
 فالعين

 بيت راشد) بو سالم(

 فحجرة سالم وسالم واقف يتسفر وام سالم يت ويلست ع الشبريه

 سالم: هال امايه نورت الحجره

 ام سالم: تسلم الغالي بس بغيت ارمسك فموضوع ومابا حد يسمعنااا

 سالم: هال امايه رمسي اسمعج ) ويلس حذال امه(

بلك بنت عمك عايشة تراهاااااا ام سالم: هاااا يا ولديه سالم ما تبغيني اخط
 بنيه غااويه

 سالم: الالال ما بغي اعررررررررس امايه

ام سالم: جييييييييييه يا ولديه ابغي اشوف بذرك قبل ال غيب عن الدنيااااااا 
وخالص فديتك الريم بتروح بنصيبها وانته شوووف نصيبك يمكن الخير 

 هب وياها وويا غيرها ربك ما تدري

تبطييييييييين حيه يا ام سالم وتشوفيييين عيالي وعيال عيالي بعد سالم: يعلج 
بس الحيييين الشيمة امايه مابغي اعررررس خالص نفسي طابت ويوم ابا 
 اعررس انا بيي صووووبج وبقولج خطبيلي الحرمه الي تعيبج وع ذووقج

ام سالم: بس يا ولديه انته الحيييين كبررررررت متى تبا تعررررس والريم 
الص مستحييييل تكون لك انا ادري صعبه عليك تفكر بغيرها بس خالص خ

هي بتعررس الحيين ومستانسه وال تدري عن هوى بالك فكر زيييين يا 
 سااااااالم

سالم: ادري ادري يا امااااااااااايه بس الحين ما قدررررر ما قدرررررر 
 اخذ حد الييين نفسيه طييييب وتلقاااا دواهااا



احتك انا ما بغصبك بس يوم تحط عينك على حد خبرني وهللا ام سالم: ع ر
 يا خطبلك اياهاااا

سالم يبوس راس امه: ما تقصرييييين يا ام سااااالم وهللا يخليييييييج الناا 
ويطول بعمرررج وان شاااااء هللا امايه امرررررة من تعيبني بنيه بقولج 

 راشيبعنها ولو ماحد عيبني بقولج انتي تتقنيلي من هالغ

 ام سالم: فديتك وهللا انزييييين الحين وين ناهي انته؟

 سالم: ماااااعرف بسير يمكن المول واال القهوة عند الربع

 ام سالم: هللا يحفظك الغالي درب السهاله

 

 

ف اجازة نص السنه ) اجازة الربيع ( ملج سيف على فطيم وما باقي على 
عرس سيف وفطيم وعقب العرس اال اسبوع وفطامي ملجتها فنفس يوم 

 اسبوع عرسهااا

 

 سيف: ويييييييين سااااااارة ؟

 ام سيف: شتبغيها ساره بيت ريلهاااا

 سيف: اممممم انزيييين النه بييبوون زهااااب فطيم االسبوع عقب يومين

ام سيف: انزييين بالك مرعووش خله ييبوونه شو بتسوي ساره ختك 
 ارووحهااا حامل وين تباهااا

 صح هذي الروحها ويا كرشتهااااااااا هللا يعينهااا كم باقي بتربي؟سيف: هيه 



 ام سيف: ماباقي اال شهر

سيف: هيه زيييييييين وهللا اخاااافها تربي فعرسيه قوليلهااا ال تي ال تي 
 بتخرب العرس

ام سيف: وااااااااايه الترااااااب شعنه ما تي ختك هذي بعدهاا ما بتربي 
 وعد والدتهااالحييين باقي شهر ع م

 سيف: انزييييييييين وينه ثاااااني ؟

 ام سيف: شبغيه بعد؟

 سيف: عسب يشووف الحربيه وياكد عليهم

 ام سيف: مادريبه جاما ظهر فديته

 سيف: اميه رمستي فطيييييييم انتي؟

 ام سيف: شتبااااااها هيه رمستهاااااا

ها وماعرف سيف: امممممممم انزيييييييييين عطينيه رقمهاا عنبووو ريل
 رقمهاا ما يستوي

ام سيف: جييييييييييييييه احن االول ماشي هالمصااااااخه ماشي ما بعطييييك 
 يوم بتعرسبهاا بتعطيييك هي رقمهااا

سيف: انزين كنت ابغي اباركلها وطرشلها مسج بس يال ماعليه انا بظهر 
 الحيييييين بسير صوب العين بشووف تعديالت العرس

 يه من الصدعه وسلم على عربكام سيف: سير فكن

 سيف: يبلغ افا اميه الحيييييين انا صدعه



ام سيف: فدييييتك وهللا لكن صدعتنيه اال كل مرة طلعليه حايه ويييين ابوك 
سامعتنه يبغي يسير هياك روحح طالعه ما تسير الروحك عن يتهندق عليه 

 خالف

 الزييين؟سيف: هيه الزم يسير هيايه ابويه يال حايه اماره شيخة 

ام سيف: علنيه ما ذووق حزنك الغالي ال امرررة يا غير سالمتك وشوفتك 
 مستانس هيا حرمتك

 سيف: تسلميييييين الغاليه يال عيل مع السالمه

 

 عقب يومين

 فالعين

 بيت راشد) بو سالم( الصبح الريم باتت بيت خالهاااا

الزهاااااااب وهللا الريم) وهللا صدق البيت مرتبش البارحه كانت الحفله مالت 
كان طررر رقص ويواله وماشااااااء هللا الحرمااااااات كلهن تيمعن لو ان 
نحن ما عزمنا اال االهل والي جريبين منا ويعزون علينا بس صدق البيت 
امتزر لكن كان وايد حلووو وزهاااااب فطيم كان صدق مرتب وحاطينه 

شي صففووه ورتبووه فحجرة ماحد يرقد فيها يعني فاضيه فالبيت وكل 
والذهب والعقود والهدايااا الي يابوهن حق فطيم وكانت الحجرة كله منثور 

 فيها ورد جووري احمر وشموووع يعني صدق كان حلووو(

 حموده: ايييييييه الريم رتبتي شنطة الكناديييير المخوره؟

 الريم: هيه فطيييييييييم بس انا وحموده بنسييييير؟

ن ترا سيف ولد عمج وما عندي حد غيرج يسير فطيم: هيه عادي سير



 ويرتب االغرااااض

 الرييم: اممممم اوكي

حموده: اناااااا ما بسير مافيه خالص الريم تكفي وتوفي وبعد هناك قوم ميثه 
 وروضه وشلي سالمه ويااج

الريم: وهللا يا تيييييييييييييييين غصبن عنج هب عكييييفج وميثه بتساعدنا 
اوريدي بسير اشوف قسم سيف ما شفته وحليلها سارة ما عادي انا اصلن 

تقدر تعبانه من هالحماااااال هللا يعينهاااا واال رويض وسالمه بعييييييد عنيه 
امرررررة ها بيتمن يلعبن ويطنزن ما بيسون شي غير ابا وحده عووده 

 غير ميثه وطبعن ماحد غيرج؟

 حموده: اممممممم وشوااااااخي ؟

 وده بنظره: انتي تعرفيييييييين ما يحتاااااااااااي واال نسيتيالريم طالعت حم

 فطيم: خالص الريم طبيها عنج هاذي لو ما تبا تسير

 الريم: وهللا يان ما سارت ما رمسها طووول

 حموده: خيبه خالص انزييييييين بسيييييير لو اني حالفه ما حدر بيتهم

يوم بعررررس انا ما فطيم: وشله حالفه ما تحدريييييييين بيتهم عيل 
 بتييييييين

الريم: ههههههههههههه صدقها فطيييييم والي بالي بالج ما بتشوفينها ال 
 تخافيين

 فطيم: شسالفتكن انتن وهللا عندكن شي

 الريم: ستري ستري فطيم ما بدنا فضايح ههههههه



 حموده: الريامي صخي ) وفرت المخده الي عدالهاا(

انزييييييين ابوويه تحت يتريااا وهيه  الريم: وعثررررررررررره يال
 حموده شلي شي ويااااااااج يمكن نبات اليوم فبوظبي وباجر نرد

 حموده: لحوووووول انزيييييييين بسير احطليه شي

 وظهرن حموده والريم

الريم) الزم كنت اشووووووووفك يا سااااااااااااااالم وهللا ما كنت ابغي 
 اشوفك ماليه ويه اطالعك (

م توه ياي وكان واقف يسلم ويسوولف مع بو زايد الي يتريا حموده سال
 والريم عسب يسيرون بوظبي

 حموده: اووووه ساااالم هني تصدقييييييين عاده من يومين ما شفته

 الريم: صدددددددق ما سلنم على فطيييم؟

 حموده: الال هو سلم عليهاا الصبح قبل ال يسرح الدوام بس انا راقده

 ين صخي خالص السالم علييييييييييكمالريم: انز

 بو زايد + سالم: وعليييييييكم السالم

 حموده وايهت خوها سالم

 بو زايد: جاااااااان ما ييتن بعد شعنه بطيتن؟

 الريم: ابووووويه ما بطينا فديتك بس الين ما رتبنا وحطينا الزهااااب فالشنط

 سالم: شحااااااااالج الريم؟ ربج بخييييير؟

 نزلت راسهاا: وهللا بخير وسهاله وشحالك انته؟الريم 



 سالم: حالن مدييييم وهللا تسرج الحال وال تضرج

 الريم وحموده ركبن السيارةالريم وحموده ركبن السيارة

سالم) اااااااااه يالريم لييييييييش جذي تعذبينيه اونه بحااااااااول انسااااااج وانا 
لي مضاااا ليت ما حبيتج وال حسيت كل ما شوفج اتذكرج اكثر واتذكر كل ا

جداج بشي ليت جنح الليل يحمل لج اساااااااااي وهللا احبج يالريم كييييييف 
بنساااااااج كيف ) وركب سيارته وحط راسه ع السكان( سالم شفيييييييك 

انته ريااااال وبنيه تلعب بقلبك اااااه بس هب اي بنيه بنيه حبيتهاااااا من كل 
اعرررررف ان هالقدر وان الريم ما بتكون لي انااااا قلبي ليت كنت 

جااااااااااان ما فكرت فيها وال حطيتها فبالي صدق ان اكثر الي يحبون ما 
ياخذون الي يحبونهن بس ليش ليش دوم هذا حظي خالص كل شي ضاااااع 

والريم بتاخذ واحد غيرك وهي مستانسه وانته يالس هني تون الزم اقدر 
اج وال بعد امايه تقول خذ العاااش انا ما بغي اظلمهاا ويايه هذي انساااااااااا

بنت عميه مابغيهاا تتحمل الضيم واليمر مني انااا وادري لو انا خذتهاااا 
الحين ما بسعدها وبظلمها النه فكريه وعقلي وقلبي عند انسااانه ثانيه 

اخليج  غيرهاااا الريم حتى لو انا يمكن ما قدر انساج بس مستحيييييييل
تعرفين اني افكر فيج واال ابغيييييج عسب جي قلت لج شحالج بس انا اصلن 

انسااااان ضعيف جدااااامج وشغل المسجل وحط السي دي مال ميحد ) 
اغنية يوم افكر واستعيد الذكرياتي ( وظهر من البيت ووقف عند شيشة 

قم بترول صااااح تلفونه كان ربيعه بس ما شله ومرة ثانيه صاخ بس ر
 مراااات تقريبن 3غريب وعقب ربع ساعه صاح بعد ونفس هالرقم دق 

سالم: منو هذاااااا بعد هب متفيج انااااا بعدييييييييين بدق حشااا ثالث 
 مراااااات منو هذااا

 



 فبوظبي

 بو زايد وصل الريم وحموده بيت اخوه بو سيف وحدر هو يسلم

 بو زايد: مرحبا السااااااااع بالمعررررس

 بابتسامه : مرحب باااجيسيف 

 بو زايد: هاااا العلوووووم؟

 سيف: وهللا تسرك امرة علوميه

 بو زايد: هيه عيل وين ابوك؟

 سيف: ظاهر شكله سار صوب العزبه

 بوزايد: هيه يحيه عيل البنات يايات يرتبن الزهااب مفتوحه حجرتك؟

 سيف: هيه ها عميه ما تبغي تشوووف قسميه ترااااه عدلته

 : يال بنشوووفهبو زايد

 سيف: ها الريييم يبتو الزهاااااااب

 الريم: هيه يبنااااااااااه علومه المعرررررررس؟

 سيف: وهللا طيبه طاااااب حالج

 الريم: يال نقدر نحدر قسمك عسب نرتب

 سيف: امرررررة حياكن

 ودخلوا قسم سيف

 الريم: هللا طررررررر ذوووق منو ذوووقك السيافي؟



 ذوقيهسيف: هيه وهللا 

 الريم: طررر وطلعت ذوييييييييق

 بو زايد: موفقييييييين هللا يباركلكم يال انا اترخص وسلم على ابووك

 سيف: يال عميه بوصلك ونتن ايييه ال تخربن الحيييييين بيي

الريم: حشااااااااااااااااااا المااااااااس حاط فيهن هالحجيراااااات وليش اتي تبا 
 بخليييك تطالع الزهااب ماشي ما

 سيف: هب عكييفج الحين ياي

 وعقب دقايق يا سيف : هااا عدلتن

 الريم: ما واحالناااا وييين الميث ورويض؟

سيف: هناااااك يالسات فالصاله هزري اممممم انزييييين حمده شعنه 
 صاخه؟؟؟؟؟

 حموده: ال عادي يالسه ارتب هب صاخه

 سيف: انزييين شحالها فاطمه؟

 ير وسهالهحموده: وهللا بخيييي

 سيف: يحيها وهللا

 الريم: سيف شعنه جذي قسمك امررررة مافيه طشه

 سيف: شقايل مافيه طشه؟

 الريم : عنبوووو ال شموع وال ورد مجفف وال شي

سيف: شدرانيه بهالغريضات وشعنه بعد شموع جيييييه نحن بنسوي حفله 



 ترا حاطيين ليتات وابجورات

 ههههالريم + حموده: ههههههههههههههههه

 االريم: افا يا بو هناد ما حيدك جذه اتحراااااك رومانسي

سيف: ماعرف وهللا هاالشياء وساره ما ترووم اتي تعبانه بس ذاك اليوم يت 
 تطالع القسم وسارت ما قالت شي

الريم: اها خالص انا بعدلك افا عليييييييييك شقايل تبااه الوان البحر واال 
 وايد هاديه واال شرات الربيع الوان

 سيف: اممممم سويليه شرات البر جذي بستاااااااانس

الريم + حموده : 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

سيف: صدق بالكن تتضاحكن انتي تقولين بحر انا ما حب البحر سويليه 
 شرات البر

 الريم : هههههههه سيف شرايك نسويلك شي شرات العزبه اخير بعد

 ق يكون اخير بعدسيف: صدددد

الريم: هههههههههههههههههههه وهللا انك سوالف شوووف انا بسير الحين 
 هوم سنتر والي يعيبنيه باخذه اوكيك

 سيف: يال اوكي بسير البس سفرتيه وبيييكن يال زهبن وكي

 الريم: ال شكلك مشغوول بقول حق ابويه

ده شغل يعني بتمن سيف: افاااااااااا علييييييييج يال بوديكن وابوج ظهر عن
الييييين الفليل عندنااا وبعد امررة اباا اطالع انتي شو تقصديييين اتعلم اخذ 



 خبره

 الريم: هههههه انزين بس قول حق ميثه وروضه عشان اين ويانا

سيف: هيه بقولهن بس هذي رويض ماشي اذا راحت هي وميثه بيتياحدن 
 تههناك ...... وسار الحجرة الثانيه عسب يلبس سفر

حموده: فقتتتتتتتتتتتتتج ياربي شفتي بنتم الييييين فليل عندهم ماشي من 
 نخلص دقي حق ابوووووووج تفهمييييييين واال ال

الريم: خيبااااااااااات تخيب عدوج شفييييج استلبستي ما يسوى عليج هالثاني 
 ماحد هو فالبيت شكله ظهر وما بيرد الين فليل ونحن بنسييييييير

  خوفيه يرد قبل ما فيه اشوووفهحموده: وهللا

الريم: شو يعني لو شفتيييه برايه عيل انااا شو تقولين معصب منيه 
 اخرمرررة بس عادي عنديه هب مهم فالحياه

 حموده: ترا عندج هب مهم فالحيااااه بس عنديه مهم وهللا يا ....

 الريم: احم احم ها سيف خلصت

 سيف: هيه يال جان بتسيرن هبابنااا

حوا كلهم هوم سنتر وتمت الريم تتنقى اغراض شموع وورد مجفف و ورا
 غيره وايد اشياااء

 الظهر 1ويوم ردوا البيت تقريبن الساعه 

الريم: اييييييه سيف شو تسوي يالس يال اظهر يعني من غير مطروود 
 بعدييين يوم بنعدل تعال شوف

 ميثه: صدق يال سيف ظهر نبا نفاجئك



ما بظهر اخاف العكس اتفاجأ والقا كل شي  سيف يغلس عليهن : الال
 خرررررررب

الريم: يال ياخي اظهرخلنا نعدل نحن جذي ما بناخذ راحتناا يعني انا ابا اعق 
 الشيله وحتى حموده يال عاده ال تتميييصخ

سيف: هههههههههههه انزيييييييين بظهر بس لو ابغي بتم... لحظه اسمع 
 دن اول شياميه تزااااااقر ع الغدااا يال تغ

 حموده: ماليه خاطر انا بتم هني

الريم: اوهوووو خالص حتى انا ماباا لو انه غداا قوم عميه عجيييييييييييب 
وما يتفوت صدق النه طباخهم يعرف يطبخ عدل هب شرات مالنا ما يعرف 

 طشه

 ميثه: يال يال ماشي انتي وياهاا

 زبكن طشونهسيف: حلفت اال تتغدن يال نشن واال ازقر اميه عسب ته

 الريم: ها حموده شالراي ) تطالع سيف( شوف انا بتغدا لو حموده تغدت؟

 سيف: ال حووووووووول يال حمده عاده

 حموده استحت من سيف ونشت

الريم: كولولوووش اخيرن قامت العروووووووووس اقصد اخت 
 العرووووس

 الريم وحموده يمشن اخر شي وهن نازالت من الدري

  اخافه ثاني موجود؟حموده: الريم وهللا

 الريم: الالال ما ظن هو عليه زااااام وحتى لو ماعليه ما يتغدا وياهم احيده



 حموده: وهللا يا ويييييلج ان يااااا تفهمييييين

 الريم: انا ما يخصنيه انزين

وسارن غرفة الطعام حموده تنفست الصعداء ع قولتهم يوم ما شافت ثاني 
 يالس من بينهم

 لبنات هالصوووب اذا حموده تستحيميثه: يال ا

ام سيف: جييييييييه تستحي تراها رابيه هياهم يال تغدن ماحد يباه العصر 
 هالغدااا

 ويلسن البنات بصوب والرياييل بصوب عاده منو اال سيف وبو سيف

 وتمن يغرفن الغدا ف الصحون

عال الغالي ام سيف: مرحبا الساااااااااااااع بولديه حي هللا ذا الشوووف تعال ت
 جان تبا غدااا

الريم وحموده صدن ورا النهن كانن عاطيات الباب مقفاهن وحموده 
 انصدمت وتمت تطالع الريم

ثاني: فديييييييتج وهللا الغاليه ثرنيه وايد غالي عندج وراح باس راس ابوه 
 وامه

سيف: ياهلل منو قدك يا ثاني كل هالتراحييييييييب لك شعليييييييك هب اناا 
 معرس وطاف ماحد يرحببيهال

ام سيف: خل عنك يوم انا ما رحببك مسود الويه بس ثاني توه ياي فديته 
 ميهوود تعال تعال

ثاني انتبه على الريم وحموده : اممممم ال بعدييييييين بيي اخافهن يستحن 



 بسير اغير وبيي انا

راك ام سيف: جيييييييييه يستحن رابيات هياك وهاذي اال حمده بنت راشد ت
 تعرفها كم العب هياها والريم بنت عمك ما حيدك تستحي منها

 بو سيف: خليه الصبي جان بيسير يغير ثيابه

ام سيف: هب كيفك انته تعال تعال الغالي يلس بحطلك غدااا ادريبك يوعان 
 وهذا بوك الحين مزرها الكرشه

 ثاني: خالص اميه بيلس افا عليييييييج وسار يلس حذال امه

هها اصفر واخضر معصبه من الرييم شوي تغدت بسسس النها حموده وي
مجابله حبيب قلبها ثاني وعاده هي ما تقدر تجابله ) اوووف شسوي 

الحييييييين وهللا احس ما قدر اتغدا وجداميه ثاني احس يداتي يتنافضن وقلبيه 
 يرقص رقييييييييص احسن شي انش (ونشت : الحمدهللا

 ه ما تغديتيام سيف: ويييين وييين حمود

 حموده: ال خالتيه بس شبعت عساها نعمه مديمه

ثاني: شو ما تغديتي اشوفه صحنج شرات ما هوووو واال يوم يلست ما 
 تبيييييين تتغدييييييين خالص تمي انا بنش ) نش ثاااااني (

 حموده ماردت عشان ما تبين ان عشانه نشت وما كملت غداهااا

 يتريااهاا وكانت تغسل ايدهاااا وثاني واقف

ثاني: ويعني شعنه ما كملتي غداج وانا نااااااااش عشانج عسب تاخذييييين 
 راحتج ادري انج استحيتي منيه

حموده: ال وهللا من متى استحي منك عاااااادي وثاني شي انا ما قلتلك نش 



 اوك

 ثاني ابتسم: امممم اوكي تسلميييييييييين ايي منج اكثر يزايه يعني

 ييييييقحموده ال تعليي

ثاني: انزيييييييين متى بتخلصيييييييين عنبووهن اال ايدين عصافير يال 
 بسرعه

 حموده: ال وهللا فدييييييييييت يداتي

 ثاني: انزين فديتهن يال انقفضي

 حموده : انزيييين خلصت يال تغسل

 وهي تبا تخطف ثاني حاط ايده ع الباب يعني ما تروم تخطف

 رمسينيه اصغر عيالجثاني: ال وهللا وشعنه جي ت

 حموده: اوهووووووو مافيه اتياحد وياك يال قوم ابا اخطف

 ثاني: قولي لو سمحت ممكن تخلينيه اخطف

حموده: عيل وهللا ما قلت ) وخطفت من تحت ايده ههههههه ( وصدت وراا 
 وطالعته وهو ابتسم

 ثاني: صدق انج ما تنرامييييييييين معوفج

 ثاني يتغسلالريم عقب خلصت وراحت ولقت 

 ثاني: تبيييين تتغسلييييين؟

 الريم: هيه اكيييييد عيل شو يايه اسوي

ثاني: انزييييييين هدي اعصابج المفروووض انا الي اكون معصب هب 



 انتي

الريم: اممممم الال عادي هب معصبه ونته شعنه معصب ما سويييييت شي 
 اناا

 لعبثاني: هيه صححح ما سويتي شي غير انج لعبتي بقلبيه 

 الريم: ال حوووووووول

ثاني: شفييييييييج انتي سالتي وجاوبتج بس تدرييييييين هللا يوفقج ويا هزاع 
 تدرين احسه لاير وبيحترمج

الريم: تسلم ثااااااااني بس ما بغييك تاخذ فخاطرك اوك يعني خل لي بيناا 
 احترام شرات قبل ونحن خوان صح وال ال؟

حترااااااام وع فكرررة انتي بنت عميه بعدج ثاني: ال بس الزم يكون بينا ا
وال يهمج مااخذ فخاطريه عليييييج امررررة يال شرات ماحبيتج اكيد بحب 

 غيرج

الريم: هيه اوكي بس تاكد يا ثاني وهللا انا اعتبرك شرات خويه واحبك 
 شرات خوانيه وهللا يعطيك ع قد نياتك

 سوالف هههههههثاني: امييييييييين يال تغسلي هب جنه خذتنا ال

 الريم: هيه صددددددق ياويليه من حموده الحيين

 ثاني: لييييييييييش ياويلج؟

الريم توترت: شو انا قلت ياويليه اممم هيه انا قلت ياويليه النها يالسه ترتب 
 فوووق وانا مخلتنها بسير اشوفهاا

 ثاني: ايواااااااااااا صح انتن شعنه يايات وشو ترتبن؟



ييييل العمر يايات نعدل زهااااب فطيم حرمة سيف خوك وبعد الريم: يا طوي
 نعدل قسم اخوك امرة غادي اغبر وال شي فيييييه

 ثاني: اهااا زين زين وراح عن الريم

 والريم راحت عقب فووق

حموده: هظلتي يا مسودة الويه وشعنه بطيتي ال ما بيي ثاني ها 
 الحين من رقبتجاشووووووفه يااااااا وهللا تستاهلييييين ازغدج 

الريم: خيييييييييييييييييييييييييبه كل هذي سواياااااااااااك يا ثاني وهللا ما 
 يسوى عليييييييييج شعنه معصبه اصلن انتي من هظل ودرتي العيشة

حموده: هيه ودرتهاااااااا عيل اتم مجابلتنه هيه انتي عاااااااادي عندج 
 مستحيييييل وهللا اتم مجابلتنه ....

ني: اوووووووووب اوووووووووووب شو مستوي هني الحرب العالميه ثا
 بالها حموده معصبه؟

حموده فجت عيونها وصخت) سمع الرمسه الالال ما سمعها اكيد توه حدر 
ما فهم عن منو نرمس يارب انه ما سمع خيييييييييبه لو سمع وهللا مالي ويه 

يرقد احيد الي يووون من  اجابله اوووف هذا شيايبنه بعد لليييييييييييش ما
 دواماتهم يرقدووون اال هذا حشاااااااا (

 الريم: ال عادي معصبه على اممم هيه النيه بطيييييييييت عليهاااااا

ثاني: ماشاااااااء هللا الجذب ببالش اشوف وهللا حلوات االغرااااااااااض عاده 
س يحظه السيافي بيعرررررررس متى انا بعررررررس هيه يوم بعرر

 الريم تعالي انتي رتبي حجرتيه

 الريم: ههههههههه اوكي وهللا يعينها الي بتااااااااااااخذك



ثاني: ههههههههههههه ياللله بسهاااااااا لي بتاخذنيه حرام ينها تحب ايدها 
 ويه وقفاااا

 الريم: هيه صحححح انزين الحيييييين تقدر تفااااااارج مانعرف نشتغل جي؟

 : ال وهللا ليش ان شااااااااء هللا بعد ما ترومن تجابلنيه؟ ثاني يطالع حموده

 حموده ويها غدا شارة مروووور حست ان سمع رمستهاااا

 الريم: هيه ما نقدر شو نبا ناخذ راحتنا تونا طاردييييين السيافي

 ثاني: ما عنده سالفه يسمع شويراتكن انا بتم ابا اطاااااااااالع

رررة بنعيد مشكله يوم ف البيت حد شباب الريم: اوهووووووو شو كم مر
 الحمدهللا فبيتنا ماحد غير زايد وفديته دوم ظاهر ويا ابويه

ثاني: انتي لو عندج خوان كبار تحمدييييييييييين ربج انا بتم طشونه 
 بسسسس وبظهر

 الريم: شوووووووي وهللا بعدين تظهر

 ثاني: اوكي

 الف يت ميثه يرتبنيلس ثاني ع الشبريه ويطالع الريم وحموده وخ

 حموده كانت صدق متوترة وهي متحفزة اذا ثاني سمع رمستها واال ال

 ثاني: اييييييه حموده هذااا هب معدل اوكي عدليييه اشوفه خرباااااان

 حموده: انزيييييييين شفايدتك انته عدله

 ثاني: انزيييييين اوكي بس كيف انا ترانيه مااااعرف اخاف اخربه زياده

 نزيييييييين بعدله الروحيهحموده: ا



 ثاني: الرييييييم هاذي الشمعه هب حلوة هني شكلها غلط

 الريم: اووووووووف كيفنا ما يخصك انته يا تيلس ساكت يا اظهر

ثاني : هههههههههههههه اوكي بصخ وهللا هالشبريه مريحه باخذ شراتهاااا 
 ) وانسدح(

 تهالريم: علنيه بال هالشيفه نش شو ها بتخرب شبري

ثاني: حشاااا شفييييييج انتي بريح وهللا تعباااااااااان ) وانسدح ويطالع وحده 
 سايره والثانيه يايه (

) لييييييييييش حموده ما تبغي تجابلنيه تستحي واال الال اظن انها تبغضنيه 
ما تنالم من كثر ما غلس عليهااااا شسوي احب اغلس عليهااااااا وااااااااااايد 

تعصب وتضايق وخص ردوودها تعيبنيه حشاا عوفه ويايه  النها بسرعه
بس ويا غيريه عاااااادي ماعرف ليش تنجلب يوم ارمسها واال شي احس 

 وايد تكرهنيه (

حمودة يت عند الكوميدينو ) الطاوله الي حذال الشبريه( بس الطاوله الثانيه 
 هب الي عدال الي راقد فيها ثاني وعقب سارت

 وهاذي الطاوله) ياشر ع الطاوله الي حذاله( مالها رب ثاني: انزيييييييين

 حموده: بعديييييين برتبهاااا

 ثاني: ليييييييييييش يعني النيه انا منسدح حذالهاا؟

حموده توترت اكثر عن ماهي متوتره وسارت صوب الكوميدينو الثانيه الي 
 حذاله عسب تبين انها عادي هب عشانه

 ب : اممممم انزين بالهن يدينج يتنافضن؟ثاني وهو يطالع حموده وهي ترت



 حموده: وال شي ونته ما يخصك اوكي ياخي اظهررررررر فكنااااااااا

 ثاني ابتسم: ولو ماظهررررررت شو بتسويييييين؟

 حموده: كيفك انزييييييييييييين وهللا بااااااااااااارد

 معررررررررق ثاني: انا باااااااارد ال وهللا صكي ايديه حراااااااااااان اال

حموده: شووووو ؟؟؟؟؟؟؟ يخسي وهللا ما عنديه مونه اصك ايدينك خلص 
 الشغل وسارت عنه

 ثاني: هههههههههه حشا هاذي شاله عليه من الخاطر شسويتبهااااا !!!

 حموده: الريييم انتي رتبي الحجرة انا برتب الصاله

 الريم: ليش ما خلصتي ؟

 اقووووول خلي ثاني يظهر جذي ما حموده: باقي شوي انا بكمل عنج واال
 بناخذ راحتناااا ياخي ابا اعق شيلتيه

 الريم: هيه وهللا صدقج ميثه سيري رمسي خووج

 ميثه: هيه امررررة بيسمع منيه سيري انتي رمسيييه

الريم: يال ماحد غيريه وسارت الحجرة ثااني يال نشششش ياخي غلست 
 قلت طشونه وخلصت الطشونه علينا وااااااااااااااايد يال اظهر انته

 ثاني اونه مخلي عمره راقد

الريم: اوهوووووووووو ادري انك هب ررراااااااااااقد يال نششششش 
 مسررررع رقدت

 ثاني ماشي جواب



 الريم: صدددددددق هذااا راقد) ترمس حموده(

 حموده: يخوورط توه كان ناش مسرع رقد

 ميثه: اممممم يمكن النه تعباااااااااان

يم: انزييييين وعيه وايد ماخذ راحته بيخرب الفرااااش ثااااااااااااااني نش الر
 اونه ما يسمع

 ميثه: خلنه يرقد برااااااااايه طاااااااف نحن ما خلصنااا ترتيب هالحجره؟

 حموده: بااااااااقي شوي ما حطييييت العطووور

يله الحجره اونه الريم : امممممم انزييييين خلينا نشتغل فهذاااا وبنظهر وبنخل
 هذا ما يبا يظهر

ورتبن العطووور والمكياج وكل شي وظهرن صوب الحجرة الثانيه 
بيحطوون ثياب فطيم هناك النه ما كفن كلهن فالكبت الي فالحجرة ذيج النه 

 بعد كنادير سيف هناك فضطرن يحطن باقي ثياب فطيم فالحجرة الثانيه

 ) قسم سيف حجرتييين وصاله ومطبخ (

 العصر كلهن صلن وعقب تمن يكملن ترتيبواذن 

روضه: شو بعدكن ما خلصتن يال ملييييييت انا ليت يبتوو سالمي وياكن 
 اوووف مليت من مجابل هالتلفزون

الريم: بااااااقي بس هالكنادير وخالص ميثه خالص فديييييييتج سيري لو 
 تعبتي الحيييين بننزل وهي وعي خوج قبل ال تظهريييييين

ت صوب حجرة سيف ووعت ثاني وامرررة ما نش طبهاااا ميثه سار
 وظهرت ميثه عقب ما عصبت منه هع



 الريم: انا بيلس ع الشبريه تعبت وهللا من الصبح واقفه

 حموده: انزيين يلسي وعطينيه الكنادير انا بعلقهن

 الريم: شي قااااااالج ثاني عسب تعصبييييين جي منه؟

اااااااااخي الريامي هذا باااااارد ما عنده حموده: امممم يعني تم يغلس ياااا
احساااااااااااس ما يحس فشي بس وهللا احبببببببببه احبببببببببببببه الريم قسم 

 باهلل احبه ليتك يا ثااااااني تحسسس باحساسيه وبالي فقلبيه صوبك

الريم صخت النه ثاني كان واقف عند باب الحجره الي يالسين فيها الريم 
عن حموده ما انتبهت النها ترتب الكنادير ف الكبت وعاطتنه وحموده وطب

 مقفاهااا

 الريم فخاطرها تقوووووووول حق حموده بس صخي بس حموده تزيد

 الريم: خالص انزييييييييييين حموده شفيييييييج

حموده: وهللا احبببببببببببببببببببببه ما يحس عطينيه كندورة ثانيه ياكثر ما 
كل االشياء ثاني وثانيه ال حوووووووول يعني غصبن  قووول ثاني حشاااا

 عنيه بطرييييييه

ثاني ابتسم وسوا اشاره حق الريم ال تقوليلها انيه موجود وظهر عنهن 
وحموده ما تعررررررف ان ثاني سمع كل شي من اول ما قاااالت يغلس 

بس الريم ما حبت تحرج حموده النه لو خبرتها ان ثاني سمع امررررة ما 
جابلهم وبتقفط فصخت الريم وما قالتلها لو انه صدق كانت فيها ضحكه بت

 هي تحاول تغير الموضووع وحموده ترد عليه

 

وثاني ظهر من البيت ) الال ما صدددددددددق يعني حموده تحبنيه وانا 



ماحس بمشاعرهااااا وانا اقول شفيهاعليه بس اول مرة ادري ان حد يحب 
اعرف ليش تعصب يوم كنت اتغزل فالريم  يرمس الي يحبه جذي الحييين

قبل الحييين عرفت ليش تتنافض يوم تشوفنيه وسرعه تعصب واحسبها 
متوتره الحين عرفت ليش اليوم نشت يوم ييت ع الغدا الحيييين عرفت كل 
شي النها تحبنيه بس اناااا شو شعوريه صوبهااا مستحيل احبها النيه احب 

يعيبنيه اسلوبهااا ماعرف ماعرف بس شو الريم بس حموده تعيبنيه وايد و
بسوي هي تحبنيه بحااااااول ما رمسها وال شي ال شوو الزم اخلي عمريه 

عادي ليش انا استانست يوم دريت انها تحبنييه مادري بس حسيت بلهفه 
صوبهااا جني اتريا هاللحظه وهالكلمة من زمان يمكن ثاني النك فقدت 

ستانست النهااا طلعت من عند حموده بس هالكلمة من الريم و الحيييين ا
حموده غييير عن الريم اسلوبها حركاتها غير ما بنساااا يوم عطتنيه 

الطرااااااااااااق الين الحين احسبه لو انيه كنت معصب ذاك اليوم بس الحين 
احسه ذكرى حلووووووة جمعتنيه مع حموده حسيتها صدق غير عن البنات 

يده عليه حتى ابويه وسيف سالم الي كنت اسبه  انا عمريه ماحد اتجرأ ومد
وما خلييييت كلمة ما قلتهااا حقه وما مد يده اال حموده وال فكرت بالي 

بيستوي بس الغريبه انيه انااا ما رديته وال سويت شي وال حتى هزبتهااا ما 
نطقت فكلمة لييييييييش لو كانت هالبنيه غير حموده بصخ جي مادري احس 

الحيييييين شو سويتي فيه يا حموده معقووله هالكلمة هزت قلبيه  انيه متلخبط
هز وخلت شرايين قلبيه تتراقص بس صدق الي اعرفه ان حموده غير عن 

كل البنااااات احب اتياحد وياهاااا ههههههههههههه ضحكتنيه يوم قالت توها 
و احس اونه فكل الجمل الزم نطري ثاني اااااااااااه يا حموده وهللا ماعرف ش

صووبج ختيه الال انا ما اقول حق ميثوه واال رويض جذي بس هي احب 
اغلس عليهااا احبها يوم تعصب احبهااا شو هالكلمة ال ثاني انته تحب الريم 
يمكن الني شفت الريم قبل ال اشوف بنيه غيرهااا يعني الريم اول ماطاحت 

ل هيه اباهااا احيد ع الدنياا وكلهم يقولون ثاني تباهاا وهي صغيره انا اقو



يدتيه هللا يرحمهااا تقوول الريم حق ثاني وهي صغييييييره حتى ما كملت 
سنه يمكن عسب جي احبهااا النيه تعودت على حبهااا خالص يا ثاني 

 شفييييييييك الزم تذكر(

 

 وثاني كااااان راد البيت وهو يرمس فالتلفون وسار فوق

 شاااااااكلهن يالسااااات تحت فالصاله اذن الع

 حموده: ميثه انا بسييييير اصلي فحجرتكن

 

 فحجرة ثاني

ثاني: اوكي خالص بخبرك يا نهياااااااااان بس دخييييلك ال تاخذ فكره عنيه 
 خالص انا تغيرت ونته تعرف

 نهيان: ارمس يا ثااااااني بفهمك ان شاااااااااء هللا

 ثاني: اممممممم وهللا ماعرف شقايل اقووولك سواد ويه

 هيان: قوووول بعد كيفن

ثاني: اممم قبل كانت عنديه عالقه بوحده يا نهيان والحييييييين هاذي حااامل 
 منيه وما باقي شي وبتربي

 نهيان مصدوم: شووو يا ثاااااااااني شو الي تقووووووله صدمتينه صدددددق

 ثاني: شفت قلتلك بس وهللا ماعرف شسوي

 ا؟نهيان: وهاذي شقالتلك ما طلبت تعرسبه



 ثاني: ال بخبرك) وتم يخبره سالفة النوير وكيف حياتها كانت (

 نهيان: اهاااا انزين والحييييييين شو بتسوي يعني الولد بتربيه؟

 ثاني: هيه ماقدر اخليه هذا مهما يكون ولديه

نهيان: امممممم الصراحه اقوولك انته غلطت والزم تتحمل غلطتك وحتى 
ص ودرت هالشقق الغبره ليش ما تاخذها يا النوي انته الحين تقول انها خال

 ثاني وتستر عليهااااا

ثاني: شوووووووووو ال مستحيييييييييل يا نهيان لو الموووت هاذي شرفها 
 انهاااااااااان و...

 نهيان: اقطع منو الي هان شرفهاا هب انته وربعك ؟

 ثاني ما رد

ت صلح غلطتك نهيان: شوف يا ثاني انته خبرتينه وانا اقولك دامك غلط
وخذهاا وانته قلت هي مالها ذنب ذنبها بس انها نولدت فمكان غلط عند ام 

جاسيه وابوو مايعرف معنى االبوه ثااااني انت من طيبك المفروض تاخذها 
وخص انها هي ما قالت خذنيه تعرف ثاني لو حد غيرهاا عادي تسير 

لف والحين تشتكي عليك وتاخذك غصب بس شكلها طيبه وما عندها هالسوا
انته تقول خالص ودرت هاالشياء وتعيش الروحها ثاني اسمع خذهااا حرام 
عليييييك تحرم طفل من حضن امه ولو ربيت الولد وين بتوديه منو بيربيه 

لك فكررررر واالم شو شعورهاااا شقايل بتصبر بال ضناهاا وصدقنيه ثاني 
 هذاا قطعه منهااا بتيك دوم عسب تتطالع ولدها النه ما بيهون عليهااااا

ثاني: امممم ماعررررررررف يا نهيان بس شقايل برمس اميه وبقولها 
 خطبوليه وهي اصلن ال عندهاا اهل وال شي



 نهيان: انته لو تبا ما بيغلبك صح واال انا غلطااان

 ثاني: بفكرررررر نهيان وهللا صعب اتخذ هالقرار الحيين

 نهيان: اوكي برقب ردك خبرنيه ها

 ن شاااء هللا وسكر عنهثاني: ا

ثاني انتبه ع الباب الي هب مسكر كان ماليم بس وشاف عباااااااااه وبعدين 
اختفت وسار يطالع وعرف انهااا حمووده الي كانت واقفه وسمعت الرمسه 

 ) عرف حموده النها البسه عباه والريم ال عقت العباه(

ب ما حموده تمت تصييح وهي تصلي هب مصدقه من الي سمعته وعق
صلت انتبهت انه حدواقف ع الباب وكندورة بيضااا شافته وصدت عنه ) 
ثاااااااااني هيه ثاني اااااااااه يا ثااااااااني ليش سويت الي سويته حراااااااام 

عليك كل مرة بيطلع شي كيييييييف انا احبه وهاذي سوايااااااااااااه هللا ياخذه 
 يعله المووووووت(

 ون عللى النااااااااااس وهم يرمسون فالتلفون؟ثاني: هب عيب يتجسس

 حموده ماشي رد

ثاني: حموده ادري انج مضايقه منيه بس ها كان قبل وندمت واااااااااايد ما 
تعرفين ما بقول قد شعر راسيه اال قد شعر راسج حموده االنسااااااان يغلط 

حالل  وانا غلطت بس انتي قوليليه شو اسوي يعني امووووت ليت االنتحار
جان متت من قبل بس حرام ونتي تدرييييييين حموده قولي اي شي ال 

تمييييين جي حموده شوفي انا سويت هالشي من زمااااااان وربيه الشاهد 
تغيرت انتي قولي شو اسوي اعرسبهاااا النه ربيعيه قال خذهاااا بس 

 تبييييين الصدق انا ما اقدر اخذهااا النه هي.......



ح: هيه هيه النه شرفها ضاااااااااااااااااااااع هب جنه انتوا حموده وهي تصي
الي ضيعتوا شرفهاا شو تبوون بعد خالص تسوون سواياكم خالف كل شي 

يطيح فراس البنيه يعلكم الموووت كلكم عسب نرتااااااح اصلن انتوا ما 
ا يهمكم غير وناستكم واال البنيه عادي تلعبووبها تراها لعبه فايدكم قبل كنتو

ونتوا صغار تلعبون بالعاب بس الحيييين البنات وقلوبهن صارن العاااااااااب 
ما تفكرووووون غير فنفسكم ما تفكرووون اال فحياتكم وشو الي يفرحكم هللا 

 يااااااااخذكم ) وتمت تصيح(

ثاني مصدوم: من حقج يا حموده تقولييييين هالرمسه خالص يا حموده انا 
غلطتيه باخذهااا والسمووحه انيه نزلت يمكن قبل غلطت بس بصلح 

دمووعج وال تحاتيييين شي بسسسس حموده اطلبها منج مابا حد يعرف 
 فالسالفه انا بخبرهم خالف بس فوقت مناسب

حموده: منو قاااااال برمس ليش هو شي يشرف عسب اقوووله كيفك انته 
 وياها خذهاا ماعاد يهمنيه وحموده نشت تبا تظهر

اا: بتحدريييييييين وجذه ويهج يودي هالكلنكس وسيري مسحي ثاني يود ايدها
دموووعج حمووده ال تزعلييييين منيه خص انتي وهللا زعلج ما يهووون 

 عليه واااااااااااااااسف هب قصديه

حموده: مابغي منك شي اوكي وكيفي احدر جي واال ال ما يخصك هالشي 
 راجعلي وبطل ايدي ما بغي الوث ايدي

ووو قالوولج صح يا حموده انا غلطت بس ما رضا حد يغلط ثاني عصب: ش
عليه يعني حشمي كالمج انا الحين عاذرنج النج يمكن تقولين رمسه هب 

 من خاطرج ومن قلبج

 حموده اول مرة تشوف ثاني جي معصب ال تعليييييييق



ثاني: وغصبن عنج تشلييييين هالكلينكس يعني بتحدريييين جي يال جداميه 
 وهذووه حمام قوم ميثووه سيري مسحي دمووعج

حموده ما طاعت تتحرك ثاني سحبها من ايدهاااا ووقفها عند الحمام يال 
 سيري بترياااااااج

حموده: شوووووووف انته ما يخصك فيه انزييييييييييين هب يعني 
 احببببببببك خالص وصخت

 ثاني: انزييييييين سيري الحين غسلي ويهج بعديييين االيه رمسه وياج

حموده ساااااااااارت الحمام بسرعه وزاد صياحها اكثر ) انا كييييييف نطقت 
وقلت هالكلمة له شو بيقووول اااااااااااااااااااه وهللا بموووووووت بموووت 

هذا الي ناقصنيه بعد اووووف اوووف ليش قلتها ليش غلطت ونطقتهااا 
غير يارب انه ما وهللا بندم بندم على هالكملة الي طلعت يارب انه فهمها 

سمعنيه يوم نطقتها يارب وهللا بمووت لو درى انيه احبه شو بيكون موقفيه 
انا شو الي يابنيه فوق ليش ما صليييت وياهم تحت يعني كان الزم ايي 

فووووق وال بعد يلست اسمع ثاني وهو يرمس شو هالقافه ليتنيه ما سمعت 
نديه بكل برووود اونه شي وال دريييت عن شي اكرهه اكرهه ال بعد يا ع

هب عيب تتسمعييييين ويا ويهه انا ليش اصيح هو حر فحياته كيفه يسوي 
الي يبغيييييه ال بقول حق حد وال شي طز فييييه وهللا وال بمتحن منه هاذي 

حياته وهو حر فيهاا اصلن انا مستحييييل اكون فجزء من حياته عسب اكون 
ده ريحي عمرررج انتي تعرفييين حياته ليش افكر فيه واحاتيه خالص حمو

ان ثاني مستحيل يكون لج وال يحبج وخص الحييين بيكون عنده ولد وال بعد 
هب بالحالل بالحرااااام ليش يا ثاني سويت جي ليش شو ذنب هلك وامك 
المسكينه الي ربتك طووول عمرك هامل هلك والحين عقب ما عقلت وهللا 

ن بنات الناس هب لعبه حتى لو هداك يستوي هذااا احسن عشان يعررف ا



كانت هالبنيه هب زينه واال ضايعه وصايعه المفروووض يطبهااا واال 
ينصحهااا هب يزيدهااا دمار وضيااااااااااع هذا جزااااااا خطاك يا ثاني 

الحيين البنيه حامل واحسن حل تاخذهااااا وتستر عليهاااا لو هي هب ساتره 
ن زماااان اتحمل صدك وبغضك وبعدنيه عمرهاااا وانا ليه هللا شسوي م

بصبر بسسسس اكيد بنسااااااااك يوم من االياااااااام ااااااااااه يا ثاني ليتك 
كنت بس تحسس انا ادري حتى لو قلت هالكلمة مستحيل يكون سمعها النه 

ردت فعله كانت عاديه وال انصدم وال شي جنه يعرررررررف من قبل بس 
 اهمه عشان جي (هو ما يعرف يمكن الني م

وعقب ربع ساعه حموده ظهرت عقب ما حست ان نفسيتها هدت بس يوم 
ظهرت ما شااافت جدامها ثاني وهي الي كانت تتوقع انه تم النه هو قال 

 بترياااااااج : بعد اخير ما فيه اشوووفه واجابل ويهه هالسباااال

 ونزلت تحت

ونص شو تسوييييين  9الريم: عنبووها هب صالة هاذي الحيييييين الساعه 
 من الصبح فووووق؟

 حموده: مااااااااااشي بس يلست ارمس ربيعتيه تيمون داقه

 الريم: اهااا علومها ؟

 حموده: بخييير تسرج حالهااااا الريم متى بيي ابوووج؟

 الريم: شفييييييييج مستعيله الحين هو فالدرب ياي

 حموده: اها زييييييين سيف شاااف قسمه؟ واال بعده؟

 الريم: ال يا قبل شوي وشافه وقال انه حلووو واااااااااااااااايد وعيبه

 حموده: اها زين زين



 ام سيف: ها بنات ما تبن عشاااااا

 ميثه: شو من العشا اميه؟

ام سيف: معكرونه وبطاطس و فطاير جبن سيرن تعشن يال الحين بيي ابوج 
 الريم

 الريم: هيه يال نسير

 طر وهللاحموده: ماليه خاااااااا

الريم: شووو جداميه الغداااا وبعد ماشي عشااا وهللا يا تتعشييييييين والي 
 خبرج ماحد

وراحن الريم وحموده وميثه وروضه يتعشن ويوم ردن الصاله يسمعن 
 الضحك

 سيف: بنشووووفك ثاني خالف يوم بتعرررررررررس يالس تطنز هااا

 لييييييييكثاني: حشا صدددددددق كل يوم فالعين ما يسوا ع

سيف: وهللا انا اسير ارتب واطالع الخيام ما بقا شي ع العرس وانا اال 
 الحييييين اسير العين من قبل ما سير كل يوم

 الريم: سمعت طااااااااااري العين شسالفه

 سيف:ماشي يا طويلة العمر ثاني يقوليه اونه دوم اربع العين

 ك من العييينالريم: هيه انزيييييييين شو يعني تراها حرمت

ثاني: خالص انا بصخ ماشاااااااااااااء هللا كلكم عليه عاده انتي وحموده ما 
 تصدقن بتاكلنيه



 حموده ال تعلييييييييق

ثاني انتبه ان حموده حتى ما ابتسمت وطول الوقت موخيه راسهاااا : اميه 
 شرااااااااااااايج اعررررررررررررس الحين؟

معقووله الحييييييين بيرمس امه عن هذي حموده امرة صدت صوب ثاني ) 
 البنيه الي حامل منه صدددددددق انه جريء بعد عدالنا كلناااا (

 ام سيف: ويديييييييه شقايل الحين جيييييييه العرس لعبه

 ثاني: عادي اميه العروووس موجوووده

 ام سيف: ومني هاي الي تبا تاخذهااا؟

 تعيليييييييييينثاني: بعديييييين بتعرفينها اميه ال تس

 ام سيف: جييييييييييه نحن نعرفهااا ونعرف اهلهااا؟

 ثاني: بعدييييييين بخبرج

 الريم: ابووويه الييييييين الحين مايا وتلفونه ما يشله غريبه

 ثاني: تبغني اوصلكن؟

 حموده: ال

 الريم: ما يحتاي تسلم ثاني ابويه ياي فالدرب هو قبل شوي قاليه

 اشووفكن تبن تروحن جنه اليلسه ويانا هب عايبتنكنثاني: ع راحتكن بس 

 الريم: افاااااااااا وهللا اليلسه وياكم ما تنمل بس بويه بطاا وايد

 حموده: الريييييييييم شكله ابوج يا اسمع هررررن خاري

 الريم: صددددق عيل هو يال نحن بنسير تامرونا بحايه



 كلهم: سالمتكن

سجيييين مغروووسه والي غرسهااا  وظهرن الريم وحمودة وفيوف حمودة
ثاني وماحد غيره بيطلعهااااا ظهرت حموده من عقب ما اكتشفت سرررر 
من اسراار ثاني ظهرت عقب ما نحرررق قلبهاااا وهي تدري ان مستحيل 
ثاني يحبهااا واال تكون فحياته لو جزء بسيط ظهرت حموده وكل عالمات 

قب ما كشفت سر حياتها الكآبه مرسومه على وييهاا ظهرت حموده ع
وحبهااا حق سالب عقلهاا وقلبهااا ثاني ظهرت حموده وظهرت كل الي 

 فداخلهااا واحساسها صوب ثاني وهي ما تدري

اما ثاني كان طول وقته يفكر فحمووده وشعورهااا جداه ويفكر بالمصيبه 
النوير وبالي حاملتنه ف حشاهااا وشو بتحمل هاالقداااااااااار بعد 

 اااايب و صعاااااااااااايب واال سعااااااده وافرااااااااااااااحمصاااا

 

 

 لو يعلم الشخص وش مع الغيب بيجيله

 كان جنبنا المشاكل من قبل يوقع ضررها

 

 

 فليل فالعين 1الساعه 

 فحجرة سالم

 سالم يلس يرمس ربيعه خالف تذكر الرقم الغريب الي اتصل عليه ودقله



 سالم: الوو السالم عليكم

 ريم: وعلييييييكم السالمه والرحمهال

سالم) هاذا الحس هب غريييييييييب عليه الريم بنت عمتيه اعررررررفه 
بس الال الرقم غريب يمكن وحده شراااااات حسهاااااا واصلن الريم 

 مستحيييييل تتصل عليه شو تبغيني(

 الريم : هال ساااااااالم

اااااااان اناااااا بسسسسس شو سالم) الالالالالال هاذي الريم صح هب غلطااا
تبا شعنه كانت متصله عليه ياويل حالي كل ما بغيييييييت انسااااج تعود لي 

 ذكراااااااج( هال بج زوووووود........... الرييييم؟

 الريم: هيه نعم

 سالم: اهاا شحاااااااااالج الريم ربج اال بخير؟

 الريم: بخيييييير وسهاله ما شكي باس ومن صوبك؟

 الم: حالن مدييييييييييمه ياربي وهللا بخير ال بااااس فالحالس

 الريم: امرنيه سااااالم شي بغيت؟

 سالم: ال بس شفت رقمج ظااااااهر عندي انتي متصله وكم مرررررة؟

الريم: انااا ال هيه صح تذكرت هاذي حموده اتصلت من تلفونيه النه 
 تلفونهاااا ما فيه رصيد

 وم تلفونها مافيه رصيد هي عندج الحيين؟سالم: ايواااا هاذي د

 الريم: ال راقده هي



 سالم: شو كانت تباااااااا؟

 الريم: كانت تبغيييك تيب فستانهااامن عند المصمم

 سالم: هيه ونتي مغيره رقمج؟

 الريم: هيه غيرته

 سالم: يحيج وشعنه هب راقده الين الحيييييين ؟

 الفير خالف ارقد الريم: ال انا مارقد الحييييين اتم الين

سالم: اهاااااا زيييييييين وهللا السمووحه عيل غثيتج متصل الحيييين مادريت 
 انه رقمج

الريم: ال افا عليييييييك مسموح بالحل وانا ترا مارقد الحين يعني ماشي 
 مغثه

 سالم: تسلمييييين الحين اخليج حايه اماره من صوبي؟

 الريم: ابدن غير ال تاحط فخاطرك منيه

سالم: ماعاااااااااش الي يحط فخاطره علييييييييج يا بنت عمتيه وهذاا نصيب 
 وهللا ما كتب بيني وبينج نصيب ويمكن خييييره لي ولج صح واال انا غلطان

 الريم: صححححح

 سالم: امممم امايه تبغيني اخذ بنت عميه عايشه

 الريم: هيه العاش طيبه وحبوووبه وهللا

عدني بشوووف يال الحيييييين عيل ما ببطي سالم: مادري اتشاااور ب
 علييييييج مع السالمه



 الريم: ربيه يحفظك

سالم) ااااه يالريم ليش طلعتي انتي ما كنت اتوقع انج انتي وهللا كل ما احاول 
اتناساج اتذكرج وكل ما حاولت اداوي قلبي تزيد به طعونه وهللا حبج فقلبي 

من االيام بيبرااا بس انا ليييييييييش يبت  ما برااا بعده يالريييييم وال ظن يوم
طاري العاش حق الريم يمكن عسب ابين الها انها عادي فحياتي وحبها ما 

عاد يهمني اصلن انا العاااااااش بنت عميه ما خطرت عبالي وال حتى 
حطيتهااا فالباااااااال بس ماعررررررف ليش يبت طاريها عند الريم عند 

مسببه طعونه بسسسس حتى لو احبج يالريم ما نبض خفوقي وجرح قلبي و
بتتوقف حياتي عندج وعند حبج بحاااااااول انسااااااااج او اتنسااااااج خالص 

بحاول النه هي مخطووبه وبتعرررررس جريييييب وما ظن انه الي 
خاطبنهاااا بيرضاااا حد غيره يفكر فيهاااا وهو ما يستاهل شكله لاير ونعم 

بس حتى لو انا كنت مكانه ما برضاا حد غيري يفكر  لو اني ماعرررررفه
فيهاااا بنساج يالريم وبنسا حبج اقصد جررحج وبنساج وبنساااا كل الماضي 

الي جمعني ويااااااااج وهللا يعين قلبي على فرقااااااااج ويعين حياتي بدون 
وصلج ويعين عيوني بال شوفج ويعيني انااا على نسيانج الريم ماضي وحبها 

ر ماضي وحلم قلت قبل حققته بس طلع كله خيااااااااااال في خياااااااااال صا
وهوايييييييس ووهام بس الحين بنساج وما بيبقا ف قلبي غير ونات 

واهااااااااات بنساااااااااج وعسى تلقين حب اكثر عن الحب الي عطيتج 
 بنسااااج لالبد وبعيييييييش حياتي بالج (

 

 

 

 اده خيال في خيال>>>><<<<ما هقيت ان السع



 <<<<تروي قلوب الحبايب وقلبي مـــاروى>>>>

 

 

 

 ثاني يلس يرمس حمود ربيعه وخبره انه بياخذ النوير 3الفليل الساعه 

حمود: الال تاخذها شتبغيهاا هاذي انته وييييين وهي ويييييين يا ثاني انته 
لى عن وحدده الثريا وهي الثرا الي توطااااه بريولك انته مستوااااااك اع

 شرات هذي المنحطه

ثاني: بسسسسسسس يا حمود ما بغي اسمع اكثر ال تنسا منو السبب 
فخراااااااب البنيه وضيااااااع شرفهااا انته واناااااااااااااااا وغيرك حمووود 
انته اكثر واحد يعرف انهااا كانت اشرف من الشررررف بس انته السبب 

 ب بعدوابوووها هللا ال يوفقه هو السب

حمود: صح كالمك بسسسسس هي كملت وال عليهاااا كانت تروم تسوي اي 
 شي

ثاني: حموود عن هالرمسه انته تعرف انها كانت بنيه مسكينه ماتعرف شي 
 تذكر يا حمود 17عن هالدنيااا ويوم شفتها انته كان عمرهااااا اال 

ك وما بغي حمود: انزين بس هب انك تاخذهاا يا ثاني وهللا انا ابغي مصلحت
 اشوفك ويا هاذي الخايسه

ثاني: بس يا حمود يكفي من الزيف والخداع انته عبالك انا ماعرف انك 
تحبهاااا وفخاطرك بقولك شي ترا هي خبرتنيه انك كنت تبا تاخذهااا عرفي 

 بس هي ما طاااااعت عسب جي بدلت الشقه



 حمود صخ

ييين ساتره عمرهاا ثاني: شووف حمود انا باخذهاا النها صدق تغيرت والح
 وهي ما غلطت كان الغلط من هلهااا وخص ابوهاااا

حمود: ثاااااااني انته مصدقنها هالجذاااااااابه تقص علييييييييك تبا تخرب من 
 بيناا

ثاني: ماعااااااااش الي يخرب من بيناا بس هذا الصدق وهي من قبل قالتليه 
ي عنديه تبقا انتي هب الحين حمود هي خبرتنيه كل شي بسسسس انا عاد

 ربيعيه

 حمود: انته ملززم تاخذهااااااااا؟

ثاني: هيه وما بذنيه ماااااااااي بعد باخذهااا حتى لو بالسر وخالف بقول حق 
 اهليه عادي عسب الياهل بعد

 حمود: اوكي كيفك الحين اخلييييييك

 ثاني: ربيه يحفظك

 

 

 ب وشلهوالفير وثاني راقد صاح تلفونه ثاني نش كان رقم غري

ثاني: حموود شفيييييك شوووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شو مسوي ؟ انزييييييييييين 
الحييييييييين ياي ؟ ابوووك خبرته ؟ شو اخبره انااا ؟ انزين خالص بخطف 

 عليه بقوووله يال مع السالمه

 



 

يوم الخميس عررس سيف كانوا كلهم مرتبشييييين الي ف الصالون والي 
 فالخيام

لم( الريم وحموده وحتى العاش بنت عم حموده تعدلن وين فبيت راشد) بو سا
 عند فطيم الي يالسين يعدلونهااا

 حموده: ها فطييييييم شرايج فيناااا مني احلى وحده ؟

 فطيم: كلكن عراااااااايس طالعااااااااااااات يال عاده بيخطبونكن

 حموده: الالال الريم خالص مخطوبه اال جان انا والعااااااااااش

ريم: ماااااااااااالت بيخطوبنيه مرررررة ثانيه عادي هم ما يدرون انيه ال
 مخطوووبه

 فطيم: وايدييييين فالخيمة؟

 الريم: هيه وهللا وايدييييييييييييييييين

فطيم: خيبه عاده انا امرررة متحفزة هللا يستر اخاااااف اطيح الفستان وايد 
 ثجييييييل

 ويااااااج ما بطيحين ان شاااء هللا الريم: شهالرمسه انا والعاش وحموده

 حموده: بالج العاش صااااخه؟

 العاش: ال وهللا شي عادي

 فطيم: من امبووونها البنيه هاديه هب شراتكن مجلع

 حموده: افا الريييييييم هب جنه سبتناااا



 الريم: جناااااااااا بس يال ماعليه مسموووحه عروووس ما نروم نقولها شي

 ن اوكي ؟فطيم: شوفوا الحي

الريم: ماشااااااااااااااء هللا عليييييييج تف تف عن الحسد هللا يعينه سيف من 
 يشوفج

 العاااااش: امررررررة طالعه قمر اربع طعش

 فطيم : بسير البس الفستان وحده منكن اتي تساعدني؟

 حموده: افا عليييييييييييج انا ختج موجوده يال

 وعقب خلصت فطيم ويا سالم

 د هوودسالم: هوو

 الريم والعاش تغشن النهن متمكيجااااات

 سالم: مرحباااا هاااا حموده غاديه عروووس انتي بعد؟

 حموده: هيه شفت عاده يال خلنا نسير

 سالم: ها فطيم اشوفج تتنافضييييييين هدي اعصابج وريحي؟

 فطيم: وهللا متروعه هللا يستر

له وفيها حرمات ال سالم: ههههههه جيه وين داشه انتي حرب ترا اال صا
 تطالعينهن انتي طبيهن طالعي الي تعرفينهن بس عسب ترتاحيييين

 فطيم: ان شاااااء هللا

 سالم: يال امايه من الصبح تتصل تقول ييب فطيم الحرمات محتشرات

 حموده: يال الريم والعااش



 الريم: الال الحين بيي الدريول ها العاش بتسيرين وياهم واال؟

 ويااااج العاش: ال بييي

 سالم: افاااا جيييييه شعنه بعد ؟

 الريم: هااا يا الدريول يال العااااااااش

وسارت الريم والعاش ووصلوا الخيمه الي صدددددق كانت متروووسه من 
 الحريم ما شي مكان

 شواخي: الريييييييييييييييييييييييييم حوووووووه فقتج انا ازقرج من الصبح

 يييييييت الي يزاقرنيه اووه اوووه طالعه امررة طرالريم: هال وهللا فدييييي

شواخي: شعبالج انتي واال انتي الصراااااحه الرييييييييم احلى وحده طالعه 
 فينا

 الريم: ثانكيوو ثانكيوو

 شواخي: صدددق حلوو عليج اللون االصفر واالخضر

الريم: هيه تدرييييييين هذا كنت بخليه حق عررررس فطامي بس قالوليه 
 ا اكشخ عن الثاني تدرين مستحيل فعرس فطامي اعق العباههذ

 شواخي: هيه اليوم ملجتها صح شو بيسووون حفله؟

الريم: هيه فدييييتها رمستهااا قالت بيسوون حفله صغييييييره واونه 
المعررررررس كان يبا يحدر بسس هي ما طاعت هههههههه اونه بيشوفها 

 عقب اسبووع شعنه مستعيل

 ااا انزيييييييين وهللا وبتعرسسسسسسن كلكنشواخي: صدقه



 الريم: تراج شراتنا ويا هالراااااااااااس علومه صح نهيااااااان ههههههه

 شواخي: جب انزيييييين

 الريم: اليووووم عررررررس حبيب القلب الساااااابق

شواخي: فقتج ياربيه شفيييييج استخفيتي وهللا فديته نهياااااان فعيونيه 
 ن اخير عن سيفالحيييييي

الريم: اااااااووووووووووووووووووووه شهالتطووووووووور خالص 
 نسينا الحب االولي

شواخي: تدريييييين اكتشفت انيه ماحبه وهذا كان بس حب مراهقه يمكن 
النهم كانوا يرمسون نهيان لشواخي عسب جذي حبيته سيف واال هو اصلن 

 حتى ماعرفه وال ارمسه اال شحالك واخباارك

 الريم: وهللا وعقلناااااااااا شي طيب هاذي الي كانت تصييييييييح هههههههه

شواخي: يعلج المررررررض شفييييييج يعني كنت مينوونه اونه عقلناا 
كنت اصيح عادي مافيها شي الني فقدت انسان غالي وهيه اصلن حسيت 

 ساعتهااا ان كرامتيه انهانت من حقيه اصيح

ييييييتج ادري من حقج يال الحين بتدخل فطيم الريم: اسووولف وياج فدي
 اشووف حموده يايه

حموده: اييييييه بسير اقول حق العامله مالت االضاءه و الدي جي ايحط 
 الزفه

 الريم: يال انا بسير انتي سيري عند فطيم عسب الفستان

 ودخلت فطيم وعقب يلست وكان ربشه من الخاطر وبعدين حدر سيف



ااحه وسيف وفطيم ما سافروا مكان النه سيف العرس كانت روعه بصر
عنده زام بس خذ كم يوم اجازة وساروا صوب دبي والشارجه واالمارات 

 الشماليه

 

الريم ))اليوم سرنا بوظبي كالعاده بسسسسس من زمااااااان ما سرت بيت 
قوم فطااااااامي واليوم كان عرسهااا ف فندق الصراحه فطامي ماشااااااااء 

ا صدق صدق كانت حلوة والي يعيبنيه ف فطامي عيونهااا وعقب هللا عليها
ما دخلت فطامي سلمت عليهاا ووايد من ربيعاتها سلمن بعد وعقب حدرر 
سعيد وطبعن الي ويااااااه هزاع واااااه ياويل قلبيه صدق صدق كان طرر 

وهو البس عقاااااااال صح انيه هب اول مرة اشوفه بالعقال النه يوم عرسه 
سبحاااان هللا يوم عرسه والحين بعد بيعرررررس بس بكون  شفته

اناالعروووس ماصدق عقب كل هذااا باخذ دوى قلبيه وبعد حدر وياهم ابو 
سعيد وحمدان ومانع سلموا وظهروا بس واحد ما ظهر وتم وياهم هزاع تم 

يووووول فوق الكوشه ويا اليهاااااال الي مزروا الكوشه وتم يبس عند 
د كان مرتبش وفطامي صدق حسيتها مستانسه وانا كنت يالسه فطامي وسعي

ومتغشيه وهزاع حسيته يدور شي ضااااايع عنه وكل ما ياخذ لفه فالكوشه 
وهوو يووول يدوووور من بييييين الحرمااااات وكانن حذاليه بنتيييين وهللا 
شقولكم شوي وكنت بزغدهن من رقبتهن مسودات الويه يتغزلن فخطيبيه 

صبت وشوي ابا اقول حق هزاع اظهر ياخي من الصاله بس والهن ع
حاولت امسك عمريه وبعديييين اشووووف هزاع خوويه الي بعد كان 

يووول وياهم فوووق ياي صوبيه وانا رفعت الغشوة وماسك فايده ورده 
حمراااااا وعطانيه اياهاااا سالته من عند منو واشر على غناة روحيه الي 

ت عينيه ع المكان الي اشر عليه هزاع خوويه كان فووق الكوشه رفع
وشفت احلى ابتساااامه وانا يوم شفته طالعنيه امرررة رديت الغشوه على 



ويهيه بس تميت اضحك يسوي اي شي وهللا هالرياااااااال بيذبحنيه حبه يعني 
يوم ما شافنيه وما لقانيه طرش خويه هزاع عسب يعرف وييييييين انااااا 

حبه وعقب هزاع ظهرر والصراحه مادري حسيت من ظهر تلومونيه بعد ف
استوااا المكان هب حلوووو وملل يعني كانت تسلينيه ابتسامته وشوفته بس 

عقبه ماشي بس اهم شي شفت ابتسامة فطامي هللا يوفقهاااا ياربي باجر 
 بيسيرون ماليزيااااا (

 

 

 (((((((( ال تلوموني في حبه من زمان القلب مولع به)))))))

 ((((((((اعشقه واهواه من قلبي ولو يعذبني راضي به))))))

اشهر تقريبن مرن وهزاع ميت وله وشوووق على الريم بس  3وعقب 
ماكان اي وصل بينه وبينهاااا يعني يوم ايي العين وفبيتهم طبعن مستحيل 
يشوف الريم وحتى يوم قوم الريم يسيرون بوظبي خالص الريم ما تسير 

ي ماحد وحتى يوم كانت حد وهزاع خاطب الريم كانت ما بيتهم النه فطام
تسير بيتهم تتجنب شوفته وهي طبعن الروحهااا بتمووت على شوفته وماحد 

غيره ماخذ وشاغل بالهاا بس هي قررت ما تشوفه وال يشوفها الين 
العررررس حتى الملجه الي بيسوونها ما بتشوفه اما حموده عاشت حياتها 

اني وحبها له كان يخرب حياتها وتلعن عمرها النها عادي لو ان سالفة ث
سمعت الي ما كانت تبغي تسمعه ومن يوم كانت فبيتهم ماشااافته لو انهاا 
سارت مرة بوظبي عند فطيم بس ما كان موجود ساعتهااا وهم ما بطواا 

امره يظهرون عنهم ومن عقب هالمرة ماسارت بيتهم خافت انهاا تشوفه هي 
مها ما شافته النها ما تقدر تحط عينها فعينه عقب الي حمدت ربها ان يو

استوا اخر مرة وهي الحين فبالها ان ثاني عرررس وما خبر هله النه قال 



بيعرس عسب الياهل النه يوم سمعته ما كان الها اال شهرين وبتربي و 
كانت فطيم دوم تي عندهم العين وع طاري فطيم هي حامل الحين وسيف 

وبيطير من الفررح وحتى مخطط انه اسمه هناد ع يده مستانس اال ميت 
واذا بنيه اريام ) هللا يوفقهم ( وسالم بعد عاااش حياته وحاول ينسا الريم 
اقصد يتناساها النه صدق بعده يحبهاا وما نسااا كل شي فيهااا بس حاول 

يساير الحال والواقع والقدر الي هللا كتبه وامه دووم خذ العاش وخذ العاش 
بعده هو ما يبا يعرررس الحين قالهاا بفكر فيهاا وهي تقوله لو تباها  بس

خلنيه اخبر هلها عسب نحيرهاا لك بس الم يقول حق امه انا مابي اعلق بنت 
عميه ويمكن ماخذهااا بفكر فيها واذا هللا كتب بيني وبينها نصيب تراه 

ان الريم مكتوووب النه سالم ما يبغي يظلم عايشة بنت عمه النه يعررف 
ساكنه وراسخه فقلبه وما يقدر ينساهاا وخااف انه يهمل العاش ويتم فكره 
وباله بالريم لو انه الحين ما يفكر فيها وايد بس يوم يشوفهااا يرد احساسه 
القوي صوبهاا وحبه الي عمره ماخانه اال كان يرويه من دمه عشان يكبر 

يرويه جان من زمان ويزيد بس هذا غصب عنه لو بيده يجتل هالحب وما 
جتله وتخلص من هالعذاااب ) وهللا غامضنيه هاللاير <.>( ))) 

مالحظه:والعاش خطبوها كم واحد بس ما وافقت عليهم ((( وشواخي هللا 
يوفقها مع نهيان عرسهم بيكون بعد فالصيف بس شهر سبعه وشواخي 

ل حاولت تبري جرح اقصد حب سيف الي خلقووه االهل النه صدق لو االه
ما يرمسون ويخلون الحال شرات ماهو طبيعي كان الكل بيكون مرتاح 

يعني لو ما شي هالعادات والتقاليد جان ماحد شاف العذاب يعني بنت عم 
حق ولد العم واال ولد الخال اصلن هب حلو االثنين ياخذون بعض ويمكن ما 

يبغون بعض بس النه رمسة اهل وغصب واذا ما خذها تنقطع عالقتهم 
هم ان شواخي الحين مرتاحه لو انهااااا ماشافت نهيان من عقب الموقف الم

الي استوااا وال رمسته يا غير تسمع حسه يوم ترمس موزه اخته وطبعن 
موزة ما تقصر تفضح اخوها وتخبر شواخي كل شي شو يقول عنهاا واال 



شو سواااا ) بنات ما ينالمن لوووولز ^^(<< الي يقول انا هب بنيه 
 هع شراتهن

ونهيان الحين مستانس ان لقااا انسانه قدرت تنسيه حبه لبنت عمه هللا 
يرحمهاا لو ان حبهااا بعده ما مات بس شواخي قدرت انها تنسيه هالحب 
النه شواخي واقع يعيشه هب خيال واوهااام واال ذكرياات والحين نهيان 

ه زادت عالقته فثاني صدق استووو اكثر من خوان ثاني اي شي يضايق
يخبر نهيان وونهيان نفس الشي ) هللا ال يفرقهم( وفطامي مرتاااحه وايد ويا 
سعيد وتحبه شرات ما يحبها وززوووود لو ان مرة كانت يتستوي من بينهم 

مشكله وكانت بتوصل للطالق والسبب عايشة بنت عمه الي تموت فسعيد 
اذي تبا بس هللا ستر سعيد تم يفهم فطامي ان ما كان بينهم شي وانها ه

مشاكل وطبعن اول شي فطامي ماصدقت بس خالف كلهم تموا يرمسونها 
 ويخبرونهاااا واقتنعت والحين واثقه فيه وهو بعد ) عساها حالن مديمة ^^(

 

 

 فبوظبي

 فبيت بو سيف عقب الغدااا

 كلهم يالسييين فالصاله ويسولفون

 ام سيف: هااا فطيم شحال الي فبطنج؟

 فطيم: وهللا بخير عمتيه

 سيف: هزبيها اميه تراهااا ما تاكل

 فطيم: حرام عليك جان ما اكل وانا طوووول الوقت اكل



ام سيف: خلي عنج اشووفج ضعفانه احيد الحريم من يحملن يمتنن يغدن 
 شرات الدرام بس انتي اال تضعفين شكلها اال فيج بنيه

 سيف: الالال ولد ان شااء هللا طالع على ابووه

 اااا شو تسووون؟ثاني توه حادر : ه

 بو سيف: النااااااس تسلم من تحدر

 ثاني: السموووحه يا بو سيف السالم عليكم

 كلهم: وعليييكم السالم

 ثاني: شو مسويييييين ؟

 كلهم: بخييييير ونعمه

 ام سيف: هااا ولديه ثاااني انته بعد ما بتخلينيه اشووف عيالك

 بلج الحفيد االول خلج منيهثاني: افاا وبو هناد هب مكفنج ترا الحيييين بيي

ام سيف: انزيييين شو يعني ابغي اشووف عيالك وعياله انته احيد ذااااك 
 اليوم ترمس عن بنيه مني هي فبالك خبرنيه الحين بسير اخطبها من امهااا

 ثاني: بعدهااااا اميه فبالج هالسالفه خالص انسي انسي

 ني هي البنيهام سيف: جيييييييييه انساها هالسالفه الال قول م

 ثاني: خالص اميه ماحد فباليه كنت اسوي سوالف وياج بس

 ام سيف: انزييييييين عيل انا بدور لك حرمه سنعه

 ثاني: امممم يعني انتي معزمه ع العررررررس ما شووف له لزمه؟

 ام سيف: اال اشوووف له لزمه الحين انته لاير وما شي قاصرنك



 اط فباليه بنتثاني: ممممممممم انزيييين اناا ح

 ام سيف: مني هي؟

 ثاني: حمده بنت راشد اخت فطيم!!

ام سيف: وااااااااااايه فديت هالطاري من شراتهن بنات راشد مسنعات من 
 راسهن لين ماطاهن يكفي انه زينة البنات عندنا وبعد لو يت ختهااا يحظنااا

 ثاني: خالص انتي رمسيهم وعطينيه خبر ؟

 اااء هللا يا غناتيهام سيف: ان شاااااااااا

 ثاني: يال انا بسير اريح فوووق تعبااااان

 ام سيف: سير فديتك سير وط راسك

ثاني وهو يمشي فالدري ويحس خطواته ثجيله ما يعررف هل هو فرح واال 
خووف من ردة فعل حموده هو صح طول عمره كان يحب الريم او انه 

بس كان يستغرب من  واهم بحب الريم ) رمسة اهل لي ال تودي وال تيب(
اسلوبه ويا حموده وليش جي يعاملهاا ودوم يتياحد وياهاا شمعنى هي 

بالذاااات الحين فهم انه يحبها لكن حبه لهااا غير غير حب عناااااااد وقهرر 
وكل واحد فيهم يحب يقهر ويعصب بالثاني هو طول هالفتره كان يحلل 

ووله صوبهاا بس  مشاعره صوب حموده وشو الي يحسه وكان يحس بشوق
ما بيده شي وهو وده بس يشوفها هب عشان يعصببها الول مرة يبا 
يشوووفها واال حتى يرمسهاا بس عسب يقولها ن مشاعره صوبها 

وباحساسه اليديد جداهاا ما كان يعرف وال عمره يتوقع انه يحب حموده الي 
من قرار  وهم صغار يضاربون على اتفه االشياااااااء وحتى كلهم استغربووا

ثاني سيف اخوه وميثه وروضه وحتى فطيم النها دوم تسمع حموده تسبه 
جدامهم ما كانوا يتوقعون ان حموده بتخطر عبال ثاني كان كل الي فبالهم 



ان هاالثنين شرات الحطب والضو ما يتالقوون ولو تالقواا ولعت من بينهم 
د يحب وطلعن الدخاخين صدق هالحب غريب وخص حب العناد وكل واح

يغايض الثاني ويقهره عسب يكسر خشمه هي من صوب تقول هذا خقاق 
وزام خشمه وهي من صوب تقول هذااا باااااارد وما عنده مشاعر انا اشوف 

االثنين كانوا يبادلون الحب لكن بطريقتهم ويحاولون يعبروون بضرابتهم 
شي  ورمستهم وغياضهم كان صدق ثاني مستانس ومتشقق النه الحمدهللا كل
انفتح فويهه جنااا بدا حيااااااه يديده يوزنها بعقل وبتفكير وبدون طياشه 

وغلط ماله داعي وال له لزمه وانسدح ع شبريته ولوا ع المخده وهو يفكر 
بلحظاته ويا حموده الي كلها غياااااض وضرابه يعني مستحيل ما يشوفون 

ف انهاا تحبه بعض وما يتياحدون وكان بس يتريا رد حموده وخص انه يعر
 ومشاعرها حاولت تخفيهاا وايد بس اخر شي عرف وفضحت عمرهااا

بسسسسسسس الي انصدم منه عقب اياااااااام ان حمووده رفضته وانتهى 
حلمه والي بنااااااه هااليام وهو يفكر شو بيسوي وفخاطره يقولهااا انه كان 

ما تشووف  غلطااااااان وما كان يشوووووووف زين وان عينه كانت مظلمه
اال خيال الريم جدامهااا كان وده يرمسهاا ويخبرهاا بشي بشي يمكن تخلي 
حموده تفكر مرة ثانيه وصدددددددق انه دق تلفون بيت راشد) بو سالم ( 

وعنده امل ان حموده تشله بس خاااااب ظنه وشلته اختهاااا وخالف اتصل 
روحها كانت مصدومه على بيت عمه وكان امله الوحيد واالخير الريم الي ال

من قرار حموده الي تمووت وتعشق شي اسمه ثاااااااااااني ويوم اتصل شلته 
 سالمه وزقرت الريم ) وعقب السالم(

 ثاني: الريييييييم طالبنج قولي تم؟

 الريم: قووول يا ثاااااااااني الي عندك؟

 ثاني: امممم تبييييين الصدق ابغي ارمس حموده رفجى الريم فخاطريه بس



 كم كلمة اقولهاا يمكن ترد تفكر

الريم: تبا الصدق يا ثاني انا وايد رمستها بس هي تقوول انا الي اسويه صح 
ونتوا ما تعرفون شي ما عرف شبالهاااا وهي تحبك ونته سمعتهاااا بس 

 ماعرف شعنه رفضتك شو السبب هي قالت تخبرووه بيقولكم ؟

 ارمسها هيظ ثاني: امممم انزيييييين عطينيه رقمها ابغي

 الريم: ال سووري ماقدر واصلن مالك حق ترمسهاااااا

ثاني: ورفجت هلج وناسج والي تحبينهم تخلينيه ارمسها الريم صدق صدق 
 ابغي ارمسها فموضووع مهم وااااااااااااايد

الريم: امممممم اوكي شوووف انا يوم بسير بيتهم واال يوم هي بتي بيتنا 
قبه بخلييييك ترمسها بدون ما تدري هي انك انته وطبعن اكيد باجر او الي ع

 اوك

ثاني: تسلمييييييييييين يا بنت العم خالص اوكي انا برقب اتصالج على احر 
 من الجمر وحفظي رقميه اوكي

 الريم: اوكي شي ثاااااااااااااني؟

 ثاني: هههههههههههه ال اول ال خالص مشكووورة مع السالمه

 افظ............الريم: هههههه عليك الرب ح

اليوم الثاني طبعن الريم كالعاده هي وحموده سارن الجامعه ويا بعض 
 وخالف يوم ردن العصر

الريم: وهللا اليوم تيييييين عندنااااا من زمااااااااان ما ييتي بيتنا انا الي دوم 
 معسكره فبيتكم



 حموده: اممممممممم

 يسير بيت حموده الريم: بعد تفكرييييين سلماااان سير بيتنااا ال

 حموده: ماشاااااااااء هللا تتقرريييين كيفج بال شوري

 الريم: يس يس انا حلفت ما بصووم ثالث اياااااام

 سلمان: الحين وين يسير بيت هموده ؟

الريم: ما تفهم انته قلتلك بيتناااااااااااااا من وييييين تسمع هب منك من 
 االغنيه الي حاطنهااااا

في غنيه تمام ) اغنية ميحد الدنيا حلوة بشوف عيونك سلمان: هيه هذا 
 الحلوة هع( انا الزم يوم سير الهند يشيل هذا شريط واجد هيلو

 الريم: فقتك شله انزييييييين بس حق منو هااا قول قوول؟

 سلمان: هههه هذا حق هرمه مال انااااا

 حموده: هههههههههههه وهللا وطلع سلمانووه هب هين

 صدعناا دوم يحط هاالغنيه سلمان غيرهااااااااا جديمهالريم: وهللا 

 سلمان: الهين في كالس

 حموده: ما يحتااااااااااااي وصلناااااااا

 وهن داخالت

 بو زايد: مرحبا مرحبااااااااااا وصلت شيخة الحريم

الريم: اووووب اوووووب كل هالترحيب اليه اناااا ومنو الي يرحب ابووويه 
 وراحت وايهت ابووهااافديتتتتتتتك وهللا 



 ام زايد: هاا حموده فديتج شحالج؟

 حموده: وهللا بخير عمتيهـ ومن صووبج؟

 ام زايد: ما نشكي باااس زين يوم ييتي صوبنا من زمان ما لفيتينااا

 الريم: ياهلل بالغصب يبتهاا بعد ما تبغي تي

 بو زايد: افاااااااااا شعنه ترا هذا بيتج ؟

 وهللاحموده : ال ما تفيقت 

الريم: يال حموده خلينا نسير فوق نعق ثيابنا وناخذ شااااور وهللا حررررر 
 هالجامعه فارقتهااااياربيه

 حموده: اوكي

عقب ما تسبحن طبعن الريم عطت حموده كندورة عسب تلبسهاا وحدرن 
تحت تمن يسولفن وعقب اذن المغرب سارن فوق يصلن الريم اتصلت على 

 ثاني شرات ما قالت له

 لريم: اوكي وييييييييت .............. حموده تعالي رمسي سلوما

 حموده: سلووم فديييييييييتها ياربي من متى ما رمستهاااااااااا

 الريم عطتهاااا التلفون

 حموده: الوووووووووووو مرحبااااااااااااا بالقااااااااااااااااطعه

 ثاني ضحك: مرحب بااااااااااااااجي

حس ثاني وعقت السماعه: يالخااااااااااااااااايسه  حموده صخت من سمعت
 سلوووووووووم هااااااا



 الريم: انزيييييييييييين حموده فديت خشمج رمسيييييه يباج فموضوووع مهم

 حموده: وهللا مااااااا رمسهـ

 الريم: عشاااااااان خاطريه حموده فديتج

يقربلي حتى لو حموده: شو الي بيني وبينه عسب ارمسه الرييييييم هو ما 
 يقربلي مستحيل ارمس واحد شووو وين عايشييييييين

الريم: فدييييييتج حموده ال ترمسينه هو ما يباج ترمسيييييين امررررررة 
 بس يبغيج تسمعينه يال حموده فديت خشمج

 حموده: الريييييييم ما قدر ماقدر

 ومهمه الريم: خالص اوكي ع راحتج لو ان السالفه شكلهااا خطييييييييره

 حموده: انا ما يخصني فيه وال بغي اعرف سوالفه

الريم شلت التلفون: الوو ثاااااااني ما تبغي ترمسك سوووري امرة هب 
 طايعه تسمعك شوووو؟ اوكي بحطه سبيكر

ثاني: شوووووفي حموده ان ما خليتينه ارمسج الحييييين بيي صوووبكم 
 العيييييييين وانا قد كلمتيه تفهميييين

 ال تعليق حموده

ثاني: شووووو اوك خالص الحين بيي بس الدرب غصبن عنج بشووفج 
 وبرمسج النج ما تعرفين طشه

 الريم: سمعينيه حموده بس سمعيه وال ترمسينه

 حموده: امممممم خالص اوكي



 وشلت التلفون : يال اسمعك

الريم: يال انا بضهر شوي بخليج ع راحتج شكلها سالفه مهمه ماعرفهااا< 
 وظهرت

 ثاني: زيييييين بعد مافيه اضرررب خط لو انه كل شي عشانج يهون

 حموده : ارمس اسمعك بال رمسه زايده

ثاني : ههههههه اوك شوفي حموده انتي تعرفيييييييين سالفه النوير الي 
كانت اليه عالقه وياهااا حموووده انتي عبالج خذتهااا صح عسب جي ما 

 وافقتي

 يك سوا الي تبغيه ما تهمنيهحموده: ال عادي ما يخصني ف

 ثاني: انزييييين حموده بخبرج النوير توفت عطتج عمرهاا هي والي فبطنها

 حموده مصدومه

ثاني: حموده وهللا صح اني كنت احس هالشي صعب وكيف بحله بس صدق 
صدق زعلت عليهااا وهللا مهما كان هذا الي فبطنها من دميه تعرفيييين كيف 

اعتقد انه خويي الروح بالروح هو الي دعمهاااااااا توفت ربيعيه الي كنت 
والحين هو فالسجن وعساااااه ما ظهر بخبرج شو استوااا كنت انا فنفس 

اليوم الي سمعتي فيه السالفه رمست حمود ربيعيه وقلتله باخذ النوير وهو 
هزري يحبهااا بس ما يقدر ياخذها النها هب من مستواهم وابووه مستحيل 

اااا وهو سبب كل شي هو سبب ضياع البنيه فقبل هو كان يباها يوافق عليها
عرفي بس ما وافقت مادري ليش يباها عرفي مع انه خذ الي يباه منهااا بس 
دريت انه يحبها ويوم خبرته اني باخذهااا فنفس اليوم دقلهاا وهو كان واقف 

تشفى تحت العماره الي ساكنه فيهاااا وقالهااا حدري تحت ثاني مرقد فالمس
وقاليه اييبج عنده وهي صدقته المسكينه النها صدق كانت تحبنيه ويوم 



حدرت دعمهاا بسيارته وشرد لكن لحسن الحظ واحد شافه وشاف رقم 
السياره وخص ان الرقم ثالثي واحمر وشلووه الشرطه والنوير ساعتهاا 

يه توفت امرة والي فبطنهاا بعد وهو هللا ياخذه مسجوون وال بعد اونه داقل
تعال عنديه وخبر ابووويه عسب ايي ويتوسط ليه يتحرااا حياة الناس 

وعمرهم فيها واسطه واال يحسب ان الحياه تنشرا بفلوووس ما يدري ان 
 الروح اغلى شي

حموده صدق اتاثرت برمسة ثاني بس كالعاده ما تبا تبين : هللا يرحمهااااا 
 بس شو المطلوب مني؟

ه انج ما وافقتي عليه عسبت هالسالفه حمووده انا ثاني: اممممم انا كان عبالي
لو النوير ما توفت وال الي فبطنها مستحيل اخطبج او اخطب حد غيرج 

 الني هب لهدرجه نذل واال حقير

 حموده: ال هب عشان هالشي انا ما بغيك ما دانيك غصب ياخي

 ثاني : جذااااااااااااااااااااااابه

شو عبالك الكل يموت فاالرض الي تمشي  حموده: شو جذااااااااااابه انته
 عليهاااا

ثاني : ال هب الكل يكفي ان حمدة بنت راشد تحبنيه وتحب االرض الي 
 امشي عليهاا وهذا الي اهم شي عنديه واال شرااااااايج؟

 حموده ال تعليييييق

ثاني: ليييييييييش ساكته شوفي حموده تبين الصدق انا طول هالوقت من يوم 
ر افكر فيج وما خزتي عن باليه بس ماكنت اعرررررررف شو توفت النوي

شعوريه صوبج بس يوم اشوفج احب انرفزج واضايقج مادري انتي الوحيده 
من كل الي اعرفهن احبهاا يوم تعصب وترد عليه انتي الوحيده كنتي تردين 



عليه برد قوي وصدق احسه جاسي بعض االحيان اما الباقيات يوم اقولهن 
 اسفن ويعتذرن وهذا الصددقشي يتمن يت

 حموده: ماشااااااااااء هللا واثق بعمرك

 ثاني : اكيييييييد واثق شعبالج عيل

 حموده: خلصت الحين الموضووع؟

ثاني: ابا ردج قبل حموده انا سمعتج مرة تقولين حق الريم انج تحبينيه يوم 
ج كنتي فبيتنااا يعني ما ترومين تخفين احساسج صوبيه كل شي يبين ان

 تموتين فيه

حموده: شوووو انته قلت سمعتني من قبل بس الحييييييين اكرهك اكرهك 
 يااااااااااخي ما تفهم

ثاني: هههههه ياخي وهللا اسلوبج يعيبنيه شفييييييييج تبين تعذبينيه انتي 
بقولج معلومه الي يكرررررره حد ترااااه بعده يحبه واال ماتعرفين 

نسان الي كان يحبه شي مهم خالص عرفي ان هالمعلومه والي ما يعتبر اال
 نسااااه وما يحبه

 حموده: ايوااااااا انزين ونته هب مهم عنديه خالص ماحبك

ثاني: تبييييييين اثبت لج انج تحبيينيه عدج الحييييييييين بيي عندكم؟ 
 شرااااااااااايج؟ برويج شقايل ما تحبينيه؟

اقول احبك غصب وانته هب حموده: ال وهللا يعني شو بتسوي بتغصبنيه 
 مهم فحياتي

 ثاني: يكفي بس تطالعينيه بشووف كييييف شكلج يوم بتطالعينيه

 حموده: اوووووووووف ما تفهم انته بسكررررررر



 ثاني: انزييييييييين بتوافقيييييييين عليه الحين واال؟

حموده: ال وشو الي تغير اصلن عشان سالفة النوير برايك وال حفلت شو 
 وال شو ما تسوي قلتلك هب مهم فحياتيتسوي 

 ثاني: صح صدقتج عيل ليييييييش ما تييييين بيتنااااااا ؟

 حموده: النه فطيم هي تينااااا

ثاني: جذااااااااااااابه فطيم يوم سالناها ليش هم ما يووون تقوول هم عادي 
 بس حموده ما طييييع

 حموده ال تعليييييييق

 اااا يعني؟ثاني: هاااا ليش ما تين بيتن

 حموده : بس مابا ايي

ثاني: ال حوووووووووول اناا ليش يعيبنيه اسلووبج واصلن انتي ما عندج 
اسلوووب بس بقوولج شي ما بتم ارمسج وانتي ما تبغين بخطبج مررة ثانيه 
اوكي واذااا بعد رديتينيه عرفي يا حموده مستحييييل تشوفينيه واال اشووفج 

ن شي تنسينيه النه نفسي عزيزة ويكفي وحتى لو شفتتتج خالص احس
 مهاااااااااااانه اوكي

 حموده : شو هذا تهديد اونه؟

ثاني: اذا تعتبرييييين الي يخااف على احساسه وحبه تهديد اوكي اعتبريه 
 تهديد

 حموده: اممممم

ثاني: ال تقوليييين شي ما يحتاي بس ابغي ردج وهب الحين اوكي وبعد 



عجبينيه واسلوبج بعد وادري انج تحبينيه وال اقووولج الصراحه انتي ت
تعتبرينه غرووور بس اعرف النه كل شي يبين تحبينيه بس انتي 

تكابريييييييين بس حموده الحب ما فيه كبر واال غروووور الي يحب الزم 
يضحي وال يكابر بحبه النه هو بيكون خسرااااااااااان والسمووحه منج 

زم كنت ارمسج واوضح موقفيه ومع ادري يمكن ما عيبج ارمسج بس ال
 السالمه

 حموده: ثااااااااااااني

 ثاني: عيوووونه؟

 حموده استحت: اقول خالص وال شي

 ثاني: خالص ع راحتج ف داعة الرحمن

حموده سكرت التلفون) ااااااه وهللا احبك احبك معقوووله ثااااااااني يفكر فيه 
كنت ارمس ثااااااااني طووول هالوقت الال ماصدق انا كنت احلم انا 

 شريااااااااان قلبي والدم الي اعيش منه (

 الريم: هاااااااااااااااااااااااااااااااا شو استواااااااااااااااااااااا ويا حبيب البك؟

 حموده: ال تخبرييييييييين يالرييييييييييييم

 الريم: شوووووووووووووو؟

 ج احبهحموده: تدريييييين ان ثاني سمعني مرررة اقول

الريم ابتسمت: هيه ادري النيه شفته وانا اغير الموضووع ونتي تزيدين وانا 
 ما حبيت اقولج عسب ما تحسين باحراج

 حموده: صددددددق خيبه عشان جي يقووول تحبيني وهللا قفطت



 الريم: انزييييين شو استوااا بعد؟

هي كل شي حموده: اممم قال بيخطبنيه مرة ثانيه واذا ما وافقت خالص بينت
 وال بشووفه

 الريم: انزييييين ونتي شو رديتي؟

 حموده: ما رديت عليه ماعرف شقووووووووول

 الريم: حموده انتي تحبينه بعدج شو بتوافقييييين واال ال؟

 حموده: ماعرف

 الريم: حمووووووووده شو ما تعرفييييين انتي تحبينه وهو شكله بعد يحبج

 ه وال شيحموده: تصدقييييين ما قال يحبني

 الريم: يكفي ان يبغيييييج يا حموده وهذا يبين انه يحبج

 حموده: هو قال بس انا معحب فيج وفاسلوبج

الريم: انزييييييييين وهذا اهم شي حموده فكري زيييين وتراه صدق صدق 
ثاني تغير وايد ونتي تشوفين يعني الحين مستحيل يذل عمررررره شرااات 

 ير هب جنه ثاني الي قبلقبل وهللا يا حموده صدق تغ

 حموده: ادري كنت اسمعه وهب مصدقه انه ثاني الي يرمسني

الريم: حموووده فكري وانتي تحبينه من زماااااااان يعني ال تكابرين وهللا 
 تراه بتخسرين

 حموده: شرات رمسته تدرين الريم نا صدق احبه وخالص بوافق عليه

 الريم: بس فكري زييييين



 

 

 

 

 

 فبوظبي

 البحرعند 

 سعيد : هااااااا شووو باجر بتملج؟

 هزاع: آآآآآآآآآآآآآآه وهللا اخيرن حشاااااااااا صبرررررت وايد كم شهر اخير

 سعيد: بيسوون حفله صح الن فطامي قالت ليه

هزاع: هيه بس حق البناااااااااات بيسوووون وانا غصب بحدررررر هب ع 
 كفيهم

 يوم كنت بحدر ما خلتنيه سعيد: صدق وبتخليك حرمتك احيد فطامي

هزاع: ياخي انته غير وانا غير انا يوم ابا الشي بسوييييييييه ماعليه من حد 
 لو احدر اال جذاااا

سعيد: ههههههههههههههه ال وهللا احلف انته بتعفد من بين الحرمات شو 
 وين تبااا

 هزاع: وهللا بطرش حد يقولهن انا بحدر وبحدر وال عليه ال بشاورهاا وال
 شي بعد هذا الي قاصر اشااور الحرمات اذا بحدر واال ال



 سعيد: وهللا انك ما تنراااااااااااام

هزاع: جيييييه انا بمشي ع شووورها ما تبغي تخلينيه اشوفها لين العررس 
 بعده العرس باجي عليه اسبوعين

سعيد: انزين اسبوعين شوووي اصبررر كل هالشهور الي صبرتهن ما 
 بتصبر الحين

زاع: قبل صبرت النه ماليه حق اشوفها بس الحين بتكون حرمتيه من ه
 حقي اشوفهاااا واال شرايك

 سعيد: صددددق بس اقولك ما بتشوفها وعلى هاللحيه

 هزاع: ال تحدانيه اوكي الي يتحدانيه يا ويييييييييله

 سعيد: اوك اتحداك تحدر ع الحرمااااااااااات

 كي وبتشوووفهزاع: وهللا ياحدر ماعليه اناا او

 

 فالعين

 فبيت حمد بن هناد

 يوم المجله

كانوا عازمين بس االهل والجريبين منهم وييرانهم الي حذالهم بس يعني 
 هب حفله عوده وايد

والريم كانت صدق طالعه غرااااااااام وهللا لو يشوفها هزاع ما بيصبر لين 
 العرس هع



نه سالسل ومخليه كانت البسة فستان بنفسجي ووردي كت هاي نك ونازل م
شعرهاا طلق وعاده شعرها يتعداا ركبهااا واسود وحاطه ورده ورديه ع 
ينب وقصتهاا مدرجه والميكب كان خفيف والوانه ووردي وبنفسجي بس 

 طبعن كانت هب متحنيه النه عرسهااا ماباقي عليه اال اسبوعين ^^

حاطين وفطامي وشواخي وحموده كانن وياهااا بعدين حدرت ويلست وتموا 
االغاني ويرقصن صدق كان ربشة من الخااااااااطر وعقب حدر زاايد الي 

 كان كاااااشخ والبس عقال هع

زايد: اقوووووووول ترا المعرررررس بيحدر واونه ماعليه من حد يعني 
 تغشن واال دخلن داخل

 الريم: شوووو

 فطامي: وهللا خووووووويه مينووون

 شي ممنوووع شواخي: شقايل بيحدر زايد قوله ما

زايد: امررررة هب طايع ياخي عنيد من الصبح ابويه يقوله غير رايك قال 
 وهللا بحدر يبا يشووف الريم اونه ههههه

 الريم: شو هذااااااا خوج فطامي وهللا ما يشوفنيه لين العرس هب ع كيفه

فطامي: اقووولج ادريبه اخوويه بيحدر وال عليه يعني شرايج نسير فوووق 
 ايي بعدمستحيل 

 الريم: اوكي يال انا اصلن ما بغيه يشوفنيه لين العرررس

وعقب حدرررررر هزاع لي مستانس وكاشخ من الخاااااااطر والعطر امرة 
 ينشم من بعد كيلو والدهن عوود خلصه هع

ام خالد: يا بووويه ويييين تبغي حادر بتشوفها يوم العررس شعنه جذا انته 



 ير تراها حرمتك هاذي الحينمستعيل وماكل قرصك ني ما بط

هزاع: شو اميه ياخي متحمل من زمان وما شفتهااا والحين ليه حق اشوفهااا 
 انا ريلها الحين وارووم لو ابا الحين اشلها وينها هي اصلن؟

ام خالد: يا بووويه شفيك جذا غادي ملغووث امرة ما تتناغا البنيه راحت 
 باجي على عرسك اال كم يومفوق ما تبا تشوفك وانا وياها صدقهاا ما 

هزاع: وهللا خليها تحدر هب ع كيفهاااااا وشو كم يوم اسبوعين بعد 
 باااااااجي شو هالحاله عنبووه هب عناد عليهااا

ام زايد: هزاع عشان خاطريه خلهااا وان شاء هللا يوم بتعرسبهاا بتشبع منهاا 
فتهاا وبتقنع وحتى بتملها الروحك خالف بتيبها عندنا بتقوول ع

 هههههههههههههههه

هزاع: الال ما يطيع زينج عمتيه شو انا ما صدق خذتها عسب اييبهاا عندكم 
وال بخليها تبات حتى لو يت عنديه ماشي ظهررررررة اال جان ويايه وترد 

 ويايه ما شي مبيت

 ام زايد: ههههههههه خالص الحين خلهاااا عشان خاطريه

تيه وهللا لو هب المستحااو هزاع: خالص عشان خاطرج انتي بس عم
الخوف من القيل والقال جااااااااان الحين سرتلها فووق واعلمها شقايل تعاند 

ولو هب المنقود جان شليتها اليوم بيتنااا عنبووه من عررررس هب طايع 
 ايي

ام خالد: ولديه وتسويهاا زين بعد يوم تعرفله المنقود يال الحين اظهر خلهن 
 هنالحرمات ياخذن راحت

هزاع: يال اوكي وسلمي ع العروووس اميه ما وصيج وخبريهااا انيه 



 زعالن منهااااااااااا

 ام خالد: هههههههههه يبلغ

 وعقب راح ونزلت الريم

ام خالد: الريم شو مسويه بالرياااااااااال امرة هب طايع يتناغااا قبل عسبت 
 هالعرس والحين يبا يشوفج

 الريم استحت

 ه شعلييييييييجفطامي: اوووووووووو

ام خالد: هيه تراه موصنيه اقولج يسلم عليج وزعالن منج جان ريتي 
 ههههههههه

 كلهن: هههههههههههههه

فطامي: ياكثر ما يزعل صدق هللا يعييييييييينج عليه الريم حشاااا وهللا 
 ملغوووووووووث هاللاير

فيه ام خالد: يوم عرسه االولي ما حتشر هالكثر اال هالمرة امره ما 
 صببببببر

فطامي: احم احم الي ما يدري الزم يدري هههههههههه اميه الحب شو تبين 
 بعد

 ام خالد: هللا يديمهاا من محبه ياربيه

 

 



 عقب كم يوم

 ف السياره سعيد وهزاع سايرين صوب العين

 سعيد: ياخي غير االغنيه عفتهااااااااااا

 هزاع: ماقدر الزم اسمعهاااااا

لق على هاالغنيه والثانيه كل ما ركبت فياك حطيتهن جان سعيد: حشاااااا مع
 ما عندك اغاني غيرهن باخذلك

 هزاع: جب جب انته اسمع وهللا ماقدر ما اسمع هاالغنيتين

سعيد: انزين اسمعهن بس هب انك كل مره تعيدهن اذا خلصت اغنية من 
 غالك وكثر ماحبك حطيت الثانيه اسمحلي اشووفك

وي هاالغنيتين الي احس فيهن انا ما اسمع اال هزاع: ههههههههههه شس
 االغاني الي احسبهن

) هزاع معلق على اغنية من غالك وكثر ما حبك حتى درب العين حبيته 
 واغنية اسمحلي اشوفك قبل مارووح اسمحلي اداوي الجرح وارتاح(

 سعيد: صدقنيه ما بتشووفهااا ليش بعد بتسير العين

 لمرررررررة بتعلث باي شيهزاع: بشووفها هب ع كيفها ها

 سعيد: انزين شقايل يعني تراك انته بتعطيهو البطايق وخالص ما بتشوفهااا

هزاع: اوني باخذ رايها بالبطاقه انته شدراك خلها عليه ماكون هزاع بن 
 عبدهللا ان ما شفتهاا

 سعيد: دووومك تقول كذيه بس ما تشوفهاااا



ل اتصلت على ابوهاا حمد وتخبرته هزاع: اال هالمرة بشووفهااا تعرف انا قب
وين قال انه هب فالبيت وظاهر هو وعمتيه الي هي امهااا يعني ماحد هم 

 فالبيت

 سعيد: ثرك بتشوفهاا من وراهو

 هزاع: عادي انا ريلهاا الحين

 سعيد: انزييييين اقولك وصلنيه العين مووول وسير بيتهو الشباب هناكي

 هزاع: على هالخشم

 وهللا سعيد: فديت خشمك

 هزاع: بييكم خالف اناا

وعقب ما وصل هزاع سعيد العين مول سار صوب فلي هزاع بيت قوم 
 الريم

 زايد: مرحبا الساااااع حياك ) وتوايه ويا هزاع(

هزاع: مرحب ال هااااااان قدره ومقداره ومعزته فقلوب محبينه وشحالك 
 زايد ربك بخير؟

 زايد: بخير ونعمه ومن صوبك؟

 اليههزاع: تسرك ح

 زايد: اقررب اقرررب

 هزاع: جريييييييييب الشيخ زايد طالبنك قوول تم

 زايد: تم



هزاع: سير ازقر الريم وقولهااا ترا هب ظاهر اليوم لين ما تي وهللا بشوفها 
 غصبن عنهااا قولها اني اباها فموضوع مهم واااااااايد ابغي شورها فيه

 ةزايد: بقووولها لو انها ما بطيع شرات كل مر

هزاع: ال هالمرررة قولها مهم وايد وقولها ان هزاع اصلن معصب ياي انته 
 روعهاا وقولهاا ان اول مرة اشوفه جي ومن هالرمسه يعني

 زايد: ههههههههههه اوكي

 وصدق زايد سار عند الريم

 الريم: ال حبووووب قلتلك هب حادره بيبطي جان يبا يشوفنيه قبل العرس

راااااااااه معصب بالقو ماعرف شفيه الريم اول زايد عايش الدور: شووو ت
مرة اشووفه جذا معصب ماعرف شسالفه ويوم تخبرته قال ازقر اختك 

خلنيه اتفاهم هياهاا تخيلي سيري طالعي شفييييييه وقال ما بيظهر لين ما 
 يرمسج شكله صدق الموضووع مهم

 توي؟الريم : صدق معصب وااااااايد الال صدق شفييييييه ليش؟ شو مس

زايد: ماعرف ماعرف يال بترياااااااااج واذا ما ييتي قال ما بيظهر النه 
 موضووع وايد وايد مهم

الريم : خالص بلبس شيلتيه وبتغشاا النيه حالفه انه ما يشوفنيه لين 
 العرررس

 زايد: كيفج يال بسرعه بتريااااج

 بعنالريم لبست شيلتهااا حطتها ع ويهها وحدرت الميلس وياها زايد ط

 الريم: السالم عليكم



هزاع تشقق ووقف وتقرب شوي منها: وعلييييييييييييج السالم والرحمه 
 شحاااااااااالج يا بعدي؟

 الريم تقفطت عدال زايد: بخيييير ما شكي باس ومن صووبك؟

هزاع: بخيييييير ياغير اشكي فرقاااااااج الي وايد بطاااا ) وصد صوب 
 بغي ارمسهاااا بموضووعزايد( اقوول زايد شوي اظهر ا

 زايد: الال هب ظااااااااهر بتم يالس

هزاع: تراها حرمتيه يعني عادي يال زايد اظهر ابا اقولها شي خاااااص 
 عيب اليهال يسمعون

 الريم مستغربه وينه الي كان معصب اشووفه اال متشقق وعادي

 زايد: قلتلك هب ظاهر وقول الي تبغيه عادي

 الغشوه عقيها ترا انا ريلج الحيييييييين هزاع: الريم شعنه حاطه

 الريم: ال ما شي شعندك زايد قال تبغينيه بموضووع مهم خير؟

 هزاع ابتسم: هيه شرايج بالبطاقه؟ حلوة؟

 الريم : هيه حلوة وايد انزين شو الموضووع

 هزاع: هذا هو المووضووع بس اشتقتلج وايد

 الريم: ههههههه هذا هوووووو

غا الصدق اكذب عليك اكذب عليك هذا عذر عشان اجيك هزاع تم يشل : تب
عشان اجيك كل الحكايه اشتقتلك كل الحكايه اشتقتلك كل الحكايه اشتقلتلك 

 كل الحكايه اشتقلتلك



 الريم استحت من الخاطر وخص ان زايد كان موجود ويضحك عادي

هزاع: انزيييين هنت عليييييييج؟ تخلينيه اهوويسبج وهللا حتى عيونيه 
اربت كراهااا وهللا اشتقتلج انتي ما اشتقتيليه ما ولهتي عليه عنبووو هب ح

 حاله

الريم ما ردت ) اصلن البنيه ذابت وراحت بخرايطها هع( وساااااارت بدون 
 ماترد

هزاع يرمس زايد: شو هاذي ختك على منو طالعه جي حشاااااااااا ما يسوى 
 عليه ليش ما ترد هب عناد عليهااااااااااا

 د: ههههههههه طالعه على ابويه من حقها ياخيزاي

 هزاع: هزرك زودتهااااا؟

 زايد: هههههه هيه وايد

هزاع: شسوي ما مسك عمريه وهللا يال الحييييين زايد اترخص وهالبطايق 
اوكي وسلم على ابووك انا اصلن كنت ياي بس عسب اشوفها وشفتها لو انه 

 من ورا غشوة بس يال بعد اخير عن الشي

 د: يبلغ ربي يحفظكزاي

 

 وسار هزاع صوب العين مول عند سعيد والشباب

 فارس: اوووب اوووب شوفوا هااااااااااااذي وهللا انهااااا طررررر

 سعيد: ههههههههههههههه بعدكو انا عنيه خالص ماشي معرررس

 هزاع: قصوورك بعد تغازل جداميه جان تبغينيه اخبر حرمتك ههههههه



 ال هزاع شرايك وراهاااااا؟؟فارس: هيه انت خلك ي

 هزاع: شووو الال بووويه انا خالص اعتزلت هالمهنه

 فارس: اوووووووووب من متى

 هزاع: الال عنديه غرشووووووووبة العين بكبرها اطالع هالشيف يخسن

 مهير: اووووه صدق يحيك وهللا

 سعيد: خالص اللاير ال تطروله بنات الحين اطور ما يرقم وال شي

 ه اصلن من امبونيه مارقم هن الي يرقمنيه فديتني مزيوونهزاع: هي

 سعيد: ههههههههههههه سمعوا الخريييييييط انتواااااا

هزاع: صدددددددق تبون اثبتلكم الحييييين بس بنظره بخلي البنيه هي 
 ترقمنيه

فارس: ياخي ما تنالم فديت هالعوينات مهير اقولك وراهااا هاذي خلهم 
 ا ونته بعدنا عزابيهالمعاريس ع صووب ان

 هزاع: ههههههههه تصدق انتوا تغرووونيه جذي

 مهير: حد قاااااااالك تعررررس

 هزاع: شسوي القلب ياخي

 مهير: ابووووووووووك يا الهوى

 

 

 



 

 

 قبل العرس بيوم

 2الفليل الساعهـ 

الريم يالسه وهب ياينهاا رقاااااااد ضاربنها حفووووز من باجر ويالسهـ 
 سدحه وغفت عينهااا وصاح تلفونهاااااا وفطامي المتصلهتفكر وهي من

 الريم: الووو

 فطامي وهي تصيح : اللوووو الريييييييييييييييم

 الريم تروعت: هال فطااااااامي شفيج فديتج شعنه تصيحين؟

 فطامي: الرييييييييييم هزاع سوااااااا حاااااااااادث

 الريم مصدومه: شووووووووووووووووووووووو ؟

امي: هيه وهللا وهو ياي من العين كان هو فسيارته وسعيد فسيارته فط
 وهزري انه كان يبغي يتسابق ويا سعيد والحين هو مرقد فالتوام

 الريم تمت تصيح: والحيييييييييين شو حالته؟

فطامي: ماعرف يالريم حاليه من حالج سعيد رمسته وقال بدقلج خالف النه 
طمن عليه عسب ما يخوف قوم اميه اااااه هو ما يبغي حد يعرررف لين ما ي

 يالريم وهللا ماعرفت ادق حق منو غيرج

الريم ودمعها سكايب: وهللا انا الي بمووووووووووووووت ان استواله اي 
 شي



فطامي: ال ان شاء هللا كل خير ما بيصيبه شي دعي ربج انتي بس الريم ترا 
 اميه وابويه ما يدرون

يغون فطامي فديت عيونج طمنيني عليه وعلى الريم: هيه اخير عسب ما يز
 حاله واال دقي حق سعيد

 فطامي: اسمع خط اخليج شكله سعيد بدقلج اوكي وهدي عمرج

 الريم: ان شاااااااااء هللا باي

 وعقب دقايق دقت فطامي

 الريم: هااااااااااااااااااااا شوووووو طمنيني

اصابه شي خطير ياغير كم فطامي: الحمدهللا يالريم توه سعيد يخبرنيه انه م
 يرح وكسور بسيطه بسس الريم

 الريم: الحمدهللا ياربيه عونج فطامي؟

فطامي: عانج الرحمن بس ترا العرس بيتاجل النه مستحيل يعرس باجر 
 بيرقدونه فالدختر كم يوم

 الريم: نفاااااااااااده العرس اهم شي سالمته وصحته بتخبرين امج الحين

 ه خالد وحمدان وقالهم وهم اكيد بيخبرونهمفطامي: سعيد رمس خوي

 الريم: فديتج خبرينيه عن اي شي يديد اوكي

 فطاني: اوكي ويال كملي رقادج

 الريم: ويييييييييين بييينيه رقااااااااااد ونظر عيونيه مرقد ف الدختر

فطامي: اوووه وينه عسب يسمع هالرمسه رقدي فديتج خالص هو بخير 



بعد النه سعيد عادي رمسه وقلتلج انا مافيه شي  الحين انا بحاول ارمسه
 خطير

 الريم: يصير خير

 فطامي: مع السالمه

 الريم: عليج الرب حافظ

وخالف سار خالد وحمدان بعد الدختر والصبح هله )امه وابوه ومانع وحتى 
 فطامي ( كلهم سرحوا صوب التوام عسب هزاع

ه هالسرعه شوو انته تتحرا ام خالد وهي تصيح: فديييييييييييتك ياولديه شعن
الحياه والروح لعبه كم مرة اقولك ال تسرع بهالسيارة ونته ما تسمعنيهشو تبا 

 تتنفد

هزاع يمسح دموع امه: فديتج اميه هذااا قدررر ومكتووب يعني حتى لو ما 
 سرعت كنت بسوي الحادث

 نتهبو خالد: سالمتك ياولديه فالحديد وال فيك نفادها السياره بس اهم شي ا

 هزاع: تسلم وهللا بووويه

ام خالد: ما قلت شي قدر بس بعد الزم االنسان يحاسب وما يتم طول عمره 
طاير فكر فديت خشمك بامك وهلك الي بيصيحونك ما تفكر ياغير بعمرك 
 وهمك تسابق يا بويه هاالشياء ما تنفع اال تضر اكثر اوعدنيه انك ما تسرع

هذا المكتوووب والي صااار وهاذوووه هزاع: يا اميه ال تمين جذي خالص 
 انا جدامج ما فيه اال كل خير

 ام خالد: يعل الخير ف ممشاك ودربك يالغالي



 هزاع: علني افداج وهللا عيل وينه سعيد؟

ام خالد: واااااااايه فديته بو عسكوور مافارقك من البارحه هويالس خاري 
 ويا فطامي الحين

حه بطووله ويايه لين الحين قلتله يسير هزاع: هيه وهللا ما قصر تم البار
 بوظبي ويريح بس ماطاااااع وهللا

ام خالد: ال تلومه ولديه هذا هب الحين خوييك من يوم انت صغير وهللا يان 
 غالته من غالتك وربيه يشهد

 هزاع: انزييييين اميه الريم تدري اني مسوي حادث و مرقد فالدختر ؟

 اااااام خالد: تدري النه فطامي خبرته

 هزاع: صددددق تدري وعيل ما دقت تتخبر عنيه

ام خالد: فديتهااا حرام عليهاا جان عرفت عينهاا الرقاد من يوم قالتلها 
فطامي البارحه تقولي فطامي مساعه فالسياره كل مرة تتصل عسب تتخبر 

عنك وعن حالتك وحتى ونحن يايين صوب الدختر تتصل ع فطامي 
 ر واال الوتتخبرها اذا وصلنا الدخت

 هزاع: فديتها وهللا بس انا اقصد ما دقت عليه تتحمدليه بالسالمه

 ام خالد : شعنه مستعيل انته هيد عليهاااا يمكن عبالهاا انته راقد

 وصاح تلفون هزاع

 هزاع: الووو

 الريم: السالم عليييييييييك

 



 ))))) حي من سلم من الهاتف (((((

 ((())))) فز له قلـــــــبي بترحيبه ((

 

هزاع استانس: وعلييييييييج السالم والرحمه 
مرحباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ماليييييييييييييييييييييييين وملياااااااارت 
وباليييييييييييييييييييييين وال يسدن فذمتيهـ ذمهـ وفوووقهن مليوون هال 

 ومسهال مع هدية العدد روووووووووووحي والخفوووق

 : ههههههههه الحمدهللا ع السالمهالريم

 هزاع: هللا يسلمج ويعافيج من كل عله وسقام

 الريم: وشحالك الحين ؟

 هزاع: بخيييييييير يوم سمعت هالحس ونتي وشحالج؟

 الريم: بخير دامك بخير

 هزاع: يعلج بزوود تدرييييين تونا نطريج وحز فخاطريه انج ما دقيتي عليه

ع زيني ما دقلك المهم هزاع هاذي اميه تبغي الريم: افا علييييك ما يطي
 ترمسك

 هزاع: عطينيه اياها لو اني ما بغي افارق حسج

 الريم استحت : هاذي اميه

 ام زايد: مرحبا الساااااااااااع

 هزاع: مرحب باجي وال هان



 ام زايد: سالمتك سالمتك ما تشوووووووف شر

 هزاع: هللا يسلمج والشر ماييج عمتيه

 وعقب

 

 

العرب الي عازمينهم ع العرس كانت صدق شغله تعب وبعد اجلوا  رمسوا
كل شي لين عقب شهر لو ان هزاع اصر ان يكون العرس هاليوم وما يتغير 

 بس الدكتور قاله الزم تم ف الدختر كم يوم عشان صحته

وحجزوا من اول ويديد الصاله وكل شي يعني جنا ما سوو شي كل هذا 
 بسبة الطياشه والسرعه

 

 5عصر:<<< الساعه وال

 

 فطامي: والحييييييييين علومه المعرررررررس

هزاع: اووووووووووف ال تطريليه العرررس وهللا الروحيه مقهوووووور 
 شعنه كل ما تقرب العرس يستوي شي حشااااااااا شكليه ماباخذها اخر شي

فطامي: ال تقوول هالرمسه بتاخذها ان شااااااااااء هللا بس هذا قدر 
 ووب ويمكن خيره بعد صح واال انا غلطانهومكتو

هزاع: اي خيييييييييييييييييره فطامي اليوم كان عرسي تعرفين شو يعني 
 المفروووض الحين انا يالس ازهب



 فطامي: خالص انزين التم معصب الحيين بييوونك عرب

 هزاع: اي عرررررررب الريم بتي ؟

 فطامي: ومنو طرااااا الريم قلت عرب خلق هللا

 زاع: هب عليه هالحركات يال قولي؟ه

فطامي:اي حركات هزاع شفيك ارتبشت عادي يعني ممنوع عرب 
 يزورونك

 هزاع: مادري بس عبالي الريم النج دوم تنغزين بالعرب الريم

 فطامي: ولو الريم يت شو يعني؟

 هزاع: شو شو يعني وياراسج تعني شي كبير ليه

 الحجره تقريبن كله شبابوخالف يوا وايدين من ربع هزاع وانترست 

 الفليل

 هزاع: فطاااااااااااااامي الريم مايت بس ابوهااا وخوها زايد وخالهم وسالم

فطامي: هي دقت عليه عشان تتخبر اذا حد شباب ف الحجره قلتلها متروسه 
 قالت خالص ما بحدر بيي مره ثانيه

 هزاع: ليييييييييش هي كانت يايه الدختر؟

ا حدرت من السياره هي وامهااا انا قلتلها تعالي باجر فطامي: هيه يت لكن م
 الصبح عسب ما يكون حد ف الحجره وكلهم عندهم زام

 هزاع: اهااااااا يعني باجر بتي

 فطامي: هيه



هزاع: انزييييييييييين شحاله البيبي ال فبطنج ال تستغربييييييييين سعيد 
 خبرنيه

لتله ال يخبر حد عسب اسوي فطامي فاجه عيونها: هذااااا شعنه يخبر انا ق
 مفاجاة

هزاع: عاده انا سعود ما يقدر ما يخبرنيه هذا طبجتيه وخوويي الرووح 
 بالرووح

 فطامي: ماعليه ان خبرته بشي مرة ثانيه

 هزاع: ههههههههههه انزين شعننه معصبه الناس يستانسون

 فطامي: انزيييييييين مستانسه بس مابغي حد يخبر هليه غيري

 راسج عيل ال تخلينيه اخبرهم كلهم الحينهزاع: ويا

فطامي: حشاااااااااا حتى ونته ع السرير عوووف الال تخبر وال شياته انا 
 بخبرهم خالف يوم بطيب

 هزاع: ويييييين بطيب ودوايهـ بعدنيه ما خذتهـ

 فطامي: تراك بتشووفها باجر وبتركض شرات الخيل

ررس الي تاجل ال وبعد هزاع: اووووووووف انا هب معصب اال ع العررر
خالد يقوول عقب شهر تتخيليييييييين بعد شهر وانا كل ماصبرت يستوي 

 شي ويتاجل اكثر

فطامي: شو تسوي هذا القدر والريم بعد بتوقف هالكوورس عشان 
 العررررس

 هزاع: زيييييين تسوي



 

 

 اليوم الثاني الصبح

وحمدان كانوا عنده هزاع يالس يتريااااا الن فطامي قالت الريم بتي وسعيد 
 والباقين ردوا بوظبي وبيوون خالف

 هزاع: اقوووول الساعه كم الحين؟.

 ونص 10حمدان: 

 هزاع: اووووووف متى بتي هاذي بعد

 حمدان وسعيد: مني هي؟

 هزاع: ما يخصكم

 وسمعوا دق ع الباب حمدان سار يطالع وكانن الريم وام زايد وهزاع

شاف هزاع خو الريم وعرفه قبل شافه  سعيد وحمدان استحوا وسارواا سعيد
 فالسفر وشله وياه يحوطه

 الريم وام زايد: السالم عليكم...... وام زايد حطت صينية الباتشي ع الطاوله

 

 

 

 $$اهالً هال بك هال وهللا حييييييييييتك$$

 $$ضاعت بشوفك احاسيسي وبرهاني$$



 $$اه اشوف طيــفك اذا بـرقت ماريـتك$$

 لشوفك قبل مايــانـي$$ $$ارجع حبيـــبي

 

 

 

 

 هزاع ارتبش: وعلييييييييييكم السالم

الريم وهي تحط سلة الورد ع الطاوله الي عداله وهي متغشيه) النها حالفه 
 ما يشوفها لين العرس( : الحمدهللا ع السالمه ما تشوووف شر

 هزاع وهومقهور انها متغشيه: هللا يسلمج

 ام زايد: ها هزاع ربك الحين بخير؟

 هزاع: تسرج حاليه بس بعده جرحيهـ ماطاااب لين اشوف الغالي

 الريم استحت من رمسته وخص حذال امها

 ام زايد: جييييييه الرييم متغشيه هذا ريلج عقي الغشوه محد هني

هزاع استانس اخيرن حد وياه: صدق انا ريلج ولو ابا من اليوم اشلج يال 
 عقييهاااا ما يسوى عليه

 اااااااااااا يال اميه اطمنا عليه ربعه يبون ييلسون عندهالريم: ما بعقها

 ام زايد: هيه وهللا صدقج

هزاع معصب من الريم ويطالعها بنص عين: ال يلسووو شو ما قصرتوا 



الدوووب وماحد ربعيه اال جان خويه حمدان وسعيد بعد خوويه ومن الصبح 
 حادرييينقاعين عنديه عنبوو بتسيروون امرررررة ما واحالكم توكم 

 ام زايد: يلسي الريم عيل طشوونه

 الريم: العادي بتم واقفه

 هزاع وهو يتجاهل الريم: ما تبيييييييين تشربين شي عمتيهـ؟

 ام زايد: تسلم الغالي ونحنا هب غررب

هزاع: الغريب هب احسن عنج وهللا<<<< بالعاني ماقال عنكم عسب يقهر 
 الريم

 ام زايد: امك عيل ما يت اليوم؟

 اع: ال وهللا ما يت بيوون خالف يمكن الظهرهز

 ام زايد: هيه يحيهااا الريم يلسي حشا ريولج بيتكسرن من الوقفه

هزاع وهو يحاول يعصببها: ال عادي خليهاا متعوده ع الوقفه هب ريول 
 طابوقه

 الريم : شسوي شرات ماقال طابوقه

 هزاع: ههههههه انزين عمتيهـ علومج بعد؟

 خير وهللا ونته علومك ؟ام زايد: علوم ال

 هزاع: تسرج العلوم وهللا

 ام زايد: شعنه هزاع هالسرعه

 هزاع ابتسم: ما اسرعت عادي



 ام زايد: جييييه ما دريبك توصلنيه العلوم اونك تبا تسابق ويا ربيعك

هزاع: هههههههه شسوي الزم بس الي غمضنيه االعرررس انقهرت وهللا 
 المفروووض الحين اكون معرس

ايد: ان شاااااء هللا خير يال عيل الحين نترخص بطينا عندك وبوزايد ام ز
 يتريا تحت

 هزاع: الال ما بطيتوا تموا بعد ما شبعنا من شوفتكم

 ام زايد: تسلم الغالي ما تامر بحايه نيبلك من خاري

 هزاع: ال ياغير ابغي سالمتكم وشوفتكم

 ام زايد: يسلمك ربي يال مع السالمه

 وهن ظاهرات

 ع: الريمهزا

 الريم: عونك

 هزاع: عانج الرحمن تعالي شوي ابغي اعطيج شي

 الريم: ال شو تبغي؟

 هزاع ابتسم: شفييييج وهللا مااكل بعطيج شي

 الريم تقربت منه وبدلع : شووو

هزاع وهو ماسك ورده حمرا فايده ومادنهاا وعينه ماخازت عن الريم: 
 هاذي من عنديه لج

 اااااايالريم استحت: ثانكس يال با



 هزاع: انزيييييين الريييييييم لحظه

 الريم لفت ورا صوبه

 هزاع وبخبث : ماغيرتي رايج ابا اشووفج لو ثانيه بس ترانيه مريييييييض

الريم وهي تفكر عقب بسسرعه شلت الغشوه وامرة ردتها ماواحاله يشوفها 
 زين هع

 هزاع: حشاااااااااااا ما شفتج زييييييييين مرة ثانيه

 : نو نو اميه تتريانيه باي ) وظهرت(الريم

هزاع: لحوووووووول هللا يصبرنيه الحين اكيد ما بشوفها لين شهر عسى 
 بعد ما يستوي شي خالص التوووبه اسرع ليين اعرس

 وف السياره طبعن ام زايد جدام هي وبوزايد وزايد والريم وراا

 اازايد: حشااا هب ورده عبرتي ريحتهااا من كثر ما تشمشمينها

 الريم تقفطت: كيفيه ما يخصك انته اوكي

 زايد بخبث: من عند منووو هاا خبرينيه

 الريم: ها هب من عند حد انا شليتهاااا

زايد: من وييييين شليتيهاااا جيه يعقون ورد تونيه ادري عيل جان يبتي 
 وحده اليه

 الريم: مايييييييب حقك انته جيه خلص الشغل

...محتشره من البارحه على راعي محل  زايد: هيه صح انااا هب هزاع
 الوروود عسب يخلي سلة الورود غاويه



 الريم: اووووووووووف منك يعني نسير ايدنا خليه

زايد : ال اي خليه ترااا اميه شاله باتشي وحتى لو ما بتحتشرين جذي على 
 راعي المحل الوروود

ما فيها شي ام زايد: زايد وعثره خل اختك ما يخصك تراه ريلها شو يعني 
 هو تحقيق

بو زايد: هههههههههههههههههه خليه يحقق حتى انا ابغي اعرررررررف 
 من عند منو الورده

ام زايد: اسميكم فاصخييييييين الحيااا الزم تحرجون البنيه شفيها يعني لو 
 ريلها عطاها الورده تراه ريلها الحين

 هالوردهالريم: اووووف حتى انته ابووويه خالص ماباها بفرهاا 

زايد: الال تفرينها بيعطونا مخالفه وياراسج هههههههه عطينيه اياها جان ما 
 تبينهااا

 بو زايد: ففتي ففتي زايد هههههههه

 الريم: ماحد يعطيكم ويه خالص زعلت منك ابوووووويه ال ترمسنيه اوك

بو زايد: افاااااااااااااااااا تزعلين من ابووج ....انته يالزعالن لو تعرف 
 غالك جان عفت الدنيا ولشوفي عنيت

 الريم: ههههههههههه خالص رضيت

 ام زايد: ماعندكم سالفه انتوااا

 بو زايد: شفتي الحيييييييييييين غارت ام زايد كله منج

الريم: الال مارووووووووووم الصراااحه يال ابووويه راضهاا 



 ههههههههههه

 ام زايد: عن المصاخه صخي انتي

 هه ابويه تتريا اميه شي شغلها ميحد عسب ترتبشزايد: ههههههههه

 ام زايد: والعثرررررره انته وميحد حط بالرووغه

 بو زايد: عاده انتي تعرفين ما عنديه غير ميحد فالسياره اال تبين تغايضين

 وشغل بو زايد ميحد وكانت اغنية يا طيب القلب حكم قلبك الطيب

صراااااااااحه شعلييييييييج الريم: اووووووووووووووه مارووووووووم ال
 يااميه

 بو زايد: ها رضيتي ام زايد واال عدج زعالنه علينااا

 ام زايد: ليش انا متى زعلت اال جان هالخرارييييف من عندكم انتوااا

 كلهم : ههههههههههههههه

زايد: ابوووويه اقوول حق اميه انك فكرت تاخذ مغربيه يوم سافرت 
 المغرب

وووووو ما سمعت صدق هالرمسه وهللا بزوالهااا جان ام زايد: شوووووووو
 خذتهاااا وهللا ياحرام اتم عندك فالبيت

بو زايد: ههههههههههه ليش غيري الرااااااي وهللا ياهي غاويه يام زايد 
 جان ريتيهااا صدق المغربيات غاويات مادريتبهن

 ام زايد وهي معصبه بالقوو: خذهاا وشوف منو بيتم لك فالبيت

 ايد: يعني بتودرين البيت عادي بتروحين بيت اخووج وخالف بتردينبو ز



 ام زايد: واللعنه جان برد عندك يوم بتاخذها عليه

بو زايد: ههههههه اسميييييييج ما تقهرين الرمسه سوالف انا اقدر اخذ حد 
 عليج

 ام زايد ال تعليق

 ونالريم: هيد عليهااااااااا استحت اميه فديتهااا وفديت الي يستح

 ام زايد: فقتج وفقت راسج زال مستحاج شهالرمسه بعد

 الريم: اميه ال تدعييييييييين دخيلج مافيه

 

 وعقب شهر باجر بيكون العرس

الريم طول الوقت تفكر ومارقدت شرات هزاع الي بعد يالس يفكر ويخاف 
 بعد شي يستوي

 ونشت ع دقة التلفون وكانت حموده 11والصبح رقدت شويي الريم لين 

 حموده: هال وهللا بالعرووووووس شحالج ؟

 الريم: ههههه بخير وسهااااااااله ومن جداج؟

 حموده: وهللا تسرج الحال هااا شو جنج راقده ؟

تقريبن وهللا متروووووعه يا حمووده  8الريم: هيه وهللا غفت عينيه الساعه 
 واحس قلبيه يدق طبوووول من الخوووف والحفوووز

 متى بتي هاذي الي بتعدلج؟ حموده: الال تخافين

الريم: هزري الظهر حليلهاااا كان عندهااا موعد بس لغته عشانيه ونتن متى 



 بتسيرن الصالون؟

 حموده: الظهر بعد تعرفييين وايد بنات واكيد بيكون زحمه الصالون

 الريم: انزييييين تصووورن عن تنسن ابا صوركن

 ع االستوديوووحموده: شي اكيييييييد من متى نحنا ما نخطف 

 الريم: اهاااا وبعدين امررة بتسيرن الصاله صح.؟

 حموده: يسسسس اكيد بنشوووفج هناك

 الريم: ان شااااااااء هللا انا ييمكن العشااا ايي

 حموده: بتكوون وياج فطامي انتي صح

 الريم: هيه ماطااااعت تخلينيه لو انا قلتلهااا حموده قالت ال انا

لج تعرفييييييييين ان الحين يالسين نسوي البروفا حموده: اهااااا اقووو
 هههههههه

الريم: ههههههه اقوول انا سالمه شاله كيسة فستانها وسايره بيتكم فقتها ما 
 خلتنيه اشووفه حتى فخاطري اشووف شو بتسون

 حموده: سوربراااااااااااااايس بعدين بتشوفييييين يوم بدشيييين

 وياكنالريم: انزييين رويض غريبه هب 

حموده: الال افا عليييييييييج بتي الحين بس بتسلم عليج وخالف بتي صوبناا 
بتسير ويانا الصالون شووفي يعني لو عيبج تشكريني انا النها فكرتي اوكي 

 ههههههه

 الريم : هههههههه اوكي بسسسسس هزرج عدلوا الصاله شرات ما طلبناااا



ااه احمر ونتي رمستي حموده: يعني شووو قصدج لون الصاله هيه ترا
 فطامي وقالت حق هزاع خالص

 الريم: الالال هاذا اكيد اقصد الفراشاااااااااات

 حموده: هيه خالص ياهلل مستاااااااااااااااانسه انااااا متى بيي الفليل

الريم: اااااااه وهللا انه ضاربنيه حفوووز بنشووف يوم عرسج شقايل بتكونين 
 اوكي

 وكي يال الحين اخليييييج ببايحموده: ههههههههههه ا

 و تقريبن الظهر يت فطامي وهي بتتعدل ويا الريم

 وجريب المغررررب

 ف الصاله

) المعررس وبو زايد وبو خالد وحمدان وخالد ومانع وسعيد وكلهم تقريبن 
الشباب يووو بس ف صالة الحرمات ماحد تقريبن اال ام زايد وام خالد 

 عوشه والبنات(

 وول تجنن الصاااااااااااااااااااله لونها احمرحموده: اقووووو

 سالمه: اقوووووووول خلونا نعق العبي يال ماحد هني

 حموده: ال تخيلي حد يهبط عادي النه بعده ماحد حريم

روضه: انا بعقهاا وال عليه عيل شعنه متكشخاااااااااات هههههه بسير 
 الحجرة بعقهااا اوكي

 حموده: اوكي يال



جره مالت العروووس وعقن عبيهن وظهرن الصاله مرة وخالف سارن الح
ثانيه بعدهاا كان ماحد هناك ياغير الحرمات واالوالد اليهال حموده ميوده 

الكيمرااا وتصوور : وهللا انكن طرررر حشاا كلكن حمر بس تبون الصدق 
 وايد حلوووو

) كانن البنات )) ميمي وسالمه وروضة وسالي (( البسات فساتين حمر ع 
ون الصاله وفاجات شعرهن مع تسريحه بسيطه وحاطات ورده حمراا ع ل

ينب والميكب خفيف وايد وتقريبن كلهن نفس الطوول وميثه كانوا يبونهاا 
تي وياهن بس هي ماطاعت النها تستحي اما حموده البسة تركواز وبني 

 ومسويه تسريحه شكلهااا حلو بعد (

 اج ميثه وفطيم؟حموده: رويييييييييض ليش ما يت ويااااا

 روضه: النهن يبن يتعدلن هناك فبوظبي وبييبهن خالف سيف هن واميه

 حموده: اهااا يعني انتي يايبنج ثاني صح؟

 روضه ابتسمت: يس هو يايبنيه ما شفتي سيارته يوم حدرر اونج

حموده: ال وهللا ليش شو قالولج الصقه ع الدريشة اطالع منو الي ياي ومنو 
 الي ساير

ههههههههه انزين شفيج اسوولف وياج .... بس اووووف لو روضه: ه
يشوفج ثاني الحين وهللا طالعه غرام حموده صدق احس حلو عليج هاللون 

 لو فصلتي جذي فعرس فطيم

 حموده: صدق وجان استحي

 سالمه: اقووول انا وسالي بنسير الحجرة اوكي هزري اذن يال

 حموده: عقب شوي بني



ذااااااااااا الي داااااااااااااااااااااااااش خيبه ونحن بال روضه: اييييييييه منو ه
 شيله فقته ياربيه

حموده: هيه وهللا بعد وياااااه زايد خيبه الحييين شقايل نشرررد يحظهن 
 سالمه وسالي جنه اال حاسات وسارن الحجرة

مانع كان حادر ويا زايد عسب السي دي الي طالبنه هزاع عشان يحطونه 
يحدر وما كانوا يدرون ان حد بنات فالصاله عبالهم بس  الدي جي يوم

 الحرمات بس مانع يوم حدر وشااف البنات امرة ظهر

 حموده: زااااااااااااااااايد وعثثثثثثثثثثره تعال فقتك

 روضه: اوووه وهللا وطالع طرررر يا زايد الال الصراحه ما ارووم

 زايد استحى: شو تبين انتي بعد؟

 ااااااا الي حادر جذا ونحن عاقات عبينا وشيلناااحموده: منو هاذاا

زايد: هاذا خووو هزاع المعرررررس ياييين نعطي الدي جي السي دي 
 عشان االغنيه الي يبغيها هزاع يوم يحدر

حموده: اانزييييييييين شو هاذاا استغفر هللا خذنااااااا ااااااااااااااااثم وايد غير 
 الشعر بعد فساتيناا استغفر هللا

زايد: انزييييين خيبه متوحشه هو هب ياي يطالعكن شو يباكن وبعد ظهررر 
 اتقفط من شافكن بال شيل

 روضه: فديتنااا حلوات انزين زايد شرايك منو احلى وحده فينااااااااا فذمتك؟

 زايد: ههههه وال وحده شو هاذاااا البسااااات احمر عيد الحب هو

اذي حركه ع لون الصاله اونه انطقم روضه: افااا جان ازعل انته شدراك ه



 ال بس امرررة كلنا هب حلوات ما يطيع زينك

 زايد: الصراااااحه اممممم حموده

 روضه: افاااااااااااا واتحرااااااااك بتقول اناا ال ترمسنيه خالص ههههه

 زايد: اوهوووو اقول الريم متى بتي؟

 حموده: هزري العشااا بتي الين ما تخلص

 باليه يت الحييينزايد: اهاا ع

 حموده: الال ما بتي الحين خالف

 زايد: يال يال بسير اناااااا ويوم بتي دقووا عسب ايي قبل ال تدخل

 حموده بخبث: شو بتسوووون اعترفوااا؟

زايد: ما يخصج انزيييييين بس دقي روووضه انتي دقي ادريبها هاذي 
 حموده نذله ما بتتصل

 نيه ما طلبتروضه تاشر على عيونها: من عيووو

 وخالف سار

 حموده: انتي شو مسويه فالصبي وهللا انج حركات شو تبينه مسكين استحى

روضه: هههههههههههه عادي دووم حركاااااااااات انااا وزايد شسوي ماحد 
 ع قديه هههههههه

 حموده: فقتج انزين هو صغير حليله شتبينه

 روضه: اال جي نسوي حركات

يييييييييييييييييه ما شفتن الموقف هاذاا الي حدررررر سالي يايه : اييييييييييي



 منووووووو

 حموده: خيبه شفيج هاذا خو المعرررس

 سالي: ما شفتنه شقاااااااايل يطالع سالمي وهللا ما يستحي

 سالمه: عاده حراااااام عليج هو ماطالع

سالي: هيه صح سكتي اوكي وهللا العظيم كان يطالع حتى يوم شافنا بال شيل 
وال عباه ما شل عيوونه تم يطالع ياليت بعد يطالعنا ثنتيناتنااا ههههه بس 

 سالمي مسرررررررع اعجب فيهاااا

 سالمه: الال بس يمكن يعرررف انيه اخت العروووس

سالي: فقتج شقايل يعرفج اعترفي اال جان شافج من قبل عنبووووه وهللا 
 ماشل عيوونه عنج

 ادتنااا من الحجره عسب تقولين هالشيسالمه: مادري خالص انزيييييين ر

سالي: هههههههههههههههه خبر عاااااااااجل شسوي مارووم اخليه يتم 
 فخاطريه ما بصلي اكيد زين لين ما اقوله

حموده: ههههههه ماحد قالج طحتي فلسانهاا وهللا ما بتفجج يا سالمي لين ما 
 تخبرينهاا

 وودسالمه: شو اخبرهااا خالص هو اصلن صغير هب ع

روضه: هيه صح هب عوود حبووووبه هاذا شكله عود بلحيته وهب عوود 
 عندج شقايل لو عوود

 سالمه: اوووووووووف منج اال توه مخلص الثانويه انا بسير اصلي

سالي: يودتج تعالي تعالي شدرااج ماشااء هللا تعرفين عنه كل شي شسمه 



 قولي قووولي

ل الريم يعني ما بعرف اكيد سالمه: الزم بعررررررررف النه اخووو ري
 الريم بتخبرنيه

سالي: انزييييين عيل شعنه طالعج جي شو بينج وبينه قولي قووولي تعالي 
 فديتج وهللا احبج خبرينيه

سالمه: ال حووووول وهللا ما بينيه وبينه شي اسمه مانع بن عبدهللا ال ....ي 
 هوعادي بس يمكن كم مرة شفته فبيتهم حشااااا ما يسوا علي

سالي: ايواااااااااااا انا قلت شايفنج من قبل اوووه اووووه عندج 
 معجبييييييييين هب انا

سالمه: امحق اي معجبيييييين شفيج حوووه انتي اصلن اللاير من شافنااا 
 ظهررررررر تقفط

سالي: وييييييين ظهر تقصييين على عمرج انتي اصلن يوم شافج ما تفجج 
 اف قوم حموده ظهررراال حدر وال عليه بس يوم ش

 سالمه: انزين خالص هو تحقيق يال خلينا نصلي وبال هذربان

 وعقب المغررررب

تقريبن يووو الحرمات الي يعرفووونهم بس وشغلوا اغاني وصدق كان 
ربشة من الخاطر وجريب العشاااا يت الريم مع ابوووهااا وفطامي سعيد 

 يابهااا

 دهاااالريم دقت حق حموده عسب اتي الحجرة عن

 حموده خبرت شواخي وسارن الحجره عند الريم



حموده : ماشاااااااااااااااااااااااااااااااء هللا علييييييييييييييييج يالريم وهللا فذمتيه 
ذمه انج غراااااااااااااام هللا يعينه المعرررررررس من يشوووفج يوم انا بنيه 

 الصراحه بهتت فيج شقايل هو

 انها متحفزة: فديتج وهللا حتى انتي طالعه قمرالريم تحاول تبتسم لو 

 حموده: لو سمحتي قمر صناعي الطبيعي هب حلو ههههههه

 شواخي: هاا الريم فدييييييييتج اشوفج متروعه

 الريم: هيه وهللا يا شواخي وايد فطامي ما يت بعدهاااا؟

 حموده: يال انزين خلينا نلبسج الفستان لين ما تي

 باقه عندهااااا والطقم بعدالريم: اووكي النه ال

شواخي: يال يال حموده سيري ساعديهاا ع الفستاان بتريااكن هني اقوول 
 بقفل الباب اخااف ايي حد ما نبا حد يشووفج لين خالف

عقب حموده ساعدت الريم تلبس فستانهاااا ) وكان كت وشكله حلووو 
كلهم قالولها  لووونه ابيض لو ان الريم كانت تبغي بيج بس الن شعرها اسود

االبيض احلى وصدق كانت طالعه طر مسويه تسريحه ومنزله قصتهاا ع 
صوووب والميكب حلوو وبسيط لونه وردي و االي شدو دخاني مع وردي 

 شوي (

 فطامي دقت الباب

 حموده: منووو ؟

 الريم: هاذي فطامي فجي الباب عنهااا

اااااااو الصراحه طر شوي عليج ما فطامي : وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا



 ينالم يوم متخبل عليج هزاعوووه

 الريم وتحاول تخفي خوفها: هههههههههه

شواخي: شفيييييييييج الريم جنج بتصيحيييييين هاذا عرسج الزم 
 تضحكيييييييين

فطامي: دخيييييييلج ال تصيحيييييييييييين ماحد الحرمه هني عسب تعدل 
هللا كل مررررة تصيح والحرمه تعدل الميكب حليلهاا الميكب ما شفتنهاااا و
 وهللا تعبت ههههههه

 الريم دمعت: وهللا ماقدرررررر اخااااااااااااااااااف

فطامي ربعت تمش دمعتها قبل ال يخترب الميكب : الالال شو قلناااااااااااا 
 بعدييييين منو بيعدلج ليش انتي خايفه جذي ؟

ي يان قلبيه يرقص رقيييييييييص كل ما افكر انيه الريم: مادري وهللا يا فطام
 بفارق هليه وبيتنااااااا و.

فطامي: بس بس عنبوووو من متى ونتي تتريييييييين هاليوم والحين تقولين 
 هالرمسه عادي تراج ما بتفارقينهم بتشوفينهم ان شاااااااء هللا

 الريم: اقوول حموده وايد حرمات فالصاله؟

 رة ماشي مكاااااانحموده: فل امررررر

الريم: الال تقولييييييييين ماعرف شقايل بظهر جدامهن وهللا يخووووووف 
وكلهن يطالعنيه بعد الال ما بظهر خالص اقووولج خليه هزاع هني يحدر 

 هب الزم الكووشه

فطامي: ههههههههههههه هب ع كيفج انتي قري على عمرج اهم شي وهللا 
 ت ههههههههههاال ياعطونج بعين فقتهن الحرما



حموده: الي يقول انج انتي وشواخي هب منهن تراكن حرمات بعد والريم 
 الحقتنكن

 شواخي: صخي انتي تراج اال وراناا ها ها ها

بعدييين البنات سالمي وميمي وسالي ميثه وروضه يوم درن ان الريم يت 
 دقن الباب دق الين فطامي ما رحمتهن وفجت الباب

 ااات فالريم وفاجات عيونهنوكلهن تمن باهتااااااا

 شواخي: ايييييييه شفيكن وهللا انها كائن حي سلمن عليها الريم هاذي

 روضه: هاذي كااااااااائن حي مالك وهللا الريم طالعه جنااااااااااان

 الريم: ههههههه فديتج وهللا حتى انتن ماشااء هللا كلكن حمر غاديات شسالفه

بنخبرج بس انا هب وياهن اال مفصله شراتهن ميثه: سوربرااااااااااااايس ما 
 بس

 الريم: اي مفاجاة

 حموده: شعنه ماكله قرصج ني بتدرين يوم بدشييين

فطامي : الريم خلينيه البسج الطقم ويودي الباقه عسب نصوورج قبل ال 
 يحدرن الحرمات ادري من يدرن انج هني كلهن بيهظلن هههههه

 ج وهللاام زايد يت : هااا الريم ييتي فديت

 الريم من شافت امهاا تمت تصيح ولوت على امهااا

فطامي: خييييييييييبه خيييييييييييبه اقوول انا بتصل حق الحرمه بخليها تي 
 قبل ال تسري بوظبي



ام زايد وهي بعد تصيح: يا بنيتيه شعنه الصياااااااااااح فديتج يالغويلي تراج 
 ليييج دوم عندجاال بتسيرين بيت ريلج ونكون حذالكم ما بنخ

 صدق فطامي دقت حق الحرمه عسب اتي هع

حموده: وين عمتيه ما تصيح ونتي تصيحين من حقهااااا مسحي دمووعج 
 عمتيه عسب ما تصيح

 ام زايد: ان شاااء هللا وهللا يان عيونيه الروحن يهلن عبراتهن

 حموده: حشا هب عررس هاذا ماساااااااااااه خالص يام زايد

 تمسح دموعهااا: خالص فديتج يلسي عن تخربييييييين المكياجام زايد: وهي 

شواخي تعدل الجو : الصراحه خالتيه طررر ماشاااء هللا عليج الي بيشووفج 
 يقوووول اال بعدهااا فالعشرينات وهب جنه عندها عيال

ام زايد: صدددق عاده تدريييين كنت بلبس ذاك الثوووب والمرتعشه 
 بست هالفستان قالوليه غاويوالطاسه بس خالف غيرت ول

 شواخي: افاا جان لبستي وغلبتي الحرمااااااات

ام زايد: يال بعد هاذا غاوي تراها بعد نوافي فديتهااا ما شفتنهاا شاله الثوب 
 والمرتعشه والطاسه يوييين بتلبسهاا خالف

الريم: هيه ترا قالوا زايد وهزاع ومنصووور و عمير )اخو شواخي( 
 اليه) بعد اخت شواخي الصغيره( بينعشنبيولوون ونوف ع

 شواخي: هيه فقتهم حتى اليهالوا يخططون

 حموده: انا اقووووول شسالفة منصووور الدب شعنه يقول يبا يسير بيتكم

 الريم: هههههههههه ترا زايد هو الرئيس ويخطط



الج ام خالد توها حادره: ذكر هلل ذكر هللا واااااااااااايه فديتج يا الريم هاا وشح
 بنيتيه؟

 الريم: بخير وهللا عمتيه

 ام خالد: تراهن الحرمات محتشراااااات يبن العروووس تحدر

فطامي: شو ها الحرمات فقتهن كل يبنه بالعيله ماشي ما بتظهر الحين اال 
 بتظهر 11عشر ونص بعدهااا يوم بتي 

 رام خالد: جيييييييييه تبيييين تبيتينها هني ريلها محتشر يقول متى احد

اال ربع  11فطامي: عنبوووه وين يبا هذااا خليه بعدهاا الساعه ع االقل 
 بنخليها تظهر لين ما نخبر الدي جي عسب يحطوون الزفه ونرتب

 ام خالد: يال عيل انقفظن سيرن رمسنهن ورتبن

 وظهرن البنات

 روووضه: حمووووووووووووده شوفي الشاشه منو يالس ايوووووووول ؟

 ه خووج ثاني اول مرة اشوووفه يعنيحموده : فقتج ترا

روضه: هههههههههههه انزين انا ما قصدته هو كنت بتخبرج عن واحد 
 ايوول ااذا هو المعرس واال ال

 حموده: شدرانيه فيه انا ما شفته ياغير مرة تخبري سالمه تعرفه

 روضه: ادري تخبرتها هوووو

 ا حركاتجحموده: ويا هالراس يوم تعرفين شعنه تنشدين ادريبج وي

 روضه: ههههههههههه انزين طالعي عميه ايوول بعد



حموده: انتي شعنه يالسه تتطالعين الرياييل فقت هالويه يال تعالي الحين 
 بتحدر الريم

 روضه: شسوي فاضيه يال انزين

وعقب زايد سار ورمس الدي جي عسب يحطوووله بالهداوة اغنية ميحد 
صلن فاجات شعرهن بس حطن ونوف وعلياا سارن وتلبسن الثوب وهن ا

الطاسه والمرتعشه واالوالد كلهم شرات الكنادير كلهم البسين ابيض 
 والسفره لونها ابيض بعد

وخالف ساروا فوق الكوشه زايد وعمير حذال بعض ومنصور وهزاع 
جدامهم وحذال بعض ونوف وعليا فالنص وتموا يولووون ونوف وعليا 

 ينعشن

الريم قبل طالبه من المصورة تصور كل وسالمه وميثه وحموده يصورن و
 شي

وخالف سكروا الليتاااااااااااات بس كانت اضااااءة وحده مكان الي تحدر منه 
 العرووووس

وظهرن اربع بنااااااااااات وكلهن البسااااات احمر) سالمه وروضه وميمي 
وسالي( واقفات كلهن حذال بعض ثنتين شاالت فنر وثنتين شاالت سله فيها 

مقطعات لونهن احمر حلو شكلهن وبعدين بدت الزفه وحدرت الريم  ورود
وراها فطامي وحموده يعدلن الفستان من تحت وتمت تمشي والبنات 

جدامهااا وهي تمشي وكل العيون صوبهاااا والريم تحاول تبتسم وتخفي 
الخوووف الي فعيونها اول ما شافت الحرماااات يطالعنها بس الي رحمها 

ضاءه وحده وكانت عليها يعني هاذا خفف التوتر الي فيهاااا ان ظالم بس ا
وغير بعد ريحها وهي تشوف البنات جدامها وحموده وفطامي وراهااا 



ويساعدنها فالفستان وخالف البنت وقفن صوب الكوشه من وين ترقا 
العروووس ثنتين وقفن ع صوب والثنتين ع الصوب الثاني والريم تمشي 

الي فالسله ويوم رقت الريم فوق الكووشه  فنصهن وهن يفرن الورد
طااااااارن الفراشااااات وكان شكله غرام وتمت تمشي ليين وصلت فوووق 
ورايحه وراده بعديين يلست وهني حست بالراحه تقريبن اما ام زايد تمت 

تصيح وهي تشوووف بجرهاااا ع الكوووشه وهاذا حلم كل ام تشووف 
 ا لو شافتهاا بتصيح وياها هعبناتها عرايس بس الريم ماشافته

وخالف يوا كلهم يسلمون عليها ربيعاتهاااا والحرمات وكلهن البنات وبعدين 
 نشن البنات يرقصن ع الكووشه واالوالد يولووون

وبعدييييييين قالوا ان المعرررررس بيحدر وكل البنات سارن ولبسن العبايا 
 والشيل

وفجووه هع وياه ابو خالد وحدر هزاع الي كان ياي مسرع تقول صارووخ 
 وبو زايد

هزاع يوم شافها بهت فيهاا و جمالهاااااا وبعدين باسهاااا ووقف حذالها وبو 
خالد وبو زايد بعد وهني الريم من شافت ابووها طاحت دمعتهاا النها صدق 

 اكثر انساااااان متعلقه فيه ابووها حتى اكثر عن امهاا

يه ال تصيحين تراج بتشوفيناااا كل يوم وابوووها مسح دمعتها: فديتج يالغال
 وترك بييبج ريلج عندناا

 وعقب ظهروااا بو زايد وبو خالد

هزاع تم يضحك وهمس حق الريم فاذنها النه كان صدعه من الخاطر : 
 مبروووك

 الريم بعد تقربت وهمستله: هللا يباركلك



 هزاع : ليييييييش ما تضحكيين جنه يارينج غصب

 النها تعرف لو ردت عليه بتنزل دمعتهاا الريم ما ردت عليه

والي ونسها اكثر شي ان هزاع خووها تم يوووول جدامهااااا بالعصااا 
 وهني تمت تبتسمله وتضحك

 هزاع زقر زايد عسب يحط االغنية الي طلبهاااا

ويوم حطووها هزاع شل العصا من هزاع خو الريم وتم يووووول 
 جدامهاااااااااا

 

 ـــمال ولمههيمن على ارقى الج

 جمع ثقافات البــــشر في تـــاجه

 قمه على قمـــه وذوقه قــــمـــه

 ذوق وجمــال وغرتن وهــــاجـــه

 

 طرفن كحيل وفي رموشه سمـه

 والعود يسبي داجه وديباجــــــه

 وخصرن مثل كسره وراها ضمه

 وفتحه على حد السكون تواجـه

 

وهمس فاذنهااا ) اهدااااء لج  وبعدين تم يبس تحتهااااااااا و وبعدين نش



هاالغنيه( الريم ابتسمت ونزلت راسهااااا والمصورة ماقصرت وحتى 
البنات كلهن زاخات هالكيمرات ويصورن وبعدين هزاع تم يووول ويا 

 اليهال

 

 

 اهتم من همــه وهمي همــــــه

 ومنهاج قلبي منهجه منهاجـــه

 دمي على دمه ودمــي دمــــــه

 انا طبيــب عالجـهاهوا الدوا و

 

 في ذمتي يا نور عين ذمــــــه

 ذمه وال لي حاجتن محتــــاجه

 لكن لك شـين فوادي ضــــمــه

 يامن على قلبي حكم باسياجــه

 

 يا سيد مغروور الــجمال وعمه

 يا تاج راس الحسن زيد احراجه

 قل تم يا عمـــــري وقولي تمـــه

 يا نشوة القلب والشجي وافراجه



 

 طلب المايكرووفووون وفطامي يابته حقه وهزاع

 

 وبعدين تم يشل عدال الريم وهي مستحيه اال ميته من المستحى

 

 

 صدفه على دربي لقيــــته

 واله ابتسمت وقلت مجروح

 من رمش عينك الي رميته

 لي صابني فالقلب والروح

 ياريم ارحم من هويتـــــــه

 ال تستوي قاسي ممـــلوح

 يـــــتهوالك النظر والي بغ

 والك فوادي قصر مسطوح

 واهوا لي من انته هويتــه

 وال حد غيرك مالك الروح

 

 



وخالف دخلوا الحجره وتمت المصورة تصورهم والريم فخاطرهااا 
تكفخهااا كل مرة تقول حركه وهي تعبانه واال هزاع مستانس وماخذ راحته 

س ماباسته والريم ميته من المستحى وخص يوم قالتلهااا بوسي المعرس ب
ماطاعت وبعدين فصورة قالت طالعوا بعض يعني عينه فعينهااا بس الريم 

ما قدرت كل ماحاولت تنزل راسهاااا وهزاع يقولهااا حطي عينج فعيني 
 والريم امرة هب طايعه هع واخر شي صورتهم جي

 

وخالف ظهروا وهزاع خذ الريم وف الدرب وهم سايرييين دبي كلهم 
مانع وخالد وبو زايد وسعيد كلهم امرة الين طريج ورااااااهم حمدان و

 بوظبي تقريبن وخالف ردوااا وهزاع والريم ساروا دبي

 

اما سالم لو انه حظر العرس بس فقلبه نار تشب لواهيبي وفعينه دمعه: وهللا 
ماصدق ان اليوم عررررس االنسانه الي احبهااااا والي حبها رسخ داخل 

ي يتقطع بسجيييييييين وبخفوووقي يدق طبول عظاااااااامي وهللا جنه يوف
ااااااااااه على هاليوووم الي انكتب فيه حب اثنين وضياااااااااع حب 

انساااااان كان وافي وصادق بحبه واللله يانه بينوشم على قلبي هاليوم 
ومستحيل انساااااااااااه هللا يسمحلك خطاياااااااااك يا هزااااااااااع ويسهل 

اك لو ان صعب عليه بس هاذا القدر والنصيب وانا هللا درووبك وممش
يعوضني بثاني لو اني مستحيل انسا الرييييييييم النه حبهااااااااااااا تمكن من 

قلبي ونوشم فالشرايييني هللا يوفقج يالريم ويا الذي اختاره قلبج واتمناا انه 
 يسعدج ويحبج شرات ما احبج وزوود

 



العمره وتموا اسبوووع وخالف ردوا بوظبي  وعقب يومين ساروا السعوديه
 وكانت احلى اااااااايام قضوووهااااااا

 وف بوظبي عقب كم يوم

الريم وهزاع يالسين فقسمهم وهم تحت هب فوق ) قسم هزاع عبارة عن 
 حجرتين وصاله ومطبخ تحضيري صغير(

الريم يالسه ترتب اغراضهاا الي بعدهن فالشنطه وهزاع منسدح ع الشبريه 
الريم وهي يالسه تحط عطورهااا وبعديييين انتبهت على صوورة هزاع و

 الي حاطنها فالبرواز

 الريم: هزاع

 هزاع: ياعيووووووون هزاع

 الريم: فديت عيونك بس اقووووول وين صووورتك الي قبل حاطنها

 هزاع يلس : ليش شدراااااج ان قبل كانت شي صورة غيرهاا شفتيها انتي؟

 من قبل مرة حدرت حجرتك الي قبل فوق ويا فطاميالريم: هيه شفتها 

هزاع: اهااا مادريبها ويييين خالف صورت غيرها وييييين ذيج مال ايام 
قبل يوم تونيه مكمل عشرين تدرين هالصورة كنت ما بحطها فقسميه بس 

 فطامي ماطاعت حلفت اال احطهااا كنت بخليها فووق برايهاا

 ما تدري وين حطيتهاالريم: اها بس وينها صورتك يعني 

 هزاع : ماعرف وينها برايها طااااااااف

الريم: شو طااااااااااف هاذي صورتك يعني عادي عندك اي حد يشل 
 صورك



هزاع: ال حووول بتسويليه شرات فطامي يعني برايها حالل عليه الي 
 شالنها يمكن معجب

 الريم ابتسمت: ماشاااء هللا وايد خاق بعمرك منو هالمعجب بعد

 هزاع وهو يحرك شعره بايده: شدرانيه المعجبييين وايدين هللا يزيدهم

 الريم: احلف انته بس بعد عادي عنديه يقوووول

 هزاع بخبث: ليش تغارين؟

 االريم طالعته بنظره

 هزاع: خيبه خيبه ماروووووم الصراحه بتذبحنيه هالنظرات

 و شالنهاا؟الريم يلست الشبريه مجابتنه: امممم يعني انته ما تعرف من

 هزاع: ال ليش انتي تعرفينه؟

 الريم: يمكن اعرفه مادري

 هزاع: يال قولي منو

 الريم: ليش تهمك الصورة وال الي شالنها

هزاع: ال الي شالنها الصراحه فخاطريه اعرف منو هذا الي يحبنيه هالكثر 
 وهالصورة بعد شالنها من زمان قبل ال اخذ وضحه

 ريم الصووورة من الشنطه( شرايك هب هاذيالريم: وييييييت ) وظهرت ال

 هزاع يطالعهاا: منو الي شالنهااا ؟

 الريم: مادري تخبر عمرك شوووف من ورااااااااااااااا

 



هزاع شل الصورة وتم يقراا الي مكتوب وراهاابصبر على فرقاكم مهما 
 تمر سنين

 

 اتخيل محياكم يا حبيـــــــبي بالعين

 الزينسبحان من انشــاكم وكملك ب

 قلب العنا يهواكم يا ناسي يا ناسين

 وافرح انا بلقياكم وانتوا علي قاسين

 وابكي على الماكم ايام مرت وين!!؟؟؟

 القلب يبغي رضاكم مجروح به جرحين

 جرح الجفا وفرقاكم وجحرن نزيف الحين

 هللا على ذكراكم على العيون تبين

 ياليت بس شفناكم لو تعاتب االثنين

 م اصغي شرا مصلينوان مر ف طوراك

 باقي على ملقاكم يالين يوم الدين

 بصبر على فرقاكم يالين يوم الدين

 

 الريم شيخة الحريم

5\5\2006 



 

 هزاع طالع الريم: انتي؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

 الريم هزت راسها: هيه انااااااااااا تحيد هالتارييييييخ هزاااااااااااع

 هزاع: امممم

وضحى انا شليتهااا الصورة قبل عرسك الريم: كاااااااان يوم عرسك ب
بيوووم واليوم الي عقبه كتبت هاذي االغنيه على صووورتك تدري كنت 

 بردهاااااا بس ماقدرت النيه كاتبه وراااها اسميه

هزاع: فديييييييييييييييييييييييتج وهللا وهللا يالرييييييييم كنت مينووووون يوم 
عقل ما تدرييييييييييييييييين كيف ندمت وهللا  خذتهااااااااااااااااا وهللا كنت بال

يالريم احبج اقسم بربيه يالريم ما نسيتج فذيج المده ونتي دوم كنتي فباليه 
 وخيالج ما يفارق عيونيه حتى فصالتيه استغفر هللا ايي طرواج عليه

الريم: خالص فديييييييتك اهم شي ان الحين انا هيااااااااااك وهللا ال يغير 
 عليناا

 هزاع: امييييييييين ياربي

 الريم: هههههه تدري شكلك قبل احلى

 هزاع: ال وهللا صدق اول مرة حد يقوليه جذي كلهم يقولون الحين

 الريم: ال احلى شي شعررررك ههههه

هزاع: هههههههههه فقتج وهللا حسيت انج تطنزييين شسوي كنت مطولنه 
 وهللا يوصل لين جتوفيه

بس احلى الحين هب حلو اللاير شعره وايد  الريم: ال بس صدق حلووو



 طويل

 هزاع: ادري الريم بخبرج شي

 الريم: امر يا سيد قلبيه

هزاع ابتسم: مايامر عليج عدووو فديت قلبج انا تدرييييين ان انا شفتج قبل 
بال شيله وال شي وكنتي البسه فستااااااااان وعرفت انج انتي الي ضاربت 

 وياها فالمريناااا

 اجه عيونهاا: شووووووووو ؟الريم ف

هزاع: شفيج عادي ههههههههه الال بقولج مرة كنت داش حجرة فطامي 
بالغلط شليت الدفتر وكاانن فيه الصوور وشفتهن الصرااااااااحه انا هني 

خالص طحت طيحه في هواااااج وهللا يالريم كنت احبج بس ما كنت ابغي 
بنيه وانا قبل اقوول انا ما ابين النه غروووري ما يسمحليه اتصوووب من 
 تصوب انا اصوووب وهاذا شعاريه عند شلتناااااا

 الريم وهي تحرك قصته : ال وهللا خقااااااااااااااق بعد وووقفت

هزاع يود ايدها: بسسس انتي صوبتينيه وحتى االغاني جلبتهن اي اغنية 
 فيها بوظبي واال دبي اغير احط العين فديت الي ربا فالعين وهللا

اسابيع على عررررس الريم وهزاع وصدق مرتاحييين  3>> ومر تقريبن 
وعايشين بسعاده مابعدها سعاده وهزاع فالقهوة عند ربعه عليا دقتله هزاع 

اول ماشاف رقمها طنشه خالف دقت بعد وهني قال الزم يوقفها عند 
 حدهاااا

 هزاع: الووووووووو

 عليا: مرحبا الساااااع



 لياااهزاع: مرحبتين امري ع

 عليا: شحالك انزيييين؟

 هزاع: تسرج الحال شو تبيييين

 عليا: شفيييييييييييك عليه شعنه جي معصب

 هزاع: ما تفهمييين انتي انا معررررس الحين وماخذ احلى البنااااااات

 عليا: احلى عنيه بعد ؟

 هزاع: هيه واحلى عن طوايفج كلهم شي ثااني

 عليا: تحبهااااااا انته؟

 وووووووووت فيها وفاالرض الي تمشي عليهاااااااهزاع: اموو

 عليا: شو هزاع تحبهاااااااااا انته الحين >> وهني حطت التسجيل

 هزاع: هيه حبيبتيه قبل والحييييييين وبعدين بعد

 عليا : شوووووو فديتك ؟

 هزاع: حبيبتي ما تفهمييييييييييين

 عليااا: خالص اوكي هللا يوفقك وياهاااا

ين يال باي ومرة يوم السبت المغرب توها الريم تبا تظهر من هزاع:اميييي
 قسمها تسير الصاله وهزاع كان ماحد عند ربعه صاح تلفون الريم

 الريم: الووووو

 .....: السالم عليييييج



 الريم: وعليييييج السالم والرحمه

 ..... : انتي الريم الصراااااااقه

 منو انتي يا فالنه؟ الريم باستغراب: انا الريم بس هب الصراقه

..... : انتي هب صراقه عيل شعنه صرقتي حبيبيه هزاااااااااااع ليش 
 تحبييين تفرقيييييييين هللا ياخذج وال يوفقج ويااااااااااااه

 الريم: انتي منووووووووووو اصلن تمين تدعين عليه وشعرفج بهزاع

ااااا حبيبة هزاااااااااع انتي ....: انا منو واال انتي الي منوووو اناا عليااااااااااا
 شو ما تحسين اللاير يحبنيه واحبه ليش تحبين تفرقيييييين الريم ال تعليييييييق

علياا: اقووول انتي انا ما صدقت يرد عقب ما طلق وضحه تيييين انتي بكل 
برووووود تصرقينه عنيه بقووولج شي هههههههههه تراه هزاع 

هههه وهللا مسكينه ما تدرييييييين انا يوم لعاااااااااااب ويقص عليج ههههه
سالته ليش خذتها قال ما قدرت اوصلهااا جان اخذهااا حبوووبه هزاع ما 

 يحب يتم مع وحده دوم يحب التغيييير ونتي صدقينيه كم يوم وبيعافج

الريم والعبره خانقتنهااا: انتي وحده جذاااااااابه توج تقولين ان بسرعه يمل 
 عنه عيل تقولين يحبج تراه اكيد بيكون عافجويحب التغييير ش

عليا: ههههههههههههههههههه وهللا مشكله يا حبوووبه عقلي هزاع اصلن 
يمووت فيه وفاالرض الي امشي عليهاااا بقووولج شي هو ويييييين قالج 
بيسير؟ عند ربعه صح جذااااااااااب هو كان عنديه انااا اصلن هو يحبنيه 

وف ويهج يالسباله الريم: ال تقولين سباله ماحد ومن زمان قبل ال يشوو
 غييييييييرج انزيييييييين شو اللدليل انه يحبج

عليا: لحظه تبيييين اقولج الرقم واال تبين اقولج وين هو الحين واال تبين 



اقولج منو ربعه واال تبين اقووولج على كم وحده متعرف واال تبيييين 
وولج واال اقووووول شرايج اسمعج اقووولج اسمه الكامل واال تبين اق

 مكالمه انا مسجلتنهاااا وهو يرمسنيه بعد عسب تتاكديييين

الريم: انزين لحظه قبل ال اسمع يوم هو يلعب تراه بيطلقنيه ونتي شعنه 
 معصبه ومضايقه يوم انه يحبج

عليا: ههههههههههه وهللا هاذي الي بتجتلينه من الضحك اقووول انا هب 
ال مضايقه بس من طيبتيه ابا انبهج ان يلعب عليج اوكي معصبه شراتج و

سمعي )هزاع: هيه حبيبتيه قبل والحييييييين وبعدين بعد عليا : شوووووو 
فديتك ؟ هزاع: حبيبتي ما تفهمييييييييييين( الريم امرررررة سكرت وهني 

الريم خالص حست بعروقها وقفن وقلبهااا سكتت نبضاته ودمها زاد ضخه 
 هلت على خدهاا ودموعهاا

الريم وهي تصيح: ااااااااااااااااه وهللا احس خالص بمووووووت قلبيه 
يعورنيه ليش يا هزاع تلعب عليه ليييييييييش ونته الي تقول انك بنيه حتى ما 
ترمسهااا ليش ليش تلعب بقلبيه ليش تخلنيه مهااانه جدام هالسافله ااااااااااااااه 

غااااااارس سجين فقلبيه وهللا مسكيييييييين وهللا حاسه بموووت وجنه حد 
حاليه انا ثاني مررررررة ثاني مررررررة تجذب عليه وانا صدقتك والريم 
تمت طايحه ع الشبريه وتصييييح وخالف تذكرت قوم اهلهاااااا انهم الحييين 
بيسيرون العين واتصلت على امهااااااا وقالت لها ان بتي وياهم الريم حست 

حده بال قيمه وذليله فحب شخص خانهاا هب مرررررة عمرهاااا و
مرتييييييين وهي صدقته >> فاعتقادهاا وامررررة لبست عباتهااااااااا 

وسلمت على عمتهااااا الي يالسه كانت فالصاله هي وعوشه وخبرتهم انها 
بتسير بيت هلهااا حتى الحظن ام خالد وعوشه عيونها حمر بس ما عطتهم 

راحت بيت هلهاا الي كانوا راكبين السياره وبيسيرون مجال امرة ظهرت و
 العين حتى امها كل ما نشدتهااا شفيها الريم تقول اشتقتلكم



وطرشت حق هزاع مسج ) طعنتي من خلف االضالع بسيفك الغادر غدرته 
شمت بي حاسد وطماع يا لالسف خلك ذبحته خل اللي غير حبـــك علينا ..! 

..!( هزاع وهو عند ربعه انصدددددم من يعطيك من حبه ربع ماعطينا 
 المسسسسج وماصدق انه هاذي الريم اول شي عباله سوالف

طرشلهاا) الريم عن هالسوااااالف قولي شسااااااااااالفه؟( ماشي رد من الريم 
 رد

وطرش) الريم دخيييييييييلج ردي شفييييييج ال تعورين قلبيه قولي؟( بعد 
 ماشي رد من الريم

يان ما رديتي بيي الحييييييييين شفيييج الريم وهللا هب  وطرش) وهللا
 نااااااااااقص قولي شفيج؟(

الريم ردت هالمرة) ماعاد ينفع لو يردك حنينك خطاك ذا اكبر من اسف 
حبر االقالم حتى الرسايل في هوانا تبينك عنوانها كذب وخيانات واالام .. 

ف قلبه : شو هالي قهر يعيش فقلبي كذاب هزاع طلقنيه( هزاع هني وق
 اقراااااااااااااااااااااااااه اطلقج يالريم ليش شالسبب

 سعيد: شفيييييك هزاع هزززززززززاع ويهك شاحب

راشد: هزاع شو مكتووب فالمسج هزاع ماشي رد امررررررة نش عنهم 
 وسااااااااااار بيته طيرااان

 هزاع وهو يزاعق: ويييييييييييييييين الرييييييييييييييم

 م خالد: شفييييييك ولديه الريم سارت بيت هلهاااا جييييه ماخبرتكا

هزاع: شوووووووووووووووو وسار قسمه امررررة وحدر الحجره 
شاااااااااف كل شي محله وماشلت شي استغررررب ويلس ع الشبريه وعق 



سفرته: بس ليش تكتب طلقنيه شسوييييت انا شو الذنب الي سويته عسب 
معقوووله تمزح بس هاذا هب مزح اول شي يمكن بس  تكتب هالمسج الال

ثاني مرة وبعد تبغي اطلقهاااا ااااااااااااااه يالريم شفيج كل ما تقربت منج 
 تبعدينيه عنج شسويت اناااا وصاح تلفونه

 سعيد: هززززززاع شفيييييييييييك؟

 هزاع: ياخوويه مضايق شووي خلونيه الحين خالف برمسك

 شي فيك؟. سعيد: ع االقل طمنيه

 هزاع: صابنيه يررررررح فقلبيه يا سعيد بعدين بخبرك خلنيه اهدا طشونه

 وظهر عند امه: الحين هم ساروا العين؟

ام خالد: هيه ساروا هزري النه الريم يوم ظهرت قالت انهم يتريونهاا 
 خاري

 هزاع: انزييييين شفيها هي ما نكرتي عليها شي ياميه؟

استغربته يا ولديه عيونها غادياات حمر جنه اال  ام خالد: مافيها شي بس الي
 تصيح انت شي قايلهاا هزاع؟

 هزاع: ال وهللا حشااااااا خليهاا اميه تسير عن اهلهااا يمكن متولهه عليهم

ام خالد: يستوي بس الحرمه لي بغت تظهر الزم تشاور ريلهاااا اال ان هي 
 زعالنه

حسيت اسلوبها متغير قلت هزاع: شو الال هي شاورتنيه قبل بس مادري 
 يمكن فيها شي

ام خالد: اهاااا مادريبها حتى انا وعوشه استغربنا منهاا ماياوبتناا حتى يوم 



 تخبرناهااا شبالهن عويناتج

هزاع: ايواااااااااا خلوهاا يمكن مضايقه من شي انا باجر بسير العين 
الريم بشوفهاااا وبشوف بالهااا وبالباجر هزاع سار العين بس امرة 

ماطاعت اصلن هي كله تصيح ويوم يتخبرونها شفيهااا ما ترد عليهم واال 
يوم يتخبرونهااا اذا هي زعالنه من هزاع تصيح زياده وهزاع تم تقريبن كل 
يوم ايي عسب يشوف الريم ياغير المسجات الي يطرشهن والمكالمات وهي 

الحين خالص  ما ترد عليه ووتتجاهل كل شي منه وهلها يسؤلونهاا وتقولهم
مابغيه خلوه يطلقنيه وهالشي وصل حق هزاع وهم مستغربيييين حتى ما 

يعرفون شو السبب وهو الروحه ما يعرف شو السبب وشعنه تبغي الطالق 
هو ما يحيد عمره غلط عليها واال قالها شي يضيقبهااا بالعكس حاطنهاا تاج 

ي ماكانت فوق راسه وبالباجر بيكون عرس حموده وثاني الريم اول ش
بتسير بس خالف غيرت رايهااا تذكرت وقفة حموده وياها فالعررررس 

واليوم الي عقبه سارت العرس لو انهاااا ماكانت مستانسه وايد وكل فكرهاا 
وعقلهااا عند هزاع مالك قلبهااا و سيدها وآسر حياتهااا كلهااا وتقريبن كملوا 

ااا وكل مايا بيتهم شهر وهم على هالحاله ال هي ترمسه وال هو يرمسه
عسب يرمسها ما طيع تحدر تحت وترمسه بس مرررة كان يالس ف 

 الميلس ويا بو زايد

 هزاع: يعني عميه انتوا ما فهمتوا شسالفتهااا؟

 بو زايد: ال وهللا ما نعرف شفيهااااا بس تقول طلقونيه منه هالخاين اللعاب

لفه وليش هي هزاع مصدوم: شووو شفيها عليه انا الروحيه ماعرف شسا
زعالنه شعنه تقول هالرمسه ما فهمتوا منها انا شسويت؟ شو الذنب الي 

 سويته عسسب تقول هالرمسه

بو زايد: وهللا ما طيع تقول يا كم نشدتها وامها وكلهم حتى بنات خالهاا ما 



 طيع تقول يا انها تصيح واال ما ترد

ر اصبر وخص هي هزاع: انزيييييين والحين شالحل عميه انا الصراحه ماقد
ما خبرتنيه ع االقل شسالفه وليش ظهرت من البيت وهناك اميه دوم تتخبر 
شعنه بطت الريم بيت هلها سير ييبهاا الصراحه تعبت اجذب عليهم كل مرة 

اقولهم خلوها تولهت على هلها حتى بدوا يشكوون ان بينا شي وحتى لو 
 تخبرونيه شقولهم ماعنديه رد

بهاا يا هزاع وحتى يوم اقولها انك عندنا ما طيع تحدر بو زايد: وهللا مادري
 دوم فوووق

 هزاع: امممم انزين عميه تسمحليه اسير فووووق

بو زايد: اسمح شقايل ماسمح سير بويه طالع شفيهااااا يمكن تنحل المشكله 
بو زايد وصل هزاع لين فوق وخالف حدر هزاع وقف فالصاله يشووف 

والبسة بجامه ومندمجه حاطه ام بي سي ثري الريم الي منسدحه ع الغنفه 
 توم اند جيري

هزاع بابتسامه: مرحبا وهللا بالزعالنين الريم طالعته بنظره ما ردت عليه 
هزاع تقرب منها وشاف التلفون: ال انا ياهل ماخذليه تطالعين توم اند جيري 

نه الريم سوتله طاف وخطفت عنه هزاع يودها من ايدها: شفيييييييج انتي شع
 زعالنه؟

 الريم: ال ترمسنيه اوكي ما بينيه وبينك شي طلقنيه هزااااااااع

هزاع: اقووول ياااااااااهل تتحرين الزواج والطالق لعبه فايدج بتقولين 
 شبالج) وهو يرص ع ايدهاا(

الريم: ااااااااااااااخ ايديه فجهااا انته شو عبااااااالك الكل يحبك وهللا ما توقعت 
خوووون عباليه صدق تحبنيه ) هني تمت تصيح( بس طلعت تلعب عليه وت



خاين خاين بس وهللا يا تندم انك خنتنيه بتشووف ان حد حبك شراتيه 
 وصااااااااانك

هزاع: خلصتي انزين خبرينيه شسالفه ليش تقولين خاين انا شسويت متى 
خنتج الريييييم وهللا شاهد عليه ماعرفت حد عقبج وال رقمت حد الريم انا 

يوم بلعب عليج ما باخذج تفهميييييين انتي خلينيه احس اني ماخذ عاقل هب 
ياهل الريم شو لو انا بلعب عليج ترا بكون لعبت عليج خالص بس يالريم انا 

 احبج تفهميين واال ال والي يحب مستحييييل يخون الي يحبه

ذي الريم باستهزاء: ال وهللا يمكن بس انته عادي تخوون عيل منو هااااااا
عليا الي ترمسهاااااااا ها وبعد تقولها حبيبتيه وماعرف شووو هزاع انا 

 سمعت كل شي

 هزاع: سمعتي شوووو وهاذي عليا منو ماعرفهاااا

الريم: هي مسجله حسك يوم تقولهاا حبيبتي وسمعتنيه ايااااااااااه وليتنيه ما 
 سمعته

كري زييييين اذا هزاع: يالريم فذمتيه ما قلت حق وحده احبج غيرج الريم ف
 هاذي صدق انا احبهاااا يعني باخذج انتي ترا باخذهاا

 الريم: قلتلك تبا تلعب عليه

هزاع: الريم كبري عقلج وهاذي عليا الي تقوليييين عنهااا شنيتهااا يوم 
بتقووولج هالرمسه ياغير تبا تفرقنااا ولو هي شرات ما تقولج احبهااااا ليش 

حبج شعنه تبغي تقولج هاذي الريم عذوول تبا بدقلج اصلن تراه احبها وما
 تفرق ال تسمعينهاااا عطينيه رقمها وهللا يا سبها جدامج بعد

 الريم: ال ما يحتاي احسن شي يا هزاع طلقنيه عسب ما تكون مشاكل



هزاع: شو انتي تييييييين تذبحيينيه شو اطلقج جيييييييييه لعبه هو وهللا عيل 
 فهميييييين ويال عطينيه رقمهااا اذا عندجما طلقتج بتميييين معلقه ت

الريم: اوكي بعطييييييييييك اياه هاذاااااااا هو ارتحت هزاع انصدم ان هاذا 
 رقم عاليه بنت خاله: الرييييييييم تعرفييين انتي منو هاذي؟

 الريم: منو هاذي؟

 هزاع: هاذي عليا بنت خاليه هللا ياخذها متاكده انها هي؟

 الريم: هيه

بخبرج الريم هاذي دوم تتصل عليه وتقول احبك ورمسه وايد وهللا يا  هزاع:
الريم اني ما عطيتها ويه وال حتى رمستهااااا هي الي تتصل عليه ومارد 
عليهاااا بس اخر مرة فنفس اليوم الي ظهرتي فيه من البيت دقت عليه كم 

ات مرة اخر شي شليته ويوم رمستها قلتلهاا انا معرس وماخذ احلى البن
وحرمتيه احبهاا عقب قالت هللا يوفقكم ومن ذاك اليوم مارمستها وال حتى 

دقت وهللا بادبهااا الخايسه تبا تفرق من بينا ماعليه ان ما خبرت خاليه 
عليهااا وبخبر اخوووها انا طول هالوقت حاشمنها قلت مسكينه وطلعت 

 تسوى ظفر ريلج داهيه يعلها المرض فقتها وفقت شيفتها وهللا يالريم انها ما

 الريم: صددددددددق هزاع

هزاع: تبينيه ارمسها عدالج عادي وهللا عادي واصلن حسابها عنديه برمس 
ابووها واخووها بقولهم ياخي شوفوا لبنتكم صرفه انا الحين انسان معرس 

 ومابغي عذوول وهللا لخلي اخوها يرويها الويل خص ان خوها عصبي

 الريم: ال خالص برايها تولي

هزاع: تولي عقب ما بغت تخرب من بيناااا ال وبعد انتي ظاهرة من البيت 



ومطرشه مسج اونه طلقنيه شو هاااا اي حد بتصدقينه عيل اي وحده باجر 
 بتقولج هزاع رمسنيه خالص بتصدقينهاااا

 الريم تلومت: اسفه انزيييييييين

ن عشاااااانج هزاع: شو هو االسف لعبه عندج وهللا قهرتينيه كل يوم ايي العي
ونتي ما طيعين تحدرين وترمسينيه وهللا قمت ما فكر ياغير فيج خليتينيه 

اسوق بال ذهن هب حراام عليج تعذبينيه وماشااء هللا عليج اي حد تصدقينه 
 لو شي ما يتصدق انتي ياااااهل

 الريم: خالص هزاع قلتلك اسفه هب قصديه وهللا

 هزاع: شو هب قصدج انا بعد زعالن خالص

الريم: دخيييييييييييلك هزاع التم جذي تلومبيه اسفه وهللا اسفه احب راسك 
 يعني

هزاع: ال بس ابغييييييج تتزهبييين بشلج بوظبي بسج ما شبعتي من العين انا 
ولهت عليييييج عنبووه من حب يوم يسويبيه جذي ياحرااااااااام عليه جان 

يلين شقد احبج بس انتي ما غفت عينيه من يوم فرقاج وهللا يا الريم ما تتخ
 تفهميييييين وما تحسييييين

 الريم: وهللا انا بعد احبك خالص انزين الحين بيييك

 هزاع: اوكي حياتي اترياااااج تحت عن تبطيييييييين

 الريم: دقااااااايق بس

وخالف ردوااا الريم وهزاع بوظبي جنه ما استوا شي وردت حياتهم شرات 
 ع ف السياره ) درب العين(ماكانت واحسن عقب اسبوو

 هزاع: ياااااااويلي ع االحمر



 الريم: حلوووو؟

 هزاع: غراااااااام اقوولج تبينيه اخطفج امرة الحديقه واال بيت هلج

بسير بيت هليه قبل ومناك بخلي الدريول  4الريم: الالبعدها اال الساعه 
 شلنيه الحديقه

 وخالف برد عليج اوكيهزاع: اهااا انا عنديه شغل وخالف بسير عرررس 

 الريم: اوكي يعني بتبطي الين فليل؟

 هزاع: ما ببطي وايد وانا اقدر

 الريم: امممم انزييييين شرايك تخلينيه ابااات بيت هليه اليوم

هزاع: ال وهللا ما شبعتي شهر ونتي مفارقتنيه ماقدر الصراحه اقوولج 
 امررة شوي بس بتم ف العرس وبيي بشلج

 يالريم: خالص اوك

 هزاع: اقووولج انتي تعقييين غشوتج عند الدريول؟

 الريم: هيه عادي

 هزاع: ال وهللا وليييييييش يعني؟

 الريم: عادي اال هندي مافيها شي

هزاع: شووووووو والهندي هب ريااااال واذا شفتي مواطن بتتغشين يعني 
ج مابغي شالفرق انتن عبالكن الهندي هب لاير وهللا يان عقيتيها يا وييييييييل

 حد يشوووفج غيريه تفهمييييين الريم: شوو هزاع حرام عليك وهللا حر

هزاع: ما بعيد وبزييييييد فرمستيه انا اغااااااااار ما احب حد يطالعج هندي 



 واال مواطن

 الريم بابتسامه: بحااااااول

هزاع: شو تحاولييييين ياويلج ان عقيتيها وخالف وصلها بيت هلهاااا وهو 
شغله وخالف يسير عرس ربيعه وهي سارت ويا الدريول  سار يقضي

 10وزايد خوها االسكيت وهناك تالقت ويا ربيعاتهاااا كلهن وع الساعه 
دقت على زايد عسب اييوون يشلونهاااا ويوم وصلووا دقولهااا وفنفس 

الوقت هزاع بعد كان ياي الحديقه وانتبه ع سيارة الدريول ودق حق زايد 
 ا يايين تشلون الريم؟هزاع: زايد انتو

 زايد: هيه الحين هي يايه

 هزاع: اهااا خالص سيروا انا الي بشلهااااا

 زايد: انا دقيتلهااا الحين هي ظاهرة

 هزاع: شووف انتوا سيروا خالص انا بدقلها بقولها انا ياي اشلج

زايد: اوكي خالص ) يرمس سلمان( سير خالص بيت الريم وهي ظاهرة 
بس قالت خالف بشله يوم بركب السياره واول ما سمعت التلفون يدق 

ظهرت امرة شافت جدامها فتك ابيض ) عبالهااا سيارتهم( هزاع لمح الريم 
وخص ان شنطتها حمراا وهي ماتدري ركبت السياره ورا طبعن ) هب ورا 

الدريول الصوب الثاني( الريم: السالم عليييييكم ) بس هو مارد( ويوم 
اا وعقت الغشوه مع ان هزاع كان موصنها ما تعقها ركبت ما انتبهت جدامه

بس النها كانت حرانه وفجت شنطتها عسب تطالع منو الي داق وانتبهت ان 
ماحد جدامها ال زايد وال حتى الخدامه الريم وعينها ع التلفون : سلمااااان 

وييييييين زايد واال نانسي هب وياك ؟ وهني طالعته وفجت عينها من شافت 
اطن هب الدريول ف السياره وتمنت ان االرض تبلعها فهاللحظه واحد مو



وامرة ردت الغشوه فويهها وطلعت من السياره وفخاطرها: خيبه خيبه 
يالقفطه وهللا بمووووت ياربيه شوو هااا وال بعد فقت ويهه يالس يطالع من 
الصبح ودقت حق زايد وقالها ان هزاع ياي يشلهااا وفهمت ان هزاع دقلهاا 

 يقولها ان هو الي ياي ودقتله عسب

 الريم: هزااااااااااااع وينك انته؟

هزاع: اناا جدام الباب بتشوفين فتك انا عدالهااااا ماشي غيرهاا رنج هني 
 بتشوفينيه

الريم: هيه خالص شفتهااا والريم وهي سايره وهزاع موقف حذال الفتك الي 
يت هالعيون دقيييييين الريم ركبتهاااا بالغلط وهو ما صدق فج الجامه: فد

وع حظها ان هزاع شوي كان فاج الدريشه  050xxxxxxxعلى هالرقم 
 وسمع رمسته ويوم ركبت الريم

هزاع وهو معصب: الرييييييييييم هب انتي الي ركبتي هالفتك قبل 
 شوووووي؟؟؟؟؟؟

الريم خافت : ه هيه هيه انا بالغلط وهللا عباليه سيارتناااا م ما كنت ادري ان 
 ك انته الي ياي تشلنيهان

 هزاع: ال وهللا انا دقيييييت عليج شعنه ما تشلينه؟

الريم: النيه كنت ظاهره قلت بدقلك فالسياره وهللا ما تعرررررف شقايل 
 تقفطت

هزاع: بسسس الريم هب جنه سمعته يقوووول فديت هالعيون هو ليش 
 شاااااف عيونج ؟ الريم من الخوف : الال

ل شعنه يقووولج فديت العيون انتي عقيتي الغشوووووه هزاع: ال وهللا عي



 صح

 الريم: وهللا عقيتها النيه ميته من الحر وعباااااااااليه الدريول

هزاع صدق كان معصب: حلفي انتي بس وانا شقايلج اليوووووم يعني 
الدريول هب رياااااااال شهالرمسه لريم وبعد تكشفيييين ويهج عدال واحد 

 هب عنديه تفهميينغريييييييب هذا 

الريم: وهللا ااااااااااااسفه هب قصديه وهللا بالغلط خالص التوبه اعقها لو 
بمووت هزاع اصلن الروحه كان معصب ياي النه اضااارب ويا واحد قبل 

مضارب وياه لو تذكرونه ربيعه محمد النه شافه فالعرررس وعاد زاد 
ومات من القهر يوم  غيضه يوم درى ان الريم عقت الغشوووه جدام واحد

 سمع هذا الواحد يتفداها جدامه ويرقمهااااا

 الريم: هزاااااااع ليش رديت من وقت ما بطيت فالعرررررس

 هزاع: بسسسس عشان شي ما يخصج

 الريم: انزين هزاع انا كنت بسير بيت هليه النيه قلت لهم برد خالف

وظبي ما بردج بيت هزاع: ماشي سيييييييره تفهميييين وانا الحيييين ساير ب
هلج ولو سمحتي ال ترمسينيه اخااااف اقول رمسه ما تعيبج الريم سمعت 

رمسته وما رمسته طووول الدرب ويوم وصلوا البيت ساروا قسمهم وعقب 
ظهرت الصاله وكانت يوعانه هب متعشيه ولقت عشاااا حاطينه حقها هي 

 وهزاع وسارت الحجره وشافت هزاع منسدح وشكله صدق مضايق

 الريم: هزاع فديتك ما تبا عشااااا؟

 هزاع: ال ما بغي ما تفهميييييين انتي << وهو يزاعق

الريم: هزاع شبالك عليه قلتلك اسفه ما بعيدهاااااا خالص ال تم جذي 



 معصب عليه

هزاع: ما بينيه وبينج رمسه لو سمحتي سيري الحجره الثانيه ما بغي ايلس 
ااااااع حرام عليك كل هذا عشان بس وياج فحجرة وحده الريم: هزاااااا

عقيت الغشوه واال ركبت سيارة بالغلط اسفه ومرة ثانيه ما بسير ويا 
 الدريووول خالص بس ال تم جذي تعاملنيه

 هزاع: هاذي رمستيه اوكي وما بغيييييج ترمسينيه وال ارمسج اوكي

 الريم: هزاااااااع ليش عاده خالص حصل خير شو ال ترمسنيه وال ارمسك
 شقايل بعد

هزاع: هاذي رمستيه ولو ما بتظهرييييييين من احجرة انا الي بسير الحجره 
الثانيه الريم هني فهمت ان هزاع جاد وتمت تصييييح: حرام علييييييييك شو 

 هذاااا شسويت انا

هزاع: ال تمييييين تصيحييييييييين جداميه قلتلج ما بينيه وبينج رمسه لين 
ا بغيييييييج حتى تهبطييييين هالحجرررررره يوم طييييييييييب نفسيه وم

 اكون موجود

الريم وهي تمسح دموعها: خالص اوكي ع راااااااااحتك وال يهمك يا 
هزاااااااااع ما برمسك وال ترمسنيه لو انك ريلي بسسسس مهما يكووون 

ماعاش لي يذلنيه وال تحاتي تم هني انا الي بسير الحجره الثانيه وشلت الريم 
غراض الي تحتايهن وظهرت وسارت الحجره الثانيه ويوم خلت بعمرها اال

هني ما تحملت وتمت تصيييح صح انها يمكن غلطت وعاندت رمسته بس 
تاسفت وهو هب لهدرجه يكبر الموضووع يعني معصب من برا وياي يحط 
الغيض عليهاااا وحتى ما تعشت لو انها كانت يوعاانه اال ميته يووع هزاع 

شاا بس تذكر ان الريم طرت عشاااا وسار المطبخ ولقااا كل شي حتى ما تع



محطووط البيبسي والصحون << هي كانت حاطتنه عسب يتعشون رباعه 
ومر كم يوم وهي ال ترمسه وال يرمسهاااا هو كااااااان يبا يبدااا يرمسها بس 

يترياهاا هي تبداا والظهر كانت يايه الريم من الدختر وياها عوشه وكلهم 
 السيييين فالصاله الريم + عوشه: السالم عليييييكمي

 كلهم: وعليييكم السالم

 ام خالد: ها بنيتيه الريييم شقالووولج؟

 الريم : الحمدهللا عمتيه كل خير وهي سايره قسمهم

 ام خالد: ما تبغييييين غداااا فديتج الريم؟

 الريم: ال عمتيه ما بغي برقد تعبانه فيه العافيه

  يعافيج ع راحتج الغاليه يوم بتيوعين بتلقين الغدا ف المطبخام خالد: هللا

 الريم: ان شاااااء هللا وسارت

 هزاع يهمس حق امه: شفيهاااااا الريم؟

 ام خالد: شعنه تهمس بعد حرمتك ما تعرف شبالهاا

 هزاع: ما خبرتنيه هي شفيهااا

ير وياها ام خالد: ما دريبهااااا ميهوووده ويهها مصوفر فقلت حق عوشه تس
 الدختر تطمن عليهاا

هزاع: ايواااااا وعقب ما تغدا هزاع سار قسمه شاف الريم واقفه وتصب 
 لعمرهاا ماي تقرب منهاااا

 هزاع: صبيليه عطشان



 الريم وهي تمد الكوب له طبعن بدوون ما ترمسه

 هزاع بابتسامه: شفيييييج قالوليه ميهوده؟

اا والريم متعوده يوم تبغي شي من الريم ما ردت عليه وسااارت حجرتهاااااا
الحجره واال تبغي تزقر هزاع عشان الغدا واال العشا تعلق استكر ع باب 
حجرته فمر اسبوع وهم على هالحاله هزاع كل ما حاول يرمسهاااا الريم 

تسير عنه وطنشه وطنش رمسته النه هو الي قال ال ترمسينيه والفليل 
سه تمشط شعرهااااا وهي تلفه حطت الريم توها متسبحه ويال 12الساعه 

 المقبظ بس انكسر

الريم: اوووووووووف والحين شو الحل الزم اسير اييب مقبظ من الحجرة 
الثانيه وراحت كالعاده كتبت ع االستكر ) ممكن تييب مقبظ النه ماليه 

انكسر( وعلقته ع باب الحجره ودقت الباب وهو فتح الباب وشافهاا وشعرها 
 الستكرمفجووج وقرا ا

 هزاع ابتسم: انزيييين تعالي شليييه الريم ما تحركت

هزاع: انا هب بشكار عندج تعالي الروحج جان تبييين مقبظ << هو بالعاني 
يباها تحدر الريم ما طاعت تحدر وكانت خالص بتسير حجرتهااا لكنه يود 

 ايدهاااا وسحبها الحجره

ييج عنبووو ما ولهتي عليه هزاع: حشاااااااا هب عناد عليج انا ولهت عليييي
 الريم ماشي رد ويلسها ع الشبريه ويلس عدالهاااا

هزاع: الريييييم خالص عاده ال تمييييين جذي اسف بس وهللا ما كنت ابغي 
حد يشووفج غيريه وصدق انااا زودتها النيه كنت مضايق وحطيت الغيض 

فج تضحكين ويا عليج خالص عاده ال تميييين جذا وهللا هااليااااااااام اشوو
غيريه وتسولفيين امووت من الغيااااض اني ما اقدر ارمسج الريم ما رمست 



 ولفت ويهها عنه

هزاع يودها من لحيتهاا ولفها صوبه: طالعينيه شبالج قولي اي شي ال 
تميييين جذي خالص عاده الريم وهللا ما اقهر ابعد عنج اكثر الريم هني ما 

زاع يلس جدامهاااا ورفع راسهاا وتم قدرت نزلت راسهاا وتمت تصيح ه
يشللهاا يا كيف تزعل ونته تسوى عيوني وانا بعيوني يا عيـــــــوني اداريك 

حبي لك انته حب عذري وجـنوني من كثر ما احبك ازعلك وارضيــك 
وعاتبك من قلب مشفق حنــــوني قلبن يحبك حب صادق ويغليـــــك يا 

هر عيوني ونته تغفي واغفيك وهللا لو كل سيدي يالي تسهر عيــــــــوني تس
البشر يعذلــــــــــوني الموت اهون بس ما اقدر اخليــك كل شي لجلك يا 

حبيبي يهــــوني كل المشاعر يوم تامر تلبيــــــــك ما شفت مثلك في حياتي 
وكــوني حسن ودالل وطيب قلبك يحليـــك يا صاحبي يالي تحرك 

على الصد اجاريك هني الريم ابتسمت وهي  شجــــوني يكفي زعل مقوى
 تصيح

 هزاع: ها رضيتي فديييييييييييتج؟

 الريم باسته ع خده : ماقدر ازعل منك ........ هزاااااااع

 هزاع: لبيه يا بعدي لبتلج معاليق قلبيه معالق معالق

 الريم : امممممم نسيت شو كنت بقول هههههه

 هزاع : هههههههه يال تذكري

 تذكرت انته تحب اليهاااااال؟ ه الريم: هيه

 زاع: حلفي قوووولي وهللا وهللا كنت حااااااااس

 الريم بخبث: شفييييييك شو احلف شو الي كنت حاس انا سالتك تحب اليهال؟



 هزاع : اممم هي احبهم دام انتي امهم

 الريم: اممم انزيييين انا حاااامل

يييييتج ياربيه وفديييييييت الي هزاع: قوووووووووولي وهللا فدييييييييييييييييي
 فبطنج

 الريم : وهللا من كم يوم هزاع؟؟؟؟؟؟!!!....

 

بـــــــــــــــــــــــداية النهـــــــــــــــــــايــــهـ 
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

شهر سالم<<< اااااااااااه يالزمن وهللا قاااااااااسي صدق بس يال وعقب كم 
هذا القدر الحيييين انااا مالج على عايشة بنت عميه لو اني ما كنت ابغي بس 

عشان خاطر امايه بس بيني وبينكم الريم ااااااااه يالريم بعدني ما نسيتهااا 
ب اال للحبيب وال احس عمري بنساهاااا الني صدق احبهااااا )) ما الح

االولي(( بس بحااول ما اظلم العاش وبحبهاا حب اللاير لحرمته وهللا 
يقدرني ويعيني على نسياااان ريم قلبي احس الكل مستاااااااانس غيري 

اناااااااا لو اني هب حزييين بس بعد هب مستااااااانس بس اهم شي كلهم 
كان يبغي هناد  مرتاحين فطيم ختيه يابت بنيه وسموها هنادي النه سيف

وعاده يوم يابت فطيم بنيه سموها هنادي هههههه الحمدهللا مرتااااحه وايد 
ويا ريلها سيف والصراحه هو ما قصر عليها فحايه اما حموده وثاني 

شقوولكم بعدهم يتياحدوون ويتغايضون على اتفه االسباااااااب بس مع هذا 
بعض هللا يسعدهم اماااا سعيدين فحياتهم وما يتغايضون اال النهم يحبون 



النبض الي بعده فقلبيه وما بيهوون قدره وبيبقااا عالي متعالي على الرووح 
 الريم...

ام سالم: مبرووووك مبرووك عليكم الحااااااااسر يتربا فعزكم ياربي .... 
 بنييكم خالف يال مع السالمه

 سالم: هااااااا امااااااااايه شسااااااااااالفه؟

يم بنت عمتك ربت ويااابت ولد سالم << ااااااااااااااه شفتواااا ام سالم: الر
يابت ولد وهب اناا ابوو الولد لو اني كنت اتمناااااا اكون انا بس هللا يباركلهم 
فيه وهللا انها من خاطريه يكفي ان هالولد ولد الريم بنت عمتيه .............. 

قالوولج امايه شو مبرووووووك عليهم ويتربا فعز امه وابوووه ما 
 بيسموونه؟

ام سالم: وهللا ما دري فديتك بس هزري الريم تبغيه حمد وريلها يبغيه سعيد 
وامه صبيح ع اسم ابوها وام زايد سلطان ع اسم ابوها بعد وبو خالد ذياب 

 ما دريبهم ما يتعايووون

 سالم: اهااااا اخير شي يسموونه حمد ع يده

 لدختر ) كندي > الواحه< (ام سالم : انا قلت بعد جذا وفا

 بو زايد: مبروووووك يا بوووو واال شو بتسمووونه؟

 الريم: انا عنيه ابغيييييه حمد ع يده

 هزاع: خالص تم ع يده اسمه حمد بن هزاع ال......ي

بو زايد ابتسم: فديييييييييييته السمي وهللا علينه ال خال من هالويه هاتي بشله 
اسبووووووق فديته يكفي انه ولد غناة  طشووونه ومنيه له بكررررره

 الروح



هزاع: تسلم تسلم يا اسمييييييه هذا اال بيطيح فالعزبه بخليه يربااا هناك 
 هههههههههه

الريم: هههههههههههه الال خلووووه ولديه ببزييييييه بزااااااا ما استوا حق 
 حد قبله

يييه هناك هزاع: شو بتبزيييييينه شراتج ماشي خليييه يغدي ذيب بخلي
 امررررة فالعزبه عند البووش والهوووش خليه يغدي رياااااااال

 حمد: زييييين تسوي فيه

ام زايد: عنبووو ما واحاله هاتوا الصبي يوم هاذي نياتكم صوووبه بعده ما 
 يهش وال ينش وانتوا تبون تودونه العزبه شو تبغون تنفدون الصبي

ذاااااااا غيير حمد ويااااااااارب الريم: هههههههههههه صدقج اميه عاده ها
 يطلع ع يده هزاع: احم احم نحن هنااااااااااا

الريم: وعلى ابووووه بعد ههههه وال تزعل وسمعوا دق ع الباب كانت 
 فطامي وسعيد >> هو دخل غرفة الريااييل

 فطامي: مبرووووووووووك مايااكم يترباا فعزكم

 اااااع فديت خشمه وهللاالريم: هللا يباااااركلج اشوووف هاتي هز

 هزاع: فدييييييييييييته يشبهنيه وهللا

فطامي: هللا يعييييييييين عاده خوفيه اال يطلع عليييييييك بطرااااااااااان وهللا 
 الحين اال يصيح كله من سعيد قلتله ال تسمي هزاع ما سمع رمستيه

 يطلع على خالهالريم: فدييييييييت هاالسم انزيييين شفيه اسم هزاع بسه يوم ب

هزاع: هيه صدقهاااااااا حرمتيه هالذووووق هب انتي ويا راسج فديته بو 



هزاع وهللا حلف يوم شافنيه يسميه عليه ليش انتي مقهوورة هاتيه هاتيه عند 
 خاله شوفي شووفي هب شرات عيوناتيه ؟

فطامي: ههههههههههه خيبه يالخرييييييط هب شرات عيونك شرات 
را امه هزاع: بسم هللا شراااااات عيون القطوه طالعي هاااا عيووونيه اناا ت

 عيوونه سوود هب شرات عيونج تقول قطوه

 فطامي: قطوه تعضك يااااااااربيه

الريم: ههههههههههههههه انتوا بعدكم تراا كبرتوا خالص عقلوااا وعقب 
يومين ظهرت الريم من الدختر بس تمت فالعين بيت هلهاااا سعيد دق على 

 عهزا

 سعيد: مرحبااااااااااااااااااااا الساااااااااااع بووو حمد

 هزاع: مرحب ال هااااااان شانه

 سعيد: وشحاااااااالك فديت خشمك؟

 هزاع: بخيير ما شكي باااااس ومن جدااااااك؟

 سعيد: تسرك حاليه وهللا هااا جدى منو مويه؟

 هزاع: وهللا الحييييييين سااااااااااير صوب العين

: ياهلل علييييييك عنبوووخست فالعين من زمان ما شفناك يا بووويه سعيد
 خف عن هالسيرات للعين

هزاع: شسووووي يا سعيد قلبـــــي خذاااااااااه لي سااااااااااااكن 
 العيـــــــــــــــــــــــــــــــن
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