
 1رواية دار االيتام الفصل األول 

 في صباح يوم غريب

 صحيت تمارا وزهره على صوت صراخ عشق

 تمارا... عشق عشق قومي

 زهره.. هزتها بعنف عشان تصحي عشق قومي

 عشق صحيت وعلى وشها حبات عرق اشهد ان ال إله إال هللا

 ايه. تمارا... هللا يخربيتك ياشيخه كل يوم تصحينا على الرعب ده ايه في

 عشق كابوس ياتمارا كويس أنكم صحتوني.

 تمارا هللا يخربيت تمارا عاليوم اللي شافتك فيه تمارا يابنتي انا هقطع الخلف بسببك قريب.

 زهره.حلمتي بأيه ياعشق.

يد حلم زي تمارا...ال والنبي بالش تقول احسن دي احالمها مبتقعش االرض بالش احسن يتفسر انتي مش شايفه شكلها عامل ازاي اك

 وشها.

 زهره. ضحكت طب ياريت يكون زي وشها دي عشق قمر.

 عشق..لتمار ماشي ياكلبه البحر لوال ان الكابوس مأثر عليا كنت روقتك بس انا مش فيقالك.

 تمارا.حلمتي بأيه يا اخرت صبري.

 وكالب بتجري ورانا.عشق..وهللا ما عارفه حلم غريب وملغبط وطول الحلم بجري وخايفه ومش القيه مكان اروحله 

 تمارا.. قطعت كالمها ورانا ايه يعني احنا معاكي

 مش بقولك يازهره انها بومه خدتينا معاكي ليه يابعيده

 عشق انتو الزقين في حياتي اصال انا بروح مكان من غيركم

 قولكتمارا هللا يرضي عنك لما تروحي بعد كده في اي مكان خدينا بس اي حلم سبينا ياستي انا اللي ب

 زهره.سيبك منها كملي

عشق.انا مش فاكره الحلم بس طول الحلم احنا التالته بنجري وخايفين وأبله حنان واقفه مكشره وماسكه في ايدها حبل زي بتاع المشنقه 

 وواقفه بيه عالباب بتاع الدار عشان مندخلش وفنفس الوقت خايفين نمشي عشان الكالب

 االخس فالحلم وماسكه حبل مشنقه وكالب ال كده بان خالص صباحك الفل تمار...اللهم صلي عالنبي حنان بوز

 عشق.. ربنا يستر

 فاللحظه دي خبط الباب.

 عشق..ادخل



 دخلت داده من اللي بيشتغلوا فالدار.

 فاطمه.. صباح الخير يابنات.

 البنات...صباح الخير يامس فاطمه.

 فاطمه..ابله حنان عيزاكم فالمكتب

 بصوا البنات لبعض

 شق..بارتباك في حاجهع

 فاطمه.. معنديش خبر هي قالت انها عيزاكم

 عشق...طيب هنغير ونيجي

 والفطار كمان ساعه.8فاطمه.. طيب بسرعه عشان الساعه الوقت 

 تمارا..ماشي يامس فاطمه.

 خرجت فاطمه وسابتهم.

 تمارا..استر يارب كده بانت يا بومه

 عشق..تفتكروا عيزانا ليه.

 مش خير هي دي يجي من وراها خير ابداتمارا..هو عموما 

 زهره..انا خايفه

 تمارا..مين دي يابت اللي تخوفك وانا موجوده هتعمل ايه يعني طب خليها كده تيجي جنبك وهللا اموتها.

 عشق..الطيب احسن تعالوا يال نغير ونصلي ركعتين الصبح ونروحلها.

 زهره... يال واهو بالمره ندعي..

 وصلوا فرضهم خرجوا وراحوا على مكتب حنان.غيروا البنات لبسهم 

 بعد دقايق وصلو ادام باب المكتب.

 عشق. وقفت عشان تخبط لكن متردده.

 زهره...والنبي ماتخبطي حاسه ان في مصيبه فاصله بينا وبين الباب ده.

 تمارا..اوعي كده انتي وهي هي موته وال اكتر خبطت تمارا

 جالهم صوت حنان من جوه ادخل

 ارا الباب ودخلوافتحت تم

 صباح الخير يا ابله حنان.



 حنان..وهي باصه في الورق والبسه نضارتها من غير ما تبصلهم صباح الخير وشاورتلهم بأيدها أعدوا

 اعدو البنات عالكنبه اللي فالمكتب ادامها..

 رفعت. حنان عينها ليهم وعدلت النضاره بصباعها.

 ان حضرتك عيزانا. عشق. خير يا ابله حنان.. مس فاطمه قالت

 حنان..ايوه عندي ليكم خبر

 بصوا البنات لبعض.

 تمارا..خير يا ابله حنان.

 حنان...اخر االسبوع جايلنا كذا طفل جداد اتسلموا للقسم امبارح طبعا بيخلصو اجراءاتهم وطبعا انتو عارفين بيتحولو علي دار مؤقته لحد

عن اختافئهم او خطفهم وبعدها بيجوا عندنا وهما خالص اتأكدو انهم ملهمش اهل وال  ما يتأكدو فالقسم ان ملهمش اهل وال في حد مبلغ

 حتى حد مبلغ عنهم زيكم كده يعني

 تمارا وعشق بصولها بغضب وزهره عينها اتملت دموع

 سخريه.سنهم من خمس لسبع سنين و بنت مولوده كانت في كيس زباله بنت حرام يعني ابتسمت ب 4حنان..المهم هما خمس بنات 

 اما عشق فاللحظه دي كانت هتنهار مسكت نفسها عشان متبينش ضعفها ادامها.

 

  

 تمارا.. بجمود...ايوه مفهمناش يعني ده خبر يخصنا احنا في ايه..

 

  

 حنان..يخصكم انكم عارفين ان الدار مليانه ولالسف معندناش مكان يقدر ياخدهم غير االوضه بتاعتكم.

 وح انهي اوضه.عشق..ايوه يعني احنا نر

 حنان..ال ماهو مفيش ليكم مكان معانا لالسف.

 تمارا...بغضب بسيط يعني ايه مش فاهمه ايه هنام فالطرقه اللي بين االوض.

حنان.. وطي صوتك يابت انتي انتوا خالص ملكوش مكان فالدار معانا وخالل ساعه الزم تخرجوا من هنا انتوا كبرتوا خالص كلها 

 سنه وهتبقو مسؤولين عن نفسكم خالص منتوش قٌصر.21حده فيكم هتم شهور بسيطه وكل وا

سنه هي حره ولو معندهاش مكان تروحه 21عشق...بس اللي اعرفه يا ابله حنان ان المفروض ان اي بنت تحب تخرج وقت ماتتم 

 بتطوع للخدمه فالدار.

قه خالص بأنكم تخرجوا من الدار عشان نقدر نبلغ الدار التانيه اننا حنان...وهللا المفروض ده انا اللي اقوله مش انتي وبعدين انا جبت مواف

جاهزيين الستالم االطفال وانتوا هنا اكبر تالته مظنش ينفع نمشي حد غيركم واحمدوا ربنا ان انهرده اول يوم في اجازه نصف 

 السنه..يعني ادامكم حوالي اسبوعين تالته تدبروا حالكم لحد الترم التاني مايبدأ.



 مارا.. هو القرار ده جه فجأهت

 حنان..ال بقاله حوالي اسبوع بس انا مرضتش اشغلكم عشان االمتحانات قولت مع اول يوم اجازه افرحكم بالخبر

 تمارا...بتريقه ال فيكي الخير وهللا.

 حنان..اتعدلي ياتمارا بدل ما اقلب عالوش التاني.

انتي عارفه انتي بتقولي ايه انتي عيزانا نخرج من الدار وتقولي خبر حلو طب  تمارا...بصوت مرتفع قامت وقفت هو ايه اللي اتعدل

 نخرج نروح فين انتي عارفه اننا ملناش حد هو عادي كده اللي يكبر يترمي فالشارع ويبات عاالرصفه.

 حنان..خبطت عالمكتب بغضب وطي صوتك والزمي ادبك.

 بناتك جايه في يوم وليله تقوليلنا ملكوش مكان والزم نمشي انتي معندكيش قلب تمارا...انتي خليتي فيها ادب طب يا شيخه اعتبرينا

 حنان..كلمه تانيه وهتشوفي انا ممكن اعمل فيكي ايه.

عشق...هو انتي ازاي كده ليه بتكرهينا بالشكل ده طول عمرك بتسممينا بكالمك ومفيش في بوئك غير والد حرام والد حرام هو احنا 

حرام. بس اقولك حاجه انا مش مضايقه منك إذا كان ابويا وامي محنوش عليا ورموني فالشارع انتي هيبقى في فقلبك اخترنا نبقي والد 

 رحمه.

حنان..انا سكتلكم كتير ومعنديش وقت ليكم ادامكم ساعه بالكتير تكونو طلعتو فضيتو االوضه عشان الدادات يطلعو ينضفوها ويجهزوها 

 لالطفال الجديده

 

  

 بقوه ساعه مش هتنفع استحملينا شويه ساعتين ونكون خلصنا عشان نلم كتبنا وكل حاجتناتمارا...

 

  

ونص عشره ونص تكونو علي باب الدار واه صحيح ده ظرف لكل بنت فيكم دي تبرعات 8حنان.. ماشي ياست تمارا الساعه الوقت 

فاده مبلغ بسيط لكل واحده فيكم الفين جنيه يعني تقدروا تسندو  جات اول امبارح عشان الدراسه وبما انكم مش هتكونو معانا الترم الجاي

 بيهم نفسكم لحد ما تالقو مكان يلمكم.. عشان بس تعرفو ان قلبي طيب

 عشق.. بغضب مش عايزين حاجه شكرا كتر خيرك.

 حنان.. براحتكم وقبل ما ترجع ايدها كانت تمارا شدتهم منها

 تمارا..هاتي الفلوس.

 ي صاحبتكحنان...جدعه مش ز

 عشق.. يال يا بنات..

 زهره.. اخيرا اتكلمت استنوا احنا هنروح فين يا ابله حنان طيب ادينا فرصه كام يوم

 حنان... انا مش فاضيه للكالم الفارغ ده يارب نخلص



 سحبتها تمار وعشق من ايدها وخرجو راحوا على اوضتهم

 وضتهم دخلوا وقفلوا البابفضلت عشق وتمارا ماشيين بكل قوه وثبات...لحد ما وصلو ا

 وفاللحظه دي انهارت عشق وتمارا وزهره

 خدتهم عشق في حضنها

وبعد فتره بسيطه بعد ما خرجوا كل شحنه الحزن والغضب خرجتهم عشق براحه من حضنها يال بنات مفيش وقت حضروا شنطكم 

 بسرعه

حنا قضينا فالمكان ده عشرين سنه والدراسه كانت مدارس تمارا..استني بس ياعشق هنروح فين احنا ملناش حد منعرفش مخلوق بره ا

 تابعه للدار ويعتبر لما خرجنا شويه كان فالجامعه ومكناش بنروح ديما ومش بنحتك بأي حد احنا حتي مفيش اوضه تلمنا

ناش ذنب فيها عمرنا مأذينا عشق..بثبات اللي ليه رب مبيغلبش يا تمارا واحنا عمرنا ماعملنا حاجه وحشه وحياتنا اللي اتفرضت علينا مل

حد اكيد ربنا مش هيتخلي عننا مش يمكن ربنا مخبيلنا حاجه احسن وبعدين هيحصل ايه اوحش من اللي حصلنا طول حياتنا أهل رمونا 

 مديره بتعذب وتضرب وتكرهنا من غير سبب بنسمع اسوء الكالم هيحصل ايه اكتر من كده

 ل هنا كنا بنام في مكان حتى لو كان بيحصل فينا ايه بس فاالخر بنتلم في اوضه مع بعضزهره.. هيحصل اننا هننام عالرصيف عاالق

 عشق..ماهو احنا هنفضل مع بعض سواء هنا او بره وهنام فين دي بقى بعد ما نخرج ربنا هيدلنا صدقوني

 ا حضروا شنطكم بسرعهعشق...اللي بيسيبها علي ربنا عمره ما بيتخذل يا تمارا وانا ثقتي فاهلل كبيره...يال قومو

 تمارا..طيب خدي انتي وهي كل واحده فيكم الظرف بتاعها

 عشق..بغضب انتي خدتيهم منها ليه

تمارا..كنتي عيزاني اعمل ايه أينعم انا مش عايزه حاجه من وشها بس عاالقل يكون معانا حاجه نصرف منها االيام الجايه وده مبلغ 

ف جنيه مش كفايه ان مفيش مكان ده يمكن تكون المره الوحيده اللي عملت فيها خير وكملت اال6هينفعنا كل واحده الفين يعني دول 

 بضحك وهللا تالقيها مش في وعيها اخلصو بسرعه احسن تفتكر وترجع في كالمها

 زهره.. مسحت دموعها تمارا عندها حق اكيد الفلوس هنحتاجها

 ميش تاني ولو حبيتي تحلمي متاخدنيش انا والبت الغلبانه دي معاكيتمارا..يال خدو الفلوس وابوس راسك ياعشق حاولي متحل

 عشق..بضحك مش هنام تاني ياستي خلي الفلوس معاكي

 تمارا..ال كل واحده تاخد الظرف وتشيله عشان لو حاجه وقعت وال ضاعت يبقي مش كلهم مع بعض

الشنط وبعد وقت مر كانوا جهزوا شنطهم وقفوا على عشق..تمام خدت منها الظرف وخدت زهره هي كمان الظرف وابتدوا يحضروا 

 باب االوضه يبصو عليها بحزن االوضه اللي فيها ذكرياتهم كلها...

 وخرجوا كانت حنان واقفلهم تحت ومعاها دادات ومس فاطمه وقفوا الدادات ودعوهم وهما بيعيطوا محدش يقدر يتكلم مع حنان الظالمه

 ها البنات بكرهه سلموا على الجميع وخرجوا قفلت حنان وراهم البابحنان بخبث..هتوحشونا يابنات بصول

 وقفو على الطريق

 تمارا...هنروح فين



 زهره..باصه وساكته

 عشق..مركزه في الطريق وباصه على العربيات وهي ماشيه بسرعه عنيها بتبص شمال ويمين وقفت تاكسي وقالتله.

بكل هيبه وخطوات ثابته دخل الشركه قام الموظفين بأحترام يلقوا عليه تحيه الصباح في مكان تاني وصل ليل الشركه ركن عربيته ونزل 

 وسط انبهار واعجاب وحقد وحسد.

 اما ليل فاكمل طريقه بكل غرور وثبات وهيبه إلى ان وصل مكتبه

التنفيذي ان في إجتماع بعد نص مسك ليل تليفون مكتبه شاهي ابعتيلي القهوه بتاعتي وبلغي مستر ادم ومستر جاسر ومستر نوح والمدير 

 ساعه

 شاهي ..تمام يا افندم حاال بس مستر ادم ومستر نوح موصلوش

 ليل..طيب اقفلي وانا هشوفهم

 قفل معاها ليل وكلم ادم.

 أدم...ايوه يابوص

 ليل...انت فين.

 ادم...انا تحت بركن العربيه

 ليل...مش مالحظ انك متأخر انت والزفت نوح

 ني على فكره عربيته عطلت وجبته معايا اهوأدم..هو اللي مأخر

 ليل..طيب تعالولي عالمكتب وهاتو جاسر معاكم.

 ادم..تمام.

 قفل ليل...وثواني وخبطت شاهي السكرتيره حطت القهوه وخرجت من غير اي كالم.

 دقايق بسيطه كان الشباب بيخبطوا ودخلوا

 جاسر..صباحو يابوص

 يانوح. ليل.صباح الخير بص لنوح عربيتك مالها

 نوح...معرفش وهللا مش راضيه تدور واتصلت بالتوكيل

 ليل..دي لسه بعد بكره هتكمل شهر هي لحقت

 نوح...وهللا ما اعرف مالها تقريبا كده مش حباني

 ادم..وهللا بتفهم العربيه دي وهو في حد بيطيقك

 نوح...شكرا ياذوق

 جاسر....مالك يا ليل شكلك مش فايق



 لى وشه مش عارف مصدع ومش فالمودليل..وهو بيمرر كفه ع

 نوح..بغمزه السهره شكلها كانت جامده

 ليل... إتلم ياال.

 نوح...حط ايده على بوئه

 ليل....مهره منكده عليا كمان

 جاسر..ليه مالها

 ليل... مش عارف مش راضيه تاكل بقالها يومين قلقان عليها النها قربت تولد.

 جاسر..وفين الدكتور

بيفهمش بيحاول يقنعني انه عادي عشان قربت تولد ميبقاش ليها نفس لالكل وانا مش عارف الن هي اول مره هتولد ليل..موجود بس م

 مش عارف ده بيحصل وال ال.

 نوح.مش فاهم محسسني ليه انها مراتك

 ليل.انت بتقول فيها وهللا لو مراتي مكنت هبقي قلقان كده بس دي مهره ياال

 الك كده.ادم...ياعم هي اكيد زي ما ق

 ليل..هنشوف المهم عندنا اجتماع بعد عشر دقايق عايز ورق المناقصتين اللي ماسكهم يا ادم انت وجاسر

 جاسر..انا جاهز ادم..وانا كمان

 ليل..تمام يال روحو حضروهم ونتقابل بعد عشر دقايق

 وبعد مده االجتماع خلص...مر وقت بسيط دخل ليل الوضه االجتماعات وكان الجميع في انتظاره ابتدوا االجتماع 

 ليل..مسك التليفون الو

 حاج محمد..ايوه يا ليل يا ابني

 ليل..معلش ياراجل ياطيب هتعبك معايا عايزك في اوضه االجتماعات.

 حاج محمد..تعبك راحه يا ابني حاال جاي

عايش كان ديما معاه وبيعتبره مش  حاج محمد.موظف في مجموعه السيوفي من وقت ما كانت شركه صغيره من ايام ما كان والد ليل

مجرد موظف عنده كان قريب منه جدا وكان ديما لما بيبقي مضايق يروح يأعد معاه في اي قهوه بسيطه ليل اتولد على ايده ومن يومها 

 وليل بيعتبره شخص من العيله وميقدرش يبعده عنه.

 ثواني وخبط الحاج محمد ودخل

 ليل..تعالى ياراجل ياطيب اعد

 ج محمد...خير يا ابنيالحا

ليل..خير طبعا الورق ده عايزك تاخده تروح بيه لعمي فالفرع التاني بتاع الشركه وتاخد امضته معلش هتعبك معايا وشاور على جاسر 



 معلش عشان البيه ابنه عنده معاد مع خطيبته مش هينفع يروح

 الحاج محمد.. بس كده ده انا عيوني ليك ولجاسر باشا.

 ي انت اللي باشا ياراجل ياطيب.جاسر..والنب

 الحاج..محمد طيب هقوم انا بقي عشان الحق

 ليل.. استني بس رايح فين خد دي كمان معاك وصلها لعمي

 الحاج محمد ايه الشنطه دي

 ليل..دي فيها خمسه مليون جنيه ادهملو وهو عارف الباقي.

واصالت بالمبلغ ده اخاف يتسرق مني وال يجرالي حاجه محدش ضامن الحاج محمد بتوتر طب ما بالش انا يا ليل يا ابني هركب ازاي م

 عمره.

 ليل.اوال بعد الشر عنك وفي داهيه الفلوس المهم انت ثانيا بقي هبعت معاك السواق بتاع الشركه يوصلك لحد هناك ويرجعك تاني.

 الحاج..محمد طيب يا ليل يا ابني تأمرني بأي حاجه تاني يا ابن الغالي.

سامه حنونه..االمر هلل يا راجل يا طيب عايز سالمتك لما تخلص ابقى ارجعلي تاني في ورق عايزك تقدمه بعد بكره بما ان بكره ليل بابت

 الجمعه اجازه عايز افهمك تعمل ايه عشان تروح تظبط كل حاجه قبل ما تيجي عالشركه فا الزم افهمك انهرده.

 الحاج محمد.. تمام مسافه السكه وراجع.

 محمد وراح كل واحد فيهم علي مكتبه يشوفو شغلهم خرج عم

........... 

 بعد ما وقفت عشق التاكسي وقالتله الحسين؟؟

 السواق..أركبوا

 طلبت منه عشق يفتح شنطه العربيه عشان يحطوا الشنط

 تمارا..الحسين ليه انتي عارفه حد هناك

 عشق..ال معرفش

 زهره..امال رايحين هناك ليه

انا زرته مره واحده في حياتي المسجد ده مريح جدا وبحبه اوي ومن فتره حلمت اننا روحناه مع بعض احنا  عشق..مش عارفه بس

 التالته وصراحه كده بما اننا خرجنا خالص فا ده اول مكان جه في بالي ونفسي نروحه سوا

 تمارا..انا عمري ماروحته

 زهره..وال انا

 هنعمل ايه تمارا...بس بردو مش كنا اجلناه لحد ما نشوف

 عشق...مش هنخسر حاجه تعالو نروح واهو بالمره نصلي الضهر فيه وبعد كده نشوف



 بعد مرور ساعه ونص من زحام الشوارع واشارات المرور وصلو اخيرا

 دفعوا الفلوس للسواق وخدو الشنط ونزلو.

 تمارا وزهره وعشق وقفو بره ادام المسجد بأبتسامه جميله يتأملو المسجد

 هللا المسجد جميل اوي ومريحتمارا...

 عشق..فعال مريح اوي انا جيت مره واحده بس بجد من وقتها وانا نفسي اجي تاني

 زهره.. فعال شكله والروح اللي فالمكان جميله اوي.

 عشق... طيب تعالو يال ندخل

 تمارا... الضهر اذن وخلص من شويه ياخساره لوال الزحمه كنا صلينا فيه.

 دخل نرتاح شويه ونستني العصرعشق..احنا فيها ن

 تمارا... انا خايفه بس الوقت يعدي من غير مانشوف اي مكان نأعد فيه

 عشق.. تعالو بس ندخل ونصلي و لما نخرج نحاول نشوف سمسار في المكان هنا يمكن يكون في اوضه او شقه صغيره نأجرها

 كان الجميل ده ميتهيأليش يسبوه.زهره..المكان هنا كل الشقق فيه شكلها قديمه والي ساكنين فالم

 تمارا.. فعال ياعشق البيوت القديمه دي كانت بتراب الفلوس وصحابها مش هيسبوها دي تعتبر تمليك

عشق..يا ستي اهو نجرب مش هنخسر حاجه يمكن نالقي حد عنده شقق حتى لو في مكان ابعد شويه اهو ناخدها فتره بسيطه لحد ما 

 تقدر تساعدنا. شغل حاجه ڤنظبط حالنا نشو

 تمارا...طيب يال ندخل

 دخلو البنات وكل واحده فيهم ماسكه شنطتها اتوضو وصلو ركعتين

عشق..وهي ساجده وبتدعي ودموعها نازله علي سجاد المسجد يارب اقف معانا احنا ملناش غيرك يارب تعبنا من البهدله احنا راضين 

اجه وحشه احنا ملناش ضهر انت ضهرنا وسندنا احمينا من المجهول وابعد عننا بكل حاجه في حياتنا حصلت بس يارب احمينا من اي ح

شر البني ادمين يارب احنا خرجنا وملناش ال اهل وال مكان وال بيت انت ملجأنا الوحيد يارب دبرلنا حالنا فأنت خير المدبرين بعد مرور 

 الوقت صلوا العصر.

 ش.زهره...بقولكم ايه انا جعانه اوي احنا مفطرنا

 تمارا.انا كمان جعانه

 عشق.. يال نخرج نشوف االول سمسار وبعد كده نشوف اي مكان نجيب منه اكل

 تمارا..تمام

 خرجوا البنات من المسجد

 عشق..تعالو نشوف فالقهوه اللي هناك دي اي حد من اللي شغالين نسأله اذا كان يعرف سمسار

 راحو وراها وقفو قريبين من القهوه



 وه لوسمحتعشق..لصبي القه

 صبي القهوه.أمريني يا حلوه شاي قهوه حاجه ساقعه شيشه.

 عشق....ال ال انا بس كنت عايزه اسأل حضرتك سؤال.

 صبي القهوه..اتفضلي يا ابله

 عشق..متعرفش اي سمسار هنا.

 صبي القهوه باستغراب سمسار اعرف

 عشق..طيب ممكن تقولي االقيه ازاي

 ايه يعني محل وال ايه.صبي.القهوه طب االول انتي عايزه 

 عشق.. ال محل ايه انا بدور على شقه انا وصحابي اصلنا من محافظه تانيه يعني وبندرس هنا فالقاهره فا كنا عايزين نشوف شقه.

 صبي القهوه.. بصي هو صعب تقرببا في المكان هنا مفيش شقق بس مش هنخسر حاجه هكلمه واشوفه فين يمكن تالقي.

 عشق..شكرا جدا

 حوالي عشر دقايق كان وصل السمسار.بعد 

 وبعد ما عشق سألته وفهمته انها عيزاها للسكن.

 اوض وصاله 3السمسار.بصي هو هنا صعب بس عندي شقتين في خان الخليلي هنا قريب لو تحبو تشوفوهم هما 

 في مكان ننام فيه ونذاكر فيهعشق..لو في اصغر من كده يبقي ياريت خصوصا زي ما قولت لحضرتك احنا مش محتاجين غير ان يكون 

 السمسار..تعالو بس شوفوهم يمكن يعجبوكم.

 عشق.. طيب ممكن نسيب الشنط في اي مكان بدل ما نفضل ماشيين بيهم.

 السمسار..طبعا استني.

 السمسار....بندق.بندق

 بندق... ايوه يا عم سيد.

 السمسار.. معلش خد الشنط من االنسات لحد ما افرجهم عالشقق

 . طيب تمام بس متتأخروش والنبي مش عايز كالم من صاحب القهوهبندق.

 السمسار.. مسافه السكه

 خدهم السمسار.وابتدي يفرجهم على اول شقه كانت كبيره اوي ومن بيوت زمان الواسعه

 زهره.هللا دي حلوه اوي خبطتها تمارا في كتفها

 تمارا..دي بكام يا ريس فالشهر



 ونص بس. 3السمسار.. دي ب

 تقصد350را...اللي هو ايه يعني تما

 .3500ايه يا ابله اقصد 350السمسار... 

 تمارا.. ال دي غاليه اوي

 السمسار..طب تعالو اوريكم التانيه.

 خدهم وراهم الشقه التانيه.

 وكانت تقريبا قريبه من الشقه االولي بس اقل حاجه بسيطه.

 عشق..دي بكام يا حاج سيد

 3000السمسار.. دي عامله 

 .. هو كل االسعار كده.عشق

 السمسار.. تقريبا مش هتالقي اصال اقل من كده المكان هنا غالي ده ان لقيتي هنا اصال

 تمارا.. طيب معندكش شقق تانيه حتى لو في مكان تاني.

 السمسار.. لالسف ال انا معنديش غير الشقتين دول والباقي اللي عندي محالت

 ك.عشق.. طيب شكرا لحضرتك واسفين تعبنا

 السمسار.. تعبكم راحه عموما دورو براحتكم ولو مالقتوش اكيد انتو عارفين هتالقوني ازاي

 تمارا..ماشي ياحاج شكرا

 نزلو البنات بخيبه امل وراحو خدو الشنط وفضلو يدورو ويسألو

......... 

 مرت كذا ساعه رجع عم محمد الشركه طلع لمكتب ليل خبط كان الشباب كلهم جوه

 ياعم محمد اعد ليل..تعالى

 الحاج محمد..اتفضل يا ابني الورق وامضة سراج باشا عليها

 ليل.. تمام بس دي بقى خليها معاك وبعد بكرة تطلع تقدم الورق ده فالشهر العقاري ومعاها الورقتين دول كمان وطبعا الباقي انت عارفه

 سالحاج.. محمد طبعا اتفضل دي ورقه بأمضة سراج باشا انه استلم الفلو

 ��ضحكو الشباب بصوت مرتفع ليل. مضيت عمي يجي جاسر يشوف ابوه وهو بيمضي على االستالم

 ادم..مش هتبطل ياراجل ياطيب الحركه دي انا عايز اعرف ازاي بتقدر تقنع سراج باشا.

هو عارف دماغي وده نظامنا من حاج محمد الحق حق يا ابني انا ادتله الفلوس هو بقي يدني ورقه انه استلم وبعدين اطلعو انتو بس منها 

 قبل ما انتو تتولدوا



 نوح....وهللا انت عسل ياحاج محمد ده احنا لو روحنا لعمي بفلوس وقولناله امضي هيقطعنا.

 الحاج محمد..ده انتو بقى يا نوح باشا.

 نوح...وهللا انت اللي باشا بس اقولك انت صح.

حصل اي حاجه انا هتدبس فيه وطبعا محيلتيش اقل من ربعه يادوب المبلغ اللي معايا  الحاج محمد ده حق يا ابني وده مبلغ مش بسيط ولو

 لجهاز نور.

 ليل..نور جهازها محفوظ ياراجل ياطيب هي بس تخلص دراستها ويجي العريس وكل اللي هتشاور عليه هيجي انا في مقام اخوها وال ايه

 ل يابني وطبعا انت في مقام اخوها مش انت بس كلكم وهللاالحاج محمد ودموعه في عينه ربنا يخليك ليا يارب يالي

 ادم.. هي في سنه كام صحيح الوقت ياحاج محمد

 الحاج محمد..نور الوقت في تالته جامعه بتدرس حقوق القاهره.

 ادم...ماشاء هللا ربنا يخليهالك وتفرح بيها وتبقي اكبر محاميه فالبلد

 حظه دي رن تليفونهالحاج محمد يارب يا ادم يا ابني...فالل

 الحاج.محمد..اهي بتتصل جبنا في سيره القط جه ينط. الو

 نور... الو ايه بس ياحج محمد انت فين كده..

 الحاج محمد.انا فالشركه يانور في حاجه وال ايه.

هم انا ميته من الجوع نور... في اني ميته من الجوع. وعملتلك صينتين مكرونه بشاميل انما ايه يستاهلو بوئك لو مجتش صدقني هاكل

 ومش قادره اقاوم الريحه.

 الحاج...محمد بضحك صنيتين مكرونه ليه انتي عازمه الشارع هو في غيري انا وانتي.

 نور...ال ما انت هتاكل حته صغيره وانا هقوم بالباقي متقلقش.

 الحاج..محمد بضحك يابت االكل ده بيروح فين انتي حتى رفيعه.

برب الفلق انت هتحسدني وال ايه يا سي بابا وبعدين انهرده الخميس وانت بكره اجازه يعني السهره صباحي نور.بمشاكسه قل اعوذ 

 ومتقلقش هيخلصو

 الحاج محمد..طيب ياستي يال روحي بقي وانا هاجي.

 نور...استني بس اروح فين هو سلق بيض.

 الحاج محمد..عايزه ايه تاني يا اخرت صبري..

 هرده سهره يعني افالم ومسرحيات وسهره صباحي.نور... بكره اجازه وان

 الحاج محمد. والمطلوب.

نور.... شويه حجات بسيطه تجبلنا شويه فاكهه وتعدي علي اي مقله تجبلنا شويه تسالي وشويه شبسي وشوكالتات يعني دلعنا كده مش 

 كفايه دلعتك وعملتلك صنيتين مكرونه



شان حضرتك عملتيلي صنيتين مكرونه عيزاني ادلعك واروح اجبلك فاكهه وتسالي من الحاج محمد بضحك..يعني عشان بكره اجازه وع

المقله وشويه شوكالتات وشيبسي مااجبلك السوبر ماركت احسن اقولك ماتدلعنيش تاني وانا بكره ياستي نازل الشغل انا متنازل عن 

 اجازتي ماشي يا ليل يا ابني اعمل حسابك اني جاي بكره.

 اسود انت بتتكلم ادام ليلنور... يانهار 

 الحاج محمد ايوه وفضيحتك بقت بجالجل.

 نور.. خالص ياعم مش عايزه حاجه

 الحاج محمد بضحك ماشي ياستي هجبلك كل اللي انتي عيزاه يال بقي بالش رغي

 نور.. بضحك سالم

 الحاج محمد سالم هتجنني البت دي

 ليل. بابتسامه ربنا يخليهالك ويخليك ليها يارب.

 اج محمد..طيب انا خلصت شغل هتحتاجني تاني وال اروح اناالح

 ليل.. استني عايزك يا حاج محمد وبص لنوح وادم استنوني بره ياشباب شويه

 ادم ونوح فهموا تمام بعد اذنكم

 الحاج محمد لليل..خير يا ليل يا ابني.

 طلع ليل من الخزنه ظرف اتفضل ياراجل ياطيب

 الحاج محمد ايه ده

 مبلغ بسيط كدهليل.. ده 

 الحاج محمد ..ليه كده ياليل يا ابني انت خيرك مغرقني وانا مش محتاج وهللا.

ليل... خير ايه بس ياراجل ياطيب انت مش عارف انت بالنسبالي ايه دي حاجه بسيطه عشان اي حاجه نور تحتاجها وكمل بابتسامه 

 سها فيه بدل ما تيجي تاكلنا.ڤوهاتلها كل اللي هي ن

 ج محمد ربنا يخليك ليا يا ابني يا اصيل يا ابن الغالي هروح انا بقي احسن على قولتك تيجي تاكلنا الطفسه ديضحك..حا

 ليل بضحك اتفضل ياراجل يا طيب وابعتلها سالمي

 الحاج محمد. تسلم يا ابني بعد اذنك

 خرج محمد ودخل الشباب

 ادم.. ايه مش ناوي نمشي بقى

 نوح.. احنا مش هنسهر وال ايه.

 ليل.. هنسهر يال نروح نغير بس وبعد كده نكلم جاسر يجيلنا على المكان بتاعنا.

 نوح.. قشطه يال بينا



 بليل9بعد مرور وقت طويل كانت الساعه 

 اعدو البنات على الرصيف

 تمارا .ااه مش قادره رجلي تعبتني من اللف مش قادره

 زهره.. وانا هموت مش قادره رجلي ورمت من كتر اللف

 . هنعمل ايه ياست عشق هنبات فالشارع وال ايهتمارا

عشق..بتعب انا كمان تعبت بس اديكم شايفين مش القين حاجه وكل اللي لقيناه غالي اوي ده تقريبا الشقه هتاخد نص فلوسنا في شهر 

 واحد

 تمارا..طب والعمل

 ايهزهره.. بدموع الوقت اتأخر وشويه وهنالقي الشارع هدي اكتر والناس هتقل هنعمل 

 رتمارا...منك هلل ياحنان الكلب كان هيحصل ايه لو قالتلنا وسابتنا كام يوم نخرج وندور على شقه ونرجع لحد ما نالقي مكان ونسبلها الدا

 عشق..اللي حصل حصل خالص

 زهره..ابتدت تعيط

 خدتها عشق في حضنها ممكن بالش عياط

 ت فالشارع وياعالم هيحصلنا ايهزهره... انتي حاسه بالمصيبه اللي احنا فيها احنا هنبا

 عشق.. ابتدت دموعها تنزل ان شاء هللا ربنا مش هيخذلنا ربنا كريم اوي اكيد مش هيسبنا نتبهدل فالشارع كده

تمارا..ابتدت هي كمان تعيط خدتهم عشق في حضنها ورفعت وشها للسما وهي بتعيط يارب انت عالم بحالنا الوقت مر وبقينا بليل يارب 

 من الشارع وبهدلته انت احن علينا من اي حد دلنا يارب وأقف معانا احنا ملناش حد غيركانجدنا 

 وفاللحظه دي وكأن ابواب السما اتفتحت وربنا سمع نداها

 ظهر طوق النجاه

 اسف يابنتي انا ممكن اساعدكم.

 عشق. وتمارا وزهره بفزع انتبهوا للصوت.

 عشق.. مين حضرتك

 وهللا مش قاصد اني اسمعكم بس دموعكم وكالمكم ودعاكي يابنتي خالني اقف غصب عني واسمعكمانا اسف.. سمعتكم غصب عني 

 عشق..حضرتك مين

 انا اسمي حاج محمد ولو تقبلو انكم تيجو معايا بيتي لحد ما تتصرفو انا تحت امركم.

 تمارا.. بغضب نيجي معاك فين انت فاكرنا ايه.

 بنات.عشق.. شكرا لحضرتك ومسكت شنطتها يال يا



الحاج محمد استنو يا بنات وبص لعشق انتي دعيتي ربنا واظن انه استجاب انا باجي من شغلي ديما بدري بس انهرده اتأخرت ويمكن 

يكون اللي اخرني هو ربنا عشان اشوفكم واقابلكم واساعدكم انا ساكن هنا في خان الخليلي هي شقه بسيطه بس اكيد احسن من الشارع 

 اعد فيها مع بنتي هي تقريبا نفس سنكم وعشان اطمنكم انا

 وقفو البنات واثار الدموع لسه على وشهم فضلو يبصو لبعض وهما ساكتين.

 كمل الحاج محمد اسمها نور

 مراتي متوفيه ومحيلتيش فالدنيا غيرها ورن تليفونه فاللحظه دي اهي جت عالسيره وفتح االسبيكر ورد عليها ادامهم الو

با ايه اللي اخرك كل ده وهللا ادامك خمس دقايق لو مجتش هاكل المكرونه كلها لوحدي واخلص بقى في فيلم هيبتدي نور...ايوه يا سي با

 يال عشان السهره هتحلو ياحاج محمد انا مصدقت انك بكره اجازه.

 حاج محمد خالص يانور انا داخل عالبيت

 نور..اوعي تكون نسيت الفاكه والحجات الحلوه

 ياستي منستش جبتلك كل اللي طلبتيه يانور وجايبلك كمان معايا مفجأه. حاج محمد بضحك ال

 نور... والنبي بجد ايه هي

 الحاج محمد لما اجيلك هتعرفي يال اقفلي بقى

 نور.. ماشي ياسي بابا اما نشوف اخرتها معاك

 أكدو بنفسكم.قفل الحاج محمد وبصلهم بابتسامه كلها طيبه وحنيه اطمنتو انا فتحت الخط مخصوص عشان تت

 فضلو البنات يبصو لبعض.

 عشق.. بس يعني حضرتك متعرفناش مش يمكن نسببلك اذي

 الحاج محمد.اللي بيعمل خير يابنتي عمر ما ربنا بيخذله وانتو باين عليكم انكم مش وش اذيه يال بينا بقي

 عشق بابتسامه بصت للبنات هزتلهم دماغها ورجعت بصت تاني لحاج محمد. يال بينا

شيو البنات ورا حاج محمد وكل واحده فيهم جواها توتر وقلق من الموقف لكن كان جواهم حاجه بتقولهم انه راجل غلبان وباين على م

 وشه السماحه والطيبه

 وإنه رساله من ربنا ليهم.

 بعد وقت بسيط وصلو تحت البيت

 الحاج محمد تعالو يابنات معلش البيت مش اد المقام

 العكس ده شكله مريحعشق...متقولش كده ب

 طلعو وراه كان ساكن فالدور االول

 طلع المفاتيح وفتح.

 حاج محمد يانور يانور انتي فين يابنتي.



 جه صوت نور من بعيد انا هنا يابابا فالمطبخ استنى جايه

 الحاج. محمد طب تعالي شوفي المفجأه

توصفش من بيوت زمان الجميله سقفها عالي وبحري وليها ريحه فضلو البنات يبصو للشقه على اد ماهي بسيطه بس فيها كميه راحه مت

 خاصه ريحه تعبر عن اصاله المكان والجو الشعبي الجميل بتاع زمان وفي وسط ماهما بيبصو عالبيت

نتي جت نور وهي البسه بچامه بيتي مريحه ورافعه شعرها وربطاه بأيشارب عشان ميتبهدلش والبسه مريله مطبخ وماسكه في ايدها جوا

 بتاع فرن وااليد التانيه سكينه كان شكلها يموت من الضحك.

 

  

 بنات ومعاهم شنط وقفت تنحت 3نور... خرجت من المطبخ لقت والدها واقف وجنبه 

 3نور... اتجوزت ياحاج محمد ويوم ماتتجوز تتجوز 

 كتمو البنات ضحكهم

رحومه امك هاجي الوقت واعملها ويوم ما اعملها اتجوز بنات اد الحاج محمد..اتجوزت ايه يا اخرت صبري انا متجوزتش من يوم الم

 بنتي اقول عليكي ايه كسفاني طول عمرك معلش يابنات بكره تتعودوا عليها.

 نور....بكره الموضوع شكله مطول طب ايه لسه في مرحله تعارف

 الحاج محمد..يابنتي اسكتي بقى وانا هفهمك ابلعي ريقك بس وتعالي سلمي

 ن دولنور...مي

 الحاج محمد..انا لسه هتعرف عليهم ياستي وعلى اساميهم معاكي.

 نور... كمان جايب بنات متعرفش اساميهم ال ياحاج انت بقيت خطر عاألمن الوطني

 ضربها حاج محمد على دماغها يابت اسكتي شويه

 بكره تحبوهاحاج محمد..معلش يابنات امسحوها فيا هي لسانها متبري منها بس مفيش اطيب من قلبها 

 نور...اه وهللا ده انا بلسم بس بردو انتو مين

 عشق.بضحك انتي شكلك مشكله.

 تمارا..انا اسمي تمارا

 زهره..وانا زهره

 عشق... وانا عشق.

 نور..ايه ده بجد اسمك عشق هللا حلو اوي

 عشق...انتي اللي جميله يانور

 نور... قربت من والدها وبصوت واطي بس مسموع للبنات



 يقه كوميديه ايوه ياحاج بس بردو دول مين انا صراحة ربنا مش مطمنالك.وبطر

حاج محمد يابنتي اسكتي بقى بصي ياستي انا كنت بجبلك الحاجه اللي طلبتيها وانا ماشي لقيت البنات واقفين بيتكلمو مع بعض وشكلهم 

نى اشوف حكايتهم واعرف مالهم يمكن اقدر اساعدهم ومن باين عليهم انهم تايهين وفجأه لقتهم ابتدو يعيطو وصراحه حاجه قالتلي است

 كالمهم عرفت انهم مش عارفين يروحو فين

 نور.. يعني انتو تايهين

 عشق. بأبتسامه ال يانور مش تايهين دي حكايه طويله عندك وقت تسمعيها

 س اهو تبقي حكايتكم بدل الفيلم بتاع السهره.نور... ايه ده حكايه وطويله اموت انا فالرغي اه طبعا عندي وقت خصوصا ان انهرده الخمي

 بصلها حاج محمد

 نور...ايه ده اوعو تزعلو انا بهزر وهللا

 تمارا..بابتسامه ال ياستي مش زعالنين

الحاج محمد..طيب االول يا اخرت صبري خدي البنات انا هدخل االوضه بتاعتي وانتي دخليهم االوضه بتاعتك لو حابين ياخدوا حمام 

 نهم من صباحية ربنا بره وبعد كده حضريلنا االكل عشان يبقى عيش وملح وبعد كده نبقي ناعد ونحكيواضح ا

 نور... طيب تمام يال بقي ياحاج على اوضتك واول ما نخلص نبقى ننادي عليك

 حاج محمد .ماشي يابنتي بعد اذنكم يابنات البيت بيتكم.

 دخل الحاج محمد وخدتهم نور على اوضتها

 انو محروجين.البنات ك

ننا نور... ال بقولكم ايه اللي فهمتو من بابا ان تقريبا هتأعدو معانا انهرده فانفك كده وبالش االحراج ده ده انا مصدقت االقي حد يسأل ع

 او يزورنا

 عشق...ليه محدش بيزوركم

ماما بعد ما اتجوزو جم عاالقاهره كنا بنروح نور... ال خالص ماما اتوفت وانا صغيره واصال اهل بابا وماما من محافظه تانيه وبابا و

 فاالجازات وبعد ما ماما ماتت تقريبا بنروح كل فين وفين بابا ديما مشغول عشان الشغل وانا فالجامعه مفيش وقت خالص

 ومليش اصحاب وزي مانتو شايفين مليش غير بابا

 تمارا..ربنا يخليهولك

 معاكم هدوم وال تاخدو من عندي احنا تقريبا نفس المقاس نور... طب يال بقي لو حابين تاخدو شاور انتو

 عشق..ال احنا معانا تسلمي يانور

 نور.. طب يال طلعو هدومكم وتعالو واحده واحده كده تاخد دش عشان ناكل احسن انا واقعه من الجوع

 تمارا....طب اكسبوا فيا ثواب وادخل انا االول

 ومهمنور.. طب تعالي يال لحد ما هما يظبطو هد



 طلعت تمارا بچامه نوم و االسدال بتاعها عشان تلبسه فوق الهدوم ودخلتها نور.

 وفضلو البنات واحده ورا التانيه لحد ما اخيرا خلصوا

 نور. يال ياحاج محمد االكل جاهز

 خرج والدها انا كمان جاهز ياست نور وميت من الجوع يال يابنات اتفضلو هي فين عشق صحيح

 با البنات صلو وخرجو وهي بتصلي وجايه ورانانور..بتصلي يابا

 حاج محمد ربنا يباركلكم يابنات

 خرجت عشق.

 حاج محمد تقبل هللا يابنتي

 عشق.منا ومنكم

 حاج محمد..تعالي يال يابنتي اعدي كلي

 انا مش عايز كسوف اعتبرو البيت بيتكم اينعم االكل اكيد هتالقوه بعافيه شويه بس يال هنعمل ايه بقى

 .نعم يا سي بابا تصدق انت شكلك كده هتقطع بعيشك معايا ودي اول واخر مره هعمل اكل وهسيبك تجوع بعد كدهنور.

 

  

 عشق...ربنا يخليك ياحاج محمد وطبعا تسلم ايدك يانور وهللا االكل ريحته جميله.

 

  

 زهره...اه وهللا وبصراحه انا واقعه من الجوع احنا مفطرناش

 ليه كل ده10عه نور...مفطرتوش دي السا

 تمارا.. ال ناكل االول عشان نعرف نحكي ده انتي غلبتيني يانور فالرغي

 نور... هللا هللا طب يال ناكل

ابتدو البنات ياكلوا كانو مكسوفين بس مع تهريج نور اللي حست انها تعرفهم من زمان ومع طيبه الحاج محمد ابتدو ياكلو وكانو بياكلو 

 حاجه. كأنهم بقالهم زمن مكالوش

وبعد وقت بسيط خلصو قامت نور تشيل والبنات ساعدوها عملتلهم تمارا شاي...وابتدت نور تغسل الفاكهه وتحطها في اطباق وحطت في 

 طبق لب وخدت كل حاجه جابها الحاج محمد وبقت ترص الحاجه بره عالتربيزه واعدو كلهم مع بعض.

 انك تعرف حكايتنا بعد اللي عملته معانا. عشق....بص ياحاج محمد فالبدايه كده من حقك علينا

الحاج محمد..بصي يابنتي االول كده لو مش حابه تحكي حاجه دي حاجه ترجعلك طبعا واللي عملته معاكو ده واجب واي حد في مكاني 

 كان عمل زي ماعملت ماهو استحاله يعني تنامو فالشارع



 نيا وده االهم حضرتك عملت معانا معروف هيفضل في رقبتنا لحد مانموتعشق... ال خالص معندناش مشكله اننا نعرفك حكايتنا ثا

 الحاج محمد..يابنتي متقوليش كده انا معملتش حاجه.

 عشق.. احنا كان بينا وبين النوم فالشارع خطوه وانت رحمتنا من البهدله

احنا اغلب واضعف كتير من اننا نأذي حد انا هحكيلك  فالبدايه احب اقولك اننا وهللا العظيم مفيش من ورانا اي قلق او أذى ليك او لبنتك

 حكايتنا

 انا اسمي عشق ودي تمارا ودي زهره

 منعرفش وال اسم ثنائي وال ثالثي بأختصار احنا ملناش حد وال اهل وال ام وال اب احنا جينا الدنيا لقينا نفسنا بنتربى في ملجأ لحد سن

با فتحنا عينا ملقيناش غير بعض وال حتى نعرف مين ودانا الملجأ مكنش معانا اي حاجه معين مكناش نعرف يعني ايه ماما يعني ايه با

من ريحة اهلنا عشان نقدر لما نكبر نحاول نوصلهم وكملت بدموع وزهره وتمارا دموعهم نازله بصمت..وسط تأثر واستغراب الحاج 

 ه ضعف وجينا نتيجه غلطهمحمد ونور باختصار احنا ضحيه اب وام ضحك على عقلهم الشيطان في لحظ

غلطه مقدرش يواجه االب ويحارب عشانا ونيجي راسنا مرفوعه اب مش راجل مقدرش يصلح غلطته عشان لما نيجي يبقى هو ضهرنا 

وسندنا اتخلي عننا ببساطه وشاف ان اللي عمله غلطه وبكل جبروت خالنا احنا اللي ندفع تمن غلطته طول عمرنا وغلطه ام مستهتره 

عن شرفها في لحظه ضعف لحد حبته وكانت فكراه راجل ام متعرفش ربنا متعرفش يعني ايه امومه ولقب ام ده حرام يكون ليها اتخلت 

انا اللي عرفته اني وصلت الملجأ وانا جوه كيس زباله من غير هدوم امي اتخلت عني واول ماولدتني رمتني مهانش عليها تلبسني مهانش 

دني في حضنها الول واخر مره مهنش عليها تشبعني من لبنها قبل ما ترميني مكنش عندها وقت كان كل عليها تحسسني باالمان وتاخ

همها تخلص مني اول ماتولدني وكأني عار وفضيحه بتخلص منها طيب لما انا عار وفضيحه ليه عملتي كده من االول ليه جبتيني الدنيا 

هيار انا مكنتش اتمني ابدا اتكلم كده عن امي وابويا اللي انا اصال معرفهمش انا كان وحملتيني غلطه وذنب انا مليش دعوه بيهم وكملت بان

نفسي بس اعيش احس بحبهم ويحسو بحبي كان نفسي اكون بنت طبيعيه عندي ام واب واخوات كان نفسي في حضن امي اوي كان نفسي 

عب واصحي االقي امي اعده جمبي كان نفسي اجرب اجرب احساس الدفا والحضن والبيت والعيله كان نفسي اجرب احساس اني ات

احساس اني اعمل غلطه واجري استخبي في حضن ابويا بس هما حرموني من ده وخلوني احس ان مهما يحصل حلو في حياتي هيفضل 

وياريت  عندي نقص في فقدانهم مكنتش اتمني احس اني بكرههم بس غصب عني انا مالقتش منهم حنيه عشان يالقو مني حنيه عليهم

خلصت على كده لما وصلت الدار طبعا مديره الدار هي اللي سمتنا اي طفل بيجي الدار من غير اي هويه كانت هي اللي بتسميه كانت 

ست طيبه فضلت موجوده لحد ما تمينا سبع سنين ولالسف اتوفت وسابتنا بعد ما اتعلقنا بيها بس الظاهر ان الدنيا كانت مصممه تيجي 

ن كده ومسكت الدار المديره الجديده اسمها حنان ولالسف اسمها ملوش عالقه بيها ورتنا ذل وقهر وعذاب مفيش حد فالدنيا علينا اكتر م

 يستحمله كانت بتشتمنا وبتضربنا بتعنفنا بالكالم رغم اننا كنا هاديين جدا وعمر ما حد فينا عمل تصرف يخليها تكرهنا الكره ده كله طول

ا غير كلمه بنت حرام وكأن احنا اللي اختارنا نكون كده احنا الحمدهلل طول فتره الدراسه كنا شاطريين جدا انا عمرها مفيش على لسانه

بدرس طب بيطري جامعه القاهره وتمارا وزهره في تجاره جامعه القاهره يعني احنا مش وحشين بس هي طول عمرها بتكرهنا من غير 

اب سنين عشناها معاها لحد انهرده الصبح من غير اي مقدمات قررت انها تمشينا عشان سبب وطبعا اللي بحكيه ده ميجيش ذره في عذ

احنا اكبر ناس فالدار وفي خمس اطفال رايحين الدار ومفيش مكان غير اوضتنا مدتناش فرصه نعترض ولما سألنا قالت خالص انتو 

مهم واللي حابه تخرج تخرج واللي مش حابه او مش سنه مع ان ده مش قانوني المفروض نفضل لحد مانت 21المفروض قربتو على 

عندها مكان تروحه بتطوع انها تخدم فالدار عاالقل تبقى اتطمنت ان ليها مكان تعيش فيه بس لالسف الست دي كانت واصله وتقدر تعمل 

حسنه الوحيده اللي عملتها انها ادت اي حاجه وقدرت تاخد موافقه بأنها تخرجنا وفي خالل ساعتين كنا لمينا حاجتنا ورمتنا بره الدار ال

لكل واحده فينا ظرف فيه الفين جنيه عشان نقدر نمشي نفسنا بيهم او بمعنى اصح هي خدت تبرعات على حسنا للدراسه في الترم الجاي 

لدار وحياتنا الجديده هو فرمتلنا مبلغ وخلصت مننا خرجنا ومكنش عندنا فكره ايه اللي ممكن يحصلنا كان اللي فاصل بين حياتنا القديمه فا

باب الدار خرجنا جينا عالحسين كنت دايما اشوفه في احالمي اننا بنيجي نزوره انا والبنات والني مكنتش عارفه نروح فين حبيت ان ده 

مانحاول يكون اول مكان نروحه وبعد كده ربنا يحلها وفعال عملت كده وخرجنا من المسجد فضلنا ندور على اي شقه بسيطه تلمنا لحد 

االف جنيه فالشهر واحنا كل اللي معانا 3نشوف شغل ونقدر نقف على رجلينا بس لالسف الشقق كلها غاليه جدا اقل شقه شوفناها كانت ب

 االف يعني ايجار شهرين لفينا كتير لحد ما فقدنا االمل واعدنا عالرصيف والباقي حضرتك عارفه. 6

 



  

مع حضرتك يومين تالته بالكتير ومن بكره الصبح هننزل نلف على اي شقه حتى لو في  انا بس طالبه من حضرتك طلب بسيط نفضل

مكان تاني خالص تكون اقل هننقل فيها على طول ونبتدي ندور على شغل لو مش موافق مش هنزعل وهللا ومن بكره الصبح هنمشي بس 

ل اوراق دراستنا وهدومنا ولالسف تقيله اوي وهتعيق هطلب منك طلب نسيب بس شنطنا الن التحرك بيهم صعب الشنط مليانه كتب وك

 حركتنا في اننا ندور بسرعه على مكان

 عشق وهي بتمسح دموعها انا خلصت كالم واختصرتلك على اد ما قدرت حكايتنا

يش بشر يقدر حاج محمد باصصلهم بعين بتلمع من الدموع وحاسس انه فاقد الكالم انا مش عارف اقولك ايه يابنتي اللي حكتيه ده مف

يستحمله انا مش عارف اتأسفلكم عن اللي حصلكم من اهلكم وال على اللي حصلكم في الدار انتو اتحملتو كتير بس عايز اقولكم حاجه 

بسيطه ربنا عمره ما كان ظالم ومتعرفوش ايه حكمته من انكم تعيشو الحياه اللي عشتوها دي بس انتو بنات زي الفل محترمين عارفين 

درسو في كليات محترمه واللي حصلكم مأثرش على اخالقكم بالعكس عايز اقولكم ان في عيال مع اهلهم ولالسف ميعرفوش حاجه ربنا بت

عن التربيه بس انتو مختلفين حلويين محترمين متربيين متعلمين وكمل بضحك تبقو طماعين لو عايزين اكتر من كده بصو بقي اللي 

ليكم وميأثرش عليكم الزم تبقو اقوى توصلو لحلمكم وتقفو على رجليكم وتنجحو متفكروش حصل في حياتكم ده الزم يكون درس 

فالماضي متفكروش فالجانب الوحش في حياتكم الن التفكير فالماضي بيدمر الحياه اعتبرو يوم خروجكم من الدار انهرده هو يوم ميالدكم 

تي ده كأني مسمعتهوش انتو هتفضلو معانا انا كان عندي بنت وانهرده ربنا لحياه جديده وبخصوص الكالم العبيط اللي قولتيه ياعشق يابن

 كرمني وبقوا اربعه من انهرده اعتبروني ابوكم زي نور لو توافقو يعني هيبقي شرف ليا يبقي عندي بنات زي الفل زيكم كده.

ش عايزين نكون ضيوف تقيله و حمل على حضرتك تمارا..طبعا يشرفنا انت احسن حد قابلناه في حياتنا بس مش هينفع نفضل هنا احنا م

 بس زي ما عشق قالت لو بس تستحملنا يومين لحد ما نالقي مكان.

الحاج محمد حمل ايه يابنتي بس احنا كلنا هنا فالدنيا ضيوف على ارض هللا وكلنا حمل عليه هو بس اللي بيقسم االرزاق وانا ربنا رزقني 

 قني بتالته كمان اقوله الببنت واحده و بعد العمر ده كله رز

ابقي عبيط لو رفضت رزقه ده بصوا يابنات انا ربنا مرزقنيش غير بنور ومراتي اتوفت من سنين وملناش حد اهلي واهل مراتي كلهم 

لكوش حد فالبلد وكل واحد ملهي في حياته وتقريبا الدنيا خدتنا لحد ما بقاش حد بيسأل عالتاني يعني انا ونور ملناش حد وانتو كمان م

يعني من النهرده انتو عيلتنا واحنا عيلتكم ومن انهرده انتو والدي زي نور ونور اختكم عاالقل لو جرالي حاجه نور تالقي حد واقف 

 جمبها وابقى مطمن اني سايبها مع حد

 عشق.بدموع بعد الشر على حضرتك ربنا يديك طولة العمر ويخليك ليها

هتكملو دراستكم وتشتغلو وتعملو اللي نفسكم فيه وهسلمكم بأيدي لللعرسان وربنا يقدرني واقدر حاج محمد انتو هتفضلو هنا معانا و

 اسعدكم واحققلكم جزء من اللي اتحرمتو منه اتفقنا يابنات

 عشق..بابتسامه وجع اتفقنا بس بشرط

 حاج محمد اشرطي زي ماانتي عايزه يا ست البنات

 وخرجتقامت عشق وقف وراحت على اوضت نور دقايق 

 عشق..اتفضل.

 حاج محمد ايه ده يابنتي.

 االف بتوعنا احنا التالته هما ناقصين فلوس التاكسي اللي ركبناه بس.6عشق... دول الفلوس اللي خدناهم من الدار دول 

 حاج محمد انتي بتشتميني يابنتي.



اهو حاجه تساعد حضرتك لحد ما نالقي شغل  عشق.. اعدت جمبه العفو متقولش كده بس كمان احنا مش هينفع نأعد ونبقي حمل عليك

 والفلوس اللي هتيجي من الشغل هنساهم مع حضرتك في البيت انتو كنتو اتنين فالبيت الوقت احنا خمسه وده حمل على حضرتك

 متمارا..عشق عندها حق ودي حاجه بسيطه صدقنا احنا مش محتاجين الفلوس وادام حضرتك هتعتبرنا زي نور يبقي الزم تاخده

حاج محمد.عيب يابنتي متقوليش كده خير ربنا كتير شيلي فلوسكم يابنتي وانا ادام هعتبركم زي نور يبقى من اللحظه دي انا المسؤول 

عنكم وصدقيني ربنا مبيديش حد فوق طاقته وانا ربنا هيعيني عليكم انتو االربعه وحتى لو ربنا كرمكم بشغل فلوس شغلكم هتشيلوها 

 منو مستقبلكم وتقدرو تتسندو على قرش ينفعكم.بطريقتكم عشان تأ

 

  

وعشان اطمنكم انا ربنا بعتلي رزقكم قبل ما تيجو انهرده كنت فاكر انه رزق نور عشان الحجات اللي طلبتها مع انها كانت مستوره بس 

ي ووصلني قبل ما اشوفكم عرفتو الوقت عرفت الفلوس اللي جاتلي من الشغل انهرده جات ليه انتو وشكم حلو ورزقكم واسع ورزقكم جال

 بقى ان ربنا بيدي كل واحد علي اد طاقته

عشق.. بحب انت ازاي كده بجد على رغم البساطه اللي انتو فيها بس ربنا غانيكم بقلب انا في حياتي مشوفتش زيه هو انا ممكن اطلب 

 من حضرتك حاجه ياحاج محمد.

 احنا اتفقنا انكم والدي يبقي انا من انهرده باباحاج محمد..طبعا بابنتي بس من غير حاج محمد دي 

 عشق.. انت احلى بابا فالدنيا

 حاج محمد ايوه كده بقي اطلبي.

 عشق..بارتباك واحراج هو انا ممكن احضنك

 حاج محمد بدموع طبعا يابنتي وخدها في حضنه وقربت منه تمارا وزهره ونور

 ه اوينور...انهرده احلى حاجه حصلت في حياتي انا مبسوط

خلص يومهم دخلوا عشان يناموا فضلو يتكلمو شويه واخيرا نامو والول مره.. ينامو براحه من سنين من غير وجع وحزن وتعب من 

 غير تفكير من غير قهر اخيرا حسو بدفا وحب وعيله بجد.

 في صباح يوم جديد

 الخان الجميلهوعلى صوت العصافير ودوشه الشارع وصوت البياعين وريحه عربيه الفول وريحه 

 سمعو خبط عالباب.

 حاج محمد يال ياوالد الفطار جاهز.

 صحيو البنات ولبسو اسداالتهم وخرجو االربعه

 نور.. ايه الفطار الحلو ده

 تمارا...تعبت نفسك ليه كنت صحينا احنا نحضره

فطار تعالو دوقو الفول ده من احلى عربيه حاج محمد انتو شكلكم كان تعبان سبتكم تنامو براحتكم ونزلت صليت الجمعه وجبتلكم احلى 

 فول في خان الخليلي كلها



 نور..طبعا انتو هتدوقو احلى فول من عربيه عم زغلول بكره تدمنوها انا بستني يوم الجمعه مخصوص عشان افطر من ايد بابا

 حاج محمد..يال اغسلو وشكم على ما اجهزلكم احلى شاي بلبن

 الشايعشق.. ال خلي حضرتك انا هعمل 

 نور بمرح..استني متقطعيش برزقك ده حج محمد عليه احلى كوبايه شاي بلبن

 عشق...طيب اجي اساعدك

 حاج محمد ال ياستي انا هعمله بنفسي يال بس اغسلو وشكم عشان الفول ميبردش.

 البنات حاضر

........... 

 يم زي القتيلاما عند ليل كان الوضع مختلف فا بعد سهره امبارح وبعد شرب كتير كان نا

 دخلت عليه والدته.

يال قوم كل ده نوم وراحت تفتح الستاير دخل الضوء على عيون ليل ضايقته حط المخده على 1سهام..ليل ليل يال ياحبيبي اصحي الساعه 

 وشه

 ليل ..ماما سبيني انام انا نايم متأخر

 كده عاجبك منظرك ده ياليل كل ليله سهر سهام مانت نايم متأخر عشان السهر لوش الفجر انا مش عارفه ليه بتعمل

 ليل قام وهو مضايق انا صحيت يا امي خالص

 سهام...هتفضل كده لحد امته ياليل

 ليل..انا زي الفل يا امي في ايه بس

 سهام.. زي الفل فين بس كل ليله سهر وشرب وترجع بالمنظر ده

 ليل...عيزاني اعمل ايه يا امي

 اك تبطل سهر وشرب عيزاك تفوق لنفسك عيزاك تشوف حياتك وتعيشها صحسهام.. عيزاك مرتاح ياليل عيز

 ليل.ياامي انا زي الفل وهللا انتي بس بطلي قلق عليا

سهام ..طول مانا عايشه هفضل قلقانه عليك انت ابني حبيبي واول فرحتي نفسي اشوفك مرتاح ياليل نفسي اشوفك متجوز وعندك اوالد 

 ك قبل ما اموتعايزه اشوفك مبسوط واطمن علي

 ليل.. وهو بيبوس ايدها بعد الشر عليكي يا امي متقوليش كده حاضر يا امي هفرحك واعملك اللي انتي عيزاه

 سهام..امته بس ياليل

 ليل..سبيها بظروفها يا امي بس اوعدك اني هفرحك قريب

 سهام.. يارب ربنا يطمني عليك انت واخواتك.



 ليل.. هما فين صحيح

هم ونزلو عشان نفطر يال قوم عشان نفطر سوا انا مبصدق تيجي االجازه مبقتش اتلم عليكم غير يوم الجمعه واعمل سهام.. دخلت صحت

 حسابك انت والجزم اللي تحت دول محدش فيكم هيتنقل انهرده من البيت هتفضلو معايا

 ليل..حاضر ياست الكل انتي تؤمري اعدين معاكي بس يارب متزهقيش

 سهام..ال مش هزهق

 ل.. ربنا يخليكي لينا ياربلي

 سهام. يال قوم خد شاور ودقيقتين بالظبط تكون تحت

 ليل.. حاضر ياحبيبتي هنزل وراكي على طول

 سهام...ماشي ياحبيبي

 خرجت سهام واعد ليل على طرف السرير وسرح في الماضي

 فالش باك.

 ليل.بصوت نايم الو

 ريما بدموع ايوه ياليل

 ض من على السريرليل اول ما سمع صوتها اتنف

 ريما حبيبتي انتي بتعيطي

 ريما.عايزه اشوفك ياليل بسرعه.

 ليل..حاال هكون عندك انتي فين.

 ريما....انا في الكافيه اللي بنروحه دايما

 ليل..ساعه بالكتير واكون عندك

وساق بأقصي سرعه وصل الكافيه قفل. ليل معاها التليفون وقلبه هيقف من القلق على حب عمره لبس بسرعه ونزل جري ركب عربيته 

 في وقت قياسي دخل بسرعه واول ما دخل اتفاجأ بريما واقفه في وسط الكافيه وحواليها كل صحابه وصحابها بيصفرو ويصقفوا

 happy birth dayجريت عليه ريما حضنته حبيبي 

 ليل حرام عليكي وقعتي قلبي يامجنونه.

 ريما..بحبك ياقلب المجنونه

 جوه حضنه وسط صياح صحابهم. شالها ليل وهي

 ليل بحبك يا احلي ريما في حياتي

 ريما وانا بحبك ياروح ريما



 باااك.

 فضل ليل يمرر ايده على وشه بسرعه بغضب.

 قام دخل خد شاور بارد عشان يطفي النار اللي جواه.

 اما في االسفل.

 ادم لسهام امال فين ليل ياماما.

 سهام..صحيته وجاي ورايا اهو

 هللا يعني احنا تفضلي واقفه على راسنا وعند ليل باشا تنزلي وتسبيه براحته.نوح..و

 سهام.بس ياولد وطي صوتك المزعج ده شويه وبعدين انتو مش ناويين تخفو سهر شويه بجد انا تعبت منكم

 

  

وه يخرج من اللي هو فيه الوقت نوح ليل ابنك هو اللي بيحرضنا وبعدين ما حضرتك اللي كنتي دايما تقوليلنا خدو ليل واسهرو اقنع

 مضايقه

 

  

سهام...ايوه كنت بقولكم كده لما كان ليل نفسيا تعبان بس الوقت السهر زاد عن حده وبقي تقريبا يوميا ده غير الشرب ليل مكنش بيشرب 

لشخص بزمتكم ده ليل حتى السيجاره مكنش بيسيب فرض الوقت السيجاره والكاس مبيفارقوش ايده. والصاله قطعها واتحول من شخص 

اللي كنا نعرفه لما طلبت منكم تحاولو تخرجوه من اللي كان فيه كنت عيزاه يرجع زي االول ليل كان بيحب الحياه بيحب يضحك ويهزر 

 اتغير بقي قاسي رغم ان مفيش احن منه دايما سرحان وفي دنيا تانيه نظرته بقت تخوف ليل اتغير لالسوء انا نفسي يرجع زي االول.

 ادم...ليل زي ماهو ياماما بس اللي حصله وجعه ولالسف مش هيرجع زي االول إال لو حب واتجوز ولقى حد يغيره

 سهام..انا نفسي اشوفه مبسوط ويالقي شريكة حياته ويحب ويتجوز ويجيب اوالد

ان بيحبها اد ايه الكل كان عارف نوح..هيرجع يا ماما تاني وهيرجع احسن من االول بس هو لسه الموضوع مأثر فيه انتي عارفه هو ك

 حكايه ليل وريما واللي حصل صعب

 سهام..ربنا يسامحها عاللي عملته في ابني ويطمني عليه

 ادم..يارب

 نوح..هو ليل باشا ناوي يتأخر انا جوعت.

 ليل. من بعيد وادي ليل وصل ياسيدي صباح الخير.

 الجميع صباح الفل وابتدوا يفطروا

 بعد مرور عده ساعات



 كان جاسر اعد في اوضته اتصل على هايدي

 هايدي. ايوه ياجاسر

 جاسر..ايه ياقلبي فينك مش ظاهره ليه.

 هايدي.بال مبااله موجوده بس مشغوله شويه.

 جاسر..مشغوله بايه غيري

 هايدي..ابدا كنت بتفرج علي كوليكشن لبس جديد نزل بس في حجات غاليه اوي.

 جاسر..وجبتي حاجه

 ر اوي وكمان الشحن بتاعهم من لندن كتير والكرديت بتاعتي قربت تخلص مش هتقضي االوردرڤاالسعار اوهايدي.ال بقولك 

 يزا بتاعتي اسحبي منها اللي انتي عيزاه.ڤجاسر...وال يهمك ياقلبي اطلبي اللي انتي عيزاه وانا هبعتلك رقم ال

 هايدي..بفرحه بجد انت احلى جاسر فالدنيا

 كان مزعلك مش انا قولتلك اي وقت تحتاجي حاجه تقوليليجاسر...بقي هو ده اللي 

 هايدي...ما انت كنت لسه جايبلي حجات كتير من اسبوعين مرضتش اقولك.

 

  

 جاسر..انتي عبيطه انتي لو عايزه كل يوم تقوليلي ملكيش دعوه بالفلوس خالص انتي كلها كام شهر وهتبقي مراتي فاهمه.

 

  

 قفل عشان احجز الحاجه اللي كانت عجبانيهايدي.حاضر ياروحي يال بقي ا

 جاسر.ماشي ياقلبي طيب هشوفك انهرده

 هايدي..مش عارفه احتمال اخرج مع اصحابي

جاسر..بضيق هو مفيش غير اصحابك ياهايدي انتي مش عارفه ان انهرده اجازتي وبعدين انا مبقتش عارف اتلم عليكي ويوم مابشوفك 

 تروحي الصحابكبتبقي بالكتير نص ساعه وتسبيني و

 هايدي.يوه بقى ياجاسر انت عارف اني انا واصحابي ديما بنتجمع.

 جاسر...طيب وانا مليش مكان في حساباتك ياهايدي.

 هايدي.. ياحبيبي ليه بتقول كده بس عموما هعوضهالك يال بقى متبقاش رخم فك.

 جاسر..ماشي ياهايدي مفيش حاجه

 يزاڤهايدي.. يال بسرعه ابعت رقم ال



 ر..حاضر بايجاس

 يزا كان مضايق منها.ڤقفل جاسر بعتلها رقم ال

 رن..تليفونه

 جاسر..ايوه ياليل

 ليل.. فينك طبعا مع ست الحسن والجمال.

 جاسر...ال فالبيت

 ليل.. مش قولت هتخرج معاها

 جاسر..الهي خارجه مع اصحابها

 ليل..طب ايه مش جاي

 جاسر...مش عارف مليش مزاج اعمل اي حاجه

  قوم يال ناعد مع بعض شويهليل ..ال

 جاسر... ماشي هظبط نفسي وأجيلكم

 ليل...تمام هستناك

 جاسر يال سالم

 ليل. سالم

 ادم...ايه جاي

 ليل...اه جاي بس شكله مش مظبوط

 ادم..ليه متخانق مع هايدي وال ايه

 ليل.. شكله كده انا حذرته كتير بس هو مبيسمعش الكالم.

 ادم...انت ليه بتكرهها ياليل

 ليل..انا ال بكرهها وال بحبها بس هي مش هتنفع جاسر هو بيحبها وهي كل اللي عيزاه فلوس وهو مش مصدق

 نوح .هي محتاجه فلوس ماابوها عنده فلوس اد كده

 ليل..ميضرش االشكال دي معروفه مبتشبعش

هي كل همها الفلوس وبس وطول ماهي ادم..ليل عنده حق بصراحه انا مش برتحلها االول كنت بقول بتحب جاسر وبتدلع عليه بس 

 معاها فلوس مبتسألش فيه اهم حاجه اصحابها والخروج والفلوس .

 ليل...عموما هو حر انا نصحته كتير انا بس قلقان عليه مش اكتر هقوم اشوف مهره لحد مايجي

 نوح..قوم يا اخويا لمراتك



 ليل..بالش مهره عشان متلعبش في عداد عمرك

 وك عشان حتت فرسه.نوح. عايز تموت اخ

 ليل...اه خاف على نفسك بقى عشان مهره خط احمر

 ادم...دي مهره دي حبيبتنا

 نوح...خواف

 ادم... طبعا

 سابهم ليل وراح االسطبل

 اول ما مهره لمحت ليل فضلت تعمل صوت يدل على فرحتها و تجري

 دخل ليل جوه االسطبل وابتسم على فرحتها

 ها وفضل يطبطب على راسها وهي تتمسح فيه وتلف حواليه وترجع تحط راسها عليهليل...بس يامهره براحه قرب من

 ليل..مش قولتلك متجريش كتير عايزه البيبي يجراله حاجه ينفع كده انتي عارفه انك بتوحشيني بشوفك كل يوم بس ديما وحشاني

ارفه اني رميت كل حاجه بتفكرني بيها حرقت الصور انا تعبان اوي يامهره مش عارف ارتاح وال عارف اشيل الوجع اللي جوايا انتي ع

محيت اي حاجه شاركتني فيها حتى لو كان مجرد مكان بنروحه مع بعض انتي عارفه انها كانت بتغير منك يمكن عشان كانت عارفه اني 

ا مش حاسس بيه وقتها انا بحبك اوي كنت بضايق منك لما بتخوفيها بصوتك كنت بخاف تأذيها مكنتش عارف انك عارفه وحاسه باللي ان

 قسيت عليكي بس اناعارف انك مسمحاني

 فالش باك

 ليل...تعالي ياخوافه قربي منها هتفضلي واقفه ورا السور كده.

 ريما..الخليني كده احسن انت مش شايف بتبصلي ازاي دي ناقص تنط تموتني.

 ليل..متقدرش وبعدين انتي بعيده تعالي قربي منها وهتبقو اصحاب

 .ال ياعم هللا الغني انا مش مستغنيه عن روحيريما.

ليل... وهللا مهره دي طيبه ولو قربتي منها هتحبيها زي مابحبها وبعدين مهره دي اغلي حاجه في حياتي وعايزك انتي وهي تبقو 

 اصحاب

 ريما..وهللا اغلى حاجه في حياتك امال انا ايه بقى ان شاء هللا

نفعش تقارني نفسك بيها بس مهره دي غاليه عندي مهره هديه من بابا ولما جاتلي كانت صغنونه ليل..انتي مفيش حاجه اغلى منك ومي

جدا و يادوب لسه بتمشي ومن يومها وانا وهي صحاب انا ربيت خيل كتير بس مهره غير عالقتي بيها مش مجرد عالقه واحد بيربي 

 حيوان انا بعتبر انها صاحبتي اختي امي

 نتك يعنيريما.. وهللا مقولتش ب

 ليل..بضحك وال تزعلي ياستي بنتي وبعدين تعالي هنا انتي غيرانه وال ايه

 ريما...انا ال طبعا هغير من مهره



 ليل...ال وهللا انتي شايفه كده

 ريما..بصراحه بقى اه انا مش بحبها

 ليل.. ليه كده بس هي بتحبك على فكره.

 ا الريما..بتحبني ايه دي بتغيظني عشان هي معاك جوه وان

 ليل..بضحك حرام عليكي دي هتموت و تدخلي يال تعالي بقي قرب ليل منها فتح الباب ومسكها من ايدها مسكتك

 ريما.. ال ياليل والنبي سيبني انا خايفه

 ليل..خايفه وانا معاكي

 ريما...ال بس

 ليل.. مفيش بس يال تعالي وانا هعلمك تركبي خيل

 اللي ادام وهي بتعمل صوت وريما ماسكه في ضهر ليل من الخوفخدها ليل جوه وفضلت مهره ترفع رجلها 

 ليل..مهره اهدي مسك ايد ريما حطها على راس مهره تلمسها

 وبعد مده.. شفتي بقى اهي هديت اهي...يال تعالي اركبي...

 ريما..ال انا خايفه اقع..

 ليل.. متخافيش...انا مش هسبها همسكها...

 هطولها...ريما.. طيب هاتلي كرسي انا مش 

 شالها ليل....حطها عالحصان....ومسك اللجام...وفضل يمشي بيها براحه جوه االسطبل

 ليل..اهو ياستي شوفتي بقى انها جميله

 ريما...يعني

 ليل.. انا هسيب اللجام وامشي جمبك براحه ماشي

 ريما..انا خايفه تجري

 ليل..ال مش هتجري متخافيش ساب اللجام وفضل ماشي براحه جمبها

وفجأه..فضلت مهره تجري بسرعه جوه االسطبل بطريقه ترعب وتعمل صوت وترفع رجلها وريما من فوق بتصرخ وماسكه فالسرج 

 جامد عشان متقعش

ليل بيجري بخوف مش قادر يسيطر عليها وال عارف حصلها ايه بعد ما كانت هديت وفجأه مهره وقفت بعد الجري ورفعت رجلها جامد 

ا على دراعها جري عليها ليل وشالها بسرعه وداها المستشفي وعرف انه كسر وبعد ما خرجت وروحها رجع وهو ووقعت من عليها ريم

كله غضب دخل عاالسطبل ومسك الكرباج وفضل يضرب فيها وسط تألم مهره وبعد ما ضربها وخرج كل شحنة الغضب فيها خرج من 

 االسطبل

افضه تاكل وتشرب وحزينه وكل اللي يدخلها مترضاش تقوم واخيرا فاليوم الرابع ايام نايمه فاالسطبل ر3فضلت مهره بعدها حوالي 



 دخلها ليل حاول يأكلها كانت رافضه ومستسلمه للنوم ولما كشف عليها الدكتور قال انها مصابه باكتئاب حاد

 باااك.

 ليل. اسف يا احلى مهره اسف اني مفهمتش غير متأخر

 فاللحظه دي رن تليفون ليل

 ه يانوحليل.ايو

 نوح...الواد جاسر جه

 ليل.. طيب اقفل انا جاي

 في مكان تاني.

 نور...بس اخيرا ظبطنا االوضه

 ..اسفين يانور جينا لغبطنالك الدنياڨعش

 نور.. بس ياعبيطه متقوليش كده انتو خالص اعدين معانا على طول يعني الزم ترصو هدومكم مينفعش تفضل كده فالشنط

 لبابا شاي حرام احنا سايبينه بقالنا كتير تمارا.. انا هخرج اعمل

 عشق...ايوه صح

 نور..طب احنا خلصنا تعالو ناعد معاه شويه قبل ما ينام عشان شغله

 عشق..يال

 خرجو البنات اعدو مع الحاج محمد وعملتلهم تمارا شاي

 حاج محمد...تسلم ايدك ياتمارا الشاي مظبوط

 تمارا.. بالف هنا

 ه يابناتحاج محمد ناويين على اي

 عشق..انا بقول ننزل بكره بأمر هللا ندور على شغل.

 حاج محمد..مش بدري موضوع الشغل ده يابنات انا بقول تركزو في دراستكم احسن

 زهره...مش هينفع يابابا الزم نشوف شغل جمب دراستنا عاالقل يبقي في فلوس بتدخل عشان محدش عارف ممكن يحصل ايه

 دين احنا مش ورانا اي حاجه عاالقل نتسلى ونحاول نحط رجلنا على حاجه قبل الدراسه.تمارا..زهره عندها حق وبع

 حاج محمد ايوه يابنات بس انتو لسه بتدرسو واي مكان هتقدمو فيه هيبقى طالب شهاده وخبره

شوف اي محل طالب بنات تمارا...طيب والخبره هتيجي منين غير لو اشتغلنا وبعدين اكيد مش هنشتغل في شركه وال بنك يعني احنا ن

 نبيع او مندوبين اي حاجه يعني

 نور... بقولكم ايه في محل هنا قريب من البيت طالب بنت تشتغل



 حاج محمد محل ايه ده ياسوسه

 نور..محل الهدوم اللي عنده اللبس الهاند ميد بتاع حاج صابر اللي ماسكه ابنه

 قي خلصنا بسرعه.عشق.. طيب كويس ياريت اي واحده فينا تشتغل فيه ونب

 حاج محمد طيب تمام انا ممكن اكلمه المهم يابنات في حاجه عايز اقولكم عليها بس متفهمونيش غلط

 عشق... طبعا اتفضل يابابا

حاج محمد اي حد هيشوفكم الفتره الجايه حتي لو مين هقولهم ان انتو قرايبينا وجايين تدرسو هنا وهتأعدو معانا مش عايز اي حد يعرف 

تكم مش عشان حاجه ال سمح هللا بس مش عايز حد يضايقكم او يحس انكم ملكمش حد الناس مبترحمش يابنات ومش كل الناس زي حكاي

 بعض واللي بيحس بس ان اللي ادامه ملهوش ضهر بينهش فيه لكن طول ما ليكم ضهر الناس هتخاف تقربلكم وهتعملكم حساب

 زهره..عندك حق يابابا

 تمارا..تمام

 مش عايزكم تفهموني غلط انا وهللا خايف عليكم حاج محمد

عشق..حضرتك عندك حق وعارفين انك خايف علينا واكيد مش زعالنين بالعكس انا فعال بفكر فالموضوع ده خصوصا ان احنا هنبتدي 

 ننزل ونتحرك والناس هتشوفنا كتير

 صابر او ابنه وان شاء هللا الشغل يكون من حظ حد فيكم.حاج محمد..طيب الحمد هلل انكم فهمتوني انا بكره بأمر هللا هكلم الحاج 

 تمارا.. يارب بس هو عموما لو نفع ياريت تبقي زهره.

 زهره..نعم اشمعني انا

تمارا..عشان زي ما نور قالت الشغل في محل قريب من البيت يعني عالناصيه خطوتين تكوني فالبيت واللي رايح جاي مننا هيبقى شايفك 

ابا خيبه ودايما عايزه حد معاها انا نفسي تبقى جريئه شويه فا دي فرصه انها تبتدي تتعامل وتنزل وفنفس الوقت مش خصوصا انها ياب

 هتبعد

 عشق..عندها حق يازهره.

 حاج محمد..خالص بكره باذن هللا انا هتكلم معاه ولو تمام هخليكي تنزليلي عشان يشوفك ويفهمك الشغل

 زهره.طيب تمام

 عشق وتمارا اشتغلو في مكان ابعد متقلقيش انا دايما طالعه نازله اشتري حجات هعدي عليكي كل شويهنور...وطبعا لو 

 زهره..ماشي ربنا يستر

 تمارا..مش بقولكم خوافه

 فضلو يضحكو ويهزرو

 حاج محمد..اقوم بقى انا يابنات استأذنكم هنام عشان عندي مشوار الصبح للشهر العقاري وبعد كده هروح عالشركه

 شق..صحيح حضرتك بتشتغل فينع



سنه كنت لسه شاب مع عزام السيوفي ولحد 30الحاج محمد انا ياستي بشتغل في شركه السيوفي للحديد والصلب شغال فيها من اكتر من 

قش عن الوقت شغال فيها يعني بقالي عمر بس الوقت شغال مع ابنه الن عزام باشا اتوفي والوقت اللي ماسك الشركه ليل ابنه بس ميفر

 والده وتقدري كده تقولي انه في مقام ابني ليل اتولد على ايدي

 تمارا.. اوباا بتشتغل في شركه السيوفي مره واحده

 نور.. انتي تعرفيها

 تمارا..اه سمعت عنها كتير وكنت بشوف اعالناتها دايما فالتلفزيون السيوفي للحديد والصلب

 انت طلعت جامد يابابا

 هحاج محمد بضحك اي خدم

 عشق..انا كمان شوفت اعالناتها بس مش متابعه اوي يعني بس ابنه اسمه غريب اوي اول مره اسمع عن راجل اسمه ليل.

 الحاج محمد..اهو اسمه ده بقى ليه حكايه ابقى احكيهالكم بعدين يال تصبحو على خير هتسهروني

 البنات..بابتسامه وانت من اهله يابابا.

هوش جديد..غير ان زهره اشتغلت فالمحل بتاع الهدوم وبعدها فضلت عشق وتمارا طول الوقت برا البيت عدت ايام....والحال كان مفي

بيدورو على شغل ويرجعو مقتوليين من كتر التدوير والتعب وينامو ويقومو يخرجو من بدري يدوروا واخيرا عشق لقت شغل في عياده 

تشتغل معاه بس المشكله انه كان ابعد من البيت بتاع حاج محمد بس وافقت دكتور بيطري عرفته انها بتدرس طب بيطري ووافق انها 

 الن الشغل كان عاجبها واعتبرته انه زي تدريب ليها وكملت تمارا تدوير ولف لوحدها

 وتعبت من كتر التدوير وكل مره محاولتها في انها تالقي شغل تفشل

 وترتاح شويه طلعت تليفونها اللي اشترته وكلمت عشق.وقفت تمارا سندت على السور بتاع كرنيش النيل تشم هوا 

 عشق...ايه ياقلبي فرحيني وقولي انك لقيتي شغل

 تمار..الخالص ياعشق انا تعبت وفقدت االمل مش القيه واتهديت من كتر اللف حاسه اني دايخه ورجلي مش شيالني من كتر اللف

 غل معلش هتتعبي شويه لحد ماتالقي حاجه مناسبه المهم متفقديش االملعشق..معلش ياتمارا ان شاء هللا ربنا هيفرحك وهتالقي ش

 تمارا..ادعيلي

عشق... بدعيلك وهللا متقلقيش هتالقي شغل قريب وبعدين احنا كنا فين وبقينا فين زهره الحمد هلل اشتغلت وبقت احسن كتير عن االول 

 نتي هتحصليناوابتدت تفك وتتجرأ وانا بقالي اسبوع في شغلي وان شاء هللا ا

 تمارا..يارب ياعشق انتي هتخلصي امته.

 وهاجي على طول عشان متأخرش انتي هتعملي ايه8ونص انا بمشي 6عشق..الساعه لسه 

 الصبح بلف على رجلي مش قادره خالص 9تمارا..ال انا هروح انا من 

 عشق.. خالص يال روحي وانا شويه وهاجي وراكي ابقي عدي عالبت زهره شوفيها

 ا..ماشي ياروحي خلي بالك من نفسك يال سالمتمار

 عشق..سالم ياحبيبتي



 قفلت تمارا وبصت عالنيل قبل ما تمشي وقررت تروح جالها تليفون من نور

 تمارا..ايوه يانونه

 نور..انتي فين يابت انتي كل ده سايبيني لوحدي

 تمارا. اعمل ايه طيب بشوف شغل

 نور..ولقيتي ياختي

 طت ايدك وال لقيت وال شكلي هالقيتمارا..زي مانا على ح

نور...وال تزعلي نفسك هتالقي ان شاء هللا متقلقيش المهم يال تعالي بقى انتي نازله من بدري ده انا محضرالكم انهرده عشوه انما ايه 

 عملتلكم شاورما وبطاطس وسلطات وال ابو مازن السوري في زمانه

 بوط بس المهم ايه الرضا ده.تمارا..هللا هللا جوعتيني وهللا انا حاسه به

 نور...انتي ناسيه ان انهرده الخميس يعني سهره بكره بابا اجازه وكمان عشق زهره ياعيني اللي شغاله بس بكره يعتبر عندها نص يوم

بيه عمل تمارا. اه قولتيلي طيب حيث كده بقى انا جايه حاال اهو وبتعدي الشارع وهي بتتكلم مع نور وبتهزر وفجأه صوت فرامل عر

 صدى صوت عالي في الشارع وخبط تمارا وقعت عاالرض بعد صرخه طلعت منها ومن نور اللي سمعت فرامل العربيه وصوت تمارا.

 وقعت تمارا..فاقده الوعي وقفت العربيه واتفتح الباب فجأه

 نزلت هايدي من عربيتها بفزع جريت على تمارا بعد ما الناس اتلمت

 بالك احد الماره بغضب مش تخلي

 هايدي..وهللا هي اللي طلعت ادامي مره واحده

 احد من الماره اسعاف بسرعه

 هايدي..هاتها العربيه انا هوديها المستشفي

 ساعدوها الناس وركبوها بسرعه وادو لهايدي شنطت وتليفون تمارا

 ركبت عربيتها وساقت بسرعه على المستشفي.

 وادم وعم محمد واتصلت بجاسركان لسه فالشركه اعد مع ليل ونوح

 حاج محمد اتفضل بقي ياليل يا ابني الورق ده معايا من الصبح

 حاج محمد.كله تمام سجلت الورق خالص في اي حاجه تانيه عايزها مني

 ليل... تسلملي يا راجل ياطيب انا بس كنت عايزك بكره تروح لعمي الشركه في ورق مهم عايزك تجيبه منه

 بح قبل ما اجي وال عايزه امتهحاج محمد عيني حاضر اجيبه الص

 ليل. ال انا محتاجه الصبح ضروري عشان نوح هيخلص بكره صفقه واحتمال يسافر

 حاج محمد ماشي يا ابني



 فاللحظه دي رن تليفون جاسر وعم محمد مع بعض

 ابتسمو لبعض

 نوح بضحك ايه السنترال اللي احنا اعدين فيه ده

 حاج محمد هستأذنكم ارد على اخره صبري

 جاسر وانا هرد على هايدي

 حاج محمد ايوه يانور

 جاسر ايوه ياهايدي

 حاج محمد ايه بتقولي ايه

 جاسر ايه انتي كويسه طيب

 ليل وادم ونوح بيبصو لبعض باستغراب

 جاسر طيب انتي فين انا جايلك حاال

 حاج محمد طيب اقفلي يانور اقفلي وانا هاجي

 فس الوقت ماشي صدفه بس يجي فاالتصال مصيبه دي استحاله تكون صدفهنوح.بتهريج هو غريبه ان يجي تليفون في ن

 ليل.بصله بغضب

 نوح.سكت يابوص

 ليل في حاجه وال ايه

 جاسر انا الزم امشي الوقت هايدي عملت حادثه

 ليل.هي كويسه

 جاسر...اه كويسه بس خبطت حد انا مش فاهم منها هروحلها بسرعه

 ليل..هبقي اكلمك

 مجاسر..ماشي يال سال

 حاج..محمد معلش يا ليل يا ابني انا كمان الزم امشي

 ليل في ايه يا حاج محمد

حاج محمد وهللا ما انا عارف بس نور بتقول ان تمارا كانت بتكلمها وفجأه صوتت وسمعت صوت فرامل ربنا يستر ومتكنش عملت 

 حادثه

 ليل..تمارا مين

 حاج محمد بتوتر ملحوظ جدا



 موضوع طويل دي دي واحده قريبتنا يعني

 ليل طيب مش محتاج حاجه

 حاج محمد ال شكرا يا ابني بعد اذنكم

 خرج بسرعه من المكتب

 اما نوح فا فضل مركز عالباب ورجع بصلهم هو في ايه

 ادم..انا ال عارف وال فاهم

اسر بيقول هايدي عملت نوح..هو انا ليه حاسس بحاجه غريبه يعني يجيلهم تليفون مع بعض وفجأه الالتنين يجلهم خبر مش حلو وج

حادثه وعم محمد يقول قريبته عملت حادثه وبعدين غريب رد فعل حاج محمد اوي هو ليه ارتبك واتلغبط كده ومين تمارا قريبته دي احنا 

 طول عمرنا عارفين ان حاج محمد ملوش حد غير بنته وتقريبا محدش بيجيله

 ادم.انا كمان مستغرب وال ايه ياليل

ارف هي الصدفه مش حاجه غريبه اوي بالنسبالي عادي بتحصل يعني ممكن فعال تكون صدفه بس اللي لفت نظري ليل بشرود مش ع

سنه اعرف انه ليه 32فعال ان حاج محمد ليه قرايب وبيجوله وقلقان عليهم كده انا اعرف حاج محمد من يوم ما اتولدت واول مره من 

ا منقطعين عن بعض نهائي اول مره اعرف ان ليه حد وبيجي وبيزورهم وارتباكه لوحده قرايب انا عارف انهم فالبلد بتاعتهم بس تقريب

 من سؤالي ليه خالني مستغرب اكتر.

 ادم..فعال عندك حق رد فعله غريب

 نوح..يعني انا صح عم محمد طلع جاسوس وجاسر شكله معاه.

ه دي عشان هي اكيد صدفه بس انا بتكلم علي نقطه قرايبه ليل. يا ابني تفكيرك علي طول تفكير عصابات كده انا وال شاغلني الصدف

 وارتباكه حاسس ان في حاجه غير كده او في مشكله عند بنته فهمتني ياللي تموت فالمصايب

 

  

 ادم...وهو بيشاور لليل طب قابل بقي ياعم اهو حاج محمد نسي شنطته بتاعت الشغل والورق اللي كان هيوديه لعمك

 لنوحليل.هللا كملت وبص 

 نوح...ايه بتبصلي كده ليه اوعي تقولي خد الورق وديه الصبح لعمك

 ليل..ال وهللا مش هقولك كده

 نوح..امال

 ليل...انت زي الشاطر كده هتروح الوقت لحاج محمد تديله شنطته وتديله الورق

 نوح..نعمم اشمعني انا

 يه لعمك.ليل...ماهو ياحضرتك تروح الوقت يا تروح زي الشاطر الصبح بدري تد

 نوح..طب ادم يروح.



 ليل...ادم وجاسر من الصبح وهما معايا في اجتماعات وشغل بره حضرتك انهرده باشا.

 نوح..حرام عليك يا ليل عايزني اروح الخان وسط الزحمه بام العربيه اللي مبصوصلي فيها دي

 ليل..بضحك ليه ماهي ماشيه تمام.

 نوح..اهي عنيكم دي اللي هتجبني ورا...

 يل...طب يال اتكل انت روح علي طول عشان الوقت ميتأخرش عن كدهل

 نوح...استني صحيح اروح فين هو مش قال لبنته انه رايحلها عشان يروح لقريبته يعني هو اكيد مش فالبيت

يمكن اي حاجه بس حوار  ليل... ال هتالقيه فالبيت اكيد انا اصال مش مقتنع بحوار قريبته ده اكيد في حاجه غلط يمكن بنته عندها مشكله

 انه ليه واحده قريبته ده ال

 نوح...طيب يا سيدي هات ام الشنطه والورق ده يارب نخلص

 ليل... انجز عشان لسانك ده متزعلش عليه

 نوح...ال وعلي ايه يال سالم

 ادم..وليل سالم

 الكشف عليهاوصلت هايدي اخيرا المستشفي. ساعدوها بسرعه الممرضين ودخلوها الطوارئ عشان يتم 

 فضلت هايدي واقفه بره

 مر وقت بسيط وكل ده تمارا مخرجتش وصل جاسر لهايدي

 جاسر..هايدي

 هايدي.جريت عليه الحقني ياجاسر

 جاسر..متخافيش انتي كويسه

 هايدي.ايوه انا كويسه بس البنت اللي خبطتها خايفه يكون جرالها حاجه دي مش بتفوق

 جاسر..هو اي اللي حصل

سايقه فجأه لقتها طلعت ادامي وملحقتش افاديها بس خبطت فيها هي مش خبطه جامده وهللا انا متأكده بس هي مغم عليها من  هايدي..انا

 ساعتها

 جاسر طيب اهدي ياحبيبي ان شاء هللا الوقت الدكتور يطمنا

 اما عند حاج محمد وصل البيت

 حاج محمد نور يانور

 نور ايوه يابابا

 تشحاج محمد ايه يابنتي مج



 نور بدموع ال يابابا وبحاول اكلمها موبايلها مقفول

 حاج محمد خبط ايده في بعض طيب هي لما كلمتك مقالتلكيش هي فين

 فاللحظه دي كانت طلعت زهره

 زهره السالم عليكم في ايه واقفين كده ليه عالباب مالك يانور بتعيطي ليه في حاجه حصلت

 نور..تمارا يازهره

 رازهره بخوف.مالها تما

 نور...حكتلها اللي حصل

 زهره..ايه انتي بتقولي ايه

 حاج محمد يابنتي اهدي ان شاء هللا محصلش حاجه اتفائلو خير

 زهره دي تليفونها مقفول

 نور...انا جربت كتير ولالسف مقفول

 زهره..الكالم ده حصل من امته

 نور..من ساعه تقريبا

 ادور عليها فالمكان او اسأل اي حد حاج محمد طيب قالتلك كانت فين يابنتي عشان اروح

 نور... مقالتش يابابا بس واضح انها مكنتش بعيد اوي

 حاج محمد طيب انا رايح ادور عليها

 زهره..انا جايه معاك.

 حاج محمد ال خليكي هنا مع نور يمكن ترجع وعشان عشق كمان

 زهره... الانا جايه يعني جايه مش هقدر اعد وانا قلقانه عليها

 ا كمان هاجي معاكمنور ان

 حاج محمد ال طبعا انتي هتفضلي هنا عشان لو حد رجع يال يازهره يابنتي

 نزلت زهره وحاج محمد. وكلمت زهره عشق وهي منهاره تقولها

 

  

عشق.. بخوف بس حاولت تكون هاديه عشان تطمن زهره متخافيش يازهره ان شاء هللا خير انا خرجت من الشغل وهبقي معاكم 

 ن جيالكمعالتليفو

 زهره متتأخريش.



 عشق..حاضر يال سالم انا جيالكم حاال

 حاج محمد ليه يابنتي قلقتيها وهي فالشارع كده

 زهره..انا خايفه علي تمارا يابابا

 حاج محمد وهللا قلبي بيقولي انها كويسه

 زهره يارب

 مر وقت وخرج الدكتور من عند تمارا

 جاسر وهايدي جريوا عليه

 رجاسر. خير يادكتو

 الدكتور...خير اطمنو الحمد هلل الحاله بسيطه

 عندها شرخ في ايدها بسيط عملنلها جبيره وتقدر تفكها بعد اسبوعين تكون اتحسنت

 جاسر طيب هي فاقت

 الدكتور فاقت بس كان عندها ضيق تنفس حطناها علي جهاز االكسچين وان شاء هللا نص ساعه او ساعه بالكتير تقدر تروح

 يش اي حاجه خطرجاسر. يعني مف

 الدكتور..ال خالص اطمنو

 جاسر..طيب نقدر نطمن عليها

 الدكتور..ايوه طبعا اتفضلو

خبط جاسر براحه ودخل كانت تمارا نايمه علي السرير ولسه مش فايقه اوي حاسه بصداع وجسمها واجعها من الوقعه وايدها فيها الم 

ان شعرها مكشوف كان مفرود علي المخده بطريقه مغريه ورغم ان عيونها وكانو فكنلها الطرحه بعد ما دخلت عشان ضيق التنفس ك

 باين عليها التعب لكن لونها العسلي كان محتفظ بجاذبيته

 دخل جاسر وهايدي تمارا مكانتش واخده بالها وفدنيا تانيه

 جاسر..وقف بلم من الجمال اللي ادامه

 وقطع شروده وشرود تمارا هايدي

 هايدي انتي كويسه

تمارا عيونها ليهم واول ما لمحت جاسر اتخضت وقامت بلهفه تاخد طرحتها من فوق المخده بسرعه وحطتها بطريقه عشوائيه  رفعت

 خلت شكلها احلي واجمل شعرها نازل من جمب الطرحه وهي بتحاول تداريه.

 كل ده تحت زهول جاسر

 تمارا..انا انا كويسه انتو مين

 خبطت قبل ما ندخل جاسر.. اسف اننا دخلنا كده بس انا



 تمارا حصل خير انا مكنتش سامعه

 هايدي بسماجه ما انتي كويسه اهو وبتتكلمي امال وقعتي قلبي ليه وعطلتيني عالفاضي

 تمارا.. بصتلها باستغراب

 انتي اللي خبطتيني وال االستاذ

بتتكلمي فالموبايل شكلك لسه متعلمه المشي هايدي.. انا اللي خبطك بس دي غلطتك انتي اللي ظهرتي ادامي من غير ما تبصي وكنتي 

 جديد وبعدين لو حياتك مش مهمه عندك يبقي عاالقل متأذيش حد انا بسبب اهمالك كان ممكن اروح في داهيه

 جاسر..اضايق من طريقه هايدي هاايدي خالص

 ير رعب وعطله وبسهايدي هو ايه اللي خالص هي اللي غلطانه مش انا وهي ادامك اهي بسبع ارواح مخدتش منها غ

 جاسر..قولتلك خالص

تمارا..بجرأه انتي تعرفي طول عمري اسمع عن كلمه بجح عمري ماعرفت معناها غير الوقت انتي فعال بجحه يعني انتي اللي خبطاني 

 وكسرتي دراعي وكمان زعالنه عشان عطلت سعادتك عن مشوارك.

 هايدي انتي قليله االدب

 انا لو رديت ردي مش هيعجبك ومش بعيد اخليهم يجبولك سرير جمبي هنا من اللي هعمله فيكي تمارا..انا مش هرد عليكي عشان

 كل ده بيحصل تحت نظرات جاسر اللي واقف ساكت ومتابع ومعجب بطريقه تمارا رغم مظهرها اللي باين عليه البساطه إال انها جريئه

 هايدي..انتي اتجننتي مش عارفه بتكلمي مين

 فه ومحبش اني اعرفتمارا..ال مش عار

 هايدي..مش عارفه عشان جاهله وبعدين االشكال اللي زيك هتعرف اللي زيي انا ازاي انتي مش شايفه منظرك عامل ازاي

 جاسر...بغضب هايدي قولتلك خالص

قارنه وميشرفنيش تمارا..سبها يا استاذ بس هي واضح انها هي اللي مش شايفه بتتكلم مع مين وبعدين منظري ومنظرك ايه اكيد مفيش م

اني اتحط مع واحده زيك في مقارنه منظري ده اللي مش عاجبك عاجبني جدا كفايه اني مش بغضب ربنا وساتره نفسي دوريلك علي 

 مرايه ياشاطره وشوفي جسمك اللي باين من كل مكان

 هايدي..انتي واحده مش محترمه وديني انا هوريكي انا هعمل فيكي ايه

 ى مافي خيلك اركبيه.تمارا..بابتسامه اعل

 جاسر..بغضب وتحول خوف تمارا وهايدي انا قولت خالااااص خلصت

 هايدي..فعال خلصت انا ماشيه

 جاسر..راحه فين

 هايدي... راحه لصحابي اللي اتأخرت عليهم بسبب البتاعه دي

 جاسر.. احسن بردو يال روحي



 لجاسر موبايلها وشنطتها اتفضلل بتوعهاهايدي. متقلقيش هخلص سهرتي وافوقلك انا هوريكي مقامك وادت 

 تمارا بسخريه ماشي منتظراكي يال روحي عشان تلحقي نمرتك

 كتم جاسر ضحكته

 هايدي بغضب زباله

 تمارا... ببرود من بعض ما عندكم

 مشيت هايدي وفضل جاسر باصص لتمارا بغموض

 تمارا..ايه بتبصلي كده ليه على فكره بقي هي اللي مستفزه

 اجل ال وانتي الشهاده هلل مالكجاسر.. يار

 تمارا..طبعا الزم تدافعلها مش اختك وال قريبتك

 جاسر..دي خطيبتي

 تمارا..حتي لو خطيبتك هي اللي غلطت وصدقني انا كلمه زياده كنت هخليك تترحم عليها بس احترمت وجودك.

 فضل جاسر يضحك

 تمارا..هو انت بتضحك على ايه

وه عجبتني طب انا راضي زمتك انتي احترمتي وجودي امال لو ماحترمتيش وجودي كنتي عملتي جاسر..علي احترمت وجودك دي حل

 فيها ايه

 تمارا..وهللا العظيم احترمت وجودك وكان فاضلي ثواني واقوم اقتلها

 جاسر..خالص ياستي قلبك ابيض اهي مشيت خالص

 تمارا...ممكن سؤال

 جاسر...اتفضلي

 مضايق اني روقتلك خطيبتك تمارا...هو انا ليه حاسه انك مش

 جاسر.. بضحك ال مين قال كده بس يعني عادي انتي مخبوطه بالعربيه فاكفايه عليكي التعب

 تمارا...اممم ماشي

 ممكن تديني شنطتي وموبايلي.

 جاسر...اتفضلي

 تمارا... هو انا المفروض امشي امته

 جاسر..لو قادره تقومي ممكن الوقت لو حبيتي

 ت عشان بابا واخواتي زمانهم قلقانين علياتمارا..ايوه ياري



 جاسر... طب اتفضلي معايا انا ممكن اوصلك

 تمارا ال ال انا همشي لوحدي انا كويسه

 جاسر..مش هينفع تروحي لوحدك

 تمارا ال شكرا انا كويسه

 جاسر.برفعه حاجب اسمعي الكالم مش هينفع تروحي لوحدك

 د غريب ممكن بس تناديلي الممرضه او الدكتور عشان اعرف حساب المستشفيتمارا بعند قولت لحضرتك شكرا مبركبش مع ح

 جاسر.الحساب اتدفع خالص

 تمارا...هو ايه اللي ادفع انا محدش يدفعلي حاجه انت تدفعلي بتاع ايه اصال

 بصلها جاسر بصدمه من لسانها

 تمارا. عرفني الحساب كام من فضلك.

وانتي صغيره وبعدين ادفعلك حساب بتاع ايه الن الغلطه من خطيبتي مش غلطتك  جاسر...ششش ايه انتي اتسحبتي من لسانك

 ومتجادليش كتير عشان مش هاخد حساب حاجه ويال عشان متتأخريش على اهلك

 تمارا..شكرا.

 جاسر...العفو مش هوصلك برده.

 تمارا..بغضب قولت ال

 جاسر...طب يال حتي اوقفلك تاكسي..واظن دي مفهاش حاجه

 ماشيتمارا..

 خرج.جاسر وتمارا وقفلها تاكسي شكرته ومشي التاكسي وفضل جاسر باصص بغموض عليها

 اما عند نور فضلت راحه جايه فالشقه من كتر القلق وكل شويه تكلم والدها و عشق و زهره

 وفجأه الباب خبط

ل وجذاب اول ماسمعت الباب جريت بسرعه نور كانت البسه فستان بيتي قصير باللون الروز ورافعه شعرها ذيل حصان كان شكلها جمي

 ومن غير ماتسأل مين جريت فتحت

 واول ما فتحت وقفت كأنها اتكهربت لما شافت نوح ادامها ومن صدمتها معرفتش تتكلم وال حتي جريت تلبس

 

  

ه تخصه وكل حاجه والدها نور بتحب نوح جدا بس عارفه ان ده حلم مستحيل توصله هو عارفها وشافها كذا مره بس نور متابعه كل حاج

 بيحكيهالها هي مش بتشوفه غير صدفه كل مده كبيره بس بتحبه جداا

 نوح..انا اسف يا انسه نور اني جيت من غير معاد



 نور...ساكته

 نوح....انتي كويسه

 نور...ساكته

 نوح..بقلق هو في ايه فين عم محمد

 نور...لسه ساكته

 نوح...بمرح طب هو في حد اتقتل جوه

 .ساكتهنور..

 نوح...نووووور

 فاقت نور علي صوته عاااااااااااا وصوتت وطلعت تجري على اوضتها وسط زهول نوح

 ثواني وخرجت بسرعه وهي البسه االسدال بتاعها وباين عليها االحراج ووشها محمر ومش عارفه تقول ايه

 نوح.هو في ايه وفين عم محمد

 نور..بابا مش هنا راح لتمارا

 ننوح...تمارا مي

 نور..قريبتنا هو حضرتك جاي بنفسك ليه هو في حاجه

 نوح..انا مش عارف اه صح وخبط علي جبهته اصل عم محمد نسي شنطتي

 نور باستغراب شنطتك

 نوح...بضحك اقصد شنطته لغبطيني عم محمد نسي شنطته والورق اللي المفروض يوديه الشركه التانيه الصبح

 لغبطتك نور.. وهي بتضحك عليه انا اسفه اني

 نوح..وهو مبتسم على ضحكتها ياستي وال يهمك المهم اديهم لعم محمد لما يجي ضروري

 نور..حاضر

 نوح..بعد اذنك

 نور..اتفضل

 نوح..اداها ضهره وخد خطوه ووقف وبصلها تاني وقرب تاني عندها

 نور..في حاجه تاني

 يش بالمنظر ده تانينوح..مره تانيه متفتحيش من غير ماتعرفي مين اللي بره عشان متخرج

 نور. اتصدمت نور وسكتت



 نوح..ماشي

 نور....هزتله دماغها من غير وال كلمه

 ابتسم نوح يال ادخلي واقفلي

 اول ما خلص جملته كانت نور قفلت في وشه.

 نوح..يابنت المجنونه

 نزل نوح روح

 عدي حوالي نص ساعه

 وصلت تمارا البيت

 نور..مين

 تمارا تمارا..بتعب افتحي يانور انا

 نور....تمارا ايه ده يانهار اسود ايه اللي حصلك انتي كويسه

 تمارا دخليني بس

 دخلت تمارا واعدت بتعب فين بابا وعشق وزهره

 نور..بيدورو عليكي استني اكلمهم.

 تمارا...اه والنبي احسن موبايلي فصل وال باظ مش عارفه

 راجعين حاالكلمتهم نور طمنتهم وقفلت معاهم بعد ما قالولها انهم 

 نور...ايه اللي حصلك

 تمارا..ال استني عليا لما يجو مش قادره احكي ميت مره.

 عدى وقت ورجع الحاج محمد وعشق وزهره اللي اول ما شافوها جريو عليها وفضلو يعيطو

 تمارا.. بس بقي في ايه انا كويسه وهللا

 حاج محمد نشفتي دمي يا بنتي ايه اللي حصل

 للي حصلحكتلهم تمارا كل ا

 عشق..الحمد هلل انها جت على اد كده

 حاج محمد الحمد هلل يابنتي طب حاسه بأي حاجه

 تمارا..ال وهللا انا احسن كتير

 زهره.كنت هتجنن عليكي



 تمارا خدتها في حضنها وهلل انا بخير بس تليفوني فصل ولالسف مش حافظه اي رقم كنت كلمتكم

 حاج محمد الحمدهلل يابنتي انك بخير

 ج محمد..قومي يانور حضريلنا العشاحا

 نور..حاضر يابابا اه صحيح أتفضل الشنطه بتاعتك والورق ده حضرتك نسيته فالشركه

 حاج محمد ايوه صح انا مشيت ونسيت خالص الشنطه من لخمتي بس جبتيه ازاي ده

 

  

 تك هتوديه الشركه التانيه بكره.نور..بلخمه فالكالم اه ماهو اصل نوح جابهولك هنا قال يعني عشان الورق اللي حضر

 

  

 حاج..محمد ياخبر جه كل المشوار ده طب لما سألك عليا قولتيله ايه

 نور..قولتله انك مع واحده قريبتنا بس صحيح ازاي رايح الشركه بكره وحضرتك اجازه

 حاج..محمد ايوه صح تصدقي نسيت وشكل ليل كمان نسي هو كمان قالي بكره

 يهعشق..طب كلمه اكد عل

 حاج..محمد صح هكلمه المهم يال قومو غيرو هدومكم وحضرولنا العشا لحد ما اكلم ليل

 نور..ماشي يابابا دخلت نور تحضر العشا..ودخلو البنات يغيرو هدومهم ورجعو يساعدو نور

 حاج محمد..الوو

 ليل..ايوه ياحاج محمد

 حاج محمد..معلش يا ابني اني بتصل بيك

 ت تتصل اي وقت خيرليل..اليا راجل ياطيب ان

يال معلش ڤالحاج محمد...انت يا ابني بتقولي اودي الورق بكره لسراج باشا هو مش المفروض بكره الجمعه اجازه وال تقصد اوديهمله ال

 انا مركزتش غير الوقت

 ليل..وهللا وال انا ركزت فعال بكره اجازه خالص يبقي السبت

 حاج محمد..ماشي يا ابني

 اللي عملت حادثه بخير لو محتاج حاجه يعنيليل..صحيح قريبتك 

 حاج محمد..بتقفيل فالكالم ال يا ابني شكرا كله تمام الحمد هلل تسلم يا ليل يا ابني يال مش هعطلك بقي

 ليل..رفع حواجبه باستغراب ماشي يا راجل ياطيب تصبح على خير



 حاج محمد..وانت من اهل الخير

 قفل ليل وهو سرحان

 ادم..في ايه

 .وهللا ما انا عارف بس في حاجه مش مظبوطهليل.

 ادم..ياعم عادي بكره كله يبان المهم ايه مش هنخرج وال ايه

 ليل..انا طالع البس لحد ما نوح يخلص وكلم جاسر قوله يجلنا على هناك لو خلص

 ادم..تمام

 مر حوالي ساعه راحوا المكان اللي بيسهرو فيه وجاسر كان حصلهم على هناك

 اجاسر خير ايه اللي حصلليل..ايه ي

 جاسر..مفيش خبطت بنت بالعربيه

 ادم..البنت حصلها حاجه

 جاسر..ال شرخ بسيط في دراعها

 نوح..مش غريبه ان الوقت اللي هايدي تكلمك فيه وتقولك عملت حادثه عم محمد نور تكلمه وتقوله قريبتهم عملت حادثه

 د ليه قرايبجاسر..باستغراب عم محمد وقريبته طب ازاي هو عم محم

 ليل..مانا مستغرب

 جاسر..غريبه طب قالكم ايه

ليل..وال حاجه بيقول ان بنته كلمته وقالتله ان قريبتهم عملت حادثه واستأذن ومشي ونسي شنطته والورق اللي هيوديه لعمي نوح راحله 

بكره ازاي عشان اجازه لما سألته تاني عن  وفعال مش لقاه ولما سأل نور عنه قالتله نفس الكالم وبعدها كلمني يسألني هيودي الورق

 قريبته قفل فالكالم وقفل بسرعه انا اللي مستغربه فالحوار كله ان عم محمد ليه قرايب وتوتره غريب

 جاسر..غريبه فعال عموما اكيد هنعرف

 م عادي يعنيليل..ياسيدي وال منعرفش بقولكم ايه قفلو عالحوار ده يمكن فعال يكون حد من قرايبه جم واعد معاه

 ليل... قفل معاهم الكالم وحسسهم انه مش في باله بس كان باله مشغول ومش عارف ايه السبب وابتدت سهرتهم

..... 

 تمارا ..الحمد هللا تسلم ايدك يانور

 نور..هللا يسلمك ياعشق بالف هنا

 حاج محمد..لتمارا ايه يابنتي احسن الوقت

 تمارا..بحزن اه يابابا الحمد هلل



 محمد..مالك يابنتيحاج 

 تمارا..مفيش انا كويسه

 الحاج محمد..كويسه ايه انتي شكلك مضايق

تمارا..تعبت من كتر اللف عالشغل مش القيه حاجه كويسه اما الفلوس قليله جدا على المواصالت او صاحب المكان مش مريح او اروح 

 ل في فرع تاني بعيد مش عارفه اعمل ايه حاسه انها عماله تتقفلمكان يطلب شهاده وانا لسه بدرس او اروح مكان ويوافقو ويطلع الشغ

 حاج محمد..يابنتي متفقديش االمل لسه ربنا مبعتلكيش رزقك

 تمارا...انا عارفه وهللا بس تعبت ومحتاجه احس اني استقريت

ي معاكم وبعدين اغلب الناس مش القيين حاج محمد..يابنتي انتو بقالكم معانا حوالي شهر تقريبا اوشهر ونص يعني لسه الدنيا بتبدي تمش

 شغل يعني متستعجليش اكيد هيجيلك الشغل المناسب

 نور..انا عندي فكره بس معرفش هتنفع وال ال

 حاج محمد..فكرت ايه

 نور..تحاول تشوفلها شغل مع مستر ليل

 تمارا..بفرحه ايه ده هللا ينفع ياريت

معاه غير لما بيعرف اصله من فصله وانا قايله انهرده ان اللي عملت الحادثه حاج محمد..هي فكره بس مش عارف ليل مبيشغلش حد 

 قريبتنا واخاف يدور وراها

 نور..وانا كمان لما نوح جه قولتله كده

عشق..طيب مش حضرتك بتقول انك تعرفه من زمان وحضرتك اللي مربيه وشغال معاه من ايام بباه يعني اكيد بيثق فيك ولو قولتله انها 

 تك مش هيدور وراهاقريب

حاج محمد..يابنتي اللي بتقوليه ده صح بس ليل مش سهل زي مانتي فاكره ليل عنده الشغل شغل والقوانين بتاعته تمشي علي اي حد طب 

ده شغال معاه اخوه وابن خالته وابن عمه وعمه نفسه كلهم بيعملوله الف حساب وهما عارفين انه فالشغل شخص تاني يعني لو حصل 

 فيهم غلط مبيرحمش وبيتعمله إنذار زيه زي اي موظفوحد 

 عشق..للدرجادي

 حاج محمد..واكتر من كده

 زهره..يعني من االخر معندوش ياما ارحميني وبعدين ده باين من اسمه

 عشق..صحيح يابابا ايه حكايه اسمه دي حضرتك قولت هتقولنا عليها

سنين من غير خلفه كانت مدام سهام بتحمل 3ام سهام واعدو فتره حوالي حاج محمد..ايوه صح عزام باشا والد ليل..اتجوز من مد

ولالسف الحمل مكنش بيأعد اسابيع وينزل وفمره حملت كانت المره الرابعه الدكتور قالهم انها مينفعش تتحرك خالص عشان الجنين يثبت 

كالم وفضلت نايمه عدي اسبوع اتنين شهر اتنين شهور خصوصا ان دي المره الرابعه ينزل فيها الطفل سمعت ال9وتفضل كده طول ال

وهي محافظه ومش بتتنقل من السرير فيوم صحيت من النوم حاسه بوجع جامد قام عزام باشا عشان يوديها المستشفي بسرعه وقبل ما 

صعبه عدي  يخرجو من البيت كان الطفل نزل انهارت وهو كمان كان حزين واعدت فتره مكتئبه وحست ان خالص فرصتها فالحمل

 شهور عزام باشا فيوم حلم انه بيصلي فالمسجد وشايف شيخ اعد البس ابيض بيقرا قرأن وبيقول6حوالي 



 ))هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه((

وفضل الشيخ يقول االيه دي بس ومش بيكمل القرآن خلص صاله وفضل باصص علي الشيخ عايز يعرف هو ليه مش بيكمل صحي من 

آذان الفجر بيأذن قام صلي ومحطش في باله..عده كام يوم وحلم تاني ان السما بتمطر وسامع صوت جاي من السماء مسمع النوم كان 

 الدنيا كأن في ميكرفون شغال في السما بيقول

 بيقول نفس االيه

 ))هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه((

 وايه تانيه بتترد

 )))والفجر وليال عشر(((

مدام سهام جايه من بعيد مبتسمه وباين علي بطنها انها حامل صحي من النوم علي صوت مدام سهام..بتبشره انها حامل  واخر الحلم شاف

 وطايره من الفرح

 حكالها الرؤيتين..وقالها لو جه ولد هنسميه ليل ولو جات بنت هنسميها فجر

 مه وفعال سموه ليلوفضل يعدي شهر ورا شهر لحد ما الحمل كمل وعرفو انه ولد وولدت بالسال

 بس هي دي كل الحكايه

 زهره..بس اسمه حلو جدا ومش منتشر

 نور..تصدقو اني اول مره اعرف معني اسمه ماتقولنا بقي ياحاج بالمره نوح مين سماه

 حاج محمد ال انتي شكلك رايقه انا هقوم انام عشان مش قادر

 نور..ماتخليك شويه يابابا

 يت من الشغل علي مال وشي وحاسس بصداعحاج محمد..وهللا ما قادر انا ج

 عشق..خالص ادخل ارتاح يابابا

حاج محمد..المهم ياتمارا مش عايزك تقلقي بصي انا هحاول اقوله وزي ماتيجي تيجي بس مش الوقت استني بس تفكي اللي في ايدك دي 

 وتبقي كويسه عشان لو وافق وطلب يشوفك تكوني جاهزه للشغل

 تمارا..بجد يابابا

 محمد..اه وهللا حاج

 تمارا..طيب هو لو مفيش ادامنا غير انه يعرف حكايتي لو عرف مش هيوافق

 حاج محمد..بالعكس ليل مش كده بس انا اللي مش عايز اي حد مهما كان مين يستغل حياتكم

 تمارا..ان شاء هللا خير

 حاج محمد..ان شاء هللا اول ما تشدي حيلك بقي انا هفاتحه علي طول

 شي يا احلي بابا فالدنياتمارا..ما



 حاج محمد..تصبحو علي خير يابنات

 وحضرتك من اهل الخير

 دخل عم محمد ينام ودخل البنات اوضتهم وفضلو يرغو شويه

 تمارا..نور هو انتي مش مرتبطه بحد

 نور..بمرح انا ال بس نفسي

 تمارا..وهللا انا اللي نفسي

 عشق..اتلمي يابت انتي وهي حرام على فكره

 هو ايه اللي حرام الحبنور..

عشق..الطبعا الحب مش حرام انا بس االرتباط عموما وانك تكلمي راجل وتخرجي معاه تسمحيلو انه يكون قريب منك يمسك ايدك 

 يلمسك كل دي حجات حرام

 معاهنور..انا معاكي ان حرام اسمح لراجل يلمسني او يمسك ايدي بس ازاي هحب راجل من غير ما اكون اعرفه او اتكلم 

 

 نور..بصي هو انتي كالمك صح بس بصراحه انا استحاله اتجوز من غير ما احب

 تمارا..وانا كمان مش متخيله اني اتجوز واحد وبعد كده افكر احبه انا ان مكنتش احبه قبلها استحاله اتجوزه

ارتبط بحد وابني حياه من غير مااكون زهره..بصو هي عشق بتتكلم من ناحيه الدين انه شرعا حرام بس على فكره انا كمان استحاله 

 حباه الني مش هقدر اعيش معاه وبعدين انا ايه ضمني اني احبه بعد الجواز مش يمكن اكتشف انه شخص وحش

عشق..امال هما عملو الخطوبه ليه ماهو عشان تعرفي شخصيته ويعرف شخصيتك ولو مفيش قبول اكيد مش هتكملو القبول بدايه الحب 

الرجاله كويسه تضمني منين ان اللي ترتبطي بيه وتفضلي تكلميه يطلع راجل ومحترم اكيد فاالخر هتضطري تسبيه وبعدين مش كل 

وتبقي غضبتي ربنا بمعرفتك براجل مبيربطكيش بيه اي حاجه ووقتها الموضوع هيبقي بالنسبالك عادي واللي يخليكي تعرفي راجل 

م الناس اللي كل شويه يشفوكي مع حد هتتهز وسمعتك تبقي فاالرض حتي لو انتي هيخليكي تعرفي اتنين وتالته وعشره وصورتك ادا

 محترمه وبتحافظي علي نفسك بجد الناس مش هترحمك الناس ملهاش غير الظاهر يابنات

عرفي نور..طيب و تضمني منين ان حتي لو في خطوبه انك تقدري تعرفي كل حاجه عنه الرجاله مبتبنش غير الكويس وبس وبعد كده بت

الشخص علي حقيقته ساعتها لو شخصيته معجبتكيش هتضطري تعملي حاجه من االتنين يااما هتكملي وتقولي ده نصيبي واعيش 

وخالص خصوصا لو في اوالد بينكم او هتطلقي وتبقي حصلتي على لقب مطلقه وبردو ساعتها الناس مش هترحمك الن المطلقه في 

 مجتمعنا الناس بيبصولها بنظره تانيه

تمارا..فعال نور عندها حق الراجل بيقدر يعرفك بس اللي هو عايزك تعرفيه ولما بتتجوزو بتكتشفي شخص تاني خالص غير اللي انتي 

 كنتي تعرفيه

 نور..وبعدين ياعشق يعني معني كالمك ده انك من اول عريس يتقدملك هتوافقي عليه وتقولي هحبه بعد الجواز

حد يتقدملي ومن قبل ما اعد معاه او أتخطبله اقفل منه او احس اني قلبي مقبوض او جوايا رفض من عشق..مش شرط يانور ماانا ممكن 

ناحيته وممكن شخص تشوفيه تحسي انك متقباله مبدأيا وتدي لنفسك فرصه تأعدي معاه وفاالعده دي بتحددي انك ممكن تديله فرصه انك 

د بيحصل بينكم مواقف تبين اذا كان هو ده الشخص اللي تكملي معاه حياتك او ال تتخطبيله او ال ولو وافقتي عالخطوبه فالفتره دي اكي

 واكيد ربنا مش هيخذلك زي مانتي حافظتي علي نفسك ومخذلتيهوش



 زهره..يعني ياعشق انتي مش ممكن تحبي او تتعلقي بشخص او حتي تعجبي بحد

اتشديت لحد الني ديما خايفه اغضب ربنا ويمكن بردو اكون عشق...بصو انا مش عارفه انا اوال عمري ماحصل اني اعجبت بحد او

مالقتش الشخص ده خصوصا ان انا متعاملتش مع والد الدار بتاعتنا كانت بنات حتي المدارس ويوم ماابتديت احتك بالوالد كان فالجامعه 

لو مسؤوليه اه في شباب بتشتغل وطبعا ده استحاله الن كلهم طالب ومن سني يعني لسه صغيرين بيتصرف عليهم وميقدروش يتحم

 فالجامعه معايا بس اغلبهم بتوع هزار وضحك واللي جاي من االول عشان يصاحب ويتسلي وانا مش كده

 نور..طيب مفيش ولد قبل كده قالك انه معجب بيكي او حتي مثال مفيش في صحابك وال ولد

 كالم ده ومن وقتها خالص الموضوع خلصعشق...ال في بس وقتها اتكلمت بكل احترام وقولتله اني مليش فال

ومن ناحيه في في صحابي والد اه في بس هما مش اكتر من زمايل والحقيقه ربنا كرمني باتنين محترمين بيعتبرونا كلنا زي اخواتهم 

نفسي احب  يعني اللي عايزه افهمهولك اني مش مقفله اه عارفه ديني كويس بس مش متزمته ومش ضد الحب خالص وهللا بالعكس انا

واتحب بس مش عايزه اغضب ربنا وخصوصا يانور ان احنا ظروفنا مختلفه شويه ممكن اي حد يعرف ظروفنا يطمع فينا الن باختصار 

 احنا ملناش اهل

 نور..علي فكره ياعشق انا عجباني شخصيتك جدا حساكي كده عاقله وقويه وتقدري تمشي حياتك صح

ياه اللي عيشتها ممكن تخليني ابقي عكس كده اخرج واروح واجي علي كيفي اعمل الغلط والحرام عشق..الدنيا علمتني كتير يانوروالح

مهتمش بالدراسه ماهو انا مليش اهل وال كبير بقي وهقول اهلي السبب وهما اللي وصلوني لكده وهما السبب في ضياعي من البدايه بس 

قاسيه علي اد ماهي اثرت فيا من غير ماتحس انها عملت معايا جميل حنان دي  انا حبيت اثبت عكس كده علي اد ما المديره بتاعتنا كانت

مكنش في علي لسانها غير كلمه بنت حرام بنت حرام الكلمه دي علي اد ما كانت بتقتلني وبتوجعني وبتهينني وكانت ممكن تخليني اوحش 

ا احسن من اهلي نفسهم ومش شرط اني اهلي شياطين اطلع زيهم بني ادمه فالكون علي اد ماكانت حافز ليا اني اثبتلها هي وغيرها ان ان

بالعكس اهلي ميعرفوش يعني ايه ربنا الكن انا اعرف اتربيت في ظروف قاسيه مفيش طفل يقدر يعيش اللي احنا عيشناه بس عيشنا 

 وقدرنا واتعلمنا وبقينا زينا زي اللي عنده اهل

 نور..وهي عينها مدمعه انا بحبك اوي ياعشق

 ق..وهي بتحضنها وانا بحبك اوي يانورعش

تمارا..عشق عندها حق يانور ولوال عشق في حياتنا كان زمانا ممكن نبقي من البنات دي هي اللي فضلت ورانا عشان نصلي ونقرا قرأن 

 ونحفظه هي اللي خلتنا نلبس الحجاب وديما كانت بتكلمنا بعقل عشق مش بس اختنا عشق كانت لينا االم

 بقي هعيط على فكرهعشق..خالص 

 زهره..طيب نور انتي قولتي ان عمرك ما ارتبطتي طيب محبيتيش

 نور..ارتبكت انا ال مفيش انا ال ال

 تمارا..ايوه ادام اتلخمتي كده يبقي حبيتي

 نور. بضحك انتو بعد اللي عشق قالته ده عايزيني اتكلم عشان يقام عليا الحد

 زهره..وتمارا في نفس واحد خوافه

 حنا اتفقنا بقي ان الحب مش عيب بس في حجات الزم نمشي عليهاعشق..ا

 نور..بصو هو حب ومش حب

 عشق..ايه دي فزوره.



 نور..مش فزوره وال حاجه بس تقدري تقولي كده الحب المستحيل

 تمارا..ايه يابنتي االلغاز دي حب مستحيل ليه

غير ماما وبابا هما كل حاجه في حياتي وماما بعد كده اتوفت مبقاش ليا  نور..انا هحكيلكم وهتعرفو ليه انا فتحت عيني عالدنيا مكنش ليا

غير بابا هو بيخاف عليا جداا مليش صحاب يعني ممكن اكون عارفه جيرانا والشارع كله بس مليش صحاب عيشت انا وبابا المدارس 

 بس عمر ماحد شدني غير واحد بساللي كنت فيها كانت خاصه وكان معايا والد عادي ودخلت الجامعه معايا والد عادي 

 زهره..مين هه

 تمارا..وهي بتخبطها على راسها يعني هي لو قالت مين هتعرفيه

 زهره..بضحك ال

 نور..نوح

 عشق..نوح مين هو ده اللي قولتي عليه لبابا انه جابله ورق اخو ليل

 نور..ايوه هو.

 تمارا..يابنت االيه نوح السيوفي مره واحده

مانتي فاكره وكملت وهي عينها كلها دموع وبتحاول على اد ماتقدر انها متعيطش نوح انا اعرفه من وانا صغيره نور..البس مش زي 

فاالول وهو صغير كنت بشوفه كتير كان ديما يجي مع باباه لما كان بيجي لبابا عمو عزام كان بيحب بابا جدا كان ديما يجيله هنا فالخان 

سنين ونوح 3لبابا واوقات كان نوح بيشبط فيه وكان ديما يجي معاه كنت بحب العب معاه كان عندي لما يحب يتكلم مع حد فاكان بيجي 

سنين كان بيجي ياعد يالعبني ويأكلني هو كان بيتعامل على اني بيبي بالنسباله وانا طبعا مكنتش افهم 8سنه هو اكبر مني ب11كان عنده 

ى مش بيجي كتير النه ابتدا يكبر وكل فين وفين كنت اشوفه مكنتش فاهمه كنت بلعب وخالص فضلت اكبر وهو يكبر مع الوقت بق

ساعتها يعني ايه حب بس كنت متعلقه بيه بحكم اني مليش اخوات وال صحاب وال حتي قرايب من سني مكنتش بشوف غيره كنت لما 

تديت اعرف يعني ايه حب واتعلقت بيه اكتر بشوفه قلبي بيفضل يدق من الفرحه وكبر اكتر نوح وانا كبرت وبقيت في سن المراهقه واب

والني مش بشوفه بقيت احاول اعرف عنه اي اخبار كان لمابابا يجي من الشغل اخليه يحكيلي يومه بالتفصيل وكل ده عشان اسمع اي 

 جد زي ليل حاجه عن نوح ورغم اننا بعيد عن بعض بقيت اعرف عن طريق بابا بيحب ايه بيكره ايه شخصيته ازاي بيحب الضحك وال

وفضلت اجمع عنه معلومات لحد ماعرفت كل حاجه عنه خصوصا لما ابتدي ينزل الشغل معاهم كنت بتابع اي حاجه تخصه وصفحته 

عالفيس واي حاجه تخص شغلهم كنت ادخل وادور واشوف صوره وهو فالشغل وهو مع صحابه كل حاجه معرفش ليه كنت بعمل كده 

 ير اني عايزه اعرف كل حاجه عنه اطمن عليه اعرف اخبارهبس مكنش في اي حاجه في بالي غ

انتو تعرفو قبل ما ادخل الجامعه كان مره بابا بيحكيلي ان المحامي بتاع ليل في بينهم مشاكل وان ليل خاله يسيب الشغل الخاص بالشركه 

 اشتغل معاهم وابقي ديما ادام نوحوانه بيشوف محامي تاني الفكره جت في بالي وقررت ادخل كليه حقوق واكون محاميه عشان 

 ومن وقتها انا بحبه وهو ميعرفش اي حاجه اصال وال انا في باله

بصو..انا عارفه ان اللي انا في ده وهم واني ابعد كتير من اني اوصل لنوح نوح عرف بنات كتير وكلهم من عائالت معروفه عارفه انه 

 ه ومش قادره اشيله من قلبياكيد مش هيبصلي وال اجي في باله بس غصب عني بحب

انهرده لما شوفته فضلت واقفه مش بنطق هو بيكلمني وانا مش معاه مش قادره اصدق انه ادامي عارفين كان بقالي سنه بحالها مشفتهوش 

 انا معايا دفتر صغير بكتب فيه تاريخ كل مره بشوفه فيها وانهرده تقريبا بقالي حوالي سنه وشهر

 انه حب مستحيل النه حب من طرف واحدعرفتو بقي ليه بقولكم 

عشق...خدتها في حضنها بصي يانور كل اللي انتي بتقوليه ده يبين اد ايه انتي بتحبيه بس انا عايزه اقولك حاجه مش هكلمك في حرام 



ي ازاي قادره وحالل النك معملتيش حاجه حرام وحب الطفوله ده من انضف انواع الحب بس كل اللي هقولهولك حرام عليكي نفسك انت

 تعشمي نفسك بحد هو مش حاسس بيكي اصال

نور..بدموع غصب عني ياعشق انا فتحت عيني عالدنيا لقيت نوح مش قادره اشيله من قلبي وال قادره احب غيره وال ينفع حتي اني 

 احسسه بحبي ليه

نفس الوقت بعيدا عن الهبل اللي انتي بتقوليه ده عشق..بس انتي كده هتتعبي يانور هو شايف حياته النه باختصار ميعرفش انك بتحبيه وف

انه يعرف بنات وانهم من عائلالت كبيره فامش هيبصلك الحب ميعرفش غني او فقير يانور يعني هو لوحبك مش هيهمه اي حاجه 

 وهيحارب عشان يوصلك

 جوز هتعملي ايهالكن اللي انتي فيه ده صعب اوي انتي الوحيده اللي خسرانه فيه طب تخيلي حب وارتبط وات

 نور..متقوليش كده انا ممكن اموت فيها

 عشق..بعد الشر عنك يا نور متقوليش كده بس الزم تفكري شويه هو ملوش ذنب النه ميعرفش

 زهره..طب قدري عرف ورفض الحب ده

ميعرفش عن نور  عشق..يبقي عاالقل كان صريح معاها وخلينا منضحكش علي بعض هو مش بيحبها اصال هو ليه حياه تانيه خالص

 حاجه كل اللي بينهم بالنسباله انها بنت الراجل اللي بيشتغل معاهم وكان بيربطهم ببعض ايام طفوله انما هي اللي كملت الحكايه لوحدها

 نور..طب قوليلي اعمل ايه

 تمارا..هي بصراحه ملهاش حل يانور

شي حياتك وتبطلي تفكري فيه او تخليه محور حياتك صدقيني عشق..انا بصراحه مش عارفه اقولك ايه بس عايزه اطلب منك انك تعي

 يانور لو انتو االتنين لبعض لو الدنيا دي اتقلبت عشان الواقع يتغير هتفضلو لبعض

نور..وهنكون لبعض ازاي وهو حتي ميعرفش اني بحبه انا حتي كل مره بشوفه مش بحسسه بده بتلخم وبتلغبط وبقفل معاه الكالم بسرعه 

 ن ادامه يمكن دي اول مره انهرده اطول معاه فالكالم شويه غير كده مفيش فرصهوبختفي م

 عشق..صدقيني يانور لوليكي نصيب في قلبه هتبقي ليه

 نور.يارب ياعشق

 تمارا..بحب هو يطول اصال ده انتي قمر

 نور..بضحك هو قمرين

 تمارا.. ال ده انتي واقعه واقعه

 فضلو يتكلمو شويه واخيرا ناموا

...... 

 اما عند ليل..خلصت سهرتهم وروحوا ليل كان راجع سكران بعد ما شرب كتير

 طلع خد شاور ونام عالسرير

 وفضل باصص فالسقف وسرحان



 فالش..باك

 ليل..الوو

 ريما..ايوه ياحبيبي

 ليل..وحشتيني

 ريما..انت كمان وحشتني بس مخصماك

 ليل..ليه بس

الدك ومن وقتها مش شوفتك كل ما اكلمك مشغول ومش عارفه اشوفك والاكلمك وبستني ريما...عشان بقالك فتره مشغول من يوم عيد مي

 اليوم يعدي عشان تكلمني بالليل شويه قبل ما تنام

 ليل..حقك عليا ياقلب ليل وهللا كان في شغل الفتره اللي فاتت كتير وانتي عارفه بابا تعبان جدا وانا اللي شايل الشغل الفتره دي

 انت واحشني جدا وعايزه اشوفك وزهقانه جدا مش القيه حاجه اعملها وصحابي سافرو ومرضتش تخليني اسافر معاهم ريما..عارفه بس

 ليل..حقك عليا عارف اني مقصر معاكي عشان كده بكلمك بكره انا اجازه وملكك اليوم كله

 ريما..بفرحه بجد

 جاهزهالصبح تكوني 9ليل..بحب بجد ياقلب ليل هعدي عليكي بكره الساعه 

 الصبح ايه احنا هننزل نبيع لبن وال عشان تخلص بسرعه الخروجه وترجعني بسرعه9ريما..

 ليل..انا قولتلك اني بكره انا ملكك اليوم كله صح بس انا عاملك مفجأه والزم نلحق اليوم من اوله

 بالدقيقه هكون مستنياك9ريما..ماشي 

 ليل..وانا مش هتأخر عليكي ياعمري

 عدت الساعات

 كان ليل عند ريما خدها وركبو العربيه9لساعه وا

 ريما..احنا رايحين فين

 ليل..عشر دقايق وتعرفي

 وصل اخيرا ليل نزل ونزلت ريما

 ريما..بصدمه ايه دي طياره

 ليل..اه ياستي يال نركب

 ريما..نركب ايه وايه الطياره دي ده ناقص تقولي انك هتسوق

 صه انا اجرتها مخصوص عشانك انهرده وهوديكي بيها مكان تحفهليل..بضحك ال مش انا ياستي دي طياره خا

 ريما..بجد



 ليل..بجد يال بقي عشان اليوم ميضعش مننا

ركبت ريما وليل ووصلو الغردقه قضو اليوم كله فالبحر ضحك وهزار ولعب في المالهي المائي وبعد ما خلصو خدها علي مطعم فالبحر 

ما االتنين المكان كان كله مفروش بالورد اعدو اتعشو مع بعض وقضو وقت جميل كله حب مكنش في غيرهم كان حاجزه كله ليهم ه

 ورومانسيه وبعد يوم طويل رجعو تاني

 بااك.

 ليل..بوجع مبكرهش في حياتي حد ادك كلكم زباله كلكم زي بعض وبعد تفكير كتير اخيرا استسلم للنوم

تحسن عشق وزهره زي ما هما في شغلهم الكن عشق مش مرتاحه فالشغل بس مش عدي كذا يوم من غير اي جديد تمارا ابتدت حالتها ت

 عايزه تسيبه

 حاج محمد بيحاول يتالشي اي سؤال من ليل عن قريبته

 واخيرا تمارا فكت ايدها وبقت احسن

 ليل..خرج من اوضه االجتماعات بتعب وارهاق

 جاسر..اخيرا خلص االجتماع ده

 نوح..انا جعان اوي

 معكادم..ومين س

 ليل..اطلبوا أكل طيب عشان نتغدي

 دخل ليل مكتبه وكلهم وراه

 طلب ليل قهوه وغدا من السكرتيره

 بعد مرور وقت خبط حاج محمد ودخل

 ليل..ايه ياراجل ياطيب خلصت

 حاج محمد..كله تمام مفيش اي حاجه تاني خالص

 احت كنا خسرنا كتيرليل..طيب كويس االجتماع ده كان تقيل عليا بشكل والصفقه دي لو كانت ر

 جاسر..علي اساس انك بتخسر

 ليل..الطبعا بس الصفقه دي بالذات مكنش ينفع نخسرها

 فالوقت ده خبط الباب ودخلت السكرتيره جيبالهم االوردر اللي طلبوه وخرجت

 طلعو االكل وفضلو ياكلو ومعاهم حاج محمد

 ليل..حد فيكم وراه شغل تاني

 عايز بس اراجعهنوح...انا شويه ورق بسيط كده 

 ادم. انا خلصت



 جاسر وانا كمان

 الحاج..محمد انا كمان خلصت

 ليل..طيب انا كمان لسه شويه اللي حابب يروح يرتاح يروح اليوم كان متعب انا عارف

 حاج محمد انا عايز منك خدمه يا ليل يا ابني بس يعني اصل

 ليل..في ايه ياحاج محمد انت محتاج فلوس او اي حاجه

 مد..ال ال يا بني فلوس ايه مستوره الحمد هللحاج مح

 جاسر..لنوح وادم طب يال ياشباب نسبهم لوحدهم شويه

 حاج محمد..ال يا ابني خليكو انا بس طالب خدمه منك يا ليل يا ابني نفع نفع منفعش خالص

 ليل..لو اقدر مش هتأخر عنك يا راجل يا طيب

 لي حاج محمد..يعني كنت بقول لوينفع تشوف شغل لي

 ليل..لمين لنور

 حاج محمد..ال ال مش نور دي يعني بنت قريبتي اعده معايا هنا من فتره بسيطه وبتدور على شغل

 ليل...هي دي اللي تعبت قبل كده

 حاج محمد..ايوه يا ابني هي

 ي بتاعهاڤليل..مفيش مشكله ياحاج محمد خليها تيجي واقابلها وتجيب السي 

نها لسه بتدرس هي في جامعه القاهره في كليه تجاره سنه تالته يعني كنت بقول لو ينفع تشتغل اي حاجه حاج محمد..ال ماهو المشكله ا

 تحت التدريب يعني حاجه تساعدها

ليل..هو في ايه ياراجل ياطيب انا سايبك براحتك بقالي فتره كده بمزاجي بس يعني مش مالحظ ان غريبه حكايه قريبتك دي خصوصا 

 ا عالقتك بأهلك وباهل مامت نور تعتبر مقطوعه وانت ملكش حداني عارف ان تقريب

 الحاج..محمد وهو بيمسح عرقه بارتباك

 ال بس يعني

ليل..قاطعه بص انا مش عايز اضغط عليك او اعرف حاجه انت مش حابب تقولها عموما ماشي هنشوفلها شغل خليها تيجي الوقت اللي 

 يرحها بكره بعده اي وقت

 كرتيره معايا خليني اشوفها تشتغل شويه تحت التدريب ولو عجبني شغلها هخليها تكمل معاياجاسر..انا محتاج س

 حاج..محمد بفرحه ياريت

 ليل.. طيب مبدأيا تمام وكمل كالم مع جاسر هو انت مش عندك سكرتيره

 جاسر..كان عندي لحد امبارح وطيرتها

 ليل..بأستغراب ليه



وال فاهمه اي حاجه دخلتلي ميت معاد في بعض وكذا ميتنج يعني بوظتلي الدنيا وانت عارفني جاسر..كانت تحت التدريب بردو بس غبيه 

 Under controlانا بحب كل حاجه تبقي 

 ليل..اه طيب عاهلل اللي جايه دي شغلها يعجبك

 حاج محمد..وهللا هتعجبك ان شاء هللا المهم اجبها امته

 ليل..انا معنديش مانع

 ان شاءهللا من الوقت

 سر..وال انا عموما لو تمام بكره خليها تيجيجا

 حاج محمد..تمام جدا بكره تبقي هنا ان شاء هللا

 هستأذن انا بقي وهروح افرحها

 ليل..ماشي ياراجل ياطيب

 خرج عم محمد..اما ليل فا فضل يبص على أثر عم محمد بغموض

 نوح..ليل ليل ليييييل

 ليل..ايييييه

 نوح..في ايه

 جاسر..سرحت في ايه

 ليل..عادي وال حاجه

 ادم...الراجل ده انا طول عمري بحبه هلل فاهلل عشان جد ودوغري بس صراحه اول مره احس انه وراه حاجه

جاسر..وانا كمان على فكره انا ممشتش السكرتيره وال حاجه اينعم شغلها زفت وفعال همشيها بس حبيت اقوله كده عشان بصراحه 

 وار قريبته دهالفضول هيقتلني عايز اعرف ايه ح

 نوح..والنبي طول عمرك بتبهرني

 جاسر..بضحك من بعض ما عندكم

ليل..كله هيبان متستعجلوش رغم اني بطمنله جدا وعارف ان مفيش اي حاجه وحشه من ناحيته بس انا كمان عندي فضول جامد وكمل 

 بغموض وهو بينفخ دخان سجايره

 عموما بكره مش بعيد بصوله الشباب باستغراب

 حاج محمد البيت دخل لقى البيت هاديوصل 

 حاج محمد..يا اهل الدار انتو فييين

 اتفتح باب االوضه

 عشق..احنا هنا يابابا حضرتك جيت امته



 حاج محمد..انا لسه جاي اهو انتو اللي فين

 عشق..كنا بنذاكر

 نور..اهال بأحلى حاج محمد فالدنيا

 حاج محمد..اهال بأكبر بكاشه فالدنيا

 المني كدهنور..ديما ظ

 زهره..ازيك يابابا حمدهللا عالسالمه

 حاج..محمد الحمد هلل يازهره هللا يسلمك امال فين تمارا

 تمارا..خرجت انا هنا مين بيسأل عليا

 حاج محمد..تعالي ياستي انا اللي بسأل عليكي وعندي ليكي مفجأه كمان

 تمارا..مفجأة ليا

 الصبح عشان تستلمي شغلك في شركه السيوفي حاج محمد..جهزي نفسك عشان بكره هتنزلي معايا

 تمارا..اتصدمت احلف

 حاج محمد..وهللا العظيم

 تمارا..وقفت تتنطط وتصوت والبنات يتنططوا معاها ويحضنوها

 عشق..اخيرا مبروك ياقلبي

 طلعت عنينازهره..احلى حاجه سمعتها اخيرا هتنزل عن دماغنا كل شويه مكتئبه واتخنقت وفقدت االمل وعايزه شغل لما 

 تمارا..بحزن مصطنع اخس عليكي انا بعمل كده

 نور..مبروك يا قلبي

 تمارا..هللا يبارك فيكو انا فرحانه اوي وبصت لحاج محمد

 تمارا..انا مش عارفه اقولك ايه بجد ربنا يخليك لينا يا احلى واحن اب فالدنيا

 وحضنته.

 ربنا رزقني بيهم طبطب..حاج محمد عليها ويخليكو ليا يا احلى اربع بنات

 المهم بقى الوقت تحضري نفسك بكره هنقابل ليل واول ما يمضي بتعيينك رسمي هتستلمي شغلك بس مش هتشتغلي معاه

 هتشتغلي مع ابن عمه جاسر

 تمارا..انشاهلل اشتغل فالبوفيه انا راضيه

 ضحكو عليها كلهم



تا كده هتشتغلي معاه سكرتيرته الخاصه تنظميلو مواعيده تظبطي حاج محمد..بوفيه انا بناتي يشتغلو في احسن مكان بصي انتي مؤق

 مواعيد االجتماعات باختصار هتكوني انتي المسؤوله عن شغله هتنظميله كل حاجه

 وخلي بالك هو هيحطك تحت التمريين والزم تبيضي وشي عشان هو لسه ممشي سكرتيرته امبارح النها كانت مبوظاله كل حاجه

 وهللا هرفع راسك وهشرفكتمارا.اطمن يابابا 

 عشق..ياخوفي

 تمارا..بت اتلمي تعرفي عني كده

 عشق..صراحه طول ما لسانك في بوئك الدنيا هتبقى تمام ابوس ايدك بالش طولة لسان

 حاج محمد..اه والنبي ياتمارا انتي في وشي وعموما متقلقيش ياعشق دي هتشتغل مع واحد من مربع الرعب

 ربع الرعب دهعشق وتمارا مع بعض ايه م

 نور..بضحك ايه صدى الصوت ده

 تمارا..ال بجد يعني ايه

نور.. مربع الرعب دول يبقوا ليل ونوح وادم وجاسر بيسموهم كده يعني عشان ديما االربعه مع بعض في شغلهم في اي مكان بيروحوا 

 الكل بيخاف منهم وبيعملهم حساب صح ياحاج ايه رأيك فيا مذاكره

 هو زي ما نور قالتلك كده يعني باختصار دول بتوع شغل وفهمتك قبل كده دول فالشغل ميعرفوش ابوهمحاج محمد..شاطره ا

 

  

 تمارا..وليه التوتر بس عموما متقلقش بردو هشرفك احنا جامدين اوي على فكره

 حاج محمد اما نشوف

 تمارا..طيب حضرتك قولتلهم انا ابقى مين

 ش ان شاء هللا خير وعرفت ليل انك بتدرسيحاج محمد..قولتلهم انك قريبتي ومتقلقي

 تمارا..احسن حاجه اني انا انتساب يعني مش محتاجه اروح الجامعه غير لو في سيكشن

حاج محمد..ان شاء هللا خير وعموما اي وقت تحبي تجيبي ورق حد من البنات يجبهولك ولو ضروري انك تروحي الجامعه استأذني من 

 جاسر مش هيقولك حاجه

 تمام اشتغل بس االول وكله يتحلتمارا 

 عشق..ان شاء هللا

 حاج محمد..طب ايه مش ناويين تعشونا بقى وال ايه

 تمارا..ال سيبولي بقى انا الطالعه دي بالمناسبه الحلوه دي انا اللي هحضر االكل

 حاج محمد..طب يال ورينا شطارتك



 دخلت تمارا تحضر االكل وهي طايرة من الفرح

 ل ودخل عم محمد يناموبعد مدة خلصو اك

 تمارا..بقولكم ايه انا مش عارفه البس ايه بكره

 عشق..انتي رايحه فرح ده شغل

 تمارا..ايوه بس مش اي مكان دا في شركه السيوفي يابنتي يعني عاالقل الزم يبقي شكلي حلو اول يوم

 عشق..طب تعالي يال نختار مع بعض

 ه اول يومدخلو البنات يختارو لبس لتمارا عشان تروح بي

وبعد وقت طويل من االختيار اخيرا اختارت تمارا بنطلون رمادي وعليه شميز ابيض وفوقيه جاكت طويل رمادي وطرحه رمادي 

 واخيرا نامو كلهم وفضلت تمارا صاحيه تفكر في حياه جديده هتبتدي من بكره بفرحة وسعادة واخيرا غلبها النوم ونامت

 

  

اط والتفاؤل خصوصا على تمارا اللي صحيت اول واحده وتقريبا منامتش صحيت خدت شاور واتوضت في صباح يوم جديد مليئ بالنش

 وخرجت وصلت وحضرت الفطار

 حاج محمد..صباح الفل على القمر ايه النشاط ده كله ال انا كده هصدق انك هترفعي راسي

 لى افطرتمارا..بابتسامه جميله لسه انت شوفت حاجه صباح العسل يال اغسل وشك وتعا

 حاج محمد..تسلم ايدك فين البنات

 بيصلو الصبح وجايين

 حاج محمد..ماشي هغسل وشي والبس واجيلكم

 تمارا..يال بسرعه عشان الفطار ميبردش وعشان منتأخرش عالشغل وكملت بابتسامه مش بنتدلع احنا

 حاج محمد..بابتسامه كلها طيبه تمام يا افندم

 لي صوتك كده ليه مفيش حد اشتغل غيركخرجت عشق..في ايه يابت انتي بتع

 نور..بضحك ده باينه هيبقي مرار طافح وهتزل اهلنا كل شويه عشان اشتغلت

 عشق..انتي لسه شوفتي منها حاجه دي تمارا

 تمارا لنور..بصوت واطي مابالش انتي ده انا كنت ناويه اعمل معاكي واجب واجبلك حبيب القلب لحد عندك

 ارا دي السكر بتاعت البيت دي تعمل اللي هي عيزاهجريت عليها نور..دي تم

عشق..ال وهللا بقى كده ياست نور بتدافعي عنها الوقت عشان بترشيكي طب اسمعي مني ده لو في واحد فالميه بس ان حبيب القلب يجي 

 زي ما بتقولك ادام تمارا حطت دماغها فالموضوع يبقى مش هيتم

 نور..يالهوي بجد



 شق اخفي عن وشي بدل ما اضربك متسمعيش كالمها يانور بكره تشوفيتمارا..بغضب بت ياع

 عشق..ياخوفي

 خرج عم محمد وزهره واخيرا اعدو يفطرو وبعد ما خلصو

تمارا..بت انتي وهي انا حضرت الفطار تقومو تشيلو عشان انا نازله رايحه الشغل..ارجع االقي الدنيا نضيفه وتنضفو االطباق مش 

 لحوض وبعدها يال عشق وزهره على شغلكم وانتي ياست نور على جامعتكعايزه االقي طبق فا

 نور..حاضر ياست هانم

 عشق..بضحك بتسمعي كالمها يامرتشيه

 زهره..بابتسامه ابتدينا

 تمارا..بتقولو ايه ياعيال

 ا لطمحاج محمد..مبيقولوش يال هنتأخر يا ام لسان طويل انتو جايبنها منين البت دي عايزه خناقه وتشبع فيه

 عشق..دي تمارا يابابا المفروض تتعود

 حاج محمد..ربنا يسترها ويعديها على خير يال يابنات سالمو عليكم

 البنات وعليكم السالم

 عشق..تمارا

 تمارا..نعم

يلي عشق..خلي بالك من نفسك واوعي تتوتري او ثقتك بنفسك تتهز انتي احسن واحده فالدنيا ديما خليكي عارفه كده وعيزاكي ترجع

 وانتي متعينه في شركه السيوفي

 تمارا..بحب ربنا يخليكي ليا يا احسن اخت فالدنيا متقلقيش هرفع راسك وهنفضل ديما عالوعد واحنا التالته الكل هيفتخر بينا

 عشق..بحبك

 تمارا..وانا كمان حضنتها وقلبت مره واحده بت انتي انتي ناويه تأخريني

 عشق..بضحك حسبي هللا

 امجنونهنور..سالم ي

 تمارا..بااي

.... 

 نزلوا ركبو مواصله توصلهم للشركه

 وبعد وقت طويل اخيرا وصلوا

 نزلت تمارا..وقفت ادام الشركه بأنبهار وإعجاب أدام الصرح العظيم بتاع المبني كان مبني كبير وشكله لوحده يخض



 حاج محمد..ايه واقفه كده ليه

 تمارا..بابا انا خايفه اوي

 ارف ان الشركه تخض بس انتي ادها وانا بنتي متخافش ابدا وال ايهحاج محمد..انا ع

 خدت تمارا نفس كبير حاضر يال

دخلت تمارا مع حاج محمد وهي من جواها الف شعور فرحانه وطايره من السعاده خايفه ومتوتره بتدعي من جواها انها تتقبل وفنفس 

 لسكرتيره بتاعت ليل انها تبلغه انهم بره دخلت السكرتيره وخرجت على طولالوقت شعور الخوف والتوتر مالزمها طلع عم محمد وقال ل

 السكرتيره.اتفضلو مستر ليل في انتظاركم

 خبط حاج محمد وتمارا وراه ميته في جلدها

 جالهم صوت ليل من ورا الباب

 ليل..ادخل

 فتح حاج محمد الباب السالم عليكم

 اطيبليل..وهو باصص عالورق عليكم السالم ياراجل ي

 اتفضل دقيقه وهكون معاك

فضل ليل يمضي الورق اللي ادامه وخلص اخيرا رفع عينه اللي ترعب وهيئته اللي تخوف اي حد وبطريقه جاده جدااا مش تعرفنا يا 

 حاج محمد

 حاج محمد دي تمارا اللي قولتلك عليها

 ليل..اهال يا انسه تمارا

 تمارا..بارتباك احمم اهال بحضرتك

 ني عن نفسكليل..ها عرفي

 تمارا..بخوف بصت لحاج محمد

 حاج محمد بابتسامه مطمئنه هزلها دماغه

 تمارا..انا اسمي تمارا عندي عشرين سنه طالبه في كليه تجاره جامعه القاهره في سنه تالته

 ليل..تمارا ايه؟

 تمارا..وهي بتبلع ريقها تمارا احمد الوكيل

 الدملحوظه ده االسم اللي اتكتب بيه شهاده المي

 ليل..اشتغلتي قبل كده ياتمارا

 تمارا..فالحقيقه مشتغلتش في اي مكان



 ليل..وايه السبب اللي مخليكي عايزه تشتغلي خصوصا انك لسه بتدرسي

 تمارا..اوال انا حابه اني اشتغل وانا بدرس عشان حجات كتير اولهم اني اتدرب عشان لما اتخرج اقدر اشتغل بسرعه

فأني اشتغل يكون عندي خبره ثانيا اني اشتغل في مجموعه السيوفي دي حاجه كبيره وبتهيألي مش هقدر  خصوصا ان دايما اول شرط

 اكتسب خبره من اي مكان اد ما هكتسب في مجموعه السيوفي

 حاج محمد بص لتمارا بابتسامه عشان يحسسها انها ماشيه صح

 ليل..باعجاب من ردها طيب وبالنسبه للماده

بيشتغل عشان الفلوس اكيد عايزه اثبت نفسي وابقى في مكان بحلم بيه واتقدم في شغلي بس ده ميمنعش اني بردو تمارا..مفيش حد مش 

 بشتغل عشان الماده

ليل..تمام يا انسه تمارا عموما انا عادتآ مش بقبل اي حد جايلي بواسطه بس انتي جايه من طرف حد غالي عندي اوي ومبدأيا انا موافق 

 ك حاال عايزك ترفعي راس الراجل الطيب ده تثبتيلي انك اد الشغلوهمضي قرار تعيين

 تمارا..بفرحه ان شاء هللا

 ليل..رفع تليفون مكتبه اتصل على جاسر

 ليل..جاسر تعاللي على مكتبي

 جاسر..حاال

 يعه الشغلليل..بصي يا انسه تمارا انتي هتشتغلي مع مستر جاسر هتكوني سكرتيرته الخاصه وهيفهمك كل حاجه ويعرفك طب

 تمارا..تمام يامستر ليل

 دقايق وكان جاسر بيخبط..عالباب تمارا كانت اعده ادام ليل وضهرها للباب وعم محمد اعد ادامها ووشه للباب

 جاسر..صباح الفل ازيك يا راجل ياطيب

 حاج محمد..ازيك ياجاسر يا ابني

 جاسر..وهو واقف ومش شايف وش تمارا..خير ياليل

 سر استلم ياسيدي السكرتيره الجديده بتاعتك االنسه تماراليل..تعالى ياجا

 جاسر..قرب اكتر اهال يا انسه تمارا

 وقفت تمارا عشان تسلم عليه وهي بتبص اهال بحض. قطعت كالمها اول ما شافته وبرقت من الصدمه

 جاسر..بصدمه انتي

 استغرب ليل وحاج محمد

 ليل..انتو تعرفو بعض

 ي..حاج محمد...في ايه يا ابن

 تمارا..بصوت واطي يانهااار اسود كده باظت



 ليل..في ايه ياجاسر مالك متنح كده ليه انتو تعرفو بعض

 جاسر..يعني مش بالظبط كده

 ليل..هي فزوره

 جاسر..ال خالص بس صدفة غريبة يعني االنسة تمارا هي نفس البنت اللي هايدي خبطتها بالعربيه

 ليل..نعم

 حاج محمد.ايه

 مبتنطقشتمارا..واقفه 

 جاسر...بضحكه استغراب اه وهللا زي ما بقولكم كده

 ليل..صدفه غريبه

 حاج محمد..فعال عموما الحمد هلل انها عدت على خير

 تمارا..اخيرا اتكلمت انا هستأذن اسفه يامستر ليل ضيعت وقت حضرتك

 ليل..بأستغراب من رد فعلها مش فاهم

 بعد الصدفه دي وبيتهيألي مش هينفع اشتغل تمارا..يعني همشي كده تقريبا الموضوع اتعقد

 جاسر..استني هنا مين قال ان مش هينفع تشتغلي

 تمارا..اصل يعني اقصد بعد اللي حصل بيني وبين خطيبة حضرتك اكيد طلبي للشغل مرفوض وانا بوفر على حضرتك وعليا االحراج

 ليل..استني هنا انتي في شركه السيوفي يعني مش لعب عيال

ارفه يامستر ليل وطبعا انا اسفه لحضرتك انا مقصدش كده خالص وشرف ليا اني اكون بشتغل ضمن مجموعه السيوفي بس تمارا..ع

 حضرتك اكيد شايف الموقف ومحبش اني اكون موجوده في مكان مش مرغوبه فيه

ني احنا هنا مش بنلعب ثانيا وده االهم جاسر..بطريقه جاده جداااا ومين قال كده اوال زي ما قالك مستر ليل انتي في شركه السيوفي يع

احنا هنا بنعرف نفصل تماما بين الشغل وحياتنا الشخصيه ولو بيشتغل معايا شخص فالمجموعه ابويا نفسه بيكرهه مش همشيه لو شغله 

معايا عشان  معايا يعني متقلقيش الموقف اللي حصل بينك وبين هايدي وال يعنيلي بأي شئ وبيتهيألي اني مش هرفض انك تشتغلي

 خاطرها

 تمارا..بارتياح داخلي يعني ايه

ليل..زي ما قالك يعني حضرتك تروحي يال مع مستر جاسر عشان تشوفي مكتبك فين وتعرفي منه طبيعة الشغل..ويال بقى عشان نبتدي 

 شغل احنا هنا مش بنلعب

 تمارا..بصت لجاسر بترقب

 عهجاسر..اتفضلي ورايا يا انسه تمارا عن اذنكم ياجما

 تمارا..بصت لحاج محمد



 حاج محمد..يال واقفه ليه روحي وراه

 جاسر..هفضل واقف كتير يال ورانا شغل

 تمارا...شكرا يامستر ليل

 ليل... اكتفي ليل باالبتسامه وهز دماغه

 اما تمارا قربت لحاج محمد وباسته من راسه ربنا يخليك ليا ومشيت بسرعه ورا جاسر

........... 

 ا ياليل يا ابنيحاج محمد..شكر

ليل..على ايه بس يا راجل ياطيب انا معملتش حاجه عموما لو قدرت تثبت نفسها في وقت قليل هتتعين رسمي وهتكون ضمن المجموعه 

 كمان

 حاج محمد ..ان شاء هللا يا ابني طيب تؤمرني بحاجه

 ليل..شكرا اتفضل انت

 خرج حاج محمد

 وبيفكر في حاجهاما ليل..فا فضل اعد بشرود وبنظرة غامضة 

 دخل جاسر مكتبه وتمارا وراه وقفت جمب الباب

 جاسر..وهو مديها ضهره ورايح مكتبه اقفلي الباب وتعالي اعدي

 قفلت تمارا الباب وراحت وراه من سكات اعدت ادامه وهي من جواها توتر جامد

 جاسر..بجديه وتجاهل الموقف تماما

شهور قدرتي تثبتي نفسك وده طبعا بشغلك ومجهودك هتفضلي 3نفسك في فتره تدريب لمده بصي يا انسه تمارا انتي من انهرده اعتبري 

معايا وهتتعيني رسمي انتي هتكوني سكرتيرتي الخاصة وهتكوني مسؤوله عن اي حاجه تخص شغلي تنظيم مواعيدي تجهيز اي ميتنج 

صباحا 8تقدري تقولي عشاء عمل احنا شغلنا بيبتدي الساعه في اوقات ممكن احتاجك معايا في ميتنج خارج الشركه او ميتنج بليل يعني 

بليل وطبعا الزم تكوني عارفه ده كويس 10و9بس في ايام ممكن تطولي معايا شويه لو في ضغط شغل اوقات كتير بنخلص  3وبيخلص 

 over timeوالساعات الزياده فالشغل بتتحسبلك 

تمنى ميكنش في اعتذارات وفنفس الوقت انا هراعي انك بتدرسي يعني الوقت عرفت من حاج محمد..انك بتدرسي بجانب الشغل طبعا ا

 اللي الزم تروحي فيه الجامعه تقدري تبلغيني قبلها بيوم واكيد هنظبطها مع بعض انتي انتساب وال انتظام

 تمارا..احممم انا انتساب

 وقت اللي ضروري تروحي فيه تبلغيني قبلها بيومجاسر..تمام جدا يعني مش هتحتاجي تروحي كتير عموما بردو زي ما قولتلك ال

وعايز اقولك بس انا لحد امبارح كان معايا سكرتيره بس لالسف مكملتش معايا النها مشافتش شغلها كويس واحنا هنا مبنلعبش زي ما 

في النظام والجهد والنشاط انتي محتاجه الشغل احنا هنا كمان محتاجين موظفين يكونو جاديين وشايفين شغلهم كويس اساس شركه السيو

قدرتي تثبتي نفسك هتكوني ضمن مجموعه السيوفي مقدرتيش لالسف مش هتقدري تكملي واتمنى الحماس اللي شوفته في عم محمد وهو 

 بيتكلم عنك تكوني اده مبدأيا كده انا خلصت كالمي ومد ايده اداها دوسيه



ون المكتب اللي جمبي على طول واداها ورقه كمان دي ورقه فيها مواعيد الفايل ده في كل حاجه حابه تعرفيها المكتب بتاعك هيك

اجتماعات الفتره الجايه فيهم مواعيد لالسف داخله في بعض ياريت توريني شطارتك في تنظيم المواعيد خصوصا ان كل االجتماعات 

ن اللي ديما بعمل فيها االجتماعات شوفي المكان اللي في ايدك دي مهمه جدا ومينفعش اجتماع فيهم يتلغي وفاخر الورقه مكتوب االماك

 8دقيقه وفي معاد تاني الساعه 30مدته 7االنسب لكل معاد فيهم يعني في يوم فيهم اللي هو بكره تقريبا عندي اجتماع معاده الساعه 

بقي هتعملي ايه ظبطيها مع نفسك  دقيقه كل شركه فيهم مختاره مكان من اللي معاكي والمده بين المكانين تقريبا تلت ساعه شوفي45مدته

 وبلغيني معاكي الخر اليوم اتمني تقدري تظبطي اللغبطه اللي ادامك دي

 تمارا وهي باصه عالورق وحاسه انها تاهت ومش مستعوبه نص كالمه

 جاسر..بمشاكسه عشان يخليها تتحمس شكلك متوتره وحاسس كده انك متلغبطه اكتر من الورقه اللي في ايدك

 بتحدي تمام يامستر جاسر ان شاء هللا هظبطها وقبل ما اليوم يخلص هكون عامله لحضرتك ملخص كامل بتنظيم المواعيدتمارا..

 جاسر..وهو مش مصدق اتمنى

تقدري تتفضلي على مكتبك الوقت وفي عندك جهاز الب توب تقدري تظبطي المواعيد من خالله وتطبعيلي ورقه بالملخص اللي قولتي 

 عليه

 اضر بعد اذن حضرتكتمارا..ح

 جاسر..اتفضلي

 وقفت تمارا..مستر جاسر ممكن اسأل حضرتك سؤال

 جاسر..بجديه طبعا

 تمارا..بارتباك يعني هو لو خطيبة حضرتك عرفت اني بشتغل هنا حضرتك يعني .

 قاطعها جاسر..بجديه وتجاهل مقصود لسؤالها انسه تمارا مبروك عالشغل ومستني اشوف شغلك اخر اليوم

 ا..حست بغضب من جواهاتمار

 بعد اذنك

 خرجت تمارا..على مكتبها وهي مش طيقاه بني ادم بارد ومغرور زي خطيبته

 اما جاسر فا ابتسم اول ماتمارا خرجت

 جاسر..لنفسه كده حلو اوي

..... 

 عدي كذا ساعه وتمارا مندمجه فالشغل وجاسر بيراقبها من الكاميرا اللي متوصله بالالب توب بتاعه

 وقت شافها قايمه وبتتحرك ناحيته قفل الشاشه ثواني وكانت بتخبطوبعد 

 جاسر..بتصنع الشغل ادخل

 دخلت..تمارا وهو باصص في الورق

 تمارا..احممم



 جاسر وهو باصص فالورق خير

 تمارا..مستر جاسر انا تقريبا ظبطت كل مواعيد االسبوع بس معاد بكره في مشكله كبيره

 اعدي خيرجاسر وهو بيرفع وشه اتفضلي 

 8هيخلص سبعه ونص وده مكانه في المهندسين والميتنج التاني معاده الساعه 7تمارا..بجديه حضرتك معاد اول ميتنج بكره الساعه 

ومكانه في وسط البلد علميا التوقيت بينهم حوالي تلت ساعه وده كويس الكن عمليا استحاله انك توصل فالوقت ده خصوصا ان التوقيت 

 جدا مش بعيد تاخد ساعه ان مكانش اكتر ده بيبقي صعب

 جاسر..والعمل

تمارا..العمل ان مفيش اي حل ادام حضرتك غير ان الميتنج التاني يتأخر نص ساعه عاالقل او يتغير المكان لنفس مكان الميتنج االول او 

 انهم يختارو مكان تاني يكون فالمهندسين بردو

لتاني كان ممكن ينفع الكن لالسف الشركه بتاعت الميتنج التاني مبتغيرش مكانها ابدا تحت اي جاسر..وهللا لو الميتنج االول كان مكان ا

 ظرف

 تمارا..حضرتك اوال تقدر تسبها عليا ثانيا وده االهم انهم هما اللي محتاجينكم مش العكس يعني اكيد هيوافقوا

مفيش حاجه اسمها هما اللي محتاجينا او العكس احنا االتنين محتاجين جاسر..بسخريه انتي جايبه الثقه دي منين اوال مفيش الكالم ده ثانيا 

 بعض الشغل مفيهوش اللي عاوزني يجيني

 تمارا..مع حضرتك جدا بس يمكن ده من وجهه نظر حضرتك سبني اجرب واكيد هثبت لحضرتك انهم هيوافقو

 لهاجاسر.. باصصلها ومركز وجواه اعجاب من تحديها وفنفس الوقت مش راضي يبين

 تمارا..قولت ايه يا مستر جاسر

جاسر..بصي ياتمارا انا خليني امشي وراكي بس قبل اي حاجه عايز بس اقولك ان الشركه دي صارمه شويه فالتعامل ومحبش صورت 

ن الشركه تتهز خصوصا ان احنا معروف عننا واحد االلتزام بالمواعيد اتنين اننا بنحترم قرارات اي منافس لينا يعني معروفي

بالديمقراطيه فالشغل فا اننا نغير مكان دي اول مره تحصل جربي بس عايزك تبقي عارفه ان الميتنج ده مينفعش نخسره عشان فالميتنج 

 مليون جنيه20ده هيتم التعاقد علي ثفقه ب

 تمارا..بصتله بصدمه لكن كملت باصرار اديني وقتي وهرجع لحضرتك تاني

 جاسر..معاكي كل الوقت

..وفضلت حوالي ساعه إال ربع جوه مكتبها رايحه جايه بتوتر وهو شايفها ومبتسم وعارف انها هترجع في كالمها بعد ما خرجت تمارا

 عرفت الرقم واخيرا شافها راحت مسكت التليفون

 جاسر..بصدمه يابنت المجنونه

 وفاللحظه دي جه لجاسر تليفون معرفش يسمع تمارا

 فضلت تتكلم حوالي عشر دقايق

 راحت لجاسر على المكتبوخلصت و

 جاسر..ادخل



 تمارا..تمام يا مستر كله تمام

 جاسر..اللي هو ايه

 تمارا..بكره الميتنج االول والتاني هيتعملو في نفس المكان فالمهندسين

 جاسر..بصدمه وافقوا

 تمارا..بغرور طبعا

 جاسر..ازاي

 تمارا..دي بتاعتي بقى المهم ان المشكله اتحلت

 اجبه ال وهللا طيب تمامجاسر..وهو رافع حو

 طب سؤال ليه مطلبتيش ان المعاد يتأخر

تمارا..كنت هطلب كده بس حبيت بدل ما حضرتك تخلص ميتنج وتمشي بسرعه عالتاني في وسط زحمه الطريق وياتوصل بسرعه او ال 

ونص يعني ادام 7ميتنج االول وفالحالتين هتبقى مجهد واكيد هتكون فاصل يعني حبيت انه يكون في نفس المكان حضرتك هتخلص ال

 دقيقه تفصل فيهم..لحد الميتنج التاني30حضرتك 

 و يا تمارا قدرتي تعدي اول اختبارڤجاسر..بابتسامه اعجاب برا

 تمارا..بابتسامه ارتياح شكرا

اكتر بتحاول ترفع راس  ايام كل يوم تمارا بتحاول على اد ماتقدر تثبت نفسها10عدت االيام من غير اي جديد يوم ورا يوم فات حوالي 

 عم محمد بتحاول تكون اد ثقه جاسر بتحاول تحقق حلمها بتحاول تعوض النقص اللي في حياتها بأنها تنجح اكتر واكتر.

 الكن مش كل اللي بنتمناه بيمشي زي ما احنا عايزين

 في صباح يوم جديد

ايام اثبتت جدارتها فالشغل اما 10نفسها بصوره مشرفه وفي صحيت تمارا نزلت على شغلها مع حاج محمد كالعاده وقدرت تمارا تثبت 

 جاسر مكانش حابب يبينلها ده بالرغم من انه معجب بطريقه شغلها جدا

 جاسر..تمارا تعاليلي عالمكتب

 تمارا..حاال يامستر جاسر

 ثواني وكانت تمارا بتخبط

 جاسر..ادخل

 تمارا..تحت امر حضرتك

 جاسر..اعدي يا تمارا

 تمارا..شكرا

 ونص9جاسر..انهرده عندي ميتنج الساعه 



 تمارا..ايوه عارفه حضرتك والمعاد مظبوط انا مظبطه كل حاجه

 جاسر..عارف ياتمارا بس انتي انهرده هتكوني معايا فالميتنج ده

 تمارا..انا ليه اقصد يعني

 جاسر..اظن اننا متفقين ان في ايام هحتاجك معايا وانتي وافقتي عالنظام

 11حضرتك وافقت بس يعني الميتنج ده تقريبا اكبر ميتنج ظبطه لحد الوقت ده مدته ساعه ونص يعني هيخلص الساعهتمارا..ايوه 

 جاسر..ايوه عارف وفين المشكله

تقريبا عشان في ضغط شغل وعشان اروح الميتنج الزم امشي بدري 9تمارا..مفيش مشكله بس انهرده انا هفضل موجوده لحد الساعه 

ونص 9والميتنج معاده 9عا زي ما قولت لحضرتك انهرده في ضغط شغل بتهيألي مش هينفع امشي بدري وانا هخلص عشان الحق وطب

ده انا على بال ما اخلص و امضي انصراف واخرج من الشركه واحاول اشوف تاكسي او مواصله توديني مكان الميتنج هتكون النص 

 ساعه فاتت والميتنج بدأ

 جاسر..بس بس بس ايه كل ده

 اوال انتي ال هتروحي في تاكسي وال هتروحي في مواصله انتي هتمشي معايا من هنا

 تمارا..نعم

 جاسر..هو ايه اللي نعم

 تمارا..ال مقصدش بس مش هقدر مش هينفع خالص

 جاسر..هو ايه اللي مش هتقدري ومش هينفع

 اركب مع حد غريب عربيته تمارا حست انها في ورطه مش قصدي ياريت متزعلش مني بس يعني انا مش متعوده

 جاسر..وهو مستغرب وبيكلم نفسه هو في كده

اوال انا بتهيألي اني مش حد غريب ثانيا وده االهم احنا مش رايحيين نتفسح ده اجتماع شغل ومهم جدا وضروري وجودك معايا الن 

عدي او العكس رابعا وده االهم انتي فالبدايه باختصار حضرتك السكرتيرة الخاصه بتاعتي ثالثا مش هينفع اروح واستنى جنابك تيجي ب

عارفه ان ده نظام الشغل ووافقتي عليه وعايزك بس تعرفي ان دي مش المرة االولي واالخيره و تعملي حسابك ان الفتره الجاية هيكون 

 في اجتماعات بره الشركه كتير وانتي هتكوني معايا قولتي ايه

 تمارا..طيب يعني ممكن استأذن من بابا

 جاسر..هو مش المفروض ان بباكي متوفي

 تمارا..انا يعني اقصد بابا محمد

 جاسر..تقصدي حاج محمد

 تمارا..ايوه

 جاسر..باستفسار هو انتي ليه بتقوليله بابا هو انتي تقربيله ايه

 ي معملهوش معاياتمارا..بارتباك مش عارفه ترد يعني هو في مقام والدي والراجل ده مهم في حياتي اوي يمكن عمل اللي والد



 جاسر..حس بتوترها مرضيش يضغط عليها اه ماشي رفع تليفون المكتب الوو

 حاج محمد..ايوه ياجاسر يا ابني

 جاسر..انت فين ياراجل ياطيب

 حاج محمد..انا تحت فالمكتب

 جاسر..طيب لو مش هعطلك ينفع تطلعلي المكتب ثواني بس

 حاج محمد..ياسالم ولو هتعطلني طالعلك حاال

 اسر..تسلملي ياراجل ياطيبج

قفل جاسر وفضل اعد باصص على تمارا..وهو بيشرب سيجارته اما تمارا فاكانت شيفاه بطرف عينها مركز معاها حبت تتالشاه 

 وفضلت باصه ادامها عشان تهرب من اي اسئله خاصه بصلتها بحاج محمد

 دقايق وكان الباب بيخبط

 دخل حاج محمد سالم عليكم

 لسالم تعالي ياحاج محمدجاسر..عليكم ا

 دخل اعد ادام تمارا

 حاج محمد بقلق خير ياجاسر يا ابني بعتلي ليه تمارا مزعالك وال ايه

 جاسر..يعني

 بصتله تمارا وهي مبرقه

 حاج محمد..عملتي ايه يا اخرت صبري اخلص من نور تطلعيلي انتي

 تمارا..معملتش حاجه يابابا وهللا

 كبيره اوي انت طبعا عارف نظام الشغل هناجاسر..ال متقلقش هي مش حاجه 

 حاج محمد طبعا

جاسر..المفروض تمارا سكرتيرتي الخاصة واي حاجه في شغلي متوقفه عليها باختصار هي اللي بتظبط وانا بمشي وراها والمفروض 

 ه مواعيدي وهتقدر تساعدنيان انهرده عندي ميتنج بره ووجودها معايا مهم عشان لو حصل وأطلب مني تحديد معاد تاني فاهي عارف

 حاج محمد كل ده عارفه فين المشكله

 جاسر..المشكله انها بتقول انها مش هينفع تركب مع حد غريب وحاولت اقنعها تقريبا اقتنعت بس طالبه انها تستأذن من حضرتك

في شغلك فا االجتماعات دي بردو جزء حاج محمد بابتسامه لتمارا ده شغلك يابنتي وزي ما انتي بتحاولي طول الكام يوم دول انك تشو

 من شغلك وبعدين مين اللي غريب بس ده مديرك وانتي معاه في امان

 تمارا..يعني حضرتك موافق

 حاج محمد طبعا يا بنتي



 او اكتر12وعلى بال ما ارجع هتبقي الساعه داخله على 11تمارا..بس االجتماع هيخلص 

 تليفون هتخرجي تالقيني مستنيكي ونروح سواحاج محمد ياستي وال تقلقي هكون معاكي عال

 جاسر..ال ياراجل ياطيب زي ما هخدها من هنا هرجعهالك لحد باب البيت

 حاج محمد..ال يابني وعلى ايه التعب انا هخدها

 جاسر..تعب ايه بس وبعدين انت مش لسه قايلها ان ده جزء من الشغل انا كمان هشوف شغلي لالخر وهوصلها لحد البيت

 محمد ماشي يا ابني اللي تشوفهحاج 

 جاسر..عايزه تقولي حاجه تاني وال اطمنتي خالص

 تمارا..ال مفيش

 حاج محمد..متقلقيش ياتمارا جاسر وليل وادم ونوح دول اضمنهم برقبتي ومعاه انا مطمن عليكي

 جاسر تسلم ياراجل ياطيب

 حاج محمد..هقوم بقى اشوف شغلي واسيبكم تكملو شغلكم

 جاسر..اتفضل

 خرج حاج محمد

 جاسر..كده احنا خالص على معادنا

 تمارا..باحراج اسفة ياريت حضرتك متضايقش مني

 جاسر..بابتسامه جميله متتأسفيش ياتمارا بالعكس انا مش زعالن حاجه و كويسه انك تكوني بتحترمي كبيرك وانا مش مضايق

 تمارا شكرا يامستر جاسر حضرتك محتاج حاجه مني

 ي تتفضليجاسر..شكرا تقدر

 خرجت تمارا وعدى وقت اكتر من ساعه وباقي على معاد الميتنج حوالي ساعه إال ربع

 دخل نوح..على مكتب تمارا اللي بيوصل لمكتب جاسر

 نوح..بمرح اهال اهال

 تمارا..بابتسامه اهال بحضرتك مستر نوح

 نوح..جاسر عنده حد

 تمارا..ال لوحده

 يكرمك بالش مستر نوح وحضرتك دي عشان بتخنق منهم قولي نوح عادي وهللا وزي الفل نوح...طيب انا داخله وبقولك ايه هللا

 تمارا بضحك معلش بقي اصلي مش متعوده وبعدين عشان احنا في شغل وكده



نوح..خالص ياستي بصي اي وقت نكون في ادام الموظفين انا مستر نوح غير كده نوح وبعدين ده انتي من ريحه الراجل الطيب عم 

 دمحم

 تمارا..ماشي اتفقنا

 نوح...يا ايه؟

 تمارا..بابتسامه يانوح

 نوح..هو ده

 انا هدخل بقي يال سالم

 تمارا..سالم

دخل نوح عند جاسر دقايق وجاسر مسك التليفون تمارا نوح عندي فالمكتب بنتكلم في شغل ياريت اي تليفون يجيلي متحوليهوش ليا مهما 

 حد غير مستر ليل ومستر ادم متدخليهوش واجهزي عشان هخلص مع نوح ونتحرك بسرعهكان مين قولي اني في ميتنج مهم واي 

 تمارا..تمام يامستر جاسر

 قفلت تمارا وابتدت تقفل في شغلها وتجهز للميتنج فات حوالي ربع ساعه ولسه نوح جوه

 وفاللحظه دي اتفتح باب اوضه المكتب بتاع تمارا

 وكانت هايدي

 اتمارا...اتصدمت لما شافته

 هايدي..من غير ماتبص على تمارا كان معاها تليفون بلغي جاسر اني هنا وكملت فالموبايل

 تمارا..من جواها وحست انها فرصتها وجت لحد عندها واقسمت من جواها ان لو ده اخر يوم ليها فالشركه الزم ترجع حقها

 ال بقي هكلمك تاني بايهايدي اوك يابنتي انا هخلص مع جاسر وهاجي على طول مش هتأخر ياروحي ي

 بصت هايدي على تمارا وهي لسه مش مركزة جاسر معاه حد

 تمارا..وهي بترفع وشها اسفه مستر جاسر مشغول مش هينفع تدخليلو

 هايدي بصدمه وغضب انتي بتعملي ايه يابت انتي هنا

 زهقانه شويه فجيت العب هنا شويه تمارا..اوال انا مسميش بت انا اسمي تمارا..ثانيا بعمل هنا ايه بلعب اصل حسيت اني

 هايدي..نعم يا اختي بتلعبي

 تمارا..اصل انتي داخله وشيفاني اعده عالمكتب هكون بعمل ايه اكيد مش بشوف شغلي ال طبعا ودي تيجي طبعا بلعب

 اه ونسيت اقولك بعد كده ياريت قبل ما تدخلي تخبطي اظن الذوق بيقول كده

 تي ازاي يابت انتي تتكلمي معايا كده وانتي ازاي بتشتغلي هنا اصال مين اللي سمحلكهايدي وابتدا الغضب يعميها ان

 تمارا..بابتسامه مستر جاسر



هايدي..وهي بتروح علي مكتب جاسر انا الزم احط حد حاال للمهزله دي وانا هعرفك ازاي تتكلمي معايا كده تلمي حاجتك حاال عشان 

 ثواني وهتكوني بره الشركة

 ت ادامها ببرود استني هنا قولتلك ممنوع مش هينفع تدخلي هو قرب يخلص اصل انا ومستر جاسر عندنا ميتنج بره الشركهتمارا..وقف

 ولما يخرج ابقي حطي حد للمهزله دي براحتك بس ياريت بسرعه قبل ما نمشي

 هايدي..وصوتها خالص جاب اخر الشركه

 مرتكبه فيكي جريمه حاال ويا انا يا انتي هنا انهرده وهللا ماهسيبكقسما باهلل لو ممشيتي من وشي يا زباله انتي الكون 

 تمارا..بابتسامه وببرود اعلى مافخيلك اركبيه بس بردو مش هتدخلي

 هايدي..وهي بترفع ايدها على تمارا انتي شكلك عايزه تتربي فاللحظه دي نوح وجاسر خرجو جري عالصوت

 ولسه هتضرب تمارا

 جاسر..بصوت يرعب هايدي

مسكت تمارا ايدها قبل ما تضربها وبكل جرأه وتجاهل لجاسر ونوح وتجاهل لشغلها اللي خالص مهدد انه ميكملش ايدك دي لو فكرتي 

 ترفعيها تاني هكسرهالك وساعتها انتي اللي هتندمي انك فكرتي تيجي ناحيه تمارا ونطرت ايدها وخبطت على كتف هايدي اوك ياشاطره

 ننوح وجاسر كانوا مصدومي

 هايدي..انتي ازاي ياحيوانه انتي تتكلمي معايا كده انتي مش عارفه انا ابقى مين وال بنت مين مش عارفه ممكن اعمل فيكي ايه

 تمارا..بسخريه وال حتى سمعت عنك في طبق اليوم

 نوح...كتم ضحكته

 هايدي لجاسر المهزله دي الزم تقف حاال والزباله دي تطرد فورا

 ايه اللي بيحصل هنا بالظبط جاسر..بغضب ممكن اعرف

 جه صوت ليل من وراهم اللي جه على صوتهم

 ليل..انا اللي عايز اعرف ايه اللي بيحصل هنا فالشركه

 هايدي..اتسمرت مكانها من صوت ليل النها بتخاف منه وعارفه انه مبيحبهاش

 نوح..منعرفش يا ليل احنا كنا جوه بنخلص شغل وخرجنا زيك بالظبط عالصوت

 .بغضب في ايه ياهايدي وايه اللي جابك الشركهجاسر.

 هايدي..ايه اللي جابني ده اللي همك مش همك اللي الزباله دي عملته فيا

 جاسر..هايدي كلمه زياده وهفقد اعصابي

 هايدي..ماشي ياجاسر براحتك بس اوال ازاي البت دي تشتغل معاك من غير ما اعرف

 اجاسر هو المفروض لما نعين حد هنا ناخد االذن من االنسه هايديليل..وهو بيكلم جاسر بطريقه تخوف ايه ي



 هايدي..بارتباك ال ياليل باشا مقصدش بس البنت دي في بينا حساب قديم

ليل..الحسابات متتصفاش في شركه السيوفي يا انسه هايدي وبعدين اللي اعرفه انك تقريبا خبطيها بالعربيه قبل كده يعني هي اللي ليها 

 كيحساب معا

هايدي..حساب ايه دي طولت لسانها عليا بعد ما ودتها المستشفي حتى اسأل جاسر والوقت جيت ادخل لجاسر منعتني وبتتكلم بطريقه 

 زباله وبتقولي مش هدخل واعلى مافخيلك اركبيه

 ليل..الكالم ده حصل يا انسه تمارا

 تمارا بكل ثقه حصل يامستر ليل

 س مظنش ان عندها الجرأه عموما انا هقول لحضرتك اللي حصلبس هي لو تقدر تقول السبب تقوله ب

 اوال االنسه دخلت المكتب عليا مره واحده من غير ماتستأذن واظن ان ده مش من الذوق

 هايدي..بغضب ذوق مين يا

 قاطعها جاسر بصوته هااايدي خلصت كملي ياتمارا

النها كانت بتتكلم فالموبايل ومش مركزه ولما قفلت قالتلي مستر تمارا..االنسه طلبت تشوف مستر جاسر وطبعا هي مكانتش شافتني 

 جاسر معاه حد قولتلها اسفه مستر جاسر مشغول مش هيقدر يقابلك ولما وركزت وعرفت اني انا نفس اللي خبطتها قالتلي

 انتي بتعملي ايه يابت انتي هنا

عترضت على كلمه بت واعترضت عشان مخبطتش قبل ما تدخل قولتلها بلعب اصل سؤال غريب داخله عليا مكتبي وشيفاني بشتغل وا

فضلت تزعأ وتتعصب وقالتلي تلمي حاجتك عشان هتترمي بره الشركه ومش هسيبك وكالم غريب كده وراحت على مكتب مستر جاسر 

لمه ليه واي حد يحب ولما منعتها كانت هترفع ايدها عليا وطبعا انا ممنعتهاش مني لنفسي مستر جاسر طلب مني اني محولش اي مكا

 يدخل مدخلهوش واقول انه في ميتنج مهم طبعا بأستثناء حضرتك ومستر ادم

 ليل..انت طلبت من تمارا كده

 جاسر..ايوه

 ليل..يعني هي كده بتعمل شغلها

 جاسر..اسف ياليل عاللي حصل واسف يا انسه تمارا عالموقف السخيف اللي اتحطيتي فيه

 اله ديهايدي..نعمم انت بتتأسف للزب

 جاسر..كلمه زياده وهتشوفي مني تصرف مش هيعجبك انا ماسك نفسي بالعافيه وانتي مصممه تخلي منظري ومنظرك زي الزفت

 هايدي..ده بدل ما تجبلي حقي

 جاسر.حقك انتي اللي غلطي مش وكفايه انك جايه مكتبها ترفعي ايدك عليها

 هايدي..هي اللي استفزتني

 صجاسر..بصوت عالي الكالم خل

 هايدي..ماشي ياجاسر بس وديني ما هسكت والزباله دي انا هعرف اربيها بطريقتي وسابتهم ومشيت



ليل..بجديه اللي حصل ده الزم تحطله حد واول واخر ومره اشوفها تجيلك هنا احنا هنا في شركه محترمه واظن مش ظريف ان 

 الموظفيين يتلموا على صوت خطيبتك

 قف مستر ليل ممكن اقول حاجهتمارا..وهي بتحاول تهدي المو

 ليل..اتفضلي

تمارا..مستر جاسر ملوش ذنب هو خرج من مكتبه في نفس الوقت اللي حضرتك جيت فيه ومستر نوح كان معاه جوه تقدر تسأله وبعدين 

ن يحصل مشكله انا مش عايزه اكون سبب في اي مشكله او لغبطه اللي حصل ده كله بسببي انا من البدايه قولت لمستر جاسر ان ممك

واللي حسبته طلع صح بس مكنتش عارفه ان المشكله ممكن تكبر كده فا بعد اذنك مستر جاسر ملوش ذنب وانا ممكن امشي حاال لو 

 وجودي هيسيب مشكله بينكم او بين مستر جاسر وخطيبته

 انتي ملكيش دعوهليل..اوال مفيش بيني وبين جاسر مشكله خالص وال اي حد يقدر يخلي في بينا مشكله ثانيا 

 هي اللي غلطت

 ثالثا..وده االهم مينفعش انك تتنازلي عن شغلك بسهوله كده ده مش صح

 تمارا..انا مش بتنازل عن شغلي بس مش حابه اكون سبب مشاكل فالمكان اللي بشتغل فيه

 لو كانت ايه نتيجتهجاسر..وهو على اخره ليل الكالم خلص واللي حصل من شويه ده مش هيتكرر تاني تحت اي ظرف حتى 

 ليل..بحزم اتمنى وخرج من غير وال كلمه

 جاسر..تمارا جاهزه

 تمارا..ايوه يامستر جاسر

 جاسر..طب يال مفيش وقت الميتنج فاضل عليه ربع ساعه

 تمارا..تمام

 نوح..لجاسر براحه فك حوار وخلص

 جاسر..ماشي يانوح يال سالم

 خرج جاسر ووراه تمارا من غير وال كلمه

 نوح وادم..مكتب ليلراح 

 ادم ايه بوص روق كده

 ليل..اروق ليه مانا زي الفل اهو مفيش حاجه.

 نوح...انت مش شايف نفسك ده انا ذات نفسي اترعبت منك بس انت جيت على جاسر اوي يا ليل

 ادم..صراحه اه

 ليل..كان الزم يحصل كده جاسر الزم يفوق شويه ويركز

 في كل االحوال هايدي مش هتنفعه



 دم..انت صح بس هو بيحبهاا

ليل ..بعصبيه خبط عالمكتب مفيش حاجه اسمها حب كلهم زي بعض اخرهم معانا سهره وبس عايز يخطبها وخطبها عادي حتى لو عايز 

 يتجوزها بردو عادي هو حر بس لما يكون اللي بيحبها زباله يبقى الزم افوقه

 كله ميطمنش وشكله قلب عليها وليلتها سوده معاهنوح..اهدى كده بس ياعم خالص حصل خير هو كمان اصال ش

 سيبك انت البت قريبت حاج محمد شكلها ايه نمره وجدعه

 ادم..صراحه اه واقفه تتكلم بثقه انا حسيت الخر لحظه انها مستبيعه ومهمهاش الشغل يطير منها رغم انها عارفه انها خطيبة مديرها

 د هايدي وبتقولها ادامي انا وجاسر لو ايدك اتمدت هكسرهالكنوح..بضحك امال لو كنت شوفتها وهي ماسكه اي

 ليل..جدعه كويس انها مسابتش حقها

 المهم خلصتو شغلكم

 ادم...انا لسه ادامي ساعه

 نوح..انا كمان لسه

 ليل..طب يال يا اخويا انت وهو لما لسه عندكم شغل جايين تحكو ليه

 نوح الدم يال بدل ما يتحول علينا

 كده ادم..انا بقول

 خرج ادم ونوح بسرعه من ادام ليل

 اما ليل فا كان دماغه لسه مشغوله بحاجه ولسه نظرت الغموض مفارقتهوش

 في عربيه جاسر كان ساكت طول الطريق وتمارا كمان كان سايق بسرعه تخوف

 اما تمارا..فكانت اعده جمبه بتتشاهد على روحها

 وصلو اخيرا المكان فالوقت المناسب

 تماع كانت تمارا كل فتره تبص عليه وهو كان مندمج فالشغل جدا وكأن مفيش حاجه حصلتوابتدا االج

 هو كمان كان كل فتره والتانيه يبص على تمارا ويبعد عينه بعد فتره

 ونص11خلص االجتماع الساعه 

 ركب جاسر وتمارا كانت حاسه بتعب وصداع من اليوم الطويل

 اعه عارف اني اخرتكجاسر..معلش ياتمارا االجتماع طول نص س

 تمارا..ال خالص يامستر جاسر بابا عارف خالص

 جاسر..عموما الطريق الوقت رايق ان شاء هللا مش هأخرك

 تمارا..هو ممكن حضرتك تسوق براحه شويه



 جاسر..انتي مش عايزه توصلي بسرعه

 تمارا..ايوه بس مش عايزه اموت

 جاسر..بابتسامه جذابه انا هموتك

 بتسامه ال مش قصدي بس حضرتك واحنا جايين كنت سايق بسرعه اوي وبصراحه انا بخافتمارا..بنفس اال

 جاسر..انا كنت سايق بسرعه بس عشان الميتنج كان قرب كفايه الوقت اللي ضاع بس عموما ياستي حاضر هسوق براحه

 تمارا..مستر جاسر

 جاسر..نعم

 تمارا..انا اسفه

 جاسر..علي ايه

 رفه ان بسببي حضرتك وخطيبتك اتخانقتو بس وهللا انا نفذت اللي حضرتك طلبتهتمارا..عاللي حصل انا عا

جاسر..اوال متتأسفيش انت مش غلطانه انا اللي اسف عاللي هي عملته ثانيا بقي وده االهم مش معنى ان هايدي خطيبتي وبحبها اني 

تي اني اجي عليكي انا مش كده عموما متقلقيش هبقى اوافقها عالغلط هي غلطت والمفروض تتحمل نتيجة غلطها ومش معني انها خطيب

 اصالحها بس لما تحس انها غلطت

 تمارا..حست انها اضايقت من كلمه بحبها لكن مش عارفه ليه ان شاء هللا

 لمح..جاسر تحول على مالمحها

 جاسر..انتي كويسه

 تمارا..ايوه صداع بسيط مش اكتر

 جاسر..طب يال بينا اتحرك جاسر بالعربيه

ا تمارا..كانت باصه من الشباك بتكلم نفسها هو انا اضايقت ليه عشان قال بحبها ماهي خطيبته والزم يكون بيحبها انا بقي ليه مضايقه ام

 ليه حاسه اني غيرانه

بدأت من تمارا.بصدمه غيرانه انا قولت غيرانه ال ال ال اكيد انا بخرف بس ال انا مش بخرف انا اتعمدت اني اضايقها ال بس هي اللي 

يوم ما خبطتني بالعربيه وانا كنت باخد حقي منها بس ال انا مجاش في بالي يوم ما خبطتني انا كان جوايا شعور اني اضايقها وبس 

خصوصا انها كانت عايزه تدخله فوقي لنفسك ياتمارا اللي انتي حساه ده مينفعش تحسيه انتي مش زي هايدي وال زي اي بنت عاديه انتي 

 عش تخليكي تحبي وترتبطي تمارا بس ليه محبش فوقي ياتمارا انتي نسيتي انك بنت حرامظروفك متنف

 تمارا..بحزن بس انا مليش ذنب حتى لو مليش ذنب هتحاسب بذنبهم

 ايوه بس جاسر مش كده

 تمارا تاني جاسر فوقي ياتمارا جاسر خاطب وبيحب خطيبته

 جاسر..حمدهللا عالسالمه

 تمارا ساكته ومش معاه



 ..تماراجاسر

 تمارا.شارده خالص

 جاسر..هزها من كتفها تمارا انتي نمتي

 تمار..بعدت بسرعه اول مالمسها

 جاسر...اهدي اسف مقصدش بس بنادي عليكي ومش بتردي فكرتك نمتي

 تمارا..ال مفيش حاجه انا منمتش بس كنت سرحانه

 جاسر..انتي كويسه

 تمارا..بحزن ايوه

 جاسر..متأكده

 مامتمارا..ايوه انا ت

 جاسر..ماشي احنا وصلنا يال انزلي عشان حاج محمد ميقلقش

 تمارا..بحزن باين على عنيها حاضر لسه هتفتح الباب وتنزل

 جاسر..تمارا

 تمارا..بصتله نعم

 جاسر..خلي بالك من نفسك

 تمارا..شكرا يامستر جاسر

 جاسر..على فكره تقدري تقوليلي جاسر احنا هنا مش فالشغل

 ك جاسر حضرتك عايز خطيبتك تولع فياتمارا..كمان اقول

 جاسر..ضحك ال وانتي وش خوف ده انتي كنتي هتاكليها

 تمارا..بابتسامه رغم الحزن اللي في عنيها ده انا غلبانه

 جاسر..اوي الحقيقه

 تمارا..حضرتك بتتريق

 جاسر..وهو بيرفع ايده ال ابدا أنا اقدر

 تمارا..بابتسامه تصبح على خير

 اهل الخير يال اطلعي..وانا واقفلكجاسر..وانتي من 

 تمارا..ايه هتخطف



 جاسر..بيتهيألي اللي هيحاول هيندم

 تمارا..بضحك ابتديت تعرفني

 جاسر..طب يال اطلعي

 تمارا..سالم

 جاسر..سالم

 طلعت تمارا اما جاسر فا اول ما اختفت من ادامه واطمن انها طلعت مشي

 بيخبط رد حاج محمد وهو رايح يفتح الباب واتصل بحاج محمد فنفس الوقت كان باب الشقه

 حاج محمد..ايوه ياجاسر يا ابني

 جاسر..ايوه ياراجل ياطيب تمارا طلعت

 حاج محمد..ايوه ياابني لسه فاتحلها اهي ادامي

 جاسر..طيب تمام واسف عالتأخير

 حاج محمد..ياخبر اسف على ايه يا ابني شكرا انك جبتها لحد هنا وتعبت نفسك

 ايه بس ياراجل ياطيب يال مش هطول عليك جاسر..تعب

 حاج محمد..مع السالمه يا ابني

 جاسر..مع السالمه

 تمارا..منمتش ليه كل ده

 حاج محمد..هنام قبل مطمن عليكي

 تمارا..ربنا يخليك ليا يابابا البنات فين

 حاج محمد..جوه في اوضتهم ملهمش صوت شكلهم نامو

 هدخل اشوفهم وانامتمارا..طيب يال ادخل نام وانا كمان 

 حاج محمد..طب مش هتاكلي حاجه قبل ما تنامي

 تمارا..ال يابابا انا الحمد هلل كلت عايزه بس ارتاح عشان اقدر اصحر للشغل

 حاج محمد..طيب يابنتي يال ادخلي

 تمارا..تصبح على خير

 حاج محمد..وانتي من اهل الخير يابنتي

 خدت شاور دافي وخرجت عالسرير فضلت تفكر فاحداث اليوم كله لحد ما النوم غلبهادخلت تمارا لقتهم نامو خدت هدومها وراحت 



......... 

 في صباح يوم جديد ملئ باالحداث

 صحيو الكل على شغلهم ونور على جامعتها

 اما بطلنا بعد ما صحي وخد الشاور بتاعه ولبس ونزل عشان يروح على شركته

 دين عالسفرهكانت والدته محضره الفطار وادم ونوح اع

 نزل ليل عالسلم بخطوات ثابت البس بدله سوده وقميص ابيض سايب اول كام زرار وريحة البرفيوم بتاعته ماليه المكان

 ليل..بثقه صباح الخير

 ادم ونوح صباح الخير

 سهام..صباح الخير يا حبيبي

 ليل..صباح الخير ياست الكل

 ليل..هتسافري امته يا امي

 الظهر كده12ربع ساعات يعني على سهام..الطياره كمان ا

 ليل..حضرتي كل حاجتك

 سهام..اه يا حبيبي وهللا انا ما عارفه هسيبكم ازاي

 لوال ان مني مرات عمك مفيش حد هيروح معاها مكنتش روحت

 ليل..ايه يا امي هو احنا اطفال ماحنا ادامك اهو رجاله متقلقيش

 ير وانا شيفاكم اداميسهام..طبعا يا حبيبي بس انت عارف انا مبطمنش غ

ليل..معلش يا امي انتي عارفه ان مرات عمي اخوها الوحيد متوفي وعمي وجاسر االيام دي مطحونين فالشغل يعني محدش هيقدر يسافر 

 معاها

 وبعدين ده كلها اسبوعين تعمل التحاليل بتاعتها كلها وتطمن وترجعو

 سهام..ان شاء هللا

 وسو ويرفض طب ياريت ابنك يرضي يديني اجازه واروح معاها انانوح..هو حد يجيله سفريه لندن ياس

 ادم..على فكره ماما رايحه معاها مش رايحه تتفسح

 نوح..وايه يعني ما يطمنوا ويتفسحوا ياساتر اعداء الفرح

 سهام..والنبي انت رايق يانوح الست رايحه تطمن على نفسها بعد عمليه استئصال الورم وانت تقول نتفسح

اماما ماهي عامله العمليه من ست شهور وحالتها بقت احسن انتو بس رايحين تطمنو عليها وان مفيش اي ورم تاني وكله تمام ايه نوح..ي

 بقى اللي يمنع انكم تغيرو جو مش بقولكم انا جيت العيله دي غلط



 ليل..على فكره بقى نوح عنده حق يا امي

 نوح..ايوه بقى حد مره ينصفني

 ليل..بس ياال

 ..ملحقتش اتنصف حاضر سكتنوح

 سهام..يا ابني الست رايحه خايفه هقولها تعالي نخرج

 ليل..وايه اللي يمنع غيرو جو ده حلو لنفسيتها وفنفس الوقت تغيري انتي كمان جو

 سهام..حاضر يا حبيبي نطمن بس عليها وليكو عليا مش هاعد انا وهي

 ى عالشركه يال ادامي منك ليهليل..ان شاء هللا تتبسطو ونطمن عليها انا هروح بق

 سهام..طب اسلم عليكو بقي الوقت

ونص عشان تلحقو تروحو المطار وهناك انا 10ليل..قرب منها وخدها في حضنه توصلي بالسالمه يا امي السواق هيكون عندكم على 

 مجهز كل حاجه في عربيه هتكون معاكم في كل مكان تحبو تروحوه لحد ما ترجعوا تاني

 ي ياحبيبي اشوف وشكم بخيرسهام..ماش

 نوح..هتوحشيني ياسوسو وهيوحشني اكلك

 سهام..بقى هو ده بس اللي هيوحشك

 ادم..وهو بيضربو على دماغه طفس

 سهام..وهي بتحضن ادم هتوحشني يا دومي

 ادم..وانتي اكتر يا امي هكلمك كل شويه

 سهام..وانا كمان هكلمكم كل شويه

 هز نفسها ال إله إال هللاليل..يال ادامي منك ليه خليها تج

 سهام..ال إله إال هللا يا حبيبي

....... 

 وصل ليل وادم ونوح الشركه طلعو على مكاتبهم

 دخل ليل مكتبه وطلب قهوته وأتصل على جاسر

 جاسر..الو

 ليل..تعاللي عالمكتب

 جاسر...اوك يا ليل

 دقيقه وكان جاسر عنده



 جاسر..صباح الخير.

 يقه غير مباشرهليل..حابب يصالحه بس بطر

 ليل..صباح الخير اعد مالك واقف ليه

 اعد..جاسر خير ياليل

 ليل..مالك ياال عامل كده ليه انت زعالن مني بقى

 جاسر..ال خالص من امته وانا بزعل منك يا ليل

 ليل..ال وهللا

 جاسر..انا بس مضايق عشان ماما مش اكتر.

 هي رايحه بس تطمن اكتر على نفسها ليل..ومضايق ليه ماهي كويسه واحسن كتير عن االول

 جاسر..عارف بس قلقان عليها مش اكتر

 ليل..هتبقى زي الفل متقلقش

 جاسر..يارب

ليل..المهم مش عايزك تبقي زعالن مني وعايزك تعرف ان اللي حصل ده مينفعش انت عارف احنا وضعنا ايه مش بس فالشركه ده 

 عب يا جاسر ومش بعد كل ده يتقال ان خطيبة جاسر باشا بتتخانق مع سكرتيرتهفالبلد وبره البلد كمان احنا اسمنا لوحده ير

جاسر..على فكره انا مش زعالن وقولتلك ان مينفعش اصال ازعل منك وانت عندك حق اللي حصل امبارح مينفعش انه يحصل من 

 البدايه

 ليل..عملت ايه مع هايدي

 وي اكلمهاجاسر..وال حاجه مكلمتهاش من ساعة اللي حصل وال نا

 ليل..بفرح بيحاول يداريه ليه بس

 جاسر..الوهللا عليا طب اعملهم على حد غيري مش انا ياصاحبي

 ليل..مش فاهم

 جاسر..ال انت فاهم وانا فاهم وعارف انك مبتحبش هايدي وال بتنزلك من زور وتتمنى اسيبها انهرده قبل بكره

 ليل..جاسر انت عارف انت عندي ايه صح

 جاسر..اكيد

يل..انا مبكرهش هايدي بس انا واثق انها مش هتنفعك انت حر ويمكن دي اول مره اقولك كده بس طالما انت فتحت الكالم يبقى الزم ل

اتكلم عايزك تعرف بس قبل ما اتكلم ان موضوعي مع ريما ملوش اي عالقه يعني متخافش انا مش معقد بس هايدي وريما ميختلفوش 

اديه هايدي كل اللي يهمها ان الفيزا بتاعتها تكون مليانه و اي حاجه تشاور عليها تكون عندها انت عن بعض كتير دي خاينه ودي م

بالنسبالها خزنه وانت عارف ان ابوها عاجبه الموضوع النه زيها مادي واهم حاجه عنده الفلوس هايدي كل اللي بتهتم بيه الفلوس الميكب 

حياتها تقدر تقولي انت فين من حياة هايدي تقدر تقولي لو حبيت انت تحط نفسك في مقارنه  اللبس الخروج السفر الشله دول رقم واحد في



مع كل الحاجات اللي هايدي متقدرش تستغني عنها دي كفة مين اللي هتتقل انت وال شلتها والفلوس وخروجها طب لو انت مش معاك 

لفلوسك ومنصبك ومكانتك جاسر انت الف بنت تتمناك ولو  فلوس هايدي هتكمل تقدر تقولي امته حسيت انها محتاجاك لشخصك مش

 شاورت بصباعك هتالقي بدل البنت الف

 بص يا صاحبي يمكن اللي بقوله ده يضايقك بس لو انا مفوقتكش ونصحتك يبقى مستاهلش اكون ابن عمك وصاحبك واخوك

وعايز اقولك عمري ماحطيت موضوع طلبها للفلوس جاسر..عندك حق فكل ده ياليل انا يمكن حبيت هايدي اكتر بكتير ماهي حبتني 

الدايم ده في دماغي بالعكس كنت ببقى مبسوط وعملت زي ما انت قولت قبل كده بس مع نفسي حاولت احط نفسي في مقارنه مع كل اللي 

 ها المظهرهي بتحبه ده لقيت ان هي متقدرش تستغني ال عن الفلوس وال عن شلتها وال عن اي حاجه هايدي اهم حاجه عند

 ليل..افهم من كده ايه

 جاسر..سبها عاهلل الفتره اللي جايه في حاجات كتير هتتغير ويا تمشي عاللي انا عايزه او كل واحد يروح لحاله

ليل..بص ياجاسر مش عايز الموقف اللي حصل او كالمي يسخنوك عليها عشان كده اديها فرصه وزي ما انت بتقول يا تمشي عاللي انت 

 و تدور عاللي تستاهلك بجدعايزه ا

 جاسر..هو ده اللي ناوي اعمله وهبدأ باني مكلمهاش لحد ما اشوف هفرق معاها وال هتكلمني لما تحتاج حاجه

 ليل..تمام والمهم تمارا متجيش عليها انا شايف انها مغلطتش هي اه لسانها طويل شويتين بس الغلط مش منها ومتنساش انها تبع عم محمد

 ياليل اطمن هي فعال ملهاش ذنبجاسر..عارف 

 صحيح..نسيت اسألك

 ليل..خير

 جاسر..غريبه يعني انك مجبتش قرارها دايما اي حد بيشتغل الزم تبقى عارف اصله وفصله وال عشان هي من ريحة حاج محمد

وادام ممكن تكمل معانا يبقى  ليل..عيب عليك ليل مبيتغيرش حتى مع امه وابوه اه حاج محمد بالنسبالي امان وثقه بس الشغل عندي شغل

 الزم اعرف كل حاجه عنها خصوصا ان انا مش داخل عليا حتت قريبته دي

 جاسر..يعني ايه

ليل..مش عارف يعني ممكن تكون اي حاجه غير قريبته وعموما حتى لو قريبته حقي اني اطمن خصوصا ان هو اي وقت تيجي سيرتها 

 احسه بيغير الموضوع

 فكرهجاسر..وهي كمان على 

 ليل.عشان كده بقولك اني مش ساكت

 جاسر..وصلت لحاجه

 ليل..انهرده او بكره بالكتير هجيب اصلها وفصلها من يوم ما اتولدت

 جاسر..تمام

 3ليل..يال روح شوف اللي وراك وجهز نفسك الجتماع الساعه 

 جاسر..تمام



....... 

تماما..خصوصا انها حاسه ان جواها لغبطه بتحاول تسيطر على نفسها عدت الساعات بسرعه وجاسر متجاهل تمارا حتى تمارا متجاهاله 

 وتفوق نفسها من الشعور اللي هي حساه

 خرج..جاسر من مكتبه كانت تمارا ماسكه في ايدها قلم وسرحانه في دنيا تانيه

 جاسر..تمارا يال االجتماع هيبدأ في خالل عشر دقايق

 تمارا..سرحانه

 جاسر..تمارا

 مت وقفت مستر جاسر اسفهتمارا..بفزع قا

 جاسر..ايه انتي فين

 تمارا..اسفه بس كنت سرحانه

 جاسر بجديه أظن احنا في شعل والسرحان ده مينفعش

 تمارا..اسفه يامستر انا خلصت الورق وجهزته وكنت مستنيه معاد االجتماع مش اكتر

 جاسر..تمام يال هاتي الورق وتعالي ورايا

 تمارا..حاضر

....... 

 بتدى االجتماع اللي طال لمدة ساعتيندقايق وا

 اما عند عشق كانت حاسه بتعب جامد وطول اليوم بتعطس وعنيها بتدمع من البرد اللي وخداه

 الدكتور..عشق انتي كويسه

 عشق..ايوه يادكتور الحمد هلل

 الدكتور..امال مالك اعده بتعطسي طول اليوم وشكلك مش مظبوطه

 رح وانا مروحه المطره كلها خدتها على دماغيعشق..ابدا تقريبا اخدت برد امبا

الدكتور..باين عليكي طب قومي خدي حاجتك وروحي كده كده مفيش شغل خالص انهرده الجو بره مطر واليوم انهرده هادي خالص انا 

 كمان هروح

 عشق..حضرتك هتروح وال بتقولي كده عشان امشي

 اعدين كل شويه يكلموني عشان اروح قال ايه وحشتهمالدكتور..ال وهللا هروح وزي ما انتي شايفه الوالد 

 عشق..بابتسامه ربنا يخليهم لحضرتك صحيح هما عندهم اد ايه

 6سنين وياسين8الدكتور..كريم 



 عشق..ربنا يحفظهم ويخليك ليهم يارب

 الدكتور..يارب اللهم امين يال قومي بقى روحي شكلك تعبانه وكويس بكره اجازه عشان ترتاحي

 ا جدا يادكتورعشق..شكر

 الدكتور..العفو ياعشق خلي بالك من نفسك وخلي بالك المطر شغال بره

 عشق..ربنا يستر

 خرجت عشق عشان تركب وتروح بصت في شنطتها تتأكد من المفتاح افتكرت انها مخدتهوش

 كلمت..نور

 نور..الو

 عشق..نونه عامله ايه

 نور...ايه ده مال صوتك

 عشق..عندي برد جامد

 متك ياقلبي اكيد خدتي برد جامد انتي امبارح كنتي جايه عدمانه من المطرنور..سال

 عشق..اه فعال المهم انا مروحه الدكتور مشاني لما لقاني تعبانه وافتكرت ان المفتاح مش معايه انتي فين

ى ما اجيب ورق والمطر وفيها ساعتين عل 6نور...ياخبر نسيتيه انا فالجامعه ومش هاجي الوقت عندي محاضرات مهمه هخلص على 

 ده يهدى واجي

 عشق..خالص يانونه هكلم البت زهره اكيد معاها المفتاح

نور..زهره ايه استني زهره هنا فالجامعه..انتي نسيتي انها قالت امبارح انها استأذنت من الشغل عشان تحضر السكشن وتجيب ورق ليها 

 كشن وهنرجع سواهي وتمارا وليكي انا قابلتها من شويه وطلعت تحضر الس

 عشق..ياخبر انا نسيت خالص طب والعمل

 نور..كلمي تمارا وال بابا

 عشق..بس دول بيجو متأخر

 نور..يمكن يروحو بدري انهرده

 عشق..طيب انا هكلم تمارا

 نور ماشي ياروحي ابقى طمنيني عملتي ايه

 عشق..حاضر يا نونتي خلي بالك من نفسك انتي والبت زهره

 وانتي كمان سالم نور..حاصر ياقلبي

 عشق..سالم



عشق لنفسها بقى ياربي اليوم اللي اروح فيه بدري انسي المفتاح والكل مش فالبيت اتصلت على تمارا وفضلت ترن ترن مفيش اي رد 

 اتصلت بحاج محمد

 حاج محمد..الو

 عشق.ايوه يابابا

 حاج محمد خير يابنتي اول مره تكلميني وانتي في شغلك

 متقلقش انا خرجت مروحه عشان تعبانه وبكلم تمارا مش بترد قولت اشوفكعشق..خير يا بابا 

حاج محمد.تمارا في اجتماع واكيد سايبه موبايلها وانا بجيب حاجه من مكتبي وطالع تاني عاالجتماع كويس اني نزلت وشوفت التليفون 

 مالك فيكي ايه

 القتهوشعشق..ال يابابا شويه برد والدكتور روحني بس بدور عالمفتاح م

 حاج محمد..بردو مخدتيهوش

عشق..مانا بنساه يابابا وهللا وبعدين انا بروح متأخر بتكونو كلكم فالبيت بس كلمت نور لسه مش هتروح الوقت وزهره راحت انهرده 

 الجامعه نسيت خالص انها رايحه فاقولت اشوفك او اشوف تمارا يمكن تكونو هتروحو بدري انهرده

 لسه مش هنروح الوقت وبعدين ما زهره فعال مستأذنه من شغلها عشان تروح الجامعهحاج محمد.ال يابنتي 

 عشق..خالص متشغلش بالك ياحبيبي انا هتصرف

 حاج محمد..مشغلش بالي ايه الدنيا بتمطر والليل خالص هيليل هتعملي ايه

 عشق..هلف كده شويه وبعدين اروح استناكم عالباب لحد ما تيجو

وانتي تعبانه كده الساعه داخله على خمسه خالص بقولك ايه تعالي عالشركه الوقت حاال واهو االجتماع شويه  حاج محمد..تلفي ايه

 وخالص هيخلص وعلى ماتيجي ان شاء هللا نكون قربنا نخلص ونروح سوا

 عشق..ال شركه ايه يابابا

 حاج محمد..اسمعي الكالم يال تعالي وهنروح انا وانتي وتمارا سوا

 ش عايزه اعملكم مشكله خصوصا ان حضرتك بتقول صاحب الشغل شديدعشق..انا م

 حاج محمد..ال شديد على اي حد غير حاج محمد وكمل بطريقه مرحه انتي مستقليه بابوكي وال ايه

 عشق..بابتسامه مقدرش ياحبيبي

 طب قولي العنوان

 انك طلعالي فالمكتب حاج محمد قالها العنوان اول ما تيجي كلميني لو مردتش ادخلي وبلغيهم تحت

 عشق..بضحك ال واصل

 حاج محمد..انتي لسه متعرفنيش ده انا جامد اوي

 يال يابت اخلصي وتعالي بقى وسبيني عشان متأخرش عليهم



 عشق..حاضر ياحبيبي بقولك ايه متقولش للبت تمارا اني جايه عشان اعملهالها مفجأه

 فسكحاج محمد..حاضر مش هقولها يال سالم خلي بالك من ن

 عشق..حاضر سالم

عدى حوالي ساعه وصلت عشق الشركه وكان انبهاراها ميقلش عن انبهار تمارا اول مره شافت فيها الشركه اتصلت على عم محمد 

 مكنش بيرد

 دخلت عالشركه وقفها موظف االمن

 على فين يا انسه

 عشق..طالعه لحاج محمد

 ه الوقتموظف االمن..ايوه اتفضلي هو بلغني بس هو مش في مكتب

 عشق...عارفه هو قالي انه فاجتماع واستناه في مكتبه

 موظف االمن..تمام اتفضلي هو عموما االجتماع خالص تقريبا هيخلص عارفه الدور

 عشق..ايوه هو قايلي شكرا

 موظف االمن العفو

 طلعت عشق الدور اللي فيه مكتب حاج محمد واللي كان فيه نفس اوضه االجتماعات

 دخلت وكل اللي يشوفها يتنح من جمالها وصلت عشق ادام المكتب وقفها موظف على فين يا انسه عشق..من اول ما

 عشق..انا داخله عند بابا

 الموظف انتي بنت حاج محمد

 عشق..ايوه

 الموظف..طيب هو لسه في اوضه االجتماعات

 عشق..ادامه كتير

 ودي ورق تحبي اقولهالموظف ال خالص االجتماع خلص بس هو لسه جوه انا عموما داخل ا

 عشق.لو ينفع مش هينفع انا هستناه

 الموظف..اسم حضرتك ايه

 عشق..قوله عشق

 الموظف دخل وسابها وهو متنح

 خبط عاالوضه ودخل وهو ماسك الورق اداه لليل وفضل واقف

 ليل...في ايه واقف متنح كده ليه اتفضل



 الموظف..ال اصل في حد عايز حاج محمد

 ليل..مين

 تقول بنتهالموظف..ب

 ليل..نور خليها تيجي االجتماع خلص خالص

 حاج محمد..ياخبر انا ازاي نسيت

 الموظف بس هي مقالتش اسمها نور

 ليل..نعم امال مين اجري اندهلها

 الموظف..حاال

 حاج محمد وتمارا بيبصوا لبعض

 ثواني ودخل الموظف ومعاه عشق

 تمارا..بفرحه عشق

 ليل ونوح وادم وجاسر تنحوااا

 عشق بأحراج رهيب ورهبة من الموجودين حست

 وخاصتآ من ليل اللي كان بيترأس تربيزة االجتماع

 عشق.السالم عليكم

 الجميع عليكم السالم

حاج محمد..عشق نسيتك يابنتي معلش ياليل يا ابني بس عشق نسيت مفتاحها وزي مانت شايف الدنيا بتمطر وهي خلصت شغلها فاقولتلها 

 الشارع وال عالسلمتجيلي بدل ما تفضل ف

 ليل..بصوته اللي يقتل ويخوف مين دي ياحاج محمد

 حاج محمد دي دي تبقى قريبتي واخت تمارا

 ليل..رفع حاجبه اه قولتلي اهال وسهال

 عشق..اهال بحضرتك اسفة عاالزعاج

 ليل..ابدا مفيش ازعاج

 هجيلكحاج محمد..طيب روحي يابنتي استنيني فالمكتب لحد ما اخلص مع مستر ليل و

 عشق..وقلبها بيدق بسرعة تخوف من هيبة ليل حاضر بعد اذنكم

 ليل..لحظه

 عشق..لفت وهي خالص فاضل ثواني ويغَم عليها



 ليل..شاورلها على كنبه صغيرة تقدري تستني هنا احنا يعتبر خلصنا

 عشق..هزت دماغها من غير وال حرف ومن غير اعتراض راحت اعدت عالكنبه لحد ما يخلصو

 

  

وجاسر وادم ونوح حسو ان حاج محمد وعشق وتمارا باين عليهم التوتر جدا لكن ليل حب يهدي حدت التوتر دي وكمل وال كأن  ليل

 حاجة حصلت

 

  

ليل..شوف ياراجل ياطيب الورق ده كله كالعادة هتوصله لعمي يوم السبت الصبح وبعد ما تاخد امضته هتطلع عالشهر العقاري بعد ما 

 جع تاني لعمي هيديك مبلغ هتجبهوليتخلص كل حاجه تر

 حاج محمد..طيب مااخد الفلوس لما اروحله الصبح

 مليون10ليل..اللي يريحك بس انت لسه هتطلع عالشهر العقاري فاالحسن انك ترجع تاني بعد ما تخلص الورق مش معقول تتحرك ب

 حاج محمد..ياخبر انا نسيت حكايه الشهر العقاري ال خالص هرجعله تاني

 ل..وانت يا جاسر انت وادم بكره عندكم اجتماع مع صحاب المنتجع وطبعا مش هقولكم الميتنج ده اد ايه مهم جدالي

 جاسر وادم..تمام

ليل..نوح الورق ده حاسس انه مش مريحني انا مش فاضي خالص اني اراجعه عايزك تاخد الورق ده وبكرة مش وراك شغالنه غيره 

 تقولي الورق سليم وال الوزي الوقت تكون عندي فالمكتب 

 نوح تمام متقلقش

 ليل..كده االجتماع خلص اي حد عنده سؤال

 الجميع..ال تمام

 ليل..تقدرو تتفضلو

حاج محمد..اسف يا ابني عشان نسيت استأذن منك ان عشق جايه بس سامحني مكنتش هبقى مطمن وهي اعده مستنيانا فالشارع ونور 

 خروزهره انهرده فالجامعة وهيرجو متأ

 ليل..عيب ياراجل ياطيب بتتأسف على ايه بس دي شركتك وبعدين اكيد مينفعش تفضل مستنياكم الوقت ده بره البيت

 حاج محمد..ربنا يخليك يا ابني واه صحيح نسيت اعرفك بيها دي عشق تقدر تقول كده هي ونور وتمارا وزهره بناتي

 ليل..بغموض اهال بيكي وانتي بتدرسي بقى يا انسه عشق

 عشق..احمم ايوه انا في طب بيطري

 ليل..جميل وعلى كده عندك كام سنه بقى



 عشق..عشرين سنه

 ليل..ومين زهره دي كمان ياراجل ياطيب

 حاج محمد..بحسن نيه زهره دي اختهم بردو هما التالته اخوات

 ليل..مش محتاجلهم شغل زي تمارا

 عشق بتشتغل في عياده دكتور وزهره بتشتغل في محل فالخان عندنا حاج محمد..ربنا يخليك يا ابني ال هو مكنش في غير تمارا

 ليل..هي زهره اد ايه

 سنه اد نور زهره في كليه تجاره زي تمارا20حاج محمد..من غير تركيز في كالمه زهره اد تمارا وعشق كلهم 

 نهم موجودليل..عموما اتشرفت بيكم واي وقت ياراجل ياطيب تحتاج شغل لحد فيهم اكيد عارف ان مكا

 حاج محمد..تسلم يا ابني هستأذنكم انا بقى

 خرج حاج محمد ومعاه عشق ووراهم تمارا من اوضة االجتماعات

 تمارا وهي بتحضن عشق وحشتيني

 عشق لسه واضح عليها التوتر وانتي كمان

 تمارا..هروح على مكتبي وهرجعلك تاني لو مستر جاسر مش محتاجني

 لحد ماتيجيعشق..تمام انا هروح مع بابا 

 تمارا..اوك

 راحت تمارا على مكتبها مستنيه جاسر

 وراحت عشق ورا حاج محمد

 اما ليل والشباب فضلو زي ماهما

 ليل..اعد حاطط رجل على رجل وبينفخ دخان سيجارته ونظرت عينه مليانه غموض

 جاسر..ايه فينك

 نوح..كده الحوار بقى كبير يا جدعان وال ايه

 ورو بس كده في حاجة مين البنات ديڤصو انا كنت عادي االول وكنت حاسس انكم بتأادم..كبير كبير يعني ب

نوح..ال والغريب انه بيقول انها مش بس قريبته ال ده بيقول اخت تمارا وليهم اخت تالته اسمها زهره وصراحه هما مفيهمش من بعض 

 خالص

 جاسر..فعال مفيهمش من بعض

 هاش حل دي اجنبيةنوح...بص هي تمارا بطل بس عشق دي مل

 جاسر..ماتحترم نفسك



 نوح..هللا وانت مالك شكلك كده بترسم على البت

 جاسر..هتعيش وتموت متخلف ارسم وانا خاطب

 نوح..ال ياشيخ ده على اساس انك شيخ اشحال ان مكنتش كل يوم مع واحده شكل في سهراتنا

 جاسر..بس تمارا مش زيهم على فكره

 مارا طيبنوح بخبث..ومين جاب سيرة ت

 جاسر..اتعدل بدل ما اروقك اكيد متقصدش اختها يعني اللي اول مره اشوفها.

 ادم..بضحك سيبك منه بس بردو ميمنعش ان كالمه

 جاسر..حتى انت ياعاقل وهللا اعدتك مع الواد ده كتير هتخليك زيه

 نوح..استنو بس نشوف اللي سارح في ملكوت هللا ده

 ليل..وهو بيبصله بتحذير

 خالص سكتنوح..

 ادم..صحيح ايه رأيك فاللي بنقوله

 ليل..كله هيبان متستعجلوش

هنعرف يقربوله ايه واخوات وال ال الشبه بينهم مختلف بس ميمنعش انهم ممكن يكونو اخوات عادي في اخوات مش شبه بعض بس 

 الغريب ان التالته نفس السن يعني المفروض يكونوا توأم

 حاجه اصال من بعض نوح...توأم ايه بس دول مفيهمش

 ليل..هيبان

 ادم...على فكره في توائم بيبقو مش شبه بعض

 ليل..بقول ايه انتو صدعتوني يال قومو لمو ورقكم وحاجتكم عشان نمشي انا خالص فصلت

 خرجو..التالته

 راح جاسر على مكتبه دخل االول على مكتب تمارا كانت بتظبط الورق بتاع ميتنج بكره وبتلم حاجتها

 ..ظبطتي ورق بكره ياتماراجاسر

 تمارا..ايوه يامستر جاسر كله تمام حضرتك محتاج حاجه تانية مني

 جاسر..شكرا ياتمارا اه على فكره اختك حلوه زيك

 تمارا..بابتسامه شكرا

 جاسر..بس غريبة مش فيكم من بعض

 تمارا..بمرح هي احلى طبعا



 ه اوي ياتماراجاسر..هي من ناحية حلوه فا هي حلوة بس انتي كمان حلو

 ارتبكت تمارا ميرسي يامستر جاسر

 جاسر..بابتسامه جذابه انا مش بعاكس على فكرة بس يعني بعرفك ان انتي كمان حلوة صحيح اختكم التانيه حلوه زيكم

 تمارا..زهره جميله بردو واكيد حتى لو مش جميلة هقول كده دي اختي

 جاسر..انتو توأم ياتمارا

 ا مش توأمتمارا..بغباااء ال احن

 جاسر..بغموض ربنا يخليكم لبعض

 تمارا..ميرسي يامستر جاسر

 جاسر..مش قولنا بالش مستر جاسر دي

 تمار..اه قولنا بس اوال انا مش عارفه اتعودت على مستر وثانيا احنا فالشغل لسه

ل بس لوحدنا يعني تقدري تقوليلي جاسر..اه في دي عندك حق وقرب منها اكتر وكمل كالمه بصوت هامس بس على فكره احنا اه فالشغ

 جاسر

 حست تمارا بتجمد اطرافها ورعشه انتشرت في انحاء جسمها من قربه وهمسه ليها

 جاسر حس بتوترها خد خطوتين لورا وهو لسه مركز معاها..اتفقنا

 تمارا..ها اه اه

 ابتسم جاسر ..مالك؟

 بتلم حاجتها بسرعه حضرتك محتاج مني حاجه يامستر جاسرتمارا..انا ال مفيش انا تمام وكملت بارتباك وهي مش بصاله و

جاسر..بابتسامه جذابه حضرتك ومستر تاني عموما يا ستي ال شكرا كفايه عليكي كده اشوفك بكره ومتنسيش بكره في ميتنج وهتكوني 

 معايا

 تمارا..اه طبعا طبعا بس مش بكره اجازه

 جاسر..اه اجازه من الشغل بس مش من الميتنج

 ..طيب تمام بعد اذنك وجريت بسرعه على مكتب حاج محمد وسط ابتسامه جاسرتمارا

 عشق.ايه خلصتي

 تمارا..اه اه

 عشق مالك يابت عاملة ليه زي االنسان االلي كده

 تمارا..انا ال خالص خلصت يا بابا

 حاج محمد.ايوه يابنتي استني بس احط الورق فالشنطه ونمشي على طول



 ع بعضثواني وكان خلص وخرجوا م

..... 

 دخل ادم ونوح على ليل

 ادم..ايه يابوص خلصت

 ليل..وهو بيلبس چاكت البدله اه كله تمام يال بينا خرجوا مع بعض وخدوا جاسر وركبوا االسانسير ونزلوا

 جاسر..بقول ايه

 ليل..ارغي

 جاسر..تصدق انا غلطان كنت جايبلك خبر

 نوح..اكيد من البطل تمارا قول قول

 ريب هزعلكجاسر..صدقني ق

 نوح..بضحك صدقني قريب هباركلك

 جاسر..بضحك ابو شكلك يا اخي

 ادم..سيبك منه قول وقف االسنسير وخرجوا مع بعض

 جاسر..مطلعوش توأم

 ليل..ازاي وهما سنهم واحد

 جاسر..زي مابقولك كده سألت تمارا بطريقه غير مباشره قالتلي ال احنا مش توأم

 شي توأم مش شبه بعض بتحصل لكن اخوات ونفس السن ومش توأم كده في حاجه مش مظبوطهادم..طيب اخوات ومش شبه بعض ما

 نوح..الموضوع في لغز

 ليل..فعال انا كنت بحاول مشغلش دماغي على اد ما اقدر واقول يمكن في حاجه مش حابب يعرفهلنا بس كل يوم بكتشف حاجه جديده

 خرجو من باب الشركة وفضلو يقربو للشارع

 بس بقى عشان هما واقفين هناكنوح..طب 

 حاج محمد..اقفلي بقى رغايه اوي

 عشق..بضحك هي عايزة ايه

 حاج محمد..روحت هي وزهره وعيزانا نروح عشان جعانه

 تمارا..نور دي مسخره وهي جعانه ممكن تقتلنا

 قربوا منهم الشباب



 ليل..واقف كده ليه ياراجل ياطيب

 تمارا بتحاول تتالشي نظرات جاسر

 حمد..مستنين حاجه توصلنا يا ابنيحاج م

 ليل..طب تعالي معايا يال اركب انا هوصلك

 حاج محمد..ال يا ابني روح انت توصلني ايه بس الوقت نركب اي حاجه

 ليل..تركب ايه الوقت الدنيا شكلها هتمطر تاني وزي مانت شايف الطريق هادي خالص والوقت كل شويه بيتأخر

بعض من ناحية الشارع عشق للحظه حست ان قلبها اتقبض وكأن العالم وقف من حواليها ومبقتش سامعه  عشق وتمارا كانو واقفين جمب

 حد وبقت تبص بعنيها في كل االتجاهات بخوف

 وكأنها بتدور على حاجه او حاسه ان في حاجة هتحصل

 ستغرب معادا تمارا اللي عارفة عشق كويسالحظ الكل شكلها وعنيها اللي رايحة جاية وتحريك راسها شمال ويمين وطبعا الكل كان م

 عشق ديما بتحس بالحاجة قبل ما تحصل بتحلم باحالم وتتحقق وتمارا كانت واثقة ان عشق حاسة بحاجة

 ليل..انتي كويسه يا انسه عشق

 عشق..مش معاهم خالص وكأنها مغيبه تماما

 حاج محمد..مالك ياعشق يابنتي

 عشق..يال نمشي من هنا بسرعه

 د في ايه طيبحاج محم

 تمار..بابا اسمع كالم عشق عشان وقبل ما تخلص جملتها

سمعوا صوت عربيه جايه بأقصي..سرعه وصوت العجل عامل احتكاك فاالرض ثواني كانت العربيه مقربه من تمار اللي واقفه جمب 

 عشق وضهرها للشارع

 جاسر بسرعه البرق سحب تمارا ومن شدت السحبه اتصدمت في صدره

 لحظ خبطت العربيه حاج محمد طيرته مسافه مترين وقع عاالرض فاقد الوعي والدم مغرق االرضولسوء ا

 كل ده تحت تأثير صدمة الشباب

 جري ليل بسرعه وادم وجاسر ونوح وأمن الشركه اللي شافو الحادثة

 ليل..افتحو العربيه بسرعه

 تمارا..بصرييخ بابا بابا فوق والنبي

 ه غير انها واقفه مش بتنطق دموعها بتنزل بسرعه وعينها على العربيه اللي بتبعد واختفتعشق واقفه مش بتعمل اي حاج

 فتح ادم باب العربيه بسرعه



 وجاسر ونوح واالمن شالوه حطوه في عربية ليل فالكنبه

 جاسر سحب تمارا ركبها بسرعه

 وادم ونوح جريو على عربياتهم

 ليل لعشق اركبي

 الصدمة عشق واقفه ومش قادرة تتحرك من

 ليل راح مسك ايدها وفتح باب العربيه ركبها وقفل الباب وجري بسرعه ركب وطار بالعربيه والكل وراه

 وصلو المستشفي في وقت قياسي

 ليل شال حاج محمد ودخل بيه بسرعه ساعدوه بسرعه الممرضين وفضلو يجرو بيه وكلهم وراه

 دخلوه بسرعه اوضه العمليات

 مارافالوقت ده اتصلت زهره بت

 زهره..انتو فين لو مجيتوش حاال البني ادمه دي هتاكلني

 تمارا..بتعيط زهره الحقينا

 زهره..بفزع في ايه

 تمارا..بابا عمل حادثه ادام الشركه واحنا فالمستشفي

 زهره..ايييييه حصله حاجه

 نور..في ايه يازهره

 زهره..تمارا بتقول بابا عمل حادثه وراحو بيه عالمستشفي

 يخ بابااانور...بصر

 زهره..انتو في انهي مستشفي طيب

 قالتلها العنوان وقفلت معاهم فات اكتر من ساعه ولسه محدش خرج ليل واقف على اخره رايح جاي والشباب واقفين ساندين على الحيطه

 تمارا واقفه جمب عشق

 فاللحظه دي وصلت زهره ونور

 جريت عليهم نور

 نور...فين بابا

 تمارا ساكته وبتعيط

 ر..عشق ردي عليا انتي هو كويس مش كده انتو مبتردوش ليه بابا حصله حاجه صحنو



 تمارا..اهدي يانور بابا فالعمليات جوه لسه محدش خرج يطمنا

 نور..عمليات طب ليه حد يرد عليا

 سمعت صوت ليل من وراها اهدي يانور عم محمد هيبقي كويس

 رتو تمسكو اللي عمل كده طيب خدتو رقم عربيتهنور..اهدى ايه طب حد يفهمني عمل الحادثه ازاي قد

ليل..نور انا مش قادر اتكلم الوقت لحد ما اطمن عالراجل اللي جوه ده بس اللي اقدر اقوله ان الحادثه كلها حصلت في اقل من دقيقه 

يراجعوها وهجيب اللي عمل كده وملحقناش من الصدمه نجري ورا اللي عملها وال حتى قدرنا ناخد رقم العربيه بس الكاميرات فالشركه ب

 سواء قاصد او مش قاصد

 اخيرا نطقت عشق بعد صمت دام كتير اللي عمل كده قاصد ورقم العربيه انا حفظته

 ليل..قولي بسرعه الرقم قالت عشق الرقم لليل

 رفع ليل تليفونه علي رجالته

 ..أص555ليل..

ع وحاره حاره وتجبولي صاحب العربيه دي فورا على المخزن ادامكم ده رقم العربيه اللي خبطت حاج محمد تقلبو مصر شارع شار

 ساعتين زمن اللي عمل كده يبقى قصادي مفهووم وقفل الخط

 البنات كانو واقفين مرعوبين من ليل وواقفين جمب بعض

 عشق واخدة نور في حضنها ومالمحها جامدة وثابتة

 نور..بابا هيروح مني ياعشق انا مليش غيره فالدنيا

 وح..نور اهدي متخافيش كلنا معاكي واحنا مش هنسيب حاج محمد نور حست باالمان مجرد ماسمعت صوتهن

 نور..انا خايفه عليه اوي يانوح

 نوح..وهو بيطبطب على راسها متقلقيش هيبقى كويس وهللا ادعيله بس

 فاللحظه دي خرج الدكتور

 جرى عليه ليل خير يادكتور

 محتاج اربع اكياس دم ومفيش غير كيسين هناالمريض محتاج دم حاال ولالسف 

 ليل..بغضب مستشفى طويلة عريضة مفيهاش غير كيسين انا هطربق المستشفى دي على دماغكم

 جاسر..استنى ياليل اهدى

 الدكتور..حضرتك الفصيلة دي نادره ولالسف ده اللي موجود وياريت حضرتك تهدى مفيش وقت للي بتعمله ده لو حد فيكم فصيلة دمه

 زي فصيلته يساعدنا

 ليل..فصيلته ايه

 _oالدكتور...فصيلته 



 الكل رد بخيبه امل

 نوح..نور طيب انتي فصيلتك ايه

 aنور..بدموع انا فصيلتي 

 _oعشق..انا 

 الدكتور بامل طيب حضرتك عندك اي مرض مزمن

 عشق..ال

 الدكتور..اتفضلي معايا بسرعه

 نها تقدر تديك الكيسين انت مش شايف انها ضعيفهليل..استنى هنا انت محتاج كيسين انت متأكد ا

 عشق..استاذ ليل بعد اذنك انا كويسة خلينا نلحق بابا يال يادكتور

 جري معاها الدكتور

 وقف الكل قلقان بعد حوالي عشر دقايق

 خرج الدكتور ومعاه عشق باين على وشها التعب ولونها شاحب جدا النها اصال تعبانه

 حصله حاجه روحك قصاد روحه انت فاهمليل..مسك الدكتور لو 

 الدكتور..بعد اذنك خليني الحقه دخل الدكتور وهو مضايق من ليل

 جاسر..ليل اتحكم في اعصابك شويه

 ليل لعشق..انتي كويسه

 عشق..واقفه ساندة عالحيطه هزت دماغها بأيوة

 ليل..هو ايه اللي اه تعالي اعدي بسرعه

 ايدها بسرعه بصلها ليل حاول يمسك ايدها عشان يأعدها سحبت

 سندتها تمارا براحه واعدت

 ليل..نوح بسرعه هاتلها اي عصير

 نوح..حاال

 اتكلمو البنات مع بعض وليل وجاسر وادم واقفين جمب بعض وسامعين حوارهم

 زهره..انتي كويسه

 ن ترتاحينور..المفروض مكنتيش اتبرعتي بكل ده انتي ناسيه انك تعبانه جدا والدكتور مشاكي بدري عشا

 عشق..بتعب وصوت خارج بالعافيه لو هموت يانور مش هتأخر عنه ده جميله هيفضل في رقبتنا طول العمر



 نوح..رجع بسرعه خد منه ليل العصير واداهولها تشربه بعد ما اتحسنت شويه

 ليل..لعشق انتي عرفتي ازاي

 عشق..عرفت ايه

 ليل..ان في حاجه هتحصل

 عشق..حسيت مش اكتر

 صل عشق بتحس بالحاجه من قبل ماتحصلتمارا..ا

 ليل..بسخريه ال وهللا

 عشق..متاخدش على كالمها اللي حصل ده قضاء وقدر

 رن تليفون ليل برقم هو مستنيه من بدري بعد شويه

 جاسر..الرجاله دي وال ايه

 ليل..ال ده تليفون تاني

 بعد عنهم

 ليل..الو.

 تك كل حاجه عن البنتشخص اخر ايوه يا ليل باشا كله تمام عرفت لحضر

 ليل..اتكلم سامعك

سنه بتدرس في جامعه القاهره كليه تجاره متربيه في دار ايتام تقدر تقول يعني حضرتك ان 20الشخص..تمارا احمد الوكيل عندها 

جل كده عشان ملهاش اهل اللي عرفته انها راحت الدار كان عمرها يومين تالته ولحد يومنا ده هي متعرفش اهلها وطبعا االسم اتس

سنه وبتدرس معاها في  20يطلعلها شهاده ميالد مش اكتر ونفس الحال عند البنتين اللي معاها بنت فيهم اسمها زهره احمد الوكيل بردو 

سنه بتدرس طب 20كلية تجارة جامعة القاهرة االتنين سنه تالتة وبردو وهي كمان ملهاش اهل والبنت التالته اسمها عشق احمد الوكيل..

 ساعات10يطري في سنه تالتة جامعة القاهرة وصلت الدار تقريبا بعد والدتها بحوالي ب

 خرجو من الدار من حوالي شهرين او شهرين ونص مقدرتش اعرف السبب اوي في كالم كتير

 ليل..طيب قدرت تعرف ايه هي صلتهم بحاج محمد

من نفس المدة اللي خرجو منها من الدار تقدر تقول مقيمين معاه  الشخص..لالسف البس كل اللي عرفت اوصله انهم تقريبا عايشين معاه

 بس ايه السبب او عرفهم ازاي او ايه اللي خالهم يعيشو معاه مقدرتش اوصل لالسف الكتر من كده بس هحاول

 ليل..ال كفاية كده اللي وصلتله ده بالنسبالي كفايه

ن الكالم اللي قدرت اوصله ان المديرة بتاعت الدار كانت مضطهداهم دايما الشخص..تحت امرك يا افندم اه نسيت اقول لحضرتك يعني م

 وتقريبا هي السبب في انهم يخرجوا.

 ليل..يعني هما هربانين

 الشخص..ال خالص المديرة هي اللي خرجتهم



 ليل..تمام الكالم ده بمجرد ما تقفل معايا تنساه وال كأنك اتكلمت معايا فيه واضح كالمي.

 ياليل باشا وال اعرف اي حاجه الشخص..طبعا

 ليل..تمام

 الشخص..سالم ياباشا

 ليل..سالم رجعلهم ليل

 جاسر..في ايه بتكلم مين كل ده

 نوح..قدرو يعرفو مين اللي خبطه

 ليل..ده تليفون تاني بعدين

 عدى الوقت عليهم ببطئ فظيع الكل قلقان ومتوتر

 ليل..مأعدش ثانيه رايح جاي ادام اوضة العمليات

 ..مبطلتش عياط هي و زهره وتمارانور

 عشق..ساندة عالحيطه حاسه بتعب بس مش راضيه تقلقهم

 بعد وقت فتح الدكتور باب االوضه وخرج

 جريو عليه كلهم عشق قامت براحه كانت حاسه بدوخه رهيبه

 نور..بابا عامل ايه يادكتور

 الدكتور..انا عملت اللي اقدر عليه

 ليل..بغضب تقصد ايه

لعمليه نجحت بس هو لألسف حالته حرجه جدا حصله ارتجاج بسيط فالمخ نتيجة صدمته باالرض عنده كسر في فقرات الدكتور..ا

 فالضهر وكسر فالحوض لالسف هو سنه كبير واكيد مش مستحمل

حياتي غيره نور..بانهيار وهي بتمسك ايد ليل عشان خاطري اعمل حاجه انت عارف بابا بيحبك اد ايه ابوس ايدك انا مليش حد في 

 وبصت لنوح نوح انت عارف بابا بيحبكم اد ايه صح عشان خاطري اعملو حاجه بابا هيروح مني

 

  

 نوح قلبه وجعه عليها مسك ايدها جامد اهدي يانور من فضلك

 

  

 ليل..للدكتور طيب لو محتاج يسافر بره اسفره حاال بطياره خاصه وتكون مجهزه



 دا خصوصا الوقت وصدقني بره مش هيعملو اكتر من اللي ممكن نعمله احنا معاه هناالدكتور..لالسف الحركه غلط عليه ج

 ليل..يعني ايه

 الدكتور..يعني ادعوله يعدي الكام يوم دول على خير وان شاء هللا حالته تتحسن

 قويساعه دول لو عدو من غير اي مضاعفات فالحاله نقدر ساعتها نرتاح وطبعا هو الوقت واخد منوم 24وخالل ال

 وطبعا اعدتكم هنا مش هتقدم فاالحسن انكم تروحوا ترتاحوا وترجعوله بكره هو عموما مش هيصحى الوقت خالص

 نور..انا مش همشي واسيب بابا والنبي يادكتور اشوفه طيب حتى لو من بعيد

 الدكتور..تقدرو تشوفوه بس من بره ياريت محدش يدخل عشان التعقيم

 مسكي نفسك اتفقناليل..لنور هنروح نشوفه بس ت

 نور..حاضر

 نوح..مدلها ايده تعالي يانور خدها ودخلو ورا ليل اللي كان داخل اول واحد مشيو طرقه طويله عشان يوصلو الوضة العناية المركزة

 وصل ليل ادام االوضه وهما وراه كان الفاصل بينهم وبين عم محمداالزاز

 

  

 لموتي أسالك وخراطيم طالعه من كل جسمهصدمة لجمت الجميع من منظره اللي كان يشبه ا

 

  

 ولكن الصدمه كان ليها وقع خاص على نور اللي اول ما شافته خانتها رجليها ولكن ايد نوح كانت االسرع سندها بسرعه هو وتمارا

 تمارا..نور انتي كويسة

 نوح..امسكي نفسك يانور ان شاء هللا هيبقى كويس

 يش من بعدهنور..بابا لو جراله حاجه انا مش هع

 عشق..هيبقي كويس يانور ادعيله هو مش محتاج غير دعانا الوقت

 تمارا وهي بتعيط انا السبب انا السبب

 نور بصتلها بزهول انتي السبب ازاي ياتمارا

 جاسر..تمارا بالش كالم خايب انتي السبب ايه

 نور..ليه بتقولي كده ياتمارا

ت هتخبط تمارا على بال ما شديتها كانت العربيه خبطت عم محمد وكل ده حصل في ثواني جاسر..نور العربيه كانت جايهة من بعيد وكان

 مقدرناش كلنا نلحقه



 تمارا..ياريتك ما لحقتني كان زمانه هو عايش

 عشق..ده نصيب ياتمارا واللي ليه نصيب في اي حاجه هيشوفه وان شاء هللا هيبقى كويس

 نور..يارب ياعشق

 على عشق كل شويه بطرف عينهليل..متابع كل ده وبيبص 

جواه اسئله عايز يعرف دول مين وايه حكايتهم من بعد ما خرجو من الدار وجواه خوف على عم محمد اللي طول عمره معاه اسئله كتير 

 فضل انه يسكت لحد ما حاج محمد يتحسن

 يم وال حاسس بيناليل..يال يابنات عشان نوصلكم اعدتنا هنا ملهاش اي الزمه زي ما انتو شايفين هو نا

 نور..وهي بتمسح دموعها انا مش هتحرك من هنا لحد ما بابا يفوق

 ليل..اسمعي الكالم يانور اعدتك هنا وال هتقدم وال هتأخر

 نور..وهي بتعيط مش هقدر امشي واسيبه انا هفضل معاه

 عشق..انا كمان هفضل معاكي

 تمارا .وانا

 زهره..وانا

 نا قولت اعدتكم ملهاش اي الزمة هناليل..هو ايه اللي وانا وانا وا

 نور..عشان خاطري طيب روحهم هما

 ليل..نوور انا مش ناقص مناهدى

 نوح..اهدى ياليل من فضلك

نوح قرب منها وكلمها بحنان نور ممكن من فضلك تسمعي الكالم هو مش حاسس بحد وانتي سمعتي الدكتور قال انه واخد منوم قوي 

 انتو وقفتكم دي ملهاش اي الزمه يال نروح والصبح ياستي انا هعدي اخدك بنفسي واجيبك عندهيعني اكيد مش هيصحى الوقت و

 نور بصتله بحب اد ايه كالمه معاها وحشها وحنيته عليها زي ما هي من وهما اطفال

 نوح..بابتسامه جميله اتفقنا

 نور هزتله دماغها براحة

 ليل..يال بينا

 يه براحة وحاسة بتعبمشيوا ورا بعض ووراهم عشق اللي ماش

 ليل..انتي كويسة يا انسه عشق

 عشق..الحمد هلل دوخة بسيطة

 ليل..تحبي تأعدي ترتاحي



 عشق..ال مش مستاهله

 ليل..طيب اقدر اساعدك

 عشق..انا كويسه

 ليل بغضب تمام

 خرجوو وصلو عند العربيات

 ليل.اركبوا

 نوح تركبي معايا يانور

 نور..وكأنها ماصدقت هزتله دماغها

 وح..ليل انا هاخد معايا نورن

 ليل هزله دماغه

 ليل..اتفضلوا ركبت معاه عشق وزهره وتمارا

 ومشي وراهم ادم بعربيته وجاسر اللي كان من جواه مضايق ان تمارا مركبتش معاه..

 بعد مدة وصلو تحت البيت

 ليل..نور انتي وتمارا اكيد تليفوني معاكم اي حاجه تحتاجوها تكلموني فورا

 .تمام يامستر ليلتمارا.

 نوح.لنور بصوت هامس لو احتاجتي حاجه كلميني انا صاحي وبكره هعدي عليكي نروح المستشفى سوا ماشي

 نور..بضعف ودموع مش بتقف حاضر

 نوح..بطلي عياط شويه ممكن

 نور..حاضر

 ليل..يال اطلعوا

تفهم ماله بس حست بخوف من بصته دي فابعدت عينها  تمارا..من بعيد بتبص على جاسر لقته مركز معاها وباين عليه الغضب مقدرتش

 بسرعة

 طلعت نور ووراها زهره وتمارا

 وعشق اللي كانت بتمشي بضعف وتعب واضح عليها

 دخلو من باب البيت ولسه...هيرجعوا الشباب للعربيات سمعو صرخه من البنات جريو الشباب بسرعه دخلو وراهم يشوفو في ايه

 ها والبنات بيصرخو بأسمهالقو عشق واقعه مغَم علي

 جري ليل شالها بسرعه



 وطلع بيها على الشقه فتحتله بسرعه نور وكلهم دخلو وراها

 نور..حطها هنا

 ليل..جاسر اتصل بالدكتور بسرعه

 جاسر..حاال

 ليل..هي بتشتكي من حاجه

 تمارا..هي كانت تعبانه اصال

 ي مكانليل..مكنش الزم تتبرع بالدم كان الزم نتصرف ونجيب من ا

 عدى حوالي ساعه إال ربع الدكتور كان وصل دخله ليل االوضه ودخلوا معاها البنات دقايق خلص وخرج

 ليل.خير يادكتور

الدكتور.خير واضح انها واخده برد شديد والبنات قالو انها اتبرعت بالدم طبعا الكمية اللي اتاخدت منها كبيرة ودي غلطة يتحاسب عليها 

على كده هي ضعيفة جدا انا ركبتلها محلول وفهمت البنات هيخلص يحطولها واحد كمان ويستنوا ساعتين ويحطو الدكتور اللي وافق 

واحد تالت وبعدها بساعتين كمان يحطو الرابع عشان تقدر تعوض الدم اللي اتسحب منها وكتبتلها على عالج للبرد ومقويات عامة بس 

 يطبعا محتاجة تغذية جامدة عشان العالج ده قو

 جاسر..طيب مش محتاجة تروح المستشفي لو افضل ليها يعني

 

  

 الدكتور..لو حابين مفيش مشكله بس لو البنات هيقدرو يتابعوها ويركبو المحاليل في معادها تمام مفيش خطر عليها

 ليل..شكرا يادكتور تعبتك معايا

 الدكتور..متقولش كده ياليل باشا تحت امر حضرتك

 حليل..مع الدكتور يانو

 نوح..تمام اتفضل يادكتور

 ليل..للبنات هتقدرو تتابعوهاوال ابعتلكم ممرضه

 زهره..انا هقدر متقلقش

 ليل..لو احتاجتو اي حاجة او حصل اي حاجة كلموني وانا هتصرف فورا

 نور..شكرا يامستر ليل

 ليل..بابتسامة العفو يانور

 نوح...رجع ايه كله تمام

 ادم..تمام



 ليل..يال عشان يرتاحو

 تمارا..باصة على جاسر وهو لسه نظرة الغضب في عينه ليها

 ليل..نور اقفلو على نفسكم كويس

 نور..بضعف حاضر

 ليل..يال سالم خرج ليل

 والشباب

 نوح لنور كلميني لو احتاجتي حاجة

 نور..شكرا يانوح

 نوح..بابتسامه سالم

 نور..سالم

 خرج الشباب وقفلت نور الباب وراهم بالمفتاح

 ات يطمنو على عشق اللي كانت نايمة في دنيا تانية.دخلو البن

 تمارا..اعده جمبها بتعيط

 نور..بدموع هتبقى كويسه ياتمارا متخافيش

 تمارا..يارب

 نور بانهيار انا خايفه على بابا اوي

 نالقيه كويس وفاقتمارا وزهره اعدو جمبها حضنتها تمارا وفضلت زهره تطبطب عليها هيبقى كويس وهللا ان شاء هللا بكره نروح 

 نور..يارب

 زهره..قومو غيرو هدومكم يال وانا هحضرلكم العشا

 نور..مليش نفس

 زهره..ال الزم تاكلي عشان تقدري تقفي وبعدين االكل ملهوش دعوة وانتي مكلتيش حاجة

 تاحي وبكره نروحلهتمارا..زهره معاها حق يال قومي خدي شاور دافي كده وصلي ركعتين وادعيله وكلي ونامي شويه عشان تر

 نور..بضعف حاضر

 في صباح يوم جديد صحيو البنات من النوم وصحيت عشق وهي حاسة بتعب وصداع

 نور..عشق عاملة ايه الوقت

 عشق..هو حصل ايه وايه الكانوال اللي في ايدي دي



 كيسين الدم وانتي تعبانه كده تمارا..انتي اغَم عليكي واحنا طالعين ومستر ليل جابلك دكتور مكنش ينفع يا عشق يتاخد منك

 عشق..مين اللي طلعني هنا

 نور.. بابتسامه حزينه الهيرو

 تمارا..بابتسامه منك هلل يافضيحه

 عشق..يعني ايه

 نور..مستر ليل شالك وجابك هنا

 عشق وشها أحمر من االحراج والغضب انتو بتهرجو صح ازاي تخلوه يشيلني

 عدين حد يطول ليل السيوفي يشيلهنور..يعني كنا نسيبك مرميه فالحوش وب

 

  

 عشق..على فكرة انا مش بهزر انتو بتهرجوا ازاي تسبوه يشيلني و يلمسني وبعدين اوريلو وشي ازاي

 

  

 تمارا..بت انتي مش ناقصينك هو شايلك وانتي عروسه ده شالك وانتي جثه

 عشق..امشي من أدامي بدل ما ارتكب فيكي جريمة

 صبح يال قومو حضرتلكم الفطارزهره..بتتخانقو ليه عال

 عشق..كده يازهره تخلو ليل يشلني

 زهره...وايه اللي فيها انتي كنتي تعبانه

 تمارا..سيبك منها دي دماغها مريحاها يال نفطر عشان نروح لبابا

 نور..انا هقوم البس بسرعه

 تمارا..هو في حد هيعدي علينا

 الزم اروح اطمن على بابا نور..نوح قالي هيجي بس متكلمش انا مش هستني انا

 عشق بتحاول تقوم

 زهره..رايحة فين

 عشق..هقوم البس عشان ننزل

 نور...انتي مش هتتحركي من هنا اصال انتي تعبانة



 عشق..وهي بتقوم ومش سائله في كالمهم انا مش تعبانة انا كويسة

 تمارا..عشق نور عندها حق بالش عند

 نلحقعشق..صدقوني انا كويسه يال خلصو عشان 

 زهره..ريحو نفسكم ادام قالت هتيجي يبقى هتيجي

 عشق...اهي قالتلكم اهي بالش مناهده بقي وقومو البسو

 قامو البنات بقله حيله وبعد وقت مش طويل نزلو من البيت فالوقت ده رن موبايل نور

 نور..ايوه يانوح

 نوح..صباح الخير

 نور..صباح النور

 اي اخدك ادامي بالظبط حوالي تلت ساعهنوح..جهزي نفسك يال انا فالطريق ج

 نور..نوح انا لسه نازله انا والبنات ادم باب البيت خالص هروح على بابا

 نوح..هو مش انا قولتلك امبارح استنيني

 نور..ايوه بس لما انت مش اتكلمت قولت انزل

 نوح..باين على صوته العصبيه شويه متصلتيش بيا ليه

 نا من امبارح واكيد محتاجين ترتاحونور..اتحرجت يانوح انتو معا

 نوح..اتحرجتي مني يانور ايه نسيتي اننا كنا صحاب

 نور..ال وهللا بس مرضتش اتعبك

 نوح..انتي فين

 نور..انا ادام البيت

 نوح..متتحركيش من هناك وانا هاجي بسرعه اطلعي عالشقه اول ما اقرب هكلمك تنزلي

 نور..بس يانوح

 اطلعي يال متقفوش فالشارع كده نوح..سمعتي انا قولت ايه

 نور..حاضر

 نوح..يال باي

 نور..باي قفلت وهي قلبها من جوه طاير من السعاده

 نور..يابنات تعالو معلش نطلع نوح جاي



 تمارا..وانتي يا اختي ما صدقتي

 نور..اتلمي ياتمارا

 عشق..طب ما كنا روحنا وهو جه على هناك

 ايق ربع ساعهنور..هو قرب خالص يعني ادامه عشر دق

 عشق..طب خلينا هنا بدل ما نفضل طالعين نازلين

 نور..ماهو قالي اطلعي متقفوش فالشارع

 تمارا..ابتدينا

 نور..رخمه

 عشق..طب يال يابنات هو عنده حق وقفتنا كده غلط

 فات حوالي نص ساعه كلمها نوح يال يانور انزلو انا تحت

 نور..حاضر

 ست ضربات قلبها بتعلينزلت نور والبنات واول ماشافته ح

 نوح...كان البس تيشرت ابيض وفوقيه چاكت اسود وبنطلون اسود وكوتشي ابيض والبس نضارة شمس كان شكله يجنن

 نوح..صباح الخير يابنات اسف عالتأخير بس الدخلة هنا كانت زحمة شوية

 نور..تعبت نفسك يانوح

 نوح..يال اركبي بالش عبط

 ره شويه طيبتمارا..كنت قولتلنا نخرجلك ب

 نوح..ال طبعا مينفعش عشان بس محدش يضايقكم

 نوح..انسه عشق انتي ايه اللي نزلك

 عشق..انا احسن متقلقش

 نوح..متأكده

 عشق..اه وهللا

 نوح..طب يال اركبو

 ركبو..واتحرك بيهم نوح عالمستشفي

 ووصل قبلهم ادم وليل

 وبعد وقت عدى وصل نوح ومعاه البنات



 كويسنور..مستر ليل بابا 

 ليل..لسه زي ماهو يانور مافاقش بس الحمد هلل مفيش خطر

 نور..طيب كلمت الدكتور

 ادم..الدكتور بيقول ادام محصلش مضاعفات يبقى كويس وان شاء هللا هنطمن عليه كلنا

 ليل..لعشق انتي ايه اللي جابك

 هااتوترت عشق من ليل وحاولت تبعد عنيها عنه حست باالحراج لما افتكرت انه شال

 عشق..وهي مش بصاله جيت اشوف بابا

 ليل.ايوة بس انتي تعبانه

 ادم..المفروض مكنتيش جيتي يا انسه عشق الدكتور قال انك محتاجة راحة

 عشق..شكرا لحضرتك بس انا احسن وهللا

 ليل..وهو بيبص لنوح بغضب جبتها ليه يا نوح

 نوح..وهللا انا اتفاجأت بيها

 عشق..انا كويسه وهللا

 دي جه جاسر فاللحظه

 جاسر..صباح الخير

 الجميع..صباح النور

 جاسر..ايه االخبار

 ادم..لسه مافاقش

 جاسر..ان شاء هللا خير

 نوح..ايه اللي اخرك كده انت قايل انك سابقني من بدري

 جاسر..مفيش كلمت ماما ورغيت معاها شويه

 ليل..انا اطمنت عليهم الصبح

 ادم..هي احسن

 يل هيعملوها انهرده وخير ياربجاسر..الحمد هلل في تحال

 جاسر..انسه عشق عاملة ايه الوقت

 عشق بابتسامه بخير الحمد هلل



 جاسر..مش كنتي ارتحتي احسن

 عشق..انا كويسه

 جاسر..الف سالمه عليكي

 عشق ..هللا يسلمك

 عشق لليل...حضرتك عرفت مين اللي عمل كده

 بتدور العربيه اختفت ليل..ببرود هعرف ولما هعرف مش هرحمه بس لسه الرجالة

 عشق..طيب ما نبلغ البوليس احسن

 ليل..انا هاخد حق عم محمد بأيدي مش هبلغ

 عشق..ايوة بس احنا مش عايشين في غابة حضرتك عشان اي حد ليه حق عند التاني ياخده بأيده

 ليل..يمكن بس ليل السيوفي بياخد حقه بأيده

 عدين هتاخد حقه ازاي هتموت اللي عمل كدهعشق..بس ده مش حق حضرتك ده حق راجل غلبان وب

 ليل..ببرود هو ونصيبه

 ادم...ليل انسه عشق بتتكلم صح اللي عمل كده الزم يتحاسب

 ليل..ما انا هحاسبه مش هجيبه العب معاه دور شطرنج

 هزت..عشق راسها بقلة حيلة

 فاللحظه دي جه لليل تليفون

 ليل..ايوه يا فتحي

 اوي وشكلها كده بتولد فتحي ليل باشا مهره تعبانه

 ليل..بفزع اييه بتقول ايه

 فتحي..بقول لحضرتك انها تعبانه جدا وحاولت اكلم الدكتور قبل ما اكلمك تلفونه مقفول

 ليل..طيب اقفل انا هتصرف

 نوح..في ايه

 جاسر..في ايه ياليل

 ليل..حاطط ايده على راسه وبيفكر مهره تعبانة اوي وبتولد

 ادم..طيب كلم الدكتور

 ليل..فتحي كلمه قبل ما يكلمني وموبايله مغلق



 نوح..طب ايه هتعمل ايه

 ليل..مش عارف ومش عارف اي دكتور غير الغبي اللي قافل موبايله ده

 زهره..بغباء طيب اسفه اني بتدخل ماتجبوها المستشفى هنا بسرعه

 ليل..بغضب مستشفى ايه

 زهره..سكتت وخافت من صوته

 مش واحدة دي الفرسة بتاعت ليلادم..انسه زهره مهره دي 

 تمارا..طيب حاولو تشوفو دكتور تاني عشق ما تشوفي الدكتور اللي بتشتغلي معاه

 و عليكي ياتمارا اديني رقمه يا انسه عشقڤليل..برا

 عشق..حاضر طلعت عشق رقمه واتصلت بيه

 موبايله مقفول هو كمان

 ليل..جربي تاني

 اتصلت عشق تاني بردو مقفول

 لعمل الزم نتصرف دي كانت تعبانه اوي الفتره اللي فاتتجاسر..وا

 ليل..مش عارف دماغي واقفه

 عشق..انا اقدر أولدها

 ليل..نعم تولدي ايه

 جاسر..هتعرفي

 عشق..ان شاء هللا

 ادم..ايوه بس انتي لسه بتدرسي

 زهره..بس عشق شاطره وهتعرف

 ونجرب فيهاليل..شاطره ايه وهتعرف ايه دي مش لعبه ومينفعش نضيع وقت 

 عشق..بس انا مش هجرب انا بعرف فعال

 تمارا..مستر ليل عشق هتقدر هي ساعدت الدكتور في حاالت شبه كده شويه وكمان الكلية بتاعتها فيها عملي كتير وهي هتقدر

 ليل..لعشق متأكده

 عشق..يال بسرعه

 ليل..انا همشي انا بسرعه و هرجعلكم تاني



 نوح..طمنا

 ليلجاسر..سوق براحة يا 

 مشي ليل بسرعه ومردش على اي حد من كتر ماهو قلقان وعشق ماشية بسرعه وراه كأنها بتجري مش قادره تالحق خطوات رجليه

 ركب ليل وعشق وطار بالعربيه

 نوح..بقول ايه ما تيجو نأعد في مكان..شويه بدل وقفتنا كده وشويه ونرجع تاني

 جاسر..تمام

 ان لو بابا فاقنور..طيب روحو انتو واحنا نفضل عش

 نوح..المستشفي معاها ارقامنا ولو في حاجه هيكلمونا

 ادم..تعالو نأعد شويه في اي مكان يكون ليل وانسه عشق رجعو

 نوح..يال يانور وشويه ونرجعله

 نور بقلة حيلة..حاضر

 مشي نوح وجمبه نور ووراهم زهره وادم

 اما تمارا فا فضلت زي ماهي واقفه ادام..عم محمد

 بغضب يال وال هتقفي كده كتيرجاسر..

 تمارا..حاضر نزلو وراهم

 نوح.نروح فين

 نور..ياريت ميكنش مكان بعيد

 جاسر..في هنا مكان قريب تعالو نأعد فيه

 نوح..تمام يال يانور اركبي

 جاسر...تعالي معايا ياتمارا

 تمارا..قبل ما تتكلم كان فتح الباب ليها ولف ركب مكانه ركبت وهي ساكته

 نوح بالعربيهاتحرك 

 وتمارا ركبت مع جاسر وزهره واقفه مش عارفه تعمل ايه وحاسه باالحراج

 ادم..اتفضلي معايا يال يا انسه زهره

 زهره..حاضر

 بعد وقت بسيط وصلو المكان



تردد ايات اما عند ليل فاكان سايق بسرعه رهيبه عشان يلحق مهره وعشق راكبه جمبه منكمشه على نفسها ومبتعملش حاجه غير انها ب

 قرآنيه في سرها

 عشق..حضرتك ممكن تهدي السرعة شوية

 ليل..مردش عليها

 عشق..بعد اذنك هدي السرعة شوية

 ليل..مفيش وقت الزم نلحقها

 عشق..ايوة بس براحة ان شاء هللا هنلحقها بس بطريقتك دي هنموت ومش هنلحقها

 لبواب فتح البوابهيال فتحي اڤليل وال كأنها قالت حاجة وكمل وبعد مدة وصل ال

 اتنفست عشق براحه اخيرا وصلوا

 ليل..يال بسرعه

 عشق..حاضر

 جريت وراه عشق اول ما دخلت اتصدمت

 عشق..ايه ده

 ليل..ايه

 عشق..دي نزلت السائل كله

 ليل..يعني ايه

 عشق..يعني الزم تولد بسرعه عشان كده خطر عليها

 ليل..طب اعمل ايه

 لوحدنا عشق..اخرج بره خالص وسبني معاها

 ليل..ال مش هينفع

 عشق..بقولك اطلع بره اسمع الكالم

 ليل..مهره مش واخدة علر حد ممكن تأذيكي

 عشق..انا هعرف اتعامل متقلقش اخرج لو سمحت

 خرج ليل بره وفضل يراقبها من بعيد

وفضلت تنط برجليها لفوق عشق بتحاول تطبطب عليها مهره عملت صوت جامد وبقت تروح وتيجي حوالين السلسله المربوطه بيها 

 وتعمل صوت قوي كانت هتخبط عشق

 ليل..خلي بالك



 عشق..اهدي اهدي فضلت تطبطبةعليها

 عشق لليل في اي جوانتي عندك

 ليل..اه ثواني

 جري بسرعه جابلها علبه فيها جوانتيات خدت منهم اتنين ولبستهم

 وفضلت تحاول تهدي مهره وشويه وتحاول تقرب ايدها عشان تولدها

 بعد محاوالت كتير ليل حس انها مش هتقدر

 اخيرا مهره سكتت لعشق تماما وبقت عشق تتعامل معاها كأنها صاحبتها

 استغرب ليل هدوء مهره

 ابتدت عشق تساعد مهره

 مر حوالي ساعه واخيرا مهره ابتدت تخرج المولود سحبت رجليها شويه

 وابتدى يظهر اكتر

 سه بتولدكل ده تحت زهول ليل اول مره يشوف فر

 عشق..تعالى بسرعه

 ليل واقف متنح

 عشق..بعصبية انت هتفضل واقف كده تعالى بسرعه

 ليل..حاضر حاضر دخل وقرب منها

 عشق البس جوانتي

 ليل..نعم

 عشق..عيزاك تساعدني

 ليل..باعتراض ال مش هقدر انا بتوتر من الحاجات دي واخاف اعمل حاجه غلط اذيها

 هتساعدني انا مش هتساعدها هي البس يال الجوانتيعشق..متخفش مش هتأذيها انت 

 ليل..طيب طيب اعمل ايه

 عشق..هتمسك رجل البيبي بتاعها زي ما انا مسكاه كده ومتسبهوش ابدا هتحس انه كأنه بيتسحب منك اوعي تسيبيه ابدا

 ليل..طيب مسك ليل رجل المهره الصغيره وسمع كالم عشق

 وفضل يظهر جزء جزء.من المهره وليل بيعمل زي ما قالتله عشق وفضلت عشق تحاول عشان تساعدها اكتر

 عشق..خلي بالك ثواني وهتخرج حاول متبعدش الفرش اللي تحت رجلك ده عشان تنزل عليه ومتتخبطش



 ليل..حاضر

 ليل..كان سامع كالم عشق وبينفذه بالحرف الواحد المنظر لوحده كان كفيل يلجمه ومينطقش

 ته اسحبعشق..يال واحد اتنين تال

 ليل سحبها ووقعت المهره الصغيره اخيرا وتمت والدت مهره بنجاح

عشق..بعد ماخلصت حست بتعب وارهاق جامد بقلها اكتر من ساعه بتولدها مع تعبها حست انها خالص خلصت لكن من جواها كانت 

 مبسوطه جدا انها قدرت تساعد مهره وتشوف المهرة الصغيرة

 يزه فوطه كبيرهعشق..هاتلي مايه بسرعة وعا

 ليل..حاضر

 قلع ليل الجوانتي وجري عمل اللي قالتله عليه

 جبلها خرطوم كبير بتاع الجنينه وفوطه

 عشق..الميه دي سقعه

 ليل..امال عايزه ايه

 عشق..الجو برد ودي لسه بيبي عايزه مايه دافيه

 فتحي من بعيد لحظه ياباشا انا هجيب

 جري فتحي وجاب الميه بسرعه

 تنضفها وتنضف مهره ونقلوهم مكان تاني بعيد عن الميه وحاولو يوقفو المهره الصغيره شويه بشويه لحد ما اخيرا وقفت ابتدت عشق

 عشق..قامت لمهره طبطبت عليها فضلت مهره تتمسح في عشق تحت نظرات زهول ليل

 عشق..تعالى بقي ابعد بعيد

 ليل..ليه

 يكون ليها خصوصيه عشان تقدر ترضعهاعشق..عشان تأكلها دي المره االولي ليها والزم 

 ليل..حاضر بعد ليل وعشق بعيد وابتدت مهره ترضع المهره الصغيره

 عشق وهي مبسوطه اهي كلت خالص

 ليل..بابتسامه شكرا

 عشق..العفو على ايه

 اليل..انتي عملتي حاجة كبيره بالنسبالي اوي مهره دي غالية عندي اوي وااليام اللي فاتت كانت تعبانة جد

 عشق..الحمد هلل اهي قامت بالسالمة

 ليل..واسف عشان شكيت للحظه انك مش هتقدري



 عشق..ال مفيش حاجة وبعدين حضرتك معاك حق متصدقش الني لسه بدرس بس يمكن انا بحب الحيوانات جدا وده ساعدني اكتر

 المهم..هتسميها ايه

 ليل..فضل ساكت كتير

 ليل..هسميها عشق

 عشق..بسعاده ايه

 مش اتولدت على ايدك يبقى تتسمى على اسمك وصراحه مالقتش احلى من اسمكليل..

 عشق..باحراج وابتسامة شكرا

 ليل..يال نروح لعم محمد

 عشق..وهي محرجة يال

 اما عند الشباب

 كان جاسر..بيتكلم هو ونوح وادم وشويه نوح يحاول يواسي نور ويطمنها ادم بيتكلم مع زهره كالم عادي

 متجاهل تمارا خالص بدون سبباما جاسر..كان 

 ليل كلم جاسر وعرفه انهم راجعين المستشفى

 جاسر..يال بينا نروح عالمستشفى ليل قرب خالص

 نوح..مهره ولدت

 جاسر..اه ولدت

 نوح..بجد عشق عرفت تولدها

 تمارا..قولتلك عشق شاطرة

 جاسر..اه ياسيدي عرفت وليل سماها عشق

 نوح..ايه ده بجد

 ال بينا بقىجاسر..اه وهللا ي

 الكل..يال

 ركبو العربيات بتاعتهم وراحو عالمستشفي

 مر وقت بسيط والكل وصل

 واول ما وصلو حسو بحركه غرببه الدكاترة رايحين جايبين على اوضة حاج محمد جريو كلهم

 نور بخوف بابا



 ليل..خير يادكتور

 نور..بدموع بابا جراله حاجه

 ش مستقره هو بس طلب يشوفك يا ليل باشاالدكتور..اطمنو هو فاق بس لسه حالته م

 نور..انا عايزه ادخله

 الدكتور..مش هينفع عشان ميبقاش في تعب عليه هو بس ليل باشا يدخل ولو حالته تستحمل هدخلك اتفضل يا ليل باشا

 فاللحظه دي جه سراج عم ليل ووالد جاسر. جري وقف معاهم بره يعرف حالته منهم.

 دخل ليل

 بتعب وابتسم ليل بحزن على حالته ابتسم حاج محمد

 ليل..راح اعد على كرسي ادامه وكان باين ادامهم كلهم

 ليل..مسك ايده ايه ياراجل ياطيب حمدهللا على سالمتك انت عايز تعرف غالوتك عندنا وال ايه

 حاج محمد..بتعب ليل يا ابني عايزك تسمعني عشان مفيش وقت

 لليل..ايه الكالم ده انت هتبقى زي الف

 حاج محمد..دخلهم يا ابني انا عايز الكالم ده يبقى ادامهم

 ليل..حاضر

 رفع ليل وشه ليهم وشاورلهم بايده يدخلو

 جاسر سأله بأيده باستفهام يقصد مين

 ليل..رد عليه بنفس االشاره كلكم

 سراج..الف سالم عليك يامحمد هتبقى زي الفل

 جاسر..سالمتك ياراجل ياطيب

 سها بابا انت كويس مش كدهنور..مقدرتش تمسك نف

 ابتسم حاج محمد بحزن

 وابتدا الكالم

ليل طول عمرك غالي عندي وانت عارف كده انت ونوح وادم وجاسر بعتبركم والدي وعمري ماحسيت منكم اني شغال عندكم طول 

 عمري بعتبر نفسي منكم

 ليل..ليه الكالم ده بس ياراجل ياطيب

 حاج محمد سبني اكمل يا ابني

هطول عليك بس زي ما طول عمرك كنت راجل وجدع وحنين ليا عندك طلب يا ابني تخلي بالك من نور وعشق وتمارا وزهره  انا مش



 حط االربعة في عينك مش انت بس انتو كلكم هما ملهمش حد غيري بعد ربنا

 نور..بابا والنبي ماتقول كده انت مش هتسبني صح

 ه السر اللي بقالي فتره شايف في عنيك السؤال ومش عايز تسألهحاج محمد..جه الوقت يا ابني اللي اقولك في

 بص للبنات سامحوني يابنات اني هتكلم

عشق وزهره وتمارا مش قرايبي زي ما قولتلك بس هما في مقام بناتي وغالوتهم يعلم ربنا انها نفس غالوة نور يوم ما نور كلمتني واحنا 

رف الفلوس وانا راجع بالليل قابلت البنات وسمعتهم وعرفت انهم كانو في دار ايتام طول مع بعض فالمكتب نفس اليوم اللي ادتني في ظ

 حياتهم والمديرة بتاعة الدار افترت عليهم وخرجتهم

فاللحظه دي عشق وتمارا وزهره افتكرو كل حاجه حصلت افتكرو شريط ذكريات مؤلم بيحاولو ينسوه بقالهم فتره تمارا مكانتش قادرة 

 تبص لجاسر

حاج محمد..البنات دي ربنا وقعني في طريقهم مكانوش القين مكان يروحوه ميعرفوش حد من اهلهم ملهمش غير بعض وربنا وساعتها 

 بس عرضت عليهم يجو معايا واقنعتهم بالعافية بعد ما سمعتهم مكالمه من نور

قدرت احميهم من الشارع قدرت االقيلهم شغل واساعدهم  ومن يومها وهما معايا واتفقت معاهم انهم من لحظه ما لقتهم انهم زيهم زي نور

يقفو على رجليهم قدرت اوفرلهم جزء من روح العيله اللي اتحرمو منها انا خدت عهد على نفسي بيني وبينهم ان محدش يعرف واي حد 

افظ عليهم اتمنى انك متسبهومش يشوفهم نقول ان احنا قرايب بس خالص انا رايح وسايبلك حمل اتمنى متتخالش عنه اتمنى تحميهم وتح

هما ملهمش حد فالدنيا ونور من بعدي ملهاش حد ال قريب وال بعيد ملهاش غيركم وهما كمان ملهمش حد من بعدي اكرموهم زي 

ماحاولت اكرمهم بس انا خالص رسالتي بتخلص ياريت تكملوها من بعدي اسمعو منهم حكايتهم البنات دي تعبت وقاست كتير اوي 

 ش يا ليل يابني االربعة امانة في رقبتكم كلكم وعلى اد حبكم ليا اكرموهممتسبهم

ليل..حاسس بوجع في قلبه عمري ما حسيت لحظه انك وراك حاجه بس من وقت ظهور تمارا وانا شكيت بس مش فيك وهللا انا طول 

عرف منك ياراجل ياطيب انا عرفت حياتي عارف انك ملكش قرايب بس كنت حاسس بحاجة غريبه مش تقلق ولكن تحير وقبل ما ا

حكايتهم تقريبا ولو كنت بحبك االول الوقت بحبك اضعاف حبي ليك انت مالك في صورة بني ادم ياراجل ياطيب واوعدك انا عن نفسي 

 هفضل عالعهد معاك وهيفضلو كلهم في رقبتي ليوم الدين

 حاج محمد..ربنا يطمنك ويرضي عنك

 كلهم وابتدى الجهاز يعمل صوت والشريط يستقيم ثواني واتشاهد حاج محمد ادامهم

نور..بابا بابا ال والنبي اوعي تعملها بابا انت مش هتسبني صح بابا قوم عشان خاطري قوم انا مليش غيرك اوعي تسبني انت عارف ان 

 عه يشوفهمن غيرك هموت بابا هللا يخليك قوم والنبي قووووم فضلت تهز فيه جامد وفاللحظه دي دخل الدكتور بسر

 الدكتور..البقاء هلل

 نور ال انت بتكدب بابا عايش بابا قوووووم قووووم والنبي

 عشق وتمارا وزهره ماسكين في نور ومنهارين

 نور..بابا باباااا

 عشق..إنا هلل وإنا إلبه راجعون

 الدكتور..ابتدا يشيل عنه االسالك

 متش بابا مش هيسبني هو قاللي كدهنور..مسكت ايده بتبعده انت بتعمل ايه بابا عايش بابا ما



 نوح..بيحاول يسيطر على نور ويمسكها

 نور..اوعي سيبني بابا قوم والنبي متخليهمش ياخدوك مني

 نور..جريت على ليل ومسكت ايده وهي بتترجاه

 والنبي خليهم يكشفو عليه تاني وهللا بابا عايش متسبهمش يشيلو االجهزه

 ك ايدها ادعيله يانور هو الوقت محتاج انك تدعيلهليل..وعينه كلها حزن على نور مس

 

  

 نور..وحيات غالوة بابا عندك يا مستر ليل خليهم يكشفو عليه تاني

 نوح..مسك ايد نور

 نور اهدي عشان خاطر عم محمد هو اكيد حاسس بيكي الوقت متتعبهوش عليكي

با مماتش وهللا بابا وعدني انه مش هيسبني وراحت جري على والدها نور..والنبي يانوح خليهم يكشفو عليه تاني انا مليش غيره يانوح با

تكلمه بابا قوم عشان خاطري قولهم انك مموتش قولهم انك بس تعبان شويه قولهم اني مليش غيرك وفضلت تهز فيه بعنف قوووووم 

لمين طب كده خالص مش هستناك قووووم قولهم اني من غيرك هضيع قولهم اني من غيرك هموت..طب رد عليا وقولي انت هتسبني 

كل يوم تخلص شغلك وترجعلي طب مش هستناك تسهر معايا كل يوم خميس زي ما احنا متعودين قولهم انه مينفعش تسبني قوم بقي باهلل 

 عليك يابابا

 شدها نوح من فوق والدها نور كفايه

 نور..لو بتحبو بابا بجد اعملو حاجه انا قلبي واجعني اوي

 ح شدها لحضنه من غير تفكير انهارت نور جوه حضنهفاللحظه دي نو

 شال من عليه الدكتور كل االسالك

 ليل..بنبره حزن جاسر خلص كل االجراءات

 الدكتور..حضرتك هيدفن انهرده

 ليل..ال بكره الصبح الوقت اتأخر

 سلالدكتور..تمام تعالى معايا يا جاسر باشا نخلص كل االجراءات والصبح ميبقاش فاضل غير الغ

 جاسر..تمام اتفضل يادكتور

 ايام وبلغهم بوفاة حاج محمد3ليل..ادم بلغ الشركه كلها اننا اجازه 

وانت يانوح عايزك تعمل اتصاالتك وتنزل اكبر نعي لحاج محمد الوقت عشان لو في اي حد من اهله يحب يكون موجود وعايزك تحجز 

 اكبر مكان للعزا

 نوح..حاضر ياليل



 الكل كان ساكت وحالة الحزن اللي سببها في قلوبهم عم محمد كانت اكبر بكتير من انهم يعبرو عنها بالكالمعدى..اليوم بسرعه و

الكل فاليوم ده فضل موجود فالمستشفى بعد رفض نور التام انها تروح وبعد اقناع فاشل من الجميع قررو يوافقو انها تفضل خوف عليها 

واحد من الشباب كان بيخلص اجراءات الدفن والغسل وتبليغ كل الناس ومكان العزا اما البنات من االنهيار وكلهم فضلوا معاها لكن كل 

 فافضلو طول الوقت ماسكين المصاحف يقرأو قرآن

 عدت الساعات كأنها عمر

 وطلع الصبح عليهم ومحدش فيهم عينه غمضت

 جميعجه وقت الغسل دخل الشباب وقفو عالغسل بتاع حاج محمد كانت لحظه صعبه عال

 وبعد مدة من انتهاء الغسل اتفتح الباب خرج ليل ونوح

 كانوا البنات اعدين ادام الباب منتظرنهم

 نور بعيون حمرا من شدة البكاء سألتهم .خالص

 نوح..هز دماغه وطلب ليل من نور والبنات يدخلو يودعوه

 ايديهم يسندوها مشيو معاها براحه والبنات وراهامشيت نور بخطوات بطيئه وكأنها بتجر رجليها من على االرض مدلها نوح وليل 

لمحت نور والدها نايم على سرير الغسل ومتغطي بالكفن قربت براحه وهي قلبها مقبوض حاسة ببرودة في كل اطراف جسمها حاسة انها 

 نوح وصلت ادامهمش ماشيه على ارض صلبه حاسة انها ماشيه على مطاط ورجلها كل شويه تخونها وقبل ما تقع يسندها ليل و

 

  

 فضلت واقفة باصة عليه دموعها بتنزل بغزاره من غير صوت

 

  

جاسر..تعالو يابنات قربو عشان تودعوه ووقف جاسر وادم وليل ونوح بعيد عشان يسبوهم براحتهم نور واقفة من جمب لوحدها وباصة 

 عليه بزهول ومن الجمب التاني عشق وتمارا وزهره

ته بدموع عمري ماهنساك وعمري ماهبطل ادعيلك اشوفك فالجنه يا احن اب فالدنيا بعدت وقربت منه تمارا قربت زهره باسته في جبه

باسته من جبهته سامحني لو كنت انا السبب يارتني كنت بدالك يمكن اعرفك من مده مش كبيره بس عمري ماحزنت على حد زي ما 

 حزنت عليك من قلبي اشوفك فالجنه ياحبيبي

 ف ألول مره تتحط في موقف زي دهقربت عشق بخو

عشق..بنهيار وهي بتبوسه هتوحشني اوي هيوحشني صوتك وانت بتخبط عالباب الصبح وتناديني عشان نصلي الفجر حاضر مع بعض 

انت وجعتني اوي يمكن الوجع اللي حسيته في حياتي دي كلها ميساويش الوجع اللي انا حاسه بيه الوقت على فراقك طول عمري حاسه 

نقص وفراغ عشان مليش اهل وانت في مده بسيطه قدرت تعوض النقص ده والوقت انت روحت وسبت في قلبي فراغ اكبر بكتير من ب

اللي كنت حاسه بيه انا اول ما شوفتك بتتخبط وبتقع كنت عارفه ان دي هتبقى النهايه بس كنت بدعي ربنا انه يخيب ظني لكن هو اختارك 

 لطيبين فالجنه ونعيمها يا اطيب وانضف قلب فالدنيا ورجعت باسته تاني وقامتعشان انت طيب وربنا بيحب ا



 نور ..ممكن تسيبوني لوحدي معاه شويه

 ليل..هزلها دماغه وخرجهم كلهم وراح لنور اللي كانت واقفه باصه لوالدها ومديه ليل ضهرها

 شان نلحق نصلي عليهليل..نور انا عارف انك محتاجه تودعيه وتفضلي معاه بس حاولي متطوليش ع

 نور..حاضر

 ليل..طبطب على كتفها وخرج سمعت نور قفل الباب

وفالوقت ده انهارت انت عارف انك وحشتني من قبل ما تمشي وتسبني هونت عليك يابابا تسبني انا موجوعه اوي ومحدش حاسس بيا 

بيت من غيرك مش متخيله اني اسيبك في قبرك واروح طب انت عارف نومتك دي عامله في قلبي ايه الوقت انا مش متخيله اني هروح ال

طب قولي بعد كده هعمل ايه انت قولتلي ان الموت الحقيقه بس مقولتليش انه يوجع اوي كده وقولتلي انك عايش عشان تسلمني بايدك 

 للراجل اللي يستاهلني خلفت الوعد ليه يابابا هتوحشني اوي هتفضل في قلبي وروحي

 ونوح فاللحظه دي دخل ليل

 قربو منها قومها نوح من على حاج محمد يال يانور إكرام الميت دفنه

 نور قامت من غير وال كلمه

 ابتدو يتحركو وبعد مده وصلو المسجد وكان مليان ناس من الشركه وجيرانهم في خان الخليلي ولالسف مكنش في اي حد من عيلته

 الت الزهول والتوهان مكانتش مفرقاها وبعد ما تمت الصاله عليهنور..كانت ماشيه معاهم كأنها مغيبه بتمشي وبس لكن ح

 طلعو عالمقابر بتاعت عيلة السيوفي

 وكانت زحمه بطريقه محدش يتخيلها مكنش في حد مبيحبش الراجل ده الكل كان حزين عليه من قلبه بجد

طلعه شاله ليل وجاسر ونوح وادم وسط حزن وبكاء اتفتحت المقبره واترفع غطاء النعش وظهر جثمان حاج محمد الكل كان بيساعد انه ي

 الجميع واول ما نور شافتهم بينزلو بيه فاللحظه دي انهارت حرفيا

 

  

 متسبنيش يابابا أرجوك فضلت عشق وتمارا وزهره ماسكينها

 ثواني وكانت كل حاجه خلصت ووصلوا حاج محمد لمسكنه االبدي

 يفضى فضلوا الناس يمشوا واحد ورا التاني والمكان

 لحد ما الكل مشي ومفضلش

 غير البنات والشباب وعم ليل

 سراج البقاء هلل يابنتي شدي حيلك

 نور.بحزن وتوهان ونعم باهلل

سراج انا عارف ان اي كالم الوقت مش هيهديكي بس والدك كان غالي عندنا ده عشرة العمر النضيفه والطيبه اي وقت تحتاجي اي 



 ددي لو احتاجتيني اكيد هتالقيني معاكي ابوكي وصانا عليكي انتي والبنات طبعاحاجه هتالقيني موجود اوعي تتر

 نور..شكرا لحضرتك

 سراج..وانتو يابنات اي وقت تحتاجونا هتالقونا وديما انا هتابعكم بنفسي

 عشق..شكرا يا افندم

 تمارا..شكرا يامستر سراج

 زهره..شكرا

 سراج..لليل انا همشي وهشوفكم بليل فالعزا

 ..هزله دماغهليل

 مشي سراج وفضلوا البنات والشباب

نور واقفه باصه على مكان عم محمد من غير وال كلمة مفيش غير دموعها اللي نازله وقلبها اللي بيصرخ ومحدش سامعه فضلوا اعدين 

 من غير كالم اكتر من نص ساعه اللي اعد يقرا قرأن واللي اعد يدعيله وبعد وقت

 و ترتاحو شويه قبل العزاليل..يال بيناعشان تقدر

 نور..خليني معاه عشان يطمن امشو انتو

 نوح..نور يال عشان ترتاحي انتي شكلك تعبانه اوي

 نور..متقلقش انا عايشه ادامك اهو

 نوح..قرب منها اكتر اسمعي الكالم يال عشان ترتاحي شويه

 نور..عشان خاطري يانوح امشو انتو

 يانور اليوم انهرده طويل الزم ترتاحينوح..نمشي فين انتي بتهرجي صح يال 

 نور..بدموع انتو مستكترين عليا الشويه دول انا حتى مش هشوفه تاني وبعدين راحه ايه خالص مبقاش في راحه

نوح مسك ايدها ال طبعا مش مستكترين عليكي حاجه بس هنجيله تاني ولو الميت بيحس بجد يبقى كده انتي هتوجعي قلب عم محمد 

 يانور سبيه يرتاحعليكي يال 

 نور..بقلة حيلة حاضر

 نوح..يال ياجماعه

 ليل..خرج وكلهم وراه

 نور..لليل ممكن اطلب من حضرتك طلب

 ليل..طبعا يانور وبالش حضرتك دي انا اخوكي الكبير

 نور..هو ينفع ابقي ازور بابا تاني



او على نوح واي حد فاضي فينا يجيبك وياستي لو  ليل..طبعا من غير استأذان دي مش محتاجه طلب كل ما تحبي تيجي اتصلي عليا

 عايزه المفتاح كمان خديه تعالي وقت ماتحبي

 نور..شكرا

 ليل..العفو يال اركبوا

 ركبت..نور وعشق ونوح مع ليل في عربيته

 وركبت تمارا وزهره مع جاسر وادم

 واتحركو

اصة عالطريق ودموعها نازله من غير وال صوت والحال طول الطريق ليل باصص على عشق فالمرايه وهي واخده نور في حضنها وب

 كان نفسه عند جاسر اللي بيسرق نظرات لتمارا من تحت نضارته واللي حالها مكنش يفرق عن حال البنات فالحزن

 بعد مده وصلو تحت بيت عم محمد

 كان العزاءعشان يروحو م 5ونزلو البنات بعد ما ليل قالهم انهم هيعدو عليهم ياخدوهم على الساعه 

 طلعو البنات الشقه بحزن كان البيت شكله حزين

اعدت كل بنت فيهم على كنبه ساكتين من غير وال كلمه عشان يرتاحو من تعب اليوم وكل واحده فيهم سندت دماغها ونامو وهما اعدين 

 كان بقالهم كذا ساعه مداقوش النوم

 عدي..الوقت بسرعه

 وصوت تليفون نور صحاهم

 يفونها بضعفنور..مسكت تل

 نور..الو

 نوح..ايوه يانور اسف لو صحيتك

 نور..ال يانوح انا بس كنت مريحه شويه

 نوح..انتي كويسه

 نور..الحمد هلل

 نوح..طيب احنا اتحركنا وجاي عليكو حضرو نفسكم انا قولت اكلمك قبل مااجي عشان تجهزوا

 نور..حاضر يانوح هنجهز ونستناكم

 نوح..تمام

 نور..سالم

 ورنوح..نو

 نور..نعم



 نوح..خلي بالك من نفسك

 نور..حاضر

 نوح..سالم

 نور..سالم

 نوح..كان راكب في عربية ليل هو وادم مخدوش عربياتهم

 وجاسر كان محصلهم على هناك

 ابتدو البنات يلبسو ويجهزو

 وعدي الوقت بعد ما جهزو فضلو اعدين مستنينهم وصوت القرأن في الشقه ودموعهم منشفتش لحظه

 ورن تليفون نورثواني 

 نور..ايوه يانوح

 نوح..يال يانور انزلو احنا تحت

 نور..حاضر نازلين حاال

 قفلت معاه نور وابتدو يتحركو ونزلو مع بعض

 قرب نوح من نور عامله ايه الوقت

 نور..بابتسامه كلها وجع بخير

 ليل..يال عشان نوصل قبل ما الناس توصل

 حس بالتعب تاني النها مخدتش الدوا من ساعة ماتعبت أتشغلو فاللي حصلفتح نوح الباب لنور وعشق اللي ابتدت ت

 اتحرك ليل ووراه جاسر

 وصلو المكان اللي هيقام في العزاء

 كان عباره عن قاعتين قاعه الستقبال الرجال وقاعه للسيدات

 كان المكان مليان بالناس

 لص وفضلو االربعه مع بعضعدى الوقت بسرعه كان الكل تعبان وابتدت قاعة السيدات تفضى خا

 وبعد وقت بسيط خلص الشيخ وانتهي العزا دخل ليل مع الشباب

 اول ما البنات شافوهم قامو وقفوا ماعدا عشق اللي حاسه بتعب فظيع

 ليل..عامله ايه يانور

 نور..انا بخير يامستر ليل



 ليل..مش قولنا بالش مستر دي

 تعبتكم معايا بس انتو عارفين انا مليش حدنور..انا مش عارفه اشكرك واشكركم كلكم ازاي 

ليل..ايه العبط ده احنا مش بنقف معاكي عشان انتي لوحدك بس احنا بنقف معاكي عشان انتي بنت عم محمد وانتي اكيد عارفه هو 

 غالوته عندنا اد ايه

 نور..عارفه وهللا وكنت يعني عايزة

 ليل..قولي يانور عايزه ايه

 ني تقولي على اي حاجه حضرتك صرفتها بابا كان شايل مبلغ فالبنك وقبل ماتكمل كالمها قاطعها ليل بحدهنور..كنت عايزه حضرتك يع

ليل..ايه اللي انتي بتقوليه ده يانور عم محمد خيره كان عالشركه كلها ويتوزن بالدهب وانا معملتش حاجه يانور ده حقه ودي حاجه 

 بسيطه اقدر اقدمهاله

 نور..ايوه بس

بس مسمعش منك الكالم ده تاني وعايز اقولك ان مرتب عم محمد هيوصلك كل شهر ده غير التأمين بتاعه اللي هيكون عندك  ليل..مفيش

 بكره

 نور..المرتب ده مش من حقي بابا خالص مات

فالشركه ليل..الحقك يانور عم محمد مكنش مجرد موظف مات وخالص هو بالنسبالي اكبر من كده بكتير والتأمين ده حق اي موظف 

 وفلوس دراستك كلها انا متكفل بيها

نور..البعد اذنك كده كتير انا مصاريف دراستي هعرف اتصرف فيها انا هعدي يومين كده وانزل ادور على اي شغل هشوف مكتب 

 محاماة انزل اتدرب فيه هشتغل اي حاجه المهم اني اشوف شغل

راستك وكالمي منتهي زي ماقولتلك مصاريفك عليا ولو ياستي حابه تشتغلي ليل..انتي ال هتشتغلي وال هتعملي اي حاجه تأثر على د

عشان تضيعي وقت انا هشوفلك شغل مع حد من معارفي حابه تيجي تشتغلي فالشركه حاجه بره تخصصك الشركه مفتوحه في اي وقت 

ه بنفسك يعني من انهرده انا اخوكي لكن لو هتشتغلي عشان الفلوس فا ده مرفوض واظن ان عم محمد وصاني عليكي وانتي سمعتي د

 الكبير ومسؤوول عنك والزم تسمعي كالمي اتفقنا

 نور..حاضر

ليل وجه كالمه للبنات والكالم اللي سمعتوه الوقت مش بس لنور الكالم ليكم كلكم من انهرده انتو االربعى مسؤولين مني واي حاجه 

 تخص دراستكم انا متكفل بيها

 ا بنشتغل وهنقدرعشق..شكرا لحضرتك بس احن

 ليل قاطعها اظن كالمي مفهوم عايزين تشتغلو انتو حريين بس اي حاجه تخصكم دي مسؤوليتي

تمارا..مستر ليل عشق عندها حق حضرتك تقدر تعمل كده مع نور النها بنت الراجل اللي كان بيشتغل معاك وفي بينكم حاجات كتير لكن 

 احنا

قال كده مش وصاني عليكم زي ما وصاني على نور وأدام كنتو تهموه زيكم زي نور يبقي قاطعها ليل انتو بناته زي نور مش هو 

تهموني انا شخصيا دراستكم حياتكم تعبكم حمايتكم كل حاجة تخصكم مسؤوليتي الكالم ده انا مش هكرره تاني بص لعشق كان باين عليها 

 التعب



 انتي كويسه

 عة اللي حصل وال بتاكلزهره..ال عشق تعبانه ومش بتاخد العالج من سا

 ليل..بحده اظن الدكتور قال تهتمو بيها صح

 عشق..هما مش مقصرين في حاجه بس اللي حصل لخمنا كلنا

 ليل..وطبعا مكلتيش

 ادم..هو واضح ان كلهم مكلوش مش بس هي

 ليل..طيب يال نوصلهم االول ونشوف موضوع االكل ده

 ركبو عربياتهم وبعد وقت وصلو البنات

 ليل كان بيتكلم مع نوح براحه وثواني وخد نوح مفاتيح العربيه من ليل ومشيوطلعوهم 

 ليل..زهره من فضلك حضري العالج لعشق

 زهره..حاضر بس هأكلها االول عشان هي مكلتش

 ليل..حضريه بس واالكل حاال هيكون جاهز

 نور..كده كتير اوي بجد

 محمدليل..بابتسامه بالش عبط مفيش حاجه كتيره على بنات عم 

 نور..بابتسامه حزينه ليه حق بابا يحبك

جاسر..تمارا طبعا انا عارف ان الظرف اللي احنا فيه ده مش ظريف ومينفعش اقول كده لكن غصب عني بكره في ميتنج امبارح لألسف 

 كان معاده و لغيناه وطبعا انهرده برده اتلغي معلش هحتاجك معايا بكره مينفعش يتأجل اكتر من كده

 انا جاهزه يامستر جاسرتمارا..

 مر الوقت ورجع نوح فتحتله زهره كان معاه اكياس كتير

 خدتها منه زهره

 ليل قام وقف تمام يابنات هنسبكم بقي ترتاحو ياريت تاكلو و متنسوش عالج عشق

 نور..متقلقش

 ليل..اي وقت تحتاجوني كلموني

 عشق..شكرا يامستر ليل

 سكم كويسليل..بأبتسامه العفو يال اقفلو على نف

 نزل ليل وعينه علر عشق وعشق بتحاول تبعد عينها عنه

 نوح..نور خلي بالك من نفسك وياريت تاكلي هبقى اكلمك اطمن عليكي



 نور..شكرا يانوح تعبتك

 نوح..مفيش بينا شكر وياستي اتعبيني انا راضي

 ابتسمت..نور

 نوح..يال تصبحي على خير

 ادم..تصبحو على خير يابنات

 ت من اهلهالبنات..وان

 ياتمارا 7جاسر..تصبحو على خير معادنا بكره الساعه 

 تمارا.. حاضر

 نزلو الشباب ودخلوا البنات غيروا هدومهم وابتدو ياكلو لكن جواهم حزن ووجع ميتوصفش

 بعد ما خلصو دخلو ينامو بعد تعب ووجع اليوم في صباح يوم جديد

 نزلت زهره على شغلها

 ونزلت عشق على شغلها

 تمارا ونور مع بعض لحد ما يجي معاد نزول تمارا مع جاسروفضلت 

 طول الوقت تمارا بتحاول متسبش نور

 تمارا..نور عايزه اتكلم معاكي

 نور..قولي ياتمارا سمعاكي.

كده ليه  تمارا..بدموع انتي زعالنه مني صح بس انا مليش ذنب وهللا لو عليا يارتني كنت انا بدل بابا بس انا معرفش مين عمل كده وعمل

وبقصد وال من غير قصد انا قلبي واجعني وهللا على بابا ومكنتش اتمنى يحصله حاجه بسببي بس لو وجودي معاكي هيضايقك ويفكرك 

 ب بابا

 قاطعتها نور

الش نور..ايه اللي انتي بتقوليه ده انا مش زعالنه منك طبعا اللي حصل قضاء وقدر وده عمر بابا بيكي من غيرك كان هيحصل كده ب

 تحملي نفسك ذنب حاجه ملكيش دعوه بيها ووجودك معايا انتي وعشق وزهره مش حاجه بمزاجكم انا مليش غيركم خالص

 تمارا..يعني مش زعالنه مني

 نور..حضنتها مقدرش ازعل منك

صل جاسر بتمارا تمارا حضنتها جامد عدى الوقت بسرعه طلعت زهره البيت وكانت تمارا بتجهز عشان الميتنج وبعد مدة بسيطة ات

 عرفها انه وصل ونزلتله

 جاسر كان واقف ادام العربيه

 تمارا..مساء الخير



 جاسر..مساء الخير يال بينا

 تمارا..يال

 ركبت تمارا واتحرك جاسر بالعربيه

 فضلو شويه ساكتين

 جاسر..عامله ايه ياتمارا

 تمارا..تمام يامستر جاسر

 جاسر..هو انا مش قولت بالش مستر دي

 .سامحني بس مش عارفهتمارا.

 جاسر..ليه اسمي صعب اوي كده

 تمارا..ال بس

 جاسر..مسمعش مستر دي تاني ماشي

 تمارا..ماشي يا

 جاسر...ياايه

 تمارا..بابتسامه ياجاسر

 جاسر..ايوه كده ناس مبتجيش اال بالعين الحمرا

 ابتسمت تمارا

 جاسر..طمنيني نور كويسه

 تمارا..ال مش كويسه خالص

 ه فاالول الصدمه وحشه عليها شوية شوية هتتعودجاسر..هي لس

 تمارا..اكيد ربنا يكون في عونها انا مش بنته واتوجعت عليه هي تعمل ايه ربنا يصبرها

 جاسر..يارب وعشق اخبارها ايه

 تمارا..هي كمان تعبانة خالص بس بتحاول تثبت عكس كده

 احسنجاسر..انتو بس اهتمو باكلها وعالجها وان شاء هللا هتبقى 

 تمارا..يارب

 وصل جاسر وتمارا االجتماع وادم كان وصل في نفس الوقت معاهم سلمو على بعض ودخلو وابتدا الميتنج

فضل جاسر يتكلم فالشغل بكل جديه هو وادم تمارا كانت مركزه مع جاسر وهو بيتكلم بجديه شكله كان يجنن واثق قوي طريقة كالمه 

 عامله حساب ولكن كانت مضايقه من نظرات هادي اللي حاسه انها بتخترقها فالشغل تقول انه حد كبير الكل كان



 جاسر..تمام يبقى احنا كده على اتفاقنا

 هادي صاحب المنتجع بس كده هنحتاج نحدد يوم تاني نمضي فيه الورق

 ادم..شوف اليوم اللي يناسبك

وهرجع تاني بعد عشر ايام فاياريت لو ينفع بكره او بعده بس  هادي..انا اعد هنا فالقاهره يومين يعني المفروض اني اسافر بعد بكره

 بليل9الصبح الن طيارتي الساعه 

 جاسر..انا معنديش مشكله بس االول اشوف المواعيد لو بكره تمام اوك نتقابل

 تمارا بكره في مواعيد

 7يخلص  6تمارا..بكل ثقه خالص اتعودت واتأقلمت عاالجتماعات والشغل بكره في ميتنج الساعه 

 في حاجه7جاسر..طيب بعد 

 يعني حضرتك ادامك ساعتين من بعد الميتنج االول9تمارا..المفيش في ميتنج الساعه 

 ونص اوك7جاسر..لو يناسبك الساعه 

 هادي..بأعجاب وهو مركز على تمارا سكرتيرتك شكلها شاطره

 جاسر..بغضب بسيط كل اللي بيشتغلو في مجموعة السيوفي شاطرين

 ريت كان عندي سكرتيره شاطرة كدههادي..يا

 جاسر..بابتسامه صفرا مقولتليش المعاد يناسبك

 هادي..تمام

 جاسر..يبقى اتفقنا

 خلص الميتنج وقاموا كلهم يسلموا على بعض

 ادم..لهادي اتشرفت بمعرفتك

 هادي..الشرف ليا انا

 جاسر..وهو بيمدله ايده اشوفك بكره

 هادي. على معادنا ان شاء هللا

 ده لتمارا اتشرفت بمعرفتكومد اي

 تمارا..تنحت وارتبكت

 جاسر بابتسامه نصر حط ايده في ايد هادي معلش مبتسلمش على رجاله

 ادم..كان مصدوم و كاتم ضحكته وحاسس ان نوح كان معاه حق

 هادي..حس باحراج وابتسم ابتسامه صفرا بعد اذنكم



 ادم..اتفضل

 جاسر كان شايط يال

 ادم..يال

 هطير انا بقىخرجو بره ادم 

 جاسر..تمام

 ادم..حب يرخم عليه لو وراك حاجه روح وانا اوصل تمارا

 جاسر..اتكل على هللا يا ادم

 ادم..وهو بيقرب من ودن جاسر لينا اعده وخصوصا مع نوح

 جاسر..طب اخلع قبل ما اخليك تتشاهد على روحك

 ادم..بضحك سالم ياتمارا

 تمارا..سالم يامستر ادم

 وطول الطريق جاسر ساكت ووشه ميبشرش بخير مشيوا بالعربيه

 تمارا..مش فاهمه ماله بس حبت تقطع الصمت

 لكن فجأه

 قطع جاسر اول حرف فكرت تنطقه

 جاسر..تمارا مش عايزك تحتكي خالص باللي اسمه هادي ده حتي لو كلمك او وجهلك اي سؤال مترديش عليه سبيني مني ليه مفهوم

 تمارا..هو حصل حاجه

 حصلش بس انا مبرتحش للبني ادم دهجاسر..الم

 تمارا..حبت تستفزه عشان تعرف قصده اكتر ايوه بس هو واضح انه ذوق

 جاسر..وهللا ذوق عجبك اوي طريقته علر فكره انتي اللي شغاله معايا مش انا اللي شغال معاكي يبقى تنفذي اللي بقوله

 

  

س مش معناه ان حضرتك تتكلم معايا كده انا اسمع كالمك في اي حاجه تخص تمارا..اضايقت من طريقته انا شغاله معاك زي مابتقول ب

 الشغل

 

  

 جاسر..واللي بقوله ده شغل انتي معايا في ميتنج يبقى الكالم يكون من خاللي



 يهتمارا..هو حضرتك شوفت اني خدت واديت معاه في كالم عن الشغل الراجل قال كلمتين شكر فيا مش اكتر ده مضايق حضرتك في ا

جاسر..وقف العربيه وبصوت عالي انتي بتناهدي في ايه ايوه مضايق هو ميخصهوش اذا كنتي شاطره في شغلك اوال انا اللي احدد ده 

 مش هو

 تمارا..يعني حضرتك مضايق ان حد شكر في شغلي بدل ما تتبسط

 جاسر..انا قولت اللي عندي مش عايز احتكاك بيه خالص مفهوم

 ستر جاسر وبصت ادامهاتمارا..بعصبيه اوك يام

 فضل جاسر باصص عليها ثواني بنظرات غضب ودور العربيه ومشي وفضلو طول الطريق ساكتين وصلو تحت البيت

 ركن جاس ونزل فتحت تمارا ونزلت في لحظه وصول عشق

 عشق..السالم عليكم

 جاسر..بابتسامه اهال دكتوره عشق عامله ايه

 عامل ايهعشق..بابتسامه بخير الحمد هلل حضرتك 

 جاسر..ماقولنا بالش حضرتك دي عموما ياستي انا بخير انتي عامله ايه الوقت

 عشق..انا الحمد هلل بخير

 عشق..عامله ايه يا تيمو

 تمارا..بخير الحمد هلل

 عشق..واقفين ليه كده انتو لسه راجعين وال ايه

 جاسر..اه لسه واصلين حاال

 فاللحظه دي وصل ليل ونوح مع بعض

 ل ونوح هناك اهمجاسر..لي

 بصت عشق وتمارا

 ركن ليل ونزل راحلهم

 ليل..مساء الخير واقفين كده ليه

 جاسر..مساء الخير ابدا انا لسه جاي انا وتمارا من الميتنج وعشق لسه واصله زيكم

 ليل..عامله ايه ياعشق

 عشق..بخير الحمد هلل

 11ليل.انتي راجعه متأخر كده ليه الساعه 

 اغلب الوقت وكان في شغل كتيرعشق..انا برجع كده 



 ليل..ايوه بس احنا في شتا والدنيا بتبقى هاديه مينفعش تيجي في وقت زي ده لوحدك

 عشق..اعمل ايه معنديش بديل لالسف

 جاسر..انت جاي ليه صحيح

 ليل..عايز نور

 عشق اطلعي انتي وتمارا بلغو البنات اننا طالعين واحنا جايين وراكم

 طلعت هي وتمارا عشق..حاضر بعد اذنكم

 ليل.لجاسر عملتو ايه

جاسر..كان باين عليه الغضب بس بيحاول يخفيه كله تمام متقلقش كله ماشي زي ما احنا عايزين بكره هنمضي الورق ولما يجي من 

 السفر هسافر معاه مرسي علم ونشوف المكان ونكمل كل حاجه

 ليل..طيب تمام المهم انت مالك

 جاسر..مفيش مصدع بس

 ال ياراجلليل..

 نوح..ودي محتاجه سؤال ما المزه راجعه وشها ميختلفش عن وشه

 جاسر..نوح خليك في حالك عشان متزعلش

 ليل..بابتسامه هللا ده الحوار شكله بجد بقى

 جاسر..هي الحفلة عليا وال ايه انا ماشي

 ليل.استنى بس ياعم خليك عشان تطلع معانا

 جاسر.ال انا ماشي اطلعو انتو

 تصبر انا مش هاخد خمس دقايقليل..ما 

 جاسر معلش ياليل خليني اروح احسن

 نوح.سيبه ياعم ده حتى شكله وحش

 جاسر وهو بيبصله انا همشي مخصوص عشان مرتكبش في اخوك جريمة

 ليل.طب امشي وهبقى اكلمك

 جاسر..يال سالم ركب عربيته ومشي

 ليل.ماتخف يارخم انت من هزارك ده

 هو اللي متعصبنوح.ياعم انا عملت حاجه 

 ليل.وانت متتوصاش



 نوح..طب بزمتك انا مش عندي حق

 ليل.وهللا لو حصل انا هبقى اول واحد مبسوط

 نوح..رضيت على صنف النسوان اخيرا

 ليل..الرضيت وال اتنيلت بس مفيش مقارنه بين تمارا وهايدي

 نوح.صراحه مفيش مقارنه خالص

 هليل.طب يال تعالى نطلع بدل ماحنا واقفين كد

 نوح.يال بينا

 طلعو فتحتلهم عشق دخل ليل ونوح

 ليل.ازيك يانور

 نور.الحمد هلل بخير

 نوح..عامله ايه يانور انهرده

 نور.الحمد هلل يانوح عايشه

 نوح.ايه لهجه التشاؤوم دي

 نور.هوفي ايه اتفائل عشانه

ا بنسي اللي فارقونا محدش بيموت عشان حد يانور هو اه ليل.ليه كده يانور الدنيا مبتقفش على حد الدنيا بتمشي يانور ومش معناها انن

 بياخد معاه حاجة جوانا بس بتستمر الحياه

نوح.ليل معاه حق يانور الزم تتقبلي الموقف والزم ترضي عشان دي سنة الحياه ناس بتيجي وناس بتروح وعم محمد مش اول واخر حد 

 قف حياتنا ونتشائمهيروح لسه هيروح ناس بعده غالين ومش كل حد هيروح هنو

 

  

نور.بحزن والدموع بتلمع جوه عنيها كل اللي بتقولوه ده صح بس غصب عني مش قادره اتخيل اني مش هشوفه تاني مش قادره اعد 

فالبيت حاسه بخنقه فظيعه من غيره امبارح اول مره انام فالبيت من غيره مش قادره اتقبل عارفه انه حرام بس غصب عني البيت بعد 

 احلى مكان بالنسبالي وليا في ذكريات حلوه بس مش قادره وكمان حاسه ان اليوم بقي طويل مش عارفه اشغل نفسي ماكان

 ليل.اشغلي نفسك بمذاكرتك حققي حلم عم محمدخليه يحس ان اللي تعب عشانه بيتحقق

 نور.مش قادره اركز

 ليل.طيب ايه رأيك عندي اقتراح اتمني يعجبك

 نور..ايه هو

 يك تغيري الشقه تروحي مكان تاني وتبدأي حياة تانيةليل.ايه رأ



 نور..مقدرش اسيب الشقة مقدرش اسيب كل ذكرياتي فيها واغير مكاني كده بكل سهوله

نوح.ليل معاه حق وبعدين مين قال ان الذكرى بتتنسي مجرد ماتسيبي المكان الذكرى دي فيكي يانور يعني اليمكن تنسيها بس تغيير 

 كتير انك تقدري تكملي وال ايه يابنات ساكتين ليهالمكان هيساعدك 

 عشق.احنا ملناش رأي

 ليل.ليه ملكوش رأي

عشق..اوال ده بيتها هي وهي اللي تقدر تتحكم فيه ثانيا هي اللي تقدر تقيم اذا كانت هتقدر او ال انا مقدرش احكم على مشاعرها خصوصا 

عشتها معاهم هنا لما عشت معاهم الفتره القصيره دي قدرو يوصلولي االحساس اللي ان المشاعر اللي بتتكلم عنها والذكريات يمكن اكون 

 نور بتتكلم عنه ده لكن انا عمري ماعشته وال جربته وال حتى حسيته

 حس..ليل بالوجع من كالمها بس انتي حستيه ياعشق

 عشق..انا ازاي

 لك سبتي المكان انتي وهماليل..حسيتيه مع زهره وتمارا فالمكان اللي عشتو فيه مع بعض ومع ذ

تمارا..بس احنا سبنا مكان مكناش حبينه من البدايه وشوفنا فيه ايام مش حلوه وكان اهم حاجه اننا خرجنا مع بعض لكن نور عاشت في 

 ي ذكرياتمكان بتحبه مع حد بتحبه ليها فالمكان ذكريات حلوه فا هي شايفه انه صعب تفارق الحد ده وكمان تسيب المكان اللي ليها ف

 نور.هو ده اللي اقصده

 ليل.ماشي بس عايزك تفكري وانتو كمان فكرو معاها وحاولو تقنعوها وياستي لو حبيتي بلغيني

نور..حتى لو حبيت هنروح فين الشقق غاليه جدا عشق وتمارا وزهره سبب ان بابا شافهم كانو بيدورو على شقه واقل ايجار شافوه كان 

 اوده صعب جد 3000في حدود 

 

  

 ليل.هو انا بقولك كده عشان تقوليلي ايجار وفلوس لو عالشقة موجودة في مكان راقي جدا وفبرج حلو اوي والبرج ده يخصني يعني

 

  

 نور..قاطعته ال مش هينفع كفايه اوي كده اللي عملته معايا لحد الوقت مش هينفع صدقني

 الكبير يعني الكالم ده ملوش لزومليل.احنا اتفقنا اني مسؤوول عنكم واتفقنا اني زي اخوكم 

 نور..معلش عشان خاطري يا مستر ليل خليني براحتي

 ليل.ماشي ياستي عموما فكري وانا موجود بس بالش مستر دي بقى

 نور..حاضر ياليل

 ليل..بابتسامة ماشي ياستي انا مش هطول عليكي اتفضلي واداها ظرف



 كبير

 نور.ايه ده

 الف150ليل.ده تأمين بتاع عم محمد 

 نور بصدمه كانت اول مره تمسك في ايدها رقم زي ده اعمل بيه ايه

 ليل..اللي يريحك اعمليه

 نور..ايوه بس

 ليل..انتي مش ليكي حساب فالبنك حطيهم فيه

 نور.انا مليش حساب في بنك بابا اللي كان ليه

مد اللي كان شايلها ليكي حطيهم على بعض ليل..طيب عادي تفتحي حساب وكمان المفروض يتعمل اعالن وراثه عشان فلوس عم مح

 واعملي حساب باسمك

نا نور..باحراج اسفه ياليل بس يعني انا اوال اول مره امسك مبلغ زي ده في ايدي ثانيا انا معرفش في حكايه البنوك واالوراق والكالم ده ا

 بردو مش عارفه هعمل ايه

 جازه اعدي عليكي الصبح واروح معاكي اعملك حساب وتحطي الفلوسنوح..سيبيها عليا انا ياستي احنا لسه الشركه بكره ا

 ليل.اهو نوح حلهالك

 نور..ماشي

 تمارا..هو فين مستر جاسر

 ابتسم نوح بخبث لليل

 ليل.بجديه مشي بيقول مصدع شويه

 تمارا..تمام اعملكم ايه تشربوه

 ليل.وال حاجه احنا ماشيين

 نور.مينفعش الزم تشربو حاجة

 يانور الوقت اتأخر وعشان محدش من جيرانكم يقول حاجه انتو بقيتو لوحدكمليل.مش هينفع 

 قام وقف لو احتاجتم حاجه كلموني

 نور.ماشي شكرا ياليل ربنا يخليك لينا

 نوح..بصوت واطي مفيش حاجه لنوح

 نور..باحراج ووش احمر ابتسمت وبصت فاالرض سلم عليها ونزل

 كدخلت نور براحه تبص عليه من ورا الشبا



 دخلت تمارا تاخد شاور وزهره بتحضرلهم العشا

 عشق.راحت تقفل ورا ليل

 عشق.صحيح مهره عامله ايه

 بص ليل لعشق بأبتسامه بخير احسن كتير بس يعني مسألتيش على عشق دي حتى اتولدت على ايدك

 عامله ايه عشق.بابتسامه ال خالص كنت هسأل عليها بس يعني عشان مهره هي اللي كانت تعبانه عموما عشق

 ليل.بقصد عشق قمر وحلوه اوي

 عشق...حست بارتباك ودقه في قلبها وحست ان كالمه ميقصدش عشق الفرسه احمم هي فعال جميله ربنا يخليها لمهره

 ليل.ويخليها ليا اصلي شكلي كده هحبها

 عشق..هي ايه مين

 ليل..عشق

 بعد ما حس بارتباكها يال ادخلي واقفليعشق ارتبكت اكتر ووشها جاب الوان ابتسم ليل ابتسامه جذابه 

 عشق.بصاله بصدمه

 ليل...ادخلي يال عشان انزل

 عشق.فضلت بصاله وساكته

 ليل.شاور بايده ادام عنيها عشق

 عشق.هاا نعم

 ليل..بابتسامه اللي واخد عقلك

 عشق.ال مفيش حضرتك بتقول حاجه

 ليل.اسمي ليل على فكره وحش اغيره عشان مسمعش حضرتك دي

 ..بسرعه نطقت ال ده جميل اويعشق

 استوعبت اللي قالته وحست باحراج

 ليل...عاجبك يعني وضحك ضحكه بسيطه بينت غمزاته يال ادخلي واقفلو على نفسكم كويس

 عشق.حاضر تصبح على خير

 ليل وانتي من اهل الخير

 بطريقة غريبةدخلت عشق بسرعه قفلت الباب ووقفت بضهرها عليه وحطت ايدها على قلبها اللي بيدق 

عشق.لنفسها اهدي ياعشق ايه اللي حصلك مينفعش اللي انتي حاسه بيه ده انتي لسه كنتي بتنصحي البنات اهدي اهدي محصلش حاجه 

 انتي بس تعبانه



 عشق.ايوه انا تعبانه انا هروح اخد العالج وهبقى تمام

 دخلت نور بعد ما ليل مشي بالعربية ركب ليل العربيه وطلع لكن مخدش باله من العيون اللي كانت بتراقبهم

 لقت عشق واقفه زي ماهي سانده عالباب وسرحانه

 نور..عشق واقفه كده ليه

 عشق.بارتباك مفيش

 خرجت تمارا من الحمام في ايه

 نور...معرفش مالها

 عشق..بارتباك انا الحمد هلل هدخل اخد شاور

 نور..لتمارا البت دي مالها

 نسان االلي كدهتمارا..معرفش مالها شبه اال

 زهره..من المطبخ تعالو خدو العشا يال

 راحوا البنات ساعدوها واعدوا كلوا مع بعض وبعد ماخلصو دخلو ينامو

 حطت كل واحده فيهم دماغها عالمخده وغمضو عينهم مدعيين النوم لكن كل واحده فيهم كان جواها كالم محتاجه تتكلم فيه مع نفسها

 في صباح يوم جديد

 طالنا جميعاصحيوا اب

قامو البنات من نومهم خدو حمامهم وصلوا فروضهم وجهزت كل واحده فيهم نفسها زهره لشغلها وعشق لشغلها ونور لمشوارها مع نوح 

 اما تمارا فا قامت تشوف طلبات الشقه من اكل لتنضيف لحد معاد نزولها

 زهره.ظبطي انتي الشقه ياتمارا وسيبي االكل انا لما هاجي هعمله

 

  

 تمارا..الياقلبي عشان لما تيجو هتبقو تعبانين من الشغل تالقو حاجه تاكلوها

 

  

 نور..ربنا يخليكي لينا ياحبيبتي هنتعبك معلش سامحيني هنزل واسيبك تعملي شغل البيت لوحدك

 تمارا.بالش عبط اللي فاضي فينا بيعمل وانهرده انا اللي فاضيه عادي يعني يال بقي اتكلو على هللا

 .بتطردينانور.

 تمارا..اه حاجه زي كده



 نور..نوح لسه مجاش

 تمارا..شيفاكي عينك بتطلع فراشات

 نور..انا ال خالص وبعدين انا رايحه اتفسح ما الكالم كان ادامكم

 عشق..ايوه بس في ناس كده ماصدقو وفرحو انا كمان يا تمارا انا شايفه الفراشات

 تمارا..قولتش حاجه

 انا اللي بقول عليكي عاقلهنور..حتى انتي ياعشق و

 زهره..مين دي اللي عاقله انا مش عارفه الفكره اللي انتي وخداها عن عشق دي جيباها منين

 نور.. شكلي كده فهمتها غلط

 عشق..بس يابت انتي وهي يال يا زهره ننزل سوا لحد ما سي نوح يجي ياخد البرنسس

 نور..ضربتها على كتفها طب اتكلي على هللا يارخمه

 عشق..اه يامفتريه انا حمل ايدك دي

 زهره.يال سالم يابنات خلي بالكم من نفسكم

 عشق..باي ياتيمو

 تمارا..رفعت حاجبها

 عشق...باي يانونتي

 نور..نور بصت لتمارا

 تمارا..وهي بتشاور بايدها باستغراب ناحيه خروج عشق

 البت دي مش مريحاني

 نور..وال مريحاني انا كمان

 حك ومودها حلو وتيمو ونونتي ال انا كده ابتديت اتوغوشتمارا..بتهزر وتض

 نور...بضحك انا اتوغوشت خالص

 تمارا..عموما مش ههدى غير لما اعرف سبب التغيير ده

 كملت نور لبسها وبعد حوالي ربع ساعه من نزول عشق وزهره اتصل نوح بنور

 نور..الو

 نوح...اوعي تقولي انك لسه مجهزتيش

 مستنياكنور.ال انا البسه و



 نوح..طب يال انا تحت

 نور.انا نازله حاال

 نوح..مستنيكي

 قفلت..نور كانت تمارا واقفه عالباب رافعه حاجبها وحاطه ايدها في وسطها

 نور..ايه ده انتي واقفه من امته

 تمارا.من ساعة الفراشات ماملت االوضه ياحيلتها

 نور..وشها احمر بطلي رخامه بقى

 مريلي بقولك ايه يانورتمارا.طب خالص انتي هتح

 نور.ايه

 تمارا..بحب اتبسطي وحبي وعيشي ومتضيعيش لحظه واحده من غير ما تكوني فيها سعيده

 نور..بحبك اوي

 تمارا..وانا بحبك المهم تخلي بالك من نفسك ومش عايزين مياعه اتقلي كده

 نور..يعني ازاي

 تكلم ونرغي مع بعض براحتناتمارا..ال ازاي ايه اخلصي الراجل واقف تحت بعدين نبقي ن

 نور..وهي بتجري حوالين نفسها يالهوي ده انا نسيته هنتكلم بعدين يال باي.

 تمارا..انتي يامسطوله استني

 نور..ايه تاني

 تمارا..الظرف اللي فيه الفلوس يامتخلفه هتروحي من غيره

 نور..خبطت على راسها اخ نسيته

 تمارا..بسخريه اللي واخد عقلك يانونتي

 نور..بغضب رخمه

 تمارا..خلي بالك من نفسك

 نور..حاضر وانتي كمان هرجع قبل ما تنزلي اكيد

 تمارا..ماشي

 نزلت نور لقت نوح اعد جوه عربيته بيشرب سيجاره اول ما لمحها نزل وقرب منها

 نور..اسفه اني وقفتك واسفه انك صحيت بدري بسببي



 وقفتش كتير على فكرة وبعدين انا متعود اصحي بدري ياستي عشان شغلينوح..بابتسامه هاديه ايه كميه االسف دي انا م

 نور..طب ايه يال

 نوح..يال

 اتحركو بالعربية وبعد مدة قصيرة وصلو البنك

 نور..ايه الناس دي كلها هو ليه زحمه كده

 نوح..عادي بقى متقلقيش يال تعالي ورايا وهنخلص على طول

  عارفه حاجهابتدا نوح يتعامل وهي ماشيه وراه وال

نوح..احنا كده خلصنا كل حاجه تخص اعالن الوراثه فاضل بس نفتح حساب ليكي رقمك قرب خالص تعالي اعدي هنا لحد ما اخرج 

 اشرب سيجاره واجيلك

 نور..الانا مش هعد

 نوح..في ايه

 نور..انا هاجي معاك مش هاعد لوحدي

 نوح..بابتسامه هما هياكلوكي طب تعالي يال

 ضخرجوا مع بع

 وقف سند على عربيته يشرب سيجاره

 رن تليقون نوح

 نوح..صحيت

 ادم..اه لسه صاحي انت فين

 نوح..انا مع نور

 ادم..وهو رافع حواجبه ليه

 نوح..مفيش فالبنك بنخلص اجراءات كده

 ادم..ال وهللا انت والواد جاسر مش عارف ليه مش مطمنلكم

 نوح..ليه بس

 ادم..المهم راجع امته

 فش في حاجه وال ايهنوح..لسه معر

 ادم..ال مفيش بشوفك صحيت ملقتكش وليل نايم قولت اشوفك فين

 نوح..ماشي عموما اما اخلص هكلمك



 ادم..انت رايح انهرده مع جاسر الميتنج

 نوح..ال متفقناش مش المفروض انك معاه انهرده

 ادم..وهللا ما عارف عموما هكلمه لو محتاجني هروح معاه

 نوح..خالص شوفه كده

 ادم..تمام بقولك ايه

 نوح..هاا

 ادم..خلي بالك منها ها

 نوح..بضحكه جميله مابالش انا ده انا برخم عالشعب كله هتيجي انت وترخم عليا

 ادم..ال خالص ياعم انت حبيبي

 نوح..ماشي ياطيب يا امير

 ادم..سالم

 نوح..سالم

 كته كالمه مكنتش مصدقه انها رجعت تشوفه زي االولاثناء مكالمه نوح مع ادم كانت نور..بصاله وسرحانه في مالمحه ضح

 نوح..نووور

 نور..هااا ايه

 نوح...هو ايه اللي ايه مالك واقفه سرحانه كده ليا بتشبهي عليا وال ايه بنادي عليكي ومش بتردي

 نور وشها احمر من االحراج ال بس سرحت

 نوح...طب يال ندخل

 نور..حاضر

 دخلو تاني وخلصو كل حاجة

 ده خالصنور..ك

 نوح..اه ياستي كده كله تمام يال

 نور..بحزن يال

 خرجو من البنك وراحو عالعربيه دورها وطلع

 نوح..مبروك

 نور..شكرا يانوح



 نوح..مالك مبوزه ليه

 نور..ال مفيش

 نوح..ماالك

 نور..وهللا مفيش بس بقيت افرح لما اطلع من البيت وانا الوقت خلصت بسرعه وراجعه

 وحي اي مكاننوح..طيب تحبي تر

 نور..ابتسمت بفرحه ورجعت افتكرت كالم تمارا اتقلي عليه ال ال

 نوح..ليه نروح مكان نأعد في شويه وهروحك عاالقل تغيري جو

 نور..مش عايزه اعطلك

 صه هتضيعنوح..تعطليني على ايه انا مش ورايا حاجه انتي ناسيه اني اجازه وبعدين انتهزي الفرصه اخر يوم انهرده بكره شغل والفر

 نور..نطقت بسرعه من غير ماتعمل حساب جملتها يعني مش هشوفك تاني

 نوح..بابتسامه جذابه انتي عايزه تشوفيني تاني

 نور..حست بالجمله اللي نطقتها انا مش قصدي انا وابتدت ترتبك

 نوح..حس انها اتحرجت ايه قولتي ايه ناعد في مكان شويه

 كافيهنور..طيب بس هو يعني ممكن منروحش 

 نوح..ياستي شاوري عالمكان اللي تحبي تروحيه وانا اوديهولك

 نور..انا مش عايزه اعد في مكان انا عايزه اروح اقف عند النيل

 نوح..يااه النيل مره واحده ايه الطلب الصعب ده

 نور..انت بتتريق

 نوح..بابتسامه ال خالص مشي نوح ووصل مكان عالنيل

 ش مكاننور..هو انا مش قولتلك منروح

 نوح..انتي مش عايزه النيل اديني جبتك ادامه بس بدل ما نقف فالشارع ناعد يال انزلي

 نزلو ودخلو المكان كانت نور ماشيه براحه ونوح سابقها

 وقف ورجعلها خطوتين وبدون اي مقدمات مسك ايدها ومشي بيها ورا الويتر

 في مكان واحد وماسك ايدهانور..اتصدمت حست ان قلبها هيقف مش مصدقه نفسها هي معاه 

 نوح..شدلها كرسي اتفضلي

 اعدت من غير ماتنطق



 ابتدا نوح يتكلم معاها ويفتكرو ايام زمان وحاول انه يغير مودها شويه

 اما عند تمارا.كانت خلصت تنضيف الشقه واالكل راحت تشوف هتلبس ايه عشان تبتدي تجهز

مش لقياه فصل ورجع رن تاني وهي لسه بتدور وعلى ما وصلتله كان قفل للمره  رن موبايلها كانت سمعاه بس مش لقياه فضلت تدور

 التانيه

 تمارا..لقته جاسر ولسه هتتصل بيه اتصل بيها تاني

 تمارا..حطت ايدها على قلبها اهدي اهدي وخدت نفس الو

 جاسر..وباين على صوته الغضب من ساعة ما سابها امبارح مبترديش ليه الموبايل فصل مرتين

 تمارا..مكنتش ال قيه الموبايل

 6انا ساعه واكون عندك عشان اول ميتنج الساعه 4جاسر..ماشي ياتمارا الساعه الوقت 

 تمارا..ردت باختصار تمام

 جاسر.مضايق من تقفيلها من الكالم كان جواه حاجه عيزاها تكمل كالم لكن هي مدتلوش فرصه

 جاسر..اوك

 تمارا..سالم

 جاسر. بغضب سالم

اسر وهو بيغلي فضل يكلم نفسه وهو متعصب جدا انا فيا ايه اشمعنى هي اللي عامل كده عشانها ده انا على اد حبي لهايدي بس قفل ج

 اليومين اللي هي غابت فيهم مش مأثريين فيا كده اشمعني هي

 نور..بجد شكرا يانوح االعده دي انا كنت محتجاها بجد

 ب من زمان وال ايهنوح..على ايه يانور انتي نسيتي اننا صحا

 نور..ال منستش طبعا

 نوح..خالص ياستي نرجع زي االول لو معندكيش مانع واي وقت تكوني مخنوقه كلميني بس وانا اجي اخرجك وانسيكي الدنيا اتفقنا

 نور.بابتسامه طفوليه اتفقنا

 صلو العربيه وانطلق نوح عشان يرجعهاقام نوح بعد ما طلب الحساب ودفع وبتلقائيه مد ايده لنور مسكت ايده وكأنها مغيبه و

 عدى وقت واتصل جاسر على تمارا

 ردت تمارا وهي متعمده تستفزه ايوه يامستر جاسر

 جاسر..بغضب انا تحت

 تمارا..ثواني وابقى ادام حضرتك

 جاسر كان بيطلع شرار من عينه



 نزلت تمارا لقته راكب العربيه ووشه ميبشرش بخير.

 ر جاسرركبت العربيه ازيك يامست

 بصلها جاسر وهو مكشر تمام

اتحركو على طول على معاد الميتنج بتاع هادي واالتنين طول  7دور العربيه وطلع ووصل فالمعاد وابتدا اول ميتنج وخلص الساعه 

 الوقت ساكتين

 وصلو المكان

 جاسر مش طايق نفسه بيحاول يبان طبيعي سلم على هادي

 راج جاسر ليهوهادي سلم على تمارا من بعيد بعد اح

 ابتدو يتكلمو فالشغل وابتدو يمضو الورق اللي بينهم

 هادي..كان طول الوقت بيبص لتمارا

 تمارا كانت بتبعد عينها وهي قلقانه من جاسر اللي أعد جمبها يهز رجله بطريقه سريعه تعبيرا عن غضبه

 فاللحظه دي وصل ادم

 مساء الخير اسف عالتأخير الطريق صعب جدا

 يسلم عليه اهال ادم باشا وال يهمك فعال الطريق وحش جداهادي وهو ب

 ادم...اعد وابتدو يتكلموا فالشغل

 وبعد وقت خلصوا

 جاسر..كده نقدر نقول مبروك علينا

 هادي..هللا يبارك فيك بس لسه هتعاين المكان

 جاسر..ده متوقف عليك بقي وهللا انا جاهز ان شاء هللا من بكره بس انت بتقول مسافر

..اهو هو ده اللي كنت عايز اقولهولك انا سفري اتأجل اسبوعين عشان في شغل لالسف مخلصش ومينفعش اسافر من غير ما هادي

اخلص اللي ورايا هنا الن الشغل هناك بيترتب علي تخليص الشغل هنا االول فا مش هينفع اسافر غير لما اخلص اللي ورايا عشان كده 

 االجراءات وانت سهلتها عليا ياباشا وشكلك جاهز شوف تحب تسافر امته انا فاضي من انهرده كنت عايز اعرف لو ينفع نخلص باقي

 جاسر..تمام بكره معنديش مانع اهو نخلص االجراءات بتاعت المشروع مره واحده

 هادي..تمام يبقي مبدأيا احنا متفقين انا كام ساعه كده وهسافر وهكون في استقبالك هناك ادم باشا هيكون معاك

 ادم..ال لالسف أنا عندي شغل كتير

 هادي..طيب انسه تمارا

 جاسر..هو ليه االسئله دي

 هادي..ابدا عشان اجهز الغرف اللي هتنزلو فيها فالفندق وكل حاجه تبقى جاهزه الستقبالكم



 جاسر..تمام عموما انا وانسه تمارا بس اللي هنيجي

 تمارا..بصدمه ايوه حضرتك بس

 سكتتها جاسر بصلها بعينه نظره

 هادي..ايه يا انسه تمارا مش عايزه تغيري جو وال ايه وبعدين متقلقيش مرسي علم هتعجبك اوي.

 تمارا..اليا افندم مش كده بس

 جاسر قاطع كالمها خالص يا هادي باشا بكره هنكون هناك بليل

 هادي...وهو كذلك استأذن انا بقى

 سلم عليهم ومشي

 ج اللي جاي بداليجاسر..ادم عندك مشكله تكمل الميتن

 ادم..اشمعني

 جاسر..مفيش بقالي كذا ساعه وعندي مشوار مهم وعشان الحق احجز للسفر بكره وابلغ ليل

 ادم..تمام امشي انت وانا هكمل

 جاسر يال ياتمارا

 تمارا..مش هكمل الميتنج مع مستر ادم

 جاسر..بصلها بغضب ال يال عشان اوصلك

 تمارا..بصت الدم بقلة حيلة

 لها دماغه بتفهمادم هز

 لمت ورقها وراحت ورا جاسر من سكات

 وقبل ما يركبو العربيه جاله تليفون

 جاسر..الو

 هايدي..وحشتني رغم اني زعالنه منك

 جاسر بخنقه بس حب يضايق تمارا ومكنش فاهم ليه اتصرف كده

 لسه فاكرة

 هايدي..كمان انت اللي زعالن

 جاسر..وانتي شايفه المفروض مزعلش

 طيب مش هينفع نتكلم فالموبايل انت فينهايدي..



 جاسر..انا لسه مخلص ميتنج وكنت رايح مشوار عشان مسافر بكره شغل

 هايدي..طب تعالي عدي عليا عشان عايزه اشوفك وحشتني

 جاسر..وانتي كمان

 تمارا حست بوجع

 هايدي..خالص هستناك

 جاسر..ساعه بالكتير واكون عندك

 ن جاسر كمل المكالمه مع نفسه ماشي ياروحي وانا كمان بحبكهايدي..اوك باي قفلت هايدي لك

 باي ياقلبي قفل الموبايل

 ورفع وشه لتمارا عشان يعرف من مالمحها اذا كانت بتبادله نفس الشعور اللي هو حاسس بيه وال ال

 جاسر..يال

 تمارا..يال

لكن اللي كان جواها عكس اللي بتظهره كانت شايفة ان  جاسركان مستني منها اي تعليق لكن كانت باصة من الشباك وال كأن في حاجة

 اللي هي حاسه بيه غريب لكن شعورها بالغيره والوجع كان اكبر من انها تفكر في حاجه تانيه

 جاسر..مرة واحدة زود السرعه اوي عشان تمارا تتكلم او تديله اي رد فعل

 تمارا..ممكن تهدي السرعة شوية

 مها اي أهميةجاسر..كمل من غير ما يدي كال

 تمارا..ممكن تسوق براحة

 جاسر..معلش اصلي مستعجل ورايا مشوار وحجز للسفر بكره وبعدين رايح لهايدي

 تمارا..تمام ممكن تنزلني أدام مستعجل اوي كده بدل ماتسوق بسرعة عشان توصلني وتخلص

 جاسر..على اساس لو نزلتك هتعرفي تروحي

 فضلك يامستر جاسر ياتهدي السرعة شوية ياتنزلنيتمارا..وليه مش هعرف انا صغيره من 

 وقف جاسر العربيه مرة واحدة

 جاسر..هو انتي مش بتفهمي زينا.

 تمارا..نعم

 جاسر..كام مرة قولتلك اسمي جاسر احنا مش فالشغل

 تمارا..هو انت ليه بتتعامل معايا كده

 جاسر..كده اللي هو ازاي



ساعة ماروحنا المستشفي لبابا وانت بتتعامل معايا بعصبية مع اني مش شايفة أني عملت تمارا..معرفش بس يعني بقالك كام يوم من 

 حاجة تضايقك

 جاسر معرفش يرد عليها يقولها ايه

تمارا..يعني انا قولت ممكن تكون مضايق عشان كنت السبب في زعل بينك وبين خطيبتك لكن حتى بعد المشكله كنت بتتعامل كويس مش 

ضرتك شايف اني عملت حاجة ضايقتك قول انت حتى اضايقت امبارح لما مستر هادي شكر فيا وانهرده بتتكلم في فاهمة في ايه لو ح

 موضوع السفر لغيت وجودي في اني ارد وقررت ترد بدالي

 جاسر..وايه اعتراض حضرتك

 تمارا..أعتراضي اني مش هقدر اسافر

 جاسر..ليه ان شاء هللا

 عن اخواتي ثانيا عمري مانمت بره لوحدي تمارا..اوال الني مش واخدة ابعد

 جاسر..ال وهللا ما ناخد اخواتك عشان تكوني مطمنة واهو بالمره تتفسحو

 تمارا..ملوش لزوم التريقه

جاسر..اصلي صراحة مش القي سبب ده شغل ياتمارا وال انتي مش عارفة ان الشغل مفيهوش اعذار وبعدين مين قال انك هتبقي لوحدك 

 كيانا هبقى معا

 تمارا..ايوة بس انا عمري ما ركبت طيارة وبصراحة بقي انا بخاف من اي حاجة عالية

 

  

 ابتسم جاسر اخيرا بتخافي يعني انتي عاملة كل ده عشان بتخافي

 تمارا..برجاء لو سمحت ياجاسر بالش اسافر

 جاسر..والول مره يسمع اسمه منها من غير حضرتك او مستر يا ايه؟

 ابتسمت وودت وشها بعيد عن عينهحست تمارا باحراج 

جاسر..ابتسم تصحي الصبح تحضري شنطتك واعملي حسابك هنسافر بليل مش الصبح هحجز الطياره بعد ما اوصلك و هكلمك ابلغك 

 بالمعاد مفهوم

 تمارا..بس انا بجد بخاف

 جاسر..مفهوم

 تمارا..بقلة حيلة حاضر

 دور العربيه وطلع وهو مبتسم

 حمدهلل عالسالمهوصل جاسر تحت البيت 



 تمارا..بحزن عشان عارفة انه رايح لهايدي هللا يسلمك

 وقبل ما تفتح الباب

 جاسر..تمارا

 تمارا..ايوة

 جاسر..انا اسف

 تمارا..على ايه

 جاسر..لو ضايقتك او اتعصبت عليكي اليومين اللي فاتو

 تمارا..مفيش حاجة خالص

 جاسر..اكيد

 تمارا..بابتسامة بسيطة اكيد

 لمك ابلغك بمعاد السفرجاسر..هك

 تمارا..تمام

 جاسر..يال اطلعي

 تمارا..باي

 جاسر..باي

 طلعت تمارا ادام عيون جاسر ومشي بعدها بالعربية

 طلعت تمارا فتحت

 عشق..اهال

 تمارا.بابتسامة اهال بيكي يا قلبي

 نور..وحشتيني

 تمارا..وهي بتاعد بتعب وانتي كمان ياقلبي

 زهره..مالك يا تيمو

 لكانة خالصتمارا..ه

 زهره..احضرلك االكل وال كلتي

 تمارا..انا جعانه انتو كلتو

 زهره..اه كلنا أستني هحضرلك العشا وانتي قومي يال غيري



 تمارا..استني عشان عيزاكو

 عشق..خير في ايه

 نور..في ايه قلقتيني

 تمارا..انا مسافرة بكرة مع مستر جاسر في شغل

 عشق..ايه ده بجد

 تمارا..اه وهللا

 هره..رايحه فينز

 تمارا..مرسي علم. هنخلص اتفاقيه شغل بتاعة منتجع سياحي

 نور..ايه ده هللا انا نفسي اروحها اوي

 عشق..بقلق بس ازاي هتسافري وبعدين انتي مالك ومال السفر

 تمارا..ماهو انا سكرتيرته الخاصه والزم اكون معاه

 ة ابعد عن حد فيكوعشق..ايوة بس انتي اول مره تباتي بره وانا مش متعود

 تمارا..وهللا وانا كمان بس مقدرش ارفض وبعدين انا اصال مش عايزة اسافر احنا هنروح طيران وانا بخاف من اي حاجة عالية

 نور..حد يطول يركب طياره

 تمارا..انا عندي فوبيا من المرتفعات

 عشق..هتأعدي اد أيه

 تمارا..تقريبا اربع ايام خمسه معرفش

 دهعشق..بحزن كل 

 زهره..طيب هتسافري امته

 تمارا..بكره بس مش عارفة أمته بالظبط مستر جاسر هيحجز الوقت ويبلغني

 عشق..هتوحشيني

 تمارا..انتو كلكو هتوحشوني بقولكم ايه ما تيجو تحضرو معايا الشنطة

 زهره..طيب كلي االول

 تمارا..هقوم اخد شاور االول

 زهره.. قومي لحد ما احضرلك العشا

 طيبتمارا..



 رن تليفون عشق

 نور..عشق موبايلك ده اللي بيرن فاالوضه

 عشق..اه استني اقوم اشوفه راحت عشق على موبايلها وتنحت اول ما شافت االسم وقلبها بقى يدق بسرعة

 عشق..الو

 ليل..ازيك ياعشق

 عشق..الحمد هلل

 ليل..اسف لو اتصلت فالوقت ده يارب مكنش قلقتك

 ي حاجةعشق..ال ابدا انا صاحية ف

 ليل..عشق تعبانه شوية

 عشق..تعبانه ازاي

ليل...يعني من تاني يوم والدتها وهي اكلها بسيط والوقت مش بتاكل من مهره خالص وانا مش عارف اعمل ايه وبعدين االول كانت 

وقلقان يجرالها  بتقف وتتحرك الوقت طول الوقت اعده عاالرض جمب مهره ومش بتقوم خالص خايف يكون فيها حاجة وانا مش عارف

 حاجة

عشق..طيب هي مهره مش بتوافق انها ترضعها يعني لما عشق بتقرب من مهره بتبعد أصل ديما الفرسه لما بتولد بتبقى تعبانة ومجهده 

كن مش قادرة ترضع البيبي بتاعها وكل ما يقرب منها عشان يرضع بتبعده عنها وطبعا لما البيبي بيحس كل مره بالرفض بينفر منها ومم

 يصاب باكتئاب زيه زي البني ادم وده خطر النه ال قدر هللا ممكن يجراله حاجة

 

  

ليل..ال ال بالعكس انا براقبهم من بعيد عشق بتروح عشان ترضع ومهره وبتقفلها عادي بس عشق مبتلحقش تقف ثانيتين تالته وتسيب 

 مهره وتروح تأعد

 

  

 كويس عند مهره وعشق مش بتالقي لبن بس كده غلط الزم يكون في عامل مساعد لعشق عشق..كده يبقى لسه الغدد اللبنيه ما اشتغلتش

 ليل..يعني ايه عامل مساعد

 عشق..يعني لو اللي بقوله ده صح وعشق مش تعبانه يبقى الزم انت تأكلها

 ليل..نعم أكلها ازاي

 بشكل طبيعي عشق..يعني ترضعها ببرونه لحد ما مهره تبقي احسن والغدد اللبنيه تفرز اللبن

 ليل..طيب انا قلقان يكون فيها حاجة غير كده



 عشق..فالحالة دي الزم دكتور يشوفها فورا..هي بقالها اد ايه مش بتاكل

 ليل..انهرده اليوم التاني

 عشق..كده كتير دي محتاجه تاكل كويس عشان تقدر تقف

 ليل..ايوة بردو انا مش عارف المفروض اعمل ايه

 قادر يتصرف طيب انا ممكن اساعدك بس مش عارفه امته وازايعشق..حست انه هو مش 

 ليل..ازاي

 عشق..يعني لو تحب اني اجي اشوفها

 ليل..طبعا ياريت تبقي فعال ساعدتيني طيب امته

 عشق..بصراحه مش عارفه

 ليل..يعني ايه

ي امته او حل تاني اني اجي يوم فامش عارفة ممكن اج11وسعات 10وبرجع البيت الساعه 8عشق..انا بنزل الصبح الشغل الساعه 

 الجمعه يوم اجازتي بس المشكلة ان انهرده التالت يعني فاضل يومين

 ليل..صعب طيب يعني هو في حل لو توافقي عليه يبقى ياريت

 عشق...ايه هو

 ليل..لو بكره بعد الشغل اعدي عليكي اخدك ونروح سوا وهرجعك تاني

 اعه بدري عشان بردو متأخرشعشق..تمام معنديش مشكله وممكن استأذن س

 ليل..تمام انا مش هأخرك متقلقيش

 عشق..تمام يامستر ليل

 ليل..بردو

 عشق..بابتسامه تمام يا ليل

 ليل..بابتسامه شكرا ياعشق

 عشق..العفو على ايه

 ليل..اسيبك بقى عشان لو هتنامي

 عشق..تصبح على خير

 ليل..وانتي من اهل الخير

 ه جميلهقفلت..عشق وعلى وشها ابتسام

 جاسر..وصل المكان اللي فيه هايدي



 هايدي اول ما شافته جريت عليه حضنته وحشتني اوي

 جاسر..بجمود على غير العاده وانتي كمان

 هايدي..هونت عليك متسألش كل ده فيا

 جاسر..وهللا انتي اللي مزعالني وانتي مفروض تعتذري مش انا وال انتي اتعودتي ان انا اللي اصالحك

 ..ال بس اول مره احس اني مش فارقه معاكهايدي

 جاسر..مين قال كده لو مش فارقه معايا مكنتش جتلك

 هايدي..بفرحة بجد يعني بتحبني

 جاسر..ايوه بحبك ومقدرش استغني عنك بس ياريت متزعلنيش تاني وتتصرفي صح بعد كده

 هايدي..حاضر اوعدك ياحبيبي قولي بقى مسافر فين

 م كده وارجعجاسر..مرسي علم كام يو

 هايدي..انت مسافر لوحدك وال ادم جاي معاك

 جاسر..ال ادم مش جاي عنده شغل هنا مفيش غير تمارا بس اللي جايه معايا

 هايدي..اتحولت مالمح وشها نعم ودي ايه اللي مسفرها معاك

 

  

 حنا مش رايحين نلعبجاسر..حبيبتي احنا لسه كنا بنقول ايه تمارا السكرتيره بتاعتي ووجودها معايا ضروري ا

 

  

 هايدي..ممكن اعرف ايه حكايه البت دي وازاي اشتغلت معاك

جاسر..وهللا صدفه تمارا طلعت قريبه حاج محمد هللا يرحمه وطلب شغل ليها وانا قولتله اني محتاج سكرتيره وتاني يوم جابها واتفجأت 

 انها هي دي كل الحكاية

 ا كل اللي بينك وبينها شغل وبسهايدي..ماشي ياجاسر بس اياك تتكلم معاه

 جاسر..ياحبيبي ماهو فعال كل اللي بينا شغل وبس بقولك ايه انا الزم اقوم بقى

 هايدي..ايه ده ليه

 ايام حداد على حاج محمد والزم اروح اخلص شغل قبل مااسافر بالليل3عشان الصبح عندي شغل بدري احنا قافلين الشركه بقالنا 

 ايام عشان حتت موظف3يل ابن عمك ده بيفكر ازاي يقفل شركه هايدي..انا مش فاهمه ل

جاسر..اوال احنا شغلنا ماشي زي ماهو وباقي المجموعه شغاله مفيش غير الفرع اللي كان شغال فيه عم محمد اللي قفل ثانيا وده االهم 



 عم محمد مش اي حد بالنسبالنا ياهايدي

 هايدي..ماشي خلينا فالمهم انت طيارتك امته

 كده9بس هنتحرك 11سر..علىجا

 هايدي..تمام ياروحي يعني مش هشوفك قبل ما تمشي

 جاسر..بتهيألي صعب انا اصال همشي من الشركة عالمطار مش هروح

 هايدي..خالص انا هاجي اشوفك قبل ما تمشي

 جاسر..بالش ليل من اخر مره ال طايقك وال طايقني

 هايدي..ياسيدي متقلقش هعدي عليه اعتذرله بنفسي

 جاسر..وهو رافع حواجبه ده ايه التغير ده هايدي هانم تعتذر

 هايدي..بص اصل بصراحة الموقف مكانش حلو والموظفين سمعوا فا عشان كده هعتذرله

 جاسر..ربنا يخليكي ليا ياروحي

 هايدي..ويخليك ليا ياقلبي صحيح قبل ما تمشي كنت عايزه اطلب منك حاجه كده

 جاسر..ايه ياقلبي فلوس طبعا

 هايدي..بموت فيك ديما عارف انا عايزه ايه من غير ما اطلب

 يزا بتاعتكڤجاسر..ماشي ياستي بكره الصبح هحولك عال

 هايدي..وهي بتلف ايدها على رقبته بموت فيك

 جاسر..وانا كمان يال انا همشي عشان الحق انام شويه

 هايدي..اوك باي ياروحي

 على تربيزه صحبتهامشي جاسر وقامت هايدي من التربيزه وراحت 

 رحاب..ايه اتصالحتو

 هايدي..طبعا ياماما انا هايدي

 رحاب..ناويه على ايه

 هايدي..بضحكه كلها شر كل خير

 أما عند البنات حضرو الشنطة مع تمارا

يدها التانيه ودخلوا يناموا نامت تمارا على السرير وفضلت باصة للسقف وسرحانه ماسكه الموبايل في ايدها مستنيه جاسر يكلمها وا

 بتلعب في شعرها والنوم خالص بيسيطر على عينها وكل ما تحس انها هتنام ترجع تفتح عينها

 أخيرا اتصل جاسر قفلت الصوت عشان ميصحوش وخرجت من االوضه راحت تتكلم فالصاله



 تمارا..بصوت واضح عليه النوم الو

 جاسر..اسف لو صحيتك

 نياك تكلمني بنام واقومتمارا..ال ابدا انا لسه منمتش كنت مست

جاسر..معلش سامحيني لو سهرتك بس مقدرتش اروح احجز بنفسي خليت حد من الشركه حجز وانا روحت لهايدي ولسه عارف المعاد 

 خلصت مع هايدي وقولت اعرفك

 تمارا..وال يهمك المهم المعاد امته

 9بس هنتحرك 11جاسر..علي

 تمارا..ان شاء هللا هكون جاهزة

 بس في حاجه انا محتاجك بكره..معايا فالشركه جاسر..ايوة

 تمارا..تمام معنديش مشكله الصبح هكون عند حضرتك

 جاسر..خد نفس بقلة حيلة تمارا ممكن بعد اذنك بالش حضرتك دي بجد

 تمارا..حاضر المهم انا هاجي البيت قبل معاد السفر

 فسك وانا هخلص شغل و اعدي عليكيجاسر..اه ان شاء هللا نخلص اللي ورانا وهخليكي تروحي تجهزي ن

 تمارا..هو انت مش هتروح عشان ترتاح قبل السفر

 جاسر..لالسف مش هينفع في شغل كتير متعطل الزم يخلص قبل ما اسافر

 تمارا بس كده هيبقى تعب عليك

 جاسر..اعمل ايه طيب هبقى ارتاح فالطيارة

 تمارا..بسخريه طيارة وترتاح هتقدر

 اخوافه انا بحب الطيران بقى وبعرف ارتاح فيهجاسر..بابتسامه اه ي

 تمارا..ربنا يستر

 جاسر..قولتلك متخافيش انتي مع جاسر السيوفي

 تمارا..اه ولما الطيارة تقع هتعملي براشوت ياجاسر ياسيوفي

 ضحك جاسر على طولة لسانها لسانك ده عايز يتقص

 تمارا..ضحكت انا انا حتى طيبة

 صلت اقفلي بقى وروحي نامي هشوفك الصبحجاسر..مانا عارف يال انا و

 تمارا..ماشي تصبح على خير

 جاسر..تمارا



 تمارا..نعم

 جاسر..على فكرة صوتك حلو وانتي عايزة تنامي

 تمارا..برقت واتحرجت

 جاسر..انا مش بعاكس على فكره بس بجد صوتك حلو

 تمارا وشها جاب الوان وارتبكت احمم تصبح على خير

 اهل الخيرجاسر ضحك وانتي من 

 قفلت تمارا وهي جواها شعورين شعور مخليها طايره فالسما وشعور مخليها مضايقه انه رجع كلم هايدي قررت تدخل تنام ومتفكرش

 طلع الصبح على ابطالنا

 كل واحد فيهم راح على شغله وراحت نور على جامعتها بعد ما اتفقت مع زهره انها هتخلص شغل بسرعه وتروحلها عالجامعة

 لت تمارا الشغل ودخلت عند جاسروص

 تمارا..صباح الخير

 جاسر..بابتسامة جذابة صباح النور متأخرة ليه

تمارا..باين على مالمحها الحزن اسفة يامستر جاسر اول مرة اجي لوحدي الشركه من يوم ما اشتغلت الطريق كان زحمه وبصراحه بابا 

 اه وخالص فاخدت وقت انهردهكان بياخدني ويجبني مكنتش ببقى مركزه اوي باجي مع

جاسر...هللا يرحمه عموما وال يهمك تعالي خدي الفايل ده ظبطي اللي فيه عالالب وبعد ماتخلصي ارجعيلي خدي الورق اللي معايا 

 هقولك تعملي في ايه بس االول هخلصه انا

 تمارا..تمام محتاج مني حاجه

 جاسر..ميرسي يا تمارا

 خرجت..تمارا تشوف شغلها

 ند نور طلعت تحضر المحاضره بتاعتها واثناء ما هي في المحاضره جالها اتصال من نوحاما ع

 معرفتش ترد عليه وكنسلت بعد مدة بسيطة خلصت المحاضرة وخرجت عشان تكلمه

 نور..الو

 نوح..صباح الفل

 نور.بأبتسامه صباح النور

 نوح..بتكنسلي ليه

 نور..ابدا مكنتش عارفة ارد كنت فالمحاضرة

 انتي نزلتي الجامعة انهردهنوح..



 نور..اه البنات نزولو الصبح على شغلهم وانا خوفت اعد لوحدي فنزلت الجامعة وزهره هتعدي عليا بعد شوية

 نوح..بابتسامة خوفتي بزمتك انتي متأكده انك كبرتي

 نور..ال انا مش بخاف بس صراحة من ساعة ما بابا اتوفى وانا بخاف من البيت

 هي زهره جيالك ليه نوح..هللا يرحمه

 نور..انت ناسي انها بتدرس وال ايه جايه تحضر محاضرة مهمه وتجيب ورق ليها ولتمارا

 نوح..طيب هتخلصي امته

 نور..يعني على سبعه كده

 نوح..طيب ممكن اعدي عليكي

 نور..بفرحه بجد اقصد يعني ليه؟

 نوح..مش عيزاني اعدي عليكي

 قريب يعني مني نور..ال مش قصدي طبعا بس اقصد هتكون

 نوح..ال انا جايلك مخصوص

 نور..بتركيز مخصوص ليه

 نوح..من غير ليه مش قولنا هنرجع صحاب زي االول واني هرجع اقرفك تاني والمش عايزة

 نور..طبعا عايزة

 نوح..خالص هعدي عليكي واول ما اوصل هكلمك

 نور..ماشي هستناك

 نوح..يال بقى اقفلي بالش رخامة عطلتيني

 نا ماشي يانوح لما اشوفكنور..ا

 نوح..بابتسامة خلي بالك من نفسك

 نور..حاضر باي

 نوح..باي

 عشق..كانت بتخلص شغلها بسرعه عشان تقدر تستأذن بدري وتروح مع ليل

 زهره..خلصت شغلها واستأذنت وراحت لنور

 عدى الوقت بسرعه على الجميع

 ي وتجهز للسفرتمارا..كانت بتحاول تخلص الورق التاني بسرعه عشان تمش



 وصلت هايدي الشركة وطلبت تقابل ليل

 بلغت السكرتيرة ليل ودخلت هايدي بابتسامة الكن جواها خوف من ليل

 هايدي..مساء الخير يا ليل

 ليل..بجمود اهال يا هايدي اتفضلي

 جيت عشان اعتذرهايدي..اسفه لو جيت من غير معاد بس كان الزم اجيلك عشان عارفه انك مضايق مني عشان اللي حصل ف

 ليل..اتمنى اللي حصل ده ميتكررش تاني

 هايدي..اوعدك بس الزم تعرف انه كان غصب عني وبعدين مكنتش عارفه انها من طرف حد شغال معاكم خصوصا انها صدفة غريبة

 ليل..حصل خير المهم تخلي بالك من تصرفك بعد كده انتي عارفى ان اهم حاجه عندي سمعة الشركة

 

  

 حاضر اوعدك ممكن بقى اعدي على جاسر وعشان اشوفه قبل ما يسافرهايدي..

 ليل..طبعا اتفضلي

 هايدي..بعد اذنك

 خرجت هايدي وهي حاسة بانتصار انها قدرت تخلي ليل يسامحها هايدي لنفسها جه دورك ياست تمارا

 خبطت هايدي على مكتب تمارا

 تمارا..ادخل

 الخيردخلت هايدي وعلى وشها ابتسامه صفرا مساء 

 تمارا..بصدمه مساء النور

 هايدي..جاسر معاه حد

 تمارا..ال لوحده لحظه ابلغه ان حضرتك موجودة

 هايدي..اوك

 تمارا كانت مصدومة ومضايقة

 خبطت..تمارا عالباب

 جاسر..ادخل

 تمارا..مستر جاسر انسه هايدي عايزة تقابل حضرتك

 جاسر..هايدي طيب دخليها ياتمارا



 تمارا..أتفضلي

 ..ميرسيهايدي

 دخلت هايدي وقفلت وراها وهي بتبتسم لتمارا ابتسامة نصر

 اما تمارا..كانت هتشيط من الغضب

 هايدي..وحشتني

 جاسر..وانتي كمان ياروحي انا قولت مش هتيجي

 هايدي..ينفع تسافر من غير ما اشوفك

 جاسر..تشربي ايه

 هايدي..اي عصير

 وتي وعصير برتقالجاسر..رفع التليفون تمارا من فضلك اطلبيلي قه

 تمارا..تحت امر حضرتك

 عدى وقت بسيط ودخل عامل البوفيه يدخل يحط العصير والقهوة

وفضلت تمارا تخلص شغلها بسرعة بتحاول تهدا وتركز ومتفكرش في هايدي وبعد وقت بسيط خلصت ولمت ورقها وكل حاجتها وقامت 

 عشان تبلغ جاسر وتمشي

 اللي في مكتبه وهايدي كانت اعده جمبه وماسكه ايده اما عند جاسر كان اعد على الكنبه

 هايدي..على فكره انا عديت على ليل قبل ما اجي

 جاسر..قالك حاجة

 هايدي..ال خالص كان ذوق جدا واعتذرتله على فكره انا عملت كده عشانك مش عيزاك تكون مضايق من تصرفي

 جاسر..ربنا يخليكي ليا

را..فتوقعت انها هتيجي او هتخبط انا همشي بقى يا روحي قامت وقفت وقف جاسر ادامها وكان هايدي..سمعت صوت خبط في مكتب تما

 ضهره للباب قربت من جاسر وحطت ايدها على القميص فضلت تمشي ايدها على صدره انت عارف انك هتوحشني اوي

 جاسر..بقولك ايه اهدي كده احنا فالشركة

 ت منه اكتر حطت ايديها االتنين على رقبته فضلت تبوسه من خده ومن رقبتههايدي..بدلع وايه يعني بقولك هتوحشني قرب

 جاسر..هايدي هايدي

 هايدي..اممم

 جاسر..مش هينفع كده

 هايدي..هو ايه اللي مش هينفع ولسه هايدي مكمله.



 حس جاسر انه استسلم

 وفاللحظه دي شافت هايدي خيال تحت الباب بيقرب

 هايدي واول ما فتحت تمارا قربت هايدي من شفايف جاسرخبطت تمارا جاسر مسمعش من كالم 

 تمارا..أتصدمت من المنظر

 اول ما هايدي شافتها بعدت بتمثيل انها اتخضت

 جاسر اتصدم لما شاف تمارا

 تمارا بارتباك اسفه انا انا خبطت عالباب

 جاسر..وهو بيقفل زرار القميص بسرعه وبيحاول يظبط نفسه بارتباك تعالي ياتمارا

 بتسمت هايدي ابتسامة نصرا

تمارا..حست ان في حاجة واقفه في حلقها مش قادره تبلع ريقها وال قادرة تتكلم حاسه بوجع ونغزة في قلبها كانت عايزة تمشي بأي 

 طريقة وبتحاول تمنع دموعها بس كملت بثقة وثبات

 ن اجهزتمارا..مستر جاسر ده الورق اللي حضرتك ادتهولي خلصته خالص اقدر امشي عشا

 

  

 هكون عندك9جاسر..باصصلها بنظرة اسف تمام ياتمارا اتفضلي 

 تمارا..تمام بعد اذنك

 لفت ضهرها عشان تمشي

 هايدي..انسه تمارا

 وقفت تمارا وهي بتغمض عنيها ورجعت بصلتلها افندم

 هايدي..اسفة على سوء التفاهم اللي حصل قبل كده اتمنى متكونيش لسه مضايقة

 ول تسيطر على غضبها مفيش حاجى يا انسه هايدي حصل خير بعد اذنكمتمارا..وهي بتحا

خرجت تمارا وقفلت الباب وراها لمت حاجتها بسرعه وخرجت من المكتب بتحاول تسيطر على دموعها لكن في اخر لحظه مقدرتش 

 وخانتها دموعها ومخدتش بالها من نوح اللي شافها وهي بتعيط

 حصل ده ينفع تخلي منظرنا زي الزفت كدهجاسر..لهايدي بعصبية ينفع اللي 

 هايدي..ايه يا حبيبي حصل ايه بس اهدى كده عادي واحد وخطيبته بيبوسو بعض

 جاسر...بس مش فالشركة ادام الموظفين يا هايدي وانا حذرتك

 هايدي..غريبة بس انت مرفضتش كنت شيفاك مبسوط



 جاسر..سكت ومعرفش يرد ماشي يا هايدي حصل خير

 ك ياقلبي اشوفك لما ترجع بايهايدي..او

 جاسر..بخنقة باي ياهايدي

 خرجت هايدي وثواني ودخل نوح

 هايدي..هاي يانوح

 نوح..هاي ياهايدي جاسر جوه

 هايدي..ايوه جوه.

 نوح..اوك هشوفه سالم

 هايدي سالم..خرجت من المكتب وهي طايرة من السعادة

 نوح..باستفهام ايه اللي بيحصل هنا

 يحصلجاسر..ايه اللي ب

 نوح...هايدي جت هنا وليل قال.

 قاطعه جاسر وهو باين عليه العصبية... مفيش يانوح هي جت واعتذرت لليل وخالص الحوار خلص.

 نوح...وانت مالك متعصب كده ليه هو حصل حاجة بينها هي وتمارا تاني.

 جاسر...ال مفيش

 نوح...غريبة.

 جاسر...هي ايه دي.

ت تمارا خارجة من المكتب وبتمشي بسرعة وبتعيط نادتلها بس مسمعتش كأنها مش شايفة وال سامعة نوح...اصلي من شوية صغيرة لمح

 حد فا قولت اجي اشوف حصل ايه لقيت هايدي خارجة من عندك فا توقعت انهم اتخانقو

 جاسر..بصدمة بتعيط

 نوح..اه وهللا انت مزعلتهاش

 جاسر..انا ال

 نوح..امال حصل ايه ال يكون في حاجة

 سر..انا هبقى اكلمها واعرف منهاجا

 نوح..تمام انا ماشي

 ونص رايح فين5جاسر..الساعه 

 نوح..خلصت شغل وقولت اعدي على نور فالجامعة



 جاسر..ليه

 نوح..هو ايه اللي ليه من غير ليه

 جاسر..ماشي ياعم بس متنساش ان نور ملهاش في صياعتك

 رين وهي الوقت نفسيا مش حلوة فا قولت اقف جمبها مش اكترنوح..صياعة ايه ياعم انا ونور صحاب من واحنا صغي

 جاسر..ماشي ياحنين

 نوح..ماشي ياعم يال سالم

جاسر..سالم أعد جاسر بحزن عالكرسي مش عارف يعمل ايه فالموقف ده خصوصا انه اتأكد الوقت بعد ما نوح قاله ان تمارا بتعيط انها 

 وقفبتبادله نفس الشعور اعد يفكر ازاي يصلح الم

 قابل نوح ادم وهو خارج

 نوح..على فين

 ادم..خلصت وقولت اروح اجيب حاجات نقصاني انت رايح فين

 نوح..انا كمان خلصت ورايح مشوار بقولك ايه ماتيجي معايا

 ادم..على فين

 نوح..كنت رايح لنور الجامعة

 ادم..مش بقولك مش مطمنلك

 نوح..بالش رخامة بقى قولت اي

 ور انا اجي وابقى زي العزول ليهادم..طب انت رايح لن

 نوح..ال ماهو انت لو جيت مش هتبقى عزول اصل زهره معاها فالجامعة ولو مجتش انت طيرتها من جمبنا هتبقى هي اللي عزول

 ادم..بضحك يبقى انا مش هاجي

 نوح..طب قدم السبت

 ادم..وال سبت وال حد عشان تبقي تصيع عليا وتقولي مفيش حاجه

 لو جيت معايا..هحكيلك كل حاجه يمكن احكيلك حاجات اول مره اقولها نوح..طب اوعدك

 ادم..انت عندك سر ياض وال ايه

 نوح..سر واحد دول اسرار تعالى بقى

 ادم.ماشي يا سيدي هاجي معاك يال بينا

 نوح..يال

 أما عند تمارا



 سود لحد ما استقر على جاسروصلت البيت واول ما دخلت انهارت من العياط مر ادام عينها كل شريط حياتها اال

تمارا..ليه كده ياجاسر طب لما انت بتحبها ليه حسستني انك مهتم بيا ليه نظراتك كلها بتبين عكس كده استحاله اكون عشمت نفسي بحاجة 

رتيرة مش، موجودة اليمكن االحساس اللي وصلتهوني يكون وهم بس ليه ال اكيد مش هتسيب واحده ليها اصل وفصل وتبص لمجرد سك

 ملهاش اهل وال معارف تربية ملجئ

انا اللي غلطت من اول لما عشمت نفسي بحاجة مش ليا لما حاولت اطلع وامسك نجمه فالسما وانا تحت فاالرض بس من انهرده الزم كل 

يط كتير وفاالخر حاجة تتغير والزم ابطل تفكير فيك وكملت بانهيار بس انا حبيتك ازاي وليه وامته معرفش بس حبيتك اوي فضلت تع

 قامت خدت شاور يفوقها شويه وخرجت صلت وابتدت تجهز

 أما عند نور وزهره

 خرجوا هما وصحابها من الجامعه كانو واقفين بره عند المكاتب يشتروا ورق

 حاتم..زميل نور ايه في حاجه نقصاكم اجبهالكم

 نور..ال خالص كله تمام

 سامر..هاي ياشباب ايه االخبار

 الباشا بتاعناحاتم..اهال ب

 سامر..عامل ايه يا حاتم ومين القمرات دول مش تعرفنا

 حاتم..انسه نور وانسه زهره االتنين قرايب

 سامر..اهال بيكم معلش انا اول مره اشوفكم او باالصح كده اول مره اشوف حاتم واقف مع حد نضيف وكان مركز مع نور

 نور..شكرا يا سامر اتشرفت بمعرفتك

 امرزهره..شكرا ياس

 فضلو يتكلمو كتير بس نور مكنتش مستظرفاه اوي

 سامر..بصوت واطي قرب من نور ممكن يا نور تديني رقمك

 نور..ليه

 سامر..يعني عشان نبقى صحاب

 نور..اسفه ياسامر بس انا مينفعش ادي رقمي لحد معرفهوش

 سامر..ما احنا هنتعرف

 نور..بس وقبل ما تتكلم

 لمحت نوح وادم

 نور..شاورت لنوح

 نوح قرب منهم مساء الخير وكمل بمالمح غاضبه قليال ايه ده سامر



 سامر..هللا نوح السيوفي وادم باشا هنا فالجامعة

 نور..انتو تعرفو بعض

 نوح..ده يبقى

 اخو هايدي خطيبة جاسر ابن عمي

 سامر..عاش من شافك يا نوح باشا

 انك متخرج معايا نوح..موجود ديما يا سامر ايه اللي جاييك الجامعة اللي اعرفه

 سامر.بضحك ال انا كبرت عالكالم ده بس كنت جاي لناس صحابي ولقيت حاتم بالصدفه حاتم بالمناسبه اخو واحد صاحبي

 نوح..اهال بيك

 حاتم..نورت

 سامر..ادم باشا عامل ايه

 ادم..بخير يا سامر

 نوح..معلش هنستأذن يال يانور

 نور.يال

 امر خلينا نشوفكنوح..فرصة سعيدة يا شباب سالم ياس

 سامر..قريب

 ادم..يال يازهره

 زهره..هاا اه يال

 راحو على العربية نوح اركبي

 نور..حاضر لما تيجي زهره

 نوح..زهره هتركب مع ادم

 ادم.يال هتروح فين

 نوح..هنروح ناعد في مكان شويه تمام يانور

 فيش حد فالبيتنور..طيب تمام زي ما تحبو اصال عشق رايحه مع ليل تشوف عشق ومهره وم

 نوح.تمام يازهره

 زهره..معرفش بس يعني اصل

 ادم..مالك في ايه هنأعد شويه مع بعض واهو تغيرو جو شويه



 زهره بصت لنور حست انها عايزه تروح..طيب تمام بس منتأخرش

 

  

 نوح..متقلقيش مش هنأخركم يال يا ادم خد زهره ونور هتركب معايا

 ادم..يال يازهره

 زهره..حاضر

 وا ومشيوا بعد فتره بسيطه وصلو مول كبيرركب

 اعدو في كافيه مع بعض نوح كان باين عليه ان مزاجه قالب

 ادم..بقول ايه انا هقوم انا لف كده وارجع تاني

 نوح..رايح فين

 ادم..هشوف اللبس اللي كنت عايز اجيبه

 نوح باصصله وهو مش طايقه

 ادم..كاتم ضحكه زهره تيجي معايا

 عليها انها مرتبكةزهره.وهي باين 

 بصت لنور حاضر

 ادم..اتفضلي بص لنوح من غير ما حد من البنات يشوفه وغمزله

 نوح بصله وسكت مشي ادم وزهره

 نوح..تشربي ايه

 نور..مش عايزة

 نوح..تشربي ايه

 نور..اي حاجه

 نده نوح الويتر واحد قهوه مظبوط بص لنور تشربي ايه

 نور..نسكافيه

 مالويتر..تمام بعد اذنك

 نور..نوح انت كويس

 نوح..تمام مالي يعني



 نور..معرفش بس لما كلمتني الصبح كان صوتك كويس الوقت حاسة ان في حاجة مضيقاك

 نوح.وهو بيولع سيجارته وبياخد منها نفس ال انا تمام بس اتقفلت لما شوفت اللي اسمه سامر ده

 نور..ليه انت مش بتقول تعرفه

 ر وعارف ان انا كمان مبنزلوش من زورنوح..ايوه بس مبينزليش من زو

 نور..ليه ده حتى شكله ظريف يعني

 نوح..بغضب نعمم

 نور..بخوف مقصدش بس يعني

 نوح..مفيش بس الواد ده متقفيش معاه تاني الي سبب خصوصا ادام شافك معايا هيحاول يكلمك تاني

 نور..ليه يعني وليه مضايق منه اوي كده هو عملك حاجه

قدرش يضايقني طبعا بس هو عيل مش سالك ومش تمام وانا مش بحبه عايز يساوي نفسه بيا بأي طريقه فاكر ان عشان نوح..مين ده مي

 اخته اتخطبت لجاسر يبقي هيوصل لعيلة السيوفي

را اي اسمعي يانور مالقيكش واقفه مع الواد ده تاني عشان هو مش كويس موراهوش غير انه يوقع البنات وفي بنات هبله بتحب تجري و

 حد شيفاه مركز ومن عيله

 نور..وانت شايفني كده

نوح..انا بحذرك يانور لكن مقولتش انتي كده انا خايف عليكي مش اكتر واللي ضايقني انه شافني معاكي عشان كده بنبهك الن هو من 

 متلوميش غير نفسك مفهوم بعد المره دي هيرجعلك تاني عشان يضايقني فهمتي اي وقت يانور يقرب منك او يتعرضلك ومتقوليليش

 نور..طيب حاضر بس ممكن تهدى شوية انا أصال معرفهوش اول مره اشوفه انهرده لما جه سلم على حاتم

 

  

 نوح..وايه حاتم ده كمان اكيد زيه ما بيقولك اخو صاحبه

 

  

 ه بيعاملنا على أننا أخواتهنور..ال حاتم كويس ومؤدب وهللا انا اعرفه من ساعة ما دخلت الجامعة ومشوفتش منه حاجة وحش

نوح..انا معرفش اخواته او مش اخواته سامر لو عايز يوصلك هيوصلك انتي تخلي بالك وخالص سمعتي واي وقت يتعرضلك تقوليلي 

 وانا هتصرف هو قالك اي حاجه او حاول يطلب رقمك قبل ما اجي

 نور.بأرتباك ااااا ال

 نوح..نور

 نور..بتوتر ايوه طلب رقمي



 ك كف ايدها بغضب ادتيله رقمكنوح مس

 نور بألم اااه ال وهللا مدتلهوش حاجة قولتله مبديش رقمي لحد سيب ايدي انت بتوجعني

 نوح..رقمك مع حاتم

 نور..نوح سيب ايدي

 نوح..ردي

 نور..ايوه معاه بس من زمان وهللا

 نوح..اي رقم غريب هيجيلك وتردي عليه يانور صدقيني متلوميش غير نفسك

 ح ايدي بقولك سيبنينور..نو

 نوح..ساب ايدها

نور..بغضب هو انت بتتكلم معايا كده ليه من ساعة ما شوفت سامر ده ليه مضايق كده وحتى لو عرف يوصل لرقمي اكيد يعني مش 

 هاخد وادي معاه فالكالم ليه بقى اللي انت بتعمله ده

 نوح..ومين قال اصال انك هتردي على رقم غريب

وال عشق وال تمارا حد فيهم حصل اي ظرف واتصل بيا من رقم غريب ازاي مردش هو اي رقم غريب يبقى هو نور..يعني لو زهره 

 سامر ده

 نوح..بعصبية انت بتجادلي كتير فالكالم ليه ماتقولي حااضر

ورجله مش نور..حاضر يانوح بصت الناحية التانية وهي مضايقة من طريقته اما نوح فافضل باصص عليها وهو بيشرب السيجاره 

 مبطله هز

 ادم..طب ايه رأيك في ده

 زهره..ايوه ده احلى بكتير من االول

 ادم..اكيد

 زهره..وهللا تحفه

 ادم..تمام هاخد ده

 زهره..هتجيب حاجة تانية

 ادم..زهقتي وال ايه

 زهره..الخالص بسألك عادي

 ادم..على فكره ذوقك حلو اوي

 زهره..شكرا

 حاسب ادم وخرج هو وزهره



 و فالمولفضلو يتمش

 زهره.احنا مش هنرجع بقى

 ادم ضحك هو انتي ليه ماشيه قلقانة كده انا مش هخطفك على فكرة

 زهره..بابتسامه معلش اصل انا خوافه ولخمه شويه وبتوتر ووو

 ادم..هي لسه فيها و ايه ده كله ليه كده ياماما الحياه ابسط من كده

 زهره..عندك حق بس انا اكتشفت ده متأخر

 ي هو ايه بقىادم..الل

زهره..يعني ان الحياه بسيطه االول كنت حساها معقده كنت خوافه جدا كنت بتوتر من اقل حاجه وممكن اعيط من اقل حاجه ديما كنت 

 بتحامى في تمارا وعشق من غيرهم معرفش اتصرف يعني هما كانو العضالت

 ادم..والوقت

لت والشغل غير حجات كتير فيا خالني اعرف اتكلم اتعامل شوفت ناس كتير زهره..ال الوقت الوضع اختلف كتير يعني اول حاجه اشتغ

مبقتش اخاف زي االول بقيت اعرف اجي واروح لوحدي بص باختصار زهره اللي ادامك دي غير زهره االولى اللي انت مشوفتهاش 

 قبل كده

 ادم..طيب بالنسبالك انهي احسن

لى سجيتها زهره بتاعت الوقت بتعجبني مش بتخاف بتحاول بتجرب بتتعامل بتقدر زهره..زهره االولى كنت بحبها اوي كنت حساها ع

 تتصرف يعني حاجات كتير

 ادم..امال ليه عايزه ترجعي لنور وليه مكنتيش عايزة تيجي معايا وفضلتي تبصي لنور

 مخفتش وال حاجة زهره..ال مش كده بس يمكن احراج يعني انا عمري ما احتكيت بأي راجل وكنت محروجة مش اكتر لكن

ادم..عموما انك تتغيري لالحسن ده شئ كويس جدا خصوصا ان الدنيا مش عاوزه الشخص اللي بيخاف من اقل حاجه مش عايزة 

الشخص الضعيف الضعف ده حاجة وحشه ولالسف االنسان الضعيف الناس بتركبه خليكي في زهره الجديدة بس بردو متتخليش عن 

 زهره القديمة

 اول اخلق زهره جديدة بتجمع بين االتنين وتاخد منهم اللي يخليها تقدر تعيش وسط الناسزهره..انا بح

و عليكي على فكره انا مبسوط اني اتكلمت معاكي يمكن شوفتك كذا مره بس دي اول مره انا وانتي نتكلم وحقيقي ڤادم..وهو مبتسم برا

 اتبسطت اني اتكلمت معاكي

ه اعد مع حد غريب اسفه اني بقولك كده بس دي حقيقه عمري ما خرجت مع راجل او اعدت معاه زهره..وانا كمان يمكن تكون اول مر

 لوحدي دي اول مره في حياتي يمكن عشان كده كنت متوتره

 ادم..وال حتى صحابك فالجامعة

 زهره..ال خالص وهللا العظيم

 ف االعده معاكيادم..بابتسامه مصدقك وهللا وياستي انا يشرفني اني اكون اول واحد نال شر

 اكتفت زهره باالبتسامه ووشها احمر من كلمته



 ادم..اتمنى تتكرر تاني ونبقى صحاب

 زهره..ده شرف ليا يا ادم واكيد هبقى مبسوطة

 ادم..طب ايه يال نشوف نوح ونور

 زهره..يال

 كان ليل تحت العيادة9عدي الوقت خلصت عشق شغلها والساعه 

 عشق..الو

 ليل..ايوه عشق خلصتي

 شق..ايوه خلصتع

 ليل..طب يال انزلي انا تحت العيادة

 عشق..ثواني وهكون عندك

 دقايق بسيطه ونزلت عشق اول ما لمحها ليل نزل من عربيته راح ناحيتها

 ازيك ياعشق

 عشق..بأرتباك الحمد هلل

 ليل..يال بينا

 عشق.. يال

 يالڤركبوا وانطلق ليل عال

.... 

 نتظرة جاسر وعينيها باين عليها آثار الدموع اتصلت بنور وزهرهتمارا جهزت وخلصت كل حاجه ولبست وم

 نور..الو

 تمارا..ايه يانور فينكم

 نور..احنا لسه مش مشينا ياتيمو انتي فين

 تمارا..اناجهزت بس لسه مستنيه جاسر كنت عايزه اشوفكم قبل ما اسافر جزم

 نور..حقك علينا وهللا احنا كمان كنا عايزين نشوفك

 كي انتي يا اختي مع سي نوحتمارا..خلي

 نور..ههههه اما اشوفك يارخمه

 تمارا.فين البت زهره



 نور..اهي معاكي

 زهره..الو

 تمارا..ايه ياقلبي كده مشوفكيش قبل ما اسافر

 زهره..حقك عليا ياتوتي وهللا انا كمان مضايقه اني مش هشوفك قبل ما تسافري اوي

 تبسطتي شويهتمارا..خالص عفيت عنك المهم انك خرجتي وا

 زهره..خلي بالك من نفسك وطمنيني عليكي لما توصلي

 تمارا..حاضر ياقلبي وانتو كمان بقولك ايه اقفلي عشان جاسر شكله وصل بيتصل عليا باي

 زهره .ماشي ياروحي يال باي

 تمارا...الو

 جاسر..ايوه ياتمارا انا تحت

 تمارا..بترد على اد الكالم ثواني واكون تحت

 تك متستعجليش انا واقفلكجاسر..براح

 تمارا..انا خلصت ثواني واكون تحت

 جاسر..تمام

 زهره..قفلت وهي مضايقه كان نفسي اشوفها قبل ما تمشي مفيش حد فينا سلم عليها حتى عشق مشافتهاش

 نور..انتو اول مره تبعدو عن بعض

 زهره..اه دي اول مره فعال

 ادم..تحبي تروحي تشوفيها فالمطار بسرعه

 .بصتله ايه ده بجد ينفعزهره.

 ادم..لو تحبي ينفع طبعا

 زهره..هزت راسها بفرحه لنور

 نور..لو مش هنعطلكم ياريت

 نوح..طب يال قومو بسرعه

 هنلحق11زهره..بس هي قالت طيارتها 

 ادم..متشغليش بالك هنلحق انتي بتقولي لسه جاسر معدي عليها انا هكلمه و اقوله اننا هنروح عشان تشوفوها

 ..طيب ممكن تقوله ميقولهاشزهره



 ادم..حاضر

 حاسب نوح الويتر وقامو بسرعه

 اتصل ادم بجاسر وعرفه وقاله ميقولش لتمارا واتحركو بالعربيه.

 قفل جاسر اول ماشاف تمارا لمحته وهي نازله فكرت انه بيكلم هايدي أضايقت اكتر

 يطه وحزينه ازيك ياتماراراح عليها جاسر بيحاول يبص في عيونها اللي باين عليها انها مع

 تمارا..بأقتضاب تمام

جاسر..يال عشان منتأخرش فتحلها باب العربيه الخلفي وركب جمبها كان معاه السواق اتحركوا وطول الطريق كانوا ساكتين ال هو 

 عارف يقولها ايه وال هي قادره تشيل الموقف من دماغها

 بعد حوالي ساعه إال ربع وصل جاسر وتمارا المطار

 يال وقبل ماأرجع هبلغك بالمعاد عشان تكون في انتظارناڤجاسر للسواق خالد تودي العربيه عال

 خالد..حاضر يا افندم تؤمرني بحاجه تاني

 جاسر.شكرا ياخالد

 خالد.توصلو بالسالمه بعد اذنك

 مشي خالد وفضل جاسر واقف تمارا واقفه جمبه من غير ما تسأله ليه واقفين

 طلع..جاسر الموبايل

 جاسر..انا وصلت المطار

 ادم..تمام خمس دقايق ونبقى ادامك

 جاسر..طيب سالم

 تمارا..كانت واقفه ومتأكده انه بيكلم هايدي بيطمنها عليه

بعدت عنه شويه طلعت الموبايل واتصلت على عشق كانت مخنوقه جدا من العياط ومحتاجة تسمع صوتها جاسر كان مالحظها بس كان 

 ساكت

 موعشق..الو يا تي

 تمارا..وحشتيني

 عشق..انتي اكتر ياتيمو

 تمارا..كان نفسي اشوفك قبل ما اسافر

عشق..وانا كمان وهللا يا تيمو بس غصب عني انتي عارفه اني رايحه مع مستر ليل عشان اشوف مهره وعشق وبعدين انتي عارفه اني 

 بخلص متأخر وحتي لو مكنتش هروح اشوفهم مكنتش هلحقك

 عينها عارفه يا قلبي بس كان نفسي اشوفك تمارا..ودموعها في



 عشق..انتي مشيتي

 تمارا..احنا فالمطار

 عشق..مال صوتك يا تمارا

 تمارا..كانت مستنيه سؤال عشق ومقدرتش تسيطر على دموعها حست ان في حاجه واقفه في حلقها مش قادرة ترد

 عشق..تيمو انتي معايا

 تمارا..معاكي ياعشق

 تعيطيعشق..بقلق تمارا انتي ب

 ليل بص على عشق بعد كلمتها

تمارا..الانا كويسه انا بس مضايقه عشان اول مره ابعد عنكم وكملت بضحك عشان عشق متقلقش وطبعا هركب طياره وانتي عارفه اني 

 بخاف

 منهاعشق..بابتسامه متخافيش يا قلبي وبعدين دي زهره اللي كنا بنقول عليها خوافه مابقاش يتخاف عليها ايه اتعديتي 

 تمارا..الخالص

 عشق..خلي بالك من نفسك وطمنيني عليكي اول ما توصلي

 تمارا..حاضر يال باي ياقلبي

 عشق..باي ياحبيبتي

مسحت تمارا دموعها عشان جاسر ميشوفهاش بس هو كان شايفها وسامعها واتأكد ان سبب عياطها الموقف اللي شافته واتأكد ان تمارا 

 حبته زي ماهو حبها

 را مكانها تاني وثواني ووقف ادامهم عربيت ادم ونوحقربت تما

 تمارا..كانت مركزة في مكان تاني مشافتهمش غير لما سمعت زهره بتنادي عليها

 زهره..تيموو

 تمارا..بصدمه زهره انتي بتعملي ايه هنا

 نور..جينا عشان نشوفك ياقلبي منقدرش نزعل القمر

 هاحضنتهم تمارا اوي واالبتسامه مش مفارقه وش

 ابتسم جاسر بحب على فرحتها

 ادم..ايه الطيارة هتطلع امته

 جاسر..خالص كمان نص ساعه

 نوح..طب ايه يال بقي عشان تلحقوا



 تمارا..انا مبسوطه اني شوفتكم كان نفسي اشوف عشق بس سلمولي عليها انتو وبوسوهالي كتير

 نور..حاضر ياستي

 زهره..على فكره ادم هو صاحب الفكره دي

 ميرسي يا ادم انت بجد فرحتني اويتمارا..

 ادم..اي خدمه ياستي انا اتفقت مع جاسر انه ميقولكيش عشان تبقى مفجأه

 بصتله تمارا واول ماشافته مبتسم وباصصلها بعدت وشها بسرعه

 نوح..مفيش ميرسي يانوح ما انا جبت نور بردو

 تمارا..ضحكت ميرسي يانوح ربنا يخليكو ليا دي احلى مفجأه

 ب يال بقي عشان متتأخروشنوح..ط

 تمارا..حاضر رجعت حضنت البنات خلو بالكم من نفسكم ومن عشق

 زهره..حاضر متقلقيش يال يا قلبي كلميني لما توصلي

 نوح..انتو محسسني انها مسافره امريكا دي مرسي علم مش بعيده وربنا

 جاسر..بقول ايه هنمشي احنا بقى عشان منتأخرش

 هادم..يال توصلو بالسالم

 سلمو عليهم ومشيو دخل جاسر وتمارا صاله المطار

..... 

 يالڤاما عند ليل..وصلوال

 ليل..اتفضلي

 دخلت عشق وراه وهي محرجه

 ليل دخلها الجنينه وشدلها كرسي اتفضلي

 عشق.مش هنشوف مهره وعشق

 ليل..طيب ارتاحي االول واشربي حاجه وبعد كده نشوفهم

 عشق..عشان بس متأخرش

 متقلقيش ليل..مش هأخرك

 عشق.طيب بردو نشوفهم االول وبعد كده ابقى اشرب حاجه

 ليل..طيب اللي يريحك اتفضلي



 راحو على االسطبل الخاص بمهره اول ما شافتها بقت تعمل صوت تعبيرا عن انها مبسوطه قربت منها عشق وفضلت تحسس عليها

 ليل..بابتسامه غريبه اول مره اشوف مهره مبسوطه مع حد غيري

 بابتسامه انت غيران وال ايهعشق..

ليل..خالص بالعكس بس مهره متعوده عليا انا ونوح وادم وجاسر وامي يعني اللي متعوده تشوفهم ديما لكن اي حد غريب ال والغريبه 

 انها فكراكي

 عشق...الحيوانات ذكيه جدا والحصان زي الكلب وفي مبينساش اللي بيحبه

 ليل..فعال وواضح انها حبتك

 كمان حبيتها اوي ووحشتني اوي عشق..انا

 ليل...طيب وبالنسبه لعشق اللي اتولدت على ايدك واتسمت على اسمك موحشتكيش

 عشق..هي فين صحيح

 ليل..تعالي معايا هي جوه دخلت عشق معاه لقت عشق الصغنونه واقفه بس شكلها مجهد

 لت تشوف بايدها إذا كان في لبن او العشق..ياروحي بقينا حلويين خالص ماشاء هللا رجعت عشق لمهره تاني وحاو

 

  

 عشق..زي ما توقعت مهره لسه الغدد اللبنيه مش شغاله عندها كويس..محتاجه تاكل كتير وتشرب مايه كتير اوي

 ليل..طيب وعشق

 عشق..عشق بقى انا جبتلها ببرونه وهأكلها وتشوف بعمل ايه عشان تعمله بعدين

 ليل..حاضر

 عشق الفرسه بعد دقايق ابتدت عشق تأكل

 ليل مبتسم وهي بتاكل ايه ده دي بتاكل

 عشق..ماشاء هللا مش قولتلك انها مش تعبانه هي بس جعانه

 بعد وقت من اللعب مع عشق وبعد ما اكلتها

 عشق..عرفت هتعمل ايه

 ليل..تمام بس يارب اعرف اعمل زي ما عملتي

 يره وتهتم باكلها لحد ماممتها تشد حيلها مش عايزه اشوفها تعبانهعشق..ال هتعرف وكملت بمرح ولو سمحت تخلي بالك من بنتي الصغ

 ليل...بابتسامه جذابه بس كده حاضر ههتم بيها وهشيلها في عيني كمان عشق دي غاليه عليا اوي وركز في عنيها بعينه اللي تقتل

 ارتبكت عشق من نظراته طب ايه نسبهم بقى عشان ينامو وانا الحق اروح



 قبل ما تشربي حاجةليل..مش هتمشي 

 عشق..ماشي بس بسرعة من فضلك عشان الوقت اتأخر

 ليل..طب يال تعالي معايا

 خدها ليل وخرجوا فالجنينه عملها عصير ورجع اتفضلي

 عشق..شكرا

 ليل..يارب يعجبك انا مليش فالعصاير خالص انا اخري قهوة والشغالين اجازة عشان امي مسافرة مع والدة جاسر

 ك مكنش ليه لزوم انا اصال متأخرةعشق..تعبت نفس

 ليل.مفيش تعب وال حاجة

 سرحت عشق لثواني

 ليل.مالك

 عشق..مفيش بس قلقانة على تمارا

 ليل..ليه عشان مسافرة متقلقيش عليها وبعدين ده شغلها والزم تتعودو دي مش اول وال اخر مرة هتسافر فيها

التالتة عموما اول مرة حد فينا يبعد عن التاني بس هي عموما لما كلمتني  عشق..ال مش عشان كده بس هي اه اول مره تبعد او احنا

 صوتها كان مضايق

 ليل..بتحبيها اوي كده

عشق..يااااه بحبها هي وزهره الحاجة الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا انا فتحت عيني لقيتهم معايا عمرنا ما فارقنا بعض فالحلو 

 والدي مش بس اخواتي والوحش كنا دايما مع بعض بحسهم

 ليل..هو انا ممكن اسألك سؤال بس لو هيضايقك ومش عايزة تردي عليه مترديش

 عشق..ال خالص اتفضل

 ليل..مفكرتيش تد. وقبل ما يكمل

 عشق..ال مفكرتش ومبفكرش اني ادور عليهم

 ليل..سكت واتصدم من ردها ومن معرفتها للسؤال قبل ما يكمل

عندهم اي بديل عشان يحافظو عليا مش هستنى انا بقى لما اكبر وادور عليهم لو كانو محتاجني مكنوش  عشق..هما زمان رموني ومكنش

سابوني في اكتر وقت كنت محتجاهم فيه انا اترميت فالشارع وانا عمري يوم وده اكتر وقت كنت محتجاهم فيه بدل ما ياخدوني في 

هم تفتكر بعد ده كله ينفع اني ادور عليهم وبعدين حتى لو حبيت ادور حضنهم ويطمنوني رموني ماسابوليش صوره ليهم اعرف شكل

 عليهم هدور عليهم فين وازاي انا معرفش عنهم حاجه

ليل..طيب حتى لو هما طول الفتره دي يعرفو مكانك ويعرفو عنك كل حاجه وحطينك تحت عينهم من بعيد لبعيد وجم الوقت وقالولك انهم 

 اهلك هيبقى ايه رد فعلك

..بابتسامة وجع معرفش مقدرش احدد رد فعلي النهم باختصار ملهمش في قلبي حاجة اكيد هبقى مش مهتمه مش هيفرق معايا مش عشق



 هبقى عايزة اشوفهم

 ليل..انا اسف لو ضايقتك

 عشق..ال خالص بالعكس انا مبقتش اضايق زي ما تقول كده من كتر الصدمات اللي خدتها في حياتي قلبي نحس

 بتفكريش تشتغلي معانا فالشركة زي تماراليل..عشق م

 عشق..باستغراب اشتغل ايه انا مفهمش في شغلكم ده خالص

 ليل..عادي اتعلمي زي ما تمارا اتعلمت واهي الوقت بتتحسن كتير وتقريبا بقت فاهمة جدا

نت بدور على اي شغل وخالص عشان عشق..بص انا حاليا مش عارفة يمكن لما اشتغلت فالعيادة مع الدكتور اللي بشتغل معاه حاليا ك

يبقى في دخل نقدر نعيش منه ممكن اكون مش مبسوطه اوي او مش هي دي الحاجة اللي كنت عيزاها بس هو دكتور محترم جدا اه 

المكان بعيد وبخلص متأخر بس مفيش بديل اه كان في بالي اني لما اظبط نفسي واستقر شويه اشوف غيره بس كنت هدور في تخصصي 

 الشركة معاكم ميتهيأليش اني هقدر افيدكم بحاجة لكن

 ليل..قولي موافقة وسيبي الباقي عليا

 عشق..وهي بتفكر ومش عارفة تقولو ايه مستر ليل انا

 ليل..اوال قولنا بالش مستر دي ارجوكي

 عشق..حاضر ليل انا مش عارفة اقولك ايه ومش قادرة احدد اذا كانت دي هتبقى خطوه صح او ال

 ب اديكي فرصة تفكريليل..طي

 عشق..ماشي بس

 ليل..مفيش بس وفكري وانا هستني ردك

 عشق...انا خايفة اوافق ومقدرش افهم الشغل

ليل..هتفهمي وهتبقي شاطرة جدا كمان وكملي في دراستك عادي وبعدين مش يمكن لما تخلصي تفتحي عيادة خاصة بيكي انتي قولتي 

تي والبنات يعني مكنش فارق معاكي انك تشتغلي حاجه ليها عالقه بدراستك يبقى ليه انك اشتغلتي عشان تقدري تظبطي حياتك ان

 متشتغليش معايا ادام كده كده لسه متخرجتيش

 عشق..تمام بس بردو ممكن تديني يومين كده وارد عليك

 انا ياستي اللي هدربك بنفسيليل..وانا موافق وهستنى ردك ولو وافقتي هيكون شغلك معايا انا هتبقي السكرتيرة الخاصة بتاعتي و

 عشق..تمام بس بردو خليني افكر واخد رأي البنات فالخطوة دي

 ليل..تمام

 11عشق..بصت فالساعه انا اتأخرت الساعه 

 ليل..طب يال عشان اوصلك

 عشق..يال



 على جميع الركاب المسافرين الرجاء ربط االحزمة الطائرة على وشك االقالع

 كانت جملة المضيفة

 اسر الحزام وبص على تمارا اللي كانت اعدة باصة من شباك الطيارة وسرحانةربط..ج

 جاسر.تمارا

 تمارا سرحانة

 جاسر..تمارا

 تمارا بصتله نعم

 جاسر..اربطي الحزام الطيارة خالص هتطلع

 بصت تمارا عالحزام حاولت توصله تربطه مكانتش عارفة

 يربطهولها وسط زهول تمارا ربط الحزام وفضل باصصلها فك جاسر الحزام بتاعه وقام مسك الحزام لتمارا عشان

 ارتبكت تمارا حاول جاسر ما يربكهاش اكتر من كده اعد عالكرسي تاني ربط الحزام بتاعه

 ثواني وابتدت الطيارة تدور وتتحرك

 ه جامد كانت مرعوبهشهقت تمارا من الخضة وزادت ضربات قلبها غمضت عينيها جامد وفضلت ماسكة بايدها ايد الكرسي تضغط علي

 جاسر...تمارا افتحي عنيكي

 تمارا مغمضة ومش بترد

 جاسر..افتحي عنيكي واهدي شويه متخافيش الموضوع بسيط

 وقبل ما يكمل كلمته ابتدت الطيارة فالطلوع

 حست تمارا انها مش قادرة وحست ان نفسها ابتدا يروح من كتر الرعب

اعد على ركبه ادامها مسك ايديها االتنين في كف ايده بحنيه عشان يطمنها تمارا ايدها كانت  جاسر..بدون مقدمات فك الحزام بتاعه وقام

 متلجه من الخوف وفيها رعشه بسيطه فتحت تمارا عنيها بصدمه وفضلت بصاله

 غك خالصجاسر..بصوت هادي وجذاب خليكي مفتحه عنيكي متقفليهاش اتنفسي بهدوء شويه حاولي تظبطي نفسك ابعدي الخوف من دما

 حاولي تفكري في حاجة تانية

 تمارا..سرحت في عيونه اللي خدتها بعيد ولمسه ايده اللي خلتها حلقت فالسما مع الطيارة

 جاسر..الحظ انها ابتدت تهدي وشايفها مركزة في كالمه وفي عنيه هو كمان ركز في عنيها

 طلعت الطيارة واستقرت فالسما ولسه االتنين على حالهم

 اسف ياتمارا جاسر..انا

 فاقت تمارا اخيرا على جملته سحبت ايديها براحه وهي لسه بصاله



 جاسر..عارف انك مضايقه من الموقف اللي حصل الصبح بس هي اللي قربت هي اللي

 قاطعته تمارا بحده لما افتكرت الموقف دي حياتك يامستر جاسر انت حر وبعدين تتأسف على ايه واحد وخطيبته وبي مقدرتش تنطق

 عادي يعني موقف وعدى وبعدين ميصحش ان حضرتك تتأسف للسكرتيرة بتاعتك عموما حصل خير مين قال لحضرتك اني مضايقة

 جاسر كان هيولع منها انا قولتلك ميت مره اسمي جاسر وبس وال حضرتك وال مستر وال زفت

زم نحافظ كويس عااللقاب اللي بينا حضرتك مستر تمارا..اسفه بس حضرتك المدير بتاعي واظن اللي بيني وبين حضرتك شغل وبس وال

 جاسر المدير بتاعي وانا انسه تمارا سكرتيرة حضرتك.

 جاسر بصلها بصدمه نعم

 تمارا..زي ما حضرتك سمعت

 جاسر..انتي شايفه كده

 تمارا..ايوة شايفة كده

طيارة على دماغها لكن مكنش قادر يفهمها اي حاجة جاسر..بغضب تمام يا انسه تمارا قام اعد مكانه وربط الحزام وهاين عليه يكسر ال

 عاالقل الوقت

 فضلت تمارا بصاله بنصر حست ان جزء من كرامتها رجعلها واخيرا بصت ادامها

ثواني وجاسر رجع بصلها ومال جمب ودنها وكمل بهمس حست تمارا برعشه اصابت جسمها بالكامل من قربه منها بالطريقه دي من 

 رج منه مع كل حرف بينطقه يخبط في وشها ويزيد من ضربات قلبهانفسه اللي كان بيخ

جاسر..انا سبتك تقولي اللي يخليكي تحسي انك مرتاحه بس حابب اقولك انك اضايقتي ومهما حاولتي تبيني انك مضايقتيش مش هصدقك 

هادي وباصص ادامه وال كأنه قال اي  رجع تاني مكانه بص أدامه وعلى وشه أبتسامه جذابه بصتله تمارا من غير وال كلمه كان اعد

 حاجه بصت تمارا من الشباك وفضلت سرحانه لحد مامر الوقت من غير وال اي كالم بينهم واخيرا وصلوا والطيارة استعدت للنزول

 ابتدت ترتبك تاني وكان باين عليها الخوف لما سمعت المضيفة

 عدهم وربط االحزمةتستعد الطائرة للهبوط الرجاء من الركاب الرجوع الى مقا

بصت تمارا لجاسر اللي كان باصص ادامه من غير اهتمام وال كأنه حاسس بلغبطتها وارتباكها كان هاين عليها تعيط اول ما حست ان 

 الطيارة بتنزل غمضت عنيها وفضلت تتنفس بسرعه ومسكت في ايد الكرسي

ي ماهو مش باصص ناحيتها مركز بعينيه ادامه لكن ايده ماسكه ايدها حست بايده بتمسك ايدها فتحت عينها براحه بصت عليه لقته اعد ز

 اوي

 ومع اول لمسه للطيارة لالرض ضغطت تمارا بايدها على ايده ضغط جاسر اكتر على ايدها عشان يطمنها واخيرا نزلو من الطيارة

ت مسكها جاسر من ايدها زي االطفال خايف وصلو داخل المطار عشان ياخدو الشنط كان المطار زحمه ومكان الشنط زحمه بدون مقدما

 تتوه منه وهي ماشيه في ايده من غير ما تتكلم

 في مكان أخر

 وصل ليل تحت البيت

 ليل..حمدهلل عالسالمه



 عشق..هللا يسلمك

 ليل..عشق ياريت تفكري فاللي قولتلك عليه

 عشق..حاضر واوعدك هرد عليك في اقرب وقت

 ليل..وانا هستني ردك

 خلي بالك من عشق عشق..متنساش

 ليل..بابتسامه عشق في عيني

 ابتسمت..عشق بهدوء بعد اذنك

 ليل..اتفضلي عشق

 عشق..نعم

 ليل..اي وقت تحتاجي اي حاجه انتي او البنات كلميني في اي وقت

 عشق..حاضر

 ليل..يال اطلعي بسرعه عشان الوقت اتأخر واقفلو على نفسكم كويس

 عشق..حاضر تصبح على خير

 ي من اهل الخيرليل..وانت

 نزلت عشق كان جواها سعاده من نوع خاص اول مره تحس بيها واحساس بتحاول تبعده عن دماغها وفنفس الوقت شعور مخليها طايرة

 طلعت عشق البيت ومشي ليل ولكن بردو مخدوش بالهم من الي بيراقبهم

 نور..كل ده ياست عشق

 زهره..كنتي فين كل ده

 تكلمو طب انا كنت في شغل الدور والباقي عاللي بيصيعوعشق..ال وهللا بالش انتو ت

 زهره..احنا بنصيع طب عشان كلمتك دي انا هغيظك

 عشق..غيظي ياستي هي جت عليكي

 زهره..روحنا شوفنا تمارا فالمطار

 عشق.ايه من غيري ياجزم

 زهره..ادم ونوح ودونا

 عشق..بحزن كنت عايزة اشوفها

 نور.بتسلم عليكي وبعتالك السالم



 عشق..بقولكم ايه انا عايزة اخد رأيكم في حاجة

 زهره..قولي

 نور..حاجة ايه

 عشق..ليل عرض عليا اني اشتغل معاه فالشركة

 زهره..بفرحه بجد

 نور..احلفي كده

 عشق..اه وهللا

 نور..قولتيله ايه

 عشق..قولتله هفكر وارد عليك

 زهره..نعم يا اختي

 ي في ايه انتي عبيطة ياعشقنور..لزهره انا سمعت صح بتقول هتفكر تفكر

 عشق..ليه بس

 نور..عشان في مليون حد يتمنى انه يشتغل في مجموعه السيوفي فمابالك بقى لما مدير المجموعة بنفسه يطلب منك تشتغلي معاه

 عشق..ايوه بس انا مفهمش حاجة في شغلهم وبعدين انا نفسي اشتغل في تخصصي

 ي شغلهم يا عشقزهره..هي تمارا يعني اللي كانت بتفهم ف

 نور..وبعدين تعالي هنا عشان نكون بس صرحى مع بعض انتوا لما اشتغلتوا يا عشق اشتغلتوا عشان تقفوا على رجليكم

 زهره..ايوه صح

 نور..حلو يعني محدش فيكم اشتغل بتخصصه وانتي نفسك ياعشق لو كنتي لقيتي شغل غير العياده بتاعة الدكتور مكنتيش هتقولي الصح

 حعشق..ص

نور...طيب يعني انتي كل اللي كنتي محتاجاه شغالنه كويسة تجيب فلوس حالل عشان تقدري تصرفي على دراستك فا ايه اللي يمنع انك 

 تشتغلي ولما تتخرجي ابقي ياستي دوري على تخصصك

 عشق..على فكرة ليل قالي كده

 نور..طيب حلو يعني كالمنا واحد

 عشق..طيب اعمل ايه

 ير تفكير دي فرصة مينفعش تضيعيها من ايدكنور..توافقي من غ

 عشق..طيب هشوف رأي تمارا

زهره..تمارا اصال لو عرفت انك بتفكري هتقتلك وبعدين هي هتفرح انك هتشتغلي معاها وهتروحوا وتيجو مع بعض طب ياريته كان 



 قاللي انا

 عشق..يعني لو قالك كنتي هتوافقي

 زهره..ودي عايزة تفكير ياغبيه

 فعال نور..غبيه

 عشق..طيب اعمل ايه مع الدكتور واقوله ايه

نور..عادي ياعشق اعتذريله بأي حاجه قوليلو لقيتي شغل جمب البيت قوليلو هتسافري قوليه لقيتي فرصة في مكان تاني متقوليلوش 

 خالص

 ترة اللي فاتتعشق..المينفعش مقولهوش عيب الراجل كويس معايا وبعدين مينفعش انسى انه كان ليه الفضل عليا الف

 زهره..عندك حق خالص قوليلو حل يتقبله وفنفس الوقت ميزعلش منك

 عشق..ماشي بس بردو سيبوني يومين كده مع نفسي لحد ما احس ان الشغل مع ليل فعال فرصة

 زهره..يابت ودي عايزة تفكير انتي عبيطة

 عشق..ال انا خايفه مقدرش افهم الشغل او اعك الدنيا

 شغل مش صعب اوي كده اكيد هتتعلمي مع الوقت وبعدين ادام هو اللي عرض عليكي اكيد هيخلي حد يدربكنور..ال ياعشق ال

 عشق..هو قاللي اني هدرب تحت ايده هو

 نور..طب كلميها انتي بقى عشان انا غبيه وممكن امد ايدي عليها

 عشق..بضحك ليه بس

 نتي عايزة ايه اكتر من كده بزمتكزهره..انتي فعال مستفزه نور عندها حق تقوم تقتلك كمان وا

 نور..قسما باهلل لو مارديتي عليه وقولتيله انك موافقة القتلك

 عشق..طيب هوافق بس مش على طول كده استنو يومين تالته عشان ميحسش اني مصدقت

 نور..ماشي مش اكتر من كده

 عشق..حاضر

 نور..يال قومو ننام

 عشق..استني اشوف البت تمارا وصلت وال ال

 زهره..ايوه والنبي اطمني عليها.

 وصل جاسر وتمارا الفندق واستقبلهم هادي بترحيب

 هادي..نورت الفندق ياجاسر باشا نورتي يا انسه تمارا

 جاسر..بنورك يا هادي باشا



 تمارا..شكرا لحضرتك

 هادي..اكيد جايين تعبانين تعالو اديكم مفاتيح االوض وبكره ان شاء هللا نتقابل الصبح

 .تمامجاسر.

 راح هادي عالرسيبشن وطلب المفاتيح

 موظف االستقبال..اتفضل يا افندم

 الدور التاسع154الدور السابع والغرفه التانيه 107مستر جاسر غرفه

 جاسر..لحظه بس هما االوضتين مش جمب بعض

 الموظف..ال يا افندم لالسف

 هادي..في مشكله ياجاسر باشا

 كون لوحدها انا عايز االوضتين جمب بعضجاسر..اه في انسه تمارا مش هينفع ت

 الموظف..لالسف صعب

 جاسر..لو مفيش انا معنديش مشكله هشوف اي فندق تاني

هادي..ال فندق تاني ايه بس ياباشا اقرب فندق هنا بيبعد كتير عن المنتجع احنا عايزين المكان اللي هتأعد فيه يكون قريب من مكان 

 ال ايه يا انسه تماراالشغل وانا شايف ان مفيش مشكله و

 طبعا هادي كان قاصد انه يختار االوضتين بعيد عن بعض

 تمارا..حبت تضايق جاسر انا كمان شايفه ان مفيهاش مشكله عادي

 هادي..اهو شوفت بقى

رف اوك جاسر..وهو هييولع من تمارا وتحديها ليه هادي باشا خلي كالمك معايا انا مش هأعد فالفندق غير زي ماقولت تمام وفي غ

مفيش انا كمان شايف انها مفيهاش مشكله اني اشوف فندق تاني ولو عالعطله متقلقش دي بتاعتي ها هتعمل ايه ياريت الرد بسرعه عشان 

 انا جاي تعبان وتقريبا من امبارح منمتش

هيرفض كان قايل  هادي..بقلة حيلة لموظف االستقبال حاول بسرعة تخلقلي اوضتين جمب بعض والن هادي كان عارف ان جاسر

للموظف لو االمور ازمت اعمل الحل التاني بعد حوالي خمس دقايق الموظف هادي باشا في اوضتين فالدور الخامس بس مش جمب 

 87واوضه 77بعض لكن فنفس الدور اوضه 

 هادي..اظن نفس الدور مش مشكله وال ايه

 جاسر..بقلة حيلة تمام

 هادي..للموظف هات المفاتيح

 اتيح واداهالهم وبعت معاهم واحد بالشنطخد منه المف

هادي...اسيبكم ترتاحو ثواني والعشا هيكون طالع لحد فوق اشوفك الصبح وكمل بابتسامه وهو باصص لتمارا واتمنى الفندق يعجبك 

 ياجاسر باشا تمارا بعدت عينها بسرعه وخوف من جاسر اللي منظره ميبشرش بالخير



جاسر وجمبه تمارا وصلو الدور بتاعهم ادام اوضة جاسر فتح بالمفتاح وخلى العامل يحط شنطته جوه  جاسر..ان شاء هللا بعد اذنك طلع

 ومشي معاه لحد اوضة تمارا

 جاسر..تمام حطها هنا انا هدخلها واداله فلوس

 العامل.شكرا ياباشا

 جاسر..العفو

 خلها جوهجاسر فتح االوضة ومسك الشنطة وبايده التانية ومسك ايد تمارا ووشدها ود

 تمارا..ااااه ايدي في ايه وازاي تدخل معايا االوضة اصال

 فاللحظه دي رن تليفون تمارا بصت فيه لقتها عشق

 ردت بسرعه وكأن عشق جتلها نجده عشان يهدي شوية من عصبيته

 تمارا..ايوه ياعشق

 عشق..تيمو وصلتي

 تمارا..اه ياحبيبتي وصلت لسه واصله الفندق

 ياجزمه طمنيني اول ما توصلي عشق..انا مش قولتلك

 تمارا...انا قولت لما اخلص واطلع االوضه اكلمك بس انتي سبقتيني

 عشق..طيب يا حبيبتي انا قولت اطمن عليكي

 تمارا..انا بخير ياعشق اطمني ياقلبي

واقفه بتكلم عشق كل ده بيحصل تحت نظرات جاسر اللي واقف في وسط االوضه بهيبته وطوله وعضالته اللي ترعب كانت تمارا 

 وعينها رايحه جايه عليه بس كانت بتحاول تبان هاديه رغم ان جواها كان مرعوب

 عشق..ماشي هسيبك الوقت عشان ترتاحي وبكره اول ما تكوني فاضيه كلميني عندي ليكي مفجأه وعايزه اخد رأيك في حاجه

 تمارا..حاضر هكلمك بوسيلي البنات

 عشق..هما بيبوسوكي

 صبحو على خير اقفلو على نفسكم كويستمارا..يال ت

 عشق..حاضر ياقلبي وانتي من اهل الخير باي

 قفلت عشق وفضلت تمارا حاطه الموبايل على ودنها خايفة تنزله من جاسر

 جاسر..بغضب خلصتي

 هزت تمارا دماغها

 جاسر..طب نزلي الموبايل ده



 نزلت تمارا ايدها براحه

 مسكها جاسر من ايدها بغضب

 اهتمارا..اا

 جاسر بغضب افهم بقى انتي قاصدة تستفزيني وال فعال مش قاصدة

 تمارا..سيب ايدي استفزك ايه انا مش فاهمه

جاسر..تمااارا انتي فاهمه كويس انا قولتلك قبل كده هادي ده ملكيش دعوه بيه صح كالمه يكون معايا وبس صح ملكيش عالقة بيه 

 نطقيخالص وانا اللي هتصرف معاه في اي حاجه صح ا

 تمارا..بألم ايوه صح

 جاسر..لما هو صح بتوافقيه ليه على ان االوض تكون بعيده

 تمارا..وانت ايه مشكلتك تكون بعيده او قريبه

جاسر..مشكلتي انك الزم تكوني جمبي مينفعش تكوني بعيد هو عارف من االول ان انا وانتي جايين مش قادر يجهز اوضتين جمب 

ف ويقدر يعمل كده بس الباشا شكله كده عينه منك وحضرتك مش قادرة تفهمي ده هادي معروف انه بعض اقولك انا بقى هو عار

 نسوانجي

 تمارا.بصتله بصدمه واحراج

 وانتي بكل بساطه بتسهليهاله شوفي ياتمارا قسما برب العزه اول واخر مره اقولك على حاجه ومتنفذيهاش مفهوم

 تمارا..سيب ايدي

 جاسر..مفهوم

 طيب بس سيب ايدي ياجاسر من فضلك تمارا..طيب

 جاسر ساب ايدها براحه انا هخرج الوقت والباب ده مش عايزه يتفتح الي ظرف مفهوم ميتفتحش غير ليا وبس

 تمارا..حاضر ممكن تمشي بقى

 سابها جاسر وخرج ورزع الباب وراه

 مسكت تمارا ايدها وابتسمت

 اما عند البنات

 دخلوا عشان ينامو

 خير يابنات عشق..تصبحو على

 زهره...وانتي من اهله

 نور..تصبحو على خير يابنات وقبل ما يردو عليها

 سمعوا صوت تكسير ازاز



 صرخت نور وزهره وعشق بفزع

 عشق..ايه الصوت ده

 نور..مش عارفه

 عشق..تعالو نشوف

 زهره..حاطه ايدها على قلبها ال انا خايفه

 عشق..تعالو متخافوش

 يه اللي اتكسر بصو عالباب لقوه مقفول دخلو على اوضة حاج محمد مفيش اي حاجهخرجو البنات براحه يشوفو ا

 نور..شوفي المطبخ طيب يمكن كبايه اتكسرت راحت عشق وهما وراها شافو في كل مكان كل حاجه زي ماهي

 زهره..طب يمكن الصوت ده من الشارع

 عشق..شارع ايه الصوت جاي من جوه الشقه

 بل ما تكمل كلمتها سمعو لتاني مره صوت تكسير قوي صرخو البنات ومسكو في بعضنور..ايوه الصوت فعال وق

 راحت بيهم عشق ناحية البلكونه لقو ازاز الشباك كله اتدمر

 نور..ايه ده ايه اللي كسره كده

 زهره..يمكن السقعه خليته فرقع

 عشق..يمكن انا قلبي وقف من الخضه

 نور..وانا ده انا قطعت الخلف

 هعشق..ايه د

 نور..ايه

 دخلت عشق جوه البلكونه وطت عاالرض ده طوب حد حدفه

 بصو البنات من الشباك عشان يشوفو حد واقف

 زهره..يمكن عيال صغيره بتلعب

 عشق..عيال ايه اللي بتلعب فالشارع الساعه تالته الفجر وبعدين الشارع فاضي

 زهره..ممكن يكون حد حدفها وجري

 نلم االزاز ده وتعالو ندخل من السقعه دي عشق..مش عارفه زهره هاتي حاجه

 نور..طب والشباك اللي اتكسر ده هنسيبه كده

 عشق..هنقفل الشيش ده وبكره نجيب حد يصلحه لمو االزاز اللي اتكسر وقفلو الشباك ودخلو عشان ينامو



 في صباح يوم جديد

 نزلت عشق وزهره على شغلهم ونور على جامعتها ونزلوا الشباب شغلهم

 .وصل مكتبه كلم جاسرليل.

 ليل..الو

 جاسر..بصوت نايم ايوه ياليل

 ليل.انت لسه نايم

 جاسر..الساعه كام

 ونص8ليل.

 11جاسر..طب لسه شويه عايز ايه انا معادي مع هادي فالموقع على 

 ليل..ليه متأخر كده

 ان بيطلعجاسر..وال متأخر وال حاجه احنا جينا بليل على واحده ونص كده وعلى ما نمنا الصبح ك

 ليل..طيب خالص كمل نوم لما تصحى كلمني

 جاسر..في حاجة

 ليل..ال كنت عايز اعرف منك عندك جديد

 جاسر..ال مفيش بس متقلقش كله ماشي زي ما احنا متفقين

 ليل..تمام وكمل بغموض جاسر مش عايز غلطه ومش عايز الموضوع يكبر اكتر من كده

 جاسر..متقلقش انت عندك جديد

 دي كتيرليل.اه عن

 جاسر..طب ايه

ليل..ال سيبك من الجديد الوقت في حاجات بس عايز اتأكد منها االول وبعدين هبلغك بكل جديد بس من هنا لحد ما اقولك عينك ما تغفلش 

 عن تمارا

 جاسر..متقلقش هي تحت عيني المهم انت خلي عينك عاللي عندك

 ليل..متقلقش كله تحت السيطره

 جاسر..تمام

 ام شويه بقي وهرجع اكلمكليل..روح ن

 جاسر..تمام يال سالم

 ليل.سالم



 قفل ليل ونفخ دخان سيجارته وحاله من الغموض مسيطره عليه

 عدى اليوم ساعه ورا ساعه كل واحد فيهم بيشوف اللي وراه

وراهم بتسجل  نزل جاسر وتمارا وكانو تقريبا مش بيتكلمو مع بعض خالص بيتكلمو فالشغل وبس جاسر مشغول مع هادي وتمارا

 المالحظات المهمه لكن كان جاسر على اخره من نظرات هادي لتمارا

 بعد وقت طويل من الشغل كانت الساعه حوالي سبعه

 هادي..كده احنا شوفنا الجزء الرئيسي فالموقع بكره نشوف المكان التاني عشان الدنيا ليلت والجو برد

 ره نحاول نخلص كل حاجه عشان مش هقدر اعد االربع ايامجاسر..تمام احنا يعتبر خلصنا جزء كبير ومهم بك

 هادي..بس استحاله نخلص شغل الموقع كله

جاسر..اهو نحاول على اد مانقدر بكتيري اوي هفضل لحد بعد بكره وان شاء هللا هخلص كل حاجه متقلقش اكيد مش هسافر وانا عارف 

 ان في حاجه فالمقاسات مخدنهاش

 ف بكره هنعمل ايه ولو خلصنا جزء كبير بكره يبقى اخرنا بعد بكره زي ما قولتهادي..تمام خلينا بس نشو

 جاسر..تمام

 هادي..صحيح ناويين تعملو ايه

 جاسر..في ايه

واكيد مش هتطلعو تفضلو فاالوض لحد بكره اطلعو كده غيرو وظبطو نفسكم وانزلو عشان اعملكم جوله حلوه في 7هادي..يعني الساعه 

 بعض انتو ضيوفي يا جاسر باشا وبعدين دي فرصه نأعد مع بعض المكان ونتعشى مع

 جاسر..لتمارا عندك مانع تنزلي

 تمارا..الخالص

 كده9هادي..بابتسامه تمام هستناكم على 

 جاسر..تمام

 في الجامعة

 خرجت نور من الجامعة وقفت عشان تركب وتروح

 سامر..اهال بالقمر

 نور..ارتبكت اول ما شافته اهال يا سامر

 امر..عامله ايهس

 نور..تمام

 سامر..ايه واقفه كده ليه

 نور..ال ابدا خلصت محاضرات ومروحه



 سامر..طب اتفضلي انا هوصلك

 نور..ها الشكرا انا هروح زي كل يوم

 سامر.مالك قلقانه كده ليه مش هاكلك وهللا بس احسن من وقفتك دي بدل ما حد يضايقك

 نور..شكرا ياسامر مش هقدر اركب

 يب انا كنت محتاج اتكلم معاكيسامر..ط

 نور.معايا انا في ايه

 سامر..انتي شايفه انه ينفع هنا

 نور..وانا اسفه مش هقدر اروح معاك اي مكان اوال انا معرفكش كويس انا لسه اعرفك من امبارح وبس ومبركبش مع حد غريب

 مهسامر..بس احنا طلعنا معرفه مش نوح قالك ان اختي تبقى خطيبة جاسر ابن ع

 نور..حتى ولو اسفه مش هقدر بعد اذنك ومشيت خطوتين

 سامر مد ايده بسرعه ناحيتها مسكها من دراعها استني بس انا مخلصتش كالمي

نور..بصوت عالي من فضلك ابعد ايدك دي عني انت ازاي تمسكني اصال الزم حدودك ومره تانيه ايدك دي متتمدش عليا تاني عشان لو 

 محصل هقطعهالك انت فاه

 حاتم زميلهم وصحاب نور وصحاب سامر جم على صوتها

 حاتم..ايه ده ايه ده في ايه مالكم بس

 سامر..اهدي ياماما كده واتكلمي عدل انتي مش عارفه بتتكلمي مع مين وال ايه

 تاني هتندم نور..معرفش ومش عايزة اعرف وصراحة ميشرفنيش اني اعرف وبحذرك لتاني مره لو ايدك دي اتمدت عليا او اتعرضتلي

 سامر..انتي يابت عاملة نفسك محترمه طب ما انتي ركبتي مع نوح وال هو نوح اه وسامر ال مش تستني تجربي يمكن اعجبك

 حاتم..خالص يا سامر بس بقى يا اخي

 نور..انت قليل االدب ومش محترم ورفعت ايدها وضربته بالقلم وسط ذهول الجميع

 نت ال....وقبل ما يقرب منهاسامر..انا هعرفك شغلك يازباله ياب

 بسرعه تدخل كل صحابهم مشوا نور بسرعه من ادامه وقفت تاكسي بسرعه وطارت من ادامه

 حاتم..ماخالص يا اخي بقى في ايه

 سامر..وديني ماهسيبها والقلم ده هخليها تندم عليه طول حياتها

 حاتم..ياعم خالص تعالى بس ناعد في مكان

 نا ماشي ركب عربيته وبكل غضب داس عالبنزين وصوت احتكاك العجل باالرض عمل صوت مرعبسامر..وال مكان وال زفت ا

بعد مده روحت نور كانت مخنوقه جدا وصدقت كالم نوح وعرفت كان عنده حق في عصبيته بس خافت تقوله تعمل مشكله روحت البيت 



 واتفاجأت بزهره وعشق

 نور..ايه ده انتو جيتو

 يا وطلعنا سوازهره..اه عشق جت وعدت عل

 عشق..خلصت بدري النهرده انتي مالك

 نور..مفيش

 عشق..الفي طبعا مالك يانور

 وكأن عشق داست على زرار اترمت نور في حضن عشق وانفجرت من العياط

 عشق..ايه ده نور مالك

 زهره..بفزع نور انتي حصل معاكي حاجه في ايه

 فضلت تعيط ومش بترد

 آن وهي حاطه ايدها على راسها هديت نور شويهحاولت عشق تهديها وتقرأ لها قر

 عشق..قوليلي بقى في ايه ماتقلقنيش

 ابتدت..نور تحكيلهم اللي حصل وهي منهاره

 عشق..وايه اللي يخلي الحيوان ده يتجرأ ويعمل كده من تاني مره يشوفك فيها خصوصا انه طلع يعرف نوح

 يوم ما خرجو مع بعض نور..معرفش بس تقريبا كالم نوح صح وحكتلهم اللي حصل

 زهره..فعال لما رجعنا نوح كان باين على وشه ان في حاجه مضيقاه بس كده هو كالمه صح

 عشق.. طبعا كالمه صح المهم مش عيزاكي تضايقي نفسك انتي خدتي حقك وكويس انك ادتيله القلم ده عشان يفوق

 رتحتلهوش خالص باين عليه بتاع بنات وشايف نفسه بفلوسهزهره..احسن ده كان عايز مية قلم مش قلم واحدصراحه لما شوفته م

 نور..بس انا خايفه وقلبي مقبوض وحاسه انه مش هيعديها على خير

 عشق..يبقى الزم تقولي لنوح وهو يتصرف خصوصا انه قالك لو اتعرضلك تقوليله

 له بسببينور..نوح الال هيحصل مشكله لو قولتله خصوصا ان نوح مش طايقه مش عايزة يحصل مشك

عشق..ايوه يانور بس ده شكله مش كويس وبجح والمرادي عدت على خير محدش يعرف ممكن يحصل ايه بعد كده خصوصا انه عارف 

انتي بتقفي فين وصحابك مين يعني هيوصلك وهو الوقت كرامته وجعاه عشان القلم اللي خده ادام الكل واكيد هيبقى عايز يرد كرامته وده 

 د حدهالزم حد يوقفه عن

نور..صدقيني ياعشق نوح مينفعش يعرف انتي مشوفتيهوش كان متعصب ازاي لما شافه يعني لوحصل وقولتله الدنيا هتقوم ومش هتأعد 

وهتبقى مشكله كبيره بسببي خصوصا ان جاسر خاطب اخته يعني ممكن يحصل بينهم هما كمان مشكله واديكي سمعتي من تمارا عن 

 ره وتاني مره لما راحت الشركهالبنت دي لما خبطتها اول م

 عشق..هما واضح كده انهم شبه بعض



 زهره..طب ايه رأيك تقولي لليل هو هيعرف يتصرف

 نور..لونوح عرف ان قولت لليل ومقولتلهوش هتبقى مشكله تانية

 عشق..طيب والعمل

 نور.مفيش انا هعدي بكره ومش هروح الجامعة يكون نسي شويه

 زهره..تفتكري هينسى

 عرفش بقى بس عاالقل ميبقاش الموضوع لسه سخننور..م

 عشق..ربنا يستر بس لو اي وقت شوفتيه وحسيتي انه ناويلك على حاجه كلمي اي حد فينا بسرعه واحنا ساعتها نتصرف

 نور..حاضر ولمحت االزاز بتاع البلكونه سليم

 ايه ده انتو صلحتو االزاز

 ركبه على طول عشق..اه عديت على الراجل انا وزهره وطلع معانا

 نور..طيب كويس

 زهره..ده كان مخلي الدنيا رصاص الصبح

 عشق..يال يانور قومي خدي شاور وغيري هدومك اكون حضرت العشا وتعالي افرجك جبت ايه

 زهره..اه يانور البت عشق جابت حتت كاش مايو بالروب بتاعه واللكلوك يجنن

 نور..طب فرجيني الوقت

ستي بصو بقى انا قولت اوريهلكم ولو عجبكم هجبلكم انتو التالته االلوان بتاعته تجنن شوفوه االول ولو عشق..مسكت الشنطه ماشي يا

 عجبكم بكره اجبلكم طلعته عشق ايه رأيك

 نور..ايه ده هللا تحفه ياعشق

 عشق..بجد طب لونه حلو

 عيونك الزرقه ماشاء هللا نور..اوي ده هيبقى فظيع عليكي وبعدين لونه عليكي هيبقى قمر وكمان اليق مع لون

 عشق..بجد

 زهره..وهللا فظيع بس الزم نشوفه عليكي

 نور..ايوه صح

 عشق..المليش مزاج البسه انهرده

 نور..ال مليش فيه انا هقوم اخد شاور وناكل وبعدين ادخلي البسيه عشان اشوفه عليكي

 عشق..ماشي ياستي

 دخلت نور تاخد شاور



 شا بعد وقت بسيط خلصو قامو شالو االطباق مع بعضوخرجت كانت زهره وعشق حضرو الع

 خدت..عشق الكاش عشان تدخل تاخد شاور دافي وتلبسه

 في الشركه

 ليل..اعد في مكتبه بيخلص اللي وراه عشان يمشي

 نوح وادم خبطو

 ليل..ادخل

 نوح..ايه خلصت

 ليل..اه خالص وانتو كله تمام

 ادم..انا تمام يابوص

 نوح..وانا كمان

 اخبارليل..في 

 نوح..متقلقش كله تحت السيطره ماشيين في خطتنا زي ماأتفقنا بالظبط

 ليل..نوح انت وادم انا مش عايز حد فيهم يحصله حاجه

 وعايز في اقرب وقت يكونو بيشتغلو معانا وعنينا عليهم

 ادم..متقلقش انا بكره هكلم زهره في موضوع الشغل وعارف انها هتوافق

 ر وواثق انها هتوافقنوح..وانا كمان هقول لنو

ليل..انا عارف ان نور هتوافق اوال الن هي الوحيده اللي مش بتشتغل فيهم وثانيا هتوافق عشان تحاول تلهي نفسها بعد اللي حصل للحاج 

 محمد

 ادم..طيب وعشق شايف انها هتوافق

 انها هتوافق المشكلة مش في شغلهم الوقتليل..فاالول انا كنت واثق انها هتوافق بس اتفاجأت انها قالت هتفكر بس بردو واثق 

 نوح..امال ايه

ليل..المشكله في موضوع الشقه اللي نور متمسكه بيها هما الزم يسيبو الشقة في اقرب وقت المكان بتاعهم شعبي ووجودنا ديما في مكان 

ن لو راحو الشقه بتاعتي الوضع هيكون شعبي مع بنات لوحدهم من غير راجل دي في حد ذاتها مشكله ليهم وممكن تطمع اي حد فيهم لك

 مختلف

 ادم..طب والحل هو بردو صعب عليها تسيب المكان اللي اتربت فيه بسهوله كده خصوصا انت عارف انها كانت متعلقه بوالدها

 ليل.الحل في ايد الحنين وبص لنوح وهو رافع حواجبه

ق عشاني ميتهيأليش من وجهه نظري انها هتوافق او عاالقل الوقت ده لسه نوح..انا مع انك بتتريق بس بردو حتى لو انت واثق انها هتواف

 عم محمد دمه مبردش



 ليل..اهو بردو حاول مش هنخسر حاجه

 ادم..عموما في كل االحوال احنا الزم نتصرف ونظبط كل ده في اسرع وقت يعني يومين تالته بالكتير يكونو اشتغلو معانا وتحت عنينا

م عاالقل عشان عشق متطولش فالتفكير لو زهره ونور اشتغلو هي هتتشجع انهم يكونوا كلهم في مكان واحد وفضلوا ليل..يبقى تشدو حيلك

 يتكلموا مع بعض

 في منزل حاج محمد

خرجت عشق بعد ما خلصت شاور كانت البسه الكاش الجديد شعرها واصل الخر ضهرها بلونه الدهبي وعيونها الزرقا وبشرتها البيضه 

 ن يجنن كأنها حاجه خيال او رسمه مرسومه بأحترافيهشكلها كا

 زهره..اوبااا

 نور..ماشاء هللا يا عشق قمر

 عشق..باحراج بجد

 نور..انتي جميله اوي ياعشق على فكره ربنا يحميكي

 عشق..انتي اللي اجمل ياروحي

 بت تمارا تشوف القمر دهزهره..بجد يا عشق الكاش فظيع مرسوم عليكي وشكلك فيه يطير العقل احنا الزم نكلم ال

 نور..اه والنبي تعالو نغيظها

 عشق..سيبوها يمكن عندها شغل او مع حد

 زهره..استني نجرب مسكت موبايلها تكلمها فديو كول

 تمارا..كانت بتجهز عشان نازله

 تمارا..الو

 زهره..ياتيمو وحشتيني

 تمارا..انتو كلكم وحشتوني اوي

 القمر بتاعنا زهره..انا متصله بيكي عشان اوريكي

 خدت..منها نور الموبايل بت ياتوتي وحشتيني بقولك ايه

 تمارا..ايه يانونتي

 نور..البت عشق جابت كاش مايو يجنن بصي هوريكي وهي لبساه شوفي شكله

 وجابت الكاميرا على عشق اللي فضلت تتحرك وتعمل حركات زي عارضات االزياء

 دي كلهاتمارا..ايه ده يخربيتك يجنن ايه الحالوه 

 عشق..بجد شكله حلو



 تمارا..يابت انتي اللي محلياه ده حرام يتلبس ادام جوز العوانس اللي عندك دول ده عايز العريس

 عشق..اتلمي يابت

 زهره..احنا جوز عوانس يا بقره

 تمارا..بضحك ال انتو حبايبي بت ياعشق انا عايزه منه مليش فيه

 شان تشوفوه وهجبلكم انا مني ليكم هديه بس خوفت ميعجبكوشعشق..وهللا لسه بقول للبنات اني جبته ع

 تمارا..ده جامد وهللا لو مجبتيلي واحد ال اكون واخده ده منك

 عشق..الوهللا هجبلكم بكره عايزه لون ايه

 تمارا..الوانه ايه لو في بينك هاتيلي

 ايكعشق..ايوه في بصي هو كل الوانه تهبل انا هصورهم بكره وانتو اختارو ايه ر

 تمارا..خالص تمام مبروك عليكي ياروحي وخبط باب اوضتها بقولكم ايه أقفلو يال عشان نازله اتعشى تحت هكلمكم تاني

 زهره..هللا يسهلو

 تمارا..عينك ياحوريه هي نقصاكي

 زهره..ماشي ياجزمه

 تمارا..يال خدو بالكم من نفسكم هرجع اكلمكم تاني

 عشق..باي ياتيمو

 تمارا..باي

 ون نوررن تليف

 نور..دي طنط ساميه اللي فوقينا

 نور..الو ايوه ياطنط ساميه

 ساميه جارتهم ازيك يانور

 نور..الحمدهلل ياحبيبتي بخير

 ساميه..معلش يابنتي اني بكلمك فالوقت ده

 نور..الياطنط متقوليش كده لسه بدري يعني خير في حاجه

 حقنساميه..والنبي يانور انتي او البنات في حد فيكم بيدي 

 نور..اه زهره بتعرف تدي ليه في ايه مالك

ساعه حقنه وهللا من التعب مقدرتش انزل الصبح فاقولت اسالك 12ساميه..االمالح يابنتي تعباني اوي كنت عند الدكتور امبارح وقالي كل 

 بدل ما يضيع اليوم من غير ما اخدها



 نور..ال ياطنط سالمتك حاضر زهره هتطلعلك تديهالك

 ه يابنتي بس وهللا ما قادره اقف على رجليساميه.اسف

 نور..ايه اللي بتقوليه ده ياطنط احنا زي بناتك

 ساميه..ربنا يحميكم يابنتي

 نور..يال اقفلي وهي هتجيلك الوقت سالم

 ساميه..سالم يا بنتي

 زهره..مالها في ايه

ا يازهره..الست دي طيبه اوي وبتصعب عليا جوزها ميت نور..محتاجه تاخد حقنة االمالح عشان رجليها تعبانه والنبي اطلعي اديهاله

 وبنتها الوحيده متجوزه ومسافره مع جوزها ملهاش حد

 عشق..طيبه فعال اوي ووشها بشوش كده

 زهره..طيب حاضر هطلع بس تعالي معايا انا مليش كالم معاها اوي وبصراحه بتحرج

 دورين يا زهرهنور..تتحرجي من ايه دي اعده لوحدها وبعدين دي فوقينا ب

 زهره..مليش فيه

 عشق..خالص روحي معاها وخالص يا نور

 نور..طب قومي يا اختي نطلعلها

 عشق..استني يا اختي انتي وهي طالعين كده

 نور..ال هنحط طرحه يعني مش هنطلع كده

 عشق..وبالنسبه للترنج يا اختي انتي وهي هتطلعو كده عالسلم

 ودي فوقينا مش رايحين الشارع نور..الناس اعدين في بيوتهم مدفيين

 زهره..يال سيبك منها الست هتموت فوق

 عشق..حتى انتي بوظتي خالص

 زهره..وهي بتلبس الزنط على دماغها كملت بضحك خليكي في نفسك يابتاعة الكاش مايوه

 كم بمناظركم ديعشق..بابتسامه ماشي ياجزمه انتي وهي بصو عالسلم قبل ما تنزلو احسن يكون حد طالع او نازل ويشوف

 نور..لبست هي كمان الزنط حاضر حاضر

 خرجت نور وزهره بصو عالسلم كويس وطلعو

 أما عند الشباب

 ادم..عارف ياليل لما لقيتك االول اهتميت بعشق قبل ما تحكيلنا عاللي حصل فكرت انك معجب بيها



 نوح..صراحه وانا كمان

وتمارا ونور وزهره االربعه عم محمد وصاني عليهم مش اكتر يعني هما  ليل..انا معجب بعشق ؟؟ال خالص كل الحكايه ان عشق

 بالنسبالي مش اكتر من وصيه بنفذها

 ادم..ليه بتقول كده يا ليل ادي نفسك فرصه حاول تتغير

 ليل..مبقاش ينفع خالص يا ادم

ها زي ماحسينا بس لما عرفت حقيقتها بعدت نوح..هو ايه اللي مبقاش ينفع عشق حلوه وجميله وال انت يا ليل يعني فعال كنت معجب بي

 وقررت انك تكون مجرد بتنفذ وصيه زي ما قولت

 ليل..ايه العبط اللي انت بتقوله ده ال طبعا مش كده خالص هي ملهاش ذنب بس العيب عندي انا

انه يسهر ويشرب ويقضي وقت مع ادم..انسى يا ليل حاول ترجع ليل القديم من تاني حاول تبعد ليل القاسي اللي مبقاش في باله غير 

 الستات وفاالخر يرميلهم شويه فلوس

 ليل..كلهم كالب وده اخرهم

 نوح..الياليل مش كلهم ومش ليل السيوفي اللي واحده تعمل فيه كده

ص مبقاش عندي ليل..بعصبيه انت فاكر ان اللي عامل فيا كده واحده انا اللي عامل فيا كده اني حبيت بجد اني اديت كل اللي عندي وخال

 حاجه اديها لحد خصوصا انهم كلهم شبه بعض

 ادم..طب وعشق

ليل..يادي عشق انا مالي ومالها ياسيدي عشق كويسه وياسيدي مش كلهم زي بعض بس انا معنديش حاجه اديها لحد فهمتو اقفلو الحوار 

 ده بقى من فضلكم

... 

 عند تمارا

 جميله وهاديهفتحت تمارا الباب لقت جاسر وعلى وشه ابتسامه 

 جاسر..خلصتي

 تمارا..ايوه

 جاسر..طيب يال

 تمارا..يال

خرجت تمارا ونزلت معاه كان هادي مستنيهم خدهم وراح مكان جوه الفندق مطعم شيك جدا اعدوا وطلبو العشا وابتدا يشتغل زي فقرات 

 غناء وهما بياكلو كان الجو جميل خلصو عشا

 اشتغلت موسيقي هاديه سلو

 تسمحلي بالرقصه ديميرنا لجاسر 

 جاسر..وهو بيبص عالصوت قام وقف



 ايه ده ميرنا يخربيت عقلك انتي جيتي من بره امته

 ميرنا..وهي بتضحك جيت من اسبوع كده عاش من شافك

 جاسر..انا موجود انتي اللي اختفيتي

 ميرنا..واديني رجعت يا سيدي وهأعد على قلبكم

 جاسر..اعرفكم ميرنا بنت خالي

 بيكي هادي..اهال

 ميرنا اهال بحضرتك

 جاسر..تمارا

 ميرنا..هاي ياتمارا

 تمارا..هاي ياميرنا

رغم ان تمارا كانت من جواها بتولع بس حست ان ميرنا طيبه ومرحه ومش معقدة ومغرورة زي هايدي لكن من جواها بردو كانت 

 هتولع

 ميرنا..يال تعاال ارقص معايا

 جاسر..ماشي يامجنونه تعالي

 نكمجاسر..بعد اذ

 راح..جاسر معاها وابتدا يرقص ويضحك ويتكلم هو وميرنا اللي كانت عباره عن كتله نشاط

اما تمارا..فكانت عنيها عليهم ومش طايقة نفسها جاسر كان بيبص عليها من تحت لتحت بس كان متجاهلها تماما لدرجه ان تمارا 

 استغربت ازاي سابها بسهوله كده مع هادي

 انسه تماراهادي..تحبي ترقصي يا 

 تمارا..بابتسامه انا ارقص ال معرفش

 هادي..متعرفيش ايه هي صعبه يعني اديكي شايفه اهو رايحين جاين واعدين يلفو حوالين بعض وال بيعملو اي حاجه

 تمارا..ضحكت طيب يرضيك افضل الف وادوخ واقع والناس تضحك عليا

 نا وعينه بقت مركزه معاهمكل ده كان تحت انظار جاسر اللي اختفت ابتسامته مع مير

 هادي..تدوخي وتقعي ايه انتي راكبه فالمالهي

 تمارا..فضلت تضحك على خفه دمه

 هادي..اخيرا شوفتك بتضحكي

 تمارا..ليه وانا شكلي كئيبه اوي كده



 هادي..ال خالص مقصدش بس عارف ان جاسر خانقك.

 تمارا..بارتباك ال خالص ليه بتقول كده

 مش مديني فرصه حتى اقولك كلمه حتى لو فالشغل هادي..عشان باين عليه

 تمارا..تقصد ايه

 هادي..اقصد انه بيحبك وبيغير عليكي

 تمارا..بصدمه نعم

 هادي..زي ما انتي بتحبيه وغيرانه عليه الوقت وهو بيرقص مع قريبته

 تمارا.اتصدمت اكتر وارتبكت

 فضاحه زي ما بيقولو وما بتسترش مهما حاولتي تخبي هادي..متستغربيش انا حبيب قديم وافهم في لغة العيون العيون

 نزلت..تمارا عينها تحت باحراج

 هادي..انا كنت بحب وكنت متجوز

 رفعت تمارا عينيها بهدوء تسمعه

سنين خلصنا دراسه وسافرت واشتغلت مع ابويا واخيرا حددنا 7كنا بنحب بعض من الجامعه كنت اكبر منها بسنه فضلنا نحب بعض 

واز وفعال اتجوزنا بعد ما وقفت على رجلي وكبرت شغل ابويا اللي كان عباره عن مكتب سياحي صغير في وسط البلد حبيت معاد الج

المجال واديته كل حاجه عندي اتجوزنا وعملت فرح كبير لكن القدر كان اقوى مني ومنها وبعد جوازنا بشهر ماتت اتكهربت وهي بتعمل 

كل حاجه خلصت وبعدها عشان احاول اخرج من اللي انا فيه دفنت حياتي فالشغل لغايه ما بقيت زي  العشا على بال ماجريت عليها كان

 ما انتي شايفه

 تمارا..بحزن انا اسفه

هادي..على ايه انا عايز بس اقولك ان ممكن تكوني حستيني سخيف بعاكسك بضايقك بس صدقيني مش انتي المقصوده كنت عايز بس 

 يضيع وقت ومحدش عارف امته يومه جاياخلي جاسر ينطق بدل ما 

 تمارا..حضرتك تعرف جاسر

هادي..اعرفه من سنين كتير وعلى فكره بحسه مش بيستظرفني يمكن عشان مفيش بينا معرفه شخصيه اللي بينا شغل وبس بس انا بحبه 

 جدا على فكره عشان جدع انا يمكن صاحب ليل وادم اكتر

 ن ميحكمش على حد من غير ما يتكلم معاه ومتزعلش مني انا فعال كنت بحسك زي ما قولتتمارا..بابتسامه بجد المفروض االنسا

 هادي..بابتسامه سخيف

 تمارا..يعني بس بجد حضرتك بني ادم محترم

هادي..لو بتحبيه بجد حاربي عشانه وهو لو بيحبك هيحارب عشانك متضيعوش وقت العمر بيتسحب مننا واحنا مش حاسين ومحدش فينا 

 مين اللي هيسيب التاني االولعارف 

 تمارا..بابتسامه جميله انا مبسوطه اني اتكلمت مع حضرتك بجد



 هادي..انا اكتر وهللا ومن انهرده اعتبريني اخوكي وكمل بغمزه بس أدام جاسر انا السخيف اللي بيعاكس

 ضحكت..تمارا بصوت عالي شويه وصل لسمع جاسر اللي كان شايط

 سر عايزه تعرف باصص فين هللا شكل هايدي هانم مش ماليه عين الباشا بتاعناميرنا..وهي بتبص على جا

 جاسر..وهو بيبصلها تقصدي ايه

 ميرنا..ودي محتاجه شرح باين على عينك اللي بتطلع نار

 مين المزه دي

 جاسر..يابت اتلمي مزه ايه ايه الكالم ده ده منظر واحده كانت عايشه بره

 انك هتفجرهم بتحبها وال ايه ميرنا..البجد مالك كده حاسه

 جاسر..يابنتي انتي عبيطه بقولك اعدين اعدت شغل ودي سكرتيرتي

 ميرنا..وايه اللي يمنع ياباشا انتو معندكوش مرايات في بيتكم وال ايه بص كده على اي مرايا شوف شكلك

 جاسر..وهو بيضحك انتي مشكله

 تلنيميرنا..طب بزمتك انا صح مش كده قول بقى الفضول هيق

 جاسر..انتي شايفه ايه

 ميرنا..شايفه انه اه وعلى فكره مش انت بس هي كمان عايزه تفجرني

 جاسر..بفرحه بجد

 ميرنا..ايوه بقى انا قولت وهللا يابت ياميرنا انتي استاذه في لغه العيون

 جاسر..بس يافضيحه وطي صوتك

 دي متزعلش مني بس صراحه مبتنزليش من زورميرنا..بصراحه بجد وهللا شكلها احلى واظرف من هايدي بتاعتك 

 جاسر..وهو بيضحك وال هي بتطيقك انا نفسي اعرف ليه كلكم مش بتحبوها

 ميرنا..وهي بتضحك اديني سبب واحد نحبها عشانه

 جاسر..طب ابوس ايدك بالش تسييح انا عارفك وانا عارف اللي يمشي ورا العيال.مااا.

 ميرنا..بضحك متكملش

 بجد وهللا شكلها بتحبكبس بقولك ايه 

 جاسر..عارف

 ميرنا..طب وانت

 جاسر..بحبها يا ميرنا



 ميرنا..طب وهايدي

 جاسر..ليها حساب عندي لسه محتاج اصفيه

 ميرنا..حساب ايه

 جاسر..مش وقته الوقت المهم مطوله وال ال يمكن احتاجك معايا

 ميرنا..انا خالص اعده على قلبكم

 م وهبقى اكلمك افهمكجاسر..طب حلو اوي تعالي نروحله

 ميرنا..قشطه يال

 عند ليل

 ليل..بقول ايه يال كفايه رغي قوموا بينا

 ادم..هنروح وال ناوي تسهر

 ليل..المليش مزاج تعالو نروح احسن

 نوح..يال انا كمان مصدع

 اما عند عشق

 بعد ما طلعت نور وزهره

 عدى حوالي نص ساعه

 سرحانه ومبتسمهكانت عشق واقفه ادام المرايه تسرح شعرها و

 سابت الفرشه من ايدها العيال دول اتأخرو كده ليه

 وفجأه سمعت صوت

تكسير ازاز أتخضت عشق وكلمت نفسها تاني خرجت تجري عالبلكونه عشان تشوف مين اللي بيحدف طوب لقت االزاز زي ماهو 

 والشيش واالزاز مقفولين أستغربت

على الحمام واالوضه التانية براحة ملقتش حاجة كل حاجة زي ماهي دخلت عالمطبخ  عشق..ايه ده امال ايه صوت التكسير ده اتحركت

لقت ازاز الشباك مكسور حبت تبص عالمنور الداخلي معرفتش كان اطول منها حست بخوف خرجت عالصاله عشان تكلم نور وزهره 

 تقولهم سمعت صوت حركه عالباب وكأن حد بيحاول يفتح

 

  

خوف مين ابتدت ترجع براحه لورا على االوضه عشان تجيب موبايلها تكلم نور دخلت بسرعه مسكت عشق..بصوت باين عليه ال

 الموبايل وجابت رقم نور رنت سمعت صوته معاها فالشقه عرفت ان نور سابته

 



  

اب داخلين شب 3جابت رقم زهره بسرعه وحطته على ودنها وخرجت تاني عالصاله وهي بتتصل فجأه اتفتح الباب واتفاجأت عشق ب

 عليها من المنطقه كانت دايما تشوفهم وهي راجعه متأخر من الشغل اعدين على ناصيه الشارع

 نزلت التليفون من ودنها بصدمه

 عشق..انتو عايزين ايه وازاي تدخلو هنا

 فاللحظه دي رن تليفون زهره

 زهره لنور دي عشق بتتصل

 نور ردي قوليلها نازلين

 خالص اهو زهره..ايوه ياقلبي نازليين

 ظهر على زهره مالمح التخشب اول ماسمعت صريخ عشق

 عشق..ابعد عني ياحيوااان

 عشق.نوور زهرره

الشاب فتح المطوه وحطها في جمبها وهو مكتفها وحاطط ضهرها ليه وايده التانيه على بوئها لوصوتك طلع هتموتي خلينا نقضي يوم 

 رزها في قلبك مفهومحلو كده بهدوء وهنسيبك وننزل وإال المطوه دي هغ

 عشق..وهي دموعها نازله هزت دماغها بسرعه.

 نور...في ايه يازهره

 زهره..نور حد دخل على عشق الشقه

 نور..ايه بتقولي ايه جريت نور وزهره ووراهم جارتهم ساميه نزلو بسرعه دور

 ره يراقب السلموحسو بصوت بصت نور براحه ورجعت لورا بسرعه لما لمحت واحد منهم واقف على الباب ب

 نور.حطت ايدها على بوء

 زهره ورجعو كذا خطوه لفوق

 نور..حد واقف

 زهره..طب هنعمل ايه

 نور..هكلم نوح بسرعه ايه ده تليفوني فالشقه

 زهره..استني انا هكلم ادم

 رجعو تاني بسرعه وقفو ادام شقه جارتهم

ه اللي كان ليل وادم ونوح خرجو من اسانسير الشركه ورايحين جابت زهره رقم ادم وهي ايدها بتترعش اتصلت عليه في نفس اللحظ

 على عربياتهم رن تليفون ادم



 ادم..غريبه دي زهره.

 نوح..والعه

 ادم..اتلهي غريبه انها تتصل في وقت زي ده

 ليل..طب ماترد ال يكون في حاجه

 ادم..الو فلحظه مالمحه اتغيرت لما سمع صوت زهره اللي بيعيط بهستريا

 ره في ايه مش فاهم حاجه اتكلمي من غير عياطادم..زه

 نوح..في ايه

 ليل..بقلق في ايه يا ادم

زهره..ادم في حد دخل الشقه وعشق جوه لوحدها وسمعاها بتصرخ لما جيت انزل انا ونور لقينا واحد واقف بره بيراقب السلم وانا 

 معرفش مين معاها وايه اللي بيحصل

 ادم..انتو فين

 ارة نورزهره..احنا عند ج

 ادم..خليكو مكانكم متحاولوش تنزلو احنا جايين حاال

 قفل معاها

 ليل..بقلق في ايه يا ادم

 ادم..بسرعه مفيش وقت في حد اتهجم على شقه حاج محمد وعشق لوحدها جوه

 ليل..بفزع بتقول ايه يال بسرعه

 خرج..ليل طاير ونوح وادم وراه

 ليل..وهو بيتكلم فالموبايل مع رجالته

 من رجالته ايوه ياليل باشاواحد 

 ليل..تسيب اي حاجه في ايدك وجري على شقه حاج محمد

 الشخص طب والمشوار اللي حضرتك مبلغنا بيه

 ليل..انت لسه هتتكلم ياغبي اخلص سيب اللي في ايدك انا جاي وراك

 قفل ليل..وثواني وكل واحد فيهم كان جوه عربيته وبأقصى سرعه عندهم طاروا بالعربيات

 ق..ابعد عني ارجوك سبنيعش

 .اسيبك ايه يخربيتك ده انتي طلقه1الشباب 

 مليش فيه انا اللي هبدا االول2شاب 



 رد عليه االول ال البدايه دايما عندي وال ناوي اخسرك

 خالص ياعم ابدأ 2الشاب

 فتح الباب اللي كان مواربه انتو ناسيني خالص على فكره3الشاب 

قى عشان السهره شكلها هتحلو مسك عشق من ايدها وسط زهولها وبيحاول يشدها ابتدت عشق جسمها ال ياعم منقدرش بس يال ب1شاب

 يتلج ويتخشب

 يال يا حلوه1الشاب

 عشق..سيبني بقولك

 ابتدا الشاب..يقرب منها ويحاول يحاصرها اكتر

 ضته من ايدهفاللحظه دي فقدت عشق السيطره على نفسها وفضلت تصرخ بكل قوتها وهو يحاول يكتم صوتها ع

 اااه ايدي يا بنت الكلب وضربها بالقلم بقوه لدرجه ان شفايفها اتفتحت1الشاب..

 عشق..وهي بتصرخ لو اخر يوم في عمري مش هتلمسني

مسكها من شعرها..ورماها عاالرض طب انا كنت ناوي اكرمك ومتعبكيش واحطك عالسرير بس انتي اخرك عاالرض وحدفها بكل قوته 

راسها في حرف الكرسي بقوه واتفتحت صرخت عشق وحست انها خالص كل قوتها بتنهار حست انها هتفقد الوعي عاالرض اتخبطت 

 لكن كانت مصره انها تتحامل على نفسها وتتماسك عشان متفقدش أغلى حاجه عندها

 انقض عليها الشاب يحاول شويه يكتم بوئها وشويه يحاول يأيد حركتها

 

  

 مايوه قلعهولها بالعافيه لدرجه انه اتقطع مسك الروب اللي فوق الكاش

 

  

 حاول يشيل الفستان وسط صراخ عشق ومحاوالتها فالدفاع عن نفسها

 وكأن العالم كله من حواليها فجأه بقي أصم ومش سامع صراخها

وقافل اي مكان يدخل ولسوء حظها فعال مكنش حد سامع حاجه المطر شغال والرعد والبرق شغالين وكل واحد اعد في بيته قافل عليه 

منه البرد والن البيوت القديمه كانت بتتميز بالمداخل الكبيره وحوائطها كانت كبيره كان محدش سامعها ولوال زهره فتحت الخط وسمعت 

 صراخها مكنتش حست بيها هي كمان فضل الشاب يضرب فيها وهي تعافر معاه والخر نفس متماسكه عشان متفقدش وعيها

 مسكها معايا بدل ما انت اعد تتفرجالشاب بغضب مات

قرب منها الشاب التاني وحاول يمسك ايدها عشان يشل حركتها بأيد واحده والتانيه على بوئها لدرجة انها اقسمت بداخلها ان روحها 

 بتطلع ادام عينيها

ها برجليها عشان تبعده عضت حاول الشاب التاني انه يقرب منها ويفقدها اعز ما تملك لكن عشق مستسلمتش فضلت تضرب بكل قوت



 التاني من ايده جامد ومن قوة العضه ساب ايدها بسرعه ومسك ايده وهو بيتألم والدم نازل منها

 حاولت عشق..تقوم وتضرب فيه بايدها ورجليها كانت خالص جالها حاله من االنهيار

 وفضلت تصرخ بكل قوتها وصل صوتها لزهره ونور

 زهره..بعياط دي بتصرخ

 انا مش قادره هما اتأخرو كده ليهنور..ال

 جارتهم..لطفك يارب احميها انا هبلغ البوليس

 نور..استني بس هما جايين حاال

 زهره..سابتهم ودخلت جري على شقة جارتهم دخلت عالمطبخ فتحت االدراج زي المجنونه طلعت سكينه وخرجت بسرعه

 نور..أستني رايحه فين

 حدما يجو يكونو قتلوها وال اغتصبوها انا هروح واللي يحصل يحصلزهره..دي عشق يانور وانا مش هقف ل

 نور..نزلت وراها استني انا جايه معاكي

 نزلت زهره وهي من جواها مرعوب وبتترعش لكن كانت عايزه تنقذ عشق حتى لو اخر يوم في عمرها

 انه هو كمان دخل نزلت..ادام الباب كانت شايفه شعاع نور بسيط واللي كان واقف مش موجود بره عرفت

 

  

قربت من الباب وفتحته بايدها براحه واتصعقت من المنظر عشق فاالرض بين الصاله واوضتها شاب فوقيها بيحاول يقلعها والتاني 

 بيحاول يساعد صاحبه عشان يغتصبها

 اما التالت مخدتش بالها منه كان فالمطبخ بيغسل ايده من الدم بسبب عضة عشق ليه

 بها ياحيوان ابعد عنها وإال السكينه دي هدبها في قلبكزهره..بصراخ سي

 الشاب..استني بس

زهره..بصراخ بقولك ابعد عنهاااا وفضلت تقرب وهي حاطه السكينه ادامها وهما بيحاولو يقفو عشان يثبتوها ونور وراها لكن مكنوش 

مطوه ادام صدرها قفل الباب بسرعه سيبي السكينه واخدين بالهم من اللي جه من وراهم ومسك نور اللي اطلقت صرخه عاليه وحط ال

 اللي في ايدك دي ياشاطره بدل ما اطلع قلبها ادامك سيبيي

 زهره..مش هسيب وسيبها بقولك انا ياقاتل يامقتول انهرده

 والول مره زهره كانت تبان بالقوه دي رغم الخوف اللي جواها لكن الول مره كانت تظهر عكس اللي جواها

ضغط المواقف اللي حوالينا بيظهر شخص اخر احنا نفسنا منعرفهوش اوقات موقف صعب نمر بيه يظهر المارد اللي جواك  اوقات كتير

 مهما كنت شخص طيب

قرب..منها الشاب التاني اللي كان بيساعد صاحبه وهي مش واخده بالها حاول يمسك منها السكينه وهي تعافر معاه ومش راضيه تسيبها 



 ابدا

 يوقع السكينه وفضل يضربها بالقلم وهي تضربهالشاب قدر 

بنات اعز حاجه 3وحوش بيحاولو يسلبو من 3اما التالت اللي ماسك نور فامسكها هو كمان وحاول يعتدي عليها وبقى المكان عباره..عن 

 عندهم

ها يمر ادام عنييها رغم ضربها عشق..مفقدتش عمرها ايمانها باهلل بس فاللحظه دي كانت عشق ابتدت تنهار حقيقي وابتدا شريط حيات

فالشاب وعدم استسالمها لكن شريط حياتها االسود كان بيمر ادامها من تعذيبها فالملجأ للكالم اللي كانت بتتعرضله مكنش في جمله في 

 دماغها بتترد غير

 انتي بنت حرام

 انتي بنت حرام

 انتي بنت حرام

 بيحاول يعتدي على زهره واخيرا فاقت عشق على صرخه الشاب التاني اللي كان

 زهره بتضحك زي المجنونه قتلته قتلته

 قام الشاب وهو ماسك السكينه اللي اتغرزت في بطنه

الشاب اللي كان ماسك نور يابنت الكلب قتلتيه وقبل ما يكمل جملته كانت سحبت زهره السكينه من بطنه وصرخت بكل قوتها وهقتلكم 

 انتو كمان ابعدو عنهم

 هول من اللي فقدت السيطره على نفسهاوقف الشباب بز

 لكن اللي كان مع عشق مش راضي يستسلم

 زهره..بصراااخ ابعدو بقولكم

 وقبل ما يرد عليها الشباب كان الكل سمع ركله للباب هشمته بتعلن عن وصول الحمايه واالمان

 دخل رجالة ليل اللي وصلو تحديدا في نفس وصول ليل وادم ونوح

 من وراهم ليل اللي هيبته لوحدها ترعب اي حد دخلو الرجالة وظهر

 وفاللحظه دي الشباب حسو انهم خالص ميتين وسيطر عليهم شعور الرعب

اما البنات حالهم مكنش يقل حاجه عن حال الشباب لكن كان شعورهم مختلف احساس باالمان ولكن الصدمه الحقيقية كانت على ليل ونوح 

 بناتوأدم من المنظر اللي شافو عليه ال

وفنفس لحظه دخولهم قام الشاب من فوق عشق قامت عشق بسرعه وعالمات الرعب باينه عليها وشها ابيض الدم خارج من كل مكان 

 دموعها مش بتقف رعشه في جسمها وكأن في جهاز داخل جسمها بيكرهبها

 

  

 ليل..كان الول مره يشوفها من غير حجاب كانت حوريه من الجنه



 ضحك ومفيش غير جمله واحده بتقولها بهيستريا قتلته انا قتلته انا قتلتهزهره كانت بتعيط وت

 نور كانت هدومها مقطعه

 اما ليل فا كان عقله في عالم تاني

 وعقله مبيرددش غير جمله واحده جمله كانت السبب في تحويل شخصيته وهي اللي حولته فالموقف اللي شافه ده لوحش

 ليل انا مش بنت

 ليل انا مش بنت

واني وليل كان اتحول لوحش حقيقي ومسك الشباب قتلهم وادم ونوح ساعدوه وخلو الشباب مفيهمش حته سليمه حتى اللي اضرب ث

 بالسكينه

 وقعوا الشباب في ايدهم مغَم عليهم

لنور ال ليل..لرجالته وهو بيتنفس بسرعه ونظرته مخيفه وصوته يرعب خدوهم عالمخزن مش عايز حد يلمحهم مفيش حد فيهم يشوف ا

 اكل وال شرب لحد ما اجيلهم وبكل قوته مفهوووم

 رجالة ليل مفهوم يا ليل باشا شالوهم رجالته وخرجو بيهم بره الشقه

 ليل..للبنات اهدو اهدو خالص اعتبرو مفيش حاجه حصلت

 كانو البنات واقفين جمب بعض هدومهم متقطعه دموعهم مبتقفش

 نوح..بغضب لمسو واحده فيكم

 هز دماغها بهيستريا وعياط قرب منها نوح اخدها في حضنه مسكت نور في ضهره بكل قوتها وانهارتنور..فضلت ت

 اما زهره مكنتش بتقول غير انا قتلته قرب منها ادم رجعت لورا بخوف وهي ماسكه عشق

 ادم..زهره انتو كويسين خالص متخافيش

 زهره..فاقت شويه وانهارت انا قتلته يا ادم كانو هيغتصبونا

 دم..ششش خالص كل حاجه خلصت متخافيش وقرب منها خدها في حضنه وفضل يطبطب عليهاا

اما عشق فا كانت صاحيه لكن مش في وعيها عنيها مبرقه دموعها مش بتقف وساكته تماما وماسكه جسمها بايدها وبتترعش كان شكلها 

 يشبه االموات

 ليل..عشق انتي كويسه

 عشق..بتتنفس بسرعه ومش بترد

 ها ليل يهزها لكن مكنش في استجابهقرب من

 ليل..عشق انتي كويسه متخافيش

وابتدا ليل يضربها على وشها براحه عشان ترجع من صدمتها واخيرا رفعت عينها عشق لليل وهمست بصوت واطي متسبنيش ووقعت 

 فاقده وعيها بين ايد ليل اللي ايده كانت اسرع وشالها بين ايده



 ونورزهره..عششق جريت عليها هي 

 نور..بعياط عشق والنبي فوقي

 حطها ليل على الكنبه بسرعه

 ليل..باصص عليها وعلى جسمها اللي ظاهر وهي نايمه حس بغيره من جواه لمجرد وقفة نوح وادم ادامها

 ليل..بصوت قوي جبولها حاجه نغطيها من جوه بسرعه

يلبسهولها وسابو شعرها اللي نازل بلونه اللي يخطف وملمسه  دخلت نور بسرعه جابتلها االسدال بتاعها حاول ليل بمساعده البنات

 الحرير

 رفع ليل الطرحه عليها

 زهره..جابت برفيوم عشان تفوقها خده منها ليل وابتدا يرش في ايده ويشممها

ثواني لحد ما زهره ونور مش مبطليين عياط وبعد كذا محاوله اخيرا استجابت عشق فتحت عينها براحه وتقفلها وترجع تفتحها خدت 

 ابتدت تركز واول ما شافتهم كلهم حواليها افتكرت كل اللي حصل وقامت بسرعه وهي بتحاول تخبي جسمها برعب

 ليل..عشق اهدي انتي كويسه

 عشق..ابتدت دموعها تنزل وانهارت وانهاروا معاها البنات

ف من رد فعلها لكن قرب وشدها لحضنه واتصدم لما لقى ليل..كان اعد ادامها على ركبته حاول يقرب منها وياخدها في حضنه كان خاي

 عشق استجابت واترمت في حضنه شدد ليل من احتضانه ليها عشان يطمنها

 وبعد ثواني بعدت عشق سابها ليل براحتها فاللحظه دي سمعو صوت عالباب

 جارتهم ساميه اتفضل ياباشا

 ليل قام وقف دخل الظابط ومعاه رجالته

 رالظابط..مساء الخي

 ليل..بجديه مساء النور

 الظابط جالنا بالغ من الحاجه بتقول ان في حد اتهجم على الشقه هنا وفي بنات لوحدهم

ادم ونوح والبنات بصو لليل زهره كانت مرعوبه ومن غير ما تحس مسكت في ايد ادم برعب مد ادم ايده مسك ايدها بين كفه وهزلها 

 دماغه براحه انها متتكلمش

 احه ادخلي البسي حاجهنوح..لنور بر

 نور..حاضر

 خدت نور زهره ودخلو لبسو ورجعو

 شباب دخلو عليهم بس لحقناهم فالوقت المناسب 3ليل..بثبات ايوه حصل 

 الظابط طيب وفين الشباب



 ليل..قبل مانوصل واحد فيهم بلغهم ولالسف جريو مقدرناش نمسك حد فيهم وال حتى نشوفهم

 الظابط..حضراتكم مين

 ليل السيوفي صاحب مجموعه شركات السيوفي للحديد والصلب وده نوح السيوفي اخويا وادم ابن خالتنا ليل..انا

 الظابط..باستغراب ليل باشا السيوفي بجد

 ليل...اكيد مش بهزر ياحضرت الظابط

 الظابط..المقصدش ياباشا بس مستغرب وجود حضراتكم فالمكان هنا

كان شغال معايا ولالسف اتوفي من فتره بسيطه واللي بينا مش مجرد صاحب شركه وموظف  ليل..االنسه نور تبقي بنت الراجل اللي

 الراجل ده عشره عمر شغال معانا من سنين وانا دايما بشوف طلباتهم والبنات معاهم تليفوناتنا ولما حصل كده اتصلو علينا

 الظابط..طيب احنا محتاجين البنات معانا عشان نفتح محضر

 م زي ما حضرتك شايف دول بنات واعدين لوحدهم وبيتهيألي الشوشره مش حلوه عشانهمليل..ملوش لزو

 الظابط..طيب مش نسألهم يا ليل باشا يمكن يحبو يثبتو حاله ونرجعلهم حقهم

 ليل..طبعا

 الظابط..لعشق انتي نور

 عشق..ال انا عشق قريبتها

 الظابط..تقدري تقوليلي اللي حصل

 نور عشان تسأل لو حد فينا يعرف يدي حقن عشان كانت تعبانهعشق..الحاجه ساميه اتصلت ب

 ونور قالتلها ان زهره بتعرف وهتطلعلها ولما قفلت زهره اتحرجت تطلع لوحدها فا نور طلعت معاها وانا كنت لوحدي

قينا باب البلكونه وبعدها بشويه سمعت صوت تكسير ازاز ودي مكنتش اول مره امبارح حصل نفس الموقف ولما سمعنا الصوت خرجنا ل

اتكسر وبعدها بثواني اتحدف طوبه تانيه كسرت االزاز كله لما بصينا ملقيناش حد قفلنا الشيش كويس وقولنا اكيد طفل بيلعب او حد 

حدفها وجري وانهرده جبت واحد ركبه وقبل ما يدخلو عليا سمعت صوت تكسير تاني جريت اشوف مين اللي بيحدف لقيت الباب زي ما 

الزاز مش مكسور لفيت الشقه كلها لقيت المطبخ هو اللي مكسور ومقدرتش اشوف مين الن الشباك عالي خرجت عشان اكلم زهره هو وا

ونور ينزلو يشوفو سمعت صوت حركه عالباب وكأن حد بيفتح الباب جريت اجيب رقم نور لقيت الموبايل هي سيباه هنا اتصلت بزهره 

التالته ظهرو ادامي دخلو اتنين وواحد منهم فضل واقف يراقب السلم وهو ماسك الباب قربو مني وقبل ما ترد لقيت الباب بيتفتح و

 وحاولو يي سكتت عشق فاللحظه دي من االحراج

 الظابط..وبعدين

 عشق..شكلهم كانوا شاربين حاجه وحاولو يعني انهم

 الظابط..عشان ميحسسهاش بالتوتر..تمام فاهمك

حاولت زهره تهددو هي ونور ولالسف مسكوهم وبعدها بشويه جه مستر ليل ومعاه مستر ادم ومستر  عشق...بعدها زهره ونور نزلو

 نوح بس قبل ما يدخلو كانو سابونا وجريوا على فوق طلعو وراهم ملقوش حد ليل بصلها باعجاب انها اكدت على كالمه

 الظابط..طيب انتو تعرفوهم



 عشق..انا تقريبا شوفتهم فالحته هنا كذا مره

 نور..وانا كمان اعرفهم بيقفوا دايما عالشارع

 الظابط..طيب تحبو تعملو بالغ

 عشق..بتسرع ال حضرتك بالش احنا زي مامستر ليل قالك اعدين لوحدنا من بعد ما والد نور اتوفى ومش عايزين حد يعرف حاجه

 الظابط..عموما ده رقمي وطلع كارت لو حبيتو اي وقت تقدمو بالغ انا تحت امركم

 ليل..شكرا يا حضرت الظابط

 الظابط..العفو يا ليل باشا مبسوط اني شوفت حضراتكم واي وقت تحبو تقدمو بالغ انا تحت امركم

 ليل..بأبتسامه شكرا

 الظابط..بعد اذنكم

 مشي الظابط

 الست ساميه..معلش جيت متأخر بس لما شوفت الشباب هللا يحميهم جم اطمنت واستنيت الظابط

 لزوم تبلغينور..مكنش ليه 

 الست ساميه..ازاي يابنتي عشان ياخدو جزاتهم بس صحيح انا كنت واقفه مستنيه الظابط مشوفتش حد جري

 ليل..بحزم الطلعو اكيد مخدتيش بالك

 الست ساميه بطيبه يمكن يا ابني اصلي كنت شويه اقف عالباب وشويه اروح بسرعه ابص عالشرطه من البلكونه

 حاجه تعبناكي اتفضلي انتي عشان نسيب البنات ترتاح ليل..عموما شكرا ليكي يا

 الست ساميه..باستغراب من طريقته حاضر..مش عايزين حاجه يا بنات

 نور..شكرا لحضرتك يا طنط تعبناكي

 ساميه تعبك راحه يابنتي بعد اذنكم

 خرجت وقفل ليل وراها الباب وبصلهم وهما كلهم واقفين في صمت

 ليه مقولتش للظابطلكن ادم قطع الصمت ده انت 

 ليل..اقوله اني خدتهم عشان همحيهم من على وش الدنيا وبعدين الزم اتأكد االول بنفسي العيال دي تبع مين

 نوح..ما البنات بيقولو انهم بيشفوهم فالشارع

 ليل..ولو مايمكن الزباله التانيين متفقين معاهم

 نور...مين دول تقصد ايه ومين اللي متفقين مع حد

 قاطعتها وكملت كالمها بخوف انت هتعمل فيهم ايه اوعي تعمل فيهم حاجه انت الزم تسلمهمعشق..



 ليل..بغضب نعممم ايه صعبانين عليكي

 عشق..ال بس دي مش طريقه ممكن تسلمهم وياخدو جزائهم

ش شايفه عمل فيكو ايه وال ليل...ليل السيوفي بيعاقب بنفسه وكمل بصوت عالي وغاضب وبعدين انتي ازاي اصال تدافعي عنهم انتي م

 كان عاجبك منظرك وانتي واقفه هدومك مقطعه

 عشق..بعيون فيها دموع ليل من فضلك

ليل...من فضلي ايه انتي عارفه لو مكنتيش لحقتي تتصلي بزهره كانو عملو فيكي ايه طب لو كانت زهره مكلمتش ادم ومعرفتش 

 ملو فيكو ايه انتو التالتهتتصرف ونزلت على طول تلحقك من غير ما تتصل كانو ع

 وكمل بصوت عالي وبعدين انتو ازاي انتو التالته يحصل كده فاالزاز امبارح ومتبلغوش حد فينا

 نور..بصوت مرعوب احنا قولنا حد بيلعب ويمك

والدنيا تحت قاطعها ليل بصوته الجهوري انتو اعدين لوحدكم من غير راجل معرفش انا حاجه اسمها يمكن وقت متأخر ويتحدف حاجه 

 مفيهاش مخلوق وتقولي يمكن عيل

 نوح..ليل اهدى بس

 ليل..اهدى انت مش شايف االستفزاز

 وتقولك متعملش فيهم حاجه وسلمهم مجنونه انتي

 عشق..بغضب من فضلك اتكلم بطريقه احسن من دي انت مبتكلمش حد من الشارع

 ر من شدة الغضبليل..بغضب بالغ والول مره يشوفو ليل وهو متحول خانه التعبي

 ليل..امال انتي منين يا ماما !!!!

 صدمة لجمت الجميع وكأن ليل جاب ميه ساقعه ونزلها على دماغ زهره وعشق باالخص

 زهره..نزلت دموعها

 اما عشق..فاوقفت مصدومة من كلمته ودموعها متحجره في عنييها لكن رفضت نزولها

 ادم..ليلللل

 نوح..ليل ممكن تهدا بقى

 من زهره وعشق مسكتهم من ايدهم جامدقربت نور 

استوعب ليل الكالم اللي خرج منه في لحظة غضب فضل يدور حواليين نفسه وهو بيمرر ايده على راسه بسرعه ووقف كان بيبص على 

 عشق بطرف عينه يشوف رد فعلها فضلت عشق بصاله كتير من غير كالم واخيرا نطقت بابتسامه هاديه لكن بتحمل وجع كبير

..يمكن نكون اترمينا فالشارع لكن احنا مش تربية شوارع يا استاذ ليل يمكن نكون اتربينا في دار ايتام وشوفنا فيه ايام محدش عشق

يستحمل انه يعيشها ولو غيرنا اتحط في نفس ظروفنا دي كان اتخلق جواه بني ادم تاني خالص بني ادم ال يصلح انه يعيش مع بني ادمين 

ر حقد وغل وقسوه وكره وحاجات كتير وحشه بس احنا مطلعناش كده ده عشان كنا قريبين من ربنا وعشان ربنا بني ادم مش شايل غي

كان قريب مننا اوي بس انت معذور انت زيك زي غيرك شايف ان اللي اتربى في دار ايتام والد شوارع بس دي مش حقيقة احنا مش 

 والد شوارع ياليل باشا



فعلها وكالمها الهادي قتله وكان نفسه يقتل نفسه عشان الكالم اللي طلع منه سكت ثواني وهو باصصلها  ليل..كان سامعها بزهول ورد

 لكن كمل بجمود

 ليل..ادامكم ربع ساعه بس تكونو لميتو اي حاجه تخصكم فالبيت وحاجة تمارا كمان عشان هنمشي من هنا حاال

 نور..بدموع بس انا مش هسيب بيت بابا

 وور اللي قولته يتنفذ وحاالليل..بصوت عالي ن

 نور..حست برعب ورجفه من صوته مسكها نوح من ايدها

نوح..ليل براحه شويه وبص لنور نور. بيتك هيفضل موجود هتقفليه بس مش هينفع تعيشو فيه انتو هنا مش في امان خالص صدقيني في 

 نثبت كل ده الزم تسمعي الكالم ممكنحاجات كتير انتو متعرفوهاش بتحصل اكيد هيجي يوم ونعرفهالكم بس لحد ما

 نور..دموعها مش بتقف

 نوح..يال يانور جهزوا حاجتكم عشان خاطري الزم نروح مكان تكونو فيه تحت عنينا اكتر وهتكونو فيه فأمان

 تمام

 هزت نور راسها بضعف

 نوح..بابتسامه يال جهزي شنطتك

 مشيت نور براحه على اوضتها

 رادم..يال يازهره روحي مع نو

 بصت زهره لعشق اللي كانت واقفه زي ماهي باصه لليل

 زهره..بس

 ادم..يال يازهره اسمعي الكالم احنا مش اتفقنا نكون اصحاب وانك هتثقي فيا يال روحي مع نور وحضري حاجتك وحاجة تمارا

 زهره..هزت راسها براحه ومشيت ورا نور

 ليل..لعشق انتي واقفه كده ليه يال بسرعه

 رايحه في اي مكانعشق..انا مش 

 ليل..عشق بالش تختبري صبري عشان انتي اللي هتخسري

عشق..مش هخسر أد اللي خسرته واصال معنديش حاجه اخسرها مش هاجي معاك في مكان انت يمكن يكون من حقك تمشي كالمك على 

 نور عشان عالقتك بوالدها لكن انا ال

 غصب عنكمليل.انا همشي كالمي عليكم انتو االربعه وهتسمعوه 

 عشق..انت مش واصي عليا

 ليل..بغضب من اللي واقفه ترد عليه واللي عمرها ما حصلت أن حد يقف ادام ليل السيوفي

 ليل.. ال واصي عليكي يا عشق وهتنفذي كالمي بالحرف



قولت بنت شوارع عشق..ال قولتلك مش واصي ال انت وال غيرك انا مليش واصي انا مليش اهل مليش عيله مليش حد انا زي ماانت 

 يعني مليش كبير غير ربنا انت فااهم

 ادم..عشق براحه اهدي

 نوح..عشق عشان خاطري

 ليل..قرب منها ومسك دراعها بعنف خالها اتألمت اللي قولته حاال هيتنفذ وإال قسما باهلل الهشيلك غصب عنك حاال وامشي بيكي

 ادم..ليل سيب ايدها

 ه اللي يرعبعشق حست برهبه من قربه ونظرته وصوت

 ليل..حاال تكوني جاهزه مفهووم

 ادم..يال عشق يال بعد اذنك

 شدت عشق ايدها من ايد ليل

 ودخلت بسرعه على االوضه

 وابتدو البنات يجهزو حاجتهم في صمت وبعد مده بسيطه خرجو

 نوح..خلصتو

 نور..ايوه

 ادم..اتأكدتو ان مفيش حاجه نقصاكم او ناقصه تمارا

 زهره..ال كله تمام

 ليل..انتو التالته تعملو حسابكم وكمل بصوت عالي ومش عاااايز نقاش من بكره هتنزلو تشتغلو في

 مجموعه السيوفي

 عشق..ايه هتشغلنا غصب ياليل باشا

 ليل..وهو مش باصصلها احسبيها زي ما تحسبيها بس اللي بقوله هيتنفذ

 نوح..وهو بيبصلها برجاء انها تسكت

 كتك بدل ماكانت فيها واحده من الشارع هيبقو تالتهعشق..ومش خايف على سمعت شر

 ليل..وهو بيبصلها بعيون زي الصقر عشق قولتلك متختبريش صبري اللي قولته هينفذ

 عشق..بس انا مش هقدر اسيب الدكتور كده مره واحده

 ليل..ليه ياعني وايه المشكله هنروح نستأذن من حتت دكتور عشان تسيبي شغلك

 عاالقل ده دكتور وليه اسمه وابن ناس زي حضرتك مش ابن شارع زيي عشق..وايه المشكله

 ادم..عشان يهدي الخالف سبيها دي عليا ياعشق انا هظبط كل حاجه



 ليل..فضل يبصلها

 نوح..يال ياجماعه بقى مسك شنطة نور

 وادم..مسك شنطة زهره وتمارا

 نزلو...ونزلت عشق وراهم مسك ليل منها الشنطه

 زل بيهاعشق..انا هقدر ان

 ليل..عشق سيبي الشنطه وانزلي

 سابتها عشق ونزلت ادامهم

 قفل نوح الباب ونزلو كلهم مع بعض

 ركبت نور مع نوح وزهره مع ادم

 فضلت عشق واقفه وقبل ما تعترض على ركوبها معاه كان فتح ليل الباب ودخلها جوه العربيه وثواني وانطلقو بالعربيه

لشباك ودموعها نازله في صمت وليل كل شويه يلمحها بطرف عينه مش عارف يقول ايه او فضلت عشق طول الطريق باصه من ا

 يعتذر ازاي بعد جرحه ليها

 اما عند جاسر وتمارا كان الوضع مختلف

 رجع جاسر وميرنا عالتربيزه بعد ما خلصو رقصتهم مع بعض اعدو معاهم وفضلو يتكلمو

 ضل يولع سيجاره ويخلصها يولع غيرها ورجليه مش مبطله هزجاسر..كان باين هادي لكن من جواه غضب كبير ف

 اما تمارا فاكانت متقلش غضب عنه ولكن كان جواها رهبه وخوف من منظره اللي ميبشرش بخير ابدا

 هادي..وانتي بقى بتدرسي ايه يا انسه ميرنا

 ميرنا..بابتسامه شقيه بدرس ال بدرس ايه انا مخلصه تجارة اعمال بقالي سنه

 .معقول بس شكلك صغيرهادي.

 ميرنا.. بجد

 هادي..اه وهللا انا قولت بالكتير انتي لسه في اولر جامعة

 ميرنا..ال وهللا مخلصة بقالي سنه

 هادي..طيب انتي ليه عايشة بره

اخر سنه طولت ميرنا ال مش عايشة بره انا اه اعدت كذا سنه في انجلترا بس بروح وباجي فالسنه كذا مره دي خامس سنه ليا هناك يمكن 

 وتقريبا منزلتش اجازة خالص

 بس عشان كنت خالص اخر سنه وتخرج بقى وكده فاقولت اخدها جد ومضيعش وقت في السفر

 هادي..ناوية تسافري تاني



 ميرنا..انا بروح وبرجع بس المرادي ناوية اسافر فاالجازات

 هادي..اجازات ايه لما انتي خلصتي دراسه

 هنا بقى..وفي اجازات شغلي هروح انجلترا ميرنا..ما انا نويت اشتغل

 هادي..اه فهمت ناويه بقى تشتغلي ايه يعني مجهزه حاجة في دماغك

 ميرنا..وهللا لسه مش عارفه بس اكيد هأعد على قلب جاسر وبصت لجاسر بابتسامة شقية وغمزتله

 ابتسم جاسر رغما عنه على شقاوة ميرنا

 ستي لو لسه بتفكري انا كمان موجود..القرى السياحيه دي كلها مستنياكيهادي..يا بختك يا جاسر باشا عموما يا 

 جاسر..ال يا هادي باشا ميرنا معايا انا ماصدقت انها نزلت

 هادي..بقى كده يا جاسر باشا ماشي يا سيدي بس بردو انا موجود

 ميرنا..ايوه بقى شكلها هتحلو ورجال االعمال بيتخانقوا عليا

 شقاوتها وكالمهاضحك..هادي وجاسر على 

 الحظت ميرنا سكوت تمارا وشرودها

 ميرنا..وانتي بقى يا تمارا بتدرسي ايه

 تمارا..انا في تجارة القاهرة

 ميرنا..في سنه كام

 تمارا..في تالته

 ميرنا..ايه ده هللا اول مره اقابل حد اصغر مني

 جاسر..وهو بيبصلها باستغراب ومالك فرحانة كده ليه

هم دايما الناس بتفكر اني صغيرة وكمان دايما انا اصغر واحده في اللي بصاحبهم انت مش فاهم دي معاناها اني ميرنا..اصلك مش فا

 اكون دايما صغيره كده بيستعيلوني

 هادي..بس حاجه حلوه انك تباني اصغر من سنك

 ميرنا..مش دايما وهللا اسألني انا

 على فكره لو اشتغلت معاكم الزم نبقى اصحاب

 بعاتمارا..ط

 ميرنا..اصلك مش فاهمه يعني ايه واحده تشتغل مع اربع رجاله وايه مبيهزروش وانا زي مانتي شايفه عيله واكيد مش هيرحموني

 ضحكت..تمارا غصب عنها على طريقة ميرنا المرحه

 جاسر..اكيد هتتعلقي



 ميرنا..ال خالص هيبقى ليا ضهر وانا وتمارا هنتفق عليكم

 اتعلق معاكيتمارا..بالش تمارا احسن 

 ميرنا..ال اجمدي كده احنا بنات اه بس جامدين اوي

 هادي..انتي مشكله

 جاسر..انتي مطوله هنا

 ميرنا..ال مطوله ايه انا ماشيه بعد بكره وانتو

 جاسر..احتمال كبير بكره بليل عشان في شغل كتير متعطل

 ميرنا..خالص لو كده هشوفكم بكره بقى قبل ما تمشو

 جاسر..تمام

 ..هقوم انا بقى عشان صحابي اكيد هيولعوا فيا من ساعة ما شوفتكم وانا اعده معاكم ومطنشاهم واطيه اوي اناميرنا

 جاسر..كويس انك عارفه

 ميرنا..لهادي مبسوطه اني أتعرفت على حضرتك

 هادي..انا اكتر بس من غير حضرتك دي

 ميرنا..ماشي يا هادي

 اب انا مبسوطه اني شوفتكميرنا..هشوفك بكره يا تمارا والزم نبقى صح

 تمارا..ان شاء هللا انا مبسوطه اكتر

 ميرنا..باي ياجاسر

 جاسر..باي ياميرنا

 هادي..دمها خفيف اوي

 جاسر..ميرنا دي مشكله وكمل لتمارا يال

 هادي..ما لسه بدري

 جاسر..عشان نقدر نصحى بدري للشغل

 هادي..تمام خالص يارب تكونو اتبسطتوا

 اهادي عالعزومه الحلوه ديجاسر..اكيد وشكرا ي

 هادي..العفو على ايه مش مقامك ياجاسر تصبح على خير

 جاسر..وانت من اهله



 هادي..تصبحي على خير ياتمارا

 تمارا..وانت من اهل الخير

 مشيو وكان جاسر هيولع كمان بيندهلها بأسمها خالص بقو صحاب

تبعد عنيها عن جاسر خالص وقف االسنسير واول ما نزلو منه اتصلت ركبو االسنسير مع بعض تمارا كانت بتحاول على اد ما تقدر 

 هايدي على جاسر

 جاسر..الوو

 هايدي..ايوه ياحبيبي عامل ايه

 جاسر..بخير الحمد هلل انتي ايه اخبارك

 تمارا..الغضب كان ماليها بس بتحاول تتحكم في نفسها ومتبينلوش اي حاجه

 جاسر..وانتي كمان ياحبيبي

 امته هايدي..هترجع

 وصلو فاللحظه دي ادام الغرفه اللي تمارا نازله فيها

 تمارا..لجاسر تصبح على خير

 جاسر..شاورلها بكف ايده تستنى وقفت تمارا

 جاسر..بكره عندي شغل الصبح وهسافر على اخر النهار بأذن هللا

 هايدي..طيب مش هشوفك لما ترجع انت وحشتني اوي

 جاسر..انتي اكتر واكيد هشوفك

ا..حست بفوران بيحصل جواها ونطقت اخيرا انا داخله اديته ضهرها عشان تدخل لكن بحركة سريعة منه مسك كف اديها براحه بين تمار

 ايده

 اتخشب جسم تمارا من لمسته المفاجأه ليها

 اما جاسر فا وقف يكمل كالم بثبات وال كأنه عمل حاجه

 دي حاجه مهمه هبقى اكلمك تانيجاسر..خالص ماشي تمام عموما انا هقفل الوقت عشان عن

 هايدي..اوك ياروحي هستناك يال باي

 جاسر..باي

 هايدي..وكانت عارفه وواثقه ان تمارا معاه جاااسر

 جاسر..نعم

 هايدي..بحبك



 جاسر..عينه في عين تمارا وماسك ايدها خد نفس وكأنه بينطق بالعافيه وانا كمان

 تمارا..بتحاول بعصبيه تسحب ايدها من ايده

 كن جاسر كان مشدد على قبضته ليها جامدل

 هايدي..باي

 جاسر..باي

 قفل جاسر وبصلها في ايه

 تمارا..حضرتك اللي في ايه حضرتك اللي موقفني

 جاسر..افتحي الباب

 فتحت تمارا الباب ورجعت بصتله

 فتحت الباب وبعدين

 جاسر وال قبلين وقام مدخلها بايده لجوه دخل وراها وقفل الباب

 يه اللي حضرتك بتعمله دهتمارا..ا

 جاسر..اللي انا بعمله وال اللي انتي بتعمليه

 تمارا..وانا عملت ايه ان شاء هللا جاسر..اعده تضحكي وتهزري مع هادي..وتتكلمو

 تمارا..بابتسامه مستفزة وحضرتك مضايق ليه هو عزمنا واحنا قبلنا العزومة اكيد مش هنفضل اعدين نبص في وش بعض واحنا ساكتين

 جاسر..وانا حذرتك قبل كده وقولتلك متتكلميش معاه حصل وال ال

 تمارا..حصل بس ده في حدود الشغل واظن بقى احنا مكناش في ميتنج شغل كانت سهره عاديه

 جاسر..حتى ولو أدام قولت مفيش تعامل يبقى مفيش تعامل

 تمارا..اسفه وانا مش تحت امر حضرتك

 جاسر بصلها بصدمه

در تقولي اي حاجه خاصة بالشغل وانا هسمع كالمك فورا لكن حياتي الشخصيه واكلم مين ومكلمش مين اظن انا اللي تمارا..حضرتك تق

احددها واظن انه مش طبيعي يعني ان حضرتك تقوم ترقص وانا افضل حاطه وشي في وشه ومنتكلمش وحتى لو ده حصل اظن مش 

 طبيعي انه يكلمني ويفتح معايا كالم ومردش عليه

 ر..انتي بتكسري كالمي يا تماراجاس

 تمارا..وهللا حضرتك اللي مصمم تخليني اكسر كالمك

 جاسر..بصوت يرعب وانا كالمي مش هيتكسر يا تمارا فاااهمه

 تمارا..حست برجفه من صوته وعصبيته بس حاولت متبينش وده ليه؟



 جاسر..هو ايه اللي ليه

 تمارا..ليه حابب تتحكم فيا

 جاسر..ده مش تحكم

ارا..التحكم حضرتك بتعمل اللي على مزاجك تكلم خطيبتك تحب فيها ترقص مع قريبتك تهزر تضحك محدش بيقولك ال ليه بقى انت تم

 بتتحكم فيا اكلم مين وال مكلمش مين انا حرة على فكره

 جاسر..ال مش حرة ولو عايزة تسميها تحكم براحتك بس اللي بقوله يتسمع انتي فاهمه

وانا حرة طول مانا مش بقصر في شغلي يبقى حضرتك ملكش اي حق تتكلم معايا واظن يعني يا مستر جاسر  تمارا..المش فاهمه

حضرتك محكمتش على ميرنا قريبتك وهي معاها والد شباب اصحابهاواعده معاهم ومحكمتش على هايدي اللي هي خطيبتك وهتبقى 

 مراتك انها متأعدش مع صحابها وال ايه

 ومبقاش عارف يقولها ايه يقولها ان انتي اللي فارقه معايا انتي اللي بحبها وبغير عليها انتي اللي تهميني جاسر..اتصدم من ردها

 جاسر..انتي صح بس عاالقل دول صحابهم لكن انتي تعرفي هادي منين عشان تأعدي وتتكلمي وتحكي معاه

 تقدر تقول اننا بقينا اصحاب تمارا..باستفزاز هادي يمكن اكون مكنتش اعرفه وال في حاجه بتجمعنا بس

 جاسر..وهو بيمسكها بقوه من ايديها نعم يا اختي اصحاب وده من امته ان شاء هللا

 تمارا..اااه مستر جاسر ايدي

 جاسر..قسما باهلل ياتمارا لو حصل وشوفتك بتتكلمي معاه تاني ال هخليه اخر يوم في عمرك وعمره

 تمارا..وده بأماراة ايه

 اكتر على اديها بأماراة اني مديرك جاسر..وهو بيضغط

 تماارا..وحست انها على وشك البكاء بسبب ضغط ايده على ايدها بس حبت تكمل ومتبينلوش وجعها

 تمارا..لو شغلي مع حضرتك هيخليك تتحكم فيا فا اسفه اعتبرني مستقيله ومن الوقت انا مش هكمل معاك

بداخله ان الغضب اللي جواه منها لو فرغه فيها ال هتقع ميته من خوفها ولكن كان ليه جاسر..حس ان شياطين الدنيا بتتنطط ادامه واقسم 

 رد تاني يفرغ في شحنته دي غير العصبية

 وبحركه سريعه منه حط ايده ورا رقبتها وجذبها ليه بعنف وانقض على شفايفها وفرغ كل طاقة العصبية فيها

من عندها ومن تكسيرها لكالمه كان جواه حب وكالم كتير نفسه يقولهولها ومش كان جواه مشاعر كتير متلغبطه كان مضايق منها و

عارف كان مضايق وهو بيفتكر وهي اعده مع هادي وبتضحك وبتهزر وتتكلم كان غيران ملقاش طريقة يعبر بيها عن كل مشاعره غير 

 كده

بعده خطوه حست ان شفايفها اتعورت من عنف القبله بتاعته اما تمارا كانت بتحاول تدفعه بكل قوتها عنها لكن مكنتش قادره تحركه او ت

حست بطعم الدم حتى جاسر حس انها اتعورت ولكن مسبهاش بس اول ما حس انه ابتدا يهدا بعد ما فرغ كل عصبيته فيها ابتدا يبوسها 

اج هو وهي للنفس لمحها مغمضه برقه وحب حس ان تمارا هديت ومبقتش تقاومه واستسلمت بعد مده بعد عنها براحه لما حس انه محت

عنيها ووشها اتحول للون االحمر من كتر االحراج نزلت تمارا عينها بسرعه وهي مش قادره تقول كلمه وال حتى تبينله انها غضبانه منه 

 اكتفت بالصمت



 ي اشوف الشغلجاسر..بلهجه امر بكره الصبح تقومي تجهزي شنطتك هنسافر اخر النهار والصبح مش هتنزلي انا هنزل لوحد

خرج جاسر بسرعه من االوضه وقفل وراه اما تمارا فاكانت مش طايقه نفسها عشان استسلمت ليه كان جواها كمية غضب من نفسها 

 اكتر من الغضب اللي كان جواها ليه عشان حست للحظه انها مبسوطه

 اعدت على حرف السرير وفضلت تعيط تعيط لحد ما راحت فالنوم من كتر العياط

 ا عند البنات والشبابام

 وصل ليل اخيرا هو والشباب بعربياتهم

 ادام برج كبير وضخم في ارقي احياء القاهرة

 نزل ليل من العربيه وراح فتح شنطة العربيه خرج منها شنطه عشق ونزل ادم ونوح والبنات

 راح ليل ناحية مدخل البرج استقبله أمن البرج بفرحه

ة اللي فالدور التاسع مش عايز اي حد يطلع او ينزل عندهم عايزكم تأمنوهم كويس اي حاجه هتحصلهم ليل بجمود البنات هيأعدو فالشق

 متلوموش غير نفسكم

 االمن..متقلقش حضرتك اللي حضرتك عايزه هيتنفذ بالحرف

 ليل..تمام المهم محدش يطلع غيرنا وطبعا جاسر باشا

 االمن..حاضر يا افندم

 وراه في صمت رهيبمشي ليل ناحية االسنسير وهما 

 ركبو مع بعض واخيرا وصلو للدور اللي فيه الشقه

 وقف ليل ادام الباب فتح بالمفتاح ودخل وهما واقفين زي ما هما شغل ليل االنوار

 ليل.ادخلو

 ادم..يال يازهره اتفضلي

 نوح.ادخلي يانور

 دخلو مع بعض لكن فضلت عشق واقفه ادام الباب

 ليل..فضل باصص عليها من بعيد

 لمحته عشق فدخلت من سكات عشان متديلوش الفرصه انه يتكلم

 وقفوا البنات يبصو على المكان بانبهااار

 يال الدور كله كان شقه واحده كانت واسعة بطريقة تصدم ليل كان عاملها ليهڤمكنتش مجرد شقه كانت عباره عن 

 هر بجدكانت الشقه مجهزه بالكامل باحدث االجهزه واحدث االثاث كانت شقه تب

 ليل..عجبتكم



 نور..باعجاب دي حلوه اوي

 ادم..ايه رأيك يازهره

 زهره..بحزن باين علي مالمحها حلوه اوي

 اما عشق كانت واقفه ساكته خالص ومفيش اي رد فعل ليها

 ليل..الشقه مفيهاش حاجه ناقصه خالص اي حاجه هتحتاجوها هتالقوها واي حاجه ناقصه بلغونا وهنجهزهالكم فورا

 ونص بالدقيقه هتالقو في سواق تحت مستنيكم عشان يجبكم عالشركه وتستلمو شغلكم الجديد7بكم الوقت عشان ترتاحوا بكره الصبحهنسي

 صمت تام من البنات نوح وادم وليل بيراقبوا رد فعلهم لكن اتفاجئو بالصمت ولكن قطع الصمت ده صوت ليل

 ليل..انا مبكلمش نفسي مفهوم

 مفهومنور..بخوف ردت بسرعه 

 ليل..زهره؟

 زهره..ان شاء هللا هكون جاهزة

 ليل..كمل بصوت هادي عشق

 عشق..بصتله وسكتت

 ليل..انا بكلمك على فكرة

 عشق..وانا قولتلك يا ليل باشا اني مش عايزة اشتغل معاك

 ليل..وانا مبخدش رأيك انا بأمرك

وتختفي عن وشه لكن ايد ليل كانت اسرع منها سحبها وراه  عشق..وهي بتبصله بكره بعد اذنكم مشيت من ادامه عشان تدخل اي اوضه

 الوضه من االوض ورزع الباب وراه بغضب

 زهره..ادم والنبي الحقه بدل ما يحصل حاجه

 ادم..متخافيش ليل مش هيعمل حاجه

 نور..هو ايه اللي مش هيعمل حاجه انت مش شايف منظره

 ب بكتير من اللي انتو شايفينه ده بس هو خايف عليكمادم..ليل مش وحش زي ماهو بيحاول يبين كده ليل اطي

 زهره..كده خايف علينا امال لو مش خايف علينا كان عمل ايه

نوح..زهره اوال انا بعتذر بالنيابه عن ليل عالكالم اللي قاله بس صدقيني ليل مش كده خالص ليل بيمر بفتره صعبه اوي ممكن مع الوقت 

 الوقت انه بيعمل كده خوف عليكم ومش هو بس احنا كلنا خايفين عليكم تعرفوها بس كل اللي عايز اقوله

 زهره..من ايه طيب؟

 بص نوح الدم وسكت



ادم..مش الزم تعرفوا الوقت كل اللي مطلوب منكم بس انكم تسمعوا الكالم من غير نقاش ومن غير ما نخلي ليل يوصل لحالته دي واكيد 

ه عايزكم تتأكدو اننا خايفين عليكم بجد وبنحاول نحميكم وعايزكم توصلو الكالم ده لعشق هيجي وقت وتعرفو بس لحد ما يجي الوقت د

 وتمارا كمان لما ترجع

 نور..طيب هو احنا هنشتغل ايه

 نوح..بكره بس يا ستي تيجو الشركه وكل واحده هتستلم شغلها وتفهمه كمان

 دخل ليل االوضه ودفع عشق جوه

 عشق..وهي بصاله من غير وال كلمه

 ليل..بغضب انا سبق وحذرتك انك متحاوليش تقفي أدامي وانتي مصممه انك تكسري كالمي

عشق.هو انت ليه محسسني اننا عبيد عندك والزم نسمع كالمك لو على وصيه بابا ليكم تقدر تنفذها على نور وبس لكن احنا ال او اقولك 

موافقه واعمل حسابك انا جيت معاك هنا بس عشان المشكله متكبرش لكن لو زهره وتمارا موافقين هما حريين دي حياتهم لكن انا ال مش 

 انا مش هطول هنا تحت رحمتك كتير وهمشي

 ليل..لو تقدري اعمليها

 عشق..هقدر ايه هتمنعني؟

اللي  ليل..جربي وانتي اصال مش هتلحقي تخرجي من باب البرج اللي انتي اعده فيه ده وهبلغهم تحت ان انتي متخرجيش الي سبب غير

 انا اقوله وبس

 عشق..هتعين عليا مراقبه وال ايه

 ليل..سميها زي ما تسميها بس خروج او مشي في اي مكان من غير اذني ممنوع

 عشق..هتحبسني

 ليل بصوت عالي اااه ياعشق هحبسك

 عشق..بتحدي هنشوف مين فينا اللي هيمشي كالمه يا ليل باشا

ف بت انتي بالش تتحدي ليل السيوفي عشان مش حتت عيله زيك تقف ادامي انا افعصك ليل..الغضب عمي عينه مسكها من ايدها بعن

 برجلي

 عشق.رغم االلم اللي حاسه بيه من مسكته بس كانت بتتكلم بهدوء وبرود قتل ليل ومن جواه كان معجب بقوتها دي اوي

 ش اللي يدوس علياعشق..وانا مبخفش غير من اللي خلقني يا باشا انا صحيح بنت شارع بس لسه متخلق

 ليل..وهو بيمسك رقبتها بغضب بالش ياعشق بالش تخليني اوريكي شخص تاني متحبيش انك تشوفيه

 عشق..حست انها بتتخنق من قبضة ايده على رقبتها

 ليل..بالش تقفي ادامي

 عشق كانت حاسه ان روحها بتطلع مسكت ايده بايدها تبعدها عنه

 اول ما حس ان لون وشها ابتدا يتغير انتبه وبعد ايده فورا ليل..كان حاسس انه مش في وعيه لكن



 عشق مسكت رقبتها وبقت تاخد نفسها بسرعه وتكح جامد

 ليل..بقلق عشق انتي كويسه انا اسف انا مقصدش

 عشق..بتحاول تظبط نفسها اللي راح

 ليل.انتي اللي استفزتيني ووقفتي ادامي

مت انا عمري ما كرهت حد في حياتي حتى اهلي اللي رموني فالشارع رغم اللي عملوه عشق..بعد ما حست انها بقت احسن اخيرا اتكل

 فيا مش بحبهم بس مش بكرهم عشان عمري ماعرفت اكره لكن انت علمتني الكره وعمري ماكرهت حد اد ما كرهتك

 ليل..حس بالغضب من كالمها ومن نفسه عشان وصلها انها تكرهه

س هتسمعي كالمي غصب عنك ورجلك فوق رقبتك مفهوم بكره الصبح تكوني جاهزه..السواق هيبقى ليل..وانا مطلبتش منك تحبيني ب

 تحت

 عشق بتحدي مش هاجي

 ليل.يبقى متلوميش إال نفسك يا عشق ومتزعليش من رد فعل ليل السيوفي

 عشق..اكتفت بالصمت

م عشق مع رزع الباب قفلت عشق بالمفتاح فضل ليل باصص لها ثواني واخيرا خرج بره االوضه ورزع الباب وراه انتتفض جس

 وجريت عالسرير واخيرا اطلقت العنان لدموعها اللي حبستهم كتير وانفجرت عشق من العياط

ليل..خرج وعالمات الغضب على وشه ظاهرة وكمل بلهجه أمر وهو باصص لزهره ونور اللي قولته من شويه يتنفذ مش عايز تأخير 

 بكره مفهوم

 نور وزهره حاضر

 يل..يال خرج بغضب وسابهمل

 ادم..لزهره هستناكي بكره

 زهره..هزت دماغها بضعف

 نوح..نور انتي وزهره اتكلمو مع عشق عشان اللي حاصل بينها هي وليل مينفعش حاولو تهدوها وتقنعوها

 زهره..حاضر يا نوح هكلمها

 نوح..عايزة حاجه يانور

 نور..ال شكرا

كويس ومتقلقوش المكان هنا متأمن عاالخر والباب ده مصفح يعني لو الف راجل حاول يكسره مش  ادم..يال تصبحو على خير اقفلو الباب

 هيعرفو

 نور..ربنا يستر

 نوح..تصبحو على خير



 نور وزهره وانت من اهله

 خرج ادم ونوح ورا ليل قفلت زهره الباب وراحو لعشق يشوفوها

 نور..خبطت على الباب عشق عشق افتحي ياعشق

 ومش بتردعشق..بتعيط 

 زهره..عشق عشان خاطري لو بتحبيني افتحي

 عشق..لو سمحت سيبوني لوحدي

 نور..طيب هنطمن عليكي بس

 عشق..قولت سيبوني لوحدي

 زهره..ماشي ياعشق

 نور..هنسيبها

 زهره..سبيها لما تهدى هتفتح

 نور..طيب يال نشيل الشنط

 زهره..يال

 نزل ليل راح لالمن

اق يجلهم للشغل وبس او يرجعهم غير كده ممنوع انا اللي بقولك تقولهم ليل باشا امر بكده ولو حد خرج محدش فيهم ينزل غير لما السو

 هشوف شغلي معاكم

 االمن..تمام يا افندم

 مشي ليل عالعربيه وهما وراه

 ادم..ليل اقف ليل بكلمك

 وقف ليل مره واحده افندم

ك انك سمعتهم كالم زي الزفت وانهم والد شارع وتجرحهم بالمنظر ده كمان جاي ادم..تقدر تقولي ايه اللي انت بتعمله ده يعني مش مكفي

 تكمل عليها هنا

 ليل..انا عارف انا بعمل ايه

نوح..ال ياليل ادم عنده حق انت كسرتهم ياليل اللي قولته مكنش ينفع يتقال وياريت يا اخي حاولت تصلحه انت كمان جاي تأمرهم ينزلو 

 كلمهم براحه تتكلم معاهم بطريقتك القاسيه ديالشغل بدل ما تعتذر وت

 ليل. بغضب ااايه واقفين ادامي وبتتكلمو وشويه شويه هتقولولي اعمل ايه ومعملش ايه

 ادم..لما تبقى غلط يا ليل يبقى الزم ننبهك امال لو مكنش الراجل وصاك عليهم قبل ما يموت كنت عملت فيهم ايه

ني غلط لما عيله تقف ادام ليل السيوفي يبقى ده اخرها معايا انتو اكتر ناس عارفين اني بحميهم ليل..انا عارف بعمل ايه ومش شايف ا



 بس مش هسمحلهم انهم يقفو ادامي

ادم..مفيش فايدة انا فعال غلطت لما شكيت للحظه انك ابتديت تتغير شكيت انك حبتها ياليل بس اللي يجرح بالمنظر ده يبقى معندوش قلب 

 انا كمان ابقى احسبني معاهم من والد الشوارع مانا امي وابويا ماتو ولوالك انت وماما سهام كان زماني فالشارع على فكرة ياليل

 ليل..بغضب من كالمه انت بتقارن نفسك بايه انت عبيط يا ادم

حد يقف معاهم ومش ادم..ال يا ليل مش عبيط احنا واحد زي بعض بس انا حظي كان احسن لقيت مكان وسط اهلي هما لالسف ملقوش 

بعد ما جت الدنيا عليهم تيجي انت وبكل جبروت وتجرحهم وتدوس عليهم اقولك انا كنت بتمنى انك تقرب من عشق وتحبها بس الوقت 

 مبتمناش كده ابدا وسابه وراح على عربيته

 نوح..استني يا ادم ادم

 طار ادم بالعربيه وهو في قمة غضبه

 نوح..بص لليل وسكت

 ك كلمتين انت كمان عايز تسمعهملي قول سامعك هي جت عليك ما كل واحد فيكم واقف يقول اللي على كيفهليل..ايه عند

 نوح..ال ياليل معنديش ادم قال كل اللي كنت عايز اقوله بعد اذنك وسابه وراح ركب عربيته وطار هو كمان

 اما..ليل وقف الغضب عاميه ومش عارف يعمل ايه وال يروح فين

 غير ورجله وخداه على مكان بيسهر فيه ملقاش..نفسه

 راح..وشرب لحد ما النهار طلع

 كان يوم قاسي اوي على كل ابطالنا

 كل واحد من الشباب كان ساكت ومتضايق

 والبنات..كل واحده فيهم جواها جرح

 اما عند هايدي

 كانت اعده في اوضتها تسمع اغاني بالهاند فري دخل عليها سامر

 ودنها جيت امته هايدي شالت الهاند من

 سامر..بخنقه لسه جاي

 هايدي..ومالك كده قالب وشك ليه

 سامر..هحكيلك بس عايزك تقوليلي حل بدل ما اتصرف انا وترجعي تزعلي

 هايدي..قول قلقتني

 حكالها سامر علة كل اللي حصل بينه وبين نور من اول مره لما نوح جه هو وادم لتاني مره اما ضربته

 بقى حتت بت متسواش تمد ايدها عليكهايدي..بحقد نعمم 

 سامر..تخيلي بس وديني ما هسيبها والزم اندمها واكسر عينها



 هايدي..ال اتقل عليا كده وانا اديك الخالصه

 سامر..ازاي

 هايدي..االول انت كنت عايز ايه منها

 سامر..يعني يا ديدي كان اخري معاها وقت حلو وليله جميله وخلصت

 انك عايز تربيها وتكسر عينها صحهايدي..طب انا بقول 

 سامر.اه صح

هايدي.تمام انا هقولك تعمل ايه بس تنسى خالص ليله حلوه دي فكك منها في مليون بنت احلى منها بس الزم طبعا ترجع كرامتك اللي 

 بعترتها ادام الناس

 سامر..يعني ايه

 هايدي..انا هقولك تعمل ايه

 بعد وقت طويل من الكالم بينهم

 صدمه هللا يخربيتك ايه الدماغ دي ده الشيطان ميعرفش يفكر كدهسامر..ب

 هايدي..وهي بتمسكه من خده وانا عندي كام سامر ياناس

 سامر..يعني مش هتضايقي خصوصا انك قريبه من العيله يعني وعشان جاسر وكده

 هايدي..ال ياسيدي مش هتضايق

 سامر..هنفذ امته

 اديك التمام تنفذ وسلملي عالسنيورههايدي..يومين كده لما نظبط كل حاجه و

 سامر..اشطا

.... 

وصل ليل في وقت متأخر يادوب طلع خد شاور عشان يفوق ريحة الخمره كانت بتفوح منه خرج لبس بدله سوده وتحتها قميص اسود 

 ساب اول كام زراز مفتوحين لبس نضارته

 كان شكله عامل زي رجال المخابرات

 عالسفره يفطرو في صمتنزل تحت كان ادم ونوح اعدين 

 ليل..بهدوء صباح الخير.

 ادم..ونوح صباح النور

 اعد بكل هدوء شرب قهوته كان الصمت يسود المكان

 ليل كان حاسس بتعب جامد وحاسس انه مش على بعضه دايخ ومعدته تعبانه



 وفجأه قام بسرعه وخبط فنجان القهوه وقعه وهو بيقوم جري عالحمام

 ع فضلو يخبطو عالباب اللي هو قافله اول مره يشوفوه تعبان بالمنظر دهوجي وراه ادم ونوح بفز

 فضل ليل بسبب القهوه اللي شربها يخرج كل الخمره شربها من معدته

 نوح..ليل افتح الباب

 ادم..وهو بيخبط بسرعه وقلق ليل افتح الباب ده

 فتح ليل الباب بضعف وهو بينشف وشه

 نوح..انت كويس

 نت تقلت فالشرب صحادم..مالك يا ليل ا

 ليل..وهو بيبعدهم ابعدوا عني

 ادم..ليل اهدي بعد اذنك خلينا نطمن عليك

 ليل.قولت ابعدوا عني مش عايز حاجه من حد انا كويس

 نوح..بالش عند ياليل خليك انهرده ارتاح

 ليل..انا كويس بص الدم وبعدين ادم انت مش شايفني وحش ومعنديش قلب مالكش دعوه بيا بقى

 ..ليلنوح

 قاطعه ليل وأنت مش أمنت على كالمه يبقى ملكوش دعوه بيا انا وحش محدش ليه دعوه بيا

 ادم..انت لسه سكران ارتاح عشان خاطري

 ليل..انا مش سكران ابعدو عني ومشي باتجاه الباب عشان يخرج

 نوح..طب استني اركب معايا

 ليل..قولت ابعدو عني ايه مبتفهمووش

 وح وادم وفضلو ماشيين وراه لحد ما وصل الشركهخرج..ليل وخرج وراه ن

 طلع ليل..على مكتبه وباين عليه التعب

 دخل وراه ادم ونوح

 ادم. ليل انت كويس

 ليل..اه يا ادم كويس

 نوح..روح ارتاح ياليل عشان خاطرنا

 ليل.نوح انا قولت اني كويس خلينا فالمهم حد فيكم اكد الحجز بتاع بكره لماما وطنط منى



 انا اكدته طيارتهم بكره هيوصلو بعد بكره الصبحادم..

 ليل..تمام العيال اللي فالمخزن تابعتوهم

 نوح..اه متقلقش الرجاله جابو للواد اللي مضروب بالسكينه دكتور. والتانين اهم لسه بيعافرو

 ليل..تمام يتعالجو بس واروحلهم عشان نخلص الحساب اللي بينا

 ليل..جاسر كلم حد فيكم بليل

 م..ال مكلمش واحنا كلمناه مردشاد

 ليل..اطمنتو من تمارا

 نوح..ال بس شويه كده ونكلمهم

 ليل..تمام

 خطبت السكرتيره بتاعته فاللحظه دي

 نوح..أدخل

 دخلت السكرتيره ليل باشا في بنات بره بيقولو انهم تبع حضرتك

 اتأكدو الشباب انهم جم

 ليل..دخليهم

 تهمدخلتهم السكرتيره وياريتها ما دخل

 نور وزهره صباح الخير

 ادم..ونوح صباح الخير

 ليل..بترقب من اجابتهم عشق فين؟

 زهره ونور بصوا لبعض وسكتوا

 ليل..ما تنطقووو

 زهره ونور اتنفضو

 زهره..مرضيتش تيجي

 ليل..يعني ايه ما رضيتش تيجي هي بتتحداني

بتعيط ومش راضيه تخرج حتى الصبح مشوفنهاش قافله الباب زهره..هي من امبارح من ساعة ما خرجت من عندها وهي قافله الباب و

 ورفضت رفض تام انها تيجي

 ليل..وقف خد موبايله وسجايره من على المكتب

 ادم..على فين ياليل



 ليل..هروح اشوف عشق هانم اللي كسرت كالمي

 جه مش هفتح نور..بخوف بس هي مش هتفتح لحضرتك النها متوقعه انك هتروح قالت بلغوه ميجيش عشان لو

 ليل..كمان تمام اوي

 خرج وقبل ما يلحقه نوح وادم وقف ليل

 مش عايز حد يجي ورايا تاخدو نور وزهره وتفهموهم شغلهم وانا ساعة زمن هاجي انا وعشق

 استسلمو بقلة حيلة

 وخرج ليل رغم تعبه زي الوحش الغاضب

 و خارج بعد ما جه بوقت بسيطي يرعب وهنزل ليل من الشركه ركب عربيته وسط زهول الموظفين من شكله الل

 نوح..كان الزم تقوليله اللي عشق قالته

 نور..معرفش طب اعمل ايه ماهي فعال قالت قولوله ميجيش عشان مش هفتحله

 زهره..بخوف ربنا يستر

 ادم..متقلقوش ان شاء هللا خير

 زهره..يارب

 ادم..حد فيكم كلم تمارا

 زهره..بقلق ليه في حاجه

 الص اصل بكلم جاسر مش بيرد فا قولت اشوف يمكن تكونوا كلمتوا تماراادم..ال خ

 زهره..ال من امبارح اخر مره كلمناها كانت نازله تتعشي من وقتها متكلمناش

 

  

 ادم..تمام انا الوقت ابقى اكلم جاسر واشوف هيرجعوا امته

 نور..احنا المفروض هنعمل ايه

ي انا ونوح الن تقريبا انا ونوح شغلنا واحد واللي هو المراجعه المفروض ان انا وادم نوح..نور انتي وزهره هتمسكو مع بعض شغل

مسؤولين عن مراجعة كل كبيرة وصغيرة بتدخل مش فرعنا بس ال المجموعة بالكامل وانتو هتساعدونا في ده ومش هتشتغلوا لوحدكم 

هنفهمهالكم متقلقوش وطبيعة الشغل سهل لكن في نفس الوقت  احنا االربعة هنبقى تيم واحد طبعا الشغل نفسه وطريقة المراجعة دي

صعب احنا بنتكلم في مبالغ وارقام خرافية يعني مينفعش غلطة تحصل القسم بتاعنا عايز تركيز جامد جدا الن زي ما قولتلكم الغلطة 

 بتساوي خسارة

 زهره..بس ده كده خطر احنا منفهمش اي حاجة ويوم ما نشتغل نمسك شغل زي ده

دم..متقلقيش يا زهره الموضوع ابسط بكتير من ما تتخيلي كل الحكاية زي ما نوح قال محتاج تركيز وبس وطبعا انتوا لسه بتتعلموا ا



يعني مش هنديكم ورق وملفات ونقولكم راجعوا لوحدكم انتو هتعملوا ده معانا هتشوفونا واحنا بنشتغل هتفهمو وبعد كده هتبتدوا شغل 

ا فالجد وتكونوا فهمتو بردو مش هنسيبكم احنا االربعة هنكون تيم واحد وكل واحد فينا هيسلم للتاني يعني بدل ما وطبعا بعد ما تدخلو

 كانت بتتراجع مرتين هتتراجع اربعة فهمتو

 نور..مبدأيا ان شاء هللا خير

 نوح..ان شاء هللا يال تعالو نوريكم مكاتبكم

 زهره..تمام

 قاموا مع بعض

 لصبح بعد مالبس عشان ينزل يروح لهادياما عند جاسر خرج ا

 عدى على اوضة تمارا وقف ادام الباب شويه ورفع ايده عشان يخبط وبعد ثواني نزلها

 ونزل على تحت يقابل هادي

وابتدوا يتكلمو فالشغل وراحو تاني عالموقع مع بعض كان جاسر مش مستحمل كلمة من هادي اللي ضايقه اكتر بسؤاله عن تمارا اكتفى 

 سر برده انه مش محتاجلها فالشغل انهرده وانها هتحضر نفسها عشان السفرجا

 اما عند عشق

حاولوا البنات يتصلو بعشق عشان يقولولها ان ليل رايحلها لكن كانت قافله الموبايل عشان محدش يتصل عليها وخصوصا الدكتور اللي 

 نصيبها لوحدها هي محرجه منه جدا واخر ما تعبو في انهم يبلغوها سابوها تقابل

اما عند عشق فا بعد ما نزلو البنات قامت من نومها وهي حاسه بصداع جامد من كتر العياط فضلت تحرك راسها شمال ويمين وانتبهت 

 لالوضه اللي كانت فيها

 

  

 واللي كان واضح انها فخمه جدا فضلت تتحرك فاالوضه بخطوات بطيئه وهي بتتفرج عاالوضه عينها جت على صورته

 

  

عشق..لنفسها دي االوضه بتاعته راحت على صورته مسكتها وعيونها مدمعه سابتها وفضلت تلف فاالوضه تستكشفها على اد ما كانت 

مضايقه جدا من ليل بس مكنتش بتكرهه زي ما قالتله كان جواها شعور من ناحيته كل يوم بيقوى اكتر خرجت تشوف باقي الشقه اللي 

 حست انها تايهه فيها

 عت تاني..فتحت شنطتها طلعت منها غيار خدت ترنج ودخلت تاخد دش دافي وبعد وقت بسيط خرجت نشفت شعرها وصلت فرضهاورج

ورجعت تاني عشان تحط هدومها في الدوالب واتفاجأت ان ليل سايب كام غيار ليه وبرفانات بتاعته لقت علبه شكل الصندوق الخشب 

 خر سابتها مكانها وانتبهت مره واحده على صوت الباب اللي كان بيخبطمقفوله بقفل فضلت تبص على شكلها وفاال

 عشق حطت ايدها على قلبها ده اكيد ليل

 مشيت براحه على اطراف صوابعها عشان متعملش صوت ويسمعها قربت من الباب عشان تبص من العين



 اللي فزعهاوقبل ما ترفع نفسها على اطراف صوابعها عشان تشوف جالها صوته من ورا الباب 

 ليل..افتحي ياعشششق افتحي الباب ده انا عارف انك سمعاني

 عشق واقفه مبرقه عنيها بخوف وفضلت ترجع لورا بخطوات بطيئه كانت حاسه ان قلبها هيقف من الخوف

 يوم ده لكن كان بيكابرليل.افتحيييي البااااب ليل كان حاسس انه تعبان وحالته كل شويه بتسوء من كتر ما شرب ومحتاج عاالقل يرتاح ال

 ليل..افتحي ياعشق عشان وديني لو ما فتحتي ال هتندمي

 عشق واقفه ادام الباب عنيها مليانه دموع وحاسه ان جسمها اتجمد مجرد ما سمعت صوته بس

جرد ما شافته ثواني وعشق برقت عينها بخوف لما سمعت صوت مفاتيح فالباب وفجأه ظهر ادامها الوحش زي ما لقبته عشق بداخلها بم

 بدلته السوده وشكله الواصل العى قمم الغضب وعيونه الحمره من الغضب والتعب وشرب الخمره

دخل جوه وقفل الباب وفضل واقف ثواني من بعيد باصصلها ومع سماع عشق لدفعة الباب هزه قويه اصابت جسدها بالكامل من شدة 

 الخوف ونسيت تماما انها واقفه ادامه من غير طرحه

 ضلت باصه عليه من بعيد من غير كالم ولكن عنيها قالت كل حاجه بمجرد ما سقطت دمعه سريعه على خدهاف

فضل يقرب ليل بخطوات بطيئه من غير وال صوت وهي ترجع خطوه هو يقرب خطوه وهي ترجع وفجأه لفت عشق جسمها في حركه 

 سريعه وجريت عاالوضه بسرعه عشان تقفل الباب بالمفتاح

 ليل اسرع منها وقبل ما تقفل مسك الباب اللي مقدرتش عشق تحركه فتح ليل الباب بعنف واتدفعت معاه عشقلكن كان 

 ليل..بصوت باين عليه انه سكران بتكسري كالمي

 عشق..هزت دماغها بالنفي بسرعه ودموعها بتتسابق على خدها

 ليل..بتتحديني ياعشق

 عشق...هزت دماغها بعنف

 تعانديني قولتلك اسمعي الكالم حظك االسود وقعك معايا في اسوء فتره بمر بيها في حياتي ليل..قولتلك بالش ياعشق

 فضلت ترجع عشق لحد ما ضهرها خبط فالحيطه

 وقف ليل عن الحركه وابتدا يقلع ببطئ شديد الچاكت بتاع البدله رماه بأهمال عالكرسي

 فك زراير القميص كل ده وهو باصص لها

 اللي بيعمله وقلبه وقع وجسمها تلج من الخوف وعشق واقفه مصدومه من

 ليل..انا هعرفك ياعشق يعني ايه ليل يقول حاجه وانتي تكسريها

 اقسمت عشق بداخلها ان قلبها وقف حرفيا من صدمتها

 عشق..بصوت مهزوز اخيرا نطقت انت بتعمل ايه

 ليل..انا لسه معملتش بس هعمل فضل يقرب يقرب لحد ما وقف ادامها

 وف ل ل ليل ارجوك ابعد عني وانا هعمل اللي انت عايزه صدقنيعشق..بخ



 

  

ليل.بعد ايه انا حذرتك امبارح وانتي اتحدتيني حاوطها ليل فالحيطه بايده حاولت عشق تنزل من تحت ايده بسرعه لكن مسكها ليل بسرعه 

يل متعملش معايا كده فاللحظه دي قربها ليل وقربها منه مال على رقبتها يبوسها صرخت عشق ليل ابوس ايدك بالش ابوس ايدك يال

لحضنه بقوه وفضلت تضرب في صدره بقبضة ايدها الصغيره اللي مهزتش ليل سنتي واحد لكن اتصدمت عشق اول ما لقت ليل خدها 

 في حضنه وقالها

غط عليها اكتر وكأنه ليل..شششش أهدي متخافيش مني انا اليمكن أذيكي او المسك انا مش وحش ياعشق فضل يقربها لحضنه ويض

 بيخبيها جوه ضلوعه هديت عشق لما حست بصدق كالمه لكن كانت مرعوبه وجسمها كله بيتنفض بين ايديه

ليل ابتدا يقول كالم مش واعي بيه هي اللي عملت فيا كده ياعشق هي اللي غيرتني هي اللي حولتني وخلتني بني ادم عايش من غير قلب 

محدش بيطمنلي ياعشق كل الناس نظرتها ليا نظرة خوف حتى انتي ياعشق خفتي مني بس انا مش كده قاسي ميعرفش يعني ايه رحمه 

سامحيني لو جرحتك بكالمي عشق أنا تعبان اوي ومحتجالك ماتسبنيش وفجأه حست عشق ان ليل بيتقل عليها ثواني وكان فقد وعيه 

 صرخت عشق باسمه ووقعت معاه عاالرض من حمل جسمه عليها

يل ليل ليل قوم والنبي ليل فوق قولي مالك ليل طب بص انا مش زعالنه منك ومسمحاك وهللا بس قوم أرجوك. سابته عشق عشق..ل

عاالرض جريت بسرعه جابت مايه وأزازه البرفيوم بتاعته وفضلت ترش على وشه مايه وترش له من البرفيوم وتقرب ايدها تشممه 

ق وصرخت فيه بهيستريا وفضلت تضربه على صدره لما حست انها بتفقده وافتكرت عم عشان يفوق لكن من غير استجابه انهارت عش

 محمد

عشق..ليل قووم ليل متوجعش قلبي عليك ليل انا اول مره قلبي يدق لحد ليل قوم عشان خاطري انا محتجالك اكتر مانت محتاجلي ليل 

 قووم وانا هسامحك لو جرالك حاجه مش هسامحك ياليل

 عينه بضعف وفجأه..ليل فتح

 اول ما شافته فاق انهارت وضربته على صدره حرام عليك حرام عليك تعمل فيا كده انا مش ناقصه وجع

أبتسم ليل بضعف وشدها براحه على صدره فضلت عشق تعيط وهو يطبطب على ضهرها ويمشي ايده بحنان على شعرها قالها بهمس 

 وضعف انا اسف

 يدها زي االطفالعشق..قامت براحه ممسحت عنيها بظهر ا

 وقفت حاولت تساعده عشان يقوم حاول ليل يقوم معاها بس كان دايخ جدا وحاسس ان الدنيا بتلف بيه

 قومته براحه نيمته عالسرير وشمت ريحته

 عشق..انت شارب؟

 ليل..بهدوء ايوه

 عشق..اكيد مش واكل صح

 ليل..هز دماغه بنفي

 ورجعتله بصنيه عليها عصير وفطار بسيط وحطتهم ادامهعشق..سابته وخرجت بره االوضه غابت خمس دقايق 

 عشق..الزم تاكل حاجه بسرعه عشان الدوخه اللي انت حاسس بيها دي تروح وتقدر تقف



 ليل..بحزن مش عايز

 عشق..الزم تاكل عشان الخمره اللي انت شربتها دي مدتله ايدها بساندوتش صغير

 ليل..مليش نفس ياعشق مش جعان

 سيطه بسعشق..كل حاجه ب

 ليل خد منها االكل وكل براحه وحاسس انه فعال تعبان بعد ثواني بسيطه اداها االكل مش هقدر اكل اكتر من كده ياعشق

 عشق..طيب اشرب العصير ده ومتقولش ال انت محتاج حاجه مسكره عشان تقدر تفوق

 ليل..خد منها العصير شرب منه شويه مش قادر خالص

 نيه طيب احسن الوقتعشق..خدته منه وحطته عالص

 ليل..احسن

 عشق أتصل بأدم او نوح يجبولك دكتور

 ليل..انا كويس ياعشق متقلقيش حاول يقوم يأعد عالسرير

 عشق..اساعدك

ليل..ال انا تمام قرب ايده من زراير القميص عشان يقفله بس حس بدوخه والوان كتير شايفها في عينه حط ايده على عينه بتعب حس 

 وهي بتقفله الزراير بلمسه عشق ليه

 شال ليل ايده براحه وفضل باصص عليها وهي منزلها عينها عشان متشفهوش خلصت وراحت جابتله الچاكت ساعدته انه يلبسه

 ليل..شكرا ياعشق

 عشق..بارتباك العفو انا انا هشيل االكل وارجعلك

 مسكها ليل من ايدها استني ياعشق

 عشق..وهي بتسحب ايدها براحه

 اسف يا عشق عاللي حصل واسف عالكالم اللي قولته امبارح صدقيني اناليل..انا 

 قاطعته عشق وانا مش زعالنه منك

 ليل..بجد

 عشق..بجد

 ليل..يعني مسمحاني

 عشق..بابتسامه هاديه مسمحاك

 ليل.بصلها باعجاب شعرك حلو اوي يا عشق

جريت بسرعه من ادامه فتحت الدوالب وشدت منه طرحه  اختفت ابتسامة عشق لما افتكرت انها كل ده واقفة ادامه من غير طرحه



 بسرعه حطتها على شعرها

 ابتسم ليل وقام وقف انا هروح البيت الوقت مش هقدر اروح الشركه الني منمتش من امبارح ياريت بكره تكوني موجودة ممكن

 عشق..بابتسامه هزت دماغها ممكن

 بس انت هتعرف تسوق

 ليل..متقلقيش انا كويس

 مكن لما تروح بس تعرفني عشان اطمن انك كويسعشق..م

 ليل...انتي طيبه اوي ياعشق بعد اللي عملته معاكي ده وقلقانه عليا

 عشق..انا قولتلك اني نسيت اللي حصل خالص

 ليل..بابتسامه لما اروح هطمنك خرج ليل من االوضه بضعف واضح عليه..وهي وراه

 عشق..ليل

 بصلها ليل..نعم

 ت بتتكلم عنها ووصلتك للحاله ديعشق..مين اللي كن

 ليل..اختفت ابتسامته بسرعه

 حست عشق انها اتسرعت فالسؤال وانه هيتحول تاني

 ليل..مش الزم تعرفي وانسي اي حاجه قولتها بكره ياريت متتأخريش

 عشق

 فتح..الباب وخرج بسرعه من ادامها

 عشق لنفسها ده اكيد مجنون

 ش راجع الشركه عشان تعبان وعايز ينامبعد ما مشي ليل بلغ ادم ونوح انه م

 سأله ادم عاللي حصل بينه وبين عشق قاله انه اتعصب عليها شويه بس لما حس انه تعبان مشي وقالها بكره تكون موجودة ووافقت

 زهره..يعني محصلش غير كده

الته كانت صعبه اكيد مقدرش هو بيقول ادم..ده اللي قاله بس ليل مبيكدبش وهو فعال تعبان من ساعت ما صحي شرب كتير امبارح وح

 انها كانت هتيجي خالص بس هو اجلها لبكره الن المفروض عشق هتشتغل معاه وهو مش هيجي

 نور..الحمد هلل ان الموضوع عدى على خير

 نوح..الحمد هلل يال نكمل شغل

 نور..يال

 مرت الساعات بسرعه كان جاسر خلص شغل مع هادي



 هادي..كده احنا تمام

 ..اه كده هنبتدي خالص وطبعا اي مالحظه بسيطه واحنا بنشتغل هنظبطها مع بعضجاسر

 هادي..تمام جدا انا يومين كده ومسافر بره هأعد اسبوع واول ما هرجع هجيلكم القاهره ونبتدي

 جاسر.ان شاء هللا

 هادي..هتسافرو خالص

 جاسر اه يادوب اطلع اغير واحضر الشنطه وشويه ونروح المطار

 وصلو بالسالمههادي..ت

 جاسر..شكرا يا هادي على استضافتك لينا

 هادي..متقولش كده يا جاسر ده مكانكم واي وقت تحب تيجي بعيد عن الشغل المكان مفتوح.

 جاسر..شكرا يا هادي هسيبك انا بقى عشان الحق

 هادي..ماشي ياجاسر مع السالمه

 مشي..جاسر عالفندق تاني

ت شنطتها ولبست ورجعت اعدت تاني عالسرير وعلى وشها معالم الحزن وأثر الدموع باين على اما تمارا فامن بعد ما صحيت حضر

 عنيها اللي حمره

وبتفكر فاللي حصل بينهم وكانت مضايقه انها استسلمتله وكانت مضايقه انه من الصبح متعرفش عنه حاجه وال كلمها وال عدىى عليها 

 لسرير مجهزه نفسها لحد ما يخبط عليهامتعرفش رجع من الشغل وال لسه فضلت اعده عا

 اما جاسر فا كلم ليل وهو في طريقه للفندق

 جاسر..الوو

 ليل..ايوه يا جاسر

 جاسر..مال صوتك

 ليل..مفيش بس تعبان شويه

 جاسر..مالك

 ليل..مفيش تقلت قالشرب امبارح ومعدتي تعبانه يعني حاجه بسيطه

 جاسر..طيب ما تروح ترتاح

 عالبيت خالص ليل..انا فعال مروح

 جاسر..ماشي انا بس بعرفك ان كله تمام خالص..وكام ساعه كده ونبقي في القاهره

 ليل..طيب تمام المهم توصل تمارا..عالشقه بتاعتي



 جاسر..باستغراب نعم اشمعنى

 ليل..البنات هناك

 جاسر..وافقو

 ليل..يعني مش بالظبط

 جاسر..بقلق في ايه ياليل

 نا حقيقي تعبان وكلم نوح او ادم يفهموكليل..جاسر انا مش فايقلك ا

 جاسر..ماشي ياليل هقفل واكلمهم

 ليل..سالم

 جاسر..سالم

 قفل جاسر مع ليل واتصل بأدم عرفه كل حاجه

 واتصدم من اللي سمعه

 جاسر..خالص تمام يا ادم هجبها علدة هناك المهم حد منهم جراله حاجه

 ادم..متقلقش لحقناهم فالوقت المناسب

 حمد هللجاسر..ال

 ادم..متعرفش تمارا عشان متقلقش لما توصلو ابقى قولها

 جاسر..خالص تمام يال سالم عشان وصلت وهدخل االسانسير

 ادم..اوك تمام يال سالم

طلع جاسر على اوضته من غير ما يعدي على تمارا كان عايز يشوفها ويطمن عليها عشان مشفهاش من امبارح بعد اللي حصل بينهم 

 حاول يهرب منها عشان مكنش عنده تفسير او مبرر يقولهولهالكن كان بي

دخل خد شاور وخرج لبس سويت شيرت رمادي وبنطلون اسود وكوتشي رمادي حضر شنطته بسرعه وبعد وقت اتصل جاسر 

 بالريسبشن يطلب حد يطلع ياخد الشنط خرج

 راح على اوضة تمارا خبط عليها بترقب

 بطته عالباب عرفت انه جاسرحست تمارا بلغبطه واول ما سمعت خ

 وقبل مايخبط تاني فتحت تمارا

 جاسر بجديه وهو بيحاول يشوف رد فعلها جاهزه

 تمارا..منزله عينها ومحرجه منه جاهزه

 لمح جاسر العامل جي



 جاسر..فين شنطتك

 تمارا..لحظه هجيبها

 جاسر..استني دخل جوه جابها واداها للعامل

 جاسر..يال

 متمشيت وراه تمارا في ص

 وبعد وقت بسيط خرجو من الفندق وركبو العربيه اللي هتوديهم المطار وطول الطريق االتنين ساكتين خالص

 وصلو اخيرا المطار وبعد ما خلصو االجراءات طلعو عالطياره

 

  

 اعدت تمارا وبسرعه قفلت الحزام قبل ما المضيفه تقول عشان متديلوش الفرصه انه يقرب منها

 تصرفها وسكتجاسر..شافها فهم 

 دقايق مرت بينهم كأنها ساعات واخيرا نطقت المضيف

 المضيفه على جميع الساده الركاب الرجاء ربط االحزمة الطائرة على وشك اإلقالع

 ربط..جاسر الحزام الخاص بيه وانتظر طلوع الطيارة

 اما تماره..فا كانت مترقبه لحظة الطلوع وقلبها بيدق بخوف

 تزيد سرعتها اكتروابتدت الطيارة تمشي و

 جاسر..باصص ادامه مش عايز يبصلها عشان متحسش انه بيستغل خوفها

فضلت تمارا تتنفس بسرعه بخوف وتبصله وهو باصص ادامه ببرود وال كأنها اعده بصت ادامها بغضب منه واول ما الطيارة ارتفعت 

 ه اكتر من غير ما تبصله وال هو يبصلهاغمضت تمارا عينها اوي ثواني حست بايده بتحضن ايدها بقوه اتشبثت بأيد

طلعت الطيارة فالجو فضل جاسر ماسك ايدها بايده وفضلت تمارا ايدها في ايده مسابتهاش وكأنها مغيبه تماما من لمسته ومرتاحه وهي 

 بين ايده

فكت من ايده بص  سندت راسها عالكرسي غمضت عينها عشان متشوفش المنظر من فوق ثواني ونامت حس جاسر ان اعصاب ايدها

 عليها لقاها نايمه بس منكمشه على نفسها من البرد

 طلب جاسر من المضيفه حاجه يغطيها بيها ثواني وجابتله المضيفه بطانيه صغيره غطاها جاسر كويس ورجع مسك ايدها بين ايده تاني

 كانت ماسكه في ايده عدي الوقت بسرعه ونزلت الطياره من غير ما تصحى تمارا وال حست بنزولها لكن كل ده

جاسر تمارا تمارا قرب ايده من وشها يصحيها وبلمسه حنينه طبطب على خدها يال قومي وفضل عينه على شفايفها اللي باين عليها 

 الجرح اللي سببهولها

 فتحت عينها براحه شافته ادامها وباصص على شفايفها



 تمارا عدلت نفسها نعم

 لجاسر..يال قومي وصلنا والناس بتنز

 تمارا بجد وصلنا احنا لسه طالعين

 جاسر..بابتسامه ال احنا وصلنا انتي اول ما الطياره طلعت نمتي

 تمارا..سحبت ايدها من ايده براحه

 وفكت الحزام

 جاسر..قام وهي وراه مدلها ايده عشان كان في زحام جامد

 مسكته تمارا ايده من سكات

 مستنيهم وبعد مده بسيطه وصلو خارج المطار كان السواق

 بلغوا جاسر عالمكان اللي يطلع عليه

 تمارا فكرت انهم لسه هيروحو مشوار فا سكتت ومتكلمتش

 وبعد وقت اخيرا وصلو تحت البرج الضخم اللي اول ما تمارا شافته بصتله بانبهار وهي بترفع راسها عشان تشوف طوله الشاهق

 تمارا..وهي بتبصله احنا هنا ليه احنا مش هنروح

 حب يالعبها ما احنا روحنا خالصجاسر..

 تمارا..روحنا فين ده مكان تاني

 جاسر..وايه المشكله

 تمارا..وهي عينها مليانه غضب نعم هو ايه اللي ايه المشكله هو حضرتك شايفني ايه ادامك

 جاسر..مالك خليكي هاديه الشقه هتعجبك اوي

ي وعايزني أطلعها معاك انت شايفني ايه حضرتك والعشان امبارح تمارا..بصدمه انت اكيد مجنون او عبيط شقة ايه اللي هتعجبن

 مدتلكش قلم يفوقك عاللي عملته ده

 جاسر..بابتسامه عبيط ومجنون وقلم يفوقني ولما انتي جامده اوي كده مدتنيش ليه وكمل بغمزه وال عجبتك

 تمارا..اتصدمت من جرأته انت قليل االدب ومش محترم

 غط عليها جامد لكن كان مبتسمجاسر..مسك ايدها وهو بيض

 ينفع واحده تقول لمديرها انت قليل االدب ومش محترم عشان وصلها بيتها..اللي فيه اخواتها

 تمارا..اخواتي انت بتكدب وانا اخواتي هيعملو ايه فوق

 جاسر..ليل جابهم على هنا

 تمارا..انت كداب نور كانت رافضه



 وهللا ليل جابهم هنا امبارح جاسر..يابنتي هتغابي عليكي بالش كداب دي

 تمارا..ومقولتليش ليه

 جاسر..عشان انا لسه عارف انهرده قبل ما نسافر ليل بلغني وقاللي اجيبك على هنا

 تمارا..واقفه مش قادره تصدقه طيب هو جابهم هنا ليه.

 جاسر..لما تطلعي هتعرفي منهم كل حاجه

منهم تتأكدي بنفسك انهم فوق بس قبل ما تتصلي انا مش هكدب عليكي تمارا انا وكمل على فكره تليفونك معاكي تقدري تكلمي اي حد 

مش وسخ زي ما انتي فاكره...يال اتصلي اطمني ووقف جاسر سند على شجره ادام باب البرج وعقد رجليه على بعض طلع سيجاره 

 ولعها وفضل باصصلها وهو بينفخ الدخان

 جاسر..ماتتصلي

 ته نورت الشاشه جابت رقم عشق كل ده وهو باصصلهامسكت..تمارا موبايلها وفتح

 وفجأه..قفلت تمارا الشاشه يال

 جاسر..مش لما تطمني بنفسك

 تمارا..ال مش هتصل يال

 ابتسم جاسر كن من جواه كان طاير انها متصلتش

 شال شنطتها ودخل معاها االسانسير وطلعو سوا ادام باب الشقه

 وقف جاسر بعيد شويه

 بعيد ليه تمارا..انت واقف

 جاسر..عشان اكيد ميعرفوش اني معاكي

 تمارا..ال هما مش بيفتحو غير لما بيلبسو طرحه تعالي اقف هنا

 جاسر..ايه بتحسي باالمان جمبي.

 تمارا..بتبصله بغضب رنت وهي ساكته

 نثواني والباب اتفتح كانت زهره الي اول ما شافته جريت قبل ما تسلم على تمارا عشان كان شعرها باي

 جاسر..وهو بيتك على شفايفه وبيكور قبضه ايده في وش تمارا عجبك كده

 تمارا وهي بترفع كتفها وبتغمض عنيها بخوف منه

 معرفش هللا

 جاسر..طب يال خدي شنطتك وادخلي واتأسفيلها

 تمارا..حاضر شكرا



 جاسر..على ايه

 تمارا..معرفش بس شكرا

 جاسر..ماشي ياستي مدلها ايده سالم

 ي بتمدله ايدها سالم ولكن اتصدمت..وفتحت بوئها وبرقت عنيها..لما جاسر رفع ايدها على شفايفه يطبع عليها بوسهتمارا..وه

 جاسر..وهو بيغمزلها تصبحي على خير

 تمارا..بصت بصدمه

 مشي جاسر وهو بيضحك ضحكة جميلة..وقف االسنسير وشايفها من بعيد واقفه لسه متنحه

 يجاسر..ادخلي بدل ما اجي تان

 انتبهت تمارا دخلت وقفلت وراها بسرعه

 نزل..جاسر وهو مبتسم

 تمارا..حضناهم وبتعيط عياط هستيري

 عشق..في ايه ياتمارا اهدي بقى احنا كويسين ادامك اهو

 زهره..يابنتي اهدي من ساعة ما جيتي وانتي فتحاها مناحة

 ني وتقوليلي قلباها مناحةتمارا..يعني اللي حكيتوه ده كله واللي حصلكو ده من غير ما تعرفو

 عشق..خالص يا تيمو بقى احنا كويسين اهو وهللا وعموما احنا هنا اظن في امان اكتر

 تمارا..بس بردو انا معرفتش مين دول وليل يقصد ايه بأنهم تبع حد ومين الحد ده اللي هما تبعه

قبل كده يعني مش تبع حد يعرفه ليل وحتى لو تبع حد وحابب  عشق..انا كمان زيك مش مستوعبه انا متأكده ان الوالد دي شوفتهم فالحته

 يضايق ليل احنا مالنا

 نور..فعال في حاجه مش مظبوطه

 زهره..بس عارفين ايه اكتر حاجه مفرحاني فاللي حصل ده كله

 البنات..ايه

 زهره..اننا هنشتغل في نفس المكان

 تمارا..اه وهللا بجد دي اكتر حاجه فرحتني اوي

 عرفش ليه انا قلقانهعشق..بس م

 نور..من ايه

 عشق..معرفش بس احساسي بيقولي ان اللي جاي مش مريح

 تمارا..ابوس ايدك مش نقصاكي عشق ابعدي باحاسيسك واحالمك دي عننا شويه



 زهره..اه والنبي احنا مبنلحقش نفرح غير لما تقولي على حاجه وتحصل فعال ويتنكد على اهلنا

 اديني هسكت اهو عشق..خالص بقيت انا النكد

 نور..بقول ايه انا محتاجه ورق مهم جدا بكره

 عشق..وانا كمان

 زهره..انا وتمارا معانا اخر ورق نزل جبته اخر مره كنت فيها معاكي

نور..طيب انا لو قدرت هستأذن بكره واروح اجيبه وارجع هعمل كده بس مش عارفه بقى هعرف وال الخصوصا اني اول يوم ليا كان 

 انهرده

 عشق..تمام عموما لو روحتي هقولك على ورق محتاجاه

 نور..خالص تمام ماتيجو ننام بقى عشان نصحى بدري

 زهره..ايه ده البت دي محكتلناش اللي حصل معاها فالسفر

 تمارا..الده حوار كبير وانا مش قادره خلوها بكره الخميس واكيد هنسهر مع بعض وناعد نرغي براحتنا

 زهره..ماشي يا اختي

 عشق..بقول ايه انا كنت محتاجه انزل اجيب لبس وحاجات نقصاني ماتيجو ننزل يوم الجمعه

 نور..اه ياريت وانا كمان محتاجه لبس خصوصا اننا بقينا شغالين في شركة السيوفي الزم نبقى واجهه

 عشق..وهللا الزم نبقى وجهه للشركه وال للي شغالين فالشركة

 نور..يعني من ده على ده

البجد فعال انا كمان محتاجه حاجات فكرة حلوة ننزل الجمعه نقضي اليوم مع بعض ونجيب اللي ناقصنا ونتغدى بره وتبقى اول زهره..

 مره نخرج فيها مع بعض

 تمارا..ماشي انا معنديش مانع فكرة حلوة بقول ايه انا تعبانه اوي ومحتاجه ارتاح..انا هنام فين

 اللي تعجبك فيهم وخديها نور..عندك اوضتين هناك فاضيين شوفي

 تمارا..طبعا اختارتو االوض الحلوة

 نور..وهللا ابدا االوض اصال كلها تجنن

 تمارا..طب يال قومو بقى عشان ننام شويه

 عشق..يال تصبحو على خير

 البنات وانتي من اهله

 دخلو البنات ينامو وكل واحده فيهم جواها كالم ومشاعر مختلطه

ما روح من عند عشق وهو نايم حتى بعد مانوح وادم روحو اطمنو عليه وسابوه يكمل نوم وراح كل واحد فيهم اما عند ليل..فامن اول 

 ينام بعد تعب يوم طويل في الشغل



 في صباح يوم جديد صحي ابطالنا بنشاط على غير المعتاد

حمسة للرجوع للشركة خصوصا انها هتشوف ابتدوا البنات يجهزوا بنشاط نور وزهره مستعدين ليوم جديد ومتحمسين للشغل تمارا مت

جاسر مشاعرها متلغبطه من ناحيته حاسه باهتمامه وغيرته لكن لسه مفيش بينهم حاجة صريحه بتحاول تصدق احساسها باهتمامه ليها 

 وترجمه على انه إعجاب حب غيره لكن بترجع تفوق نفسها لما تفتكر ان في فحياته حد. وخاطب

ا نفس احساس تمارا حاسه بحاجات حلوه مبسوطة وطايرة باحساس اول مره تحسه وفنفس الوقت مضايقه من اما عشق فا كان احساسه

شعورها اللي هي حاسه بيه نفسها تتكلم مع البنات بس مش عارفه تقول ايه خصوصا انها كانت بتنصحهم بكالم عن الحب واالرتباط وانه 

عني وعرفت ان فعال الحب ملهوش كبير وادام القلب دق اليمكن حد يقدر يقف في جزء من الحرمانيه بس صدقت نور لما قالت غصب 

ادامه كمان شعورها بليل تحديدا كان مختلف ليل بالنسبالها غامض قوي قاسي طيب حنين ليه هيبه ورهبه شخص ابعد من انها توصله 

حد بيهتم بيه عشان دي كانت وصيه حاج محمد خصوصا انه عارف حقيقتها خايفه تتعلق بيه وهي مش في باله او زي ما قال مجرد 

وفنفس الوقت نظراته ليها من بعيد لبعيد تركيزه معاها وتحكيم رأيه معاها هي باالخص حضنه ليها لما كانت خايفه منه واحساسها 

 باالمان وسط خوفها منه كلمته اللي بتتردد في ودنها متسبنيش!

تكلم فيها مع حد وعشان كده قررت تسيب كل حاجه تمشي زي ماربنا كاتبها لكن شعور احاسيس متخبطه مش قادره تفسرها وال قادره ت

 القلق كان مختلط مع مشاعرها ومش قادرة تتجاهله

 لبسو البنات وخرجو يفطرو لحد ما يجي السواق

 اما عند الشباب كان الوضع مختلف

اعدو كلهم عالسفره يفطرو معاها بعد ما جهزو ولبسو لما صحيو على صوت واحشهم جدآ وهو صوت والدتهم اللي وصلت من السفر 

 عشان يروحو عالشركه

 ليل..نورتي البيت يا امي

 سهام..منور بيك ياحبيبي وحشتني اوي

 ليل..انتي وحشتيني اكتر

 ادم..واحنا ايه

 سهام..وانت نور عيني يا دومي وحشتني اوي

 ادم..وانتي اكتر وهللا يا امي البيت من غيرك وحش بجد

 ..ايوه افضلي وزعي سالمات على سي ليل وسي ادم وانا ابن البطه السودهنوح

 سهام..بضحك اهو انت اكتر واحد بقى وحشتني تخيل ووحشني لماضتك وطولة لسانك وضحكك

 نوح..ايوه بقى ياسوسو

 سهام..أتلم ياولد

 نوح..انتي وحشتيني اكتر وبجد فعال البيت من غيرك هادي

 سهام...وده حلو وال وحش؟

 ادي ومع نفسه يقصد ادمنوح..وحش طبعا انتي عرفاني مليش فالهدوء ابدا سبتيني مع واحد ه



 ومع واحد بيخانق دبان وشه

 ليل..رفع حواجبه تقصد مين

 نوح..انا ال انت فهمت ايه ياكبير اقصد الواد جاسر بقى عصبي اوي يا سوسو

 سهام..بضحك جبان

 ومدخلتش دنيا نوح..مشوفتيش رفعه الحاجب انا لسه صغير

 ليل..طب خاف على نفسك بدل ما اخرجك منها بدري

 سهام..اخس عليك ياليل متقولش كده ده نوح الفاكهه بتاعت البيت

 ليل..بسخريه اه الفاكهه بتاعت البيت صح

 نوح..ال هنتريق هزعل واجيب ناس تزعل

 هاليل..طب ازعل وهات الناس دي عشان اخرجهم معاك زعالنين من الدنيا بحال

 نوح..ال وعلى ايه يا بوص انا مقدرش ازعل منك

 ادم..بضحك وهللا مجنون

 سهام..بجديه وانت مالك ياليل قالولي انك تعبان

 ليل..ال يا امي متقلقيش انا احسن تقلت فالشرب بس

 سهام..ارحم نفسك شويه ياليل انت كل يوم بتقلقني عليك اكتر من اللي قبله

 وهللا انا احسن كل الحكايه تقلت فالشرب وكنت محتاج انام وارتاح شويه وانهرده انا احسن بكتير ليل..يا امي مفيش داعي للقلق

سهام..يارب ديما بس عشان خاطري يا ليل خف شرب شويه مش هقولك عشان حرام وعشان متضيعش نفسك وصحتك والكالم اللي 

مستهله تخليك تخسر دينك وتضيع صحتك انت مكنتش بتسيب بيضايقك ده بس عشان مفيش حاجه مستاهله كل ده ياحبيبي مفيش حاجه 

 فرض ياليل ايه اللي حصل لده كله

 ليل..امي عشان خاطري

 سهام..حاضر ياليل هسكت خالص

ليل..قام ناحيتها أعد على ركبته ادامها ومسك اديها االتنين باسهم اسف يا امي مقصدش اني ازعلك بس كل اللي بتقوليه ده انا عارفه 

 انك عندك حق وانك خايفه عليا بس صدقيني غصب عني بس اوعدك ان الفتره الجايه هحاول ارجع زي ما بتتمني تشوفينيوعارف 

 سهام..وهي بترفع ايده تبوسها اتمنى اشوفك احسن الناس يا ابن عمري يا اول فرحتي

 ابتسم ليل وقام وقف ورجع تاني وقف بكل هيبه

 االرض ووجهه كالمه الدم ونوحبعد ما كان ادام والدته اضعف كائن ع

 ليل..طب ايه هتفضلو اعدين عجبتكم االعده ورانا شغل على فكره

 نوح..عدو الفرحه ياعم سبنا اعدين اللحظه الرومانسيه دي مابنشوفهاش كتير



 ليل..طب اخلص عشان مزعلكش وعشان انهرده في اجتماع معانا ومع البنات عشان اعرفهم بشغلهم

 ليل انتو جبتو موظفين جدادسهام..بنات مين يا

 ليل..ايوه ياامي دي بنت حاج محمد نور حضرتك عرفاها وبنات قرايبه كانو عايشين معاه الفتره االخيره

 سهام..ربنا يرحمه يارب كان راجل ميتعوضش حقيقي نور عامله ايه صحيح

 ليل..الحمد هلل يا امي بتتحسن

 وده امته الراجل ده كان محترم وغالي علينا والزم نفضل مع بنته دي ملهاش حدسهام..عايزه اروح يوم اعزيها ياليل شوفها موج

 ليل..طبعا يا امي هنبلغها حاضر

 سهام..بس غريبه انت بتقول قرايبهم انا اللي اعرفه ان حاج محمد كان شبه منقطع عن اهله

فاتت من قبل حتى ما تسافري بس مجاش فرصه اني  ليل..وهو بيبص هو وادم ونوح لبعض كمل بثبات دي حقيقه يا امي بس الفتره اللي

اقول ادامك بنات قرايبه جم يأعدو هنا النهم بيدرسو هنا بس كانو بيسافرو فا كان تعب عليهم فاقررو يأعدو هنا في سكن لكن حاج محمد 

 مرضيش يسيبهم لوحدهم فاعدو معاهم

اد من نور عشان اروح اعزيها وكمان اشوف الحسين وخان سهام..مش بقولك راجل ميتعوضش ربنا يرحمه يارب عموما خدلي مع

 الخليلي المكان هناك واحشني جدا

 ليل..رجع بص تاني لنوح وادم ايوه يا امي بس هما مش اعدين الوقت فالخان

 سهام..ايه ده عزلت ليه كده امال هما اعدين فين

 ليل..في برج الزمالك في الشقه بتاعتي

 وغريبه انك تسيب الشقه حد يأعد فيها دي جابتلك ماليين ورفضت تبيعها وانت بسهوله تأعدهم فيها سهام..باستغراب نعم وده ليه

ليل..مش كده يا امي بس حاج محمد قبل ما يموت وصاني على نور والبنات والفترة اللي فاتت حصل حاجات كتير اوي وحضرتك مش 

قه ان في شباب من المكان عندهم استغلو موت حاج محمد وانهم معهمش هنا طبعا هحكيهالك بعدين بس اخرهم او سبب اني اوديهم الش

 راجل ولالسف اتهجمو عليهم فالشقه ولحقناهم على اخر لحظه

 سهام..وهي مبرقه عنيها ياخبر انت بتتكلم جد

 ليل..ايوه

 ي حد يحتاجكسهام..ربنا يسترها عليهم وكويس ياليل انك اتصرفت كده ربنا يحميك يا ابني ودايما تكون سند ال

 ليل.وهو بيبوس راسها ويخليكي لينا ياست الكل اطلعي يال انتي نامي وارتاحي من السفر واحنا هنروح عالشركه

 سهام..ماشي يا حبيبي يال عشان انا اخرتكم ومتنساش تاخدلي معاد عشان اعزيهم

 ليل..حاضر يا امي يال سالم

لشركه عدي وقت بسيط ووصلو اخيرا الشركه نزلو بكل هيبه ادام كل الموظفين اللي خرج..ليل ونوح وادم ركبو عربياتهم وانطلقو الى ا

 واقفين باحترام يلقو عليهم التحيه

 وصل ليل مكتبه



 ليل..نوح جاسر وصل

 نوح..معرفش شوفه كده اتصل ليل بمكتب جاسر مكنش حد بيرد

 تفتح البابليل..شكله كده موصلش ثواني وكان الباب بيخبط وقبل ما ليل يرد كان ا

 جاسر..صباح الفل

 حضنه نوح وحشتني ياواطي

 جاسر..بضحكه جميله انت اكتر

 ادم..وهو بيحضنه وهللا عملت فراغ

 جاسر..وحشتني ياض يادومي

 ادم..ما بالش دومي دي برستيچي هيضيع وسط الموظفين

 نوح..بأبتسامه وبالنسبه لياض عادي

 ليل..وهو بيسلم عليه ليك وحشه ياصاحبي

 ..انت اكتر راح اعد ايه االخبارجاسر

 ليل..تمام

 جاسر..ايه اللي حصل ده صحيح

 ليل..ال لينا اعده طويله مع بعض

 جاسر..امته انهرده بقى انتو واحشني

 ليل..بالش انهرده سهام لسه واصله واكيد هتعلقنا لو قولنا هنسهر

 طمنت عليها واعدت معاها شويه وجيتجاسر..عندك حق انا كمان ملحقتش اعد مع ماما يا دوب سلمت عليها وا

 نوح..خالص خلوها بكره

 ليل..تمام بس انهرده بعد الشغل عايزكم معايا مشوار كده لحد الكالب اللي متلقحين في المخزن دول

 جاسر..اتأكدت هما تبعهم وال فعال من الحته

فالمخزن مروقينهم وبيقولو أن كل كالمهم انهم ميعرفوش  ليل..هما فعال من الحته بس انا شاكك انهم وراهم حد بس الرجاله اللي معاهم

 حد وال تبع حد

 فاللحظه دي خبطت السكرتيره

 ليل..ادخل

 السكرتيره مستر ليل البنات وصلو ومنتظرين حضرتك

 ليل..خليهم يستنونا في اوضه االجتماعات



 السكرتيره..تحت امر حضرتك وخرجت

 ادم..نقوم احنا نروحلهم

 يه ياخدو عالمكانليل..ال خليهم شو

 جاسر..صحيح يا ليل انت مروحتلهمش من ساعتها

ليل..ده هما بقالهم يومين كل الحكايه انا قولت بس يفوقو من العلقه اللي كلوها ويجيلهم دكتور يظبطهم ويروقهم واروحلهم تاني عشان 

 يبقو فايقين وهما بيتروقو تاني

 نوح..قاسي اوي

 ليل..رفع حواجبه

 نوح..سكت

 بضحك لسانك ده قريب هيوديك ورا الشمسادم..

 جاسر..خالص نخلص شغلنا ونروح نمسي عليهم

 ليل..صحيح عامل ايه مع هايدي

 جاسر..بقرف وليه السيره دي عالصبح

 ادم..جاسر باشا مبقاش عاجبه سيره هايدي دي معجزه

 جاسر..انا مبقتش اكره حد أد مابكرهها بس اللي مخليني ساكت ليل

 احبي وساعة الحساب خالص قربت الكل هيتحاسب بس يوم ما ليل السيوفي هيكشف ورقهليل..هانت ياص

 الحساب هيبقى جامد

 ادم..اهو انا مش قلقان غير من ساعة الحساب دي

ليل..متقلقش انا مستنيها بقالي زمن..المشكله اني كنت عارف عدوي وعارف اخره من اوله بس مع الوقت اكتشفت ان الدايره بتوسع 

 يد اعداءوبتز

 نوح..عندك حق في اطراف زادت مكنتش اتخيل انهم يدخلو الدايره اصال

 جاسر..بس انا اللي قالقني ان البنات دخلو معانا الدايره دي

 ادم..لالسف دخلو دايره مش بتاعتهم وحرب كبيره على انهم يدخلوها

نينا عليهم طول الوقت وبعدين انا جبتهم معانا فالشركه ليه ليل..متقلقوش البنات هيفضلو في حمايتي ومش انا بس انتو معايا هنفضل ع

ماهو عشان منبقاش طول الوقت عنينا على كل واحده فيهم في مكان مختلف لما نجمعهم في مكان واحد هنقدر نحميهم اكتر وعموما اللي 

مكان يخص ليل السيوفي مش هيقدر يقرب  مطمني انهم سابو المنطقه بتاعتهم واي حد من الكالب بيحوم وراهم ويعرف انهم ساكنين في

 منهم

 جاسر بقلق يارب بس تمشي زي ما احنا مرتبين ومفيش حاجه تحصل تاني خصوصا ان كمان هايدي مش هتشيل تمارا من دماغها



 ليل..حبيتها يا جاسر؟

ي كمان يمكن اكون حبتها من اول جاسر..بص بصدمه لليل من سؤال بعد عينه عنهم لثواني ورجع بص لليل اه يا ليل حبتها وحبتها او

 يوم شوفتها فيه لما روحت لهايدي المستشفى كانت بالنسابلي مختلفه ابتسم حد لسانه اطول منه

شدتني فاالول بطريقتها المختلفه لما طلبت منها اوصلها ورفضت رفض تام كانت نقطه التحول بالنسبالي حاجه من جوايا خلتني اروح 

ت بدايه المفاجأه بالنسبالي فاكر ياليل لما كلمتني وانا كنت وراها عشان تطمن على هايدي فاكر لما قولتلك اني وراها بالعربيه ودي كان

 تحت بيت حاج محمد

 ادم ونوح بصو لبعض بصدمه

 فالش باك

 ليل..الو

 جاسر..ايوه ياليل

 ليل..ايه االخبار هايدي كويسه

 هي اللي ايدها حصل فيها شرخ بس بسيط. جاسر..اه الحمد هلل هي تمام بس البنت اللي خبطتها

 ليل..طيب اجيلك

 جاسر..ال انا مشيت بس بس مش دي المشكله

 ليل..في ايه ياجاسر مالك

 جاسر..انت عارف انا فين الوقت يا ليل

 ليل..فين

 جاسر..انا تحت بيت حاج محمد

 ليل..وايه اللي وداك هناك هو تعبان كلمك وال ايه

ي مشيت عشان شدت مع البنت اللي خبطتها طلبت من البنت اني اوصلها بس هي رفضت انا وقفتلها تاكسي جاسر..ال بس بعد ما هايد

بس مش عارف حاجه جوايا خلتني امشي وراها متسألنيش ليه بس المفاجأه انها خدت نفس الطريق لبيت حاج محمد وانا استغربت بس 

 بعد كده قولت يمكن ساكنه في نفس المكان عادي

 ي يعني بتحصل ياجاسر هو مفيش حد ساكن فالحسين والخان غير حاج محمد ياجاسرليل..عاد

جاسر..بس هي دخلت نفس الشارع ومش بس نفس الشارع دخلت نفس البيت كمان ركنت العربيه ورحت وراها براحه لقتها دخلت شقه 

 حاج محمد

 ليل..وهو سرحان ومش بيتكلم

 جاسر..انت معايا ياليل

 ك المكالمه من هايدي جه لحاج محمد هو كمان مكالمه من بنته نور وقالتله ان قريبتهم عملت حادثهليل.جاسر لما جاتل

 جاسر..يبقى صح دي تبعهم



 ليل بعد ما مشيت هو قفل معاها وقال الزم يمشي عشان نور بلغته ان قريبتهم عملت حادثه

 جاسر..بس صدفه غريبه

 فهليل..ال ياجاسر في حاجه غريبه دي مش مجرد صد

 جاسر..ليه بتقول كده انا كنت مستغرب انها دخلت عنده بس بعد كالمك يعني طلعت قريبتهم ايه الغريب بقى في كده

ليل..ياجاسر انت ناسي ان حاج محمد بقاله سنين ملهوش حد وبعدين مش بس كده انت مشوفتش منظره لما سألته مين دي كان مرتبك 

 ومتلغبط ومش عارف يقول ايه

 بكره لما يجي نسأله جاسر..خالص

 ليل..هعمل كده المهم امشي بقى انت من عندك

 باااااك

 ادم ونوح مستغربين

 ادم..يعني انت من االول يا جاسر كنت عارف ان تمارا تعرف عم محمد من قبل ما تشتغل معاك

 ليل..اه انا اللي طلبت منه يعمل كده

مرتبك ومتلغبط وكل شويه كان يخلينا نشك مش فيه بس كنا شايفين حاجه  اصل بعدها سألت حاج محمد وفضل زي ما كنتو بتشوفوه كده

غريبه بتحصل وبعدها جه حاج محمد طلب شغل لقريبته وسعتها انا قولتله تمام يجبها وجاسر قاله انه محتاج سكرتيره عشان هو مشى 

 السكرتيره بتاعته

 جاسر..ويوم ما جابها معاه انا عملت نفسي متفاجئ بوجودها

 دها انتو عارفين الباقي وعرفتو هما طلعو ايه لحاج محمدوبع

 نوح..أنت أصال لو مكنتش روحت وراها كنت لما شوفتها اتفاجأت بس السؤال بقى انت اصال ايه اللي خالك تمشي وراها

وراها وجه حاج جاسر..هتصدقني لو قولتلك معرفش بس يمكن اكون فكرت فالسؤال ده بيني وبين نفسي القيت اني لو مكنتش مشيت 

محمد طلب لقريبته شغل انا عن نفسي مكنتش هقول اني محتاج سكرتيره وكان ممكن ليل يقبلها وتشتغل في اي قسم بعيد عننا ومشوفهاش 

 اصال بس كل ده اقدر افسره بأنه ليه حكمه من ربنا عشان لما الراجل ده يموت كلنا نقرب منهم ومنسبهمش

ه بتمارا مكناش عرفنا اي حاجه عنهم واالهم من كل ده مكناش عرفنا مين اعدائنا شغل تمارا معانا خلى ليل..جاسر عنده حق لوال معرفت

 اعدائنا يظهرو واللي دفع تمنها حاج محمد ومن وقتها البنات رجلهم جت معانا وهما ميعرفوش حاجه بس وجودهم وضح حاجات كتير

 نوح..عندك حق

 ن في دار قبل ما يقول عم محمدادم..طيب انتو عرفتو انهم كانو عايشي

ليل..طبعا انت عارف يا ادم اني مبشغلش حد من غير ما اعرف اصله من فصله يمكن لو كان حصل وطلب حاج محمد الشغل في 

ظروف غير اللي حصلت مكنتش دورت وراه بس اللي خالني اجيب اصل وفصل تمارا ان الموضوع بالنسبالي كان غريب ارتباكه 

 اصال عارفين ان ملوش حد كل ده كان دافع ليا اني ادور وراه ولغبطته واحنا

 ادم..عمري ماشكيت في ذكاءك لحظه

 ليل..طب ايه مش هنقوم بقى عاالجتماع



 جاسر..ايوه صح البنات بقالهم ساعه مستنين فالمكتب

 ليل..طب يال بينا

 نوح..تمام

 اما في اوضة االجتماعات

 سأل فيهمعشق..اعده مضايقة ان لحد الوقت محدش 

 تمارا..في ايه ما تفكي شويه

 عشق..افك ايه وزفت ايه في حد يسيب حد الفتره دي كلها انا غلطانه اصال اني جيت

 زهره..صحيح هما اتأخرو اوي كده ليه وليه انا وانتي ونور عاالقل مروحناش على مكاتبنا

 تمارا..معرفش بصراحه بس هو المفروض كده في اجتماع

 حد عندهم او في اجتماع مهم نور..طيب يمكن في

 تمارا..اي اجتماع بيتم هنا

 نور..غريبه فعال

 عشق..بنرفزه وال غريبه وال زفت انا همشي

 زهره..بقلق ال والنبي ياعشق اصبري شويه اللي خالكي تستني كل ده مش هتستني الحبه دول

اللي عنده بقى يبقى يعمله انا مش بخاف من حد هو فاكر ان هو عشق..انتي خايفه كده ليه هو هياكلنا بقولك ايه انا ماشيه خليكو انتو و

 هيتحكم فيا قامت عشق ومشيت ناحيه الباب

 تمارا..ونور جريو وراها

نور...عشق عشان خاطري مش ناقصين مشاكل انتي شوفتي من كالمهم واضح ان في حاجه كبيره حاصله عشان كده خلونا نشتغل كلنا 

 وواضح ان في حاجه ورا اللي دخلو علينا البيت دول معاهم وخلونا نمشي من البيت

 تمارا..اسمعي الكالم ياعشق طب بصي عشر دقايق كمان لو مجاش ياستي اعملي اللي انتي عيزاه

عشق..بنرفزه وال دقيقه كمان ولما يجي الباشا اللي راعبكم ده ابقو قولوله اني مشيت عشان هو قليل الذوق وادام غصب علينا نشتغل 

 يبقى يكون موجود قبلنا مش يلطعنا ساعه اوعو من وشي بعدتهم وراحت على الباب معاه

 تمارا..بصوت عالي استني بس يا عشق

 فاللحظه دي لقت اوكره الباب بتتفتح وظهر ادامها الوحش زي ما لقبته ووراه ادم ونوح وجاسر بطلتهم المرعبه

 ليل.صباح الخير

 اوقفت في صمت وعنيها بتطلع شرارالبنات بارتباك صباح النور اما عشق ف

 ليل..موجهه كالمه لعشق على فين يا انسه عشق

 تمارا..بسرعه ابدا يا مستر ليل دي كانت بس هتروح التواليت



 نور..بسرعه اه اه صح

 عشق..بثقه ومن غير خوف ال انا مكنتش رايحه في مكان انا كنت ماشيه

 البنات والشباب اتصدموا من صراحتها

 اعجاب فظيع من جرأتها وهي واقفه ادامه ماشيه على فين ليل..وجواه

 عشق..مروحه

 ليل..انتي لحقتي تيجي عشان تروحي وبعدين انتي لسه ابتديتي شغل

عشق..حضرتك بتقول انك بتلتزم بالمواعيد وانا جيت هنا في معادي والمفروض ان ده اول يوم ليا يعني المفروض االقي حد يوجهني 

جيت وانا مرميه في اوضه اجتماعات داخله على ساعه وربع من غيرما اشوف حد وال حد يعرفني المفروض ابدأ  ولالسف من ساعة ما

 ازاي وال اعمل ايه مشوفتش غير السكرتيره اللي بلغتنا نترمي هنا لحد ما حضرتك تفتكر اننا منتظرينك

 ن في حاجات مهمه بنخلصها والوقت خدنا بكرر اعتذاريليل..بابتسامه صدمتهم كلهم عندك حق يا انسه عشق انا اسف دي غلطتي كا

الكل واقف مصدوم و في زهول تام من رد ليل حتى عشق اتصدمت من رده كانت عارفه انه هيطلع فيها بس مقدرتش متعبرش عن 

 غضبها لكن متوقعتش رد فعله

 ليل.نقدر بقى نبتدي االجتماع

 ر كالم اعدو كلهم والزهول باين على مالمحهمعشق..بصدمه هزت دماغها وراحت اعدت مكانها من غي

 ليل..فالبدايه تمارا انتي عارفه طبعا شغلك بقى ماشي ازاي فا انتي بره اي حاجه هوضحها

 تمارا..تمام يامستر ليل

 ليل..بس قبل ما اوضح للبنات طبيعة شغلهم

الوقت المحدد ومستر جاسر مبسوط بشغلك جدا معاه  احب اقولك مبروك انتي اتثبتي في شركة السيوفي واجتزتي االختبار في اقل من

 وطلب مني انهي فتره االختبار وتكوني معانا ضمن مجموعة السيوفي

 تمارا..بابتسامه فرح كبيرة شكرا يامستر ليل

 ليل..بأبتسامه العفو تستاهليها ياتمارا

 سربصت على جاسر اللي كان باصصلها بابتسامه جميله على فرحتها شكرا يامستر جا

 اكتفي جاسر..بهز دماغه بابتسامه

 ليل.نكمل زهره ونور

 طبعا انتو فهمتو طبيعة شغلكم من مستر نوح ومستر ادم..بس احب انا اعيد كالمهم عشان تعرفو اهمية شغلكم

 نوح وادم.شغلهم في قسم المراجعات وعلى اد ما القسم ده يبان سهل بس هو اخطر قسم موجود فالشركة

ومو بمراجعة كل ورقة داخلة او خارجة من الشركة وانتو هتشتغلو معاهم هتسلمو المراجعات لبعض طبعا مش عايز باختصار وهما بيق

اقولكم اد ايه التركيز مهم الشغل مش متعب بس محتاج دماغ صاحيه وعشان الغلطه بفوره واي غلطه فاالرقام توقع المجموعه كلها 

شركه مش مجرد ارقام بسيطه احنا بنتكلم في مالين وبما انكم لسه جداد طبعا هما عرفوكم خصوصا ان االرقام اللي داخله وخارجه من ال



 انكم لسه في مرحله تدريب هيبتدي ادم المراجعه هتوصل لنور نور هتسلم لزهره زهره هتسلم لنوح يعني ادم بيبدأ ونوح بينهي مفهوم

 نور وزهره ..مفهوم

 ليل..محتاجين توضيح الي حاجة

 ا مستر ليلزهره..ال ي

 ليل..عموما اي حاجه تقدرو ترجعوا الدم ونوح هما مش هيسيبوكم

 وبص لعشق اللي كانت مستنيه تعرف دورها فالمجموعة

 ليل..اما عشق فا دورك هيبقى كبير شويه..اوال هتكوني سكرتيرتي الخاصه يعني تقريبا شغلك هيكون يشبه شغل

عيد جاسر بتنظم مواعيد اي ميتنج وبتقدر تتصرف لو في معاد معقد وزي ما قولت هي تمارا شويه مع اختالف الشغل تمارا بتظبط موا

 نجحت في ده

 اما انتي ياعشق فا هتشتغلي معايا زي مانا بشتغل بالظبط

 عشق..اسفه بس انا مش فاهمه شغل

 حضرتك عباره عن ايه

نقرر اذا كنا مبدأيا موافقين او ال وافقنا جاسر وتمارا  ليل..اوال هتشوفي معايا اي صفقه بتتعرض عالمجموعه وتدرسيها وعاالساس ده

بيستلمو مننا تمارا بتحدد معاد الميتنج وجاسر بيحضره ويتفق على كل حاجه ولو حصل االتفاق بنبتدي الشغل وبعدها نوح وادم وزهره 

 ات عند ادم ونوحونور بيجي دورهم في مراجعة الحسابات يعني الشغل بيبتدي مني انا وانتي وينتهي فالمراجع

 عشق..بس انا هقبل على اساس ايه

 ليل..فالبدايه هتاخديلك اسبوع اسبوعين على حسب قدرتك عالفهم

 عشق..بصتله بغضب

 ليل..كاتم ضحكته على منظرها بعد كده هتقدري تشتغلي وفي اوقات ممكن تحلي مكاني فالمجموعه

 عشق..ازاي

ه وانتي شايفه انها مش مناسبه للمجموعه او مش هتفيدها تقدري ترفضيها باختصار ليل..يعني لو انا مسافر واتعرض عالشركه صفق

 هيكون معاكي كل الصالحيات بتاعتي

 عشق..ايوه بس يعني ازاي ومستر جاسر ومستر ادم و

ي انتي مش ليل..قاطعها ليل مفيش بس هما عارفين كويس طبيعة شغلك معانا وموافقين عليه وبعدين هما شغلهم بعيد عن شغلي يعن

هتتحكمي في شغلهم انتي هتقدري تتحكمي فالشغل بتاعك وهيكون في اجتماعات الزم احضرها هتكوني معايا ومش هتكوني وقتها 

سكرتيرتي الخاصه وبس انتي هتقدري تكوني متحدثه بمعني انك لو في رأي حابه تضيفيه تقدري تتكلمي في اوقات ممكن نسافر بره 

 تكوني معايا جاسر مسؤول عن السفر داخل اي مكان جوه مصر لكن انا برهمصر في اجتماعات مهمه ه

 عشق..بتوتر بس انا بتهيألي مش هقدر اعمل كده

 ليل..هتقدري ياعشق فاالول انا مش هسيبك هفهمك كل حاجه بعدها هتالقي الموضوع سهل وتاني مهمه ليكي



 عشق..هو لسه في مهمات تاني

 محمدليل..اهم مهمه هتحلي مكان حاج 

 عشق..ازاي

ليل..حاج محمد كان ليه شغلته هنا فالشركه توصيل اوراق يجبلنا امضت اطراف معانا يودي ورق الشهر العقاري طبعا دي ملكيش دعوه 

 بيها لكن كان ليه مهمه تانيه خالص ودي كانت اكبر مهمه والوحيد اللي مكنتش آمن اي حد غيره انه يعملها

 عشق..بترقب واللي هي ايه؟

 يل..يودي فلوس الشركه اللي ماسكها مستر سراج او يجيب منه فلوس او يحط فلوس فالبنكل

 والفلوس دي رقم ياعشق

 عشق..ايوه بس انا مش هقدر اعمل كده

 ليل..ليه

 عشق..بابا كان بيحكلنا ساعات انه بياخد من حضرتك مبالغ كبيره وانا اخاف اعمل كده

 كي بيه براحتك يعني هتكوني في امانليل..متقلقيش هيكون معاكي سواق هتتحر

 عشق..امان ايه وانا ماسكه شنطه فيها ماليين ال انا اشتغل واتعلم اي حاجه إال دي شوف حد تاني يقدر يعملها

 ليل..وانتي اللي انا شايف تقدر تعملها بعد حاج محمد ياعشق وهتقدري

 عشق..بتوتر بالش يامستر ليل

 ك هتقدري ونهى الكالم معاها عشان متعترضشليل..متقلقيش ياعشق انا واثق ان

 كده الكل فاهم شغله صح

 الكل تمام

 ليل..هنيجي بقي لكالم مهم بعيدا عن الشغل

 طبعا كلكم حابين تعرفو سبب اني اصمم تكونو شغاليين هنا وتحت عيني وسبب اني ابعدكم عن البيت

 هسمعوه البنات بترقب بس خاب املهم في انهم يعرفو في اخر لحظ

ليل..فالتوقيت ده مش مهم تعرفو بس كل اللي حابب اعرفهولكم اننا اكيد لينا اعداء ولالسف انتو دخلتو في دايرة االعداء دي او بمعنى 

 اصح في خطر ناحيتكم فا حبيت اني اكون مطمن عليكم قريب هتعرفوا كل حاجه بس من هنا لحد ما اعرفكم احب اقول كام حاجه كده

 ور بانتباه اول ما قال اسمهااوال نور بصتله ن

ليل..انا يوم ما حاج محمد مات قولتلك اني هجيب الكلب اللي عملها ده في اسرع وقت وعايزك بس متفكريش اني نسيت الموضوع انا 

عرفت مين وقتها قولتلكم ان العربيه اللي عملت الحادثه الرجاله بتاعتي مالقوهاش عشان يعرفو مين اللي عملها بس ده مش حقيقي انا 

 اللي وراها

 نور..وهي الدموع في عنيها مين



ليل..مش هينفع الوقت في حاجات لسه مش واضحه ادامي بس احط ايدي عليها هعرفك وهخليكي تاخدي حقك وهرجع حق حاج محمد 

 بنفسي

االول واعرف وراهم حد وال  تاني حاجه عشق وزهره ونور الكالب اللي دخلو عليكم الشقه لسه تحت ايدي هسلمهم بس لما يتربو وأتأكد

 مجرد عيال صيع انتهزو فرصه انكم لوحدكم

تالت حاجه وده االهم اي وقت حد فيكم انتو االربعه يالحظ اي حاجه غريبه من اي حد برانا احنا االربعه يبلغنا فورا محدش يسيب حاجه 

 يوضح حاجات من اللي لسه موصلنلهاش حتى لو صغيرة وميعرفهلناش اللي بالنسبه ليكم صغير بالنسبالنا كبير ويمكن

مفيش مرواح اي مكان غير بعلمنا اي مكان حابين تروحوه تعرفونا قبلها باب الشقه ميتفتحتش الي حد غيرنا احنا االربعه وطبعا اللي 

ح عينه ومبلغهم ان مفيش جاي فينا هيبلغكم غير كده لو الباب اتهد عليكم من الخبط متفتحوش وعموما انا مش عايز اقلقكم االمن هنا مفت

 حد يطلع غيرنا اي حد تاني ال

 عشق..هو حضرتك كده مش بتقلقنا ده حضرتك بتتكلم على ان في ارهابي او مافيا بيحاولو يقتلونا

 ليل..ال مش للدرجادي ياعشق بس االمان حلو وانا حبيت افهمكم مبدأيا ان في خطر ايه نوع الخطر بقى ده مش وقته

 كيد مش هنفضل محبوسينعشق..طيب احنا ا

 ليل..مين قال انكم محبوسين

 عشق...يعني نقدر نخرج

 ليل.طبعا بس نكون عارفين فين وامته

 عشق بدون مقدمات بكره

 ليل رفع حاجبه هو ايه اللي بكره

 عشق..يعني احنا كنا ناوين ننزل بكره مع بعض نجيب حاجات نقصانا ونقضي اليوم بره

 ليل..هتنزلو امته

 منعرفشعشق..لسه 

 ليل..تعرفو وتبلغوني كده انا خلصت كل حاجه حد عنده اي سؤال

 الكل ساكت

 ليل..يبقي اتفقنا ياريت محدش ينسى اي حاجه اتفقنا عليها نور

 نور..نعم

 ليل..فاضيه انهرده بعد ما تروحي

 نور.اه ليه

 ليل..والدتي كانت حابه تيجي تعزيكي

 نور..طبعا تشرف اي وقت انا اكيد موجوده



 يل..تمامل

 تقدرو تمشو5يال اتفضلو على مكاتبكم وعالساعه 

 الكل..تمام

 ليل..عشق تعالي ورايا عشان اوريكي مكتبك

 انصرف الجميع راح كل واحد فيهم على مكتبه

 مشي جاسر على مكتبه وتمارا وراه

 جاسر..تمارا هاتي مواعيد انهرده و تعالي ورايا

 تمارا..حاضر يامستر جاسر

مكتبه علق چاكت البدله بتاعته عالكرسي واعد حط رجل على رجل فتح الالب بتاعه ولع سيجاره ثواني كانت تمارا  دخل..جاسر على

 بتخبط ودخلت

وقفت ادامه وهي مرتبكه من وجودها معاه ومرتبكه من الحركه اللي عملها لما وصلها وباس ايدها لكن جاسر كان حابب ميربكهاش اكتر 

 عشان تفك وأتكلم بطريقه عمليه جدا

 

  

 تمارا وقفت ادامه وهو مركز فالالب طالت مدت وقوفها اكتر من دقيقتين

 تمارا..احمم

 جاسر..رفع وشه ليها ها يا تمارا ايه المواعيد انهرده

 تمارا..حضرتك انهرده مفيش اي ميتنج بره الشركة

 مكالمات حضرتك الزم تعملها 3بس في 

 جاسر..تمام في اي حاجه تاني

 مفيش غير المكالمات دي بس وفي مواعيد االسبوع الجاي محتاجين نرتبها مع بعض تمارا..ال

 جاسر..طيب اديني ورقة االرقام

تمارا..اتفضل دي ورقة فيها االرقام واهم المعلومات اللي حضرتك ممكن تحتاجها ممكن تبص عليها بصه سريعه عشان تقدر تعرف 

 تكم معاهالمعلومات الكافية عن العميل اللي حضرتك هت

 جاسر..باعجاب من طريقة شغلها كان عندي حق لما قولت انك احسن سكرتيرة لحد الوقت اشتغلت معايا

 تمارا..بابتسامة احراج ميرسي لحضرتك يامستر جاسر

ت تأعدي جاسر..بطريقة عملية ماشي ياتمارا تقدري تتفضلي الوقت وانا لما اخلص المكالمات دي هبعتلك نرتب مع بعض المواعيد وياري

 انتي ترتبيها ترتيب مبدأي كده ولما اخلص وريهولي ولو عجبني يبقى تمام



 تمارا..تحت امر حضرتك

 جاسر..تمارا ياريت محدش يدخل عليا عشان المكالمات اللي هعملها دي مهمه جدا مش عايز اي ازعاج

 تمارا..باستفهام اي حد اي حد

 فهم جاسر انها تقصد هايدي ابتسم اي حد اي حد

 تمارا..بابتسامه تمام بعد اذن حضرتك

 جاسر..اتفضلي

 خرجت تمارا وابتدت تحاول تظبط الجدول اللي كان مليان مواعيد

 اما عند ليل وعشق

 دخل ليل مكتبه ووراه عشق

 تحت نظرات شاهي السكرتيرة بتاعته اللي كانت مش طايقة عشق

 صه عليه باعجاب وانبهارعشق اتصدمت اول ما شافت المكتب واسع ضحم شيك جدا فضلت با

 

  

اعد ليل عالكرسيي بعد ما قلع الچاكت ولع سيجارته وفضل باصص على عشق اللي كانت شارده في مكتبه وعالمات االعجاب ظاهره 

 على مالمحها خرجها من شرودها صوت ليل اعدي ياعشق

 

  

اللي استغرقتها في النظر للمكتب اعدت ادامه  انتبهت عشق وبصت عليه كان اعد عالمكتب وباصص عليها حست باحراج من المده

عالكرسي وهي عنيها عالكرسي اللي ادامها وباعده وشها تماما عن ليل كانت حاسه من خياله انه مركز جدآ معاها حست بالتوتر فضلت 

 تدعك ايديها في بعض

 ليل.عشق

 عشق..وهي باصه الناحية التانية نعم

 تشربي ايهليل..أبتسم على التوتر اللي هي فيه 

 عشق..هاا ال شكرا مش عايزة

 ليل..رفع التليفون وكلم شاهي

 ليل..شاهي هاتيلي القهوة بتاعتي وهاتي عصير برتقال بسرعه

 شاهي..بغيظ تحت امر حضرتك

 قفل ليل وهو لسه مركز على عشق هتفضلي اعده كده



 عشق..المفروض اعمل ايه

 ليل..يعني لو معندكيش مانع ممكن تبتدي شغل

 .اكيد امال انا جيت ليه بس حضرتك قولتلي تعالي عشان اوريكي مكتبك ومش ورتهولي وال عرفتني ابدأ ازايعشق.

 ليل..بمشاكسة طب ماانتي في مكتبك

 عشق..بصتله وهي على وشها مالمح استغراب مكتبي؟

 ليل..اه مكتبك صح اسف نسيت اقولك ان مكتبك هيبقى معايا في مكتبي

كتب مش في غير مكتب حضرتك وال انا هأعد عالكنبه اللي هناك دي وشاورتله بايدها على كنبه عمليه عشق..اللي هو ازاي الم

 مصنوعه من الجلد وحواليها كرسيين

 ليل..ال بس لو بصيتي هناك كده شويه وشاورلها بايده على اخر المكتب هتالقي في مكتب مستنيكي طلبت امبارح انهم يجهزهولك

 منفصل خاص بيها بصت عشق بعيد لقت مكتب

 عشق..رجعت بصت ادامها تاني تمام

 وفجأة حست بليل قام وقف وفضل ياخد خطوات بطيئه لحد ما وصل للكرسي اللي هي باصه عليه واعد ادامها

 عشق..كانت هتعيط

 ليل..بابتسامه انا قولت اعد مكان ما انتي باصه عشان مش اكلم حد مش باصصلي

 نا بس يعنيعشق..بارتباك احمم اا انا ال ا

 ليل...ششششش ايه مالك ليه كل الخوف واالرتباك اللي انتي فيه ده

 عشق..انا وقبل ما تكمل كالمها قاطعها صوت الباب

 ليل..ادخل

دخلت شاهي بخطوات بطيئه ومايعه تحت نظرات عشق اللي كانت مشمأزه من شكلها ولبسها كانت البسه چيبه فوق ركبتها بكتير 

 ها من كتر ماهو ضيق وحاطه مكياچ صارخ وكأنها رايحه حفله مش بتشتغل في شركةوشيميز هيتفرتك علي

 ليل..حطيهم عندك واخرجي ياشاهي

 شاهي وهي هتفرقع من الغيظ كملت بمياعه طيب حضرتك عايز حاجة تاني مني يامستر ليل

 ليل..رفع وشه ليها بنظره مميته وقفت قلب شاهي

 قت اخرجي واقفلي وراكي ومش عايز اي حد يدخل عندي مش عايز ازعاج مفهومليل..شكرا لو عوزت حاجة هبعتلك الو

 شاهي..برسميه مفهوم بعد اذن حضرتك

خرجت شاهي وهي هتولع من الغيظ اما عشق فا كانت مبسوطه ان ليل كسفها وفضلت معلقه نظرها على شاهي لحد ما خرجت من 

 الباب

 تشبهي عليها وال ايهليل.وهو باصص عليها كمل بابتسامه هاديه ايه ب



 

  

 عشق..بسخريه ال خالص مشوفتهاش قبل كده اصل كل اللي شوفتهم كانو في الدار والحمد هلل مكنوش شكلها

 ليل..مش فاهم

عشق..يعني كل اللي اعرفهم اغلبهم كانو محجبين واللي كان فيهم مش البس حجاب كان محتشم انما االنسه يعني عموما دي اول مره 

 اشوفها

 م ليل وفهم قصدها تمام نشوف شغلنا بقىابتس

 عشق..تمام

 ليل..تعالي معايا ياعشق خد ليل الالب توب وراح بيه على الكنبه وابتدا يطلع الورق ويفهمها

فاالول عشق كانت متوتره من قربها جمبه وريحة البرفيوم بتاعته اللي قالبه المكتب حاسه ان وجودها جمبه مزود ضربات قلبها ومخليها 

 ش قادرة تركزم

 ابتدا يشرح ليل بعملية ويفهمها

 لكن كان حاسس وهو بيشرحلها انها مش مركزة ومتوترة

 سكت ليل مرة واحدة وحتى سكوته ده هي مكنتش مركزة فيه وكانت مش معاه تمااما

 ليل..بصلها مرة واحدة وبكل هدوء عكس ما بتشوفه كل مره كنت بقول ايه ياعشق

 عشق. حست انها هتعيط

 ل..ها ساكته ليه كنت بقول ايهلي

 عشق..وهي باين عليها التوتر وخالص شويه شويه هتعيط مش عارفه

 ليل..بنبره هاديه مش عارفه كنت بقول ايه وال مش فاهمه لو مش فاهمه ممكن اعيد تاني مفيش مشكله

 عشق..ال خالص بس اسفه انا سرحت

 ليل..سرحتي في ايه او في مين

خالص مش في حد وال في حاجه خالص انا بس يعني بصراحه كده مرتبكه شويه المكان جديد عليا هشتغل في عشق..بارتباك هااا ال 

 حاجه مش بفهم فيها خايفه ابوظ الدنيا او خايفه حضرتك تضيع وقتك معايا عالفاضي

وهتقدري وهتفهمي كل الحكايه ليل..بصي ياعشق انا عمري ما اديت لحد حاجه يشيلها وانا واثق انه مش ادها وانا عارف انك ادها 

محتاجه بس كام يوم تقدري فيهم تفهمي كل حاجه عن طبيعة الشغل بتاعنا وتجمعي معلومات وخالص بعد كده مفيش حاجه هتقف ادامك 

انتي بس محتاجة تركزي مش اكتر وقبل ما تركزي محتاجه قبل ماتدخلي من باب المكتب اللي هناك ده تسيبي خوفك وتوترك وقلقك 

 كل حاجة وبصلها شويه وسكت ممكنو

 عشق..وهي بتبصله هزت دماغها ممكن

 ابتدا ليل..يشرحلها تاني الشغل والمرادي ابتدت عشق تركز وتحاول تهدا اكتر



 مرت كذا ساعه وكل واحد فيهم مشغول في شغله

 نوح..زهره راجعتي الورقة اللي ادتهالك

 زهره..ايوه راجعتها مرتين ودي المره التالته

 ح..ليه في حاجه مش فهماهانو

 زهره..ال مش حكايه حاجه مش فهماها بس..انا حاسه ان في غلطه فاالرقام دي

 نوح..ازاي

 مليون صح27زهره..انا راجعت الورق ده اكتر من مره..المفروض ان الرقم ده يوصل ل 

 نوح..تمام

 الف جنيه200000الف يعني ناقص 800000مليون و26زهره..االرقام دي لو اتجمعت هتطلع 

 نوح..ازاي الورقه دي انا مراجعها انا وادم

 زهره..بشك مش عارفه يمكن انا راجعتها غلط بس دي تالت مره اراجعها وهللا عموما اديني عشر دقايق واقولك وصلت اليه

 نوح..تمام انا هاشوف نور وارجعلك

ربعه لكن كان في مساحه بين كل مكتب والتاني عشان يقدرو راح نوح لنور والمكتب كان كبير اوي ومتقسم بطريقه شيك ليهم هما اال

 يركزو

 نوح.ايه بتعملي ايه

 نور..بابتسامه براجع الورق اللي مستر ادم ادهولي

 نوح..ايه في حاجه واقفه ادامك

 نور..انا حاسه ان في لغبطه فالورقه دي بس مش عارفه انا احساسي صح وال ال

حساسك ليه عالقه بدماغك وبس انتي شايفه ان في لغبطه يبقى فيه مفيش يبقى مفيش لكن مفيش نوح..نور الشغل هنا ملوش عالقه با

 حاجه اسمها احساسي بيقول ان في لغبطه

 

  

 نور..ايوه انا مقصدش بس يعني قصدي اني راجعتها مره وبراجعها تاني وبردو في لغبطه

 نوح..خالص يبقى تقولي في لغبطه

كده عشان مبقاش بعدل على مستر ادم وفنفس الوقت انا حاسه اني مش صح ماهو مش معقول اكون  نور..انا بصراحه محرجه اقول

 انهرده تاني يوم ليا واجي انا اللي اللي اكتشف غلطه

م نوح..انتي ازاي بتفكري كده يانور ال طبعا احنا كلنا وارد اننا نغلط ومحدش فينا معصوم من الغلط ومش معني ان انا و ادم مديرين قس

المراجعه يبقى منغلطش ومينفعش لو غلطنا تتحرجي انك تقولي احنا هنا بنكمل بعض وبنصحح اخطاء بعض عشان بعد ما كلنا نخلص 



 نراجع مراجعه نهائيه مع بعض ونسلم شغلنا تمام

 نور..تمام

 نوح..ايوه شايفه ايه

 نور..في غلطه فعال

 نوح..واللي هي

 نور عادتله كل اللي زهره قالته

 ازاي تعالي ورايا كدهنوح..

 راح بيها على زهره ها يازهره كله تمام وال زي ما هو

 زهره.لالسف زي ماتوقعت

 نوح..طب تعالو ورايا

 دخل بيهم على ادم

 نوح..ادم الورق اللي اديته لزهره ونور يراجعوه

 ادم..ماله مظبوط صح بص ادم لزهره عشان تتكلم

 الف جنيه بص لنور200000سف في غلط والمبلغ المكتوب في نقص زهره..بجرأه وثقه مستر ادم الورق ده لال

 نور ..باحراج انا اسفه يا مستر ادم بس انا كمان راجعت الورق ولالسف في نقص نفس المبلغ

 ادم..هاتو الورق ده كده

 قربت زهره ونور ومدوله ايدهم بالورق

 سامه جميلهفضل باصص ادم شويه فالورق وهو مكشر وعاقد حواجبه رفع وشه بابت

 و يابنات قدرتو تعدو اول اختبار بنجاحڤادم..برا

 زهره ونور بصوله بصدمه

 ادم..بس واضح يانور انك محرجه تقولي اني غلطت في الحساب وده مينفعش

 نوح..وهو بيأعد عالكرسي الدي كانت ناقص تنتحر وال انها تقول انك غلطان دي شويه شويه كانت هتكدب نفسها

بس وارد تحصل غلطه ال تذكر بس تضيع الدنيا لو شوفتي  100٪200نور هو اه الغلط عندنا ممنوع واحنا هنا مركزين ادم..مينفعش يا

اي حاجه وانتي من جواكي واثقه ومتأكده وراجعتيها مره واتنين وتالته وعشره وبيطلعلك نفس الغلطه يبقى تقولي في غلط وال تتحرجي 

 االحراج يوقع المجموعه مفهوموال تخافي الشغل هنا مفيهوش احراج 

 نور..مفهوم

 و بجد مع انيڤادم..وانتي يازهره برا



 توقعت اللغبطه واالحراج ده منك انتي مش من نور بس فاجئتيني بجد

 زهره..شكرا يامستر ادم

لما نخرج من المكتب ده نوح..بقول ايه هللا يكرمكم طول ما احنا هنا مع بعض لوحدنا قولو اسامينا عادي بالش مستر والجو ده بتخنق 

 ابقو قولو مستر زي ما انتو عايزين ماشي

 ادم..اسمعو كالمو اصل ده عنده ربع سليم

 نور..بأبتسامه ربع سليم هي مش كانت ربع طاقق

 ادم..الده مع كل الناس بس نوح ربع سليم والباقي طاقق

 ضحكو البنات وابتدو شغل كلهم مع بعض بس المرادي مكنش اختبار

بيعدي..تمارا خلصت جدول المواعيد وحاولت تظبطه على اد ما قدرت كانت اعده هتتجنن وتشوفه او تلمحه من بعيد من وقت ما الوقت 

خرجت الصبح من مكتبه وهي مشافتهوش فات حوالي خمس ساعات اعده في ملل و زهق ومش القيه حاجه تعملها حتى مفيش حد جه 

ملها حجه وتشوفه حتى قهوته مطلبهاش زي كل يوم بس اللي كان مطمنها انها سامعه صوته سأل على جاسر او طلب انه يدخله عشان تع

 بيتكلم فالتليفون

 فات حوالي خمس دقايق واتصل عليها

 جاسر..تمارا تعاليلي حاال وهاتي معاكي جدول المواعيد

 تمارا..حاضر ثواني وكانت بتخبط

 تمارا..تحت امر حضرتك

 جاسر..بتعب حد اتصل عليا

 ارا..ال خالص مفيش اي اتصالتم

 جاسر..تمام فين الجدول

 تمارا.اتفضل انا حاولت اظبطه بطريقه تكون مفيهاش اي ضغط على حضرتك

 جاسر..خد منها الورق فضل يبص فيه بتركيز عدت كذا دقيقه وهو باصص على الجدول

 

  

 جاسر..تمام يا تمارا المواعيد كويسه واهم حاجه انها مفيهاش تضيع وقت

 مارا..تمامت

 جاسر..مسك دماغه بتعب سند عالمكتب كان حاسس بصداع شديد جدا

 تمارا..بصتله بقلق مستر جاسر حضرتك كويس

 جاسر..هزلها دماغه بأيوه



 تمارا..بس حضرتك شكلك تعبان

 جاسر..بصوت هادي انا تمام يا تمارا صداع بسيط مش اكتر

 اوي طيب انت فطرتتمارا..قربت منه شويه تمام ازاي انت شكلك تعبان 

 جاسر..ال مش جعان ماتقلقيش شويه صداع بسيطه يعني

 تمارا..بس انت عينك حمرا اوي

 جاسر..انا عيني حمرا

 تمارا..جدا طيب قوم اساعدك تدخل تغسل وشك يمكن تفوق وتبقى احسن

 جاسر..طيب قام جاسر وهوحاسس ان دماغه فيها وجع جامد جداا

 قربت منه تمارا اساعدك

 بضعف ياريتجاسر..

 مسكت تمارا ايده ومشيت بيه براحه ناحيه الحمام عشان يغسل وشه

 جاسر..حس ان الدنيا بتلف بيه غير اتجاهه واعد بسرعه عالكنبه

 تمارا..مش هتغسل وشك

 جاسر..وهو ماسك راسه اتكلم بضعف مش قادر

 د عالكنبهاعدت تمارا براحه جمبه قربت ايدها من راسه براحه رجعتهاله لورا عشان يسن

 تمارا..اسند ورا كده افضل بالش توطي

 فجأه وبدون مقدمات

 مال جاسر بجسمه كله عليها وفقد وعيه

تمارا..جاسر جاسر فضلت تضربه براحه على وشه جاسر فوق طب قولي مالك جاسر فوق والنبي قامت من مكانها وخرجت بسرعه من 

 ا شاهيالمكتب جريت على ليل وصلت ادام المكتب حاولت توقفه

 شاهي...بصوت عالي استني هنا

 فتحت تمارا الباب بسرعه من غير استأذان وال حتى ادت شاهي اهميه دخلت وشاهي وراها

 ليل..بغضب ايه اللي بيحصل هنا

 عشق اتخضت وحست ان في مصيبه هتقع على دماغ تمارا

 شاهي وهللا يامستر ليل حاولت اوقفها دخلت بسرعه

 رعهتمارا مستر ليل الحق بس

 ليل..حس ان فيها حاجه من خوفها



 ليل..في ايه يا تمارا

 تمارا..جاسر تعبان واغَم عليه

 ليل..بفزع ايييه خرج بسرعه من مكتبه وتمارا وعشق وراه شافهم ادم اتخض من منظرهم في اي ياليل

 جريو بسرعه من غير ما يردو عليه

 جري وراهم

 الكنبه زي الجثه الهامدةدخل ليل بسرعه راح على جاسر اللي كان واقع ع

 ليل..جاسر جاسر ادم اتصل بالدكتور يطلع بسرعه

 اتصل..ادم بسرعه بالدكتور بتاع الشركه

 ثواني..وكان نوح كمان جه اول ما حس ان في حركه مش طبيعيه بره

 بعد وقت بسيط جه الدكتور

 الدكتور..ايه اللي حصل

 ليل..مش عارف كان كويس الصبح

عليه الخوف عيونها مليانه دموع هو كان كويس فعال بس من شويه دخلت كان باين عليه التعب وماسك دماغه وعنيه تمارا..صوتها باين 

 كانت حمرا أوي حاولت اساعده يغسل وشه مقدرش اعد عالكنبه بسرعه وفضل ماسك راسه جامد وفجأه لقيته بيقع واغَم عليه

 طلع الدكتور جهاز الضغط

 بعد ثواني

 عاللي جدا استحاله يكون كان كويسالدكتور..ضغطه 

 ليل..بالعكس الصبح مكنش في اي حاجه

 طلع الدكتور من شنطته حقنه وادهاله في الوريد ضغطه عالي بصوره مش طبيعية

 ليل..طيب ننقله المستشفى

 فى اللحظه دي ابتدا جاسر يحرك جفنه ويفتح عينه بضعف ويقفلها

 حاول الدكتور يفوقه مستر جاسر سامعني

 سر فتح عينه بضعف من غير مايتكلمجا

 ليل..جاسر انت كويس سامعنا

 طلع الدكتور حقنه تانيه وادهاله

 عدت دقيقه وابتدا جاسر يستعيد وعيه اكتر فتح عينه

 الدكتور..مستر جاسر سامعني



 جاسر هز دماغه بضعف

 الدكتور..الحمد هلل هيبقى احسن بس معلش ساعدوني نأعده

 سندوله دماغه عالكنبهمسكه..ادم وليل رفعوه و

 فتحله ليل زراير قميصه االولي وشال الكرافته بتاعته خالص

جاسر..بيركز فاللمه اللي جوه مكتبه مش عارف ايه اللي حصل عينه ركزت عاللي واقفه وسطهم باين عليها الخوف وبتمسح اي دموع 

 تنزل بسرعه قبل ما حد يالحظها

 جاسر.بصوت ضعيف في ايه؟

 تك يا بطل انت قوللي ايه اللي حصلالدكتور..سالم

 جاسر..مفيش صداع بس شديد شويه

 الدكتور ركبله جهاز الضغط مره تانيه

 في اللحظه دي انتبه الجميع على صوت هايدي اللي وصلت هي وسامر اخوها كانت جايه تاخد فلوس من جاسر

 هايدي..بتمثيل مصطنع ايه ده في ايه جاسر حبيبي مالك انت كويس

 يش حاجه تعب بس شويهادم..مف

 هايدي..بتمثيل العياط طيب انت كويس نوديه مستشفي

 ليل..بحزم ملوش لزوم ياهايدي هو احسن

 كل ده وجاسر مش مدي اهتمام لهايدي وعيونه عاللي واقفه بحزن عليه وبخنقه وغيره واضحة من وجود هايدي

 من الصبح الدكتور..الحمد هلل الضغط بينزل ضغطك كان عالي جدا انت تعبان

 

  

 جاسر..ال خالص انا كنت جاي كويس وابتديت شغل عادي بس من شويه حسيت بصداع بسيط وابتدا يزيد مع الوقت

 

  

 الدكتور..عموما الحمدهلل الضغط بينزل وشويه وهينتظم بس الزم تاخد حاجه للضغط العالي ده متسبش نفسك كده

 جاسر..بس انا ديما ضغطي واطي

 ا هكتبلك تحاليل الزم تعملها وفأقرب وقت عشان تطمن على نفسك اكترالدكتور..عموما ان

 جاسر..مش مستاهله يادكتور انا بس كنت مضغوط فالشغل الفتره اللي فاتت وانهرده كنت مضغوط برده يعني بسيطه

 ليل..مش هنخسر حاجه لو اطمنت



 جاسر..حاضر

 الدكتور..الضغط رجع لطبيعته

 ادم..الحمد هلل

 أذن انا بقى لو حصل حاجه كلموني فورا وياريت تاكل حاجهالدكتور..هست

 ليل..ماشي يادكتور تقدر تنزل

 خرج..الدكتور

 ليل..انت كويس

 جاسر..الحمد هلل

 ليل..لو حاسس بحاجه نروح المستشفى

 هايدي..اه ياجاسر قوم نروح المستشفى

 جاسر..مش مستاهله ياجماعه انا احسن كتير

 ليل..متأكد

 ياليل صدقني مجهود مش اكتر جاسر..اه وهللا

 سامر..سالمتك يا جاسر

 جاسر..هللا يسلمك يا سامر

 واول ما زهره وعشق سمعو اسم سامر عرفو انه اخو هايدي وهو ده اللي حكتلهم نور عنه وابتدو يبصو لبعض بتوتر

 سامر..ليل باشا عامل ايه

 فالشركةليل..بجمود بخير الحمد هلل خير غريبة يا سامر اول مره اشوفك 

 سامر..ال وهللا بس هايدي كانت جايه تشوف جاسر ورايح معاها اوصلها مشوار عشان عربيتها عطالنه

 ليل..عموما منور

 سامر..نورك ياباشا ازيك يانوح

 نوح..تمام يا سامر

 بص سامر عاللي واقفه ورا نوح واتصدم لما شافها

 جه كلمنيليل..طيب يا جاسر انا هروح عالمكتب انا وعشق لو في حا

 جاسر..ماشي يا ليل

 ليل..تمارا



 تمارا..ايوه يامستر ليل

 ليل..خليكي متبعاه لو في حاجه بلغيني بسرعه

 تمارا..حاضر

 هايدي..كانت هتولع منها

 خرج ليل وعشق

 ادم..طيب انا كمان ياجاسر هروح عالمكتب شويه وارجع اطمن عليك

 جاسر..ماشي

 زهره..سالمتك يامستر جاسر

 يسلمك يازهره جاسر..هللا

 نوح..وهو بيبص بغيظ عاللي باصص على نور بابتسامه سمجه

 نوح..تمارا لو في حاجه بلغينا بسرعه

 تمارا..حاضر

 نوح..شويه وارجعلك يا جاسر

 جاسر..هزله دماغه

 سامر..انا كمان هنزل استناكي تحت يا هايدي الف سالمه ياجاسر

 جاسر..شكرا يا سامر هللا يسلمك

اللي ظاهر على مالمحها التوتر والخوف لكن نوح محطش في دماغه وفكر ان هي بتعمل بكالمه لما حذرها من التعامل  خرج نوح ونور

 مع سامر

 خرج وراهم سامر بسرعه

 سامر.مش محتاج حاجه مني يانوح

 نوح..ال تسلم ياسامر نورت الشركه

 ده وكانت حاسه بقبضه رهيبه في قلبهاسامر..الشركه منوره برجالتها وبص على نور اللي مالمحها كانت متجم

 سامر..بأبتسامه خبيثه اذيك يا انسه نور

 نور..تمام

 سامر..مستغرب اني شوفتك تاني بس سعيد اني شوفتك

 نور..شكرا

 سامر..انتي بتشتغلي هنا وال ايه



 وقبل ما ترد كان نوح هو اللي رد عليه

 نوح..اه ياسامر نور بتشتغل معانا

 موما مش هعطلكم مبسوط اني شوفتك يانور سالم يانوحسامر..ربنا يوفقك ع

 نوح..سالم

 مشي..سامر وفضل نوح باصص عليه لحد ما اختفي من ادامه بص على نور اللي كانت باصه هي كمان عليه بشرود

 نوح..بغضب واضح ايه هنفضل واقفين كده وال ايه

 نور..الخالص انا داخله

ظرات سامر ان وراها حاجه وتوتر نور ونظراتها هي وصحابها كانت بتثبت ده الكن قرر انه دخلت نور ووراها نوح اللي كان حاسس بن

 يستنى لحد ما يعرف في ايه

 اما عند..جاسر

 هايدي..عامله نفسها مش واخده بالها من تمارا قربت منه ومسكت ايده

 هايدي..جاسر حبيبي انت بجد كويس

 بغضب بتحاول تخفيه لكن هو كان حاسس بيهاجاسر..بيبص بطرف عينه على تمارا اللي واقفه 

 جاسر..وهو بيقوم يتعدل شويه سحب ايده من هايدي

 وابتدا يقفل القميص كويس اه احسن ياهايدي الحمد هلل

 هايدي..طيب انت كلت ياحبيبي

 جاسر..مش جعان يا هايدي صدقيني انا كويس

 هايدي..بصت على تمارا واقفه كده ليه تقدري تتفضلي

 اصه على جاسر مستر جاسر مش محتاج مني اي حاجهتمارا..ب

 هايدي..على فكره انا معاه وبيتهيألي لو احتاج حاجه هقدر اساعده

 

  

تمارا..حست ان الدنيا بتسود ادام عنيها من عدم رده ومن احراج هايدي ليها ومن احساسها ان هايدي معاها حق النه خطيبها ومن حقها 

 تغير عليه

 

  

 ا بس بنفذ كالم مستر ليل عموما انا بره لوأحتاجتو اي حاجهتمارا..اسفه ان



 هايدي..برخامه شكرا

اتماسكت تمارا لحد ما خرجت من المكتب جاسر فضل عينه عليها لحد ما خرجت لكن مكنش قادر يتكلم او يقول حاجه تبان ادام هايدي 

 انه يحاول يبعد تمارا عن اي حاجه تربطها ب هايدي انه في حاجه من ناحيته لتمارا خوف على تمارا وبيعمل زي ما ليل قاله

خرجت تمارا دخلت عالحمام وانفجرت من العياط وكأنها محوشه العياط ده من سنين بعد فتره بسيطه غسلت وشها وحاولت تظبط نفسها 

ي والبنات زي ما ليل وتهدي شويه ثواني وخرجت اعدت على مكتبها ظبطت باقي شغلها خلصت وجهزت نفسها عشان معاد انصرافها ه

 قالهم

 هايدي..متأكد يا حبيبي انك مش محتاجني معاك

 جاسر..ال وهللا ياهايدي انا ادامي وقت بسيط وهمشي عندي مشوار شغل انا وليل وبعدها هروح

 هايدي..طب انت مش تعبان

 جاسر..بزهق خالص بقى ياهايدي وهللا انا كويس

 فسك انا بس قلقانه عليكهايدي قربت منه بخبث خالص خالص متعصبش ن

 جاسر..ال يا ستي انا كويس ومش بتعصب انا بس مش عايزك تقلقي

 هايدي..ماشي ياحبيبي همشي انا بقى عشان مأخركش مش عايز حاجه

 جاسر..ال ياحبيبتي شكرا

 قربت هايدي بخبث من خده في بوسه سريعه وطبعت الروچ بتاعها على خده بخبث عشان تمارا تشوفه

 ي هنزل بقى لسامر احسن ده مجنون ممكن يسبني ويمشيباي ياروح

 جاسر..وهو مضايق من قربها ماشي باي ياهايدي

 اعد جاسر بعد خروجها على مكتبه

 هايدي..انسه تمارا

 تمارا..بثبات ايوه يا انسه هايدي

 هايدي..ياريت تطلبي عصير لجاسر

 تمارا..تمام حاضر

 الك منه لو حصله حاجه تاني تبلغي مستر ليلهايدي..باصطناع حبها لتمارا ياريت تخلي ب

 تمارا..اكيد

 هايدي..ومش عيزاكي تزعلي مني على اي حاجه حصلت قبل كده خلينا نفتح صفحه جديده انا حاسه اني كنت سخيفه معاكي

 تمارا..ال ابدا محصلش اي حاجه وانا مش زعالنه

 هايدي..ميرسي ياتمارا يال باي

 تمارا..سالم



 ليفون من جاسر..انها تدخلهثواني وجالها ت

 خبطت تمارا ودخلت

 تمارا..افندم يامستر جاسر

 جاسر..وهو مركز في مالمحها اللي بتحاول تظهرها انها جامده ادامه على فكره تقدري تقولي جاسر

 تمارا..معلش حضرتك عارف اننا في الشركه

 جاسر..ماشي يا تمارا اللي تشوفيه..خلصتي شغلك

 تمارا..كله تمام

 سر..شكرا يا تماراجا

 تمارا..على ايه

 جاسر..يعني على قلقك عليا على مساعدتك ليا يعني لوال انك موجوده معايا مكنش حد حس بيا غير لما يفضوا

 تمارا..وهي مضايقه انا معملتش حاجه يامستر جاسر واي حد مكان حضرتك كنت بردو هعمل معاه كده

 

  

 مضايقه وعاذرها تمارا مالك انتي كويسهجاسر..مستفز من طريقتها بس عارف انها 

 تمارا..الحمد هلل

 جاسر..امال انا ليه حاسس انك مضايقه

 تمارا..زي ما حضرتك بتقول حاسس يعني مش متأكد

 جاسر..بس انا متأكد يا تمارا انك مضايقه وعارف انك مضايقه من طريقه هايدي

 ا ليه بيتهيألي مفيش حاجه تزعلتمارا حاولت تتماسك وتظهر بطريقه ثابته وانا هضايق منه

جاسر..بينفخ بغضب وبعد عينه عنها وحرك رقبته الناحيه التانيه لمحت تمارا الروچ اللي مطبوع على خده فضلت باصه بصدمه على 

 خده رجع تاني جاسر بعينه عليها شافها مركزه جامد بطريقه غريبه

 جاسر..في ايه بتبصي على ايه

ن العياط ال ابدا مفيش انا خلصت شغلي والمفروض اننا نمشي عشان نروح قبل ما والدت مستر ليل تيجي تمارا..وهي صوتها مخنوق م

 حضرتك محتاجني في حاجه

 سكت جاسر وفضل باصصلها

 سحبت تمارا منديل من على مكتبه ومدتله ايدها بيه

 جاسر باستغراب ايه ده



 تمارا..شيل اللي على وشك

خده وبص فيه اتصدم وعرف ان هايدي كانت تقصد كل اللي عملته واتأكد انها مالحظه عالقته  قرب جاسر المنديل من وشه ومسح

 بتمارا

 بص جاسر بصدمه لتمارا

تمارا..بعد اذن حضرتك لفت تمارا واتحركت بسرعه ناحيه الباب لكن جاسر كان اسرع منها ومسك ايدها قبل ما تفتح الباب وقفل الباب 

 بالمفتاح وسط زهول تمارا

 ما عند ليل وعشقا

 ليل..كده انا فهمتك كل حاجه ياعشق في اي حاجه مش فهماها

 عشق..ال خالص تقريبا فهمت كل حاجه

 ليل..متأكده

 عشق..ايوه

 ليل..بتحدي هنشوف

 ومدلها ايده بفايل في ورق

 عشق..ايه ده

ايام 3س عايزك تشوفيها عشان المفروض ان ليل..ده ورق صفقه حديد جديده العرض بتاعها مناسب جدا والسعر المطلوب مناسب اوي ب

 وهمضي موافقتي عالصفقه دي

 عشق..تمام

 ليل..تقدري يال تقومي تجهزي عشان تروحي انتي والبنات

 عشق..حاضر

 قامت عشق ومشيت خطوتين لحد مكتبها عشان تاخد شنطتها بس وقفت فجأه وكل ده ليل كان عينه عليها اول مالفت بعد عينه عنها

 ليلعشق مستر 

 ليل..ايوه

 عشق..كنت يعني عايزه اسال حضرتك سؤال

 ليل..في حاجه مش فهماها

 عشق..ال خالص مش كنت هسأل على مهره وعشق كويسين

 ابتسم ليل ووقف وفضل يتحرك باتجاها

 ليل..مهره بخير الحمد هلل بقت احسن كتير وبقت تأكل عشق ووقف ادامها بس عشق

 عشق..مالها



 ه جذابه شقيه وجميله ومجنناني وليها شخصيه عجباني اويليل..وهو مبتسم بطريق

 عشق..ارتبكت من نظراته

 ليل..ايه موحشتكيش

 عشق..ال وحشتني

 ليل..خالص تقدري تيجي تشوفيها اي وقت تحبيه

 عشق..ياريت بس مش هقدر يعني مفيش سبب يخليني اروح

 ليل..وانك تشوفي اللي اتولدت على ايدك ده مش سبب

 مش هقدر ابقى سلملي عليها ولو يعني نفع ان حضرتك تصورهالي اشوفها يبقى كويس عشق..معلش بس

 ليل..بابتسامه جميله ماشي ياستي بس حاولي عشان تفضل فكراكي

 عشق..ان شاء هللا بعد اذن حضرتك

 راحت خدت شنطتها وموبايلها ورجعت عشان تخرج

 ليل..عشق هتالقو السواق واقف تحت مستنيكم

 راعشق..ماشي شك

 ليل..العفو

 خرجت عشق راحت تشوف تمارا ونور

 اما عند جاسر وتمارا بعد ما قفل جاسر بالمفتاح

 تمارا..بصدمه حضرتك بتقفل ليه

 جاسر..انتي بتعملي معايا كده ليه

 تمارا..انا مش بعمل حاجه

 جاسر..وطريقتك معايا دي

 هتتكرر تاني بس خوفت على شكلك ادام الموظفين مش اكترتمارا..كل ده عشان قولت لحضرتك تمسح الروچ عموما انا اسفه مش 

 جاسر..وهو محاوطها في الباب بايده

قرب كف ايده من وشها وفضل يخبطها براحه على خدها وعلى اد عصبيته لكن كان بيحاول يتمالك نفسه خفتي على شكلي وال اضايقتي 

 من شكلي هه

يني هه ليه بتحاولي تعصبيني ليه بتحاولي تلغبطي دماغي اكتر ماهي متلغبطه كل ده وهو بتعملي معايا ليه كده ياتمارا ليه بتحاولي تستفز

 بيخبط باطراف صوابعه بنرفزه

 



  

 اما تمارا كانت بتحاول تبعد وشها اللي وجعها عنه وتغمض عينها

 تمارا..من فضلك سبني اخرج

 جاسر..ليه تعباني معاكي؟

 تمارا..ابعد عني وسبني اخرج

 ي بقى خفتي على شكلي ليه هاجاسر..قوليل

 تمارا..بعصبيه ممزوجة بخوف جاسر من فضلك ابعد عني

 جاسر..ايه خايفه مني وال ايه

تمارا..بثقه انا مبخفش من حد انا بس خايفه على منظري ال حد يدخل يشوفنا بالشكل ده واضح ان حضرتك نسيت نفسك معايا والمرتين 

تبقى غلطان انت عملت ده غصب عني مش بمزاجي وشكلك كده استغليت وضعي يا جاسر باشا  اللي قربت فيهم مني هيفكروك اني سهله

فكرت ان دي واحده جايه من الشارع تقدر تقرب منها وقت ماتحب وتعمل اللي انت عايزه مش هتخسر حاجه فاالول واالخر مفيش حد 

 تعمل كده تاني انا اللي هقفلك ولو حكمت اني اقتلك هعملهاهيقفلك ماهي ملهاش اهل وتربيت مالجئ بس احب اقولك انك يوم ما تفكر 

 جاسر..بزهول انتي شيفاني وحش اوي كده ياتمارا

تمارا..انا مش من حقي اني اشوفك وال حلو وال وحش ياجاسر مش من حقي اني اقيمك عارف ليه عشان انا بالنسبالك حتت سكرتيره 

بتك واقولك حاجه واضح انك اتضايقت اوي عشان اديتك تمسح وشك بالمنديل عموما وانت بالنسبالي مديري اللي المفروض يقيمك خطي

متضايقش لسه اثره علينى وشك تقدر تمشي بيه وتخرج بيه ادام الموظفين كمان لو حبيت وال تزعل نفسك وكملت بطريقة واضح عليها 

في مكتبك تلمسها تكلمها تقولها كالم حلو تخرج معاها  الغيره من غير ماتحس تقدر تعمل اللي يريحك تخرج بروچ على وشك تقرب منها

 انت حر

 جاسر..بابتسامه جميله وهدوء بعد اللي بتقوليه ده كله ياتمارا انتي مش شايفه انك تقدري تقيميني

 تمارا..انا مش بقيمك

 جاسر..بس صحيح انتي مضايقه منها اوي كده ليه

 اصال تمارا..بغضب مين دي اللي اضايق منها وعشان ايه

 جاسر بدون مقدمات عشان بتحبيني ياتمارا

 صدمه لجمت لسانها

 جاسر..اه زي ما سمعتي كده

 تمارا..بارتباك انت ايه اللي بتقوله ده انا مش بحبك

 جاسر..ال بتحبيني زي ما انا كمان بحبك

 تمارا..اتصدمت

 اراجاسر..سكتي ليه مش مصدقه وال عايزه تقنعيني انك مش عارفه اني بحبك يا تم



 تمارا..بتحبني

جاسر..بحزن باين على صوته ايوه ياتمارا بحبك من اول ما شوفتك بحبك وعلى اد حبي ليكي على اد ما انا مضايق انك وصلتيني اني 

 اضعف واقولها في اكتر وقت محتاج انك تبعدي عني فيه

 تمارا..دموع بتتجمع في عنيها من كالمه مش فاهمه

 لوقت يا تمارا..بس مقدرتش مقولهاشجاسر..مكنش ينفع اقولهالك ا

 تمارا..وايه اللي مخليه مينفعش

جاسر..عشان حاجات كتير ياتمارا اولهم اني خايف عليكي خايف حاجه تحصلك خايف تتأذي بسبب كلمه قولتها هتخليكي تتعلقي بيا اكتر 

 وممكن بسبب تعلقك ده تتأذي

سك انك تحب واحده زيي وتسيب خطيبتك هايدي بعيلتها واصلها مش قادر تتخيل تمارا..ال ياجاسر انت بس مش قادر تتخيل او تقنع نف

 انك تسيب هايدي مش حابب تبعدني عشان انا بالنسبالك حاجه جت في طريقك سهله عايز تكون مع اتنين وفرحان بالعالقه دي

 تمارا..اقولك حاجه ياجاسر انت اناني اوي

 فيني كده يا تمارا بس انتي مش فاهمه حاجهجاسر..لوحبتيني زي ما حبيتك عمرك ما هتشو

 تمارا..طب فهمني

 جاسر..طيب ممكن االول تديني وقت وصدقيني هفهمك كل حاجه قريب كل اللي محتاجه منك تثقي فيا شويه

 تمارا..نزلت دموعها وهي بتسمعه

 رفع جاسر ايده مسح دموعها مش عايز اشوف دموعك دي خالص من فضلك ممكن

 غها حاضرتمارا..هزت دما

 قرب جاسر ايده االتنين حاوط بيهم وشها وقرب من راسها طبع على جبينها قبله عميقه تحسسها باالمان وتطمنها

 نور..نوح محتاج اي حاجه تاني احنا الزم نمشي عشان والدتك جايه الزم نوصل قبل ما تيجي

 نوح..ال يانور خالص تقريبا كده خلصتو شغلكم

 مضيقاك نور..نوح هو انت في حاجه

 نوح..ال مفيش حاجه يانور انا تمام

 نور..اوك يانوح انا همشي

 خرجت زهره وعشق يال يانور

 نور..تمام انا جاهزه

 عشق..طب يال نشوف تمارا

 نوح..السواق هتالقوه واقف تحت

 عشق..ماشي يانوح يال سالم



 نوح..سالم

 خرجو البنات من الشركه بعد ما خدو تمارا مشيوا مع السواق

 الشقه وابتدو يجهزو لحد ما ولدت ليل تيجي وصلو

 مر الوقت وخرج ليل من الشركه ومعاه الشباب راحو عالمخزن عشان يشوفوا الشباب اللي اتهجمو على البنات

 وصل ليل ادام باب المخزن بهيبته اللي ترعب هو والشباب نزلو من عربياتهم ووراهم رجالتهم واستقبلوهم باقي الرجاله اللي موقفهم

 حراسه عالمخزن

 احد الحراس نورت ليل باشا

 ليل..هما فين

 الحارس اتفضل حضرتك جوه

 فتح باب المخزن ودخلو

 شباب مربوطين وباين على مالمحهم التعب من كتر الضرب وخصوصا الشاب اللي زهره ضربته بالسكينه 3كان ال

 سحب ليل كرسي واعد ادامهم

 سجايرهم وباصين عليهم بغموضووقف كل واحد من الشباب في مكان مولعين 

ليل..طلع سيجاره ولعها حط رجل على رجل فضل يبص للسيجاره بأهمال ويرجع يشرب وياخد نفس ببرود قتلهم وبرعب كان واضح 

 على وشوشهم

 ليل..ها قولتولي بقى مين اللي وراكم

 اسرع واحد من الشباب في الرد بيحاول يستنجد

 نا تعبنا من كتر الضرب وهللا غلطه ومش هتتكرر تانيابوس ايدك يا باشا سيبنا اح 1شاب 

 ليل..هي اكيد مش هتتكرر وإال تبقى غبي انت وهما

 لكن انا سألت سؤال ومحدش جاوبني مين اللي وراكم مين دفعلكم تعملو كده

بنشوفهم من فتره رايحين وهللا ياباشا مانعرف حضرتك تقصد مين احنا منعرفش حد كل الحكايه اننا كنا شاربين والبنات دي  2شاب 

 جايين ومفيش معاهم حد الشيطان اللي وزنا وهللا هي دي كل الحكايه

 

  

 ليل..عموما انتو شكلكم هتتعبوني بس انا هديكم فرصه تفكرو لو حابين تطلعو من هنا على رجليكم

 ى اتشاهدو علي روحكم من اللي هعملو فيكمالسيجاره اللي في ايدي دي تخلص لو محدش فيكم نطق وقال مين اللي بعتكم تعملو كده يبق

 الشباب

 اما عند البنات فا بعد ما جهزو الستقبال والدة ليل اخيرا الباب خبط



 راحت زهره تفتح الباب بصت من العين لقت ست باين عليها الوقار فاعرفت انها سهام

 فتحت الباب

 سهام..بابتسامه مساء الخير انا والدة ليل

 يا افندم اتفضليزهره..اهال بحضرتك 

 دخلت سهام وكان في استقبالها البنات

 نور..اهال بحضرتك ياطنط

 قربت منها سهام وحضنتها ازيك يانور البقاء هلل ياحبيبي

 نور..شكرا لحضرتك ونعم باهلل

 مدت سهام ايدها لتمارا اهال ياحبيبتي

 تمارا..اهال بحضرتك

 ي فتحت لحضرتك زهره ودي عشقنور...طنط. اعرفك بقرايبي واخواتي دي تمارا والل

 مدت سهام ايديها لعشق اهال ياحبيبتي

 عشق..اهال بحضرتك نورتي اتفضلي

 اعدت سهام

 زهره..حضرتك تشربي ايه

 سهام..ال ياحبيبتي وال حاجه

 زهره..ال طبعا مش هينفع

 سهام..مش عايزه اتعبك

 زهره..متقوليش كده تعبك راحه

 سهام..ممكن طيب قهوه مظبوط

 بعازهره..ط

 مشيت زهره تعمل القهوه

 سهام..البقاء هلل يانور ربنا يرحمه ياحبيبتي

 نور..ربنا يخليكي ياطنط تعبتك معايا وبجد ان حضرتك تيجي لحد هنا عشان تعزيني دي حاجه كبيره وهللا

يب من الناس اللي بجد سهام..متقوليش كده يانور حاج محمد ده عشرة عمر انا حزنت عليه من قلبي لما عرفت كان راجل محترم وط

 متتعوضش

 تمارا..ربنا يرحمه



 نور..الحمد هلل على كل حال

 سهام..انا مقدرتش اكون معاكي وقتها الني كنت بره مصر ولسه يادوب واصله امبارح

 نور..عارفه وهللا ياطنط تسلميلي يارب

 سهام..والقمرات دول بقى قرايب بابا وال ماما

 نور..وهي بتبصلهم ال بابا

 ..انا كنت مستغربه الن طول عمرنا عارفين ان حاج محمد بعيد عن اهلهسهام

 نور..ال هما من قريب جم عاشو معانا

 سهام..وانتي بتدرسي ايه ياتمارا

 جت زهره اتفضلي حضرتك

 سهام..ميرسي ياحبيبتي تسلم ايدك

 زهره..تسلمي

 رجعت سهام بصت لتمارا

 تمارا..انا بدرس تجارة القاهرة

 كام سهام..في سنه

 تمارا..انا في سنه تالته انا وزهره

 سهام..انتي بتدرسي تجارة بردو يازهره

 زهره..ايوه

 سهام..وانتي ياعشق

 عشق..انا بدرس طب بيطري في القاهره بردو

 سهام..ماشاء هللا طيب واشمعني طب بيطري

رجات بسيطه فا قررت ادخل طب بيطري الني عشق..انا كان نفسي ادرس طب اطفال الني بحبهم بجد بس لالسف التنسيق كان اعلى بد

 بردو بحب الحيوانات جدا فحسيت اني ممكن اقدر امشي فيها والحمد هلل هي كا دراسه بالنسبالي حلوه وسهله

 سهام..ده ليل على كده ممكن يحتاجك اصل عنده فرسه غاليه عنده اوي والدكتور بتاعها تاعبه جدا

 ت مهرهعشق..ابتسمت على فكره انا اللي ولد

 سهام..باستغراب انتي تعرفي مهره بجد انتي اللي ولدتيها

عشق..اه وهللا الموضوع جه صدفه كنا مع بعض كلنا فالمستشفي لما بابا كان تعبان قبل ما يتوفى واتصل عليه البواب قاله انها تعبانه 

 حاول يكلم الدكتور بس مكنش بيرد فا عرضت عليه اساعدها والحمد هلل انا ولدتها



 سهام..ليل مقاليش وهللا انا بتكلم معاكي عادي وبعدين ياريت كل الدكاتره تبقى قمر زيك كده

 عشق..ميرسي لذوق حضرتك عيونك هي اللي حلوه

 نور..بابتسامه دي كمان الفرسه الصغنونه اتسمت عشق على اسمها

 سهام..باستغراب عشق ده بجد

 نور..اه وهللا مستر ليل سماها عشق

 اسمك جميل اوي ياعشق بس غريبه ان ليل يسميها على اسمك سهام..صراحه

 حست عشق باحراج نزلت عنيها

 سهام..هو كان عايز يسميها حياه

 عشق..جميل حياه بردو

 سهام..بس عشق أحلى

 عشق..ميرسي بجد لحضرتك

 سهام..نوح قاللي انكم اشتغلتو معاهم فالشركه

توفي لكن نور وزهره وعشق لسه من يومين هما كانو بيشتغلو في اماكن تانيه بس بعد اللي تمارا..ايوه انا بشتغل معاهم من قبل ما بابا ي

 حصل مستر ليل صمم انهم يشتغلو فالشركه ونسيب الشقه

سهام..صراحه انا كنت بحب المكان عندكم اوي روحه حلوه بيفكرني بااليام الجميله المكان ده ليه طابع خاص كده في قلبي بس بصراحه 

 لي حصل لباباكي مكنش ينفع تفضلو لوحدكمبعد ال

نور..انا مكنتش عايزه اسيب المكان الن انا كمان بحبه جدا في كل ذكرياتي مع بابا وماما هللا يرحمهم بس بعد اللي حصل مقدرتش 

 اعترض بصراحه

ومش كل الناس في قلوبهم رحمه سهام..ال طبعا مينفعش تعترضي كده بقى في خطر عليكم واعدتكم لوحدكم هتخلي في ميت عين عليكم 

 الف واحد هيستغل اعدتكم لوحدكم

 زهره..فعال محدش بيرحم خالص

 سهام..في ناس كويسه وهللا بس قليليين اوي

 وفضلو يتكلمو ويرغو شويه

 اما عند ليل

 وقف ليل يعدل نفسه وينزل كم القميص لبس چاكت بدلته بعد ما وقعو والشباب في االرض من الضرب

 رس بتوعه اول ما يقدرو يقفو على رجليهم ارموهم في اي مكانليل..للح

 الحارس..تمام ياليل باشا

 ليل بص للشباب اسمع عنكم او اشوف وشكم في اي مكان ساعتها بس تقدرو تترحمو على روحكم بجد



 خرج ليل والشباب

 جاسر..ايه ياليل صدقتهم

 ليل.متقلقش دي عيال شمامه وفعال ملهمش عالقه بحد

 بيتهيألي اللي ياكل الضرب ده كله يشهد على ابوه انا كمان شايف ان مفيش حد وراهمادم..

 جاسر..تمام المهم هتعمل ايه الوقت

 ليل..هروح أجيب سهام

 ادم..ليل صحيح هتعمل ايه بكره

 ليل..في ايه بكره اجازه

 ادم..عارف اقصد البنات

 ليل..هبعت معاهم اتنين من الحراسه وهبعت معاهم السواق

 جاسر..ال بالش حراسه انا هروح معاهم

 ليل.نعم يا اخويا وده من امته

 جاسر عادي يعني ياليل انت مش عايز حد يكون معاهم وخالص انا هروح

 ليل..ماشي ياسيدي متزعلش اوي كده روح كده كده احنا بكره اجازه

 نوح..بقولك ايه ياجاسر انا كمان هاجي معاك

 لتهاليل..كملت وانت رايح ليه يا حي

 نوح..انت مش لسه قايل اننا اجازه وانا معنديش اي حاجه ايه اللي مضايقك

 ليل..ياسيدي وال مضايق والحاجه روح مش عايز تروح انت كمان يا عم ادم

 ادم..هي جات عليا هروح

 ليل..على رأيك روح يا اخويا

 جاسر..طب ماتيجي انت كمان

 ناقصه ليل..ال والنبي اجي الف على لبس بنات دي اللي

 جاسر..ياعم احنا ال هنلف وال نيله احنا هنروح معاهم نأعد في اي مكان هما يلفو ويرجعولنا

 ليل..ال وهللا انتو رايحين عشان تأعدو امال مين اللي هيخلي باله منهم

 جاسر..ياسيدي هنخلي بالنا احنا بس بردو مش هنبقى معاهم جوه المحل دول بنات يعني وليهم خصوصيه

 قى متبقاش رخمتعالي ب



 ليل..هشوف لسه مش عارف

 نوح..سيبها عليا ياجاسر انا هجيبه

 ليل..ايه ساحب اخوك الصغير

 نوح..ياعم انت مش اجازه خلينا نروح مع بعض

 ليل..بقول ايه اطلع من دماغي انت وهو قولت هشوف اتكلو على هللا بقى عشان متأخرش على سهام هانم بدل ما تعلقني

 خلع عالبيت هنستناكوادم..طب احنا هن

 ليل..تمام يال سالم

 جاسر..سالم اشوفكو بكره

 مشيو الشباب روح جاسر عالبيت

 وروح ادم ونوح ومشي ليل عشان يجيب والدته

 عند البنات

س هي سهام..انا اتبسطت بجد يابنات باالعده معاكم انتو مش متخيلين يعني ايه اعده مع رجاله طول الوقت مفيش غير منى مامت جاسر ب

اللي مصبراني بس بسبب تعبها لالسف مش بتجيلي زي االول وغير كده اصال انا مش بشوفهم خالص شغل طول اليوم ويرجعو ياكلو 

 ويخرجو او يرجعو يغيرو ويخرجو وكملت بضحك البيت بالنسبالهم فندق ينامو فيه

 نور..خالص يبقي حضرتك كل ما تكوني زهقانه تجيلنا لو معندكيش مانع

..طبعا انا حبيتكم اوي بس انتو كمان تعالو اعدو معايا انا اصال مبحبش اخرج من البيت بحب اعدت البيت اكتر وبعدين انتو اخف سهام

 مني انتو لسه شباب

 تمارا..ده حضرتك قمر ولسه صغنونه

 سهام..ال صغنونه ايه بقى خالص كان زمان

 جداعشق..الوهللا تمارا معاها حق حضرتك لسه صغيره وجميله 

يال واطمنو هنا بيجو من الشركه يغيرو ڤسهام.حبايبي ربنا يخليكو يارب بس بردو هتيجو عشان تأعدو معايا السواق يجيبكم لحد ال

 ويخرجو يعني مش هيضايقونا

 نور..نوعد حضرتك بجد وقت ما تكوني فاضيه واحنا فاضيين هنيجي لحضرتك مخصوص

 بس متتحججوش وتعالوسهام..ال لوعليا انا فاضيه على طول أنتو 

 عشق..هنجيلك صدقينا

 رن تليفون سهام ده ليل اكيد عايزني انزل.

 نور..خليكي شويه

 سهام..هو ده هيرضى يستني ده ليل خلقه في مناخيره وبيكرهه االنتظار



 نور.والنبي اتحايلي عليه او خليه يطلع

 تمارا..شويه بس انهرده احنا سهرانين معندناش بكره شغل

 ايوه ياليلردت سهام 

 ليل..ايوه يا امي انا تحت البيت يال مستنيكي

 سهام..بخباثه امهات مصدقت لقت ادامها اربع بنات حابه تعلقه باي واحده فيهم عشان تطمن عليه

 طيب مش هتطلع

 ليل..وانا ايه بس اللي هيطلعني يا امي

 سهام..اصل البنات مش عايزني انزل

 ليل..طيب الف لفه وارجعلك

 تلف لفه ايه على بال ما تلف هكلمك انت اطلع شويه صغيره وننزل سهام..ال

 ليل.عايزه ايه ياسهام مش مطمن الصرارك ده

 ضحكت سهام ال وهللا ابدا اطلع بس االول شويه وننزل

 ليل..ماشي لما نشوف اخرتها

 قفل معاها ركن عربيته وطلع

 دخلو البنات لبسو حجابهم بسرعه..ورجعو

 نتو محجبينسهام..ماشاء هللا ا

 عشق..الحمد هلل

 سهام..انتو فالحالتين قمرات

 تمارا..تسلمي ياطنط

 رن باب الشقه

 راحت تمارا فتحت

 تمارا.مستر ليل اتفضل

 ليل..ازيك ياتمارا

 تمارا..بخير الحمد هلل اتفضل

 دخل ليل كانو اعدين عشق منزله عنيها فاالرض خايفه عنيها تفضحها بفرحه طلوعه

 ليل..مساء الخير



 الجميع مساء النور

 نور..اتفضل يا مستر ليل

 اعد ليل جمب سهام

 ليل لسهام براحه مش كنتي نزلتي

 سهام بصوت عالي ما البنات عايزني اعد شويه وبعدين انت تعبان في حاجه مانت راكب االسانسير

 ليل..ال وهللا انتي ليكي مزاج بقي ومصدقتي تالقي بنات

 سهام..بضحك صراحه اه

سرقه لعشق شايفها منزله راسها وباين عليها التوتر كان شكلها يجنن خصوصا بلفه حجابها العشوائيه وخصله شعرها اللي ليل بيبص 

 خارجه من تحت حجابها بطريقه جذابه

 ليل..نازلين بكره اكيد يابنات

 تمارا..ان شاء هللا

نزل بنفسه معاكم عندكم مانع خصوصا ان نوح وادم ليل..طيب انا كنت هبعت معاكم حراسه وبص لتمارا بخبث بس جاسر طلب انه ي

 قالو انهم كمان هينزلو مع جاسر

نور..بسرعه ال خالص مفيش مشكله بصولها البنات بسخريه بعدت عينها عنهم باحراج عشان فهموها وكملت بس يعني عشان ميبقاش 

 في تعب عليهم

 ليل..ال خالص هما اجازه وبعدين هما اللي اقترحو

 م يا مستر ليل مفيش مشكلهتمارا..تما

 سهام..هو في ايه هما نازلين فين

 تمارا..ال ابدا يا طنط كنا نازلين نشتري حاجات نقصانا ولبس كده يعني

 سهام..طب وانت مش رايح

 ليل..انا اعد معاكي

 سهام..وده من امته ال روح ياسيدي

 ليل..الوقت الروح ماشي ياستي بس بردو اعد معاكي

 حبش اعدت الرجاله روح متسبهمش لوحدهمسهام..ال انا مب

 ليل..الوقت اعدت الرجاله بقت وحشه وبس نخرج ونسيبك تفتحيلنا تحقيق

 سهام..ياسيدي خالص مش هفتحلكم تحقيق تاني

 ليل..انتبه انهم نسيو البنات اللي كانو اعدين مبتسمين على مناقشتهم طب بقول نكمل فالبيت الخناقه دي

 امستر ليلعشق..صحيح تشرب ايه ي



 سهام..هو ايه اللي مستر ليل هو انتو فالشركه

 ليل..ال انا فقدت االمل سبتهم براحتهم بقى

 عشق..وهللا بحاول وبنسى ومش بعرف

 سهام..ال تعرفي عشان كده بتكبريه ومعني انه يكبر يبقى انا كمان كبرت يرضيكي

 عشق بضحكه جميله ال ميرضنيش وبصت لليل تشرب ايه ياليل

 ليل ابتسامه جميله قهوه ابتسم

 بعد وقت بسيط شرب ليل قهوته

 وخلصت اخيرا سهام الرغي

 ليل..بهدوء عكس طبيعته اللي تخوف ايه ياامي مش يال بقى

 سهام..اه يال كفايه كده عشان البنات يرتاحو

 زهره..خليكو شويه بجد حضرتك االعده معاكي جميله

 انكم هتجولي والرجعتو في كالمكم وال ايهسهام..عشان ترتاحو بقى وبعدين احنا اتفقنا 

 نور..ال خالص وهللا هنجيلك ان شاء هللا

 سهام.وانا هستناكم هطرد ليل ونوح وادم وانتو تيجو تقضو معايا اليوم

 ليل..بسخريه الوقت هنطرد هللا يرحم..بس هقول ايه يال يا امي يال

 سهام..بضحك هللا وانت زعالن ليه

 الن وال حاجه يجولك اي وقت يحبو واحنا حاضر هنطرد بس ابقي دوري عليناليل..ياستي انا وال زع

 ضحكو البنات على طريقة ليل الجديدة عليهم الول مره يشوفوه بيضحك وفاكك

 سهام..يال يابنات تصبحو على الف خير

 سلمت عليهم وخرجت سلم ليل عليهم..بكره ان شاء هللا الشباب هيكونو مستنينكم تحت

 ث وهي بتبص لعشق طيب وحضرتك مش هتبجي معاناتمارا..بخب

ليل..وهو مبتسم مش عارف وهللا ياتمارا هشوف لسه وبعدين يعني تخرجو براحتكم يوم االجازه بالش خنقه من المدير هتفضلو طول 

 الوقت مستر مستر وبص لعشق يعني اخليكو براحتكم

 سو لكن هي كان واضح عليها اللغبطهعشق..بعدت عينها بسرعه عشان ميتفضحش امرها وال صحابها يح

 تمارا..بضحك ال حضرتك تعالى ونوعد حضرتك مش هنقول مستر

 ليل..ان شاء هللا مش محتاجيين حاجه

 تمارا..شكرا يامستر ليل



 ليل هز دماغه بقلة حيلة مستر مفيش فايدة

 ضحكت تمارا والبنات

 ليل..يال تصبحو على خير

 البنات وحضرتكم من اهل الخير

 اليوم من غير اي جديدخلص 

 وجه اليوم المنتظر عند ابطالنا ولكن مش كل منتظر جميل

 في صباح يوم جديد ملئ بالنشاط والحيويه صحيو البنات علي صوت خبط ورزع

 عشق..واقفه في طرقه طويله بين االوض تخبط علي كل باب واحده فيهم اصحوو يالاا مفيش نوم يال قوموا

 ايه يابنتي القلق ده عالصبح فتحت زهره الباب بنوم في

 عشق..اصحو يال انا صحيت

 زهره..ياسالم ياست عشق هانم عشان جنابك صحيتي تقلقي اهلنا كده حرام عليكي يامفتريه انهرده اجازه

 عشق..مش فاهمه يعني هو عشان اجازه تفضلو نايمين حضرتك قومو يال مفيش نوم

 

  

 عالصبح في ايه مالك فتحت نور الباب ممكن اعرف ايه االزعاج ده

 

  

 عشق حاطه ايدها في وسطها زي االطفال انا صحيت الزم تصحو

 نور..ال وهللا وده من ايه ان شاء هللا انتي صحيتي اصحي براحتك انما احنا لسه عايزين ننام حرام عليكي اتقي هللا

 فتحت تمارا هي كمان الباب بغضب في ايه منك ليها عالصبح صباحكم زي وشكم

 ..اهي جاتلك اللي هتروقكزهره

 عشق..بثقه وال تقدر

 نص 9تمارا..بت انتي ايه االزعاج ده عالصبح في ايه الساعه 

 عشق..ايوه مش فاهمه هتفضلو نايمين لحد امته انهرده الجمعه يعني قومو خدو شاور نحضر الفطار نشغل قرأن

 داخله انام لو جيتي جمب الباب هقتلك تمارا..انتي جايه انهرده يوم اجازتنا تحققي احالمك بت انتي انا

 عشق..اي واحده هتدخل فيكم مش هسيبها وهفضل اخبط عالباب اذا كان عاجبكم



 تمارا..بت انتي انتي شاربه ايه عالصبح مالك كده صاحيه عندك شويه نشاط عايزه تخرجيهم علينا

 

  

ن هنخرج بجد ده يعتبر المره االولي اللي هنخرج فيها مع عشق..بترجي والنبي اصحو بقي انا صاحيه مبسوطه وعندي طاقه كده عشا

 بعض قومو بقي متبقوش رخمين

 

  

نور..يعني هو احنا لو نمنا شويه هيحصل حاجه عادي بردو هنخرج وهلل بس عاالقل نبقي فايقين لو خرجنا مش نايمين علي نفسنا يابنتي 

 ونص2احنا نايمين الساعه 

 مفيش نوم يعني مفيش نومعشق..انا قولت اللي عندي خالص 

 تمارا..ده اخر كالم عندك

 عشق..بترقب ايون

تمارا..ورايا يابنات جريت تمارا وزهره ونور ورا عشق فضلت تجري وتصوت وتضحك وهما وراهالحد ما مسكتها تمارا وفضلو 

 يضربو فيها بضحك ويجرو ورا بعض كأنهم عيال صغيره

 رضبعد وقت من الضحك والهزار نامو كلهم عاال

 عشق..بس بس خالص والنبي مش قادره هللا يخربيت اللي يزعلكم مش قادره اخد نفسي من الجري منكم هلل

 تمارا..عشان تحرمي ادينا خرجنا منك الطاقه اللي لبستك عالصبح

 عشق..بتريقه لبستني ايه هي عفريت

 زهره..ظريفه

 قامو اعدو وربعو رجليهم

 بح ده انتي كمان صاحيه واخده شاور ومظبطه نفسك في ايه للنشاط ده كلهنور..قوليلي بقي ياست عشق مالك عالص

عشق..وهللا ما في بس بجد مبسوطه اننا هنخرج انتي عارفه ان انا والعيال دي اول مره هنخرج سوا انا افتكر اخر مره خرجنا سوا كانت 

 في ابتدائي ورحنا رحله لجنينه الحيوانات

 نت ايام هللا ال يرجعهاتمارا..بضحك انتي لسه فاكره كا

 10سنين او 9زهره..يااااه ده احنا فعال مخرجناش بقالنا زمن خصوصا ان المره دي اصال كنا اطفال حوالي 

 نور..ليه طيب ماانتو في جامعه واحده مخرجتوش مع بعض يوم كده وانتو كبار

ن تاني خالص وبعدين مكناش بنروح كتير غير لوفي عشق..ال خالص وال مره اتقابلنا مع بعض في الجامعه هما في مكان وانا مكا

 سكاشن عملي نجيب ورق واللي كانت بتجيب ورق كانت بتجيب للكل حنان ربنا يهديها ويسامحها مكنتش بترضي تودينا مع بعض



 تمارا..بغضب ربنا ياخدها

 عشق..متدعيش علي حد حرام

 تمارا..مدعيش طب ده انا لو اطول اولع فيها هولع

 احه ال تطاق بالمره عشان كده متجوزتشزهره..صر

 تمارا..ودي مين دي اللي يبص في وشها وهللا ده يبقي راجل امه داعيه عليه هي دي تتعاشر

 نور..ماهي واحده باالخالق والطريقه دي اكيد مش هتتجوز طبعا ويمكن اصال هي كانت كده معاكو عشان متجوزتش معقده يعني

 

  

  حياتنا كانت وردي اوي عشان تطلع عقدها عليناتمارا..ال واحنا ماشاء هللا

 نور..بضحك والنبي انتي عسل ياتوتي

 تمارا..بس ياشيخه دي ورتنا ايام اسود من وش امها

 ضحكو البنات علي تمارا

 عشق..لنور قوليلي يانور عامله ايه مع نوح

 نور..من ناحيه ايه

 تمارا..شوفي البت قال من ناحيه ايه اكيد مش فالشغل

 ر..عادي يعني هيكون في ايه مفيش حاجه هو بيتعامل عادي زي ما بتشوفوه بس مش عارفه ليه حاسه بطريقته انه في حاجه غريبهنو

 زهره..ازاي يانور

 نور..طريقته عموما معايا خصوصا من يوم ما شوفنا الزفت اللي اسمه سامر عند الجامعه وامبارح لما جه مع اخته الشركه

 يته وشه اتغيرزهره..فعال انا حس

نور..ايوه وطول اليوم كان كويس بمجرد ما شافه قلب وكان مركز معاه لما فضل سامر يبص عليا وبعدين بيتعصب كتير يأعد يقولي 

 ملكيش دعوه بيه مشوفكيش بتكلميه وحجات زي كده

 تمار..بغمزه بيغير وال ايه

 احمر وش نور بالش رخامه

 ه شكله بيغير خصوصا ان زهره اول يوم كانت معاكي ليه مقالش لزهره نفس اللي قالهولكتمارا..وهللا ما برخم بس هو فعال كد

 زهره..طب ما يمكن عشان هو يعرف نور اكتر

علي تمارا..ال ياشيخه ايه يابت الذكاء ده طب ماهما كلهم يعرفو نور ومع ذلك خدونا كلنا نعيش فالشقه وقلقانين علينا زي ما هما قالقانين 

 نور



تمارا عندها حق هو شكله بيغير بس بردو يانور خليكي تقيله وفنفس الوقت استني كل يوم بيعدي بيحصل حاجه واكيد هتعرفي عشق..

منها اذا كان بيبادلك نفس الشعور او ال بس من هنا لحد ما تتأكدي انتي اتعاملي معاه انه مجرد معرفه مجرد مدير فهماني متخليهوش 

ميلعبش بيكي بصي انا مش بدي االمان الي حد مش معني كالمي انه وحش ال خالص بس الشيطان  يحس بحبك عشان لو مش بيحبك

وحش ومحدش يعرف نوايا الناس وبعدين عشان متتوجعيش يانور لو طلع مش بيبادلك نفس الشعور وانتي حسستيه بشعورك ساعتها 

نك بتحبيه وساعتها مش هتقدري تتعاملي معاه خالص وجعك هيبقي الضعف اوال انه مش بيحبك زي ما بتحبيه ثانيا انه عرف ا

وهتخسريه كاصديق واخ ومدير الن بيتهيألي مش هتقدري تكوني معاه في مكان شغل واحد لو عرف حقيقه شعورك ورفضه كرامتك 

انه مش في  مش هتسمحلك فهماني يانور عيشي كل لحظه حلوه بينك وبين نفسك اتبسطي بخوفه عليكي بغيرته بكل ده بس خليه يحس

 بالك خليه هو اللي يبقي بيجري وراكي

 نور..عندك حق كالمك جميل اوي ياعشق

 تمارا..فعال ياعشق انتي صح

 زهره..طب قوليلنا بقي ياحلوه انتي ايه حكايتك

 تمارا..انا حكايه ايه

 زهره..الوهللا هتستعبطي حكايتك مع جاسر

 تمارا..بارتباك انا ال ليه في ايه خالص مفيش

 .بخبث ال ياشيخه ده الكهربه اللي مسكتك دي لوحدها كفيله تأكد احساسناعشق.

 تمارا..احساسنا ال وهللا وكمان بتحسو من ورايا

 عشق..انطقي يابت في ايه احنا بقالنا كتير مش بنتكلم وال نحكي حاجه انتي كمان مش طبيعيه نظراتك طريقتك عياطك امبارح عليه

 دي يعني اتخضيتتمارا.. بصدمه انا ال خالص عا

 عشق..وهللا اتخضيتي؟اصلكم مشوفتوهاش يابنات امبارح وهي داخله هجم زي القطر علي المكتب عند ليل سرعتنا

 زهره..حصل ايه

عشق..حضرتك دي دخلت هجم عالمكتب وشاهي السكرتيره منظرها مسخره وهي بتحاول تجري عشان توقفها فتحت من غير ما تخبط 

 من ليل وهللا كنت خايفه عليها

 نور..ياخربيتك ده كويس انو مقتلكيش

 تمارا..بصو انتو مكبرين الحوار اوي يعني عادي كل الحكايه اني اتخضيت بجد لما اغم عليه وجريت بسرعه عشان حد يلحقه

 عشق..طب عيني في عينك كده

 تمارا..وهي بتبتسم باحراج وبتبعد عنيها عنهم

 عشق..اهو شفتوا الجواب بان من عن انه

 مارا..بت انتي بقولك ايه مالك صاحيه فايقه وعايزه تعمليني الحفله بتاعتكت

 عشق..طب خليكي صريحه معايا وانا معملش عليكي حفله

 زهره..انا مش مصدقه ان دي عشق اصال يابنات وهللا انتي اللي مش طبيعيه وشاكه في امرك



 تمارا..طب وهللا صح يابت يازهره انا كمان شاكه

 مي يابت وبعدين انتي عيزاها تهرب اهي مسكت في كالمك عشان منعرفش نقررهاعشق..انا اتل

 تمارا..عايزه ايه مني سبيني في حالي يابت انتي

 عشق..وماله حالك ياحزينه انطقي

فه تمارا..طيب انا هحكيلكم بس مش عايزه اي تعليق وال اي اعتراض ومنك انتي بالذات ال تقولي صح والغلط وال اي حاجه اناعار

 الصح والغلط والحالل والحرام وكله وهللا ياست الشيخه بس بجد انا هموت واحكي ومش قالقني غيرك

 عشق..مش قولتلكم في حاجه عيييب وبعدين انا قلقاكي عشان بنصحك تصدقي انا غلطانه ومش هعبر حد فيكم بعد كده

 

  

 تمارا..مش كده وهللا بس انا متلغبطه لوحدي مش ناقصه لغبطه

 .طب احكي ياستي واحنا سامعينكعشق.

 تمارا..خدت نفس طويل وكملت بنبره حزن ايوه بحبه ياعشق

 عشق و زهره و نور بصوا لبعض

 تمارا..وهو كمان بيحبني واعترفلي بده امبارح

 عشق.بصدمه انتي بتقولي ايه ياتمارا طب انتي حبتيه ليها ميت سبب الكن هو ايه السبب اللي عنده ده خاطب !

 .عارفه انه متزفت بس ده اللي حصلتمارا.

 عشق..وحصل امته وازاي ده

 تمارا..انا هحكيلكم كل موقف حصل قبل كده من يوم ما شوفته لحد امبارح بس محدش يقاطعني

 وابتدت تمارا تحكيلهم عن كل موقف حصل بينهم باثتسناء انه قرب منها

ر كل موقف حصل فالشركه موقفه لما هايدي اول مره شافته وأد ايه عن نظراته كالمه غيرته عليها من هادي كل حاجه حصلت فالسف

كان مضايق انها شافته واعتذر موقفه لتاني مره لما الروچ كان طابع علي خده موقف الطياره لما كان بيحاول يهديها ويطمنها لحد 

 امبارح اللي حصل واعترافه بالحب ليها

 بعد وقت طويل من الكالم

 صلتمارا..ده كل اللي ح

 زهره..شكله بيحيك ياتمارا بجد

نور..ايه ده هللا بجد ده باين جدا واصال انا مالحظه طريقته ونظراته جدا فاالول كنت قلقانه احسن يكون بيلعب بيكي خصوصا انه 

 خاطب بس الوقت اتأكدت انه بيحبك

ا نسيب الشغل ونشتغل معاهم وتصميمه ان محدش زهره..بس كده في حاجه تقلق يا بنات مش مالحظين تصميم ليل اننا نسيب البيت وانن



 ينزل غير لو عرفهم والوقت جاسر بيقول ان في حاجه مش هيقدر يقولها الوقت

 عشق..ده اللي قالقني يازهره حاسه ان في حاجه اكبر بكتير مننا

 نور..هيكون في ايه بس متقلقونيش ان شاء هللا مفيش

 يستر انا اللي مطمني وجود ليل معاناعشق..سرحت وهي بتتكلم ونسيت نفسها ربنا 

 زهره..هللا هللا ده شكل الكل وقع وانا مش واخده بالي بس اخر حاجه كنت اتخيلها عشق هانم اللي شكلها وقعت في غرام سي ليل

 اكترعشق..انتبهت عاللي قالته وحست ان اتكشف امرها ايه انتي عبيطه الخالص انا بس بقول انه بيخاف علينا وبيحمينا مش 

تمارا..ال ياشيخه علي اساس ان انتي مش معجبه طب اكدبي عادي بس عنيكي فضحاكي علي فكره مشوفتيش نفسك امبارح وال ايه 

 ياموزتي لما قال انهم جايين معانا وهو ال

 تهربي اعترفي يابتعشق..علي فكره بقي مفيش الكالم ده وانتو رخميين وانا مش هتكلم معاكو وجت تقوم مسكتها تمارا اعدي هنا مش ه

 عشق..وهللا مافي حاجه اعترف بايه

 تمارا..طب احلفي كده

 عشق سكتت ومره واحده عيونها دمعت باحراج

وابتدت تعيط انا معملتش حاجه غلط وهللا انا حاولت التزم بكل حاجه نصحتكم بيها بس الموضوع كان اكبر بكتير مني معرفش حصل 

جالي بحاول مجبش عيني في عينه بحاول مفكرش فيه بحاول الغي قلبي ومخليهوش يدق بحاول ازاي بس انا بحاول الغي اي تفكير 

 استني النصيب اللي ربنا يبعتهولي من غير ما اغضبه

 تمارا..بس بس بس في ايه يابنتي احنا بنهزر معاكي وبعدين انتي ليه محسساني انك عملتي جريمه

 ب وال غلطنور..ايوه ياعشق احنا متفقين ان الحب مش عي

زهره..اهدي ياعشق ليه الكالم ده وهو ايه اللي بتحاولي تلغي قلبك الحياه من غير حب مينفعش تتعاش ازاي نعيش مع حد مش بنحبه 

 وكونك انك تحبي ده مش جريمه

يعني عمرك ما  تمارا..عشق حبيبتي انتي مش بتعملي حاجه غلط طول مانتي محافظه علي نفسك يبقي ايه اللي يمنع وانتي عقلك كبير

 هتعملي حاجه غلط وال حاجه وحشه بالعكس انتي ديما بتنصحينا يعني اكيد هتعملي مع نفسك بنصيحتك لينا

 

  

 عشق..بدموع بس انا خايفه اوي االحساس اللي انا فيه ده اول مره بحسه علي اد ما هو مخليني مبسوطه بس خايفه اكون بغضب ربنا

عدين انتي ديما كنتي بتنصحينا وكنتي شايفه انك هتعملي كده بس ده النك مكنتيش جربتي الحب والوقت تمارا..ال ياعشق مش بتغضبيه وب

انتي جربيته صدقيني ياعشق الحب حلو جدا بيخليكي حاسه انك عايشه بجد والشعور اللي انتي حساه ومخوفك ده طبيعي النك اول مره 

ي وعيشي اللحظه وانسي االيام اللي فاتت احنا خرجنا للدنيا بجد يوم ما خرجنا تجربيه امسحي دموعك دي بقي ياعبيطه وافرحي واتبسط

 من الدار ابتدينا حياه جديده متضيعهاش من ايدك

 عشق..مسحت دموعها بس صدقوني هو مفيش حاجه ده بس مجرد احساس مني اكيد لو كان في حاجه كنت حكيتلكم وهللا

 شعور منك زهره..بسخرية يعني عامله المندبه دي عشان



 عشق..وهي بتضحك خليكي في نفسك

 نور..طب وانتي يازهره؟

 زهره..ال يا اختي اطمني انا مفيش حاجه بيني وبين ادم

 تمارا..ومين جاب سيره ادم وال علي راسك بطحه

 منطقي خالصزهره..وهي بتضحك هيكون مين يعني غيره ما انتو علقتو التلت شباب مفاضلش غير ادم ايه هندخل نعلقهم كلهم مش 

 ضحكو البنات وسمعو اذان الضهر

 عشق..ياخبر الضهر اذن احنا بنرغي كل ده.

 تمارا..طب قومو يال جهزو نفسكم ونفطر قبل ما يجو

 قاموا البنات بسرعه خدو الشاور بتاعهم ولبسو وبعد مده اعلن الشباب عن وصولهم ونزلوا البنات

 جاسر وادم ونوح كانوا واقفين تحت البيت

 عشق انها اضايقت عشان ليل مجاش بس حاولت تبان طبيعيهحست 

 جاسر..صباح الخير

 البنات..صباح النور

 جاسر..ايه يال جاهزين

 عشق..اه جاهزين معلش هنتعبكم معانا

 جاسر..متقوليش كده ياعشق بالش عبط بعيدا عن الشغل احنا كلنا صحاب وال ايه

 عشق..ده شرف لينا يامست

 ابوس ايدك لسه بقول اصحاب تقولي مسترجاسر..باااس متكمليش 

 نوح..احنا ناخدهم نوديهم في صحرا ونسبهم هناك عشان يحرمو

 نور..بضحك انا مقولتش مليش دعوه

 نوح..ال انتي مؤدبه

 نور..صحيح هو مستر ليل مش جاي

 نوح..مستر ليل ال دي تترمي معاهم في الصحرا

 ضحكو البنات علي نوح

 ل واقفينادم..طب ايه يال بقي هنفض

 جاسر. يال اركبوا



 عشق..كانت هتتجنن انهم مقالوش فين ليل وكملو كالمهم

 فتح جاسر الباب لتمارا وركبت

 نور..ركبت مع نوح

 وقفت زهره وعشق ادم..يال تعالو اركبو معايا

 راحت عشق معاهم بعد ما حست ان زهره وادم مفيش بينهم حاجه يعني مش هتبقي عزول

 واتحركت العربيات

 د. مده وصلو مول كبير اويبع

 نزلو بعد ما ركنو العربييات ودخلو جوه المول

 اعدو في كافيه

 عشق..ايه احنا مش هنقوم وال ايه

 تمارا..طب ايه يال انتو اللي اعدتو

نات لبعض جاسر..بصو لو تحبو نكون معاكو اوك..مش عاؤزين وحابين تكونو مع نفسكم هنستناكم هنا عشان تكونو براحتكم ايه بصو الب

 بأحراج

 جاسر..يبقي تمام هنستناكم هنا اوك المهم بعد اذنكم انتو االربعه متسبوش بعض اي مكان حد فيكم عايز يدخله الباقي معاه واحنا كل شويه

 هنكلمكم نعرف انتو فين وفأنهي دور تمام

 عشق..تمام

 جاسر..عشق انا هعتمد عليكي فالحته دي ياريت متسبيش حد فيهم ممكن

 ا برفعه حاجب اشمعني عشق وبعدين ليه محسسني ان في حد هيخطفناتمار

 جاسر..بجديه انتي سمعتي اللي قولته صح

 تمارا..صح

 جاسر..يبقي يتنفذ بالحرف وإال هنيجي معاكم ومش هتبقوا عارفين تاخدو راحتكم

 تمارا..الخالص حاضر

 نوح..بتريقه ماكان من االول الزم يتحول

 تمارا..ضحكت تمارا

 ..طب يال بقيعشق

 جاسر..استنو يابنات

 طلع من جيبه كرديت لكل واحده فيهم اتفضلوا



 عشق..ايه ده؟

 جاسر..دي فيزا كارد ياعشق فيها فلوس لكل واحده فيكم

 عشق..بس احنا معانا فلوس اسفه ياجاسر انا مش هاخد

يها مبلغ من الشركه يعني حوافز وحجات زي كده جاسر..عشق انا مش بديكي عشان حاجه دي فيزا اي موظف فالشركه بياخدها بيكون ف

 بس مقدما وبعدين انا مالي دي من ليل مش مني ودي الي حد مش ليكو مخصوص

 عشق..ماشي ياجاسر بس صدقني انا مش هينفع اخدها

كده هتاخدوها ليل جاسر..عشق انا مش بديهالك عشان انتو نازلين تشتروا حجات ياستي عادي خديها ومتجبيش بيها حاجه بس اصال كده 

 بس امبارح نسي يديهالكم لما تعبت واتلخم مش اكتر امسكي بقي يال

 خد ادم من ايد جاسر واحده واداها لزهره يال بالش رغي اخلصو مسكتها زهره باحراج

 جاسر..مد ايده لتمارا

 فضلت تمارا تبص علي ايده باحراج

 جاسر..وهو رافع حواجبه اخلصيييي

 ن ايده اول ما سمعت صوتهخدتها تمارا بسرعه م

 جاسر..امسكي يانور

 نوح..هزلها دماغها خدتها نور من ايد جاسر

 جاسر..امسكي ياعشق

 عشق..معلش اعفيني انا بعد اذنك ياجاسر ولو فعال الزم اخدها يبقي خليني اخدها فالشركه مش هنا

 جاسر..وهتفرق ايه بس ياعشق

 كنعشق..هتفرق بالنسبالي صدقني معلش ياجاسر مم

 جاسر..بقله حيله اوك ياعشق زي ما تحبي

 عشق..بابتسامه شكرا

 يال يابنات

 جاسر..متنسوش اللي قولتلكم عليه وخلو بالكم من موبايالتكم

 مشيو البنات في جوله سعيده بالنسبالهم

م وحاجه ال كانو وابتدت رحلتهم فالمكان وفضلو يدخلو من محل ويخرجو من محل يجيبو حجات ويتفرجو علي حجات حاجه تعجبه

 مبسوطين جدا وكأنهم اطفال صغيره

 اما عند الشباب فا كانو اعدين فالكافيه يتكلمو ويهزرو وكل شويه يتصلو بيهم يطمنو انهم كويسين ويقفلو

بعد مده وصل اخيرا البيج بوص بتاعهم كان البس سويت شيرت اسود والبس علي دماغه الزنط وبنطلون رياضي اسود وكوتشي ابيض 



 كان شكله مختلف تماما عن لبسه الرسمي طول الوقت ويجنن

 جاسر..ايه ده ليل جه اهو

 نوح..فين اه اهو شوفته

 قرب ليل لحد عندهم

 ليل..ايه االخبار شد كرسي واعد

 جاسر..تمام طمني انت عملت ايه فالمشوار

 ليل..بحزن ظاهر علي مالمحه كمل بسخريه وابتسامه بسيطه زي ما توقعت بالظبط

 اسر..طب وبعدينج

 ليل..وال قبلين اللعب الفتره الجايه هيبقي عالمكشوف والكل هياخد نصيبه بس نصيبهم لالسف هياخدوه مني

 ادم..مش عايزك تضايق نفسك ياليل

 ليل..بالعكس مين قال اني مضايق انايمكن اكون مضايق اكتر من نفسي بس عادي الواحد عايش عشان يتعلم وانا الدرس اللي باخده

 بذاكره كويس

 جاسر..عادي ياصاحبي المهم انك ديما بخير

 نوح..بحزن علي حال اخوه انت تستاهل احسن حاجه فالدنيا ياليل مش عايزك تكون زعالن باهلل عليك

 ليل..مالك ياض من امته واخوك بيزعل علي حاجه رماها

ير من اني افكر انه يحصل بس اهو حصل يبقي ايه نعيط انت مش عارف اخوك وال ايه انا يمكن بس مستغرب اللي حاصل النه ابعد كت

 الخالص نقف ونديله تحيه كمان ونستقبله بصدر مفتوح والشاطر هو اللي يعيط فاالخر

 المهم هما البنات فين

 جاسر..لسه بيلفو

 ليل..اطمنتو عليهم

 ادم..اه كل شويه نكلمهم متقلقش

 ليل..ادتهم الكرديت ياجاسر

 جاسر..اه بس

 عشق مرضتش صح ليل..ايه

 جاسر..بصدمه ايش عرفك

 ليل..كنت متوقع

 نوح..اشمعني بقي



 ليل..عشان هي عنيده جدا واكيد فكرت اني بديهالها عشان تقدر تشتري اللي هي عيزاه

 جاسر..وهللا حاولت اسألهم بس هي مرضيتش ابدا

 ليل..طب كلمهم كده شوفهم فين

 كلمهم جاسر بس مكنوش بيردو

 تردجاسر..تمارا مش ب

 ليل..جرب تاني وانتو جربو اي حد

 ادم..وال زهره بترد

 نوح..ايوه يانور

 نور..ايوه يانوح

 نوح..انتو تمام

 نور...بارتباك ايوه اا احنا

 نوح..في ايه

 نور..احنا مش القيين عشق

 نوح..ايه انتوا في انهي دور

 من كتر الخوفليل..وقف من غير ما يعرف في ايه بس كان حاسس ان قلبه هيخرج من جسمه 

 نوح..طب خليكو مكانكم جايين حاال

 ليل..في ايه

 جاسر..حد في حاجه

 نوح..بتقول مش القيين عشق

 ليل برعب نعممم جري بسرعه وهما ورا ادم دفع الحساب وجري يلحقهم

 طلعو فوق للدور اللي فيه البنات

 اتفاجئو البنات من وجود ليل

 ليل..فين عشق

من كام دقيقه كانت معانا دخلنا المحل ده مع بعض وهي كانت ورانا فضلنا نتفرج ومش مركزين اصال لما تمارا..بقلق معرفش دي لسه 

 جينا نخرج من المحل انتبهنا انها مش معانا

 ليل..خليكو هنا متتحركوش ادم خليك معاهم جاسر انت ونوح اقلبو المول بسرعه

 بتتفرج في محل تاني زهره..بدموع هو في ايه ليه القلق ده كله ما يمكن تكون



 ادم..متخافيش يازهره هنالقيها

 فضل نوح يلف بسرعه جوه المحالت وجاسر يدور تحت وليل يلف فاالدوار كل واحد فيهم في ناحيه

 وفجأه..لمحها ليل من بعيد واقفه بضهرها حط ايده علي قلبه ووقف وهو موطي ساند ايده علي ركبه وبياخد نفسه بسرعه

 جاسرمسك موبايله كلم 

 جاسر..ايه لقتها

 ليل..اه يا جاسر كلم نوح وروحو للبنات طمنوهم انا جايلكم اهو

قفل موبايله ومشي بخطوات بطيئه وهو بيحاول يلقط نفسه بصعوبه وصل ورا ضهرها وطي راسه عليها وهمس في ودنها اعمل فيكي 

 ايه انا الوقت

 عشق..بخضه لفت بسرعه

 هنا اقصد يعني عشق.همست باسمه بابتسامه ليل انت

 ليل..هو انا مش قولت تفضلو مع بعض مش جاسر بلغكم محدش يسيب التاني صح

 عشق..بارتباك انا مقصدش بس يعني هما فالمحل الناحيه التانيه انا عارفه فين وهللا بس كنت بتفرج ورجعالهم علي بال ما يخلصو

 ليل..بابتسامه قلقتيني عليكي

 سه سيباهم مفيش عشر دقايق وهللا انت جيت ازايعشق..اسفه مكنتش اقصد بس انا ل

 ليل..انا اصال كنت جاي كان عندي مشوار خلصته وجيت

 ولسه مرتاحتش عرفت ان البنات مش القينك جيت ادور عليكي

 عشق..باحراج ووشها احمر انا كويسه واسفه بجد

 بتعملي ايهليل..متتأسفيش خالص حصل خير المهم انك كويسه بس قوليلي بقي واقفه عندك 

 عشق..انا ال عادي كنت ماشيه

 ليل..بس انا جيت لقيتك واقفه بتتفرجي ايه عجبك وبص علي مكان مكانت بتتفرج

 عشق..باحراج انا بتفرج عادي

 ليل..اممم يعني سبتي المول كله وجيتي ادام محل فساتين الفرح دي عشان عادي

 علي محالت تانيه يعني اشمعني ده اللي حضرتك علقت عليه عشق..عادي يعني لفت نظري مش اكتر وبعدين انا اتفرجت

 ليل..اصلي مشوفتكيش بتتفرجي وسرحانه غير عالفستان الجميل ده

عشق..بارتباك طب انا الزم اروحلهم هما اكيد قلقانين عليا وبتمشي بارتباك كانت هتخبط في شابين ماشين شدها ليل من كتفها لورا قبل 

 ما تلمسهم

 بابليل..اسف ياش



 الشباب..وال يهمك

 ليل..بابتسامه مش تخلي بالك

 عشق..حاضر

 ليل..عشق

 عشق..نعم

 ليل..مدلها ايده اتفضلي

عشق انا قولت لجاسر اني مش هاخدها غير فالشركه وعلي فكره انا معايا فلوس اقدر اجيب اللي محتاجاه وحتي لو الفلوس مكفتش مش 

 هشتري غير علي اد اللي معايا

 مبتسم وساكتوقف ليل وهو 

 عشق..بتضحك علي ايه

 ليل..علي عندك

 عشق..انا عنيده

 ليل..جدا وعلي فكره هتاخديها ياعشق

 عشق..ال مش هاخدها

 ليل..حتي لو قولتلك اني بجد هضايق لو مخدتيهاش

 عشق..سكتت بس انا بجد مش محتجاها

 ليل..عادي بس انا عايزك تاخديها ممكن

 عشق..وهي بتاخد نفس

 طري ياعشق خدي منيليل..عشان خا

 عشق..ضربات قلبها كانت بتتسارع جواها ونبرته وهو بيترجاها خلتها استسلمت

 هزت عشق دماغها قرب ليل منها الكرديت خدتها من ايده

 ومشيت جمبه راحو لصحابهم

 بعد ما اطمنو عليها وليل قال كانت بتتمشي

 ادم..طب بقول ايه انا جعان ما تيجو ناكل وبعدين نكمل

 ..تمام يال بيناليل

 جاسر..اه يال انا كمان هموت من الجوع

 راحو مع بعض عشان يتغدوا ولكن



 فجأه ايه ده عشق

 لفو الشباب كلهم على الصوت اللي نادت على عشق

 عشق بثبات مها ازيك

 رجعوالبنات وقفو جمب عشق

 مها..الحمد هلل ايه ده تمارا وزهره كمان عاملين ايه

 تمارا برخامه اهال

ظه..مها دي كانت موظفه في دار االيتام اللي البنات كانو فيه وكانت الدراع اليمين لحنان المديرة وشافوا البنات على ايدها هي ملحو

 وحنان الويل والحزن كله

 مها..بتبص بنظرات خبيثة ووقحة عالشباب اللي معاهم

نتش تعرف انهم عارفين وخطتها باظت ايه يابنات عاش من مها..وهي متعمدة تخلي الشباب تسمع الكالم عشان تعرفهم حقيقتهم بس مكا

شافكم من يوم ما طلعتوا من الدار ومحدش سمع صوتكم وال شافكم طب حتى كنتو سألتو ولو مره واحدة على الناس اللي كانت معاكم 

 طول عمركم

 مها..عامله ايه يا تمارا انتي وزهره..كده متسألوش ده مكنش عيش وملح

 ى تقولي ايه قلة اصلتمارا..معلش بق

 مها..بضحكة صفرا وخايفة من لسان تمارا اللي عرفاه ال ابدا مقصدش بس يعني كنتو سألتو

 تمارا..هو اللي يخرج من عندكم يعرفكم تاني اصال

 الشباب..كانو مصدومين من رد تمارا وجرأتها

 مها..ايه ده ليه كده بس مش دار االيتام دي اللي لمتكم من الشارع

 .واخر صبر عندها نفذ وشها اتغير واتبسطت مها انها احرجتها وبردو متعرفش ان الشباب يعرفوتمارا.

 

  

تمارا..بضحكه وهي بتقرب منها تعملي ايه بقى في بنات ال ليهم اهل وال اصل وال فصل من االخر االصل عندنا معدوم واطيين يعني 

ة المول ده كله مش هيعرف يخلصك من ايدي وساعتها هتندمي انك وقفتي كملت بابتسامه وعلى فكرة لو ممشتيش من وشي الوقت شايف

 عشان تسلمي علينا

 عشق..وهي بترجع تمارا خالص

 مها..بخوف ايه ده انتي زعلتي وال ايه انا مقصدش انا بضحك معاكي

 هي الضحك وتلغيه من حياتكتمارا..واديكي جربتي الضحك مع واحده ملهاش اصل فكري بقى تضحكي مرة تانية كده وانا هخليكي تكر

 عشق..خالص ياتمارا قولتلك



مها..على فكرة ياعشق انا مقصدش هي بس اللي زعلت شكلي كده عكيت الدنيا ادام الشباب وشكلهم ميعرفوش انكم كنتو عايشين في دار 

 ايتام

هي اللي بتغضب بسرعه عكس عشق فاللحظه دي والول مرة عشق تكون عنيفة ومتتحكمش في غضبها على عكس طبيعتها تمارا دايما 

 لكن المرادي عشق فاقت كل توقعاتهم.

 غضب..الشباب جدا من السمجة اللي بتتكلم دي ولسه ليل هيدخل

 قربت عشق من مها...ومسكتها من رقبتها بأيد واحده وضغطت عليها بكل قوتها مها كانت هتطلع فالروح في اديها

 

  

 خلقك ما هندم اني اقتلك وهتبقى اول مره اوسخ ايدي في واحده زباله زيكعشق...كلمه كمان وقسما باللي خلقني و

 ليل..عشق عشق

 قربو صحابها كلهم منها يشيلو مها من تحت ايدها والناس ابتدت تقف تتفرج

 ليل..سحب ايدها من رقبت مها بالعافية

ياعشق وهخليكو تندمو عاليوم اللي جيتو فيه الدنيا مها فضلت تحاول تاخد نفسها وتتكلم بعصبية وهي نفسها متقطع وديني ما هسيبكم 

 ياوالد الحرام

في اللحظة دي الشباب كانو وصلو العلى درجات الغضب وعلى رأسهم ليل اللي عنيه احمرت واتحول لوحش في نظراته مسك ايد مها 

 بين ايده اقسمت مها بداخلها ان كل عظام ايدها اتفتفتت لحتت صغيره

 كلمة تانية وهرميكي من فوق السور دهليل..من بين سنانه 

 مها بصاله برعب

 ليل..فكري كده يازبالة تقربي لحد فيهم وصدقيني هتندمي عاليوم اللي لمحتيني فيه

 عشق..ليل خالص

 مها..بألم سيب ايدي

 سيوفي هيقبض بأيده روحكليل..كالمي اتفهم ملمحكيش فأي مكان تاني ولو بنت فيهم قالت بس انها شافت خيالك تعرفي بعدها ان ليل ال

 رماها بأيده رجعت مها كذا خطوه لورا

 جاسر..خالص ياليل يال بينا من هنا الناس ابتدت تتلم

 فضل..ليل واقف باصص على مها اللي لفت وطارت برعب من ادامه وثواني وكانت اختفت

 ليل..بص لعشق انتي كويسه

 عشق..هزت دماغها بثبات تمام

 ليل..يال



 و في مطعم مشهور وهادي بعيد عن زحمه المولنزلو تحت واعد

 كان الجميع صامت تمامآ

 البنات من جواهم غضب وقهره من اللي حصل

 ليل..أعد يهز رجله بغضب ويشرب سيجارته في صمت

 ادم..ايه ياجماعة في ايه مالكم ما تصلو على النبي كده مفيش حاجه حصلت دي واحدة مريضه

 الجميع..عليه الصالة والسالم

 مارا..احنا غلطانين من االول عشان يوم ماخرجنا مروحناش عملنا فيهم محضرت

 زهره..محضر في مين اذا كان كل اللي ورا حنان مضوا وادوها التمام وكانو موافقين

 

  

 تمارا..اهو اللي وراها دول ازبل منها فاكرين ان بفلوسهم يقدرو يعملو اي حاجة

 رة دي بقىعشق..بعصبيه ممكن خالااص اقفلو السي

 ليل..خالص يابنات حصل خير هي مش هتقدر تقربلكم تاني ولو شافتكم مره تانية صدفه هتخبي وشها اصال

 جاسر..بابتسامه عشان يغير الجو ما طبعا كفايه بصتك ليها رعبتها

 نوح..بضحك نظره ايه ده كفايه اللي عشق عملته فيها تصدق باهلل انا معملتش حاجه وخوفت

 صب عنها على نوحابتسمت عشق غ

 نوح بتضحكي وربنا انا خوفت منك

 عشق..انت بتهزر مش كده

 نوح..باصطناع الخوف وبطريقه كوميدية ال وربنا ما اقدر

 ادم.. بضحك اهو شوفتي جبان وسلم نمر

 نوح..جبان جبان يا عم انت مشوفتش قفشتها ازاي من رقبتها انا لسه مدخلتش دنيا

 كن الوقت بقى ليل وعشقانا كنت دايما اقلق من ليل ل

 عشق..بابتسامه على فكرة انا مش كده وهللا بس هي مستفزة وطلعتني عن شعوري

 نوح..اقولك حاجه انا توقعت ده من تمارا

 تمارا..واشمعنى تمارا يعني

 نوح..اشمعنى ما انتي كنت هتكليها قبل عشق



 قولت الطلعه دي هتيجي منك بس اتفاجأت بعشق

 جاسر..وانا كمان

 را..ال وهللا هو انا باين عليا اني شريرة اوي كدهتما

 جاسر..وهو بيبصلها بنظره طويله وابتسامه اوي

 تمارا حست باالحراج ووشها احمر بعدت وشها عنه بسرعه وهي بتبتسم

 تمارا..على فكرة انا وهللا مش شريرة بس هي زي ما عشق بتقول حقيقي مستفزة جدا

 مش هيضايقكم ادم..هو ممكن سؤال بسيط يعني لو

 عشق..طبعا اسأل

 ادم..هي ليه عملت معاكم كده وليه مش بتحبك هي والمديرة دي

 عشق..صدقني انا معرفش حاولت اعرف كتير بس مقدرتش وبعدين الكالم ابسط كتير من اللي كانوا بيعملوه فالحقيقة

 

  

تالته باالخص كانت بتكرهنا من غير سبب معروف بس انا الحقيقة اصعب من انها تتحكي بص هي طبيعتها كانت شديدة جدا لكن احنا ال

دايما كنت بقول للبنات ان اكيد في سبب اصل اشمعنى احنا بالذات اللي دايما بتتعامل معانا كده وبعدين في وراها ناس كبار كانوا 

 بيوافقوها على اي حاجة من غير حتى ما يعرفوا

 ادم..طب ومها دي

متقدرتش تعمل حاجة من غير معرفه حنان ومتقدرش ترفضلها طلب من ناحية خوف منها ومن ناحية عشق..مها دي دراعها اليمين و

 تانية عشان ترضيها وترضى عنها عشان كده حنان كانت بتحبها اوي خصوصا انها كانت دايما تفرحها بأذيتنا

 ليل..اخيرا اتكلم اذيتكم ازاي

 اتكلمت عشق في وسط ذهول ليل والشباب

نت ساعات تقطع ورق المحاضرات بتاعتنا اوقات كتير في عز الشتا كانت تاخد هدومنا كلها وتسيبنا بالغيار اللي علينا عشق..يعني كا

 باالسبوع عشان تفضل ادام الدار كله تحرجنا وتضايقنا اننا اعدين بهدومنا اسبوع بحاله

ين المراتب وواخدين البطاطين كلها وطبعا االرض مش اوقات تانية كانو يستغلو خروجنا من االوضه الي سبب وندخل نالقيهم مغرق

 مفروشة ال كنا بنعرف ننام عالسراير وال حتى بترحمنا وتسبنا ننام عاالرض

وكملت بضحكه مليانه وجع كنا بنقطع ورق الكشاكيل بتاعتنا ونفرشها عاالرض ونأعد احنا التالته جمب بعض عشان نحاول نسيطر 

 عالبرد اللي وجع جسمنا

دايما قبل االمتحانات عشان منذاكرش كانت طول اليوم تفضل تخلينا نساعد مع الموظفين باقي االوالد الصغيرين فالدار واول ما  كانت

 ندخل بليل نفكر اننا نذاكر شويه. نتفاجأ انها شايله اللمبه خالص والدنيا ظلمه

نا نقف على الشباك كان في كشاف كبير بعيد عننا بس كان كنا بنحاول على اد ما نقدر نذاكر مكناش بنعرف مكنش عندنا حل غير ان

 يادوب بينور شوية كنا بنفضل نذاكر لحد الفجر وبعدها نقوم نعمل كل ده تاني



كانت دايما تحاول تستفز تمارا عشان عارفه ان تمارا بتغضب بسرعه وبعدها نتعاقب تدخلنا االوضه وتقفل علينا باليومين من غير اكل 

 حتى حمام كانتوال ميه وال 

في رمضان تخلينا نفضل طول اليوم نشتغل فالدار من تنضيف لحد عمايل االكل انا وزهره وتمارا نعمل في االكل وبعد ما نخلص نبتدي 

نجهز زي وجبات ونفضل نوزع فاالكل ونرجع نلم كل حاجة وننضف تاني مكان االطفال وبعدها نبتدي نحضر السحور وكانت فاالخر 

وتسبنا نفطر ونتسحر مع بعض كان اخر دور فالمبنى السطح السور بتاعة قصير جدا كانت عارفة ان تمارا عندها فوبيا من بتحن علينا 

 االماكن العاليه لما كانت بتقول حاجة وتمارا تعترض عليها كانت تعاقبها انها تطلعها فوق وتسيبها وتقفل عليها الباب

 طيارةبصلها جاسر بشفقة وافتكر اللي حصلها فال

 عشق..حاجات كتير اوي وتفاصيل يمكن لو حكيتها مش هتصدقوها

 جاسر..هو في حد كده بجد

 نوح..دي اكيد مريضة بجد مش فكرة انها متجوزتش او عندها عقده دي فعال مش طبيعية

لكره ده بجد انا اسف ادم..انا اسف بجد ياعشق واسف ليكم بجد يابنات مكنتش اقصد وهللا افكركم بحاجة بس كنت حابب اعرف سبب ا

 وهللا

 

  

عشق..مفيش حاجه يا ادم احنا اصال عمرنا ما نسينا يمكن احنا فعال محسناش اننا بني ادمين غير يوم ما خرجنا..يمكن اول يوم خرجنا 

ا ننام فالشارع فيه كنت متحمسه وبحاول اطمن البنات اللي جاي احسن بس اخر اليوم كنت ابتديت افقد االمل وكنت مرعوبة من فكرة انن

 بس الحمد هلل ربنا سمع دعائي ليه وجبلنا بابا محمد وكأنه مالك نازل من السما..ومن يومها واحنا مرتاحين وبقينا نعرف ننام بجد

ليل..عشق اللي فات انسوه خالص راح احنا فالوقت واللي حصل في حياتكم قبل كده احنا هنقدر ننسيهلكم اهم حاجه مش عايز حد 

بكلمه مش عايزكم تتهزو وال اي كالم يأثر فيكم بصو لحياتكم اللي جايه ولو اللي فات فيها كان متعب فاللي جاي بأديكم تخلوه يضايقكم 

 احلى بكتير وينسيكم اللي فات

 جاسر ممكن بقى نغير المود ده ونطلب بقى الغدا

 ليل..يال تحبو تاكلو ايه

 م وينسوهم اللي حصلطلبو االكل وحاولو الشباب يغيرو مودهم ويضحكوه

 بعد االكل

 ليل..ايه لسه ناقصكم حاجة

 تمارا..يعني

 ليل..تمام انا هقوم بس اعمل تليفون شغل مهم وانتو يال شوفو ناقصكم ايه وجاسر وادم ونوح هيبقوا معاكم هخلص وارجعلكم

 الجميع..تمام

ليل كملو لف واخيرا خلصوا وخرجوا ركبو العربيات  قامو البنات يجيبو اللي محتاجينه وفضل معاهم الشباب وبعد شويه رجعلهم

 واتحركو مع بعض



 ليل..عشق

 عشق..بصتله نعم

 ليل..انتي كويسه

 عشق..الحمد هلل

 ليل..مش عايز اشوفك مضايقه ابدا

 عشق..صدقني انا احسن مفيش حاجه

 ليل..لسه زعالنه مني عالكالم اللي قولته قبل كده

 عشق..ال انا نسيت الكالم ده اصال

 ليل..اكيد

 عشق..ببراءه اه وهللا العظيم

 ابتسم ليل بطريقه جميله

 عشق..بتضحك ليه

 ليل..اصلك طيبه اوي ياعشق

 عشق..بابتسامه جميله شكرا وفضلت بصاله شويه بعد ما لف وشه للطريق كانت معجبه بشكله اوي اول مره تشوفه البس كده

 ليل..وهو باصص عالطريق حاسس انها باصه عليه

 ..ايه بتشبههي عليا وال ايهابتسم

 عشق..باحراج هاااا ال انا بس سرحت

 ليل..بصلها وشاف وشها اللي قلب لونه احمر ايه مستغربه شكلي بره الشغل

 عشق..اتخضت انه عرف هي كانت بتفكر في ايه

 ليل..ضحك ايه مش هو ده اللي كنتي بتفكري فيه

 ادي يعنيعشق..اه ال اقصد يعني اصل اول مره اشوفك بتلبس ع

 ليل..ضحك اكيد يعني ياعشق مش هفضل طول حياتي بلبس الشغل بس ايه رأيك ايه فيهم احلى

 

  

 عشق..وهي مبتسمه وسرحانه االتنين شكلك حلو في اي حاجه بتلبسها وفجأه حست باللي قالته

 اقصد كله حلو



 ليل..ابتسم وحب يلغبطها اكتر على فكره

 عشق..نعم

 ي ياعشقليل..انتي كمان جميله او

 عشق بصتله وسكتت

 ليل..يعني بلبس الشغل بلبس البيت بطرحه وبشعرك وغمزلها

 عشق بصت ادامها بسرعه وبعدت عنيها عنه وبصت من الشباك من غير ماتنطق وال حرف ووشها اتحول للون االحمر

يبص عليها وهي زي ماهي ساكته ونفسها اما ليل فا بعد ما وصل للي هو عايزه كمل سواقه في طريقه وطول الطريق مبتسم وكل شويه 

 الطريق يخلص عشان تجري من ادامه

 اما عند جاسر وتمارا

كانو ساكتين خالص تمارا محرجه منه من ساعة ما اعترفلها بحبه وكل ما تيجي فرصة انه يتكلم متديلوش فرصه بعد طول فتره الصمت 

 قرر جاسر يقطع الصمت ده

 جاسر..وحشتيني على فكره

 باصه ادامها وقلبها بيدق بجنون من بعد كلمتهتمارا..

 ابتسم جاسر ايه هتفضلي ساكته بردو

 تمارا..ساكته ومصدومه

 جاسر..قرب ايده ببطئ مسك ايدها اللي كانت متلجه

 بين ايديه تمارا معترضتش لكن مقدرتش تبصله

 قرب جاسر ايدها من شفايفه وطبع عليهم بوسه بحنيه

 رعشه اصابت جسدها بالكامل غمضت عنيهافاللحظه دي انهارت تمارا و

 جاسر..ايدك متلجه كده ليه انتي بردانه

 تمارا هزت راسها بال

 جاسر..وقف العربيه

 ووقف قلب تمارا معاه

 قرب جاسر..ايده من دقنها ولف وشها ليه ساكته ليه

 تمارا..خرج صوتها اقول ايه

 جاسر..اي حاجه انا راضي مالك ياتمارا

 تمارا..مش عارفه



 جاسر..مش عارفه ايه بالظبط

 تمارا..حاسه اني متلغبطه وخايفه

 جاسر..طيب متلغبطه وممكن افهمها لكن خايفه!! من ايه

 تمارا..صدقني معرفش بس حاسه اني بحلم وهصحى على حاجه توجعني

 جاسر..ليه بتقولي كده ياتمارا

اس حلو وخايفه افوق من الحلم واالحساس الحلو اللي انا حساه تمارا..يمكن عشان مفيش فرحه كملتلي او يمكن عشان اول مره احس احس

 يضيع

 جاسر..بمشاكسه وهو لسه ماسك ايديها وايه بقى االحساس الحلو ده

 تمارا..نزلت راسها باحراج

 رفع جاسر وشها بايده شاف دمعه نزلت من عنيها

 جاسر..بقلق تمارا في ايه انتي في حد اتعرضلك او عملك حاجه وانا معرفش

 تمارا..الخالص

 جاسر..امال في ايه وليه الدموع دي

 تمارا..صدقني مفيش غير اللي قولتهولك ياجاسر خايفه مش اكتر

 جاسر..تمارا انا مش عايزك تخافي ابدا طول ما انا جمبك

 ومش عايز اشوف دموعك دي ابدا انا بحبك بجد

 زادت دموع تمارا بعد اعترافه ليها للمره التانيه

ي مش هبعد عنك ولو بتفكري في موضوع هايدي ياتمارا وده اللي مخوفك فاعايزك تطمني هايدي وجودها في حياتي جاسر..صدقين

مسأله وقت مش اكتر صدقيني وهللا ياتمارا مسأله وقت وعلى فكره انا في ايدي اني ابعد عنها الوقت قبل بكره بس مش هينفع اعمل كده 

انا مستني وقت معين وكل حاجه هتخلص وساعتها هبقي ملكك انتي وبس ياتمارا قرب ايده الوقت الني وقتها مش هحس انك في امان 

 من خدها مسح دموعها وباسها من راسها براحه وباس ايدها وبص في عينها بحبك ياتمارا

 ابتسمت..تمارا بحب

 جاسر..كمل بمرح مش ناويه تقوليها بقى

 اتحرجت تمارا وبعدت عنيها عنه

عايزك تقوليها غير لما تحسي انك عايزه تقوليها وانا يكفيني الحب اللي شايفه في عنيكي ودقات قلبك اللي بتقولها  جاسر..علي فكره مش

 وفضحاكي دي

 وكمل بضحك ابقي قولي لقلبك يخبي شويه بقى مش اسلوب ده

 ابتسمت تمارا غصب عنها



 دور جاسر العربيه وطلع وهو ماسك ايدها بين ايده

.... 

 نور..نوح

 .نعمنوح.

 نور..هو انا ممكن بكره معلش اتأخر شويه واجي بعد البنات

 نوح..اشمعنى

 نور..ال مفيش بس الزم بكره اجيب ورق ضروري

 نوح..ال

 نور..هو ايه اللي ال

 نوح..مفيش مرواح

 نور..ليه

 نوح..من غير ليه يانور شوفي عايزه ايه وبكره هيكون عندك

اسابيع 3بكره عندي سكشن مهم وهيتحط في اعمال السنه االمتحانات خالص قربت فاضل  نور..ايوه بس المشكله مش فالورق بس انا

 يعني اقل من شهر

 نوح..نور

 قاطعته نور..هو ممكن اعرف انت معترض ليه وهللا مش هتأخر عالشغل ولو اتأخرت ممكن اعد انشاهلل امشي اخر واحده فالشركه

 غل ما يتحرق الزفتنوح..شغل ايه يانور هو انا بقول كده عشان الش

 نور..ممكن تهدي انت ليه متعصب كده طيب قولي في ايه

 نوح..نور انا مش عايزك تروحي عشان البني ادم السمج اللي اسمه سامر ده

 نور..طيب وانا مالي وماله

 نوح..انا مقولتش انك ليكي دعوه بيه يانور

 شي واسيبه ومش هقف ثوانينور..وهللا يانوح انا هخلص واجي عالشركه بسرعه ولو شوفته هم

 نوح..ساكت

 نور..ايه قولت ايه

 نوح..ماشي يانور روحي بس هتخرجي تالقيني واقفلك بره وهنرجع عالشركه سوا

 نور..طب ليه انا هعرف اجي

 نوح..اظن انتي سمعتي اللي قولته يانور صح



 نور..حاضر يانوح زي ما تحب ولفت وشها وهي مضايقه من طريقته

 بتأنيب الضمير ثواني وحس نوح

 نوح..انا اسف يانور

 نور..وهي باصه ادامها ال ابدا مفيش حاجه

 نوح..ال وهللا ده شكل حد مش زعالن

نور..وهي بتلف وشها ليه وكملت كالمها بغضب طفولي انا مش فاهمه انت ليه بتعمل كده ومن يوم ما شوفت اللي اسمه سامر ده وانت 

 يرته تتعصب عليا وكل ما تشوفه تتحول ولو طول اليوم كويسين بسببه تقلب عليا في ثانيهطريقتك متغيره معايا وكل ما تيجي س

نوح..عشان خايف عليكي يانور سامر ده مش كويس وممكن يعمل اي حاجه في سبيل انه يضايقني ويعمل اي حاجه تأذي غيره وال 

 بيفرق معاه عشان كده انا خايف عليكي انا اعرف سامر اكتر منك

 

  

 .وانا معرفهوش وال عايزه اعرفه وقولتلك اطمن وهللا العظيم لو شوفته ما هكلمه وهعمل نفسي معرفهوش وهمشينور.

 نوح..ماشي ياستي وانا مصدقك خالص بقى متزعليش

 نور..مش زعالنه

 نوح..بجد

 نور..ايوه

 نوح..مسك ايدها وبدون سابق انذار باسها

 امهانور..اتصدمت وسحبت ايدها منه بسرعه وبصت اد

 نوح..انتبه عاللي عمله وكمل سواقه من غير وال كلمه

............ 

 ادم..زهره مش عايزك تضايقي من اللي حصل وبجد اسف اني خليت عشق تحكي وكنت سبب في دموعك

 زهره..اسف على ايه بس يا ادم مفيش حاجه

 ادم..علي فكره يا زهره تعرفي ان انا وانتي فينا من بعض

 استغراب ازايزهره..بابتسامه 

ادم..يعني انا تقريبا نفس ظروفك اصل انا كمان امي وابويا من زمان ميتين يمكن ظروفك كانت اقسى بس صدقيني احساس انك لوحدك 

 نفس احساسي

 زهره..بس انا عارفه ان طنط مامت ليل ونوح بتعتبرها زي مامتك

بين ليل ونوح بالعكس يمكن ديما كانت تيجي عليهم واحنا صغيرين ادم..طبعا انا مش بعتبرها هي فعال امي وعمرها ما فرقت بيني و



عشاني عشان متحسسنيش بأي حاجه وليل ونوح مش بس والد خالتي دول اخواتي واصحابي بس صدقيني بردو بيبقي جواكي كده حاجه 

ي حزن مش قادره تفسريه يمكن وجعاكي رغم ان ممكن تكون الظروف اللي عشت فيها وقربهم مني محسسنيش بده بس بردو بيبقي جواك

 انا معشتش مع امي وابويا حتى نص اللي عشته معاهم بس بردو احساس اليتم دايما مأثر عليا فهماني

زهره..فهماك يا أدم هو حقيقي احساس صعب بس بجد احمد ربنا عاالقل انت لقيت ام بديله عن امك اخوات واهل بجد مكان كويس 

كل ده صدقني يا ادم رغم اللي مريت بيه بس صدقني بحمد ربنا يمكن كان اهلي دول طلعو وحشين او  تعيش فيه الكن انا مكنش عندي

 يمكن كانو طلعو كويسين وحد فيهم يموت واتوجع عليهم ربنا مش بيعمل حاجه وحشه

 ادم..عندك حق عارفه احلى حاجه فيكي ايه يازهره

 زهره..ايه

 ادم..انك راضيه وبتحاولي تتأقلمي عالحياه

 زهره..الحمد هلل الرضا ده نعمه جميله اوي و فعال انا راضيه ومش زعالنه

 ادم..زهره انا عايز اعملك حاجه تخليكي مبسوطه ممكن تقوليلي نفسك في ايه

 ابتسمت زهره يعني ايه

 ادم..يعني قوليل على حاجه نفسك فيها وتكون هتفرحك وانا هعملها

 زهره..وهي بتفكر ومبتسمه اي حاجه؟

 .اي حاجهادم.

 زهره..مش هترجع في كالمك

 ادم..جربي مش هتخسري حاجة

 زهره..نفسي اروح المالهي

 ادم..ضحك ضحكه عاليه

 زهره..بتضحك عليا

 ادم..بجد نفسك تروحي المالهي

 زهره..اه وهللا العظيم ايه مينفعش

 ادم..ال مين قال مينفعش ينفع طبعا بس متأكده

 زهره..ايه شكلي عيله صح

 لص العفو بس عيني حاضر هوديكي ياستي انتي تؤمري وكمل ضحكادم..ال خا

 زهره..بردو بتضحك طب تصدق بقى انك هتوديني وكمان هتلعب معايا

 ادم..ال اوديكي اه انما العب متفقناش على كده

وانت كمان تيجي وتلعب  زهره..وهي بتربع اديها مليش دعوة انت قولت نفسك في ايه وتعملهولي انا بقى بقولك اهو نفسي اروح المالهي



 موافق اوك مش موافق يبقى هعتبرك مش اد وعدك

 ادم..خالص ياستي نروح بس المالهي وبعدين نشوف حوار اللعب ده حضري نفسك بقى الجمعه الجايه تمام

 زهره..ماشي تمام

 بعد وقت بسيط وصلو اخيرا تحت البرج

 نزلو البنات ومعاهم الحاجه اللي اشتروها كلها

 باب يستنوهم لحد ما يطلعو بعد ما سلمو عليهموقف الش

 عشق..كانت لسه باين على وشها صدمه كالم ليل الجريئة

 نور..حالها مكانش يقل عن عشق بعد بوسة نوح اليدها

 اما..تمارا فكانت طايرة بعد اعتراف جاسر بحبه ليها لتاني مره وحاسه انها مطمنه معاه

 انه هيوديها المالهيزهره..كانت مبسوطه بالكالم مع ادم و

 مشيو الشباب اخيرا وطلعو البنات كل واحدة فيهم رتبت حاجتها اللي اشترتها وبعد الشاور والصاله دخلو عشان ينامو ويجهزو ليوم جديد

عشق..حطت دماغها عالمخده وفضلت مركزه بعينها على صوره ليل عشان تعرف تنام وبقت عاده عندها تفضل باصه على صورته لحد 

تروح فالنوم وفوسط ما هي سرحانه في صورته وفأحداث اليوم اللي على اد ما مها جات وبوظت جزء منها لكن فالنهايه كان وجودها  ما

 مع ليل كفايه انه يخرجها من اللي هي فيه

 ا فتحتخرجها من شرودها صوت موبايلها اللي اول ما لمحت اسم ليل فضلت متنحه وباصه علي شاشه الموبايل ثواني واخير

 عشق..الو

 ليل..نمتي اسف لو صحيتك

 عشق..ال لسه منمتش

 ليل..اكيد

 عشق..اكيد في حاجه

 ليل..بارتباك ال بس كنت عايز اقولك ماتنسيش الورق بتاع الصفقه اللي ادتهولك وقولتلك تشوفيه وتقولي في رأيك

 عشق..متقلقش محضراه وبكره هيكون معاك وهقولك رأيي فيه

 ليل..شكلك متحمسه

 عشق..يعني

 ليل..عموما هشوف وهعرف

 عشق..متقلقش وبعدين انا هقول رأيي والقرار فاالخر ليك

 ليل..ال يبقى مفهمتيش الشغل اللي انتي دخلتي عليه



 عشق..يعني ايه

 ليل..يعني انا قولتلك ان رأيك هيكون زي رأيي ومش هيحصل توقيع غير لو انا وانتي مقتنعين انها صفقه تفيد الشركه

 ..بس فاالخر انت المديرعشق

 ليل..وانتي بتنوبي عني في غيابي والكل فالشركه هيوافق علي اي قرار تاخديه

 عشق..اتمنى اكون اد ثقتك فيا دي اللي مش عارفه انت جبتها منين

 ليل..منك ياعشق

 عشق..مني

تعامل معاه وكان اولهم لما جيتي معايا عشان ليل..اه منك من يوم ما شوفتك وانتي واثقه في نفسك ودي حاجه بتعجبني فالشخص اللي ب

 تساعدي مهره

 عشق..اممم وساعتها كان باين في عنيك انك مش واثق اني هعرف

 ليل..صراحه ومن غير زعل

 عشق..مش هزعل الني متأكده انه اه

 ليل..ضحك كان باين عليا اوي كده

 عشق..جداا

 ر حصلت بينا تعرفي ياعشق ان مفيش اي حد قدر يقف ادامي زيكليل..بس رغم كده انتي فضلتي واثقه وقدرتي ومواقف كتي

 عشق..انا وقفت ادامك ليه

 ليل..يعني مش بتخافي واثقه من نفسك بتقولي رأيك ومبتقلقيش من رد الفعل

 عشق..يمكن عشان ببقي صح ماهو اكيد مش هكون غلط واكابر

 ليل..يمكن

 عشق..صحيح انا طلبت منك حاجه ومعملتهاش

 تباه طلبتي ايهليل..بان

 عشق..صوره عشق

 ليل..مش ناويه تيجي تشوفيها بردو

 عشق..ايه رجعت في كالمك

 ليل..ال مرجعتش ياستي وعلى فكره صورتها معايا صورتها بعد ما قولتيلي

 عشق..طيب ومش ورتهالي ليه

 ليل..كنت مستني اشوفك هتسألي عليها وال ال



 عشق..واديني سألت فين بقى

 اال شوفيها كده عندك. ثواني ووصلت الصوره فتحتها عشقليل..هبعتهالك ح

 عشق..ايه ده هللا بقت جميله خالص وكبرت ماشاء هللا

 ليل..ايه رأيك في بنتي

 عشق..على فكره بقي دي بنتي انا مش اتولدت على ايدي تبقي بنتي

 هتم بيها تبقى بنتي اناليل..ده بأماره ايه في ام تبقى قاسيه كده ومتسألش على بنتها وبعدين انا اللي ب

 عشق..هجيلها اكيد بجد هي وحشتني هي ومهره اوي وبعدين بقت حلوه اوي الزم اشوفها بجد

 ليل..هنشوف

 فضلو يتكلمو الوقت سرقهم لحد ما صوت اذان الفجر أذن

 ليل..ايه ده ده الفجر

 عشق..انتبهت اه انا مخدتش بالي من الوقت خالص

 ش بالوقتليل..معلش سهرتك بس بجد محست

 عشق..ال خالص انا كمان محستش

 ليل..طب يال روحي نامي شويه عشان تقدري تصحي

 عشق..حاضر هصلي وانام

 ليل..باعجاب ماشي ياستي تقبل هللا مقدما

 عشق..منا ومنكم

 ليل..تصبحي على خير

 عشق..وانت من اهل الخير

 قفلو مع بعض وكل واحد فيهم نايم وجواه حاجه مفرحاه

 ت واعلن الصباح عن قدوم يوم جديدعدت الساعا

 نزلو البنات للسواق عالشركه معادا نور اللي راحت على جامعتها

 نوح..الو

 نور..صباح الخير

 نوح..صباح النور فينك وصلتي

 نور..اه وصلت ودخلت السكشن كمان بس لسه الدكتور مدخلش



 نوح..تمام خلصي علي طول هتالقيني مستنيكي

 نور..مال صوتك

 يش بس عندي صداع جامد اوينوح..مف

 نور..طب يانوح بجد خليك انا هخرج اركب تاكسي واجي

 نوح..نور خلصي وهتالقيني مستنيكي تمام

 نور..بتنهيده مفيش فايده تمام

 نوح..خلي بالك من نفسك

 نور..حاضر وانت كمان باي

 نوح..باي

...... 

 عه ورجعت تستني نوحمر الوقت بسرعه وخرجت نور من محاضرتها راحت اشترت ورق بسر

 وفجأه

 وفجأه كان جمبها بنت ماسكه دماغها اااه

 نور..انتي كويسه

 البنت..بتعب حضرتك بتكلميني

 نور..ايوه بسألك انتي كويسه

 البنت..انا دايخه جدا وابتدت تمسك دماغها اكتر ووقع الورق اللي كانت مسكاه من اديها

 البنت بسرعه اسندي عليا تعالي اشوفلك حاجه تأعدي عليها نور..ايه ده استني استني لمت نور الورق بتاع

 

  

 البنت..ال ال انا الزم اروح ممكن بس تساعديني لحد عربيتي

 نور..طيب انتي معاكي حد

 البنت ال لوحدي

 نور..طيب هتسوقي ازاي وانتي تعبانه كده

 البنت..الزم اروح بسرعه عشان اخد الحقنه

 نور..حقنه ايه انتي تعبانه



 نت انا عندي السكر والمفروض باخد حقنه وانا نسيتها فالعربيه الزم اخدها بسرعه عشان ممكن يجيلي غيبوبه سكرالب

 نور..طيب قوليلي اسمها وانا احاول اجبهالك بسرعه

 البنت..لالسف معرفش اسمها ومفيش وقت العربيه هناك اهي مش بعيد لو بس مش هتعبك خليكي جنبي لحد ما اوصل للعربيه

 ور..طبعا تعالي سندتها نور وفضلت ماشيه بيها لحد ما وصلت للعربيه بتاعت البنت فتحتلها نور باب العربيه وركبتهان

 

  

 فتحت البنت التابلوه بتاع العربيه وسابته فجأه وسندت دماغها عالكرسي

 نور..بقلق انتي كويسه

 البنت..بتعب لو حصلي حاجه رقم مامتي اول رقم كلميها

 لفت فتحت باب العربيه وركبت جمبها قوليلي حاطه فين الحقنه وانا اشوفها بسرعه نور..جريت

 شاورتلها البنت على تابلوه العربيه

 فتحت..نور الدرج وفضلت تدور

 فجأه البنت قالتلها نوح مستنيكي

 بصت نور باستغراب للبنت نوح انتي تعرفي نوح ومستنيني فين

 فجأه رشت البنت في وشها ماده مخدره

 البنت..مستنيكي فالشقه

 فاللحظه دي نور كانت سمعاها وبتغيب عن الوعي راحت نور في دنيا تانيه

وطلعت البنت بالعربيه بعد حوالي نص ساعه وصل نوح اخيرا اول ما وصل اتصل على نور يشوفها فين ويعرفها انه وصل بس مكنتش 

 بترد حاول تاني وتالت وبردو مردتش

 

  

 لكن مستسلمش الحساسه ده بسرعه قال يمكن بتجيب ورق ومش سمعاهابتدا نوح يحس بقلق 

 اتصل للمره الرابعه وجه اخيرا الرد

 نوح انتي فين يانور ومبترديش ليه؟

 انا مش نور مين حضرتك

 نوح..بقلق مين معايا؟وللحظه فكر ان تليفون نور وقع وحد لقاه

 نوح..مين حضرتك هو حضرتك لقيتي الموبايل ده



 انا مع البنت صاحبة التليفونالبنت..ال 

 نوح..بانفعال وقلق معاها فين ومين انتي وفين نور

البنت..اهدى حضرتك انا قابلت االنسه دي وانا خارجه من الجامعه كانت دايخه وتعبانه جدا خدتها عشان اوصلها تركب بس فجأه كانت 

بايلها عشان اتصل بحد من اهلها بس هي عامله باس وورد هتقع مني خدتها معايا في عربيتي للبيت عشان ترتاح وحاولت افتح مو

 ومعرفتش بس الحمد هلل حضرتك اتصلت

 نوح..بقلق انتي بتقولي ايه يعني نور معاكي طيب هي فين اديهالي

خدها هي البنت..حضرتك احنا اول ما دخلنا الشقه اغم عليها حاولت افوقها انا ووالدتي بس مفاقتش ياريت لو حضرتك تقربلها تيجي تا

 شكلها محتاجه تروح للمستشفي

 نوح..قوليلي عنوانك بسرعه

 البنت..حاضر

 قالتله البنت العنوان

 وطار..نوح عالمكان زي ماقالتله البنت

..... 

 ليل..عشق

 عشق..وهي بتقوم من على مكتبها وبتقرب لليل افندم مستر ليل

 عملتي ايه قبل ما يحصل حاجه تشغلني تاني ليل..معلش ياعشق هاتي الورق بتاع الصفقه وتعالي يال قوليلي

 

  

 عشق..حاضر ثواني راحت عشق تجيب الورق من عالمكتب وراح ليل اعد عالكنبه

 عشق..مدتله ايدها بالورق اتفضل

 ليل..خد منها الورق اعدي ياعشق

 اعدت جمبه عشق وهي يادوب المسه حرف الكنبه باحراج وتوتر من قربها منه

 بتعب ها ياعشق قوليلي بقى ايه رأيك في الصفقه دي ليل وهو بيرجع ضهره

 عشق..مستر ليل وقبل ما تكمل كان ليل اعتدل في اعدته وبعد ضهره من عالكنبه وبقى ادامها اتفزعت عشق بعد حركته دي

 عشق..في ايه

 ليل..هو انا كام مره قولت بالش مستر ليل دي

 عشق..بارتباك ايوه بس احنا في الشركه

 نا لوحدنا يعني مفيش اي موظف ادامك وياستي حتى لو فالشركه انتي مسموحلك تقولي ليلليل..اظن اح



 عشق..ال ال خالص خليها واحنا لوحدنا

 ليل..ماشي بس فكري تغلطي تاني

 عشق..هتعمل ايه

 ليل..بابتسامه وهللا عايزه تعرفي ومش هامك يعني عموما ياستي زي ما قولتلك جربي وانتي وحظك بقى

 عشق ال خالصابتسمت 

 ليل..رجع تاني بضهره ها كنا بنقول ايه

عشق..انا قريت الورق بتاع الصفقه كذا مره طبعا انت قولت ان كان في شركه منافسه لشركتنا عرفت بالصفقه دي ومع ذلك مقبلتش مع 

 ان العرض مغري جدا والسعر الي حد كبير مش وحش

 ت انتي ايه رأيك في الصفقه نفسها او بمعني اصح صفقه كويسه نوافق عليها وال الليل..تمام طب سيبك بقى من الشركه المنافسه الوق

 عشق..ليل بص

 ليل.وهو بيتعدل وبيحاول يشاكسها بص في عنيها بلونها اللي يجنن ها بصيت

 ابتسمت عشق غصب عنها ال هتوترني مش هقدر اتكلم

 صيتليل..بابتسامه يابنتي انا جيت جمبك انتي بتقولي بص بقولك ب

 عشق ال مش قصدي بص عليا

 ليل..طب خالص انا هسكت خالص هسمعك بس

 عشق..تمام بص بقى الصفقه كا عرض وسعر شيفاه كويس جدا بس انا مش مطمنه او مش مرتاحه حاسه في حاجه غلط

تاخده متعرفيش بقى مش ليل..ليه بتقولي كده انا حاسس انه عرض كويس جدا واللي عاجبني اكتر ان الشركه المنافسه لينا محاولتش 

 محتاجه الصفقه مش عجباها

 

  

عشق..اهو انا اللي قالقني بقى ان الشركه المنافسه دي محاولتش تاخدها ازاي عرض زي ده عاالقل ميبقاش في جدال عليه او حتى انهم 

 يظهرو فالصوره

 

  

يكون في لعبه من ورا ضهرنا والمقصود اننا نوافق  ليل..مش عارف مش حاسس اللي بتقوليه انا اللي فهمته منك انك بتشككي ان ممكن

على الصفقه دي واللي هي طبعا هيبقى وراها حاجه بس انا شايف انهم مش بالغباء ده يعني لو زي ما بتقولي عايزين يلبسوني يبقى كانو 

اننا كسبنا الصفقه وفي االخر نتورط  عاالقل دخلو ادامنا وحصل جدال زي ما بتقولي وفي االخر رفعو الرايه البيضا ادامنا عشان نصدق

 لكن هما مش موجودين خالص

عشق..بص ياليل انا قولت رأيي اللي انت سألتني عليه واللي انا شيفاه وطبعا في االول وفي االخر انت الزم هتاخد قرار بالموافقه او 



الشركه هنا من يومين بس كل الحكايه يعني ممكن  بالرفض وزي ما قولتلك انا ده رأيي ومش معناه انك تاخد بيه انا وجودي معاكم في

 رأيي يكون غلط مش الزم يكون صح انت تقدر تشوف اكتر مني

ليل..ال ياعشق انتي عارفه من االول ان انا وانتي الزم نقرر سوا وعايزك تحاولي تشيلي شويه من دماغك حتة ان القرار في االول 

 واالخر ليك

ي رأيك وتتكلمي وفي االخر انا اخد قرار احنا بنتناقش عشان نوصل في االخر لقرار يفيد الشركه مش انتي مش بتشتغلي هنا عشان تقول

 يوقعها

 عشق..طيب ممكن سؤال

 ليل..طبعا

 عشق..هو لو اتمضى عالصفقه دي المفروض انها بعد كده بتروح لجاسر صح كده

 ليل..تمام

 يعرف بطريقته نوايا الصفقه دي يعني زي اختبار وسط الميتنجعشق..طيب صالحيات جاسر فالشركه تقدر تخليه انه يحاول 

ليل..عشق سيبك من ان جاسر ليه صالحيات او ال بصي اوال كلهم هنا معايا ليهم صالحيات طبعا محدش بيتدخل في شغل حد او بمعني 

 ولهاله ينبه يخليه ياخد باله كده يعنياصح كل واحد فينا اتحط في مكانه لكن لو في عند اي حد فينا ملحوظه في شغل التاني يقدر يق

فاجاسر يقدر لكن الفكره ان العقد هيكون اتمضى والميتنج ده مش اكتر من انك بتحددي كل حاجه هتمشي عليها الميتنج بيكون تحديد 

 الوقت اللي هنبتدي فيه وتحديد وقت التسليم مالحيظ بقى في طريقة الشغل في االستالم كل ده بيتم وقتها

 يعني الوقت الحوار ملوش عالقه بصالحيات جاسر فهمتي

 عشق..فهمت

 ليل..طيب ايه

 عشق..انا قولتلك ياليل انا حاسه ان في حاجه غلط يمكن لسه معنديش الخبره الكافيه فالشغل بس انا شايفه كده

 ليل..وهو بيمرر ايده على وشه

 طيب انا مش عارف الوقت اعمل ايه انا شايف عكس اللي انتي شيفاه

 عشق..انت الزم تاخد قرار

ليل..حاسس ان دماغي واقفه تماما مش عارف انا اللي صح وال انتي انا كنت مقتنع تماما بس كالمك قلقني ويمكن انا مفكرتش فيها 

 بالطريقه دي بس الوقت خايف تكوني صح فعال

 عشق..طيب انا عندي حليين اختار منهم واحد

 ليل..اللي هما؟

تغسل وشك وتفوق وتطلب القهوه بتاعتك وتأعد كده شويه مع نفسك تفصل خالص من اي تليفونات او مواعيد  عشق..اول حل انك تقوم

 وتفكر بهدوء وتاخد قرار اه اوال

 ليل..والتاني



عشق..انت قولت ان لو في ملحوظه عند اي حد في شغل التاني بيقدر يقولها اي رأيك تطلبهم هنا فالمكتب او في اوضة االجتماعات 

عرض عليهم الكالم ده ومن غير ما تقول رأيك او رأيي انت بس وضحلهم العرض وشوف رأيهم ايه شافوه تمام وعادي زيك يبقى وت

 اوك شافوه انه مش مريح يبقى الزم تاخد برأيي

 ليل..تمام جدا حلو ده

 عشق..انهي حل فيهم

 ليل..وهو رافع حواجبه االتنين

 عشق..يعني ايه

 هعمل اجتماع بعد ساعه من الوقت تشربي ايهليل..يعني عايز قهوة و

 عشق..مش عايزه

 ليل..يبقى عصير

 عشق..استني هنا

 وقف ليل ورجع بصلها وهو رافع حواجبه

عشق..ال ال انا وهللا ما اقصدش بس يعني كل ما اقول مش عايزه تطلب بردو وتطلب على مزاجك وتخليني اشرب بالعافيه مش عايزه 

 عصير برتقال انا

 ابتسامه ولما انتي جبانه كده بتتسحبي من لسانك ليهليل..ب

 عشق..انا مش جبانه على فكره

 ليل..قرب ناحيتها

 رجعت ورا براحه عشق

 ليل..وقف وابتسم ولما انتي قويه بترجعي ليه اخلصي تشربي ايه

 عشق..بابتسامه نسكافيه

 راح ليل ورفع التليفون شاهي هاتي القهوه بتاعتي وواحد نسكافيه

 ..تحت امر حضرتك حاجه تانيشاهي

 ليل..عايزك تبلغي مستر ادم وجاسر ونوح ان في اجتماع بعد ساعه من الوقت

 شاهي.تمام يا افندم

 ليل.قفل ومداهاش فرصه تنطق

 عشق..هو ليه يعني مش بتتصل على طول بالبوفيه يبعتولك

 لف..ليل بصلها باستغراب أشمعنى

 عشق..هو ايه اللي اشمعنى



 فرق ايه هي بتتصل تبلغهم مش هفضل انا بقى اضيع وقتليل..يعني هت

 عشق..اممم طيب

 ليل..في ايه ياعشق مالك

 عشق..صراحه بقى انا مش برتاح للي اسمها شاهي دي

 ليل..ليه كده بس عملتلك ايه

 عشق..معملتليش حاجه بس من يوم ما جيت هنا وهي مش طيقاني وكأني قتلتلها قتيل مثال

 زيش معاها هي اكيد مضايقه عشان مره واحده بقيتي معايا وبقى ليكي كل الصالحياتليل..سيبك منها مترك

 

  

 عشق..مش فاهمه يعني وايه اللي يضايقها ماهي كمان بتشتغل في الشركه زيي هو انا جيت خدت مكانها فالشغل مثال

 ليل..ال مخدتيش مكانها فالشغل بس خدتي مكانها في حاجه تانيه

 عشق..حاجه ايه؟

 ..اناليل

 عشق..مش فاهمه

 ليل..يعني مش وقته المهم سيبك منها

 عشق..بفضول طفولي ألول مره ايوه بس انا عايزه اعرف

ابتسم ليل على شكلها سند فوق المكتب يعني شاهي كانت بتستغل انوثتها عشان تقدر تاخد مكان في قلبي بس معرفتش فا هي شايفه من 

 وجهه نظرها انك جيتي بوظتي كل خططها

 عشق..بسذاجة ايوه يعني بردو عايزه ايه

 ليل..وهو بيشاور لعشق خدي ياعشق قربي

 عشق..مانا قريبه

 ليل..بقولك قربي

 قربت عشق خطوه واحده بس اهو

 ليل..ده على اساس انك كده قربتي صح ماشي المهم مش فاهمه ايه

 عشق..مش فاهمه هي بتكرهني ليه وأخد مكانها في ايه

 مش فاهمه ايه؟ ليل..فيا ياعشق ايه

 عشق..يعني ايه فيك معاك يعني في الشركه



 ليل..ال في قلبي ياعشق يعني فاكره ان بطريقتها دي تقدر تخليني اقرب لها وكده

 عشق..ايوه بس انا بردو مالي

ان تقدر تقرب مني ليل..بنفاذ صبر من غبائها بتغير منك ياعشق من وجودك معايا في نفس المكتب يعني كانت تتمنى هي تكون بدالك عش

 اكتر فهمتي

 عشق..فهمت متتعصبش كده

 ليل..بقالي سنه بفهمك

 عشق..مانا مكنتش فاهمه

 ليل..انتي بتزعأيلي

 عشق..انا ال خالص

 ليل..بابتسامه جبانه

 عشق..بس دي كده على فكره ممكن تقتلني

 هتقتلك ادام الشركه وتودي نفسها في داهيهليل..ليه يعني مشغل معايا ريا وسكينه هي اخرها متبقاش طيقاكي يعني وبعدين 

 عشق..ممكن وبعدين ماهي ممكن تحطلي سم مثال فالنسكافيه

 ليل..انتي بتتفرجي على افالم كتير

 عشق..انت بتتريق عليا

 ليل..بضحك ال ياستي مقدرش عموما انا هشرب قبلك من النسكافيه

 عشق..ده على اساس ان السم بيبان من اول ماتشرب

 ها بصدمه يعني لو بيبان عادي اشرب ويجرالي حاجه تصدقي ان انا غلطانليل بصل

 عشق..ضحكت ال مقصدش وهللا ومكمله ضحك

 ليل..باصص على ضحكتها ومبتسم وقلبه بيضحك لسماع ضحكتها الطفوليه الجميله

 خبط الباب في اللحظه دي واذنلها ليل

 دخلت شاهي ومعاها النسكافيه والقهوه

 الول مره تفتح زرار القميص اللي هي لبساهوماشيه بمياعه و

 حطت الحاجه

 شاهي..تؤمرني بحاجه تاني يامستر ليل

 ليل..وهو باصص لعشق شكرا ياشاهي

 لفت شاهي وبصت لعشق بصه غضب وكأنها بتستحلفلها



 عشق..شاهي

 وقفت شاهي وبصتلها نعم

 عشق..وهي بتشاور عالقميص بتاعها وبابتسامه.. الزرار

 اب الوان وققفلت الزرار بسرعه بعد اذنكم وخرجت بسرعهشاهي..وشها ج

 ليل..كاتم ضحكته بالعافيه ادام شاهي بس استغرب رد فعل عشق

 اما عشق فا فضلت باصه ناحيه شاهي لحد ما خرجت وباين على مالمحها غضب بسيط

 رجعت بعنيها لليل اللي على وشه سؤال

 زرارعشق..ايه حرام مش كفايه منظرها كمان فاتحه ال

 ليل..طب انا مالي انتي بتقوليلي انا ليه وزعالنه

 عشق..مش قولت بتعمل كده عشانك

 ليل..وهو بيغمزلها وانتي ايه اللي مضايقك قطاعة ارزاق

 عشق..بغضب نعم ال بقولك ايه ادام هنأعد هنا مع بعض في نفس المكتب يبقى ممنوع المنظر ده احنا في شركه محترمه مش ديسكو

 نتي ايه اللي مزعلك كده.ليل..طب وا

 عشق..حست باالحراج وارتبكت ال عادي يعني بس اقصد ان

 ليل..خالص بدل ما انتي قلبتي لخمه كده تعالي يال اشربي النسكافيه

 عشق..ال

 ليل..مسك النسكافيه وقرب شفايفه من الكوبايه وشرب وبصلها يال اشربي

 خدته منه عشق وهي بصاله باحراج

 مل بهمس انا قولتلك قبل كده انك في حمايتي واي حد يفكر يقرب منك هشيله من على وش الدنيا مفهومليل..قرب منها وك

 هزت عشق دماغها

 اما عند جاسر وتمارا

 جاسر..يعني انهرده براءه

 ميتنج وبعده اتنين3تمارا..اه بس بكره مش براءه خالص بكره في 

ونص وليل اهو عامل اجتماع 1الصبح في الشغل ويعتبر لسه في اول اليوم الساعه جاسر..بس المهم انهم مش انهرده انا تعبان جدا من 

 ربنا يستر

 تمارا..خير ان شاء هللا انت انهرده تروح من الشركه تنام علي طول عشان بكره اليوم طويل

 جاسر..بعفويه ومن غير ما يقصد وهو بيمرر ايده على جبهته لتخفيف الم الصداع



 سه هقابل هايديال مش هينفع لالسف ل

 اتغيرت مالمح تمارا بسرعه وبعدت وشها عنه

 رفع..جاسر ايده من على وشه وكمل كالمه من غير تركيز للي قاله يعني لسه ادامي كتير

 تمارا..ساكته

 جاسر..امتحاناتك امته صحيح

 تمارا..قربت

 جاسر..مانا عارف امته يعني

 علش انا هخرج لو مش محتاجني اكمل شغل لحد معاد اجتماع مستر ليلتمارا..غمضت عنيها وحاولت تهدي شويه مش عارفه م

 جاسر..تمارا في ايه

 تمارا..مافيش هروح اكمل شغل بيتهيألي ان مفيش كالم خالص

 جاسر..قام وقف وراح ادامها مالك ياتمارا

 تمارا..مالي انا كويسه

 نتي اعده معايا وبنتكلم ونهزر ومفيش اي حاجه ليه قلبتي مره واحدهجاسر..ال وهللا ده منظر حد كويس مش شايفه نفسك وال ايه وبعدين ا

 تمارا بسخريه ابدا مجنونه

 اتعصب جاسر من طريقتها في ايه ياتمارا ماتتكلمي عدل

 تمارا..انت بتعلي صوتك ليه خالص قولتلك مفيش

 بينهمفي اللحظه دي جاسر وفهم انها اضايقت سكت شويه وقرب منها ومبقاش في مسافه تفصل 

 جاسر..اسف ومقصدش اتعصب بس بجد مكنتش عارف مالك

 تمارا..وعرفت

جاسر..مسك اديها وقربهم من شفايفه عرفت ومش عايزك تزعلي احنا متفقين ياحبيبي مش كده مسأله وقت ومينفعش اقول ال تمارا انا 

نا اللي اطلب اخرج واشوفها المفروض يكون من يوم ما خطبت هايدي كنت بحبها جدا ومش هخبي عليكي اني كنت بحبها كنت ديما ا

العكس بس لالسف انا اللي كنت بطلب الوقت ومن يوم ما انتي بقيتي في حياتي وهي اللي بقت تطلب وانا على طول اعتذر بس الزم 

 انهرده اقابلها عشان متحسش باي حاجه

ف من ايه وال مستني ايه يحصل عشان تطمن عليا حاسه اني تمارا..اعمل اللي انت شايفه صح انا لحد الوقت مش فاهمه انت قلقان وخاي

 في لغز مش قادره احله وال قادره افهمه وانت حتى مش راضي تفهمني يبقى خالص اللي انت شايفه صح اعمله

 جاسر..عشان خاطري متصعبيهاش عليا وحياتك عندي انا رايح بالعافيه وحيات ربنا يارب اموت لو مضحكتي

 يش بعد الشرتمارا..خالص متدع

 جاسر..ايه ده انتي قولتي بعد الشر صح يعني خايفه عليا صح بتحبيني صح



 تمارا..بأبتسامه وطي صوتك انت مجنون

 جاسر..اه بيكي بحبك

 تمارا..هتروح فين

 جاسر..يعني ايه هروح فين

 تمارا..بغضب معاها يا جاسر

 جاسر..خالص اسكتي ياساتر معرفش لسه اخر النهار هعرف

 اوك بس هتقوليتمارا..

 جاسر..المش انتي مش بتحبيني

 تمارا..جاسر هتقول

 جاسر..ال

 تمارا..جاااسر

 جاسر..طب قوليها بقى

 تمارا..بعينك

 جاسر..بقي كده طب دوري عاللي يعرفك مكانه بقى

 تمارا..طب ماشي وريني كده بقى مش هتعرفني ازاي

 جاسر..هتشوفي

 تمارا..بغضب هشوف

 ماع الكل كان موجود معادا نور ونوحمر الوقت وجه وقت االجت

 ليل..فين نوح ونور

 ادم..نور استأذنت امبارح عشان تروح الجامعه تحضر سكشن مهم وتجيب ليها هي والبنات ورق عشان امتحانهم ونوح راح يجيبها

 ليل..مبعتش السواق ليه

 ادم..مش عارف بس هو قال هيروح بنفسه

جودهم كل الحكايه اني حابب اعرض عليكم الصفقه وعايز اخد رأيكم او كل واحد يقول وجهه ليل..تمام عموما االجتماع مش ضروري و

نظره ان الصفقه دي تمام اكمل فيها وال ال طبعا رأي االغلبيه هو اللي هيمشي الن المفروض انا وعشق ناخد قرار واحنا مختلفين فحابب 

ي التاني فا كل واحد فيكم ادامه ورقه يكتب فيها موافق او ال ويكتب تحتها اسمع رايكم وبما اني مش عايز رأي حد فيكم يشوشر على رأ

 اسمه وبعدين نتناقش ال ليه او اه ليه تمام

 الجميع..تمام

 وابتدا ليل يشرح الصفقه وشروطها وعروضها واسعارها



 بعد وقت طويل من الكالم والمناقشات

 لكل واحد قال رأيه واتناقشو فيه وانتهي بالرفض من الك

 ليل..بص لعشق ادامهم بأبتسامه تكسبي ياعشق وانا هبلغهم انهرده بقراري النهائي

 عشق..بابتسامه ثقه تمام

........ 

 وصل نوح اخيرا تحت البيت ركن عربيته وطلع عيى الدور اللي فيه الشقه بسرعه وخوف على نور

حس نوح بالتوتر وخوفه على نور بيزيد مد ايده عالباب رن الجرس محدش رد رن كذا مره فضل حاطط ايده عالزرار شويه مفيش رد 

 وخبط بعصبيه لكن اتفاجئ ان الباب اتفتح فاللحظه دي الخوف عليها اتملك منه اكتر

 نوح..في حد هنا نوور

موبايل دخل الشقه براحه وفضل يبص الدنيا ساكته ومفيش حد طلع موبايله واتصل على تليفون نور..بس اللي وقع قلبه انه سمع صوت 

نور جاي من اوضه مشي نوح بسرعه على صوت الموبايل من غير ما يأمن نفسه ويبص في باقي الشقه وصل ادام االوضه اللي 

الصوت خارج منها لكن قبل ما يفتح اوكره الباب كان شخص جه من وراه وحط على مناخيره منديل ثواني وقع نوح متخدر عدى وقت 

 مش كبير

 ب على صوت مش قادر يميزه صوت عياطفتح نوح عنيه.ببطئ وتع

فضل نوح يفتح عنيه براحه لحد ما ابتدت توضح الصوره ادامه قام وهو حاطت ايده على دماغه لكن بسرعه افتكر اللي حصل بص على 

ور اعده في هدومه لقى نفسه صدره ظاهر من غير هدوم تغطيه بنطلونه مفكوك منه الحزام قام نوح بفزع ولكن الفزع االكبر لما شاف ن

 ركن االوضه مغطيه نفسها بمالية وهدومها كلها عاالرض شعرها نازل على وشها

نوح..بص بزهول على نفسه وعليها وعلى هدومها اللي واقعه ودموعها اللي مبتقفش وشكلها اللي باين عليه الفزع الرهيب واللي صعقه 

 اكتر وجود بقعه دم على السرير

وقفت عن التفكير مش قادر يركز طب حد خطفها وعمل فيها كده ازاي وانا اللي قالع هدومي بس انا نوح..حاسس انه بيحلم ودماغه 

 ازاي اكيد مش انا في حاجه غلط طب فين اللي كلمتني وقالتلي ان نور تعبانه مسك دماغه وكل ده تحت نظرات كره وحقد من نور

 نوح..فضل يقرب من نور براحه وهي ترجع اكتر بخوف

 ريا ابعد عني لو قربت من تاني هموت نفسينور..بهست

 نوح..تاني!!

 نوح..نور اهدي من فضلك انا مش هأذيكي انا مجتش جمبك

 نور..بقولك ابعد عني

 نوح..وهو بيرفع ايده االتنين ادامها حاضر حاضر بس اهدي من فضلك عرفيني بس انتي جيتي هنا ازاي وليه

 ولك اخرج برررهنور..انت عارف كل حاجه والوقت ابعد عني بق

 نوح..بعصبيه عشان حس انها لعبه وعايز يفهمها وهي مش مدياله فرصه

 نوح..انا مش هخرج من هنا غير لما افهم انتي فاهمه



نور..بانهيار تفهم ايه ها تفهم انك ضيعتني وضيعت مستقبلي وخلتني خسرت كل حاجه تفهم انك موتني بالحياه وال تحب تفهم اد ايه انا 

 ك ومش عايزه اشوفك في حياتيبقيت بكره

 نوح..نور انا قاطعته نور

 نور..انت تخرس خالص انا ضيعت عمري كله مش شايفه راجل في حياتي غيرك

 نوح..اتصدم

 نور..متستغربش من يوم ما فتحت عيني على الدنيا وانت ادامي كنا اطفال بس انت كنت كل حاجه

لي بعدنا فيها عن بعض مكنتش بعمل حاجه غير اني اتابع اخبارك واجمع في صورك كبرت وانا مفيش حد في قلبي غيرك حتى الفتره ال

وادخل عالفيس عشان اطمن بس عليك واحس انك معايا كنت بحاول اعرف من بابا بطريقه غير مباشره اخبارك كنت بتمنى اشوفك يوم 

ره بشوفك فيها ويوم ما بابا مات ورجعت اشوفك تاني ما جيت تدي بابا الورق كنت طايره من الفرح اني شوفتك كنت بكتب تاريخ كل م

كنت فرحانه وفرحت اكتر بقربي منك حتى الشغل بقيت معاك فيه ده بالنسبالي كان كفايه عليا مكنتش اعرف ان قربك مني هيدمرني 

 مكنتش اعرف ان ممكن في يوم اكرهك

ر اذيكي نور انا كمان بحبك نور انا عمري ماحبيت حد غيرك في نوح..نور انا معملتش حاجه انا بس عايزك تسمعيني انا عمري ما اقد

حياتي انا يمكن اكون متفاجأ انك كنتي بتحبيني وانا معرفش بس انا كمان طول عمري بحبك وعمرك ما غبتي عن عيني حتى لما كنتي 

غبتي عن بالي طب اقولك على حاجه بتروحي مدرستك كنت بفضل اشوفك لحد ما تدخلي الصبح من باب المدرسه وهللا يانور.عمرك ما 

 انتي تعرفي ان عم محمد كان عارف اني بحبك

 نور بصتله بصدمه

نوح..شافني مره وانا باصص عليكي من بعيد ولقيته جالي وقالي ان دي تاني مره يشوفني ساعتها معرفتش اكدب ولقيت نفسي بقوله اني 

نصيب فيها هتكون ليك بس خليك بعيد عنها الوقت وانا احترمت رغبته ومن  بحبك طلب مني اني ابعد عنك عشان دراستك وقالي لو ليك

 يومها وانا بعيد صدقيني يانور انا بحبك

 نور..وانا بكرهك اكتر كلمه حلمت اسمعها منك هي اكتر كلمه بكرها منك الوقت يوم ما سمعتهالي دبحتني قبلها

 نوح..نور وهللا انا معملتش حاجه

 سمع صوتك من فضلك اخرج عشان البس هدومينور..اخرس مش طايقه ا

 نوح..طيب اهدي بس لو سمحتي انا هخرج بره وهستناكي

 خرج نوح بعد مالبس هدومه بسرعه

 اول ما خرج انهارت نور الكلمه اللي حلمت بيها طول عمرها يوم ما سمعتها كانت انتهت

 ع تبص على بقعه الدم بقهرهلبست نور هدومها بسرعه ولبست طرحتها فضلت واقفه ادام السرير بوج

 راحت ناحيه الباب فتحت لقته واقف ادامها

 نوح..نور انا

 نور..من اللحظه دي مش عايزه اشوفك في حياتي تاني انت بالنسبالي انتهيت

 نوح..ال يانور مش بمزاجك انا مش هسيبك وهفضل معاكي وهثبتلك اني معملتش حاجه



 الوقت ان يوم ما اتمنيت قربك من ربنا مكنتش اعرف اني بتمني الشر وانا مش حاسهنور..مش عيزاك تثبتلي حاجه انت اثبتلي 

 سابته نور وراحت علي باب الشقه بضعف وكسره

 نوح..طيب تعالي هوصلك

 نور..ابعد عني

هوريكي وشي  نوح..نوووور متعصبنيش اكتر من كده انزلي ادامي يال واللي انتي عيزاه انا هعمله مش عايزه تشوفيني تاني حاضر مش

 تاني بس مش هسيبك تنزلي وانتي كده

 نزلت نور ونزل نوح وراها

 فتحلها باب العربيه ركبت من سكات

 دور نوح العربيه وطول الطريق نور دموعها مش بتقف

 اما نوح فا قلبه بيتقطع عليها بس مش عارف يعمل ايه وال يقول ايه دماغه واقفه عن التفكير

 ت انا عارف انك مش هتقدري تروحي الشغل وانا هقولهم انك تعبتي ووصلتك عالبيتنوح..انا هوصلك على البي

 نور سمعاه وساكته

 بعد مده بسيطه وصل بيها ادام البيت

 نزلت نور ومشيت براحه وهم الدنيا على مالمحها مشيت من جمب نوح وهي حاسه بالضياع

 نوح..نووور وقفت نور من غير ما تبصله

مش هدافع عن نفسي بس انا هسيبك تهدي والزم نتكلم يانور وهطلب منك طلب لو فعال كان ليا في قلبك ذره حب راح نوح ادامها انا 

فكري كويس واسالي نفسك نوح ممكن يعمل فيكي كده نور احنا الزم نتكلم الزم اعرف ايه اللي وداكي الشقه دي واعرفك اللي حصل 

 معايا وايه اللي وداني انا كمان

 دموعها مش بتقف ابعد عني يانوح انت خدت اللي انت عايزه خالص سبني في حالي بقىنور..بصتله و

مشيت من ادامه وطلعت بعد ما اختفت من ادامه راح نوح لالمن وبلغهم ان نور متخرجش من البيت ابدا ويمنعوها ويبلغوه لو حبت 

 تخرج

 يبه ديومشي ومكنش في باله غير شخصين هما بس اللي هيقدرو يساعدوه فالمص

 وصل نوح الشركه اخيرا وكان االجتماع خالص في اخره

 خبط نوح ودخل كان باين على وشه حزن العالم كله

 نوح..مساء الخير

 الجميع..مساء النور

 ليل..ايه يانوح فينك كل ده وفين نور

 مرهقه ومصدعه نوح..معلش ياليل كان عندي مشوار الزم اعمله ونور وصلتها البيت عشان كانت خارجه من الجامعه



 عشق..بقلق من شكل نوح نور كويسه؟

 نوح..كويسه متقلقيش انا وصلتها بنفسي

 ليل..نوح انت فيك حاجه

 نوح..مافيش انا تمام

 ليل..بشك تمام اعد

 وابتدا ليل يرجع للي كان بيقوله

 جاسر..بهمس مالك يانوح شكلك في مصيبه

 نوح..كارثه ياجاسر مش مصيبه

 جاسر..بقلق في ايه

 ح..لما نخلص االجتماع ده هجيلك واحكيلك على كل حاجهنو

 جاسر..ماشي

 كل ده تحت عيون ليل اللي اتأكد من مالمح جاسر اللي اتوترت وتحت عيون عشق

 بعد حوالي عشر دقايق

 ليل..تمام يا جماعه انا خلصت تقدرو يال تتفضلو خرج الجميع

 جاسر..لنوح انا فالمكتب تعالى هناك

 ك وجه يخرجنوح..خمسه وجايل

 ليل..نوح تعالى ورايا عالمكتب

 خرجو الجميع من اوضة االجتماعات راح كل واحد فيهم على مكتبه

 عشق..ليل

 ليل..ايوه ياعشق

 عشق..انا هسيبكم لوحدكم شويه

 ليل..ال تعالي ياعشق ورايا

 بصت عشق لنوح سبقهم ليل

 عشق..نوح نور كويسه بجد

 خد نوح نفس طويل ووقف

 عارفه من شكلك ان في حاجه ارجوك قولي في ايه متقلقنيش عشق..نوح انا



 نوح..عشق انا محتاج اتكلم معاكي بس مش هينفع هنا في الشركه وال هينفع ادام ليل وال اي حد ممكن

 عشق..طبعا يانوح بس هشوفك ازاي

 نوح..ازاي دي بعد منخلص هكلمك واقولك

 عشق..طيب تمام تعالى بس ندخل عشان ليل ميحسش

 ..تمامنوح

 دخلو المكتب كان ليل اعد عالمكتب

 نوح..ايوه ياليل

 ليل..في ايه مالك

 نوح..مفيش ياليل ما انا قولتلك مفيش

 ليل..انت شكلك كده طبيعي

 نوح..ما انا زي الفل اهو مفيش اي حاجه

 يا نوح ليل..انت شايف كده ولما انت زي الفل واقف بره بتقول ايه لعشق وكنت بتقول ايه لجاسر وفين نور

 نوح..في ايه ليل مالك مكبر الموضوع كده ليه

 عشق..كانت بتسألني تاني على نور

 عشق..مسرعه ايوه ايوه ياليل كنت بسأله عن نور

 نوح..وجاسر كان بيسألني في ايه

ه مكنتش راضيه تروح ونور فالبيت ياليل تقدر تكلمها بنفسك انا وصلتها البيت هي حاسه بصداع جامد وكان باين على وشها انها تعبان

 بس انا صممت هي دي كل الحكايه

 ليل..ماشي يانوح ادام انت شايف كده يبقى تمام بس انا بقولك ان في حاجه وصدقني يانوح لو عرفت انك مخبي حاجه هتزعل مني

 

  

ضيقاني فيها حاجه دي وال نوح..بعصبيه يووه في ايه ياليل هو انت شايفني عيل صغير ماقولتلك مفيش حاجه انا ياسيدي في حاجه م

 مينفعش اضايق غير لما اخد االذن منك

 

  

خبط..ليل على المكتب بعصبيه كسر ازاز المكتب وايده اتعورت نوووح اتعدل وانت بتتكلم معايا انت نسيت نفسك وال ايه انت بتعلي 

 صوتك عليا

 لك مضايق مخنوق اقولك ايه تانينوح..انت بتستفزني وبتقولي بتعلي صوتك انت مصمم انه في حاجه وانا بقو



عشق..بخوف ليل بالش عصبيه من فضلك خالص قالك مفيش حاجه يمكن مضايق اهدا شويه وانت يانوح خالص امشي بقى الوقت من 

 فضلك

 نوح..خرج وهو عفاريت الدنيا بتتنطت ادامه ومضايق انه اتعصب على ليل ودي اول مره تحصل منه خرج راح على جاسر

 باصص على الباب بعصبيه وايده بتنقط دم وهو مش حاسس انتبهت عشق على ايده والمكتب اللي غرقه دمليل..واقف 

 عشق..بفزع ايه ده ليل انت اتعورت

 بص ليل على ايده وسحب كام منديل

 عشق..استنى اغسل ايدك االول تعالى

 دخل ليل معاها غسل ايده بس الدم مش راضي يقف

 زم دكتور يشوفهاعشق..ليل ايدك اتفتحت جامد ال

 ليل..متقلقيش بسيطه

 عشق..بسيطه ايه ايدك مفتوحه

 ليل..يووه خالص ياعشق قولتلك متقلقيش

 سكتت عشق بخوف

 ليل..خد نفس كبير وخرجه مره واحده وهو بينفخ اسف ياعشق مقصدش اتعصب

 عشق..مفيش حاجه حصل خير بس ايدك الزم تطهر ال يكون دخل فيها ازاز

 هنا شنطه اسعافات هاتي منها المطهر ليل..متقلقيش في

 راحت عشق مكان ما شاورلها فتحت الشنطه طلعت منها مطهر حطت على ايده واول ما المطهر لمس الجرح سحب ليل ايده بسرعه بالم

 عشق..معلش هتوجعك شويه استحمل هات ايدك

 مضاد حيوي ولفتهاله بشاش مدلها ليل ايده ورجعت تاني حطتله مطهر ونشفت ايده بقطنه حطتله عليه كريم

 ليل..شكرا ياعشق

 عشق..على ايه تعالي يال اخرج ارتاح

 خرج ليل معاها واعد عالكنبه وحط ايده على راسه

 عشق..ليل متزعلش من نوح بس انت اتعصبت عليه وهو شكله في حاجه مضيقاه

 ل وبعدين عادي لو مضايق ومش عايز يقولليل..انا مش زعالن منه ياعشق بس انا واثق انه فيه حاجه لو في حاجه كان قا

 

  

 نوح عمره ما خبى عني حاجه والوقت اللي احنا فيه ده ياعشق حاجات كتير بتحصل وقلق يعني الزم اعرف اخويا ماله



 عشق..انت غلطت ياليل

 بصلها ليل

وش فرصه وطلعت فيه مره واحده عشق..ايوه متزعلش مني بس انت غلطت المفروض كنت سبته لما هدي واتكلمت معاه لكن انت مدتل

 وطبيعي مكنش هيقول يعني

 ليل..عموما انا هعرف بطريقتي بس لو طلع في حاجه هطين عيشته

عشق..حاول تكون اهدا من كده ياليل ما يمكن يكون عنده حاجه مش حابب يقولها اهدا بس كده وانا متأكده ان لو في حاجه هيهدا ويجي 

 يقولك

 ياعشق حقك عليا لو اتعصبت غصب عني ليل..ربنا يستر انا اسف

 عشق..متتأسفش ياليل انا مش بزعل منك وعارفه انك اتعصبت غصب عنك

 ليل..بدون انذار مسك ايدها وباسها انتي جميله اوي ياعشق

 ابتسمت عشق بخجل وسحبت ايدها بسرعه وضربات قلبها كانت سريعه جداا

 ه ومن غير ما يبصلها انا هكمل شغلحس..ليل باللي عمله و بتوترها قام من عل الكنب

عشق..احممم انا كمان على مكتبي مشيت بسرعه وعلى اد ماكانت هتموت من الخجل لكن من جواها كانت طايره وقلبها من سعادته 

 حاسه انه من كتر الدق هيخرج من مكانه

 في مكتب جاسر

 دخل نوح وهو شايط

غير ما يكلمها وال يبص ناحيتها واما تمارا فا كان شكل نوح كفيل يخليها متنطقش وقفت تمارا اول ما شافته دخل على مكتب جاسر من 

 معاه بحرف

 دخل نوح على مكتب جاسر وهو زي المارد

 جاسر..ايه ياعم سرعتني مالك في ايه تاني انت شديت مع ليل

 نوح..اه اتزفت

 جاسر..اهدى كده متفرجش الشركه علينا وقولي ايه اللي مخليك عامل كده

 وح..كارثه يا جاسرن

 جاسر..ماتنطق يانوح انا مش ناقص توتر

 نوح..هحكيلك وابتدا نوح يحكيله اللي حصل

 نوح..هو ده كل اللي حصل

 جاسر..كان بيسمعه والصدمه باينه على مالمحه

 انت اللي بتحكيه ده بجد يا نوح



 نوح..انت شايف ان ده وقت هزار وال ينفع اهزر في كارثه زي دي

 يانوح تكون جاسر..اوعي

 نوح وقف بعصبيه انا غلطان اني مفكرتش اني احكي الي حد غيرك واول ما حسيت اني محتاجك جتلك من غير ما اتردد

 ولسه هيمشي من ادامه لف جاسر بسرعه ومسكه من دراعه استني يا نوح انا وهللا ما اقصد بس انا دماغي لفت اعد بس هللا يرضي عنك

 ي بأهمالاعد نوح ورمي جسمه عالكرس

جاسر..طيب كده في حاجه غلط يانوح والمشكله ان هي مش متصله بيك برقم يخصها وكنا عرفنا نجيبها لكن دي صايعه اتصلت من 

 موبايل نور

 نوح..ما هو ده اللي هيجنني عرفت نور ازاي وخدتها معاها ازاي وقالتلها ايه

 

  

نت ازاي متنزلش تشوف فين البواب تخبط على الجيران تعرف مين اللي جاسر..الزم نعرف نور راحت الشقه دي ليه اصال وبعدين ا

 ساكن ازاي مكلمتناش وقتها اصال

 

  

 نوح..معرفش يا جاسر انا دماغي وقفت منظري ومنظرها صدموني كالمها ياجاسر نور كرهتني

 جاسر..اوال انا اول مره اسمع منك انك بتحب نور

 عندنا وقولتلك هبقى احكيلك وان محدش يعرف خالص كان على نور يا جاسر نوح..كنت هحكيلك يا جاسر فاكر لما كنت

جاسر..يعني انت بتحب نور ونور متعرفش انك بتحبها وهي طلعت بتحبك وانت مكنتش تعرف ويوم ما انتو االتنين تقولو لبعض تقولو 

 في موقف زي ده

لم كله نور ياجاسر مش مجرد بنت بحبها نور بالنسبالي حاجات كتير نوح..عرفت الوجع اللي جوايا عامل ازاي انا جوايا وجع يكفي العا

 بنتي وصحبتي واختي وحبيبتي نور كبرت ادامي ياجاسر بس انهرده انا ضيعت كل حاجه

 جاسر..وانت مالك انت مش بتقول ملمستهاش

اكون انا لكن بقولك حد مكلمني  نوح..ايوه ومتأكد ياريت كنا مع بعض مثال وشربت وقومت القيت المنظر ده كنت هشك ان ممكن

 ياجاسر على ان نور تعبانه ولما روحت حد خدرني

جاسر..في حد عايز يورطك في حاجه الزم ناعد مع نور ونفهم منها اللي خدها الشقه قالها ايه عشان تروح معاه بسهوله خصوصا ان 

 احنا منبهين عليهم كلهم

 نوح.انا دماغي واقفه ياجاسر

 نوح اصلب طولك وفوق كده في كام خطوه الزم نعملها عشان نعرف مين اللي ورا الحوار دهجاسر..اسمعني يا 

 اول حاجه نحاول نعرف من نور



 تاني حاجه نروح البيت ده نعرف مين اللي ساكن فالشقه دي

 وفي نقطه مهمه يا نوح الزم نعرفها

 نوح..ايه هي

 ه اذا كان انا اول مره اعرف وانت وهي مكنتوش قايلين لبعضجاسر..اللي عمل كده ميعرفش ان انت ونور في بينكم عالق

 نوح..يعني ايه

جاسر..يعني اللي عمل كده يانوح..ميعرفش ان في بينكم حاجه يعني مكنش هدفه انه يوقع بينكم فا معنى كده ان في هدف تاني من اللي 

 حصل

 نوح..زي ايه

 لجاسر..مش عارف مش قادر افكر بس نوح احنا الزم نعرف لي

 نوح..ليل ال ومحدش هيعرف اصال عشان نور ده موضوع حساس وهي مش ناقصه انا اصال قلقان عليها جدا وفكرت اني اعرف عشق

 جاسر..طب وليه عشق

نوح..عشان عشق بتعرف تتعامل معاها ونور بتحبها جدا اوال تحاول تقوللها اللي انا مش عارف اقوله وثانيا تبقى عينها عليها انا قلقان 

 مل حاجه في نفسهاتع

 جاسر..ربنا يستر المهم اديني العنوان بتاع الشقه عشان هروح بعد الشغل اعرف اي معلومه وبعد كده اطلع على هايدي

 نوح..انا هاجي معاك

 جاسر..تمام

 نوح..انا هقوم الوقت

 جاسر..ماشي اهدى شويه عشان خاطري هنعرف مين االي عمل كده ولما نعرفه قاطعه نوح

 ن على وش الدنياهمحيه م

 وخرج من المكتب وهو باين عليه الحزن والغضب

 دخل المكتب فضل اعد ادام الالب توب وهو حاطط ايده على وشه

 ادم..نوح مالك

 رفع وشه نوح مفيش يا ادم

 ادم..انت مش شايف شكلك وال ايه

 نوح..مفيش وهللا شديت بس انا وليل

 ادم..ليه كده طيب

 ه ضايقتني ومصمم ان في حاجه وشغال تحقيق مش فاهم مينفعش اضايق مع نفسي من غير ما اديله التمامنوح..مفيش استفزني وطريقت



 ادم..طب ما انت طول ما انت متعصب بالشكل ده ليه حق يشك ان في حاجه وكبيره كمان

 

  

 وبعدين اهدى كده حتى لو في اي حاجة مضايقاك االمور مبتتحلش كده يا نوح خليك هادي

 م يا ادمنوح..تما

 ادم..انا هسيبك تهدا خالص ماشي بس هعرف انت مالك

 سابه ومشي على مكتبه

 خد نوح نفس طوييل ورفع وشه وهو بيدعي...يارب..

 ثواني ومسك موبايله واتصل على عشق..

المكتب بتاعه بعيد عشق...كانت عامله الموبايل سايلنت بس اول ما شافت رقم نوح. والشاشه بتنور...ردت براحه...وكانت مطمنه ان 

 وهو بيتكلم فالتليفون يعني مش هيركز معاها.

 عشق....ايوه يانوح..

 نوح...عشق....عايز اشوفك حاال. انزلي الكافيتريا.

 عشق...طيب هنزل ازاي.ليل هيحس كده ان في حاجه..

 نوح...اتصرفي ارجوكي ياعشق...

 عشق....طيب طيب...هحاول

 نوح...تمام...سالم..

 .على ليل كان لسه قافل تليفون ومرجع دماغه لورا بتعب ومغمض عينه...راحت عشق..

 عشق....احمممم

 ليل... مغمض

 عشق....ليل...

 فتح..ليل عنيه...في حاجه يا عشق...

 عشق...انت كنت نايم.

 ليل...ال ابدا مريح بس شويه.

 عشق...انت تعبان.

 ليل...ال ابدا انا كويس...ايه انتي كنتي عايزه حاجه

 ق...انا عايزه...اشرب قهوه..محتاجه حاجه تفوقني شويه.عش



 ليل...حاضر.. هطلبلك..حاال.

 عشق...بارتباك...ااااه الال.بالش

 ليل..وهو رافع حاجبه..هو ايه اللي بالش مش قولتي عايزه قهوه...

 عشق...ايوه بس انا عايزه اروح اعملها بنفسي

 ليل...و اشمعني بقى

مل القهوه النسكافيه اي حاجه بحب..اعملها بنفسي.. اوال تحت بيعملو النسكافيه والقهوه وحش. وثانيا مش عشق...يعني...انا بحب اع

 ��عايزه حاجه مش شاهي دي

ابتسم... ليل... بقى مش عاجبك القهوه بتاعتهم ماشي يا ستي هعديها.. بس اللي تحت دول محترفين قهوه على فكره...عموما ياستي 

 انزلي..

 ��فكره انا محترفه اكتر منهمعشق...على 

 ضحك ليل بتعب على عقلها الصغير.

 طبعا انتي محترفه اكتر.

 عشق...بتتريق.

 ليل...انا اقدر.

 عشق..بابتسامه جميله...طب قولي تحب تشرب حاجه.

 ليل...قهوه.

 عشق...ما بالش قهوه.

 ليل...ال قهوه.

 عشق...ماشي مش هتأخر...

 ليل...ماشي...

 ه من المكتب...وسط نظرات شاهي...الحاقده...لكن عشق مدتهاش اي اهتمام.. ركبت االسنسير ونزلت...خرجت عشق...بسرع

 عشق....الووو

 نوح...ايوه ياعشق.

 نوح...انا نزلت. بس.. مش..

 قاطعها...نوح..اقفلي انا شوفتك..شاورلها نوح..

 راحت...عليه...عشق..

 عشق...ايه يانوح.. طمني.



 .. من هنا على الجنبنه اللي بره.. عشان محدش يركز معانا..نوح...تعالي بس نخرج

 عشق...طيب..بس بسرعه انا نزلت بصعوبه من ليل....

 نوح...تمام..

 خرج .... بيها نوح...بره...وقف ادامها.

 عشق...ايه يانوح قولي بقى انت موقع قلبي...

ني. حتى لو مش هتقدري تساعديني بس متكدبنيش الني مش نوح...عشق... قبل ما اتكلم.مش محتاج منك اي حاجه غير انك تصدقي

 ناقص...

 عشق...مش هكدبك يانوح...بس قول بقى في ايه...

 نوح.... بصي ياعشق....وابتدا نوح..يحكي كل حاجه لعشق... زي ما حصلت وزي ماحكي لجاسر.

 تحت.. صدمه عشق... ودموعها اللي نزلت من وجعها على اللي حصل لنور..

 ... خلص نوح.واخيرا

نوح...وهللا ياعشق... ده كل اللي حصل... انا مش طالب منك غير حاجتين اول حاجه...تفضلي الفتره دي مع نور انا خايف عليها 

 اوي... وخايف.. تعمل حاجه في نفسها...

 وتاني حاجه...عايزك تحاولي تقنعيها... اني اتكلمم معاها...

 

  

اوصل اللي عمل كده... هحاول اعرف مين اللي خالها تروح المكان ده ومين البنت دي وايه  انا لو اعدت مع نور ياعشق.. هقدر

شكلها... وايه اللي حصل من اخر مره كلمتها وقالتلي بتجيب الورق... وهترجع تتصلي تاني... فات حوالي ربع ساعه كنت وصلت 

 مها معايا هيفرق كتير.. وهقدر افرم بايدي اللي عمل كده...الفتره دي ايه اللي حصل... الزم تخليها تتكلم معايا ياعشق.. كال

 نوح .. بحزن باين على مالمحه الصادقه. مصدقاني يا عشق

 عشق...وهي بتمسح دموعها... مصدقاك يانوح... بس انا خايفه على نور.. تعمل حاجه في نفسها فعال...

 ومسكت الموبايل واتصلت عليها وشاورلته يسكت...

 ... كتير وقبل ما يفصل ردت...وكان باين على صوتها النوم..رن الموبايل

 عشق...الووو

 نور...ايوه ياعشق..

 عشق...ايه ده انتي نايمه.

 نور...اه مريحه شويه بس

 عشق...طيب انتي كويسه.



 نور...اه ليه في حاجه وال ايه.

 ه شويه.عشق...ال ال مفيش انا بس بطمن عليكي.. عشان نوح قال انه وصلك وانك تعبان

 نور... متقلقيش انا كويسه صداع بس.

 عشق... ماشي ياحبيبتي... شويه وهنجيلك.

 نور...ماشي ياعشق..

 عشق...سالم ياحبيبتي

 وقفلت معاها عشق..

 نوح...الحمد هلل...طمنيني عليها.

 ر بجد.عشق...صوتها مش طبيعي بتقول نايمه.. بس شكلها معيطه...مش عارفه...يعني انت يانوح.. بتحب نو

 نوح...وهللا العظيم عمري ما حبيت حد ادها ياعشق...ومستعد اعمل اي حاجه عشانها...

 ��عشق... حتى بعد ما

نوح...عشق...انا مش هسيب نور مهما حصل... بس الزم االول اشيل قلب اللي عملها من مكانه..واجيب حقها.. بس هي مش مدياني 

 فرصه..

 صعب..صعب اوي.عشق...اعذرها يا نوح...اللي حصل 

 نوح...عشق.. انا مستعد....اتجوزها الوقت حاال ..وهللا ياعشق ما هسيبها...

 عشق.... اهدى يانوح... كل حاجه هتتحل.. بس انا يعني كان في حاجه.

 نوح... بتركيز... في ايه ياعشق.. قولي...

 عشق... من اسبوع تقريبا حصل حاجه ونور.. مرضيتش تقولك...

 حصل حاجه ومرضيتش تقولي ...حصل ايه ياعشق...نوح...ايه... 

 عشق...هحكيلك.. بس ياريت بردو متعملش اي حاجه غير لما تتأكد...يمكن الموضوعين ملهمش عالقه.

 عشق...اخر مره نور راحت فيها الجامعه... تجيب ورق...وهي خارجه.. قابلت سامر..

 �😳😳😳😳�نوح.

...طلب منها انه يوصلها رفضت... اتكلم بطريقه معجبتهاش اتعصبت هو على صوته ادام كل عشق...اخو هايدي...فاالول اتكلم عادي

اللي كان موجود وقالها... اعتبريني زي نوح...يمكن اعجبك...نور.. مقدرتش تسكت اكتر من كده.. ضربته بالقلم ادام الكل... والناس 

 اتدخلت بسرعه قبل ما يقرب منها..ومشيت نور بسرعه...

 ...ابن الكلب...كده.. سامر كتب نهايته بايده...نوح..

عشق..وهي بتمسكه.. استنى بس يانوح.. احنا متفقين اننا نرجع لنور حقها.. بس كده احنا بالعصبيه دي هنضيع حقها ارجوك...استنى 

 بس..



 نوح... الكالم ده حصل امته بالظبط.

 عشق... قبل ما نمشي من بيتهم..

 ايدي... يوم ما جاسر تعب. كان الحوار ده حصل.نوح.. يعني لما جه هو وه

 عشق...ايوه وساعتها لما. اتقال اسمه عرفت على طول ان هو ده اللي عمل كده..

 نوح...هو نظراته مكنتش طبيعيه... بس وديني ما هرحمه.

 وفضحتها ادامه... عشق...ارجوك يانوح... الزم نستنى لما نعرف من نور... ممكن ميكنش هو .. يبقى انت روحت وقولتله

 نوح...ارجوكي ياعشق... في اقرب وقت تخليني اعد معاها.

 عشق...اطمن هيحصل .

 نوح...معلش ياعشق... تعبتك معايا بس صدقيني هتجنن.

 عشق.. متقولش كده انت اخويا يا نوح..بس هو في حد يعرف.

سر معايا ضروري.. احنا بعد الشغل هنطلع على البيت نوح... انا بصراحه. قولت لجاسر... مقدرتش متكلمش خصوصا اني محتاج جا

 اللي نور كانت فيه.. واحاول اعرف من البواب او سكان العمارة الشقه بتاعة مين..

 عشق... ماشي يانوح... انا هطلع الوقت... عشان ليل ميحسش.. بحاجه...ماشي..

 نوح...ماشي ياعشق...

وهو كان قلقان عليك...وحقيقي انت شكلك كان باين جدا يعني محدش يصدق انك  عشق...نوح...ابقى صالح ليل انت اتعصبت عليه

 طبيعي... وعلى فكره لما اتعصب عليك..وخبط االزاز بايده...اتعور...وايده اتفتحت.

 نوح... بقلق.. اتعور جامد.

 عشق...يعني...

 نوح...وهو بينفخ وبيبص للسما. بقلة حيلة..

 حاضر ياعشق...هراضيه متقلقيش.

 عشق..بابتسامه... كل حاجه هتبقى احسن.صدقني.

 نوح.. بابتسامه حزن...يارب.

........... 

 طلعت.. عشق.. بسرعه...خبطت.. على الباب.. وفتحت.. لمحت.. ليل.. ساند ومغمض عنيه زي ما سابته...

 دخلت ..عشق...ليل...ليل..

 دا...عشق... شيفاه...وشه في لمعه لما قربت...لقت وشه... عرقان ج

 عشق...بقلق...ليل...



 قلبها...وقع...لما القته مش بيرد...راحت جمب الكرسي بتاعه...وقربت ايدها...تهز كتفه...ليل..

 ليل...اممممم

عشق...ليل انت نايم..وال تعبانه..وقربت ايدها من دماغه...لقيته. سخن...والعرق رغم بروده الجو...لكن... كان وشه بيجري عليه نقط 

 .العرق.

 عشق...ليل...ليل...

 ليل...وهو بيفتح عنيه ويرفع راسه و بيتعدل..

 جيتي.

 عشق..ليل انت كويس.

 ليل...اه تمام.

 عشق...تمام ايه...انت سخن.

 حط...ليل.. ايده على راسه...ال ال متقلقيش انا تمام.

 جرح اللي في ايدك شكله سخنك.عشق... بعصبيه.. انت بتكابر ليه.. هيحصل حاجه لو قولت اه تعبان... انت سخن وال

 ليل... عشق.. متقلقيش وهللا تمام...

 عشق...طيب قوم اغسل وشك...

 ليل.. حاضر...

 دخل ليل.. غسل وشه...وخرج...

 عشق...ابه حاسس بدوخه او حاجه.

 ليل...متقلقيش وهللا انا بخير... فين القهوه..

 عشق...قهوه ايه.

 عمل قهوه.هو انتي مش قولتي هروح ا�🤨🤨🤨�ليل

 عشق...اااااه.. ال ما هو انا مجبتش.

 ليل.. ليه كل ده ومجبتيش...

 عشق... اصل الكافيتريا كلها والد وبصراحه انا اتحرجت..

 ليل... ماشي..

 عدى... باقي يوم الشغل عادي... وابتدو الموظفين يمشو واحد ورا التاني...جه..معاد مرواح عشق.. وتمارا وزهره

 ا خلصت محتاجني في اي حاجه..زهره كلمتني وقالت انها خلصت شغل وبتشوفني.عشق...ليل...ان

 ليل...ال يا عشق..يال روحي انتي اليوم كان مليان شغل انهرده. روحي ارتاحي..



 عشق...طيب انت كويس..وال تعبان

 �😉�ليل.. بابتسامه...انا بخير طول ما انتي قلقانه عليا كده وغمزلها

 عنيها تحت باحراج... ابتسمت عشق...ونزلت

 ليل...هتفضلي تحمري كده كتير يال عشان تروحي..

 عشق...رفعت وشها...انت ادامك كتير

 ليل... ال شويه صغيره وهمشي.

 عشق...ماشي ..سالم..

 ليل... خلي بالك من نفسك..

 اب عايز يعرف بتكتب ايه.عشق...حاضر...وانت كمان ورجعت...مسكت قلم وخدت ورقه من على مكتبه.. ليل بيبصلها باستغر

عشق...مدتله ايدها... وانت ماشي تجيب المضاد الحيوي ده وتجيب... الخافض ده كمان عشان لو سخنت تاني...واالخير ده مضاد 

 للتورم عشان ايدك متورمش وتشد عليك اكتر..

 ليل.. كل ده مبتسم وهي بتشرحله...

 عشق... بتبصلي كده ليه.

 ليل... مفيش..

 يب الدوا.عشق... ج

 ليل.. حاضر

 عشق...يال سالم.

 ليل... سالم ياعشق..

 خرجت.. عشق...من المكتب...وعدت على زهره.

...... 

 جاسر... افردي بوزك ده بقى.

 تمارا... انا عندي بوز

 جاسر...اه بس حلو اوي

 تمارا...عيب كده على فكره

 �🤨🤨�جاسر...انا قولت حاجه ..مش كفايه اني بشكر فبوزك ده 

 تمارا...هتروحلها الوقت على طول.

 جاسر...ال ياحبيبي لسه عندي مشوار انا ونوح.. وبعد كده هروحلها...



 تمارا...طيب.

 جاسر...هكلمك لما اخلص..

 تمارا...هستناك.....الباب خبط...

 جاسر..ادخل.

 زهره...تمارا...لسه ادامك كتير.

 تمارا...ال خالص انا جايه..اهو..يال باي

 ي...باي يازهره..جاسر...با

 زهره...سالم...

 ........خرجو البنات.من الشركه...ركبو مع السواق وراحو على البيت...

 ....بعد شويه.. عدى نوح... على جاسر...

 نوح...ايه ياجاسر. خلصت...

 جاسر...اه تعالي. هلم حاجتي ويال بينا...

 لم جاسر...حاجته...وخلص.

 جاسر...يال...

 .خرجو... مع بعض..

 جاسر...استنى نعدي على ليل...

 دخلو عند ليل..

 جاسر....ايه ادامك كتير

 ليل...ايه ياجاسر...ال شويه وماشي.

 جاسر...ايه ده مال ايدك. وايه اللي حصل لالزاز

 ليل... مافيش.. متشغلش بالك اتكسر واتعورت...وبص لنوح... اللي واقف بعيد..

 جاسر...طيب..انت كويس. شكلك تعبان

 ... ال تمام انت ماشيليل

 ��جاسر...اه. عشان رايح اقابل هايدي

 ليل... جاسر مش عايز غلطه...عايزك تبان طبيعي

 جاسر.. متقلقش....يال عايز حاجه



 ليل... ال شكرا هبقى اكلمك

 جاسر...تمام...يال سالم...

 ولف...وغمز.. لنوح... سالم يانوح...

 نوح..هزله دماغه سالم ياجاسر..

 سر ونزل يستنى نوح تحت..خرج...جا

 نوح..... قرب من مكتب ليل..

 ليل...ايه يانوح ماشي..

 نوح...اه خلصت...

 ليل.. مروح..

 نوح...اه مروح

 ليل...تمام...

 نوح...ليل...انا.......انا اسف...

 ليل...فضل باصصله ومش بيتكلم

 ش ازعلك.نوح...حقك عليا...وقرب منه ووطي على راسه باسها...متزعلش مني.مقصد

 ليل...وانا مقدرش ازعل منك يانوح انت ابني مش اخويا ..انا بس قلقان عليك مش اكتر ولسه عند كالمي وعارف انك فيك حاجه.

 نوح...صدقني مفيش انا بس مش مظبوط انهرده...

 ليل... ماشي يانوح هعمل نفسي مصدقك عموما انا مش عايز حاجه غير انك تكون بخير

 انا بخير وهللا المهم مش عايزك تزعل نوح...اطمن ياليل

 ليل...وانا مش زعالن ياسيدي..

 نوح....انت هتتأخر.

 ليل...ال ساعه ساعه ونص بالكتير.

 نوح...طيب مش محتاجني معاك.

 ليل...ال روح انت...ادم مروح.

 نوح...ال بيقول لسه ادامه شويه بردو.

 ليل...تمام...

 نوح...يال سالم.



 ليل...سالم...

 ...نوح...على طول ونزل كان جاسر مستنيه...خرج

 جاسر...كل ده...

 نوح...على بال...ما صالحته ياعم عشان ميزعلش.

 جاسر...طب يال...

 ركب..جاسر...ووراه نوح ...ومشيو ناحية البيت.

 .........وبعد مده بسيطه .. وصلو ادام البيت... ركنو عربياتهم وراحو على العماره

 هنا وال ابه جاسر...مفيش بواب

 نوح...مش عارف...بقولك ايه.. تعالي نخبط كده فوق على الباب..

 طلعو مع بعض...نوح...كان متوتر جدا وباين عليه التوتر.

خبط...جاسر..على الباب كتير...محدش فتح...وفييين باب الشقه اللي ادامهم فتح..وظهرت ست كبيره. عالمات الكبر على وشها.. عندها 

 سنه60حوالي 

 الست...مين

 جاسر...مساء الخير ياامي.

 الست...مساء الخير يا ابني. مين حضراتكم

 جاسر...انا بسأل على صحاب الشقه دي

 الست...انت عايز هاني..

 جاسر...بلغبطه..اه اه. هاني.

 الست...بس هو مش بيجي كتير هنا.. ده بياعد بالكام.

 . شهر ممكن يجي كام يوم ويمشي تاني.انت صاحبه

سر...فالحقيقه ال بس يعني عايز اقابله ضروري طيب ممكن اطلب من حضرتك طلب.. يعني لو جه اي وقت او حسيتي انه جه.. جا

 تكلميني. عالرقم ده واداها الكارت بتاعه.بس ضروري باهلل عليكي..وياريت متبلغيهوش..

انهرده.. وبيتهيألي هو مشي وميتهيأليش هيجي الوقت. الست...حاضر يا ابني بس انا تقريبا كنت سامعه صوت فالشقه من امبارح...و

 تاني

 جاسر...خالص ماشي يس المهم اي وقت يجي. تبلغيني.

 الست...حاضر. عيني..

 جاسر...شكرا يا امي بعد اذنك.

 الست...اتفضل يا ابني..



 نزل...جاسر...هو ونوح..

 نوح... مين هاني ده

 جاسر...معرفش انا اول مره اسمع االسم ده...

 نوح...انا دماغي هتنفجر...انا واثق ان سامر وراها

 جاسر.انا اشك في سامر عادي بس سامر هيعمل كده ليه..

 نوح...حكاله اللي عشق قالته عاللي عمله في نور.

 جاسر...حتى لو هو مين هاني ..ده

 نوح...مش عارف..وقلقان الست متقولش او متحسش اصال بيه

 ساعه.. 24ه...والدنيا هتمشي زي ما احنا عايزين...وهجيب واحد من الرجاله يقف جاسر...طب بقولك ايه..اهدى كد

 ويبلغنا. اول بأول....انا همشي الوقت عشان اشوف زفته هايدي دي..

 نوح...تمام...وانا هروح.

 جاسر...ماشي..يال سالم.

 نوح...سالم.

........... 

 ضيه تصحى ابدا...زهره...انا حضرت العشا... حد يروح يصحي نور.. مش را

 تمارا... هي مالها مش راضيه تتكلم وحاسه ان فيها حاجه.

عشق...هيكون فيها ايه بس.. يمكن عايزه ترتاح. سيبوها.. انا حاسه ان هي مضايقه من حاجه تخص نوح..يمكن شافت معاه بنت او 

 حاجه

 تمارا...نوح...كمان شكله مش طبيعي

 ونوح...شافها... وزعق معاها...عشق...يمكن شافت اللي اسمه سامر ده 

 تمارا...طب ايه انا هدخل اشوفها...

 ثواني وخرجت تمارا...

 زهره..ايه...مش عايزه تيجي

 تمارا... ال بتقول انها كويسه.. بس عايزه تنام ومش قادره تاكل.

 عشق...خالص سيبوها يابنات براحتها...

 كانت دماغها مشغوله باللي حصل وعايزاهم ينامو عشان تدخلها... اعدو.. ياكلو مع بعض...ويتكلمو في حاجات كتير..عشق

 بعد مده...خلصو اكل وقامو شالو.



 زهره...انا هدخل انام مش قادره انا فاصله خالص

 تمارا...انا كمان هدخل...

 عشق...ماشي يال تصبحو على خير...انا كمان هخلص االطباق دي وادخل..

 بنات.تمارا... اوك.. تصبحو على خير يا

 دخلوا تمارا..وزهره....خلصت عشق االطباق ولما اطمنت ان الدنيا هديت...والنور باين من تحت الباب انه اطفى...

 راحت على نور...خبطت براحه... ودخلت كانت نور قافله نور االوضه...

 قربت عشق من السرير اعدت على حرف السرير وولعت النور..

 حيه...عايزه اتكلم معاكي.عشق...نور... انا عارفه انك صا

 نور...بصوت باين عليه العياط...معلش يا عشق.. خليها بكره انا تعبانه شويه.

 عشق...ال يانور.. انتي مش تعبانه... انا عارفه فيكي ايه...

 سكتت...نور...بانتباه.

 عشق...نوح حكالي يانور..

 مان ليه عيني يجي يحكيلك..قامت نور.. بفزع... وهي منهاره.. متجبيش سيرته انا بكرهه ك

 عشق...قربت منها وحضنتها.. نور اهدي من فضلك.

نور..بانهيار... دمرني ياعشق... وضيعني... طول عمري بتمنى اني اكون بس قريبه منه طول عمري عارفه اني بحبه وهو مش 

 حاسس عمري ما اتمنيت انه يحبني مكنتش عايزه غير اني اكون قريبه منه بس.

 بقيت قريبه دمرني معرفش ان قربه هيعمل كدهويوم ما 

 عشق...اهدي عشان خاطري بس. عارفه ان اللي حصل صعب..بس كان الزم تديله فرصه يشرحلك.

نور...يشرحلي ايه..ياعشق.. انا لقيت نفسي من غير هدوم عارفه يعني ايه...هو كمان كان من غير هدومه. فرصه ايه اللي اديهاله 

 اد ايه هو حقير وقذر واستغل اني بقيت لوحدي بيقولي انه بيحبني عشان اسكت.. وارضي باللي حصل. هيقول ايه... يقولي

عشق...محدش قال كده بس هو لو عامل حاجه مش هيجي يقولي او يحاول يكلمني...نور... نوح خايف عليكي اوي..طلب مني اكون 

 معاكي عشان قلقان تعملي حاجه في نفسك

 ر خيره وهللا عرفيه. بس ميقلقش انا مش هخسر ديني عشان واحد زيه. بس ربنا هيجبلي حقي منه .نور...قوليلو اطمن كت

 عشق...نوح...راحلك عشان في حد كلمه قاله انك تعبانه

 نور...كداب... البنت اللي خدتني ليه..قالت ان نوح مستنيني فالشقه.

 لعب بيكي انتي وهوعشق...طب كل ده ميخلكيش تفكري لو ثواني انه ممكن يكون حد 

 نور.بعياط هستيري..حد زي مين ياعشق بس. هو حد عارف اني بحبه غيركم. وهيلعب علينا ليه.

 عشق...زي سامر مثال



 نور...بتفكير. ال ال ميتهيأليش..

 عشق ..ليه ال ده بني ادم قذر يمكن عايز ينتقم منك عشان القلم اللي ادتيهوله ادام الكل...

 عمل كده لكن نوح ماله بس نور... كان هو اللي

عشق... اهدي بس يانور وان شاء هللا كل حاجه هتتحل بس الزم تأعدي معاه وتحكيله ايه اللي حصل من بعد ما قولتيله انك بتجيبي ورق 

 وراجعه هو بيقولي انه فات ربع ساعه وكان ادام الجامعه وانتي مكنتيش موجوده..

 بعد عني اصال الكالم مش هيفيد بحاجه...انا انتهبت ياعشق.نور...انا ال هاعد وال هحكي خليه بس ي

 عشق...اهدي يانور ونامى الوقت عشان ترتاحي وان شاء هللا كل حاجه هتتحل

 نور...رجعت عالمخده...فضلت عشق.. جمبها تقرالها قرأن. لحد ما هديت ونامت...

 ستعدو للنزول...........في صباح يوم جديد مليان باالحداث. صحيو البنات كلهم ي

 خرجت.. نور.. من اوضتها.... صباح الخير..

 البنات صباح الخير.

 تمارا.. نونه عامله ايه الوقت

 نور...بابتسامه حزينه..الحمد هلل بخير

 تمارا.. مالك يانور

 نور... مفيش وهللا مخنوقه شويه وبابا واحشني اوي

 تمارا...هللا يرحمه. حبيبتي

 ش انهرده الشغل.زهره...لو تعبانه متروحي

 نور...ال انا كويسه يازهره بس انا فعال مش رايحه الشغل انا رايحه الجامعه

 تمارا...ليه مش رايحه

 نور...عادي بس اليومين دول في محاضرات مهمه. واالمتحانات قربت الزم الم اللي فاتني

 تمارا...طب والشغل..

 نور...متقلقيش انا معرفه نوح.

 لغهم انه تحتفاللحظه دي السواق ب

 عشق... يال يابنات السواق تحت

 تمارا.. باست نور... خلي بالك من نفسك

 نور...حاضر

 زهره...باي يانور.



 نور... باي يازهره...

 خرجو البنات.

 عشق... نور. بالش تروحي.

 نور...متخافيش ياعشق... هخسر ايه اكتر من اللي خسرته

 عشق...عشان خاطري يانور

 عشق..بس سبيني براحتي وبلغي نوح.. اني مش جايه انا قولت بس كده لتمارا... لكن عرفيه اني مش رايحه تانينور...ماقلقيش يا

 عشق...متسبقيش االحداث يانور

 نور...مبقاش في احداث ياعشق خلصت خالص

 عشق...طيب اهدي وخلي بالك من موبايلك عشان كل شويه هكلمك اطمن عليكي.

 .نور...ماشي ياقلبي يال باي

 عشق...باي.

 ......نزلو البنات راحو على الشركه مع السواق ..ونزلت نور راحت على الجامعه...

 ��واول ما وصلت كانت الكارثه الكبيره

 نزلو البنات راحو على الشركه مع السواق ..ونزلت نور راحت على الجامعه...

 واول ما وصلت كانت الكارثه الكبيره..

 من اول ما دخلت.حاسه ان الكل نظراتهم مريبه...دخلت نور.. من الجامعه.. و

لبست نضارتها...ومحبتش تديهم اهتمام...كملت مشي لجوه..حست ان الموضوع بيزيد. واعدين يتوشوشو ويبصو عليها فضلت تهدي 

ل ما شافوها قربو نفسها وحست انها متوتره من اللي حصل مش اكتر...وشافت من بعيد اتنين من زمايلها البنات...راحت ناحيتهم او

 منها...

 نور...صباح الخير..

 البنات. صباح النور.

 نور...هو في ايه مالكم واقفين كده ليه...

 اسماء..زميلتها...نور...في حاجه الزم تعرفيها..

 نور...بقلق في ايه.

 اسماء...تعالي معانا..

 .مشيت وراهم شاورولها على حيطه...متعلق عليها ورقه بفصلها من الجامعه

نور...بزهول... نعم فصلي انا ال اكيد في حاجه غلط او تشابهه اسماء. او هم غلطو وحطو اسمي اصال انا الزم اطلع اقابل عميد 

 ال...قاطعتها اسماء.



 ال يا نور.. متطلعيش والقرار صح... هما يقصدوكي انتي.

 ير..نور...انتي بتقولي ايه يقصدوني انا...ليه يمكن. يعني عشان مش بحضر كت

 اسماء...ال يانور...عشان. ده...ومدتلها ايدها بظرف ابيض كبير

 نور...ايه ده... في ايه الظرف ده...

 اسماء...افتحيه. يا نور..

 مسكت نور... الظرف. وابتدت تتوتر وقلبها يدق بسرعه فتحت الظرف وابدها بتترعش..

ت عنها الرؤيا...وابتدت توضح الرؤيا من تاني مع نزول دموعها طلعت اللي فيه...صدمه..ضباب غطى عيونها من تجمع الدموع حجب

بغزاره...صورها وهي نايمه على السرير. في اوضاع مش حلوه في حضن نوح.. جسمها مكشوف...واللي مصورهم مش مظهرهم انهم 

 نايمين او تحت تأثير مخدر. العبين فالصور عن طريق الفوتوشوب. جايبهم بيضحكو ...

 مستحيل مستحيل..مش انا مش انا.. نور...بصدمه.

 اسماء...بشفقه على حالها اهدي نور انتي الزم تمشي قبل ما الجامعه تتزحم اكتر من كده

 نور...مستحيل مستحيل..

 هبه...الصور دي وصلت الصبح اتوزعت على كل الطلبه ودخلت لعميد الجامعه...

 تحيل...نور... مسكت الصور وفضلت ماشيه ومش بتقول حاجه غير مس

 هبه...نور...استني.

 اسماء...سبيها ياهبه تمشي.احسن...

 هبه...استحاله نور تعمل كده

 اسماء...انا كمان شاكه ان دي لعبه... بس دي صورها.

 هبه...ربنا يسترها عليها...

........ 

 خرجت نور.. من الجامعه وهي بتحاول تسد ودنها من اللي هي بتسمعه....

 وعامله نفسها شريفه

 ال وايه بيقولو ضربت سامر..عشان قالها اوصلك

 بس ايه طلعت جامده

 خرجت نور...وهي مش شايفه ادامها...وحاسه انها بتنهار وتتهد.. حاسه انها في كابوس وحش اوي مش عارفه تصحى منه..

 ركبت..تاكسي وهي محدده وجهتها...

............. 



 اما في الشركه....

 دهجاسر......هتفضلي زعالنه ك

 تمارا....مين قالك اني زعالنه

 جاسر...انتي مش شايفه شكلك

 تمارا...يعني افضل مستنياك تكلمني وفاالخر متسألش فيا وتقولي زعالنه ليه

 جاسر...وهللا يا حبيبي الوقت اتأخر وقولت اكيد نمتي مرضتش اقلقك.

 تمارا...بجد وهللا كتر خيرك.

 مبسوط باللي بيحصل دهجاسر...تمارا عشان خاطري متحسسنيش اني 

 تمارا...طب ما انت مبسوط فعال ياجاسر.

 جاسر...انتي شايفه كده

 تمارا...انا مش شايفه غير كده ياجاسر...عادي يعني شيفاك جاي رايق ومبسوط اهو يعني مفيش حاجه مضيقاك غير شكلي اللي زعالن

ه دي تمارا بيكي من غيرك انا مش هكمل مع هايدي بس مش هينفع اسيبها جاسر...تمارا افهمي بقى وهللا العظيم. انا الزم اعمل كده الفتر

 غير لما نتأكد من حاجات كتير مش هقدر اشرحهالك الوقت

تمارا...بعصبيه... هو سر حربي كل شويه مش هقدر افهمك الوقت مش هقدر افهمك الوقت خايف عليكي بنعمل كده عشان احميكي انتي 

 والبنات...تحمينا من ايه

 ه هايدي ...وحش وانا معرفشاي

 جاسر....تمارا من فضلك وطي صوتك

تمارا...مش هوطي صوتي ياجاسر. انا الوقت بقى عايزه اعرف في ايه... ومش هسكت غير لما اعرف او تعتبر اني من اللحظه دي 

 مش اكتر من سكرتيرتك وبس

 جاسر...بالش الطريقه دي ياتمارا...

 فينا اللي المفروض يضايق.. انا وال انت... بتلعب بمشاعري طول الوقت تمارا...انت كمان مضايق... مين

 جاسر...انا بلعب بمشاعرك يا تمارا.

 تمارا...امال تسمي اللي احنا فيه ده ايه...انت فاكر انك كده بتحميني وبتطمني... ال يا جاسر.. انت موترني وقالقني مخليني خايفه ودي

حصلت في حياتي... بس طول عمري قويه جامده جريئه مش بخاف... واللي كان دايما موديني  مش طبيعتي انا رغم كل حاجه وحشه

في ستين داهيه لساني الني مبخافش وال بسكت. على اي حاجه تضايقني...لكن انت مخليني ساكته مش قادره اتكلم مش قادره اعبر عن 

لحد ما نوصل البيت ونقفل ورانا الشقه..وكأن حد هيطلع يموتني...مش  اللي جوايا خايفه بمشي اتلفت ورايا من اول ما بطلع من الشركه

 فاهمه ايه حجم اللي انت مخبيه بس احساسك واصلني ومخوفني مش مطمني ياجاسر.

 جاسر...وانا مش عايز اقول عشان متخافيش ياتمارا عايزك تتعاملي بطبيعتك..انا مقصدش اوترك وال اخوفك

امل بطبيعتي ياجاسر. وخايفه ومتوتره. ومش حاسه باالمان...يعني هي هي. ادام كده خايفه وكده خايفه يبقي وتمارا...وانا مش عارفه اتع

 عرفني المفروض اخاف من ايه ومن مين. متسبنيش كده...متخليش دماغي تروح لحاجات انا مش عايزاها تروحلها..



 الوقت جاسر...وحياتك عندي هتعرفي كل حاجه وهللا ياتمارا هعرفك بس مش

تمارا...تمام يا جاسر ومن هنا لحد ما اعرف انا بالنسبالك مش اكتر من مجرد سكرتيره...لما تحس انك هتقدر تتكلم عرفني وهتالقيني 

موجوده. وبسمعك ومن اللحظه دي بالش توترني اكتر ما انا متوتره...سبني اتعامل بطبيعتي انا مش بخاف من حاجه ياجاسر وال لسه 

 در يخوفني ولو خوفك عليا من هايدي فا متقلقش مش هايدي اللي تخوفني يا جاسر.اتخلق حد يق

 وخرجت... وسابته.وراحت على مكتبها...

اول ماخرجت...اعد جاسر. على الكرسي وهو بيمرر ايده في شعره بعصبيه...مش عارف يقولها ايه. خايف تضيع منه مش قادر يتكلم 

 عليهم كلهم محدش يتكلم في اي حاجه....عشان خايف عليها...وعشان ليل مأكد 

......... 

 عشق....عامل ايه الوقت.

 ليل...احسن كتير

 عشق...جبت العالج اللي كتبتهولك

 ليل...ايوه جبته...عجبك الكورنر بتاع القهوه

 عشق...جميل اوي... بس انت ليه عملته

بتحبي تعملي حاجتك بنفسك ومعرفتيش تعملي فالكفيتريا عشان  ليل... عشان تعملي اللي انتي عيزاه اي وقت تحبي. وبعدين انتي مش

 الشباب اللي تحت عملتك ركن صغير كده تعملي فيه اللي انتي عيزاه

 عشق..عملته امته ده

 ليل...امبارح بعد ما مشيتي

 عشق...يعني انت كنت اعد عشان كده..

 ليل...اه استنيت لما خلصوه وجهز ومشيت .

 عشق...بابتسامه شكرا

 يل..تحت امرك يا افندمل

 ابتسمت..عشق...

 ليل... بقول ايه احنا عندنا اجتماع بعد نص ساعه

 عشق...تمام انا جاهزه..

 ليل...طيب حضري ورق الصفقه اللي المفروض همضيها انهرده وياريت تجيبي الورق بتاع المنتجع السياحي بتاع هادي الشامي...

 سافرين يشوفو المكان عندهعشق...مش ده اللي جاسر.. وتمارا كانو م

 ليل...اه هو

 عشق...مش المفروض ان الصفقه دي اتمضت



 ليل... ايوه كله تمام بس االسبوع الجاي الشغل هيبتدي فيها...والزم اشوف الدنيا تمام وجاسر مستعد وال في حاجه هتعطل الشغل

 عشق...تمام. هروح اجهز كل حاجه. ولحد معاد االجتماع

 ليل... تمام

........ 

 نوح...اعد سرحان... وباين عليه التعب وشكله مش نايم

 ادم...في اجتماع كمان شويه

 نوح...اه عارف..

 ادم...عينك حمرا كده ليه انت تعبان

 نوخ . ال بس منمتش

 ادم...مش هتقولي مالك

 نوح...مفيش يا ادم وهللا مش مظبوط بس اليومين دول

ده يانوح. انا عمري ما شوفتك غير بتضحك حتى لو حصل حاجه ضايقتك مبتاخدتش معاك ادم...من ايه طيب...انا اول مره اشوفك ك

 وقت وساعه بالكتير االقيك تمام وبتضحك

نوح...اوقات يا ادم بيحصل حاجات في حياتك عمرك ماتتوقعها وحتى لو اتوقعتها بردو مبتحسش اوي غير لو التوقع ده بقى 

 حقيقه...وعشت الموقف بجد

 اعم االلغاز دي على الصبح.ادم...ايه ي

 نوح...مش الغاز يا ادم... بس مبتقدرش تحس بالموقف او تقيمه غير لو اتحطيت فيه.

ادم...اكيد يانوح...مبيحسش بالموقف غير اللي مر بيه...بس انا قلقان عليك وعايز اعرف مالك وايه الموقف اللي حصلك عمل فيك 

 مش هقدر كفايه اني اسمعك وانت ترتاح.. كده..يمكن اقدر اساعدك او ياسيدي حتى لو

 نوح...مش كل حاجه ينفع تتقال يا ادم...

 ادم...انت ليه مصمم تقلقني. من امته وانت بتخبي عني يا اخويا

 نوح...مش بخبي وهللا يا ادم بس يمكن مش قادر اتكلم الوقت هقولك اكيد هقولك وهللا بس. مش الوقت .

 ت بيك.. ولقيت نفسك محتاج تتكلم...انا موجود ديما...ادم...عموما لو حسيت انها ضاق

 زهره...اسفه لو هقاطعكم... بس السكرتيره بتاعت مستر ليل بتبلغنا ان االجتماع فاضله خمس دقايق.

 ادم...تمام...هاتي يال الورق يازهره ويال قوم يانوح.

 نوح...يال...

 ثواني كان الكل موجود على تربيزه االجتماعات.......

 ليل...فين نور بأستفسار ؟؟؟



 عشق...اسرعت...نور... استأذنت انهرده كمان..عشان يعني الجامعه وبعدين عشان االمتحانات قربت.

حس...ليل.. من ارتباك عشق.. ونظرات نوح...ان في حاجه اكبر من كده... بس قرر يبين تجاهله...اه طيب تمام..جاهزين نبدأ..وقبل ما 

 على الباب...يردو. خبطت شاهي... 

 ليل...ادخل..

 دخلت..شاهي...

 ليل...خير يا شاهي... مش عارفه ان في اجتماع.

 شاهي...اسفه يامستر ليل... بس االمن بعت االظرف دي و اللي بعتها قال توصل لحضراتكم.

 ليل... فيها ايه االظرف دي ...ومين اللي بعتها...

 الش مين باعتها...وقربت شاهي... وهي بتحط ادامهم االظرف...شاهي.....معرفش حضرتك دي مقفوله... واالمن مق

 ليل... تمام تقدري تخرجي .

 شاهي...بعد اذن حضرتك...

فاللحظه...دي وصلت. نور.. الشركه...وكان شكلها يشبه االموات..الحزن مغطي على مالمحها الجميله..دموعها مبتقفش دخلت الشركه 

 وفي اديها الظرف..

ب...مالقتش حد...خرجت بسرعه. تدور على نوح زي المجنونه...مش لقياه وصلت لمكتب ليل.. سألت شاهي طلعت على المكت

 عنهم...استغربت شاهي...شكلها

 شاهي...دول في اوضة االجتماعات انتي كويسه..

 سابتها نور...من غير وال كلمه. وراحت على المكتب... وهي معميه مش شايفه ادامها...

 ه فاللحظه اللي حطت اديها عاالوكره...كان الكل فتح الظرف اللي في ايدهموصلت ادام االوض

 صدمه.. لجمت الجميع...غضب.. وجع..توتر..خوف... قلق

 شعور...اصاب كل واحد فيهم بعد ما شافو الصور...

 غضب..ظهر على مالمح ليل...وجع..اصاب قلب نوح...

 جميع.....زهول..اصاب جاسر وعشق...صدمه وخوف وتوتر اصاب ال

رفع...ليل راسه..بغضب...اتجاه نوح...اللي كان اعد مبينطقش عينه عالصور...احساس بالظلم واجعه اوي. احساس بالخوف على نور.. 

 اكبر بكتير من اي شعور جواه...

 ليل....بصوت. جهوري مرعب. نوووووووووح...

العاصفه...ولكن...فاللحظه.. دي اقتحمت نور...المكتب. من  بص الكل على ليل. برعب من صوته...وكانت لحظه الهدوء الذي يسبق

 غير استأذان...شكلها لوحده كان كفيل يرعب الجميع...

 اول. ما نوح... شافها. قام. بتوتر. من شكلها. ونطق...نوور.



دامه... ووقف الجميع. بصدمه نور....قفلت الباب... وفضلت تقرب براحه...ومكنتش تقريبا شايفه غيره ادامها...قربت نور منه ووقفت ا

 يراقب اللي بيحصل...

 نور....عملت معاك ايه عشان تدمرني كده..

 قولي على سبب واحد يخليك تعمل فيا كده..

عمري ما أذيتك...طول عمري بحبك...وبتمنى بس اكون جمبك..عمري ما دعيت من ربنا انك تكون ليا على اد ما دعيت اني بس اكون 

اعرف ان قربي منك هيبقى تمنه...شرفي..مكمتش عمري اتمنيتك قريب او حتى بعيد...لو اعرف ان قربي منك جمبك...بس لو كنت 

 هيبقى تمنه اني ادبح بسكينه بارده على ايدك مكنتش عمري اتمنيت قربك..

 لو اعرف ان قربي منك هيجي عليا يوم ويخليني اكرهك اوي كده مكنتش اتمنيت قربك...

عني ايه كره. بس على ايدك. عرفته وقدرت تكرهني فيك يا نوح. على اد كل ذره حب ليك كانت في قلبي على اد انا عمري ما عرفت ي

ما اتبدل الحب ده بكره...انا طول عمري براقب كل حاجه تخصك من بعيد. اخبارك صورك حتى شكلك. طول الوقت كنت بفضل اتكلم 

 حاجه عنك..مع بابا عن شغله عشان يجيب سيرتك واقدر اعرف اي 

طول حياتي مفيش اي ذكرى. في حياتي غير ذكرى طفولتي معاك..ولما كبرت شويه وانت بعدت بقيت كل ما اشوفك اجري اكتب 

 التاريخ اللي شوفتك فيه...

بتمنى  عمري في حياتي ما اتمنيتلك اال كل حاجه حلوه عارف لدرجه ايه... لدرجه اني عشان عارفه اني ابعد من اني اكون ليك...كنت

حتى في فرحك بابا يحضر وانا اروح معاه عشان اشوفك وانت البس بدله فرحك...ضيعت حياتي في حبي ليك....ويوم ما اعرف ان انت 

كمان كنت بتحبني...والمفروض انه يكون اجمل يوم في عمري...خلتني كرهت اليوم ده خلتني كرهت لحظه نطقك بحبك ليا...كنت بدعي 

 انه يكون كابوس...

 نوح....نور...انا معملتش حاجه صدقيني دي لعبه اتلعبت علينا

نور....بصريخ...كفايه بقى كدب... من يوم ما بابا مات وانت مفيش عندك غير لعبه غير. في حد عايز يأذيكو. في حد بينتقم...طب لو 

 حد بينتقم منكم انتو انا مالي..

وقولت عمره...طب...اللي حصل منك. لعبه ازاي. هاا انطططططق رد عليا  بابا... مات. عشان قولتو مقصوده...رضيت بقضاء هللا

 قولي اني بحلم قولي ان انا لسه بنت قولي ان ده كابوس هصحى منه الوقت...

 اللي بينتقم بينتقم. منكم وال مني...

...وياريتها جت على كده...ولمحت نور ابويا راح وبقيت لوحدي شرفي راح...دمرت حياتي من يوم ما بقيت معايا...انا بقيت ميته يانوح

 في اللحظه دي صورها عالتربيزه..

نور..ياريتها جت على كده...انت فضحتني يانوح...انا اكتفيت باللي حصل. وكنت هبعد لكن انهرده يانوح انا اتفصلت من 

 الجامعه...عارف ليه عشان صوري معاك مغرقه الجامعه مع كل الناس. يانوح...

 ..والطلبه... انا بقيت في نظرهم عارف ايه يانوح وال مش عارف عارا ايه اللقب اللي بقى يتقال عليا..وصلت للعميد.

طب عارف...وانا خارجه من الجامعه سمعت ايه بيتقال عليا في وشي...بعد ما كنت بخرج وانا راسي مرفوعه انهرده يانوح انا وطيت 

ن يوم ما دخلتها...انا كنت بحس معاك باالمان...انت عرتني يانوح. ادامك وادام راسي...قولي بقى انت عملت. ايه في حياتي عدل م

 الناس كلها...

 انا بكرهك بكرهك وبتمنى. تختفي من حياتي وانهارت...وفضلت تضرب فيه وتصرخ..



 نوح...كان واقف مش بيتحرك وسايبها تعمل كل اللي هي عيزاه...

 جريو.. عليها البنات...

 ي نور... اسمعيه اديله فرصه.عشق...نور.. اهد

 نور...انتي بتدافعي عنه ليه انتي مش شايفه اللي عمله..

 فاللحظه... دي قرب ليل من نوح...

 ليل... طول عمري بعتبرك ابني مش بس اخويا... طول عمري حنين عليك. عمري ما رفضتلك طلب... بس الظاهر اني كنت غلطان

 ا ينطق...نوح...ليل...اسمعني انت انا. وقبل م

 كان... ليل.. ضربه قلم. من شدته...رجع نوح بجسمه خطوات...

 شهقوا..البنات وحطو ايدهم على بوئهم بخوف

 جاسر...لييييل...ال ياليل...استني اسمعه

 ليل..بصوت يرعب... اسمع مين اسمع الوسخ ده...اسمعه واصدقه وال اكدب عيني من اللي شيفه فالصور ده..

ي وصهالنا عم محمد يازباااله...هو ده العرض اللي صونته...انا لو مكانها اطلع قلبك بايدي اقطعه حتت..اسممعععععع هي دي الوصيه الل

 انهرده...هتكتب على نور...

 نور...بصريخ...اوعي تقول كده انا اليمكن اتجوزه. اليمكن اسمي يقترن باسمه. ابدا حتى لو هعيش كده استحاله اكون معاه انا بكرهه.

يل...بحزم...اللي قولته هيتعمل هيتجوزك...ويرد اعتبارك ادام الكل عشان راسك تترفع وسط الناس... وانا بنفسي يعدي كام ل

 شهر...وهطلقك منه. انا مش هآمن عليكي مع واحد زباله زيه... مش راااااجل...

 عشق...ليل...في حاجه غلط. نوح برئ انا واثقه.

 عنه ده وسخ..ليل...اسكتيييي اياكي تدافعي 

 عشق...ليل...اسمعني من فضلك..مينفعش تحكم عليه من غير ما تديله فرصه انه يدافع عن نفسه.نوح حكالي عاللي حصل

 ليل...يدافع عن نفسه يقول ايه..ها...

 جاسر...ليل عشق عندها حق...نوح حكالي انا كمان

ي يجري زي الفار. اللي خايف. يحاول يبرأ نفسه ويحكي اي حاجه ليل...وهللا حكالكم وصدقتوه...طب والصور دي ورهالكم...ماطبيع

 عشان لما يتكشف امره يقول انا قولت وحكيت ويالقي اللي يقف معاه زيكم ضحك عليكم صح.

 فاللحظه دي اتكلم نوح بعد فتره صمت طويله..

 نا بس هقول كلمتين...نوح...انا مش هدافع عن نفسي الني ميهمنيش شكلي وال صورتي...انا يهمني شكل نور ا

مش عشان يحسنو صورتي ادامك وال ادام نور وال حتى ادامكم وابتسم بوجع الن واضح ان صورتي عندكم اتشوهت...وواضح ان 

مفيش حد فيكم يعرفني كويس...انا يمكن اكون ياليل بسهر بخرج مع بنات بشرب... لكن انا عمري ماكنت وسخ وانت عارف ياليل اني 

عمري ما هعمل غير اللي ربتني عليه...وعمري ما ههز صورتك ادام اي حد...اللي هقوله ده حصل عايزين تصدقوه  تربيتك يعني

 صدقوه مش عايزين زي ما تحبو..بس بعد ما تسمعو اللي عندي ياريت تسمعو اللي عند نور. عشان تعرفو وتتأكدو اني معملتش حاجه



تجيب ورق وترجع على الشغل وانا قولتلها اني هاجي اخدها انا كلمت نور.. وقولتلها  امبارح نور راحت الجامعه زي ما انتو عارفين

اني قربت على الجامعه قالتلي انها بتجيب ورق ليها وللبنات..قولتلها تمام ادامي ربع ساعه واكون عندك....الطريق كان زحمه بعد نص 

نور واقفه كلمتها...مره. اتنين تالته لحد ما فصل. المره الرابعهل  ساعه بالظبط من وقت ما قفلت معاها وصلت...ولما وصلت مالقتش

لقيت الموبايل اتفتح قولتلها انتي فين... سمعت صوت بنت بتقولي انت مين... فاللحظه دي فكرت ان موبايل نور وقع والبنت دي لقته... 

 عاها تعبت فجأه وخدتها البنت بعربيتها... وراحت بيتها...سألتها انتي اللي مين. وفين نور... قالتلي ان البنت صاحبه الموبايل دي م

 طلبت.. منها انها تديهالي عشان اتأكد.. قالتلي انها فاقده الوعي. وهي ومامتها بيحاولو يفوقوها مش بتفوق... فاللحظه دي انا خفت جدا

ى هناك.اول ما طلعت رنيت الجرس كذا مره على نور ومفكرتش في اي حاجه غير اني اروحلها بسرعه وفعال خدت العنوان وجريت عل

محدش فتح رفعت ايدي عشان اخبط...لقيت الباب اتفتح في االول شكيت ان في حاجه فضلت انادي محدش رد مسكت موبايل واتصلت 

وال  برقم نور... سمعت صوت الموبايل جاي من بعيد فاللحظه دي دخلت بسرعه ورا الصوت من غير ما آمن نفسي وال اشوف في حد

مفيش.. وصلت ادام باب االوضه.. اللي جاي منها الصوت. ولسه هفتح لقيت حد جه من ورا ضهري حط على وشي منديل 

واتخدرت...ثواني وكنت واقع معرفش ايه اللي حصل. وال انا اعدت اد ايه اصال متخدر صحيت لقيت صوت عياط بعد ما ركزت شويه 

ش البسه جزمتي مش البسها وركزت مع الصوت لقيت نور...وكانت.... سكت شويه وخد لقيت نفسي نايم على سرير السويت شيرت م

 نفس. لقيت هدومها عاالرض وحاطه ماليه عليها..وفي السرير ............ دم..

ت ان نور كانت منهاره وانا معرفش في ايه وال ابه اللي حصل بس اللي متأكد منه اني معملتش حاجه واللي جابني هنا البنت اللي قال

 معاها ....

بعدها جيت حكيت لجاسر... وبليل رحنا مع بعض. لمكان البيت.. وتقدر تسأله...مكنش في بواب طلعنا خبطنا كتير مكنش في اي حد 

بيرد واخيرا اتفتح الباب اللي ادام الشقه.. وظهرت ست كبيره سألناها قالت ان صاحب الشقه اسمه هاني ومبيجيش كتير وساعات بيأعد 

الكام شهر بس قالت انها سمعت صوت امبارح وانهرده تقصد اليوم اللي حصل فيه كده وقبله بيوم...جاسر اداها الكارت وطلب منها انها ب

 لو حست باي حد في الشقه تكلمه فورا....وده كل اللي حصل...واظن لو انا ياليل اللي عامل كده... مش هصور نفسي..

ش هوزع صوري وصورك...على الجامعه وعلينا هنا... يعني لو انتي شيفاني حيوان ورغبتي اللي لو انا اللي عامل كده يانور...م

بتحركني اكيد مش مش هفضح نفسي.. وانتي عارفه اني معروف مش هقولك بقى استحاله افضحك النك اكيد شيفاني كداب وزباله 

 .....ووسخ ومش هتصدقي. مهما قولت اي حاجه بس ياستي عاالقل مش هفضح نفسي

 ليل... بص لنور... ايه اللي حصل معاكي يانور..

 نور...بدموع زي الشالل... مبقاش يهم خالص.

 ليل... بصوت مرعب... الااااا يهمني انا عاالقل..

كانت  نور...انا...كنت واقفه مستنيه نوح... وفجأه لمحت بنت واقفه شكلها تعبان. ومره واحده كانت هتقع...سندتها بسرعه وسألتها اذا

ا تعبانه قالتلي انها عندها سكر والزم تاخد حقنه فورا...قولتلها تقولي اسمها واجبهالها قالتلي انها معاها فالعربيه. وطلبت مني اوصله

للعربيه اللي شاورت عليها...ودتها العربيه. ركبت فضلت تدور وفجأه لقتها سندت بتعب ومكنتش قادره تدور. لفيت بسرعه وركبت 

 ألتها ادور فين شاورتلي عالدرج اللي فالتابلوه..مكنتش القيه حاجه ولسه برفع راسي قالتلي...نوح مستنيكي في الشقهجمبها وس

 انا مقولتش لحد اني مستنيكي وال اعرف مين دي. وانتي ازاي تركبي مع حد متعرفهوش..�😡😡�نوح......

 ليل....اسكت خالص. كملي يانور..

منين.ومستنيني فين... ساعتها... رشت حاجه على وشي... ومدرتش باي حاجه غير لما صحيت والقيت نوح نور...قولتلها تعرفي نوح 

 والقتني...وسكت وانفجرت من العياط.

 جاسر....بس يبقى كده لعبه.

 عشق...واضح ان في حد قاصد يعمل كده..



نور انهرده... مفهووووووم.. الزم تصلح اللي  ليل... وانا مش هصدق غير لما يجبلي اثبات... بس قبل كلل ده... هتكتب على

 عملته...الزم اللي حصل في الجامعه يتصلح.

نوح....انا اكيد هصلح كل ده بس بعد كل اللي سمعته ده ولسه شايف ان انا الزم اصلح اللي حصل لسه شايف او شاكك فيا ياليل طب 

 ي بس متعرفش مين نوح... لكن انت عارفني ياخويا ..نور ومعزوره. يمكن تكون متعرفنيش حتى لو زي ما بتقول بتحبن

عموما...انهرده..انا جاهز اكتب على نور... ويومين بالظبط كل حاجه حصلت هصلحها يانور وهترجعي راسك مرفوعه..ومحدش 

 هيقدر يقولك كلمه متعجبكيش ..

وارجع حقك وانتقم من اللي عمل فيكي كده ادام وفي أقرب وقت الكلب اللي عمل كده هجيب جثته تحت رجليكم كلكم...وهبرأ نفسي 

عينك...بس من بعد اللحظه اللي هجبلك حقك فيها يانور. واردلك كرامتك ادام الكل واطلع قلب اللي عمل كده بايدي..... هنسحب من 

 حياتكم خالص .وكالمه كان موجهه لنور.. وليل...

محدش فيكم صدقني. ظلمتوني...انا مسامحكم بس مش هقدر اتعامل معاكم عشان......محدش فيكم اداني فرصه ادافع بيها عن نفسي 

 تاني...

 وبص على ليل...من اللحظه دي يا ليل.. اعتبرني بره الشركه...

 ادم...نوح...اهدى ايه الهبل اللي بتقوله ده

 نوح...خلصت يا ادم...

بقى تعمل اللي انت بتقول عليه ده..وال انت بتهرب بالعقل يا ليل... بيحاول يأعده بس بطريقته...مش لما تبقى تثبت برائتك االول ت

 نوح...وعايز تسيب الشركه...

نوح...ماشي ياليل... عندك حق... اول ما اظهر برائتي واجيب حق نور...تقدر تعتبرني مش في الشركه...وانا معاك لحد ما اقدر اعمل 

 كده...

ى نور...ومتقلقيش يانور... فتره وهسيبك تخلصي من الكابوس ده استحمليني الفتره وبص عليهم كلهم انا. جاهز انهرده لكتب كتابي عل

 دي عشانك مش عشاني وبعدها هترتاحي مني....

 ومشي... نوح...فتح الباب... وخرج..بعد ما رزعه وراه...

 وجواه...حزن العالم...نزل وخرج من الشركه..كلها.خد عربيته وطار....

 ...بعد خروجه....اعد الجميع. في صمت تام

 نور اعدت....تعيط عاللي وصلتله البنات حواليها...

 ليل. مركز بغموض...جاسر وادم...حاطين ايدهم على دماغهم

..... 

 ليل....نور....

 نور...بتعيط وموطيه راسها...ايوه

نتي معملتيش حاجه توطي راسك ليل...ارفعي راسك...يانور...مش نور بنت الحاج محمد اللي توطي راسها...راسك تفضل مرفوعه ا

 عشانها...من بكره كل حاجه حصلت اليومين دول هتتصلح....وكل حد غلط في حقك حسابه هيكون معايا وقسما باهلل حتى لو نوح نفسه...



 مش هسمي عليه...

 جاسر...ليل...اهدى شويه احنا لسه معرفناش كل حاجه. بالش..تبوظ كل حاجه بينك انت ونوح...

 الم ده تقوله لما يثبتلي عكس اللي حصل.وبعدين انت ليك حساب معايا انت وعشق ازاي تعرفو حاجه زي دي ومتعرفونيشليل...الك

جاسر.....طب ليه تسبق االحداث وتبوظ كل حاجه..قبل ما تعرف فين الحقيقه..وبخصوص بقى اني كنت عارف انا وعشق ومقولناش. 

على شعور نور و عارف انك مش هتسكت وهتقلب الدنيا وهو محبش يضايقك هو  الن نوح طلب مني محدش يعرف عشان خاطر خاف

عرفني عشان اساعده ونحاول نعرف مين اللي وراها وقالي انه هيقول لعشق.عشان كان خايف على نور تعمل في نفسها حاجه وكان 

 عايز عشق تحاول تخلي نور..ترضي تسمعه..

 ب.. ومفيش كالم يقدر يخفف اللي انتي حاسه بيه...وانتي يانور..انا عارف ان اللي حصل ده صع

بس اللي فهمته يانور... انك بتحبي نوح الزم تديله فرصه عاالقل يظهر برأته ادامك وادامنا كلنا...خصوصا ان نوح حكالي انه بيحبك 

 يانور...وقالي انه بيحبك من زمان.وانتي متعرفيش زي ما هو كمان مكنش يعرف انك بتحبيه...

 ..جاسر عندو حق. نوح ميعملش كده. ادوله فرصه يثبت انه معملهاشادم.

 عشق...انا في حاجه عايزه اقولها...

 ليل. بيبصلها بغضب...كملت عشق كالم من غير ما تديله اهتمام...انا اسفه ياجاسر بس في حاجه هقولها يمكن تضايقك..

 جاسر...بانتباه حاجه ايه..

 سبوع اللي فات فالجامعه...ومرضتش تقول لنوح...عشق...نور...حصل معاها موقف اال

 نوح...قال لنور اي وقت سامر.

يحاول يقرب منها تقوله االسبوع اللي فات نور كان عندها محاضرات مهمه راحت الجامعه قابلها سامر وطلب انه بوصلها نور رفضت 

مم انه يوصلها وقالها اعتبريني زي نوح يمكن فضل يلح علبها..وابتدا يخرف بالكالم. معاها ويتكلم بطريقه وحشه...ومص

اعجبك...وحاول يمنعها انها تمشي ومسكها من ايدها نور... ضربته بالقلم وسط زمايلها واصحابه..والكل اتدخل في اللحظه دي قبل ما 

طبعا نور....جت حكتلنا  يقربلها...واستحلف انه مش هيسبها...وركبت بسرعه تاكسي ومشيت...الكالم ده حصل كنا لسه مسبناش الشقه

وكانت مرعوبه ومرضيتش ابدا اننا نقول وال هي تقول لنوح خافت يحصل مشكله كبيره بسببها..وخافت عشان هي عارفه ان في عالقه 

 بين جاسر وسامر....

 ليل. بغضب... وانتي ازاي متقوليش حاجه زي دي

 تقل اوي وخبط على المكتب بايده و وقف. وديني ما هسيببه..جاسر....سامر... ال انا كده واثق ان في حاجه غلط...حسابهم 

 ليل...اعددددد.. مش وقته متبوظش كل حاجه.

جاسر...بعصبيه....ما هي باظت ياجاسر انت مش سامع بتقول ايه احنا بيتلعب علينا لعبه وسخه من شويه زباله حوالينا لو سكتنا اكتر 

 سمح الي كلب فيهم انه يفكر انه ممكن يعلم على عيلة السيوفي ده انا افعصهم..من كده...هيفكرونا بيتعلم علينا وانا مش ه

 ادم...كده كتير بجد...ليل مينفعش نفضل ساكتين اكتر من كده.

ليل...مين قال اننا هنفضل ساكتين...انا بس مستني اعرف اللي وراهم عشان انا واثق ان هما اضعف كتير من انهم يلعبو علينا ..وفي 

 حد اكبر بيحركهم..وراهم 

جاسر....يا ليل. احنا مش هنفضل واقفين في مكانا واعدين نفكر مين اللي وراهم وبما انك عارف انهم اضعف كتير من انهم يلعبو بينا 



 يبقى اول ما هيتقفشو هيعترفو على اللي وراهم.

 بتتكلمو عن عصابه...احنا من حقنا نعرف في ايه... عشق...هو في ايه... انا ليه حاسه ان الموضوع اكبر مننا بكتير وليه حاسه انكم

 ليل...مش وقته ياعشق... دي لعبه بتتلعب علينا احنا احنا اللي مقصودين بيها...

 عشق...بعصبيه. واحنا دخلنا جوه اللعبه دي ياليل...واحنا اللي بنتأذى وبندفع تمن حاجه احنا منعرفهاش اصال...

ن مقصود بيه تمارا.....وبعد كده اللي حصل لنور...وادام دخلنا جوه اللعبه دي ياليل يبقى الزم عاالقل فاالول موت بابا محمد واللي كا

 نعرف مين اللي بيلعب معانا...وال ايه...

تمارا....عشق.. معاها حق...احنا الزم نعرف ايه اللي بيحصل ادام بقت حاجه تمسنا يمكن مكنش لينا اي حق نعرف حاجه تخصكم 

بس احنا اتحطينا معاكم في في اللي يخصكم ولو في حد بينتقم. منكم عشان شغل عشان اسباب شخصيه فا احب اقولكم ان  ومتخصناش

 االنتقام ده فينا احنا..ووصلنا احنا وآذانا احنا يبقى اقل حاجه اننا نعرف عاالقل عشان لو الحد ده قرب مننا نكون واخدين حذرنا

...بس من هنا لحد ما تعرفو ممنوع الخروج من غير ما يكون اي حد فينا معاكم...اي حاجه. تحصل  ليل...هتعرفو كل حاجه في وقتها

 غريبه تعرفوهالنا مينفعش يانور يحصل معاكي موقف زي بتاع سامر ده وتخافي تقولي...

 ياريت تحاولو تلتزمو بكالمنا من فضلكم..

 ليل...عشق...

 عشق...نعم.

 هنكون عندكم..9عشان نور ترتاح وتكونو جاهزيين بليل الساعه هتاخدي البنات الوقت وتروحو 

 عشق...طيب... ممكن زهره وتمارا يروحو لو معندهمش شغل وانا اعد معاك نخلص الشغل..

 ليل...ال ياعشق... روحي مع البنات..وبكره نكمل شغل

 عشق...حاضر...

 ليل...انا هكلم السواق يجهز...وانتو يال اجهزو...

 ..الكل تمام.

 عشق..تعالي..معايا لحظه..

 خرج ليل وعشق وراه على المكتب وراح كل واحد فيهم على مكتبه..وزهره وادم خدو نور معاهم...

 دخل ليل المكتب.

 عشق...في حاجه..

 ليل...عشق...مش عايزك تسيبي نور خالص..حاولي تكون عينك عليها انا قلقان تعمل حاجه في نفسها.

 ..عشق...اطمن مش هسيبها.

 هكون عندكم ومعايا المأذون..9ليل... تمام...انا الساعه 

 عشق...ليل..ياريت متضايقش اني مقولتش حاجه.



 ليل...وهو بيبصلها...مش مضايق ياعشق.. بس مكنش ينفع تسكتي

 عشق...كنت عايزني اعمل ايه طيب هو طلب كده وبعدين ده موضوع حساس وكنت مصدومه بجد مكنتش عارفه اعمل ايه..

 ليل...حصل خير...ان شاء هللا كل حاجه هتتصلح...

 عشق...والدموع بتلمع في عنيها يارب..

ليل..قرب منها... متقلقيش انا وعدتكم ان مفيش حاجه هتمسكم ابدا وطول مانا معاكم عايزكم تطمنو يمكن اللي بيحصل الوقت تاعبكم جدا 

 واكبر من استيعابكم بس صدقيني انا هحل كل حاجه..

 ..بدموع...ليل انا خايفه اوي. واول مره احس اني خايفه كده.عشق.

ليل...ششششش بالش دموعك دي قولتلك مفيش حاجه هتحصل ابدا...وطول مانا عايش ياعشق...مش عايزك تقولي خايفه دي ابدا 

دون مقدمات قرب منها ليل ها حست بجسمها بيتنفض وغمضت عنيها...وبڜوقرب. ايده من وشها...ومسح دموعها...اول ما ايده لمست و

 ...ومسك...وشها بأيده وباسها في راسها.

 حست عشق. برعشه جسمها زادت ضربات قلبها زادت...حست ببروده فالجو مش طبيعيه..بعد ليل عنها..

 عشق...بعدت باحراج...وتوتر... حطت وشها فاالرض واتلون وشها باللون االحمر..

 اتعشق...اااا انا انا همشي هشوف البن

 ابتسم ليل.. بحنيه...ماشي عشق

 عشق...وهي مش بصاله....نعم

 ليل... خلي بالك من نفسك ومن البنات واول ماتروحي تعرفيني

 عشق... ااا طيب طيب حاضر.سالم

 ليل...بابتسامه على حالها سالم..

............ 

 تمارا....كده دي المواعيد كلها... معاك

 جاسر.. تمام يا تمارا..

 . لو محتاجني فالميتنج انا ممكن استنى وتعرف ليل. ان هكون معاك.تمارا..

 جاسر...ال روحي انتي ياتمارا الميتنج اصال مش هيطول كل الحكايه نص ساعه...

 تمارا... حاضر...

 جاسر..تمارا..

 تمارا...ايوه

خايف عليكي وهللا العظيم..وانا مش زي  جاسر...قرب منها. ومسك ايدها...مش عايزك تزعلي مني عشان خاطري...وعايزك تعرفي اني

ما قولتي فرحان بعالقتي مع هايدي..اديكي شايفه اللي بيحصل حوالينا اليومين دول... انا مش وحش ياتمارا وال بلعب بيكي..كل الحكايه 



عشان انا تعبان  اني طالب منك تستحمليني اليومين دول وكل حاجه هتنتهي وهبقى معاكي انتي وبس. بس ارجوكي متضغطيش عليا

 اوي...

 تمارا...حست بصدق كالمه شددت من مسكت ايده...انا مقصدش اضغط عليك ياجاسر بس انا قلقانه جدا ومتوتره الفتره دي وخايفه اوي

جاسر...وانا معاكي ومش هسمح الي حاجه تقلقك او تخوفك او حتي تمسك بس ساعديني واسمعي كالمي..وبالش تسمعيني كالمك ده 

عشان اللي بيحصل ده غصب عني مش بمزاجي...انا اقدر انهي كل حاجه في لحظه بس مش هينفع الوقت غير لما احس انك في تاني 

 امان.

تمارا....جاسر... هو انا ليه حاسه من كالمك وكالمكم كله عموما ان هايدي ورا الحاجات اللي بتحصل دي... انا مش عايزه اعرف 

  عاالقل مبقاش بضغط عليك زي ما بتقول..تفاصيل بس ريحني وقول اه او ال

 جاسر...انا مش عايز افتح كالم الوقت ياتمارا...هحكيلك كل حاجه في وقتها

 تمارا... وانا مش عايزاك تحكي الوقت بس عاالقل ريحني.

ده مش قادرين نتكلم جاسر...ايوه ياتمارا... بس مش هي بس في حد تاني وراها مش عايزين نعرفكم غير لما نتأكد مين هو عشان ك

 الوقت...عرفتي ليه مش عايز اسيبها الوقت.

تمارا...عرفت...ومتزعلش مني ياجاسر... صدقني غصب عني ....يمكن هي خطيبتك وانا مليش الحق اني ازعل بوجودك وقربك منها 

 بس. انا اكتشفت اني بغير عليك ياجاسر...جاسر. انا بحبك..

 انتي ايه.�😳😳😳�جاسر...

 ...وهي منزله راسها ضربات قلبها سريعه اديها تلجت بين ايده....تمارا

 ��جاسر...ال مش وقت كسوف. ورفع وشها بايده انتي قولتي ايه الوقت

 تمارا...انا عايزه امشي البنات مستنيني.

 جاسر...وانا مش هسيبك غير لما تقوليها ده انا ماصدقت سمعتها .

 تمارا....بابتسامه.بحبك ياجاسر..

 سر...وهو بيرفع وشه...ااااه اخيرا وبدون مقدمات. شدها لحضنه...وانا بحبك يا قلب جاسر...جا

تمارا...حست انها هتنهار بين ايده. لكن كانت مبسوطه من قربها منه ريحته. اللي بتعشقها. وبترد فيها روحها. االمان اللي حساه في 

 مش حلم...حضنه غمضت عينها واتمنت من ربنا يكون اللي هي حساه 

 اخيرا خرجها من حضنه...تمارا. متبعديش عني ارجوكي.

 تمارا...انا معاك ياجاسر..

 جاسر...طيب بقول ايه انا رأيي بقي الوقت انك تمشي بسرعه من ادامي... قبل ما افقد السيطره على نفسي..

 انا انا ماشيه خالص�😳😳😳�تمارا...

 �🤨�جاسر...بضحكه تجنن..يال بسرعه..اجري

 خرجت تمارا من ادامه بسرعه وهي طايره...وجاسر حاله ال يقل عن حالها...ابدا.....



 خرجو...البنات.. راحو عند زهره ونور...

 تمارا...ايه جاهزين انا. خلصت

 عشق...اه يال السواق زمانه واقف تحت..

 تمارا...يال يانور.

 نور...قامت بحزن ومشيت مع تمارا وعشق من غير وال كلمه..

 م...زهره.اد

 زهره...نعم

 ادم...لما تروحو طمنيني انكم وصلتو.

 زهره...حاضر...واسفه يا ادم اني همشي واسيبك وسط الشغل ده كله وال انا وال نور حتى نوح مش موجود.

 ��ادم...بابتسامه حنونه...متقلقيش انا هخلص كل حاجه وال انتي مش واثقه فيا

 كمان زهره...بابتسامه ال طبعا..واثقه جدا

 ادم...ايه ده بجد..

 زهره...طبعا امال مين اللي علمني الشغل وبسرعه كمان.

 ادم...ال يا ستي انتي اللي ذكيه وقدرتي تستوعبي الشغل كويس.

 زهره...شكرا....متأكد انك مش محتاجني اساعدك.

ومين اللي جايين انا وانتي هنشيل الشغل على ادم...ال وهللا وبعدين بكره نكمل مع بعض... وبعدين مستعجله على ايه شكلها كده الي

 دماغنا.

 زهره...خير ان شاء هللا.واكيد انا معاك

 ادم...ان شاء هللا يال روحي للبنات وطمنيني بس اول ما تروحي.

 زهره...حاضر...يال سالم.

 ادم...سالم.

 .......مشيو البنات من الشركه...مع السواق....

........ 

 جاسر....ادم فين نوح

 ادم..نوح مش هنا

 جاسر...مشي يعني

 ادم...انا خرجت من االجتماع مكنش موجود في مكتبه.



 جاسر...وهو بياخد نفسه بقلة حيلة...

 ادم...جاسر...كده المشكله كبرت وبتتعقد اكتر..

 جاسر..وهللا يا ادم انا بقيت مش فاهم اي حاجه وكل يوم الدنيا بتضيق اكتر مش عارف اخرتها ايه...

 ...بقولك ايه تعالى نشوف ليل.ادم

 جاسر...يال انا اصال كنت هعدي على نوح وادخله...

........................ 

 في مكان اخر.....

 ضحكه. شيطانيه...هزت المكان..هههههههههههه

حقيقي شابوه بجد... نفسي... اشوف الوقت ليل لما الصور وصلتله...واخوه اتفضح...ولسه انا هدمره وادمر كل اللي حواليه قريب.

 مكنتش اعرف انكم جامدين كده وسهلتو عليا حاجات كتير

 صحيح....مين بقى صاحب الضربه دي انتي ياهايدي وال انت يا سامر.

 سامر...ال الفكره لهايدي طبعا...بس انا كده او كده كنت مرقد لنوح من زمان بس مكنتش عارف هتيجي ازاي...

ا شوفتها بس مكنتش اعرف انها تبع نوح...ولما عرفت الفكره كبرت في دماغي ساعتها اكتر...بس بنت ونور...كانت عجباني من اول م

الكلب دي بعد اللي عملته فالجامعه كان الزم انتقم منها واكسرها عشان تعرف مين هو سامر الحديدي كويس..وتفكر الف مره قبل ما 

داخله اكسر بيها نوح وافضحه... مكنش في غير الطريقه دي وادبسه... بس  ترفع عينها فيا بعد كده...وصراحه. عشان مكنتش القي

 طبعا هايدي ظبطت الفكره...

 و حقيقي الضربه عجيتني اوي....صحيح ياهايدي... ايه سبب الكره ده.ڤالشخص....برا

وش الزمه تعمل كده في اخويا هايدي... انا مبكرهش نوح وال بحبه بس اللي يجي على اخويا يتحمل بقى ومش حتت بت بنت موظف مل

وبما انه مش طايق نوح فقولت افرحه.واصال العيله دي كلها بتكرهني مكنش في غير جاسر بس والفتره االخيره دي جاسر اتغير من 

اتم ساعة ما شاف البت الزباله دي وكل يوم كنت بتأكد اكتر...اصال جاسر ميفرقش معايا هو بالنسبالي مان مجرد خزنه وطول عمره خ

في صباعي بس تيجي بت بنت حرام تربية مالجئ على اخر الزمن تاخد حاجه تخص هايدي الحديدي... تبقى بتحلم....ولما انها حبت 

 تعلب يبقى اهال بيها في ملعبي..وانا هخلبها تحب اللعب معايا اوي..

 ههههههههههههههه..مكنتش اعرف ان قلبتك وحشه كده..

 انا اسيب اه لكن اتساب مش حلوه وعشان مين بت متسواش. ملهاش اصل.هايدي...مش انا اللي اتساب 

متقلقيش اللي جاي خراب.... عالكل...ده لسه ضربتي اللي هتيجي لليل في مقتل...قريب..انا مش هخليه يالحق عالضربات اللي 

 . واقعين جثث ادامه...جايه..اللي جاي جحيم... هخليه يجي يبوس رجلي ويطلب الرحمه..لما يشوف كل اللي حواليه..

 �😡�هههههههههه هههههههههه ههههههههههه ههههههههههه

.............. 

جاسر...... انا نزلت لالمن... قالو ميعرفوش مين اللي وصل الصور دي هنا..وراجعت الكاميرات... لقيته شاب مشفتوش قبل كده بس 

مرها مش واضحه لالسف الشمس كانت ضاربه عاللوحه الصوره كانت واضح انه مندوب. او تبع شركه توصيل راكب.. عربيه... ون

 مشوشه من النور...



 ليل....اكيد اللي بعت مش هيبعت...حد معروف

 جاسر...ايوه بس لو كنا وصلنا لرقم العربيه وقدرنا نعرف مين اللي بعته كانت هتفرق كتير..

 ن كل حاجه. مفاضلش غير...اننا نضرب ضربتنا..ليل... وهو ماسك راسه....مش هتفرق كتير احنا تقريبا عارفي

 ادم...يعني انت عارف ان نوح معملهاش يا ليل...

 ليل...انا مش بس عارف انا متأكد...

 مالمح الدهشه واالستغراب ظهرت على ادم وجاسر

 عايزه يتجوزها...ادم...باستغراب...ولما انت متأكد انه مش نوح كان لزومه ايه اللي انت عملته ده من االول...وليه 

ليل...هقولكم...منكرش اني اتصدت اول ما شوفت الصور فاالول خصوصا ان قبلها بيوم توتر نوح وخناقتي معاه.. كنت حاسه مش 

طبيعي وكأنه عامل عامله نور مجتش الشركه وتاني يوم مجتش شكيت ان في حاجه.. ولما شوفت الصور اتصدمت...للحظه حسيت انه 

 عملها....

 ر نور..واللي حصل كان كفيل يعميني بجد..انهيا

 جاسر...طيب واتأكدت ازاي ان مش هو اللي عملها...

 ليل...بابتسامه...شر..وخبث..اصل اللي عملها. وركب الصور غبي اوي.

 ادم...ازاي....

عمل فوتوشوب غبي....ليه ليل... طلع الصور...الصور اللي ادامكم دي اللي عاملها فوتوشوب صايع مفيش كالم... بس اللي خاله ي

بقي... من كالم نور ونوح... انهم كانو نايمين...بس فالصوره هما مفتحين...الغبي اللي دبر كل ده... ظاهر عين نوح بني... ونوح عينه 

م مش خضرا..وعين نور... بني... وهي عينها عسلي...ولو هنقول ان الفالش غير لون عينهم يبقى اقل واجب ان الفالش يفتح عينه

يغمقها او يظهر زي ما بيعمل فالصور ويعمل نور في العين وده مش موجود الصور ظاهره طبيعيه وصافيه ولون العين طالع مفيهوش 

 غلطه...بس دي مش عنيهم..

 جاسر....يا ابن اللعيبه...

 ادم...تصدق صح. ازاي مخدناش بالنا....

 بلعب معاهم كويس...ليل...متقلقش انا خدت بالي عشان عارف الزباله اللي 

 ادم..طب ليه مصمم انه يتجوزها..

ليل...لكذا سبب...اولهم اللي بعت الصور في الجامعه وبعتها هنا... قاصد فضيحه واكيد الصور مش هتتبعت هنا وفي الجامعه 

السيوفي وليل السيوفي  وبس...اكيد هتتسرب للصحافه عشان الفضيحه مش المقصود بيها نور. وال نوح بعينه... المقصود بيها عيلة

تحديدا...فا لما يحصل كده...الكل الزم يعرف ساعتها مين الوسخ اللي عمل كده...وعشان نور يتردلها حقها... اقل رد... يبرأها ان ده 

 جوزها... وطبعا الصور خير دليل انها مش بتاعتهم...والدليل زي ما قولتلكم العين باينه ...

 وع انك تبرأهم بس...وبعد كده هيطلقو..جاسر...تقصد يعني ان الموض

ليل...ال اوال اكيد اقصد اني ابرأهم واكيد عايز نور عينها تترفع...ده شرف ياجاسر...ودي بنت عم محمد ياجاسر اللي وصاني عليها قبل 

ت انهم بيحبو ما يموت... وانا بحفظ عرضه وبصونه...اما بقى موضوع الطالق... ده مش بتاعي هما حرين...من كالمهم عرف

 بعض...وعلى فكره...انا عارف من زمان ان نوح بيحب نور...واللي قاللي.. حاج محمد....



الراجل ده...مكنش مجرد موظف بالنسبالي الراجل ده كان في مقام ابويا بجد وكان اللي بيني وبينه اقوي بكتير مكنتش برتاح غير فالكالم 

 اكر....في يوم جه حكالي انه شاف نوح ادام مدرسه نور....معاه وهو كمان كان بيحكيلي كل حاجه...وف

 فالش باااااك.

 حاج...محمد...انا عايز اقولك حاجه ياليل.. ياابني

 ليل...قول ياراجل ياطيب...

 حاج...محمد...نوح...كان عند نور ادام مدرستها لمحته من بعيد بس هو مشافنيش

 ليل...نوح...طب ليه...

 مره..مش مره وبس... حاج...محمد...دي تاني

 اول مره شوفته قولت يمكن جه صدفه كنت هروحله بس ملحقتوش ركب العربيه ومشي...

تاني...مره...شوفته... وروحتله. كان الموضوع بالنسبالي غريب ومحستهاش صدفه...والمرادي لحقته...بس اول ما شافني 

 ...ارتبك....ومن ارتباكه...مقدرش يخبي...قاللي انه بيحب نور.

 ليل بيحب نور؟؟؟!!!!

 حاج...محمد...ايوه ياليل يا ابني ومش دي المشكله...

 ليل...امال ايه المشكله..

 حاج...محمد ان نور كمان شكلها بتحبه.

ليل...ايه...بس دول لسه صغيرين... وبعدين يحبو بعض ازاي هما بيشوفو بعض. انا افتكر انهم بقالهم كتير مشافوش بعض...من وهما 

 صغيرين. لسه

حاج.محمد...ماهو اللي اكتشفته يا ليل يا ابني ان كل واحد فيهم بيحب التاني من غير ما يقول. النوح عارف ان نور بتحبه وال نور 

عارفه ان نوح بيحبها...بص انا عارف. ان بنتي لسه في سن مراهقه وانا من ناحيتي هقدر ابعد نور خالص بتفكيرها عن نوح...ولما نوح 

كده قولتله يسيبها عشان دراستها ولما تبقى تخلص نبقى نشوف. كان غرضي وهللا يا ابني اني ابعده لكن انا عارف طبعا ان العين قاللي 

 متعالش. عن..قاطعه ليل..

ين ليل...بس بس بس ايه اللي بتقوله ده بس ياراجل ياطيب..احنا نطول اصال ننول شرف نسبك بس كل الحكايه زي ما بتقول انهم صغير

 مش اكتر وباالخص نور...

حاج..محمد ربنا يكرمك يا ابني المهم مش عايزك تعرفه عشان ميزعلش مني بس انت عارف انا مبخبيش عنك حاجه انت ابني اللي 

 مخلفتوش ياليل..

 ليل...عارف يا راجل ياطيب...عموما اطمن...

 ........بااااااااك

ه عشان كنت عارف انه شويه وهيش ف غيرها وهي هتكبر وتحب مكنتش اعرف انهم ليل...بس انا عمري ما قولت لنوح لحد يومنا د

 هيفضلو متمسكين ببعض عشان كده بتمنى انهم يكملو ...

 جاسر....ان شاء هللا كله هيعدي..



 ادم...طيب انت هتقول ايه لماما.

 جاسر...اه صحيح انا مفكرتش في الحوار ده

حقيقه مينفعش تعرف حاجه تانيه خصوصا اني واثق ان ممكن الصور توصلها او تعرف الفتره ليل...سيبوها عليا...هي الزم تعرف ال

 الجايه..

 جاسر...يعني اقول انا كمان..

 ليل...طبعا عمي الزم يعرف. وطنط منى كمان ..وخليهم يفضو نفسهم عشان يجو معانا انهرده..

 ادم...بالش عشان نور متبقاش محرجه.

 من البدايه عشان نكسر الحته دي من اولها خالص. وتقدر تتعامل نور معاهم. متبقاش حاسه انها مخبيه حاجه... ليل...بالعكس الزم يجو

 يال اعرفهم واكلمك نتقابل ونروح سوا..ڤجاسر...تمام...عموما انا هخلص شويه شغل واطلع عالميتنج بسرعه واروح عال

 ليل...تمام...

 ............... خلص اليوم بسرعه

اليوم نور حابسه نفسها فاالوضه...مبطلتش عياط...مش عارفه تصدق ان نوح عمل كده او ال لكن كل اللي كان مسيطر عليها. ان  طول

 هو دمرها...

 حاولو البنات يكلموها بس هي كانت رافضه...فا فضلو يسيبوها براحتها....

 نوح...مكنش ظهر كل ده من ساعة ما مشي من الشركه.....

ليل... روح و حكي كل حاجه لوالدته اللي اتصدمت بس كانت من غير ما ليل يأكدلها من الصور انه مش نوح اللي عمل ...........

كده...هي كانت مصدقه ان ابنها ال يمكن يعمل كده...كان صعبان عليها نور والحال اللي وصلتله بعد موت ابوها...والصدمات مش 

 ل ان محصلش منها اي اعتراض....رحماها...ورحبت بفكرة جوازها وارتاح لي

 اما جاسر...فا عرف والده ووالدته باللي حصل. وكانت الصدمه اثرها عليهم هما كمان متقلش. عن صدمه الجميع.....

 وجه الوقت اللي الكل مستعد فيه. انه يروح.....ولسه نوح

 مظهرش...

 وقرر ليل... يكلمه اخيرا.....

 ليل.....الووووووو..

حكى كل حاجة لوالدته اللي اتصدمت بس كانت من غير ما ليل يأكدلها من الصور انه مش نوح اللي عمل كده...هي كانت  ليل.. روح و

مصدقه ان ابنها ال يمكن يعمل كده...كان صعبان عليها نور والحال اللي وصلتله بعد موت ابوها...والصدمات مش رحماها...ورحبت 

 نها اي اعتراض....بفكرة جوازها وارتاح ليل ان محصلش م

 اما جاسر...فا عرف والده ووالدته باللي حصل. وكانت الصدمه اثرها عليهم هما كمان متقلش. عن صدمه الجميع.....

 

  



 وجه الوقت اللي الكل مستعد فيه. انه يروح.....ولسه نوح

 مظهرش...

 وقرر ليل... يكلمه اخيرا.....

 ليل.....الووووووو..

 نوح.....ايوه ياليل.

 ليل...انت فين كل ده احنا المفروض طالعين عند نور.وال مش ناوي تيجي.

 نوح...انا واقف تحت البيت عندها...

 ليل....تمام...احنا خارجين..الوقت هعدي اجيب المأذون وهنيجي على طول.

 نوح...تمام...

 ليل...سالم

 نوح..سالم

 سهام والدته...ايه ياليل فين نوح.

 ليل...تحت البيت هناك

 سهام...يعني هو كويس

 ليل...ايوه يا امي متقلقيش

 ادم...ليل. خف على نوح شويه عشان خاطري

سهام...اه ياليل من فضلك الموقف ياحبيبي اللي هو فيه مش محتاج ضغط اكتر من كده.خصوصا اننا كلنا عارفين ان هو مظلوم يبقى ليه 

 ندمره نفسيا اكتر مش كفايه اللي هو فيه.

 امي..يال بينا بقى عشان منتأخرش... ليل...حاضر يا

 يال ركب ادم عربيته. وركب ليل ومعاه والدته..ڤخرجو من ال

....... 

 سراج.والد جاسر....يال يا جاسر هنتأخر..

 جاسر...وهو بيخرج من اوضته...حاضر انا جاهز خالص فين ماما.

 تومنى ...وهي بتخرج من اوضتها...انا اهو ياحبيبي...مش كنتو رحتو ان

 جاسر...ليه يا امي مينفعش طبعا.

 منى...مش عايزه البنت تكون محرجه او حاسه ان في كذا عين عليها وتتوتر وتتضايق اكتر..

 جاسر...مينفعش يا امي الزم نكون معاهم والزم تكوني انتي كمان مع طنط سهام. انا معرفش لحد الوقت ايه موقفها من بعد ماليل قالها..



 

  

 به واكيد مش هتقبل باي حاجه غير الجواز اكيد هتتصدم بس عمرها ما هترفض مبدأ الجواز دي بنت يا ابني.منى...سهام طي

 سراج...مش عارف ايه اللي بيحصلنا الفتره دي بس.

 جاسر...خير ان شاء هللا ياحبيبي كل حاجه هترجع زي االول واحسن...وعيلة السيوفي هتفضل زي ماهي

 سراج....يارب ياجاسر..

 ى...يارب خير ان شاء هللامن

 يال هيعدو يجيبو المأذون.ويطلعو على هناكڤجاسر...طب يال بقى بينا ادم كلمني قاللي انهم خرجو من ال

 سراج...طب يال بينا عشان نوصل مع بعض.

........ 

 عشق....يال يا نور عشان خاطري قومي اجهزي الناس زمانهم جايين ياحبيبتي..

 قوم ياعشق...مش هتجوزه لو ايه حصلنور...بانهيار...مش ه

 

  

 تمارا...ايه اللي جرالك يانور... مش ده نوح اللي بتحبيه اللي بتتمني تكوني معاه.

 

  

 نور....كان زمان ياتمارا قبل ما اعرفه على حقيقته. قبل ما يموتني بالحيا..

ن ليكي عشان اللي حصل في الجامعه ياستي لو مش عايزه زهره...نور ياحبيبتي مينفعش اللي بتعمليه ده الناس جايين خالص وده احس

 تكملي بعد كده زي ماليل قالك ابقي سبيه بس الجواز الوقت في مصلحتك.

عشق...نور..انتي بتثقي فيا صح...وانتي عارفه اني اكيد عمري ماهتمنالك حاجه وحشه..وهللا يانور...نوح برئ. انتي مشوفتيهوش وهو 

 مظلوم زيك بيتكلم وهللا يانور هو

نور...بدموع. الكالم مفيش اسهل منه ياعشق...ومش كلمتين اللي يخلوني اصدقه...انتي مش حاسه باللي فيا ياعشق...انا حاسه ان في حد 

 مخرج قلبي وبيقطع فيه. انا قلبي واجعني اوي ياعشق..

 خدتها عشق في حضنها وهي بتعيط معاها..

البسي اي حاجه هما هيخلصو ويمشو وبس حقك يرجع اعملي اللي يريحك بعد كده بس يبقى تمارا...طب عشان خاطري بس يانور قومي 

 حقك رجع وتقدري ترفعي راسك وتحطي صباعك في عين اي حد يكلمك...

 نور...ارفع راسي ازاي..وحق ايه اللي هيرجع...طب اللي نوح خده هيرجع ازاي...



دي كده شويه. انتي هيجرالك حاجه من العياط ده انتي مبطلتيش عياط حبيبتي عشق...طب عشان خاطري بس.. قومي البسي يال... واه

 بقالك يومين..

 نور...ياريت يجرالي حاجه واموت وارتاح...

 عشق...بعد الشر متقوليش كده تاني..

سي واخلص بس نور...الموت مش شر ياعشق...الموت راحه للي زيي. اوي. عاالقل تبقى جت رحمه من عند ربنا انا فكرت اموت نف

 حتى دي انا اضعف كتير من اني اعملها...

 تمارا...وتموتي كافره يانور.

عشق...متقوليش كده يانور. ربنا ليه حكمه فاللي حصل ده احنا لسه منعرفهاش..ربنا مش ظالم يانور...ربنا بيعمل لكل واحد فينا اللي في 

 له...بس اكيد مع الوقت هتعرفي ان ربنا كان ليه حكمه تانيه..مصلحته يمكن اللي انتي فيه ده صعب اوي...ومفيش حد يستحم

 زهره...يال يابنات نسبها تجهز على بال مايجو......

 عشق...يال يانور.. احنا هنخرج وانتي حبيبتي يال اجهزي..

 خرجو البنات وسابوها فاالوضه تجهز....

.............. 

الدنيا على مالمحه...قافل شبابيك العربيه..مرجع راسه لورا...بيشرب سجاير لدرجه  اما عند نوح... فا كان اعد في العربيه... حزن

العربيه مش باينه من الدخان...من كتر السجاير اللي شربها...من ساعة ما خرج من الشركه وهو بيلف في الشوارع كلها...راح بيت نور 

ه...راح تحت البيت اللي نور. كانت فيه وفضل واقف تحت يبص على في خان الخليلي راح المدرسه وقف فالمكان اللي كان بيقفلها في

الشقه اللي فيها نور او حركه وال ال.وفاالخر لما ملقاش اي حد قرر يطلع يخبط. طلع ادام الشقه والغضب كان عاميه..فضل يخبط 

 بغضب..لحد ما باب الشقه اللي فيها الست فتحت..

 نوح وعلى وشه معالم التعب والحزن.... الست...مين في ايه ليه بتخبط كده...لف

 

  

 الست...ابه ده مش انت الشاب اللي جيت امبارح مع اللي اداني الكارت.....

 نوح...بحزن ايوه انا.

 الست...انتو سألتو على هاني وقولتلكم انه مش بيجي كتير..ولو جه هبلغكم..

 نوح...سند دماغه على الحيطه وغمض عنيه بقلة حيلة وتعب

 ...انت كويس يا ابني...قوللي لو ممكن اساعدك في حاجه.الست

 نوح.....انا كويس يا امي..

 الست...طيب تعالى يا ابني اتفضل جوه شويه ارتاح شكلك تعبان...وقوللي في ايه وعايز هاني ليه يمكن اقدر اساعدك.

اها عشان يتكلم النه كان محتاج يتكلم جدا دخل معاها نوح. من غير اي اعتراض وكأن الست دي كانت طوق نجاه ليه. ومصدق لق

 ويرتاح من الوجع اللي حاسس بيه...



 الست...تعالى يا ابني اتفضل. اعد

 نوح...اعد.على الكنبه. شكرا.

 الست...تشرب ايه

 نوح...ال شكرا وال حاجة.

 الست...ال طبعا الزم تشرب...

 نوح...ممكن طيب كوبايه مايه.

 يق ورجعت لقت نوح حاطط ايديه االتنين على وشه..الست...حاال...وغابت خمس دقا

 الست.....انا عملتلك بقى كبايه لمون تهديك شويه

 نوح.....شكرا يا امي ملهوش لزوم تعبتك

الست...تعبك راحه يا ابني...قوللي بقى ايه حكايتك وعايز هاني ليه... لو مش عايز براحتك بس انا حاسه ان في حاجه كبيره بخصوص 

 اصله ميجيش وراه خير وصراحه انت شكلك ابن ناس ومش شبهه.هاني ده 

 نوح...اشمعنى..

الست...يعني اصل بيأعد بالمده مبيجيش ويوم مايجي يكون معاه بنات وشباب ولحد الصبح صوت ضحكهم بيبقى طالع... وازايز خمره 

ي انا اغلب سكان العماره. مش هنا اللي مسافر واللي مرميه بشوفها لما يخرج الباسكت قبل ما يمشي...ولالسف مفيش في البيت كله غير

واخد شقه بره...مفيش غيري ساكن هنا وهو يعني حتى لو حابه ابلغ مينفعش الني لوحدي. انا جوزي متوفي ومعنديش غير ولد واحد 

 متجوز ومسافر بره ...المهم هتقولي ايه حكايتك وال مش عايز تحكي

 جدا حاسس اني لو متكلمتش هيجرالي حاجه. نوح....بالعكس... انا محتاج احكي

الست...بحنان...بعد الشر عنك با ابني متقولش كده ربنا بحميك لشبابك. طب انت عارف انا حبيتك زي ما تكون ابني وقلبي اتفتحلك انا 

 .في العادي عمري ما بدخل اي حد عندي الن زي ما انت شايف كده انا لوحدي. بس الشهاده هلل انا ارتحتلك.

نوح...ربنا يخليكي يا امي...انا هحكيلك حكايتي عشان حقيقي محتاج حد يسمعني الن كل اللي حواليا مدونيش الحق اني ادافع حتى عن 

 نفسي...

 الست...بطيبة...قول يا ابني. انا سمعاك.

 نوح..... مبدأيا كده يا امي انا معرفش مين هاني ده وال عمري شوفته..

 بتيجي تخبط على شقته دي ليه..الست...ازاي امال انت 

نوح...الني عايز اعرف هو يعرفني منين او مين اللي وراه...انا هحكيلك...وابتدا نوح يحكي كل حاجه للست دي بالتفصيل...من البدايه 

 لحد اللحظه اللي هو اعد معاها فيها...

لي انا وال اعرفه وال عمري شوفته. واللي لحد الوقت نوح....بس يا امي دي كل حكايتي. ودي كل مشكلتي مع اللي اسمه هاني ده ال

 معرفش ليه عمل كده...

 

  



فيه ده الست...بصدمه..ال إله إال هللا هو في حد بالشر ده...ايه اللي احنا فيه ده ياربي...معقول في ناس كده...قلبي معاك يا ابني اللي انت 

من اول ما شوفتك انت والشاب اللي معاك وانا حاسه ان في حاجه بس عمري ما محدش يستحمله والبنت الغلبانه دي ايه ذنبها بس...انا 

تخيلت يكون الموضوع كده...بص انا هقولك حاجه لما جيتو امبارح..واديتوني الكارت صراحه مكنتش هتصل عشان ميحصليش مشكله 

جه ولو اني كنت شاكه ان انتو تعرفوه الأنتو وانت شايف انا ست كبيره قولت يمكن تعرفوه وفي بينكم مشكله نصب عليكم عمل اي حا

شكله وال هو شكلكم... وخفت قولت بالش اتدخل في حاجه بس بعد اللي قولتهولي ده انا مش هتخلى عنك يا ابني وهساعدك وطول 

وبشوف  الوقت هفضل اراقب شقته واي وقت هحس بحركه في الشقه هبلغك متقلقش... خصوصا ان شباك المطبخ بتاعي ادام مطبخه

 النور بتاعه لما يتفتح...

 نوح....ياريت ياأمي تبقي عملتي فيا جميل عمري ما هنسهولك ابدا.

الست...اطمن...هساعدك...ومش عشانك انت بس عشان البنت اللي دمرها دي... ياريت يا ابني متسبهاش ومتزعلش من الكلمتين اللي 

تحمله دي مصيبه. كبيره وحملها تقيل... الواحده مننا لما بتحب يا ابني عمرها ما قالتهم وقت غضب... اللي هي فيه ده مفيش حد يقدر يس

بتكره بسهوله. يمكن على اد ما هي الوقت تعبانه وكرهاك زي ما بتقول بينها وبين نفسها مبتتمناش حد يطبطب عليها غيرك الوقت.واكيد 

 مع الوقت هتعرف انك برئ....

انا بعمل كل ده عشانها يمكن مش هاممني ان صورتي تكون احسن عندها اكتر مانا عايز ارجعلها نوح...انا مش زعالن منها يا امي 

 حقها..من اللي عمل فيها كده...

الست...هترجعلها حقها وتثبت برائتك. والدنيا هتتحسن بينكم ان شاء هللا. واوعى تزعل من االبتالء اللي انت فيه ده...يمكن تكون مقصر 

 ني ومحتاجك تفوق وترجعله فا حطك في االبتالء ده عشان تلجأله...صلي وادعي كتير...ربنا مفيش احن منه علينا..في حق ربنا يا اب

 نوح...ونعم باهلل عندك حق...انا اسف طولت عليكي بس كنت محتاج اتكلم اوي...وحقيقي ارتحت جدا لما اتكلمت معاكي.

 رك على اي ظلم اتعرضتله الفتره دي.الست....ربنا يريح قلبك يارب.. وينور بصيرتك وينص

 نوح....يااااه اهو انا مش محتاج غير الدعوتين دول.

 الست...متقلقش انا هفضل مراقبه الشقه بس اديني رقمك بقى.

 نوح...حاضر... اتفضلي ده الكارت بتاعى

 ..الست...طب ينفع تسجلهولي عالموبايل عشان لو جه مفضلش ادور عالكارت واتصل بيك على طول

نوح..حاضر يا امي...مسك نوح الموبايل وكتب اسمه. ورن على نفسه انا سجلتهولك يا امي وكتبتلك اسمي انا اسمي نوح...ورنيت عليا 

 اسجل اسم حضرتك بايه...

 الست...عاشت االسامي يا ابني... سجله... باسم حاجه فاطمه

 نوح...ماشي يا امي تؤمريني بحاجه

 رت..واي وقت تكون محتاج تتكلم تعاللي على طول انا زي مانت شايف لوحدي عاالقل يكون حد بيسأل علياالست...سالمتك يا ابني نو

 نوح...انا عيني ليكي يا امي...بعد اذنك

 الست...اتفضل با ابني..

 نزل نوح من عند الحاجه فاطمه

.كان حاسس بوجع. اول مره يحسه كان صعبان فضل يلف كتير وفي االخر راح وقف تحت البيت عند نور لحد المعاد اللي ليل حدده.

عليه نور والحال اللي وصلتله...كان زعالن انها شكت ان هو اللي عمل فيها كده... كلمتها ليه وهي بتقوله انا بكرهك كأنها سكينه 



ن صعبان عليه من بتضرب في قلبه...بس كان في نفس الوقت مديها عذرها...وعارف ان اللي مرت بيه اصعب من ان حد يتحمله...كا

ليل... مش عشان مد ايده عليه وال اتعصب وغضب منه. كان صعبان عليه انه شك فيه ومدالوش فرصه حتى يدافع عن نفسه.. وال فكر 

 انه يسأله االول بهدوء...

................ 

 الطريق. عدى الوقت بسرعه....واخيرا وصل ليل ومعاه المأذون... ووصل جاسر بعد ما قابل ليل في وسط

 ....ادم...عربية نوح هناك اهي... شكله نايم ده وال ايه.

 ليل... روح ناديله يال خلينا نطلع

 راح..ادم على عربية نوح..خبط عاالزاز...

 انتبه نوح...فتح باب العربيه...

 ادم...ايه ده يا ابني الدخان ده كله وقافل على نفسك انت كده يجرالك حاجه..

 نوح...بحزن...يال

 دم....يال هما هناك واقفين مستنينك...ا

 خرج نوح من العربيه. وقفلها. وعدى الشارع مع ادم..

 سهام...اول ما شافته...نوح..حبيبي انت كويس

 نوح...بخير يا امي.

 سراج...ازبك يا نوح

 نوح...بخير يا عمي.

 ليل....بحزم يال عشان منتأخرش..

 اللي حصل انا مصدقاك ياحبيبي. مسكت سهام في ايد نوح...نوح ليل حكالي على

 نوح......بحزن وبصوت مسموع وصل لسمع الكل شكرا يا امي.. كويس ان في حد مصدقني...

 

  

 بصتله سهام بحزن على حال ابنها اللي كان مبيبطلش ضحك وهزار...

 بص جاسر وادم لليل اللي كان مش مدي اي اهتمام لكالمه.

 كان الكل واقف ادام باب الشقه...ركبو االسانسير...وطلعو....ثواني و

 رن...ليل جرس الباب.

........ 



 زهره....ايه ده شكلهم جم...

 عشق...روحي افتحي يازهره بسرعه

 تمارا...طب ونور اللي جوه دي ورافضه تطلع هنعمل فيها ايه...

 عشق...افتحو بس االول وربنا يحلها ويعديها على خير...

 لباب. كان قلبها بيدق بتوتر. وكأنها هي اللي فالموقف مش نور..راحت.....زهره...بسرعه ادام ا

 فتحت زهره الباب...وكان ادامها ليل سادد الباب بجسمه وطوله شكله لوحده يرعب...

 ليل...ازيك يازهره..

 زهره...بارتباك...انا انا تمام الحمد هلل

 ليل... ايه ندخل

 زهره...وهي مرتبكه ..ااه اه طبعا اتفضلوا

 ليل... وادم..دخل 

 ادم...ازيك يازهره...

 زهره.....الحمد هلل اتفضل...

دخل جاسر...ووراه المأذون ووالدة جاسر ووالده... وكلهم بيسلمو على زهره...وهي واقفه متنحه مش متخيله ان كلهم جم واشفقت على 

 نور...

 ودخل اخر واحد. نوح اللي شكله كان يحزن...

 نوح...ازيك يازهره.

 ....ازيك انت يانوح اتفضل..زهره

 دخلو كلهم وكان في استقبالهم عشق..وتمارا...

 سلمو عليهم كلهم... وعرفهم جاسر بوالدته اللي كانو كلهم اول مره يشوفوها...

 عشق...اهال بحضرتك نورتو..

 اعدو كلهم....كان الجو العام ملئ بالتوترعلى الجميع...

 يه. وحطوها على التربيزه.ثواني وجت تمارا وزهره بالعصير والم

 حاول سراج... يفك التوتر اللي البنات فيه...

 سراج...ازيكم يابنات عامليين ايه

 عشق...بخير حضرتك.

 سراج...مشوفتكمش من مده



 عشق...احنا موجودين بس عشان الشغل بقى

 سراج...ربنا معاكم... الشباب بيقولوا انكم شاطرين في شغلكم جدا.

حضرتك هما مش مقصرين بصراحه ده بفضلهم...وبصت على ليل اللي كان عينه عليها بابتسامه بسيطه... لغبطتها عشق...شكرا لذوق 

وهي بتتكلم وافتكرت بوسته ليها في المكتب حست باالحراج اول ما عينها جت في عينه وحس ليل هي فكرت في ايه...فبعد عينه عنها 

 عشان متتلغبطش اكتر من كده...

 ضلو العصير...تمارا... اتف

 سراج...هو يعني لو مفيهاش تعب... ممكن قهوه. انا مليش فالعصير.

 تمارا...طبعا قهوه حضرتك ايه.

 سراج...مظبوط...

 تمارا... طيب في حد عايز قهوه

 جاسر... انا كمان قهوه ياتمارا..

 صل بينهم الصبح...تمارا...حاضر.. ومبصتش في عينه عشان ميبنش عليها االرتباك...هي كمان من اللي ح

 وطلب الشباب قهوه ماعادا نوح..اللي كان اعد ساكت وكأنه في دنيا تانيه

 تمارا...لسهام.. طيب وحضرتك ياطنط..

 سهام...ال ياحبيبتي انا مش عايزه هشرب العصير.

 تمارا...وحضرتك ياطنط.

 منى...شكرا ياحبيبتي انا كمان هشرب العصير.

 تكون جاهزه... تمارا... ماشي ثواني والقهوه

 وراحت تعملهم القهوه...

 المأذون...ايه ابتدي االجراءات.

 ليل... ابتدي ياشيخنا يال...

 المأذون... عايز بطاقة العريس والعروسه..

 قام نوح من غير وال كلمه طلع محفظته من جيبه. وطلع البطاقه ومد ايده للشيخ في سكوت مميت...

 وخليها تيجي.ليل... عشق.. هاتي بطاقة نور... 

 عشق... بتوتر وهي بتبصلها وترفع كتفها بقلة حيله...

 حاضر...

 زهره.. راحت ورا عشق...



 عشق...خليكي يازهره مع الناس

 زهره...حاضر رجعت زهره اعدت

 وحس..ليل ان في مشكله بس التزم السكوت..

تيشرت اسود بكم ومش البسه طرحه اعده ضامه رجلها دخلت عشق... عند نور لقتها اعده على السرير.. البسه بنطلون چينز اسود و

 لصدرها ومنهاره من العياط.. وبتهز جسمها بتوتر جامد...

 عشق...نور... انتي لسه ملبستيش الطرحه يال حبيبتي الناس بره المأذون عايز بطاقتك وعايزك عشان يتمم االجراءات.

 نور... مش هخرج مش هتجوزه ياعشق.

 ري قومي استعيذي باهلل من الشيطان حبيبتي ويال مش ناقصين حاجه تحصل تاني...خلينا نعديها على خير...عشق...نور. عشان خاط

 نور...لو هموت مش هتجوزه ياعشق... اخرجي قوليلهم اني مش هتجوز اخرجي وسيبوني في حالي بقى كفايه اللي حصل..

 عشق... عشان خاطري يانور.

 نور...عشان خاطري انا سيبيني...

رجت عشق.. بره اوضت نور... وقفت بقلة حيله مش عارفه تعمل ايه... بتحاول تمسح دموعها اللي بتنزل بحزن على نور...مسكت خ

 موبايلها واتصلت بليل اللي مالقتش غيره ادامها في الموقف ده...

 رن... موبايل ليل... طلعه من جيبه وشاف رقم عشق. وعرف ساعتها. ان احساسه صح...

 بعد اذنكم. ثواني وقام بعيد عنهم شويه.ليل... 

 ليل... ايوه ياعشق.

 عشق.... ليل نور مش راضيه تخرج ابدا مش عارفه اتصرف وهي منهاره.

 ليل.. طيب اقفلي انا جايلها بس اقفيلي بره عشان معرفش اوضتها.

 عشق... انا بكلمك من بره اوضتها

 ليل..طيب تمام اقفلي...

 ثقه مشي. بخطواته الثابته على المكان اللي بيودي لالوض. وكان بديهي ان الكل يعرف اللي حصل....قفل ليل مع عشق... وبكل 

 ليل...وصل لعشق... هي البسه

 عشق... مش البسه الطرحه.

 ليل...طيب ادخلي لبسيهالها بسرعه وعرفيني.

 عشق... حاضر ثواني...

 ي طرحتك ليل واقف بره االوضه عايز يدخلك...دخلت عشق... على نور مسكت طرحتها ادتهالها...نور. البس

نور اعده مش بتدي اي ريإكشن غير انها بتعيط وبس ماسكه رجلها واعده تهز نفسها.. قربت منها عشق. وحط على راسها الطرحه... 

 ومعرفتش تربطهالها اكتفت بس انها تحطها على شعرها....



 راحت. عشق فتحت الباب. اتفضل..

 اللي فضلت واقفه بعيد...مشي ليل ناحيه نور... اللي حالها يوجع القلب...قرب منها ليل واعد جمبها على كرسي.. دخل... ليل مع عشق

ليل... نور... انا عارف ان مفيش اي حاجه اقدر اقولهالك وعارف ان الموقف اللي انتي فيه واجعك اوي. بس عشان تطلعي من الموقف 

 الصبح لو بعد كده عايزه تسبيه انا اول واحد هكون جمبك...ده الزم الخطوه دي تتم وانا قولتلك 

نور...اخيرا اتكلمت...بانهيار وعياط... عشان خاطري ياليل. بالش تخليني اتجوزه انا خالص مش عايزه منه اي حاجه ولو عاللي 

خالص انا انفصلت من الجامعه يعني حصلي انا راضيه باللي ربنا كاتبهولي ولو عالفضيحه اللي اتفضحتها. انا رضيت بيها هي كمان و

 مش محتاجه اخرج..وهفضل طول الوقت محبوسه ال هخرج وال اشوف حد وال حد يشوفني..

ليل... وليه ده كله يا نور... ليه منصلحش اللي حصل ليه متروحيش جامعتك وترفعي راسك انا طول عمري اعرف عنك من عم محمد 

 يه االستسالم اللي انتي فيه ده..انك مش ضعيفه ومش بتستسلمي بسهوله...ا

 نور....انا انتهيت ياليل خالص االول كان عندي اللي يخليني مش ضعيفه بس الوقت خالص كل حاجه راحت واتهديت...

ليل... ال يانور. مفيش حاجه راحت يال قومي اغسلي وشك وقومي معايا. وصدقيني هعمل كل حاجه ترجع عاالقل جزء من حقك. ومن 

 قي الجامعه كلها بتقدملك اعتذار..ودي هتبقى اول حاجه عملتهالك...بكره هتال

 نور.....والنبي ياليل بالش مش عايزه اتجوز نوح. ورحمة بابا لو كان غالي عندك..

امت ليل... بشفقه على حالها...صدقيني هو لو كان عايش مكنش هيعمل غير كده. وقام وقف ليل. ومسك ايدها يشدها من على السرير... ق

 نور باستسالم وهي منهاره...عشق واقفه من بعيد بتمسح دموعها في صمت..

 نور... عشق.. قوليلو حاجه مش عايزه اتجوز نوح...

 ... قربها ليل. من حضنه... وانهارت نور... في اللحظه دي وخرجت كل شحنتها من الوجع...

حد بس طالب منك انك تثقي فيا حتى لو مره واحده. انا اخوكي  طبطب. ليل على ضهرها... نور انتي يمكن تكوني مبقتيش تثقي في

الكبير زي ما اتفقنا يعني الزم تسمعي كالمي... وعايز اقولك اني معاكي انتي مش مع نوح.. بس كمان عايز اقولك اني عارف ان نوح 

 ميعملهاش. ابدا. مش بدافع عنه بس عندي دليل خلينا بس في الوقت وهفهمك كل حاجه...

 ق... قربت منها... وهي بتعيط طبطبت على ضهرها.. يال يانور اسمعي كالم ليل..عش

 مسحت نور.. دموعها. وظبطت عشق من شكلها.. ولفتلها الطرحه تداري شعرها..

 ليل... يال يانور..ومدلها ايده.

 وضه...هزت..نور.. راسها بقلة حيله...ومسكت ايده..وجابت عشق. بطاقه نور من شنطتها وخرجو من اال

ن نور...ماشيه في ايد ليل ايدها متلجه ضربات قلبها سريعه جدا..ماشيه معاه كأنه واخدها لقبرها.....اليوم اللي حلمت بيه بالنسبالها كا

 اصعب يوم في حياتها....

أنها ميته موطيه خرج بيها ليل. ادام الجميع... اول ما نوح شافها. اتصدم من شكلها اللي يشبه االموات واقفه في ايد ليل ك

 راسها....منظرها قتله. بعد ما شافها موطيه..

 وقف الكل اول ما شافوها...

 ليل... قرب بيها مكان ما هما اعدين...قربت منها سهام...ومن غير كالم خدتها في حضنها.ازيك يانور.



 نور...بألم الحمد هلل

 منى... ازيك يانور.. انا مامت جاسر..

 نور...اهال بحضرتك...

 منى..اهال بيكي ياحبيتي.

 سراج...ازيك يانور..مبروك يا احلى عروسه.

 نور...شكرا..

 سلم عليها الكل...وكل ده نور موطيه راسها...

 ليل.. مسكها من ايدها.. تعالي يانور. اعدي.. واعدها جمب المأذون ادام نوح...

 ور.. تلعب في صوابعها بتوتر بتهز رجليها عنيها فاالرض..اعد الجميع....واخر واحد اعد نوح..وعينه مفارقتهاش لحظه...فضلت ن

 عشق..ادت المأذون بطاقة نور...

قرب. المأذون من نوح الدفتر عشان يمضي مكان ما بيقوله المأذون. وثواني وخلص...قرب المأذون من نور الدفتر.. وسألها... موافقه يا 

و يبصو لبعض... اخيرا ردت... ايوه ومسكت نور القلم من ايد ليل. بأيد انسه نور على الزواج...سكتت بوجع.. الكل اتوتر وفضل

 بتترعش. الكل عينه عليها...غمضت نور عينها بوجع واخيرا ابتدت تمضي. خد منها ليل الدفتر اداه للمأذون

 المأذون... مين وكيل العروسه...

 ها بوجع. اشفق عليها الجميع.. واتعصر قلب نوح عليها...بص الكل لبعض....بحزن... نزلت دمعه. الم. من نور.. وهي بتغمض عني

 ليل....انا وكيلها وبص لنور.. موافقه يانور..

 هزت نور دماغها بالم..

 المأذون... على خيره هللا...وابتدا المأذون يقول كالمه...وحط نوح ايده في ايد ليل...وابتدت اجراءات الزواج...

 ليكما وجمع بينكم في خير( مبروك)المأذون بارك هللا لكما وبارك ع

 الكل مبروك..

 ليل... متنساش ياشيخنا. تحط التاريخ اللي قولتلك عليه.

 المأذون ... متقلقش. زي ما طلبت هعمل.

 ليل... اقدر اخد القسيمة امته

 المأذون.. ممكن بكره تاخد قسيمة مؤقته لحد ما القسيمة تطلع.

 وطبعا اللي هتقول عليه وتطلبه هديهولك وزياده حاول بالكتير بعد بكره تكون معايا القسيمة... ليل... ال معلش هتعبك معايا يا شيخنا

 المأذون... حاضر هحاول.

 ليل... تراضي اي حد يقف فيها المهم تكون معايا وانا معاك في كل اللي هتدفعه..



 المأذون. بأمر هللا. استأذن انا.

 ليل.. اتفضل وصله لالسنسير يا ادم...

 رج المأذون....ورجع ادم بعد ما وصله...خ

 الكل ساكت. مفيش كالم...

 قطع السكوت ده. سراج

سراج...اسمحولي بس اقول كلمه...انا عارف يانور الموقف اللي انتي فيه ده صعب ومقدر شعورك... بس كمان عايز اقولك ان نوح 

السيوفي يتهد ولالسف اللي بيضرب ده طايح في اي حد يخصنا.. ميعملش كده...الفتره دي الكل بيحاول يضرب فينا عشان نقع وكيان 

ا يمكن انتي تقولي بينك وبين نفسك انا مالي ومالكم وماللي باعدائكم عندك حق بس ده تفكيري وتفكيرك وتفكيرنا كلنا لكن اللي عايز يوقعن

ايز يضربنا في اي حد قريب باختصار عايز ميقصدش يوقعنا بس كا ممجموعه وكيان السيوفي ده عايز يضربنا كا عيله في بعض ع

يدمرنا في شغلنا وفي حياتنا وانتي من ضمن الناس اللي موجوديين في حياتنا ...انا عارف ان كالمي ال هيقدم وال هيأخر بس الخطوه دي 

راجل غالي كانت الزم تحصل بأي شكل من االشكال مش عشان شكل عيلة السيوفي ال عشانك وعشان سمعتك.وعشان انتي بنت 

 علينا...فهماني يانور..

 هزت..نور دماغها من غير ما تبص كانت باصه بعنيها لبعيد بشرود...

 سهام...بحنان نور... من انهرده انتي بنتي وعلى فكره بقى انا مبسوطه اوي ان القمر ده كله هتبقى مرات ابني

 نور....شكرا...

 كالم الجد...ليل....ياريت الكل يسمعني كويس خلينا بقى في ال

 بص الكل لليل...

ور ليل... الكالم اللي هقوله الوقت... مهم لعيلتنا..ومهم ليكم انتو كمان. ومن انهرده عيلتي زادت اربع بنات. وبص للبنات.. عشق تمارا ن

مرات عمي ومامت زهره... دي عيلتي اللي معنديش غيرها الشباب انتو طبعا عارفنهم وامي وعمي سبق واتعرفتو عليهم قبل كده...

 جاسر..دي اول مره تشوفوها وبكده انتو اتعرفتو على عيلتي كامله...

 الكالم اللي هقوله. الوقت هيتنفذ... مفهوم يانور..

 هزت نور دماغها..

 ليل...مفهوم يانوح...

 نوح...مفهوم...

 ليل... بكره او بعد بكره بالكتير هتكون قسيمة الجواز معايا

 لع انا ونوح وجاسر وادم..على جامعه القاهره... وهتكون نور معانا...بعد بكره الصبح...هط

هندخل على عميد الجامعه... واللي حصل في الجامعه هيتصلح وقتي وانا واقف...ودي هتبقى اول خطوه حقك يرجع بيها يانور...ومفيش 

 ...حد من بعدها هيرفع عينه فيكي ...ولو حصل. ساعتها انا اللي هقتله بايدي ادامك

 انا طلبت من المأذون يكتب القسيمة بتاريخ قديم..التاريخ ده من بعد وفاة عم محمد بعشر ايام...

 ركزو بقى في الكالم اللي هقوله ده عشان الكل يكون عارفه عشان بعد االعده دي مش هيتعاد تاني...



عم محمد خالنا اجلنا... وبعد وفاته مكنش ينفع نور تكون نوح...متقدم لنور. قبل وفاة عم محمد... وكان هيتقدملها رسمي بس اللي حصل ل

يال غير لو حصل جواز فا عملنا كتب كتاب.. لحد ما تعدي فتره ونعمل اشهار وفرح... ڤلوحدها ومكنش في اي طريقه نور تيجي بيها ال

لها ونوح هيحكي اللي حصله... واللي واللي حصل معاكم امبارح.. هيتقال. نوح جاي يجيب نور... من جامعتها.. نور. هتحكي اللي حص

عمل كده لسه بالنسبالنا شخص مجهول حب يوقعهم في بعض... لسببين ملهمش تالت... اما حد معجب بنور وعرف حقيقة ارتباط نور 

ز حد بنوح فحب يوقعهم في بعض عشان نور تسيب نوح. وهو يقربلها او حد بيحاول يدمر سمعت عيلتنا...الكالم ده بالحرف مش عاي

 فيكم ينسى منه اي كلمه مفهوووم.

 الكل ..تمام..

 ليل... وعشان نتمم الخطوه دي في خطوه قبلها الزم تتم..

 بص الكل بترقب لليل...

 ليل.... نور.....

 بصتله نور. بترقب من اللي هيقوله..

 يال الوقت..ڤليل...تقومي تحضري هدومك عشان هتيجي معانا عال

 باصه لليل... وثواني من الصمت وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفهنور....وقفت بصدمه..وهي 

 ليل....الكالم ده بالحرف مش عايز حد فيكم ينسى منه اي كلمه مفهوووم.

 الكل ..تمام..

 ليل... وعشان نتمم الخطوة دي في خطوه قبلها الزم تتم..

 بص الكل بترقب لليل...

 ليل.... نور.....

 هيقوله.. بصتله نور. بترقب من اللي

 يال الوقت..ڤليل...تقومي تحضري هدومك عشان هتيجي معانا على ال

 نور....وقفت بصدمه..وهي باصه لليل... وثواني من الصمت وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفه...

 

  

 شنطة ايه..اللي احضرها...انت تقصد ان انا اجي معاكم طب ازاي

 ليل... الزم يحصل كده يانور..

يار متقولش الزم مفيش حاجه اسمها الزم وكملت وهي بتشاور على نوح انا استحاله اعد في مكان واحد مع البني ادم اللي نور...بانه

 دمرني....

ازاي عايز بعد كل اللي حصل بكل سهوله كده يجمعني بيه مكان واحد...بعد اللي حصل انا بقيت اخاف منه ازاي اطمن وانا معاه في 

 مكان واحد..



 تها قسمت قلب نوح اتنين..غمض عنيه بوجعوكأن جمل

 ليل....اهدي يانور...الزم تيجي مينفعش تكوني في مكان وهو في مكان عشان الكالم اللي قولناه كله ادام الناس يبقى صح..

 سهام...نور حبيبتي...ليل بيتكلم صح مفيش حل غير كده.

 وبيضغط بأيديه االتنين على بعض...وساكت تماما... كل ده حاصل تحت انظار نوح اللي اعد يهز رجله بعصبية شديدة

سراج....نور...اسمعي الكالم من فضلك وصدقيني اليومين الجايين كل حاجه هتكون احسن بس دي خطوة الزم تتعمل قبل خطوة 

 الجامعة..

طل كالم عليا الفضيحة اللي اتفضحتها نور...تقدر تقوللي ايه اللي هيكون احسن اليومين الجايين...هرجع الجامعة هعلن جوازي الناس هتب

 هتتنسي. طب وبعدين. فين اهم حاجه راحت تقدر تقولي هترجع احسن ازاي..

 

  

 عشق...وهي بتقرب منها نور حبيبتي اسمعي الكالم مفيش حل غير اللي ليل قال عليه متخافيش يانور..

 

  

ا وراح مني قلبي واداس عليه سمعتي وبقت فاالرض... مفيش حاجه نور....بيأس...انا مش خايفه مبقاش في حاجة اخاف عليها...ابوي

 تخوفني خالص...

ليل.....صدقيني يانور من اللحظه دي مفيش حاجة هتمسك تاني.ابدا... وكل حاجة هرجعها زي االول... بس من فضلك اسمعي كالمي 

 وخليكي واثقه فيا... وياريت تقومي يال تحضري هدومك عشان تيجي معانا...

 ور....بس انا مش عايزة اسيبب اخواتي...مش هقدر ابعد عنهم.ن

 تمارا...احنا هنبقى نجيلك يانور...طب بعد اذنكم..

 سهام...طبعا انتو تنوروني إن شاءهلل تيجو كل يوم وكل ساعة.

 زهره....خالص اهو يانور هنجيلك ومش هنسيبك..وهللا..

ة مؤقتة لحد ما كل حاجة تتصلح...وبعد كده لو حابه ترجعي محدش هيقدر يمنعك. ليل....بصي يانور اعتبري نفسك هتأعدي معانا فتر

 ماشي.

 هزت... نور راسها بقلة حيله....

 عشق... طيب يال بقى يانور نحضر شنطتك بسرعه ومدتلها ايدها

س وفكرة انها تروح مع نوح مسكت نور ايد عشق ومشيت معاها ومن جواها دوامه ووجع ماسك قلبها وكأنها بتنزف حاسه انها في كابو

 في بيته مخوفاها

 ايدها متلجه وشها اصفر ...ضربات قلبها بتتصارع....حاسه بهبوط بقالها يومين مكالتش اي حاجة ...شكلها بقى هزيل جدا.

 خدت كام خطوة بطيئه في ايد عشق...ووقفت مره واحدة



 عشق...يال يانور وقفتي ليه..

 موع....عشق..الحقيني...وسقطت من ايد عشق..نور....بضعف وصوت يكاد يكون مس

 عشق...بصرخه...نوووووور.

 اتفزع الجميع....وكان اولهم نوح اللي جري بسرعة البرق...عليها..

 نوح....نوووور نووور... وشالها. من االرض...وراح بيها على اوضتها.

 ليل....ادم...اطلب الدكتور بسرعه...

 ن النفس.سهام...ابعدو عنها طيب شويه عشا

 منى والدة...جاسر...هاتو اي برفيوم بسرعه...

 عشق...ببكاء. نور... نور نور والنبي فوقي..

 تمارا..جابت البرفيوم وبتشممها.نور....نور اصحي بقى والنبي.

 وابتدو البنات يعيطو... جامد...

 ليل... مش عايز عياط...هتبقى كويسه.

 ادم...الدكتور جاي

 تظار الدكتور...وفي محاوالتهم المستمره انهم يفوقوها....ولكن دون جدوي...مكنتش بتفوق...عدى الوقت وهما في ان

 مر...الوقت واخيرا اتصل االمن. بليل...وبلغه ان في دكتور تحت...

 ليل....طلعه حاال

 االمن...تمام ياباشا..

 ر ودخله. على طول...فتح جاسر الباب....واقل من دقيقه كان االسنسير بيقف في الدور استقبله جاس

 الدكتور....مساء الخير...

 ليل...اتفضل يادكتور..

 ليل...يال ياجماعه نستنى بره.. عشق... خليكي مع الدكتور...

 عشق...حاضر...

 خرجو كلهم وفضلت عشق..ونوح واقف جمب نور....

 ليل...يال...

 نوح....انا واقف مع مراتي...

 بصله ليل بغضب...



 الوضع بسرعه...يال ياليل. تعالى سيبه معاهم.. جاسر... حاول يلحق

 خرج ليل وهو غاضب. من نوح...وقفل وراه....

 ابتدا الدكتور يكشف عليها...

 وواقف نوح...الحزن والقلق مسيطرين على مالمحه..

 عشق... بصوت واطي... هتبقى كويسه..

 نوح...بالم يارب ياعشق

 اخيرا خلص الدكتور كشف

 ..نوح...خير يادكتور.

 الدكتور...ضغطها واطي جدا...عندها انهيار عصبي حاد...

 نوح...طيب محتاجه مستشفى.

 الدكتور....لو حابين مفيش مشكله...بس ممكن تفضل من غير مستشفى بردو بس هي محتاجه تبعد عن اي توتر.

 نوح...طب هي ليه مفاقتش..

... بس واضح انها مش بتاكل كويس جسمها بارد جدا وده معناه ان العقل الدكتور...هديها حقنه الوقت هتفوقها هي نبضها كويس الحمد هلل

بيبعت إشاره بأن الجسم محتاج غذا. كويس جدا... وهكتبلك عالج الزم تاخده بانتظام...دوا يظبط الضغط في االول هيتاخد مرتين في 

ل جلوكوز يتاخد واحدة الوقت وبعدها بساعتين واحده وبعد اليوم وبعد كده مره واحده لمدة اسبوع وبعدها عند اللزوم هكتبلها على محلو

 كده واحده كل اربع ساعات يعني تاخد اربعه..

النها مش هتقدر تاكل الوقت خالص..وبعد ما تخلصهم ابتدو معاها بعصاير ولبن...وبعدها بشوربه. حاجات بسيطه وبعد كده هتقدر تاكل 

حسيتو انها تعبت مش قادره تنام في ارق.. في عصبيه يعني عند اللزوم...وطبعا رقمي  عادي...ودي حبوب مهدئه تتاخد عند اللزوم لو

معاكم لو حصل اي حاجه في اي وقت كلمني فورا...ولو الحاله متحسنتش بعد ما تفوق هنضطر ندخلها مستشفى عشان تفضل تحت 

 المالحظه..

 نوح...تمام يادكتور...

ا... ومعلش محتاج محلول الوقت وكانوال لو حد يجيبهم بسرعه عشان اركبهالها...وبعد كده الدكتور...انا الوقت هديها حقنه تفوقه

 الموضوع سهل لما تخلص هتقفلوها لحد معاد التانيه .وبتتركب عادي زي ما اتفكت.

 عشق...متقلقش يادكتور انا هعرف...

 جه من المحلول وتسلكي بيها الكانوال وتركبيها.الدكتور...طيب تمام جدا...ولو حصل والكانوال اتسدت تقدري تسحبي بالسرن

 عشق...تمام يادكتور... متقلقش انا عارفه. واقدر كمان اركبلها الكانوال.تقدر حضرتك تديها الحقنه وانا اركبلها الكانوال عادي..

 الدكتور...متأكده..

 نوح....انسه عشق... بتدرس طب وفاهمه كويس.

 رفتي الدوا يتاخد ازاي وبردو لو في اي حاجه ممكن تكلميني.الدكتور...طيب كويس جدا وطبعا ع



 عشق....تمام شكرا يادكتور....

 وبعد ما اداها الحقنه....دقايق بسيطه... وابتدت نور... ترمش بعينها كتير...وتفتح عينها ببطئ وتقفلها...

 الدكتور....هي اسمها ايه

 عشق...نور...

 الدكتور....انسه نور...سمعاني....

 ور...بتفتح عنيها وتغمضها...ن

 الدكتور...مسك ايدها....لو سمعاني كويس ومش قادره تتكلمي اضغطي على ايدي....

 ضغطت..نور بضعف شديد على ايديه.

 الدكتور....تمام الحمد هلل هي كده فاقت وبخير. المهم بقى الوقت المحلول يتركبلها على طول...

 نوح....حاال يادكتور

 استأذن انا بقى...وهطمن علبها بعدين بس لو في اي حاجه كلموني..الدكتور...طيب 

 عشق...تمام يادكتور....

 خرج..الدكتور ومعاه نوح.....وفضلت عشق جمب نور...

 طمنهم الدكتور وعاد نفس الكالم اللي قاله لنوح وعشق...واستأذن

 نوح...ادم. من فضلك عايز العالج ده بسرعه.

 ال...ادم...خد منه الروشته حا

 نزل...ادم بسرعه مع الدكتور. يجيب العالج..

 دخلوا البنات... وسهام ومنى يطمنو عليها.

 فضل...ليل. بره... وجاسر ونوح... وسراج

 ولع... نوح...سيجاره ووقف بعيد يشربها...

 جاسر....ليل... خف شويه

 ليل...مش شايف عمايله.

 ا ان احنا عارفين انه معملهاش..بتعاند معاه ليه بقى.جاسر...انا شايف انه معملش حاجه حقه ياليل خصوص

 سراج...جاسر..عنده حق يا ليل..اهدى عليه شويه خصوصا الوقت يا اخي الموقف مش محتاج توتر اكتر من كده.

............. 

 سهام....نور..ياحبيبتي انتي كويسه..



 غمضت نور .عينها بتعب وهزت دماغها براحه.

 بتي...متقلقوش يابنات هتبقى بخير وازمه وهتعدي وهللامنى...سالمتك يا حبي

 زهره.....يارب

 منى...وانتي ياتمارا بطلي عياط بقى اهي كويسه الحمد هلل وهتبقى زي الفل.

 تمارا...يارب ياطنط...

 سهام....تعالو نسيبها ترتاح شويه لحد ما ادم يجيب العالج.

 يه ده احسن ليهامنى....يال يال يابنات. تعالو سيبوها تنام شو

 

  

 خرجو. من االوضه مع بعض... غطتها عشق.. وسابتها مغمضه عينها... فكروها نايمه...

 واول ما خرجو...نزلت دمعه من عينها بحسره والم....

 سراج....خير عاملة ايه نور.

 منى....نايمه...سبناها ترتاح شويه لحد ما ادم يجيب العالج...

 كويسه هي بس عشان انفعلت جامد مع قلة اكلها بأمر هللا هتكون كويسه...سراج...ان شاء هللا هتبقى 

 يال ياليل...ڤمنى....هي كده مش هينفع تقريبا تيجي معاكم ال

 ليل....ال اللي قولته هيتعمل نور هتيجي. معانا..

 عشق...بس دي تعبانه ياليل. والمفروض تركب محاليل

 ممرضه تأعد معاها.ليل...ال هتيجي ياعشق انهرده...وهجبلها 

 سهام...خليها ياليل عشان متتعبش حالتها متسوءش

 تمارا...ايوه احسن لما تالقي نفسها لوحدها تتعب اكتر

 ليل....ال الزم نور تيجي خالص

 عشق...طب عاالقل تخليها لحد بكره بليل...

 رك في خطواتنا بسرعه.ليل......بعصبيه.انا قولت مش هينفع خالص في ايه بتجادلو كتير ليه...الزم نتح

 نوح..اخيرا خرج من صمته واتكلم بعصبيه....هو في ايه ياليل..هو ايه اللي مش هينفع مش هينفع انت مش شايف شكلها عامل ازاي...

ليل....وهو مش باصصله انا قولت كلمتي...وخلصنا اللي حصل ده الزم يتلم ويخلص في اسرع وقت....هنستنى ادم يطلع بالمحلول... 

 شق هتعلقلها واحد وبعد ما يخلص هناخدها ونمشي والباقي هنعمله في البيت وهجبلها ممرضه تأعد بيها...خلص الكالااامع

 سكت...الجميع من طريقة ليل المرعبه..



ش انا نوح....فضل باصصله بغضب تمام ياليل. اللي تشوفه انا هفضل معاك لالخر بس من بعد ماأثبت ادامكم وادامك انت باالخص ان م

اللي عملت كده هيبقى فيها كالم تاني ياخويا. ولحد بقى مايجي الوقت ده انا ملزوم بمراتي ياليل مش محتاج ممرضه وال محتاج حد يأعد 

 بيها. نور مراتي وتخصني واظن مش هتتحكم في مراتي ياليل....

 وسابه... ودخل لنور يشوفها...

 وقف...ليل بغضب.

في ايه هتقف انت واخوك قصاد بعض...احنا بنقول نحل مش نعقد اللي بيحصل ده غلط. ولو متعاملتوش سراج...ليل اظن كفايه كده 

 بعقل كلنا هنخسر بعض واحد ورا التاني...وبعدين انا مبقتش فاهمك انت واثق فيه وال شاكك فيه...

 هقع منكم سهام...ليل. ارجوك كفايه انا مش هستحمل اشوفك انت واخوك واقفين قصاد بعض انا كده

 منى...اهدي ياسهام

سهام...اهدى ايه... بس انتي مش شايفه المصايب اللي بتحصل انا تعبت ليل بقى يشك فالكل مبيديش الي حد فرصه يدافع عن نفسه كل 

ر الناس عنده بقو وحشين.. كلهم خاينين بيشك في اي حاجه بس المرادي مش هسمحلك ياليل تشك في اخوك مش هسمحلك تشك ومن غي

ماتتأكد مش هسمحلك تظلم من غير ما تتأكد... مالك جبت القساوه دي كلها منين...انت مكنتش كده بس واضح ان اللي حصلك زمان من 

 ريما خالك بقيت بالشكل ده..

 ��ليل.....بص لعشق...اللي كانت مش مستوعبه اللي بيحصل لحد ما اتنطق اسم ريما...

 .ليل... بغضب اعماه....اميييييييي..

 سكتت...سهام وهي بتبصله بوجع...

 تمالك ليل اعصابه....ارجوكي كفايه...ارجوكي بالش السيره دي...

جاسر......ليل اهدى.... وكمل... بطريقة.. تلطف الجو...ايه ياسوسو مالك بس ياقمر.. مفيش حاجه خالص... ليل معذور بردو 

 ي عمل كده بقى ونفضل نتخانق احنا مع بعض وال ايه...الموضوع مش بسيط...بس خلينا متفقين اننا مش هنسيب الل

 سراج....فعال اللي بيحصل ده مش وقته خالص...

 جاسر...نصلي بقى كده عل النبي..

 الكل عليه الصاله والسالم...

كي يا امي ليل....بيمرر ايده على وشه بعصبيه وبيحاول يهدي نفسه. وقرب من امه..حقك عليا ياامي لو اتعصبت.و.بعد الشر علي

 متقوليش كده ارجوكي..

 سهام...بحنيه....انا اسفه يا ليل حقك عليا..

 باسها ليل من راسها...وال يهمك يا امي...

 سهام...عشان خاطري خف على اخوك لو انا غاليه عندك ممكن..

 ليل...حاضر يا امي...

 جاسر....تعالو بقى اعدو كده ياجماعه شويه واهدو كده....

 ..ولكن فضلت عشق... واقفه في مكانها بعيد...وسرحانه...اعدو الجميع.



 ليل....واقف يراقبها من بعيد...ويراقب مالمحها....

 ............ دخل نوح...لنور... اعد جمبها عل الكرسي... مسك ايدها.....وهي نايمه...

 حضن ايدها بايده....وقربها من شفايفه باسها من ايدها بوسه طويله....

 

  

....وحشتيني يانور... مش قادر اشوفك كده مش قادر احس انك عامله كده بسببي. صدقيني يانور. مش انا اللي عملت كده مش انا نوح

اللي أئذيكي يانور...ازاي أئذيكي وانتي روحي....صدقيني يانور..اللي عمل فيكي كده انا مش هسيبه متهني في حياته لحظه واحده هخليه 

ش...هخليه يندم عل اليوم اللي فكر يلمسك فيه....هعرفه دموعك اللي نزلت والحاله اللي وصلتلها دي اغلي بكتير يتمنى الموت وميطلهو

 من حياته... هندمه على كلمه بكرهك اللي قولتيهالي دي يانور...وقتلتني.....

ه...ونزلت دمعه من عينه الول مره يكون ارجوكي يانور... خليكي معايا وقومي وارجعي زي االول واعرفي اني استحاله اعمل فيكي كد

بالضعف ده...ارجوكي ارجعيلي... انا استنيت كتير عشان تكوني معايا... ودي مينفعش تبقى النهايه....ازاي صدقتي يانور اني اعمل 

عمري عشان اللي فيكي كده فيكي...لو حبتيني زي ما قولتي ازاي مسألتيش قلبك نوح يعمل كده فيكي وال ال...بس انا مش زعالن منك يا

 انا مقدره.. بس متقسيش عليا اكتر من كده... انا محتاجك...ومش عارف اداوي جرحك وال اداوي جرحي...ارجوكي... ارجعيلي.....

 وفي اللحظه دي خبط الباب... مسح نوح دموعه بسرعه...ادخل...

 لها المحلول..فتحت عشق.. الباب...نوح... ادم جاب المحلول والعالج ممكن ادخل اركب

 نوح...طبعا تعالي يال ياعشق...وياريت تعرفيني المفروض اعمل ايه... عشان انا اللي هعمله بنفسي بعد كده..

 دخلت عشق... وابتدت تركب المحلول لنور....وتفهم نوح

 عشق...بس كده. فهمت

 نوح...يعني الكانوال دي مش هتتغير

 عشق...هتتغير لو اتسدت خالص.

 .نوح...تمام..

 عشق...تعالي بقى نستني بره ونسبها لحد ما يخلص المحلول....

 نوح حاضر اخرجي جاي وراكي..

 عشق...ماشي...خرجت عشق وفضل نوح جمب نور. ماسك ايدها..

نوح.....هتبقي كويسه ياعمري..هتتحسني مع الوقت عارف ان اللي فيكي مفيش كالم يقدر ينسيهولك بس انا موجوع زيك واكتر منك 

يني. بس عارف انا هنعدي كل ده مع بعض طول عمري مبتمناش بنت غيرك في حياتي واستنيت اليوم اللي اسمك يتكتب مع اسمي. صدق

وتبقي مراتي وحبيبتي ادام كل الناس.بس مكنتش اعرف ان جوازنا هيكون بالطريقه دي حلمت اني اشوفك بالفستان االبيض واعملك 

عرف ان حلمي هيتحقق بس وانتي كرهاني...اوعدك يا احلى نور فالدنيا ان كل ده هيعدي وهننسى فرح كبير وتكوني فيه ملكه.مكنتش ا

كل ده مع بعض وهتلبسيلي الفستان االبيض والدنيا كلها هتشوفك وانتي ايدك بين ايديا على اد حزني بس مش قادر اوصفلك السعاده اللي 

 ياتي...انا هخرج وهرجعلك تاني...انا فيها عشان بقيتي مراتي...بحبك يا اغلى نور في ح

 باسها نوح...من ايدها...وسابها بهدوء وخرج من االوضه...



واول ماخرج..فتحت نور عنيها ببطئ بعد وقت من التظاهر بالنوم ادام نوح بعد ما سمعت كل حرف قاله..نزلت دموعها بغزاره... عقلها 

 خصوصا بعد احساسها بصدق كالمه.... رافض.انه يصدقه لكن قلبها.مش قادر يصدق.انه يعمل كده

...... 

 بعد ما خرجت. عشق ونوح... وقف نوح بعيد عشان ميحتكش بليل..

عدى الوقت... وكل الموجودين بيحاولو يخلقو حديث يغير من حدة الجو... ولكن كل من ليل... وعشق ونوح... في دنيا 

لدته الحظته عشق ومالمحها من وقتها اتغيرت.عشق. متجاهله نظراته واول تانيه...ليل...نظراته مش بتبعد عن عشق..حاسس ان كالم وا

 ما عينها تيجي في عينه. تبعدها...

 مر..وقت بسيط...قامت عشق.. تشوف نور....

 دخلت لقت المحلول خالص في اخره....

. قفلت الشنطة...وقامت شالت طلعت شنطة نور...وابتدت تحطلها حاجتها بسرعه اللي هتحتاجها. وحطتلها كل ورق المحاضرات..

 المحلول. وقفلت الكانوال...

 لقت.. نور.. بتفتح عينها. بضعف..

 عشق...نور. حبيبتي انتي كويسه..

 نور...بصوت واطي ..الحمد هلل

 عشق . قلقتيني عليكي اوي

 نور...متخافيش انا كويسه..

 ايمانك ..عشق...نور...حبيبتي اجمدي كده ده اختبار ربنا عايز يختبر صبرك و

 نور...متقلقيش عليا بس خليكي معايا.

عشق...انا معاكي. وعمري ما هسيبك ابدا بس انا مش عيزاكي تتعصبي عايزة اقولك حاجة...انتي الزم تروحي معاهم يانور..صدقيني 

 ده في مصلحتك عشان خاطري متقوليش ال..

 نور...بحزن وتعب... مش هقول ال ياعشق...حاضر هروح.

ت منها باستها...ربنا يخليكي ليا يارب.. ويطمني ديما عليكي....انا بكره هجيلك انا والبنات. ومتقلقيش مش هنسيبك عشق...قرب

 وهنقرفك.وهنفضل على قلبك..

 ابتسمت...نور بحزن وتعب ربنا يخليكو ليا

 نور...ويخليكي لينا يارب...

 خبط الباب.. فالوقت ده...

 .عشق.. ظبطت الطرحه على نور.. ادخل

اتفتح الباب.. كان نوح... اتوترت عشق.. وخافت من رد فعل نور...لما تشوفه بعد ما صحيت متعرفش انها من ساعه ما الدكتور ما مشي 

 وهي صاحيه وسمعت كل كلمه نوح قالها



 لمحت نور... نوح... لفت وشها ناحيه عشق..

 عشق...تعالى يانوح...

 نوح....المحلول خلص..

 . وحضرتلها الشنطة.عشق..اه خلص خالص..

 نوح ..شكرا ياعشق..تاعبينك معانا

 عشق...على ايه بس متقولش كده

 نوح...هي كويسه..

 عشق...احممم اه اه بخير...احسن..

 نوح...نور. هتقدري تيجي لو تحبي يعني تأعدي عاالقل لبكره خليكي وبكره تيجي

 انا جاهزه نور...وهي مش بصاله..مش هتفرق كتير ادام كده كده هروح يبقى

 

  

 نوح....بحزن من طريقتها انا هخرج شنطتها. واديني معلش شنطه الدوا. وهرجعلها تاني...

 عشق...اتفضل يانوح..

 خد نوح شنطة نور. والدوا وخرج...

 نوح....ادم...معلش خد الشنطه دي نزلها في عربيتك او عربيتي وخد العالج ده كمان.

 سهام....هي كويسه..

 امي وفاقت ....نوح...ايوه يا

 جاسر... طيب يال بقى ننزل احنا....

 ليل... انزل يال ياجاسر. ووصل عمي وطنط منى.

 جاسر... تمام هكلمكم.

 ليل... تمام.

 سراج... طيب نستنى معاكم

 ليل... ملوش لزوم ياعمي احنا ماشيين على طول.

 جاسر... يال عايزين. اي حاجه...

 الجميع ...شكرا....سلمو عليهم...



 جاسر.... تمارا لحظه بعد اذنك...

 قربت منه تمارا... نعم...

 جاسر...هكلمك اول ما اوصل عشان نتفق على بكره.

 تمارا...تمام

 جاسر...سالم...

 تمارا...سالم

........ 

 ادم...انا هنزل انزل الشنطه

 سهام...استنى يا ادم... نزلني معاك

 ادم...يال يا امي.

 ليل...انا نازل وراكو...

 ادم...تمام...

 سهام...سالم يا بنات خلو بالكم من نفسكم وسلمو على عشق...وهستناكم بكرة

 تمارا.....ان شاء هللا ياطنط

 زهره...خلي بالك من نور من فضلك

 سهام..نور في عيني متقلقوش عليها حبايبي

....... 

 نوح....دخل على نور... لقاها بتحاول تقوم...

 انا هساعدكنوح...نور. بتعملي ايه...

 عشق...تعالي يانوح شوفها عابزة تقوم وهي مش قادرة اصال..

 نوح...انا هساعدك يانور.

نور...بضعف قوي... وهي بتقوم. مش محتاجه مساعدتك. وقبل ما تكمل جملتها كان شالها نوح بين ايده....مقدرتش نور تعترض وال 

 مع كالمها...تجادل من كتر ماهي تعبانه..وعشان عارفه ان نوح مش هيس

 خرج... نوح.. وهو شايل نور.. بين ايديه...

 ليل...بصله...من غير ما يتكلم..

 البنات واقفين مش عارفين يقولو اي حاجه في الموقف ده....

 تمارا....خلي بالك منها يانوح...



 وقف نوح ادام كنبه واعد عليها نور..

 عشان يدي فرصه للبنات يسلمو عليها...

 وحضنوها وسلمو عليها وقالولها انهم هيروحولها بكره يطمنو عليها... باسوها البنات

 عشق... يال يانوح عشان منتعبهاش...

 نوح...وطي شال نور.ومن غير اعتراض او مجادله من نور اللي حاسه بتعب...

 ليل راح قبله بسرعه فتحله االسنسير...

 ليل...جاي وراك على طول متمشيش غير لما انزل...

 تمام...نوح...

نزل نوح في االسانسير...من غير وال كلمه...نور حاسه باالحراج من قربها منه بالطريقه دي...دفنت وشها في رقبته عشان تخبي عنيها 

 عنه...

 ولكن مكانتش تعرف ان نفسها الساخن على رقبته كان ليه وقع خاص. على نوح...

 

  

 م بعيدليل.... رجع ليهم...كانو واقفين وعشق واقفه وراه

 تصبحو على خير يابنات لواحتاجتو اي حاجه مش محتاجين اقولكم كلموني..

 تمارا...طبعا ..

 زهره...تصبح على خير.

 ليل...عشق.... عايزك ثواني...

 تمارا. وزهره استأذنو ودخلو اوضتهم...

 قربت...عشق...من الباب....

 عشق....ايوه.

 ...انتي شايفه الجو كان عامل ازاي وكلنا متوترين.ليل....عشق. اسف لو اتعصبت عليكي في الكالم

 عشق... بجديه...وبرود عكس اللي جواها..ال وال يهمك ياليل انا مش زعالنه.مفيش حاجه تستاهل االسف.

 ليل...يعني انتي مش زعالنه

 عشق...ال خالص عادي يعني محصلش حاجه.

 ليل...عشق انتي في حاجه مضيقاكي؟؟

 ت عينها...مفيش غير موضوع نوح ونور...بصتله عشق ثواني ونزل



 ليل...يعني انتي مش مضايقه مني في اي حاجه.

عشق....هضايق منك ليه هو في حاجه حصلت ولو تقصد عشان اتعصبت صدقني مش زعالنه وحقيقي زي ما قولت الموقف كان كله 

 توتر وقلق. يعني مش زعالنه...

 يتهيألي انتي فهماني.ليل...بس انا مقصدش عشان اتعصبت ياعشق...وب

 عشق...بلعت ريقها بصعوبه...وبصتله...مفيش حاجه مضيقاني منك ياليل. ولو في حاجه تقصدها فا انا مش فاهمه تقصد ايه...

 ليل...متأكده.

 عشق...وهي بتبعد عينها عنه. بارتباك ملحوظ. لعبت في ايدها بتوتر. ورجعت بصت عل االرض.. ورجعت عدلت الطرحه....

 ...واضح انك متأكده فعال..ليل.

 بصتله عشق... في نظرات طويلة

 فضل ليل باصصلها وساكت.شويه....

 ليل....عشق..

 عشق...نعم.

 ليل...انا تعبان اوي..

 عشق....بقلق ونسيت كل حاجه مضايقاها ونطقت بسرعه..

 مالك...حاسس بايه...في حاجه بتوجعك

 ليل....اه قلبي !!قلبي واجعني اوي ياعشق..

 شق...وهي بصاله مش عارفه تقوله ايه بس حست من نبرة كالمه انه فعال مضايق وتعبان...ع

 ليل....ممكن اطلب منك طلب..

 عشق....هزت دماغها.

 ليل....خليكي جمبي ياعشق...وكل ما اجي في بالك ادعيلي كتير...

 عشق....ليل انت كويس...

 ليل....هز دماغه. ال مش كويس

 ل متقلقنيش.عشق....فيك ايه يالي

 قرب منها ليل خطوه. ومسك ايدها حست. عشق باحراج...وقفت متنحه دي تاني مره يعملها ...

 قرب ليل ايدها من شفايفه وباسها بوسه طويله وهو مغمض عنيه وبيستنشق ريحه ايدها الجميله...

 رفع ليل وشه لعشق. اللي اتلون وشها باللون االحمر..

 زك تبعدي عني انا محتاجك جمبي ياعشق...خصوصا الفتره دي...ليل...متقلقيش...بس مش عاي



 وبدون إنذار او حسابات رفعت عشق...ايدها التانيه حطتها على ايد ليل اللي قلبه دق من لمستها الحنونه....

 عشق....انا جمبك ياليل.ومعاك ووقت ما تحب تتكلم اكيد هتالقيني مستنياك وهسمعك لحد ما تحس انك مرتاح...

 يل.....بصلها بابتسامه... ورجع قرب ايدها تاني وباسها...ل

 ليل...تصبحي على خير.

 عشق .وانت من اهل الخير.

ساب...ليل. ايدها...ولف ومشي ناحية االسانسير...كل ده عشق عينها عليه...وقف ليل مستني االسانسير وهو باصص عليها من غير وال 

مثبته عينها في عينه من غير ما تتوتر وتبعدها وكأنها حاسه انه محتاجها تكون جمبه. كلمه...والول مره عشق تفضل باصه عليه و

 وتطمنه

 وقف االسانيسير...سحب ليل الباب وقبل ما يختفي من ادامها...

 عشق....ليل...

 رفع ليل وشه ليها بسرعه.

وتي منك!!!!!!ودخلت عشق بسرعه وقفلت الباب عشق....خلي بالك من نفسك...ومتقلقنيش مش عايزه اشوفك ضعيف...عشان انا بستمد ق

 ووقفت ورا الباب بضهرها تصارع انفاسها المتضاربه بقوه بعد الكلمات اللي خرجت منها من غير ماتحس...

 اما ليل...فكالم عشق.وقع على قلبه مش على سمعه

بالمسؤوليه وانه الزم يفضل قوي ميضعفش وقف. باصص على الباب كلمتها قلبت حاله في لحظات وحس بدقات قلبه بتتضاعف... حس 

 وال حتى يحس بالضعف....ابتسم ليل ابتسامه بسيطه...سحب باب االسانسير وركب. ونزل....

 ليل....كان جاسر وادم ونوح واققين

 ليل...ممشتش ليه ياجاسر...

 حاسر....مستنينك نطلع ورا بعض..

 ليل...طيب يال اركب..

 جاسر...يال انجزو بقى

 دم ركب..راح..ا

 ليل....لنوح....نور كويسه.

 كانت نور سانده دماغها عل الكرسي وباصه من الشباك....

 نوح...بخير.

 ليل...طيب سوق براحه وانا هبقى وراك

 نوح...تمام...

 يال السيوفي.ڤركب ليل...وركب نوح...وانطلقو ل



............ 

تحها بتعب...استغرب نوح. سكوتها بس اتمنى من ربنا عاالقل الفتره دي طول الطريق كانت نور ساكته وشويه تغمض عنيها وشويه تف

 ميبقاش في شد في الكالم بينهم ...

 فضل نوح طول الطريق يلمحها بطرف عينه...لكن كانت في مكانها زي ما ركبت في االول متحركتش...

خصله شعرها اللي كانت باينه من تحت حجابها اللي لكن لمحها. مغمضه عنيها ونفسها منتظم عرف انها نامت...مد ايده براحه دخل 

 لبساه بأهمال..

 قرب ايده من ايدها. مسكها. بين ايديه. وفضل ماشي طول الطريق وهو ايده في ايدها...

براحه يال وصلت العربيات ورا. بعض...ركن نوح عربيته... ونزل. راح فتح الباب بتاعها وشالها بين ايديه ڤبعد مده. وصلو اخيرا...ال

 فتحت عينها ثواني وغمضت تاني...باستسالم..مشي بيها نوح وسطهم كلهم...

 يال هطلع نور وانزل اخدها..ڤنوح....ادم من فضلك دخل الشنطه جوه ال

 يال وطلع بيها على فوق.ڤادم...ال خليك انا هطلعهالك..مشي نوح. من ادامهم...دخل ال

 سهام....تعالو ادخلو وافقين كده ليه.

 ال هنروح احنا بقى...عشان الشغل. سراج

 ليل ..طيب اعدو شويه وبعدين امشو.

 جاسر..ال يال ادخلو انتو ارتاحو واحنا نروح انا مصدع اوي.

 ليل...تمام.

 جاسر...هشوفك بكره. في الشركه..

 جاسر...عايزه حاجه ياسوسو..

 سهام...بابتسامه ال يا حبيبي سالمتك.

 جاسر...سالم يادومي.

 م يا صاحبي.ادم...سال

 منى بتسلم على سهام...يال سالم ياحبيبتي خلي بالك من البنت ياسهام.

 سهام...دي في عيني..

 منى...هكلمك الصبح اطمن عليكو.

 سهام...ماشي ياحبيبتي

 مشي جاسر بوالده ووالدته..

 ودخل ليل...وسهام وادم بعد ما جاب شنطة نور...

معاك فاالوضه.انا خايفه البنت تنهار تاني من وجوده معاها خصوصا ان الدكتور بيقول ان الفتره سهام...ادم...ايه رأيك ممكن نوح ينام 



 دي الزم اعصابها تكون مرتاحه

 ادم...انا معنديش مانع يا امي بس نوح هيوافق.

ن شويه... وترضى ليل....ال مش هيوافق. وانا شايف انه يفضل معاها احسن عشان يمكن وجودهم مع بعض يخلي عالقتهم تكون احس

 نور باالمر الواقع. وتتقبل وجوده معاها...

 سهام...انا بس خايفه عليها..

 ليل....متقلقيش يا امي كده احسن ليها...بس عشان هو نازل..

 قرب عليهم نوح....

 نوح...جبت شنطة الدوا. يا ادم...

 ادم...اه اهي عالترابيزة انت ايه اللي نزلك.

 نوح...هاخد شنطة نور.

 دم...ما انا كنت هطلعهالك.ا

 نوح...مفيش مشكله يا ادم...

 وراح نوح مسك شنطة الدوا ورجع مسك. الشنطه.

 ادم..طب سبها انا هطلعها انا اصال طالع عايز انام.

 سابها نوح من ايده..

 نوح...تصبحو على خير..

 سهام...نوح.

 نوح...بصلها ايوه يا امي..

 رأيك.. لو تنام مع ادم. وتسيب لنور االوضه. سهام...كنت بقول يعني ياحبيبي ايه

 نوح...ليه يا امي.

 سهام...يعني ياحبيبي عشان تاخد راحتها اكتر وعشان انت زي مانت شايف هي نفسيا مش متقبله اي حاجه فا يعني نسبها ترتاح..

 نوح....ال يا امي... انا هفضل مع نور... ومتقلقيش انا مش هضايقها خالص..

 م...تأكيدا على كالمهبص ليل لسها

 سهام...اللي تشوفه يا حبيبي..يال اطلع نام انت تعبان.

 نوح...تصبحي على خير يا امي.

 سهام...وانت من اهل الخير..

 بص نوح لليل بوجع... تصبح على خير



 ليل....وانت من اهله..

 ادم...تصبحو على خير.

 سهام..وليل. وانت من اهله

 نطه..طلع نوح. وطلع وراه ادم بالش

 ليل...يال يا امي اطلعي انتي كمان.

 سهام...انا قلقانه

 ليل...متقليش يا امي كل حاجه هتتصلح يال بقى اطلعي..

 سهام..وانت مش هتنام...

 ليل... انا هنام بس هروح ابص على مهره وعشق واطلع انام.

 وفك انت واخوك تكونو كده مع بعضسهام...ليل عشان خاطري اوعي تزعل من الكلمتين اللي قولتهم بس مستحملتش اش

 ليل...قولتلك يا امي مش زعالن وهللا ومتقلقيش انا ونوح مهما زعلنا من بعض بس ملناش غير بعض.

 سهام....ربنا يخليكو لبعض يا حبيبي

 ماشي ياحبيبي تصبح على خير.

 ليل... وانتي من اهل الخير....

 .طلعت سهام وخرج ليل. يشوف عشق ومهره...

........ 

 نوح...شكرا يا ادم تعبتك..

 ادم..بس ياض بالش عبط تعب ايه ومالك محترم كده ليه عمرك ما قولتلي شكرا.

 ابتسم...نوح...ياعم مره من نفسك.

 ادم...بضحك عشان نوح يفك على رأيك..طول عمري مباخدش منك غير قلة االدب...

 صل بس انا فرحان عشانك.وقرب منه ادم وحضنه...مبروك يا نوح..بعيدا عن كل اللي حا

 نوح....عقبالك بس في ظروف احسن من كده.

 ادم....كله هيعدي واللي جاي هيبقى حلو عليك وعلى نور..

 نوح...يارب.

 ادم...يال ادخل ولو حصل اي حاجه .او عوزتني تعاللي على طول

 نوح...ربنا ما يحرمني منك يا اخويا.



 ادم...تصبح على خير

 ..نوح...وانت من اهله

 دخل نوح...حط شنطة نور...وفضل باصص عليها شويه وهي نايمه..

 راح .جمبها على السرير...

 قرب منها مد ايده وشال طرحتها...وابتسم لما شاف..شعرها الجميل...

 نوح...نورتي بيتك يا احلى نور..

.. راح خد غيار...ودخل خد شاور...فضل قام من جمبها غطاها كويس...وبص في ساعته... كان لسه فاضل شويه على معاد المحلول.

 واقف تحت الميه شويه... يشيل التعب من عليه....

 خرج. بعد ما لبس...كان لبسه عباره عن بنطلون بيتي. رمادي وعليه تيشرت بكم ابيض...

 خرج...راح بسرعه على شنطة الدوا...طلع منها المحلول..

ان كل حاجه راحت من دماغه واكتشف ان قلقه ساعتها على نور..خلوه مش مركز فضل واقف يفتكر كالم الدكتور وكالم عشق حاسس 

 خالص في اي كالم...وبدون تردد جري بسرعه على موبايله واتصل على عشق. رن كذا جرس وجه فاالخر الرد.

 عشق....بصوت ظاهر عليه النوم....الوووو

 صحيتك...نوح....ايوه ياعشق... انا اسف اني بكلمك الوقت واسف شكلي 

 عشق...ال ال انا لسه منمتش في حاجه وال ايه نور كويسه.

 نوح...اطمني هي بخير..بس يعني انا

 عشق...في ايه يانوح قلقتني.

 نوح... بصراحه انا حاسس اني نسيت كل حاجه قولتيهالي على المحلول وجه معاده وخايف اعمل اي حاجه غلط...

 يا زي ما هقولك بالظبط..عشق.....وال يهمك انا هقولك واعمل معا

نوح...تمام...ابتدت عشق تقوله وهو ظبط كل حاجه...وبعد كده مسك ايدها. ركب فيها المحلول. براحه عمل زي ما عشق قالتله 

 بالظبط...

 نوح...خلصت

 عشق....هااا المحلول بينزل.

 نوح...اه تمام

 عشق...مش. بيقف

 نوح..ال ال زي ما كان وانتي مركباه

 كويس جدا كده هو هيفضل شغال اول ما يخلص.. هتقفل الكانوال وتسحبه من ايدها..بس كده. عشق...طيب

 نوح...تعبتك معايا ياعشق.



 عشق..تعبك راحه يانوح. هي كويسه.

 نوح...اه الحمد هلل بخير وهللا

 عشق...الحمد هلل ربنا يهديلكم الحال واشوفكم مبسوطين.

 خليكي لينا. يا احلى اخت فالدنيا...نوح...انتي جدعه اوي ياعشق... ربنا ي

 عشق...بابتسامه...لو احتجت اي حاجه اتصل بيا اي وقت حتى لو نايمه...

 نوح... حاضر يال روحي نامي تصبحي على خير

 عشق...وانت من اهل الخير

ت معاه وفي اوضته...وابتدا .......قفل نوح... واعد ادام نور... على الكرسي...فضل باصصلها كتير مش مصدق نفسه انها اخيرا بق

 النوم يسيطر عليه. وفضل يحاول يفوق نفسه عشان يقفل المحلول...

وبعد حوالي نص ساعه خلص المحلول وخلص نوح معاها من التعب...سحبه من ايدها وعمل كل حاجه زي ما عشق فهمته...غطاها 

 ر في النوم...وهو ماسك ايد نور بين ايديه....كويس .ورجع تاني. على الكرسي سند راسه. واقل من دقيقه كان نوح طا

......... 

 اما عند ليل...فا بعد ما اكل مهره وعشق.. فضل واقف جمب عشق يالعبها ويطبطب عليها...

 وسرح في دنيا تانيه افتكر لما كانت عشق بتولد مهره...افتكر لما نزلت عشق. وشاف فرحه عشق.

 اخر جمله قالتها. وكانت مأثره عليه اوي...وفضل يفتكر كل موقف جمعه بعشق...لحد 

 بالش تضعف عشان انا بستمد قوتي منك ياليل...

ليل...لنفسه....ياريتك ظهرتي في حياتي من زمان ياعشق ياريتك كنتي اول حد يدخل حياتي...يارتني شوفتك من زمان ومضيعتش وال 

 ثانيه بعيد عنك..

 .؟؟!ليل... باستغراب.....هو انا حبيتك ياعشق.

...ايه اللي بيحصلي لما بشوفك ليه بكون مبسوط وحاسس اني مالك الدنيا كلها بايدي...ليه قلبي مبيبطلش دق لما عيني بتلمح عينك...ليه 

انتي الوحيده اللي مبقدرش ازعلها ليه بسيبك تقفي ادامي واسيبك تعبري عن غضبك براحتك من غير ما اعترض...ليه انتي الوحيده اللي 

 ها انها تناقشني او تعترض او تتعصب... ليه انتي الوحيده اللي بكون مبسوط وانا. بتأسفلها لو غلط...بسمحل

 كمل ..وهو باصص لعشق... الفرسه ومبتسم...

 ��️❣عشان . انا عشقتك ياعشق

بقوى بيكي بقوى لما ببص في  يمكن تكوني فاكره ان انتي بتستمدي قوتك مني بس انا شايف اني انا اللي بستمد قوتي منك ياعشق... انا

عينك لما بشوفك لما بسمع صوتك... لما بحس انك ادامي لما بلمس ايدك... لما بشم ريحتك انتي روح ياعشق. دخلت روحي ورجعتلي 

بقيت  الحياه اللي كنت فقدتها... كنت كاره الحياه بس كنت متمسك بيها عشان امي عشان نوح وادم وجاسر لكن بعد ما ظهرتي في حياتي

 متمسك بالحياه عشان انتي فيها. متمسك بالحياه... عشان افضل معاكي....

 ️❣بحبك.. ياعشق.. بحبك يا عشق الليل



 بعد. وقت عدى على ليل ميعرفش اد ايه... طلع اخيرا اوضته... خد شاور. وخرج رمى جسمه على ليل. واستسلم لنوم عميق....

.... 

را بس مكانتش بترد. كان مضايق انها نامت... بس كان مديها عذرها اليوم كان طويل ومليان اما عند جاسر... فا تصل كتير بتما

 احداث....واخيرا هو كمان استسلم للنوم وهو ماسك الموبايل في ايده....

............ 

 الكل نام وكل واحد فيهم كان في عالمه الخاص بيه...

 ساعات ركب المحلول تاني لنور.. اللي نايمه زي ما هي... اما نوح... فا كان ظابط الموبايل صحي بعد اربع

بص نوح في الموبايل كان فاضل ساعه على معاد صحيانه للشغل... رجع تاني على الكرسي نام بتعب وجسمه مكسر من نومته على 

 الكرسي مسك ايد نور...وراح لتاني مره فالنوم...

...... 

 وبعد ساعه... صحي ليل... يجهز للشغل..

 صحي ادم...ورن موبايل نوح بس كان غطسان في النوم..ومش سامع..و

قلقت نور من الصوت اللي بيرن...فتحت عينها بفزع لما شافت االوضه وشافت نوح جمبها ايده في ايدها...المحلول راكب في ايدها من 

واني وابتدت نور تفتكر كل اللي حصل واحده تاني...نايمه على السرير... هو نايم على الكرسي وواضح عليه االجهاد من النومه...ث

واحده وانها جت مع نوح امبارح فضلت باصه عليه...الول مره كانت تشوفه وهو نايم. هي وهو مع بعض في اوضه واحده. حلمها 

ني..غمضت متحقق اه جزء كبير من حلمها فقدته بس قلبها مش قادر يكرهه مبسوطه انه جمبها..طلعها من شرودها صوت الموبايل تا

 عينها بسرعه..والمره دي نوح صحي...عالصوت... قفله بسرعه عشان ميقلقهاش..

 قرب ايدها من شفايفه... صباح الخير ياعمري...باس ايدها ورجعها تاني على السرير غطاها كويس...

 وقام عالدريسنج روم يغير هدومه...

كلماته...دقايق وخرج نوح وهو البس مالبس رسميه للشغل كان شكله  فتحت نور عينها براحه...وابتسمت ابتسامه بسيطه.. على اثر

 يجنن.سرح شعره وحط البرفيوم بتاعه نور متبعاه وهو بيحاول يمشي براحع ويتحرك براحه عشان ميصحهاش..

ها من راسها خلص.. نوح... ورجع جمبها مسك ايدها... مش عايز اسيبك وقلقان عليكي بس مضطر اروح الشركه هرجعلك تاني...باس

 ومن ايديها..بحبك يانور. وخرج وقفل الباب وراه براحه عشان ميقلقهاش...

 �🥺�ابتسمت... نور غصب عنها.....وانا كمان بحبك يانوح

 نزل نوح... كان ادم وسهام وليل على السفره...

 نوح...صباح الخير..

 الجميع صباح النور..

 متش كويس ماتخليك انهردهسهام...حبيبي ايه اللي صحاك شكلك تعبان ومن

 نوح... ال يا امي انا كويس ومش هينفع اعد في شغل كتير..

 ادم... خليك يانوح انا هخلص الشغل وزهره معايا هتساعدني...



 نوح... مش هينفع يا ادم في شغل كتير كله هيبقى عليك وزهره لسه بتتعلم مينفعش..

 ح.. ارتاح ومجتش من يوم.ليل....اخيرا ..اتكلم...احمم لو عايز خليك يانو

 نوح..وهو مش باصصله...ال انا تمام...

 سهام... طيب مش هتفطر انت بتشرب قهوه بس

 نوح... مش جعان يا امي

 سهام... نور.. عامله ايه

 نوح...بخير

 سهام... ركبتلها المحلول.

 نوح... اه ركبتهولها مرتين.

 سهام... ربنا يشفيها وتقوم بالسالمه

 ساعات...3ا امي هتعبك خلي بالك منها وشوفيها كل شويه.والمحلول التاني فاضل عليه حوالي نوح... معلش ي

 ان شاء هللا هحاول اجي اركبهولها بعد اذنك طبعا ياليل...

 ليل... اكيد براحتك بس لو حابب ممكن نجيب ممرضه تاعد بيها عشان ميبقاش تعب عليك.

 نوح... ال انا مش تعبان

 وقام ليل...تؤمريني بحاجه يا امي ليل... زي ما تحب

 سهام... سالمتك ياحبيبي..

 قام نوح وادم... سلمو علي سهام... وخرجو ركبو عربياتهم وراحو للشركه...

 وصل ليل وادم ونوح وجاسر الشركه...

 جاسر...صباح الفل

 ليل...صباح الخير

 ادم..ونوح...صباح الخير.

 جاسر لنوح...نور عامله ايه الوقت.

 ..بخير الحمد هلل..نوح.

 ادم...ايه ده البنات اهم...

 جاسر...احنا لو متفقين مش هنتقابل كده..

 البنات...قربو. صباح الخير..



 الشباب.. صباح الخير...

 دخلو ورا بعض.

 جاسر...لتمارا... اتصلت بيكي مردتيش

 تمارا...استنيتك تتكلم بس نمت..وهللا

 يجاسر...عارف عشان كده مرضتش اتصل تان

 تمارا....متزعلش.

 جاسر...في حد يزعل من القمر بردو..

 ابتسمت..تمارا.

 جاسر..ولو اني زعالن عشان كنت عايز اسمع صوتك.

 تمارا...ال وهللا.

 �🤨�جاسر...ايه مش مصدقاني

 �🙄�تمارا...ال

 جاسر...بقى كده طب لما نطلع المكتب نشوف الموضوع ده

 باب.ضحكت تمارا..ودخلت مع جاسر. ورا الش

 واول ما دخلو كانو حاسين بحاجة غريبة...نظرات الموظفين..وشوشتهم لبعض لمتهم كل مجموعه مع بعض ...كان في حاجة مريبة...

 جاسر...هو في ايه..مالهم كده

 ادم...مش عارف اصال حاسس في حركة غريبة...

 عشق...بقلق وصوت مسموع... ربنا يستر..

 ي وصلها....بصلها ليل..وحس بنفس االحساس الل

 ادم.....اليومين اللي جايين دول مش هيمرو مرور الكرام

 وقف ليل.. في وسط البهو بتاع الشركه...

 وبصوت جهوري مرعب...خيرررر واقفين كده ليه..وليه مش على مكاتبكم...

 قرب... منه المدير التنفيذي للشركه بخطوات سريعة...

 حصلت الزم حضرتك تعرفهامستر ليل... وكمل بارتباك..في يعني حاجة 

 ليل...حاجة ايه..

 اداله المدير...الجرنال وظرف وهو نفس الظرف اللي فيه صور نور ونوح...



 الظرف ده جه انهرده واتوزع تقريبا على كل موظفين الشركه. والخبر ده اتنشر انهرده في الجرنال....

 ..مسك...ليل من ايده الجرنال واتأكد ان شكه في محله هو وعشق 

 اتبدلت مالمح. ليل.وجاسر وادم ونوح والبنات لما شافو الخبر واتحول وش ليل لمالمح تخوف...

 الخبر....

 �💥�فضيحة نوح السيوفي رجل االعمال

حصري...رجل االعمال االشهر نوح السيوفي يمارس الرزيله مع سكرتيرته الخاصة التي تدعى نور محمد في إحدى الشقق المفروشة 

ي نفس الشركة التي كان يعمل بها والدها..منذ اكثر من عشرون عام مجرد موظف بسيط .وقتل منذ فتره زمنية قليلة امام وهي تعمل ف

 الشركة بحادث غامض...وبعد فترة بسيطة استلمت نور وظيفتها ولم يمضي وقت حتى لتحزن على فراق والدها...بل

الرزيله مع عشيقها...ومديرها...ومن المعروف عن نوح السيوفي بأنه زير نساء فال قامت بأفعال منافية لآلداب. ومنافية للدين..ومارست 

يرحم من تقع تحت يديه...ولكن. هذه المره كشف هللا ستره عن نوح السيوفي لتكون هنا نقطة البدايه النهيار كيان السيوفي بهذا الشكل. 

 المخزي....

.......... 

 للي اصابهم الرعب من تحوله وصوته اللي يرعب...ليل... بصوت جهوري... وسط الموظفين ا

 ليل....الصور دي دخلت الشركه هنا ازاي...

 المدير التنفيذي. برعب...حضرتك ياليل باشا منعرفش...احنا جينا لقيناها على مكاتبنا كلنا..

 ليل...يعني ايه جيتو لقيتوها على مكاتبكم..ايييييه دخلت لوحدها... هاتوليييي االمن حاال

 ثواني وكل االمن كانو ادامهم..

 االمن...تحت امرك با افندم

ليل....انتو اول ناس بتكونو موجودين هنا...مين اللي دخل االظرف دي هنا...ومين اللي دخل هنا. من غير اذني ومين اللي دخل حطها 

 على مكاتب الموظفين..

 اصال اتحطتاالمن....مفيش حد دخل وهللا يا افندم. واحنا مش عارفين ازاي 

 ليل.....يعني ايه نايمين على ودانكم مشغل معايا عيال...

االمن...يا افندم صدقني وهللا مافي حد دخل الشركة انهرده خالص ومحدش بيدخل اصال غير الموظفين او حد عنده معاد سابق غير كده 

 محدش يقدر يدخل او يخرج

ر حد فضل موجود..ماهو االظرف دي عشان تتحط الزم ميكنش في موظفين ليل...طيب امبارح... بعد ما مشينا من الشركة مين اخ

 فالشركة

 االمن....حضرتك... امبارح

 كان في حوالي. عشر موظفين من اقسام مختلفه مشيو متأخر عشان كان عندهم شغل..

 لي وراها...ليل....ثواني ويكون على مكتبي اساميهم وانا بقى هعرف بطريقتي مين اللي حط االظرف دي ومين ال



 والتجمع اللي انتو عاملينه ده...والرغي والوشوشه اللي ملهاش الزمه اول واخر مره تحصل وهكتفي بس بخصم اسبوع لكل الموظفين

.ومرة تانية ادخل االقي المنظر ده رفد. حتى لو لكل الشركة....واللي عمل كده بقى بس يقع في ايدي وديني ماهرحمه...وثواني وعايز 

ر دي حاال تتلم وتكون على مكتبي...واللي هيفكر بس لمجرد تفكير يتكلم في اي حاجه تخص الصور دي..ميلومش غير كل الصو

نفسه....والخبر اللي منشور ادامكم ده مبقاش ليل السيوفي ان ماقلبت الدنيا على دماغ صاحبها....اما بقى بخصوص الصور اللي شوفتوها 

 ضب اعمى...دي....قاطعه نوح في اللحظه دي بغ

نوح...لحظه ياليل. بعد اذنك...وكمل بصوت جهوري يرعب يحمل في كل حرف غضب ليس له حدود من اللحظه دي. لو بس حد فكر 

يجيب سيره نور على لسانه او حتى في عقله...يعتبر نفسه ميت....نور...مراتي على سنه هللا ورسوله. ...نور بنت انضف راجل جه 

عم محمد اللي كلكم عارفينه اللي ليه..جمايل على كل واحد فيكم الراجل المحترم اللي مكنش بيسيب فرض اللي  اشتغل في الشركة دي...

كان بيساعد الكل وعمره ما اتأخر عن اي حد احتاجه في خدمه عم محمد اللي عارفينه وعارفين اخالقه اللي يوم ما هيربي اكيد تربيته 

في ايدكم دي..فا أقل واجب كان الزم تردوله الجميل ويوم ماتقع في ايدكم صور زي دي بدل ما هتبقى نظيفه زيه...مش زي الصور اللي 

كنتو تقفو تتكلمو وتتوشوشو بالمنظر ده كنتو قولتو ال وكدبتو عنيكم....انا بحب نور وهي بتحبني والمفروض اننا كنا هنتجوز بس اللي 

ب كتابنا عشان مينفعش تفضل لوحدها وحصصصصل واستنينا لحد ما عم محمد حصل لعم محمد غير كل حاجة وبعد وفاته كان الزم نكت

تعدي فترة على وفاته عشان نعلن جوازنا ادام الكل بس لالسف في كلب بيحاول يبوظ العالقة دي وعمل الصور اللي في ايديكم دي 

الم ده بس ادام الصور وقعت في ايدكم يبقى الزم عشان يشوه سمعة السيوفي اللي عمرها ما هتتشوه ابدا...انا مش مجبر اقولكم كل الك

تعرفو عشان من بعد ما عرفتو لو حد فكر يجيب سيرة مراتي هيحكم على نفسه بالموت فاهميييين .والكلب اللي عمل كده من اللحظه دي 

 اعتبروه ميت...يالااااا كل واحد على مكتبه...

 بتوتر وخوف..طلع ليل وطلعو كلهم وراه...مشيو الموظفين بسرعه وكل واحد فيهم راح على مكتبه 

 ليل.... تعالو ورايا...

 دخل ليل اوضة االجتماعات والكل وراه...

 اعد ليل... على الكرسي...وكلهم اعدو في صمت. الموقف مكنش محتاج كالم...كان التوتر سيد الموقف..

 ليل...مسك موبايله واتصل على المأذون...

 ليل...الووووو

 ايوه يااستاذ ليل.المأذون....

 ليل....القسيمة جهزت..

 المأذون...مش هينفع تبقى جاهزه انهرده.

 ليل...يعني ايه مش هينفع. انا مش قولتلك ادفع اي فلوس وخلصلي كل حاجه.

 المأذون...ياليل باشا مش حكاية فلوس...بس في إجراءات الزم تخلص.

 ليل...اي حاجه بتخلص بالفلوس...

ك طلبت مني ان القسيمة تتسجل بتاريخ قديم وعشان االجراءات دي تخلص بتاخد وقت لالسف عشان القسيمة المأذون...بس حضرت

 تتسجل بتاريخ قديم.

 ليل...اتصرف مفيش وقت

المأذون...طيب اديني وقتي وانا هعمل كل جهدي عشان اخلص كل حاجة انهرده...ولو منفعش انهرده ان شاء هللا بكره بالكتير هتكون 



 مة مع حضرتك.القسي

تكون معايا لو حتى هتخلص بأي مبلغ خلص كل حاجه انهرده ولو محتاج اي مبلغ يكون معاك هبعتهولك  9ليل...بكره الصبح...قبل 

 حاال.

المأذون...متقلقش ياليل باشا انا الوقت بحاول اخلص اهو وان شاء هللا كله هيخلص بس اديني وقتي ولو خلصت هجبها لغابه عندك 

 ..انهرده.

 ليل...تمام مستني منك تليفون.

 المأذون... ربنا كريم...

 ليل..سالم.

 المأذون...مع السالمه...

.......... 

ليل......اللي حصل ده مفيش حرف منه يوصل لنور...الموضوع مبقاش فضيحة في جامعة وشويه صور وصلولنا احنا بس...الموضوع 

 الجرايد...وهتوصل لإلعالم...كبر...بقت فضيحة في الشركة كلها...وفضيحة في 

 جاسر....اظن كده يا ليل خلصت والزم اللعب يبقى على المكشوف...

 ليل....هخلص االول. حوار. الجامعة بكره....

 ادم...بس احنا مينفعش منردش ياليل في اسرع وقت الزم ناخد خطوة عاالقل نبلغ

لعام اعمل محضر في الجريده دي... لكن هروح الوقت اعمل محضر ليل....تبقى بس القسيمة في ايدي وهطلع بيها على النائب ا

 بأيه...المفروض انهم كاتبين الكتاب من فترة يعني القسيمة المفروض تكون جاهزه...مش مجرد قسيمة مؤقته ماشيين بيها...

قالهم فتره متجوزين وطبيعي القسيمة عشق...صح.القسيمة المؤقته دي بتبقى لمده بسيطه عشر ايام اسبوعين بالكتير لكن المفروض انهم ب

 تكون بقت معاهم. مفيش حل غير اننا نستنى المأذون...

ليل...جاسر...عايزك انت وادم...تراجعو الكاميرات من بعد ما مشينا بالليل لحد الصبح... مفيش ثانيه عايزها تعدي من تحت ايدكم غير 

 لما تشوفوها...

 جاسر...تمام..

 ادم...تمام..

 ليفون ليل يرن...ابتدا ت

 ليل...الوووو.

......... 

 ليل....ياريت امته..

....... 

 ليل...طيب انهرده مش هينفع خالص



...... 

 ليل....تمام...بكره قبل المعاد هكون موجود

...... 

 ليل...شكرا لتفهمكم الموضوع..

....... 

 ليل...ال خالص...بالعكس... دي جت في وقتها..

........... 

  في كتير اوي وفي مفجأه كمانليل.....ال

......... 

 ليل...شكرا. جدااا هنكون موجودين ان شاء هللا.

....... 

 ليل . مع السالمه.

....... 

 جاسر.. في ايه

 ليل....ده االعداد بتاع برنامج الحقيقة...طالب يعمل معانا حلقة بخصوص الخبر اللي اتنشر.

 جاسر...طيب وهتعمل ايه

 انا ونوح...ليل...هنروح طبعا 

 جاسر...طب ورفضت لبه انهرده.

 ليل...لنفس السبب اللي مخليني مش عارف اروح اعمل بالغ...القسيمة!!!

 ادم....لالسف. كل حاجه. متوقفة بسبب القسيمة.

 زهره...هي ممكن متطلعش بكره.

 ليل....الزم تطلع بكره بأي شكل..

 هتنفجر...نوح..حاطط ابده على راسه من التعب حاسس ان دماغه 

عشق....طيب انا رأيي... نحاول نهدا وخصوصا ليل ونوح... العصبيه دي مش كويسه في الموقف ده. الزم تكونو اهدا من كده عشان 

تقدرو تفكرو وإال كل حاجه هتبوظ والعصبية هتوتركم اكتر ومش هتقدروا تفكروا خالص وساعتها هتدوا فرصة كبيرة للي عمل كده انه 

 كتر خصوصا اننا مش عارفين هو بيفكر في ايه...يبوظ الدنيا ا

جاسر....صح...عشق بتتكلم صح...احنا عارفين بنتعامل مع مين...لكن منعرفش هو بيفكر ازاي...فالزم نحاول نكون اهدا عشان نعرف 

 نرتب افكارنا..



 ر افكر حاسس اني بتهد خالص..ليل...وهو حاطط ايده على وشه...نهدا ازاي ونفكر زاي انا حاسس ان دماغي واقفه مش قاد

ادم...مينفعش يا ليل...خالص..مينفعش تتهز انت بالذات..اللي احنا فيه ده بدايه. لسه مش عارفين نهايتها امته...وال هتخلص على 

 ايه...يعني مينفعش تسلم من اولها...

 احنا بنستمد قوتنا منك.. جاسر...اهدا كده ياليل...ادم معاه حق. احنا كلنا معاك بس الزم تكون صالب طولك

 في اللحظه دي... بص ليل لعشق...وهي بصتله. واول ما عينها جت في عينه بعدتها بسرعه....

 زهره....انا عندي حاجه عايزه اقولها ينفع...

 ليل... طبعا يازهره قولي..

ة وان شاء هللا هتكون معاك انهرده قبل بكره زهره...يعني المفروض البالغ والحلقة اللي هتتعرض والجامعة متوقفين كلهم على القسيم

ولو بقت معاك هتروح الصبح على النائب العام تعمل بالغ االول ده تقريبا افضل عاالقل عشان بعدها تطلع على الجامعه بالقسيمة 

 وبصورة من المحضر اللي هتعمله ده هيقوي موقفكم في الجامعه جداا.

 ت هعمل العكس...و عليكي انا كنڤليل...صح يا زهره برا

زهره... بعد الجامعة هيبقى فاضل معاد الحلقة ان شاء هللا من بعدها الكل هيخرس خالص وبكده مشكله نور ونوح هتهدا مش هيبقى 

فاضل غير انكم تعرفو مين او تقولو مين...بس انا رأيي اننا منبوظش كل حاجه يعني المفروض انهرده ميضعش واحنا اعدين نفكر 

لنا الزم نقوم نكمل عادي وكأن مفيش حاجه حصلت خصوصا ان الفترة دي في شغل كتير وفي كذا مناقصة لشغل جديد وموقفين شغ

واتفاقات ومواعيد وشغل هيبتدي بعد بكره يعني اللي عمل كده في التوقيت ده بالذات غير الفضيحة هو قاصد يوقع الشركه ويشتت 

ده الشركة هتخسر كتير فا انا رأيي منديهمش الفرصه ونقوم ونكمل ونخلص الشغل تفكيركم عشان الشغل ده كله يتلغي ويبوظ وبك

الواقف. ونركز وكأن مفيش حاجه حاصلة...وبعدين يعني المشكله حصلت والدنيا عرفت يعني مفيش حاجة تقدر توقف اللي حصل يبقى 

 بقى مضايقين ومتعصبين وموقفين حياتنا... احنا نتعامل مع المصيبة دي ببرود اه هي حاجه كبيرة بس حصلت خالص مش هنفضل

 و يازهره انا معاكي جدا..ڤادم...باعجاب... برا

 نوح...وانا كمان مع زهره. اللي عمل كده قاصد يهد الدنيا على دماغنا في الوقت ده بالذات..

ي... وانا كمان معاكي...هنقوم الوقت ليل....بابتسامه بسيطه...كنت فاكرك طيبة يازهره... بس دماغك عجبتني. ويمكن كالمك ده فوقن

كلنا على مكاتبنا. هنشوف شغلنا. وكأن مفيش حاجه حصلت...لحد بالليل لما نعرف المأذون عمل ايه. بس ادم وجاسر زي ما قولتلكم... 

على المكاتب  تشوفو الوقت الكاميرات وتعرفو من بعد ما مشينا ايه اللي حصل مين كان بيتحرك بصورة مش طبيعية مين اللي عدي

 وحط الصور.

 جاسر...متقلقش كله تمام.

 قام الكل على شغله...وكأن مفيش حاجة حصلت...

 ابتدت زهره...شغلها هي ونوح...ادم وجاسر بيراجعو الكاميرات....

 عشق... ابتدت شغلها هي وليل..

 تمارا... بتحضر للميتنج اللي هتروحو هي وجاسر....

........... 

 ..عدى حوالي ساعه.



 خبط...نوح..على ليل...ودخل..

 ليل... خير يانوح..

 نوح...ليل انا هستأذن. ساعه وهرجع..

 ليل... ليه رايح فين

 نوح...مفيش هروح اشوف نور واركبلها المحلول...وهرجع...

 ليل...طيب ما كنا بعتنا ممرضه افضل.

 رعه..نوح...مش هتأخر ياليل...انا ساعه بالكتير هكون هنا هركبه وارجع بس

 ليل... طيب تمام...ادم خلص. هو وجاسر وال ال.

 نوح...لسه

 ليل.. طيب زهره هتعرف تشوف الشغل لوحدها...

 نوح... انا خلصت شغل واديتهولها مسافه ما اروح وارجع هتكون خلصت واكيد ادم هيكون خلص وطلعلها..

 ليل... طيب تمام يانوح..وانت خارج ابعتلي شاهي..

 ش موجوده في المكتب وانا داخل ملمحتهاش...فكرتها عندكنوح...بس شاهي م

 ليل...خالص روح اكيد في الحمام

 نوح... طيب تمام يال سالم.

.............. 

 خرج. نوح راح لنور...وكمل ليل شغله عادي. وعشق كمان كانت مندمجه في الشغل...

............ 

 يال...ڤاما في ال

 خبطت... سهام على الباب...

 ... بضعف... ادخل..نور

 يال..ممكن ادخل.ڤفتحت. سهام الباب... صباح الفل... على القمر اللي منور ال

 نور..بابتسامه... صباح النور.. طبعا ممكن.

 دخلت سهام واعدت جمبها. بعد ما باستها من خدها..القمر عامل ايه انهرده

 نور...بخير ياطنط..احسن..

 ده عشان تبتدي تاكلي بقى زي ما الدكتور قال.سهام...انا جيبالك اللبن الدافي 



 نور...معلش ياطنط مش قادرة

 سهام...ال ازاي بقى هتفضلي كده عالمحلول انتي مش شايفة انتي عامله ازاي

 نور... بس انا مش بحب اللبن واصال مش جعانه...

ين ده اللبن جميل وهيقويكي شويه...وعشان معدتك سهام...حتى لو مش جعانه الزم تغصبي على نفسك عشان متقعيش مننا يانور... وبعد

 تبتدي تشتغل تاني وتاكلي بقى...

 نور... معلش ياطنط سبيني على راحتي بجد مش بحبه...

 سهام...نور... انا عايزه اتكلم معاكي كلمتين...

 نور...اتفضلي..

 سهام...انا مش عايزه اقولك حاجه تضايقك ياحبيبتي.

 ظرف القاسي اللي بتمري بيه..بس عارفه ومقدره جدا ال

 ومش هدافع عن ابني.. وهللا. انا هقف معاكي انتي... بس بردو ابني ميعملش كده نوح ميعملش كده ابدا يانور.

 نزلت...دمعه من عيون نور...بحزن.

ح. ممكن نقول سهام...نوح ممكن يهزر يضحك ممكن يكون لعبي بيخرج مع بنات بيتنطط كتير بس هو راجل انا وابوه ربيناه ص

الشيطان وحش بس نوح ميعملهاش كل ام في الدنيا بتبقى عارفه حدود والدها في الصح والغلط..والغلط قبل الصح كمان...يعني انا 

عارفه ايه اخر والدي في الغلط...وصدقيني يانور مش نوح...ومش بقولك كده عشان تسامحيه او عشان تشيلي من دماغك فكرة ان هو 

ال خالص وصدقيني لو ثبت عكس كالمي ليكي ونوح اللي عملها انا اول واحده هتقف ادامه. وهقف معاكي انتي. وهبقى  اللي عمل كده

 بريئه منه ادام ربنا وادامك ليوم الدين

 وهعرف. الكل ان وصيتي هتكون انه ال يحضر عزا ليا وال غسل وهغضب عليه ليوم اليدين..

 نور...بعد الشر عن حضرتك..

 مش بس كده... نوح هيخرج من حياتنا تماما بعد ما يردلك كرامتك ادام العالم كله...سهام...و

بس صدقيني انا ام وقلب االم عمره ما يكدب ابدا واحساسي بيقول ان مش هو نوح متغير ومتبدل. ده مش نوح اللي ماللي الدنيا حركه 

غلطان بعرف لكن المرادي ال هو مش غلطان صدقيني...وواثقه  وضحك نوح جواه كسره. وحاسس بالظلم. نوح لما بيعمل حاجه وبيكون

 انه هيجبلك حقك...

 نور...بدموع...بس انا تعبانه اوي مش قادرة اتحمل كل ده

خدتها سهام في حضنها...عارفه يانور. وحاسه بيكي ياحبيبتي .. بس عيزاكي تجمدي عشان تقدري تاخدي حقك بايدك حتي لو كان من 

كوني ضعيفة كده. مينفعش الضربه تعلم فيكي وحتى لو علمت مينفعش توطي ابدا. الزم تقفي قوية وصامدة. ورافعه نوح... مينفعش ت

راسك.. الدنيا اللي احنا عايشيين فيها دي مش عايزه الضعيف. عشان محدش يدوس عليكي ومينفعش تحسسي غيرك بضعفك ووجعك 

 فاللي موجوع وبيجو عليه اكتر اجمدي كده بقى وامسحي دموعك دي .. عشان هتقابلي ناس في حياتك مبيالقوش سعادتهم غير

 خرجت.. نور. من حضنها وهي بتمسح دموعها...معاكي حق...

 في اللحظه دي خبط الباب...



 سهام...ايه ده مين...ادخل

 فتح...نوح الباب..

 يبنش عليها...دارت نور وشها بسرعه وحطت طرحتها على شعرها وحاولت تمسح دموعها بسرعه عشان م

 سهام...نوح...جيت امته

 نوح...لسه جاي يا امي.

 سهام...في حاجه وال ايه

 نوح...ال خالص رجعت عشان معاد المحلول

 سهام...اه انا نسيت خالص...طيب تعالي وانا هنزل اشوف الشغاليين عملو ايه في الغدا..

 نوح...طيب يا امي..

 سهام... مش هتشربي اللبن بردو يانور.

 ر...ال ياطنط مش هقدر صدقيني..نو

 سهام... زي ما تحبي مسك نوح الصينيه و خدها من ايده امه

 سبيها يا امي..

 سهام...بصتله وسابتها وخرجت...

 رجع نوح الصينية

 جمبها تاني... وابتدا يطلع العالج من غير وال كلمه...ومش بيجيب عينه عليها عشان متضايقش..

 ها ليه بسرعه وتبعد عينها...نور... بتحاول تسرق نظرات

 علق..نوح المحلول... وقرب ايده من ايدها. عشان يركب المحلول في الكانوال. سحبت نور ايدها منه بخوف. بسرعه.

 نوح.. بصلها.... انا هركبلك المحلول.

 فضلت بصاله نور من غير ما تتكلم رجع تاني مسك ايدها... سكتت نور...

 فيله تخرج قلبها من مكانه..لكن... كانت لمسته ليها ك

ركب... نوح..المحلول وفضل متابع. بس مكنش في حاجه بتنزل..عرف ان الكانوال اتسدت فاطلع سرنجه وسحب من المحلول زي ما 

عشق قالتله...وقرب من ايد نور...وابتدا يفضي السرنجه في الكانوال عشان تتسلك... لكن نور اتألمت جامد...ودموعها نزلت زي 

 طفال..اال

 نوح... بفزع... نور. اسف بجد بس الكانوال اتسدت وعشق قالتلي دي الطريقة الوحيدة اللي تتسلك بيها...

 انا هكمل معلش استحملي بس شويه..ماشي..

 هزت.. نور.دماغها وهي بتمسح دموعها...كان قلبه واجعه عليها وهي بتعيط



 ابتدا يضغط الحقنه تاني...

 ... حاول نوح يخلص بسرعه عشان يخف عنها االلم...واتألمت من تاني نور

 ورجع تاني المحلول...واخيرا ابتدا ينزل بانتظام. واشتغل..

نوح... خالص تمام اشتغل..هيخلص بعد نص ساعه لما يخلص هتقفلي المحلول وتشيليه من الكانوال وتقفليها لو مش هتعرفي ماما 

 هتساعدك.. تمام..

 ها كانت بعيد عنه..سكتت... نور ومردتش وعين

 اتنفس نوح بألم...مسك اللبن وقربه منها

 نور...مش عايزه

 نوح...الزم تشربيه.

 نور...مش عايزه قولتلك

 نوح...نور. بالش عند من فضلك واسمعي الكالم

 نور..انا مبشربش لبن

 نوح...معلش هتشربيه.

 نور...قولت ال

 قتي فاهمه..نوح... ماهو هتشربيه بالذوق او انا هشربهولك بطري

 نور... بصتله بغضب.. وخدته منه..

نوح... انا همشي الوقت راجع الشركة...ياريت لما امشي. متسيبهوش عشان لو عرفت انك مشربتهوش وهللا يانور اول ما هرجع 

 هشربهولك بالعافيه. وبدل الكوبايه هتشربي اتنين...

 نور....بصاله بغضب...

 نوح...عايزه حاجه.

 ايزه منك حاجه...نور...ال مش ع

 نوح...وهو بيتنهد ماشي شكرا...ومشي ناحية الباب...ونور متبعاه بعينها...وقف مره واحده وبصلها بعدت عنيها بسرعه.

 نوح...صحيح. نسيت اقولك... متبقيش تلبسي الطرحه شكلك نسيتي اني بقيت جوزك..

 نور...بصاله بغضب ومش عارفه ترد...

 وصى والدته عليها وراح الشركة...فتح نوح الباب. ونزل... و

......... 

 ليل... يعني الكاميرات مش جايبه شكل اللي عمل كده. وال مالمحه..



 جاسر... بقولك ياليل اللي ادامنا بيحط االظرف... البس كاب... والبس لبس مش لبس موظفين...البس كاچوال مش فورمال .

اليوم..اكيد في حاجه ممكن تعرفنا مين ده...اللي عمل كده من الشركة استحاله يكون من ليل...انا الزم اشوف الكاميرات دي بنفسي اخر 

 برة الشركة هيخرج ويدخل ازاي من غير االمن ما يمنعه...

 ادم... مش عارف.. بس ده اللي ظاهر عموما

 حابب تراجع الكاميرات راجعها يمكن توصل لحاجه...

 .ليل... طيب تمام روحو انتو على شغلكم..

 رجع نوح... وكمل شغل...ومشي اليوم عادي الكل بيشتغل..

 جاسر..وتمارا.. راحو الميتنج...

 ومر حوالي ساعتين رجعو...

 وكملو شغل تاني...

 وابتدو يخلصو شغلهم..

 وخد ليل معاه الميموري بتاع التسجيالت عشان يراجعه براحته في البيت...

  يطمنو علي نور..يالڤوابتدو يجهزو... عشان يروحو مع بعض ال

 عشق... ليل.. انا هخرج اشوف زهره خلصت وال ال

 ليل.. تمام... ياعشق.. وانا جاي وراكي عشان نمشي.

 عشق... تمام...

 وطلعت موبايلها بسرعه�😳😳�خرجت .. عشق...راحت لزهره... ولكن وهي في طريقها لمكتب... زهره... وقفت بصدمة 

 عدى خمس دقايق على وقفتها..

 خيرا راحت على زهره ..وا

 يال...ڤالكل خلص...وخرجو مع بعض من الشركة... في طريقهم لل

 ليل... جاله تليفون.

 ليل...الووو

 المأذون...ايوه ياليل...باشا..

 ليل.... ايه في اخبار.

 المأذون... اه كله تمام...الحمد هلل القسيمة معايا...

 8او  7 ليل.. طيب كويس جدا...هتكون فاضي الصبح علي

 المأذون... اه ان شاء هللا



 ليل.. خالص بكره هخدها منك.

 عشق...بانتباه... ليل

 بصلها وهو بيتكلم

 عشق... هو ده المأذون هي القسيمة جهزت

 ليل... هزلها دماغه

 عشق... انت عايز تاخد القسيمة منه بكره

 ليل.. للمأذون لحظه خليك معايا

 المأذون معاك

 ... ناخدها الصبح على طولليل.... اه يا عشق

 عشق....ال اطلع عليه الوقت ياليل ناخدها منه حاال

 ليل...في ايه ياعشق..

 عشق...مفيش بس اسمع كالمي ممكن.

 بصلها ليل.. باستغراب ورفع الموبايل على ودنه...

 ليل... طيب بقولك ايه... جهزلي القسيمة انا جاي حاال اخدها منك

 ارك...المأذون... خالص في انتظ

 وقفل ليل معاه..

 ليل... لعشق.. في ايه يا عشق..

 عشق...مفيش..بس كده احسن

 ليل... ال في حاجه.

 عشق...صدقني مفيش بس ايه اللي يخلينا نستنى ادام جاهزه ناخدها احسن محدش عارف ممكن يحصل ايه وانا مش مطمنه..

 ليل... ماشي ياستي بس عموما انا مش مصدقك.

 انا بس حاسه بقلق. واتعودت امشي ورا احساسي ومش هتخسر حاجه.عشق...ليه بس. 

 ليل... ماشي. ادينا طالعين عليه اهو.

 عدى ليل على المأذون في المكتب بتاعه خد منه القسيمة واداله فلوسه...

 يال... اعدو البنات مع نور... حاولو يغيرو مودها لكن كانت زي ما هي...ڤورجع على ال

 ..واخيرا... مشيو.



 بعد ما ليل بلغهم ان القسيمة معاه وهيبتدو مشوارهم الصبح.....

 طلع نوح االوضه عشان ينام شويه..

 كانت نور.. صاحيه...

 نوح...دخل من غير كالم... دخل خد شاور وغير هدومه. وخرج اعد على الكنبه...

 نوح... نور... عشق. بلغتك اننا هننزل الصبح للجامعة..

 نور...ايوه.

 ... انا هصحى اعمل مشوار انا وليل بسرعه وبعد كده هاجي اخدك ونروح الجامعه مع بعض..نوح

 مرضيش طبعا يعرفها انهم هيروحو للنائب العام يعملو محضر في الجريدة.

 نور... ماشي...

 نوح.. قام طلع من چاكت البدله بتاعته علبه صغيره قطيفه...

 وراح.. ناحيه نور...اتفضلي.

 ه..نور...ايه د

 نوح...زي ما انتي شايفه.. دبله البسيها في ايدك..

 نور...انا مش هلبس حاجه

 نوح... من فضلك يانور بالش مناهده كتير واسمعي الكالم.

 نور...قولتلك مش هلبس حاجه مش عايزه حاجه منك وال عايزه تربطني بيك اكتر من كده انت مبتفهمش..

 نور بوجع... نوح... بغضب.. مسكها من دراعها....صرخت

تلمي لسانك ده وتتكلمي معايا كويس ومن هنا لحد ما اجبلك حقك... تسمعي كل حرف بقوله انتي عمرك ماجربتي قلبتي يانور. وانا 

 محبش ابدا انك تشوفيها

.وتاني مره مش بس لو فضلتي تتعاملي معايا بالطريقه دي هتشوفيها يانور...ومن هنا لحد ما الحقيقه تبان مش هقبل منك اي إهانه..

 هنبهك يانور تتكلمي معايا كويس مفهوووووم..

 نور... بصاله. برعب من شكله اللي اتحول وعرفت انها زودتها معاه...فضلت بصاله ودموعها متجمعه في عينها بخوف....

 شد. نوح ايدها... ولبسها الدبله وهو متعصب منها... اتألمت نور... وهو بيلبسهولها...

 .. وراح من غير وال كلمه... على الكنبه. ونام..ساب.. ايدها.

 فضلت. نور... تعيط. لحد ما راحت في النوم..

اما نوح.. فا كان. بيتظاهر بالنوم... كان قلبه واجعه عليها من نظرة الخوف منه...لكن متحملش يسمع اهانتها ليه..خصوصا انه معملش 

 حاجه...

.. وفضل باصص عليها من بعيد... هي نايمه زي االطفال...منكمشه على نفسها. بخوف. قام قام نوح... مش قادر. ينام.. ولع سيجاره.



من مكانه... وعلق المحلول وركبوا في ايدها .. فتحت عينها.وغمضتها بسرعه فضل اعد جمبها على الكرسي لحد ما خلص.. قفله وراح 

 نام شويه...

.................. 

 ث....في صباح يوم جديد ملئ باالحدا

 صحي نوح.. وليل... ونزلو مع بعض..

وعملو بالغ في الجريده.... وقدمو صورة القسيمة وعملو محضر تشهير...وطبعا النهم معروفين جدا ابتدا المحضر يتحرك بسرعة 

 البرق...

 معاهم ادميال... ياخدو نور... طلع نوح... ساعدها في النزول وخدها معاه... ونزل ڤخرجو من عنده....راحو على ال

 وقابلهم...جاسر وطلعو مع بعض هما االربعه ومعاهم نوح... بشكلهم اللي كان يرعب....

 وصلوا الجامعة... نزلت معاهم نور... كانت متلجه. وبتترعش.. وافتكرت اللي حصل... والخوف مأثر عليها...نزلو كلهم...

 نوح....نور...ارفعي راسك...مش عايز اشوفك موطيه كده..

 . نور السيوفي متوطيش راسها يانور... دقايق والكل هيقفلك الوقت ومحدش هيقدر يرفع عينه فيكي..يالليل..

 اتحرك..ليل..ووراه ادم وجاسر..

 نوح...يال..

 نور...بخوف. طيب..

...وتحس مدلها نوح ايده...ومن غير تردد او اعتراض... مسكت نور في ايده بسرعه وقبضت على ايده جامد...عشان تطمن نفسها

 باالمان...ضغط نوح على ايدها بقوه عشان يحسسها باالمان اللي هي محتاجاه.... ودخلو مع بعض...

 واتقدم.. نوح بيها ادام... ومشيو بكل ثقه....

 دخلو عشان يقابلو عميد الجامعه ..

 ليل..معاك ليل السيوفي...

 العميد...غني عن التعريف يا افندم..

 وعايز اوقف المهزله اللي حصلت اول امبارح... ليل ....انا جاي انهرده

العميد....توقفها ازاي... ياليل باشا انا خدت قرار الزم اخده مع اي طالب موجود هنا ايآ كان مين هو واظن مينفعش اني ادخل مكتبي 

 وال حضرتك شايف ايه.واالقي ظرف زي ده ونفس الظرف مع الطالب ومخدش قرار حاسم... وإال سمعة الجامعة هتبقى في االرض 

 نوح...جه صوته من بعيد...معاك حق. بس المفروض مهما كان اللي وصلك قبل ما اخد اي قرار... اعرف اذا كان صح او ال...

العميد...اعرف منين.. اللي عرفته ان صور االنسه نور متوزعه وحضرتك معاها مكنش ادامي غير اني اخد القرار ده بسرعه واظن... 

عد اللي حصل في االعالم والصحافه والخبر اللي اتنشر... كان قراري صح...ولو مكنتش عملت كده كانت جامعة القاهرة امبارح. ب

 سمعتها بقت في االرض..

 بصو كلهم لنور..اللي وقفت وهي مزهوله من اللي سمعته...



 نور...اعالم وصحافه ايه...وخبر ايه..هو الخبر وصل لالعالم

 اعدي..نوح...بغضب...نور...

 اعدت...نور...بخوف.

 وكمل...نوح. بغضب...

اه تاخد قرار عشان سمعت الجامعة لكن سمعت طالبه عندكم ال ازاي المفروض ان كرامة اي طالب من كرامة الجامعة اللي انت خايف 

 عليها دي...

 العميد...حضرتك كنت عايزني اعمل ايه وانا شايف الصور بعيني..

الصور تجيب اللي فضحنا بالشكل ده حتى لو كان حقيقي انا كنت جاي طالب انكم ترجعو لنور حقها عشان  نوح...تعرف مين اللي نشر

ترفع راسها وعشان ترجع جامعتها اللي اتفصلت منها لمجرد شخص حقير حب يسوء سمعتها ولالسف جنابك متعبتش نفسك انك تعرف 

اقولك انا خالص مش عايز كل ده وهوديكم في ستين داهيه...وهرفع على  مين اللي عمل كده او تعرف الصور دي حقيقيه وال ال...بس

 الجامعة وعلة جنابك شخصيا قضية تشهير.

 العميد....انت جاي تحاسبني بأمارة ايه..

نوح...وهو رايح على مكتبه.... بغضب... ورزع على المكتب قسيمة جوازه هو ونور.. بامارة دي .. نور مراتي على سنة هللا 

ه...وبامارة ده... ده بالغ للنائب العام في الجريده...الللي نشرت الخبر... وبأمارة ما هطلع بليل في برنامج تلفزيوني هفضح ورسول

 جامعتك اللي خوفت على سمعتها وهفضح الجريده وحق مراتي هيرجع وحق نوح السيوفي هعرف ارجعه..

 ليل... اظن الرساله وصلت يا سياده العميد.

 بيبص عالقسيمة بخوف.... العميد..وهو

 طيب... ممكن حضرتك تأعد وتهدا...بس. كده في لبس في الموضوع...

 نوح... بغضب... ال لبس وال قلع.. خلصت...

 العميد...ليل. باشا... ده مش زنبي واي حد مكاني هيعمل كده.. انا ليا بالصور اللي جاتلي..

 رف الحقيقه..ليل... ال كان الزم عاالقل تعمل تحقيق عاالقل تع

 العميد... طيب بعد اذنك يا نوح باشا اعد واهدا وكل حاجه هتتعمل زي مانت عايز واكتر...بعد اذنك اعد..

 ليل....اعد يانوح..

 جاسر.. نوح اعد معلش..

 العميد... قرار فصل انسه نور هيرتفع حاال..

اظن انت شايف نور حالتها ازاي ووصلت اليه بعد اللي  نوح...واللي حصل في الجامعه واللي حصل من الطالب.. ونظراتهم ليها.

 حصل.

 العميد... هنزل اعتذار رسمي مني انا شخصيا لنور وبكده هردلها حقها...

 نوح... مش بس كده...



 العميد...تحت امرك في اي حاجه تطلبها...

 نوح... اي حد يتجرأ ويرفع عينه في نور او يفكر ينطق بكلمه في حقها. يتفصل..

 عميد...اطمن مع االعتذار اللي هنزله هنزل تنبيه بعدم التعرض. ليها باي شكل من االشكال..تمام كدهال

 ليل ...كده تمام جدا..

 العميد.... وانا بعتذرلك بنفسي يا مدام نور

 نوح...مقاطعا لكالمه....انسه لسه مبقتش مدام... فرحنا هيتعمل بعد ما يعدي وقت كافي على وفاه والدها...

العميد...اسف ليكي يا انسه نور... واسف ليك يانوح باشا وياريت تقدرو موقفي يمكن اكون اتصرفت غلط ومعملتش تحقيق بس بردو 

 قدرو موقفي ومره تانيه بكرر اعتذاري..

مضايقه ان وبعد فتره بسيطه... خرجو. ونور حاسه من جواها بفرحه وحاسه ان جزء كبير من حقها وكرامتها رجعولها...لكن كانت 

 الخبر انتشر وحزنها مكنش مفارقها.....

 روح... نوح. نور... وراحو عالشركه... يخلصو شغل ويحضرو نفسهم للحلقه... والحداث هتقلب الدنيا بحالها في اقوي بارت اللي جااي 

 ليل.....شاهي هاتيلي القهوه بتاعتي..

 شاهي...حاال يامستر ليل...

..... 

 ق الصفقة الجديدة ..ليل...عشق...شوفتي ور

 عشق.........

 ليل...عشق..

 عشق......

 ليل...عششششق.

 عشق...هاااا بتكلمني.

 ليل..بكلمك ايه انتي مش معايا خالص...

 عشق...اسفه سرحت. شوية..كنت بتقول ايه..

 ليل...مالك ياعشق..

 عشق...مفيش.

 ليل..مفيش ايه بس انتي مش شايفة انتي عاملة ازاي..

 ...عنيها عنه..بعدت..عشق

ليل...ال واضح فعال ان مفيش حاجة...قام ليل من على الكرسي بتاعه وراح اعد قدامها على الكرسي قوليلي مالك ومتقوليش مفيش عشان 

 مش هصدقك..



 عشق.....صدقني مش هعرف اتكلم الوقت ياليل. يمكن في حاجة فعال. بس مش هينفع الوقت لما اتأكد االول..

 

  

ه هي حاجة كبيرة اوي كده..وبعدين ليه يعني مش عايزة تقوليلي الوقت وتتأكدي من ايه...عشق بالش تقلقيني انتي شايفة اللي ليل...ياااا

 انا فيه

 

  

 عشق....هو مش انت عندك حاجات كل شويه تقول مش هينفع اقولها الوقت..عادي يعني.

 ليل....تقصدي واحدة بواحدة يعني

مكن االول كنت بضايق منك..انك مش عابز تقول بس لما اتحطيت في نفسه الموقف عرفت ان كان عندك عشق....ال خالص وهللا بس ي

 حق

 ليل...طيب حاجة خاصة بيكي.

 عشق...ال حاجة خاصة بالوضع اللي بنمر بيه كلنا اليومين دول..

 ليل...رفع حواجبه باستغراب...ال انا كده الزم اعرف...ومش هتقومي غير لما تقوليلي..

 عشق...ليل

 ليل....مفيش ليل. الزم اعرف...

 طيب..ممكن اخر اليوم...

 ليل...مفيش اخر اليوم انا شوية وخارج انا ونوح رايحين نصور الحلقة...

 عشق...طيب اديني وقت وقبل ما تمشي هقولك كل حاجه..

 ليل....مكدبتش لما قولت عليكي عنيده ياعشق.

 يها لحد قبل ما تمشي هتأكد من حاجة االول...عشق...مش عند وهللا بس عشان خاطري خل

 خبط...الباب...ودخلت شاهي...

 قربت شاهي..وحطت القهوه..اتفضل يامستر ليل...

 ليل... امبارح كنتي فين ياشاهي.

 شاهي...بارتباك...كنت فين يعني ايه يامستر ليل..

 ليل..مكنتيش على مكتبك ليه.

 شاهي...انا كنت موجوده يامستر ليل



 ... كلمتك مرتين مردتيش وقولت لنوح يناديكي قاللي انك مش بره...وبعد كده اتلخمت في كذا حاجة ومركزتش معاكي..ليل

 شاهي...ابدا يا مستر ليل... بس يمكن كنت في التويلت

 ليل... تمام حاولي متسبيش مكتبك كتير من فضلك.

 حست.. شاهي بارتياح...حاضر حاضر يامستر ليل...

 فا كانت مركزة معاها جداااااما عشق... 

 ليل....اوك روحي انتي ياشاهي..وحضري ورق الصفقة الجديدة بتاعة كمبوند التجمع وهاتيه النسه عشق..

 شاهي...وهي بتبص لعشق...بغل...تمام...

 خرجت...شاهي... وعشق عينها عليها بغموض...وليل مركز معاها ..

 في...ليل..ممكن سؤال.عشق...وهي لسه باصه على طيف شاهي اللي اخت

 ليل...طبعا...

 عشق....هي شاهي بتشتغل معاك من اد ايه...

 ليل....اشمعنى.

 عشق...يعني مجرد سؤال.

 سنين. 3ليل...لو انه مش مجرد سؤال..بس حاضر ياستي...تقريبا من 

 سنين...على كده بقى هي شاطرة في شغلها.. 3عشق....وهي بترفع حواجبها باستغراب...

 

  

 ...هي من ناحية شاطرة فاهي شاطرة..يعني...نشيطة سريعة...ذكية...اينعم في حاجات فيها مش بحبها بس في الشغل هي كويسة..ليل

 عشق....حاجات ايه اللي بتضايقك..

 ليل...ده بردو سؤال عادي..

 ��عشق...لو مش حابب تقول براحتك

 وليه...ليل...ابتسم...على فكره.. انتي مش بس عنيدة انتي كمان فض

. طب انا مش بحب اعرف حاجة مليش فيها بس يعني عادي مجرد كالم بس خالص مش عايزة اعرف...ولسه هتقوم من ��عشق...انا

 عل الكرسي. بغضب زي االطفال..

 ليل...مسكها من ايدها...وابتسم..استني بس خالص اعدي

 ��عشق...ال مش هاعد

 ق متبقيش عيله..ليل....وهو ماسك ايدها...عشان خاطري..خالص ب



 �😧�عشق....كمان عيله

 ليل....ضحك...وابتسم ابتسامه هاديه وجذابه...بس احل عيله..

 عشق...بصت في االرض باحراج... ووشها احمر من الخجل...

 ليل....طب خالص ارفعي وشك ..

دا ذكية سريعة طموحة...بس زيها وكمل عشان ميحرجهاش...بصي ياستي... شاهي من الناس اللي بتشتغل بضمير بجد شغلها كويس ج

 زي بنات كتير بتبقى داخلة وكل هدفها انها توقع المدير بتاعها...حاولت كتير بس طبعا انا مليش في الجو الرخيص بتاعها ده... فا ادتها

 على دماغها وكل فترة لما بحس انها هتخيب برجع افوقها تاني فهمتي. ادي كل الحكاية..

 ��عشق...فهمت

 ��ليل....

 سنين يعني اكيد بتثق فيها..3عشق...يعني... معنى انك سايبها شغالة معاك 

سنين معايا يبقى انا كده بثق فيها بالعكس دي لو حتى  3ليل...بصي ياعشق انا اتعودت مثقش في اي حد بسهولة ومش معنى انها بقلها 

ختبار...بس لو بتتكلمي في العموم فا هي في منطقة االمان لحد سنين ولسه مدتلهاش الثقة الكاملة هتفضل طول الوقت تحت اال10بقالها 

 الوقت بالنسبالي...

 عشق.....تمام....

 ليل...ايه لسه عندك سؤال تاني شاغل بالك حابه تسأليه عن شاهي ..

 ��عشق..هي مش شاغلة بالي اصال

 ليل...بابتسامه واضح واضح..

 عشق...انت بتتريق على فكرة انا بسأل عادي...

 يل...طيب ياستي خالص براحتك...يال نشوف شغلنا بقى قبل ما امشي..ل

 ��عشق...طيب ممكن اخر سؤال

 ليل...اسألي.ياستي.

 عشق....انا هفضل تحت االختبار اد ايه..

 ليل...فضل باصصلها بابتسامه وساكت...وفجأه رفع ضهره من الكرسي وقرب الدام بقى مفيش فاصل كبير بينهم..

 هرها لورا بتلقائية.. من حركته...رجعت عشق.. بض

 ليل....هو مين قال ان انتي في اختبار ياعشق...

 عشق...بارتباك من قربه ونظراته. ونفسه القريب منها..يعني مممش انت بتقول انك مش بتثق في حد بسهوله حتى لو بقاله كتير معاك..

 .ليل...ايوه انا قولت مش بثق في حد بس مقولتش مش بثق في عشق..

 



  

 عشق...اتصدمت من رده... وحست انها اتوترت جامد ومبقتش عارفه ترد...ففضلت انها تهرب...

 

  

انا. انا هروح اشوف الشغل...وقبل ما تقوم كان ليل ماسكها من ايديها االتنين...حست عشق انه حركتها اتشلت واعدت تاني ومنطقتش. 

 ينزل من نفسها...قلبها كان هيخرج من كتر ما بيدق. صدرها بيعلى و

ليل.... عارفه ياعشق...من يوم ما شوفتك اول مره يوم ماجيتي هنا لتمارا وحاج محمد وانا كات عندي احساس انك هتشتغلي معايا 

بالرغم من اني كنت عارف انك بتشتغلي... هتصدقيني لو قولتلك اني كنت عامل حسابي من االول على طبيعه الشغل اللي هتمسكيه 

تصدقيني لو قولتلك اني كنت عامل حسابي ان مكتبك يكون. في نفس مكتبي...هتصدقيني لو قولتلك بعيدا عن اللي حصل لحاج معايا. وه

محمد وبعيدا عن اللي حصلكم في الشقه لوحدكم اني كنت عامل حسابي انك هتأعدي في حاجه ملكي انا...طيب هتصدقيني ياعشق. لو 

مع نور واساعدها عشان دي وصية حاج محمد اني عملت ده عشانك قبل ما اعمله عشان اي حد قولتلك ان بعيدا عن اني حابب افضل 

تاني... يعني وجودكم في الشقه ده كان عشانك انتي...يمكن تكوني فاكرة اني عملت كده عشان نور. لما قولت لنور اول مره بعد وفاة 

ها في البيت ده وطلبت منك تقنعيها... انا كنت عايز موافقتك مش حاج محمد انها تيجي تأعد في الشقه ورفضت وقالت عشان ذكريات

موافقة نور.. طيب هتصدقيني ياعشق يوم ما روحنا عشان تشوفي مهره وتساعديها..كنت في الطريق مقرر اني هسمي الفرسه اللي 

 هتتولد ايآ كان نوعها ايه )عشق(

 تر ماهو يجنن...عشق..بصاله. بزهول عنيها فيها لمعه مخليه لونها يجنن اك

فس ليل...مينفعش بعد ده كله تسأليني اذا كنت واثق فيكي او ال..انتي عارفه يعني ايه ليل السيوفي يخلي حد يشتغل معاه في مكتبه ويديله ن

لتيش الصالحيات اللي ليه في الشركه...انا معملتهاش مع اقرب الناس ليا وعملتها معاكي انتي ياعشق...حتى وجودك في الشقه. مسأ

 نفسك يوم ما دخلتك اول يوم االوضه وانا متعصب منك اشمعنى االوضه دي بالذات...

 حاجات كتير اوي ياعشق وتفاصيل اكتر معرفش اذا كنتي خدتي بالك منها او ال..

 عشق.....بصوت ضعيف...طب ليه ليه كل ده..

ت وقولتلك مش عارف..بس الوقت عشان حاجات كتير اوي ليل...ليه. وسرح....يمكن لو كنتي سألتيني السؤال ده قبل كده كنت ردي

 ياعشق..

 عشق....ايه هي.

ليل...سكت ... دقيقه...ممكن مجاوبش الوقت...اكيد هيجي يوم واعرفك كل حاجة...عشق... في حاجات كتير اوي محتاج اتكلم معاكي 

 فيها...في حاجات عايز اعرفهالك..

 ش هسألك عليها لحد ما تحس انك عايز تتكلم..عشق...وانا هستناك تيجي تقولي عليها وم

 ليل...قريب قريب اوي ياعشق...بس من هنا لحد ما اقولك عايزك تفضلي موجودة معايا.

 عشق...بابتسامه وانا موجودة معاك اهو.

فترة اللي جايه ليل...مش عايزك تزعلي مني الفتره دي ابدا تستحمليني لو اتعصبت صدقيني مببقاش قاصد بس الفترة دي صعبه وال

 اصعب. عايزك تخلي بالك من نفسك ومن تمارا وزهره انا واثق فيكي ياعشق...

 عشق...متقلقش.اكيد هكون اد الثقه دي...



 ليل... ماشي ياستي... بصي بقى عايز اقولك على حاجه مهمه... كمان اسبوع المفروض اني هسافر المانيا..

 عشق...بخوف.تسافر

ان اي شغل بره مصر انا المسؤول عنه...وفي صفقة مهمه جدا في شركة كبيرة جدا في المانيا ليها فروع كتير في  ليل...اه...انتي عارفه

فروع. والمفروض ان الشركة دي كان ادامها كذا شركة تختار منهم 3بالد كتير والمفروض ان الشركة دي هتعمل فروع هنا..حوالي 

 فروض ان انا هروحلهم..االحسن...ووقع اختيارها عليىشركتنا...والم

 عشق....طيب هتأعد اد ايه وبعدين فجأه كده.

ليل...هأعد حوالي اسبوع ومش فجأه وال حاجه بس هما كانو لسه بيختارو ولما موقع علينا االختيار المفروض انهم اتواصلو معايا على 

 االيميل واتحدد معاد عشان اروح ونتفق فهمتي.

 وبعدين هو انتي ليه مضايقه..

 شق...انا مش مضايقه...بس يعني خايفهع

 ليل...خايفه من ايه ياعشق..

 عشق...ليل وجودك بيفرق معانا كتير انا عمري ماخفت في حياتي اد الفترة دي حاسه على طول بقلق..ومتوترة

 فهومليل...عشق... انا قولتلك قبل كده وهقولهالك تاني طول ما انا لسه بتنفس مش عايز حاجة تخليكي خايفه...م

 عشق....بزعل... مفهوم

 ليل....بس في حاجة مقولتلكيش عليها

 عشق....ايه تاني...

 ليل...في خالل االسبوع ده تكوني جهزتي الباسبور بتاعك عشان هتسافري معايا..

 عشق...بابتسامه... بجد...انا هاجي معاك.

 ��ليل...بابتسامه...ورفعة حاجب...الخوف راح فين

 تها بسرعة وباحراج...انا ال بس يعني ازاي هسافر والشغل..عشق....اختفت ابتسام

ليل... الشغل هنروح نخلصه مع بعض واالسبوع اللي هنكون في مسافرين مفيش اي صفقات محتاجين نمضيها معندناش غير بتاعة 

 المانيا...واالسبوع ده معندناش غير بتاعة الكمبوند بتاع التجمع..

 

  

 رحه... تمام. طيب وهينفع نسافر ونسبهم هنا في الظروف دي.عشق... وهي بتاخد نفسها بف

 

  

ليل... متقلقيش كل حاجه هتتحل...البالغ وعملته نور. ورجعت ليها جزء من حقها...وانهرده هروح الحلقة وااليام الجاية هنشوف 



 هيحصل ايه..وان شاء هللا مش هنسافر غير واحنا مظبطين جزء كبير من المشكله دي.

 �🤨🤨� نشوف شغلنا انا ساعه وهتحرك من هناممكن يال

 عشق...ماشي ممكن...

........ 

 اما عند جاسر وتمارا....

جاسر. وهو ماسك ايد تمارا..ان شاء هللا ياحبيبي كل حاجه هتخلص. مش عايز اشوفك قلقانه انا جمبك. وبعدين انتي هتعملي فيها زعالنه 

 عشان تنسيني وال ايه

 ..تمارا... انسيك..ايه

 جاسر....حسابك معايا ياقلبي...انتي نسيتي انك نمتي وسبتيني وال ايه..

 تمارا...بضحك...قلبك اسود اوي..وهلل نمت غصب عني

 جاسر...مش مشكلتي...وهتتحاسبي يعني هتتحاسبي..

 تمارا....بخوف مصطنع... ليه بس كده ده انا بقول عليك طيب...

قرب. ايدها من شفايفه... وباسها....وفي اللحظه دي.وصلت هايدي..واتفتح...الباب..مره جاسر....طب خالص تصدقي صعبتي عليا...و

 واحدة...

 سحبت...تمارا. ايدها بسرعه ورجع جاسر عنها خطوة وبصو على الباب. بصدمه....

 حست..تمارا...بخوف وتوتر

تهم وهي بتتكلم وانا اعده اقول جاسر مش بيسأل عليا هايدي.....هللا هللا هللا ...دي كده احلوت اوي... ومشيت بخطوات بطيئه.ناحي

ليه...مش بيطلب يشوفني ونخرج ليه..مش بيتكلم او حتى يبعت مسدچ ليه. طب مش بيرد عليا ليه وديما يكنسل ليه...حتى المسدچات 

 رتيرته المحترمه..اللي ببعتها بتشوفها وبتتجاهلها ليه...مكنتش اعرف ان البيه في دنيا تانيه خالص وهايص هنا مع سك

 جاسر....هايدييي.خلي بالك من اللي بتقوليه..

 هايدي...ببرود...ال ال ال بالش العصبية دي مش حلوة عشان المود الحلو اللي انت فيه ده ميروحش...فاالول انا كنت

ادي جاسر.. شاب. وحلو شاكه...بس كدبت نفسي قولت استحاله...يمكن عارفه عنك كل حاجه كنت بتعملها من ورايا كنت بقول ع

وعارفه انك ليك في سكه البنات كنت بقول عادي بكره لما نتجوز هتتغير مكنتش بحب اخنقك...وكملت وهي بتبص لتمارا من فوق لتحت 

 بس صراحه عمري ما تخيلت ان ذوقك يبقى بيئه وواطي اوي كده...

 جاسر....هايدي قولتلك خلي بالك من كالمك.

عليكي عشان هحترم المكان اللي احنا فيه. يمكن لو كنا بره المكان ده كنت عرفت ارد عليكي بطريقتي اللي تمارا....انا مش هرد 

 بيتهيألي مش هتحبيها خالص..

هايدي...وهي بتضحك ضحكه عاليه...عشان ايه...سمعيني كده تاني...محترمه المكان..طب ده بأمارة ايه بأمارة المنظر اللي شوفته..وال 

 فهميني... بأمارة ايه

 ايه سكتي ليه ماتتكلمي...عشان انا عندي حق. وال عشان انتي رخيصه...



 تمارا.....بغضب كلمه كمان وقسما بآيات هللا ال هخلي الدكتور اللي هيكشف عليكي يحتار في سبب موتك...

 هايدي...انتي بتهدديني انا ياماما مش عارفه انتي بتتكلمي مع مين وال ايه...

................ 

في اللحظه...دي ادم كان معدي من ادام مكتب جاسر. وسمع صوت عالي دخل مكنتش تمارا في مكتبها والصوت باين عالي. اوي وفهم 

 من الكالم ان دي هايدي وان في مصيبه هتحصل...خرج بسرعه... راح لليل. عشان يلحق يوقف المهزله دي قبل ما تحصل...

 خبط...ادام..على الباب. وفتح.

 ليل...خير يا ادم.

 ادم....ليل...في حاجه بتحصل في مكتب جاسر.

 ليل..بقلق...حاجه ايه..

 عشق...تمارا فيها حاجه..

 ادم...هايدي جت وتقريبا في مشكله وصوتهم عالي.

 ليل...يادي هايدي وزفت مش هخلص من الصداع ده بقى يارب...

 وقام ليل...وخرج مع ادم. ووراهم عشق...

............ 

 زهره.....نوح...هو في صوت عالي وال انا بيتهيألي..

 نوح...وهو سرحان...صوت ايه مخدتش بالي..

 زهره...معرفش بس حاسه ان في صوت حد بيتخانق..

 نوح....مش عارف. استني اشوف..

 ناحية مكتب جاسر... خرج..نوح. ووراه زهره...وقفو على الباب كان الصوت بيعلى اكتر...ولمحو ليل وادم..وعشق. بيمشو بسرعه

 نوح...هو في ايه..

 زهره...معرفش مش بقولك في مشكله...ال تكون تمارا وجاسر في مشكله بينهم..

 نوح....تعالي بسرعه...

 جاسر....هايدي...انتي زودتيها اوي...وانا سكت على طريقتك دي كتير بس خالص جبت اخري..

 خرك..انت مش شايف انك غلطان وال ايه يامحترمهايدي....بصوت مرتفع...اخرك ؟؟؟انت اللي جبت ا

 جاسر.....بعصبيه... بقولك ايه.. متعليش صوتك انتي نسيتي نفسك وال ايه.....

هايدي....انا مبعليش صوتي بس كمان مفيش واحد بيسيب خطيبته بااليام ميعرفش عنها حاجه. ويفضل رايح جاي ورا حتت بت 

اسأل عنك خصوصا بعد االخبار اللي اتنشرت عن نوح قولت اقف معاك وقولت يمكن ده السبب  متسواش...انا قلقت عليك وقولت الزم

اللي مخليك مشغول عني مكنتش اعرف ان البيه مقضيها طب بزمتك متكسفتش من نفسك. تسيب هايدي الحديدي اللي الكل بيجري وراها 



 وتجري... ورا حتت عيله زباله..تربية مالجئ...

 ييييهايديييييييييييي

 حست. هايدي بنهايتها لما سمعت الصوت. بس تظاهرت بالقوة...

 ليل....ايه اللي بيحصل هنا...وايه العك اللي انا سامعه ده

قرب...جاسر. بغضب... منها. ومسك دراعها بقسوة...صرخت هايدي بألم....انا طول الوقت بحاول اتغاضى عن طريقتك الزباله 

 هاش اي معنىواسلوبك الزفت وعجرفتك اللي مل

 بس لحد هنا. وخالص انا طول الفتره دي مستحملك بس لحد تمارا... وخط احمر ياهايدي مفهووم...

 ليل...جاااسر...

 هايدي...انت بتعمل معايا انا كده عشان دي...

 ليل....انا قولت ايه اللي بيحصل هنا..

سايب خطيبته ال يعرف عنها حاجه وال بيكلمها. وال حتى بيرد عليها...  هايدي...انا اقولك يا ليل باشا... البيه المحترم ابن عمك...اللي

 داير يتسرمح مع تمارا هانم بنت الحسب والنسب...تربية المالجئ. ودخلت عليه لقيته بيبوسها عرفت فيه ايه...

 ��الكل...بصدمه

ترمه المكان اللي انا فيه ومحترمه وظيفتي ومحافظه قربت منها تمارا بغضب...انتي زباله وكدابه وانا لحد من ثانيه واحده بس كنت مح

عليها لكن لحد هنا وطز بالوظيفه والشغل وكل حاجه...وزي ما جاسر قالها من شويه...تمارا..خط احمر...ويمكن انا اه تربية مالجئ 

جئ دي. متستنضفش واحده زيك مش هتكسف وال عمرها هتكون نقطه سوده في حياتي عارفه ليه عشان انا واثقه في نفسي. وتربية المال

لل. وضربتها قلم وسط زهول الكل...والقلم اللي علم على وشك ده هيفكرك ديما ان تمارا خط احمر...ومش ڤتربية مامي وبابي وتربية 

 تمارا اللي بوستها بتعلم على الوش ياهايدي هانم يامحترمه....

لته ده ليل ليه حق يطردني بس اسفه ياليل انا كمان كان حقي ارد على الواطيه انا ماشيه وسايبه الشركة كلها عشان صراحه بعد اللي عم

 دي..بعد اذنكم...

 ليل...استني ياتمارا...هنا

 جاسر....تمارا...انتي مش هتمشي من هنا...

اعرف عملولكم ايه شويه  هايدي.... نعم...انت ازاي تسمحلها تعمل اللي عملته ده...وكمان بتقولها استني وانت ياليل باشا... انا نفسي

 الزباله تربية الشوارع والمالجئ دول..

 قرب... جاسر... بكل غضب.. ومسكها من رقبتها..انتي واضح. انك بتجري على نهايتك...

 مسك ليل وادم بسرعه جاسر...

 ولف ليل. لهايدي...مسكها من ايديها...

فاضيلك..وحسابك لسه مجاش معاده معايا.. اوعدك انه قرب...  ...وكمل بصوت واطي يرعب ونظرات تخوف حظك يا هايدي اني مش

ومن هنا لحد ما حسابك ده يجي. لو شوفت وشك او لمحته في اي مكان صدقيني هتموتي في مكانك قبل ما تعرفي رد فعلي...ونطر ايدها 

 من ايده...



 هايدي....بتحاول تبان قويه بعد رعبها من ليل...

تو مش شايفين كأنكم اتعميتو ومش شايفين اللي وصلتوله لحد الوقت.انتو مش شايفين انتو كنتو فين وبقيتو من يوم ما دخلو حياتكم وان

 فين... وال ايه... ماشاء هللا عيلة السيوفي اللي كان الكل بيعملها الف حساب الوقت سيرتها بقت على كل لسان. عيلة السيوفي اللي مكنش

فيها تربية المالجئ وبنت الموظف الغلبان اللي اخوك خلى معاها سيره العيلة اللي انت فرحان بيها بيدخل اي حد فيها الوقت بقى بيدخل 

 دي في االرض...

 وفجأة.. وقع على وشها قلم من قوته كانت هتقع في االرض... لوال مسكت في المكتب... ومناخيرها نزلت دم.

اتي. لو جت على لسان كلبه زيك لهولع فيكي انتي واهلك كلهم...نور...اللي نوح...ورحمة ابويا اللي اول مره احلف بيه...سيرة نور مر

هجيب حقها قريب فهماني ياهايدي. لحد نور... وتقفي عشان انتي متعرفيش قلبتي...ولو خايفه على عمرك واللي باقي من كرامتك تخفي 

 حاااااال من ادامي..

 مانا اللي هجيلك عشان اشوف وشك قريب .. ليل...اظن كده كفايه...ملمحش وش اهلك ده تاني..لحد

 هايدي...انصدمت على اللي حصل فيها...

 جاسر...هايدي...

 وقفت هايدي...وهي بصاله بغضب وحقد...قلع دبلته. وحطها في ايدها...

ت معايا لحد جاسر...دي كانت اخر حاجه بتربطني بيكي...هي جت متأخره... لالسف ويمكن ميكنش ده بردو كان وقتها. بس هي قفل

هنا....وقبل ما تمشي... من اللحظه دي... لو فكرتي بس تحتكي بيا او بأي حد يخصني مش هسمي عليكي وال هعمل حساب الي حاجه 

 كانت ما بينا...يال من هنا...

 يزعل... هايدي....وديني ما هسكت عاللي حصل ده..انا هندمكم وهحسركم كلكم وهدفعكم تمن اللي حصل فيا ده بس محدش يبقى

 راح..ليل ادامها اعد عالكرسي وحط رجل على رجل....وابتسم...

ليل...هايدي....اعلى ما فخيلك اركبيه.. انا هاعد واتفرج عاللي ناويه تعمليه وهديكي فرصتك كمان...بس متبقيش تزعلي لما اخد 

 فرصتي...

 خرجت...هايدي...بغضب...من المكتب ومن الشركة كلها

 ت بخنقه...وبيفتح القميص...ڤوهو بيقلع الكرا اعد جاسر عالكنبه

 ليل......خالص في ايه اهدى كده محصلش حاجة...مش عملت اللي يريحك..اهدى بقى

جاسر..بغضب...ال ياليل معملتش اللي يريحني اللي حصل ده المفروض كان حصل من فتره بس انت اللي كنت مأعدني معاها. وانت 

 نت بتضغط عليا استنى ..عارف اني مش عايز..انت اللي ك

 ليل...خالص ياجاسر خلصت...ماانت في االخر بوظت الدنيا قبل المعاد بردو يعني عملت اللي يريحك..نهدى بقى...

 ادم....انا مش مطمن للي حصل ده خالص..

 لمكشوف...ليل...وال انا...بس الجدع فيهم اللي يظهر بقى خالص من بعد حلقة انهرده اللي هتتعمل اللعب هيبقى عا

 جاسر....اسف يانوح عاللي حصل..

 نوح....وانت ذنبك ايه ياجاسر.



 جاسر...ذنبي اني مقتلتهاش قبل ما تقول اللي قالته ده

 ليل...اطمن ياجاسر... اللي هيحصل معاهم الفتره الجايه اوسخ من القتل...

 جاسر...اسف يابنات.. بجد. لو في كالم اتقال وضايقكم...

 وح قالك يا جاسر... انت ملكش ذنب مفيش حاجه...زهره...زي ما ن

تمارا...انا اسفه ياليل..عاللي حصل... انا مكنتش احب يحصل كده ومقصدش خالص اني اقلل من المكان اللي انا فيه وال اقصد اني 

 محترمهوش بس انا مش هكمل بعد اللي حصل ده عشان

 نا مش زعالن. وكنت هزعل منك لو مكنتيش عملتي كده ....ليل...مقاطع كالمها متتأسفيش ياتمارا...وعلى فكره ا

 تمارا...يعني مش مضايق مني..

 ليل...وهللا انا مش مضايق...وال هسمحلك انك تمشي اصال وبعدين لو مديرك المباشر عايز كده انتو حرين وابتسم وال ايه ياجاسر..

 جاسر...سيبك منها دي مجنونه...مشي ايه اللي عايزه تمشيه

 را...انا مجنونه...تما

 جاسر....اه مجنونه...بس. بحبك .

 �😳😳😳😳😳😳😳�تمارا

 جاسر....وهللا العظيم بحبك..

 انهارات تمارا حرفيا... وكانت نفسها االرض تتشق وتبلعها. من احراجها من اعتراف جاسر ادام الكل انه بيحبها...ومن جنانه وجرأته...

 يفليل...اهو قالك. ياستي اهو انا شا

 ابتسم..ادم ونوح وليل لجاسر... عشان عارفين انه كان نفسه يخلص من هايدي... وعشان عارفين انه بيحب تمارا

 وابتسمت عشق وزهره بفرحه عشان تمارا....

 اما تمارا فاكان حالها ال تحسد عليه ...

 ليل...انا بقول نخرج بقى احسن. قبل ما تمارا. يغَم عليها..

 يل..ومشاكسته لتمارا...ضحك...الكل...على ل

 ليل...نوح...حضر نفسك احنا الزم نتحرك الوقت...

 جاسر...واحنا كمان المفروض عندنا ميتنج

 عشق...جاسر...معلش قبل ما تمشي ممكن سؤال..

 جاسر....طبعا ياعشق...

 عشق....انت حكيت مع هايدي. علينا

 جاسر...عليكو ازاي مش فاهم.



 عشق...يعني عن ظروفنا..

 ر....تقصديجاس

 عشق...ايوه ياجاسر.....

 جاسر...ال طبعا انا اصال بقالي فتره كبيره ال بخرج معاها وال في حاجه بتجمعني بيها غير قلبل جدا..

 عشق...امال هي ازاي عرفت اننا متربيين في ملجأ..

 ليل...ايوه صح... انا محطتش في بالي..بس.كنت هسألك

 جاسر...وهللا ما حصل..

 بقولكم انا قلبي مش مطمن..ادم...مش 

ده معناه ان جزء كبير من اللفز اللي احنا منعرفهوش اتحل وان هايدي ليها عالقه باللي بيحصل الفتره دي... ومعنى انها عرفت يعني 

 دورت ورانا ومعنى انها تدور يبقى اكيد ناويه على حاجه مش حلوه.

 محدش هيرحمها من ايدي... ليل....لو بنت ابوها تقرب من واحده فيكم.. وساعتها

 ادم...طيب بقول ايه اخلصو بقى انتوا كده عشان تلحقو الحلقة...

 ليل...عشق... انتي وزهره فاضلكم كتير

 زهره...اه انا لسه ادامي شويه مع ادم.

 عشق...وانا لسه ورايا شغل بردو.

 لصتو قبل كده تروحو مع السواق.ليل... تمام انا هخلص واكلمكم... لو لسه هنا هعدي عليكم واروحكم اذا خ

 عشق...تمام..

 ليل...يال يانوح...

خرج... ليل مع نوح... من الشركة كلها... راحو عشان يصورو...وبعدهم مشي جاسر... عالميتنج...وتمارا اللي مبتنطقش من 

 ساعتها....جاسر. كاتم ضحكه على منظرها...

 ��زهره...وادم راحو على شغلهم ودخلت عشق المكتب

....... 

 وصل ليل... ونوح القناه... وابتدو يجهزو للحلقة..

 واخيرا....دخلو االستدويو..

 المذيع...جاهزين

 ليل...تمام...

 المخرج...



 ...هواااا1..2..3

 المذيع...اهال بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحقيقه..

 كذا حلقه وكنا مقررين نطلع بحلقة منهم انهرده... والحقيقة..طول االسبوع..الي فات ده. حصلت احداث كتير اوي وصورنا

لكن...اليومين اللي فاتو دول انتشر خبر تقريبا وفي خالل يومين بقى تريند في مصر... وطبعا كان الزم نعرف ايه صحة الخبر ده. 

 خصوصا ان الخبر يخص... فرد من عائة السيوفي...

 معانا ومعاكم...عائله السيوفي...

 استاذ ليل..برحب..بحضرتك 

 ليل....اهال بحضرتك..

 برحب..بحضرتك. استاذ نوح

 نوح...اهال بيك.

المذيع...استاذ ليل... حضرتك يمكن تكون مرات قليله اوي اللي ظهرت فيها عالميديا .بس المرادي كان الزم تظهر ولما االعداد طلب 

 من حضرتك مترددتش لحظه انك ترفض.

ن ناس كتير تعرفني بس بردو ممكن يكون في حد ميعرفنيش....احب اعرفكم بنفسي...ليل السيوفي... ليل....اوال.. في البدايه... يمك

 صاحب مجموعة السيوفي للحديد والصلب في مصر والشرق االوسط...

 وده...نوح..اخويا الصغير...اللي اسمه بقى تريند اليومين دول..

مج وال ليا عالقه بالمديا انا ممكن اكون مصنف من المشاهير. بس انا مليش ردآ بقى علي سؤالك...انا حقيقي مبحبش اظهر في اي برا

عالقة بحياة المشاهير اوي يمكن ظروف شغلي واني رجل اعمال معروف وشركاتي ليها اسمها. ده خلى ليا شهره بس. حياة المشاهير 

ي اطلع...ويمكن لو مكنتوش كلمتوني كنت انا اللي خدت مش واخده حيز في حياتي...طبعا لما االعداد كلمني حقيقي انا مترددتش لحظه ان

 الخطوة دي الن انا ليا حق رد..وكان الزم اطلع...

 المذيع...طيب الخبر اللي طلع ده في ناس كتير كدبته وناس اكتر صدقته وانتشر الخبر بسرعة البرق...السؤال بقى الحقيقة فين...

 ف المشاهدين بيا...نوح....الحقيقة عندي...وفي البدايه احب اعر

 انا نوح السيوفي اللي زي ماقال ليل اسمه بقى تريند في مصر...هو ومراته..

 المذيع..باستغراب...مراته...

نوح...ايوه.. مراتي...فالبدايه ..انا اللي هقوله ده ميخصش اي حد يخصني انا وبس لكن لما سمعتي وسمعة مراتي يتشهر بيها. واسامينا 

ه يبقى مينفعش نسكت...اوال كده... طلع ورق... دي صوره من بالغ للنائب العام فالجريدة اللي نشرت الخبر تكون تريند لفضيح

 ......ورفعت عليهم قضية تشهير...وهكسبها وهقفلهم الجريدة. ومش هقبل باقل من كده...

 واكيد الكل شاف الصور دي...ثانيا... ده عقد جواز من نور. مراتي.. اللي اتشهر بيها واتعملها صور..وهي معايا. 

 المذيع....التاريخ... من فتره ازاي يحصل كده من كام بوم..

نوح...اوال انا بحب نور من واحنا اطفال يعني حب طفوله زي ما بيقولو... والمفروض اننا كنا هنتجوز بس من فتره اتوفى والد نور 

ام الشركة...طبعا نور.. اهلها من زمان بعيد عنهم. ووالدتها متوفيه حاج محمد من احسن وانضف موظفين الشركة...اتخبط بعربيه اد



وبعد وفاه والدها كان صعب انها تاعد لوحدها خصوصا انها في مكان يعني شعبي فا انا مكنتش حابب تفضل لوحدها فكان الحل اننا 

زنا ونعمل فرح زي اي اتنين بيتجوزو.....وفعال يال. ونستنى يعدي وقت ونعلن جواڤنكتب الكتاب...عشان تقدر تيجي تعيش معانا في ال

 حصل كده...

بس طبعا الفتره اللي فاتت احنا كا افراد شركة وكا شركة معروفه بنواجه مشاكل وحاجات بتحصل غريبه واتفاقات وناس بتحاول تدمر 

 صار مكنش يعرف ان نور تبقى مراتي..كيان السيوفي... طبعا نور مكانتش مقصودة واللي عمل كده لعب في عداد عمره كله النه باخت

 المذيع...يعني حضرتك تقصد ان انتو اللي مقصودين..

 نوح..ايوه. احنا المقصودين..

 المذيع...طيب استاذ ليل... اكيد كل حد ليه اعداء بس مش ديما نعرف اعدائنا...

س اللي بتحاول توقعنا في بعض. وبتحاول تهد كيان ليل...بس احنا نعرفهم... وحسابهم قرب... انا بس.. عايز اقول... كلمتين للنا

السيوفي اللي هيفضل ديما فوق... انا ممكن من فترة بسيطه مكنتش عارف انا بتعامل مع مين... لكن انا الوقت عرفت. وصدقوني التمن 

 هتدفعوه غالي اوي.. وحقي وحق اخويا ومراته هيرجع. وقريب اوي ..

 ر... ان حصل انها اتفصلت من الجامعة...المذيع... طيب بخصوص االنسه نو

 ليل...فعال نور..اتفاجأت بنفس الصور في الجامعة واتفاجأت بخبر فصلها من الجامعة...

بس نور.. رجعت وهي الوقت في جامعتها عادي جدا.. والعميد بنفسه اعتذرلها. ونزل اعتذار في الجامعة كلها ليها ..هو يمكن اتسرع 

 ا يحقق في الموضوع.. لكن هنرجع ونقول معذور ولما عرف موضوع الجواز اتفهم االمر وخلص الموضوع...النه فصلها من غير م

 المذيع... طيب في ناس بتقول ان الصور دي اتلقطت من استاذ نوح...وانه لعب بعقلها وصورها...ردك ايه ..

 ليل...ال سبني بقى انا ارد عليك..

 ...دي صورة نوح فعال وصورة نور..اوال... انا هقولك على مفاجأه بسيطه

 المذيع...بصدمه...نعم امال حضرتك ازاي بتقول ان دي لعبه...

 ليل...خليني اكمل اليوم اللي حصل فيه كده..

 نوح...كان رايح. ياخد نور...من جامعتها... كانت بتجيب ورق.. نوح كان ادامه حوالي ربع ساعه ويوصل...

.اتصل بيها كتير مردتش وفاالخر جاله الرد من بنت بتقوله ان نور تعبت وهي ساعدتها وخدتها بيتها عدى الوقت... ووصل ملقاش نور..

 ترتاح ومعاها مامتها... نوح مكدبش خبر وجري عالعنوان اللي البنت قالت عليه...

دخل بسرعه من غير ما  فضل يخبط مكنش في حد. واتفاجئ ان الباب مفتوح اتصل عالموبايل سمع صوت موبايل نور من بعيد طبعا

يدي خوانه وال يشوف مين فالبيت وال مفيش..وقبل ما يفتح باب االوضه اللي جاي منه صوت الموبايل كان حد حط منديل على وشه 

لبت وخدره...اللي حصل مع نور... انها شافت بنت تعبانه... ودايخه قالتلها انها مريضه سكر وان معاها حقنه فالعربيه. والزم تاخدها وط

من نور تساعدها لحد العربيه... وحصل ودورت نور على الحقنه وفجأه البنت قالتلها نوح مستنيكي فالشقه سألتها تعرفي نوح منين. وقبل 

 ما تكمل كالمها كانت خدرتها...

 وكان المقصود انها توقع نور في نوح....

 وطبعا لما فاقو اتصدمو هما االتنين...مش دي القضية...

 ى انا الذكي اللي صورهم غلط غلطة عمره ..القضية بق



 والفوتوشوب اللي عمله ميسواش جنيه...

 اوال ظاهر انهم مفتحين وبيضحكو والدنيا تمام معاهم...مش جايبهم انهم متخدرين طبعا... بس بردو مش دي القضية...

درة قادر عينه بني ... ونور عنيها بني .. بقت بقدرة الغبي اللي عمل الفوتوشوب.. لو نركز في لون العين.. نوح عينه... خضرا طالع بق

 قادر واخده نفس عيون نوح...ونوح ادامكم تقدرو تعرفو انه حتى مخدش باله من لون العين....

 المذيع...بزهول...فعال..

قيقي... ابتسم ليل...بضحكه...نهايتكم قربت.. وهقدم الصور دي كمان واظن في ناس متخصصه تقدر تعرف ان ده فوتوشوب وال ح

 ليل... اغبيه ...

المذيع... كان الزم حضراتكم تكونو موجودين وحقيقي مينفعش نظلم من غير ما نعرف... انا مبسوط جدا انكم كنتو مشرفيني وان شاء 

 هللا الحق هيرجع وهتاخدو حقكم.

 ليل... انا جزء كبير من حق اخويا ومراته خدتو الوقت بظهورنا وبدليل قوي. ...

 ب...اقول في النهايه... ال عزاء لالغبياء...واح

 المذيع... بابتسامه....اشوفكم على خير في حلقه جديده مع إظهار حقيقة جديدة

 المذيع...شكرا لتلبية الدعوة ليل باشا ونوح باشا..

 حقي نوح...انا اللي بشكرك انك ادتني فرصة اني اطلع اتكلم..وارجع جزء حتى لو بسيط مؤقتا لغاية ما اخد

 ليل...شكرا ليك..بجد..

 المذيع...ان شاء هللا هتاخدو حقكم قريب..

 ليل...ان شاء هللا شكرا ليك كمان مرة ...

................. 

 خرج نوح وليل بكل ثقه..

 اما نوح... فاكان حاسس براحه ان حقه وحق نور بيرجع...

 ليل...انا رايح عالشركة هتيجي معايا...

 م عشان الشغل اللي فوق دماغه ده.نوح...ايوه هشوف اد

 ليل...لو عايز تروح عشان نور روح..ال هخلص اللي ورايا واروح.

 ليل...تمام زي ما تحب..ركبو عربياتهم وراحو عالشركة...

................ 

 هي ساكته...خرج جاسر من الفندق اللي كان فيه الميتنج بعد ما خلص...ركب العربيه هو وتمارا....ولسه تمارا زي ما 

 دور جاسر العربيه وطلع....

 ��جاسر...بابتسامه...هتفضلي ساكته كده



 �😡😡�تمارا...

 جاسر...ياساتر ايه الوش ده...

 تمارا...بقولك ايه انا مش عايزة اتكلم معاك اسكت.

 كرهكجاسر...وهو بيضحك ليه بس ياحبيبي انا عملت ايه لكل ده..انا قولتلك بحبك امال لو كنت قولتلك ب

 كنتي عملتي ايه..

 تمارا..جاسر انت بتهرج صح..

 جاسر...امال اعمل ايه طيب. انا مش عارف انتي مالك بس..

 تمارا...ماللي ايه..بس ياجاسر...انت مش مستوعب الموقف اللي حطتني فيه احط عيني في عينهم تاني ازاي...

 وقف. جاسر..العربيه...

 تمارا...وقفت ليه..

 ف حل مع بعض ونعرف ازاي هتحطي عينك في عينهم...جاسر...عشان نشو

 تمارا...انت بردو مصمم تهزر صح..

جاسر...بضحك...وانتي مصممه تكبري الموضوع انا مش فاهم ايه اللي مضايقك يعني الفترة اللي فاتت انا بالنسبالك كنت اناني ووحش 

ت بقضيها معاكي مش ده كالمك..وانهرده لما رميت الدبله لهايدي وفرحان باللي انا فيه وبتسلى بيكي ومبسوط اني خاطب وفنفس الوق

وكنت هقتلها عشان بس فكرت انها تضايقك ولما قولت بحبك مضايقة ومتنرفزة وتقولي هحط عيني في عينهم ازاي...انتي بقى ست 

 العاقلين وانا مجنون قوليلي بقى انتي عايزة ايه. وايه الي يرضيكي وانا هنفذه....

.على فكره انا مقولتش اني مضايقة...انا بس يعني حاسه اني محرجه من ليل وادم ونوح...سيبك من عشق وزهره اه انا محرجه تمارا..

 منهم بس عادي

 

 جاسر...... وليه محرجه بس ياحبيبي المفروض تكوني مبسوطه...انا اعترفت بحبي ليكي ادامهم....عايزة ايه تاني..

 

  

 حاسه اني هفضل مرتبكه ومتوترة بسببك. تمارا...مش عايزة بس بردو

 جاسر...بت انتي

انتي ناويه تجنني امي....بحب مجنونه...وبعدين هو القمر ده وش احراج طب انا كنت مشفق على هايدي منك ده انتي كنتي هتاكليها وال 

 القلم اللي ضربتيهولها ده لوحده مينفعش بعديه تقولي انك محرجه...

 انه عليك...وهللا لوال اننا في الشركة كنت مسكتها قتلتها...تمارا...ال وهللا صعب

 جاسر...شريرة اوي.



 تمارا...خاف مني بقى..

 جاسر...بحبك

 تمارا...بابتسامه وانا كمان..

 جاسر..طيب اطلع وال لسه مش عارفه تحطي عينك في عينهم أزاي

 ضربته تمارا على كتفه براحه....اطلع يارخم...

 بتسم وماسك ايد تمارا في ايده......طلع جاسر وهو م

.................... .................... 

 عشق....الووو.

 زهره...ايوه ياعشق..

 عشق...زهره...بقولك ايه...عيزاكي في حاجة

 زهره...حاضر هجيلك.

 عشق...ال ال خليكي انا بس عايزاكي تساعديني في حاجة ضروري..

 زهره...حاجة ايه قولي...

صي انا عيزاكي تحاولي...تبعدي شاهي عن مكتبها بأي طريقة مش عارفه هتعمليها ازاي بس حاولي وبطريقة متخليهاش تشك عشق...ب

 انك بتحاولي تبعديها عن المكتب

 زهره...تمام سبيها عليا دي...بس قوليلي في ايه.

 ما هي تحس.. عشق...هفهمك بس مش الوقت اخلصي مفيش وقت واول ما تعملي كده اديني رنه من غير

 زهره...طيب تمام اقفلي يال...

 عشق...تمام بس بقولك ايه حاولي تأخريها شويه..

 زهره...المهم بس تيجي معايا دي رخمه ومبتطقش حد فينا.

 عشق...حاولي عشان خاطري يازهره.

 زهره...ربنا يسهل يال سالم..

 عشق...سالم

............. 

 الدم زهره...قامت من على مكتبها....راحت

 زهره....ادم...ممكن اروح اشوف عشق عايزة ايه..

 ادم....في حاج وال ايه..



 زهره...ال هي بس.. قالتلي لو فاضيه تعالي عشان محتاجاني..فلو انت مش محتاجني. يعني ممكن اروح اشوفها.

 ادم...بأبتسامه انا مستغناش.. بس روحي ياستي اصال احنا خالص المفروض بنخلص...

 بابتسامه...تمام..مش هتأخر..تمارا...

 ادم...تمام.. لو في حاجة عرفيني.

 زهره...حاضر .

................ 

 خرجت...زهره من مكتب ادم...راحت لشاهي...وبتدعي تعرف تمشيها من المكتب...

 وصلت زهره...ادام مكتب شاهي....

 زهره...مساء الخير يا انسه شاهي..

 لخير في حاجه يا انسه زهره...شاهي.... ببرود وتجاهل...مساء ا

 زهره....ايوة في بصراحة محتاجاكي تساعديني في حاجة وبصراحة كمان مفيش حد غيرك هيقدر يساعدني فيها..

 

  

 شاهي.. سابت الورق اللي في اديها وبصتلها... حاجة ايه...

 

  

ش غير انها تقول كالم في حقها خصوصا ان شاهي زهره...مرتبكة واصال مش محضرة اي كالم في دماغها وال عارفة تقول ايه ملقت

 من الناس دي اوي...

 زهره... بصي هي حاجة شخصيه مش حاجة فالشغل . يعني بصراحة انا بيعجبني لبسك والميكب بتاعك جدا ..

 ابتسمت شاهي بتعالي وغرور...ميرسي يازهره..

ص وال بفهم فيه زيك وطبعا زي ما انتي شايفه البنات مش هيعرفو زهره...ال دي مش مجاملة دي حقيقة...وطبعا انا مش بحط ميكب خال

 يساعدوني دول اخرهم روچ ان حطوه كمان...

 ابتسمت شاهي...واضح بشوف.

زهره...انا بقى خدتك قدوه ليا ومثل اعلى وبالنسبالي احسن من اي ميكب ارتست..زهره. في داخلها سامحني يارب... منك هلل ياعشق 

 الكلب...

..عشان كده انا يعني ابتديت اجيب حاجات و جبت كام حاجه كده كنت عيزاكي يعني تشوفيهم وتقوليلي حلويين وال ال وبيتحطو زهره..

 ازاي. كده يعني

 ممكن..



 شاهي....بغرور طبعا طبعا...اكيد. بس ايه اللي جد يعني شكلها كده فيها جو جديد..

 . جو ياواطيه...منك هلل ياعشق...زهره... في داخلها....اه يابنت الجزمة ياواطيه

 زهره...بابتسامه...يعني...

 شاهي...وحاطه عينك على مين بقى.

 زهره...يعني حد كده...

 شاهي...من الشركة

 زهره....ال ال ده حد معايا في الجامعة...

 شاهي...ااااه...طيب..وريني الميكب...

 هيشوفنا...تعالي طيب في التويلت... زهره....اوريكي هنا....ازاي مش هينفع اللي رايح والجاي

 شاهي...طب بسرعه عشان مستر ليل مأكد عليا مسبش المكتب...

 زهره...ال مش هأخرك على طول يال...

 قامت...شاهي. معاها..وبعتت زهره...بسرعه لعشق عالواتس...

 زهره...يال بسرعه ...

 ودخلت مع شاهي الحمام....

 رجت... بسرعه...على مكتب شاهي...دورت عالمكتب عالموبايل..فتحت...عشق...الباب... براحه. وخ

عشق...يارب ما يكنش خدته معاها....ومسكت شنطتها براحه...لقت موبايلها.... فتحته بسرعه وجابت االتصاالت ودورت بسرعه علي 

 التوقيت .كتبته بسرعه....على موبايلها..... ولقت الرقم..اللي كانت مكلماه في نفس 6ساعه معينه بتاريخ امبارح...كانت. حوالي الساعه 

 

  

وسابت الموبايل... لكن فضولها. قتلها. مسكت الموبايل بسرعه تاني... ودخلت عالواتس. بسرعه..ولحسن حظها... لقت الرقم 

ها... بقت واقفه مش على ادامها...وعشان الرسايل كانت كتيره بينها وبين الرقم ده. حددت كذا رساله وكذا تسجيل بسرعه...وبعتتهم لنفس

 بعضها وعايزة الرسايل توصل بسرعه عشان تمسح رقمها وشاهي متاخدش بالها...

 فضلت الرسايل تتبعت ورا بعض ورا بعض...

 وفوسط ما الرسايل .بتتبعت بعتت زهره رساله

 زهره...خلصي. يال بسرعه....

 تش بالها من رساله زهره....وطبعا الن الرسايل من موبايل شاهي بتتبعت وعشق مش مركزة مخد

 واخيرا ...الرسايل.. اتبعتت

 مسحت عشق...بسرعه اسمها من الواتس..عشان ميبنش انها بعتت حاجه....



 وقبل.. ما ترجعه شنطتها....

 ...........انتي بتعملي ايه ياعشق...

 �😳😳😳😳😳�في اللحظه دي عشق قلبها وقف....

.............. 

 يانور في اللي سمعتيه...سهام....ايه رإيك 

 نور....حتى لو ده صح...هيفيد بأيه..ماخالص.

 سهام...هيفيد كتير يا نور... اول حاجه انك تكوني متأكده ان نوح معملش كده...وبعدين انتي ليه مستسلمه كده يانور...

جة... واحد بالنسبالي....لو مش نوح نور....بحزن وشرود وصوت مكسور عيزاني اعمل ايه... حتى لو مش نوح... هي هي نفس النتي

يبقى غيره وفي الحالتين انا مستقبلي ضاع ثقتي في نفسي مبقتش موجودة ثقتي في الناس اتعدمت...لو مش نوح احساسي انه هو اتجوزني 

سها..واحدة هيفضل في نظري شفقه. مش اكتر...واكيد هيجي عليه اليوم اللي يبعد ويبتدي حياته مع واحدة غيري واحدة محدش لم

 متفضحتش. ادام مصر كلها...واحدة تشرفه مش تكسفه...

سهام...ايه اللي انتي بتقوليه ده يانور...انتي ليه مقلله من نفسك كده يابنتي انتي ملكيش ذنب في اللي حصل انتي مظلومه انتي ليه 

ور يعني لو انتي شايفه انك اتفضحتي فا مش محسساني ان اللي حصل ده بمزاجك...وبعدين عايزه اقولك ان نوح كان معاكي في الص

لوحدك نوح معاكي ومش نوح بس انا وليل وكل عيلتنا... ومع ذلك احنا مش باصيين بنفس نظرتك دي...وبعدين بعد حلقة انهرده دي انا 

 شايفه ان جزء كبير من كرامتك وثقتك في نفسك رجعولك واي حد هيحاول يفتح بوئه مش هيقدر...

اللي حضرتك بتقوليه ده صح...بس اللي انا خسرته اكبر بكتير من مجرد فضيحة...انا خسرت سمعتي وشرفي...خسرت  نور...حتى لو

 نفسي انا بقيت عايشه من غير روح... عايشه بس انا من جوايا ميته..

ي وهتنسي وتفرحي وتتبسطي. سهام....ال يانور بعد الشر عنك متقوليش كده حبيبتي كل حاجه هتتحل وكله هيعدي يانور صدقيني هتعيش

 بس عشان خاطري مش عايزه اشوفك كده...هتعدي كل حاجه انتي ونوح مع بعض..

نور....يمكن يحصل اللي حضرتك بتقوليه ده مع الوقت لكن مش مع نوح. نوح مجرد فترة في حياتي هتعدي وبعدها كل واحد فينا 

 هيروح لحاله...

 ي مش بتحبي نوح.يعني من كالم ليل ومن نظرات نوح وحتى نظراتك انا واثقه انكم بتحبو بعض..سهام...ليه بتقولي كده يانور...هو انت

نور...بقول كده عشان مينفعش اظلمه ويبتدي حياته مع واحدة حد لمسها غيره...مش هكدب على حضرتك انا عمري ماحبيت في حياتي 

ي احققه... وحتى بعد اللي حصل وسواء هو اللي عمل كده او ال عمري حد اد ما حبيت نوح.. نوح بالنسبالي كان حلم اتمنيت طول حيات

ماكرهت نوح...وال عمري هقدر اكرهه..انا كبرت علي حبه واللي كبر على حب حقيقي. ال يمكن يقدر يكره. يمكن حاسه بخوف من 

ش عاوزه اسمع صوته.. بس غصب عني لسه ناحيته بعد ما كان هو االمان يمكن لما بشوفه ببقى مش عايزه اشوفه وببعد عيني عنه مبقت

 ليه مكان في قلبي والغريب ان مكان مصغرش بالعكس. مكانه زي ما هو..

 

  

سهام...وبعد كل الكالم اللي بتقوليه ده. عايزه تبعدي عنه...تبقى عبيطه لو ضيعتي الحب ده من ايدك يانور... وقولتهالك قبل كده 

استني لحد ما تتأكدي بنفسك هو اللي عمل فيكي كده وال مش هو. واانا بنفسي لو طلع هو انا مش وهقولهالك تاني...ادي نفسك فرصه او 

هرحمه وهقف معاكي انتي... لكن متيأسيش بسهوله كده...فكري يانور..عشان خاطري ..انا هسيبك الوقت عشان ترتاحي...وانزل 

... عشان خاطري..عاالقل تغيري جو بدل االوضه اللي انتي حابسه احضر العشا لحد ما يجو..وياريت انهرده تنزلي تاعدي معانا تحت



 نفسك فيها دي..ممكن

 نور....حاضر..

........ 

 عشق...فتحت. مكتب... ليل بسرعه ودخلت....

 ادم...في ايه...

 عشق...وهي بتقفل وماسكه قلبها...حرام عليك يا اخي وقعت قلبي..

 �🤨�اللي بيحصل وبعدين كنتي بتعملي ايه في تليفون شاهي ادم...انا مش فاهم حاجة ممكن تفهميني ايه

 عشق...ال بقولك ايه متبصليش وترفعلي حواجبك كده... هقولك بس اوعدني متقولش اي حاجة الوقت...

 ادم...في ايه ياعشق.. قلقتيني...

 عشق.. طيب تعالي اعد. االول...راحت عشق. اعدت على الكرسي وادم ادامها...

 اعدت ممكن افهم بقى.. ادم...اديني

عشق... امبارح. بعد ما خلصت شغل خرجت عشان اجي لزهره وتمارا عشان اشوفهم خلصو وال ال عشان نمشي.ونروح نطمن على 

 نور..

بالظبط.  6سمعت شاهي بتتكلم في الموبايل شكلها مكنش طبيعي...كانت واقفه بعيد عن مكتبها وبتتكلم ومش حاسه بيا...كانت الساعه 

 للي سمعته خالني طلعت الموبايل بسرعه وسجلتها و.سمعتها بتقول فتحت عشق الدم التسجيل....وا

 فالش... باك....

..... 

شاهي....بقولك كله تمام متقلقيش الدنيا مقلوبه هنا. من ساعة ما جم الصبح. والجو كله توتر بسبب الصور اللي شافها الموظفين في 

 الشركة...

......... 

 ل... هيجراله حاجة بسبب الموضوع ده هيتجنن ومش على طبيعته خالص...شاهي...لي

....... 

 شاهي....ال خالص محدش حس بأي حاجة... وال حتى عرفو مين اللي حط الصور راجعو الكاميرات وموصلوش الي حاجة

......... 

 الجاية.. شاهي...اطمني... هبلغك بكل حاجة اول بأول...بس مقولتليش ناويه على ايه الخطوة

...... 

 شاهي...ال خالص مجرد فضول بس...

..... 



 شاهي....ليل. مره واحده. بس خلي بالك ليل صعب. وذكي يعني مش هتخيل عليه زي نوح...

........ 

 شاهي...انا قولت اعرفك... خصوصا ان ليل شال قلبه وحط مكانه حجر...

........ 

 شان اروح على مكتبي..شاهي...تمام...عموما انا الزم اقفل الوقت ع

....... 

 شاهي...تمام هبلغك وهفتح عيني كويس...يال سالم...

............ 

 زهره...يعني ايه مش فاهمة..

شاهي...يعني كلهم حلويين نوعهم كويس بس في حاجات الزم تجيبيها ده مش كل الميكب في حاجات الزم تزوديها كده لو حبيتي تعملي 

 ب يا زهره خطوات بنحطه بالترتيب وانتي في حاجات معاكي وفي حاجات ناقصه...فهمتي..ميكب. هيكون ناقص الميك

 زهره...كل ده وفي حاجات ناقصه..

 شاهي...امال لو شفتي االوضه بتاعتي انا مخصصه مكان للميكب.

 زهره...بصوت واطي هتقوليلي ده وشك. عامل زي البلياتشو..

 شاهي...بتقولي حاجه..

 اني من غيرك كنت هعك الدنيازهره...ال بقول 

 شاهي..عموما انا هكتبلك الحاجه اللي نقصاكي وجبيها...وانا عرقتك تستخدميهم ازاي..

 زهره...تسلمي ياشاهي بجد من غيرك معرفش كنت هعمل ايه

 شاهي...بغرور ال مفيش حاجة ولو احتاجتي اي حاجة في اللبس كمان انا موجودة...

 لميكب انتي ناسية اني محجبه.زهره...ال ال شكرا كفايه ا

 شاهي...ماشي ياستي انا هخرج انا بقى عشان اتأخرت..

 زهره...وهي خايفه تكون عشق مخلصتش..استني ..

 يعني اقصد كده مفيش اي حاجة نسيتي تقوليهالي

 شاهي...ال خالص ويال تعالي عشان اكتبلك اللي ناقصك..

 زهره...بقلة حيله طيب..

............ 

........ 



 بااااااك.

 ادم..بصدمه.... يعني شاهي اللي حطت الصور وشاهي بتلعب لحساب حد تاني..

 عشق....انا من يوم ما جيت وعمري ما ارتحتلها بس مكنتش اعرف انها بالقذارة دي...

 ادم...طيب بردو احنا معرفناش كانت بتكلم مين...

 في التوقيت اللي اتكلمت فيه امبارح... ولقيت الرقم ده...وادتله الورقه .. عشق...ماهو ده اللي كنت بعمله... انا دورت في تليفونها

 ودخلت عالواتس بسرعه ولقيت الرقم ادامي كان اخر رقم هي بتكلمه...قبل ما زهره تبعدها عن المكتب....

 ادم...ياستغراب... رقم مين ده...

 عشق...متعرفهوش...

 ادم...ال...خالص...

 كن تكون مسجله. عندك.عشق...طيب شوف كده يم

 كتب ادم الرقم ومطلعش اسم ...

 ادم...مفيش اسم...انا هتصل..

 عشق...ال متعملش كده.

 ادم..ليه..

عشق...عشان لو الشخص اللي هي بتكلمه ده سواء راجل او ست. لو جايب الرقم ده مخصوص بينه وبين شاهي... واحنا اتصلنا هنخليه 

 يشك ان حد فينا عرف ..

 ح...عندك حق... بس عادي ممكن اقول الرقم غلط...ادم....ص

 

  

 عشق...وانت متخيل ان اللي عايز يوقعكم واحد ورا التاني مش مسجل ارقامكم عنده ...

 ادم....ايوه فعال ممكن...ايه الدماغ دي انتي كنتي شغاله في المخابرات وال ايه.

 ..علمتني كتيرعشق...بابتسامه ال بس عشت حياة اسوء من حياة المخابرات

 ادم...طب ايه احنا الزم نقول لليل.

 عشق...ال ليل ال... عشان مش هيكست وهيبان عليه..واحنا عايزين نشوف اخرها ..

 ادم...بس واضح.. من كالمها ان الشخص اللي بيكلمها دي بيدبر حاجه لليل.

 وفي نفس الوقت عيزاه يعرف عشان يخلي باله... عشق....هو ده اللي قالقني مش عايزة اعرفه عشان احنا نعرف معلومات اكتر

 ادم...انا تعبت اوي بجد اعصابي باظت من اللي بيحصل ده



عشق...هتعدي ان شاء هللا بس الزم نخلي بالنا...عيزاك تخلي بالك على ليل وجاسر...وانا هخلي بالي على تمارا...اللي حصل مع هايدي 

 بردو مش مطمني حاسه..انها مش هتكست..

 م...حاسه...انتي الزم تتأكدي انتي عندك حق الزم نخلي بالنا عليهم...هايدي دي شيطانه انتي متعرفيهاش هي واخوها وابوها..اد

 عشق...انا مش فاهمه جاسر ازاي خطبها.اصال بصراحه هي مش ماشيه معاه خالص..

 ادم...كانت سكينة الحب سرقاه بس الحمد هلل فاق من فترة.

 ش.عشق...وليه مسبها

 ادم...ليل طلب منه يكمل عشان حاجات كتير اولهم انه كان قلقان عليكو وعلى تمارا باالخص بعد اللي حصل..

 عشق...باستغراب... حصل ايه...

 وفي اللحظه دي اتفتح الباب...

 وقف ادم...ليل...جيت امته..

غيره فظيعة كانت باينه على شكله ونظراته لسه ليل...كان باين على مالمحه انه مضايق لما دخل شاف ادم اعد مع عشق وحاسس ب

 واصل.. ايه بتعمل ايه هنا

 ادم...بارتباك من نظراته اللي اكدت الدم ان ليل فعال شايل حاجه في قلبه من ناحيه عشق...ابدا كنت

 ها...عشق...بصت الدم عشان مايقولش حاجه ال اصل انا اتصلت بزهره من شوية تجيلي ولما اتأخرت جه.. ادم يشوف

 ليل...جه يشوفها امم..امال فين زهره...

 زهره...دي دي كانت هنا ولسه خارجة

 ليل...طيب...شوفته الحلقة..

 ادم...اه كده تمام اوي...امال فين نوح روح...

 ليل...ال راح على المكتب يشوفك عشان سايبلك شغل كتير بس واضح انك خلصته...

 نظره كأنها بتقوله متتكلمش... بص..ادم. لعشق.......اللي بصتله بعينه

 ادم...طيب انا رايحله...

 وخرج...ادم من غير ما يسمع رد... ليل...

 عشق...حست بارتباك...

 عشق...انا هروح اكمل شغل..

 ولفت ضهرها بسرعه قبل ما تسمع رده. لكن اتفاجأت بأيد بتقبض على كف ايدها بقوة..ألمتها...ووقفت قلبها من الخضه..

 ايه.. عشق...في

 ليل...انتي اللي في ايه



 عشق...مش فاهمة...

 ليل...هو ايه اللي مش فاهمة. من ساعة ما دخلت وانتي متوترة حتى نظراتك الدم

 عشق...ااادم...تقصد ايه..

 ليل...وهللا انا اللي بسألك..في ايه انا لو فاهم مكنتش سألت

 .واعدنا نتكلم شويه..مش اكتر.عشق...مفيش حاجه...ياليل...زي ماقولتلك جه. يشوف زهره.

 ليل...في ايه بتتكلمو في ايه..

 عشق...في ايه ياليل مالك..عادي يعني كالم عادي في اللي حصل الصبح..مع هايدي وجاسر في نوح ونور يعني مفيش جديد..

 ليل...متأكدة..

 عشق...حست بارتباك...ايوة..

 ليل...تمام بس اللي حصل ده ميتكررش تاني..

 هو ايه..عشق...

ليل...وهو صوته عاللي نسبيآ بعصبيه انتي هتستعبطي هو ايه اللي هو ايه...المنظر ده ميتكررش تاني مفهوم. واول واخر مرة اشوفك 

 اعده مع اي حد لوحدك.

دخلت  عشق...بعصبية من طريقته. وتلميحاته...انت بتعلي صوتك كده ليه ومنظر ايه اللي مش عاجبك ومش عايزه يتكرر هو حضرتك

 شوفتنا ازاي عشان تضايق اوي كده..وبعدين حد مين انا كنت اعده مع ادم...

 ليل...يعني ايه ادم مش فاهم مش راجل ده وال ايه...انا قولت اللي عندي والكالم ده مش على ادم وبس على جاسر ونوح كمان فهمتي..

 عشق....ده ليه يعني ان شاء هللا..

 ن شغل وال ايه يعني ده مش مكان للكالم واالعده وتضييع الوقت..ليل...حضرتك ناسيه انك في مكا

عشق....ااااه...تمام. ال في دي عندك حق ومش هتتكرر تاني وال حتى مع البنات عشان زي ما قولت ده مكان شغل حقك...وبعد كده لو 

العلى درجات غضبه من غبائها اللي صورلها انه حبيت اتكلم مع اي حد فيهم هتكلم معاه بره... بعد اذنك. وقبل ما تلف. كان ليل وصل 

 بيعمل كده فعال عشان الشغل مش عشان غيران عليها...شدها ليل.. من ايدها بقوه..

 عشق...ااااه...ليل سيب ايدي...

اي حد  ليل...قسما باهلل لو دماغك فضلت ناشفه كده وفضلتي تعاندي معايا هتزعلي ياعشق ..اليومين دول بالذات انا مش حمل ان

 يعصبني ...

 عشق....هو انا مش اتأسفت وقولت مش هتتكرر تاني عايز ايه تاني...

 ليل...عايز كالمي يتنفذ

 عشق...وانا قولت مش هتتكرر في الشركة تاني..

 ليل...بصوت يرعب...وال بره الشركة...



كة وقولت حقك تتحكم في اي حاجة بتحصل حست عشق.. بخوف من صوته بس كملت بكل ثقه..وده من ايه بقى ان شاء هللا طب الشر

 فيها وليك كل الحق انك تقبلها او ترفضها...لكن بره الشركة دي حياتي انا انا حره اعمل اللي انا عيزاه...

 ليل...ال مش حره...واللي قولته هيتنفذ

 عشق...ليه..وبأمارة ايه تتحكم في حياتي.

 ليل....مزاجي كده..

عصبة من طريقته ...وبكل ثقه...وانا مش هنفذ كالمك ياليل جوه الشركة هنفذ اللي انت عايزه بالحرف عشق...خدت نفس طويل وهي مت

 عشان ده مكان شغل زي ما قولت ودي شركتك انت حر تمشيها بالطريقة اللي تعجبك لكن حياتي انا مش على مزاجك ياليل...انت فاهم..

 انا حياتي مش على مزاج حد...

 بغضب...تمام ياعشق... عموما انا اللي عندي قولته وجربي تعملي عكسه بس متلوميش غير نفسك بعدها ..ليل...وهو بيبصلها 

 عشق...باستفزاز...هجرب ياليل. واحب اعرفك اني انا مبتهددش.

 عض. ليل على شفايفه بغضب وهو بيقبض على ايده جامد...وقبل ما يتكلم رحمها منه خبط الباب...

 في واحدة بتقول انها عايزه تقابل حضرتك... شاهي.....مستر ليل..

 ليل...مين..

 شاهي...مقالتش. يا افندم...

 ليل...دخليها...

 ورجع بص لعشق اللي واقفه مربعه ايدها. على صدرها زي االطفال بغضب...

 خبط...الباب..واتفتح وكانت الصدمه....

 ليل....بهمس....ريماا

 �🨧�عشق..

 ريما....ازيك يا ليل...

.......... 

 وصل جاسر وتمارا... وكان ادم خارج من عند ليل وخد جاسر معاه على مكتبه عشان يقوله..

 ادم.....بس ده اللي حصل

 زهره...يانهار اسود دي طلعت قذرة..

 ادم...المهم مين اللي وراها ومين اللي بيحركها.

 نوح...بنت الكلب انا هروح اموتها بأيدي..

 ى بس انت مجنون...ادم...وهو بيمسكه...استن



 مينفعش...لو عملت كده مش هنستفاد حاجه وال حتى هنعرف مين اللي وراها

 جاسر...بقولك ايه يانوح...اللي جاي لو متعاملناش معاه بهدوء هنخسر كل حاجه...

نظراتها ليا اللي  نوح...هخسر ايه اكتر من اللي خسرته ياجاسر...انا خسرت سمعتي واتفضحت. خسرت نور وحبها ليا انت لو تشوف

 كلها كره هتقوم بنفسك تخلص عليها..

تمارا...نوح...ادم وجاسر معاهم حق... وحتى لو خسرت كل ده زي ما بتقول عشان ترجعه الزم تصبر ومتضيعش الفرصه دي من 

 ايدك خصوصا انها هتوصلك لحاجه...

ت للحقيقه يمكن ده يكون سبب ان كل حاجه ترجع زي ما ولو على نور يا سيدي استحمل شويه بردو اللي حصلها مش شويه. ولو جي

 كانت واحسن. ونور هتنسى

 ادم.. اهي قالتلك اهي... اهدى كده بقى وعايزين نخطط كده هنعمل ايه...

 زهره...انا رأيي في االول نحاول نعرف. الرقم ده يخص مين.

 نوح ..مفيش غيرها او غيره..

 تمارا...تقصد مين..

 مر صح..جاسر...هايدي وسا

 نوح..وديني لو طلع سامر اللي وراها ما هرحمه..

 ادم...اما عن نفسي مش شاكك غير فيهم..

 جاسر...هيبان وحقك وحق نور هيرجع...هايدي كده غلطاتها كترت اوي..ومصايبها عماله تزيد

 زهره...طيب حتى لو هي ليه بتعمل كده..

 نوح....انا هتجنن. بجد..

 اها بس مش يمكن تكون مش هيتمارا ....مع اني مش طيق

 جاسر...انا اتوقع منها اي حاجه..

 زهره...طيب ولما انت شاكك فيها كده ليه كنت خاطبها يعني سؤال مش اكتر لو مش حابب تجاوب عليه خالص.

 جاسر....ال عادي...كنت بحبها يازهره..

 اتغيرت مالمح تمارا بغيره واضحه..

 ه وحشه اوي كده...جاسر...بس مكنتش اعرف انها بني ادم

والغريب ان كل اللي حواليا مكنوش حابيين العالقه دي ابدا وتقريبا مكنش حد بيطيقها ولالسف اكتشفت ده متأخر ولما اكتشفت بالويها 

كنت هسيبها بس ليل رفض وصمم اني افضل مكمل وده طبعا لما بقيتو في حياتنا ووافقت عشان محدش فيكم هايدي ايدها تطوله 

انها بقت تأذي من غير رحمه...واضطريت اكمل.. بس انهرده مكنش ينفع. خالص مع اني قلقان مش منها دي حشره واقدر خصوصا 

افعصها بأيدي. بس مش قادر اتوقع حجم. شرها النها فاقت كل التوقعات خصوصا بعد اخر حاجه. موضوع نوح ونور.. ده لو هي يعني 

 ها. بس احنا واثقين ان في حد وراهم.....وانا متأكد انها مش هتخرج عنها هي واخو



 زهره...انا مش قادره اتخيل ان في حد بالشر ده.

 ادم...ال في واكتر من كده انتي بس اللي طيبه شويه...

 نوح...عموما كله هيبان الفتره الجايه... وبكره انا هحاول اعرف الرقم ده بأسم مين...

 10وم الساعه ادم...ان شاء هللا بقول ايه ما يال بقي نق

 نوح...يال انا عايز اروح عشان اطمن على نور

 تمارا...كنت عايزه اروحلها بس الوقت اتأخر

 نوح...طب ما تيجو متأخرش وال حاجه هي اكيد هتفرح لو رحتو..

 تمارا...ال خليها بكره..احسن نعدي عليها. بدري ناعد معاها شويه...بكره. اجازه كمان.

 و حاولو تخرجوها شويه من المود ده خصوصا انها مش طايقه تبص في وشي.نوح...طيب تمام بس تعال

 زهره...هنيجي ان شاء هللا..

 جاسر...طب يال نشوف ليل...

 ادم...يال...

............... 

 ليل....الحمد هلل ازيك انتي ياريما...

 ريما.....عايشه...

 ليل...باصص وساكت

 ريما...ايه مالك مش هتقولي اتفضلي.

 ...اتفضلي..ليل

 ريما...وهي بتقرب... حساك مستغرب...

 ليل..يعني شويه وبصراحه...مكنتش متوقع زيارتك دي..مع اني كنت واثق اني هشوفك. تاني..

 ريما....وهي بتبص على عشق..

تحل محلي في اي ليل...فاق وافتكر ان عشق موجوده...احب اعرفك. انسه عشق بتشتغل معايا في الشركه وتقدري تقولي انها يعني ب

 حاجه...

 وبص...لعشق....مدام ريما... معرفه قديمه...

 عشق...اهال

 ريما..اهال بيكي...غريبه..

 ليل...ايه الغريب..



 ريما...يعني طول عمرك.. مبتحبش حد يشاركك شغلك.

 ليل...بابتسامه سخريه... الدنيا بتتغير ياريما واحنا الزم نتغير معاها وال ايه..

 حق...كل حاجه بتتغير... ريما...عندك

 ليل...ايه اللي رجعك ياريما..

 ريما...محتاجه اتكلم معاك ياليل..

 ليل....وانا سامعك.

 ريما...بس مش هينفع هنا محتاجه اعد معاك مش هأخرك...

 وفي اللحظه دي... خبط الباب واتفتح...

 بضهرها... ودخل جاسر. والكل وراه...ومكانوش الشباب شايفين ريما...كانت واقفه

 جاسر...ايه ياعم مش هنمشي وال ناوي تبات هنا..

 ليل..باصصله وساكت.

 جاسر...اسف معرفش ان عندك ضيوف..

 بصت ريما لجاسر....

 جاسر...وادم..ونوح...وقفو مصدوميين وتنحو...

 ريما...ازيك ياجاسر...

 جاسر...ريما...انتي بتعملي ايه هنا...

 ليل...جاسررر.

 ايه... انت ازاي تسمحلها تيجي اصال او تدخل مكتبك او حتى تقف معاها..جاسر...جاسر...

 ليل...جااااسر...قولتلك اسكت.

 ادم...في ايه ياليل وايه اللي بيحصل هنا

 ليل...ايه هتعرفوني استقبل مين ومستقبلش مين ..

 جاسر....ايه يا ليل انت نسيت عملت ايه...وال لما شوفتها حنيت..

 ..خلي بالك من كالمك .ليل...جااااسر.

 ريما...طيب انا هستأذن ياليل...

 ليل...استني يا ريما...

 نوح...في ايه ياليل..ممكن تفهمنا...



ليل...اظن دي حاجه متخصش حد....اللي خلص فيكم شغله وحابب يروح يروح انا عن نفسي خلصت وماشي...وخد موبايله وحاجته من 

 عالمكتب...

 سك ايدها وخرج بيها من المكتب وسط زهول الكل. وصدمة عشق..وراح...ناحيه ريما...وم

 جاسر...ده اكيد اتجنن..

 نوح....فعال ليل اتجنن

 ادم...اخر حاجه اتوقعها انه يشوفها ويبقى بالهدوء ده وكمان يخرج معاها...

 تمارا...مين ريما دي

 نوح..... دي كانت خطيبة ليل وحب حياته..

 زه تمشي من ادامهم بأي طريقه حاسه ان هيجرالها حاجه....عشق...واقفه سامعه ده وعاي

 تمارا... طيب وسابو بعض من كتير

 جاسر...من سنتين تقريبا او تالته..

 زهره...طيب وانتو ليه مضايقين كده..

ي وصله ليل ادم...بعصبيه الول مره... عشان مينفعش مينفعش تظهر تاني مينفعش تبقى موجوده تاني في حياة ليل... كفايه الل

 بسببها..دي دمرته...

نوح...ليل... طيب اوي واحن حد في الدنيا بس من بعد ريما اتحول بقى شخص تاني خالص..زي ما ادم قال ريما دمرته حرفيا... ليل 

ما لليل..بس بعد كان بيعشقها...كان بيحبها حب. محدش يتخيله....مش بس هو احنا كمان كنا بنحبها جدا... كنا عارفين ان ليل لريما وري

اللي حصل ريما قضت على ليل حرفيا ومن بعد ما كان احن واطيب شخص بقى وحش بقى بيكره كل الستات بسببها بقى عصبي قاسي 

اللي بيقع تحت ايده مبيرحمهوش...مبقاش يثق في حد بقى شكاك. جدا. اتحول من بني ادم لبني ادم تاني خالص..والفتره دي. كلنا حاسيين 

 بتدا يتتغير او عاالقل يكون افضل من االول...واحنا مصدقنا انه يخرج من الحاله اللي كان فيها وبعد ده كله تظهر..ان هو ا

 زهره...طيب هو سابها ليه...

 جاسر وادم...ونوح. بصو لبعض...

 نوح...هقولكم بس ليل ميعرفش اني قولتلكم...

 ويتجوزو...في االيام دي ريما كانت متغيره... ليل كان فاضله حوالي عشر ايام ويكتب كتابه على ريما

وليل كان بيحاول يعرف مالها مكنتش بتقوله اتفاجئ بيها في يوم جياله وهي منهاره...لما ضغط عليها عشان يعرف مالها... كانت 

 الصدمه بالنسبه لليل...لما قالتله انها......

 مش بنت...

 تمارا...ايه..

 هم تقصد ايه بالظبط...او ازاي ده حصل....فكر مع نفسه ان حد عملها حاجه غصب عنهاجاسر....في االول ليل مكنش فا

دش لما كملت ريما كالمها...معاه. قالتله انها قبل ما تعرفه كانت بتحب ابن خالتها...وسلمتله نفسها. وبعدها ابن خالتها سافر وسابها ومح

اي حاجه وفضلت ساكته كل ده سابته حبها وعشقها ومكنش بيشوف عارف عنه حاجه...وطبعا لما اتعرفت على ليل...محكتلوش 



غيرها..لحد ما اتعلق بيها لدرجه الجنون...واستنت قبل كنب الكتاب بكام يوم وقالتله بعد ما ليل حجز اكبر قاعه افراح في مصر واكبر 

 ه بكتير...ناس فالبلد عزمهم...طبعا ليل حالته وقتها كانت صعبه جدا يمكن اصعب من اللي بنحكي

 ومع ذلك ليل كان هيكمل. عشان ميفضحاش...كلنا قولناله ال. بس هو صمم قال بعد فتره هيسيبها بس الزم يقف جمبها .

 وفعال رضينا كلنا باالمر الواقع...

ا ادم دخل سأل لحد...ما ادم...شافها..قبل الفرح بيومين...خارجه من فندق والمعروف عن الفندق ده انه شمال.. ومعاها واحد...طبع

 الريسبش...وقالهم اسمها وانه عايز يتأكد نازله فالفندق ده وال فندق تاني...

 موظف الريسبشن قاله ايوه كانت نازله فالفندق هي وقاله اسم الشخص اللي معاها ولسه عامله تشيك اوت وخارجه...

 ادم...كان في الوقت ده الغضب عاميه.وراح قال لليل...

 تها مصدقش غير لما راح اتأكد بنفسه من الفندق... وسابها ليل...طبعا ليل... ساع

 زهره...يعني هو كان هيقف معاها بعد ما غلطت ورغم كده.

قاطعها. ادم...طلعت زباله وطلعت مغلطتش مع ابن خالتها زي ما قالت...وعشان عارفه ان ليل مش هيسأل وراها استغلت ده استغلت 

 اها..انه بيحبها وانه طلع راجل مع

 بعد كل ده ليل بكل بساطه خرج معاها ادامنا...

 تمارا...طيب. اهدى بس كده يا ادم. يمكن حابب يعرف رجعت ليه او عايزه ايه..فضول يعني مش اكتر

ادم....مينفعش مينفعش ياتمارا... فضول ايه ده لو فضوله هياخده الي حاجه مياخدوش لريما...ليل بيمر بوقت صعب ومضغوط بس 

 عش عشان يهرب من اللي حاصل اليومين دول ويريح دماغه يبقى مع ريمامينف

 نوح....ادم عنده حق... انا خايف الضغط اللي احنا فيه ده يخليه غصب عنه يحن.....

 جاسر...ان شاء هللا مش هيحصل كده وبكره ناعد معاه ونكلمه. ونشوف اخرتها..

 تمارا... طيب يال بقى نمشي

 ت على نور اوي...نوح...يال انا اتأخر

 زهره...عشق.

 عشق.....

 زهره...عشق..عشق..

 عشق...ايوه...

 زهره...يال عشان نمشي...

 عشق...حاضر...

 بصت تمارا...وزهره لبعض

 وخرجو كلهم من الشركه مع بعض....



 جاسر...وصل البنات... وادم ونوح...روحو....

 طول الطريق عشق... ساكته ومبتنطقش...

............... 

 ليل.... تحبي تروحي مكان معين وال اطلع انا على مكان.

 ريما....عايزه اروح المكان بتاعنا يا ليل...

 بصلها...ليل...

 ليل...حاضر

 وطلع بالعربيه

 ليل.... تحبي تروحي مكان معين وال اطلع انا على مكان.

 ريما....عايزه اروح المكان بتاعنا يا ليل...

 بصلها...ليل...

 ليل...حاضر

 وطلع بالعربيه.....

........ 

 وصل جاسر. ادام البيت...

 حمدهللا على السالمه..

 زهره...شكرا ياجاسر تعبناك...

 جاسر...تعبكم راحه....

 جاسر....عشق مالك ساكته ليه...

 عشق....ال ابدا مفيش بس مصدعه شويه...

 شكرا يا جاسر

 جاسر....على ايه بس.

 نزلت زهره...وعشق...

 و بكرة لنورجاسر هتروح

 تمارا...ان شاء هللا هتروح وال ال...

 جاسر....اه ان شاء هللا هتروحو امته...



 تمارا....يعني هننزل بعد العصر بشويه..

 جاسر...تمام..يال اطلعو واول ما تدخلو طمنوني

 تمارا... تمام... وانت لما تروح طمني..وخلي بالك من نفسك عشان خاطري...

 خايفه عليا.. جاسر...وهو بيغمزلها

 ��تمارا...مش اوي

 جاسر...بقى كده طب مش هخلي بالي...

 تمارا...خالص خايفه عليك..اوي

 جاسر...بحبك

 تمارا...وانا بحبك اوي.

 جاسر...طب يال انزلي قبل ما اتهور...واعمل حاجة هموت واعملها..

 يضحك عليها... ضربته تمارا...على كتفه...قليل االدب ...فتحت الباب ونزلت...فضل جاسر

 تمارا...يال بااي.

 جاسر...اطلعو يال وطمنيني اول ماتطلعي عشان امشي.

 تمارا...حاضر...

 دخلت تمارا للبنات...وركبو االسنسير وطلعو...ودخلو الشقه وقفلووو وكلمته تمارا. طمنته ومشي.....

........... 

 ادم....مساء الخير..

  على السالمه..سهام...مساء النور يا حبيبي حمد هللا

 ادم... باس ايدها هللا يسلمك يا امي..عامله ايه.

 سهام...الحمد هلل ياحبيبي.

 نوح...ازيك يا امي وباس راسها...

 سهام...بخير يا قلبي...

 راحو اعدو

 نوح...نور. عامله ايه...

 سهام...صحتها احسن. بس نفسيتها وحشه اوي يا نوح...

 نوح...شوفتوا الحلقة..



 ه شوفناها.....بس بردو هي مش تمام اوي..سهام..ا

 نوح...وهو بيتنهد بحزن.ان شاء هللا خير.

 سهام...امال فين ليل..

 بص..نوح وادم لبعض.

 سهام...في ايه بتبصو لبعض كده ليه ليل كويس

 ادم....بخير يا امي الحمد للله

 سهام...امال في ايه مالكم...

 نوح....ليل. مع ريما يا امي...

 .ايييه ريما..ازاي...سهام...

 ادم...جاتله الشركه وخدها وطلع بيها..

 سهام...يعني ايه جاتله ويعني ايه خدها وطلع بيها اتجنن ده وال ايه...

 نوح...اهدي يا امي...من فضلك

رجع وازاي يوافق سهام...اهدى ايه وزفت ايه...اخوكم هيموتني قريب بعمايله دي احنا مش كنا خلصنا من ريما دي ..ازاي ليها عين ت

 اصال يديها وش..بدل ما يرميها بره يخرج معاها...

 نوح...بعد الشر عنك يا ست الكل...متقوليش كده..

 سهام....رجعت ليه وراح معاها فين.

صب وجه ادم...وهلل يا امي ما نعرف ده اللي حصل جاتله وخرج بيها واتعصب علينا لما سألناها نفس السؤال ايه اللي جابك مسكتش واتع

 ادامنا كلنا خدها من اديها وخرج بيها..

 سهام...ده اكيد حصل حاجه في عقله انا الزم اكلمه يجي فورا...ومسكت الموبايل..

 نوح...استني بس يا امي ..

 ادم...عشان خاطري انا بالش اكيد هنعرف منه هي عايزة ايه بس خليه لحد ما يجي...

 ه يوافق اصال يبص في وشها...سهام....ازاي ازاي بعد كل اللي حصل د

 

  

 ادم...محدش عارف ليل بيفكر ازاي انتي هتوهي عنه يعني يا امي...انتي عارفه ليل دماغه محدش يعرف فيها ايه...

 

  



 سهام...سترك يارب احنا مصدقنا ابتدا يتحسن هترجع تظهر في حياته تاني..

 نعرف منه...نوح....صلي على النبي كده ياامي واهدي واكيد هنسأله و

 سهام...عليه الصاله والسالم....قومو يال حبايبي غيرو هدومكم لحد ما احضر العشا...

 نوح...ماشي يا امي انا هطلع اشوف نور...

 سهام...هات نور معاك انا قولتلها تنزل تتعشى معانا ووافقت..

 نوح...حاضر يا امي..

 وطلع نوح وادم...

 في رد..خبط...نوح...على الباب....ومكنش 

 فتح..الباب...مكنتش في االوضه... بس اطمن لما سمع صوت مايه جاي من الحمام....

 اعد...نوح بتعب... على السرير...وسند راسه.. لحد ما تخرج...

 فات حوالي عشر دقايق...خلصت نور... شاور وكانت البسه بچامه بيتي مرسوم عليها اشكال ديزني فتحت...نور الباب...واتخضت اول

ما لمحت... نوح.. اعد على السرير...لكن تنحت اول لما شافته نايم وهو اعد وساند راسه على السرير...صعب عليها خصوصا انه 

 صاحي من بدري راح عمل بالغ ورجع خدها وراح الجامعة ورجعها وراح على الشغل وبعدين راح صور ورجع تاني على الشغل ...

كان بيأكد كده...فضلت واقفه بصاله من بعيد. مالمحه وحشتها كل حاجه في حست انه مرهق بجد...وشكله لوحده 

وحشتها...ثواني...وراسه فضلت تتزحلق براحه لتحت...وفجأه فاق نوح. وعدل نفسه لمح نور واقفه ادامه بتبص عليه. واول ما عينها 

 جت في عينه... بعدت عينها بسرعه ..

 ت في النوم...وانا مستنيكي تخرجي...نوح...ازيك. يانور...اسف. يظهر اني روح

 نور.....مش بترد...

اضايق نوح انها مردتش عليه لكن من جواه كان مبسوط انها واقفه ادامه بشعرها ولبسها من غير ما تلبس ادامه حس ان عاالقل في 

 د شاور....امل...مشي...نوح... ناحيه الدرسينج...طلع غيار .ليه..و.خرج... راح من سكات على الحمام ياخ

اعدت...نور...على حرف السرير... وهي سرحانه...ومضايقه...من الفجوه الكبيره اللي حصلت بينها وبين نوح...مسكت نور 

 الفرشه..وفضلت تمشي الفرشه على شعرها بشرود....

ح...ورش من البرفيوم خرج...نوح بعد مده بسيطه...كان البس تيشرت اخضر فاتح وبنطلون اسود...كان شكله يجنن..خرج...اتسر

 بتاعه....

 واعد على الكنبه...مسك موبايله. واتصل بجاسر...كل ده تحت نظرات نور...

 جاسر...ايه يانوح

 نوح...روحت..

 يال خالص... انت فين و في جديد بخصوص ليل...ڤجاسر...داخل على ال

 نوح....روحت...اه من شويه....ومفيش جديد ال كلمته وال كلم حد فينا...



 جاسر...انا كمان مكلمتوش وال طايق اكلمه بعد اللي عمله....

 نوح....انا مش مطمن يا جاسر.

 ...ڨجاسر...ومين سمعك ربنا يعدي اليومين دول على خير. كل يوم مفاجأه...الواحد زه

 نوح...ربنا يسترها... المهم قربت انا اصال بتصل عشان اطمن عليك...

 يال اهو.ڤت خالص ودخلت اليال...اه انا وصلڤدخل جاسر ال

 نوح.....طيب كويس..يال ادخل انت بقى

 جاسر...تمام لو حصل حاجه قولي..

 نوح....ماشي تمام...يال سالم...

 جاسر...سالم.....

 قفل جاسر مع نوح. مسك موبايله واتصل على تمارا...

 تمارا...الووو.

 جاسر...ايه ياحبيبي..انا وصلت خالص.

 ..تمارا...طيب الحمد هلل

 جاسر...مالك قلقانه كده ليه بس

 تمارا...انا فعال قلقانه..

 جاسر...ال ياحبيبي متقلقيش احنا اتفقنا نخلي بالنا بس مش لدرجه القلق والتوتر...

 يال خالص.ڤتمارا...ربنا يستر....انت جوه ال

 ر من كده وتقلقي...جاسر...اه انا فالجنينه وداخل اهو بس قولت اكلمك على طول عشان مطولش عليكي اكت

 تمارا...طيب يال ادخل بقى

 جاسر...ماشي ياقلبي يال روحي كلي حاجه وانا هاخد شاور واكل واكلمك..

 تمارا...تمام. هستناك باي..

 جاسر...باي ياحبيبي....

 يال...ڤودخل جاسر...ال

 تكلم......... فضل نوح اعد. عل الكنبه...بعد ما قفل مع جاسر... مش باصص لنور وال بي

 وهي... اعده على السرير سرحانه ماسكه الفرشه في ايدها وباصه على االرض..

 قام...نوح. وقف.مرة واحدة..بص ناحية نور بسرعه وبعد عنها تاني...



 

  

 نا...نوح....نور...العشا جهز وماما بتقول انها قالتلك تنزلي تتعشي تحت لو مش حابه او مش قادرة هخلي الشغاله تطلعلك العشا ه

 نور....ال انا هنزل..

 نوح...تمام...طيب يال عشان تنزلي معايا..

 قامت...نور. وقفت...واتحركت ببطئ.

 نوح...استني هنا...انتي رايحه فين

 نور...وهي بصاله بغضب...مش قولت هننزل تحت.

 نوح...ايوة انا قولت هننزل تحت بس انتي نازله بمنظرك ده...

 . اللي ماسك عليها... وشعرها...انتبهت...نور على لبسها..

 بس حبت تضايق نوح...

 نور...ماله منظري..

 نوح...بغضب...انتي بتتكلمي جد وال بتحاولي تستفزيني..

 نور...انا مش ههزر معاك واصال مليش دعوه بيك عشان استفزك...

 نوح...نووور اتعدلي وبالش تستفزيني اكتر من كده

 نور...انت عايز ايه.

 ك تغيري اللي انتي لبساه ده...نوح...عايز

 نور...اغيره ليه عاجبني..وال جنابك شايف ان شكله مش حلو

نوح...عاجبك انتي مش عاجبني انا...وايوة شايف شكله مش حلو الظاهر حضرتك مخدتيش بالك ان في هنا رجاله معاكي في 

 البيت...وبعدين انتي نازله ازاي من غير طرحتك...هي هبت منك وال ايه

ور...من فضلك وطي صوتك.. وبعدين انت ملكش دعوه بيا اصال البس ايه وملبسش ايه دي بتاعتي مش بتاعتك اغطي شعري ابينه ن

 بردو بتاعتي شئ ميخصكش

 قرب منها نوح...بغضب ومسك ايدها بعنف.....انتي كلك على بعضي كده بتاعتي. انا اللي اقول تلبسي ايه ومتلبسيش ايه مش انتي.

ذي وبس انتي فاهمه وقسما باهلل يانور اسمعك تقولي الكالم ده تاني هتكرهي نفسك من اللي هعمله فيكي وشعرك ده لو شفت منه انتي تنف

 خصله بس. يوم مش هيبقى فايت...طول ما ادم وليل موجودين. ال اشوف جسمك وال اشوف شعرك...

لم. وبعدين انا حره وبمناسبة شعري انا هريحك خالص. انا قررت اني نور....انت مالك بيا اصال انت فاكر نفسك هتتحكم فيا تبقى بتح

 هقلع الطرحه خالص...

 نوح....مسكها نور. اكتر من ايدها...



 صرخت نور..بوجع....

لم نوح...بتقولي ايه. سمعيني كده تاني تقلعي الطرحه...بصي يانور... واضح. ان التعب اللي انتي تعبتيه مأثر على دماغك وانا مش هتك

 معاكي غير لما تفوقي كده عشان وقتها لو نفس الكالم ده اتعاد وديني يا نور... هتزعلي مني بجد...

 نور...انت فاكر انك جوزي بجد واني هسمع كالمك. انت جوزي مؤقتا فاهم. يعني على الورق وشويه وهبعد عنك وارتاح منك.

 نوح......الكلمه وجعته اوي بس محبش يبين

بس بردو انا جوزك ومن هنا لحد ما ترتاحي مني يانور. تنفذي كل حاجه بقولها مفهوووم..تروحي تغيري هدومك وتلبسي  حتى لو مؤقتا.

 طرحتك...بسرعه.

 نور...بصتله. بغضب...وراحت على االوضه طلعت بنطلون چينز وتيشرت.. بكم. ولبست عليه طرحه. وخرجت......

 .. وفتح الباب...نزلت نور ادامه بغضب...ونزل وراها...بصلها نور وكأنه بيتفحصها. من فوق لتحت.

........ 

 سحب..ليل الكرسي..لريما...

 ليل...اتفضلي...

 اعدت ريما عالكرسي...واعد ليل ادامها....

 ليل...تحبي تشربي ايه..

 ريما....عادي اي حاجه..

 ليل....نادي الويتر...

 الويتر...تحت امر حضرتك.....

 ظبوط..وعصير فراولهليل...عايز قهوه م

 الويتر...حاال االوردر هيكون جاهز.

 ليل...شكرا...

 ريما....لسه فاكر اني بحب الفراوله..

 ليل...اكيد...

 ريما...شكلك متغيرش خالص ياليل. مفيش حاجه اتغيرت فيك غير مالمحك ونظرتك..

 ليل...ودول اتغيرو ازاي..

 ك بقت حادة..ريما...يعني. مالمحك بقت جد. وجامدة...نظرات

 ليل...وده احسن وال اوحش..

 ريما...مش حكايه احسن او اوحش...بس االول كنت اهدى مالمحك ونظراتك فيهم هدوء. الوقت بقيت تخوف شويه..



 ابتسم...ليل...مش يمكن انا كنت كده وانتي اللي مكنتيش واخده بالك.

 ريما....استحاله

 سنين.. 3..وفضل باصصلها شويه...رجعتي ليه يا ريما؟؟ايه اللي رجعك بعد ليل...انتي كمان متغيريتيش .شكلك زي ماهو

 ريما....عشانك ياليل...

 ليل....عشاني انا...

 ريما...ايوه عشانك انت...ايه مضايق اني رجعت..

 ليل...بالعكس...بس مستغرب رجوعك وبعدين انتي جيتي امته من سويسرا..

 ريما.يعني. من فترة كذا شهر...

 ...فين جوزك..ليل

ريما...ال ما انا انفصلت من سنه تقريبا وفضلت هناك شويه كنت بصفي شغلي عشان ارجع..بس بعد االنفصال بشهر.. اتوفى واتفاجأت 

انه كان كاتب كل ثروته بأسمي.. فأضطريت اني اعد الفتره دي عشان اصفي اي حاجه ليا هناك...وقررت اني اجي هنا وابدأ من جديد 

 .في مصر..

 ليل...واضح انه كان بيحبك ..

 ريما... اكتشفت ده بعد ما مات...

 ليل...وقبل كده مكتشفتيش.

 ريما...ال كنت عارفه انه بيحبني بس مكنتش اعرف انه بيحبني لدرجة انه يكتب ثروته بأسمي...

 ليل...وعملتي بزنس هنا وال لسه..

 ريما....في الحقيقة لسه...بس طبعا مقررة هعمل ايه...

 ليل...وناوية على ايه بقى...

 ريما...يعني.نفس النشاط اللي كان في سويسرا...هفتح مصحه تجميل متكامله...

 ليل...يعني ايه..

يوم شهر وممكن اكتر والمدة 20ايام 10ريما...يعني هي فكرتها جديدة بس اكيد معروفه ..الشخص اللي بيدخل بيفضل في المصحة مده 

سنين. صحيا وجسديا حتى المظهر الخارجي. 10محتاجه... بيدخل شخص بيخرج شخص اصغر من سنه بتتحدد على حسب اللي هو 

وبيتعمل جلسات نفسيه يعني لو حد عنده اضطرابات مأثره على شكله مالمحه بيعاني من مشكله بيأعد معاه دكاتره نفسيين بيظبطوه 

يعني باختصار اللي بيدخل بيخرج واحد تاني خالص...من جوه  خالص لو في سلوك مش حلو مش حابه في نفسه بيتعمله تعديل سلوك.

 ومن بره

 ليل...حلو ده على كده انا هكون اول كالينت عندك...

 ريما..بابتسامه...ياسالم احنا نطول ليل باشا بنفسه يشرفني...بس انت عايز. تصغر اكتر من كده. انت سنك مش باين عليك..

 من جوه ده اوي... ليل...ال ما انا محتاج الجزء بتاع



 جه..الويتر وحط القهوه والعصير ومشي..

 ليل...بس بردو انا معرفتش انتي رجعتي ليه ياريما خصوصا انك بتقولي انك واصله مصر من كذا شهر اشمعنى ظهرتي الوقت...

موظفين اللي هيشتغلو ولقيت ريما...انا من ساعة ماجيت. كنت بدور على المكان...المناسب لشغلي. يعتبر كل حاجه خلصانه حتى ال

المكان...يمكن من يوم ما جيت وانا بفكر فيك بس مكنتش قادرى اخد الخطوة دي... لحد يعني ما شوفت اخبار الفترة اللي فاتت 

اجي  وشوفتك..انهرده في التلفزيون....لقيت نفسي بلبس بعد نهاية الحلقة وجيالك..كنت خايفة االقيك مش في الشركة الني مكنتش هقدر

 البيت انت عارف...

بس الحمدهلل لقيتك...لما شوفتك في التلفزيون مقدرتش امنع نفسي اني اشوفك في الحقيقة ياليل...كنت حاسه انك مضايق وحسيت اني 

 الزم اقف معاك...يمكن ده يكون مضايقك بس انا مقدرتش معملش كده...

 ليل...مين قالك اني مضايق.

 انك شوفتني.. ريما..بابتسامه يعني مبسوط.

 ليل...خد نفس بحزن...چدا وياريت كنت شوفتك من يوم ما جيتي...

 ريما...اشمعنى.

 ليل...مش عارف... صدقيني.. بس انا الفترة دي تعبان اوي

 ريما...لسه. زعالن من اللي حصل زمان ياليل..؟؟؟

كويس من بعده...اوقات كتير بحاول اقنع نفسي اني  ليل....بحزن....اوي يا ريما.. اللي حصل زمان عمري ما نسيته وال عمري كنت

 كارهك بسبب اللي عملتيه فيا... بس مبعرفش...

 يمكن...لو كان حد سألني قبل ما اشوفك انهرده بثواني...وقاللي لو ريما رجعت هتعمل ايه..

كي...وحشتيني يا ريما...وحشتني بنوتي كنت قولت هقتلها... بس لما شوفتك مقدرتش اعمل اي حاجه غير اني باخدك من ايدك وبمشي بي

 الصغيرة اللي كنت بلف بيها في كل مكان...وكأنها توأمي اللي ال يمكن امشي من غيره...

ريما...بدموع...انت كمان وحشتني اوي ياليل...كنت واثقه من ان رد فعلك هيكون غير كده خالص كنت عارفة انك هتثور وتتعصب 

 اشوفك... بس انت خالفت كل توقعاتي ياليل...وتغضب ومع ذلك مقدرتش مجيش 

ليل...بالش دموعك دي ياريما... ومش يوم ما هشوفك بعد كل الوقت ده اشوف دموعك...ومد ايده مسك ايدها باسها...انا مش عارف 

 . اعمل ايه اخدك في حضني زي زمان اقتلك عاللي وصلتينا ليه.. صدقيني مش قادر اعمل اي حاجة من بعد ما شوفتك

ريما...سامحني ياليل... اللي حصل زمان كان غصب عني وهللا العظيم عمري ما قصدت اني اوجعك...يمكن غلطت بس كنت عيله 

 مكنتش فاهمه بعمل ايه وال بتصرف ازاي...

ل عريس اتقدملي بعد ما سبتني ياليل...اترجيت احمد انه يتقدملي بس رفض وبعدها اختفى...بعد ما اهلي عرفو حياتي بقت سوده ومع او

اهلي وافقو عليه...وطبعا عملت عمليه عشان متفضحش...وفعال اتجوزته وسافرت.معاه. وكل اللي اعدتهم معاه سنه ونص. وكان دايما 

في خالفات بينا...هو كان طيب بس كان اهم حاجه عنده شغله طول الوقت في شغل كان مهمل معايا جدا مكنش بيهتم بيا خالص. بقيت 

حاجه بتحصل منه بيك...كنت دايما معايا وفي االخر قررت اني الزم انفصل وفعال انفصلت وقولت هخلص كل حاجة خاصة  اقارن كل

 بيا هناك وانزل كان ليا نفس الشغل ده هناك... كانت الحاجة الوحيده اللي تقريبا مسلياني وحبتها في سويسرا...ولما قررت انزل اتفاجأت

سمي...فضلت هناك شهور تاني لحد ما كل حاجه خلصت ونزلت..من كذا شهر ومن يوم ما نزلت وانا مش انه مات..وكتب كل فلوسه بأ

 بعمل غير حاجتين اني افكر فيك واني ادور على مكان لشغلي...



 وانهرده بعد ما شوفتك اقدر اقول اني حققت االتنين...

 ليل...وهو مبتسم نورتي مصر ونورتي حياتي من تاني ياريما...

 ا...ابتسمتريم

 ليل...هتبتدي شغلك امته

 ريما...المكان لسه المفروض هيتبني... وصراحه دي حاجه انا لسه مش فاهمه فيها خالص...

 ليل...متحمليش هم...سبيها عليا..

 ريما...يعني ايه

 ليل...انتي ناسيه...ان التأسيس ده شغلي وال ايه...

 ريما...ال طبعا مش ناسيه

ا عليا..ومن يوم السبت ياستي هنبتدي شغل على طول...وهاجي انا بنفسي اشوف المكان...قبل ما نبدأ فيه رمي ليل...خالص يبقى سبيه

 االساس..

 ��ريما...بجد

 ليل...بجد..

 ريما...طيب ممكن بقى توصلني عسان متأخرش..

 يالڤليل...على ال

 ريما...ال انا مش اعده مع مامي وبابي انا اعده لوحدي...

 مام يالليل...طيب ت

 يال بتاعتها....ڤقام ليل وريما... وركبو وبعد مده بسيطه...وصلها ليل لل

 ريما...ميرسي ياليل بجد

 ليل...على ايه بس..ريما انا عايز رقمك..

 ريما...مسكت موبايلها ورنت على موبايل ليل...

 ليل..باستغراب... رقمي لسه معاكي ياريما...

 تمسح يا ليل..ريما..رقمك عمره ما اتمسح وال هي

 ليل...مسك ايدها وباسها... مبسوط انك رجعتي واني شايفك من تاني..

 ريما...انا مبسوطه اكتر منك بكتير ...

 ليل... هشوفك يوم السبت..

 ريما... ان شاء هللا... انا رايحه بكره المكان وهبعتلك من هناك اللوكيشن. وانت يوم السبت تيجي على هناك على طول..



 مام انتي بس عرفيني المعاد وهتالقيني عندك..ليل...ت

 ريما...ماشي...

 ليل...يال ادخلي بقى عشان الوقت ميتأخرش اكتر من كده.

 ريما..حاضر...خلي بالك من نفسك وسوق براحه بالش جنان..

 ابتسم ليل.... حاضر هسوق براحه وهبطل جنان...

 ريما...باي.

 ليل...باي...

 يال بتاعته....ڤت... ودور عرببته بسعاده. وطار على الوفضل ليل واقف لحد ما دخل

........... 

 سهام....كملي اكلك يا نور.

 نور...شبعت وهللا ياطنط.

 سهام...شبعتي ايه بس انتي مكلتيش كويس وبعدين انتي ناسيه انك الزم تاكلي كويس زي ماقال الدكتور

 نور...وهللا كلت الحمد هلل تسلم ايد حضرتك...

 بابتسامه عامله ايه يانور احسنادم...

 نور...بابتسامه بخير الحمد هلل يا ادم...

 ادم...مش كفايه دلع بقى ويال شدي حيلك عشان ترجعي الشغل...زهره محتاسه بيني انا ونوح...شايله شغلك وشغلها

 نور...انا كمان الشغل وحشني اوي انا هنزل يوم السبت .

 ا بتتكلم مع ادم بس كان ساكت. لكن كلمتها... خلته اتكلم...نوح..كان اعد يهز رجله ومتغاظ انه

 نوح...شغل ايه اللي هتنزلبه يوم السبت انتي محتاجه ترتاحي...

 نور...وهي مش بصاله... انا كويسه

حاناتك نوح...ال مش كويسه يانور... انتي محتاجه تأعدي شويه كمان وبعدين اصال انتي مش هتنزلي شغل غير بعد االمتحانات امت

 ناقصلك عليها اسبوعين...

 نور...انا عارفه انا بعمل ايه كويس... وبعدين مين قالك اني ناويه اروح االمتحان...

 نوح...نعم اللي هو ازاي يعني..

 نور....زي ما سمعت مش ناويه اروح...

 نوح...بعصبيه...هو ايه اللي مش ناويه...

 مهم.بصتله نور بغضب عشان زعقلها بصوت عاللي ادا



 سهام...نوووح...وطي صوتك وانت بتتكلم...

 نوح...انتي مش سامعه يا امي كالمها...

 سهام...ليه يانور مش عايزه تروحي عايزه تضيعي سنه عليكي

نور...مش مهم يا طنط انا مش مستعده خالص لالمتحانات حاسه ان كل حاجه ذاكرتها مش بس السنادي كل السنين طارت من 

 ت مش هقدر احل وهعيد السنه فا هي هي مش فارقة كتير.دماغي...ولو دخل

سهام...ال طبعا فارقه وبعدين مين قال ان اللي انتي ذاكرتيه طار من دماغك. انتي بس عشان مضغوطه بس لو ذاكرتي هتفتكري كل 

 حاجه تاني.

 نور ...معتقدش يا طنط خصوصا اني مش هقدر اصال اروح الجامعة..

ر..والزم تقدري والزم تتحدي نفسك والزم تقفي على رجلك وتبيني للكل ان مفيش حاجه تقدر تأثر فيكي...وبعدين ادم....ال هتقدري يانو

 انتي ناسيه ان ده حلم عم محمد وال ايه...

 نور...عارفه ان حلمه اني اخلص دراستي ودي كانت حاجه هتفرحه..بس هو مش موجود خالص ..

ن يا نور...ومن بكره هترجعي تذاكري تاني ولو محتاجه احسن دكاتره في كل ماده عندك. نوح...بس حاسس بيكي وهتدخلي االمتحا

 يشرحولك وينجزو معاكي هجبهملك بس هتدخلي االمتحان...

 نور....شكرا... مش محتاجه حاجه

 نوح....انا مبعزمش عليكي بعصير. على فكره واللي قولته هيتعمل...

 هام وادم...معلش يا طنط انا هطلع ارتاح... بعد اذنك بعد اذنك يا ادم...بصتله نور... بغضب.....ورجعت بصت لس

 وطلعت .. وسابتهم... ونوح بيطلع شرار من عينه...

 سهام...عاجبك كده انت يا ابني مش هتتغير هتفضل متسرع وعصبي كده...

 نوح...مش شايفه طريقتها..

 للي هي فيه... انت مش قادر تستوعب اللي حصل وال ايه يانوح...ادم...اهدى عليها يانوح شويه... وبعدين يا اخي راعي ا

 نوح...ال قادر بس اللي حصلها ده حصلي انا كمان معاها ومأثر عليا زي ما هو مأثر عليها..ليه بقى بتحملني المسؤوليه

هي معذورة ومهما حلفت وقولت سهام....بعصبيه... هي مش بتحملك المسؤوليه يا نوح نور شيفاك انت السبب في كل اللي حصلها ..و

 هي صحيت لقيتك جمبها افهم بقى اللي هي بتمر بيه صعب...الزم تقدره...

 نوح...سكت....عارف ان سهام كالمها صح...

ادم...نوح عشان خاطري اهدى ولو حصل ايه متحاولش تتعصب..وتقبل منها اي حاجه لحد ما اللي حصل ده يبانله اخر متحاولش تبوظ 

يانوح... خدها براحه وبالهداوه. عارف انك مشدود ومضغوط بس اللي انت فيه برده مش زي اللي هي فيه سايسها يا اخي...  اللي فاضل

 لكن متبوظش اللي باقي..

دو سهام...اسمع الكالم يا ابني ربنا يهديك.. نور بتحبك اوي هي بنفسها قالتلي الكالم ده...قالتلي انها مش قادرة تكرهك. بس بالعقل بر

مش هتيجي تترمي في حضنك يانوح اللي مرت بيه صعب. ومهما كانت بتحبك وواثقه فيك هي ليها باللي صحيت وشافته..فاهمني يا 

 نوح. نور مشوشه الوقت احاسيسها متخبطه. خدها براحه زي ما ادم قالك..



 يا امي..نوح...وهو بياخد نفس بقلة حيله والنه عارف ان اللي بيقوله ده صح...حاضر. حاضر 

 ادم...متقولش حاضر وترجع تتعصب احنا قولنا عايزين طولة بال..

 نوح...حاضر. يا ادم...هعمل كده...انا هقوم بقى..عشان مش قادر هطلع انام

 ادم...ايوه انت من الصبح وانت بره اطلع ريح يال..

 سهام...هما البنات جايين بكره.

 نوح...قالو جايين اه.

 جو عشان يشوفو نور...وبعدين بكره احنا اجازه فا هيجو يأعدو معاها شويه.ادم...ايوه يا امي هي

 سهام...ان شاء هللا...

 نوح...يال تصبحو على خير...

 ادم...انا كمان هطلع معاك...مش هتنامي يا امي..

 سهام...وهي بتبص بغموض... وليل هو اللي في بالها..ال انا شويه وطالعه.

 ادم...تصبحي على خير...

 هام...وانت من اهل الخير يا حبيبي.س

 نوح...تصبحي على خير يا امي..

 سهام...وانت من اهل الخير يا نوح...

 طلع ادم ودخل اوضته. ودخل. نوح. االوضه من غير ما يخبط...لقى نور...غيرت هدومها... دخل من غير ما يكلمها...

 راحت .. اعدت على السرير...

 بكره. عشان يشوفوكي ويأعدو معاكي. نوح...عشق وزهره وتمارا هيجو

 نور...طيب

 ولع نوح.سيجاره... واعد على الكنبه

فضلت مراقباه من بعيد وهو مش باصصلها...خلص سيجارته...وسند دماغه وهو اعد على الكنبه بارهاق شديد...وغمض عينه...دقيقة 

 وكان نوح... نايم وفي دنيا تانيه..

 مته دي..والكنبه صغيره مينفعش ينام عليها عشان طويل..فضلت نور بصاله وصعبان عليها نو

 فضلت...نور...تفكر.تعمل ايه...

 لحد ما هي نفسها راحت في النوم...

......................... 

 تمارا...عشق... عشق.



 عشق...هااا.في حاجه يا تمارا.

 تمارا...انتي اللي في ايه...اعده تلعبي في طبقك ومش بتاكلي..ليه

 ...ال ابدا سرحت شويه... بس انا شبعت اصال الحمد هلل...عشق

 تمارا...شبعتي ايه.. انتي كلتي اصال

 عشق...انا مش جعانه اوي وهللا

 زهره...مالك ياعشق...

 عشق.. مفيش يا حبيبتي انا كويسه بس مصدعه شويه محتاجه انام...

 زهره...ال تنامي ايه... انهرده الخميس احنا مش هنسهر .

 ..معلش يازهره... مش قادره وهللا محتاجه ارتاح. وبعدين احنا بكره هنروح لنور وناعد مع بعض براحتنا ونعوض اليوم ده...عشق.

 تمارا...متبقيش رخمه بقى

 عشق...معلش وهللا ما قادرة...

 تمارا...ماشي حبيبتي

 عشق...تصبحو على خير..

 مسكت...تمارا ايدها...عشق. متأكده انك كويسه..

 ...بابتسامه حزينه..اه وهللا يا تيمو هنام وارتاح وهصحى احسن.عشق

 زهره....ماشي يا قلبي يال ادخلي نامي

 عشق...تصبحو على خير.

 تمارا...وزهره...وانتي من اهله..

جة تخرج ....دخلت عشق الباب....وقفلت وراها بالمفتاح واول ما دخلت انهارت... وكأن كان في حاجه على رقبتها بتخنقها ومحتا

 منها....راحت على السرير.. وفضلت تعيط مسكت صورته بايدها... ونامت وهي في حضنها.من كتر ما تعبت من العياط.....

........ 

 تمارا....عشق... مضايقه اوي

 زهره... شكلها باين من واحنا في الشركة اصال..

 تمارا...طيب هنفضل ساكتين كده

 .زهره...احنا في ادينا ايه نعمله.

 تمارا...معرفش بس هي صعبانه عليا اوي..ومش قادرة اشوفها كده..

 زهره....عشق .حبت ليل..بس محدش فينا يعرف ليل حبها وال ال حتى هي نفسها متعرفش..



 تمارا...ايوه بس ليل باين عليه انه بيحبها.. انتي

 مبتشوفيش.. طريقته معاها هي بالذات عامله ازاي...

 منعرفش هو ليه مشي مع اللي اسمها ريما دي ..زهره...بس بردو احنا 

تمارا......معرفش بس واحد يكتشف ان اللي هيتجوزها تعمل كل ده المفروض لو مقتلهاش يفضل كارهها العمر كله..مش يشوفها ويتكلم 

 معاها عادي ويجي ادامنا وياخدها من ايدها ويخرج بيها...صراحه نزل من نظري...بعيدا عن عشق يعني

 ...هو تصرفه حقيقي غريب بس بردو هما بيقولو انه كان بيعشقها...واللي بيحب ياتمارا... مستحيل يكره...زهره

 عشق....معرفش بقى... انا مش هاممني اي حاجه الوقت غير عشق.

 زهره...فعال. بس متقلقيش عشق قوية ومش صغيرة وهتعرف تتحكم في نفسها وتسيطر على مشاعرها...

 تمارا..ابتسمت

 هره...بتضحكي على ايه..ز

 تمارا...من يوم ما خرجنا من الدار.. وانا كنت شايله همك اكتر ما كنت شياله في الدار... وفعال لما خرجنا كنتي خايفه اوي لحد من بعد

 ما اشتغلتي في محل خان الخليلي...

 ابتديت احس انك ابتديتي تتأقلمي شويه...

كي بتغيير عمري ما اتخيلت انك توصليله... طريقتك شخصيتك كالمك كل حاجه...اتغيرت...انا ومن بعد وفاة بابا محمد وانا حاسة في

حتى مش مصدقه اني بقولك انتي الكالم ده يا زهره...حساكي واحدة تانيه غير زهره اللي اعرفها.. واحده مختلفه وكأنك مولوده 

ي مابين شخصيتك االولى وشخصيتك الوقت بس دي حقيقة فعال بشخصيتك دي... يمكن لو حد سمعني هيقول اني ببالغ في وصفي ليك

 وبيتهيألي ان مفيش تشابه غير في اسمك وبس...انا اللي بقوله ده صح وال غلط..

زهره...صح وصح جدا كمان.. انا نفسي مستغربه نفسي ياتمارا...وكل ما افتكر اني كنت زمان بالضعف ده أكره نفسي اوي..كل ما 

 يحصل فيا فالدار واسكت من كتر ما انا خايفه. احس اني بقوى اكتر...افتكر اللي كان ب

تعبت يا تمارا من الضعف.. تعبت من الخوف تعبت من الظلم تعبت من حاجات كتير اوي...عارفه يوم ما الوالد دول اتهجمو علينا...لما 

 افو ويبعدو عن نور وعشق...ضربت ولد فيهم بالسكينه انا مش بس كنت بضربه.. عشان يبعد عني. او صحابه يخ

 انا كنت. بضرب...كل حد في حياتي آذاني...

 اهلي اللي رموني...في الشارع...

 حنان...والكالب اللي كانو معاها...

 بضرب ظلم وعذاب وكسره وقهره...

 انا فعال اتغيرت ياتمارا....

 جح واثبت نفسي واخد شهادتي وبس...بقيت واحده تانيه...حاسه اني مش عايزة اعمل اي حاجه غير اني اشتغل وان

 حتى اني ارتبط بشخص مش قادرة اعمل كده وال هقدر وال بيتهيألي اني هحط حاجه زي دي في حساباتي..

 حاسه. اني مش هقدر اعمل كده...



حبي وتعيشي وتعملي تمارا...ليه بتقولي كده بس يا زهره...انتي الف حد يتمناكي وادام قررتي انك تكوني قوية وتتغيري يبقى الزم ت

 حياة..

 زهره....انا هقولك على حاجه بس من بعد ما هقولهالك انسيها ومتحاوليش تفتحيها معايا تاني..

 تمارا.. قولي يازهره....

يمكن...اكون...انا اول واحده فيكم حسيت باعجاب....ويمكن مع الوقت كبر وبقى ارتياح وامان مع الشخص ده... بس انا من جوايا 

 الفكره نفسها.. رفضت

 تمارا....تقصدي ادم صح...

 زهره...اشمعنى ادم...

 تمارا...معرفش بس حسيت...

ويمكن...محستش منك انتي انا حسيت منه هو...انا كتير بحسه مركز معاكي بس عشان انتي مكنش بيبان عليكي كنت بكدب نفسي واقول 

 عادي يعني مفيش حاجه...

يازهره...يمكن ادم يكون احسن واحد فيهم طيب وحنين ومؤدب جدا ومحترم... بحسه في منك اليق  بس انا مش فاهمه ليه بتعملي كده

 عليكي...ليه ال يازهره..ليه بتقولي انك رفضتي الفكرة...

 زهره...... عشان مش هينفع يا تمارا... ونزلت دموعها

 تمارا...ليه ليه مش هينفع....

اني بحبه... وانا خايفه اتعلق بيه.....رافضة الفكرة من ادم او من غيره عشان خايفه  زهره... عشان من يوم ما شوفت ادم وحسيت

ياتمارا... خايفة اورث قلب امي وابويا... خايفه يبقى عندي نفس جحود قلبهم خايفة اكون قاسية على والدي. وخايفه من الچينات 

ار للحنيه يا تمارا. عشان اقدر اعرف هكون رحيمه بوالدي واحبهم وال المشتركه بيني وبينهم اتمنيت كتير لو يكون في حاجه اسمها اختب

هعمل زيهم واسيبهم وامشي... خايفة معرفش اربيهم واكون حنينه عليهم الني معرفش يعني ايه امومه ويعني ايه حنيه...عرفتي يا 

 تمارا..انا رافضه ليه...

 مسحت تمارا دموعها. اللي نزلت من كالم زهره...

تفكري بالطريقة دي...ومش شرط يا زهره انك تورثي قساوة قلبهم انتي مفيش اطيب من قلبك... بصي يمكن الظروف اللي مينفعش 

اتحطينا فيها خلت عند كل واحده فينا عقدة مختلفة بس مينفعش يازهره العقدة دي تأثر عليكي وفي نفس الوقت مش دايما يازهره فاقد 

مفروض تدي اللي اتحرمتي منه ويبقى نفسك يكونلك بيت وعيله ووالد تربيهم وتعوضيهم من اللي الشئ ال يعطيه... بالعكس انتي ال

 اتحرمتي منه وتعيشي معاهم طفولتك اللي معشتيهاش في وسط اهلك... وبعدين يا بت انتي هو انا وعشق مش اهلك.وكل حاجه ليكي

 زهره...وهي بتمسح دموعها...طبعا. انتو كل حاجة في حياتي..

 ارا...فكي كده يازهره وعشان خاطري ادي لقلبك فرصه يعيش ويحب ويجرب...صدقيني ادم ابن حالل وهيصونكتم

 بالش تصديه. بالش تتعاملي معاه على انه زي اخوكي او مجرد مدير في شغل

 زهره....حاضر ياتمارا..

 ورن...موبايل زهره...

 ��زهره...



 تمارا..في ايه يابت مالك بلمتي كده ليه..

 هره...ده..ادم..ز

 تمارا...طب قومي ردي عليه بسرعه

 زهره...بس...

 تمارا...انتي لسه هتبسبسي قومي يال اتحرك يا ابو الهول...

 قامت زهره... راحت على اوضتها...وفتحت الخط...

 زهره....الوووو

 ادم....الووو

 زهره...ازيك يا ادم.

 ادم....الحمد هلل انتي كنتي نايمه.

 صاحيه..في حاجه وال ايه... زهره...ال انا

 ادم....سكت. شويه..

 زهره...ادم

 ادم...معاكي

 زهره...مالك با ادم انت كويس...

 ادم...مش اوي...

 زهره...في حاجه حصلت وال ايه..

 ادم...ال ال مفيش بس انا مش مظبوط شويه ولقيت نفسي بكلمك.

 زهره...وانا موجودة انت ايه اللي مخليك مش مظبوط.

 وهللا ما عارف بس لقيت نفسي مخنوق مش اكتر..ادم...

 زهره....اكيد بسبب المشاكل يا ادم..

 ادم....ممكن...بس اللي مضايقني اكتر اللي حصل انهرده...

 زهره....تقصد على ليل..

 ادم...ايوه..

ليل مش صغير يا ادم وعارف زهره ..بص انا من بعد اللي اتقال ده وحكيتوه...بصراحه مش قادرة اعرف ليل اتصرف كده ليه..بس 

 بيعمل ايه..

ادم...عارف انه مش صغير... بس هو لالسف مش عارف بيعمل ايه..انتي مهما سمعتي مننا عن ليل وحبه لريما مش هتتخيلي 



 ابدا...عارفه يا زهره...هقولك حاجه بس تفضل سر بيني وبينك.

 زهره...طبعا يا ادم..

 ي روحت اشوفك خفت يكون في مشكله مع عشق او معاكي...ادم...لما روحتي لعشق ولقيتك اتأخرت

 لما عشق...حكتلي هي عيزاكي ليه اعدت تحكيلي عاللي حصل من شاهي ..وفجأه ليل دخل علينا..

وحسيت..انه وشه اتغير عشان شافني اعد مع عشق..ومن كالمه كنت حاسس ان ليل بيغير على عشق...ومش بس انهرده...ال كذا موقف 

 نتكلم وتيجي سيرة عشق. وكذا مره

 ومش انا بس اللي حسيت بكده ..نو ح وجاسر كمان...

 واحنا كنا متأكدين من احساسنا ده. بس بعد اللي حصل انهرده حسيت اني مش فاهم اي حاجه..

 زهره...انا كمان عشق. صعبانه عليا اوي من ساعة ما جينا وهي في االوضه حتى مكلتش. ومودها مش تمام خالص ...

 دم...انا الحظت انها كانت ساكته خالص في المكتب...ا

 زهره....فعال.

 ادم....هي عشق في حاجه من ناحيتها لليل يازهره..

 زهره...بارتباك...ااا ال يعني اقصد..

 ادم....يبقى في.

 زهره..بص انا مليش دعوة...هو مش بالظبط بس يمكن.

 ن ليل كمان.ادم...ال هو اكيد وواضح اوي كمان مش منها هي بس م

 زهره...طيب لما هو من ليل تفتكر ليه عمل كده..

 ادم...وهللا ما عارف يا زهره..بس عموما انا اللي قالقني ان ليل. يحن لريما...

 زهره...ربنا يستر ان شاء هللا خير عموما هو مش صغير وفاهم بيعمل ايه وعايز ايه...

 ادم....المهم هتيجي بكره..

 زهره...اه ان شاء هللا

 ادم...خالص هستناكي يال بقى روحي نامي عشان متتعبيش.

 زهره....انت هتنام...

 ادم...انا عايز انام وفي نفس الوقت مش جايلي نوم.

 زهره...بضحك عروستي..

 ادم...بابتسامه...وهللا بتتريقي

 زهره...طب قولي انت اللي هو ازاي عايز انام ومش عايز دي..



 ر اخرج اسهر...ادم...وهللا زهقان جدا بفك

 زهره...الوقت. هتروح فين.

 ادم...اه الوقت هروح اي مكان من اللي بنسهر فيهم

 زهره...ال مفيش سهر خليك في البيت..

 ادم...هللا طب وانتي ايه اللي مضايقك بس

 زهره...انا ال خالص بس الوقت اتأخر وبعدين ايه االماكن اللي بتروحوها .

 يه تحفه عالنيل كده يعني..ادم..يعني نايت كالپ في كاف

 زهره....وهتروح ازاي لوحدك حتى الخروجه هتبقى وحشه

 ادم...ال ما اكيد هالقي اي حد اعرفه الكل سهران يعني.

 زهره...اه قولتلي بقى يعني حاجة كده فيها بنات..

 ادم...يعني

 ��زهره...طيب

 ادم...ايه تيجي معايا

 ين انا عمري ما روحت مكان زي ده وصراحه محبش اروح..انا ال طبعا الوقت متأخر وبعد��زهره...

 ادم....ليه بس

 زهره...يعني حرام.

 ادم...حرام..

 ��زهره...اه حرام..وعلى فكره بقى انت كمان مش هتروح..

 ادم ..انتي شايفه كده..

 زهره...اه.

 ادم....وانا مش هخرج خالص.

 يعني طيب. ��اقصد�😊😊�زهره...بجد

 ...شكرا يازهرهادم....بابتسامه

 زهره...على ايه..

 ادم...يعني عشان اتكلمت معاكي وخرجتيني شويه من الزهق والخنقه اللي كنت فيها.

 زهره...بابتسامه...اي خدمه انا موجودة اي وقت واي وقت تحس انك محتاج تتكلم كلمني..



 ادم...اكيد هعمل كده انا اصال برتاح وانا وبتكلم معاكي.

 .بجد وال مجاملةزهره...باحراج..

 ادم...انا مش بعرف اجامل يازهره...وحقيقي برتاح وانا بتكلم معاكي والدليل اني كلمتك لما حسيت اني محتاج اتكلم

 زهره....احممم. على فكره. انا كمان برتاح لما بتكلم معاك..

 ادم...بجد...وال بترديهالي

 زهره...ال بجد وهللا العظيم..

 ضحك. ادم على طريقتها..

 ادم....طيب يال روحي نامي بقى عشان ترتاحي واشوفك بكرة..

 زهره...حاضر. وانت كمان نام

 ادم...حاضر.

 زهره...ومتخرجش.

 ادم...حاضر..اي اوامر تانيه...يا برنسس

 زهره...ابتسمت زهره مع نفسها بأحراج...ال كفايه عليك كده انهرده.

 ادم....حاضر يا ستي...يال تصبحي على خير.

 ....وانت من اهل الخير...زهره

 ادم...سالم.

 زهره...سالم..

........ 

 قفلت زهره وهي مبسوطه وضحكتها مش راضيه تفارق وشها...وكان نفس الحال عند ادم...

.......... 

 تمارا.......كل ده

 جاسر.....على بال ما خدت شاور وكلت. واعدت معاهم شويه...متأخرتش اوي يعني ياحبيبي.

 �� اتأخرتتمارا....ال

 جاسر...طب حقك عليا..

 تمارا...ال مخصماك. صالحني

 جاسر...ياسالم بس كده اصالحك... وسعي كده خديني جمبك..



 تمارا...بضحك....ال يا قليل االدب

 جاسر...هللا مش انتي زعالنه وانا مينفعش اسيب حبيبي زعالن الزم اصالحك....

 تمارا...ال مش عايزه اتصالح خالص..

 ....ضحك ..طب خالص اصالحك ازاي..جاسر

 تمارا...امممممم عايزة شوكالته..

 جاسر....بحب عيله...بزمتك ده صلح..

 تمارا...اه انا بتصالح بشيكوالته عادي..

جاسر...ماشي ياستي عيوني ليكي احلى شوكلت. هتكون عندك بكره...بس اعملي حسابك انتي بتتصالحي بشوكلت...لما ازعل انا بقى 

 ح بالطريقه اللي ترضينيهتصال

 تمارا...بضحك...يبقى هتفضل زعالن ياروحي..

 جاسر...واهون عليكي.

 تمارا...ال متهونش بس هتفضل زعالن ومش هصالحك.

 جاسر...وهو بياخد نفس... بحبك يا تمارا..

 تمارا...حست ان. قلبها بيدق جامد...وانا كمان بحبك اوي

 جاسر....بقولك ايه...

 تمارا...قول

 اسر...انا هعدي عليكو بكره نروح سواج

 تمارا....طب ليه تعب عليك هنروح مع السواق..

 جاسر...ياستي انا هكون مرتاح كده

 تمارا...خالص زي ما تحب..

 يال هقولك عشان تجهزو...ڤجاسر...وانا بتحرك من ال

 تمارا...تمام..يال بقى نام عشان ترتاح شويه

 ...جاسر...مش هتاخديني في حضنك طيب

 تمارا...طب ما احكيلك حدوته قبل النوم بالمره..

 جاسر....ياسالم...ده كده يبقى تمام اوي..

 تمارا...اتلم يا جاسر ونام يال

 جاسر...ياساتر...طيب هنام..



 تمارا...جاسر.

 ��جاسر...نعم عايزة مني ايه

 جاسر...بحبك اوي

 جاسر...بابتسامه. وانا بموت فيكي يا قلب جاسر...

 ...تصبح على خير.تمارا

 ️❣جاسر...وانتي من اهلي

 ابتسمت تمارا على كلمته.....باي

 جاسر...باي ياحبيبي..

..................... 

فضلت سهام...اعده مستنيه... ليل يجي...الوقت اتأخر وهو كل ده لسه مجاش....كان جواها غضب منه وقلق وخوف عليه...طلعت 

 الباب بيتفتح...... موبايلها تكلمه...لكن ثواني ولقت

 دخل ليل... وعلى وشه ابتسامه وسعادة

 مساء الخير يا امي..

 سهام...قصدك صباح الخير.

 ليل...دخل ليل باس ايدها ايه اللي مسهرك يا امي..

 سهام...مستنياك ياليل

 ليل...ليه يا امي ودي اول مره اتأخر فيها بره..

 سهام...ال مش اول مره ...كنت فين ياليل...

 يل...ايه يا امي انتي كويسه.ل

 سهام...هو انا لما اسالك كنت فين ابقى فيا حاجه...

 ليل...ال يا امي طبعا...بس يعني اول مره تسأليني بس عموما كنت في مشوار مهم..

 سهام...مشوار ايه..

 ...اعد ليل وهو بياخد نفس طويل...واضح من اسئلتك انك عارفه يبقى بتسألي ليه.

 مكن عايزة اتأكد اللي سمعته ده صح وال ال..سهام...مش ي

 ليل.....ايوه يا امي صح...كنت مع ريما...

 سهام...بصاله بحزن...ليه يا ليل..

 ليل.....هي جت وطلبت تتكلم معايا



 سهام...وانت وافقت ياليل..وافقت بعد كل اللي حصل ده

 طب ازاي قولي..ازاي. ياليل

 لت مجرد مقابلهليل....عادي يا امي...مفيش حاجه حص

 سهام...بغضب...ال مش عادي ياليل. ومينفعش يكون عادي...وصدقني ياليل..دي مش مجرد مقابله.

 ليل...ال يا امي صدقيني مجرد مقابله ودردشه عاديه. مش اكتر

عش بعد ده كله يبقى سهام...وهي بتقف...عشان تطلع اوضتها...صدقني انت ياليل. مش مجرد مقابله عاديه...وال حتى دردشه الن مينف

 في بينك وبينها كالم....وهقولهالك تاني ياليل صدقني مش مجرد مقابله انا ام...ياليل. وقلبي بيقولي انها مش مجرد مقابله...وراحت .ال

كالمي دي هتتكرر. تاني وتالت ورابع...وبكره هأكدلك كالمي. وشك ومالمحك وابتسامتك اللي مفارقتش وشك من ساعة مادخلت بيأكدو 

 بس صدقني ياليل لو حصل وريما رجعت لحياتك تاني اعتبر وقت دخولها هو وقت خروجي انا من حياتك....

 وسابته ومشيت....

 خد ليل نفس طويل بحزن...وفضل اعد مده طويلة لحد ما النهار طلع..وطلع اوضته... خد شاور ونام....

............ 

 في صباح يوم جديد...

 صحيو ابطالنا....

 الظهر12وصحيت...نور...من نومها... كانت الساعه حوالي 

قامت نور..من نومها واول ما فتحت عينها بصت على نوح...لكن لقت مكانه فاضي....بصت في االوضه كلها براحه ملقتهوش...فكرت 

 انه ممكن يكون تحت...

 دخلت خدت شاور. وطلعت...

 خبط...الباب..

 نور...ادخل..

 على احلى نور. سهام...صباح النور

 نور...بابتسامه جميله

 ...صباح الخير يا طنط..

 سهام...وشك رايق انهرده...يارب تكوني كويسه

 نور...الحمد هلل ياطنط بخير..

 سهام....انا قولت اجي اقولكم يال عشان تفطرو...

 نور....حاضر...هتسرح والبس الطرحه..واجي ورا حضرتك..

 لنوح ينزل. سهام...ماشي يا حبيبتي ...قولي



 نور...باستغراب...بس هو مش هنا

 سهام...هو مش بياخد شاور

 نور...ال انا صحيت مكنش في االوضه. يمكن تحت.

 سهام...باستغراب...تحت فين...ال مش تحت انا من ساعة وانا تحت مشفتوش.

 نور...يمكن في الجنينه.

 سهام...يمكن...عموما يال متتأخريش وانا هشوفه..

 ..نور...حاضر

 خرجت...سهام..وجهزت.نوروفتحت باب االوضه ونزلت... كانت سهام وادم تحت...

 نور...صباح الخير يا ادم.

 ادم...بابتسامه صباح النور يا نور...

 سهام....الدم...مقفول بردو. يا ادم

 ادم...هيكون راح على فين على الصبح كده

 سهام...معرفش يمكن ليل قايله على شغل يعمله...

 .جه من وراهم....صباح الخير.ليل..

 الجميع صباح النور...

 ليل...في ايه مالكم واقفين كده ليه...

 يال وتليفونه مقفول.ڤادم...مفيش بس نوح مش موجود في ال

 انت قايله على شغل وال حاجه..

 ليل...ال شغل ايه احنا اجازه تالقيه خرج يتمشى بره

 ادم...يمكن..

 اتدخل وهللا انتو اتخانقتو او حاجه...يعني عشان ابقى عارفه بس هو خرج ليهسهام...نور حبيبتي مش قصدي 

 نور...ال وهللا يا طنط.. انا مشفتوش من ساعة ما طلع امبارح...بعد ما طلعت..

 سهام...بقلق هيكون راح فين.

 ليل.. ايه يا امي هو نوح عيل. تالقيه خرج يغير جو

  يال عشان نفطر...سهام...وهي مش بصاله... خير ان شاء هللا

 اعدو فطرو في صمت...ما بين قلق نور على نوح... وشرود ليل. ونظرات ادم وسهام لليل ...



 بعد مده بسيطه خلصو فطار...

 سهام...انا هدخل احضر الغدا مع الشغالين. عشان هنتغدا كلنا مع البنات...

 نور...ممكن اجي اساعد حضرتك...

 تعبيش انتي لسه مخفتيش اوي.سهام....خليكي حبيبتي عشان مت

 نور...انا كويسه صدقيني بس انا زهقانه ومفيش حاجه اعملها..

 سهام...ال في تطلعي تذاكري شويه عشان خاطري... افتحي الكتب كده حبه وفكري نفسك عشان تبتدي تذاكري

 نور...بس..

 سهام...مفيش بس الوقت بيجري يانور اسمعي كالمي..

 يا نور اسمعي الكالم ذاكري شويه لحد ما البنات يجو..ادم...ماما معاها حق 

 نور...حاضر.....

 سهام...بالتوفيق يارب ياحبيبتي..

 نور...شكرا...بعد اذنكم...

 طلعت..نور.. ودخلت سهام عالمطبخ...

 ادم...باصص لليل.. من غير ما يتكلم...

 ليل...خير

 ادم...هو ايه اللي خير

 ب تسأل مية سؤالليل...يعني شايفك باصصلي وحاب

 ادم...كويس انك عارف..

 ليل.....من غير ما اعرف باين في عنيك..

 ادم...مش هتقولي كانت عايزه ايه...وليه وافقت اصال

 ليل...ادم. انا مش فايق وصاحي مصدع واصال منمتش كويس وهطلع انام تاني شويه...وقام وقف. وقبل ما يمشي

 ادم...يبقى مش خير يا ليل...

 ل وبصله ...ايه اللي مش خير...وقف لي

ادام هربت من اسئلتي يبقى مش خير وشكل اللي خايف منه هيحصل وهتحن من تاني ياليل...بصله ليل وسابه وطلع على اوضته من 

 غير وال كلمه....

 ادم....يارب...

 فتح موبايله...وكل ده ولسه نوح مظهرش وال حتى  4عدت الساعات بسرعه وراح جاسر... للبنات كانت الساعه 



 يال..ڤوصل جاسر والبنات..ال

 سهام...اهال اهال بالقمرات عاملين ايه

 تمارا...حضرتك اللي عامله ايه

 سهام...بخير يا قلبي...ازيك يا عشق

 عشق...بابتسامه...الحمد هلل. حضرتك عامله ايه

 سهام...بخير يا حبيبتي ازيك يا زهره..

 زهره...الحمد هلل بخير يا طنط

 يال نورتڤ..اهال اهال اهال.. الادم.

 جاسر...اكيد عشان انا جيت.

 ادم...انت الجئ هنا على طول هنمثل...

 ضحكوا البنات عليه.

 ادم...اخباركم ايه.

 عشق...الحمد هلل

 تمارا...كله تمام.

 زهره...وهي بصاله بنظرات مرتبكه...الحمد هلل..

 سهام...تعالو يال ادخلو...

 دخلو معاها جوه...

 ق ....امال فين نور..عش

 سهام...هبلغها حاال. تنزلكم

 ثواني وكانت نور... نازله عالسلم جري..

 سهام...براحه براحه...هتقعي..

 جريت. نور.. بابتسامه على البنات وكانت اولهم عشق...

 عشق...وحشتيني

 نور...كده مشفكوش امبارح..

 ده هنيجي نشوفك انهردهتمارا...وهي بتاخدها في حضنها...ما احنا قولنا كده ك

 نور...وحشتيني..



 وراحت لزهره... وحشتيني يا زهره ..

 زهره...عامله ايه يا قلبي انتي وحشتيني اكتر..

 سهام...لو اعرف انك هتفرحي لما تشوفيهم كده... كنت خلتهم جم من بدري...

 اعدو البنات... جمب بعض...

 عامله َعمله.ادم...عينه على زهره...وهي اعده مرتبكه كأنها 

 جاسر....امال فين ليل ونوح..

 عشق...مترقبه الرد... من ساعة ما جت وهي بتدور عليه بعينها

 ادم...ليل في اوضته...ونوح..منعرفش

 جاسر..باستغراب...يعني ايه متعرفش..

 ادم...من ساعة ما صحينا عالضهر وهو مش هنا

 جاسر...يمكن ليل باعته لحاجه في الشغل..

 و ليل قال الادم...ماه

 جاسر...طيب كلمتوه

 سهام...موبايله مقفول

 جاسر...غريبه..

 جالهم...صوت ليل. من وراهم بكل ثقه..وال غريبه وال حاجه...اكيد خرج يغير جو...

 وقف قلب عشق بمجرد ما سمعت صوته...كان نفسها تلف ضهرها بسرعه وتشوفه لكن مقدرتش تحط عينها في عينه....

 لخير.ليل...مساء...ا

 الجميع... مساء النور...فضلت عشق عينها بعيد عنه ومردتش...

 الحظ ليل. عشق... بس قرر انه يتعامل عادي.

 جاسر...بيقولك خرج من بدري وموبايله مقفول..تقول وال غريبه وال حاجه.

ال ايه...وبعدين انهرده اجازه اكيد ليل... عادي يعني ياجاسر... مكبر الموضوع ليه انت مش حاسس بالضغط اللي حوالينا وبالشغل و

 حابب يغير جو...

 جاسر...يمكن...

 ليل....ايه اخباركم يا بنات...

 زهره...بخير الحمد هلل..

 تمارا...تمام...الحمد هلل..



 عشق.............................

 ليل... عامله ايه يا عشق.

 عشق...باختصار... بخير.

 ... تعالو ناعد بره احسن..بصلها ليل... وبعد وشه عنها

 جاسر...يال....

 خرجو كلهم بره في الجنينه....

كان الجو جميل.. بوجود تمارا وجاسر وادم وزهره حتى نور كانت حاسه انها فاكه خالص... وليل اللي كان غريب بالنسبالهم كلهم... 

 كان بيضحك.. على غير العاده وبيتكلم...

 لص...عشق...كانت ملتزمه الصمت... خا

 فجأه جه تليفون لليل.. من ريما...

 ليل... هستأذنكم ارد عالتليفون

 قام...ليل بعد عنهم شويه...

 هما فضلو يتكلمو ويهزرو ...لكن عشق.. كانت عينها على ليل اللي بيبتسم ويضحك... ومالمحه باينه... هاديه...

 حست...عشق... بخنقه... فظيعه....قامت وقفت...

 ياعشق.. ادم...راحه فين

 عشق...بارتباك...ابدا... بس يعني... كنت هروح اشوف مهره وعشق. بقالي كتير مشوفتهمش..

 جاسر...خلي بالك... احسن دي عصبيه.

 عشق...بابتسامه... ال متخافش.. احنا خالص بقينا صحاب...

 دخلت عشق... لمهره.. وعشق...

اليها تعبيرا عن فرحتها... فضلت عشق.. تطبطب عليها. وعلى عشق...ونزلت اللي اول ما شافوها كانو مبسوطين وفضلت مهره تلف حو

 منها غصب عنها دمعه...

 وانتبهت بصدمه عالسؤال....

 حبتيه ياعشق..

 ادم.�🨧😧😧�عشق..

 ادم....مردتيش على السؤال يعني

 عشق....مش فاهمه تقصد ايه..

 ادم...ال فاهمه ياعشق...وعارف انك حبتيه..



 عيد وسكتتعشق...بصت ب

 ادم....بس اللي بيحب ياعشق... بيبقى عارف انه داخل حرب..والزم يكون ادها...ويدافع عن حبه

 عشق...مش صح يا ادم...ادافع لو في عاالقل شعور متبادل...

اللي ارتاح  لكن ادخل حرب وانا عارفه اني هطلع خسرانه مينفعش... وانا اصال طول حياتي بحارب... تعبت من الحرب... وجه الوقت

 بقى شويه...قلبي تعب من كتر الوجع..

ادم...ومين قال ان مفيش شعور متبادل يا عشق... انتي مشوفتهوش لما دخل علينا المكتب... ليل. اخويا مش بس ابن خالتي... متخيله ان 

 ليل يغير مني..

 عشق...بيتهيألك..

 ادم.. ولو اثبتلك ده هتدافعي عن الحب ده..

 يتهيألك يا ادم... وانا حقيقي مش عايزه اعلق نفسي بحاجه توجعني خليني كده احسن.عشق...صدقني ب

 ادم...بردو مردتيش لو اثبتلك ده هتدافعي عن الحب ده؟؟؟؟؟

 عشق....تثبتلي ايه..

تكلم معاكي ادم ..عايزك بس تشوفي رد فعل ليل لما يجي ويشوفني معاكي... شوفي شكله ومالمحه وطريقته... عشق... انا محتاج ا

 ضروري جدا في حاجات الزم تعرفيها والزم نتكلم مع بعض..

 عشق...امته. وفين.

 ادم...هظبط واكلمك انا..تمام.

 عشق ..تمام...

 ليل....خير واقفين كده ليه ... سايبنهم يعني وجيتو هنا..

 ادم ..بص لعشق.. ورجع بص لليل...

 وفها احسن مهره.. تتهور.ابدا... عشق جت تشوف مهره وعشق... وانا جيت اش

 ليل.. بابتسامه غاضبه... ال متقلقش... مهره مبتعملهتش حاجه...بقولك ايه صحيح. جاسر كان بيسأل عليك..

 ادم...تمام انا خارجلهم اهو...وبص لعشق... هنبقى نكمل كالمنا وغمز لعشق..

 ابتسمت.. عشق... تمام..

 مشي... ادم...

 يه...اما ليل... كان غضب الدنيا ف

 ليل...كالم ايه اللي تبقو تكملوه...

 عشق....نعم..

 ليل..سمعتيني على فكرة..



 عشق...سمعتك بس معنديش رد.

 ليل... اللي هو ازاي

 عشق...زي الناس... عادي بنتكلم مع بعض في حاجه بيتهيألي احنا الوقت مش في الشركة واكيد مش هيضايق حضرتك...

 نف... عشق... اتعدلي معايا وبالش طريقتك دي..ليل... قرب منها ومسك ايدها بع

 عشق... وهي بتنطر ايده بالش انت طريقتك دي من فضلك وياريت انت اللي تعدل تصرفاتك معايا...

 ليل... وهو بيمسك ايدها تاني... انتي متقوليليش.. اعمل ايه ومعملش ايه انا اللي بقوله يتنفذ...

 عشق...ليه ربنا...وانا معرفش..

...ال مش ربنا بس كالمي هيتسمع يا عشق..ومتفكريش تعاندي معايا واللي قولته قبل كده هيتعمل مفهوم ملمحكيش تقفي مع ادم ليل

 تاني...

 عشق...ما تروح تقوله هو كده.

 ليل... بس كده حاضر...ومشي ليل بغضب. وقفت عشق... بزهول. من جنانه... جريت بسرعه وراه..ومسكت ايده..

 . من فضلك متعملش كده بالش جنان...عشق....ليل

 ليل....انتي مش طلبتي مني اقوله

 عشق...انت بتعمل كده ليه..

 ليل...في ايه بينك وبين ادم...

 عشق...وال حاجه وحتى لو في انت مضايق ليه...ممكن اعرف..

 وفتك واقفه معاه تاني هتزعلي مني ..بجد...ليل.... مينفعش يكون في حاجه بينك وبينه ياعشق انتي فاهمه مينفعش...وقسما باهلل لو ش

 عشق...ليل متقفش في طريقي من فضلك وملكش دعوه بيا وال بحياتي..

 ليل....ليه مش انا اللي بتستدمي منه قوتك..

 عشق...ال كنت بقول كده عشان انت كنت محتاج حد يقويك.

 ليل...انتي كدابه يا عشق...عارفه ليه..

 �🥺🥺🥺�عشق..

 ن انتي بتحبيني يا عشق....ليل...عشا

 �🥺🥺🥺🥺🥺�عشق....

 سابها...ليل. وخرج. بسرعه

 فضلت عشق.. واقفه. تعيط ومضايقه انها معترضتش على كالمه وبانت ضعيفة ادامه....

 فضلت واقفة شويه..



 وخرجت بعد ما ظبطت شكلها....اعدت

 فضل ليل... عينه عليها...

 وفجأه.... سمعو صوت فرملة عربية..

 نتبه الكل عالصوت...لقوه نوح...نزل وقرب منهم بسرعه. تخوف..ا

 سهام...نوح حبيبي انت فين وتليفونك مقفول ليه..

 نوح...مش وقته يا امي...نور... تعالي معايا ..

 نور...نعم. اجي معاك فين .

 ليل... في ايه يانوح. ومالك داخل كده وكنت فين..

 ..نوح...انا قولت مش وقته..يال بانور

 نور...انا مش هاجي معاك في حته..

 نوح...نور.. اخلصي.. وبسرعه من فضلك

 نور...قولتلك مش هاجي

 نوح...مسكها بغضب من ايدها. صرخت نور...

 جاسر...نوح في ايه

 ليل...انت اتجننت وال ابه هتاخدها فين.

 نوح...ايه ياليل باشا. نسيت انها مراتي وال انا محتاج اخد االذن..

 ال منستش بس قولي واخدها فين...ليل...

 نوح...لما نيجي هتعرفو.. وبص لنور... يال ومتخافيش انا مش هاكلك..

 ليل...روحي يانور..متخافيش

 نوح...يالااا

 مشيت...نور...وراه...وهي خايفة...

 وفضل الكل اعد مصدوم ومستنبن يعرفو نوح خدها فين. وليه جاي بالشكل ده

ت جمبه نور بخوف...مش خوف منه بس خوف من شكله اللي كان عامل زي المارد...عيون حمرا مالمح ركب...نوح عربيته. وركب

 جامده عروق بارزة في كل جسمه..

 كان سايق بطريقة مخيفه...حست نور ان قلبها هيقف من الخوف..

 نور....من فضلك سوق براحه شويه

 نوح............



 نور....نوح...سوق براحه لو سمحت.

 ...........نوح..

 حست...نور ان مفيش فايدة فالكالم فقررت تسكت...وهي مرعوبة..

........... 

 جاسر...في ايه الواد ده ماله عامل كده ليه....

 تمارا...انا قلقانه وخايفه على نور..

 ادم...مش عارف حاسس ان في مصيبة..

 كان الزم اكون معاه...او عاالقل اعرف في ايهليل..مكنش الزم اسيبه يخرج وهو بالمنظر ده وال اسيبه ياخد نور 

 سهام.....انا من الصبح وقلبي مقبوض واختفاءه وشكله الوقت ده اكدلي ان في كارثه..

 

  

 زهره....طيب نكلمه او نكلم نور نعرف هما فين ونروحلهم

 ادم....مش هيرد نوح اصال موبايله مقفول ونور متعرفش رايحه فين..معاه...

 فوش .اطمنوامفيش حاجه تقلق..عشق....متخا

 جاسر....كل ده ومفيش حاجة تقلق

 عشق....صدقني المشوار اللي نوح واخد نور فيه ...ميقلقش...

 ليل....انتي عارفة حاجة نوح حكالك حاجة ..

 عشق....ال بس احساسي ال يمكن يخوني ابدا....

 تمارا....يبقي

 ى ان شاء هللا خير.

 سهام...يارب..

....... 

 نوح...اخيرا للمكان المحدد... وصل

 نوح...انزلي..

 نور...بخوف باين على مالمحها...انت جايبني هنا ليه.

 نوح....انزلي مفيش وقت هتعرفي كل حاجة...



 نور....بس انا خايفة..

 نوح....متخافيش انا معاكي..

 نور....بس انا خايفة منك..

 �😡�بصلها نوح بوجع وغضب...وعصبية

ه رزع الباب...وراح ناحيتها فتح الباب...ونزلها بعنف....متخافيش. انا مش هاكلك.اظن بقالك يومين معايا في اوضتي. ونزل من العربي

 وملمستكيش واظن لو عملتها محدش يقدر يفتح بوئه معايا وال نسيتي اني جوزك....يالاااا

 ومسكها من ايدها وسحبها وراه وطلع بيها على نفس الشقه...

 ماسك نور من ايدها اللي تلجت برعب...طلع نوح وهو 

 اشفق نوح عليها...وقف ادام الباب. وهو ماسك ايدها.وبصلها...

نوح...نور...سبق والباب. ده كان وراه حاجه بوظت حياتنا. وانهرده.. كمان الباب ده وراه حاجات كتير اوي. بس المرادي مش عايزك 

طمني وانتي معايا يمكن تكون كرهتيني زي ما بتقولي بس انهرده. بالذات او الوقت تكوني خايفة يمكن تكوني مبتثقيش فيا مبقتيش ت

 تحديدا. عايزك تثقي فيا متخافيش يانور انا مش هأذيكي ماشي..

 هزت...نور راسها ودموعها في عنيها...

 خبط...نوح عالباب...ثواني واتفتح الباب....وشافت نور. شخص مضروب وفي كدمات في وشه كتير..

 صله نوح بغضب...وراح بنور على االوضهب

 وقفت. نور وكأن جسمها اتخشب اول ما شافت باب االوضه...

 مسك. نوح ايدها اوي وبأيده التانية حطها على خدها. متخافيش يانور...

 �😳�فتح...نوح الباب... واول ما اتفتح نور...اتصدمت 

 نوح....في جديد

 ور..عمر...ال لسه ..مساء الخير يا انسه ن

 نور.....برعشه خوف وارتباك...ممساء النور..

 عمر.....انتي عارفه انتي موجوده هنا ليه وال ال..

 نور...هزت راسها بال.

 نوح...ال يا عمر انا جبتها وجينا على طول مفيش وقت اني احكي...

ل الرجاله اللي انتي شيفاها دي معايا في عمر....تمام....انا المقدم عمر التونسي... وصاحب نوح انتي في امان متخافيش وطبعا ك

 الداخليه... ودول الرجاله بتوع نوح

 

  



هنفهمك كل حاجه او هتفهمي كل حاجه الوقت...كل اللي طالبه منك... تأعدي هنا. عالكرسي. ده... هتشوفي وتسمعي بنفسك كالم... 

وإال كل اللي بنعمله هيبوظ...والكالم ليك يا نوح طبعا... مهما  يمكن يكون كالم بالنسبالك مهم بس اللي طالبه منك مش عايز اي انفعال

 سمعت من كالم مش عايزك تنفعل ياريت تمسك اعصابك

 نوح....متقلقش.. انت نسيت اني انا اللي بلغتك

تتمالك  عمر...ال طبعا بس انت سمعت من طرف لكن الطرف االساسي او اللي عمل كده لما تسمع منه ممكن تنفعل اكتر او متقدرش

 اعصابك..

 نوح...اطمن ياعمر... كله تمام...

 عمر...انا كمان عايزك تطمن بمجرد ما يدخل الشخص ده الشقه رجالتنا هتحاوط البيت كله من بره

 نوح...تمام. بس زي ما اتفقنا يا عمر... هتحتفظ بكل التسجيالت صوت وصوره معاك. بس مش هتقبض عليه هتسبهولي..

تمام وعند وعدي ليك اني مش هقبض عليه هسبهولك بس انت كمان اوعدني انك متأذيهوش عشان لو جراله حاجه  عمر....انا قولتلك

انت اللي هتتحط في وش المدفع يعني عشانك مش عشانه وكمان انت عارف ان ده لو اتعرف انا اللي هتأذي ده مخالف للقوانين 

ن عارف اللي انت حاسس بيه... هسبهولك علم عليه بس متعملش فيه حاجه المفروض المتهم يتسلم يانوح بس انت عشان صاحبي وعشا

 لو جراله اي حاجه انت اللي هتروح فيها..

 نوح...متقلقش صدقني انا اديتك كلمه

 عمر....تمام يانوح

 نور....وهي بتبص لنوح بخوف....انا مش فاهمه حاجه..

 نوح....هتفهمي كل حاجه الوقت...

 عه...عدي...حوالي ربع... سا

 ودخل الشخص اللي فتحلهم ...

 هو طالع يا باشا...

 عمر...تعمل اللي قولتلك عليه بالحرف وإال انت عارف هيحصل فيك ايه...مفهوم.

 حاضر ياباشا..

 خرج..وقفل وراه الباب...

 عمر.....مش عايز اي نفس الكل يلتزم الهدوء...

 الجميع...تمام

 �🙊🙊🙊🙊�ثواني... وخبط الباب

 �🙊😳�ح الباب.....تعالي ادخل. ياسامرراح فت

 ��اول ما نور... شافته في الكاميرا...اتصدمت



 �😳😳�سامر......ايه ده هللا يخربيتك مال وشك ياهاني

 هاني...خناقه بسيطه مع شوية عيال..

 سامر...وشوية عيال يعملو في وشك كده..

 هاني....خدوني على خوانه واتكاترو عليا.

 ش ليه..سامر...ومكلمتني

 هاني...ياعم انا لحقت...انا اول ما حسيت اني قادر كلمتك...

 سامر...طب اعد اعد...

 هاني....اعد. على الكنبه اااه..

 سامر...هللا يخربيتك انت شكلك متدمر.

 هاني...ياعم وال متدمر وال حاجه شويه كدمات وهتروح لحالها..المهم انت عامل ايه...

 �🤨�وطلع من جيبه. سجاير ملفوفهسامر...الحمد هلل بخير...

 سامر....امسك..

 هاني...ال ياعم...انا مش قادر اشرب.

 سامر....ياعم خد الحشيش هيخليك تمام امسك بس.

 مسك منه هاني السيجاره...وولعها

 وولع..سامر... سيجارته...

 هاني....مقولتليش صحيح. مفيش اخبار..

 سامر...اخبار ايه..

 ه نوح.هاني...اقصد اللي اسم

سامر...ال مفيش اهو طلع في التلفزيون جعجعلو بكلمتين هو واخوه وفضلو يقولو عارفين مين اللي عملها وهنجيبه...وطلعو قراطيس وال 

 عارفين حاجه هما كل اللي عايزينه يحسنو صورتهم مش اكتر انما هما عبط وال عارفين حاجه...

 ماغه عشان يهدي. وميتعصبش مهما سمع ..نوح....الدم غلى في عروقه...بصله عمر. هزله د

 هاني...طب والبت...

 يال.ڤسامر...مالها اهي اعده معاهم في ال

 هاني...هو اتجوزها صحيح.

 سامر...مش عارف. هما بيقولو انا بقى مش هامنني كل ده كل اللي هاممني انهم طقشو في بعض.

 يهم البت وال اللي اسمه نوح ده. وبعدين انت ليه عملت كده اصالهاني...انا لحد الوقت مش فاهم دماغك... انت بتكره مين ف



 .سامر.....فضل يشرب يشرب خلص السيجاره وولع واحده تانيه لحد ما دماغه لفت...وابتدا يتكلم...

 سامر...هقولك. ياسيدي... انا عملت كده لكذا سبب..

ومن اول ما شوفتها دخلت دماغي بس فضلت وراها اكتر لما عرفت  اولهم...البت انا مبكرهاش وال حاجه بالعكس... نور كانت عجباني

انها تبع نوح..وده بقى انا مش بطيقه هلل في هلل كده فاحبيت اضايقه..بس نور..بقى لعبت في عداد عمرها...لما مدت ايدها عليا ادام 

 الجامعة ..

 كده.. بص نوح لنور بغضب عشان هي مكنتش حكيتله واللي قالته عشق. بعد ما حصل

 سامر...بس. فاحبيت اعلم عليها بطريقة اوسخ من اللي عملته يعني من االخر ردتلها القلم اتنين..

 هاني...طب وايه دخل نوح..

سامر...ماانا حسيت ان هي ونوح في بينهم حاجه يعني نظراتهم كانت باينه. فاحبيت اعلم عليهم اكتر واوقعهم في بعض... واوهم نور ان 

 فيها كده نوح اللي عمل

 منها بقى هي تدمر بدل المره اتنين مره من اللي حصلها ومره ان اللي حصلها ده من حبيب القلب...

 هاني...انت طلعت شيطان. جبتها منين الفكرة دي..

 سامر...ال ما هو دي مش فكرتي بصراحه... دي فكرت اختي هايدي...

 لجاسر ابن عمه يعني كده ممكن يحصلها مشاكل.. هاني....طب ليه انا اللي اعرفه ان هايدي اختك مخطوبه

سامر...ال هايدي اصال مش طايقه جاسر وال عيلته ولما شافتني شايط من نور بعد اللي عملته في الجامعه...خدمتني وجبتهولي على طبق 

 من فضه... اعلم عليها واكسرها واعلم عليه. واكسره وبالمره اخليهم مش طايقين يبصو في وش بعض...

 نور...كانت سامعه كل كلمه. ودموعها نازله زي الشالالت...

 سامر.....وطبعا بنخدم معانا بالمره حد ليه خدمه عندنا....

 هاني...مين ده..

 سامر...مش مهم مين.

 هاني...طب وبتخدموه ازاي يعني..

. واسم بيكبر... فالشخص ده مش عايز كده...او سامر....اصل اليومين دول... شركة السيوفي فيها نقله جامدة صفقات بتتم. وشغل بيكبر

 بمعنى اصح عايز يوقعهم

يوقع شغلهم واسهمهم. يوقعهم في بعض. من االخر عايز يدمرهم. يعني توصيه جامدة..وهايدي حبت تخدم والضرب كان في سمعتهم 

 اليومين اللي فاتو كان عال اوي...

 هاني....بس في حاجه انا مش فاهمها يا سامر..

 ر....انت رغيت كتير وشكلك كده هتفصلني من الدماغ اللي عملتهاسام

 هاني..ياعم اخر سؤال وادينا اهو اعدين نتكلم مع بعض....مين البت اللي خدت نور دي ...

 سامر...اشمعنى...انت بتحقق معايا ياض وال ايه..



 هاني...ياعم ال بحقق وال بتنيل...بس البت جامدة وعجباني.

 ولش انت متعجبهاش ...دي صاحبة هايدي..سامر...ال متحا

 هاني....بس جامدة.

 سامر...يعني...بس اقولك انا بقى على حاجة هتعجبك.وانت متعرفهاش...مفاجأه يعني

 هاني....قول

 سامر...احنا عارفين ان مش نوح اللي لمس نور صح..

 هاني....انت اللي عملتها...ولبستهاله...

 سها...بس انا كمان معملتهاش...سامر.....هو صحيح معملهاش ولب

 هاني....نعم..انا مش ساعدتك لما صاحبة هايدي جت. وطلعنا البت بسرعه...وبعدها سبتك ونزلت عشان تخلص قبل ما نوح يشرف...

 سامر...حصل بس ملمستهاش....

 ��هاني.....نعممم. امال مين..

 �😳😳😳😳😳😳�نور...ونوح....وقفو. 

 .سامر.....محدش لمسها..

 هاني...ازاي..

 سامر...زي الناس..مجتش جمبها وال حد جه جنبها. نور زي ما هي بنت..

 هاني...ال معلش براحه وواحده وواحده عليا...

 سامر...لما روحت لهايدي حكتلها عاللي حصل قالتلي عاللي هعمله بس قالتلي بشرط متلمسهاش...

 يرها صاحي.هاني....اعذرني يا عني ياصاحبي واختك من امته وضم

بس كل الحكايه خافت ان الحوار مع الوقت يتهرش فبالطريقه دي �🤣🤣🤣�سامر ..ال مش حكايه ضمير. انا اختي ضميرها معدوم

 نكون في االمان... وقالتلي انت اللي ليك تكسرها وتعلم على نوح وانا اللي ليا انا والطرف التاني ان سمعتهم تبوظ وفعال عملت كده..

 ل الدم اللي كان عالسرير ده ايه...هاني...اما

 �🤣�سامر....ده لون يا مغفل..

 هاني...انت بتتكلم جد وال بتصيع عليا.

 سامر...وهللا بتكلم جد...

 هاني...يعني البت كل ده فاكره انها مغتصبة

جامعة واديني اهو مبسوط وانا سامر...اهو الوجع اللي هي حاسه بيه ده لوحده مكفيني وردلي جزء من كرامتي اللي بعترتها ادام ال

متشفي فيها....حتى لو الجامعة نزلتلها اعتذار وحتى لو محدش هيقدر يجي جمبها بس كفاية ان حياتها واقفه وكفاية اني دمرت عالقتها 



 هي وسي نوح...

 هاني.....هللا يخربيت معرفتك انت ايه يا اخي شيطان انت واختك...

 ا مش عارف انت واخوك حاتم ازاي اخوات..سامر...من بعض ما عندكم. ....ان

 نور.....حاتم..

 هاني....ما لوال اني اخو حاتم مكنتش عرفت نور

 سامر....ده لو اخوك عرف هيروقك اللي عرفته انه صاحب نور من يوم ما دخلت الجامعة.

 هاني...ال ميعرفش ومش هيعرف...

 عشان خالص حاسس اني خربان ومش شايف ادامي.... سامر....طب بقول ايه انت شكلك بقيت كويس هطير انا بقى

 اتفتح...الباب... في اللحظه دي....

 عمر....على فين يا سامر... لسه بدري السهره لسه مطوله.

 �😳😳😳😳😳�سامر...وقف. بذعر

ومكنش حد عارف في اللحظه... دي خرج نوح من االوضه ووراه نور...لكن نوح مداش الي حد فرصه وانقض على سامر... قتله. 

 يرحمه من تحت ايده...

 نوح....هقتلك يا ابن الكلب يازباله وديني يا سامر ال هندمك انت واختك والكلب اللي وراكو ..

رجالة نوح البودي جارد بتوعه. قربو من نوح ومسكوه بالعافيه. ورجالة عمر... مسكو سامر بعيد عنه. مكنش قادر يقف على 

 وهي دموعها مش بتقف..كأنها حنفية مايه رافضه تقف..رجله...قربت منه نور....

نور...ليه انا عملتلك ايه اذيتك في ايه عشان تدمرلي حياتي عملتلك ايه عشان تموتني بالحيا..انت عارف انت عملت فيا ايه...عارف انا 

ك لما ضربتك بالقلم عشان سمعتني فكرت في االنتحار كام مره.. كل ده ليه عشان موافقتش اركب معاك. عشان رفضتك كرامتك وجعت

كالم قذر زيك تقوم تنتقم مني بالمنظر ده. انت لو شيطان انت واختك مكنتوش عملتوا كده...اد كده الناس عندكم رخيصه ال يعملو اللي 

عليك حرام على مزاجكم الما تدمروهم ...وفي اللحظه دي انهارت نور... وفضلت تضربه باالقالم على وشه وهي بتصرخ.. حرااام 

 عليك دمرتني فضحتني من غير ما اعمل اي حاجه سودت حياتي ليييييه

 مسكها..عمر يبعدها وبعدو سامر عنها..

قرب منها نوح...مسكها من ايدها وبدون اي مقدمات اترمت نور في حضنه وهي منهاره....فضل نوح حاضنها وماسك راسها بايدها 

 مقربها لصدره وهي بتعيط بانهيار ...

 ر....انا هاخد الكلب ده...وسامر هيفضل معاك.عم

 نوح...هزله راسه..

 مسك الرجاله بتاعة عمر هاني...

 هاني...ايه ده... ال با باشا احنا متفقناش على كده. نوح باشا انت وعدتني انك مش هتسلمني...

انت كنت عارف هو جايبها ليه ونزلت وسبتله  عمر.. اخرس يازباله... انت تهمتك متقلش عن تهمته... ياريتك مكنتش عارف حاجه انما

 الشقه حتى محاولتش تمنعه..



 هاني...انا مليش دعوة انا مليش دعوى.

 عمر...خدوه عالبوكس...

 هاني...ال يا باشا اسمعني طيب... نوح باشا ارجوك انا عملتلك اللي انت عايزة...

 واختفي صوت هاني. ونزلو بيه....

 ه على المكان اللي قولتلكم عليه....خدو منه الموبايل واقفلوه مش عايز كلب يعرف يوصله..نوح... خدو الكلب ده. ودو

 البودي جارد ..تحت امرك يا نوح باشا...

 شالوه البودي وهو مستسلم ومش قادر يتكلم او حتى يقف الضرب مع الشرب اللي شربه فقدوه توازنه. وكأنه بقى في دنيا تانيه.....

 ونور في حضنه... هديت كتير عن االول...نوح....لسه واقف 

 نوح...مش عارف اشكرك ازاي ياعمر.

عمر...متقولش كده يا نوح.. انا عيني ليك. انت عارف انك غاللي عندي...وبعد ما يتسلم هو واللي معاه هعملك معاهم الصح متقلقش 

 هخليهملك عبره .

 نوح...تسلم يا عمر..

 نور..وربنا يطمنك عليها يانوح. عمر...حمدهللا على سالمتك يا انسه

 نوح...شكرا. ياعمر..

 عمر...هستأذنكم انا..

 نوح...اتفضل..

نزل عمر.... وفضل نوح يتنفس بسرعه بيحاول ينظم نفسه مش قادر مبسوط بوجودها في حضنه بس موجوع منها انها صدقت انه يعمل 

 فيها كده...

 يها وهي ساكته..خرجها... نوح من حضنه....وخدها في ايده. وخرج ب

 راح.. على شقة الحاجة فاطمة وخبط...

 فتحت...بسرعه...

 الحاجة...فاطمة.. ايه يانوح يا ابني كله تمام انا شيفاهم من البلكونه خدوهم...

 قرب منها نوح...ومسك ايدها باسها وباسها من دماغها..

ا ايه صدقيني هبقى مقصر في حقك.. انتي رجعتي فيا الروح انهرده. نوح....انا مش عارف اقولك ايه بجد...مهما قولتلك انتي عملتي معاي

كدلها ٱمش بس عشان مسكنا اللي عمل كده وعرفناه... عشان خلتيني اثبت للكل اني معملتش كده خلتيني اعرف اجيب حق نور. خلتيني آ

ن نور زي ما هي سليمه محدش لمسها. ودي اني مش شيطان. زي ما هي كانت شيفاني...واالحسن من كل ده ان لوالكي مكناش عرفنا ا

 كانت لعبه.

الحاجة فاطمة...بحب. وبابتسامه كلها طيبه...انا معملتش حاجة يا ابني لده كله انت تستاهل اكتر من كده متتخيلش انا مبسوطه ازاي. 

 ها بخير. ومحدش قربلها...عشان شايفة الفرحة في عنيك وشكلك مبسوط اكتر من االول بكتير ومش قادرة اقولك عن سعادتي ان



 مبروك يا بنتي ..

نوح...بص لنور....دي الحاجة فاطمة يا نور... هي اللي ساعدتني ووقفت جمبي والوحيدة اللي تقريبا كانت مصدقاني بالرغم انها 

 متعرفنيش. وهي اللي بلغتني ان هاني جه الشقة

 بصتلها نور...وهي دموعها مش بتقف...شكرا لحضرتك.

اطمة على ايه يابنتي.. افرحي واتبسطي وامسحي دموعك دي خالص كل حاجة وحشه خلصت...وخلي بالك منه ده بيحبك اكتر حاجه...ف

 من نفسه وصعب تالقي شاب من شباب اليومين دول بيحب كده....

 نوح....هنستأذن احنا بقى يا حاجه فاطمة بس هجيلك تاني

 الباب كده.الحاجة فاطمة...طيب ادخلو شوية معقول تفضلو ع

 نوح... معلش يا امي انا تعبان محتاج ارتاح شويه وعشان في البيت قلقانين وحقهم يعرفوا ويطمنوا..

 الحاجة فاطمة... طبعا يا ابني ربنا يطمن قلبكم وقلبهم...هستناك يانوح اوعى متسألش عليا.

ضي الزم اجي اشوفك..ورقمي معاكي اي وقت تحتاجي نوح...بابتسامه قرب منها باس راسها. مقدرش يا امي هجيلك وكل ما اكون فا

 حاجة كلميني حتى لو محتاجه تتكلمي بردو كلميني.

 حاجة فاطمة... طبعا يا نوح انت بقت غالوتك من غالوة ابني...

 نوح... اشوفك على خير يا امي..

 حاجة وفاطمة... مع السالمه يا ابني خد بالك منها...

 نوح...حاضر... سالم.

 طة... سالم..حاجة فا

 نزل نوح ونور وراه... ركبو العربية...وطلع نوح...

 وطول الطريق... ساكت ويخلص سيجاره يفتح التانيه...

نور...بتحاول تقول اي حاجه لكن مش عارفه الكالم هربان منها...فرحانه ومبسوطة وطايرة من السعادة انها طلعت بنت وعرفو مين 

فيها حاجه وانه كان مظلوم زيها بالظبط. لكن فرحتها مكنتش كامله الن في حاجه بينها وبين نوح اللي عمل كده... وان نوح معملش 

اتكسرت جت عليه كتير ظلمته كانت بتعامله بطريقه وحشه... مكنتش عايزة تسمعه وال اديته فرصة يدافع عن نفسه ويجيب حقها وحقه 

 م صدقوه في االخر بس هي وليل...جم عليه اكتر...وهما مع بعض...الكل كان جاي عليه في االول بالرغم انه

 نور......نوح..

 نوح...بجمود وهو باصص على الطريق.ايوة.

 نور...بدموع. انا اسفه.

نوح...ابتسم بسخريه وهو باصص للطريق...وسكت ثواني...وفري اسفك يا نور...مبقاش في منه فايدة.. وانا معملتش كل ده عشان اسمع 

ده عشان اثبت اني مظلوم انا واثق من نفسي كويس ومش محتاج تبرير بس عملت كده عشان اثبت ليكم انتو عشان  منك اسف وال عملت

 اجبلك حقك النك متجوزه راجل مش عيل. يعني باختصار مش محتاج اصال منك كلمه اسف...متهمنيش في حاجة...

 نزلت دموع نور بوجع هو معاه حق في كل حاجه...



 يال... قام الكل وقف.. بقلق....ڤيال. واول ما وصل سمع الكل فرملة جامدة...دخل نوح من باب الڤلحد ما وصل الساق نوح العربيه. 

نزل نوح من العربيه. ونزلت نور.... مشي نوح بخطوات ثابتة ومالمح جامدة...مشيت نور وراه.مالمحها تخوف اي حد يشوفها. من 

 ن اللي على وشها.كتر الدموع اللي حمرت عنيها. ومالمح الحز

 سهام...نوح...ابني كنت فين طمني

 مسك...نوح. نور... في ايده. ....اطمني يا امي متقلقيش ابدا...

 اتفضل. ياليل...

 ليل...باصصله بغضب..وعايز يعرف في ايه...

 نوح..قرب منه نور...اتفضل نور امانتك ووصية عم محمد ليك...

 ليل...في ايه يانوح ماتتكلم..

 ابدا مفيش... الكلب اللي عمل كده معايا. نور سمعت بودنها كل حرف يأكد اني مجتش جمبها وال لمستها...نوح...

 جاسر...قول ايه اللي حصل يا نوح طيب فهمنا...

 نوح....تمام حقكم ..

 فالش باك....

من نومته. لكن ثواني وكان قام اول ما الصبح....رن موبايل نوح. وهو نايم. قام وهو بيفتح عينه بصعوبه وجسمه مكسر 10الساعه... 

 شاف المتصل ...

 نوح....الووووو

 حاجة فاطمة...ايوه يانوح يا ابني..انا حاجة فاطمة.

 نوح...خير يا امي في ايه..

 حاجة فاطمة....عيزاك تيجي بسرعه يا ابني...شقة هاني فيها صوت ودخلت المطبخ بصيت لقيت النور بتاعه منور...وشكله لسه واصل

 ومعرفش هينزل على طول وال اعد.

 نوح...ثواني وهكون عندك. بس معلش خليكي قريبة من الباب لو حسيتي انه هيخرج حاولي تعطليه باي طريقة.

 حاجة...فاطمة.. حاضر عيني بس انت متتأخرش..

 نوح...طيب طيب سالم...

 .لبس نوح بسرعه. ونزل خد عربيته وطار..على هناك...ورجالته كانت وراه.

 بعد مده بسيطه وصل... وقبل ما يطلع كلمها..

 نوح...الوووو. ايوه يا حاجة فاطمة نزل

 حاجة فاطمة...ال يا ابني النور لسه فالشقة

 نوح...طيب تمام. اخرجي عالسلم... خبطي وانا هقف على جنب بعد ما يفتح ادخلي على شقتك..



 حاجة فاطمة...حاضر يا ابني...

 ونوح وقف على جنب هو ورجالته....خرجت حاجة فاطمة..خبطت 

 هاني....مين..

 حاجة فاطمة ... انا..

فتح هاني....ايوه. وقبل ما يتكلم... كان خد لكمه قويه من نوح نطرته جوه الشقه عاالرض...دخل نوح هو ورجالته. ومشيت الحاجة 

 فاطمة على شقتها...

 نوح....قتل هاني. خاله مش قادر يقف...

 انت مين ياال...

 هاني. وهو بيكح. جامد...سبني سبني انا مليش دعوة..

 نوح...ملكش دعوة تعرفني منين يا وسخ يا زباله عشان تعمل اللي عملته تعرف نور منين عشان تسمح لنفسك انك تلمسها..

 هاني...بتعب انا ملمستهاش وهللا ما لمستها انا مليش دعوة بكل ده..

 باهلل هتعبتر نفسك ميت ..وسحب نوح مسدسه وشد الزناد ووجهه في منتصف راس هاني..نوح...طب انطق باللي عندك وإال قسما 

 هاني...هتكلم هتكلم بس نزل المسدس..

 نوح...بصوت يرعب...انطققققق..

 هاني...سامر سامر اللي عمل كل ده مش انا وهللا ما انا سامر اخو هايدي خطيبة جاسر ابن عمك هو اللي عمل كل ده ....

 سامر...نوح....

 هاني.. اه وهللا هو

 نوح...عمل كده ليه..

 هاني...معرفش معرفش...بس كل اللي اعرفه ان مش انت اللي عملت كده انت ملكش دعوة هو بس وقعكم في بعض...

 نوح...تمام....ومسك نوح موبايله. اتصل بعمر صاحبه اللي كان حاكيله من االول....

 عمر.الوو. ايوه يانوح عامل ابه

 ..عمر انا عايزك حاال في العنوان ده..........نوح.

 عمر...مسكت اللي عمل كده...

 نوح...تقريبا لما تيجي هتعرف...

 عمر...تمام حاال...

 هاني...بالش البوليس....انا مليش دعوة انا هعملك اللي انت عايزه بس متسلمنيش.

 نوح...يبقى زي الشاطر تعمل اللي هقولك عليه...



 شي..هاني...ماشي ما

 نوح...هتكلم سامر ... وتقوله يجيلك عشان انت اتخانقت ومتعور خليه يجيلك وديني لو بان على صوتك حاجة لهدفنك مكانك.....

 هاني....حاضر حاضر...وطلع الموبايل.

 نوح...استنى انت هتعمل ايه. مش الوقت...

 ومر...حوالي ساعه... وصل. عمر...ومعاه رجالته...

 حاجه .. حكاله نوح على كل

 عمر...احنا كده محتاجين نسجله

 نوح...تمام شوف محتاج ابه..

 عمر....انا هنزل مع الرجاله اجيب حاجه تنفعنا في التسجيل صوت وصوره. وهنركب كل حاجه ونظبط االوضه وبعدها يتصل بيه...

 نوح...تمام... بس نور الزم تيجي وتسمع بنفسها..

 بها. وهو يتصل بيه ويجيبه....عمر...تمام هنجهز الحاجة وتروح تج

 نوح...تمام...نزل عمر مع رجالته..

 فضل نوح رايح جاي وهاني اعد عاالرض...خايف منه. باصصله برعب...

 عدى وقت حوالي ساعه ونص رجع عمر وابتدو رجالته يركبو كل حاجة...

 ن يجيبه..عمر...كده خلصنا كل حاجة روح جبها بسرعه. واول ما تنزل هخليه يكلمه....عشا

 نوح...تمام....وكملهم نوح باقي اللي حصل لحد ما رجعو الوقت

 بااااااااك...

 نوح......دي كل الحكايه...

 سهام..بفرحه هي والبنات.يعني نور...زي ما هي يانوح..

 نوح...محدش لمسها يا امي... كانت لعبه...

 خدوها البنات في حضنهم فضلت تعيط.

 مد هلل اللهم لك الحمدسهام...الحمد هلل يارب الح

جاسر...يا والد الكلب يعني عملو كل ده وبوظو حياتنا اليومين اللي فاتو دول..عشان ينتقمو...كنت عارف ان هايدي زباله بس عمري ما 

 كنت اعرف انها زباله اوي كده....

 زهره....انا مش قادرة اتخيل ان في حد في كمية السواد والشر ده..

 وفي اسوء من كده بكتير...ادم...ال في لالسف 

 سهام...مبروك يا نور...وخدتها في حضنها...



 كل ده تحت نظرات نوح..اللي ساكت وبيبص عليهم..

 ليل...مبروك يا نور. وصدقيني حقك هيرجع منهم وكل وقت عدي وانتي حزينه وانتي بتعيطي هيدفعو تمنه...

 وبص...لنوح... متزعلش مني يا نوح...

 عل من اي حد يا ليل... عموما نور كويسه....نوح.... بطلت از

 الحمد هلل...

 ومن اللحظه دي اعتبر اللي قولته هيتنفذ انا مش معاك في الشركة ياليل... ومهما زعلت منك هتفضل اخويا ..

عليه... هنحدد معاد وانتي يانور... انا عندي استعداد اسيبك حاال بس لالسف بردو مش هتبقى حلوه في حقك.. انا هعمل اللي ليل قال 

لفرحنا وبعدها بكام شهر هسيبك يانور..االول كنت بقولك استحمليني واعتبريني ضيف مؤقت. الوقت هقولها لنفسي.. يانور... هستحمل 

مش عشانك عشان عم محمد..بس من اللحظه دي انتي بره حياتي يانور....معنديش استعداد اكمل مع واحده مبتثقش فيا حتى لو واحد 

 ميه...فال

 نور....بدموع...نوح. من فضلك اسمعني...

 نوح...اترجيتك كتير تسمعيني يانور...ومدتنيش فرصه..

 ادم...نوح. االمور مبتتاخدش كده

 جاسر...اهدى يانوح من فضلك...

 نوح...انا هادي جدا...

 ليل....نوح.

دلكم جزء بسيط من اللي عملتوه معايا اقرب حد ليا كان نوح....وفر اي حاجه محتاج تقولها ياليل من فضلك الني مش هسمع محتاج ار

 ناقص ابوس ايده عشان يسمعني...ومسمعتونيش..

 عشق....نوح...ممكن طيب تأعد وتهدى

 نوح...بابتسامه...صدقيني يا عشق... انا هادي جدا ومفيش اي حاجة يمكن اكون اهدى من اي وقت قبل كده...

 بعد اذنكم....

 ليل...نووووح

 يال. كلها...ڤنوح عربيته وخرج.من الركب...

 ليل....متزعلش مني يا نوح...

 نوح.... بطلت ازعل من اي حد يا ليل... عموما نور كويسه....

 الحمد هلل...

 ومن اللحظه دي اعتبر اللي قولته هيتنفذ. انا مش معاك في الشركة ياليل... ومهما زعلت منك هتفضل اخويا ..

استعداد اسيبك حاال بس لالسف بردو مش هتبقى حلوه في حقك.. انا هعمل اللي ليل قال عليه... هنحدد معاد  وانتي يانور... انا عندي



لفرحنا وبعدها بكام شهر هسيبك يانور..االول كنت بقولك استحمليني واعتبريني ضيف مؤقت. الوقت هقولها لنفسي.. يانور... هستحمل 

انتي بره حياتي يانور....معنديش استعداد اكمل مع واحده مبتثقش فيا حتى لو واحد مش عشانك عشان عم محمد..بس من اللحظه دي 

 فالميه...

 نور....بدموع...نوح. من فضلك اسمعني...

 نوح...اترجيتك كتير تسمعيني يانور...ومدتنيش فرصه..

 ادم...نوح. االمور مبتتاخدش كده

 جاسر...اهدى يانوح من فضلك...

 نوح...انا هادي جدا...

 ليل....نوح.

نوح....وفر اي حاجة محتاج تقولها ياليل من فضلك الني مش هسمع محتاج اردلكم جزء بسيط من اللي عملتوه معايا اقرب حد ليا كان 

 ناقص ابوس ايده عشان يسمعني...ومسمعتونيش..

 عشق....نوح...ممكن طيب تأعد وتهدى

 ش اي حاجه. يمكن اكون اهدى من اي وقت قبل كده...نوح...بابتسامه...صدقيني يا عشق... انا هادي جدا ومفي

 بعد اذنكم....

 ليل...نووووح

 يال. كلهاڤركب...نوح عربيته وخرج.من ال

 انهارت نور في حضن عشق..

 عشق...اهدي يانور. كل حاجة هترجع زي االول..

 نور...بدموع خالص يا عشق كل حاجة راحت..

ش اطيب من قلبه يمكن يكون واخد على خاطره عشان حس اننا كلنا جينا عليه. وخصوصا سهام...مفيش حاجة راحت ياحبيبتي نوح مفي

 انتي وليل...

 نور...كان المفروض اعمل ايه المفروض هو يعذرني ويعرف اللي انا كنت فيه مكنش بمزاجي...

 

  

حاسس انه متهم بحاجة معملهاش ومش اي  سهام...عارفه ياحبيبتي بس نوح اتجرح متخيله واحد الكل بيبصله بنظره انك انت عملت كده

 حاجة يانور...

 

  



 ليل......متقلقيش يانور... كل حاجة هترجع زي االول الموضوع محتاج شوية وقت.

 تمارا....نور.حبيبتي المهم اننا اطمنا عليكي..الوقت والمفروض تكوني مبسوطه..وصدقيني كام يوم كده ونوح هيرجع زي االول...

 ح دموعها...معلش انا ممكن اطلع محتاجة ارتاح..نور...وهي بتمس

 سهام...معقول تطلعي وتسيبي اخواتك...دول لسه لحد الوقت متغدوش. مرضيوش ياكلو غير لما ترجعو ويطمنو عليكي

 نور...معلش يا طنط. انا حقيقي تعبانه اوي...محتاجة ارتاح هما مش هيزعلو..

 .عشق...اطلعي يانور احنا كمان الزم نمشي..

 نور...طيب خالص هاعد

 عشق...ال حبيبتي احنا حقيقي الزم نمشي عشان الوقت ميتأخرش.. وبعدين...عشان الشغل بكره...

 سهام...ال طبعا مش هيحصل الزم ناكل مع بعض..

 عشق...معلش يا

 سهام...قاطعتها..مفيش معلش ماتقول حاجة ياليل...

 .ليل....يال يا امي بلغي الشغالين يحضرو االكل.

 سكتت عشق وبعدت عينها عن ليل اللي مبعدش عينه من عليها وال ثانية وده كان موترها جدااا..

 سهام...طيب ثواني وكل حاجة نكون جاهزة.

 دخلت سهام...

 واعدو كلهم كانو ساكتين نور كانت سرحانه وكأنها مش معاهم...

 حتى عشق كانت سرحانه وحزينه...

 جاسر...هتسافر امته ياليل..

 ل...اخر االسبوع الخميسلي

 جاسر...وهتأعد اد ايه... المفروض حوالي عشر ايام اسبوع بس ممكن احاول اضغط الشغل في وقت اقل عشان امتحانات عشق..

 بصتله عشق وهي ساكته...

 ادم...طيب وامتحانات عشق مالها..

 ليل...وهو بيبصله بغضب بيحاول يداريه...عشان عشق مسافرة معايا...

 حب يستفزه...ايه ده ليه....هتاخدها معاك..ادم...

 ليل...بسخريه عشان افسحها.....عشان الشغل اكيد يعني..

ادم...ايوه بس عشق المفروض الفتره دي كانت هتاخد اجازه هي والبنات يعني المفروض كانو اخرهم االسبوع الجاي...انت لسه هتاخدها 

 االسبوع الجاي معاك...



 

  

 ي ورق ومالزم محتاجاهم وهتذاكر هناك...ليل....عشق هتاخد ا

 

  

 ادم...هتذاكر هناك اللي هو ازاي يعني هي رايحه معاك عشان شغل وال عشان تذاكر .

 ليل...االتنين. وبعدين انت ايه اللي مضايقك. هي عشق بتشتغل مع جنابك وانا معرفش. وهعطل شغل سيادتك.

 ��يزها تتشتت....وال ايه ياعشق.ادم...ياعم براحه شويه انا قلبي عليها. مش عا

 ليل...خليك في حالك ياحنين.

 ادم...ضحك وهز راسه يمين وشمال. ماشي يا عم ليل..

 جاسر.. على فكره ادم بيتكلم صح...

 ليل....طيب متخليك في حالك انت كمان.

 تمارا....فضلت تضحك

 انتي بتضحكي على ايه..�🤨�جاسر...

 شكلكم وحش اوي تمارا...اصل بصراحه من غير زعل

 ليل....اوي اوي. يعني..

 تمارا...فضلت تضحك.

 جاسر...وهللا عجبتك ماشي طب وحيات امي ال هتفضلي تشتغلي لحد اخر يوم قبل امتحانك...

 ادم...اهو جبتيه لنفسك عشان تضحكي علينا اوي...

 زهره... طيب وبالنسبه ليا انا...

 ادم...وهللا انا مستغناش.

 زهره...ابتسمت..

ادم...بصي الفترة الجايه هتبقى صعبه عليا جدا نوح هيعند انا عارف ومش هينزل الشغل...انتي ونور عندكم امتحان... يعني الحمل كله 

 هيكون عليا...

 نور...انا هنزل من بكره يا ادم..

 ليل...مش هينفع يا نور

 نور...ليه..



ج عند منك انتي ونوح...لو هو موافق انزلي بس مينفعش تلغيه يانور او ليل...انا معنديش اي مانع بس بالش عشان الموضوع مش محتا

 تعملي حاجة غصب عنه خصوصا الفترة دي.

ادم...ليل عنده حق يا نور... عادي قوليله لو معترضش انزلي بس بردو انا شايف االفضل تخليكي عشان تقدري تذاكري الفترة اللي 

 فتح كتاب..فاتت تقريبا محدش فيكم كان بيذاكر وال ي

 

  

 زهره... خالص انا هنزل. الشغل عادي مش هينفع تكون لوحدك والشغل كله عليك..

 

  

 ادم...ال طبعا مش هتنزلي وعموما انا بهزر اكيد يعني الموضوع مش هيبقى صعب.

 زهره...بردو هنزل معاك ولو على مذاكرتي متقلقش انا هعرف اظبط نفسي ..

 ادم...الكالم منتهي يازهره.

 هره...ايوه بس انا عايزة انزل...ز

 ادم...هنتكلم بعدين في الموضوع ده وبعدين لسه اسبوع..

 جاسر....مالك يا عشق ساكته ليه...

 عشق...بابتسامه بسيطه ابدا يا جاسر بسمعكم...

 سهام....يال االكل جهز ..

 قام ليل.. وقف يال اتفضلو...

 دخلو كلهم اعدو على السفره..

 هتفضلو تبصو لالكل كده مش هتالقو اي حاجه تاكلوها... سهام...يال كلو

 ضحكو البنات... وابتدو كلهم في االكل اعدت سهام جمب نور... عشان تضمن انها تاكل

 جاسر.. وتمارا مش مبطلين كالم وضحك.. وادم وزهره معاهم ونظراتهم مش بتبعد عن بعض...

 ليل ملتزم الصمت.. ومراقب كل تصرفات عشق..

 . سرحانه وباصه في طبقها مش بتاكل..عشق..

 رن موبايل ليل...بص عالمتصل. قفل الصوت ومردش...كانت ريما..

 رجعت اتصلت تاني... قفل الصوت ومردش..

 ومع كل مره تتصل ليل يبص لعشق... يالقيها باعده عينها عنه...ومش باصه عليه...



 اتصلت للمره التالته...

 لم...سهام.... ماترد ياليل مين بيك

 مسك... ليل موبايله... بص عليه.... وبكل ثقه وجبروت... فتح الخط. وابتسم. ايوه يا ريما....وبصلهم بعد اذنكم..

 عشق...بصت عليه بطرف عينها بوجع..

 �😳�سهام...

 ��جاسر...وادم

ليل لو فضل كده وعمل اللي في دماغه  سهام.....وهي باصه لجاسر وادم...اللي بيحصل ده توقفوه فورا. انتو فاهمين وإال قسما باهلل

 هسيب البيت كله وهمشي ومحدش هيعرف مكاني...

 جاسر... نهدا كده ونصلي عالنبي وكل حاجة هتبقى تمام...

 سهام...تبقي تمام ازاي انت مش شايف عامل ازاي...وال شايف حاله اتبدل ازاي انا مش مطمنه يا جاسر..

 منا لوحدنا من ساعة امبارح هأعد معاه واجيب اخره متقلقيش.جاسر... انا مأعدتش معاه وال اتكل

سهام... تجيب اخره في ايه يا جاسر... ريما ظهرت من تاني انت فاهم يعني ايه... انا عمري ما تخيلت ان ليل يكون كده عارفه انه جامد 

 وقوي وكله اال كرامته بس اللي انا شيفاه ده واحد تاني مش ابني يا جاسر...

 

  

 سر... اطمني وهللا العظيم هتعدي يمكن هو متفاجئ مش اكتر..جا

سهام... مينفعش يا جاسر.. صدقني مينفعش. انا شيفاها كمان رجعت تكلمه.. وهو بيرد عادي انت مش شايف اتبسط ازاي لما شاف 

 رقمها.. وبعدين عادي قال اسمها وكأنه مش هامه...

لم معاه متقلقيش...المهم عايزك تتجاهليه خالص وبالش تسأليه وال تحتكي بيه لحد ما نأعد جاسر... هأعد معاه وهعرف ايه الحكايه وهتك

 معاه.. وغيري الموضوع بقى عشان جاي...

 رجع ليل... اعد. مسك معلقته يكمل اكل وال كأن في حاجه حصلت وال حتى اهتم لكالمهم اللي قطعوه فجأه اول ما شافوه راجع...

 ..الحمد هلل ميرسي يا طنط...عشق.... سابت المعلقه.

 سهام.... انتي مأكلتيش حاجه خالص ياعشق..

 عشق...شبعت وهللا

 سهام...شبعتي ايه انتي طبقك زي ما هو يا بنتي.

 عشق... معلش يا طنط بس معدتي تعباني شويه وبطني وجعاني مش قادرة وهللا.

 سهام...االكل مش عاجبك..

 هللا بس وهللا مش قادرة.. عشق...ال ال خالص االكل جميل ماشاء



 انا هخرج بره في الهوا شويه .

 سهام...طبعا حبيبتي اتفضلي...

 خرجت عشق. تحت انظار الجميع على اد ما عشق كانت بتحاول تبان طبيعية.. لكن الكل كان حاسس بتغيرها..

تتخنق...وبتحاول تخلي دموعها متنزلش بأي خرجت عشق... اعدت على تربيزه ادام البيسين... وفضلت تاخد نفسها كانت حاسه انها ب

 طريقة.

 بعد فترة بسيطه خلص الجميع اكل وقامو ...

 خرجو بره...

 ادم.... بصوت مسموع على فكره انا زعالن يا عشق..

 بصت عشق على صوت ادم...ليه بس

 ادم...عشان مكلتيش حاجه...

 سهام...ايوه وانا كمان زعالنه...

 زعلكم بس وهللا حقيقي مش قادرةابتسمت عشق... مقدرش على 

 سهام... خالص ليكي عندي عزومه تانيه ووريني بقى مش هتاكلي ازاي..

 عشق... ال المرة الجاية تعالي عندنا بقى وانا هعملك االكل بأيدي...

 سهام.... خالص وانا موافقه..

 ادم...وانا طبعا معزوم...

 عشق...بابتسامه طبعا. انت الزم تكون معزوم..

ل... كان واقف بيشرب سيجارته وحاسس ان دماغه بتغلي وعينه عليها. وعشق حاسه بنظراته اللي بتخترقها خايفه منه بس بتحاول لي

 تبان جامدة وبتتحداه...

 جاسر... يعني انا ابن البطه السوده..

 عشق...ال طبعا. متقولش كده. انت كمان معزوم يا سيدي.

 ��كلهتمارا... مابالش هيجي ياكل االكل 

 جاسر... طب تصدقي بقى اني هاجي وهاكل طبقي وطبقك مخصوص..

 ضحكت تمارا... ماشي موافقة.

 عشق.... جاسر انت لسه اعد شويه..

 جاسر... عادي ليه.

 عشق... يعني عشان نمشي بقى الساعه داخله على واحدة



 سهام...ما انتو اعدين يابنات

 ..عشق.. معلش يا طنط عشان بس نقدر نصحى للشغل

 جاسر... انا جاهز يال لو هتمشو..

 ادم... انا جاي معاك...

 جاسر.. معايا فين...

 ادم... هوصلهم معاك. اصلي زهقان

 جاسر...وهو حاسس. بتغيير ادم وعارف هو جاي ليه. حب يرخم عليه..

 ومين هيرجعك تاني ال خليك انت انا هوصلهم.

 تي لو معندكش مانع...انا جاي بعربي��ادم...مش عايز حد يوصلني يارخم 

 جاسر... تعالى يا سيدي وانا ماللي انا عامل عليك..

 حس ليل انه عايز يمسك ادم يطلع غضبه فيه...

 ليل... انا كمان جاي معاكم عندي مشوار سريع كده وهاجي معاكم...

 جاسر...طيب تمام يال...

 سلمو البنات على سهام... ونور.

 ارتاحي.. عشق... يال حبيبتي ادخلي واطلعي

 نور...حاضر...

عشق... وهي بتكلمها براحه فكي شويه عشان خاطري وبدل ما تفضلي حزينه كده حاولي تصلحي اللي حصل واللي فات خالص 

 متفكريش فيه ممكن...

 نور...حاضر ياعشق...

 حضنتها عشق....اوي

 عشق... يال سالم يا طنط.

 سهام...سالم يا حبيبتي..

 دخلت سهام ونور...طلعو ناحية العربيات و

 ادم... قرب من جاسر قاله حاجة بسرعه براحه من غير ما حد يالحظ..هز جاسر راسه..

 اتحركو ...

 ركبت تمارا. مع جاسر...

 ادم... لزهره... انتي هتركبي معايا.



 زهره... حاضر بس.

 ��ردهادم... بس ايه يال عالعربيه انتي مش خلتيني مخرجش امبارح. يبقى تسمعي كالمي انه

 ابتسمت زهره... حاضر..

 قربو من العربيات....

 جاسر....يال ياعشق...

 عشق....حاضر...

 ادم...ال عشق ايه عشق هتركب معايا...

 جاسر...ال انا اللي جايب عشق على فكرة...

 ادم...وهي وزهره هيركبو معايا...ايه رأيك بقى.

 جاسر...خالص خد زهره. بس عشق معايا..

 ه اتكل على هللا كفايه عليك تمارا يا حبيب..ادم...بقولك اي

😉😉 

 اتحرجت تمارا. وابتسمت على مشاكستهم لبعض...

 زهره....انا هركب لحد ما تتخانقو..

 ادم...خالص عشق معايا..

 كل ده وليل واقف فاضل ثواني وينفجر فيهم..

 عشق... وهي مبتسمه. خلصوني اركب فين....

قبض على كف اديها....وبيشدها براحه لعربيته...فتح ليل باب العربيه ركبها...ولف ادامهم وكأنه حست عشق في اللحظه دي بأيد بت

 معملش اي حاجة وركب في الكرسي بتاعه..

 جاسر.. وهو بيضحك اهو جالك اللي مبيرحمش وخلصها في ثانية..

 ادم...بصوت عاللي ماشي ياعم ليل براحتك ..بس متزعلش بقى

 الشباك.....لو تقدر على زعلي زعلني....ليل...بصوت عالي من 

 يال..ڤودور العربيه وخرج من ال

 ابتسم ادم لجاسر. وغمزله..

 جاسر...بصوت عالي انت يال طلعت مش سهل .

 ادم...يستاهل...

 ركب ادم ومشي وراه...



 وجاسر دور وطلع وراهم...

....... 

 تمارا...هو في ايه..

 جاسر...هقولك بس لو نطقتي هقتلك

 را...ليه انا فتانه.تما

 جاسر...ال بس بردو لو نطقتي هقتلك.

 تمارا...طب قول..

 جاسر...بصي بقى يا ستي... ليل غيران على عشق من ادم وادم حابب يرخم عليه..

 ليل غيران على عشق... هو ليل�😳😳�تمارا...

 جاسر...اه بيحب عشق..

 تمارا...بابتسامه...طب ازاي.

 ليهجاسر...مالك فرحتي كده 

 ال خالص.�🙄�تمارا.. انا 

 جاسر...وهللا ماشي ياستي عموما انا عارف ان عشق كمان بتحبه... هي باينه للكل مش ليا انا بس..

 تمارا...بس هو يعني

 جاسر...تقصدي ريما...اهو ده بقى اللي هيجنني ازاي عامل كده عشان عشق... وفي نفس الوقت عامل كده من ساعة ما ريما ظهرت..

 را... طب وبعدين.تما

 جاسر...وال قبلين هنالعبه انا وادم لحد ما يقول حقي برقبتي..

 تمارا...احسن... عشان ميزعلش عشق تاني..

 جاسر...يعني فرحانه فيه اهو يعني بتخبي عليا وعارفه ان عشق بتحبه...

تضايقها خصوصا ان هما مفيش حاجه بينهم. ايوة عارفه بس مش عايزة اضايقها وال اتكلم في حاجة مش بتاعتي وممكن ��تمارا...

 يمكن يكون ليل بيحبها زي ما بتقول وتصرفاته معاها من يوم ما عرفناكم وهي غريبه بس مقالش حاجة..

 جاسر...اطمني انا والسوسه اللي ادام ده شاور على عربيه ادم...هنخليه ينطق...

 ابتسمت تمارا.

......... 

 بسأل نفسي في ايه انت وجاسر مالكم زهره....بقى الحكايه كده وانا

 ادم... بابتسامه ال ما انا فهمت جاسر بسرعه وهو نفذ



 ��زهره... وواضح ان جاسر بيسعى فالخير ماصدق

 ��ادم...اه اوي

 زهره... يعني الوقت ليل فاهم ان في حاجه بينك انت وعشق.

 وهو غيران عليها .مني. ادم...ال طبعا هو انا خليته يحس اني مهتم شويه بعشق عشان احركه

 زهره...امممم فهمت..

 ��ادم...اخيرا

 ��زهره...قصدك اني غبيه

 ادم...ال العفو انا اقدر..

 زهره..بابتسامه ماشي هعديها...

 ادم...مبسوط اني شوفتك يوم االجازه كمان...

 ��زهره...ده بجد وال عشان غبيه اللي قولتها عليا دي

 ثانيا اه بجد وهللا العظيم مبسوط اني شوفتك ��يه انتي اللي قولتي على نفسكادم...على فكرة انا مقولتش غب

 زهره... طيب كويس انك مزهقتش مني طول االسبوع معاك في الشغل ويوم االجازة كمان زهقتك..

 ادم...ياستي انا راضي وبعدين انا لو عليا هبقى مبسوط لو شوفتك كل يوم على فكرة..

 وبصت عالطريق وعلى وشها شبح ابتسامه. ووشها احمر لفت زهره... وشها بسرعه

 ادم...ايه ده ايه ده... انتي بتتكسفي وال ايه...

 زهره ...انا ااا ال ال خالص

 ادم...وهللا ده واضح فعال انك مش بتتكسفي وال حتى بتضربي لخمه..

 زهره...بقولك ايه بس بقى بدل ما اسيبك وانزل.

 صادم...ضحك خالص خالص هسكت خال

 زهره ...وهي باصه عالطريق بس على فكرة بقى انت بتكذب

 ادم...انا طب ليه

 زهره....انت بتقول لو عليا هبقى مبسوط لو شوفتك كل يوم ازاي وانت مش عايزني انزل من االسبوع الجاي الشغل.

 ادم... ايوه ببقى مبسوط حقيقي بس انتي فعال من االسبوع الجاي في اجازة..

 مش عايزة زهره... بس انا

 ادم....مش بمزاجك على فكرة انتي الزم تأعدي تذاكري وتركزي عشان تعدي السنه دي على خير وتنجحي من غير ما تطلعي بأي مواد



 زهره...بس انا هعرف اوفق بين الشغل والدراسه..

 ادم....ال مش هتعرفي يا زهره انتي بتضحكي عليا وال على نفسك

وعلى  6ص تقريبا وملكيش وقت معين تروحي فيه. ويوم ما نقول انك هتمشي بدري مش هيبقى قبل ون 8..انتي بتوصلي الشغل على 

قوليلي بقى هتذاكري امته  7. هتبقي مضطره تنامي النك بتصحي على 11او  10بال ما تروحي ..وتاخدي شاور تاكلي بقت فيها 

 واصال هتبقي قادره تذاكري...

 . بس صدقني هحاول وهقدر...زهره... بص يمكن اللي بتقوله ده صح

 ادم...مفيش حاجه اسمها هحاول. الوقت بيجري منك ومفيش وقت لتضيع الوقت ده اصال

 زهره...طيب حتى اجرب يومين... انا بجد مبقتش اقدر اعد من الشغل

 ادم...انا مش عارف انتي بتحكي في ايه...الكالم خلص خالص واللي قولته يازهره هيتعمل تمام.

 ��يبزهره...ط

 ادم...مش عايزك تقولي حاضر وانتي زعالنه صدقيني انا بتكلم عشان مصلحتك..

 ��زهره...حاضر مش زعالنه..

 ادم..بابتسامه. واضح..

........ 

اما عند ليل وعشق...فا من اول ما ليل طلع بالعربيه وهو ساكت منطقش وال كلمه...كان باين عليه الغضب... بيولع سيجاره من ورا 

 ...سيجاره

عشق...كانت باصه عالشباك. بتحاول تتجاهله خالص ومتحتكش بيه كانت بتدعي انها توصل بسرعه...البيت من غير مايفتح معاها اي 

 كالم

يال كانت مش على ڤكانت حاسه بخنقه وحسه ان نفسها مش منتظم من كتر السجاير اللي ليل شربها وحاسه بتوتر من اللي حصل في ال

سكوت عشان متديلوش فرصه يتكلم والوقت اللي هتأعده معاه في العربيه يعدي على خير...لكن امنيتها متحققتش. بعضها. بس فضلت ال

 وقطع ليل صمته اللي دام فترة طويلة....

دم ليل...مبسوطة انتي بالخناقه اللي حاصله عليكي ده عايزك معاه وده عايزك معاه.....وبردو مصممه تكسري كالمي قولتلك متحتكيش بأ

خالص وكأنك بتعانديني وشايف ان ادم خد عليكي لدرجة انه يعزم نفسه عشان ياكل من ايدك. ال وكمان انتي شايفة ان العزومة متنفعش 

 �😡😡�من غير ادم وكمل بصوت يرعب.. صححححح

 اتنفضت عشق من صوته ورجفه اصابت جسمها....

 عشق.............

 ��نييييليل.... ايه مبتتكلميش ليه. سكتي يع

 عشق....ليل لو سمحت وطي صوتك

 ليل.... ليه بتخافي..



 عشق... باستفزاز من ليل... انا مبخفش من حد.

 ليل.... ال بتخافي ياعشق... وبتخافي مني كمان

 عشق...بغيظ منه قولتلك مبخفش من حد..

 سرع ليل العربيه. وفضل باصص عليها ومش باصص للطريق..

 بص اداااامك... عشق...برعب.وبصوت عالي ليل

 ابتسم ليل وبص عالطريق.....ما انتي بتخافي اهو...

عشق.....ليل. لو سمحت بالش طريقتك دي بالش توترني عشان صدقني ياليل لو فضلت بطريقتك دي هسيب الشغل وهسيب الشقه 

 وهبعد عن اي حاجه ممكن تجمعني بيك...

 ليل... بهدوء انتي بتهدديني يا عشق...

بهددك يا ليل بس انا مبعرفش اكون في مكان في توتر. مبعرفش اعد في مكان مسببلي اي قلق...وانت عارف اني ممكن عشق...ال مش 

 اعمل كده ...

 ليل... انا موترك يا عشق.

ن. عشق... ايوه موترني ياليل. وياريت تشيلني من دماغك شويه حياتي متخصكش يا ليل اكلم مين مكلمش مين اقرب من مين ابعد عن مي

اضحك اهزر اعمل اي حاجه دي حياتي انا اللي اعرف احدد اي حاجه فيها. انت فاهم ياليل. شيلني من دماغك من فضلك حياتي 

متخصكش كالمي مع اي حد ميخصكش انت مش واصي عليا حياتي كلها على بعضها ميخصكش فيها غير الجزء بتاع شغلي ده اللي 

كمان لو حسيت اني غلط او اهملت لكن اي حاجة تانية في حياتي دي بتاعتي مش بتاعتك...انت تقدر تقولي اعمل في ايه او معملش وده 

فاهم ميخصكش بالش تركز معايا ركز في حياتك ياليل اظن انت عندك مشاكل وحاجات كتير اوي تركز فيها ركز مع اي حد تاني 

.ادام قلبك كبير اوي كده وقادر تسامحها ياسيدي خلي قلبك كبير غيري يا ليل ركز في حبيبتك اللي رجعتلها من تاني بعد اللي عملته..

 واتكرم وسيبني امشي حياتي زي ما انا عايزة...

 في اللحظه.. دي ليل عفاريت الدنيا كانت بتتنطط ادام عينه

 فرمل العربيه بسرعه مخيفه..

 ليه.. حست عشق انها اتسرعت في اللي قالته والرعب دب جوه قلبها من التحول المفاجئ

 مسك... ليل ايدها بعنف شديد...

 عشق...اااااه

 ليل... انتي مين اللي قالك الكالم ده..

 عشق....اتجمعت الدموع في عنيها.

 ليل... انطقيييييي تعرفي ايه..

 عشق....ليل ايدي هتتكسر

 ليل... قولتلك انطقي .

حد في حياتك تطلع عليه عصبيتك غيري انا ارحمني شوية عشق.... انهارت مش هنطق وال هتكلم. وسيب ايدي وابعد عني هو مفيش 



انت ايه مبتحسش باي حد خالص كده مش شايف حد في حياتك غيرك انت كل الناس غلط وانت اللي صح... همك بس مين اللي قاللي 

م مع ادم فوق ياليل انا في مش همك انك غلط وان اللي بتعمله ده مش صح...قابل على نفسك ترجع لواحدة خانتك ومش قابل ليا اني اتكل

 حياتك مش اكتر من مجرد واحدة بتشتغل معاك في شركتك...انت فاهم...

 صوت صفعه قويه عمل صدى صوت عالي نزل على وش عشق...

 حست بصدمه شلت حركتها ولجمت لسانها... مكنش في ايه اي رد فعل عندها غير دموع نزلت من عنيها....��عشق....

بغضب.. مسك ايدها. بعنف... اللي قولتيه ده كله هتتحاسبي عليه بس مش الوقت ياعشق والقلم ده كان درس... عشان ليل...بياخد نفسه 

متفكريش تعلي صوتك مره تانيه. عشان لما تقولي كالم تعرفي االول ينفع يتقال او ال.. عشان قبل ما تحكمي عليا تبقي عارفه كل حاجه 

اعشق من يوم ما بقيتي موجوده في حياتي.. كنت بقول عليكي ذكيه ولماحه... بس لالسف الوقت االول...كنت فاكرك اذكي من كده ي

 اثبتيلي عكس كده وطلعتي غبيه ياعشق... بتحكمي على الناس من غير ما تتأكدي

 بتجرحي بكالمك من غير ما تعرفي ممكن جرحك ده يعمل ايه مبتشغليش عقلك بطريقه صح...

ايز اعمل فيكي ايه عشان استفزتيني لدرجة اني مديت ايدي عليكي. عارفه انا عايز اعمل في نفسي ايه عشان انتي عارفه انا الوقت ع

 ايدي خانتني واتمدت عليكي....

وتاني هقولهالك والخر مره يا عشق وقسما باهلل مش هكرر كالمي مره تانيه... تحاسبي على تصرفاتك تنفذي اللي قولتهولك..وهقولهالك 

 ق... بالش تمثلي وتثبتيلي عكس اللي انا حاسه... انتي بتحبيني ياعشق... ومش هتحبي حد غيري ..تاني ياعش

 عشق ... وهي بتمسح دموعها... روحني ياليل..

 ليل.....باصصلها من غير وال كلمه...

 عشق....قولتلك روحني...

 داس ليل على البنزين..وطار بالعربيه...

 وصلو كلهم قبله بدقايق...بعد مده وصل ليل تحت البيت...و

 جاسر...ايه ياعم... فينك..

 ليل... ابدا كنت وراكم..

 حبت عشق تبان طبيعيه..

 سلمو عليهم... وطلعو البنات.....

 واطمنو عليهم...

 جاسر... اخلع انا بقى

 ليل... تمام انا كمان ماشي..

 ادم..انت مش مروح وال ايه

 ليل...ال عندي مشوار

 جاسر...مشوار ايه



 ليل... هو انتو متعرفوش تخليكو في حالكم شويه. سالم..

 ركب.. عربيته...ومشي

 جاسر... بصوت عالي... براحتك بس متزعلش لما اخبي عليك حاجه..

 مشي.. ليل من غير ما يرد.

 جاسر... شكله قافش.

 ادم...احسن خليه عشان يفوق

 جاسر... ايه هتروح

 ادم...اه عشان اقدر اصحى...

 تمام... يال انا كمان هروح تصبح على خير جاسر...طيب

 ادم...وانت من اهله...اشوفك بكرة

.......... 

فضلت نور... رايحة جاية في االوضه ودموعها مش بتقف... دخلت في بلكونة اوضتها فضلت اعده مستنيه نوح يرجع وتطمن 

ش كامله احساسها بأن نوح ممكن يسيبها كان مخليها عليه...حزينه على كل حاجه حصلت فرحتها بأنها سليمه ومحدش لمسها.. مكنت

 مستسلمه وتايهه...مش متخيله انه ممكن يبعد عنها...

 فضلت اعده عالكرسي...لحد ما نامت مكانها من كتر العياط..ومن كتر ما ستنيته.....

 .........اما عند ليل... فا وصل لصاله العاب كبيره ديما بيروح يلعب فيها...

الغيار بتاعه وغير وفضل يتمرن وقت طويل بقى يعرق من كل مكان في جسمه وفضل يضرب بأيده الكيس الرملي وكأنه  دخل ليل خد

 بيفرغ شحنة غضب كبيرة او بيعاقب ايده اللي اتمدت عليها...

 عدى وقت طويل مكنش عارف هو اد ايه.... لحد ما النهار طلع. عليه...

 يال يغير هدومه...ويطلع عل الشركة....ڤالصاله...عشان يروح الدخل ليل غير هدومه. تاني.. وطلع من 

 يال...ڤمر الوقت.. وصل ليل لل

 كانت سهام والدته صاحيه..

 ليل... صباح الخير يا امي..

 سهام...كنت فين كل ده ياليل..

 دري كدهليل...ابدا يا امي روحت الچيم بقالي كذا يوم مروحتش روحت لعبت شويه انتي ايه اللي مصحيكي ب

 سهام...انا منمتش اصال

 ليل... ليه يا امي انتي تعبانه وال ابه

 سهام.. اخوك لسه مرجعش لحد الوقت



 ليل.. طلع موبايله يكلمه..

 سهام... متتصلش حاولت كتير موبايله مقفول

 ليل... اطمني يا امي اكيد راح اي مكان يبات فيه. سبيه يا امي يريح اعصابه شويه وهيرجع.

 ....انا قلقانه عليه ياليل..سهام

 ليل... قرب منها باس ايدها.. متقلقيش يا حبيبتي هيرجع وكل حاجه هترجع زي ماكانت. الموضوع محتاج وقت..

 ومتقلقيش انا هعرف هو فين وهطمنك عليه..

 سهام... ربنا يستر..طمني يا ليل عشان خاطري

 ليل ..... حاضر يا امي..ادم صحي.

 سهام...معرفش.

 ...انا هطلع اخد شاور وابتدي اجهز.ليل

 سهام...طيب يا حبيبي..هحضرلكم الفطار لحد ما تخلصو.

 ليل.... ماشي يا امي.

 طلع ليل...خد شاور وابتدا يجهز عشان يروح شغله...

 وبعد مده. بسيطه... نزل ليل كان ادم جهز ونزل....

 اعدو فطرو ..

 ش موجودين على السفره نور في اوضتها نايمه ونوح محدش عارف هو فين..كانت االعدة خاليه من الكالم ونور ونوح مكنو

 ادم....نور فين يا امي.

 سهام...خبطت على االوضه بس مفتحتش اكيد نايمه رجعو تاني زي ماكانو بيفطرو في صمت...

 مشي ليل وادم راحو على الشركة....

 وصل ليل...ودخل على مكتبه..كانت عشق لسه موصلتش...

 بتدا شغله...دخل ا

 ودخل ادم على مكتبه...

 وصل جاسر بعدهم بشويه وصل معاه البنات..

 دخل جاسر وتمارا يبتدو شغلهم..

 ودخلت زهره...الدم .

 اما عشق...خبطت.. على المكتب وفتحت....



 فضل ليل مركز معاها وهي داخله..

 تستنى رده.. عشق... وهي مش بصاله صباح الخير.. وكملت مشي على مكتبها من غير ما

 ليل... عشق..

 وقفت عشق... من غير ما تبصله...

 ليل... جهزي نفسك ادامنا ساعه ونخرج انا وانتي من هنا في ميتنج مهم الزم تحضريه معايا صفقه جديدة تهمني

 عشق... بصتله واتكلمت بعملية هو مش المفروض جاسر وتمارا اللي بيحضرو اي ميتنج..

 بيبقى تم التوقيع على الصفقه لكن دي صفقه لسه متوقعش عليها...وهنروح انا وانتي وهنشوف المكان كمان .ليل... ايوه بس ده لما 

 عشق... باستغراب... تمام..اي حاجه تاني.

 ليل... شكرا..

 مشيت عشق.. على مكتبها ومر الوقت سريعا لكن عند عشق وليل كان بيمر ببطئ...

 بص ليل في ساعته....

 ليل...عشق

 عشق من مكتبها.. وراحتله.. قامت

 عشق...افندم

 ليل... المفروض نتحرك.. جاهزة..

 عشق...تمام... دقيقه اجيب حاجتي..

راحت عشق.. خدت حاجتها من المكتب.. ورجعتله كان واقف مستنيها...وخرج هو وهي من المكتب. ومحدش شافهم...كل واحد كان 

 مشغول في مكتبه..

 ا تنطق وال كلمه..ركبت عشق جمب ليل. من غير م

 حتى ليل كان باين على وشه الهدوء والثبات وال كأن في حاجه حصلت بينهم...

 بعد مرور حوالي ساعه .

 مسك ليل موبايله..

 ليل... الووووو

 .........ايوه ياليل.

 ليل... انا وصلت فينك.

 ....... مستنياك في المكان زي ما قولتلك..

 ....... انا داخل عليكي.



 . كانت حاسه ان في حاجه والميتنج ده بالنسبالها غريب...لكن فضلت تستنى وتعرف لما توصل...عشق..

 وصل ليل..اخيرا ركن عربيته ورا عربيه كان في ناس في المكان شغالين...

 نزل ليل من عربيته ونزلت عشق...

 مبسوط..واتفاجأت بواحدة بتقرب منهم بابتسامه وكل تركيزها على ليل وهو مبتسم وشكله 

 وقفت..ادامه...وهي مبتسمه عمرك ما اتأخرت عن مواعيدك..وقربت منه باسته

 قرب منها ليل سلم عليها وباسها...

 ️❣ليل... مقدرش اتأخر عليكي ياريما.

 �💔💔💔�عشق...

 بعد مرور حوالي ساعه

 مسك ليل موبايله..

 ليل... الووووو

 .........ايوه ياليل.

 ليل... انا وصلت فينك.

 ...... مستنياك في المكان زي ما قولتلك...

 ....... انا داخل عليكي.

 عشق... كانت حاسه ان في حاجه والميتنج ده بالنسبالها غريب...لكن فضلت تستنى وتعرف لما توصل...

 وصل ليل..اخيرا ركن عربيته ورا عربيه كان في ناس في المكان شغالين...

 نزل ليل من عربيته ونزلت عشق...

 فاجأت بواحدة بتقرب منهم بابتسامه وكل تركيزها على ليل وهو مبتسم وشكله مبسوط..وات

 وقفت..ادامه...وهي مبتسمه عمرك ما اتأخرت عن مواعيدك..وقربت منه باسته

 قرب منها ليل سلم عليها وباسها...

 ️❣ليل... مقدرش اتأخر عليكي ياريما.

 �💔💔�عشق...

 وف المكان زي ما قولتليريما... كنت فكراك مش هتيجي وتش

 ليل....من امته وليل مبينفذش كالمه

 صحيح... دي عشق ياريما اتعرفتو على بعض قبل كده في الشركة.



 ريما...اه بس ملحقتش اتعرف...هاي ياعشق..

 عشق..بابتسامه بسيطه...هاي.

 ريما....ايه رأيك في المكان..

 ليل... حلو زي صاحبته..

 ابتسمت..ريما بإحراج..

 ما عشق...فكانت حاسه انها في مكان صغير والدنيا بتضيق عليها..كانت حاسه ان في وجع في قلبها مش قادرة تحدده ا

ابتدا ليل وريما يلفو في المكان وعشق ماشيه معاهم حاسه انها بتسحب في رجلها.. شايفه ليل ماشي وال كأنه في الدنيا شيفاه مبسوط 

 وبيضحك وكأنها مش موجوده..

 ..عشق ايه رأيك في المكان..ليل..

 عشق...كويس..

 ليل... ريما تحبي تبدأي امته

 ريما...الوقت اللي يناسبك 

 ليل... الوقت اللي يناسبك انتي ياريما هنفذ فيه على طول

لما ارجع  ريما ..وهللا انا فاضيه اي وقت ان شاءهلل من بكره...بس انا االسبوع الجاي مسافرة هأعد كام يوم بره مصر  ايه رأيك

 احسن...بس لو طبعا حابب تبدأ في اي وقت ومش هيفرق وجودي عادي ابتدي.

 

  

 ليل... ال خليها لما تيجي عشان انا كمان مسافر االسبوع الجاي..ومن ناحية وجودك يفرق فا اكيد هيفرق الزم تكوني موجودة...

 ريما...ايه الصدفه دي رايح فين..

 مسافر الخميسليل...عندي صفقة في المانيا.. 

 ريما... مش معقول انا كمان مسافره المانيا وبردو يوم الخميس

 ليل..ايه ده بجد

 ريما...اه وهللا

 ليل... طب ما تقولي مسافره امته يمكن نطلع على نفس الطيارة 

 الصبح.. 9ريما...ال مش للدرجادي انا مسافره على طيارة 

 ل.بلي10ليل... بابتسامه خساره انا طيارتي على 

 ريما... كده هوصل قبلك...مسافر لوحدك..



 ليل... ال عشق مسافرة معايا..

 ريما...اااه وبصت لعشق... يابختك ياعشق هتسافري مع ليل..

 عشق... بسخرية... لو تحبي نبدل المواعيد واسافر انا االول واستناكم هناك.

 ��ليل...

 ريما..... مع اني حساكي بتتريقي بس ياريت ينفع 

 ...على فكرة انا حقيقي مش بتريقعشق

 ريما...ال ياستي شكرا انا هوصل قبلكم وبصت لليل.. بس ياريت تكون فاضي عشان اشوفك هناك.

 ليل...اكيد هشوفك...طبعا بس حاولي ترجعي معانا بقى

 ريما... هظبطها متقلقش..

 طول..ليل... ان شاء هللا عموما احنا كده متفقين اول ما نرجع هنبتدي شغل على 

 ريما... تمام.

 ليل... انتي وراكي ايه الوقت.

 ريما... ورايا حاجات كتير بخصوص المكان هنا هخلصها وبعد كده مش ورايا..

 ليل... لو فاضيه بليل اشوفك.

 ريما... طبعا فاضيه ياريت.

 هعدي عليكي..10ليل... خالص لو يناسبك الساعه 

 ريما... يناسبني جدا..

 قيقة هكون عندك.بالد10ليل... خالص 

 ريما... هستناك..

 ليل... انا مضطر امشي الوقت عشان ورايا شغل

 ريما... تمام وانا كمان هروح اخلص اللي ورايا

 ليل.....قرب منها وباسها.  اشوفك بليل..

 ريما... ان شاء هللا... وكملت بابتسامه هستنى بليل يجي بسرعه

 ابتسم. ليل لريما...سالم

 ريما... سالم..

 وكل واحد فيهم راح على عربيته واتحركوا...



اعدت عشق جمبه وهي من جواها هتنفجر ونفسها بس تيجي فرصه تأعد فيها لوحدها عشان تخرج فيها الشحنه اللي جواها والوجع اللي 

 هي حاسه بيه...

 اما ليل.  فاكان حاسس باللي هي بتمر بيه بس مكنش مديها اهميه ...

 

  

 ق عايزك تشرفي عالمشروع بتاع ريما ده بنفسك..ليل...بعمليه... عش

 

  

عشق...حاسه بكل كلمه بتطلع منه كأنها سكينه بتغرز في قلبها....عشق لنفسها تستاهلي ياعشق..سمحتي لنفسك تحبي حد مش ليكي 

نك بتحبيه. مقدرتيش سمحتي لنفسك ان حبك ليه يظهر واللي حواليكي يحسو بيه سمحتي لنفسك تتعري ادامو وتباني ضعيفه ويعرف ا

تكذبيه حتى لما قالك مرتين انك بتحبيه مقدرتيش تقوليله ال مبحبكش مقدرتيش تنطقي وخلتيه يستقل بيكي...تستاهلي ياعشق كنتي بعيد 

عن الحب ووجع القلب كنتي بتنصحي البنات فاالول انهم ميعملوش كده وانتي نفسك وقعتي فالحب. والحب مش ليكي ياعشق...انتي 

 ي الدنيا دي عشان تشقي وتتعبي فيها مش عشان تحبي وتتحبي ..جيت

 ليل... عشششششق.

 عشق...هاا

 ليل... بكلمك على فكرة

 عشق... اسفه مخدتش بالي في حاجه

 ليل... كنت بقولك عايزك تشرفي على مشروع ريما بنفسك..

 عشق...انا

 ليل...اه انتي في حاجة غريبة..

 عشق...ال خالص  تمام...

 عشق بصت عالطريق تاني...رجعت 

 اما ليل..  فكمل سواقه

 وبعد فتره بسيطه... وصلو الشغل...

 وطلعو عالمكتب... وكان الكل مشغول وكأن محدش حس بوجودهم من كتر الشغل اللي كان عندهم 

 دخلت عشق على مكتبها.  وفضل ليل دافن نفسه فالشغل طول اليوم ومتالشي تماما عشق..

.......................................... 

سهام...وقفت على باب االوضه تخبط على باب اوضة نور قلقت لما لقتها مصحيتش كل ده..لما مالقتهاش بترد فتحت الباب...مكنتش 

 فاالوضه...



 حست سهام بالقلق... لكن اطمنت لما لمحت خيالها عالكرسي في البلكونه..

 

  

 ه...نومه متعبه جدا...دخلت سهام البلكونه...لقت نور نايم

 سهام...ايه ده نور انتي نايمه.. نور نور نور

 نور...فتحت عينها براحه..

 سهام...انتي نايمه هنا من امته..

 نور... بتقوم براحه من الكرسي وهي جسمها مكسر...حضرتك هنا من امته

عليكي...والصبح بردو خبطت عليكي عشان تفطري  سهام... انا لسه داخله يا حبيبتي خبطت كتير بس انتي مردتيش فا قلقت وفتحت

 معانا مردتيش 

 نور... اسفه يا طنط مسمعتش وواضح اني نمت من امبارح هنا

 سهام...انتي من امبارح نايمه كده يانور. وده ينفع يابنتي تتعبي من النومه دي كده

 نور... محستش بنفسي وهللا... وكملت بحزن... نوح رجع

 ها... ال يانور مرجعش لسه وموبايله مقفول. بس ليل قاللي انه هيعرف هو مختفي فين ويطمنا عليه...سهام... اشفقت علي

 نور....مش هيرجع طول ما انا موجودة ياطنط...انا الزم امشي عشان  نوح يظهر ويرجع.

ال انه مختفي عشان انتي موجودة هو سهام... تمشي تروحي فين ايه العبط اللي انتي بتقوليه ده ده بيت جوزك يانور.. وبعدين مين ق

 تالقيه بس حابب يهدي ويفكر بالعقل مع نفسه...

نور... جوزي!!!   مؤقتا ياطنط نوح حسم األمر خالص وهو قالها بنفسه ادامكم انه هيضغط على نفسه انه يفضل معايا لحد ما يمر كام 

 شهر ويسبني.

س نوح بيحبك وهيرجع نوح ميقدرش يستغني عنك ياحبيبتي..انتي مشوفتيش كان سهام... كالم كالم يا نور قاله وقت غضب وعصبيه. ب

 عامل ازاي لما كنتي بتعامليه وحش...

نور...وهو الوقت حابب يردهالي. يمكن هو مجروح بس انا كمان كنت مجروحه وكان غصب عني. هو حضرتك شايفه اني كنت غلط 

 او بالغت في رد فعلي.

ك طبيعي جدا واي حد في مكانك كان عمل كده..بس هي دي دماغه وتفكيره بقى هنموته وال نستحمله زي ما سهام...ال يا نور ورد فعل

 استحملنا..

 نور...بس هو مش هيسامحني 

 سهام... ال هيسامحك يانور الزم يسامحك وعلى فكره بقى على اد ما انا قلقانه عليه ومش مطمنه وهو بعيد كده

ه لوحده دي هتديه فرصه يفكر ويعيد التفكير. في اللي قاله ويعرف انه كان غصب عنك وان الموضوع مش على اد ما انا واثقه ان اعدت

 موضوع ثقه ويعرف ان رد فعلك وصدمتك دي كانت غصب عنك...



 نور.... بارتياح من كالم سهام... يعني حضرتك شايفه انه ممكن يسامحني..

 

  

 ي قومي خدي شاور عشان تفطري وتأعدي تذاكري.سهام... انا متأكده يانور....يال بقى تعال

 نور... حاضر.

 سهام...يال ياحبيبتي انا هنزل ابلغهم يحضرولك احلى فطار ..

 نور... ربنا يخليكي ليا ياطنط.

 سهام... ويخليكي ليا يا احلى نور....

 نزلت سهام..وخدت نور غيار ودخلت تاخد شاور بعد ما حست باالرتياح من كالم سهام..

....................................... 

 جاسر.... هو االسبوع ده فاضي وال انا متهيألي..

 تمارا... فاضي ايه بس يا جاسر...ما الجدول ادامك اهو مليان مواعيد وال انت غاوي تعب.

 جاسر..ال وهللا مش حكاية غاوي تعب بس حاسس ان الجدول فاضي فعال

 وبكرة في اتنين وبعده اتنين وباقي االيام ما بين اتنين وواحد اهو تمارا..انهرده في ميتنج بليل 

 8جاسر... ماشي.. الميتنج الساعه 

 انت مالك مش مركز كده ليه.. 9تمارا....ال الساعه 

 جاسر... ال وهللا مركز بس يمكن المواعيد كلها دخله عندي في بعضها... المهم طمنيني بدأتي مذاكره وال ال

 وهللا ياجاسر وحاسه اني قلقانه مش عارفه حاسه اني نست كل اللي كنت مذكراه.تمارا ...لسه 

 جاسر.... متقلقيش ياحبيبي ده بس عشان بقالك كتير 

 مذاكرتيش... لو محتاجه اي حاجه عرفيني لو في ماده مش قادره تخلصيها عرفيني واجبلك حد كويس يساعدك.

 تمارا... ال مش مستاهله 

محتاجه... تاخدي اجازه من االسبوع ده معنديش مشكله. ولو على تظبيط المواعيد احنا مظبطين االسبوع ده واالسبوع جاسر... تمارا لو 

 الجاي ظبطيه بس وبردو سيبيهولي

 وبالش االسبوع ده تيجي الشركة وال تحضري معايا اي ميتنج.

 عايز تخلص مني وال ايه تمارا... ال طبعا كفايه عليا االسبوعين بتوع االمتحانات...وبعدين انت

 جاسر... طب انا لو عليا مسبكيش حتى في البيت...اكيد ال طبعا بس عايزك تلمي الترم وتاخدي وقتك.

 تمارا... ال متقلقش انا هقدر اظبط الدنيا.



 جاسر...ان شاء هللا ياحبيبي تعدي السنه دي بتقدير حلو كمان

 تمارا... يارب ياجاسر..

 قلب جاسر.. بقول ايه. جاسر...ان شاء هللا يا

 تمارا... هااا

 جاسر.... مفيش..

 ��قاطعته تمارا... اتلم ياجاسر.

 جاسر... وهو بيضحك على فكرة بقى انتي بقيتي قليلة االدب ودماغك دي شمال

 انا بردو��تمارا...

 جاسر...ايوه انتي انا اقصد يعني مفيش فنجان قهوة

 اني عارفه انك مكنتش تقصد كده.. تمارا.... ماشي ياحبيبي هعملك حاضر.  لو

 جاسر... بابتسامه.  بحبك يا رخمه

 ��تمارا... بضحك...وانا بموت فيك ياقلب الرخمه

.................................... 

 زهره...ادم...ادم..

 ادم. ..........

 زهره...اددددم

 ادم...ايه في ايه مالك بتزعأي كده ليه

 ��مش بتردزهره... بنادي عليك وانت 

 ادم...معلش سرحت شويه ايه في حاجة.

 زهره... ادم راجع كده الحساب ده 

 ادم...خير في ايه 

 زهره... في غلطه في الحساب ده انا راجعته مرتين ونفس الغلطه لقتها..

 ادم...ازاي انا مراجع حساب الصفقه دي كويس

 زهره... طيب شوفها كده. انا واثقه ان في غلطه في الحساب.

 ادم...اد ايه.

 ��زهره... نص مليون



 ادم...نعم ال طبعا اكيد حسبتي غلط استحاله اغلط في رقم كبير كده وريني كده

 زهره... اتفضل..

 مسك ادم الورقه وفضل يعيد الحساب..

 اعدت زهره ادامه على مكتبه...مستنياه لحد ما يخلص..

 عدى حوالي خمس دقايق.  وادم مركز 

 ى وشه..ادم.....حط ايده عل

 زهره... ايه 

 ادم... فعال في غلطه...انا ازاي مخدتش بالي

 زهره...مش قولتلك انا راجعتها مرتين وهللا.

 ادم...كويس انك خدتي بالك كانت هتبقى مشكله..

 زهره... مالك ليه مش مركز 

 ادم...مش عارف حاسس اني مش مظبوط فعال .

 يب وانا اكمل زهره... طيب لو حابب تاخد بريك وتفصل شويه س

 ادم... ال مش مستاهله بس عايزك تراجعي ورايا بقيت الورق. عشان شكلي كده عكيت.

 زهره... في حاجة مضيقاك..

 ادم... ال خالص بس دماغي مشغوله شويه زهره  انا 

 زهره... مالك يا ادم.

 ادم... محتاج اتكلم معاكي.

........... 

 زهره... طيب اتكلم انا سمعاك.

 مش هينفع هنا يا زهره.  انا محتاج اشوفك بره ينفعادم... 

 زهره... سكتت وبتفكر

 ادم... لو مش هينفع مش هزعل بس انا حقيقي محتاج اتكلم معاكي

 زهره... ماشي يا ادم موافقه..

 ادم... ابتسم 

 زهره... امته 



 ادم... لو فاضيه انهرده... تمام 

 زهره... طيب تمام...

 اللي وراكي...وانا هراجع عالورق تاني وبردو انتي راجعي اللي معاكي. ادم.... يال روحي شوفي

 زهره... حاضر...

.......................... 

 نور... دافنه نفسها في المذاكره وبتحاول تشغل نفسها وكالم سهام كان مطمنها...

 ليل بيحاول ينشغل في شغله عشان  ميفكرش في عشق... 

ا بالشغل لكن مش قادرة توقف تفكير في كل حاجه بتحصل حواليها مش قادرة توقف وجع قلبها اللي حاسه عشق....بتحاول تشغل نفسه

 بيه حتى لو دقايق...

 جاسر...وتمارا... مشيو عشان الميتنج...

 لسه مفيش اخبار عن نوح مختفي من امبارح....

 خبط باب مكتب...ليل..

 ليل....ادخل.

 دخل ادم...

 رادم..... ايه االخبا

 ليل... تمام.  خلصت وال ايه..

 ادم... اه خلصت خالص انت لسه مخلصتش وال ايه

 ليل...ال خالص خلصت وماشي الوقت عشان عندي مشوار

 ��ادم...مشاويرك كترت

 ليل...خليك في حالك..

 ادم...ماشي ياعم هخليني في حالي انا ماشي وهاخد زهره معايا...

 ك فين..لنور.ليل...باستغراب زهره... تاخدها معا

 ادم...ال هخرج انا وهي 

 ليل... وهللا تخرج فين بقى ان شاء هللا

 ادم...وهللا هو حلو ليك متقولش اللي عندك وعايزني اقولك

 ليل... ال ياادم خالص براحتك بس مستغرب يعني

 ادم.... عادي محتاج اتكلم معاها في حاجه 



 ليل... مش مرتاحلك.

 ح لحد انت بتشك في صوابع ايدكادم....ومن امته وانت بترتا

 ليل... انت شايف كده

 ادم...اه شايف كده... عموما هحكيلك كل حاجه بس مش الوقت عشان امشي ومأخرهاش.

 ليل... ايه ده بس عشق كده هتروح لوحدها..

 ادم...هي تمارا مع جاسر صح

 ليل... اه مشيو من شويه

 هتكون تمارا رجعت وزهره هروحها.. ادم...طيب عادي هي على ماتخلص وتروح مع السواق

 ليل... ماشي ياعم...

 ادم...مفيش اخبار عن نوح...

 ليل... ال مختفي لسه..بس مستني اخبار عنه لسه محدش كلمني

 ادم...خير ان شاء هللا

 ليل...ان شاء هللا

 ادم...هقوم انا بى عشان منتأخرش..

 ليل... تمام.

 ادم...سالم.

 ليل...سالم.

........... 

 خرج ادم... وليل كان بيستعد عشان يخرج هو كمان...

 ليل....عشق..

 عشق....قامت من مكانها وراحتله...ايوه

 ليل... خلصتي شغلك

 عشق....ايوه تقريبا خلصت خالص

 ليل... طيب انا كمان خلصت والزم امشي عشان عندي مشوار...

 عشق....وهي بتبلع ريقها بصعوبه...تمام..

 تروح معاكي على فكرة هتروحي مع السواق لوحدك..ليل... زهره مش ه



 عشق.... عارفه هي كلمتني وقالتلي.

 ليل....طيب تمام يال عشان تنزلي معايا وتركبي مع السواق..

 عشق...تقدر تنزل انت عشان متتأخرش انا لسه هلم حاجتي واشيل الورق...

 ليل... هستناكي 

 ..وكمان انا مش هروح للبيتعشق... مفيش لزوم... انا قولتلك مش هتأخر.

 ليل... نعممم رايحه فين

 عشق...انا رايحه لنور

 ليل... فجأه كده

 عشق... مش محتاجه اني ارتبلها عشان اروح اشوف نور بس لو حضرتك عندك مانع عادي مش هروح.

هدخل اغسل وشي واظبط نفسي لحد ليل... باصصلها بغضب...ال يا عشق معنديش مانع يارب تروحيلها كل يوم...عموما انا مستنيكي  

 ما تخلصي.... ومشي من ادامها دخل الحمام وقفل هي باصه عليه بحزن.... ولسه هتروح 

 

  

 على مكتبها تلم حاجتها... رن موبايل ليل... فضولها خالها تبص...عاللي بيتصل...

 �😳😳😳😳😳�لكن حست بصدمه.  اول ما شافت المتصل

 سرعه على مكتبها خرج ليل من الحمام...بعد وقت بسيط.فصل الموبايل راحت عشق ب

 عشق... رجعت.. انا خلصت..

 ليل...تمام يال بينا..

 نزلو... ركبت عشق مع السواق من غير وال كلمه وكانت حاسه بصدمه ..

 ليل.... لما توصلي طمنيني.

 عشق..........

 ليل... عشق. سمعاني

 عشق...اه طيب.

 ...عشان معاده مع ريما..مشي ليل على عربيته وراح

 بعد وقت مش طويل اوي...

 يال...ڤوصلت عشق.  ال

 سهام...ايه المفاجأه الحلوه دي



 عشق... بابتسامه ميرسي ياطنط عامله ايه

 سهام...انا بخير يا حبيبتي تعالي 

 دخلت عشق معاها واعدت..

 عشق...نور عامله ايه انهرده...

 اليوم مذاكره انهرده سهام...احسن كتير من امبارح.. مقضيه

 عشق...الحمد هلل...مفيش اخبار عن نوح..

 سهام...بحزن ال يا عشق لسه مظهرش ليل قاللي انه هيعرف مكانه ويطمني.

 عشق...اطمني يا طنط... ان شاء هللا هيرجع. هو اكيد محتاج يأعد مع نفسه شويه هو مضايق 

نوح عمره ما وصل للحاله دي قبل كده الفتره دي ومن ساعة اللي حصل  سهام...عارفه بس غصب عني. قلقانه عليه... خصوصا ان

 شخصية نوح اتغيرت كتير نوح مكنش بيبطل ضحك وهزار وحركه ومالي البيت فرحه حساه انطفى خالص مبقاش هو..

ى نفسك كمان..انتي عشق...بحزن... الوجع بيغير ياطنط بيبدل  بيحولك من شخص لشخص تاني اوقات بتبقي حاسه ان انتي غريبه عل

مش انتي... يمكن اللي حصل كان يوجع نور اكتر النها هي اللي اتأذت ومهما حصل الراجل في المواقف دي غير البنت وهو الزم يقدر 

 شعورها بس يمكن نوح عشان طيب اوي محسبهاش كده

 سهام...حقيقي نوح طيب كده قلبه عامل زي االطفال

 دي بالذات اللي الوجع فيها بيسيب عالمه...وبيبقى صعب انه يرجع بسرعه بياخد وقت.. عشق... اهو الشخصيه اللي زي نوح

 سهام... ياخد الوقت اللي ياخده بس يرجع ويطمن قلبي 

 عشق... هو اكيد محتاج يكون لوحده عشان محدش فيكم يفتح معاه الموضوع كل شويه..

 سهام... يرجع وانا مش هتكلم خالص..

 يش .عشق... هيرجع متقلق

 وفضلو يتكلمو مع بعض كتيرررررررر

............. 

 ادم... المكان عاجبك

 زهره... بتوتر... ااا ايوه جميل

 ادم... مالك متوترة كده ليه..

 زهره... انا ال خالص بس يمكن عشان اول مره اخرج لوحدي من غير البنات...

 يعني. ادم...عمرك ماخرجتي مع اي حد وال حتى صحاب مدرسة جامعة كده

 

  



زهره..ال خالص... اوال صحاب المدرسة مكنش لبا غير تمارا وعشق... انا كنت شخصيه خوافه جدا. بخاف اصاحب او اختلط مكنش 

في فحياتي غيرهم هما بس.. ولما دخلت جامعة...انا مدخلتش حاجه انا عيزاها او بحبها انا دخلت مع تمارا عشان مجموعنا كان قريب 

شق دخلت طب فا كان صعب وبما اني خوافه ومش بعرف اتعامل لوحدي من غيرهم فا دخلت مع تمارا..عشان ابقى من بعض.. طبعا ع

 معاها مش عشان الجامعة نفسها ..وطبعا مكنتش بردو بعرف اصاحب يادوب اروح احضر حاجه انا وهي ونرجع سوا 

 ادم...للدرجادي.

 زهره...واكتر

افي بالشكل ده يعني وانتي صغيرة هنقول يمكن زي اطفال كتير بتخاف لكن المفروض لما كبرتي ادم...طب وايه السبب انك تكوني بتخ

 كان العكس..

 زهره... بالعكس ده يمكن كل ما كنت بكبر كنت بخاف اكتر..

 ادم.... من غير سبب كده..يعني شايف ان تمارا جريئه وعشق جريئه المفروض عشرتك ليهم كنتي تبقي زيهم..

حزن... يمكن الظروف اللي مريت بيها او عشتها هي اللي خلتني بقيت كده... اوقات كتير كنت ببقى نفسي اروح لدكتور زهره.... ب

 نفسي بس كنت برجع كالمي في اخر لحظه...

 ادم... بس عشق وتمارا مروو بنفس ظروفك ومع ذلك شايفهم اتأقلمو وبيتعاملو .

ارا يبانو جامدين او بيحاولو يكونو جامدين عشان يقدرو يعيشو وسط الناس بس هما كمان من زهره... بيتهيألك..يا ادم... يمكن عشق وتم

 جواهم بايظين زيي وكل واحد فينا رد فعله غير التاني...

 ادم...اكيد طبعا ومش معنى كالمي ان اللي حصلهم مش مأثر عليهم بس اقصد بيحاولو.

يمكن بقيت شويه زيهم لحد ما خرجنا من الدار وعشنا مع نور وبابا محمد كنت زي مانا  زهره... هما بيحاولو وفي الحقيقه هما قدرو انا

 بس مع الوقت كنت حاسه اني قادرة اتحسن... بس الحقيقه اني اتغيرت اكتر من اخر يوم كنا فيه في الشقه.

 ادم... تقصدي اللي حصل 

ني ويقفو جمبي ويحموني ويسندوني تخيل بقى لما نتحط في موقف زهره... بوجع ايوه... طول عمر عشق وتمارا هما اللي بيدافعو ع

زي ده ويبقى انا الوحيده اللي في ايدي انقذهم يمكن يبان الموقف عادي وكان الزم اتصرف كده بس صدقني الموقف ده غير شخصيتي 

قذ نفسي وحسيت وقتها اني مش درجه مقدرتش اشوف عشق ونور بيصرخو وقتها مكنتش بفكر في اي حاجه غير اني انقذهم وان 360

خايفه او بمعنى اصح مفكرتش اصال في الخوف بالنسبالي كانت ياقاتل يامقتول... قبل ما ندخل الشقه انا ونور... كنت مرعوبه بس لما 

اقف صريخ عشق زاد ساعتها مكنتش انا.. دخلت خدت سكينه من شقه جارت نور. وبعدتهم ونزلت على تحت من غير ما افكر...في مو

يا ادم الخوف بيهرب عندها وقتها بس حسيت ان الخوف ده حاجه ملهاش وجود احنا اللي بنوهم نفسنا بيه.. الخوف لما بيتحكم فينا 

بيدمرنا مع اننا لو فكرنا لثواني بس هنهزم الخوف اللي جوانا ده...انت عارف يا ادم انا ندمت على الوقت اللي ضاع من عمري وانا 

مل حساب لكل حاجه... بخاف اتحرك بخاف اتكلم بخاف اتنفس بخاف اتعاقب. بخاف. اتهان. بخاف اسمع كلمه بنت حرام خايفه.  وانا بع

 بخاف امشي. لوحدي انا تقريبا يا ادم مكنش في حاجه في حياتي مبخفش منها..

ايه ام واب واخوات وعيله... كنت بخاف  مع الوقت لما كبرت وفهمت وضعي في الدار والطريقه اللي دخلت الدار بيها.  لما عرفت يعني

يظهرلي اهل كان في معانا والد فالدار اهاليهم بيظهرو دول اللي كانو مخطوفين او تايهيين وفي اللي كان امهم وابوهم يرموهم النهم 

نت ممكن تفرح اي حد سبب غلطه ومع الوقت قدرو يحلو مشاكلهم ورجعو خدو والدهم....انا الفكره نفسها كانت بتخوفني مع انها كا

 هيرجع الهله لحضن امه وابوه انا كنت العكس يا ادم....لما كان بيحصل حاجه كنت بجري على عشق وتمارا اتحامى فيهم...

 اوقات كتير عشق وتمارا.  كانو يدارو عني ويقولو انهم هما اللي عملو كده عشان عارفين اني ممكن اموت فيها...من كتر مانا خايفه..

 باصصلها بحزن وسايبها تتكلم كان حاسس انها ماصدقت حد فتحها سابها تقول كل حاجه جواها.. ادم...



زهره.....انا يمكن الوقت يا ادم مبقتش اخاف من اي حاجه في الدنيا يمكن اخر احساس خوف جربته وده اللي مالزمني لحد 

لى في حياتي اللي افقد شخص غالي عندي او اجرب احساس الوقت..خوف الفراق موت بابا محمد أثر فيا اوي يمكن دي المره االو

الموت دايما خايفه اني افقد حد من اخواتي دي الحاجه اللي ممكن تدمرني بجد وتقضي عليا عارفه ان كلنا هنموت بس انك تفقد حد غالي 

ا عشان انا مش هقدر اشوف حد منهم عندك ده وجعه مميت اوي...عشان كده دايما ادعي ربنا ان لو في حد ممكن يحصله حاجه يبقى ان

 فيه حاجه وحشه...لكن اني اخاف من اي حاجه تاني زي زمان خالص استحاله.....

انا اتوجعت كتير اوي يا ادم مش قادرة اتوجع تاني امي وابويا رموني من عشرين سنه معرفش. شافوني وشافو مالمحي قبل ما يرموني 

نت رموها من عشرين سنه وال كل واحد فيهم شاف حياته واتجوز وخلف ونسيوني... انت عارف وال ال فاكرني وفاكرين ان كان ليهم ب

يا ادم عمري ما فكرت اني ارتبط باي حد عمري ما فكرت اني احب عمري ما فكرت في فكرة الجواز دي حتى دايما عندي شعور 

يفه يبقى قلبي جامد ميعرفش يحب ويربي خايفه معرفش بالخوف.  خايفه اورث جحود قلب اهلي واعمل في والدي زي ما عملو فيا خا

 ادي حب...

هما وجعوني اوي يا ادم...ووجعهم معلم فيا وصعب يتشال من قلبي....خدت تمارا نفسها.  ومسحت دمعه نزلت من عينها غصب 

 نا...عنها...ابتسمت اسفه صدعتك وكأبتك وبدل ما كنت انت اللي عايز تتكلم انا مفصلتش من ساعة ما اعد

 ادم....ابتسم....وفضل باصصلها كتير..

 ادم....تتجوزيني يا زهره..

 ��زهره...

................... 

 جاسر.....اخيرا خلصنا انا مصدع جداا

 تمارا... وانا كمان مصدعه اوي.

 جاسر... بقولك ايه انتي مش جعانه انا جعان اوي

 لوحدها .تمارا... يعني بس كنت عايزة اروح عشان عشق متبقاش 

 جاسر.... زهره مع ادم وليل قالي ان عشق راحت لنور اكيد مش هتروحي تأعدي لوحدك.

 تمارا... ماشي خالص هاعد معاك..

 جاسر... طب يال قولي تاكلي ايه.

 ��تمارا.... هاكل زيك

 جاسر...وانا بفكر اكلك.

 هقوم اروح�🤨�تمارا...

 جاسر...خالص يا ساتر بحب الشاويش عطيه

 . تمارا بصوت من كلمته.ضحكت..

 وطي صوتك عشان متغباش عليكي.�😡😡�جاسر...

 تمارا...خالص يا ساتر انت هتتحول وبعدين انت اللي بتضحكني..



 جاسر... ابتسم وانا بكدب..

 تمارا.... ايوه بتكدب انت بس اللي مش شايف انك قليل االدب.

 جاسر...انا ده انا غلبان

 تمارا...اووووي

 ماشي ��جاسر...وهللا

 ونادي جاسر عالويتر وطلبو االكل...

.......... 

 بعد كالم ورغي كتير مع سهام.. طلعت عشق.. خبطت على باب اوضة نور...

 نور....من الداخل.  .... ادخل

 فتحت عشق...الباب...

 نور....بفرحه.. قامت بسرعه من عالسرير... عشششششق.

 جريت عليها وحضنتها...

 ني.عشق...حبيبتي وحشتي

 نور... انتي جايه لوحدك.

 عشق... ايوه يا ستي جيت اشوفك

 نور..جيتي امته..

 عشق... انا بقالي ساعه تحت مع طنط..

 نور... ايه ده ومنادتوش عليا ليه..

 عشق... اعدنا نرغي شويه وقولت اسيبك تركزي عشان عرفت انك بتذاكري...

 سيباني اذاكر انتي بتهرجي..نور... يعني بقالك ساعه تحت وانا معرفش وتقوليلي 

 عشق... يعني الست اعده تكلمني اسيبها 

 المهم. طمنيني عليكي عامله ايه انهرده

 نور.. خدتها في ايدها ودخلت اعدت معاها انا بخير الحمد هلل..احسن

 عشق... وايه اللي انتي عماله فاالوضه ده مالك فارشه الورق كده ليه عالسرير.

 نور...بذاكر...

 .. بزمتك حد يذاكر كده...عشق.



 نور... وهي مبتسمه.  خلينالك النظام يا ست عشق

 عشق... بابتسامه... ادام طولتي لسانك يبقى انتي احسن انهرده..

 نور... انا مبسوطه عشان شوفتك..

 عشق.... وانا كمان يا قلبي.

 نور... فين تمارا وزهره مجوش معاكي ليه..

 ره خرجت مع ادمتمارا.. مع جاسر في ميتنج وزه

 ��نور ..باستغراب.  زهره وخرجت مع ادم ولوحدها طب ازاي

 عشق... زي الناس كلمتني وقالتلي ان هو قالها عايز يخرج معاها 

 نور... خير في حاجه بينهم وال ايه

 عشق... شكلها كده يال خلينا نفرح بيهم واهي تيجي تاعد معاكي هنا وتسليكي..

 رجعت زعلت تاني  بس ياريت ايه انا مش مطوله هنا يا عشق.نور... بفرحه ياريت... و

 عشق... بت انتي فكي كده وبالش جو الكآبه ده انتي بتحبيه وعارفه انه بيحبك...شويه وهينسى

 نور... امال هو سايب البيت ليه.. مش عايز يشوفني وهو قال انا هيسبني.

ع تاني بس شطارتك بقى لما يرجع.  انك تعرفي تحتوي الموقف وتخليه عشق... كالم كالم يانور.  وقت عصبيه وغضب هيهدى ويرج

 ينسي.

 نور... يرجع بس االول عشان عاالقل اطمن عليه..

 عشق... هيرجع وهتتصالحو وهينسى وهتعيشو مع بعض انا قولت على حاجه قبل كده ومحصلتش.

 نور... ال

 كرتك مفهوم عشق.. يبقى تسمعي كالمي ومفيش حاجه الوقت تشغلك غير مذا

 نور.. حاضر... قوليلي بقى انتي عامله ايه مع ليل

 عشق... بابتسامه بتحاول تداري حزنها تمام مفيش جديد وال في اي حاجه بس تمام..

 نور... طيب وبخصوص حبيبته اللي ظهرت دي انا سمعت الكالم من طنط واحنا عالسفره بس مرضتش اتدخل.

يش بالك انا زي ما قولتلك اصال احنا مفيش بينا حاجه وده كان مجرد شعور مني مش اكتر وعادي عشق... معرفش يانور وبعدين متشغل

 يعني هحاول اتجاهل الشعور ده

 نور... بس ده مش منك انتي بس يا عشق ليل كمان بيبادلك نفس الشعور صدقيني.

 بالك انتي عارفه يا بت ان عشق جامده صح وال ال...عشق... يمكن االول لما قولتولي كده كنت مصدقه بس الوقت ال وعموما متشغليش 

 نور... بابتسامه وشفقه على عشق اللي بتحاول تخبي وجعها صح...



 عشق.. بقولك ايه انا هقوم  بقى عشان الوقت ميتأخرش اكتر من كده

 نور.. خليكي شويه

 عشق.. مش هينفع عشان الشغل بكره

 نور... هتجيلي تاني.

 ون فاضيه هجيلك زي ما جتلك انهرده كده من غير ما اقولكعشق... طبعا كل ما اك

 نور...ماشي وانا هستناكي

 عشق.. وهي بتبوسها ماشي ياروحي اي وقت تحتاجي حاجه كلميني

 نور...حاضر يال تعالي اوصلك تحت واشوف طنط من الصبح مشوفتهاش ومشغوله عنها

 عشق...يال

 ها هي ونور ركبت عشق مع السواق ومشيتنزلت عشق ونور..سلمت عشق على سهام... ووصلت

 .......... 

 ادم....هتفضلي ساكته كده.

 زهره... اقول ايه

 ادم... قولي رأيك قولي هفكر قولي اي حاجة. 

 زهره.... طيب هو انا ممكن اسالك سؤال تاني

 ادم...طبعا

 زهره...ليه انا يا ادم وانت عارف كل حاجه عني

ليه ثانيا يمكن عشان عارف كل حاجه عنك انتي بالنسبالي كتاب مفتوح..  مفيش سر في حياتك وانا كمان  ادم... اوال مفيش حاجه  اسمها

معنديش اي سر ولو مفكره ان عشان اعرف ظروفك يا زهره المفروض مكنتش فكرت كده يبقى انتي لسه متعرفنيش... انا ليا انتي وبس 

 خدك انتي وبس انتي بس اللي هتبقي ام والدي مش هما..وحتى ياستي لو ليكي عيله كبيره واهل في االخر ها

 زهره... مش يمكن اطلع مش زي ما انت عايز

 ادم... استحاله وعايز اقولك كمان انك هتبقي احن ام يا زهره.

 ابتسمت زهره. وعنيها فيها لمعه دموع من الفرحه..

عالمي الخاص انتي تشرفي اي حد يا زهره اقولك على حاجه اهلك  ادم....مش عايزك تفكري بالطريقه دي يا زهره انتي بالنسبالي هتبقي

 ربنا مبيحبهمش عشان حرمهم من احن انسانه في الدنيا...

 نزلت... دموع زهره من كالم ادم...

 ادم... بالش الدموع دي لو انا غالي عندك...

 ايزك تعرفي اني بحبك يا زهرهومش عايز ردك الوقت لو حابه تاخدي وقتك انا تحت امرك ومستنيكي اي وقت بس ع



 زهره.....

 ادم... يال بقى نقوم عشان متتأخريش وتقدري تصحي الصبح وهستني ردك مع اني حاسس اني عارفه 

 زهره... هزت راسها بابتسامه

 ابتسم ادم... وحاسب وخد زهره وخرجو. عشان يوصلها...

 وصلت عشق... ووصلت بعدها زهره..وتمارا 

 حصل كانو مبسوطين اوي حكتلهم زهره عاللي

 وزهره كانت طايره من الفرحه...

 وبعد رغي كتير مع بعض...

 دخلت كل واحده فيهم على اوضتها..

رغم فرحة عشق... بزهره إال ان كان حزنها مش راضي يسبها .....ومصدقت انها اخيرا بقت لوحدها من اول اليوم وهي بتحاول تختلي 

 بنفسها...

........... 

كن اكون مضايق بس صدقيني لما شوفتك من تاني حاسس اني نسيت كل حاجه...مستغرب نفسي جدا بس مشيت ورا قلبي يا ليل... يم

سنين  3ريما ومسمعتش كالم عقلي... من يوم ما شوفتك وانا حاسس الكالم هرب مني حاسس ان الغضب اللي كان عاميني طول ال

 . اتبخر ورجع مكانه ذكرياتنا سوا ..رجع حبي ليكي

ريما....يعني ممكن ادخل حياتك تاني يا ليل وقبل ما ترد مش شرط ادخل حياتك زي زمان حتى لو مجرد اصحاب بس عاالقل اكون 

 موجودة معاك باي طريقه انا راضيه

د ده كله ليل... مين قال انك خرجتي من حياتي اصال يا ريما من يوم اللي حصل وانا محرم على قلبي تدخله اي بنت بعدك تفتكري بع

ينفع تسألي سؤال زي ده...مش هكدب عليكي يا ريما يمكن اكون حاولت خصوصا من زن امي عشان عايزه تفرح بيا وتطمن عليا زي 

 اي ام بس انا مقدرتش معرفتش االقي نفسي مع اي حد غيرك..

 نزلت دموع ريما... بحبك يا ليل

 معنى الحب غير معاكي.....ليل... بابتسامه مسك كف ايدها وباسها....وانا معرفتش 

 يال بتاعتهاڤمر الوقت.. بسرعه.. وصل ليل ريما لل

 ومشي في الطريق  قاصد مكان معين...

..... 

 عدي...وقت طويل وابتدا النهار يطلع..

من غير اي  صلت عشق الفجر... مكنتش عارفه تنام وال جايلها نوم... حاسه انها بتتخنق محتاجه تنزل تشم هوا محتاجه تختلي بنفسها

 ازعاج... كانت شايفه النيل من اوضتها وقررت انها تنزل تشوفه من قريب

 لبست... وفتحت الباب براحه ونزلت.....



........... 

 يال يغير وده كان تاني يوم ليه مطبق..ڤليل.. خلص مشواره اللي راحوا بعد ما وصل ريما... وكان راجع عال

 ليفون باستغراب.. سعيد االمن...فجأه سمع موبايله بيرن... بص عالت

 ليل... الوووو

 سعيد...االمن اللي شغال في البرج اللي ساكنه في عشق والبنات

 سعيد...ايوه ياليل باشا

 ليل... خير يا سعيد

 سعيد....ليل باشا انسه عشق شوفتها من شويه خارجه من المدخل بس ملحقتهاش.

 دش يخرج او يدخل غير لما تعرفني كنت فين ياغبيليل...بفزع... نعمممم انت غبي مش قولتلك مح

سعيد...وهللا يا ليل باشا انا انا كنت بصلي الفجر انا ومحمود ولمحتها وانا بصلي خارجه  على ما خلصت جريت بسرعه وراها كانت 

 ابلغ حضرتك بسرعه... عدت الشارع  كملت شويه وراها من غير ما تحس لقتها عدت وواقفه عالنيل... ولحد الوقت هي واقفه قولت

 ليل... طيب انا قريب منك وجاي حاال عينك عليها. متغبش عن عينك لحظه مفهوم...

 سعيد...حاضر ياليل باشا

 قفل ليل وداس بنزين....في طريقه ليها...

......... 

 وقفت عشق ادام النيل... 

 ومن اول ما وقفت مقدرتش تمسك دموعها اللي حبساها من  الصبح..

ه مرت ادامها... من اول ما دخلت ريما المكتب الول مره... تغيير ليل فرحته ابتسامته لحد ما سمعت حكاية ليل مع ريما...من كل حاج

 جاسر وادم... ازاي قادر يسامحها ازاي قادر يشوفها من تاني ازاي احساسي بانه حبني او اتعلق بيا خاني.. ازاي حبيته واتعلقت بيه وانا

ما انا مش في باله ليه حسسني بده خوفه عليا غيرته كالمه ليا انه انا الوحيدة اللي وقفت ادامه..وانا الوحيده اللي مش مش في بالو طب ل

بيقدر يعترض ادامها ليه حسسني اني عنده حاجه كبيره ليه بيغير عليا من ادم ازاي بيحبني وسمح لنفسه انه يمد ايده عليا وعشان مين 

 ازاي قدر يوجعني وياخدني معاه اشوفها تاني ازاي قدر يسلمني انا المشروع اشرف عليه واحتك بيها  عشان حبيبته اللي خانته

 ازاي قدر يسلم عليها ويلمسها ادامي طب كالمه ليها ازاي قدر يوجعني بكل ده عشق لنفسها..

ازاي ضعفت وحبيته ازاي استسلمت  عشان انا غبيه وهمت نفسي بحاجه وصدقتها وهي عمرها ماهتحصل ليل استحاله يفكر فيا انا

 للحب..ازاي يوم ما احب ابقى اسأت االختيار

انا ليه بيحصل فيا كده لحد امته هفضل اتوجع لحد امته هفضل ادور على نور موجود في حياتي واول ما اقرب منه يتقفل في وشي 

 الباب...

وقلبي يقوي من كتر الوجع مش عايزة كل اللي حصلي يعلمني اكون ياااااارب... انا تعبت اوي.  تعبت من الوجع انا مش عايزة اتغير 

قاسية...انا مش كده يارب... يارب ريح قلبي شويه يارب متخلينيش اعيش الوقت اللي اشوف فيه نفسي ضعيفه ومكسوره..... يارب شيل 

 حبه من قلبي ...



 ضهرها عشان ترجع واول ما لفت.  مسحت عشق دموعها بوجع...بعد انهيار كانت محتاجاه عشان ترتاح... لفت

 حست.. بقلبها هيخرج من مكانها...لما شافته واقف وراها من غير وال كلمه وال هي كانت حاسه بيه...من صدمتها فقدت النطق...

 ليل... بابتسامة حب... ولما يشيل حبي من قلبك ياعشق..

 اعمل انا ايه في حبك اللي في قلبي...

 الشارع... وكأنه في العالم لوحده وال هامه اي حد...وخباها جوه حضنه...وانهارت عشق.. ا وسطشدها ليل من ايده

 مسحت عشق دموعها بوجع...بعد انهيار كانت محتاجاه عشان ترتاح... لفت ضهرها عشان ترجع. واول ما لفت..

 حاسه بيه...من صدمتها فقدت النطق... حست.. بقلبها هيخرج من مكانه...لما شافته واقف وراها من غير وال كلمه وال هي كانت

 

  

 ليل... بابتسامه حب... ولما يشيل حبي من قلبك ياعشق..

 اعمل انا ايه في حبك اللي في قلبي...

 ا وسط الشارع... وكأنه في العالم لوحده وال هامه اي حد...وخباها جوه حضنه...وانهارت عشق.....شدها ليل من ايده

جرد ما خدها في حضنه. وشافته ونسيت كل حاجه مزعالها منه...وعلى اد ما الحرام والحالل مبدأ عشق إال انها وانهارت كل قوه فيها بم

 في اللحظه دي بالذات كانت محتاجه حضنه عشان تقدر تسيطر على إنهيارها...

دقات قلبه اللي كان هيخرج من ضلوعه حط ليل دقنه على راسها..وحضنها بكل قوته وكأنه بيخبيها جوه ضلوعه...وبيطمنها. وبيأكد لها ب

 بمجرد ما حضنها وشاف دموعها وانهيارها...

 ليل...ششششششش كفايه عياط دموعك غاليه عليا اوي ياعشق...

 بعد فتره من انهيار عشق. حس ليل انها هديت. واتحول انهيارها لصوت بكاء ضعيف...

 معه ومش بتقول وال كلمه.خرجها ليل من حضنه...فضلت عشق منزله وشها لتحت.. وبتس

 رفع ليل وشها بايده. مسح دموعها براحه...

 ليل...العيون دي متعيطش ابدا....مسكها من ايدها وراح اعد بيها جوه عربيته....

ليل.... انا مش هعاتبك على اللي قولتيه عشان عارف انه حقك وعارف انتي كنتي حاسه بأيه..بس ده ميمنعش اني زعالن منك عشان 

رتي تدعي الدعوه دي عايزه حبي يتشال من قلبك ياعشق...من يوم ما شوفتك وقولت عليكي ذكيه ودايما بتحسي بحاجات وبتطلع قد

صح.. وبتصدقي احساسك لدرجة اننا احنا كمان بنصدقك اشمعنى المرادي مصدقتيش احساسك ياعشق...ازاي مقدرتيش تتأكدي من حبي 

 اني بحبك... ليكي...وانا عارف وواثق انك عارفه

 

  

 بس بردو مش هاجي عليكي وهعذرك عشان الظروف اللي كلنا بنمر بيها صعبه وعشان تصرفاتي معاكي...



 وعشان وال مره قولتلك فيها اني بحبك ياعشق..

 بس انا الوقت بقولهالك ياعشق...بحبك ومقدرش استغني عنك ومش عايز اي حاجه في الدنيا غيرك انتي ..

اقولك حاجه زي دي الوقت ياعشق وال كنت ناوي افتحلك قلبي...بس مقدرتش اضغط عليكي اكتر من كده مقدرتش انا مكنتش ناوي 

 اشوفك في الحاله دي واسيبك مقدرتش ماخدكيش في حضني ياعشق....

ل وحقد وكره مكنتش عايز اتكلم عشان خايف عليكي عايزك تفضلي بعيد مش عايزك تتأذي وال يحصلك حاجه بسببي وال تدفعي تمن غ

 شخص تاني...

بس الوقت مبقاش ينفع مبقاش ينفع اشوفك بتنهاري واسكت وال ينفع اسمعك بتدعي ربنا انه يشيل حبي من قلبك. عشان مش من حقك 

تدعي الدعوه دي حبك ده انا استنيته طول حياتي قلبك ده من يوم ما شوفتك وهو ملكي ياعشق مش من يوم ما شوفتك بس من يوم ما 

انا وانتي الدنيا دي واحنا لبعض...عشان كل ده ياعشق انا الزم احكيلك حاجات كتير الزم اعرفك كل حاجه..خبيتها عنك عشان  جيت

 خايف عليكي..

 بس قبل ما تعرفي اي حاجه عايزك تعرفي حاجه واحده بس... عشق في قلب ليل. وعمرها ما هتطلع منه...

 

  

 وتك زي ماقولتي قبل كده وانا اللي اضعفك بأيديومينفعش يا عشق تكوني بتستمدي مني ق

 

  

 انا كنت ناوي اكمل لوحدي بس جه الوقت انك تكملي معايا

وتساعديني ..وجه الوقت اللي الزم تعرفي فيه ان اللي بيحصل حوالينا من اول موت حاج محمد لحد اللحظه اللي احنا فيها دي 

اجه ادامكم في حاجات هتسمعيها انتي والبنات هتوجعكم اوي..بس الزم تسمعوها عشان لعبه...بكره بليل هنتجمع كلنا عشان اكشف كل ح

 اللعبه خلصت خالص يا عشق....المهم جاهزه تسمعي اللي خبيته عليكي انتي والبنات...وال ال...

 عشق.........سكتت شويه ورفعت وشها لليل وهزت راسها بنعم....

 ليل.... يبقى بكرهه معادنا يا عشق..

 عشق.....خرج صوتها اخيرا بضعف.....وريما؟؟؟

 ليل.... هتعرفي كل حاجه في وقتها ياعشق...

 عشق...بس في حاجه انت الزم تعرفيها..مقدرتش اقولهالك

 ليل...حاجه ايه...

 عشق....شاهي!!!

 ابتسم...ليل...مالها..

 عشق....شاهي مش زي ما انت فاكر....



 ليل....عارف

 ايه.عارف ؟؟؟عارف ��عشق...

 ليل... عارف انها جاسوسه وان وراها حد وعارف كمان اللي انتي عملتيه في تليفونها...

 عشق....عارف مين قالك

 ليل.... مااحنا قولنا نستنى بقى وهتعرفي كل حاجه...

 قنيعشق....بس في حاجه كمان انت متعرفهاش وال حد يعرفها..ومرضتش اقولهالك امبارح لما عرفتها عشان مكنتش هتصد

 ليل....استحاله مصدقكيش يا عشق...

 عشق.....يمكن مكنتش تصدقني بس الوقت الزم تعرف والزم تصدقني

 ليل...انا مصدقك من غير ما تقولي ياعشق...

عشق....انت عرفت اللي عملته في موبايل شاهي. واكيد عرفته من ادم او جاسر او نوح...بس اللي متعرفهوش اني عرفت مين صاحب 

 ..الرقم.

 ليل.....مين؟

 عشق....ريمااا

 ليل....بابتسامه وازاي اتأكدتي.

 عشق...باحراج...مش مهم المهم اني عرفت.

 ليل...وانا الزم اعرف..

عشق...امبارح لما دخلت تغسل وشك لحد ما الم حاجتي.. موبايلك رن... ويعني فضول مش اكتر بصيت لقيتها ريما بس لفت نظري 

 لما خدته من موبايل شاهي. والنه رقم مميز عرفته بسرعه...الرقم خصوصا اني حفظته 

 ��ليل.....بابتسامه... بتفتشي ورايا 

 عشق...باحراج...ابدا وهللا قولتلك صدفه وفضول وبعدين موبايلك كان عالمكتب.

 ليل... وانا مش زعالن على فكره وراضي..وعايز اقولك كمان اني عارف انها ريما

 اللي بيحصل ده عشق....يعني ريما ورا

ليل... يعني بس مش لوحدها ياعشق...وطبعا مش هقول اكتر من كده عشان في مفاجآت كتير بليل مش عايز احرقها الوقت. ويال عشان 

 تطلعي تجهزي للشغل..

 عشق....حاضر.

 تعرفي تعذريني.. ليل... بابتسامه.عشق. اسف على كل حاجه وحشه حصلت واسف على اي وقت كنتي حزينه فيه بسببي يمكن لما

 عشق....بابتسامه وانا مش زعالنه خالص



 ليل... مش تستني تعرفي يمكن تفضلي زعالنه ومتعذرنيش

 عشق.... مش محتاجه اني اعرف خالص

 ليل.... بحبك ياعشق..

 ابتسمت عشق باحراج وبعدت عينها عن عينه..

 ابتسم ليل... ودور العربيه ولف بيها ونزلها ادام البيت...

 ....تطلعي واول ما تدخلي تعرفينيليل.

 عشق....حاضر

 ليل... يال بسرعه السواق قرب يجيلكم انا هروح بسرعه اغير هدومي وهاجي وراكم عالشركه.

 عشق... تمام...سالم

 ليل... سالم

 نزلت عشق....وراحت على المدخل...ووقفت..وبصتله...

بس من جوانا قلبنا بيبقى بيردد عكس الدعوه دي بالظبط زي االم اللي  عشق... يمكن وقت ضعفنا بنتمنى حاجات وبندعي ربنا بيها

 بتدعي على والدها وهي من جواها بتقول بعد الشر...

 عشق....بحبك ياليل..ولفت ودخلت بسرعه ركبت االسنسير وطلعت...

 ابتسم..ليل. ورفع قلبه رايات الحب..واالستسالم....

............. 

 ح ليل على طول...عشق.....رنت عليه...فت

 انا طلعت..

 ليل....وانا بحبك اوي

 عشق....وهي مبتسمه...ومش عارفه ترد..

 ليل...عشق....اوعي تبعدي عني ابدا خليكي دايما معايا

 عشق...انا معاك ياليل...

 ليل... متتأخريش عشان هتوحشيني الشويه دول.

 عشق....بابتسامه احراج حاضر..

 ليل.... سالم ياعشق ليل.

شق...ابتسمت عاللقب. كانت حاسه انها طايره في السما وبعد ما كان حزن الدنيا ماليها قدر ليل يمحي كل الحزن ده في ثواني ويزرع ع

 جواه فرحه وسعاده وحب



 عشق....سالم..

 ............قفلت عشق....مع ليل... ودخلت الشقه كانت تمارا وزهره لسه صاحيين...

 باب بيتفتح.صرخت زهره اول ما شافت ال

 عشق....بس بس في ايه

 زهره...وهي حاطه ايدها على قلبها...حرام عليكي قلبي وقع يا عشق. فكرت حد بيفتح علينا..

 تمارا...انتي كنتي فين ياعشق..

 عشق...وهي بتاخد نفسها بتنهيده طالعه من القلب..

 �🤨🤨�نرفعت تمارا حاجبها...ده ايه التنهيده دي كمان ان شاء هللا كنتي في

 زهره....ايوه صح كنتي فين بدري كده ونزلتي امته اصال وازاي اصال تنزلي لوحدك...

 

  

 عشق... هقولكم على كل حاجه بس خلوني بس اروح اغير هدومي دي بسرعه عشان لو السواق جه نمشي على طول..

 زهره... السواق زمانه قرب خليكي انتي مش البسه..اهو

 هتأخر وجريت على االوضه وسابتهمعشق... ثواني وهللا مش 

 تمارا... باصه عليها باستغراب..

 زهره...مالها البت دي امبارح كانت مش كده ايه اللي بدلها كده.

 اقطع دراعي ان ما كان الحوار ده وراه ليل.�🤔🤔�تمارا... 

 زهره...تفتكري..

 ��لي جوه عنيها...تمارا...افتكر طبعا مش شايفه العصافير اللي فوق راسها والقلوب ال

 زهره....تصدقي شكلها كده...

 بعد خمس دقايق خرجت عشق ...

 عشق...السواق اتصل

 تمارا...ال وتعالي كده اعدي هنا... احكيلنا ايه اللي حصل...

 عشق...وهي تمارا بتشدها...طيب براحه براحه هقولكم

 واعدت عشق حكتلهم كل حاجه ....

 بيحبك يا مغفله قولت وال مقولتش. تمارا.... انا قولت ايه مش قولت



 عشق...وهي بتضحك قولتي

 زهره...يعني اعترف اخيرا ليل...

 عشق...ايوه..

 فضلو البنات يتنططو ويصرخو بفرح مع بعض..

 حضنت زهره وتمارا عشق...كانو طايرين من الفرحه...

 تمارا... يعني كده ريما ورا اللي بيحصل ازاي

 نه اهي..وادام ليل اعترف يعني كده كان عامل تمثيليه على ريما...زهره...زي الناس ما اهي باي

 تمارا... صراحه لو كان ليل فعال حنلها وحن لحبه ليها كان نزل من نظري.

 عشق....هو بيقول اننا كلنا هنتجمع بكره بليل

 تمارا... عندهم. وال فين

 عشق... معرفش مسألتهوش بس تقريبا اه..

 ال السواق بيرن وانا كنسلت عليه...تعالو ننزل ونكمل كالم تحت..زهره...طب بقولكم ايه ي

 عشق...يال

 نزلو البنات مع بعض وركبو ...عشان يروحو عالشركه...

................... 

 يال طلع خد شاور ونزل على طول. تحت.ڤوصل ليل ال

 سهام.... ليل

 ليل... صباح الخير يا امي

 تشسهام...كنت فين ياحبيبي. انت منم

 ليل...ال يا امي انا لسه جاي من بره..

 سهام...مش معقول كده ياليل انت بقالك يومين مطبق يا حبيبي كده تتعب

 ليل... معلش يا امي غصب عني في حاجات كتير شغالني وبحاول اضبطها وخالص قربت من كل حاجه يا امي.

 

  

 وي.سهام....خلي بالك من نفسك يا ليل عشان خاطري. انا قلقانه ا

 



  

 ليل.. متقلقيش يا امي وهللا كله هيعدي. وهنشم نفسنا متقلقيش..

 سهام... طب ونوح.

 ليل... قولتلك متقلقيش بقى صحيح... بكره كلنا هنتجمع هنا. اعملي حسابك.

 سهام... ماشي ياحبيبي..

 ليل... هو ادم فين...

 ادم....انه اهو مين بيسأل عليا.

 ليل... ايه مش يال

 مش هنفطرادم... طب 

 ليل... انجز مفيش وقت افطر في الشركه

 ادم...طب اشرب قهوه عشان افوق منمتش كويس.

 ليل... اشرب في الشركه... بردو وبعدين ما كان على مزاجك قلت النوم وال ايه.

 ادم....بتسلمني تسليم اهالي...ماشي ياعم..

 عموما... انا كنت عايز اتكلم معاكم في حاجه..

 ا..ليل... عارفه

 ادم...الوهللا عارفها

 ليل... انت عبيط وال ايه مش عارف مين هو ليل السيوفي وال ايه.

 ادم...ال يا اخويا عارف..وايه رأيك.

 سهام...هو في ايه ورأيه في ايه...

 ليل.... ادم عايز يرتبط بزهره يا امي...

 سهام...زهره..ده بجد.

 ادم...اه بجد يا امي.. ايه رأيك..

 جميله ومحترمه والشهاده هلل انا بحبها هي والبنات اوي سهام... هي

 ادم....وانت ياليل..

 ليل... انت عارف ان انا كمان معنديش اعتراض المهم عرفت رأيها...

 ادم...انا مرضتش اخليها تقول حاجه...غير لما تفكر..بس مبدأيا كده انا واثق انها موافقه



 ليل... بسخريه.. واثق جامد اوي..

 . وهو بيعدل هدومه طبعا واثق وانا وحش وال ايهادم..

 سهام...ده انت قمر ويابختها بيك...

 ليل...ال وهللا..يابختها بيه..

 ادم...كفايه نفسنه بقى وغيره.

 ليل...انا اغير منك انت

 ادم...طبعا .

انت هتالقي واحده في اخالقها يا ادم حافظ  ابتسم...ليل وخده في حضنه مبروك يا اخويا. مقدما هي فعال مش هتالقي في طيبة قلبك. وال

 عليها..

 ادم... وانت ايه بقى

 ضربه ليل على دماغه خليك في خالك ياال ادامي عالشركه...سالم يا امي.. ومتنسيش بكره بليل

 سهام...سالم ياحبايبي حاضر يا ليل

 ادم ..وهو ماشي جمب ليل هو ايه اللي بكره بليل..

 ..هكشف كل حاجه.. ليل... الكل هيجمع بكره

 ادم...انت بتهزر. فجأه كده..

 ليل... مش فجأه وال حاجه بس تقدر تقول جه الوقت ودقت ساعه الصفر يا ادم.

 ادم...بقلق... ربنا يستر..طب هتعمل ايه مع جاسر..

 ليل... بحزن مش عارف يا ادم اول مره احس اني مش قادر افكر وخايف عليه اوي..

 ف عليه ..طب ما نأجلها يوم وال اتنين كمان.ادم...وانا كمان خاي

ليل... مبقاش ينفع يا ادم كل ما بنأجل مصايب جديده بتظهر وانا خالص مبقتش قادر وال عندي استعداد اخسر اي حد فيكم...وكفايه اوي 

 اللي حصل في نور ونوح الفتره دي...

 ادم....بس الحمد هلل عدت على خير واطمنا على نور.

للي حصل مأثر فيهم يا ادم الفضيحه اللي حصلت هتتنسي بس اكيد معلمه فيهم واللي عملها كان قاصد يسوء سمعة عيلتنا كان ليل...بس ا

 قاصد يدمر عالقتهم كان قاصد يبوظ حياتنا..كان قاصد يشغلنا باللي حصل عشان يضرب ضربه تانيه..

 ا صدمتهم هتبقى عامله ازاي وخايف عالقته بتمارا تتوتر..ادم....انا مش شاغلني بس غير جاسر....انت متخيل جاسر وتمار

ليل... هتعدي بأذن هللا واحنا مش هنسيبه.هنفضل معاه لحد ما يعدي الفتره دي على خير.. الخوف فعال ان عالقته تتوتر بتمارا...بس ان 

 شاء هللا هنقدر نسيطر عالموقف

 ادم...يارب..



 هم على الموضوع ده...ليل....بس بكره مفيش حاجه هتتقال ادام

 ادم... تمام

 ليل...يال بينا بقى عشان احنا كده متأخريين.

 ادم...يال بينا.

 ركب...ليل وادم وراحو عالشركه...

.......... 

 وصل ليل وادم الشركه...وطلعو على مكاتبهم...

حاجه في الشغل.. عشان تفك وتقدر تتعامل  ابتسم...ليل اول ما شاف عشق...بس محبش يوترها وكمل بعمليه....وفضل يسألها على كذا

عادي...وفعال عشق فصلت وبقت تتكلم في الشغل عادي لكن كان ليل مالحظ فرحتها ولمعة عنيها وحماسها وتغيرها وكأنها فتحت بعد 

 فتره وهي مطفيه...

 ليل.... تمام كده هي واقفه عاالمضاء وبعد كده جاسر يستلم مننا.

 عشق...ايوه كده تمام.

 يل... خالص يبقى تبعتلهم انهرده عااليميل بتاعهم اننا موافقين عالصفقه..وبلغيهم اننا هنوقع االتفاق بكره..ل

 عشق...خالص تمام.

وفضل ليل وعشق يتكلمو في الشغل وابتدت عشق تكلمه في حاجات في الصفقه وليل بيسمعها. رفعت عشق عينها وهي بتتكلم لقت ليل 

 ركزه على مالمحها وهي بتتكلم..باصصلها ومبتسم وعينه م

 عشق...ابتسمت باحراج. وكأن نظرته دي لجمت لسانها وقفت عشق عن الكالم...

 ليل....وقفتي كالم ليل ..

 عشق....ابتسمت ونزلت عينها واضح انك مش مركز.

 ليل...انا مين قالك انا مركز اوي..

 عشق...طيب كنت بقول ايه..

 ليل...بابتسامه بتختبريني.

 ...يعني مش انت بتقول مركز اوي.عشق

 ليل...انا مكدبتش وحقيقي مركز فيكي ياعشق.

 عشق....نزلت عنيها طيب ممكن متركزش معايا وتركز في الشغل عشان متوترنيش

 ليل...وهو مبتسم... هحاول اصل انا هعترفلك بسر محدش يعرفه.

 رفعت عشق عينها...سر ايه..

 وتره اوي..ليل...اصل انا بحب اشوفك وانتي مت



 عشق...وشها احمر...طيب انا هقوم بقى وكمل لوحدك..

 مسكها..ليل. وهو بيضحك..طب خالص خالص هسكت وهللا

 عشق...ال اتكلم بس في الشغل ومتركزش معايا تاني.

 ليل..حاضر...تؤمري بأي حاجه تانية

 عشق...ال..

................ 

م كان بيحاول يتصنع الجديه عشان زهره متفكرش انه بيضغط عليها كان حابب يسبلها اما عند زهره وادم... كان الوضع مختلف... اد

 مساحه كافيه عشان تقدر تفكر من غير اي ضغط.. مع انه كان واثق انها موافقه. بس كان منتظر يسمعها منها...

 ادم...خد ورق وراح بيه على مكتب زهره..

 بس عايزك تراجعي عليه مره كمان.. ادم...زهره من فضلك انا مراجع الورق ده..كويس

 زهره...تمام اخلص بس الورق ده واراجعه.

ادم...لو قربتي تخلصي تمام بس لو لسه ادامك شويه ياريت بس تراجعي ده ضروري عشان اسلمه تاني لليل.. عشان ده بتاع صفقه 

 المنتجع بتاع هادي..

 ئه فيه..زهره... تمام يبقى هراجعه هو االول الن ده انا لسه باد

 ادم...خالص تمام...لما تخلصيه.. هاتيهولي .

 زهره...حاضر هبدأ فيه الوقت على طول.

 ادم..اوك اسيبك انا بقى عشان تركزي.

 زهره...اوك..

 مشي ادم.....وحست زهره بالراحه انه كان طبيعي عشان تقدر تكمل شغلها من غير توتر...

......... 

 خلصنا هبعت بقى االيميل الوقت عشان ابلغهم.عشق....كده احنا تقريبا متفقين و

 ليل...تمام...

 عشق...تحب تشرب حاجه..

 ليل...لو مش هتعبك يبقى قهوه.

 عشق...حاضر....ليل صحيح...هو انت مالحظتش ان شاهي مش على مكتبها او مجتش اصال..

 ليل...ال الحظت.

 عشق...يعني هي مش مستأذنه منك انها تاخد اجازه.



 ليل...ال

 شق...طب وتفتكر ده عادي..ع

 ليل...المش عادي بس متقلقيش انا مسيطر وهتعرفو كل حاجه بكره زي ما اتفقنا...

 عشق..تمام ومشيت على مكتبها

 خبط الباب في اللحظه دي..

 ليل...ادخل...

 دخلت تمارا..

 ليل...تعالي ياتمارا..عشق على مكتبها.

 ى وشها القلق..تمارا... بس انا جيالك ياليل..وكان ظاهر عل

 ليل.....بقلق خير يا تمارا...

 تمارا...الساعه اتنين وجاسر مجاش. بكلمه موبايله مقفول...

 ليل..باستغراب... هو من الصبح مجاش.

 تمارا...ال

 ليل...وايه اللي مسكتك ده كله..

وانا مش عارفه اوصله عشان كده  4ميتنج الساعه تمارا... انا قولت يمكن في مشوار او حاجه بس المفروض اننا عندنا اتنين ميتنج منهم 

 جتلك

 ليل....غريبه جاسر عمره ما اتأخر عن شغله انا كنت فاكره في المكتب. ومركزتش خالص انه معداش عليا انهرده..

 عشق...تمارا...خير

 تمارا...جاسر من الصبح مجاش وموبايله مقفول

 عشق...طيب يمكن في الشركه مع مستر سراج

 اسر مببرحش هناك كتير. انا ونوح اللي ديما نروح...ليل...ج

 عشق...طيب يمكن راحت عليه نومه او تعبان

 ليل...لحد الوقت...

 مسك ليل موبايله واتصل...كان مقفول...

 ليل...موبايله مقفول بردو..

 يال او مستر سراج اكيد يعرفو فين.ڤعشق...طيب اتصل على طنط منى في ال

 مبارح لما وصلك اتأكدتي روح وال ال...مش بتدخل بس يعني عشان اكون متطمن.ليل...تمارا... هو ا



 تمارا...ال ابدا ياليل عادي...هو ايوه كلمني. بليل لما روح وكلمني تاني بعد ما طلع عشان ينام..

 ليل...طيب الحمد هلل

 عشق ..في ايه.

 ليل... بطمن يا عشق ان مفيش حاجه حصلت

 ون في حاجه وحشه حصلت.تمار....بخوف هو ممكن يك

 ليل...ال متقلقيش...انتي كلمتيه الصبح.

 تمارا...انا بكلمه من ساعة ماجيت مقفول موبايله..

 رن..كتير ليل على تليفون منى والدت جاسر...وقبل ما يفضل ردت...

 مني....الوووو

 ليل...الووو ازيك يا طنط عامله ايه

 مني...الحمد هلل يا ليل.

 ين ياطنط... مجاش الشغل لحد الوقت وبكلمه تليفونه مقفول....ليل...هو جاسر ف

 منى........اللي كنت خايفه منه حصل يا ليل.

 . ازاي.��ليل...بانت عليه مالمح الصدمه

 منى.................

 ليل..وبعدين..؟؟؟

 منى................

 ليل...يعني هو معرفش غير كده وبس...وال عرف حاجه تانيه

ال خالص ياليل هو معرفش غير كده بس.. وطلع من البيت الصبح... وحاولت اكلمه كتير بس مبيردش...وبعدها قفل موبايله بس مني....

 انا توقعت انه راح الشركه..

 ليل....ال مجاش لالسف.

 منى...طيب وبعدين يا ليل... انا قلبي مش مطمن وهموت عليه...

كانه بس لما االقيه مش هعرفه اني عرفت اي حاجه....هفهمه انك قولتيلي ان حصل خالف ليل... اطمني يا طنط متقلقيش انا هعرف م

 بينكم .

 مني....طيب ياليل طمني متسبنيش كده عشان خاطري.

 ليل...هطمنك متقلقيش وهللا...يال سالم وهرجعلك تاني

 منى....سالم ياحبيبي...



....... 

 تمارا...في ايه جاسر كويس؟؟؟,

 تقلقيش هو متعصب شويه بس هيظهر..متخانق بس في البيت.ليل.... ايوه م

 تمارا..... ده اللي انت هتضحك بيه على جاسر لما تالقيه ياليل....جاسر فيه ايه؟؟؟

 مرر...ليل ايده على وشه بقلة حيله ونسي انهم سمعو مكالمته..

 ليل.... تمارا اطمني وهللا هو كويس

 غير ازاي لما كلمت مامته....تمارا...كويس ازاي انت مشوفتش وشك ات

 ليل... بعصبيه.... يووووه تمارا اطلعي من دماغي الوقت...

 سكتت...تمارا ودموعها في عنيها وعصبيه ليل اكدتلها ان في حاجه كبيره..

عندكم عشق....ليل ممكن تهدا. تمارا... سبيه يهدي شويه وهو هيقولك اكيد او يمكن جاسر يظهر الوقت ويفهمك هو خصوصا ان 

 اجتماعات بره الشغل انهرده...

 تمارا....بحزن...بعد اذنكم..

 ليل....تمارا..استني....

 وقفت... تمارا...وبصتله...

 ليل...انا اسف متزعليش لو اتعصبت بس انا مشدود شويه... عايزك بس تتأكدي ان جاسر كويس وهللا العظيم.

شوفه..بس هو فعال في مشكله عند جاسر في البيت... كل الحكايه اني مش عايزه ويمكن زي ما سمعتي ده الكالم اللي هقولهوله لما ا

 يعرف اني عرفتها...فهمتيني..

 تمارا... طيب انت تعرف مكانه.

 ليل....حاليا ال بس هعرف وبسهوله كمان هو اكيد مختفي عشان يهدي اعصابه مش اكتر...

 تمارا... طيب والميتنج..هيجي.

 ش...ليل...ال ياتمارا مظن

 تمارا...يعني اعمل ايه الوقت الغي.

 ليل...ال طبعا متلغيش...كل حاجه هتمشي زي ما هي...

 تمارا...طب والميتنج مين هيحضره معايا.

 ليل... ادم هيجي معاكي..هو فاهم في شغلكم وكتير حضر مع جاسر..

 تمارا... تمام...

 ليل... انا هبلغ ادم عشان يعمل حسابه...



 عد اذنكم...تمارا...طيب..ب

 وخرجت...تمارا...بحزن من مكتب ليل...

 له بنظرتها..ٱفضلت عشق باصه لليل بتس

 بصلها ليل... متسألنيش عن اي حاجه الوقت بكره هتعرفو كل حاجه... عايزك بس متسبيش تمارا...مفهوم.

 عشق.. حاضر....

دها على الميتنج التاني...وكل ده وتمارا ميأستش انها عدى الوقت بسرعه خرج ادم مع تمارا وحضرو اول ميتنج وخلصوه وطلعو بع

 تتصل بجاسر... وتجرب يمكن يرد وتطمن عليه....

 خلص اليوم بسرعه....

 كان اليوم مشحون بالتوتر...

 روحو البنات...

 وحاولت عشق وزهره يأكلو تمارا بس هي كانت رافضه...ودخلت تنام...

 ��االجتماع... اختفو في مشوار مهماما ليل. وادم... فابعد ما ادم رجع من 

 وبعد فتره رجعو في وقت متأخر

 وكانت نور... في انتظار ليل..

 ادم...مساء الخير... يانور

 نور...مساء الخير يا ادم..

 ليل... ايه اللي مصحيكي لحد الوقت يا نور..

 نور...كنت عايزه اتكلم معاك..ممكن

 ليل...طبعا يانور

 بقى عشان مش قادر وعايز انام ادم...طيب انا هطلع انا

 ليل...تمام.

 ادم...تصبحو على خير.

 نور..وليل وانت من اهله...

 ليل... تعالي اعدي يانور...

 راح ليل اعد على الكنبه بتعب اعدت ادامه نور... وهي متوتره ومحرجه...

 ليل... خير يانور في ايه...

 نور....خير بس يعني



 وال ال...صحليل...عايزه تعرفي وصلت لنوح 

 نور...بحزن هزت راسها..

 ليل...اطمني يانور...نوح كويس

 نور...بلهفه عرفت مكانه..

 ليل...من يوم ما مشي وانا عارف مكانه يانور.

 نور...انت بتقولي كده عشان اسكت.

 ليل.. بأبتسامه بكدب يعني

 ما تعرف حاجه هتطمنا ...نور...ال وهللا مقصدش اقصد انك بتريحني خصوصا يعني انك قولت لطنط اول 

ليل.... ال يا نور مش بقول كده عشان اريحك نوح كويس وهللا العظيم بس زي ما قولنا قبل كده هو زعل شويه وحابب يهدا مش اكتر 

 وهيرجع يا نور قريب كمان..

 نور...يعني انت بتشوفه.

 ليل...مش بالظبط بس هو كويس

 نور..نزلت دمعه منها غصب عنها...

 ليه الدموع دي يانور..ليل... 

 نور....خايفه يبعد عني وانا مصدقت اكون معاه ياليل...

طبطب ليل على ايدها. متقلقيش يانور نوح مش هيسيبك وميغركيش الكلمتين اللي قالهم دول... هو يمكن حابب يعرفك هو حس بايه... 

 ي ده طلع واقع وانا معرفش...وكمل بابتسامه بس الواد ده بيحبك.. وهو مصدق اكتر منك انه يكون معاك

 ابتسمت نور على كالم ليل..

ولما يرجع متحسسهوش انك مصدقتي اتقلي �🤨🤨�ليل....ايوه كده اضحكي ومش عايزك تعيطي تاني ابدا... وعايزك تجمدي كده 

 وربيه شويه عشان انا متغاظ من الواد ده اوي...اتفقنا.. ��

 نور....بس هو يرجع..

 ��و يرجع يبقى مش هتتقلي ليل... ادام بس ه

 ابتسمت...نور ال متقلقش يرجع بس عشان اطمن عليه... وبعدها هعمل االي انت قولت عليه..

 ليل...ايوه كده الزم يبقى وراية رجاله..بقولك ايه ماما قالتلك حاجه على بكره...

 نور...قالتلي ان كلهم هيتجمعوا بكره عشان انت عايز تقول حاجه..

 كويس يعني عندك خلفيه...ليل...تمام 

 نور...ايوه.



 ليل...طيب انا هطلع بقى عشان بقالي يومين منمتش ومش قادر.

 نور... ماشي انا كمان هطلع انام..

 ليل...تمام يال..

 طلع ليل ونور...

 نور...تصبح على خير.

 ليل...وانتي من اهل الخير..

 دخل ليل ونور كل واحد فيهم االوضه بتاعته...

 اور.. وراح عالسرير...ليل خد ش

 ومسك موبايله كلم عشق...

 عشق...بصوت نايم الووو

 ليل....انتي نمتي..

 عشق...لسه نايمه انت فين

 ليل... انا في البيت خالص

 عشق....طيب ممكن تنام بقى

 ليل...انا فعال هنام الني فاصل خالص... تمارا كويسه..

 لت اوضتها ومرضيتش تتعشى..عشق...مش اوي مضايقه اوي ومن ساعة ما جينا دخ

 ليل...سبيها براحتها بكره كل حاجه هتبقى تمام...

 عشق...يارب..

 ليل...يال روحي كملي نوم..

 عشق...وانت نام يال.

 ليل...حاضر هنام...عشق..

 عشق....ايوه..

 ليل...بحبك.

 عشق...بابتسامه...وانا كمان..

 ليل....تصبحي على خير يا حبيبي.

 اهل الخير...عشق...وانت من 



.......... 

 فضلت تمارا صاحيه مش عارفه تنام... وال جايلها نوم من غير ما تطمن على جاسر...

 كل ما تتصل مقفول...

بعتتله تسجيل بصوتها. وكان واضح على صوتها جدا انها معيطه..جاسر...مش عارفه انام من غير ما اطمن عليك... حاولت انام بس 

 انت وحشتني اوي... اليوم من غيرك وحش .مش قادره اغمض عيني...

ويس او بمسدچ انك كويس....انت عودتني انك تبقى موجود في يومي عودتني انام كل يوم ڤمش عيزاك تكلمني بس طمني عليك حتى لو 

 على صوتك ...عشان خاطري طمني عليك.

انت هتتجنن من القلق...وفجأه رنت موبايلها. جريت قفلت تمارا.... الموبايل ومسحت دموعها وفضلت اعده عالسرير وشويه وتقوم ك

 عليه واول ما شافت اسم جاسر فتحت بسرعه...

 تمارا...جاسر.. انت كويس انت فين طمني عليك..

 جاسر....اهدي انا بخير. ياحبيبي..

 تمارا...طب انت فين روحت قولي مالك.

 جاسر...ال انا مش في البيت...

 تمارا...امال انت فين

 ...انا عايز اشوفك حاال ياتمارا انا تحت البيت..جاسر

 تحت بيت ايه هنا�😳😳�تمار ا...

 جاسر...ايوه ياتمارا.. تحت عايز اشوفك حاال انزليلي مفيش وقت

 تمارا....طيب طيب انا هلبس بسرعه وانزلك...

ته تمارا من بعيد اعد جوه العربيه بيشرب قفلت تمارا...معاه... ولبست بسرعه وفتحت الباب براحه ونزلت وثواني وكانت تحت لمح

 سجاير ومالمحه فيها حاجه غريبه..

 لفت تمارا... بسرعه وراحت ركبت جمبه.....

اول ما ركبت.... خدها جاسر بدون مقدمات في حضنه...والول مره تمارا تبادله الحضن لفت ايدها على رقبته وحضنته جامد...كانت 

 هتموت من القلق عليه...

 .اسف يا حبيبي لو قلقتك....غصب عنيجاسر..

 تمارا... وهي بتخرج من حضنه... مش مهم انا المهم انك ادامي وبخير...مالك وليه قافل موبايلك ومختفي.

 جاسر... مش مهم الوقت ليه... المهم اللي جاي عشانه....

 تمارا... بقلق.... ايه هو

 جاسر.... انتي بتحبيني ياتمارا.؟؟؟



 ي تسألني الوقت إذا كنت بحبك وال ال با جاسر...تمارا...انت جا

 جاسر...ردي عليا يا تمارا. من فضلك...

 تمارا....طبعا بحبك يا جاسر...ومقدرش اتخيل حياتي من غيرك...

 جاسر.... يعني مستعده تعملي اي حاجه عشان تفضلي معايا...

 تمارا.... اي حاجه يا جاسر...بس افضل جنبك...

قولتلك اني هسافر بكره الصبح بره مصر ومحتاجك معايا... تمارا.. لو موافقه هنطلع. على اي مأذون فاتح ونكتب جاسر....حتى لو 

 كتابنا وتبقي مراتي على سنة هللا ورسوله ونسافر...الصبح مع بعض..

 انت بتقول ايه�😳😳😳😳�تمارا

 جاسر...ايه مش عايزه تبقي مراتي..

 ه نعمل كده الوقت ومن غير اي حد معانا وليه نسافر...وسفر اي اللي جه فجأه كده .تمارا... مقصدش كده بس ليه ولي

 جاسر... ردي عليا يا تمارا موافقه تكملي عمرك معايا...

 تمارا... لما ترد على اسئلتي ياجاسر..

 جاسر...هرد على كل حاجه. انتي عايزه تعرفيها... بس مش الوقت ...الن مفيش وقت اصال....

... وابتدت تتعصب شويه... هو ابه اللي مش وقته...ومفيش وقت... تختفي من الصبح ومعرفش عنك حاجه ولما تظهر عالفجر. تمارا

 تقولي يال نتجوز عشان الصبح نسافر ال طبعا الزم اعرف في ايه...

 بره مصر...جاسر...حاجات كتير حصلت ياتمارا وسواء وافقتي تيجي معايا او ال... انا الصبح هسافر وهكون 

 تمارا... يعني ايه وليه طيب حد يعرف انك هتعمل كده

 جاسر...ال يا تمارا محدش يعرف مفيش حد يعرف غيرك انتي بس..

 تمارا... طب براحه بس عشان انا حاسه ان دماغي وقفت طيب هتسافر وترجع امته..

 جاسر .... سكت شويه وبصلها... مش راجع تاني ياتمارا..

انت جاي وطالب مني اننا نتجوز واني اسافر معاك..طب انت وعندك سبب تاعبك اوي لدرجه انك بتاخد قرار غلط وقت تمارا... يعني 

غضب ومش قايل لحد وواضح ان مش فارق معاك حد يعرف اوال. مش هامك مين يضايق او ال بسبب قرارك..ده انت جاي واخد قرار 

قل في هنا اخواتي اسبهم وامشي في لحظه كده أخرجهم من حياتي عشان اسافر يا جاسر... بس انا مش زيك يا جاسر... انا عاال

 معاك...ويارتني عارفه السبب ال انا مطلوب مني انفذ اللي انت عايزه وانا ساكته... وابيع كل اللي حواليه عشان بس ابقى معاك...

انتي اول حد فكرت فيه وجتلك عشان معنديش استعداد  جاسر...انا مقولتش تبيعي حد يا تمارا... وا نا مش ببيع حد بردو واظن ان

 اخسرك او اسيبك...

تمارا...وهي دموعها نازله انا قولتهالك قبل كده انت اناني اوي يا جاسر.انت جاي وعارف من جولك اني مش هوافق...على طلبك...النه 

ام واب... بس انا عندي اصل يا جاسر... واليمكن اسيب مرفوض بالنسبالي... انا يمكن يا جاسر... معنديش اهل معنديش عيله معنديش 

 اخواتي ال يمكن اسيب عشق وزهره... الحاجه الوحيده اللي طلعت بيها من الدنيا...الحاجه الحلوه اللي في حياتي....

لي اللي رموني يا اليمكن ابيعهم عشانك يا جاسر حتى لو مش هعرف اعيش من غيرك بس ال يمكن ابيع اخواتي ابدا....انا مش زي اه



جاسر... انا لو عملت اللي انت عايزه انت المفروض تخاف مني...ومتثقش فيا اللي تبيع اخواتها وعشرة عمرها ومعروف عنها كمان ان 

 ملهاش اصل وال فصل...يتخاف منها ياجاسر...وانا مش كده....

 فتحت الباب... عشان تنزل..

 احكيلك على كل حاجه...جاسر....تمارا....طيب استني انا هقولك و

بصتله تمارا...وهي دموعها نازله ومبتسمه....مش هتفرق كتير ياجاسر وفر كالمك و سواء عرفت او معرفتش طلبك 

 مرفوض.بالنسبالي... ومتفتكرش اني حتى لو عرفت السبب اني هوافق ...

 نزلت... تمارا من العربيه...وهي بتمشي بسرعه ركبت االسانسير. وطلعت...

ا جاسر... فضل يمرر ايده بعصبيه على وشه وعلى شعره بغضب ...عارف ان هي عندها كل الحق ويمكن يكون احترمها اكتر ام

 وكبرت في نظره اكتر بس مكنش عنده اختيار..... دور من تاني العربيه... ومشي...

 طلعت تمارا... ودخلت اوضتها من غير ما حد يحس....وانفجرت من العياط.....

 ها وقفت عن التفكير... ولقت نفسها من غير ما تحسودماغ

 .. بتتصل على ليل..

 مسك ليل موبايله رد من غير ما يشوف مين...كان مقتول من النوم

 ليل....الووووو.

 تمارا... بصوت عياط....ايوه ياليل..

 اتفزع ليل لما سمع صوت العياط..وفلحظه فكرها عشق..

 ليل...عشق....

 يا ليل.. تمارا...انا تمارا

 ليل...تمارا...وبص في الساعه...خير ياتمارا في ايه في حاجه حصلت وال ايه...

 تمارا... بانهيار... جاسر هيسافر ياليل...

 ليل... نعم بتقولي ايه... هيسافر فين وليه..

 واسافر معاه...معرفش....هو جالي وطلب مني اني اسافر معاه كان مستنيني اوافق عشان نطلع على اي مأذون ونتجوز 

 ليل.... اعد على حرف السرير يسمعها وهو بيمسك وشه بايده...طب ممكن تهدي بس...الكالم ده حصل امته..

 تمارا..... هو جالي تحت. وانا نزلتله لما كلمني. يعني من خمس دقايق طلعت...

 ليل...قالك هيسافر امته...

 تمارا.....قال الصبح

 يا تمارا.. ليل... طيب انتي ردك كان ايه

تمارا.... رفضت طبعا يا ليل... مهما كنت بحب جاسر بس انا استحاله اسيب عشق وزهره انا يمكن معنديش اصل بس اتولدت وهما 



 اصلي يا ليل. عشق وزهره االصل اللي فضلت طول عمري ادور عليه...

 اخواتك... انا قايم اروحله الوقت..ابتسم....ليل.. متقلقيش يا تمارا... مش هيسافر... ومش هيسيبك ومش هتسيبي 

 وبكره... كل حاجه هتخلص...عايزك تنامي وترتاحي شويه... عشان بكره في حاجات كتير هتتقال محتاجه الكل يكون مرتاح...

 تمار....انت عارف مكانه..

 ليل...ايوه عارف مكانه... ومتقلقيش عليه...

 تمارا...طيب ممكن تبقى تطمني..

 ارا..هطمنكمتقلقيش..ليل..حاضر..ياتم

 يال سالم.

 تمارا...سالم...

......... 

 اعد ليل... عالسرير سرحان. وعينه كلها غموض...

 وكلم نفسه بصوت مسموع...

 الحقيقه دايما صعبه وبتوجع...بس احيانا بتريح...

 وجه الوقت اللي الكل هيرتاح فيه....

 قام ليل... يلبس وينزل..

نزل...خد معاه جزء من الجارد بتوعه..وراح على جاسر...بعد فتره بسيطه... وصل ليل شقه خاصه بجاسر لبس..ليل هدومه بسرعه....و

 محدش يعرف عنها حاجه وال يعرف مكانها غير ليل وادم ونوح....

 خبط...ليل...

 ثواني وفتح جاسر....واول ما شافه وقف باصصله وساكت.

 باصصلي كده ليه...ليل...ايه جيت في وقت مش مناسب وال ايه مالك 

 جاسر....ادخل..

 ودخل جاسر وسابه...

 دخل ليل وراه وقفل الباب.. وراح اعد جمبه عالكنبه....

 كانت ادامه الترابيزه محطوطه عليها طفايه مليانه سجاير... وازازتين خمره...واحده منهم فاضيه والتانيه فيها نصها..

 ده وايه اللي انت شاربه ده كله... ليل.... ايه المنظر المعفن اللي انت اعد فيه

 جاسر...اجبلك كاس..

 ليل...ال مش عايز شكرا...قوللي بقى في ايه وايه العبط اللي انت فيه ده



 جاسر....وهو بيشرب كاس مالي مانا تمام اهو

 ليل...انت شايف انك تمام..بمنظرك ده وكمل بصوت عالي

 وبعدين سيب االرف ده وانا بكلمك..

 يه ياليل. متفصلنيشجاسر...في ا

 ليل... سايب البيت وامك هتتجنن عليك...كل ده عشان شادد معاهم من امته وانت بتسيب البيت عشان شديت معاهم..

 جاسر...مفيش ياليل عادي يعني

 ليل... بتتلكك مثال عشان تسيب البيت

 جاسر....عادي احسبها زي ما تحسبها..

 افر ليه يا جاسر وال دي كمان احسبها زي ما احسبها..ليل... احسبها زي ما احسبها طب عايز تس

 بصله جاسر..بصدمه... انت عرفت ازاي... تمارا كلمتك.

 ليل... يعني كالمها صح وكنت ناوي تسافر وعايز تتجوزها وتاخدها معاك...

 جاسر... يعني بلغتك.

زه تخسرك وعيزاك تفضل معاها...تصدق باهلل البت دي ليل...اه بلغتني عشان خايفه عليك عشان بعد رفضها انها تيجي معاك مش عاي

 طلعت اجدع منك طلعت بمية راجل مرضيتش تسيب اخواتها وانت بسهوله بتبيعنا وعايز تسافر ومترجعش ومفكرتش في حد فينا...

 جاسر...انا مش ببعكم يا ليل...بس انا مش هينفع اعد هنا انا الزم اسافر..

 دي من دماغك خالص عشان مش هتحصل.. ثانيا فكرة سفرك دي مش بمزاجك.. ليل... اوال تشيل فكرة السفر

 جاسر....مفيش وقت للكالم يا ليل انا خالص قررت ومسافر الصبح...انا حضرت كل حاجتي...

 ليل... انا مش جاي اتناقش معاك في فكرة السفر دي خالص. والكالم منتهي...

للي انت فيه وايآ كان اللي انت شادد مع ابوك وامك علشانه مش عايز اعرف بس سفرك ده كلمتين ملهمش تالت... تفوق كده من االرف ا

يال كل حاجه بكره هتتعرف وفي كالم الزم الكل يسمعه ويعرفه... وانت هتكون اول ڤتشيله من دماغك.... وبكره الكل هيجي عندي ال

 ك سافر ومحدش هيمنعك مفهوم .الموجودين. هتسمع كل اللي هيتقال عايز بعد كده تمشي امشي براحت

 جاسر...مش هينفع اعد ياليل

 ليل...اظن كالمي اتفهم ووصلك.... ولو عاندت انت عارف قلبتي يا جاسر..

قام ليل... وقف انا ممكن ادخل اخد الباسبور والتذكره بس مش هعمل كده يا جاسر... وعايزك تجرب تسافر وساعتها متزعلش من اللي 

 عشان منمتش بقالي يومين. هعمله....انا هروح

 وسابه ليل وفتح الباب ونزل....

 ليل....للبودي جارد...

عنيكم متغفلش عن جاسر... والصبح لو نزل. تمنعوه حتى لو بالقوه...مفهوم... واول ما اديكم اشاره تركبو معاه في العربيه وتجيبوه 



 ميغفلش عن عينكم ابدا...

 الجارد...مفهوم ياليل باشا...

 ليل...واول ما وصل طلع على اوضته غير هدومه وقبل ما ينام مسك موبايله كلم تمارا...روح. 

 تمارا...اول ما شافت رقم ليل ردت بسرعه...الووووو

 ليل... ايوه ياتمارا..

 تمارا....ليل. روحت لجاسر.

 ليل...روحتله ياتمارا ولسه راجع من عنده اطمني. مش هيسافر.

 من كالمه انه بيتكلم جد اكيد بيقولك كده عشان يريحك. تمارا...جاسر...كان باين

ليل....واكيد انا مش عبيط انا سبت الجارد تحت بيته وفهمتهم انه لو حاول ينزل الصبح يمنعوه حتى لو بالقوه وهيفضلو واقفين 

 هناك...لحد مايجيبوه بليل على هنا....

 عارفه اتصرف وال كان في اي حاجه في ايدي.تمارا....شكرا ياليل قلقتك وصحيتك من النوم بس مكنتش 

 ليل...بتشكريني على ايه يا تمارا...انا اللي المفروض اشكرك

لوال انك عرفتيني كان جاسر سافر وكل حاجه انا كنت مخططلها كانت باظت....المهم عايزك الوقت تنامي وترتاحي...ومتفكريش في اي 

 حاجه خالص مفهوم.

 خيرتمارا...حاضر...تصبح على 

 ليل...وانتي من اهل الخير..

........... 

 عدت. الساعات بسرعه.... صحي جاسر ..على صوت المنبه... قام بسرعه خد شاور ولبس...

 وخد شنطته وحاجته... ونزل من البيت واول ما قرب من الباب بتاع البيت كان الجارد واقفينله....

 الجارد....صباح الخير جاسر باشا..

 راب انتو بتعملو ايه هنا..ايه اللي موقفكم كدهجاسر...باستغ

 الجارد...اوامر ليل باشا

 جاسر...بهدوء ما قبل العاصفه...وليل باشا امركم بايه ان شاء هللا...

 الجارد....اننا نمنع جنابك من الخروج..

 جاسر....بغضب مسكه من ياقة قميصه..نعممممم تمنع مين ياال انت نسيت نفسك وال ايه..

 رد...اسف. ياجاسر باشا بس دي اوامر واحنا هنا بنفذهاالجا

 جاسر...ابعدو عن وشي وإال قسما باهلل هرتكب فيكم جريمه.



الجارد...جاسر باشا من غير عصبيه وشوشره ياريت حضرتك تطلع على فوق لحد ما ليل باشا يدينا إشاره ونروح مع حضرتك 

 يال...ڤعال

منتهاه. االوامر دي تمشي عليكم انتو وسحب من حزامه المسدس...ابعد من ادامي انت وهو في اللحظه...دي غضب جاسر كان وصل ل

 بدل ما واحد فيكم يقع ميت حاال انتو سامعييييين..

 وبحركه سريعه كان الجارد التاني مسك ايد جاسر وخد منه المسدس....

 جاسر...انت اتجنننت.

ضرتك عارف احنا بنحبك ونحترمك ازاي بس دي اوامر ليل باشا احنا ملناش ذنب الجارد...جاسر باشا احنا مش حابين كل ده يحصل ح

 احنا بنشوف شغلنا. ياريت حضرتك تطلع فوق الوقت....

 جاسر....وديني الوريكم انتو واللي مشغلكم وانا حسابي مع ليل...

 ايله وكلم ليل...سابهم جاسر وطلع والغضب عاميه فتح باب الشقه ورمي من ايده الشنطه بغضب وطلع موب

 ليل. بصوت نايم...الووووو

 جاسر....انت بتمنعني انا يا ليل من اني انزل حابسني ياليل..بتخلي شويه عيال متسواش تمنعني انا ..

 ليل.... كان باعد الموبايل عن ودنه من صوت جاسر..

 ليل...هللا يخربيتك طرشت امي...

 و عن طريقي بدل وديني اصورلكم قتيل..جاسر....ليل متعصبنيش اتصل بيهم خليهم يبعد

ليل... اعد عالسرير اهدى ياال واتكلم على ادك انا حذرتك امبارح وعشان عارف انك هتعمل اللي في دماغك خلتهم عندك ملكش دعوه 

عيال دي بحد فيهم وبالش جنانك ده عالصبح هما بيشوفو شغلهم مش اكتر....وكمل بضحك وصراحه الزم اصرفلهم مكفأءه عشان ال

 طلعت كفاءه وقدرت تمنع جاسر باشا بجاللى قدره. من السفر..

 جاسر...بغضب... انت بتضحك كمان ليك عين تهزر..

 ليل...اصل شكلك حلو وانت متعصب..

 جاسر....يا اخي ينعل ام استظرافك على الصبح ليل انا عفاريت الدنيا بتتنطط ادامي.

ايه اهدى كده عشان مجيلكش انا قولتلك بعد اعدت انهرده دي لو حابب بعد كده تسافر انت ليل....بيحاول يداري ضحكته...طب بقولك 

 حر واي حد فيكم حابب يعمل اي حاجه بعد اجتماع انهرده ده يعمله بس بمزاجك غصب عنك هتكون موجود ..

 جاسر...ده اخر كالم عندك.

 ليل...اييييوه ومعنديش كالم غيره..

 شوف اخرتها بس وديني يا ليل ال هتزعل على الحركه دي ومن غير سالم...قفل في وش ليل..جاسر...ماشي ياليل انا ه

 وفضل ليل يضحك على جاسر....وقام خد شاور ولبس ونزل عشان بروح عالشركه...

 ادم...صباح الخير نازل بدري يعني انا قولت هتتقتل من النوم.

 ليل...امال لو تعرف اني نزلت عالفجر روحت لجاسر



 دم...ليه في حاجه وال ايه..ا

 سهام...ماله جاسر.

 حكالهم ليل كل حاجه حصلت..

 سهام...طيب ايه اللي حصل لده كله...

 ليل.... هعرفكم كل حاجه بليل يا امي...المهم متنسيش ان كلهم جايين انهرده..

 سهام...ان شاء هللا...

 نور...صباح الخير.

 سهام...صباح الخير يا حبيبتي..

 باح النور يا نور..ادم...ص

 ليل.....نور.... تفطري وتذاكري شويه...ومتنسيش معادنا بليل

 نور....انا مش عارفه ليه قلقانه من اجتماع بليل ده.

 بص ادم لليل.

ليل...وال تقلقي وال حاجه مفيش اي حاجه متشغليش بالك ومتتسرعيش كل حاجه بليل هتتكشف... هقوم انا بقى عشان في شغل كتير 

 رده يادوب نخلصه قبل معاد بليل.انه

 يال يا ادم.

 ادم...يال...

 مشي ادم وليل ..

 نور...سرحت..

 سهام...مالك يانور

 نور...معرفش بس حاسه اني قلقانه اوي...في حاجه غريبه

 سهام...قلقانه ليه بس.

 نور...مش عارفه بس حاسه ان في حاجه تخص نوح...وخايفه يكون انهرده ليل هيخلص كل حاجه

 سهام...ال طبعا وبعدين لو الموضوع يخص نوح مكنش ليل هيقول للكل انه يجي...

 نور...يعني نوح جاي.

 سهام...وهللا ما اعرف يا نور ليل مقالش اي حاجه بس متشغليش بالك ومتفضليش متوتره كده متستعجليش هنعرف كل حاجه بليل.

 نور....ان شاء هللا...انا هطلع اذاكر شويه

 هتفطري طيب.سهام...مش 



 نور...ال مليش نفس انا هاخد بس النسكافيه.

 سهام...ماشي ياحبيبتي لو عوزتي اي حاجه قوليلي.

 نور...حاضر يا طنط. بعد اذن حضرتك....

 سهام...اتفضلي يا حبيبتي...

............. 

 عشق....كل ده حصل يا تمارا ومتقوليليش

 تمارا...مرضتش اصحيكم يا عشق...

 وايه اللي حصل لكل ده... يعني خالف بينه هو واهله يخلوه يسيب البلد كلها..زهره...طيب 

 تمارا....مش خالف يا زهره. ده الكالم اللي قاله ليل لمامت جاسر ..انه هيقوله كده عشان ميعرفوش انه عارف...

 في حاجه اكبر من كل ده...بس ايه هي هللا اعلم.

 كميه الغاز وغموض رهيبه...في حاجه مش طبيعيه.عشق...انا مبقتش فاهمه اي حاجه حاسه ب

 تمارا...فعال في حاجه اكبر من تفكيرنا جاسر مش عقله صغير لدرجه انه يقرر فجأه يسافر عشان مجرد خالف.

 عشق...كمان كالم ليل وتأكيده اننا كلنا نكون موجودين ده يقلق.

 زهره...فعال انا قلقانه اوي

 . يال السواق واقف تحت بقاله خمس دقايق....عشق...خير اكيد خير كله هيعدي

 نزلو البنات وراحو عالشركه....

 اليوم كان ماشي عادي جدا... بس كان في قلق. في قلب البنات من المجهول...

دول بتاع تمارا...كانت اعده في المكتب بحزن حاسه انها مفتقده جاسر....مش قادره تركز في الشغل حتى لو دقيقه...وال قادره تظبط الج

 االسبوع اللي هتأعد فيه عشان امتحاناتها...كانت حاسه انها مش مظبوطه...

.............. 

 ليل.... مسك موبايله واتصل على ريما...

 ريما...الووووو

 ليل... صباح الخير.

 ريما... صباح النور

 ليل...القمر عامل ايه..

 ريما...بخير انت عامل ايه

 ...انتي فينليل...انا تمام الحمد هلل



 ريما...بخلص شويه حاجات وورق بخصوص المشروع..

 ليل....طيب ياستي انا مش هعطلك كتير..بس كنت حابب اعرف ايه ظروفك بليل...

 ريما...ظروفي ازاي...

 ليل...يعني فاضيه او ال..

 ريما...عشانك اكيد طبعا فاضيه..

 كويس..9ليل...خالص بليل... هعدي عليكي عالساعه 

 .كويس بس انت قولتلي ان العيله كلها متجمعه عندكم ايه لغيت المعاد وال ايه...ريما..

 ابتسم...ليل...وسكت ثواني... ال ياقلبي ملغتش حاجه بس يمكن يكون انا عايزك عشان كده

 ريما...مش فاهمه.

 لي جايه. معاكي...ليل...مش فاهمه ايه العيله متجمعه وعايزك معاهم هيكون ليه...اكيد عشان يعرفو الخطوه ال

 ريما...بابتسامه... تمام بس انا قلقانه

 ليل... بزمتك ينفع تقلقي وانا معاكي...

 ريما...طبعا ال...

 ليل... خالص يبقى تجهزي عشان بليل هكون عندك.

 ريما...ماشي ياحبيبي..

 ليل...هسيبك الوقت تخلصي اللي وراكي...

 ريما...اوك باي ياقلبي..

 بي...ليل...باي يا حبي

 قفل ليل...وهو مبتسم ومكنش واخد باله من اللي واقفه جمبه... مصدومه...

 ليل...عشق...انتي واقفه هنا من امته..

عشق.... متجاهله كالمه....الورق خلص ياليل... تقدر توقع عليه عشان نتمم الصفقه..وحطت الورق على المكتب وقبل ما تلف وتمشي 

 مسك ليل ايدها...

 ..استني..ليل...عشق..

 وقام وقف ادامها ...

عشق... احنا اتفقنا قبل كده انك هتستحمليني وان اي حاجه بتحصل الوقت غصب عني...واتفقنا اني اعترفتلك بحبي عشان مقدرتش 

 اشوفك تعبانه اكتر من كده... بس انتي عارفه ان لسه كل حاجه مخلصتش..صح

 عشق....بجمود...تمام ياليل..



 شق وهللا العظيم بحبك..ليل....بحبك يا ع

 عشق...بابتسامه..خوف وانا كمان بحبك يا ليل...

 مسك ليل ايدها قربها من شفايفه وباسها..

 ليل... كل حاجه هتخلص انهرده..ياعشق... كان في حاجات هتتأجل بس خالص انا تعبت وقررت اخلص من كل حاجه انهرده...

ل مره احس بيه قلبي مقبوض اوي...حاسه ان في حاجه اكبر من اي حاجه بفكر فيها عشق....انا قلقانه اوي ياليل...حاسه بخوف او

 هتحصل..خايفه عليك اوي..

 ليل... وهو بياخد نفسه بقلق بيحاول يداريه...

بالش تحسي بحاجه وحشه عشان خاطري...الني بصدق احساسك اوي...ومش عايز اي حاجه تحصل الي حد فيكم...خليكي اقوي من 

 شق... عشان انا بقوى بيكي..كده يا ع

عشق....مش عارفه ياليل. انا اللي بقوى بيك..وعشان القلق والتوتر اللي حساه في عنيك ده مش قادره اكون قويه..مش قادره احس باي 

 حاجه كويسه..

 ليل... طيب هنتفق اتفاق..

 عشق...ايه هو..

ه. النه اصعب يوم هيمر عليا في حياتي..ومعنديش استعداد اقع ليل...نقوي بعض ياعشق. عشان اقدر اقف على رجلي خصوصا انهرد

 واللي حواليا يقعو... معنديش استعداد اخسر حد فيكم...يحصل اللي يحصل فيا بس انتو ال..

 عشق...متقولش كده عشان خاطري متقلقنيش اكتر ما انا قلقانه..

 ليل...ال خالص مفيش قلق...احنا اتفقنا نقوي بعض صح.

 ....عشق...صح

 ليل...طيب يال روحي خلصي اللي وراكي..عشان عندي كام تليفون مهم..الزم اخلصهم

 عشق...حاضر...

مشيت عشق وخوفها بعد كالمها مع ليل تضاعف. وبقت حاسه بتوتر فظيع قلبها كل لحظه يتقبض قررت تفضل تقرا قرأن عشان تهدا 

 شويه....

 مهمه...اما ليل....فاكان طول الوقت بيخلص تليفونات 

.................. 

الوقت كان بيمر بسرعه جدا وكل ما الوقت يعدي الكل يخاف ويتوتر اكتر....حتى ليل اللي كان بيحاول يجمع نفسه ويمسك 

 اعصابه...كان القلق مصاحبه طول الوقت.

................ 

 زهره....تمام. كده يا ادم الورق كله مظبوط...

 وحاله ميقلش عن حال ليل.. ادم...كان مش مظبوط خالص



 ادم...تمام يازهره...

 زهره...انت كويس.

 ادم....ال يازهره..

 زهره...مالك...

 ادم...متوتر شويه

 زهره...عشان اجتماع بليل صح

 ادم...يمكن.

 زهره...انا كمان متوتره جدا..ومش مرتاحه.

 ادم...ربنا يستر...بس متقلقيش كله هيعدي..

 هنمشي امته.. 7الوقت  زهره... يارب...الساعه

 هناك...بس انا هقوم الوقت عشان في كذا حاجه هجهزها الجتماع بليل 9ادم...لسه شويه احنا معادنا الساعه 

 زهره....طيب ممكن تخلي بالك من نفسك..

 ابتسم...ادم... حاضر...وانتي كمان...على فكره انتو هتمشو مع السواق

 زهره... مش مع ليل يعني

 ل كمان عنده مشوار مهم...الزم يعمله. بسرعه.ادم...ال لي

 زهره...طيب..

 ادم...زهره..

 زهره..نعمم

 ادم...متخافيش كل القلق اللي كنا عايشين فيه هيخلص انهرده...وانا معاكي اطمني.

 زهره... يارب ...ادم

 ادم...ايوه...

 تكلم...رفعت عينها الدم...زهره....باحراج...بصت في االرض... وسكتت شويه تجمع نفسها عشان تقدر ت

 انا...فكرت في اللي قولتلي عليه..

 ادم...فضل باصصلها بترقب من ردها.....ووصلتي اليه..

 زهره... خدت نفس طويل.... موافقه يا ادم...

 ادم... مسك أيدها بفرحه وباسها....كنت عارف انك هتوافقي يا زهره..



 ابتسمت زهره بخجل..

 ولي الوقت وهنا في الشركه..ادم....بس غريبه انك تق

زهره....انا فعال مكنتش مقرره اني اقول... بس حسيت اني الزم اقول الوقت يا ادم......انا متوتره جدا من اجتماع انهرده وخايفه يحصل 

 اي حاجه مش حلوه حبيت اقولك ردي عشان اللي جاي انا مش عرفاه ومفيش داعي اني أجل ردي عليك اكتر من كده...

... بصي هو ان شاء هللا مفيش اي حاجه وحشه هتحصل... بس يمكن اكون كنت متوتر وقلقان جدا بس بعد ردك ده انا مبسوط واسعد ادم

 واحد في الدنيا ومرتاح جدا والقلق راح...

 زهره... ابتسمت بخجل وسكتت.

 لسه لينا اعده طويله مع بعض.. يال ...وطبعا كالمنا مخلصش...اكيدڤادم... انا مضطر اسيبك الوقت بس هشوفك في ال

 زهره... ماشي... خلي بالك بالك من نفسك يا ادم..

 ادم... حاضر انتي كمان خلي بالك من نفسك...

 زهره...حاضر...

 خرج ادم وعدى على ليل...

 ليل...ادخل

 ادم....ايه يا بوص

 ليل...تعالى يا ادم.

 ادم...انا هطير انا بقى.

 له وزي ما فهمتك هتعمل ايه...ليل...تمام..خد معاك الرجا

 ادم...تمام متقلقش...كل حاجه هتمشي زي ما احنا عايزين.

 ليل...خلي بالك من نفسك.

 ادم...خليها على هللا...يال سالم.

 ليل....سالم...

 ..قام ليل من مكتبه بعد ما جهز نفسه...8نزل ادم.... وعدت حوالي ساعه بقت الساعه 

 ليل...عشششق

 عشق....ايوه

 ليل...انا الزم امشي الوقت..

 عشق...بقلق... طيب.

 ليل... مسك وشها بين ايديه ...



 يال يعني جاي وراكم على طول تمام..ڤعشق...حبيبتي متقلقيش انا ساعه وهكون في ال

 عشق...تمام ياليل

 ليل... يال ياحبيبي جهزي نفسك انتي وتمارا وزهره عشان تنزلو للسواق هو منتظركم..

 ضر..عشق...حا

 ليل... باسها من راسها..بوسه طويييييله وبصلها بحبك يا عشق

 عشق...بحبك ياليل..

 خرج ليل ... من مكتبه... وراح لريما...

 يال...ڤبعدها نزلوا البنات ركبو مع السواق... ومشيو عال

 عدي وقت...

 يال....ڤوصلوا البنات ال

 سهام...اهال حبايبي وحشتوني...

 بحب... سلموا عليها البنات

 عشق...امال فين نور...

 سهام...نور فوق بتجهز اطلعولها لحد ما الكل يجي..

 عشق...تمام بعد اذن حضرتك...

 طلعو البنات...خبطو على الباب.

 نور...ادخل..

 فتحت عشق.. الباب واول ما نور شافتهم جريت عليهم حضنتهم وسلمت عليهم دخلو اعدو معاها جوه..

 ت كلهم ساكتين كل واحده فيهم سرحانه...وثواني وكانوا البنا

 نور...مالكم ساكتين ليه..

 عشق...مفيش ياحبيبتي

 نور...انتو قلقانين انتو كمان صح

 عشق....جداااا...اول مره احس ان في حاجه غريبه بتحصل اول مره القلق يسيطر عليا كده

 نور...انا كمان مش عارفه ليه حاسه ان في كارثه او حاجه كبيره.

للي هره...بعد الشر متقوليش كده وبعدين احنا قالقين نفسنا ليه اكيد ليل هيقولنا اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت ده ايه بالظبط ومين از

وراه انتو ناسيين انو قال قبل كده اننا ملناش دعوه باللي بيحصل مجرد بس اننا اتحطينا معاهم في اللعبه..يعني اللي بيحصل احنا بعيد 

 ه مفيش داعي للقلق اهدو شويه.عن



تمارا...بعد سكوت طال ..مين قالك كده يازهره... مظنش خالص ان احنا بعيد عن اللي بيحصل..انا قلبي مقبوض اوي حاسه ان في 

 حاجه كبيره هتحصل.

توجع اوي انهرده... عشق...بشرود...تمارا... عندها حق..في حاجه كببره هتحصل اليمكن احساسي يخوني ابدا... انا حاسه اني ه

 احساس وحش ويخنق لدرجة اني حاسه انه اخر يوم ليا في الدنيا انهرده...

 نور...ايه اللي انتي بتقوليه ده يا عشق بعد الشر عنك بالش تجيبي السيره دي والنبي .

وبالش احساسك انتي والنبي في يوم ٠زهره.. ليه كده ياعشق توجعي قلبي بكالمك انا بحاول اهديكم وانا متوتره بتوتريني انتي زياده..

 زي ده...

عشق....طيب خالص متقلقوش انا اسفه عموما كله هيعدي خير هيعدي شر هيعدي...كل اللي يجيبه ربنا كويس..يال بقى يانور لفي 

 طرحتك دي خلينا ننزل لطنط.

 نور... حاضر...

 لفت نور طرحتها ونزلت هي والبنات...

 ت جاسر وسراج. وصلو..واول ما نزلو كانت منى مام

 سلمو عليهم البنات واعدو اتكلمو معاهم وسراج بقى يهزر ويكلمهم ويضحكو مع بعض لكن كان توترهم زي ما هو...

 وربع ولسه محدش تاني وصل... 9الساعه بقت 

 دخل ادم... بعد ما ركن عربيته... مساء الخير عليكم جميعا.

 الجميع مساء الخير.

 ادم..ازيك ياطنط منى

 مني...بخير يا حبيبي

 ادم...اويك ياعمي.

 سراج...الحمد هلل يا ادم...امال فين ليل

 يال.ڤادم...كلمته من شويه قال قرب عال

 ادم...باس ايد سهام.. اذيك يا امي

 سهام...الحمد هلل بخير يا حبيبي...

 اعد ادم.. معاهم ورجعو تاني يتكلمو في حاجات مختلفه

 يال..ڤوصل ليل ادام ال

 يال ياقلبي.ڤل... نورتي اللي

 ريما... زي ما هي متغيرتش..

 ليل... يال بينا



 ريما...بتوتر... انا قلقانه اوي ياليل.

 ليل...ليه بس يا حبيبي مفيش حاجه تقلق.

 ريما...خايفه من رد فعلهم لما يعرفو خصوصا مامتك.

 ل معاكي. ياريما...يال بقىليل... متقلقيش ايا كان رد فعلهم ايه... المهم اني انا معاكي وهفض

 ريما... خدت نفس حاضر يا حبيبي..

 نزلوا ريما وليل... مسك ليل كف اديها بين ايده. وضغط عليها جامد عشان تطمن...

 يال وسط الكل...ڤدخلو ال

 صدمه....وقعت على عشق اول ما شافته ماسك ايدها...

 صدمه وقعت على سهام اول ما شافت ريما..

 صدمتهم مكنتش اقل منهم. حتى منى وسراج

 ليل... مساء الخير عليكم جميعا...

 سهام.....بغضب... ليللل مين اللي جاب دي هنا...

 ليل...بصوت غاضب.. امييييي لو سمحِت...

 سهام...هو ايه اللي لو سمحت انت ازاي تتجرأ وتجيب دي هنا في بيتي.

 ليل... البيت ده بيتي يا امي.. واستقبل فيه اي حد

 �😳😳�ل كان في حاله زهول من رد ليلالك

 سهام... بيتك ياليل. يعني انا هنا مليش الزمه وعشان مين عشان دي..

 ليل.... اميبيي قولتلك بعد اذنك بالش كده

 سهام... تمام يا ليل يبقى انا مليش قعدة في البيت ده وهمشي منه حاال..

 سراج...استني ياسهام

 منى...اهدي عشان خاطري.

 ... محدش هيخرج من هنا غير لما اقول اللي انا عايزه االول...ليل

 سهام... تمام يا ابن عمري هاعد وهسمعك بس من بعد ما اسمعك انا مليش مكان معاك يحرم عليا اي مكان معاك ياليل..

 ليل...بجمود... اقول اللي عندي. بعد كده كل واحد يعمل اللي هو عايزه..

 ل..سهام... وانا سمعاك اتفض

 ليل... مش الوقت لسه لما الكل يحضر...



 سراج... ماتقول في ايه يا ابني كلنا موجودين..

 ليل... فين كلنا ده يا عمي لسه الكل مش حاضر اتفضلو اعدو استنيتو كتير مجتش عالحبه دول..

 اعد الجميع واعد ليل وجمبه ريما ولسه ماسك ايدها

ه اتحول مش هو ده ليل ده شخص تاني... شخص يخوف حتى امه جه عليها..ادام الكل... فضلت عشق واقفه تبص على ليل بصدمه وكأن

 اما ليل فكان متجاهلها وال مديها اي اهتمام...

 شدتها تمارا من كتفها عشان تاعد

 اعدت..عشق وهي عينها عليهم عنيها هتخرج من مكانها من زهولها من اللي بيحصل....جسمها تلج...

 ص على ليل اللي ماسك ايد ريما وهو وال هنا...الكل كان اعد باص

 ثواني.. وسمعو صوت دخل جاسر وهو شايط...بصوت عالي..وبغضب عاميه لدرجه انه محسش بكل اللي اعدين

خدو انا ياليل انا تعمل معايا كده تخلي الجارد يمنعوني اني اسافر ويمنعوني من النزول وكمان يجيبوني هنا غصب عني...احمد ربنا انهم 

 من المسدس وإال وديني كنت صورتلك قتيل...

 ليل... ببرود... شاورله بأيده يأعد..

 ليل...ششششش وطي صوتك ده شويه واعد.

 جاسر... ماشي ياليل لما اشوف اخرتها...

 تمارا... من اول ما دخل وهي باصه عليه وقلبها هيخرج من مكانه من خوفها .

 اسف مساء الخيرانتبه... جاسر عاللي اعدين كلهم ..

 مني...حضنته وحشتني

 جاسر..وانتي كمان يا امي..

 منى بدموع هونت عليك يا جاسر عايز تسبني وتمشي..

 جاسر...باس ايدها حقك عليا يا امي..

 .سراج....لليل ايه مش ياهلل وال ايه..اهو جه اللي كنت مستنيه...

 ليل... لسه ياعمي..

 ..مسك...الموبايل ليل..واتصل...فينك.

............. 

 ليل...طيب تمام..

 وقفل....وفضل ساكت... ثواني ودخل عليهم نوح.

 نوح...مساء الخير...



 اتصدم الكل من وجود نوح بعد اختفاء دام قرب االسبوع...

 وقفت نور... بعيون كلها دموع اول ما شافته..

 متطمنيش عليك حتى بمكالمه..جريت سهام عليه حضنته نوح ابني وحشتني يانور عيني كده برده يانوح 

 نوح...وهو واخدها في حضنه...وحشتيني يا امي ووحشني حضنك..

 فضلت سهام تبوس فيه...

 منى... وحشتني يانوح..

 سلم عليها نوح وباسها.. انتي كمان وحشتيني يا حبيبتي ...

 فصل الكل يسلم عليه...وليل اعد بعظمه حاطط رجل على رجل. وبيشرب سيجارته...

 ل نوح...ادام نور...اللي كان قلبها هيخرج من الفرحه عشان شافته..وص

 نوح...ازيك يانور.

 نور...فضلت تهز دماغها وكأن صوتها. اتقطع...

 اعد نوح... جمب سهام...اللي ماسكه فيه وماصدقت شافته

 الكل اعد وقطعو الكالم وبصو على ليل...

 وبحركة... سريعة اربكت الكل..

 ى الكرسي..قام. ليل من عل

 ليل.. طيب كده تقريبا الكل موجود..

ضربات القلب بتزيد االدريناليين بيعلى اكتر توتر اصاب الجميع منهم اللي مرتاح عشان عارف ومنهم اللي يعرف جزء بسيط ومنهم اللي 

 ميعرفش حاجه خالص وال سبب التجمع ده... وهيموت من الرعب....

 مع دقات قلوبهم جميعا من شدتها....اقسم ليل في داخله ان كان قادر يس

 ليل.... طبعا في البدايه احب اقول...

اني مبسوط اوي اننا كلنا متجمعين من زمان متجمعناش كا عيله...وطبعا منورني جميعا... يمكن انهرده نكون زايدين شويه.... البنات 

 منوريني..واحب اقول طبعا انكم بقيتو جزء من عيلتنا وجزء مهم جدا

 ما... كنتي زمان معانا في عيلتنا يعني انتي مش غريبه اه غبتي شويه بس رجعتي نورتينا تاني....وري

 ابتسمت ريما...بحب لليل..

 طبعا...كل واحد فيكم بيسأل من جواه ليل مجمعنا ليه...

 انا مش هطول عليكم كتير الن واضح ان في كذا حد حابب يعمل حاجه..امي عايزه تسيب البيت

 ايز يسافرجاسر..ع



 نوح...يمكن يكون حابب يرجع زي ما كان.

 يعني باختصار كل واحد فيكم حابب

 يعمل حاجه مهمه...

 اوال انا جمعتكم انهرده عشان اخد قرار مهم في حياتي يهمني انكم تعرفوه... واتمنيتوه كتير خصوصا انتي يا امي...

 انا قررت اني اتجوز...

 ��الجميع

 سمعتو كده وبما انكم عيلتي فاكيد الخبر ده هيفرحكم جدا...ليل... اه اتجوز زي ما 

 سهام...بتحذير...لو اللي وصلني ده صح يا ليل يبقى على جثتي وانا هقفلك فيها يا ليل...

 ليل.... بس خبر زي ده اكيد هيفرحك يا امي..

 سهام.... مش من دي ياليل...

 ريما...بغضب.... ليل انا همشي.

 ولت محدش هيمشي من هنا غير لما اخلص كالمي..ليل...اعدددي انا ق

 ريما...انت مش شايف ياليل

 ليل....اظن اني قولتلك اي رد فعل هتسمعيه اعتبري انك مسمعتيهوش...

 بصتله سهام بغضب...

 سراج...واضح انك مقرر يا ليل مش بتاخد رأينا..

عروستي بيتهيألي كفايه اوي... اني افرحكم بالخبر... بس انا شايف ليل... طبعا ياعمي هو انا لما احب اتجوز المفروض اخد رأيكم في 

 انكم معترضين علي فكرة جوازي من قبل ما حتى تعرفو العروسه...

 سهام..بغضب.. مش محتاجه سؤال ما الجواب باين من عنوانه...

 ....بص ليل لريما... بابتسامه. وطلع من جيبه علبه فتحها كان فيها خاتم الماظ شكله يجنن

 الكل باصص بترقب... عشق كان فاضلها اقل من ثانيه وتقع وسطهم..

 ليل...ابتسم لريما... وبصت ريما لسهام بشماته...

ليل.... الخاتم ده ياريما كنت ناوي البسهولك يوم فرحنا بس لالسف كل حاجه كنت مخططلها ممشيتش زي ما كنت عايز..كل حاجه 

 راحت بس فضلت محتفظ بالخاتم..

كن يكون الخاتم ده غالي عندي اوي عشان يوم ما اشتريته اشتريته بحب وعشان الخاتم ده غالي على قلبي يبقى الزم اللي تلبسه تكون يم

 تستحقه...

 وبص لريما وابتسم واكيد الحد ده مش انتي ياريما..



 ��ريما

قبلتي تلبسي الخاتم ده...وسكت ثواني..تتجوزيني ليل....فضل يقرب على عشق لحد ما وقف ادامها ...هكون اسعد حد في الدنيا لو 

 ️❣ياعشق .

 صدمه حلت على الجميع..

 ابتسموا البنات وفضلت تمارا وزهره يهزو دماغهم لعشق عشان توافق..

 ابتسمت عشق..وهزت دماغها بفرح وعيون مليانه دموع

ن على وقت كنت فاكر فيه اني حبيت بس لو هقارن مسك ليل ايدها...وباسها بحبك وندمان على اي وقت عدى وانتي مش معايا ندما

احساسي الوقت بزمان عمري ما هقول اني كنت بحب...اللي يعرفك يا عشق يعرف معنى الحب بجد مسح دموعها..وسابها وراح لسهام 

 اللي كانت من جواها مبسوطه بس لسه مش فاهمه حاجه وغضبانه من ليل..

 اعد ليل على ركبته

ها اسف يا امي اظن الوقت انتي ابتديتي تفهمي عايز بس اقولك ان احنا هنا كلنا ضيوف عندك البيت ده بيتك انتي... ومسك ايد سهام باس

 وهتفضلي طول عمرك تاج على راسي اسف لو زعلتي مني..

 سهام...بدموع مقدرش ازعل منك ياليل...

 قام ليل... وبص لريما وهو مبتسم

لي بيحصل ده انت جايبني هنا عشان تعمل الشو ده...طب لما انت مبتحبنيش جبتني هنا ليه يا ليل لما ريما... بغضب... مممكن افهم ايه ال

انت مبتحبنيش اول ما شوفتني ضعفت ليه عايز تقنعني انك كنت بتمثل عليا عشان تجبني هنا وتعلن جوازك عاالموره دي....فاكر انك 

ل فوق يمكن زمان اكون غلطت بس كنت عيله لكن اللي واقفه ادامك دي بقت خطر كده هتزلني عشان اللي حصل زمان. تبقى غلطان يالي

 عليك يا ليل والشو اللي حصل الوقت ده ميفرقش معايا وصدقني ياليل هتندم عليه وتدفع تمنه كمان...

 ليل... كان واقف حاطط ايده في جيبه وباصصلها وهو مبتسم اول ما خلصت كالمها سقف

 وووو كان بيتحرك ادامها...ڤوووو براڤليل ..برا

 واول ما وقف ادامها....مسكها بعنف من شعرها... صرخت ريما....

ليل...طلعتي غبيه فكراني لسه بحبك انتي غلطه ندمان عليها من قلبي بجد ليل مبيضعفش ليل مبيمثلش.وال بيعمل شووو واالهم من ده 

 ليه بأوسخ جزمه خصوصا لو واحده زباله ورخيصه وملهاش اي الزمه.كله ان ليل السيوفي يوم ما بيخرج حد من حياته بيدوس ع

 بس حابب اقولك حاجه بسيطه ورماها عالكرسي.

لو انتي فاكره اني جبتك هنا عشان اعمل شووو واعرفك اني هتجوز عشق واردهالك تبقي غبيه وخانك ذكائك المرادي.الن انتي مش في 

 حساباتي عشان افكر انتقم منك

 هنا عشان عندي حساب محتاج اصفيه معاكي ومع كذا حدانا جايبك 

 رعب دب في قلب ريما

 ليل.... بعلووووو حسه...ااااااادم.....اتحررررك.

 ادم...وقف تمام ياليل..الكل كان مراقب في صمت اللعبه ابتدت ومحدش فاهم حاجه غير الشباب.



 ...خرج...ادم... وثواني....ودخل معاه حد متغطي راسه بقماش اسود

 ادم... تمام ياليل..

 ليل... ارفع..

 ادم...رفع القماش. عنها..

 الجميع...هايدي...

 هايدي...بانهيار...جاسر. جاسر الحقني ياجاسر... انا عارفه انك زعالن مني بس انت عارف اني بحبك صح...

 جاسر...وهو اعد حاطط رجل على رجل....وباصصلها بأرف...

 نتي اقذر بني ادمه شوفتهاانتي اللي زيك ميعرفش يحب ا

 هايدي ابوس ايدك يا جاسر....

 ليل.....بصوت جهوري... مش عاااااايز صوت..

 وبص لريما اللي حالها بقى يصعب علي اي حد...

 ليل.... ايه شايفك يعني اتصدمتي عرفتي الوقت انا جبتك هنا ليه صح... بس لسه بدري معايا كذا حد بره هتتفاجئي اكتر...

 اهي الزباله دي متفرقش عنك كتير يا ريما...ليل... 

كنت دايما شاكك في هايدي قبل ما اعرف مين اللي وراها يمكن اكون شكيت في ناس كتير بس لالسف مع انك زباله بس مجيتيش في 

 بالي خالص ياريما...

 هايدي...ليل ليل وهللا انا معملتش حاجه..

 للي يحلف كتير اتقلي وهنعرف عملتي وال ال...اصل انهرده عندنا غلطات بالكومليل...متجبيش سيره ربنا على لسانك ومبحبش ا

 ..طب اغلبكم مش فاهم حاجه بس انا هفهمكم....

ريما...رجعت من سفرها ولما رجعت فكرت انها ممكن تلعب عليا عشان تدخل حياتي من تاني...فكراني برياله ممكن اريل على واحده 

 ..عشان ترجعلي... بس فالتوقيت ده كان ظهروا البنات في حياتنا...زيها....فا اتفقت مع هايدي

 طبعا عشان يوصلهم كل اخبارنا كان الزم يكون في حد بيساعدهم ...ادددددددم.

 ادم...تمام...وخرج جاب شاهي... اللي ميته في رعبها....ودموعها مبتوقفش.

 م...وعلى االساس ده...كانو بيخططو وينفذو...ليل. بمساعدة الزباله التالته دي كانت كل اخبارنا بتوصله

 طبعا تحبو تسمعو الكوارث اللي التالته دول اشتركو فيها

 الكل باصص في صمت وترقب لكل حاجه بتتقال

 وليل بيلف حواليهم وهما واقفين جمب بعض التالته برعب

 ليل... بعلو صوته....اول تخطيييييط



 وكان تخطيط هايدي هانم المحترمه...كان...حاجه كده عدت الفُجر بمراحل....

 واللي اعرفه اني لما احط حد في دماغي ياهايدي... اضايقه.. ارخم عليه ابوظ حياته باي طريقه....

 وابتسم...لكن اني من اول مره اخطط لقتله يبقى انا فااااااجر..والشيطان الزم يقف ويصقفلك

 المستشفى وطبعا هايدي شدت مع تمارا. اول مقابله لهايدي بتمارا خبطتها بالعربيه ودتها

 وبعدها كل واحد راح لحاله...تتفاجئ هايدي ان تمارا اشتغلت معانا فالشركه ومع جاسر باالخص...

 هايدي ولعت وحست ان تمارا حطت عليها تقوم هايدي تسكت طبعا ال متجيش..

 تعملي ايه يا هايدي تعملي ايه يا هايدي بس اقتلها...

 ه ادام الشركه اول مره كان غصب عني المرادي بمزاجي.ونخبطها بعربي

 وهووب واحنا واقفين ادام الشركه تيجي عربيه بعزم مافيها تحاول تخبط تمارا بس ربنا مكانش رايد يفرحك ولالسف

 وقفت نور فاللحظه دي ودموعها نازله يعني هي اللي قتلت بابا....

موت وفضلت نور تصرخ وتضرب فيها ليه ليه تعملي كده حرام عليكي ضيعتيني وخدتي قربت منها نور انتي كنتي السبب في ان بابا ي

 روحي مني انا كنت حاسه ان بابا مماتش قضاء وقدر

 جري نوح على نور وهي منهاره شدها لحضنه.

 وبعدها بعيد...

 ليل ولالسف مات عم محمد ...

 الكل في صدمه تاااامه.

 ناها....اعدها نوح...جمب البنات فضلت عشق حض

 هايدي كدب كدب... محصلش انا مموتش حد..

 ليل...اددددم

 ادم....تمام يا بوص..

 خرج ادم جاب السواق اللي كان سايق العربيه ووشه كان مفيهوش مكان سليم...

جنيه مقابل اني  الف 100ابوس ايدك يا ليل باشا انا مليش ذنب انا امي كانت بتموت ومحتاجه عمليه وهايدي هانم استغلت ده ودفعتلي 

 اخبط االنسه تمارا بعد ماورتني صورتها انا نفذت بس اللي حصل ان حد شد االنسه تمارا... وخبطت الراجل الكبير...

ليل... وهو مبتسم ايه سمعتي وياريتك اكتفيتي بده ال كنتي بتدبري انتي وهي ازاي تبوظولي شغلي عرفت ان بعالقاتك الزباله يا ريما 

غل من شركه محترمه واللي وصلني انك كنتي بتلعبي لعبه زباله ياريما عشان تدمريني وعايز اقولك اني كنت هوافق اتعرض عليا ش

عادي االنسان ساعات بيتخدع بس عشق كان ليها رأي تاني واقنعتني اني ممضيش على الصفقه دي واخر حاجه عملتوها اللي حصل في 

 نور ونوح

 ..رفعت نور وشها من على عشق بصدمه



 ليل مكنتوش عارفين ازاي تدمرو سمعة عيلتي وتوقعو اسمي وطبعا كلكم عارفين اللي حصل

 شاور على هايدي الزباله دي واخوها هما اللي خططو ونفذو.

 ادددددم

 ادم...تمااام

...ومجموعه كبيره من خرج ادم ودخل ومعاه سامر اخو هايدي ومفيهوش حته سليمه والبنت اللي عملت نفسها تعبانه مع نور في العربيه

 البودي جارد حاوطو الموجودييين كلهم.

 نور بصدمه هي دي هي دي اللي كانت تعبانه

 دينوح...مسكها ومرضيش يخليها تتحرك اه

 انهارت...نور في حضنه....

يه ادام الجامعه وعلمت ليل... الصوره وضحت كده هايدي اتفقت مع سامر انه يعمل اللي عمله ده منها ياخد حقه من نور اللي علمت عل

على وشه بالقلم ويوقع نور ونوح في بعض ومن ناحيه تانيه صور تنتشر في الجامعه وفيةالجرايد وعلى السوشيال ميديا وفي الشركه 

 وطبعا يا استاذه هايدي كل ده باعتراف اخوكي يعني مش ظالمك في حاجه اهو

ت فكرتك يا ريما بس هي جاتلك علي طبق من ده دهب ما انتي من البدايه جايه وبص لريما طبعا مقدرش اظلمك واقول ان الفكره دي كان

 تضربيني في شغلي عشان توقعيني لييييه بقى..

اقولك...عشان زمان لما اعترفتيلي انك مش بنت وحلفتي وقولتي ان ابن خالتي وغصب عني.من كتر ما كنت بحبك وافقت اساعدك لكن 

عشان متتفضحيش بس كنت هسيبك...ومع ذلك انتي طلعتي اوسخ بني ادمه في الدنيا وقبل فرحنا مش اسامحك انا قررت اتجوزك بس 

بيومين كنت نازله مع عشيقك من فندق يعني مكنش ابن خالتك لكن وقتها انا سبتك وانتي اتفضحتي وعيلتك ساعتها اتبرت منك طبعا ده 

 ى غلطه انتي اللي غلطتيها مش انامخلصكيش رجعتي عشان تنتقمي مني عشان تأذيني وتعاقبيني عل

 و مش بس كده انتي رجعتي من تاني كنتي فاكره يا ريما اني هوافق ارجعلك واتجوزك كنتي مستنياني اني اتجوزك عشان تقتليني.

 ريما كل اللي بتقوله ده كدب.

 ليل.... يمكن وطلع موبايله بس مش ده صوتك تقريبا ياريما...

 ع شاهي...المكالمه اللي عشق خدتها..وشغلها صوتها وهي بتتكلم م

 شاهي....طيب انتي مقولتليش..انتي عايزه ايه من كل ده انتي بتحبي مستر ليل.

 ريما...خليكي في حالك يا شاهي وكلي عيش.

 شاهي...على فكره مش قصدي ده مجرد فضول...

عشان بحبه عشان ادمره زي ما دمرني زمان عشان اقتله ريما...مع اني مبحبش البني ادم الفضولي بس هقولك انا ناويه اتجوز ليل مش 

واورثه واحرق قلب عيلته كلهم وارميهم بره رميه الكالب عشان هما السبب في انه يسبني خصوصا امه وادم ابن خالته اللي هخليه 

 يحصله..

ازاي سبتك عشان كنت بحبك بجد وخونتيني ليل.. يافُجرك ناويه تتجوزيني مقرره كمان عايزه تدمريني زي ما دمرتك قوليلي انا دمرتك 

 مرتين ال مليش حق كان المفروض اسامحك تالت مره ..



 ريما...ليل ارجوك اسمعني..

 ليل...بابتسامه لالسف فات وقت السمع ياريما انهرده وقت الحساب

 ريما...بغضب بالش يا ليل. تعمل كده انا مكنتش لوحدي...

 ابتسم ليل عارف عارف يا ريما....

...عارفه عارف بأمارة ايه.... بامارة ما كلمتك وقولتلك اني هعدي عليكي وقولتيلي طيب مش انت قولتلي امبارح ان انت جامع عيلتك 

 كلهم فالبيت.

 وضحك...ليل بصوت عالي.

 غبيه...انا مكلمتكيش امبارح اصال انا بعتلك عالواتس وقبلها كنت معاكي في الموقع بتاع شغلك انا وعشق

كذا شهر لما ابتديت احس ان في لعبه بتحصل عليا وعلى عيلتنا وعلى شغلنا يمكن تفكيري يكون راح لحاجات كتير ابتديت اشك  ...من

في ناس كتير بس مكنش عندي اي شك في اي حد من عيلتنا الن ده بالنسبالي كان صعب ومستحيل ابتديت امسك طرف طرف وكان 

 بداية الطرف موت عم محمد.

الكاميرات انا عرفت الكل اني موصلتش الي حاجه عشان اللي عملها يديني االمان ويفكر اني خالص مبدورش بس في يومها  لما راجعنا

 انا وصلت للكلب اللي ادامكم ده وشاور عالسواق.. وقالي عاللي حصل.

اش دافع حتى لو كان غيره الني مرضتش اتكلم لحد ما اعرف ايه اخر هايدي ماهو بديهي يعني هايدي مش هتكون لوحدها الن معنده

من البدايه عارف انها مبتحبش جاسر..يمكن مكنتش بقوله عشان ميزعلش لكن هو واقف ادامكم اهو ممكن تسألوه هو عارف اني عمري 

 مارتحتلها

 بس بعد ما عرفنا اللي حصل لعم محمد كان مين وراه جاسر دخل معايا في اللعبه عشان نوقع الزباله دي

ه كنت بكتشف حد ولما اكتشفت ريما وعرفت لعبتها اللي كانت ورا الصفقه في الحقيقه االول اتصدمت الني عارف انها مش وشويه شوي

في مصر ومفيش مره شغلت نفسي عشان اعرف اخبارها هي بالنسبالي بقت اقل بكتير من اني اشغل دماغي بيها بس بعدها عرفت ان 

 انا وعيلتي اللعبه بتزيد والكل بيتفق ازاي يدمرني

 بس صدمة عمري لما عرفت ان حد من عيلتي كان محرك كل دول

 في اللحظه دي وقف جاسر....وهو باصص لليل..

 وكلهم بقو يبصو لبعض...حطو البنات ايدهم على قلبهم بيسألو نفسهم ياتري مين اللي كان معاهم...

 ليل..عمييييييي منور الدنيا

 يا التاني...سراج باشا كبيري وكبير عيلتي...ابو

 وقف سراج وكان تقريبا من اول ما ابتدى ليل وكشف الحقيقه كان مش على بعضه..ابتسم ابتسامه ارتباك وخوف

 اما جاسر... وقف مش قادر ينطق..وعرف ان اللي كان خايف منه حصل وان ليل عرف ان سراج اللي ورا كل اللي بيحصل

 بويا مات عمري ما حسيت اني لوحدي كنت دايما واقف جمبي...وانا انا يا عمي...ليل.... طول عمري بشوفك قدوه ليا من بعد ما ا

عمري ما قصرت في معاملتي معاك.عمري ما حسستك ان نصيبي في المجموعه هو االكبر عمري ما قولت ان ده مجهودي لما كنت 

 يوفي بس..بشتغل واجتهد وأكبر في المجموعه كنت بكبرها بأسم عيلة السيوفي مش بأسم ليل الس



كنت اكتر حد فيكم كلكم بيتعب عشان مشوفش حد فيكم تعبان كنت بأمن مستقبل كل فرد في عيلة السيوفي قبل ما أمن نفسي خليت اسم 

عيلة السيوفي يعلى اكتر ما كان عالي خليت اي حد فيكم يدب رجله في مكان الكل يقفله ويضربله تعظيم سالم والكل كان بيعمل لكل فرد 

السيوفي مية حساب ...بعد ده كله يوم ما اعرف ان في لعبه وسخه بتتلعب عليا وعلى عيلتي يطلع واحد من عيلتي اللي وراها  في عيلة

 مش بس كده ده كمان يطلع الحد ده انت ..انت ياعمي....

 وقف...الجميع....واعد جاسر عالكرسي بحزن وكل اللي كان مخوفه ان ليل يشك فيه.

 وتر انت انت ايه اللي انت بتقوله ده...انت اتجننت.سراج....بارتباك وت

 ليل...يارتني اتجننت...يارتني ما عشت لليوم ده بس قوللي ده مش صوتك ...

 وفتح الريكورد.....

 ريما.... يعني احنا كده هدفنا واحد...الزم ندمر ليل...

 كل حاجه تبقى بتاعتي.سراج....انتي هدفك االنتقام يا ريما... بس انا مش زيك...انا هدفي ان 

 ريما...انت عايز تقنعني ان لما توافق على موت.ليل يبقى مش عشان تنتقم...

سراج...انا هدفي االول هو الفلوس والمجموعه يمكن اكون مبحبش ليل ويمكن اكون موافق على موته بس ده الزم يحصل ليل بسببك 

المتحكم االول واالخير في المجموعه كلها بعد اللي انتي عملتيه معاه ليل  اتغير واتحول االول كان سايب كل حاجه في ايدي كنت انا

 اتحول ورجع فاق بس لما فاق بقى شخص تاني خالص.

مسك المجموعه كلها ورمالي فرع صغير من فروعها وعشان بس يحسسني انه مظلمنيش سابهولي انا اللي اديره لوحدي...وخد معاه 

 الشباب كلهم...

نين من بعد ما سابك مش هكدب ليل لما اتحول متحولش لوحده ده حول المجموعه كلها بالكامل..وخالها من اكبر س 3وفي خالل ال

 شركات الحديد والصلب في الشرق االوسط واسم السيوفي بقى مسمع في كل مكان..

يش الزمه بس ال والف ال كل ده هيبقى وليل بقى هو اللي ظاهر في الصوره..وبقى هو كبير العيله مش انا وفي االخر بقيت عالهامش ومل

 بتاعي انا وجاسر بس

 ريما تمام يبقى انا مغلطتش لما قولت ان الحوار مش طمع بس انت شايل من زمان بقى

 قفل ليل الريكورد....اظن كده كفايه سمعت المضمون كله..

 وتك بكدب وداني.سهام....بصدمه...انت ياسراج انت. طب هتصدقني لو قولتلك اني حتى وانا سامعه ص

 بتكره ليل يا سراج لدرجة انك عايز تموت ابن اخوك اد كده الطمع عماك

سراج....ايوه انا انا اللي عملت كده....وكان عندي استعداد اعمل اكتر من كده عشان كل حاجه ترجعلي انا اللي كان من حقي ادير 

 العيلهالمجموعه بعد ما اخويا مات انا اللي المفروض كنت فضلت كبير 

 ليل اتحكم في كل حاجه وانا اتركنت عالرف

 ومش هسكت وادام اللعب بقى عالمكشوف يبقى الزم تعرف اني مش هسكت وهعمل اي حاجه عشان كل حاجه تبقى بتاعتي.

 ليل ياخساره ياعمي الطمع عماك

هو عمله وهللا العظيم انا مكنتش اعرف كل  جاسر..بصوت حزين ومهزوز ليل ليل انا انا مليش دعوه انا مش معاه وال ليا عالقه باللي



 ده...انا كنت معاك من البدايه ياليل...انا كنت بكتشفهم معاك كنت بوقعهم معاك يا ليل انت عارف

انت عندي ايه انا وانت وادم ونوح كنا ديما مع بعض انتو بالنسبالي مكنتوش مجرد قرايب وال اصحاب انتو اخواتي اخواتي ياليل بس 

 ذات ياليل عارف غالوتك عندي..انت بال

عارف كل حاجه عني انا عرفت يا ليل...عرفت ان ابويا معاهم بس اول ما اعرفت سبت البيت وكنت ناوي اسيب البلد كلها مكنتش هقدر 

نفسك افضح ابويا وال كنت هقدر اواجهك او اسيبك على عماك...فقررت اني اسيب كل حاجه وامشي الني كنت واثق انك هتكتشف ده ب

مكنش عندي مشكله انك تعرف بس مش مني وال كنت عايز اعد عشان مكنتش هقدر احط عيني في عينك..بس صدقني ياليل انا مش 

معاه انا عمري ما عرفت حاجه عن اللي بيخططله انا سمعتو بالصدفه وانا نازل رايح الشركه كانت امي بتتخانق معاه وبتهدده لو 

 ليك مع ريما هتقولك.مشالكش من دماغه وبطل يتفق ع

يال ومرجعتهاش لحد الوقت بس مقدرتش اجي الشركه عشان كنت هتعرف من غير ڤولما سمعته وواجهته مأنكرش شديت معاه وسبت ال

 ما اقولك كنت هتحس اني فيا حاجه يا صاحبي.

 صدقني ياليل ده اللي حصل اسأل امي يا ليل هتعرفك

ته ده كان عليك..بس. انا يمكن اكون الوقت عرفت انت منعتني من السفر ليه...عشان وهتقولك اني مستحملتش اعرف ان اللي سمع

 فاكرني معاه صح..

 البنات كلهم كانو واقفين مصدومين ومن الموقف دموعهم نازله خصوصا تمارا اللي شايفه حاله جاسر..وامه وسهام

 ليل....ومين قالك اني اقدر اصدق حاجه عليك يا جاسر...

اسر انا ممنعتكش من السفر عشان كده وال حتى عشان شاكك فيك يا اخويا..انا استحاله اشك فيك ابدا...حتى لو شوفتك بس ال يا ج

بعيني...انا منعتك عشان عارف انك عايز تمشي عشان فاكرني شاكك فيك وكان استحاله اخليك تسافر وتبعد وتشيل ذنب مش ذنبك وال 

 عننا كنت قادر اتخيل اني ممكن اشوفك بعيد

 يال بس مرضتش اعرفك اني عرفت او كنت عارف قبلك اصال.ڤ.انا عرفت انك عرفت وشديت معاه ومشيت وسبت ال

 طنط مني بلغتني بكل حاجه وكانت عيزاني. الحقك..

 بصلها...سراج...بغضب... انتي انتي تعملي كده..وخنقها بأيده...ياواطيه..عملتي كده ليه عملتي كده ليه

 وليل...مسكه ليل بعنف من ايده يبعده...وشد جاسر امه في حضنه... جرى عليه جاسر

منى وهي بتاخد نفسها بصعوبه عشان احميهم منك عشان ابني كنت خايفه عليه من الصدمه....عشان ليل عشان العيله دي متستحقش منك 

ة ابني منك..ومن شيطانك اللي ركبك.. كنت كده عشان عمر ما حد فيهم قصر معاك كنت بحميهم منك بحمي عيلتك اللي هي عيلتي وعيل

ظاهر مالك ومحدش عارف حاجه كنت بسكت وبعدي وبقول ده شيطان ومسيره يخرج من دماغه بس لما سمعتك بتتفق على قتل ليل 

وس... مقدرتش اسكت اكتر من كده انت شيطان شيطان يا سراج..والعيله دي خساره فيك الطمع عماك وخالك طايح فالكل كل همك الفل

 قوللي ناقصك ايه عشان تفكر تورث ابن اخوك بالحيا.

 سراج....بغضب...وبعلووووصوته...

 ناقصني حاجات كتير اوي... مش بعد كل ده يجي ليل ويكوش على كل حاجه...

قى مبسوط انت سهام....وليل قصر معاك في ايه يا سراج امته حسسك انك مش كبيرنا وكبير عيلتنا... انت المفروض اللي زيك كان يب

مكنش عندك ابن واحد انت كان عندك اربعه كلهم كانو بيعاملوك بحب ..حتى ادم. انت مش عمه بس كان بيحبك وبيحترمك وبيعاملك 

على انك كبيره مكنش في حد فينا وحش عشان ده يبقى ردك على حبنا واحترامنا ليك...فضحت نوح ابني اللي هو المفروض ابنك كسرته 

فتره كبيره وانت اعد بتتفرج فضحته وفضحت بنت الراجل اللي كان شايل الشركه على كتافه معاكم اللي كان بيحبكم من ودمرت حياته 



قلبه... طب قبل ما يموت لما وصاك على بنته محستش بالذنب...يعني اشتركت في موته... وكمان فضحت بنته وابن اخوك وخليت اسم 

يك وهما حالتهم تصعب عالكافر ياشيخ..ومكفكش كل ده لالسف كنت عايز توجع قلبي على عيلتنا على كل لسان محدش فيهم صعب عل

 ابني يا سراج...

 عايز توجع قلبي على ليل...

نسيت اخوك كان بيعامل جاسر ازاي...واضح انك حتى اخوك نسيته ونسيت الدم اللي بيربطكم وعشان ايه عشان شوية فلوس 

 نا يسامحك..ومظاهر....ربنا يسامحك ياسراج رب

منى....انتي بتكلمي واحد لالسف معندوش قلب انا فضلت سنين معاه احاول اغير تفكيره احاول احنن قلبه لكن لالسف مكنش بيفكر غير 

في الفلوس... ولما تعبت كان سايبني وال بيسأل عليا... كأن اللي تعبت دي كلبه مش مراته ده ماهنش عليه حتى يسافر معانا واتحجج 

ل..كنت حاطه ايدي على قلبي يعمل حاجه في الفتره دي الي حد فيهم...اللي زي ده خساره فيه الكالم...اللي زي ده الجحود مال بالشغ

 قلبه..وبقى شيطان. بس في صورة بني ادم.

 سراج...خالص كلكم بقيتو ماليكه وانا الشيطان اللي وسطكم....انا كنت بحافظ على حقك وحق ابنك..

 ضب...يا اخي ملعون ابو الفلوس اللي تخلي االهل ياكلو في بعض...منى...بصوت غا

 ملعون ابو الفلوس والمنصب اللي يخلي عم يفكر في قتل ابن اخوه...اللي تخليه يفضح ابن اخوه ويلبسه مصيبه...

 تغور الفلوس اللي تلغي القلب وتحط مكانه حجر...

 ته..ويتحول شيطان...تغور الفلوس اللي تخلي البني ادم يتجرد من انساني

جاسر...انا عمري ما هسامحك عاللي عملته ده...انت كسرتني كنت بفتخر بيك كنت قدوتي بس طلعت اهم حاجه عندك الفلوس حتى انا 

 مفكرتش فيا...مشيت ورا الزباله دول لحد ما كنت هتدمرنا وتدمر عيلتنا كنت عايز تموت اخويا وصاحب عمري عشان الفلوس.

انا كنت عايز أمن مستقبلك كنت عايز اخليك انت الكبير من بعدي.. كنت عايز اسمك هو اللي يلمع مش اسمه هو...انا  سراج...بحزن

 عملت كل ده عشانك انت يا ابني..

جاسر...بغضب...متقولش ابني دي... انا برئ منك ومن اللي عملته انت متعرفش تكون اب..انت مبتحبش حد انت مبتحبش غير نفسك 

ايز تأمن مستقبلي على حساب ليل...عايز تخلي اسمي يلمع وتمحي اسم ليل من على وش الدنيا انت فاكر لما تقولي كده هكون وبس..ع

مبسوط وافرح بيك...انا كنت هسيب البلد كلها عشان بس ليل ميحسش اني معاك لكن لو كنت عارف انك كنت ناوي تقتله...مكنتش هفكر 

 يشرفنيش ان اسمي يكون جمب اسمك...للحظه وقتها انك ابويا..انا م

 انت الزم تدفع تمن كل ده...وانا بنفسي هبلغ عليك وهشهد ضدك...

سراج....بص لليل بغضب ارتحت الوقت ارتحت لما بوظت كل حاجه ارتحت لما خليت ابني يكرهني وانا بعمل كل ده عشانه....وطلع 

 من جيبه مسدس...انا هقتلك.

 مسدساتهم في وش سراج... صرخ الجميع...وطلع الجارد

 ووقفو ادام بعض....ليل واقف مستسلم وباصص بحزن..حاسس انه بيحلم...

وقف جاسر ادام ليل...ووجهه كالمه لسراج...اضرب لو عاوز تضرب اضربني انا... عشان طول ما انا عايش استحاله اسيب حاجه 

 انا ادامك اهو...تمس ليل...واضح انك نسيت اني أفديه بعمري...اضرب لو تقدر...

 في اللحظه...دي مسك الجارد المسدس منه.....

 يال كلها...ڤبعدها بثواني...سمع الجميع صوت طلقته عملت صدي صوت في ال



 بص الجميع على صوت الطلقه اللي طلعت...

 اتفاجأو بريما... مصوبه مسدسها وبتضحك...بجنان...وغل...

 ليل....بص بسرعه على مكان ماهي بتبص ..

 شايف الكل واقف كويس..

 لكن...في اقل من لحظه. كان الزهول...والصدمه احتلت مالمحه..

 لما شاف عشق... حاطه ايدها االتنين على بطنها. ومالمح الصدمه من اختراق الطلقه جسمها على ظاهره بألم على وشها....

 ليل...بصوت مصدوم وهامس....عشق.. ابتدت هدوم عشق...تغرق بالدم...

 ليل. بأسمها....عششششششق.. صرخ

 بصو الجميع على عشق... اللي كانت خالص بتقع...

 لحقها ليل...بين ايديه بسرعه...

 ليل... عشق عشق... قومي ياحبيبتي قومي ياعشق مش هتموتي مش هسيبك تروحي مني

 تمارا... ياعشق عششششق قومي انتي مش هتسبيني صح...

 ههههه..زهره... بصريخ اطلبو دكتور بسرعهه

 نور... اعدت عاالرض من غير وال كلمه

 ليل.... قوميييي ياعشق.

ريما... بضحك.... كان الزم اوجعك يا ليل كنت بفكر ازاي اموتك بس صراحه انا الوقت عرفت اني كنت غبيه لما كنت هموتك واريحك 

 منك يوم ما سبتني انت الوقت هتبقى عايش بس ميت يا ليل. عشان ال تبقى ليا وال لغيري عشان انتقم

 وفضحتني..اديني خدت حقي وشيفاك ادامي بتموت بالحياه

 وفضلت تضحك بهيستريا...

 وبحركه... سريعه من ليل. طلع مسدسه وضرب ريما في قلبها... وقعت وفي لحظات كانت ميته...

 متحفظين عليهم عشان محدش فيهم يهرب... يالڤقام ليل شال عشق... وجري بيها عالمستشفى..والكل وراه... والبودي جارد فضلو في ال

 وصل ليل بأقصي سرعه... للمستشفى

ليل...دكتوووووور بسرعه ثواني واتجمع على صوته الدكاتره وطقم كبير من الممرضين خدوها منه...ودخلوا بيها بسرعه غرفة 

 العمليات.... الجميع كان في حاله صدمه يوم حول حياة الجميع الى كابوس...

 ل ورا باب غرفة العمليات بقلق وتوتر..وقف لي

 الكل رايح جاي القلق والتوتر مش سايب حد...

 عدى الوقت عليهم كأنه سنين ...



 زهره ببكاء....اتأخرو اوي... مفيش حد خرج يطمنا..

 ادم .....ان شاء هللا خير..

 تمارا.... انا خايفه على عشق اوي... عشق فيها حاجه..

 عشق اليمكن احساسها يكدب..عشق حست..باللحظة دي و

 ليل...بفزع....حست بأيه...

 تمارا...وهي دموعها نازله كانت خايفه وقلقانه ومتوتره جدااااا...وقالت انها حاسه ان انهرده كأنه اخر يوم ليها في الدنيا..

 كان حاصل ... جاسر....مفيش حاجه هتحصلها ان شاء هللا هي اكيد كانت متوتره واحساسها ده نتيجة الضغط اللي

 ليل....مكنش الزم تحسي ياعشق المرادي...

 نوح...اهدى ياليل الوقت حد يخرج يطمنا...

 سهام...ادعولها يا والد....هي الوقت محتاجه اننا ندعيلها...

 تمارا.... بأنهيار...يارب. نجيها يارب..يارب.انا مش حمل وجع...يارب انت عارف اني من غيرها اموت..

 سر...شدها لحضنه من غير كالم.وهي انهارت في حضنه...قرب منها جا

 واخيرا.. خرج الدكتور بعد ساعات في غرفة العمليات.....على وشه مالمح الحزن..

 جري عليه الجميع....

 ليل...عشق كويسه العمليه نجحت صح..

 تمارا... عشق بخير يا دكتور صح...

 به جدا من القلب. حاولنا كتير معاها بس لالسف القلب مش بيستجيب البقاء هلل...الدكتور.....لالسف الرصاصه اللي خدتها كانت قري

 �😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳�الجميع.....

ليل...مسكه من هدومه بغضب انت بتقول ايه..انت مجنون صح... انت عارف انت بتقول ايه قلب ايه اللي وقف.. عشق ال يمكن 

 ي المستشفى دي..تموت....روحها قصاد روح كل واحد شغال ف

 تمارا...عشق مماتتش انت بتكدب عشق ال يمكن تسيبني عشق مينفعش تسيبني

 الدكتور....انا اسف...بس احنا حاولنا كتير

ليل...حدفه من ايده يبقى مشفتوش شغلكم كويس...عشق مماتتش دخل اوضة العمليات...واي حد من الدكاتره والممرضين كان بيمنعه 

ه عنه لحد ما وصل ادامها كانت نايمه عالسرير شبه الموتي.....وش شاحب وابيض شفايف زرقا..الدم باين في كل كان بيحدفه بكل قوت

 مكان كان المنظر بشع ومرعب... وكأنه حلم او كابوس..

 ليل.... بصوت عاللي... اناقولتلك متسبينيش

ه يا عشق الوقت عايزه تخلفي الوعد اللي بينا ليه ياعشق... انا ياعشششق... قولتيلي مش هسيبك ..قولتلك ان انتي قوتي عايزه تسبيني لي

 على جثتي اسيبك تموتيييييي انتي هتصحي الموت مش ليكي ياعشق... الموت مش ليكي



انتي دعيتي ربنا يشيل حبي من قلبك....انا موافق اصحي وفوقي وشيلي حبي من قلبك بس قلبك ميقفش يا عشق... وفضل ليل يدوس 

 مكان الجرح...بعنف على 

 ليل...مش هسيبك تموتي ياعشق... مش هسيبك تحرميني منك بعد ما صدقت لقيتك مش هسيبك تستسلمي ابدا...

 يالااااا قوميييي فضل اكتر من عشر دقايق كاملين يضغط

 على قلبها... بدون فايده...وال استسالم من ليل..

 ليل... سابها. وبصلها. والول مره. دموعه تخونه...

 سبينيش ياعشق ارجوكي..مت

 متسبينيش. انا تعبت عشان االقيكي...مينفعش يوم ما االقيكي تروحي مني..

 المرادي.ياعشق... انا هضيع.

 ليل مسك ايدها. وقرب منها... ارجوكي متبقيش انتي سبب موتي بالحيا. ياعشق....انا جيت الدنيا دي عشان اقابلك ويكون قدرنا واحد

 ...حط جاسر ايده على كتفه. كفايه يا ليل... مفيش فايده حرام عليك سيبهادخل نوح وادم وجاسر 

بصله ليل...بوجع ودموعه نازله علي خده....والول مره يشوفوه بالمنظر ده... ولما اسيبها ياجاسر..هعمل ايه من غيرها..طيب هي 

 هتسيبني وترتاح لكن انا هفضل تعبان طول عمري....

 لو بتحبها خليها ترتاح..ادم.....سيبها يا ليل...

 ليل....راحتها كانت معايا يا ادم..

 نوح....ادعيلها ياليل... ادعيلها... هي رايحه مكان احسن من اللي احنا فيه ده بكتير...

 جاسر...قوم معانا ليل..

 ليل....مش قادر اسيبها..

 جاسر...مش هنسيبها يا ليل...

 ه معاها شويه..ادم...تعالى يانوح انت وجاسر نبلغهم وسيبو

 ليل...مسك ايدها باسها...بوسه طويله ودموعه نازله...

 هشوفك تاني ياعشق..الزم هشوفك تاني.

 هتوحشيني لحد ما نتقابل تاني ياعشق...

 هستناكي...وهفضل مستني اللحظه اللي اشوفك فيها تاني

ع مع الموج عشان تقدر تطلع وتاخد نفسها وترجع وكأن عشق سامعه كل حرف لكن مش قادره تتكلم وكأنها بتغرق في بحر وبتتصار

 للحياه من تاني او حد مانع عنها الكالم ومقيد حركتها وكأن كل الحواس وقفت إال السمع...دمعة فراق نزلت من عيونها...بوجع

 �💔💔💔�مسح ليل الدمعه اللي نزلت منها...وبمجرد ما لمس وشها..كان جسمها ابتدا يتلج ودمها يتجمد



 �💔�ياعشق ليل بحبك

 ��فاللحظه دي بلغهم ادم بموت عشق

 صرخه. من تمارا وزهره.هزت اركان المستشفي كلها..

 �💔💔💔💔�عشششششششششق...

........................... 

 عشق...عشق...عشق...

 يابنتي..يابنتي..

 تنهيده من اعماق القلب وكأنها غريق تم انقاذه في اخر لحظه من طلوع الروح..

 مارا....انتي كويسه ياعشق..ت

 زهره...عشق انتي تعبانه..فيكي حاجه..

 عشق...تايهه ومش مستوعبه اي حاجه من اللي حصلت..

 هو في ايه...

 تمارا....مفيش بنكلمك مش بتردي قلقنا عليكي..

 زهره انتي روحتي في النوم...مال وشك مخطوف كده ليه انتي كنتي بتحلمي وال ايه...

 ين..عشق...احنا ف

 تمارا...زي ما احنا عالرصيف..

 �😳😳😳�عشق..حست ان في شريط طويل واحداث كتير بتجري بسرعه ادام عنيها...وابتدت تفتكر..

.......... 

 زهره.. ابتدت تعيط..

 خدتها عشق في حضنها.. ممكن بالش عياط..

 في الشارع ..وياعالم هيحصلنا ايه زهره... انتي حاسه باللي المصيبه اللي احنا فيها انتي عارفه اننا هنبات

 عشق.. ابتدت دموعها تنزل.. ان شاء هللا ربنا مش هيخذلنا ربنا كريم اوي اكيد مش هيسبنا نتبهدل في الشارع كده..

ل تمارا... ابتدت هي كمان تعيط خدتهم عشق في حضنها ورفعت وشها للسما وهي بتعيط..يارب.. انت عالم بحالنا الوقت مر وبقينا بلي

 يارب انجدنا من الشارع وبهدلته يارب انت احن علينا من اي حد دلنا يارب واقف معانا احنا ملناش حد وال لينا غيرك..ياكريم......

 ابتدت عشق تفتكر شويه شويه...سندو البنات على كتفها وراحو فالنوم...

 �😢😳😳😳😳�عشق.....مستحيل مستحيل 



 ال جسمك متلج كده ليه....افرحي يظهر ربنا قبل دعوتك..زهره......في ايه يا عشق..مالك.وم

 بصتلها عشق وهي مش مستوعبه وال قادره حتى تتكلم...

 تمارا....في راجل طيب حابب يساعدنا...

 عشق...بصدمه...راجل مين..

لت يمكن يكون عنده حل..ويقدر تمارا...ده راجل كبير شافنا نايمين جه صحانا...وسألنا نايمين كده ليه...بصراحه حكيتله حكايتنا قو

بدل  يساعدنا... وطلب مننا نروح معاه...هو بيقول انه عنده بنت في سننا ومراته متوفيه وكلم بنته ادامنا...ايه رأيك ياعشق بيتهبألي نوافق

 بهدلتنا دي...عاالقل لحد بكره بس بدل ما نفضل في الشارع كده...

 عشق...بزهول من اللي بتسمعه...

 و فين..عشق...ه

 تمارا...اهو جاي اهو...

 ايه ده صحيت... نشفتي دمنا فكرناكي تعبانه وال اغم عليكي يابنتي..امسكي ده انا جبتلك عصير...

 ��عشق..وكأن الحياه وقفت بيها اول ما شافت حاج محمد ادامها..عالم بيدور حواليها وهي واقفه عند بدايه النهايه

 �🥺🥺�عشق...شكرا

 ه يابنات.. قولتو ايه؟؟حاج محمد...اي

 تمارا..وزهره...بصو لعشق..

 قاامت عشق وقفت... وبصت لحاج محمد...ومن غير تردد..

 عشق....موافقين..

 تمارا وزهره...بصو لبعض باستغراب... كانو متوقعيين رفضها.

 حاج..محمد..طيب يال بينا...هتنورو البيت يا بنات..

 ورا حاج محمد وكأنها عارفه كل خطوه هتخطيها بعد كده..بصت. عشق...بغموض عالطريق....ومشيت. 

 تمارا....بصوت واطي...وافقتي بسرعه يعني من غير اعتراض...كنت واثقه انك هترفضي..

 عشق....مكمله مشي..وعينها عالطريق بغموض...

 م الحقها واوقفها..مكنش ينفع ارفض....ده طريق مكتوب والمكتوب مينفعش نهرب منه في حاجات كتير اوي هتحصل الز

 تمارا باستغراب... تقصدي ايه انتي لسه نايمه وال ايه.

 عشق....ابتسمت. بغموض...وبصت لتمارا...

 جربتي تسألي نفسك قبل كده الحياه اللي بتعيشيها دي حلم وال واقع...

 تمارا...ابتسمت باستغراب...كتير...



 ما سألت نفسي السؤال ده.... عشق....اهو انا سألت نفسي اسأله كتير اوي لكن عمري

 زهره...انتي بتقولي ايه حصلك ايه لما نمتي..

 . ويمكن اكمل بعدها...��عشق.....موت...و صحيت تاني...والوقت همشي نفس الطريق... يمكن اوصل لنقطه النهايه الموت

 👩🦯👩🦯👩🦯بس فاالول واالخر... ده طريق. والزم امشيه

................ 

 ن. الموافقه والرفض.كلمه من حرفين. )) ال((مابي

 لكن احيانآ الفضول... بيدفعنا للموافقه. بس عشان نعرف النهايه...اللي هنعرف بعدها

 ��وال هنقف لحد كده�🡩�هنكمل 

 الحياه رحله وحلم...طويل.اوي بنعيشه..

 ولكن جربت تسأل نفسك في يوم...

 هنصحي منه...ان الحياه اللي بنعيشها ممكن تكون حلم و

 طب لو حياتنا حلم هنصحي منه امته؟؟؟

 ��دنيا غريبه..لكن الزم نمشي طريقنا فيها

 يتبع في الجزء الثاني من الرواية عبر الرابط التالي اضغط هنا عبر دليل الروايات للقراءة والتحميل


