامنيه بعصبيه تفهمنى ايه انك واحد خاين وكمان مغتصب .. ومش بس كدا دا انت اغتصبت ا  ... 

 

  طارق : هحكيلك كل شئ

 

 ...... ثم قص عليها

 

 .. امنيه فى ذهول معقول كل دا والمسكينه حسناء اللى هربت

 

 ... طارق : انا كنت بحميها صدقينى

 

  بس الزم حسناء تفضل بعيده انا ما اضمنش حنان وتفكيرها ممكن يوصلها اليه

 

  امنيه : بس حسناء الزم تعرف

 

: على االقل مش دلوقتي على ما اشوف حنان وصلت اليه واكيد هنعرفهاطارق   .. 

 

 . كمان يا امنيه انا بدأت ادور على شغل علشان اكون مناسب ليكى ..لقيت شغل بس لالسف مش هنا فى القاهرة

 

  امنيه : ربنا يوفقك

 

عبانه وبالمرة اكشف عليها فى القاهرةطارق : انا مسافر كمان يومين علشان استلم شغلى وهاخد حنان معايا ألنها ت   

 

  امنيه : خلى بالك من نفسك

 

 ..طارق : وانتى كمان يا حب قلبي

 

  يأتى الصباح على ابطالنا



 

  عند حسناء

 

  يدخل أدهم حجرة حسناء ليجدها نائمه وفى حضنها ميان يفرح جدا لتعلق ابنته به يقترب ببطئ  ويقبل حسناء من خدها

 

عينيهاتفتح حسناء    

 

  حسناء : أدهم ثم تعتدل وتقوم بسرعه

 

  أدهم : حبيت أصبح على مالكى قبل ما انزل عندى شغل كتير النهارده

 

  حسناء : طيب ممكن تاخدنى معاك

 

أدهم : مش هينفع النى النهارده مش هكون فى الشركه فى صفقه هعملها مع شركه تانيه .وهكون عندهم . بس وعد هاخدك معايا مرة 

انيهت  .. 

 

  المهم تقومى تفطرى وتبدأى مذاكرة انتى وريم فاهمه

 

  حسناء بابتسامه : تمام يا فندم

 

  أدهم : احلى ابتسامه دى وال ايه

 

  سالم حبيبتى

 

 حسناء : فى حفظ هللا حبيبي

 

  عند حازم

 

   حازم :الو

 



  بيسان : صباح الخير

 

دا يوم سعدىحازم : اخيرا األميرة تعطفت واتصلت بنفسها عليا    

 

  بيسان : انت بكاش اوووى

 

 .. حازم : ال وحياتك انا بقول الحقيقه انتى القمر انتى النجوم انتى كل حاجه حلوة

 

 �🤣� بيسان : هعمل نفسي مصدقه

 

 .. حازم : الزم تصدقي يا قلبي

 

 .. بيسان : المهم كنت عايزة اقولك أنى هنزل تدريب شركات تشرح ليا شركه ايه

 

طالبه ب كليه تجارة انجلش بيسان   

 

 حازم : انتى جيتى فى ملعبى فى مجموعه شركات االدهم للعقارات

 

 أدهم صاحبها يبقي صديقي وصديق العائله

 

 هكلمه ليكى واعتبري نفسك من بكرة بتدربي

 

  بيسان : شكرا ليك تعبتك معايا

 

  حازم : عايز اتعب كل يوم بس اسمع صوت األميرة

 

  بيسان طيب سالم

 

 حازم سالم يا قلبي



 

  عند خالد                  

 

  يستعد حازم الستقبال االدهم فى شركته وبعد دقائق أخبره األمن بوصول أدهم بيك و زاهر بيك

 

  استقبلهم خالد ومدير أعماله استقبال يليق باالدهم

 

ى الصفقه بين الشركتينثم جلسوا جميعا على مائدة االجتماعات وبعد عدة مناقشات تمت الموافقه عل   

 

 .. أدهم : واضح أن حضرتك مميز وان شاء هللا هيكون بينا اعمال كتير

 

 .. خالد : دا يسعدنى اكون شريك مع شباب بالحماس دا ثم إن اسم شركات االدهم معروف فى السوق

 

  أدهم : ممكن نعمل حفله صغيرة النهارده احتفاال  بالتعامل بينا

 

بس اعذرنى فى ارتباطات كتير ورايا النهارده خليها وقت تانىخالد : دا يسعدنى   .. 

 

  أدهم : زى ما تحب

 

 سلم كل من أدهم وزاهر عليهم وغادرا

 

  مدير أعمال خالد : فى ايه يا خالد فى حد يرفض حفله زى دى

 

ءخالد : انا مش فيا دماغ للحفالت يال سالم وتركه وغادر وهو اآلخر ..ليستكمل البحث عن صفا   

 

  عند حسناء                

 

  تناولت االفطار هى وريم

 



 ... وجلسوا ليذاكروا درس االنجليش

 

  ريم : قوليلى يا حسناء تحبي تدخلى كليه ايه

 

 .. حسناء : كنت بفكر فى هندسه ثم دى امنيه ماما هللا يرحمها

 

سواريم : هللا يرحمها . كويس هندسه علشان تكونى زى أدهم وتشتغلوا    

 

  ليدخل أدهم هو و زاهر

 

  أدهم  : مين جايب فى سيرتى

 

 �😄� ريم : آبيه انا طبعا

 

 يسلم زاهر عليهم ويطلب من أدهم الخروج مع ريم لشراء خاتم الخطوبه

 

  أدهم : بس احنا اتفقنا بعد الثانويه

 

نعمل حفله كبيرة تليق بالملكه ريمزاهر : ايوا بس انا حابب أن ريم تلبس خاتم الخطوبه وبعد ما تخلص الثانويه   .. 

 

 ريم بفرحه : هللا والنبي وافق يا آبيه

 

  أدهم بابتسامه على فرحة أخته طيب يا لمضه موافق

 

  ريم : انا هطلع اجهز

 

  زاهر : ال انتى حلوة كدا مش هنتظر ساعتين تانى

 

  يال هنخرج كدا



 

  ريم : اوك ياال بينا

 

  ويغادرا

 

ب حسناء : فهمتى الدرسأدهم : يجلس بجان   

 

 حسناء : ايوا كان سهل اووووى

 

 أدهم : هى فين ماما وميان مش ظاهرين :؟

 

حسناء : طنط اخدت ميان وقالت هتروح تزور طنط ثريا ..عارف يا أدهم طنط ثريا دى طيبه اوووى بحسها زى ماما حتى فى طريقه 

 .. كالمها

 

خالتها ولكنه تراجع خوفا عليها أن تنصدم فيكفى ما حدث لها عند وفاة والدها نظر لها أدهم كاد أدهم أن يعترف لها بحقيقه ثريا وأنها 

  محدثا إياها

 

أدهم : حسناء حبيبتي انتى جميله اوووى بس الحزن مش بالمالبس انا مالحظ انك البسه اسود اليومين دول بس يا حبيبتي انتى صغيرة .. 

 .. ممكن علشان خاطرى تغيرى االسود دا

 

اللى حسناء لتذكرها والدها .بعيون باكيه : انا صعبان عليا أنه مات وهو فاهم انى ...... وبدأت تبكى. بشده . انا وهللا مظلومه وما اعرفش 

  حصل دا حصل ازاى

 

 .. ضمها أدهم لصدره خالص حبيبتى أهدى وانا وعدتك أن حقك مش هيروح

 

  واللى اسمه طارق دا حسابه معايا هو حنان

 

سناء : انا كل اللى يهمنى انك مصدقنىح   

 

  أدهم : طبعا مصدقك وبحبك وبموت فيكى ويال قومى نتغدى بدل ما اتغدى بيكى  وانتى حلوة كدا

 



  ضحكت حسناء

 

 .. أدهم : ايوا كدا اضحكي وتنورى الدنيا بضحكتك وذهبوا لتناول الغداء

 

  عند ثريا                          

 

ارتها ومعها ميانتذهب نجوى لزي   

 

  تستقبلهم ثريا بترحاب

 

  ويجلسون الحتساء القهوة

 

  ميان : فين اونكل زاهر

 

 ثريا : زمانه على وصول اشربي العصير بتاعك على ما يوصل واكملت حديثها مع نجوى

 

تظهر حسناء وازاى حسناء نجوى : عايزة اعرف منك قصه سمر بالتفصيل وحسناء وليه كل الفترة دى محدش عرف عنها حاجه وفجأة 

 ما تعرفش انك خالتها ..لحد دلوقتي

 

 .ثريا : كل دا بالنسبه ليا كان مفاجئه لحد ما أدهم جاب صورة صفاء وكان معاها سمر

 

زمان لما سمر هربت كنا فاهمين أنها هربت علشان ما تتجوزش العريس اللى بابا جايبه لكن عرفت من صفاء أنها كلمتها وعرفتها أنها 

هربت ألنها طلعت حامل من خالد ولو باباها عرف هيخليها تنزل البيبي وأنها اخدت كل مجهوراتها وسحبت كل رصيدها فى البنك 

 .. وهربت وصفاء بتقول ما تعرفش عنها حاجه ...من بعد المكالمه دى

 

  نجوى : طب مين يأكد لينا أن دى بنت سمر فعال

 

اعتهاثريا : زاهر سأل عن شهادة الميالد بت  

 

 .. دا غير انى لقيتها البسه السلسله بتاعت سمر هللا يرحمها



 

 .. نجوى : طب ناويين تعرفوها امتى حرام البنت دى تبقي فاهمه أنها ملهاش عيله وانتم موجودين

 

 .. ثم انا عرفت من أدهم أن ابوها أو اللى هى فاهمه أنه ابوها مات . ومن وقتها البسه االسود وشكلها حزينه

 

 ثريا : انا عايزاه تعرف وتيجى تعيش معايا هنا بس أدهم اللى رافض

 

  نجوى : طيب انا هتكلم معاه حكايه وال فى االحالم

 

  يصل زاهر ويسلم عليهم ويأخذ ميان ليعطيها شيكوال

 

 ميان : حبيبي يا اونكل ميرسي

 

 زاهر : انتى اللى حبيبه اونكل وكفايه انك شبه ريم

 

ل على أدهمويذهب لحجرته ويتص   

 

   أدهم :: ألو

 

 . زاهر : ايوا يا أدهم انا وصلت للعنوان بتاع صفاء فى اسكندريه وطلعت عزلت بس الغريب أن الشاب اللى ساكن مكانها

 

 .. قال إن فى واحد سأل من فترة هو كمان عليها

 

 أدهم : مين الشخص دا ؟

 

 زاهر : الشخص بيكون .............يتبع

 الفصل الخامس عشر 

  ياتى أدهم اتصال من زاهر ليخبره

 



زاهر : أيوة يا أدهم انا وصلت لعنوان صفاء فى اسكندريه بس لالسف طلعت عزلت وهى فى القاهرة دلوقتي بس الشاب اللى سكن 

 مكانها قال  إن فى شخص برضو كان بيسأل عليها

 

  أدهم : مين الشخص دا

 

 زاهر : الشخص دا اسمه خالد

 

 . أدهم : ثوانى كدا هى مش طنط ثريا قالت إن خالتك سمر كانت بتحب واحد اسمه خالد

 

. 

 

  زاهر : ايوا صحيح .. احنا الزم نتاكد االول من اسمه من والدتى . واألهم الوصول لصفاء بأقصى سرعه

 

  أدهم : عندك حق ..واصل البحث عن صفاء

 

شوف فى ايهواقفل جاى ليا مكالمه من حازم على الويتنج ا   

 

  زاهر : طيب سالم

 

  ليفتح أدهم مكالمه حازم

 

  حازم : ازيك يا أدهم

 

 أدهم : اهال يا حازم فينك مختفي ليه اليومين دووول

 

  حازم : اصل لقيتها

 

  أدهم : هى مين اللى لقيتها

 

  حازم : حب عمرى بيسان



 

  أدهم بضحك : طول عمرك كدا

 

خالص هخطبها بس طنط صافى تخفحازم : أل المرة دى غير انا    

 

  أدهم : طنط صافى مين

 

  حازم : والدتها . المهم انا بتصل علشان عندى طلب

 

  أدهم : اه تحت امرك

 

 .. حازم : بيسان مطلوب منها فى الجامعه تدريب شركات واظن انك مش هتمانع أنها تتدرب عندك

 

يظبط ليها كل شئ أدهم : طبعا من غير استأذان ابعتها بكرة لزاهر وهو .. 

 

  شكره حازم واغلق الخط

 

  عودة السيده نجوى هى وميان                    

 

 .. نجوى اهال يا أدهم يا حبيبي

 

  وتجرى ميان لتحتضن والدها وتقبله

 

  أدهم : اهال يا ماما .. اهال حبيبه باباي

 

  نجوى : اومال فين حسناء

 

يذاكروا فوقأدهم : طلعت هى وريم لما رجعت    

 



 .. نجوى : طيب تمام .. عايزاك تعرف حسناء يا ابنى الحقيقه اللى عرفناها

 

أدهم : هانت يا ماما منتظر أعقد كتابي على حسناء وبعدها هنكون مراتى واعرفها كل شئ بس احنا لسه ماوصلناش لكل الحقائق فى 

أو صفاء تقول كالم تانى غير اللى نعرفه او خالد يرفض االعتراف بيها  افتراض مثال أن حسناء تكون البنت التانيه مش االولى لسمر .

 .. ثم احنا لسه ما وصلناش ل خالد الحكايه  معقدة

 

  نجوى : ربنا يقدم اللى فيه الخير يا حبيبي

 

  عند طارق                   

 

فى إحدى شركات االدهم كمحاسبياخذ طارق أخته ويسافر إلى القاهرة ويسكن بمنطقه عابدين .. ويستلم عمله   .. 

 

  زاهر : برافو عليك يا طارق شغلك كويس اوووى وهيكون ليك شأن معانا فى الشركه

 

  طارق : اشكرك لثقتك فيا

 

  عند حنان                    

 

  تتدهور حالتها وتتصل ب طارق الحقنى يا طارق مش قادرة

 

 طارق طيب أهدى يا حنان هجيلك حاال

 

خير يا طارق دى زوجتك زاهر :   

 

  طارق ال دى اختى وعندها مشاكل في العظام وروحت ل كذا دكتور وكل العالج مش جايب فائده

 

  زاهر : طب انتظر هكلم ليك دكتور حازم يشوفها

 

 .. اتصل زاهر بحازم وأخبره بمرض حنان فطلب حازم أن ينقلها إلى المستشفى خاصته

 



ته إلى تلك المستشفىشكره طارق وغادر حتى يأخذ أخ  ... 

 

 حنان تم تشخيص مرضها ب كانسر فى العظام وتأخذ الكيماوى ولكن حالتها غير مستقرة . وتشعر بالذنب لما فعلته طيله حياتها

 

 بعد أن تغير حال طارق إلى االفضل تقدم الى خطبه امنيه وتمت الخطوبه

 

غلقحاولت امنيه كثيرا االتصال لحسناء ولكن رقمها دائما م  

 

  توطدت عالقه شركه االدهم بشركه خالد المنشاوى وأصبح لديهم العديد من الصفقات المشتركه

 

طارق وقد قابل خالد المنشاوى وفرح خالد لما وصل إليه طارق .. وحزن لما آلت له صحه حنان ولكن هذا عقاب من هللا فال ننسي 

 .. أفعالها

 

 .. ريم وزاهر فى اسعد أيامهم

 

ن تمت خطبتهم خطوبه بحفله صغيرة .. حيث تحسنت صحه السيدة صفاء وتم االتفاق على زواج ابنتها فور انتهائها من حازم وبيسا

 .... دراستها الجامعيه

 

عام واليوم عيد ميالدها 18بعد مرور عدة شهور حيث أكملت حسناء   .. 

 

يث أقام حفله كبيرة مدعو بها جميع االصدقاءأتى اليوم المشهود حيث قرر االدهم عقد القران يوم عيد ميالد حسناء ح   

 

 .. كانت حسناء كالبدر فى تمام كل من يراها يذهل لجمالها

 

  حضر الحفل

 

  زاهر والسيدة ثريا وهى فى قمه سعادتها لفرح ابنة اختها حيث وعدها االدهم بأنه سوف يخبر حسناء بأنها خالتها بعد االنتهاء من الحفله

 

يتراقص كل كابلز وكانت حفله مليئه بالسعاده.  وميان تلك الطفلة الجميلة سعيدة حيث حرمت من والدتها وعوضها هللا وفى الحفله حيث 

  بتلك الحسناء



 

 �😘😘� حسناء االدهم�😘😘�           

 

  يصل طارق ومعه امنيه لحضور حفل االدهم

 

 .يتقابل مع السيد خالد يسلم عليه ويهنئه بخطبته

 

ئه العروسانيذهبا لتهن  .. 

 

  وما أن رأتهم حسناء حيث ذهل الجميع

 

 !!! حسناء بصدمه : طارق !؛! امنيه

 

 .. طارق : معقول انتى حسناء

 

 .. ليقف أدهم متسائال عما يحدث

 

  لتشير اليه حسناء وهى تبكى دا اللى

 

 ... اغ *تص *ب*نى وتبكى بشده

 

  ينظر كل من نجوى وثريا بذهول

 

تص * بك !!!!!! ايه المهزلة اللى احنا فيها دى نجوى بغضب : اغ *   

 

 !!!!! أدهم : انت كنت تعرف الكالم دا

 

  ريم : أهدى يا ماما لما نفهم الموضوع االول

 



 ثريا : لتمسك بيد حسناء يا حبيبتي يا بنتى كل دا حصلك وانتى بعيد عنى ..بقلم منال عباس

 

بالبوكسات دون رحمه . فى ذهول من جميع الحاضرينليمسك  أدهم طارق ويوقعه أرضا ويضربه   .. 

 

  طارق بألم : انتظر يا أدهم كل دا مش حقيقه

 

  ليتدخل خالد ويمسك باالدهم هو وزاهر

 

 .. خالد : اسمعه االول يا أدهم .  طارق صادق فى كالمه

 

 ..يتدخل زاهر . أهدى يا أدهم ارجوك الزم نفهم فى ايه

 

ا طارقحسناء بانهيار :كداب ي   

 

 .. امنيه تقترب منها : أهدى يا حبيبتى وارجوكى اسمعى طارق

 

  حسناء : ابعدى عنى كلكم كدابين

 

زاهر :  لتهدئه الموقف الزم نقعد كلنا ونفهم الموضوع وحذر طارق لو كذبت مش هتخرج من هنا اال وانت ميت ..انا مش هفرط فى 

 . حق خالتى

 

ا اخت سمرلينظر خالد إلى ثريا هو انتى ثري  .. 

 

 !!! ثريا بصدمه أنت خالد معقول

 

  على دخول حازم وبيسان والسيدة صفاء

 

 !!!... بذهول كال من نجوى وثريا وخالد الجميع فى نفس واحد صفااااااااااء

 الفصل السادس عشر 



  وتتوالى المفاجئات على الجميع لينظر خالد الى ثريا ..معقول انتى ثريا

 

 !!!! ثريا : خالد

 

 ..وفى هذه اللحظه يدخل كال من حازم وبيسان والسيده صفاء لحضور حفل الزواج

 

 وما إن رآها خالد وثريا و نجوى !!!!!!صفااااااااااء

 

 .. صفاء : ياااااااه عدى سنين واتمنيت اشوفكم من بعد ما انقطعت اخبار سمر واخباركم

 

 .. حازم انتوا تعرفوا بعض

 

  خالد : عز المعرفه

 

كويس اوووى كدا الكل اتجمع الزم نفهم الحقيقه ايه أدهم :  .. 

 

  حسناء : الحقيقه اللى اعرفها أن الحيوان دا

 

 .. اغ *تص* بني ومش عارفه ازاى سيبينه وقاعدين تتعرفوا على بعض

 

 . خالد : محدش اغتضبك يا حسناء

 

 !! حسناء :وحضرتك مين وبترد على أساس ايه

 

  خالد بدأ يقص

 

 فالش باك

 



سمر والدتك كانت حب حياتى حاولت بكل الطرق اكون جدير بيها بس والدها ديما كان بيرفض وفى االخر اتجوزنا فى السر وجدك هللا 

  يرحمه هددنى بالسجن أو انى أطلقها كنت ضعيف وقتها وماكنتش اقدر اقف قصاده واضطريت أطلقها ودى كانت غلطه عمرى

 

ايزين يجوزوها غصب .. دب االمل فيا تانى انى االقيها واصلح غلطى . بس كأنها فص ملح عدى فترة وعرفت انها هربت علشان ع

ودابت عدى سنين وملقتهاش كرهت الدنيا وسيبت مصر وسافرت واشتغلت واجتهدت وعيشت على ذكراها وماردتيش اتزوج الن مفيش 

 . واحدة تعوضها

 

ن ظاهر عليها التعب اووووى . انتظرت لما خلصت كشف وخرجت وراها . انا وفى يوم كنت عند دكتور القلب صديقي لقيتها داخله وكا

ماكنتش مصدق انى هشوفها بعد السنين دى .عرفت منها أنها هربت وبعدت عن الكل وجات وعاشت فى المنصورة . واتزوجت ومعها 

  بنت . بس زوجها تزوج عليها .. بس هى راضيه ألن بنتها مالهاش حد غير حسن

 

ا تنفصل ونتزوج رفضت بغضب ... وقالت انت بيعتنى وانا شرياك وقفت انا أمام اهلى وخذلتنى ورفضتطلبت منه   

 

 .. كان طبعا عندها حق

 

 .. بدأت اراقبها لحد ما عرفت سكنها كان عندى امل أنها ترضى عليا

 

بتدبر ازاى تخلص من سمر وبنتها وقتها اتعرفت على حنان كانت ست مش تمام كان هدفى اعرف اخبار سمر منها لكنها لقيتها   

 

 . وفجأه سمر توفت شكيت فى حنان

 

 بس الدكتور صديقي قالى أن حاله القلب كان ميئوس منها ألنها كانت رافضه الحياة

 

 .. خوفت على بنتها فقربت من حنان واوهمتها أنى بحبها

 

  وفى يوم عرفت أن حنان ناويه تتخلص من حسناء

 

طارق يغتصبها وبالتالى تتزوجه غصب عنها وتبقي كل ممتلكاتها تحت امرهافقلت ليها األفضل أن   . 

 

  بس فى نفس الوقت كلمت طارق وشرحت ليه يعمل ايه

 



  وبدأ طارق يقص ما حدث

 

  فالش بااااااك

 

  حنان : يال بسرعه قبل ما ابوها يرجع بس قولى ايه الشنطه اللى معاك دى

 

  طارق : دى لزوم القعدة والفرفشه

 

  حنان : طب يال هاجى اساعدك

 

  طارق : ال ما ينفعش خليكى انتى وانا هخلص كل حاجه

 

  وقتها كانت حسناء شبه متخدرة كان معايا زجاجات فيها ماده شبه الدم

 

 عودة من الفالش

 

  انا مالمستكيش يا حسناء وعملت كدا خوف عليكى خوفت ارفض حنان تدبر ليكى حاجه تانيه

 

وفرحه يعنى حسناء ... ويقترب منها ويحتضنهاأدهم فى ذهول  . . 

 

 ثم تمسك ثريا يد حسناء ال انتظر لسه الحكايه ما خلصتش

 

دلوقتي بقيه الحكايه عندك يا صفاء وبالمناسبة يا حسناء انا خالتك اخت سمر اللى دورنا عليها كتير بس ما عرفناش نوصل ليها   

 

 .. لتدخل حسناء فى حضن ثريا وتبكى بشده

 

 ويجلسوا لتكمل صفاء ما عندها

 

  صفاء



 

 فالش باك

 

  الو : ايوا يا سمر بتتكلمى منين ودا رقم مين

 

سمر : مش وقته انا هربت ألنهم عايزين يجوزونى غصب عني . دا غير انا اتأكدت انى حامل من خالد ولو بابا عرف هيخلينى انزل 

  البيبي

 

  صفاء : يا خبر طب تعالى ليا

 

هينفعسمر : مش    

 

  اوعدينى محدش يعرف بالمكالمه دى غير ثريا

 

  حتى خالد ما تعرفهوش . ما يستحقش يكون اب بعد ما عمل فيا كدا

 

 .وقفلت وانقطعت اخبارها

 

 .. خالد بدموع يعنى حسناء تبقي بنتى

 

 .. أدهم وايه يضمن ممكن تكون بنت حسن

 

ته والسر عند صفاءخالد : حسن قبل ما يموت قال ل حنان أن حسناء مش بن  .. 

 

  علشان كدا كنت بدور عليكى يا صفاء

 

  نجوى : احنا فى قصه وال فى االحالم

 

 لتقع حسناء من هول األحداث مغشيا عليها



 

ليحملها االدهم ويطلب من الجميع المغادرة فاليوم يوم زفافه ليبارك له الجميع ويصعد بها إلى حجرته فلقد تم عقد القران وأصبحت 

  زوجته

 

  يقوم بانعاشها

 

  لتستفيق

 

  حسناء : انا مين وازاى انا ايه

 

  أدهم : انتى حسناء االدهم

 

  غير كدا ما تفكريش فى اى شئ ويقترب منها ويقبلها بشغف لتحتضنه هى أيضا وتبادله القبالت

 

 .. ثم ترجع للوراء خجال

 

  أدهم وهو ينظر إليها بحب

 

 .. لسه بتتكسفي منى

 

احنا كان فى بينا اتفاق حسناء :   

 

  أدهم بضحك : حد يبقي معاه القمر دا ويفتكر اتفاق . اال لو كنتى مش عايزانى

 

 .. حسناء بابتسامه مين قال كدا دا انا بتمناك ربنا وهبنى عوض الدنيا كلها فيك انت يا أدهم

 

 �🤣🤣� لتبدأ قصه حبها ليؤذن الديك  الصياح ونتركهم للكالم الغير المباح

 

شهور 6بعد مرور     



 

  تقوم حسناء ببطئ أدهم اصحى يا ادهاااااام

 

  أدهم : اوعى تقولى هتولدى انتى يا حبيبتي لسه فى السادس استهدى باهلل ونامى

 

  حسناء : ال يا دومى النهارده النتيجه

 

 اصحى شوفها وطمنى

 

الصبح نامى يا قدرى ولما نصحى نشوفها 6أدهم : منك هلل الساعه    

 

 حسناء : انا ماليش دعوة اعااااااا

 

  أدهم : خالص أهدى دى ميان ما تعملش كدا

 

 .. ليفتح النت على موقع النتيجه ليجدها

 

  حسناء : قولى جيبت ايه

 

  أدهم : معلش حبيبتى ربنا يعوض عليكى

 

  لتبكى حسناء

 

فى المائه 98أدهم : أهدى يا مجنونه جيبتى    

 

 دا انتى حسناء االدهم

 

96يم جابت ور  

 



  ربنا يفرحنا ديما بيكم

 

 تمسك يده وتقوم على السرير وتتنطط

 

  أدهم : أهدى يا مجنونه انتى حامل

 

  حسناء : اه صحيح

 

 ليذهبوا الخبار ريم بالنتيجه ولكنهم لم يجدوها بحجرتها

 

  ينزلوا إلى الهول ليجدوا زاهر وريم والسيدة نجوى

 

صاحبيزاهر : مبروك علينا نجاحهم يا    

 

  أدهم : مبروك يا زاهر

 

 زاهر : انا جاى دلوقتي اطلب ايد ريم رسمى والمأذون هيجى معايا بالليل

 

الصبح فعال مجانين وتستحقوا بعض 6أدهم : حد بيطلب ايد حد الساعه    

 

  ليأتى الليل وحفل عقد القران لريم وزاهر

 

  ياتى أدهم ومعه حسناء وميان وكانوا فى غايه الجمال

 

  وكذلك حازم ومعه بيسان ليقرر هو اآلخر عقد قرانه

 

  تجتمع الصديقات مرة أخرى نجوى وثريا وصفاء ويدعوا لسمر بالرحمه

 

  يحضر الحفل طارق و امنيه اما بالنسبه لحنان فلقد اخذت جزاؤها بمرض ال شفاء منه



 

الحقيقهيحضر خالد فقد عزمه االدهم . كانت دائما تتالشيه حسناء منذ أن عرفت    

 

 تقترب حسناء منه

 

  حسناء : بابا وتقوم باحتضانه

 

  خالد : وهو يحتضنها ويبكى سامحيني يا بنتى

 

  حسناء : مسمحاك يا بابا

 

 .. ياتى االدهم ويقترب منهم ويغمز بإحدى عينيه مش كفايه احضان

 

  انا بغير انتى نسيتى انتى مين

 

 .. لتضحك حسناء وتقول

 

 حسناء االدهم                                


