
 رواية خادمتي الحلقة األولى

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 انا عايزه حفيده ان شاله من اي خدامه عندنا في القصر ونبقي نديها عرقها

 استوووووووب

 في قصر جاسم المنشاوى

كانت زينب في اوضه النوم البس روب ابيض وبتسرح شعرها الغجرى 
 لقت ايد بتحاوطها من الخلف

 جاسم بحبك ي نن عيوني

زينب بحزن حتي واحنا بقالنا عشر سنين متجوزين ومجبتلكش حته العيل 
 الي نفسك فيه

كل سنه فرصتي بتقل في الخلفه واديني اهو في الثالثينات وفرصتي 
 معدومه

 جاسم .. مش عايز غيرك ي روح قلب جاسم من جوا

 حضنها جاسم بقوه بينما زينب كانت بتبتسم بشر

 ريره مع الكلزينب طيبه مع جوزها لكنها ش

 ي خبر انا اتاخرت الزم امشي بسرعه …جاسم بعد مده من الوقت 

 في الخارج

كانت ريهام البسه عبايه طويله سودا مهلله عماله طالع عينها بتسيق 
 االرض



 جت مامتها من بعيد تنادى عليها

 بت ي ريهام انتي ي مضروبه يالي مبترديش عليا

 ضتهاريهام بصوت عالي صحت ست جميله من او

 انا هنا ي ماما اهو بسيق االرض

 ي حوستي فين الكالسون ي بت …االم 

ريهام بغضب ي ماما بقي الجو حر ومين هايبص علي رجلي دا البيه مش 
 بيشوف غير زينب هانم

 االم .. روحي انجرى علي اوضتك البسيلك كالسون وتعالي

 ي ماما اسمه بنطلون بقي …ريهام 

ي بت البندر ابوكي جنايني وامك خدامه بصي  االم .. طول عمرنا فالحين
 الكل عيشك ي ريهام الي يبص لفوق يقع علي جدور رقبته ي حبه عيني

 ريهام .. حاضر ي اما هاروح البس الكالسون اهو

 راحت ريهام اوضتها وخرجت جميله الم ريهام

 جميله .. عنيات تعالي عايزاكي في اوضتي

 عنيات .. حاضر ي هانم

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

 ليله بزعيق مستحيل اتجوزه

 سلوى .. بت انتي انا زهقت منك عماله شاربه قاعده نايمه في ملكي

 ليله .. انا قاعده في ملكي



سلوى نعععععععععم نععععععععم ياعمر ملك مين ي بابا دا ملكي انا ابوكي 
 هللا يجحمه مطرح ماراح كتبلي كل حاجه بااسمي

 تهم ي احمد من الدوالبواادى العقود اهي ها

 اه كل واحد الزم يعرف حدوده

 ليله .. كداااابه

 كدااابه

 احمد رمي العقود ل ليلة وليلة عيطت

 ايوا دى امضه بابا فعال …ليلة 

 كتب الكتاب النهارده …سلوى 

ليلة .. طب اعملي حساب للي لمك من الشارع واواكر في بيته اعملي 
 حساب لبنته

سااانك اسمعي كراما مني هالبسك فستان فرح سلوى .. اخرسي قطع ل
 اجرتهولك هاروح اجيبه

 عقلها ي اااحمد

 احمد يبقي اخو سلوى بيعشق ليلة

 سابت سلوى ليلة واحمد في الشقه لوحدهم ونزلت

 كانت ليلة في اوضتها بتعيط ومش قافله باب االوضه عليها

 لقت ايد بتتحط علي ضهرها وبتتحسس علي ضهرها

 امت من علي السريرفزعت ليلة وق



 ليله .. اطلع برااا

 احمد .. اوعي تفكرى نفسك اني هااخليكي تتجوزى بكر

 انتي النهاارده هاتخرجي مدام من االوضه

 ياانا ياانتي ياقاتل ي مقتول النهارده

 استووووووووووب

 ياترى بقي جاسم هايكون من نصيب ريهام وال ليلة

 في شقه في المعادى

 احضانه ست عريانهكان هشام قاعد وفي 

 الست .امممممم انا الزم امشي جوزى زمانه رجع من السفر

 .. طيب متنسيش تسلميلي عليه…هشام 

 قام هشام لبس هدومه ونزل

 هشام المنيسي

 تاجر سالح وخطف اطفال ومخدرات ومن االخر مافيا

 طلع تليفونه عشان يكلم جاسم

 .. فينك ي وحش…هشام

 في البيت …جاسم 

 انا جايلك. هشام .. طب

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



 كانت ريهام في الجنينه بتقطع الزرع الفاسد

 . توب علينا يارب من الخدمه في البيوت…ريهام 

 الزم احنا نتمرمط عشان الست زينب ترتاح

 منها هلل البعيده احسن ان جوزها هايتجوز عليها

 

اسكه سطل المايه كانت ريهام بتكلم نفسها وماخدتش بالها وهي م 
 وهووووب رشته في وش هشاااام

 . انتي…انتي حلووووفه ي بت ال …هشام 

 . اهو انت الي ابن ستين كلب…ريهام 

انا هااوريك وطلعت الشبشب وكانت هاتضرب بيه هشام بس هشام ضربها 
 بالقلم علي وشها وقعها االرض

 ياترى مين الي هاتكون نصيب جاسم بردو

 ..……ليلة وال ريهام 

 اقلعي خليني انضفك

 استووووووووووب

 بنت الكلب دى انا الزم اربيها

 انا

انا هشام المنسي يترفع عليا الشبشب من حته خدامه مااقبلش حتي اني 
 اخليها تنضفلي جذمتي



 ضحك جاسم من قلبه علي منظر هشام المبلول

 انت بتضحك علي اي …هشام 

 جاسم اصل منظرك يضحك فعال ي مافيا مصر

عرتنا في واحد مافيا سالح ومخدرات وقتل وحوران يتبل كدا ومن  داانت
 مين ريهام

 ام كلسون مقطوع

 ياراجل عرتنا

 كلسون ااي …هشام 

 ال دى حكايه يطول شرحها …جاسم

امها ياسيدى فاكراني هايبص لحته خدامه وهي بتسيق قال ااي رجليها تبان 
 سنه ١٢فكانت. بتلبسها كالسون رجالي من وهي بت 

 يله يعني.ع

 المهم خلينا في شغلنا

طب اي رائيك ان حته الخدامه دى هااخليها تبوس رجلي هي دى  …هشام 
 بقيت شغلي الشاغل

هشام دى حته عيله صغيره وانت راجل ثالثيني اعقل واكبر انت  …جاسم 
 شعرك خالص هايبيض

طب تتراهن اني في ظرف اسبوع هااخليها من حريمي ومن غير  …هشام 
 جواز



. نتراهن بس لو خسرت الرهان هاتتجوزها رسمي يانهار ضحك …اسم ج
 انت وام كالسون مقطع

 موافق …هشام 

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

 في غرفه ريهام

 ريهام واخده اوضه جمب اوضه باباها ومامتها تحت في دور الخدم

 كانت بتبص لنفسها في المرايه وشايفه اثار ايد هشام علي وشها

 ياابن بياعه البطاطس اااااه

 وديني ماانا سيباك

 ااااه ايديه مرزبه منك هلل

 كانت بتكلم نفسها زى المجنونه واخدت بالها من صوت ابوها العالي

خرجت ريهام من اوضتها الوضه ابوها وكانت هاتخبط علي الباب لكنها 
 سمعت اسمها فوقفت تتصنت بيقولوا اي فسمعتهم بيتكلموا عليها

 علي السيره دى ي عنياتعوض ..قفلي 

 الء يعني الء مش موافق

دا جاسم بيه حد عاقل يرفضه دا عريس ميترفضش بنتك هاتبقي  …عنيات
 ست البيت

 انت هاتكرهالها الخير

 . الء يعني الء…عوض 



 . بس انا موافقه…دخلت ريهام االوضه واتكلمت 

 جدا كمان

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

لشوارع مش عارفه تروح فين كل الي عارفاها انها بنت جرت ليلة في ا
 جميله وحيده معندهاش ال اب وال ام وال فلوس مش عارفه تعمل ااي

 لحد نص الليل قاعده في جنينه بتعيط

 . يارب ساعدني يارب…ليلة

 كان في شاب شايفاها من بعيد بتعيط طلع تليفونه واتصل علي صاحبه

ه هنا جهزلي كدا العربيه النهارده الليله بقولك ااي في مزه وحيد …حمزه 
 الحمره عندى

 عقبال مااروح اشقطها جامده بنت االي

راح حمزه ناحيه ليلة وحاول يحط ايده علي ضهرها لكنها بعدت عنه 
 ومسحت دموعها وطلعت تجرى مش عارفه تروح فين

 لقت حمزه بيجرى وراها وركب عربيه حمره ركبت ليلة تاكسي

 يستا ابعد بسرعه عن العربيه الحمرا دى والنبي انا خايفهوالنبي  …ليلة 

 متقلقيش ي هانم …السائق 

 في ظرف ربع ساعه زهقوا وبعدوا عنهم

 هايا فندم اوصلك فين …السائق 

 عيطت ليلة اكتر وحكت للسواق انها معهاش فلوس



 نعم ياروح امك انتي ريكالم يابت …السواق

ا بس ماقالتش انها مش عذراء وال عيطت ليلة اكتر وحكت للسواق حكايته
 حكيتله عن اغتصاب احمد ليها

 ابتسم السواق وحك لحيته باايده وضحكلها

 انا اسمي الحج اسماعيل …السواق 

 ومن هنا ورايح انتي هاتبقي بنتي بس بشرط

 موافقه عليه …ليلة 

هاتشتغلي وهاخد الي وراكي والي قداكك وهااديكي هدمه  …اسماعيل 
 مش هااجوعك نضيفه واكله

 المهم تكون شريفه…ليلة 

 كله اال الشرف ومالو ي بت كله اال الشرف …اسماعيل 

 روح اسماعيل وليله البيت الي في شبرا

 البيت مكون من اوضتين وصاله ومطبخ وحمام

 اسماعيل كان متجوز دريه ومخلف منها عيلين صغيرين سامح وسندس

 في شقه اسماعيل

 ت جيت ي سبعياتكلمت دريه بعجرفه .. ان

 جبت الطلبات الي قولتلك عليها

 دخل اسماعيل ليلة في ايده

 شهقتله دريه واتوسطت دراعها خصرها



 نعععععم نعععععم ي ادلعدى مين دى كمان

 اي ي وليه انتي هاتفرشيلي الماليه هنا وال اااي …اسماعيل 

 . ومفرش العروسه كمان لو حبيت…دريه 

 خك حاجه مين دىانت اتجننت ياراجل وال جرى لم

 خشي ي ليلة االول وحضريلها اكل البت ماكلتش …اسماعيل 

 مين دى واال قسما باهلل اصورلك قتيل هناا. …دريه 

 اخد اسماعيل دريه علي جمب واتكلموا بصوت واطي

بعد شويه جت. دريه دخلت اوضتها جابت هدوم لليلة عشان تلبسها ودخلتها 
 الحمام

تقلع لقت دريه بتخبط ودخلت عليها الحمام وقفلت دخلت ليله الحمام ولسه ها
 الباب عليهم

 اي في اي …ليلة بخوف 

 اقلعي هاانضفك …دريه بقرف 

 اي اقلع دى مستحيل طبعا اطلعي وانا هااتصرف …ليلة خافت من دريه 

 طيب هااحضرلك الطفح …دريه 

 خرجت دريه وسابت ليلة بتعيط في الحمام

………………………………… 

 في شقه سلوى

 ان احمد رايح جاي زى المجنونك



 هاتكون راحت فين

 راحت فين

 سلوى .. مش عملت عملتك وكسرتها اهي طفشت بقب عايز اي

 . عايزها هي…احمد 

 وانا مش هااخليك تتجوز واحده غلطت معاها …سلوى

 احمد .. ومين قال جواز هانستفيد منها

 كدا يبقي الزم ندور عليها …سلوى

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

خرجت ليله من الحمام هي البسه عبايه دريه السودا وقعدت علي الطبليه 
 وطبق الفول قدامها كلته كله النها كانت جعانه اووى

 دريه عملت شاي لليلة وعطيتهولها

 . بصي بقي انا جوزى فطمني علي كل حاجه…دريه اتكلمت 

يكي مني طبق الفول انتي هاتشتغلي هنا والفلوس الي هاتاخديه بتاعتنا ول
 وكوبايه الشاي وتنامي جوا مع العيال

 شهور حته لحمه وكدا عدانا العيب وازح ٣وابسطي هااكلك كل 

 موافقه ي بنت الناس

 موافقه …ليله باانكسار 

 بس هاتشغلوني اي انا لسه طالبه

 هاتتحل المهم خشي نامي جمب سندس جوه …اسماعيل 



 قامت ليلة ونامت بالفعل

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

 في اوضه عوض وعنيات

 عوض .. اعقلي ي ريهام موافقه علي اي ي بنتي انتي هاتكوني زوجه تانيه

اسكت بقي عين العقل ي بنتي انا رايحه اقول للست هانم الكبيره  …عنيات 
 انك وافقتي

جرت عنيات للست جميله عشان تقولها الخبر بسرعه قبل ماعوض يقنع 
 العكسريهام ب

 ي خساره تعبي عليكي…عوض 

 صدقني كدا احسن…ريهام باست ايده واتكلمت 

دخلت ريهام اوضتها وهي طايره من الفرحه اخيراااا هاتتجوز جاسم وحلم 
 حياتها هايتحقق

 .………………اقتباس من الحلقه القادمه

 قبلها بعنف وهو يشق فستانها

 حرام عليك …ليلة 

 انتي مراتي …جاسم 

 امل. انا ح…ليلة

 ياترى ليلة حامل من مييييييين

 تحمل بالحقن المجهرى غير كدا ال .



…………………… 

 دا اخر كالم ي ريهام …عوض 

 . ايوا ي بابا اخر كالم…ريهام

 انا موافقه

 . لووووووولي لوووووولي…عنيات زرغطت بعلو صوتها 

 دا عين العقل اخدت عنيات ريهام في حضنها وباستها واتكلمت

 غ الهانم بالموافقهانا رايحه ابل

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 في اوضه جميله

…………………… 

 كانت جميله بتفكر في ريهام وهل هاتوافق وال الء

 لقت الباب بيخبط

 . ادخل…جميله 

 دخلت عنيات االوضه بفرحه واتكلمت ريهام وافقت ي هانم

 متاكده …جميله

 اندى هاتطير من الفرحه كم …عنيات

اعملي حسابك كتب الكتاب بعد شهر وابعتيلي ريهام اوضتي  ……جميله
 عايزاها



 حاضر ي هانم ……عنيات

خرجت عنيات من االوضه وهي بتفكر في بنتها الي هاتطلعهم من الفقر 
 وهايبقوا اصحاب القصر

 بعد عشر دقايق

 في اوضه جميله

 دخلت ريهام االوضه

 تعالي ي ريهام هنا عاوزاكي …جميله 

 نعم …هام ري

 .. انتي عارفه انك مولوده هنا علي ايدى…جميله

 .ايوا ماما حكيتلي…ريهام 

 . مش هااخبي عليكي وهاقولك كل حاجه…جميله

 انا عاوزه حفيد منك او من غيرك

بس لما شوفتك وشوفت الحب في عيونك بقيت عوزاكي مرات ابني 
 وهاساعدك تخطفي قلبه ويكون ليكي

 . بجد…ريهام بفرحه

 ..يعني بتحبيه…لهجمي

 اوي اوي ي ست هانم…ريهام 

 اي ست هانم دى اسمي ماما جميله …جميله

 . ي ماما جميله…ريهام



 طب يال تعالي معايا انا الحظت انك عندك عبايات سودا كالسين…جميله 

 دول عيابات ماما …ريهام بااحراج 

 . عنيات دايما بخيله مع انها بتقبض كتير مش شويه…جميله

 يدوب عشان دوا بابا .…ريهام

 . احال حاجه فيكي انك قنوعه يال تعالي معايا…جميله

 اخدت جميله ريهام المول

…………………….. 

قعد جميله وريهام يلفوا علي المحالت واشترت لريهام بناطيل جينز 
وبلوزات كتيره وقمصان نوم وفساتين واحذيه ومالبس داخليه وجهزتها 

 بلبس كتير اوووى

 اي الهدوم دى كلها. هللا …ريهام 

 …جميله

 عشان تعرفي تغلبي عدوتك الزم تتجهزي صح

 اخدت جميله ريهام لصالون التجميل

سنه شعرها كيرلي احمر وعيونها خضرا وبشرتها  ١٩ريهام بنوته عندها 
 بيضا جميله لكن قله االهتمام كانت دفناها بالحيا

 لبست ريهام بنطلون ابيض قصير وبلوزه خضرا

 ميله بشكلها الجديدوخرجت علي ج

 جميله وقفت مزهوله من جمال ريهااام وقد اي كانت جميله



 . اهو كدا يبدا الشغل…جميله

 ريهام حضنت جميله

 . انا مش عارفه اشكرك ازاى انتي خلتيني جميله اووى…ريهام

 ..انتي الي قمر ي مرات ابني…جميله

 روحت جميله وريهام القصر

 احي وغيري هدومكروحي ي ريهام اوضتك ارت …جميله

 . حاضر ي ماما جميله…ريهام

 راحت جميله اوضه زينب

 في اوضه زينب

 دخلت جميله اوضه زينب الي كانت نايمه علي السرير

 اااي مفيش تخبيط قبل ماتدخلي …زينب بتتاوب 

 جميله.. ماهو بردو مفيش نوم لحد اربعه العصر هي البعيده جاموسه

 تعبانه طول الليل ي حماتي …زينب

 .. ليه شغاله في ساقيه ي روح حماتك…جميله

 عايزه اي ي حماتي …زينب 

.. انا وانتي من زمان كارهين بعض من لما ابني اتجوزك وبقي …جميله
بيصرف علي عيلتك وانا كارهاكي وياريتك طلعتي ناصحه وعرفتي تجبيله 

 حته عيل

 .. انتي بتعايرني…زينب



 السرير واتكلمت ابتسمت جميله وقربت من زينب وقعدت علي

 ال انا بعقلك عشان الي جاي هاتوافقي وانتي حاطه الجذمه في بوقك

 . اي هو الي جاي…زينب

 . جاسم هايتجوز…جميله

 قامت زينب من علي السرير واتخصرت باايديها

 نعععععم نعععععم مين دا الي هايتجوز ان شاء هللا

 اسمعي كويس ي عقربه انتي

د بتضربها علي وشها وقعت من طولها علي كانت هاتتكلم لكنها لقت اي
 السرير

. كويس انك جيت وسمعت بودنك احترامها ليا عموما …جميله باابتسامه 
 اما هااسيبك ياابني

 تأديب مراتك عليك

 خرجت جميله من االوضه وسابت جاسم وزينب

 . بتضربني…زينب 

ن تعمدت زينب تبين جزء من صدرها ورجليها وهي بتتكلم لكن جاسم كا
 صارم معاها واتكلم بزعيق

 انتي ازاااى تهيني امي

 انتي ناسيه نفسك وال اااي

 . ولما هي هانتني باني مبخلفش وانك بتصرف علي اهلي…زينب



. ماانتي فعال مبتخلفيش وانا بصرف علي اهلك غلطت في اي …جاسم 
 بردو

 طب طلقني …زينب 

 لما انت شايفني كدا طلقني

حي المي وتتاسفيلها علي الي قولتيه واحمدى . زي العاقله هاترو…جاسم 
 ربنا اني ماسك اعصابي واكتفيت بالقلم وبس

 وبعدين اتكلم بنرفزه وعصبيه

 انتي سامعه !!!!!!!!!

 خرج جاسم من االوضه غضبان ونزل تحت مش شايف الي قدامه

 في اوضه زينب

 خرجت زينب تليفونها وحكت المها الي حصل كله بالحرف الواحد

متخربيش علي نفسك ي بت بطني هاوديهم وطاطي واتسهوكي لحد  .…االم
 ماتتمكني

 دا عايزني اروح اتاسفلها …زينب 

 وبوسي ايديها كمان بدل ماتترمي في الشارع واحنا كمان معاكي …االم 

وبعدين فيها اي اما يقولك بصرف علي اهلك ماهو بيصرف علينا وال انتي 
جنيه في  ٥٠٠في المستشفي ب  عايزه تتطلقي وترجعي تشتغلي ممرضه

 الشهر ااي وحشك الشقي والمرمطه

 الال انا هاروح اتاسفلها ……زينب



راحت زينب لبست فستان قصير اسود كان باين صدرها ورجليها بطريقه 
 مستفزه وحطت ميك اب وراحت الوضه جميله

&_____________________________& 

 كان جاسم عطشان ودخل المطبخ يشرب

يشرب لحد ماشاف ريهام داخله عليه وهي البسه فستان ابيض قصير وكان ب
 وقد اي كانت جميله

 وقعت كوبايه الميه من ايد جاسم

 اتخضت ريهام عليه وقربت منه

 انت كويس …ريهام

 هه…جاسم

 ريهام بخوف بدات تشوفه ومسكت ايده وبعدته عن االزاز

 انت كويس …ريهام 

 انتي مين …جاسم 

 قلب جاسم االرض ريهام بضحكه وقعت

 . انا ريهام ي جاسم بيه انت مش عارفني…ريهام

 جاسم وقع عليه جردل ميه سقعه

 . ام كلسون…جاسم

 . هللا هللا اي دا بقي…ريهام بعبوس 

 خالص خالص بس انتي قمر ي صغنن …جاسم بضحكه عاليه 



 انا كبيره …ريهام

 جاسم .. كام ي صغننن

 سنه وكام شهر ١٩. …ريهام

 صغنن لسه …جاسم

قعدت ريهام تضحك جاسم شويه قد ااي كان حزين ومهموم النهارده اول 
 مره يمد ايده علي زينب بس هي الي استفزته

 في شقه سلوى

 دخل احمد غضبان

 خير مالك …سلوى 

 . مش القيها دورت في كل حته في الشوارع والمستشفيات واالقسام…احمد

 . دور في بيوت الدعاره هاتالقيها…سلوى 

 د بغضب مسك سلوى من شعرهااحم

 مش هااسمح لحد انو يلمسها

 دى ملكي

 ملكي انا وبس

&________________________________& 

 في شقه اسماعيل

 دخل اسماعيل الشقه لقي ليلة قاعده بتاكل فول مع سندس وبتاكلها باايديها



 . لقيتلك شغل يابت المحظوظه…اسماعيل 

 بجد …ليلة 

 ااي

تلك مركز تخديم وهايبعتوكي لناس عليوى اوووى عشان .. كلم…اسماعيل 
 تشتغلي عندهم

 امته …ليلة

 .. بكرا…اسماعيل 

&__________________________& 

 في اوضه جميله

 دخلت زينب االوضه بتتمايل بفسها ماشيه بتتمخطر

 سورى ي جميله هانم …زينب

 وكانت ماشيه لكن جميله نادت عليها

 بعد شهر. كتب كتاب جاسم …جميله

 انتي بتقولي ااااي…زينب 

 وبدات تكسر في الحاجه الي موجوده في االوضه

 وتصوت وتزعق

&______________________& 

 



  

 

  

 

 كان جاسم في المطبخ وسمع صوت تكسير وزعيق زينب

 جرى لفوق اوضه جميله ودخل االوضه لقي زينب بتزعق وتصرخ

 انت هاتتجوز عليا

 . زينب اهدى…جاسم 

 ازاى اهدى انت هاتتجوز عليا …زينب

 . اه…جاسم

 .. فهمها ي جاسم…جميله

.. هاتجوز عشان اخلف واول مايجي البيبي هانديها قرشين ونربي …جاسم
 الولد وهايتكتب بااسمك

 موافقه بس بشرط …زينب 

 . اي هو…جاسم

 تحمل بالحقن المجهرى غير كدا ال ……زينب

 يعني متلمسهاش

 .. موافق…جاسم



 اما نشوف …رهاجميله في س

________________________________& 

 بالليل ١٢الساعه 

 …في البار 

 كان هشام بيشرب كحول ومش عاطي اهميه للبنات الي بترقص حواليه

 طلع تليفونه وكلم جاسم

.. بقولك اااي صاحبك شرب علي االخر ومش قادر اقوم تعاال …هشام
 خودني

 . عادتك وال هاتشتريها جايلك…جاسم

 فل جاسم الفون مع هشامق

 بعد ساعه

 وصل جاسم البار واخد هشان وصله البيت

هشام كان وحداني اهله كلهم ماتوا وكان بيعتبر جاسم كل حياته هما اصدقاء 
 وبيحبوا بعض من وهما صغيرين عمرهم مااتخانقوا ابدا

 قعد هشام وبدا يضحك ضحك هيسترى

 شرب جاسم مع هشام وبدا يضحك هو كمان

 سم من شقه هشام وراح القصر بتاعهخرج جا

&___________________________& 

 



  

 

  

 

 كانتريهام البسه قميص نوم اسود طويل

 وراحت تشرب ميه هووووب اتخبطت في جاسم كانت هاتقع فحضنها جاسم

 انتي حلوه اوووي …جاسم 

 بدا جاسم يقرب من ريهام وباسها بوسه طويله

 الي فوقه بعدت ريهام عنه وضربته بالقلم

&_______________________________& 

كانت جميله شايفه الي بيحصل قدامها ازاى ريهام ضربته بالقلم وجرت 
 علي اوضتها

 جاسم بغضب بص الثر ريهام

 ازاى حته عيله زى دى تضربه بالقلم

 . جحيمك علي االرض ابتدا ي ريهام…جاسم 

&________________________________& 

 تالياليوم ال

…………… 



 اخد اسماعيل ليلة لشقه هشام عشام تشتغل خدامه هناك

 خرج هشام وهو البس شورت ابيض ونسي يلبس قميص

 . انتوا مين…هشام 

 ليلة بصت لالرض

 .. احنا الي بعتونا ليك مركز التخديم…اسماعيل

 اه …هشام 

 ادخلي

&____________________________& 

 

 

 

 في غرفه زينب

ايل بخصرها قدام جوزها بقميصها المفتوح لكن جاسم كان كانت زينب تتم
 مشغول ازاى ينتقم من القلم الي ريهام عطتهوله

 والقي الفكره

&______________________________& 

 كانت ريهام بتحط الفطار علي السفر

 مسك جاسم ايد ريهام واتكلم



 ………………تتجوزيني 

 الفصل الذي وصلت إلى هذه الصفحة لقراءته


