
 

 

 

 مجانا pdf األول لتحميل الكتب الموثوقة

 https://t.me/freebookspdf2رابط التجرام : 

 

 روايات عربية 

 كتب اسالمية 

 كتب متنوعة للقراءة 

 كتب تنمية بشرية 

 روايات عالمية 

 كتب رومانسية عربية 

 كتاب الصحة والجمال 

 قصص عربية 

 

 سنه رائد شرطه ٣٠بطل الروايه . اسمه آدم العدوى 
طبعا آدم شاب وسيم جدا طول بعرض عيونه عسلى وشعره بنى غامق مائل للسواد وبشرته 

https://free-bookspdf.com/
https://free-bookspdf.com/
https://free-bookspdf.com/category/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
https://free-bookspdf.com/category/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9/
https://free-bookspdf.com/category/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%85%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9/
https://free-bookspdf.com/category/%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://free-bookspdf.com/category/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9/
https://free-bookspdf.com/category/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
https://free-bookspdf.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/
https://free-bookspdf.com/category/%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/


 خمرى

 

 سنه اكتفت بالثانويه العامه ١٦سنه. منتقبه وهي عندها  ٢٠اسمها مريم الجزار بطلة الروايه . 
 ومريم جميله جدا عيونها باللون الزتوني وشعر بلون الشوكوالته . رموشها كثيفه وبشرتها بيضه

 

 سنه٣٠طارق السيوفى صاحب آدم. ونفس مجال شغله وعندو 
 سنه تربيه انجليزي ٢٠ملك 

 

 سنه محاسب ف شركه متعقد من البنات٢٥اشرف مصطفى عزيز 

 

 سنه كليه آداب روشه وبتحب االكل جدا وبتعشق الروايات ١٩رنا مصطفى عزيز 

 

 سنه هوايته لعب الكوره ١٥محمد مصطفى عزيز . 

 

 سنه ربة منزل ٤٧شرين الجزار . 

 

 سنه رجل اعمال٥٥مصطفى عزيز . زوج شيرين الجزار 

 

 ا واتعرف ع آدم وبقو أصحاب جداااااا وعندو ابن اسمه ديفسنه رجل اعمال غني جد ٣٩بيتر 

 

 ٣٦سنه وهيمسك شركة والده حسين الصاوى هو وابن عمه عاصم الصاوى  ٢٩جاسر الصاوى 
 سنه وبتحب التصوير١٩وهنا الصاوى اخت جاسر الصاوى 

 

د .ومدام طبعا هتظهر شخصيات تانيه منهم خالد . وفيفى وابتسام وأمين ومدير آدم وجمال وزيا

 عبير ولطفى وناس تانيه كتير
 

 ٢الحلقه 
 من... جريمه عشق. بسم هللا نبدأ

Mariem Nasarبقلم 

 

 ايوه يا عاصم ازيك يا حبيبي واحشني-الو :
 ازيك يا جاسر عامل ايه-الو :

 !!صوتك ما له يا عاصم متغير ليه في حاجه حصلت؟؟-جاسر:
 ن عميبدموع انا مش عارف اقول لك ايه يا ب-عاصم :
 قول بسرعه يا عاصم في ايه اعصابي مش متحمله؟؟-جاسر :

 

 عاصم:: .........ما بيردش
 قول بقى وااال انا هاقفل معاك و هاتصل على بابا -جاسر:

 البقيه في حياتك يا صاحبي-عاصم :
 !!انت بتقول ايه مين اللي مات؟؟-جاسر :
 عمي حسين مات النهارده-عاصم :
 !!!انت مجنون -جاسر:



 !!انت بتقول ايه ابويا مات!!!انا مكلمه امبارح بليل وكان كويس طب مات ازاي انت اكيد مجنون؟؟
المشكله يا جاسر انك الزم ترجع مصر الن عمي مات مقتول وانا رايح ع قسم الشرطه -عاصم:

 .دلوقتي
 جاسر:...... قفل من غير ما يتكلم

 عاصم بدموع ربنا يصبرك يا ابن عمي

 

 ..عند ادم
------------- 

 دخل مره واحده وسال مريم فكرتي في المقابل؟؟؟-ادم :

 

حضرتك محمد حكالي على كل اللي حصل هو كان بيلعب كوره مع اصحابه مش اكتر :-مريم 

  .....صدقني وهو ميعرفش مين الراجل ده وعمره ماشافه قبل كدا
 !!!جريمه محمد بريء محمد لسه صغير وعمره ما يفكر انه يعمل مشاكل هيرتكب

 

  ..ماهو لو انتو تربو عيالكو وتلموهم من الشوارع ما كانش ده بقى حال العيال الل في سنه-ادم :
 مريم بتتنفس بصعوبه وبتحاول تشرح ال آدم

 محمد ال يمكن يعمل اي غلط:-
انا دخلت   .....وهللا العظيم انا ما عملت حاجه انا بريء وما اعرفش مين الراجل ده:-محمد 

 ده النه كان واقع على االرض وفكرته مغمى عليهاساع
 مريم بتعيط ومدايقه علشان توسل محمد للظابط والدنيا بتسود حواليها وفونها نازل رن من اختها

 

 انت يا عسكري يا اللي بره تعال خد الواد ده وارميه في الحبس -ادم :
 جريت على ادم ووقفت قدامه وبتترجاه علشان يسيبه-مريم :
 طب خليه يخرج واحبسني انا-مريم:

 

 روحي يا اموره احنا لسه هنشوف بعض كتير -ادم بضحك:
العسكري دخل وحط الكلبشات ف ايده وايد محمد ولسه بياخد محمد .... هنا مريم فقدت توازنها 

وضربات قلبها تتسارع ومره واحده اترمت في حضن ادم.. وادم مستغرب وفكر أنها بتفكر بطريقه 

.... وادم رجعها بإيدو لقاها مغمى عليها وكانت هتقع وادم بسرعه حط ايده حوالين مش كويسه .

  .مريم -منها وشالها ومحمد اتجنن وجري عليها والكلبش ف ايدو وايد العسكري .. محمد:
 ما فيش راجل بيعيط-آدم نيم مريم على الكنبه .... محمد بيعيط ادم لمحمد :

بيجيلها نوبة خوف شديده و بيغمى عليها واكيد نسيت تاخد  خالتو تعبانه ولما بتخاف -محمد:

  !!!!العالج
 عالج ايه؟ -ادم:

 مهدئ-محمد:
 ادم من غير تفكير راح على شنطتها ووقع كل اللي فيها على المكتب

 فين العالج انطق؟؟؟-و بيسال محمد :
 محمد قرب من مريم وبيفك الدبوس

  ...برشام صغير خالصفي الشنطه شريط لونه ابيض ف -محمد :

 

 ادم شاف الشريط وبيلف علشان يديله العالج ووقف مكانه وتنح
 محمد هات لو سمحت العالج وكان محمد شال النقاب من على وش مريم وحجابها وادم انتبه:- 

.... 
وشاف مالك نايم تحت النقاب ادم قرب من مريم وشايف شعرها الحريري بلون الشوكوالته 



الصافيه ورموشها كثيفه وشفايف عباره عن حبة الكريز ادم للحظه فاق ع صوت  وبشرتها البيضه

 العسكري الي بيقول
 يخربيت حالوتك ومتنح:- 

آدم .. حس في اللحظه دي ان ف نار هتطلع من ودانه وزعق للعسكري وخاله يفك الكلبش وطرده 

 بره وقفل الباب
 محمد واقف بيبكي

 .السبب لو خالتو جرالها حاجه انا-محمد :
 هي دى خالتك مش اختك-ادم :

 محمد : ال
ادم سرحان في جمال مريم وبدات مريم تفوق وفتحت عينيها بلون الزيتون واكتمل الجمال الرباني 

 وصدر منها آنين اخترق قلب االدم
فاقت مريم وادم مد ايدو ليها بالعالج وشكرته وهي بتشرب الميا للحظه رفعت ايديها ع خدها 

يها لورا لمست شعرها واتصدمت انها من غير حجابها ونقابها وقفت مره واحده وبترجع ايد

وزعقت الدم الي واقف قدامها واخدت حجابها ونقابها وراحت في ركن االوضه وبتلبس حجابها 

وشعرها انفرد على ضهرها كله وهنا بقي اكتملت لعنة مريم على ادم لبست حجابها وراح محمد 

 بيطمن عليها وسالته بغض
 مين الل شال حجابي:-

 محمد بص في االرض وما ردش عليها

 

 ادم ابتسم علي غضبها الل بقى مالذ الدم
 مريم للرائد ادم

لو سمحت قولى المقابل اللي حضرتك بتقول عليه علشان اختي منهاره في البيت و وعدتها اني :-

 ارجع مع محمد
ي كلمته باسلوب مش كويس وكأنها هنا آدم كان عايز في االول يضايق مريم وخالص علشان ه

مش شايفاه ظابط قدامها كان حابب يزاولها النه عارف ان محمد بريء ولكن بعد ما شاف جمال 

 مريم قرر يعمل معاها ديل

 

  Mariem Nasarبقلم---------- 

 

  ::عسكري امين

 

 تمام يا فندم
 ي الحبس ياتفك الكلبشاتدقايق وبعدها هاقولك يا ترميه ف٣خد المتهم واستنوا بره  -آدم :

 تمام يا فندم انجر قدامي يا متهم -عسكري امين :

 

 في شغل اشرف
_____________ 

 

 نعم يا مدام عبير-اشرف :
 مالك انت مش شايفني وانت معدي-عبير :
 معلش كان عندي شغل مهم خير في حاجه -اشرف:
 هو الزم يكون في حاجه علشان نتكلم-عبير :

 لو في حاجه مهمه قوليها ما فيش حاجه اروح على شغلي؟مدام عبير -اشرف :



 

يا سم عليك يا اشرف انت ايه يا ابني مكشر على طول ليه وبعدين تعالى اعزمك على :-عبير 

 عصير ليمون في كافتيريا الشركه تهدي اعصابك وبتقرب عليه بطريقه جريئه

 

يحين جايين يا ريت تتصرفي حضرتك مش مالحظه ان احنا في وسط شركه والموظفين را-اشرف :

 بطريقه ارقى من كده
 قصدك يعني ان طريقتي وحشه طب ما تيجي مكتبي ونشوف الطريقه اللي بتحبها-عبير :

 

عن اذنك انا مش فاضي للتهريج ده و ياريت تلتزمي حدودك في التعامل معايه بعد كده -اشرف :

 .وسابها ومشي

 

 ك يعنى هجيبكوهتروح مني فين هجيب -عبير بضحكه شريره:

 

 .....عند شيرين
----------- 

 

شيرين رايحه جايه متوتره وبتدعي ربنا انه يحفظلها ابنها واختها وقالت علشان مريم ما بتردش 

عليها قررت تتصل بمصطفى يتصرف ويشوف حل ويارب الخط يجمع المره دي وبتتصل فعال 

 مصطفى رد عليها
 ::الو

 ي اوى عامله ايهايوه يا روح مصطفى وحشتين -الوو:
 بصوت مهزوز ازيك يا حبيبي انت الل وحشتني اوي هترجع امتى يا مصطفى؟؟-شيرين :

 

 مالك يا شوشو صوتك مش عاجبني؟؟ -مصطفى:
 اصل بصراحه. ولسه هتتكلم مريم اخدت منها الفون-شيرين:

 ليهمطبعا يا ابيه الزم صوتها يتغير طول ما انت مش جمبها و ضحكت مصطفى اطمن ع-مريم:
 طيب يا ابيه هنكلمك بالليل وقفلت-مريم :

 

 شيرين لمحت محمد داخل البيت جريت عليه وحضنته
 !حبيبي انت بخير وايه اللي حصل؟؟:- 

 محمد مش عارف يقول ايه وال يعمل ايه
 محمد ساكت ليه قولى كنت فين انا قلبى كان هيقف من خوفى عليك ؟؟-شيرين :

 

  ...ه جامد و قامت من مكانها وقالتمحمد لسه هيحكى مريم بصتله ل

 

 !!نعم في حاجه؟-رنا :

 

 ده في حاجات مش حاجه واحده-مجهول:
 انت ظريف وال خفيف وانت ماشي ورايا ليه-رنا :

 !!وهو حد عاقل يشوف القمر ده ماشي على االرض و ما يمشيش وراه -مجهول :

 

 ابطحك بطوبه يال من هنااه ده انت رايق بقى طيب زق عجلك من هنا بدل ما -رنا:
 ........اسمعيني بس انا عايز -مجهول:



 

رنا علت صوتها قدام بيتهم وبتزعق جامد والناس اتلمت ومريم لسه هتحكى سمعو صوت رنا 

 عالى قدام الفيال وكلهم طلعو ع صوتها
 !!في ايه يا رنا وصوتك عالي ليه؟؟ -مريم:
 م يتربىاالستاذ ماشي ورايا بقاله فتره والز-رنا ::

 مريم بصت للناس الي تجمعت
 خالص يا جماعه ما فيش حاجه. وزقت رنا جوه الفيال:-

 خشي يا فضحاني في كل حته. ومريم بتتعمد تغير الموضوع-مريم :
 دخلو البيت

 انا جعانه-رنا:
 انا ما عملتش اكل النهارده -شيرين:

  .وانا مالي انا عايزه اكل بدل ما اكل ابنك الصغير ده -رنا :
 ومحمد سرحان

 محمد يا حبيبي اطلع خد دش و غير هدومك-مريم :
 استني يا مريم -شيرين:

 مريم: نعم يا ابله؟
 شيرين :ممكن افهم ايه الل حصل؟؟

 

اا...اابدا ااا..ابنك عامل فتوه وبيتخانق هو واصحابه مع ناس علشان عايزين يمشوه من :- مريم 

 محمد واصحابه رفضو الموضوع واتخانقو بس كدهالملعب ويروحوا يلعبوا في ملعب تاني و
 جدع ياض انت طالع الختك عارف انا لو مكانك كنت قتلتهم -رنا:

 اتخض وبخوف انا ما قتلتش حد-محمد :

 

 وبعدين يا رنا بقى. وقامت حضنت محمد-مريم :
 يال حبيبي اطلع غير هدومك علشان نشوف نعمل اكل ايه قبل ما اشرف يرجع:- 

 ا مش مصدق حاجه ابداشيرين جواه

 

 مالها ماما يا مريم؟؟-رنا :

 

ارجعلي انا )ما فيش باباكي وحشها يا ستي .... رنا لفت حوالين امها وغنت لتامر حسني :-مريم 

قلبي معاك ارجعلي مش قادر انسى هواك يا حبيبي يا احلى مالك يا روح الروح (وكانت كأنها 

 بتعزف على الكمان والكل ضحك ضحكه شارده
انا ما عرفش العيال دى طالعه لمين وملعب ايه ده م النادى موجود هو الواد ده تعبنى -شيرين :

 .كدا

 

 طيب انا هطلع اغير هدومي وما تعمليش اكل هنطلب اكل من بره-مريم :
 خديني معاكي يا بت يا مريم اغير هدومي وطلعو فوق-رنا :

 روحى غيري وانا هاروح اشوف محمد -مريم:

 

  Mariem Nasarلمبق_____

 

 ماله محمد وانتو مالكو فيكو ايه شكلكو غريب وكمان ماما مش بالعاده متعملش اكل-رنا :

 



 ما تبقيش غلباويه يا رنا مفيش اى حاجه هابص عليه وراجعه-مريم :

 

 .قشطه يا مزه-رنا:

 

 مريم ابتسمت
 انا عايزاكو تفضلوا مبسوطين على طول يا رنا:-

  !!كى مبسوطه يا قلب بنت اختك من جوهوانا كمان عيزا-رنا :
مريم دخلت تشوف محمد و بتنادي عليه لقيته نايم رجعت اوضتها دخلت تاخد شاور وهي تحت 

  .الدش بتفكر في الل حصل

 

 .فالش باك
--------------- 

 العسكري انجر قدامي يا متهم
 مريم لو سمحت ابوس ايدك محمد ما عملش حاجه:-

 وح البيت معاكى؟؟؟عايزه محمد ير-ادم :
 طبعا-مريم :

  .ادم :هو شرط واحد هتوافقى عليه محمد هينام في حضن امه النهارده

 

 وانا موافقه-مريم :
 .ادم اسمعي الشرط وبعدين وافقي

 

 مريم: بسرعه ايه هو الشرط؟؟؟؟

 

  .....ادم: تكوني في حضني بكره
 يتبع-----------

 رواية ... جريمة عشق
  MariemNasarبقلم

 
 

من  3الحلقة  رواية جريمة عشق ، يمكنكم اكمال باقى احداث 2الى هنا تنتهى احداث رواية جريمة عشق الحلقة 

 . على اللينك واكمال الرواية خالل الضغط

 

والى اللقاء فى حلقة قادمة بإذن هللا ، لمزيد من الروايات يمكنكم  ، رواية جريمة عشق نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بـ

 . على الموقع كاملة على الموقع أو فيس بوك ، كما يمكنكم طلب رواياتكم المفضلة وسنقوم بوضعها متابعتنا
 

 كل ده في الحمام هو انتي جبتي االكل من بره وبتاكليه جوه وال ايه؟ يال يا مريم-رنا:

 هنا رنا قطعت افكار مريم ورجعت للواقع

 

 ثواني وخارجه يا رنا اهو-مريم :

 لبست وخرجت ونزلت هي ورنا

 

 ست الكل عامله ايه-اشرف :
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 بخير يا حبيبي حمد هلل على سالمتك -شيرين:

 

 هللا يسلمك يا حبيبي-اشرف :

 

 اشرف باقولك-رنا :

 

 قولي؟ -اشرف :

 

 .اطلع هات االكل من بتاع الدليفرى بره علشان انا واقعه ولو ما كلتش دلوقتي هاعمل جنايه -رنا :

 

 !!!انا نفسي اعرف االكل ده بتوديه فين حد غيرك كان زمانه ما دخلش من الباب-اشرف:

 

 .رنا :هيهيهي ظريف

 

 علشان ياكلواجاب االكل وكلهم قاعدين -اشرف:

 

 اطلع يا اشرف صحي محمد علشان ينزل يتغدى-شيرين :

 

 حاضر-اشرف :

 

تعالي يااشرف اتغدى محمد قال سيبوني انام شويه علشان اصحى اذاكر شويه وبعدها -مريم :

 العب في جنينة الفيال

 

 !!انا مش عارفه كوره ايه دي ده وال االدمان بالنسباله-شيرين:

 

ورياضه جميله في نفس الوقت ...خليه يمكن يحقق حلمه ويكون العب كوره  الكوره حلوه-مريم :

 .كبير

 

 يعني اصحيه وال ال؟-اشرف:

 

 خالص سيبه براحته-شيرين:

 

 مريم بتمثل انها كويسه وبتاكل علشان ما حدش يالحظ

 

 مالك؟-رنا :

 

 ........ : مريم

 

 مريم مالك؟؟؟-رنا :

 

 ما لي في ايه ما فيش حاجه-مريم :

 

 انتي اه خالتي بس ما تنسيش اننا في سن بعض وعرفاكى كويس-رنا :

 



 ال انا اكبر منك ب سنه-مريم :

 

 !!ال بجد في ايه مالك حساكي متغيره؟؟-رنا :

 

ما فيش حاجه بس راسي مصدعه من ساعه ما رحت اجيب محمد من القس.؟...احممم -مريم :

 .الملعب

 

 متاكده يا مريم انك كويسه؟؟؟-رنا :

 ما تقلقيش عليا. وبعدين هو انتي مش جعانه كلي وانتي ساكته-م:مري

 

 ... عند آدم

 

------------- 

آدم سرحان في المكتب وبيفكر بافكار كتيره ومتلخبطه و حابب نفسه وساعات يكره نفسه وقاعد 

 يلوم نفسه انت من امتى كده ومن امتى بتستغل ضعف البنات انت اصال ما بتحبش البنات وبتكرهم

 ده حتى صاحب عمرك مسميك عدو البنات

من امتى يا آدم ... من امتى وانت كده ازاي تطلب منها كده وليه واشمعنا هي بالذات للحظه آدم 

 افتكر عينيها وشعرها وجمالها ومن ساعتها اقسم انها تكون ملكيه خاصه ليه وبس

 

 ووقف مره واحده

هتعمله ورجليها فوق رقبتها وان ما كانش بالذوق ايوه صح اللي انا طلبته منها ده هو الصح و  -:

 هيبقى بالعافيه

 خبط العسكري .: ودخل

 رائد آدم في واحد بره اسمه عاصم الصاوى مستني حضرتك بره من بدري-العسكري :

 

 خليه يدخل-آدم :

 

 اتفضل -العسكري :

 مساء الخير يا آدم باشا-عاصم :

 مساء النور خير يا استاذ عاصم؟؟ -آدم:

 

 انا اللي اتصلتو بيا علشان عمي حسين الصاوي هللا يرحمه-عاصم :

 احنا لسه بندور على الجاني-آدم :

 والجاني كان قدام حضرتك يا فندم وانت خرجته بكل بساطه ممكن اعرف ليه؟-عاصم :

 

 !مجرم مين احنا مقبضناش على حد؟-ادم :

 

 .الولد اللي اسمه محمد وخرج و هو واخته من شويه-عاصم :

 

حضرتك انا ما عنديش وقت واي معلومات جديده هنبلغكم بيها واتفضل بعد أذنك وإن شاء -:آدم 

هللا احنا هنحتاجك بكره انت وكل حد شغال في فيال الصاوي وبنته وابنه علشان نشوف اى خيط 

 يوصلنا للقاتل

 

 ان شاء هللا جاسر على وصول بكره اكيد هيكون موجود-عاصم :



 اكوخالص هستن-آدم :

 

 عاصم وقف

 .متشكر جدا واتمنى ان الحقيقه تظهر ف أقرب وقت -:

 

 ....عند مريم

 

 Mariem Nasar .بقلم----------

 

 انا طالعه اريح شويه -مريم :

 

 ماشي يا حبيبتي لو عايزه شاي اعملك؟-شيرين :

 

 .ال يا ابله انا هنام شويه-مريم :

 

 !!!!المغرب كدهايه يا مريومه مش عوايدك يعني تنامي -رنا :

 

 .معلش كان يوم طويل و حاسه اني تعبانه-مريم :

 

 !!! مريم حبيبتي انتي كويسه اخدتى عالجك -اشرف :

 هنا مريم سرحت وافتكرت ادم وهو بيديلها العالج بايده

 

 هيه رحتي فين !!!!؟-اشرف :

 

 .يا ده مهدئ يعنىمعاك يا حبيبي ما رحتش في حته ايوه اخدته النهارده ما تقلقوش عل -مريم :

 

 طيب اطلع ارغي معاكي شويه لحد ما تنامي-رنا :

 

 ده انتي غلسه ورخمه سيبيها ترتاح-اشرف :

 

 . انا غلطانه لما اقوم اجبلي طبق برتقال احسن من اي حد-رنا :

 كلهم ضحكوا عليها

 

ارها وانه انا هطلع عايزين حاجه !!! كلهم شكرا اطلعي نامي .. طلعت مريم ورجعت الفك-:مريم 

 ازاي ظابط يستغلها أسوء استغالل سرحت لبعيد ورجعت بافكارها

 

 فالش باك

__''''''''''________ 

 

 هتنامي في حضني بكره-آدم :

 

 !!!انت بتقول ايه انت اكيد اتجننت ده ال يمكن يحصل ابدا حتى لو هيتعدم-مريم :

 



االعدام على ابن اختك مش هو ابن خالص انتى حره وانتي بنفسك اهو اللي اصدرتي حكم -ادم :

 اختك بردو !!!! وقالها باستهزاء

 

بص مش تصطاد في الميه العكره انا قولت كده من كالمك اللي حرق دمي انت شايفني ايه  -:مريم 

قدامك علشان تفكر فيا بالطريقه دي !!!وانت ازاي تطلب مني طلب زي ده وانت مفكر نفسك مين 

 !!!!؟

 

 آدم بص في ساعته

 اول دقيقه عدت هنتعرف على بعض بعدين انجزي واخلصي مش فاضيلك -:

 وببرود قولتى ايه احبسه مع قتالين القتله و ال !! وال هتروحيه لحضن امه؟؟؟-:

 

لو سمحت ارجوك انا فكرتك هتطلب مني اي طلب عادي زى فلوس مثال لكن اللي بتطلبه -مريم :

 ده مني مستحيل يحصل مستحيل

 

 . س!!!!هههههههههههه اوكي يا قمر ونده على العسكري يا امينآدم : فلووو

 وامرك يا آدم باشا-امين :

 

خد الواد ده على الحجز وروقوا علشان يتربى والصبح يتحول على النيابه ومن النيابه -آدم :

 لالحداث خلينا نخلص يال بسرعه

 

 .. تمام يا فندم -امين:

 

 محمد بيترعش وبص لمريم .... وبيعيط

 

 م...موافقه......... موافقه-مريم :

 

 امين لسه بيشدوا من الكلبشات اللي في ايد محمد وايد امين

 

 سيبه يا امين فك الكلبشات وسيبه-آدم :

 

 امين مستغرب ليه

 سعادتك هو خد براءه امتى-:

 

 ادمبنفاذ صبر

 فكه يا غبي وغور من وشى-:

 

 حاضر.... حاضر يا ادم باشا-امين :

 

ضايعه ومش حاسه بحاجه متلخبطه ومش عارفه تفكر وخايفه. محمد جه عليها مريم واقفه 

 وحضنها مريم باست راس محمد

 اهدى خالص ما فيش حاجه هنروح البيت وعايزاك تنسى كل اللي حصل ده -:

 

 انا عايز اروح البيت-محمد :

 



 . حاضر هنروح يال بينا احنا الزم نخرج من هنا -مريم :

 ه هتتحرك وقفت على صوت آدم ؛؛ومسكت ايد محمد ولس

 

 !!على فين يا انسه احنا لسه ما خلصناش كالمنا؟؟-آدم :

 

مريم وقفت مكانها طلبت من محمد يستناها بره خمس دقايق وادته تليفونها علشان لو حد اتصل 

 .... بيه يقوله انهم بيتمشوا شويه وبيشتروا اي حاجه

 

 .على المكتب وقعدت محمد خرج ومريم قفلت الباب وحاطه الشنطه

 اتفضل حضرتك اتكلم؟؟-مريم :

 

ايه كنت هتمشي من غير ما تاخدي عنوان شقتي ... وهنا آدم مستغرب نفسه الن واخد عهد -:آدم 

على نفسه ان ما فيش اي بنت تدخل شقته وهو مابيأمنش لحد من من صنف الستات يدخل بيته ما 

 .. منتظر نرفزة مريمفيش بس غير صاحب عمره وبس وف نفس الوقت 

 

 مريم جابت ورقه وقلم وهو ماللها العنوان ومدت ايديها بالورقه ليه

 اتفضل-مريم:

 

 آدم مستغربها وفضوله خاله ياخد الورقه وقرا اللي مكتوب فيها

 ......فيال مصطفى عزيز شارع

 

 آدم بصلها باستغراب

 ايه ده عنوان مين ده !!؟ -:

 

 تشرفنا بكره في اي وقت وقامت وعطته ضهرهاده عنوان بيتنا -مريم :

 واه ما تنساش المأذون -:

 هنا آدم ضحك جامد @

مأذون مره واحده انتي احالمك بعيده اوووي جواز مره واحده حد قال لك ان ممكن افكر -ادم :

 !!اتجوزك؟؟

 

 اتعصبت وقربت منه جامد وبصت ليه بتحدى وشاورت صباعها في وشه-مريم :

فيا كده اياك يا آدم فاهم انا مش كده ابدا ولو هموت نفسي انا عمري ما تخيلت ان  اياك تفكر -:

ظابط ينزل للمستوى ده انا اشرفلى انى اموت وال حد يلمسنى ف الحرام بعد اذنك انا هاروح البيت 

دلوقتي ويا ريت يا ريت اكون ممنونه انك تفوق وترجع عن قرارك الغبى ده. قالت كالمها مره 

 واتعدلت تاخد نفسها ؛؛؛واحده 

 

 آدم @ سرح في اسمه كانه اول مره يسمع اسمه وبالطريقه دى اياك يا آدم

 

 ... مريم اخدت شنطتها وماشيه آدم مستمتع جدا ومش عايزها تمشى

 استنى عندك انا لسه ما خلصتش كالمي-ادم:

 

 هات فونك-مريم :

 

 !!!نعم -آدم:



 

ليك النهارده الن حاليا الزم اروح علشان في ام قلبها هات رقم تليفونك وانا هاتصل ع-:مريم 

محروق على ابنها و هاتكلم انا وحضرتك علشان نوصل لحل وعلى فكره انا مش هاهرب وعنواني 

 .معاك

 

 ادم مسلوب االراده وطلع الكارت بتاعه

 

 ..... مريم شدت الكارت من ايده وخرجت بسرعه من غير ما تديله فرصه يتكلم

 

 Mariem Nasar مبقل______

 

فاقت مريم من افكارها وحاسه بخوف من بكره وايه اللي ممكن يحصلها ويا ترى كده الحكايه  @

 خلصت وال ال؟ واالنسان ده يا ترى كان بيهدد والسالم وال بيتكلم بجد؟

--------- 

 الو مين معايا-اشرف :

 

 الو ايوه يا اشرف انا عبير-عبير :

 

 اشرف

 !!!عبير خير في حاجه؟؟ايوه يا استاذه  -:

 

ال ابدا انا بس مخنوقه شويه ومش القيه حد قريب مني اتكلم معاه وانت اول حد جه ف -عبير :

 بالي

 

 !!بس انا مش قريب من حضرتك !!! وبعدين لحظه واحده انتى جبت رقمي ازاى؟-اشرف :

 

 عبير بضحكه مايصه

 اتدايقت ازعل انا ههههه غريب انت يا اشرف جبته من السي في بتاعك اوعى تكون-:

 

 ال ابدا ما اتدايقتش وال حاجه-اشرف :

 

 اشرف انت ليه مش حاسس بيا؟-عبير :

 

 !!مش فاهم حضرتك تقصدي ايه؟؟-اشرف :

 

اشرف انا من ساعة ما شوفتك و عرفت انك ابن مصطفى عزيز رجل األعمال المعروف -:عبير 

نفسك و تبدا من الصفر انا اعجبت بيك جدا وجاي تشتغل في شركه تانيه وانت عايز تعتمد على 

 ومش قادره مفكرش فيك

 

 اشرف ال ارادبا

 .دا انتي قد أمي-:

 

 !!بنرفزه انت بتقول ايه؟-عبير :

 



ال ال ما قلتش حاجه انا قصدي ان حضرتك اكبر مني وعندك اوالد واكيد بتتمنى تشوفيهم -اشرف:

 ناجحين وال ايه ده انا حتى مش عايز اقولك ياطنط

 

 عبير بنرفزه اكبر

 طنننننط اوكي بعد اذنك انا هاقفل -:

 .اشرف : مع على السالمه وقفل

 

------------- 

 

مريم محتاره يا ترى اتصل بيه وال ال ولو ما اتصلتش هو ممكن يجي هنا ال ال ال ما اعتقدش هو 

 . فعال السبببس كان شكله مخنوق مني علشان زعقت معاه وهو ظابط وليه مركزه ايوه . هو ده 

 ... قراري االخير بقى اني مش هاتصل بيه اووووووف يا ربى عدي االيام دي على خير

 لما أروح اشوف محمد لسه نايم وما اكلش حاجه من ساعه ما رجع

 .دخلت على محمد

 محمد قوم يال بقى-مريم :

 اممممم تعبان -محمد بيإن:

 

 ته سخن نارشافت محمد عرقان حطت ايديها على خده لقي-مريم :

 محمد فوق مالك يا حبيبي؟؟؟-:

 

 محمد بيترعش

مش قادر انا سقعان خايف انا خايف يا مريم نزلت بسرعه حاولت ان ما حدش يشوفها وطلعت -:

 تاني كانت جايبه معاها مسكن وكمادات

 

 بعد فتره من الكمادات ..

 

 خالص يا مريم الحراره نزلت وانا فوقت-محمد :

 يا حبيبيالحمد هلل -مريم :

 

 انا هنام بس شغلى القرآن وخليكى جمبي-محمد :

 

 شيرين خبطت ودخلت شافت مريم جنب محمد

 

 خير يا ابله في حاجه؟-مريم :

 

 انا كنت جايه اصحى محمد علشان ما اكلش -شيرين :

 

 ال مش عايز-محمد :

 

 !!!يعني ايه مش عايز ومن امتى يعني-شيرين :

 

 بيتدلع انا هانزل اجيبله االكل خالص يا ابله هو محمد-مريم :

 



ماشي يا حبيبتي معلشي يا مريم تاعبينك معانا تدلعي ده وتساعدى ده . ده انتى حتى -:شيرين 

 دراستك مكملتهاش علشان كبريائك وان ما حدش يصرف عليكى حاجه

 

 كبرياء ايه يا ابله بس مش كفايه جوز حضرتك هو اللي طلب مني اعيش معاكو وكفايه-:مريم 

عليه مصاريف اكلي ولبسي هيبقى تعليمي كمان ابيه مصطفى شال مسئوليه اخويا اللي هو سابها 

 علشان يرضى مراته

 

وهو مصطفى اشتكالك!!وال يعني مصطفى ممعهوش الحمد هلل يا مريم الخير كتير وده -شيرين :

 رزق من عند ربنا . بس انتي اللي عامله حاجز

 

 كل ده انا هانزل اجيب اكل للواد دهيووه يا ابله سيبك من -مريم :

 

 !ماشي انزلي بس انتى صح مش قولتى هطلع انام؟-شيرين :

 

اهي يال هروح اجيب  9:00اه فعال انا قولت هاخد العالج وانام بالمره الن الساعه داخله ع -مريم :

 االكل لمحمد وهنام على طول وانتى نامى

 

 شويه كدا لسه هقرأ الورد اليومى-شيرين :

 

 نزلت جابت االكل واكلت محمد وهي لحظت ع محمد خوفه الشديد مالك ؟ -مريم :

 

خايف اووي خايف لياخدوني تاني و يعذبوني العسكري اللي كان معايا بره قالي انت لو -:محمد 

 اتحبست هتشوف الموت بعينيك قال هاتتمنى انك تكون متولدتش اصال

 

 مسكت ايده بحب شديد-مريم :

اعتبره حلم وفوقت منه خالص بص حواليك احنا ف بيتنا دلوقتي وانت فين انت  حبيبي كل ده-:

 اهو في سريرك

 .وانا جنبك يا حبيبي اطمن

 

 محمد بصلها وسألها

 !هو طلب منك ايه انا سالتك كتير بعد ما خرجنا وانتي رافضه تقوليلي؟ -:

 

 مريم بضحك

 نه لما يكبر هيبقى بطل كوره ممتازطلب مني انى احافظ عليك وقال خلي بالك من محمد ال -:

 

 !بتضحكي عليا ليه انا مش صغير-محمد :

 

 مريم حطت االكل جمبها

 محمد عايزاك توعدني وعد -:

 

 وعد ايه؟؟؟-محمد :

 

ان مهما يحصل ما حدش هنا في البيت يعرف اللي حصل ولو شفت حاجه قدامك وانا -:مريم 

 اللي حصل اوعدنياتصرفت تصرف حتى لو غلط اوعى تقولهم على 



 

 !!!!!! محمد مستغرب لييييييه

 

 Mariem Nasar بقلم____

 

مريم :.محمد من غير اسئله كتير وانا هفهمك كل حاجه بعدين.. ودلوقتي اوعدني لو بتحبني 

 اوعدني

 

 حاضر يا مريم اوعدك-محمد :

 

اللي خبناها من مامتك  يال بقى قوم ذاكر شويه وبعدها نام انا هشيل االكل و هاخد الكمادات-مريم :

 .. دي لوكانت شافتها مكناش هنخلص

 .وهطلع انا كمان انام علشان مرهقه جدا تصبح على خير يا قمر

 

نزلت مريم االكل وطلعه علشان تنام دخلت االوضه بتاعتها وفونها كان نازل رن راحت تشوف 

 دتمين اللي بيتصل لقيته رقم غريب فقالت يا ترى مين لما اشوف مين ور

 

 !!!!! مريم : السالم عليكم

 

 وعليكمممم السالااام يا قطه ايه نسيتي وعدك وال ايه وكنتي هتتصلي بيا امتى؟ : @

 

 ...........مريم مبرقه عينيها انت

 

 .يتبع-----------

 

 Mariem Nasar ..... بقلم

 

 

من  4الحلقة  رواية جريمة عشق ث، يمكنكم اكمال باقى احدا 3الى هنا تنتهى احداث رواية جريمة عشق الحلقة 

 . خالل الضغط على اللينك واكمال الرواية

 

الروايات يمكنكم والى اللقاء فى حلقة قادمة بإذن هللا ، لمزيد من  ، رواية جريمة عشق نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بـ

 . على الموقع كاملة على الموقع أو فيس بوك ، كما يمكنكم طلب رواياتكم المفضلة وسنقوم بوضعها متابعتنا
 

 !وبعدين يا هنا بطلي عياط بقى انا اللي في مكفيني -عاصم :

اسفه يا عاصم غصب عني انا مش مصدقه ان بابا مات وكمان مات مقتول انا عايزه اخويا -هنا :

 .جاسر

حاضر يا قلبي انا كلمت جاسر ونازل مصر بكره وبعدين يا حبيبتي ما انا كمان زيك :-عاصم 

 مصدوم عمي حسين هو اللي مربيني انا بعتبره ابويا مش بس عمي هللا يرحمه

 ما حدش عرف مين الل عمل في بابا كده -هنا :

الحكومه ما لقتش القاتل انا ال يا قلبي لسه بس هيروح من الحكومه فين يعني حتى لو -عاصم :

 وجاسر مش هنسكت
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 .انا حاسه اني في حلم هللا يرحمك يا بابا وعيطت-هنا :

حبيبتي هوني عليكي مش كده دي اعمار مكتوبه وربك ليه حكمه ف كدا .المهم يا قلبي -عاصم :

 .انا هاروح ابات في شقتي النهارده

 !!!ايه عاصم انت هتسبني لمين هنا-هنا :

بيبتي انا ابن عمك وما ينفعش اقعد وانام هنا لوحدنا في فيال طويله عريضه جاسر لو ح:-عاصم 

جه الصبح وشافنا في بيت واحد هيقول ايه وغير كده انا كنت عايش هنا معاكم علشان عمي 

موجود انما دلوقتي ما ينفعش عيب وحرام وما تنسيش اني بحبك واكيد الشيطان مش هيسبني 

 في حالي

 ف ايديها جامدهنا بتفرك 

 !احنا هنفضل لحد امتي كده نحب بعض في السر يعاصم؟:-

 حبيبتي ال وقته وال مكانه وال الظروف اللي احنا فيها تسمح اننا نتكلم في حاجه زي دي-عاصم :

 فعال عندك حق-هنا :

 يال بقى نامي وما تقلقيش انا هكلم الداده تحت تنام في االوضه اللي جمبك وخلي بالك-عاصم :

 من نفسك ولو حصل حاجه كلمينى متتردديش

 .حاضر وانت كمان خلى بالك من نفسك-هنا :

 تصبحي على خير-عاصم :

 .وانت بخير-هنا :

_____________ 

 عند مريم

 مريم انت ...!!!؟:-

 

 ايوه انا-ادم :

 انت جبت رقمي ازاي؟-مريم :

 امتى؟؟انتي ناسيه انا شغال ايه خلينا في المهم هتيجي بكره  -ادم :

 !!!!!اجي فين انت صدقت نفسك وال ايه-مريم :

 يعني ايه؟؟-ادم :

من غير نرفزه لو سمحت ممكن نتكلم بهدوء و افهم من حضرتك هتستفاد ايه من طلبك -مريم :

  !!!!!ده

انا ما بحبش اللف والدوران احنا اتفقنا على اتفاق وانا ما ضربتكيش على ايدك علشان -ادم :

 !توافقي

ال غلطان انت حطتني في اختيار صعب يا اما اوافق ع طلبك او ابن اختي يتسجن . بس :-مريم 

اللي انت بتعمله ده غلط وقبل ما يكون غلط حرام وبعدين محمد بريء وانت عارف كده انت ظابط 

 .وتعرف تفرق كويس بين المجرم والبريء

 !!ادم اتنرفز ألن كالمها صح

ده وبعدها ما تلومنيش اال نفسك. البصمات اللي موجوده  بصي بقى اسمعي كويس اللي هاقوله:-

على الجثه بصمات محمد حتى لو بريئ وحد تانى قتله اللي قتله ده ما سابش بصمه واحده او اي 

دليل ضده واللي اتقتل ده راجل مهم ولو اسمه ومكانته وانا لحد دلوقتي ما قدمتش لمديري االدله 

الدله هتتحرق .هترفضى الصبح هنا بقى هتالقينا على بابك ضد محمد هتوافقي يا بنت الناس ا



 وبناخد محمد

انت بتقول ايه ومحمد برده ابوه مهم و ليه اسمه ومركزه مش سايبه هيا في قانون في -مريم :

 !!!البلد

 خلصتى؟ -ادم :

 .ايوه خلصت واخر كالم اني رافضاك ورفضه اقتراحك الغبي ده-مريم :

راحتك خالص اما خليتك تلفي حوالين نفسك ما بقاش انا اسمي ادم غلطتاتك بتزيد وب-ادم :

 العدوي

 دا انا اقتله وهخليكي تحفي بس علشان تاخدي جثه محمد

انت اتجننت انت بتقول ايه الو ...الو ....الو قعدت على طرف السرير متوتره ودعت ربنا :-مريم 

دت العالج ونامت على السرير في سرها وقامت حاسه بدوخه بسيطه وضيق في النفس راحت اخ

 وشغلت القرآن جمب منها وبتحاول تنام وكل ما تنام تقوم مخضوضه لحد ما استسلمت للنوم

--------- 

  ....عند ادم

 

بعد ما قفل مع مريم رمي الفون وقام متعصب جدا وبيقسم انه الزم يحصل عليها علشان يكسرها 

تيجيله لحد عنده و هينتقم منها على كل غلط غلطته وانها بقت بالنسباله تحدي وانه هيخليها 

 معاه

بقى انا تضحكي عليا وتوعديني انك موافقه ودلوقتي بتخلفي بوعدك بتضحكي عليا -ادم لنفسه :

يا مريم ان ما وريتك ده انا اى بنت بتحلم بس ابصلها بيقولولي شاور بس يا ادم انا تعملي فيا 

 د مفاتيح عربيته وخرج وهو في العربيهكده نتقابل بكره و هربيكي !!!!! خ

 انا هطربقها عليكي انا عارف ان ابن اختك بريئ بس انتي اللي هتنهي حياته بايدك:- 

 

 ف مكان تانى.....

 

 !!!ايه يا ماما كل ده هتفضلي على الحال ده كتير-ملك :

 !!!يووه ايه يا ملك عايزه ايه انا حره انت هتحكمينى-فيفي :

بس في اصول وفي حاجات ما ينفعش نعملها وبعدين انتي عارفه ان بابا تعبان ال طبعا :-ملك 

وسايباه وخارجه تتفسحي وراجعه نص الليل مش معنى ان احنا بره مصر تنسى االصول 

 !!والعادات والتقاليد

اوف يا ملك باقولك ايه انا حره اعمل اللي يريحني انا زهقت كل شويه اقولك ده بيزنس :- فيفي 

عمل انتى بقى اللي قافله دماغك وبعدين عادات ايه وتقاليد ايه انا اخدتك وسيبنا مصر  وعشاء

 !!من وانتي ما كملتيش عشر سنين تقدري بقى تقوليلي عرفتى العادات والتقاليد دي منين؟؟

 يا ماما-ملك :

امتك يا فيفي تاني ماما انا قلتلك قوليلى فيفي زي اي حد انتي مش هتكبريني. وبعدين انا مش م

 .حبيبتي فاهمه

حاضر يا فيفي بس اللي بيحصل ده ما ينفعش ومش كويس ونهايته وحشه ما فيش عشاء :-ملك 

بالليل وكمان باقولك بابا تعبان ما اتأثرتيش وال سالتي عليه راح فين حبك لبابا  3:00عمل لحد 



  !!!!وال هو خالص بعد ما تعب مابقاش لبه الزمه

 انتي جبتى المفيد انتي طلعالي زكيه و لماحه. وضحكتبالظبط حبيبتي -فيفي :

 .يال يا بيبي انا راجعه تعبانه هاخد شاور وانام باي باي يا اموره:- 

انا الزم اكلم اخويا ما ينفعش كده مش معنى انه بيكره بابا يسبنا انا كدا ف الدوامه دى .. :- ملك 

 .حانا هاروح ادي لبابا العالج وانام وراي جامعه الصب

 

  Mariem Nasarبقلم....

 

 عند مريم

----------- 

الباب بيخبط جامد و هيتكسر من كتر التخبيط الكل قام من النوم مفزوع اشرف جرى على الباب 

 فتحه وشيرين ورنا ومحمد ووراه ومريم نازله جري البسه بجامه وشعرها مفرود

 كمان اترعب ٢اشرف اول ما شاف الظابط ومعاه 

 مين وعايزين ايه !!!؟؟؟انتو -اشرف :

 شيرين استر يا رب

 !في ايه؟:-

  -----انا الرائد آدم العدوي وجايين نبقض على-ادم :

 مريم جريت عليه وقطعت كالمه

 ارجوك سيبه في حاله وانا هاعمل اللي انت عايزه:-

  !!!اوعى يا مريم كده في ايه حضرتك وجاي تقبض على مين انت شكلك جاي عنوان غلط -رنا:

 مش دي برده فيال مصطفى عزيز ____ وال انا غلطان ؟؟؟-ادم :

 !!ايوه هيا حضرتك عايز مين بالظبط وجاي لمين؟؟-شيرين:

 ادم شاور على محمد

  .عايز ده:- 

 كلهم هنا استغربوا ما عدا مريم اللي كانت هتموت مكانها

حمد من ادم وزقت محمد !!! رجع خطوتين لوراه راح ادم وراه وجابوا وماسكه ومريم شدت م

 ادم من صدره

 محمد اجري يا محمد:- 

 هاروح فين انا خايف -محمد :

 وبص الخوه يستنجد بيه

الحقينى يااشرف وهللا انا معملت حاجه .. كلهم اتلمو حوالين محمد وادم راح لمريم وشدها من :- 

 شعرها وصرخت جامد

 . وعال صوتهخالص يا حلوه خلصت الحكايه وزقها ووقعها ع االرض .-ادم:

على فكره مريم هي السبب في اللي هيحصل لمحمد وكان هيطلع براءه بس هي حكمت :-ادم 

وقالت ان شا هللا يتعدم @ هنا بقى الكل وقف وبصلها واختها مصدومه و بصت ليها نظره بتحمل 

 معاني كتيره ااوي

 مريم قامت من على االرض



 ما تصدقيش يا ابله ده كداب:- 

 !داب مش انتى قلتي مش موافقه حتى لو هيتعدم ؟ال مش ك-آدم :

 !!ايوه انا قلت بس مش بالطريقه دي :-مريم

 وكان ف ايدك تنقذى ابن اختك .... هاتوه مش فاضيين-ادم :

 .تعالى يا محمد اخرج من المطبخ واهرب من السلم الخلفي-مريم جريت عليه وشادته مريم :

 بعيط هاروح فين يا مريم؟؟-محمد :

  .روح اي حته عند صاحبك عند خالك اي حد لحد بكره بس وهنعرف نتصرف-:مريم 

محمد بيجري ادم جرى وراه ولسه محمد هيخرج من البوابه ولكن رصاصه ادم كانت اسرع منه 

والرصاصه جت في راس محمد من الخلف في المخ ووقع ومات في نفس اللحظه سكون رهيب 

ه وشيرين رفعت راس محمد على رجليها وبتعيط وما حدش مصدق اللي حصل وكلهم جريو علي

 ومريم جت تشوف محمد وبتقرب

 ابعدي عن ابني انتي السبب انتي السبب انتي اللي قتلتي ابني -شيرين :

بصلها فعال هي السبب لو كانت وافقت كان زمان محمد عايش ومكنش اتقتل وهو بيحاول :-ادم 

 ناس الل كانو معاه وخرجيهرب يال يا بني انت وهو لبس نضارته وخد ال

مريم قربت تانى من محمد واختها واشرف ورنا منعوها وخلوها تبعد مريم قعدت قصادهم على 

 محمااااااااااد...االرض ودخلت في حاله انهيار وتصوت محمد محمااااااااد 

 قامت مفزوعه وجمبها رنا

 مالك يا مريم بتصرخي كده ليه-رنا :

 مريم بتنهج

 انا فين !!؟؟:-

  !!!!!انتي في البيت شكلك كنت بتحلمي وشكله حلم وحش صح-رنا؛

 

 الحمد هلل . الحمد هلل ومسحت وشها-مريم :

  .بايديها

د....دا ...ده كابوس وكابوس وحش اوي اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ) اللهم اني اعوذ بك :-

  (من شر هذا الحلم وشر مافيه

 

بنتي انتي كنتي بتحاربى وبما أنه كابوس وحش ما  وبعدين وشك اصفر كده ليه يا-رنا :

  //تحكيهوش لحد

 

 مريم بتحمد ربنا انه كان حلم مش اكتر

ماشي انا هاقوم اتوضي واصلى ركعتين هلل )استغفر هللا العظيم الذي ال اله اال هو الحي القيوم :-

  (و اتوب اليه

 

 ..وبعدها هديت شويه

 صح يارنا-مريم :

 دي هنا كنتي عايزه حاجه!!؟انتى كنت داخله عن



 

ابدا دخلت اخد طرحه من عندك لطقم الجامعه ومره واحده لقيتك بتنهجى وانت نايمه كأنك :-رنا 

كنتي بتجرى وجيت اصحيكي لقيتك بتصرخي وانا اللي اتخضيت مش انتى انا دخلت لنصيبي انا 

 مرزقه دايما هههههه

 زلي افطرييال سالم بقى انا ماشيه وانتي غيري هدومك وان

 

 ماشي يا حبيبتى-مريم :

 

 خرجت رنا ومريم من غير تفكير مسكت فونها واتصلت على آدم

 الو آدم؟-مريم :

 

 ال انا مش آدم انا بيتر صاحبه-بيتر :

 

  ..انا اسفه جدا طيب ممكن رقم آدم-مريم :

 مريم افتكرت أن آدم كلمها من فون صاحبه

 

دخلت لقيت آدم نايم في المكتب وشوفت رقم غريب فانا ده رقم آدم بس انا -بيتر ابتسم ورد :

  .بعتذرلك اني رديت وده مش من حقي

 

 ال ابدا ما فيش حاجه حصل خير انا كنت بس عايزاه في حاجه مهمه ممكن؟-مريم :

 

 طيب ثواني حضرتك-بيتر :

 

 بيتر عمل كاتم صوت للمكالمه وبيصحىيه

 ادم قومآدم انت يا ابني انت يا زفت انت يا بني :-

 

 !اييببيه عايزه ايه يازفت؟-آدم :

 

 قوم مريم اتصلت ومعايه على الفون وعايزاك ضروري-بيتر :

 !ادم فتح عينيه

 !!!!ايييه؟!اتصلت فين وهي تعرف رقمك منين:-

 

يا ابني اتصلت على فونك انت وانا رديت علشان انت كنت نايم بس بصراحه ما كنتش -بيتر :

 .اعرف ان صوتها حلو كده

 

 .كشر عينيه لبيتر وبغضب-ادم :



 لم نفسك وبعدين انت عرفت انها مريم ازاي هي قالتلك!!؟؟:-

 

ال طبعا بس انت ناسي ان انا اللي جبتلك رقمها بس ايه طلعت تستاهل اصرارك اني الزم -بيتر :

 اجيبلك رقمها امبارح ههههههه

 

 اطلع بره يا بيتر علشان ما تغباش عليك-ادم :

 

ي يا عم ما تزقش انا طالع انا كنت جاي اسلم عليك قبل مانزل الشركه واه العسكري ماش-بيتر :

 .اللي بره بيقولك ان المدير عايزك سالم

 

 الو الو ..محدش بيرد!!؟-ادم :

 

 بيتر بعد ما خرج فتح الباب تاني

 وال انا عامل كتم صوت للمكالمه هههههه وقفل الباب بسرعه قبل ما آدم يتنرفز عليه:- 

 

 ....شغل كاتم الصوت وبعدها الو

 

 الو انا موافقه على طلبك -مريم :

 

  !!ايه ده ع طول كدا ودا بقى وعد جديد و هتخلفي بيه -ادم :

 

انا ما بخلفش بوعودي انت السبب في كل حاجه حصلت انا باقولك اهو انا موافقه على :- مريم 

 .الذى عن عيلتياي حاجه تطلبها مني انا هاعمل اي حاجه علشان ابعد ا

 

 .تمام كويس انك عقلتي قبل فوات االوان -ادم:

 

 .بس ليا طلب عندك لو سمحت-مريم :

 

 طلب ايه؟-ادم : 

 

بالش النهارده انا الزم اقابلك واتكلم معاك واتفق معاك علي شويه حاجات و اشوف :- مريم 

 .........ايحههاعمل ايه وهتصرف ازاي ما هو مش معقول اقول الاختي بعد اذنك انا ر

 

 ادم فهم كالمها

 خالص ماشي شوفي تحبي نتقابل امتى؟:- 

 



  !!انا هاجيلك القسم ما ينفعش اقابلك بره ممكن-مريم :

 

 .خالص ماشي هستناكي بس اي حركه كده وال كده ما تلوميش اال نفسك-ادم :

 

 ال ما تقلقش سالم-مريم :

 

 سالم-ادم :

 العيون دي تاني قد ايه هي وحشاه وقفل وهو حاسس انه مبسوط ان هيشوف

 آدم .. فوق فوق لنفسك ده رهان بينك وبين نفسك مش اكتر

 

 عند المدير

 

  Mariem Nasarبقلم----------- 

 

 يا ادم وصلت اليه؟؟-ها:

 

احنا لسه بنحقق يا باشا وبعتنا الهل المتوفي علشان ناخد اقوالهم ونشوف اي حد ولو خيط -آدم :

 تلرفيع يوصلنا للقا

 

ازاي نوصله انت مش قولت كان في شاب جنب القتيل والبصمات موجوده على  -المدير :

 !!ساعته؟

 

سنه وكان بيلعب كوره وكمان كانو صحابه في الملعب اللي  15يا باشا ده عيل ما كملش -ادم :

  .جنب المعمل

موجوه وال وفعال كان بيجيب الكوره من جوه وقال لما سمعت صوت حد جوه دخلت اشوف ف حد 

 .ال

 

وقال لما شفت الراجل مرمي على االرض مسكته من ايده علشان يقوم معايه وقال الراجل فعال 

 كان صاحي وبعدها مره واحده سكت وما تكلمش حظو وحش بقى ان احنا دخلنا وهو جمبه

 

 ولما هو معملش حاجه قبضت عليه ليه؟ -المدير:

 

و كان القاتل موجود ومراقب المكان يعرف القضيه كده انا كنت هاسيبه بس اخدناه علشان ل-آدم :

 ممكن تتقفل وأكيد هيغلط

 

 .نظريه بردو بس الزم يكون في دليل اكبر واقوى ان الولد ده بريئ-المدير :



 

 الدليل موجود يا باشا حسين القتيل مات نتيجه حقنه سم في رقبته من جهه اليمين-آدم :

وثبته من قدام يعني ايد القاتل الشمال كتفته المفروض ان ايد  يعني اللي قتلوا جه عليه من الخلف

 القاتل تكون موجوده بصمتها على كتف حسين من جهة اليمين

 ولكن كده شكله كان البس جوانتي واداله الحقنه في رقبته من الجهه اليمين و خد الحقنه ومشي

حمد حتى مشتبه فيه احنا جبنا بدليل ان ما فيش اي حاجه مع محمد او في المكان كله تثبت ان م

 محمد معنا كحركه تمويه للقاتل بس اكيد هيقع في ايدينا

 

انا واثق في قدراتك يا آدم ومعتمد عليك بس كده القاتل ما سابش دليل واحد ضدو وال  -المدير :

 !حتى بصمه

 

كنا ما تقلقش حضرتك هو فعال ما سابش اي حاجه وراه بس انت عارف سيادتك اننا مس-آدم :

 مره وحليناها 100قضايا اصعب من دى 

 

بس اللي محيرني ان حسين قبل الحادثه بيوم قال ان اللي بيكلموا اتفق هيقابله عند :-المديره 

المعمل القديم بعدها بيومين يعني المفروض المقابله كانت هتم النهارده ايه اللي غير في 

 !!!!الخطه

 

قبين تحركات حسين ولوال الجي بي اس اللي احنا وصلناها اكيد يا باشا القاتل شك اننا مرا-ادم:

في ساعه حسين ما كناش عرفنا ان راح امبارح عند المعمل القديم وده سبب اننا رحنا امبارح 

  !!نشوف ايه اللي حصل بعد ما اتصلنا على حسين وتليفونه مقفول

 الباب هنا خبط ودخل واحد

 صاوي واقفين عند مكتب آدم باشاتمام يا فندم !!! اهل القتيل حسين ال:-

 تمام انزل يا ادم وحقق وربنا معاك -المدير :

  .تمام يا فندم بعد اذنك-آدم :

 ونزل ادم علشان يحقق معاهم

 

  ......عند مريم

 

 نزلت ووشها باين عليه الحزن والتعب

 

 صباح الخير تعالي يا مريم علشان نفطر انا مستنياكي-شيرين :

  !!!امال الكل فين صباح الخير-مريم :

 

اشرف راح على شغله ومحمد راح المدرسه وكان شكله تعبان بس مش اووى وعطيته -شيرين :

 مسكن و رنا راحت الجامعه

 



 بالسالمه ان شاء هللا -مريم :

 

 مالك وشك مخطوف كده ليه انت بتاخدي عالجك وال ال ؟؟-شيرين :

 

 لقيش عليا انا بخير طول ما انتو بخيرباخده طبعا يا ابله بس انا كويسه ما تق-مريم :

 حبيبتى ربنا يجعلك بخير دايما يال نفطر بقى انا جوعت-شيرين :

 

 ابتسمت حتى انتي يا ابله بتجوعي -مريم :

 

 هههه طبعا من عاشر القوم-شيرين :

 

 طيب انا هافطر معاكي وبعد اذنك اخرج رايحه مشوار مهم؟-مريم :

 

 وار ايه اللي انتي رايحاه ؟؟شيرين : وماله يا قلبي بس مش

 

مشوار مهم بس ممكن يا ابله تاجلي سؤالك ده ولما ارجع هاقولك على كل حاجه بعد اذنك -مريم :

 طبعا؟

 

  !!ماشي بس انتى غريبه النهارده انتي كنتي بتقوليلي قبل ما انا اسال-شيرين :

 

 معلش يا ابله اعذريني ممكن؟-مريم :

 

 روحي وترجعي بالسالمهوما له يا قلبي ت-شيرين :

 

 عند ادم

-------------- 

 انسه هنا ممكن اعرف انتي كنتي فين يوم-آدم :

 الحادثه؟؟؟

 

 انا........يتبع-هنا اتوترت وفركت ايديها هنا :

 هنا اتوترت وفركت في ايديها

 ......انا-هنا:

 

 ايوه انتي ايه؟-ادم :

 

 ااا..اايوه ايوه كنت في البيت-هنا :



 

اال  11يعنى  10:45ايه اللي ايوه ايوه انتي لحقتى نسيتي الجريمه تمت امبارح الساعه هو -ادم :

 ربع

 

حضرتك بتزعقلي ليه الحظ انى لوحدي و اني انا اللي ابوها مات يعني انا متوتره -هنا عيطت:

 وخايفه

 

 خايفه من ايه حد اتصل بيكي او حد كلمك؟ -ادم :

 

 ال -هنا :

 

 رساله على فيسبوك او مثال واتساب؟طيب حد بعتلك -آدم :

 

 هنا : ال ال

 

طيب اهدي انا اوال اسف الني عليت صوتي عليكى ثانيا انا بحقق مع كل االطراف علشان -ادم :

 نقدر نوصل لخيط صغير في القضيه

 

 اه اه طبعا ربنا معاك -هنا :

 

 هو انتي بتفركى جامد في ايديكي ليه!!؟-ادم :

 

 اول مره ادخل قسم وحاسه بشويه خوف ال ابدا انا بس -هنا :

 

 آدم اتصل بحد من العاملين وطلب لهنا عصير ليمون

 

 .اتفضلي اشربي العصير ده وهاتهدى خالص وما تخافيش من حاجه -ادم :

 

 !!ماخافش ازاي بس .. ما بابا كان متواصل معاكم وقولتوله ما تخافش ودي كانت النتيجه -هنا :

 

 لى اللي كان بيتم مابيناهو والدك حكالك ع-ادم :

 

 هنا خافت التكون عملت حاجه غلط

 لو سمحت انا ممكن امشي انا متشكره على العصير:-

 

 ادم حس بخوفها



 العفو على ايه بس في سؤال صغير:- 

 هنا : طبعا اتفضل

 

 حد تاني يعرف ان والدك كان على تواصل معانا؟؟-ادم :

 

 هنا سكتت وبعدها قالت

 كالي فى الفتره االخيره شكله كان حاسس انه هيموت وعيطتال خالص بابا ح:- 

 

طيب بطلي عياط وياريت لو حد كلمك او سالك على حاجه او شكيتي مجرد شك في اي حد  -ادم :

 كلميني وده رقمى الخاص

 

 هنا اخدت الكارت

 استاذن انا:-

 

 اه طبعا اتفضلي -ادم :

 هنا خرجت وروحت ع طول

 

 فندم تمام يا -امين العسكري :

 

 فاضل مين بره؟-ادم :

 

 عاصم الصاوي-امين :

 

 طيب خليه يدخل-ادم :

 

 عاصم دخل

 صباح الخير يا ادم باشا:-

 

 صباح الخير تحب تشرب حاجه-ادم :

 

 ال متشكر جدا لذوق حضرتك-عاصم :

 

 صباحا؟؟ 10تمام استاذ عاصم تقدر تقولي كنت فين امبارح الساعه -ادم :

 

الشركه بتاعت عمى حسين وما خرجتش من المكتب غير ساعه ما اتصلتو انا كنت في :-عاصم 

 عليا علشان انزل اشوف اللي حصل وجتلك على هنا امبارح لو تفتكر



 

امممم اجابه طويله على سؤال صغير تمام طيب انت شاكك في حد معين يعني عمك ليه  -ادم :

 اعداء مع حد؟؟

 عاصم بتنهبده

 زي عمى حسين عمي يا ريت كل الناس تكون:-

 

ايوه دي نفس اجابه جاسر الصاوي وانا بحقق معاه هو جاسر لما خرج من هنا يا ترى  -ادم :

 مشي وال راح فين؟؟؟

 

 ال جاسر واقف مستني بره علشان نروح نستلم عمي ونعمل مراسم الدفن وندفنه-عاصم :

 

 اه ربنا معاكم-ادم :

 فضل ادم يسأل عاصم وبعدها بشويه والباب خبط

 ادخل-دم :ا

 

 تمام يا فندم في واحده بره اسمها مريم الجزار وعايزه تقابل حضرتك -امين العسكري:

 

طيب ماشي خليها تتفضل وانت يا عاصم باشا اي حد تشك فيه كلمني زي ما اتفقنا اتفضل -آدم :

 ومعاك رقمى

 

  ''ان شاء هللا بعد اذن حضرتك -عاصم :

 

 عاصم اتاسف لهاعاصم خارج ومريم داخله خبطت فيه و

مريم انا اللي اسفه ما اخدتش بالي ان حد خارج بعد األستاذ الل خرج دلوقتي ) تقصد العسكري :-

 (امين

 

 وال يهم حضرتك وهو واقف مكانه -عاصم:

 احمم ممكن ادخل-مريم :

 

 ها اه طبعا أنا اسف مره تانيه-عاصم :

 

 تفضل انت يا عاصمادخلي تعالى ياحبيبتي وا-ادم اضايق وبقى ع اخرو ادم:

 

 عاصم هز رأسه بتفهم وخرج ومريم واقفه وسط تعجب وذهول من الكلمه اللي ادم قالها

 

 ادم مدايق منها



 تعالى تفضلي اقعدي:-

 

 انت ايه اللي انت قولته قدام الراجل ده-مريم :

 

 قولت ايه مش فاكر؟-ادم :

 

 قولت ...... قولت-مريم :

 

 ايوه ها قولت ايه فكريني-ادم :

 

 ال انت عارف انت قلت ايه كويس وانا مش حبيبتك علشان تقول كده-مريم :

 

ايه زعلتي وال خفتى على زعل اللي خبطتى فيه وبعدين مالك وقفتى -ادم قدامها وعال صوته :

عصير احسن ما هي 2وتنحتى اوي كده ليه واسفه وما اخدتش بالي ما كنتي قولي كنت اجبلكو 

 !!!!سايبه

 

 مش هتجادل معاك ممكن نتكلم في المهم؟انا  -مريم :

 

 ادم بينفخ بضيق

 اتفضلى سامعك:-

 

دلوقتي حضرتك انت طلبت مني طلب ما يرضيش ربنا انت عارف اني لما اروح شقتك -مريم :

  !!!!!واكون معاك ده اسمه ايه

 

 .سميه وال حاجه-ادم :

معايا الحكم والمواعظ بتاعتك  انا عملت معاكي ديل وانتي وافقتي فما لوش الزمه النه مش هياكل

 .دي

 

 .ماشي انا هوافق اجيلك البيت لكن بصفه رسميه وياريت ما تعترضتش-مريم :

 

 موافق هنضرب ورقتين-ادم :

 

 مريم قامت من مكانها وبصت ليه بكرهه وقالت

ورقتين عرررررفى ليه واخدني من الشارع وال ما ليش عيله وال يكون علشان انت متعود على :-

حرام يبقى الكل متعود عليه يا ريت تفوق وتتقى هللا فى االنسانه اللي قدامك اللي انت كسرتها و ال

 دمرت حياتها ومستقبلها



 

 ادم اتاثر لكالمها ودموعها اللي تجمعت في عينيها

 يعني انت عاوزه ايه دلوقتى-ادم:

 

وزاه وانت حر تعمل بص انا مش هجبرك على حاجه انا هاقولك دلوقت على اللي انا عا:-مريم 

 سنين وقولت الحمد هلل 3اللي تحبه انا دلوقتى عايشه مع اختي وأوالدها حوالي 

وعشت ف سعاده وكنا مبسوطين لحد امبارح بس .... انا حافظت على نفسي انا لبست النقاب ده 

 علشان ربنا اوال

ما اقدر اقرب من  وثانيا علشان ما حدش يطمع فيا اكتر من اللي طمعو قبلها وحاولت على قد

  .....ربنا وتيجي انت في االخر عاوزني اكون

اللي هيحصل بينا ده انت اللي عاوزه يحصل وده هيكون في ميزانك انت يوم القيامه فلو  .

 هتتحمل عقاب ربنا ليك خالص انا موافقه ولو بس جواك شويه رحمه يبقى تتجوزني وشرررعي

 .نا مش همنعكالكوره دلوقتي في ملعبك وانت اختار وا

و دمعه نزلت من عينيها وآدم واقف ونفسه يقولها ما تعيطيش انا من ساعة ما شوفتك وانا 

 نفسي اضمك لحضنى

 سكوت تام بينهم لحد ما ادم كسر السكوت ده

 تمام موافق احنا هنتجوز:- 

 

 مريم اتنهدت بارتياح

 شكرا انك فهمتني:-

 

 احنا هنتجوز بس مش عند مأذون-ادم :

 

 !!!!مش فاهمه -:مريم 

 

 هنتجوز عند محامي بعقد يعني-ادم :

 

 ممكن اعرف ليه-مريم :

 

 انتي ما لكيش بقى في ليه دي خالص انتى كنتي عايزه حاجه وحققتهالك خالص-ادم :

 

 طيب هاقولهم ايه في البيت؟؟؟-مريم :

 

 .وهللا دي مشكلتك انتى بقى مش مشكلتي انا قولي اللي يعجبك-ادم :

 

 وت واطي ده انت انسان باردمريم : بص



 بتقولي ايه؟؟-ادم :

 

 .ما قولتش انا ماشيه -مريم :

 

 قرب منها ومسكها من دراعها وشدها عليه-ادم:

 سيب دراعي انت مش من حقك تمسك دراعي كده عيب وحرام -مريم:

 

 منه ادم متغاظ من انها بتتكلم بصيغة االمر وضغط على دراعها اكتر وهي ما بينتش انها بتتالم

 

 !مين اللي بارد؟-آدم :

 

 اا. ..م... مفيش حد-مريم :

 انتى قولتي انسان بارد مين يا مريم بارد؟ -آدم :

 

مريم اتوجعت من مسكته وحست ساعتها بفرق الطول بينو وبينها ورفعت راسها وبصتله وتقابلة 

 عنيهم واول مره مريم تاخد بالها

دخل ع قلبها قبل أنفها وادم سرحان في عيونها ان ادم شكله وسيم وعيونه خطفتها وبرفانه 

 الزتوني وواحده واحده قبضت ايد ادم ارتخت من دراع مريم

 

 لو سمحت عايزه امشي -مريم :

 

 !بصوت مبحوح تمشي فين؟ -آدم :

 

 اروح بيتنا-مريم :

 

 ادم هز راسه ببالهه

 اه هنروح بيتنا:-

 مريم لسه هترد فون آدم رن ومريم فاقت وبعدت عنه

 

 احممم-وآدم :

 وراح يرد على الفون

 الو حبيبي ازيك يا طاروق:- 

 

 مريم بصتله وبصوت واطى

 انا هامشي:-

 



 ادم شاورلها بايده تستني

 

 ها .... قولت ايه معلش اه يا حبيبي انا تمام-آدم :

 

  ........طارق

 

 ماشي عرفنى قبل ماترجع من المأموريه يا حبيبي تيجي بالسالمه-ادم :

 

 قفل مع طارق وقام قعد قدام مريم على الكرسيآدم ا

 

  !!!اسبوع كويس-آدم :

 

 اسبوع كويس على ايه مش فاهمه؟؟؟-مريم :

 

هنتجوز كمان اسبوع تكوني رتبتى فيه نفسك وعرفتى تقوليلهم ايه علشان اجي اخدك -ادم:

 ونطلع على المحامي

 

 يوم يعني وتاني يوم هتطلقنياه كويس ان شاء هللا وبعدين هارتب حاجه ايه ده هو -مريم:

 

 ادم سكت وما ردش

 

 احمم طيب بعد اذنك-مريم :

 

 روحى على طول-ادم :

 

 مريم لفت ضهرها وقالت

 .مش تعيش ف الدور انا لسه ما بقتش مراتك ومشيت:-

 

 ...عند جاسر

 

  Mariem Nasarبقلم____

 

 جاسر قاعد واخد اخته في حضنه

 

 ودفنو ابوهمعاصم قاعد قدامهم بعد ما خلصو 

 شد حيلك يا جاسر وفوق علشان الشركه محتاجالك -عاصم:



 

شركه ايه وبتاع ايه بس ما فيش حاجه في الدنيا هتعوضنى عن ابويا اللي راح هللا -جاسر:

 يرحمه

 

 هنا... بتعيط

 انا مش مصدقه اني خالص بقيت يتيمه االم واالب:-

 

بتعتبرك بنتها بالضبط ولو عايزاها تيجي ما تقوليش كده يا هنا وامي موجوده و هي -عاصم :

 تقعد معاكى كام يوم ما فيش مانع

 

 هنا بصت لجاسر

 ينفع يا جاسر؟:-

 

طبعا يا قلبي ينفع وبعدين مرات عمي هتبقى حنينه عليكى وان شاء هللا هتعوضك ولو :-جاسر 

 جزء بسيط من اللي راح وكفايه اللي انتي شوفتيه النهارده

 

ا كنت مرعوبه وانا عند الظابط اللي اسمه ادم ده هو صغير اه بس يحسسك ان اه وهللا ان-هنا :

 انت المجرم

 

 ليه يا حبيبتي حصل ايه هو عمل لك حاجه-جاسر :

 

 هنا لسه هتتكلم وسرحت شويه

 ال خالص هو سالني كنت فين وانا قولتله ده حتى طلب ليا عصير:- 

 

 هم ابعتلك والدتى امتىكتر خيره وع فكره ده رائد مش ظابط الم-عاصم :

 

 هو انت مش هتعيش معانا هنا ياعاصم-هنا :

 

 جاسر بصلها بعدم فهم

 

 وعاصم لحق يتكلم

 ال طبعا انا امبارح مشيت ومن:- 

 

 النهارده انا هاعيش في شقتي وهبقى اجي اطمن

 

 على والدتي عندك طبعا بعد اذنك يا جاسر



 

سنه ومن خوف مراة  18عانا من وانت عندك طبعا يا عاصم البيت بيتك وانت عايش م:-جاسر 

 عمي عليك تعيش وحيد فجابتك تعيش معانا وده احسن قرار عملته علشان يبقى ليا اخ

 و سند

 

 عاصم طلب من جاسر يقوم يوقف وجاسر وقف وعاصم حضنه

سنين ولو حد يتكلم معايا انت اللي كنت دايما  7انت اللي نعمه السند انا جيت هنا وانت -عاصم:

 في ضهري كبرنا مع بعض وهنفضل دايما في ضهر بعض

 

هنا فرحت للحب اللي موجود بينهم وعاصم مشي علشان الوقت اتاخر وجاسر ضم اخته وخدها 

 وطلعها اوضيتها

 

  ....عند مريم

.......... 

 

بعد ما الكل اتعشي واشرف ومحمد طلعو ينامو وشيرين بتقرا قران وتصلي قيام الليل ورنا ومريم 

 د ما خلصوا ورد القران بتاعهم اليومى قعدوا على السرير جنب بعض ومريم سرحانهبع

 

 مش هتقوليلي بقى مالك-رنا :

 

 ما لي ازاي يعني-مريم :

 

 يعني تغييرك المفاجئ ده ساكته وما بتتكلميش-رنا:

 

 كتير نظراتك واهتمامك الزايد بمحمد وكمان محمد

 

 لبيت ومامتغير وحابس نفسه يادوب من المدرسه ل

 

خرجش النهارده ودلوقت سرحانه وعرفت من ماما انك خرجتى وما حدش فينا عارف لحد 

 دلوقتي كنتي فين ولما رجعتي ماما كانت مستنياكي تحكيلها بس ماما ما حبتش تضغط عليكي

 

 ..فا ها مش هتحكيلي مالك بقى وما تقوليش ما ليش علشان مش هسالك تاني

 

  .....كنت هاحكيلك النهاردهبصي انا كده كده -مريم :

 

 رنا انا جالي عريس



 

 صفرت بفرحه هاهلل هاهلل ايه الجمال ده وهللا كنت حاسه-رنا :

 

 يا بنتي اهدي كده و افهمي الحوار علشان عايزاكي تساعديني-مريم :

 

 رنا : بفرحه احكي وكل اذان صاغيه

 

ى طول من غير خطوبه وال اي دلوقتي في واحد شافني واعجب بيا وعايز يتجوزني عل-مريم :

 حاجه كتب كتاب على طول

 

 ليه هو كبير في السن وال ايه انا مش فاهمه وهو شافك فين انتى نادرا لما تخرجي-رنا :

 

  .مش عارفه تقول ايه لرنا وفي نفسها يا ترى كام كدبه يا مريم هتكدبيها بسبب هذا االدم-مريم :

 

وعايزاكي تتصرفي وتقنعي اختي شيرين وكمان عايزاكي بصي يا رنا انا موافقه عليه -مريم :

 معايا نقنع اشرف انه جاي من طرفه

 

انتي بتقولي ايه اروح اقول لماما في واحد عايز يتجوز اختك في يوم وليله كده من غير ما -رنا :

 !!!!نعرف هو مين وال شغال ايه

 

 من انه عايز يتجوزنى فعال وال الهو رائد شرطه وانا عارفاه من فتره وكنت الزم اتاكد -مريم :

 

 تعرفيه من فتره ازاي ومن غير ما تقوليلي-رنا :

 

 المهم دلوقتي هتساعديني وال ال؟؟؟-مريم :

 

 هساعدك بس لما افهم واقتنع الني مش مقتنعه ب وال كلمه من كالمك ده-رنا :

 

لنا قبل كده وتعرفنا حاضر بصي يا ستي ده رائد شرطه زي ما قلتلك و اسمه ادم و تقاب:-مريم 

على بعض وهو جاد جدا بخصوص الجواز ولكن هو عنده ظروف تمنعه من ان هو يعمل خطوبه 

 ....وفرح والكالم ده وهو قالي هتعرفي كل حاجه بعدين

وبعدين يا رنا ده رائد شرطه وليه اسمه وسمعته استحاله يعني هيضرني او يأذيني ... رنا لو ليا 

 عي اختى وتساعدينيخاطر عندك توافقي تقن

 

 حاضر يا مريم فصلتينى انا هاروح انام دلوقت-رنا :

 



مريم : الال ال انتي تروحي دلوقتي تصحي اشرف وتحكيله ولما يوافق انا هدخل اتكلم معاه 

 ونعرف هنعمل ايه الني مش قدامي غير اسبوع واحد

 

 ....ايييييه اسبوع انتي بتهزري يا مريم-رنا :

 في حاجه احكيلي انا مش مقتنعه اسبوع ايه يا بنتيمريم وحياتي لو 

 

يعني الزم احلف علشان تصدقي ان ما فيش حاجه خالص يا رنا ما تعمليش حاجه :-مريم 

 وروحي نامي وانا هصرف نظر عن الموضوع خالص تصبحي على خير

 

ي وهصحي ما لك يا مريم اتعصبتي كده ليه خالص ما تزعليش وحقك عليا انا هاروح دلوقت-رنا :

 اشرف وهقوله ولما اخلص هبعتهو لك ماشي

 

 مريم حضنت رنا

 انااسفه بس اعصابي متوتره شويه وبجد شكرا يا رنا ربنا ما يحرمني منك:- 

 

 عند ملك ...

__________ 

 

 بابا ما ينفعش كده انت الزم تروح المستشفى علشان ما تتعبش اكثر-ملك :

 

 ليا شويه تعب وهيعدواحبيبتي انا كويس ما تقلقيش ع-خالد :

 

ازاي يا بابا انت ضغطك ما بينزلش وده غلط المره اللي فاتت الضغط كان عالي جدا وقلب :-ملك 

 معاك جلطه على المخ ولوال الجيران انا ما كنتش عرفت اتصرف

 

 واهو ربنا ستر ما تخافيش يا بنتي دي اعمار واللي مكتوب له حاجه هيشوفها-خالد :

 

 هلل يا بابا ربنا يقومك بالسالمه ويخليك لياونعمه با-ملك :

 

 بيكح .امال فيفي فين-خالد :

 

ما انت عارف يا بابا فيفي كل شويه عشا عمل .. غدا عمل اجتماع سهرات ده حتى ما -ملك :

 بقتش بتسال علينا وال عليك اتغيرت خالص يا بابا

 

  ......تخلصه ناسمسك ايد ملك وقالها معلش انا اللي استاهل ذنب ناس ب-خالد :

 



  ...عند اشرف

 

 !!!!نعععععمممم اسبوع ايه انتوانتجننو ومريم اتجننت ليه هو سلق بيض وال ايه-أشرف :

 

 ما فيش بيض بيتسلق في اسبوع-رنا :

 

 بت انتى انا متعصب وانتي بتهزري-اشرف :

 

ت مني وقالت اومال عايزني اعمل ايه انا مش مقتنعه بكالم مريم ليا وفي االخر زعل-رنا :

 هصرف نظر

 

يكون احسن اللي ما يجيش شاري يغور وبعدين ايه الظروف دي خالص لما ظروفه -اشرف:

 تتحسن يبقى يجي هي مريم عنست يعني

 

 يعني اقولها ايه دلوقتى اشرف رفض؟-رنا :

 

وهللا ما انا عارف موضوع انه جاي من طرفي دي سهله علشان مثال لو هي محرجه -اشرف :

 وماما من بابا

انما بقى انه يجي ياخدها ويكتبوا الكتاب بره البيت و ياخدها من بره بره على بيته وال ماما وال 

 احنا كمان منحضرش ده اسمه ايه ده ان شاء هللا ده لو غلط معاها مش هيعمل كده

 

 ايه يا اشرف اللي انت بتقوله ده عيب كده-رنا :

 

مش داخل دماغي ده حتى مش هيجيي يتقدم .. واشرف  انا بقول مثال يا رنا والكالم ده-اشرف :

 قام من مكانه خارج

 

 رايح فييين-رنا :

 

  ..........انا الزم اعرف فيه ايه وهعرف -اشرف :

 يتبع-----------

 هنا اتوترت وفركت في ايديها

 ......انا-هنا:

 

 ايوه انتي ايه؟-ادم :

 

 ااا..اايوه ايوه كنت في البيت-هنا :



 

اال  11يعنى  10:45ايه اللي ايوه ايوه انتي لحقتى نسيتي الجريمه تمت امبارح الساعه هو -ادم :

 ربع

 

حضرتك بتزعقلي ليه الحظ انى لوحدي و اني انا اللي ابوها مات يعني انا متوتره -هنا عيطت:

 وخايفه

 

 خايفه من ايه حد اتصل بيكي او حد كلمك؟ -ادم :

 

 ال -هنا :

 

 له على فيسبوك او مثال واتساب؟طيب حد بعتلك رسا-آدم :

 

 هنا : ال ال

 

طيب اهدي انا اوال اسف الني عليت صوتي عليكى ثانيا انا بحقق مع كل االطراف علشان -ادم :

 نقدر نوصل لخيط صغير في القضيه

 

 اه اه طبعا ربنا معاك -هنا :

 

 هو انتي بتفركى جامد في ايديكي ليه!!؟-ادم :

 

 ل مره ادخل قسم وحاسه بشويه خوفال ابدا انا بس او -هنا :

 

 آدم اتصل بحد من العاملين وطلب لهنا عصير ليمون

 

 .اتفضلي اشربي العصير ده وهاتهدى خالص وما تخافيش من حاجه -ادم :

 

 !!ماخافش ازاي بس .. ما بابا كان متواصل معاكم وقولتوله ما تخافش ودي كانت النتيجه -هنا :

 

 اللي كان بيتم مابيناهو والدك حكالك على -ادم :

 

 هنا خافت التكون عملت حاجه غلط

 لو سمحت انا ممكن امشي انا متشكره على العصير:-

 

 ادم حس بخوفها



 العفو على ايه بس في سؤال صغير:- 

 هنا : طبعا اتفضل

 

 حد تاني يعرف ان والدك كان على تواصل معانا؟؟-ادم :

 

 هنا سكتت وبعدها قالت

 ي فى الفتره االخيره شكله كان حاسس انه هيموت وعيطتال خالص بابا حكال:- 

 

طيب بطلي عياط وياريت لو حد كلمك او سالك على حاجه او شكيتي مجرد شك في اي حد  -ادم :

 كلميني وده رقمى الخاص

 

 هنا اخدت الكارت

 استاذن انا:-

 

 اه طبعا اتفضلي -ادم :

 هنا خرجت وروحت ع طول

 

 فندمتمام يا  -امين العسكري :

 

 فاضل مين بره؟-ادم :

 

 عاصم الصاوي-امين :

 

 طيب خليه يدخل-ادم :

 

 عاصم دخل

 صباح الخير يا ادم باشا:-

 

 صباح الخير تحب تشرب حاجه-ادم :

 

 ال متشكر جدا لذوق حضرتك-عاصم :

 

 صباحا؟؟ 10تمام استاذ عاصم تقدر تقولي كنت فين امبارح الساعه -ادم :

 

كه بتاعت عمى حسين وما خرجتش من المكتب غير ساعه ما اتصلتو انا كنت في الشر:-عاصم 

 عليا علشان انزل اشوف اللي حصل وجتلك على هنا امبارح لو تفتكر



 

امممم اجابه طويله على سؤال صغير تمام طيب انت شاكك في حد معين يعني عمك ليه  -ادم :

 اعداء مع حد؟؟

 عاصم بتنهبده

 عمى حسينعمي يا ريت كل الناس تكون زي :-

 

ايوه دي نفس اجابه جاسر الصاوي وانا بحقق معاه هو جاسر لما خرج من هنا يا ترى  -ادم :

 مشي وال راح فين؟؟؟

 

 ال جاسر واقف مستني بره علشان نروح نستلم عمي ونعمل مراسم الدفن وندفنه-عاصم :

 

 اه ربنا معاكم-ادم :

 فضل ادم يسأل عاصم وبعدها بشويه والباب خبط

 ادخل-ادم :

 

 تمام يا فندم في واحده بره اسمها مريم الجزار وعايزه تقابل حضرتك -امين العسكري:

 

طيب ماشي خليها تتفضل وانت يا عاصم باشا اي حد تشك فيه كلمني زي ما اتفقنا اتفضل -آدم :

 ومعاك رقمى

 

  ''ان شاء هللا بعد اذن حضرتك -عاصم :

 

 اتاسف لها عاصم خارج ومريم داخله خبطت فيه وعاصم

مريم انا اللي اسفه ما اخدتش بالي ان حد خارج بعد األستاذ الل خرج دلوقتي ) تقصد العسكري :-

 (امين

 

 وال يهم حضرتك وهو واقف مكانه -عاصم:

 احمم ممكن ادخل-مريم :

 

 ها اه طبعا أنا اسف مره تانيه-عاصم :

 

 انت يا عاصم ادخلي تعالى ياحبيبتي واتفضل-ادم اضايق وبقى ع اخرو ادم:

 

 عاصم هز رأسه بتفهم وخرج ومريم واقفه وسط تعجب وذهول من الكلمه اللي ادم قالها

 

 ادم مدايق منها



 تعالى تفضلي اقعدي:-

 

 انت ايه اللي انت قولته قدام الراجل ده-مريم :

 

 قولت ايه مش فاكر؟-ادم :

 

 قولت ...... قولت-مريم :

 

 ايوه ها قولت ايه فكريني-ادم :

 

 ال انت عارف انت قلت ايه كويس وانا مش حبيبتك علشان تقول كده-مريم :

 

ايه زعلتي وال خفتى على زعل اللي خبطتى فيه وبعدين مالك وقفتى -ادم قدامها وعال صوته :

عصير احسن ما هي 2وتنحتى اوي كده ليه واسفه وما اخدتش بالي ما كنتي قولي كنت اجبلكو 

 !!!!سايبه

 

 هتجادل معاك ممكن نتكلم في المهم؟ انا مش -مريم :

 

 ادم بينفخ بضيق

 اتفضلى سامعك:-

 

دلوقتي حضرتك انت طلبت مني طلب ما يرضيش ربنا انت عارف اني لما اروح شقتك -مريم :

  !!!!!واكون معاك ده اسمه ايه

 

 .سميه وال حاجه-ادم :

عايا الحكم والمواعظ بتاعتك انا عملت معاكي ديل وانتي وافقتي فما لوش الزمه النه مش هياكل م

 .دي

 

 .ماشي انا هوافق اجيلك البيت لكن بصفه رسميه وياريت ما تعترضتش-مريم :

 

 موافق هنضرب ورقتين-ادم :

 

 مريم قامت من مكانها وبصت ليه بكرهه وقالت

ورقتين عرررررفى ليه واخدني من الشارع وال ما ليش عيله وال يكون علشان انت متعود على :-

ام يبقى الكل متعود عليه يا ريت تفوق وتتقى هللا فى االنسانه اللي قدامك اللي انت كسرتها و الحر

 دمرت حياتها ومستقبلها



 

 ادم اتاثر لكالمها ودموعها اللي تجمعت في عينيها

 يعني انت عاوزه ايه دلوقتى-ادم:

 

اه وانت حر تعمل بص انا مش هجبرك على حاجه انا هاقولك دلوقت على اللي انا عاوز:-مريم 

 سنين وقولت الحمد هلل 3اللي تحبه انا دلوقتى عايشه مع اختي وأوالدها حوالي 

وعشت ف سعاده وكنا مبسوطين لحد امبارح بس .... انا حافظت على نفسي انا لبست النقاب ده 

 علشان ربنا اوال

ا اقدر اقرب من وثانيا علشان ما حدش يطمع فيا اكتر من اللي طمعو قبلها وحاولت على قد م

  .....ربنا وتيجي انت في االخر عاوزني اكون

اللي هيحصل بينا ده انت اللي عاوزه يحصل وده هيكون في ميزانك انت يوم القيامه فلو  .

 هتتحمل عقاب ربنا ليك خالص انا موافقه ولو بس جواك شويه رحمه يبقى تتجوزني وشرررعي

 .مش همنعك الكوره دلوقتي في ملعبك وانت اختار وانا

و دمعه نزلت من عينيها وآدم واقف ونفسه يقولها ما تعيطيش انا من ساعة ما شوفتك وانا 

 نفسي اضمك لحضنى

 سكوت تام بينهم لحد ما ادم كسر السكوت ده

 تمام موافق احنا هنتجوز:- 

 

 مريم اتنهدت بارتياح

 شكرا انك فهمتني:-

 

 احنا هنتجوز بس مش عند مأذون-ادم :

 

 !!!!مش فاهمه -مريم :

 

 هنتجوز عند محامي بعقد يعني-ادم :

 

 ممكن اعرف ليه-مريم :

 

 انتي ما لكيش بقى في ليه دي خالص انتى كنتي عايزه حاجه وحققتهالك خالص-ادم :

 

 طيب هاقولهم ايه في البيت؟؟؟-مريم :

 

 .وهللا دي مشكلتك انتى بقى مش مشكلتي انا قولي اللي يعجبك-ادم :

 

 واطي ده انت انسان بارد مريم : بصوت



 بتقولي ايه؟؟-ادم :

 

 .ما قولتش انا ماشيه -مريم :

 

 قرب منها ومسكها من دراعها وشدها عليه-ادم:

 سيب دراعي انت مش من حقك تمسك دراعي كده عيب وحرام -مريم:

 

 نهادم متغاظ من انها بتتكلم بصيغة االمر وضغط على دراعها اكتر وهي ما بينتش انها بتتالم م

 

 !مين اللي بارد؟-آدم :

 

 اا. ..م... مفيش حد-مريم :

 انتى قولتي انسان بارد مين يا مريم بارد؟ -آدم :

 

مريم اتوجعت من مسكته وحست ساعتها بفرق الطول بينو وبينها ورفعت راسها وبصتله وتقابلة 

 عنيهم واول مره مريم تاخد بالها

ل ع قلبها قبل أنفها وادم سرحان في عيونها ان ادم شكله وسيم وعيونه خطفتها وبرفانه دخ

 الزتوني وواحده واحده قبضت ايد ادم ارتخت من دراع مريم

 

 لو سمحت عايزه امشي -مريم :

 

 !بصوت مبحوح تمشي فين؟ -آدم :

 

 اروح بيتنا-مريم :

 

 ادم هز راسه ببالهه

 اه هنروح بيتنا:-

 مريم لسه هترد فون آدم رن ومريم فاقت وبعدت عنه

 

 احممم-آدم :و

 وراح يرد على الفون

 الو حبيبي ازيك يا طاروق:- 

 

 مريم بصتله وبصوت واطى

 انا هامشي:-

 



 ادم شاورلها بايده تستني

 

 ها .... قولت ايه معلش اه يا حبيبي انا تمام-آدم :

 

  ........طارق

 

 ماشي عرفنى قبل ماترجع من المأموريه يا حبيبي تيجي بالسالمه-ادم :

 

 اقفل مع طارق وقام قعد قدام مريم على الكرسيآدم 

 

  !!!اسبوع كويس-آدم :

 

 اسبوع كويس على ايه مش فاهمه؟؟؟-مريم :

 

هنتجوز كمان اسبوع تكوني رتبتى فيه نفسك وعرفتى تقوليلهم ايه علشان اجي اخدك -ادم:

 ونطلع على المحامي

 

 يوم يعني وتاني يوم هتطلقني اه كويس ان شاء هللا وبعدين هارتب حاجه ايه ده هو-مريم:

 

 ادم سكت وما ردش

 

 احمم طيب بعد اذنك-مريم :

 

 روحى على طول-ادم :

 

 مريم لفت ضهرها وقالت

 .مش تعيش ف الدور انا لسه ما بقتش مراتك ومشيت:-

 

 ...عند جاسر

 

  Mariem Nasarبقلم____

 

 جاسر قاعد واخد اخته في حضنه

 

 دفنو ابوهمعاصم قاعد قدامهم بعد ما خلصو و

 شد حيلك يا جاسر وفوق علشان الشركه محتاجالك -عاصم:



 

شركه ايه وبتاع ايه بس ما فيش حاجه في الدنيا هتعوضنى عن ابويا اللي راح هللا -جاسر:

 يرحمه

 

 هنا... بتعيط

 انا مش مصدقه اني خالص بقيت يتيمه االم واالب:-

 

تعتبرك بنتها بالضبط ولو عايزاها تيجي ما تقوليش كده يا هنا وامي موجوده و هي ب-عاصم :

 تقعد معاكى كام يوم ما فيش مانع

 

 هنا بصت لجاسر

 ينفع يا جاسر؟:-

 

طبعا يا قلبي ينفع وبعدين مرات عمي هتبقى حنينه عليكى وان شاء هللا هتعوضك ولو :-جاسر 

 جزء بسيط من اللي راح وكفايه اللي انتي شوفتيه النهارده

 

كنت مرعوبه وانا عند الظابط اللي اسمه ادم ده هو صغير اه بس يحسسك ان  اه وهللا انا-هنا :

 انت المجرم

 

 ليه يا حبيبتي حصل ايه هو عمل لك حاجه-جاسر :

 

 هنا لسه هتتكلم وسرحت شويه

 ال خالص هو سالني كنت فين وانا قولتله ده حتى طلب ليا عصير:- 

 

 م ابعتلك والدتى امتىكتر خيره وع فكره ده رائد مش ظابط المه-عاصم :

 

 هو انت مش هتعيش معانا هنا ياعاصم-هنا :

 

 جاسر بصلها بعدم فهم

 

 وعاصم لحق يتكلم

 ال طبعا انا امبارح مشيت ومن:- 

 

 النهارده انا هاعيش في شقتي وهبقى اجي اطمن

 

 على والدتي عندك طبعا بعد اذنك يا جاسر



 

سنه ومن خوف مراة  18معانا من وانت عندك طبعا يا عاصم البيت بيتك وانت عايش :-جاسر 

 عمي عليك تعيش وحيد فجابتك تعيش معانا وده احسن قرار عملته علشان يبقى ليا اخ

 و سند

 

 عاصم طلب من جاسر يقوم يوقف وجاسر وقف وعاصم حضنه

 سنين ولو حد يتكلم معايا انت اللي كنت دايما 7انت اللي نعمه السند انا جيت هنا وانت -عاصم:

 في ضهري كبرنا مع بعض وهنفضل دايما في ضهر بعض

 

هنا فرحت للحب اللي موجود بينهم وعاصم مشي علشان الوقت اتاخر وجاسر ضم اخته وخدها 

 وطلعها اوضيتها

 

  ....عند مريم

.......... 

 

بعد ما الكل اتعشي واشرف ومحمد طلعو ينامو وشيرين بتقرا قران وتصلي قيام الليل ورنا ومريم 

 عد ما خلصوا ورد القران بتاعهم اليومى قعدوا على السرير جنب بعض ومريم سرحانهب

 

 مش هتقوليلي بقى مالك-رنا :

 

 ما لي ازاي يعني-مريم :

 

 يعني تغييرك المفاجئ ده ساكته وما بتتكلميش-رنا:

 

 كتير نظراتك واهتمامك الزايد بمحمد وكمان محمد

 

 للبيت ومامتغير وحابس نفسه يادوب من المدرسه 

 

خرجش النهارده ودلوقت سرحانه وعرفت من ماما انك خرجتى وما حدش فينا عارف لحد 

 دلوقتي كنتي فين ولما رجعتي ماما كانت مستنياكي تحكيلها بس ماما ما حبتش تضغط عليكي

 

 ..فا ها مش هتحكيلي مالك بقى وما تقوليش ما ليش علشان مش هسالك تاني

 

  .....كنت هاحكيلك النهارده بصي انا كده كده-مريم :

 

 رنا انا جالي عريس



 

 صفرت بفرحه هاهلل هاهلل ايه الجمال ده وهللا كنت حاسه-رنا :

 

 يا بنتي اهدي كده و افهمي الحوار علشان عايزاكي تساعديني-مريم :

 

 رنا : بفرحه احكي وكل اذان صاغيه

 

لى طول من غير خطوبه وال اي دلوقتي في واحد شافني واعجب بيا وعايز يتجوزني ع-مريم :

 حاجه كتب كتاب على طول

 

 ليه هو كبير في السن وال ايه انا مش فاهمه وهو شافك فين انتى نادرا لما تخرجي-رنا :

 

  .مش عارفه تقول ايه لرنا وفي نفسها يا ترى كام كدبه يا مريم هتكدبيها بسبب هذا االدم-مريم :

 

وعايزاكي تتصرفي وتقنعي اختي شيرين وكمان عايزاكي  بصي يا رنا انا موافقه عليه-مريم :

 معايا نقنع اشرف انه جاي من طرفه

 

انتي بتقولي ايه اروح اقول لماما في واحد عايز يتجوز اختك في يوم وليله كده من غير ما -رنا :

 !!!!نعرف هو مين وال شغال ايه

 

 من انه عايز يتجوزنى فعال وال ال هو رائد شرطه وانا عارفاه من فتره وكنت الزم اتاكد-مريم :

 

 تعرفيه من فتره ازاي ومن غير ما تقوليلي-رنا :

 

 المهم دلوقتي هتساعديني وال ال؟؟؟-مريم :

 

 هساعدك بس لما افهم واقتنع الني مش مقتنعه ب وال كلمه من كالمك ده-رنا :

 

تقابلنا قبل كده وتعرفنا حاضر بصي يا ستي ده رائد شرطه زي ما قلتلك و اسمه ادم و :-مريم 

على بعض وهو جاد جدا بخصوص الجواز ولكن هو عنده ظروف تمنعه من ان هو يعمل خطوبه 

 ....وفرح والكالم ده وهو قالي هتعرفي كل حاجه بعدين

وبعدين يا رنا ده رائد شرطه وليه اسمه وسمعته استحاله يعني هيضرني او يأذيني ... رنا لو ليا 

 تقنعي اختى وتساعديني خاطر عندك توافقي

 

 حاضر يا مريم فصلتينى انا هاروح انام دلوقت-رنا :

 



مريم : الال ال انتي تروحي دلوقتي تصحي اشرف وتحكيله ولما يوافق انا هدخل اتكلم معاه 

 ونعرف هنعمل ايه الني مش قدامي غير اسبوع واحد

 

 ....ايييييه اسبوع انتي بتهزري يا مريم-رنا :

 لو في حاجه احكيلي انا مش مقتنعه اسبوع ايه يا بنتيمريم وحياتي 

 

يعني الزم احلف علشان تصدقي ان ما فيش حاجه خالص يا رنا ما تعمليش حاجه :-مريم 

 وروحي نامي وانا هصرف نظر عن الموضوع خالص تصبحي على خير

 

وقتي وهصحي ما لك يا مريم اتعصبتي كده ليه خالص ما تزعليش وحقك عليا انا هاروح دل-رنا :

 اشرف وهقوله ولما اخلص هبعتهو لك ماشي

 

 مريم حضنت رنا

 انااسفه بس اعصابي متوتره شويه وبجد شكرا يا رنا ربنا ما يحرمني منك:- 

 

 عند ملك ...

__________ 

 

 بابا ما ينفعش كده انت الزم تروح المستشفى علشان ما تتعبش اكثر-ملك :

 

 ش عليا شويه تعب وهيعدواحبيبتي انا كويس ما تقلقي-خالد :

 

ازاي يا بابا انت ضغطك ما بينزلش وده غلط المره اللي فاتت الضغط كان عالي جدا وقلب :-ملك 

 معاك جلطه على المخ ولوال الجيران انا ما كنتش عرفت اتصرف

 

 واهو ربنا ستر ما تخافيش يا بنتي دي اعمار واللي مكتوب له حاجه هيشوفها-خالد :

 

 باهلل يا بابا ربنا يقومك بالسالمه ويخليك ليا ونعمه-ملك :

 

 بيكح .امال فيفي فين-خالد :

 

ما انت عارف يا بابا فيفي كل شويه عشا عمل .. غدا عمل اجتماع سهرات ده حتى ما -ملك :

 بقتش بتسال علينا وال عليك اتغيرت خالص يا بابا

 

  ......س بتخلصه ناسمسك ايد ملك وقالها معلش انا اللي استاهل ذنب نا-خالد :

 



  ...عند اشرف

 

 !!!!نعععععمممم اسبوع ايه انتوانتجننو ومريم اتجننت ليه هو سلق بيض وال ايه-أشرف :

 

 ما فيش بيض بيتسلق في اسبوع-رنا :

 

 بت انتى انا متعصب وانتي بتهزري-اشرف :

 

زعلت مني وقالت اومال عايزني اعمل ايه انا مش مقتنعه بكالم مريم ليا وفي االخر -رنا :

 هصرف نظر

 

يكون احسن اللي ما يجيش شاري يغور وبعدين ايه الظروف دي خالص لما ظروفه -اشرف:

 تتحسن يبقى يجي هي مريم عنست يعني

 

 يعني اقولها ايه دلوقتى اشرف رفض؟-رنا :

 

وهللا ما انا عارف موضوع انه جاي من طرفي دي سهله علشان مثال لو هي محرجه -اشرف :

 بابا ومامامن 

انما بقى انه يجي ياخدها ويكتبوا الكتاب بره البيت و ياخدها من بره بره على بيته وال ماما وال 

 احنا كمان منحضرش ده اسمه ايه ده ان شاء هللا ده لو غلط معاها مش هيعمل كده

 

 ايه يا اشرف اللي انت بتقوله ده عيب كده-رنا :

 

م ده مش داخل دماغي ده حتى مش هيجيي يتقدم .. واشرف انا بقول مثال يا رنا والكال-اشرف :

 قام من مكانه خارج

 

 رايح فييين-رنا :

 

  ..........انا الزم اعرف فيه ايه وهعرف -اشرف :

 يتبع-----------

 هنا اتوترت وفركت في ايديها

 ......انا-هنا:

 

 ايوه انتي ايه؟-ادم :

 

 ااا..اايوه ايوه كنت في البيت-هنا :



 

اال  11يعنى  10:45هو ايه اللي ايوه ايوه انتي لحقتى نسيتي الجريمه تمت امبارح الساعه -ادم :

 ربع

 

حضرتك بتزعقلي ليه الحظ انى لوحدي و اني انا اللي ابوها مات يعني انا متوتره -هنا عيطت:

 وخايفه

 

 خايفه من ايه حد اتصل بيكي او حد كلمك؟ -ادم :

 

 ال -هنا :

 

 رساله على فيسبوك او مثال واتساب؟ طيب حد بعتلك-آدم :

 

 هنا : ال ال

 

طيب اهدي انا اوال اسف الني عليت صوتي عليكى ثانيا انا بحقق مع كل االطراف علشان -ادم :

 نقدر نوصل لخيط صغير في القضيه

 

 اه اه طبعا ربنا معاك -هنا :

 

 هو انتي بتفركى جامد في ايديكي ليه!!؟-ادم :

 

 س اول مره ادخل قسم وحاسه بشويه خوفال ابدا انا ب -هنا :

 

 آدم اتصل بحد من العاملين وطلب لهنا عصير ليمون

 

 .اتفضلي اشربي العصير ده وهاتهدى خالص وما تخافيش من حاجه -ادم :

 

 !!ماخافش ازاي بس .. ما بابا كان متواصل معاكم وقولتوله ما تخافش ودي كانت النتيجه -هنا :

 

 على اللي كان بيتم مابيناهو والدك حكالك -ادم :

 

 هنا خافت التكون عملت حاجه غلط

 لو سمحت انا ممكن امشي انا متشكره على العصير:-

 

 ادم حس بخوفها



 العفو على ايه بس في سؤال صغير:- 

 هنا : طبعا اتفضل

 

 حد تاني يعرف ان والدك كان على تواصل معانا؟؟-ادم :

 

 هنا سكتت وبعدها قالت

 حكالي فى الفتره االخيره شكله كان حاسس انه هيموت وعيطتال خالص بابا :- 

 

طيب بطلي عياط وياريت لو حد كلمك او سالك على حاجه او شكيتي مجرد شك في اي حد  -ادم :

 كلميني وده رقمى الخاص

 

 هنا اخدت الكارت

 استاذن انا:-

 

 اه طبعا اتفضلي -ادم :

 هنا خرجت وروحت ع طول

 

 ا فندمتمام ي -امين العسكري :

 

 فاضل مين بره؟-ادم :

 

 عاصم الصاوي-امين :

 

 طيب خليه يدخل-ادم :

 

 عاصم دخل

 صباح الخير يا ادم باشا:-

 

 صباح الخير تحب تشرب حاجه-ادم :

 

 ال متشكر جدا لذوق حضرتك-عاصم :

 

 صباحا؟؟ 10تمام استاذ عاصم تقدر تقولي كنت فين امبارح الساعه -ادم :

 

شركه بتاعت عمى حسين وما خرجتش من المكتب غير ساعه ما اتصلتو انا كنت في ال:-عاصم 

 عليا علشان انزل اشوف اللي حصل وجتلك على هنا امبارح لو تفتكر



 

امممم اجابه طويله على سؤال صغير تمام طيب انت شاكك في حد معين يعني عمك ليه  -ادم :

 اعداء مع حد؟؟

 عاصم بتنهبده

 ي عمى حسينعمي يا ريت كل الناس تكون ز:-

 

ايوه دي نفس اجابه جاسر الصاوي وانا بحقق معاه هو جاسر لما خرج من هنا يا ترى  -ادم :

 مشي وال راح فين؟؟؟

 

 ال جاسر واقف مستني بره علشان نروح نستلم عمي ونعمل مراسم الدفن وندفنه-عاصم :

 

 اه ربنا معاكم-ادم :

 فضل ادم يسأل عاصم وبعدها بشويه والباب خبط

 ادخل-: ادم

 

 تمام يا فندم في واحده بره اسمها مريم الجزار وعايزه تقابل حضرتك -امين العسكري:

 

طيب ماشي خليها تتفضل وانت يا عاصم باشا اي حد تشك فيه كلمني زي ما اتفقنا اتفضل -آدم :

 ومعاك رقمى

 

  ''ان شاء هللا بعد اذن حضرتك -عاصم :

 

 صم اتاسف لهاعاصم خارج ومريم داخله خبطت فيه وعا

مريم انا اللي اسفه ما اخدتش بالي ان حد خارج بعد األستاذ الل خرج دلوقتي ) تقصد العسكري :-

 (امين

 

 وال يهم حضرتك وهو واقف مكانه -عاصم:

 احمم ممكن ادخل-مريم :

 

 ها اه طبعا أنا اسف مره تانيه-عاصم :

 

 واتفضل انت يا عاصمادخلي تعالى ياحبيبتي -ادم اضايق وبقى ع اخرو ادم:

 

 عاصم هز رأسه بتفهم وخرج ومريم واقفه وسط تعجب وذهول من الكلمه اللي ادم قالها

 

 ادم مدايق منها



 تعالى تفضلي اقعدي:-

 

 انت ايه اللي انت قولته قدام الراجل ده-مريم :

 

 قولت ايه مش فاكر؟-ادم :

 

 قولت ...... قولت-مريم :

 

 نيايوه ها قولت ايه فكري-ادم :

 

 ال انت عارف انت قلت ايه كويس وانا مش حبيبتك علشان تقول كده-مريم :

 

ايه زعلتي وال خفتى على زعل اللي خبطتى فيه وبعدين مالك وقفتى -ادم قدامها وعال صوته :

عصير احسن ما هي 2وتنحتى اوي كده ليه واسفه وما اخدتش بالي ما كنتي قولي كنت اجبلكو 

 !!!!سايبه

 

 ا مش هتجادل معاك ممكن نتكلم في المهم؟ان -مريم :

 

 ادم بينفخ بضيق

 اتفضلى سامعك:-

 

دلوقتي حضرتك انت طلبت مني طلب ما يرضيش ربنا انت عارف اني لما اروح شقتك -مريم :

  !!!!!واكون معاك ده اسمه ايه

 

 .سميه وال حاجه-ادم :

كل معايا الحكم والمواعظ بتاعتك انا عملت معاكي ديل وانتي وافقتي فما لوش الزمه النه مش هيا

 .دي

 

 .ماشي انا هوافق اجيلك البيت لكن بصفه رسميه وياريت ما تعترضتش-مريم :

 

 موافق هنضرب ورقتين-ادم :

 

 مريم قامت من مكانها وبصت ليه بكرهه وقالت

ورقتين عرررررفى ليه واخدني من الشارع وال ما ليش عيله وال يكون علشان انت متعود على :-

الحرام يبقى الكل متعود عليه يا ريت تفوق وتتقى هللا فى االنسانه اللي قدامك اللي انت كسرتها و 

 دمرت حياتها ومستقبلها



 

 ادم اتاثر لكالمها ودموعها اللي تجمعت في عينيها

 يعني انت عاوزه ايه دلوقتى-ادم:

 

عاوزاه وانت حر تعمل بص انا مش هجبرك على حاجه انا هاقولك دلوقت على اللي انا :-مريم 

 سنين وقولت الحمد هلل 3اللي تحبه انا دلوقتى عايشه مع اختي وأوالدها حوالي 

وعشت ف سعاده وكنا مبسوطين لحد امبارح بس .... انا حافظت على نفسي انا لبست النقاب ده 

 علشان ربنا اوال

قد ما اقدر اقرب من وثانيا علشان ما حدش يطمع فيا اكتر من اللي طمعو قبلها وحاولت على 

  .....ربنا وتيجي انت في االخر عاوزني اكون

اللي هيحصل بينا ده انت اللي عاوزه يحصل وده هيكون في ميزانك انت يوم القيامه فلو  .

 هتتحمل عقاب ربنا ليك خالص انا موافقه ولو بس جواك شويه رحمه يبقى تتجوزني وشرررعي

 .وانا مش همنعكالكوره دلوقتي في ملعبك وانت اختار 

و دمعه نزلت من عينيها وآدم واقف ونفسه يقولها ما تعيطيش انا من ساعة ما شوفتك وانا 

 نفسي اضمك لحضنى

 سكوت تام بينهم لحد ما ادم كسر السكوت ده

 تمام موافق احنا هنتجوز:- 

 

 مريم اتنهدت بارتياح

 شكرا انك فهمتني:-

 

 احنا هنتجوز بس مش عند مأذون-ادم :

 

 !!!!مش فاهمه -م :مري

 

 هنتجوز عند محامي بعقد يعني-ادم :

 

 ممكن اعرف ليه-مريم :

 

 انتي ما لكيش بقى في ليه دي خالص انتى كنتي عايزه حاجه وحققتهالك خالص-ادم :

 

 طيب هاقولهم ايه في البيت؟؟؟-مريم :

 

 .وهللا دي مشكلتك انتى بقى مش مشكلتي انا قولي اللي يعجبك-ادم :

 

 بصوت واطي ده انت انسان باردمريم : 



 بتقولي ايه؟؟-ادم :

 

 .ما قولتش انا ماشيه -مريم :

 

 قرب منها ومسكها من دراعها وشدها عليه-ادم:

 سيب دراعي انت مش من حقك تمسك دراعي كده عيب وحرام -مريم:

 

 لم منهادم متغاظ من انها بتتكلم بصيغة االمر وضغط على دراعها اكتر وهي ما بينتش انها بتتا

 

 !مين اللي بارد؟-آدم :

 

 اا. ..م... مفيش حد-مريم :

 انتى قولتي انسان بارد مين يا مريم بارد؟ -آدم :

 

مريم اتوجعت من مسكته وحست ساعتها بفرق الطول بينو وبينها ورفعت راسها وبصتله وتقابلة 

 عنيهم واول مره مريم تاخد بالها

ه دخل ع قلبها قبل أنفها وادم سرحان في عيونها ان ادم شكله وسيم وعيونه خطفتها وبرفان

 الزتوني وواحده واحده قبضت ايد ادم ارتخت من دراع مريم

 

 لو سمحت عايزه امشي -مريم :

 

 !بصوت مبحوح تمشي فين؟ -آدم :

 

 اروح بيتنا-مريم :

 

 ادم هز راسه ببالهه

 اه هنروح بيتنا:-

 همريم لسه هترد فون آدم رن ومريم فاقت وبعدت عن

 

 احممم-وآدم :

 وراح يرد على الفون

 الو حبيبي ازيك يا طاروق:- 

 

 مريم بصتله وبصوت واطى

 انا هامشي:-

 



 ادم شاورلها بايده تستني

 

 ها .... قولت ايه معلش اه يا حبيبي انا تمام-آدم :

 

  ........طارق

 

 ماشي عرفنى قبل ماترجع من المأموريه يا حبيبي تيجي بالسالمه-ادم :

 

 اقفل مع طارق وقام قعد قدام مريم على الكرسي آدم

 

  !!!اسبوع كويس-آدم :

 

 اسبوع كويس على ايه مش فاهمه؟؟؟-مريم :

 

هنتجوز كمان اسبوع تكوني رتبتى فيه نفسك وعرفتى تقوليلهم ايه علشان اجي اخدك -ادم:

 ونطلع على المحامي

 

 و يوم يعني وتاني يوم هتطلقنياه كويس ان شاء هللا وبعدين هارتب حاجه ايه ده ه-مريم:

 

 ادم سكت وما ردش

 

 احمم طيب بعد اذنك-مريم :

 

 روحى على طول-ادم :

 

 مريم لفت ضهرها وقالت

 .مش تعيش ف الدور انا لسه ما بقتش مراتك ومشيت:-

 

 ...عند جاسر

 

  Mariem Nasarبقلم____

 

 جاسر قاعد واخد اخته في حضنه

 

 ودفنو ابوهمعاصم قاعد قدامهم بعد ما خلصو 

 شد حيلك يا جاسر وفوق علشان الشركه محتاجالك -عاصم:



 

شركه ايه وبتاع ايه بس ما فيش حاجه في الدنيا هتعوضنى عن ابويا اللي راح هللا -جاسر:

 يرحمه

 

 هنا... بتعيط

 انا مش مصدقه اني خالص بقيت يتيمه االم واالب:-

 

بتعتبرك بنتها بالضبط ولو عايزاها تيجي ما تقوليش كده يا هنا وامي موجوده و هي -عاصم :

 تقعد معاكى كام يوم ما فيش مانع

 

 هنا بصت لجاسر

 ينفع يا جاسر؟:-

 

طبعا يا قلبي ينفع وبعدين مرات عمي هتبقى حنينه عليكى وان شاء هللا هتعوضك ولو :-جاسر 

 جزء بسيط من اللي راح وكفايه اللي انتي شوفتيه النهارده

 

انا كنت مرعوبه وانا عند الظابط اللي اسمه ادم ده هو صغير اه بس يحسسك ان اه وهللا -هنا :

 انت المجرم

 

 ليه يا حبيبتي حصل ايه هو عمل لك حاجه-جاسر :

 

 هنا لسه هتتكلم وسرحت شويه

 ال خالص هو سالني كنت فين وانا قولتله ده حتى طلب ليا عصير:- 

 

 لمهم ابعتلك والدتى امتىكتر خيره وع فكره ده رائد مش ظابط ا-عاصم :

 

 هو انت مش هتعيش معانا هنا ياعاصم-هنا :

 

 جاسر بصلها بعدم فهم

 

 وعاصم لحق يتكلم

 ال طبعا انا امبارح مشيت ومن:- 

 

 النهارده انا هاعيش في شقتي وهبقى اجي اطمن

 

 على والدتي عندك طبعا بعد اذنك يا جاسر



 

سنه ومن خوف مراة  18معانا من وانت عندك  طبعا يا عاصم البيت بيتك وانت عايش:-جاسر 

 عمي عليك تعيش وحيد فجابتك تعيش معانا وده احسن قرار عملته علشان يبقى ليا اخ

 و سند

 

 عاصم طلب من جاسر يقوم يوقف وجاسر وقف وعاصم حضنه

ا سنين ولو حد يتكلم معايا انت اللي كنت دايم 7انت اللي نعمه السند انا جيت هنا وانت -عاصم:

 في ضهري كبرنا مع بعض وهنفضل دايما في ضهر بعض

 

هنا فرحت للحب اللي موجود بينهم وعاصم مشي علشان الوقت اتاخر وجاسر ضم اخته وخدها 

 وطلعها اوضيتها

 

  ....عند مريم

.......... 

 

بعد ما الكل اتعشي واشرف ومحمد طلعو ينامو وشيرين بتقرا قران وتصلي قيام الليل ورنا ومريم 

 بعد ما خلصوا ورد القران بتاعهم اليومى قعدوا على السرير جنب بعض ومريم سرحانه

 

 مش هتقوليلي بقى مالك-رنا :

 

 ما لي ازاي يعني-مريم :

 

 يعني تغييرك المفاجئ ده ساكته وما بتتكلميش-رنا:

 

 كتير نظراتك واهتمامك الزايد بمحمد وكمان محمد

 

 للبيت وما متغير وحابس نفسه يادوب من المدرسه

 

خرجش النهارده ودلوقت سرحانه وعرفت من ماما انك خرجتى وما حدش فينا عارف لحد 

 دلوقتي كنتي فين ولما رجعتي ماما كانت مستنياكي تحكيلها بس ماما ما حبتش تضغط عليكي

 

 ..فا ها مش هتحكيلي مالك بقى وما تقوليش ما ليش علشان مش هسالك تاني

 

  .....ه كنت هاحكيلك النهاردهبصي انا كده كد-مريم :

 

 رنا انا جالي عريس



 

 صفرت بفرحه هاهلل هاهلل ايه الجمال ده وهللا كنت حاسه-رنا :

 

 يا بنتي اهدي كده و افهمي الحوار علشان عايزاكي تساعديني-مريم :

 

 رنا : بفرحه احكي وكل اذان صاغيه

 

على طول من غير خطوبه وال اي دلوقتي في واحد شافني واعجب بيا وعايز يتجوزني -مريم :

 حاجه كتب كتاب على طول

 

 ليه هو كبير في السن وال ايه انا مش فاهمه وهو شافك فين انتى نادرا لما تخرجي-رنا :

 

  .مش عارفه تقول ايه لرنا وفي نفسها يا ترى كام كدبه يا مريم هتكدبيها بسبب هذا االدم-مريم :

 

ه وعايزاكي تتصرفي وتقنعي اختي شيرين وكمان عايزاكي بصي يا رنا انا موافقه علي-مريم :

 معايا نقنع اشرف انه جاي من طرفه

 

انتي بتقولي ايه اروح اقول لماما في واحد عايز يتجوز اختك في يوم وليله كده من غير ما -رنا :

 !!!!نعرف هو مين وال شغال ايه

 

 د من انه عايز يتجوزنى فعال وال الهو رائد شرطه وانا عارفاه من فتره وكنت الزم اتاك-مريم :

 

 تعرفيه من فتره ازاي ومن غير ما تقوليلي-رنا :

 

 المهم دلوقتي هتساعديني وال ال؟؟؟-مريم :

 

 هساعدك بس لما افهم واقتنع الني مش مقتنعه ب وال كلمه من كالمك ده-رنا :

 

ابلنا قبل كده وتعرفنا حاضر بصي يا ستي ده رائد شرطه زي ما قلتلك و اسمه ادم و تق:-مريم 

على بعض وهو جاد جدا بخصوص الجواز ولكن هو عنده ظروف تمنعه من ان هو يعمل خطوبه 

 ....وفرح والكالم ده وهو قالي هتعرفي كل حاجه بعدين

وبعدين يا رنا ده رائد شرطه وليه اسمه وسمعته استحاله يعني هيضرني او يأذيني ... رنا لو ليا 

 قنعي اختى وتساعدينيخاطر عندك توافقي ت

 

 حاضر يا مريم فصلتينى انا هاروح انام دلوقت-رنا :

 



مريم : الال ال انتي تروحي دلوقتي تصحي اشرف وتحكيله ولما يوافق انا هدخل اتكلم معاه 

 ونعرف هنعمل ايه الني مش قدامي غير اسبوع واحد

 

 ....ايييييه اسبوع انتي بتهزري يا مريم-رنا :

 في حاجه احكيلي انا مش مقتنعه اسبوع ايه يا بنتي مريم وحياتي لو

 

يعني الزم احلف علشان تصدقي ان ما فيش حاجه خالص يا رنا ما تعمليش حاجه :-مريم 

 وروحي نامي وانا هصرف نظر عن الموضوع خالص تصبحي على خير

 

تي وهصحي ما لك يا مريم اتعصبتي كده ليه خالص ما تزعليش وحقك عليا انا هاروح دلوق-رنا :

 اشرف وهقوله ولما اخلص هبعتهو لك ماشي

 

 مريم حضنت رنا

 انااسفه بس اعصابي متوتره شويه وبجد شكرا يا رنا ربنا ما يحرمني منك:- 

 

 عند ملك ...

__________ 

 

 بابا ما ينفعش كده انت الزم تروح المستشفى علشان ما تتعبش اكثر-ملك :

 

 عليا شويه تعب وهيعدواحبيبتي انا كويس ما تقلقيش -خالد :

 

ازاي يا بابا انت ضغطك ما بينزلش وده غلط المره اللي فاتت الضغط كان عالي جدا وقلب :-ملك 

 معاك جلطه على المخ ولوال الجيران انا ما كنتش عرفت اتصرف

 

 واهو ربنا ستر ما تخافيش يا بنتي دي اعمار واللي مكتوب له حاجه هيشوفها-خالد :

 

 اهلل يا بابا ربنا يقومك بالسالمه ويخليك لياونعمه ب-ملك :

 

 بيكح .امال فيفي فين-خالد :

 

ما انت عارف يا بابا فيفي كل شويه عشا عمل .. غدا عمل اجتماع سهرات ده حتى ما -ملك :

 بقتش بتسال علينا وال عليك اتغيرت خالص يا بابا

 

  ......بتخلصه ناسمسك ايد ملك وقالها معلش انا اللي استاهل ذنب ناس -خالد :

 



  ...عند اشرف

 

 !!!!نعععععمممم اسبوع ايه انتوانتجننو ومريم اتجننت ليه هو سلق بيض وال ايه-أشرف :

 

 ما فيش بيض بيتسلق في اسبوع-رنا :

 

 بت انتى انا متعصب وانتي بتهزري-اشرف :

 

زعلت مني وقالت اومال عايزني اعمل ايه انا مش مقتنعه بكالم مريم ليا وفي االخر -رنا :

 هصرف نظر

 

يكون احسن اللي ما يجيش شاري يغور وبعدين ايه الظروف دي خالص لما ظروفه -اشرف:

 تتحسن يبقى يجي هي مريم عنست يعني

 

 يعني اقولها ايه دلوقتى اشرف رفض؟-رنا :

 

وهللا ما انا عارف موضوع انه جاي من طرفي دي سهله علشان مثال لو هي محرجه -اشرف :

 ابا ومامامن ب

انما بقى انه يجي ياخدها ويكتبوا الكتاب بره البيت و ياخدها من بره بره على بيته وال ماما وال 

 احنا كمان منحضرش ده اسمه ايه ده ان شاء هللا ده لو غلط معاها مش هيعمل كده

 

 ايه يا اشرف اللي انت بتقوله ده عيب كده-رنا :

 

ده مش داخل دماغي ده حتى مش هيجيي يتقدم .. واشرف  انا بقول مثال يا رنا والكالم-اشرف :

 قام من مكانه خارج

 

 رايح فييين-رنا :

 

  ..........انا الزم اعرف فيه ايه وهعرف -اشرف :

 يتبع-----------

 بسم هللا نبدأ

 

 في شقه عاصم

 

 !!!!الباب بيخبط وفتح الباب وكانت هنا

 

 بقلق. هنا في حاجه حصلت فيه ايه-عاصم :



 

 اهده بس ما فيش حاجه انا جايه اشوفك-هنا :

 

 دلوقتي جايه تشوفيني دلوقتي يا هنا واخوكى-عاصم :
 جاسر شافك وانتي خارجه وماما وبعدين ما اتصلتيش ليه قبل ما تيجي

 

 طيب قولي االول ادخلي وبعدين اسال كل االسئله دي براحتك-هنا :

 

 لقيتك جايه ومن غير اتصال كمان سوري يا هنا اتفضلي انا بس قلقت لما -عاصم :

 

سوري ياعاصم ما كنتش اعرف انك هتدايق كده لما اجي علشان اشوفك وبعدين انا من :-هنا 

الصبح بتصل ببك لدرجة اني سألت عليك جاسر قالي انك كويس وكمان قال انه عزمك عندنا على 

 ؟!!العشا وانت رفضت ممكن اعرف ايه سبب التغيير المفاجئ ده 

 

ابدا يا هنا انا بس لما جاسر عزمني كنت حاسس بصداع شديد قولت اروح البيت اخد :-م عاص

 شاور وانام شويه وبعدين تعالي هنا انتى ازاي خرجتي من البيت ولوحدك كدا

 

ابدا قولت لجاسر ان في واحده صاحبتي اسمها رنا وخالتها هتتجوز انهرده وقولتله ممكن -هنا :

 ضوع بابا ده ووافقاروح يمكن انسى شويه مو

 

 بقيتى بتكدبي اهو يا هنا-عاصم :

 

 بقيت بكدب بفضلك انت-هنا :

 

 انا اسف يا حبيبتي-عاصم :

 

حبيبتك لو حبيبتك تسال عليا لما كان بابا عايش كنت هتموت وتكلمني وانت اللي اقترحت :-هنا 

ه انا كنت خايفه االول عليا لما تحب تشوفني نتقابل في شقتك هنا الصبح قبل ماروح ع الجامعه ا

 لكن بعد ما اتقابلنا مره واتنين وماحاولتش تقرب مني ثقتي فيك زادت

 

  !!!!وانا عمري ما افكر اني المسك غير وانتي حاللي -عاصم :
وبعدين حكايه اني اقابلك ف شقتى ده علشانك انتي انا خايف عليكي لو حد شافك معايا في اي 

  ..هنا انتي بنتي وعمري ما أذيكي ابدا مكان مش هيقول ده ابن عمها يا

 

علشان كده انا بثق فيك ومطمنه وانا معاك لكن يا عاصم انا عايزه اعرف اخرتها ايه احنا :-هنا 

بقالنا شهرين على الحال ده و لما اكلمك في خطوبه تقولي خايف من عمي يرفض علشان فرق 

 السن اللي بيني وبينك

 

سنه فرق ودلوقتي خوفي زاد اكتر بعد ما جاسر رجع  17دول  وهو فرق السن ده شويه:-عاصم 

 ومسك الشركه خايف لو كلمته بخصوص جوازنا يفتكر انى طمعان فيكم

 

انت ليه بتفكر في السيء على طول ما يمكن اخويا يرحب بيك ويوافق انت حتى ما جربتش -هنا :



 وال حاولت

 

ما نعرفش عنه حاجه وال نعرف هو مين عااال صوته وقال مش وقته في مجرم هربان و:-عاصم 

 وقتل عمي بدم بارد وانتي مش ع بالك و جايه هنا تكلميني في جواز

 

قصدك ايه يعني اني انا اللي ملهوفه عليك عموما انا اسفه انا اللي رميت نفسي كتير عليك :-هنا 

 الفتره اللي فاتت دي بعد اذنك !!! هنا خرجت بسرعه وقفلت الباب

 

 مكانه ينفخ وحس انه زودها مع هناوعاصم قعد 

 

  Mariem Nasarبقلم--------- 

 

 آدم : اسود ..!!؟ اسود يا مريم؟

 

 مريم سابته وراحت تودع اختها وكان وداع مؤثر جدا وادم خرج علشان يسيبهم براحتهم

 

 قدام الفيال
 ما تنجز يا اشرف وطلع العربيه-رنا :

 

 وهنرجع ب اوبر عربيه ال طبعا احنا هنركب معاه-أشرف :

 

 نعم ليه ان شاء هللا ما العربيه بتاعتنا موجوده اهي ايه لزوم الشحططه-رنا :

 

هاقولك ايه ما انتي غبيه او ال مش من الذوق اخد عربيتي وتركبي انتي ومريم معايا :-أشرف 

لوحدها  واقول للي اسمه ادم ده تعال ورانا !!! وثانيا افرضي مريم حبه تركب معاه نسيبها بقى هي

 معته ما ينفعش طبعا

 

 صدق ياض يا اشرف انت كويس اه وهللا زي مباقولك كده انت دماغك شغاله-رنا :

 

 انتي بتتعاطى حاجه يا بت لسانك تقيل كده ليه-اشرف :

 

ال والمصحف ابدا بس لسه ضربه طبق محشي مع ورك فرخه كابس على نفسي ومن غير :-رنا 

 الوش دعوه بالزعل طبعا صح يا اشرف؟ما . ماما تعرف علشان االكل م

 

محشي منك هلل يا رنا يختي الناس في وادي وانتي في وادي ويال يال ادم ومريم جايين  -اشرف:

  ......علينا اهو

 

اركبي هاعمل مكالمه ثواني وراجعلك ادم خلصت المكالمه ورجع  -آدم فتح باب العربيه لمريم :

  .في الكرسي الخلفي وده ضايقه نوعا ما شاف أشرف الل راكب قدام ورنا ومريم

 

وركب هو كمان وتحركوا وهما في الطريق وصلت رساله لتليفون آدم وشافها .... وما فيش حد 

 فيهم بيتكلم ورنا مخنوقه من الصمت ده فحبت تكسره



 

 ما تشغلنا حاجه كده فرايحي يا استاذ ادم نحس اننا في مناسبه وكده-رنا :
 يه ؟تحبي تسمعي ا-ادم :

 

اي حاجه على ذوقك بس خلي الصوت يجي عندي انا واشرف بس علشان مريم ما بتسمعش :-رنا 

اغاني وضحكت جامد على اساس الكل يضحك لكن ما فيش حد ضحك على كالمها واحرجت جدا 

 وكشرت
 هللا على الكسفه اللي انتي فيها يا رنا-رنا:

 

ف عليه واندمجو في الكالم مع بعض وكان ادم واشرف حاول يكسر الملل واتكلم مع ادم بحيث يتعر

  ..بيسرق نظرات لمريم في مرايه العربيه
واشرف خد من ادم عنوان الماذون واتصل على عم مريم علشان يكون موجود ويكون وكيلها 

وفعال عمها اتحرك وركب ورايح على العنوان اللي اشرف قاله عليه .. بعد شويه ادم ركن العربيه 

 ماره كبيرهونزل قدام ع

 

اتفضلوا الماذون منتظرنا فوق وهو ف العماره دي وكلهم اتحركوا ومريم قلبها بيدق جامد :-ادم 

ومش مصدقه حكايه الماذون ده طلعوا في االسانسير ومريم بتخاف منه و كانت ماسكه في ايد رنا 

 جامد النها حست بدوخه بسيطه وبعد ما خرجوا من االسانسير

 

اول نفسها ينتظم وعينيها جت على يافطه موجوده على جنب المكتب مكتوب مريم متوتره وبتح

 عليها ) الماذون الشرعي.......( وحمدت ربنا في قلبها

 

 وقبل ما يدخلوا اشرف وقف ادم وساله
 المفروض ف كتب الكتاب يبقى في اتنين شهود -أشرف :

 

 رنا عند المأذونما تقلقش انا مجهز كل حاجه والشاهد التاني جوه منتظ -آدم :

 

 حمد هلل على السالمه جاي في ميعادك بالظبط-بيتر :

 

 هللا يسلمك ها جبت عم لطفي؟-ادم :
 اه جبته ثواني هنادي عليه-بيتر :
 !هو راح فين؟-ادم :

 

 ههههه في الحمام من فرحته السكر علي عنده ههههه -بيتر :

 

 وآدم وخرجوا من عند المأذونو وبعدها عم مريم جه وكتبو الكتاب وباركوا لمريم 

 

 عمها بارك لمريم و سلم عليهم واستاذن وهو مشى على طول

 

وادم فتح باب االسانسير ومد ايده لمريم علشان تدخل النه الحظ خوفها وهي دلوقت خالص بقت 

 مراته مدتله ايديها علشان ما حدش يالحظ حاجه وركبوا االسانسير

 



ت على ايده جامد ومغمضه عينيها وهو حس بخوفها وحط وادم مارضيش يسيب ايد مريم وضغط

 ايده التانيه فوق ايديها علشان يطمنها خرجوا كلهم ومريم شدت أيدها بسرعه ومحدش الحظ ده

 

 آدم شكر بيتر جدا النه ساعده في حكايه المأذون وجابله الشاهد التاني وبعتله االبلكيشن في رساله

 

ا مهما اعملك يا صحبي مش هوفيك حقك انت ناسي ان ديف ابني انت بتشكرني على ايه ان:- بيتر 

عايش لحد دلوقتي بسببك انا عمري ما هانسى ابدا انك عرضت حياتك للخطر علشان تنقذلي ابني 

 وبعدين لو كان طارق موجود مكنتش طلبت منى

 

يشهد بطل كالمك ده انا ماعملتش حاجه وده واجب عليا وطارق كنت محتاجه بس علشان -آدم :

 على العقد لكن انت مستغناش عنك
 اشرف جه بارك الأدم

 وبيستاذن علشان يمشي

 

 هاوصلك انت واختك وبعدين هنروح -آدم :

 

 ال معلش احنا هنركب معاك لحد ما نوصل مريم لبيتها ونرجع احنا ب اوبر-اشرف :

 

 بيتر حاسس ان الكل مش مبسوط وتدخل بسرعه

 

ك بالعربيه وانا هاخد االستاذ اشرف واخته و عم لطفي وهنطلع طيب يا ادم انت خد مرات-بيتر :

 وراك وبص ل أشرف
 اصل عم لطفي ساكن في عماره ادم:- 

 

 أشرف كان متدايق جدا ولكن وافق من باب الذوق وركبو مع بيتر ومشيوا ورا ادم بالعربيه

 

 مريم راكبه جمب آدم ما بتتكلمش وباصه قدامها

 

 مبروك -ادم :
  :- .....مريم

 

 انا باكلمك -آدم :

 

 مريم ساكته وبعدها علت صوتها
مبروك على ايه ها مبروك على تعب اعصابي وال كل شويه تلعب بيا هنتجوز عند المحامي -مريم:

 ال نضرب ورقتين عرفي ودلوقت عند ماذون لو سمحت انا مش عايزه اتكلم دلوقتي

 

معاها وصلوا عند البيت ونزلو كلهم آدم نفخ بديق وساق بسرعه علشان يروح و يعرف يتكلم 

ومريم اترمت في حضن رنا وعيطت كتير ورنا عيطت هي كمان واشرف شدها من حضن اخته 

 وحضنها وباس على راسها

 

 بيتر اخد ادم على جمب



 ايه الحكايه؟-بيتر :
 ادم : حكايه ايه؟

 

 مالكو ده وال العزا في ايه كلكم مكشرين ليه -بيتر :
 بيتر. وبعدين انت مقولتش ليه ان عم لطفى بواب العمارةبعدين يا  -ادم :

 حسيت ان الجو مش حلو وعلشان محرجوش ماشي انا هاسيبك برحتك-بيتر :

 

 ادم ومريم طلعوا شقتهم وبيتر صمم ان يوصل اشرف ورنا لبيتهم

 

  .ادم طلع فوق وفتح باب الشقه ودخل الشنطوبص لمريم

 

  .ادخلي:-
 الشقه و مغمضه عنيها وبتدعي في قلبها ان ربنا يقف جنبهامريم وقفت على باب 

 

 اخلصي ادخلي -آدم :

 

  ...مريم فتحت عينيها ودخلت الشقه و اتصدمت لما شافت الشقه
 ايه ده !!!؟-مريم :

 

  Mariem Nasarبقلم--------- 

 

 عند ملك

 

 ل واحسنالحمد هلل يا بابا انت اتحسنت اهو ورجعت تقف على رجليك زي االو-ملك :

 

الحمد هلل يا بنتي تعبتك معايا يا ملك ومش عارف لو ماكنتش خدتك معايا وانتي صغيره كان :-خالد 

 .هيجرالي ايه دلوقتي وانا وحيد الن فيفي تعتبر مش موجوده

 

لو سمحت يا بابا ياريت مانتكلمش في حاجات هتتعبك وهاتدايقني منك خلينا ننسى الماضي  -ملك :

 وادينا عايشين
 عايشين !!!؟ عيشه ايه دي يا بنتي . مراتي اللي مش عارف اتغيرت ليه عليا بعد تعبي-خالد :

 

وال ابني !!! وعيط ابني اللي تبري مني ونسيني وانا عايش وال امك هللا يرحمها اللي ماتت وهي 

 ....... ملك ماخليتوش يكمل كالمه و تنرفزت عليه
ي خالني اسيب بيتنا واخويا من وانا عندي عشر سنين ومين السبب هااا؟ مين السبب الل:-ملك 

 وجابني على هنا مين اللي حرمني من اني اكبر في وسط ابويا وامي واخويا مش انت

 

انت السبب انت اللي مشيت ورا نزواتك ورحت جبت واحده عقلها وقلبها متبرمج على الفلوس 

ت هتبقى احن وارحم وهي بتتكلم قلم والحفالت والسهرات انت لو كنت جبت واحده من الشارع كان

 نزل على وشها وصرخت

 

 عنده ادم



-------- 
 ايه ده ؟-مريم :

 

  !!!!!ايه-ادم :

 

 ايه اللي مبهدل الشقه بالمنظر ده -مريم:

 

انا ويال دخلي شنطتك دي جوه في االوضه دي وزي الشاطره كده تغيري االسود اللي البساه :-ادم 

 وهدخل اخد شاور وعايز لما اخرج االقي العشا جاهزده وتجهزيلى العشا انا 

 

 انت بتتكلم معايه بأسلوب االمر كده ليه-مريم :

 

انا اتكلم زي ما انا عايز وده عقاب صغير ليكي اخلصي بقى علشان انا جعان واه ع فكره انا :-ادم 

 رجعت ف كالمى بقى ومش هتروحي بكره هتقعدى هنا ومش هتمشي غير بمزاجى

 

انت بتتكلم كدا ليه انا ساكته بس ومبعلقش ع كالمك علشان انا تعبانه ومنمتش من :- مريم 

امبارح وبعدين هاعمل عشا ازاي في الزريبه دي انت ازاى عايش كدا البيت الزم يتروق مش 

  ...معقول كدا

 

ا و زريبه!!انا بقى هخليهالك كل شويه زريبه وكلمه زياده عقابك هيتضاعف يا مريم سابه:- آدم 

 دخل االوضه ومريم بتبص على المنظر اللي حواليها ومتغاظه منه
 هللا المستعان -مريم :

 

شالت الشنط وراحت االوضه وكان هو جوه بياخد شاور . وجابت من الشنطه فستان من اللون  ...

االزرق مع الحجاب والنقاب وراحت اوضه تانيه وغيرت هدومها ودخلت المطبخ تدور على حاجه 

  ...ا للعشا ما لقتش غير جبنه رومي والنشون في التالجه فتحت الفريزر لقيته فاضي خالصتعمله
 وده اعمله اكل ايه ان شاء هللا وما فيش اي حاجه غير الجبنه والالنشون -مريم :

 

اوف يا ربي يا ريتني سمعت كالم اختي واشرف كان هيبعتو معايا اكل وانا اللي رفضت ... هو :-

 حر بقى

 

 ن اتصلت على مريم و اطمنت عليهاوقفلواشيري

 

ومريم جهزتله االكل وماسكه الصينيه وبتلف علشان تخرج خبطت في حيطه سد قدامها مريم 

 فتحت عينيها

 

شافت ادم و رجعت خطوه لورا وكان لسه خارج من الحمام بفوطه حولين وسطه وشعره مبلول و 

 حاطط ايده فى وسطه

 

 بسم هللا-مريم بخضة :
 ايه شفتي عفريت-آدم :

 



ال بس اتخضيت ماعرفش انك خرجت من الحمام وبعدين يا ريت تبقى تكح او اعمل اي -مريم :

 حاجه

 

 حاضر هبقى اكح بس لما يجيلي برد . وبعدين ايه ده ان شاء هللا-آدم:

 

 ايه في ايه-مريم :

 

 آدم اخد منها صينيه االكل وحطها على الترابيزه وقرب منها
 ه النقاب ليه هو في حد غريب هنا وانا معرفش؟انتي البس-ادم:

 

 اا...اااايوه. . ال ال . بص لو سمحت ابعد ما تتكلمش من قريب كده -مريم رجعت خطوه لورا:

 

 آدم بعد خطوه
 اهو جاوبي بقى في حد غريب؟:- 

 

 انا متعودتش اشيل النقاب قدام حد ما اعرفوش-مريم :
 هو انا مين !؟-ادم :

 

 هو انت مش عارف نفسك وبعدين انت بتوترني وانت قريب كدهمين ايه -مريم:

 

 قرب اكتر انا مين بالنسبالك ؟-ادم :
 وكان بتمنى انها تقوله انت جوزى انا

 

 ردت بسرعه انت وال حاجه-مريم :

 

 ....ادم مغمض عينيه وشكله غنى عن التعريف

 

 قصدي يعني اني مااعرفكش وال اعرف عنك حاجه-مريم:
 ها جدااااادم متغاظ من

 شيلي النقاب يا مريم بدال مااقلعهولك بالعافيه انا جوزك فاهمه؟-ادم :

 

 طيب ما تقربش وهو بيقرب عليها-مريم :
 اقلعي عايز:-

  ..اشوفك
وقرب منها قوي ومريم ضهرها ف الحيطه وقلبها هيقف من التوتر مش عارفه تعمل ايه و ماسكه 

فسها بصعوبه و بتعد من واحد لعشره وفتحت عينيها ما هدومها بايديها وغمضت عينيها و بتاخد ن

 لقتش آدم قدامها كان اخد صينيه االكل
 وخرج
 الحمد هلل-مريم:

 

 ادم قاعد بياكل و بينادى عليها

 



 اووووف مش هنخلص نعم-مريم :

 

 اقعدي كلي-آدم :

 

 ال شكرا اكلت ساندويتش وانا بجهزلك االكل-مريم :
 قدامه واستحلفلهاآدم متغاظ من لبسها النقاب 

 يعني اكلتي؟:-
 اه الحمد هلل-مريم :

 آدم وقف
 طيب يال بينا:- 

 !على فين؟-مريم :
 على اوضه النوم-ادم :

 يتبع-----------ايه -مريم :
 

 

 يال على اوضه النوم-آدم :

 

 اا...اااايه-مريم :

 

 ايه اللي ايه قولت يال على اوضه النوم ما بتسمعيش-آدم :

 

 شكرا انا هروق شويه في البيت المكركب ده اتفضل انت حضرتكال -مريم :

 

 شدها من دراعها

 !انتي عنيده ليه؟:-

 وخدها على اوضة النوم وواقف قدامها

 

بصي بقى انا هدخل جوه البس ولو خرجت ما لقيتكيش قالعه نقابك وحجابك هتشوفي وش مش :-

  !!!..هيعجبك ابدا

 وسابها ودخل جوه يلبس

 

وف يا ربي ازاي يعني هقعد قدامه بشعري هو اه جوزي بس انا ما عرفوش وغير اوو:- مريم 

كده جوازنا مؤقت وانا ساكته ومش عايزه اتكلم واتخانق معاه علشان االدله اللي موجوده ضد 

 محمد

 

 وبعد شويه آدم خرج وكان البس بنطلون اسود وتشيرت اسود

 

 هياورجع لمريم والقاها واقفه في نص االوضه زي ما 



 !انتي مصممه تشوفي وشي التاني صح؟ -آدم :

 

 ال خالص وهللا بس انا متوتره شويه وحكايه اني اشيل النقاب قدامك دي صعبه جدا -مريم :

 

 قرب منها ووقف قدامها مفيش بينهم خطوه واحده-ادم :

 وال صعبه وال حاجه وبعدين انا مش متوتر خليني اساعدك جت ترجع خطوه لورا:-

 

 ها من دراعها وشدها عليهآدم مسك

  !!!..اثبتي بقى تعبتيني معاكى وال حركه:- 

 

مريم واقفه مكانها وآدم اتجرأ ومد ايده وشال النقاب وهي مغمضه عنيها وماسكه فستانها بأيديها 

 ومتلخبطه

 

 آدم حط النقاب على الكرسي وبيفك في حجابها وهو عينيه على تفاصيل وشها

 

 ه على نفس الكرسي وشعرها انساب على كتفهاوبعدها شال الحجاب ورما

 فتحي عينيكى-ادم:

 

 مريم فتحت عينيها بتوتر وهو مش مصدق انها بالجمال والبراءه دي واتكلم وهو مش في وعيه

 

 كل حاجه فيكى حلوه عينيكي حلوه كلك على بعضك حلوه-ادم:

 

 رفه ايه اللي بيحصلهامريم منزله عينيها في االرض ووشها بقى احمر جدا من الخجل ومش عا

 

آدم واقف وما بيتحركش وسارح فإن كل ده ملكه هو وبس وحركه منه ال اراديه مسك ايديها 

 وطى عليها وباسها برقه

 

 مريم شدت ايديها بسرعه وبعدت عنه

 لو سمحت عيب كده-مريم :

 

 !!!!!هو ايه اللي عيب انتي مراتي وكمان كتبنا عند مأذون-آدم :

 

  !!!!!...... انا مراتك مؤقتا وانا عارفه انت جبتني االوضه هنا ليهمؤقتا  -مريم :

 

 ويا ريت ما تقربش مني وما تفكرش تلمسني علشان ما تنزلش من نظري اكتر من كده

 



آدم متدايق من ردود افعالها اللي بتخليه متغاظ منها لدرجة ان قرر يلعب معاها ويردلها اللي 

 بتعمله فيه

 

 انتي اللي تفكيرك راح لبعيد ولحجات وال على باليالمسك ..!؟ -ادم :

 

انا جايبك هنا في االوضه دي علشان تروقيها االول علشان عايزه انام يال يا قطه خمس دقايق 

 .وعايز االوضه دي تكون اتظبطت

 

 و سابها وخرج بره االوضه ينفخ بغيظ منها

 

 ارح ما نمتشمريم روقت االوضه و حست بصداع وعايزه تنام علشان من امب

ال انا مش هاقدر اروق البيت كله ده زي ما يكون متعمد ورامي كل هدومه في كل حته  -مريم :

 هكمل بكره إن شاء هللا

 

 خرجت الدم

 االوضه جاهزه-مريم :

 

آدم مش مصدق ان معاه واحده في البيت بالجمال ده ال وكمان مراته وعينه هتطلع عليها 

 دامه بشعرها . مريم اتحرجت من نظراته ليهاوسرحان في شكلها وهي واقفه ق

 

 ااحمم انا خلصت ولو سمحت انا عايزه اصلي وانام-مريم :

و دخلت االوضه وآدم دخل وراها شافها بتاخد هدوم من الشنطه ومصحف في ايديها وخارجه 

 بره االوضه

 

 !رايحه فين ؟ -ادم :

 

 انام -مريم :

 

 هتنامي فين؟-آدم :

 

 التانيهفي االوضه -مريم :

 

  !!....ليه -آدم :

 

 ......!!!!؟-مريم :

 



 باقولك هتنامى في اوضه تانيه ليه ؟ -آدم :

 

 اومال هنام فين يعني؟-مريم :

 

 هتنامي هنا -آدم :

 

اوكي اتفضل بره علشان اقفل الباب وهي بتتكلم هو راح نام على السرير وحط ايديه ورا -مريم :

 وراسه

 

...اانت بتعمل ايه يا تتفضل تطلع بره وتسيبني انام هنا يا انا هاروح اا-مريم اتكسفت من جرئته :

 انام في االوضه التانيه

 

آدم قام من غير ما يرد عليها وتجاهلها وراح ناحيه الباب ومريم اتنهدت باريحيه النه سمع الكالم 

 من غير جدال وفجاه لقته رجع ينام على السرير تاني

 

دى خالص خليك براحتك انا اللي هخرج وراحت على الباب تفتحه  وبعدين بقى ف الليله:-مريم 

 ما فتحش وما لقتش في مفتاح في الباب .... بصت الدم بغيظ

 

 غيري في الحمام بسرعه واطفى النور علشان ورايا شغل-ادم:

 

مريم رمت هدومها على الكرسي الموجود في االوضه والمصحف حطيته على التسريحه وراحت 

 لعنده

 

مع بقى مش معنى اني بتجاهل حاجات كتير من تصرفاتك تسوق فيها انا مش هنام معاك في اس:-

  ...اوضه واحده فاهم

 

وياتقوم تفتح الباب واروح انا . اناام هناك .... يا اما انت تفضل تروح تنام وعلى فكره انا تعبانه 

 وعايزه انام انت استخدمت كل طاقتى انهردا

 

 ه عملت حاجهوهو انا لس-ادم بغمزه :

 ن...ننعم تقصد ايه هاااا -مريم :

 

 شوفي بقى نيتك انتي بتروح فين لسكه تانيه خاااالص-آدم :

 

 تصرفاتك وطريقه نظراتك وكالمك يخلي االعمى يشك فيك -مريم :

 واتفضل بقى انا زهقت وتعبت



 

 مسك المخده وقعد ونص قاعده-آدم :

 

 النقط على الحروف ومانتعبش بعض كتير بصي يا مريم من هنا ورايح علشان بس نحط:-

 

نوم بره االوضه دي انا وانتي ال مش هيحصل دي اوضتنا انا وانتي من دلوقتي وياريت تشيلي 

  !....فكره نومك في حته تانيه دي خالص فاهمه

 

 وبعدين انا مش فاهم يعني مش عايزه تنامي جمبي ليه ...وبتريقه .ده حتى السرير كبير

 

 جليها على االرضمريم خبطت بر

 انت انسان مستفز:- 

 

 من بعض ما عندكم ويال بقى خشي غيري-آدم :

 ونامي

 الصبح ومش عايز نقاش كتير تصبحي على خير ٨وانا هنام واه صحيني الساعه 

 

مريم دخلت اتوضيت وخرجت وسالته على اتجاه القبله قبل ما ينام وجاوبها وهي بتصلي هو 

 ستسلم للنومفضل يراقبها لحد ما راح وا

 

 وهي خلصت صاله وقراءة قرآن

 

 وكانت عايزه تلبس بيجامة نوم

 

لكن اتكسفت منه وقررت تنام بالفستان راحت على الكنبه وحاولت تنام ولكن ما عرفتش وهي 

 متدايقه منه جداااا

علشان ما حسش بيها وانها لسه اول يوم ليها في البيت ومكسوفه تنام معاه في اوضه واحده 

  ....قلقانه وسبحت كتير واستغفرت لحد ما استسلمت للنوم وفضلت
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 عند ملك

----------- 

 اقعدي يا ملك افطري انتى نمتى امبارح من غير عشا-خالد :

 ال مش عايزه . هافطر مع صحابي في الجامعه-ملك :

 



 ها غلط تمد ايديها عليكىيا بنتي بقى خالص سامحيها انا كلمتها وعرفتها ان-خالد :

 

 بتريقه كلمتها الكتر خير حضرتك عموما عادي هو الضرب جديد عليا -ملك :

 

يعني انت معاملتك متحسنتش معايه غير من فتره صغيره يعني من اول ما تعبت وما لقتش غيري 

 وقف جمبك

 كلمه واحدهلكن االول كنت بضرب منها عادي وبتذلني ولما اشتكيتلك ما كنتش بتصدق عليها 

..... 

 

انا تأخرت علي الجامعه بعد اذنك . ونزلت ملك وهي خارجه تركب العربيه اكتشفت انها ناسيه 

 مفتاح العربيه ورجعت علشان تجيب المفتاح

 

 ولحسن الحظ الباب كان مفتوح وهي داخله على اوضتها سمعت ابوها بيتخانق مع فيفي

 

  ..عشت امبارحبنتي نزلت من غير ما تاكل وال ت -خالد :

 وكل ده بسببك و اكلمك امبارح ما ترديش عليا وتخرجي

 

بليل اقدر اعرف ايه اخره تصرفاتك دي وبتخرجي تروحي فين ده شغلنا  ٢ال وايه راجعه الساعه 

 كله في النهار يعني معارض عربيات يعني مش مكاتب واحتفاالت وسهرات انتي بتروحي فين .؟

 

من نومي علشان اسئلتك السخيفه دي انا مش مضطره اجاوبك على يوووه انت مصحيني -فيفي :

 حاجه وانا حره اعمل اللي انا عايزاه

 

 سنه لكن اقدر اكسر رقبتك دلوقتي 60ال مش حره انا اه وصلت -خالد :

 

انا الظاهر اتغشيت فيكي يافلاير . ومرضى بالجلطه هو اللي اكتشفلي قد ايه انتي واحده ماديه 

  ...وانتهازيه

 

ابني كان عنده حق لما قالي بكره هتعرف حقيقتها وانا كذبته الني كنت فاكره انه غيران منك النك 

 ختي مكان امه

 

 ابنك . ابنك . ابنك-فيفي :

 

 ما تسيبني وتروح إلبنك انت قاعد معايا ليه انا خالص زهقت منك ومن تصرفاتك البلدي دي

 

ه واخليها متحرره لكن هي عايشه في دور البنت ومن بنتك اللي حاولت اخرجها للعالم اللي بر



  ...المصريه االصيله

 

  ...وغير قلة ادبها امبارح افتكرتك انت اللي هتضربها جاي تكلمني انا دلوقتي

 

 انا مليت منك ومنها

 

كويس انك ظهرتي على حقيقتك انا من بكره هاصفي كل حاجه وارجع على مصر وبنتي -خالد :

 معايا

 

 ههههه تصفى ايه يا روحي مش لما يكون عندك حاجه تصفيهاههههه-فيفي :

 

والفيال دى وشقتك اللي انتي صممتى  ٣قصدك ايه ب لما دي انا عندي بدل المعرض :-خالد 

 اجيبهالك في اعلى برج علشان المنظره قدام صحابك!!!؟؟

 

 تقصد كان عندك يا روحي . كان .انت دلوقت-فيفي :

 

 ه اللي هترجعك على مصر بيبيماتملكش . حتى تمن التذكر

 

 !!واقف مصدوم انتي بتقولي ايه؟؟-خالد :

 

 يعني يا بيبي انت اتنازلتلي عن كل امالكك بيع وشرا-فيفي :

 

انت بعت وانا اشتريت ده غير عربيتك وعربية بنتك هههههه ال ومش هتصدق انا اشتريت منك 

 مليون بس هههه ٥كل دول بكام. ههههه ب 

 

 انهخالد هيموت مك

 انتي كذابه ما حصلش انا ماتنزلتش عن حاجه وال بعت حاجه:- 

 

 اهدى بس بيبي انت تعبان-فيفي :

 

انت مضيت وبكامل إرادتك وكان في حفله مستر جون صاحبك حبيبك لما رجعنا كنا مبسوطين 

 جدا

 

 وانا اتحججت ان في ملف في المعرض الزم تمضيه وجبته في البيت وجبتلك الملف من المكتب

 وكنت بتمضي عليه باستعجال

 وانت ملهوف عليا علشان نطلع على اوضتنا ههههه افتكرت بيبي



 

 انا بقى حطيت اوراق البيع والشرا في الملف ده وتوثق كمان من بدري

 يعني كل حاجه هنا باسمي انا

 

 انا وبس وانا سيباك هنا كانوع من الشفقه قولت كويس جاتله جلطه يمكن يموت واستريح وكنت

 هابعتلك بنتك دي على مصر

 

بس لألسف انت تخطيت المرحله دي فكان الزم تعرف وبما انك عرفت بقى تاخد بنتك دي زي 

 الشاطر وترجع بلدك مصر

 

5 واه علشان ما تقولش عليا وحشه وشريره انا هحجزلك بنفسي تذكرتين وكمان معاهم ال 

  ..قى مظلمتكشمليون اللي انا اشتريت بيهم االمالك دي وبكده انا اب

 

 واه اسمي فيفي مش . فلاير . وسابته ودخلت الحمام

 

خالد واقف مكانه ومش قادر يتحرك وبيحاول يخرج من االوضه بيتخبط يمين وشمال وكان هيقع 

 وملك ساندته وبصتله

 

 بابا على مهلك تعالى اقعد على الكرسي ده وقعد وهي بتقوله انت كويس-ملك :

 

ك بجمود وكأنه كان ب يستعيد ذكرياته ومسك وش بنته بايديه وعيط هنا خالد باصص على مل

 جامد عيط بحسره على الغلطه اللي ارتكبها في حق بيته وبنته وابنه الوحيد وعيط بكل طاقته

 سامحوني ..... سامحوني:-

 

 ملك خافت على ابوها وبتحاول تهون عليه

 بابا بصلي بصلي يا بابا-ملك :

 

 .... الفلوس بتروح وتيجيما تزعلش وال يهمك 

 

بابا خليك مفتح عينيك. . بابا ما تزعلش تغور الفلوس المهم انك تفكر كويس و بإيجابية اننا 

 هنرجع مصر وندور على اخويا وهو اكيد مش هيسيبنا وهنرجع نعيش مع بعض زي االول

 

 بصلها بذهول ان بنته بالطيبه دي وسامحته وهتقف جنبه من تاني -خالد :

 

 ايوه الزم ارجع ابني لحضني تانى-د:خال
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عدي كام يوم على ابطالنا وشيرين كل يوم تتصل بمريم تطمن عليها ومحمد واشرف ورنا 

 بيكلموها ونفسيتهم هديت نوعا ما

 

 وآدم كل يوم ينرفز مريم وهو مستمتع جدا بده

 

 وديما ينتقدها ولكن هي عنيده كالعاده معاه

 

 ريم واحده واحده اخدت على ادم و اخدت على اسلوبه في البيتوم

 

 وفي مشدات بينهم دايما ما بين مين اللي ينام على السرير ومين اللي ينام على الكنبه

 

 واحده واحده مريم بقت بتلبس بيجامات قدام آدم بعد تصميم من آدم

 

 ه لمصر ويدور على ابنه تانيوملك جنب باباها الفتره دي النه تعب وعايز يرتب اوراق رجوع

 

 واشرف بيروح الشركه وعبير مش سيباه في حاله

 

 وعاصم لسه هنا زعالنه منه وهو متجنبها تماما

 

وجاسر شغال في الشركه من ناحيه ومن ناحيه تانيه بيدور على القاتل وآدم فهمه وشرحله اللي 

 حصل بالظبط مع

 

 ن في ناس كانت عايزه تهد شركتهأبوه حسين الصاوي وانه كان متعاون معاهم ال

---------------- 

 

 عند مريم

_________ 

 

كلم مريم في التليفون وقالها انا ساعه واكون عندك وقفلت معاه ودخلت تاخد شاور علشان -آدم :

 تجهز الغدا اخدت الشاور في خمس دقايق

 

 وخارجه من االوضه سمعت صوت حد بيفتح في باب الشقه آدم ؟

 

 ي لبست بسرعه ومحدش دخل عليهاهو لحق يج



 

 فتحت باب االوضه شافت واحد غريب بيقفل في الباب وخرج من جيبه مسدس

 

 مريم اترعبت وخافت جدا و كان هيغمى عليها

 

ولكن حاولت تتماسك وقالت ده اكيد حرامي وتالقيه جاي يسرق الشقه طيب اتصرف ازاي واعمل 

 ايه يارب اتصرف ازاي

 

 ورد عليهامريم اتصلت ع آدم 

 

 الحقنى يا آدم ف حرامى ف الشقه تعالى بسرعه:-

 

 انتى قاعده فين ؟؟-آدم برعب وخايف عليها :

 

 انا ف اوضة النوم -مريم :

 

 اقفلي على نفسك وما تخرجيش من االوضه مهما يحصل انا في ثواني هكون عندك-آدم :

 

 فكره وفكره ١٠٠آدم ركب العربيه وطار بيها و

 

 وكان هيموت ع مريم بتيجى ف دماغه

 

مريم لبست أسدال البيت وبصت من الباب شافت الراجل ده حط المسدس على الترابيزه وقعد على 

 كنبه االنتريه ومرجع راسه لورا ومغمض عنيه

 

  .مريم عماله تفكر اعمل ايه اعمل ايه

 

فكرت شويه وراحت جايبه ماليه سرير. وفتحت الباب بشويش جدا ومشيت على اطراف 

 وابعهاص

 

 وكان الراجل ضهره ليها

 

 .مريم في نفسها.يسالم وواخد راحتك اووى وال كأنه بيتك انا هوريك

 وهثبت

 ال آدم انى مش ضعيفه

 



راحت ع المطبخ وجابت طاسه كبيره وراحت بسرعه هجمت على الراجل من وراه ومغطيه راسه 

 االرض ووشه بالماليه وفضلت تضرب بالطاسه على دماغه لحد ما وقع على

 

مريم رمت الطاسه ووقفت بتترعش وخايفه اليكون مات وهي كانت فكره انها كدا بتتغلت على 

 خوفها

 

آدم في لحظه كان في الشقه و فتح الباب ودخل ولقى الراجل مرمي على االرض ووشه متغطي 

 بالماليه

 

 جرى ع مريم

 

 انتي كويسه حصلك حاجه انتي كويسه فيكي حاجه عملك حاجه-آدم :

 

  ......مريم

 

 مريم اتكلمى ردى عليا انتى ايدك متلجه كدا ليه . عملك حاجه -آدم :

 

 بخوف ااا..ااانا ق ..قتلته -مريم :

 

 جرى ع الراجل ومسك ايدو يشوف النبض . ماتقلقيش عايش -آدم :

 

 بجد يعني ما ماتش -مريم :

 

 آدم حس بخوفها ونفسه يضمها

 أهدى يامريم متخافيش كدا:- 

 

  .يلى انتى عملتى ايه وانا نبهت عليكى متخرجيش من اوضتكوقول

 

 منا قولت أواجه خوفى واضربو واعملك مفاجأة -مريم :

 

 بصدمه .... مفاجأة تفاجيئينى بانك تعرضى نفسك للخطر ال وكمان معاه مسدس -آدم :

 

 وبص ع لبسها

 

 آدم : وانتي خارجه كده

 



 ش وشه ليا ومش شايفنى وضهره ليامالي انا البسه إسدال وهو ما كان-مريم :

 

سابوا الراجل مرمى على االرض وفضلو يتناقروا ازاي هي مش البسه النقاب و خارجه من 

 االوضه كده وافرضى كان شافك وقتها وانتى مش البسه نقابك

 

 

 

 احنا في ايه وال في ايه دلوقتي ده حرامي وبعدين انا مخى وقف عن التفكير -مريم :

 

 كان دخل عليا االوضه كان هيشوفني وانا البسه البيجامه فانحمد ربناوبعدين ولو 

 وفجاءه وهما بيتخانقو سمعو صوت الحرامى بيفوق

 

 اااااااه . ااااااه :@

 

 مريم استخبت ورا آدم

 

 متخافيش هاروح اشوف مين ده-آدم :

 

 دمآدم راح على الراجل وبيشيل الماليه من على وشه وكانت جبهته متعوره وكلها 

 

 بصدمه اكبر .. طاااااارق السيوووفى -آدم :
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 ف الجامعه

------------ 

 

يا هنا يا حبيبتي ان شاله عنه مااتصل انتي من ساعه ما حكيتلي عن اللي اسمه عاصم ده  &:رنا

 وانا وهللا شاكه فيه انه ما بيحبكيش

 

هو اللي جالى لحد عندي واعترفلي بحبه ازاي يبقى ما ازاي يا رنا ما بيحبنيش يا رنا -هنا :

 بيحبنيش هو بس متدايق من فرق السن اللي بينا

 

 ٧سنه ولما انتي قولتليه اخطبني فجاه كبر  30بجد يعني هو لما جالك يقولك انا بحبك كان -رنا :

 سنين

 



من اسبوع وما  انتي عبيطه يا هنا باقولك ايه اكبر دليل ان هو مش بيحبك سايبك اهو اكتر

 اتصلش بيكى وال عبرك وبعدين بطلي بقى تفركى في ايديكي كده الحركه دي بقت بتنرفزني

 

هللا في ايه يا رنا انا كل ما اكلمك تتنرفزي عليا وبعدين يا ستي ما انا بسمع كالمك اهو وما :- هنا 

 اتصلتش بيه خالص وبحاول اتقل عليه لما اشوف اخرتها ايه

 

ا حبيبتي انا بس وهللا زعالنه عليكى وبعدين يا هنا ده لو بيحبك ما كانش يقابلك في اسفه ي -رنا :

 شقه يا حبيبتي

والمصيبه ان هو ابن عمك يعني المفروض يكون خايف عليكي اكتر من كده مش يقولك قابليني 

 في شقتى علشان خايف عليكي انتي تحمدي ربنا إن ما حصلش حاجه وانتو في الشقه

 

وهللا يا رنا يا ريتني سمعت كالمك من زمان انا مش عارفه مالي كنت مغيبه وال ايه  اه:- هنا 

 المهم سيبك منى انا . انتى مش هتقوليلي مالك انتى كمان

 

سنين واتعودنا عليها وعلى  ٣عارفه يا هنا البيت من غير مريم وحش جدا قعدت معانا  -رنا :

 وجودها

 

ماما بس راحتلها مره مع اشرف وانا كنت في الجامعه ومن ساعه ما اتجوزت ما شفتهاش هي 

 نفسي اشوفها اوي وحشاني

 

هي كمان وحشانى طيب عندى فكره ايه رأيك ما تيجي نقوم نروحلها نسلم عليها ونمشى -هنا :

 على طول

 

 موافقه جدااا وهنعملهالها مفاءجه انا هتصل-رنا :

 

 ..بماما اقولها وهنروح بعربيتك اتفقنا

 

 اتفقنا يال بينا -هنا :

 

 عند آدم

------------ 

 

 آدم ساعد طارق وقعدوا ع الكنبه وجاب علبة اإلسعافات علشان يطهر الجرح

 

ومريم لما عرفت أنه صاحب آدم اتكسفت جداااا وحبست نفسها ف االوضه وفضلت تعيط كتيررر 

 وخافت من رد فعل آدم بعد ما صاحبه يمشى



 

 اااااه وشى وششششياااااه حاسب يبنى انت  -طارق :

 

 كاتم الضحكه بالعافيه معلش استحمل قربت اخلص -آدم :

 

 ااااه منك هلل يا ادم ااااه -طارق :

 

 طيب عرفنى انك اتنيلت على عينك واتجوزت مكنتش جيت

 

 اااااه بص كدا عينى وارمه

 

 آدم خالص مبقاش قادر وعايز يضحك

 

 اه مدام مردتش يبقى ورامه ... اا ااه -طارق :

 

 وال يا آدم

 

 حاسس انى ودانى منمله اااااه مش حاسس بيها خالص

 

 آدم انفجر من الضحك هههههههههههه

 يبنى ارحمنى وهللا ماقادر هههههههههههه:-

 

 !!بتضحك -طارق :

 ليك حق مش حرمك المصون هي عملت إعادة تدوير لوشى حقك تضحك

 

 هههه هتكسفنا مكانش خبطتين دولهههههههههههه ياض انشف كدا دا انت رائد شرطه -آدم :

 

 والطاسه كانت ع الكنبه الل قاعد عليها طارق

 

 خبطتين ومسك الطاسه -طارق :

 منك هلل ياا آدم ده كفايه الخضه

كنت جاي تعبان وهلكان نوم وقاعد مكانى هنا ومرجع راسى لورا ومغمض عينى معرفش غفلت 

 ازاى وانا قاعد وفجأة لقيت حد بيطبل ع وشى

 

 هههههههههههه هههههههههههه كفايه وهللا العظيم ماقادر هههههههههههه -: آدم

 



انا هاقوم اروح ياريتنى ماجيت ع هنا لو كنت اعرف أنك اتجوزت مكنتش جيت وكويس :-طارق 

انها جت ع الخريطه اللي ف وشى دى أمسك ياعم مفتاح شقتك اهوو وانت ازاى اتجوزت انا 

 عايز أفهم

 

ين واخد المفتاح . خالص اقعد متزعلش هي افتكرتك حرامى وكمان لما شافت حكيلك بعد-آدم :

 معاك مسدس

 

الغلط عندى انا .. انا بس ف قضية شغالنى ونسيت خالص أنك معاك نسخه من مفاتيح الشقه 

 بجد نسيت

 

 ايوه قضيه مقتل حسين الصاوى هتحلها انا واثق من ده -طارق :

 

 المهم متزعلش : اضحك بقى -آدم :

 

 اضحك انا خايف اضحك ال وشى يقع -طارق :

 

ههههه ال متخافش المهم حمدهللا على السالمه انا هاقوم اخليها تحضر الغدا نتغدى مع  -آدم :

 بعض

 

 ال يعم انا خت واجبي وزياده ده حتى اهو باين ع وشى انا همشى عايز انام -طارق :

 

 الباب رن وآدم راح يفتح يشوف مينال ال مينفعش تمشى من غير ..... وهنا جرس  -آدم :

 

 واتفاجي ب رنا وهنا مع بعض ولكن رحب بيهم ودخلو جوه واول ما رنا شافت طارق قالت

.......... 

 !مش فاهم يعني شقه عاصم؟ -آدم:

 

ازاي انا لما سالته في التحقيق قالي انه عايش معاكم وبعد الوفاه بيفكر انه يشتري شقه علشان 

 يقعد معاهابنت عمه ومينفعش 

 

استغربت . ال طبعا الشقه دي لعاصم من سنين بابا هللا يرحمه جابهاله هديه علشان لما  -هنا :

 يتجوز . وبتعيط

 

طيب ممكن اعرف ليه ما قولتيش انك كنتي بره البيت وقت الحادثه وعيزك تحكيلى عن  -آدم :

 عاصم ده كل حاجه تعرفيها

 

 10الحادثه لعاصم مالقيتوش ولما اتصلت عليه قالي  انا روحت الشقه يوم -هنا سكتت شوية:

 دقايق واكون عندك



 

قولتله خالص اروح الجامعه ونتقابل بكره قالي ال استنى وجه وقعدنا مع بعض نضحك ونهزر 

عادي واتصورنا وبعد لما اتقابلنا عرفنا موضوع قتل بابا وأننا مطلوبين في القسم قالي لو اي حد 

 ي في البيتسالك قوليله انك كنت

 

 وبعدها سكتت وما تكلمتش تاني

 

هنا انا عايزك تعتبريني دلوقتي اخوكي وصدقيني -قام قعد جمب منها وساب مسافه بينهم ::-آدم 

  ..اللي هتقوليه دلوقتي لو في حاجه هتمسك بسوء وعد مني ما حدش هيعرفه

 

 بصي ياهنا ابوكي مات ومفيش اي دليل للقاتل

 

شهور كان في واحد بيهدد ابوكى ومنعرفش مين ده وكان ديما  ٣حوالي وعايز اقولك اني من 

 يقوله اي شحنه هيجيبها من بره هيكون فيها مخدرات وسالح

 

 وباباكي تعاون معانا علشان نكشف هويه المتصل

 

 والمتصل ده كان زكي او فاكر نفسه ذكي

 

 كان يقفل قبل تحديد المكالمه وكان بيغير صوته بالبرامج

 

 خالني اشك اكتر ان القاتل قريب منكم واللي

 

 إن اللي اتفق مع حسين يقابله عند المعمل القديم

 

علشان يشوف طلباته حدد ميعاد كان تاني يوم الحادثه وبالليل ولما عرفنا جهزنا كل حاجه وحطينا 

 جي بي اس في ساعة حسين

 

حنا كنا متوقعين انه يلغى وكان هيبقى فيه كاميرات مراقبه لكن اللي حصل خلف كل توقعاتنا ا

 الميعاد لبعد كده مش قبل بيوم وكمان بالنهار

 

فانا عايزك تساعديني وتحكيلي كل حاجه لو في حاجه مهمه تخص القضيه يبقى حلو اووي ولو 

  ..مافيش اعتبري اللي هتحكيه ده اتردم عليه
 ف ها بقى هتساعديني وال ايه

 

 غير خوف هنا حست براحه وحست انها ممكن تحكي من
 حاضر انت وعدتني وانا هثق في حضرتك-؛ 

 

 احكي وما تخافيش -آدم :

 

 وقام من وساب لها مسافه علشان تاخد راحتها وقعد بعيد عنها
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 باباها-هنا بدات تحكي كل حاجه :
 كان بيقسى عليها وهي صغيره هو مكنش وحش

 

 قى بنت متربيه و كويسههو بس كان شايف انه لما يعاملني بشده هاب

 

 لكن بعد ما كبرت حسيت انه بيحبني قوي

 

وفي حاجه تانيه عاصم واحنا صغيرين كان دايما يبصلي بجمود وكنت دايما حاسه انه بيكرهني 

 بس لما كبرنا اعترفلى بحبه

 

 بياخد المهم بس وبيحاول يربط الخيوط ببعض -آدم :

 

 طلبت السما هيجبهالىجاسر اخويا حنين فوق الوصف لو  -هنا:

 

 وبعدها هنا ترددت للحظه

 

 كملي يا هنا ما تخافيش -آدم :

 

عاصم هو اللي قالي اني ما قولش انا كنت معاه علشان سمعتي بس وهللا حضرتك انا كنت :- هنا 

 معاه في الشقه وعمره ما اتجرا يعمل حاجه وحشه ابدا وهللا انت مصدقني صح

 

 يا هنا وانا مصدقك كملي ابتسم انت بريئه اوي -آدم :

 

 آدم حب يطمنها ويشجعها وهي فعال اتشجعت

 

 من شهرين بالظبط جالي الجامعه-عاصم :

 

  ..وسلم عليا وكانت رنا موجوده معايا لكن هو ما حبش رنا

 

ورنا كمان مش بتحبه معرفش ليه المهم جالي واستغربت وجودو مره واحده لقيته بيعترفلي بحبه 

 ي مكان ونتكلم وعرض عليا اني اروح الشقهوطلب مني نقعد ف

 

 ورحتي كده من اول مره -آدم :

 

 الال انا قلت ل رنا وقالت لو رحتي مش هتعرفيني تاني -هنا :

 

 وماروحتش الني برده كنت خايفه ومن كتر تحايلوا عليا روحت اول مره بعد اعترافه ليا باسبوع

 

عني انه يقرب عليا بس بصراحه كان في قمة وكنت واخده معايا ازازه مخدر علشان لو فكر ي

 االحترام



 

لحد ما وثقت فيه وبروحله وهو كان بيصمم اني اروح الشقه ونتقابل الصبح قبل الجامعه لكن بعد 

ما بابا اتوفى لحد النهارده انا ما تكلمتش مع عاصم غير مرتين وبس وبتنهيده . وانا اللي كنت ببدا 

 اتغير عليا وبعد عني

 

 ليه ما تعرفيش ايه السبب -آدم :

 

 سنه 17هو بيقول فرق السن بيني وبينه اصل الفرق  -هنا :

 

 آدم وهنا سكتو شويه

 

 طيب فكري كويس مثال حد طلب منك حاجه-آدم :
 حد عايز منك حاجه

 

 حد قال لك تعملي حاجه ضغط عليكي وطلب وقالك تخبي حاجه عن اي حد مثال

 

 حاجه حاولي تفتكري او انتي رفضتي منه

 

 اه ايوه ايوه بصراحه حصل حاجه -هنا بتحاول تفتكر:

 

 ادم ايه اللي حصل؟!؟

 

 شهور قسم الورث وهو عايش ولكن بالتساوي ٣بابا من حوالي  -هنا:
 يعني كتب ل جاسر نص االمالك وانا النص

 

 وبابا قالي الفلوس دي هي اللي هتحميكي

 

 وعاصم عرف وبعدها اعترفلي بحبه

 

 ت بتضايق منه وبتقولي اشمعنى الحب ده ما ظهرش غير بعد الورثرنا ديما كان

 

 واقترحت عليا اني اختبره

 

  .واقوله انتي اتنازلت عن كل نصيبي الخويا جاسر النه االكبر

 

 في االول رفضت وخوفت انه يزعل مني لكن بتصميم من رنا وافقت وقولتله

 

 وطبعا كان رد فعله أنه مبسوط بيكى -آدم :

 

فعال و قالي انتي انسانه جميله قوي يا هنا الفلوس مش كل حاجه انتي عملتي الصح علشان :- هنا 

 اخوكي بعد كده ميزعلش ويقول هنا واخده زيها زيي وتخشى في مشاكل



 

 آدم قاعد بيحلل كالم هنا في عقله
 يعني انتي:- 

 

 شهور ٣ابوكي كتبلك الورث من 

 

 وعاصم اعترفلك بحبه من شهرين

 

 شهور ٣كان بيتصل بحسين كان من واللي 

 

 اممممم
 طيب يا هنا متعرفيش مثال باباكي قال لحد تاني على اللي كان بيتم بيننا

 

 الال بابا ما حكاش لحد غيري انا : ل...لكن ب...بس ب..بس-هنا :

 

 ايوه هاتي المفيد انتي حكيتى لعاصم مش كده-آدم :

 

حاجه بابا حكاهالي واي حاجه تتم كان يعرفها  انا كنت بحكي ل عاصم كل -هنا بصت ف األرض:

 من باب انه حبيبي لكن وهللا انا مش فتانه انا حكيتله بس علشان بحبه

 

 بس كده اللغز اتحل -آدم وقف:

 

 !لغز ايه؟ -هنا :

 

 هنا الحوار الل حصل بينا ده مش عايز عاصم يعرف عنه حاجه -آدم :

 

 رفت ان حد عرف باللي حصل ده الصور ديوال جاسر وال اى حد ألن قسما باهلل لو ع

 

 !!!.هتكون عند جاسر وكمان هيعرف اخته كانت بتقابل مين وفي شقه لوحدهم مش في مكان عام

 

 فاهمه يا هنا؟

 

بخوف وهللا انا مش هاقول حاجه لحد وانا اصال من حوالي اسبوع واكتر ما بتكلمش معاه  -هنا :

 هو مخاصمني و متغير خالص

 

 يعرف حاجهوجاسر مش ه

 

 امممم تمام انا بس بعرفك باللي هيتم لو حد عرف حاجه علشان ما تجيش تقولي ماقولتش -آدم :

 

 ودلوقت بقى عايز منك نسخه من كام صوره من الل في التابلت ده ممكن

 



 اه طبعا هبعتهملك ع فونك اتفضل -هنا:

 

 ليلممكن امشي بقى ألن جاسر اتصل وانا عامله الفون صامت والدنيا 

 

 هز راسه وقالها ممكن طبعا ثواني هابعتلك رنا -آدم :

 

 واه ياهنا . مفيش بنت محترمه تروح لشاب بيته

 

 ولوحدهم حتى لو ابن عمك خلى بالك من نفسك

 

 ومتثقيش ف حد الل بيحب حد بيحافظ عليه وهو مكانش كدا بيحافظ عليكى فاهمه

 

 هنا عينيها اتملت بالدموع واكتفت بهز راسها

 

 رنا خرجت اطمنت على هنا وشافت مالمحها الباهته ولسه بيفتحوا باب الشقه

 

 هنا -آدم :
 نعم-هنا :
 على فكره تصويرك حلو جدا -آدم :

 هنا شكرته ونزلت هي ورنا

 

 امممممم وعاملي فيها.......انا كنت شاكك فيك من االول اصبر عليا بس -آدم :
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 ضه ومكسوفه تطلع منها علشان اللي حصل من آدممريم قاعده في االو

 

 آدم دخل االوضه وهي كانت قاعده على الكنبه وماسكه المصحف

 

 آدم قاعد قدامها على طرف السرير وسرحان فيها وهيا مالحظه نظراته ووشها بقى احمر

 

 اكلتي -آدم :
 اه الحمد هلل رنا جابتلي أكل -مريم :

 

 وعامله ايه دلوقتي -ادم :

 

 يعني احسن -يم :مر

 

 ادم بعد صمت
 طيب هتعملي ايه دلوقتي:- 

 

 !في ايه؟ -مريم :



 

يعني هتفضلي قاعده كده تعالى نعمل اي حاجه نشربها مع بعض ونقعد في البلكون ونتكلم  -آدم :

 شويه

 

 مريم كانت هترفض لكن افتكرت حنيته عليها
 ماشي موافقه:-

 

 حاجه نشربها طيب انا هاخد شاور وتكوني عملتي -آدم :

 

 انت مش قولت هنعمل مع بعض الحاجه الل هنشربها -مريم :
 ابتسم طيب استني هاخد شاور بسرعه الن اليوم كان متعب واعملك اللي انتي عايزاه -آدم :

 

 مريم شايفه انهارده آدم غير آدم اللي كان بيحاول يشغلها بأى طريقه ويضايقها

 

 خد شاور وانا هاجهز كل حاجه تحب تشرب ايه ال خالص مش مشكله انت ادخل -مريم :

 

 اي حاجه من ايدك وعلى ذوقك -آدم :
 وبيكلمها بطريقه كلها حب ومريم شافت ده في عينيه

 

 احمم خالص موافقه -مريم :

 

آدم راح على الدوالب وطلع لبس عباره عن بنطلون بيتي رصاصي وتيشرت ابيض وسابهم على 

 السرير و دخل ياخد شاور

 

عملت اتنين كابتشينو وآدم خرج من الحمام بس مالقاش البنطلون والتيشرت اللي كان  مريم

 سايبهم ع السرير علشان يلبسهم

 

 عند شيرين
 مساء الخير يا ماما -رنا :

 

مساء النور يا حبيبتي كل ده يا رنا و بتحرجينى وتخلي مريم تتصل عليا علشان تقعدي  -شيرين:

 كل ده

 

 رنا مش خير وجيتي ازاي لوحدك يا ٩الساعه  -أشرف :

 

اهدو يا جماعه شويه اوال انا اتاخرت غصب عني وثانيا ما تقلقش . هنا وصلتني لحد باب  -رنا :

 الفيال بعربيتها

 

 بلهفه هنا جت لحد هنا طيب وما دخلتش تسلم علينا ليه -أشرف :

 

 لي حصلها دهيعني يا دوبك تروح بعد ال ٩انت لسه قايل الساعه  -رنا ب استغراب :

 



 ايه اللي حصل -اشرف وشرين في صوت واحد :

 

رنا حكتلهم كل حاجه وان هنا من ساعه ما خرجت من عند آدم حاسه بخوف وما تكلمتش معايه 

 في اي حاجه

 

بلهفه وهي عامله ايه دلوقتي اكيد خايفه صح وتالقيها متوتره دلوقتى طيب انتي ليه -اشرف :

 ها في ايهماحاولتيش تعرفي آدم ده كلم

 

 ........رنا وشيرين

 

 أشرف بعدها حس انه قالها صريحه انه بيهتم ب هنا

 

احمم ايه يا ماما انتي ورنا بتبصولي كده ليه هنا دي زي اختي ومن الطبيعي اقلق عليها -اشرف :

 علشان هي بتمر بظروف صعبه

 

  :رنا وشيرين في صوت واحد

 

 هو احنا قولنا حاجه وال اتكلمنا حتى:-

 

حس انه مكشوف اوي طيب انا ورايا شغل على الالب هاقوم اخلصه و انام تصبحوا على  -أشرف :

 خير

 

 عند آدم

 

 

 آدم شاف على السرير بنطلون لونه اسود وتيشرت اسود

 

 مريم بعد ما دخل الحمام طلعتهم وشالت الطقم التاني
نت على طول غبي بس اول وهللا يا طارق ا-آدم ابتسم وافتكر لما مريم كانت في حضنه ضحك :

 مره تعمل حاجه صح واللي حصل النهارده ده كان بسببك اضحك

 

 وبعدها كان هيعاند مع مريم ويلبس طقم تاني لكن لبس الطقم اللي هي اخترته

 

 مريم كانت قاعده مستنيه في البلكون وسرحانه وبتفكر في آدم

 

 آدم جه ووقف جمبها وبصت ع لبسه
 كده احلى-مريم:

 

 بكتير انتي بتحبي الغوامق؟ -آدم :

 

 ايوه لكن انا بحب الطقم ده عليك وحست انها اتسرعت ف الرد وسكتت -مريم ال اراديا :

 



 آدم كسر السكوت

 

مريم ممكن نتكلم شويه يعني تحكيلي كل حاجه عنك وليه مكملتيش تعليمك وليه كنتي عايشه مع :-

 اختك عايز اعرف كل حاجه عنك

 

محتاجه لحد تتكلم معاه وتشاركه كل حاجه النها من النوع اللي مالوش صحاب هي مريم كانت فعال 

 رنا وبس ورنا عارفه كل حاجه عنها النها من العيله

 

 موافقه بس هاعمل معاك ديل-مريم :

 

 علمناهم الشحاته -آدم ضحك :

 

 شحاته وهللا خالص براحتك مش هحكيلك حاجه-مريم :

 

 اسف خالص موافق -آدم ضحك:

 

 مش لما تعرف الشرط -ريم بتقلد آدم:م

 

 قولي الشرط بسرعه -آدم قلدها:

 

 وضحك بس مريم سكتت ألنها افتكرت استغالله ليها لكن طردت الفكره بسرعه

 

 الشرط انك تحكيلي كل حاجه عنك موافق؟ -مريم :

 

 آدم سكت وبص قدامه
 ممكن محكيش كل حاجه ألن في حاجات يا مريم لو حكيناها:- 

 

 جرح كان مقفول من زمان واثره لسه موجود وبيوجع واتنهد ممكن تسيبيني براحتي واكيد بتفتح

 

 هتالقيني في يوم بحكيلك كل حاجه عني

 

 اوكي ما فيش مشكله هاسيبك براحتك -مريم شافت حزن في عينيه:

 

 ها قوليلي بقى حكايتك استني تعالى نقعد -آدم :

 

 مريم رايحه تقعد على الكرسي
 عالى نقعد على االرضال ت-ادم:

 

 ههههه هنقعد على االرض-مريم :

 

 آدم سرح ف ضحكتها . واتكلم من غير وعي
 انا مستعد انام ع البالط مش اقعد على االرض بس اشوف الضحكه دى:-



 

 مريم ابتسمت بحب وخجل

 

 استنى هاجيب اي حاجه افرشها ونقعد وتحكيلي-آدم : 
 ايده ليها بحب آدم جاب سجاده صغيره وفرشها وقعد ومد

 

 علشان تقعد جمبه واول مالمست ايدو حست

 

 بإحساس غريب وقعدت

 

 مين بقى اللي هيقوم يجيب الكابتشينو اللي على الترابيزه ده وضحكو-ادم:

 

 مريم حست ان آدم خالص مبقاش غريب وضحكت
 علشان كده مابحبش اقعد على االرض:- 

 

 وبدأت تحكيآدم قام جاب الكابتشينو وقعدوا جنب بعض 
 مريم

 

 بابا وماما اتوفوا في حادثه وهما راجعين من الحج
 سنه وبعدها تعبت نفسيا الني كنت لوحدي 15كان عندي 

 

 بجد يا آدم التعب النفسي ده بياكل في جسم االنسان اكتر من التعب الجسدي

 

 اببعد الوفاه عشت في نفس البيت وكان اخويا موجود ومراته ومكنتش لسه لبست النق

 

 اخويا في االول كان زي ما هو ما اتغيرش وبعد كام شهر

 

اخويا بدا يوصلي احساس اني قد ايه انا تقيله عليه واني محماله فوق طاقته وما كانش عندنا 

 ورث هو البيت بس
 لكن بابا ما كانش حرمنا من اي حاجه

 

مثال ماعنديش دم و اني وبعدها مراة اخويا بدات تتكلم معايه باسلوب وحش وكنت اسمع منها زي 

 قاعده عاله
 وان اخويا حاله على قده ويدوبك مصاريفه مغطيه مصاريف البيت والعيال

 

 مره واحده لقيته بيضحكلي وبيضمني ويقولي تعالى يا وش السعد

 

 سنه 15سنه وانا  40كان ساعتها جايبلى عريس صاحب مصنع كان عنده حوالي نقول 

 

ضت عليا اني اجي اعيش معاها بس انا رفضت علشان مكنش واختي وقفت قصاده ورفضت وعر

 ينفع
 وبعدها فضلت سنتين على الحاله دي



 

 و قولت هخلص وهكتفي بالثانويه وجابلي عريس تاني وبعدها رفضت

 

 لكن اخر مره وده سبب اني مشيت من البيت كان جابلي
 عريس تالت كان صاحب محل دهب وكان شكله مش قوي وكان كبير في السن

 

 ومراته مكنتش بتخلف ساعتها كنت اول مره اعرف يعني ايه تأجير رحم

 

وضحكه شارده اخويا كان عايز يبعنى للراجل ده ومراته علشان اخلف عيل وال اتنين واسيبهم 

 وامشي ويقبض هو

 

 لسه فاكره اليوم ده كأنه امبارح جريت واتصلت على اشرف
 اخدني غصب عني علشان اعيش مع اختي واشرف حكي البوه وابوه جاب رجاله معاه وجه

 

وكان جايب الرجاله دي معاه علشان اخويا لو اعترض هيضربه ههههههه بس تصدق اخويا 

 معترضش

 

 ومش ناسيه أبيه مصطفى وهو بياخدني في حضنه وقدام الجيران قال الخويا

 

 مريم دي من النهارده بنتي وانا المسؤول عنها وما اشوفش وشك عندي
وقررت اتنقب واقرب من ربنا علشان  17لكبيره اتبرت منك ساعتها اخدني وانا عندي و اختك ا

 وقف جمبي وانقذني من اخويا
سنين وهللا يشهد عليا اني ماشفتش في حنيتهم عليا  ٣واللي كان ممكن يحصل وعشت بقى معاهم 

 وأبيه مصطفى كان ونعم االخ

 

ضت واتحججت اني ما بحبش التعليم مع ان كان وخلصت الثانويه وقدملى في الكليه و لكن انا رف

 نفسي اكمل وادخل الجامعه بس اكتفيت بتعويض ربنا بيهم

 

 مريم كانت سرحانه وهي بتحكي وبعد ما خلصت اكتشفت ان ايديها متشبكه في ايد آدم
وآدم ماسك ايديها بحب وبعدها جت تشد أيديها بس آدم رفض وفضلو االتنين ساكتين وبصو 

 قدامهم

 

 مريم أحرجت من سكوت آدم وحست أنها اتسرعت بانها حكتلهو

 

 وبعد صمت

 

 احمم آدم ما قولتليش عملت ايه في االدله بتاعه محمد -مريم :

 

 آدم بصلها كتير وحاسس بالذنب النه ما فرقش

 

 حاجه عن العرسان اللي حكت عنهم
  .وشايف نفسه ف اخوها وأنه استغلها وعلشان كده مش قادر يتكلم



 

 لكن هو اكتشف انه كان عايز مريم . النه حبها مش بيحبها ده بيعشق وجودها وهدوئها وعصبيتها

 

بيعشق شعرها اللي طاير على كتفه ده وبيعشق لمسه ايديها وهي في حضن ايديه آدم للحظه كان 

 هيقول لمريم انه قد ايه اسف وانه مكنش يقصد يجبرها عليه

 

 كن هي مش هتصدق هي شايفاه وحش اجبرها واستغلهاهو بجد حبها و انها بقت كيانه ل

 

 هييه وصلت لفين -مريم :

 

 آدم بتنهيده ربت على ايديها وقالها نقوم

 

 اتدايقت بس قالت -مريم :
 ماشي

 

 وزعلت جواها ألنه ماعلقش على حكايتها وال عمل اي رد فعل غير انه مسك ايديها وبس

 

 ها نفسهاوقامو ودخلوا اوضتهم وهي دمعت وصعبت علي
 النها كانت بتتمنى في اللحظه دي آدم يحضنها ويحسسها باالمان ويقولها

 ال اخوكي . وال اي حد هيقرب منك طول ما انا موجود جمبك

 

  Mariem Nasarبقلم

 

 مريم قعدت ع الكنبه
 انا هاقرأ الورد:-

 

 آدم هز رأسه ليها

 

 مريم قاعده ع الكنبه بعد ماقرت وسرحانه

 

 الوضه ومخنوقوآدم خرج من ا

 

  Mariem Nasarبقلم

 

 عند عاصم
------------- 

 انتي ما تعرفيش انا بكرهها قد ايه-عاصم :

 

 من صغري وانا بكرهها واخوها يدلع فيها وكان يجيلها كل حاجه
  ..ولما كبرت زاد كرهى ليها بس مش هي وبس

 

 اسمها لكن الغبيهال ...انا بكرهم كلهم ومثلت عليها الحب بعد ما كتب نص االمالك ب



 

 واتكلم بعصبيه وبيكسر الحاجات اللي موجوده قدامه وامه خافت من عصبيته

 

الغبيه اتنازلت الخوها عن كل حاجه علشان غبيه وتقوليلي اتجوزها ... طب اتجوزها ليه وهعمل 

 بيها اييييه

 

 حسين الصاوي غلط لما فكر يورث وهو عايش وكمان طلعنى من حساباته

 

غلطه ده حياته هو كمان غبي لو كان وافق يمضي كنت هاكتفي يكون محبوس عندي وكان تمن 

 لكن غباءو وصله للموت

 

 وانا فضلت اتمسكن واعمل اني انا اإلبن البار والحبيب المحترم

 

 وإن محدش في امانتي

 

 والكلب اللي اسمه جاسر ده يجي ويكوش على كل حاجه ال ال
 على من الغل الل جواهوبيكسر في االوضه وصدره بيهبط وي

 

 اهدى بقى وبطل جنانك ده -ابتسام :

 

 خالص كده هنا تتركن على جمب بس انت الزم تعاملها كويس علشان متشكش في حاجه

 

  ..هي اه غبيه و عارفاه انها مش هتشك فيك بس االمر ما يسلمش
 وحط الخطه التانيه انك تقرب من جاسر لحد ما يثق فيه فيك

ا ان شاء هللا حتى نصف االمالك ما انا مااخططش كل ده واطلع في االخر على و تمضيه بيع وشر

 ما فيش

 

ههههه نص األمالك وحياتك ماهسيب جنيه واحد ليهم ماتقلقيش وجاسر لو مامضاش  -عاصم :

 هيحصل ابوه
 اما الست هنا دي بقى قبل ما تحصل ابوها واخوها

 

 

 عدي كام يوم على ابطالنا آدم

 

 ه مريمبيهرب من نظر
 ومريم متغاظه منه وبتحاول تضايقوا بس هو سايبها براحتها وهو عارف انها زعالنه منه

 

 اما طارق من ساعه ما شاف رنا مابطلش تفكير فيها وطلب من آدم أنه يساعده ولما رنا تكون

 

 موجوده عند مريم طارق يروح علشان يشوفها وده ف وجود آدم طبعا
 دمه وهو ببتغاظ جدا وده بيسعدها وواحده واحده قربو من بعضرنا بترخم عليه و بتحرق في 



 

 اشرف نفسه يطمن علي هنا ولكن من اخر مره مش عايز يسال عليها رنا
 وبيرقبها من بعيد ويطمن عليها

 

وهنا سرحانه في عاصم وقد ايه هي ندمانه انها صدقته ومش هتسامح نفسها علي انها دخلت 

 شقته

 

ابن عمها وحاولت تقرب من ربنا يمكن يسامحها ودعت ربها انه يخرج مهما كان غريب حتى لو 

 عاصم من قلبها ويرزقها بحد احسن ويعوضها كسر قلبها

 

 ملك أخيراً رجعت مصر هي وباباها ورجعوا بيتهم القديم على اساس ان اخوها رجع يعيش فيه
ملك ما تقلقش وانه ليه هناك ولكن شافوا البيت مقفول ومهجور تماما وخالد بعد تفكير قال ل 

 معارف من زمان و هيوصل الخوها في ظرف كام يوم بس

 

اما جاسر قلبه خالي وده تعبه نوعا ما ونفسه يالقي حد يفهمه ويكون حنين عليه عايز واحده في 

 طيبه هنا اخته لكن بشخصيه اقوى ويا ترى هتكون مين واكيد انتو عرفتوها

 

من السفر و قرروا يعملوا حفله وشيرين طبعا صغرت  واخيرا وليس بآخر مصطفى عزيز رجع

 سنه 20بوجود جوزها 

 

 وبطلنا الصغير الجميل محمد اتغير وبقى جد جدا وكالمه بقى قليل وبيطلع غله في الكوره

 

اما عن الحيزبونه ابتسام واللي يتشك في قلبه عاصم بيخططو ازاي يكوشو على كل امالك عمه 

 وابن عمه

 

 (قى ونرتاح قولوا آمينربنا ياخدهم ب)

 

 الو -بيتر :
 حبيبي-آدم :

 حبيبك يا قاسي-بيتر :

 

 هههههه وهللا حبيبي ايه يا ابني فينك بقالي اسبوع ماشوفتكش -آدم :

 

 ما انا لو اهمك كنت جيت و شوفتني -بيتر :

 

 بقلق ليه يا ابني مالك حصلك حاجه -آدم :

 

 الهتمام مابيطلبش ههههههههههههال مش هاقولك انت الزم تعرف لوحدك ا-بيتر :

 

 هههه هللا يخرب بيتك وهللا صدقتك -آدم :

 

 اعملك ايه ما انت من ساعه ما اتجوزت خالص الجواز غيرك وطارق رجع فخالص بقى -بيتر :



 

ال عيب عليك بس انا وهللا مشغول اليومين دول في القضيه اياها ومسكت طرف الخيط  -آدم :

 وقربنا خالص

 

 ب تمام ربنا معاك المهم هتيجي الناديط -بيتر :
 خليها بكره بقى ونتقابل هناك علشان الواد ديف ده واحشني -آدم :

 ماشي ياعم هاعمل انى مصدقك -بيتر :

 

 فيال مصطفى عزيز

------------------------ 

 

 محمد -شيرين :

 

 نعم يا ماما -محمد :

 

بكره تروح انت واشرف تجيبو مريم بالعربيه الحفله بعد بكره ان شاء هللا وعايزاك  -شيرين :

 علشان تقعد معانا

 

  .محمد فرح جدا ان مريم جايه ولكن مش عايز يشوف آدم

 ماما بكره انا ورايا مذاكره كتير خلي اشرف -محمد :

 

 طيب لو قولتلك علشان خاطر ماما حبيبتك-شيرين :

 

 يا ماما بقى -محمد :

 

 كشرت -شيرين :

 

 رحاضر حاض -محمد :

 

 حبيب ماما يا ناس ربنا ما يحرمني منك ابدا -شيرين :

 

 وانا ما ليش نصيب في الدعوه الحلوه دي -مصطفى :
 انت .. انت قلبي دعيلك قبل لساني ربنا يحفظك ليا -شيرين :

 

 مصطفى قعد جنب شيرين وباس ايديها

 ويحفظك ليا:- 

 

 تعرفي
 وزهاالبت مريم وحشاني اوي وعايز اشوفها وهي في ايد ج

 

 انا مكنتش موافق لكن بعد ما انتي ورنا بتشكروا فيه انا نفسي اتعرف عليه



 

 بعد اذنكم انا طالع اذاكر -محمد قام وادايق:

 

 الواد ماله اسافر كام اسبوع يتحول كده -مصطفى :

 

 معلش هو متعلق بمريم وتالقيه بس زعالن انها مشيت وماتعملهاش فرح -شيرين :

 

 لك ايهطيب باقو -مصطفى :

 

 نعم -شيرين :

 مصطفى تعالي معايه فوق جايبلك هديه هتعجبك اوي:-

 

 انت هداياك مش بتخلص -شيرين :

 

 ههههه عمري -مصطفى :

 

 (سيبوهم سيبوهم مالناش دعوه بيهم وركزو معايا انا مالناش غير بعض)

 

 ف التليفون

-------------- 

 يعني ايه يعني حفله وانا مش موجود فيها -طارق :

 

 يابني دي حفله رجوع بابا يعني حضورك هيكون مشكوك فيه هتيجى بمناسبه ايه بقى -رنا :

 

 بت انتي مالكيش دعوه انا هتصرف و هحضر المهم بقى البسي ليا حاجه شفتيشي كده -طارق :

 

 فهمت انه عايز يدايقها بس على مين دي رنا -رنا :

 

 استنيعينيه انا جبت حته فستان رهيب استني  -رنا :
اقعد واوصفهولك جبت فستان لونه احمر ونص الضهر عريان خالص وقصير جدا وجبت بقى 

 سنتي و هلبسه و هفرد شعرى وجبت صباع روج لون الكريز 15جزمه كعب 

 

 شاط ونار طالعه من ودانه النها فعال حرقة دمه جدا -طارق :
 فيه وفيكي وفي بيتكم ده كله اقسم باهلل يا رنا لو لمحتك بس حطاه على جسمك ال اكون مولع

 

 وانتي لو قدامي دلوقتى كنت رنيتك العلقه التمام

 

 هللا ياطاروقه مش انت عايزنى البس شفتشي -رنا :

 

 وال استنى تالقيك زعالن علشان الفستان كات

 



 خالص ارجعه واجيب واحد غيرو ويكون حمال

 

 وصل لقمة غضبه وقفل في وشها التليفون -طارق :

 

هههههههههههه غبي بحب غبي يا ربي هو الواد ده مش عارف اني محجبه يال خليه كده  -رنا :

 احسن علشان يلم نفسه

 

 عند ملك

------------ 

 

 ا يه يا بابا هتعمل ايه-ملك :

 

 ما تقلقيش اخوكي شغله سهل ومعروف وهوصله -خالد :

 

 الحمد هلل بس البيت يا بابا شكله مقفول من زمان -ملك :
البيت ده اتقفل من ساعه ما امك ماتت بدليل ان كل حاجه زي ما هي حتى الحاجات اللي  -خالد :

 كانت متكسره و واقعه على االرض زي ما هي

 

 لكن التراب غير كل شيء اخوكي يا ملك يا بنتي ساب البيت وهرب من الماضي اللي كان بيطاردو

. 

 

 ا بنتي رجع ياطاردني اناوشكله كده قدر يهرب فعال ونسيه تماما ولكن الماضي ي

 

 ومش عارف المواجهه هتبقى ازاي اخوكي كرهني وكرهني قوي

 

 يا ملك وكرهك انتي كمان مع ان انتي كنتي صغيره وما لكيش ذنب بس اقسم انك لو مشيتي معايه

 

 هيعتبرك عدوته ويعتبرك موتى مع موت امك

 

لته اليه دلوقتي وبقى عامل اول مره اخاف كده اخوكي طول عمره عصبي وياترى الوحده وص

 ازاي

 

 ربنا يستر يا بابا انا عندي امل ان ربنا -ملك بقلق:

 

 شايل لنا االحسن دايما

 

 وهو الزم يعرف اني ما ليش ذنب نهائي في اللي حصل واني انا كنت صغيره

 

 وسكتت تماما

 

 قديمه صح يا بابا وانا بروق شويه ف الفيال لقيت اجندة تليفونات -وبعدها افتكرت:



 

 وكان رقم البواب ده اسمه مش باين وكان بيحب اخويا ااوي مش ممكن يكون هو عارفه فين

 

 خالد ازاي انا ما فكرتش فيه

 

 فيال الصاوي

-------------- 

 

 ازيك يا هنا -عاصم :

 

 الحمد هلل ازيك انت -هنا :

 

 يعنياهو عايش ايه سايقه التقل ليه هونت عليكي كل ده بتختبريني  -عاصم :

 

 اهو يا ستي انا اللي جيتلك برجلي

 

 اتوترت وبتفرك ف ايديها ومش عارفه تقول ايه هو جاسر فين -هنا :

 

 جاسر فى اوضته بياخد شاور-عاصم :

 

 احمم وطنط ابتسام -هنا :

 

 بتجهز العشا -عاصم :

 

 طيب عن اذنك علشان ورايا مذاكره -هنا :

 

 سمحاني و زعالنه منييعني افهم من كده انك لسه مش م -عاصم :

 

 سيبني افكر و بكره هرد عليك -هنا :

 

ماشي يا هنا براحتك انا هاسيبك بس اعرفي انك وحشتيني ووحشتيني اااااوي كمان  -عاصم :

 وربنا يعلم اللي كنت عايشه ف بعدك

 

رقت وحنت لعاصم ولسه هتتكلم افتكرت تنبيه رنا ليها وانها قالتلها لو عاصم كلمك  -هنا :

 ترديش عليه غير لما تقوليلي قالك ايه بالضبطما

 

ربنا يخليك انا هطلع بعد اذنك وطلعت بسرعه اوضيتها وقلبها هيخرج من مكانه وفكرت  -هنا :

 انها تتصل علي رنا وتحكيلها

 

 أشرف

 



 عبير بتتصل بيه ما بيردش عليها و بتبعتله رسايل فيس وواتس وعامله زي اللزقه

 

  .اتهدي يخربيت المراهقه المتأخرة اللي عندك دييا شيخه بقى  -أشرف :

 

 وقفل فونه خالص ونفخ وجاب الالب وفتحوا صورته المفضله

 

 وبيكلمها عملتي فيا ايه ياهنا انا مبحبش البنات بس برائتك وتوترك واخالقك شدوني غصب عني

 

 من يوم ما دخلتي فيه البيت ده وقلبي طبع صورتك جواه ومش عايز يشيلك منه

 

 هنا انا بحبك بجد بس خايف من رد فعلك

 

 وبص ل صورتها ومالمحها انتي جميله اووي ياهنا نفسي بجد اشوفك عن قرب
 يا رب . يا رب حتى اكلمها ان شاله في الحلم وقفل الالب وزعالن وحاول يا نام

 

ى آدم اتصل على مريم وقالها انه عنده شغل ومش عارف هيرجع امتى واول ما يخلص هيرجع عل

 طول

 

 بعد ساعتين من شغله رجع آدم وكانت مريم دخلت الحمام تاخد شاور وسابت هدومها على السرير

 

 آدم دخل البيت ونده على مريم ومحدش رد

 

 دخل االوضه سمع صوت الميه في الحمام لكن ما شافش هدومها اللي على السرير

 

يرت في ايده ومحرج يخبط عليها آدم دخل غير هدومه وكان البس بنطلون بيتي فقط وماسك التيش

 علشان تخرج
 عايز ياخد شاور

 انا هخبط وبعدها البس التيشرت قبل ما تطلع:- 

 

 لسه آدم بيتحرك علشان يخبط عليها ومريم كانت فتحت باب الحمام
و خارجه منه ولفه فوطه فقط و شعرها مبلول ومفرود وبينقط ميه آدم اول ما شافها كدا اتسمر 

 مكانه

 

 مريم ماخدتش بالها النها اتجهت للسرير علشان تجيب الهدوملكن 
 ولسه بتلف شافت آدم قدامها و صرخت

 

 واتخضت وجايه بعدها تجري على الحمام من قدامه آدم ادايق من تصرفها ده

 

 آدم راح وراها وقبل ما تدخل الحمام
 استنى اوقفي هنا -ادم:

 

شدها عليه جامد وهي طبعا خبطت في صدره هي ما سمعتش كالمه ومكمله راح ماسك ايديها و



 كانت في موقف ال تحسد عليه

 

 آدم قلبه بيدق جامد

انتي هتفضلي لحد امتى تعامليني على اني غريب مش معنى اني سايبك برحتك يا مريم :- 

 ومابديقكيش بتصرفاتي تتصرفي كده اول ما شوفتينى على فكره يا مريم انا جوزك

 

 زي و سيبني وابعد عني وعيب كدهال ال انت مش جو-مريم :

 

 آدم اتجرء وحط ايده حولين وسطها وقربها اكتر

 ولو ما بعدتش هتعملي ايه؟:-

 

 مريم مفعول السحر بدأ عليها وبدات تتخدر

 

 هصوت والم عليك الناس -مريم بصوت مبحوح:

 

 ادم بإيدو التانيه بيلمس خدها . صوتي

 

 مريم بتحاول تفلت منه

 ابعد لو سمحت:-

 

 آدم شدها عليه اكتر

 صوتي انا اهو مستني تلمي عليا الناس:-

 

 وهو بيتكلم مد ايده شال خصله من شعرها ورجعها ورا ودنها
 وده كفيل انها يغمى عليها

 

 آدم قلبه بيدق جامد

 مريم تعرفي انك حلوه اووووي:-

ني وعيونك دي وقمر وجميله وشعرك د ه مجن-مريم قلبها هيطلع من مكانه وما بتردش ادم كمل :

 قتالني ورموشك

 

 هو انتي قولتي ايه؟-آدم للحظه سكت وافتكر كلمتها :
 بهمهمه مقولتش -مريم :

 

 قولتى انى مش جوزك-آدم : 

 

 آدم : قولي ورايا انت جوزي

 

  ............ :مريم

 

 هاقولها تاني ولو ما قولتيش ورايا ماتلوميش غير نفسك -آدم :



 وشها جداا وحط ايده على خدها وهي هتموت مكانها قولي انت جوزي و بيقرب من

 قولي:- 

 

 مريم مغمضه عنيها وبتتشاهد جواها ومردتش عليه

 

 آدم شال ايديه من حوالين وسطها ومسك وشها بايديه وقرب من وشها

 

 مش هتقولي اني جوزك:-

 

 مريم لسه مغمضه وقلبها بيدق بسرعه كبيره

 

 هوادم خالص مش قادر يصبر اكتر من كد

 

 لسه ماسك وشها بأيديهه ووطي عليها وبدا يتجرا وباس عينيها وهي مغمضه

 

 مريم خالص حاليا هتفقد الوعي ونزل على خدها وباسه برقه
 كدا مريم خالص ماتت وواحده واحده وصل لمراده وبعد شويه تجاوبت معاه الول مره

 

 شبه من الهمسوبعد فتره بعد عنها وساند جبينه على جبينها وهي تكلمت بصوت ا

 انت جوزي:- 

 

 آدم سمع الكلمه ومش مصدق جه يبعدها ولكن مريم اترمت في حضنه من الخجل ولسه هتتكلم

 

 وتقوله لو سمحت انا عايزه قطع كالمها

 

 هو انا كل ما ابوسك تنامي:- 

 

 ال انا عايزاك تطلع بره علشان البس هدومى ممكن -مريم:

 

 يسيبها كان عايز عالقتهم تبقى رسمي ولكن هو مش حاببادم حضنها جامد بكل حب ومش عايز 

 

 يضغط عليها وهو عايزها كلها على بعضها ولكن بحب مش اجبار

 

 موافق بس هاعمل معاكي ديل-ادم:

 

 مريم بهمهمه النها حاسه انها خالص هتنام في حضنه

 

 هتنامي جمبي في السرير كفايه بقى الكنبه اشتكت منك -ادم:
 بالموافقهمريم هزت راسها 

 

 آدم فرح جدا



 يا مسهل:-

 

 انا هدخل اخد شاور وانتي البسي اوكي

 

 مريم واقفه قدامه ومنزله راسها في االرض من الكسوف وهزت راسها بالموافقه

 

 ادم خطى خطوه ورجع لها تاني وباس على جبينها ورجع
 مريم كانت مغمضه وبعدها فتحت عينيها بابتسامه وتنهيده

 

وخرجت تجهز االكل وهو خرج من الحمام ولبس الطقم اللي مريم بتحبه وخرج وهي مريم لبست 

 ابتسمت بخجل وقالت االكل جاهز

 

 آدم ومريم بيتعشوا
 آدم انا عايزه منك طلب-مريم :

 

 طلب واحد بس اؤمري -آدم :

 

تش انت عارف ان ابيه مصطفى رجع من كام يوم وانا لحد دلوقتي ماسلم-مريم اتكسفت من ذوقه :

 عليه وهيعملوا حفله بعد بكره وانا عايزه اروح ممكن

 

 طبعا ممكن واشرف كلمني النهارده وعزمني وكمان االستاذ مصطفى -آدم :

 

 بفرحه بجد يعني انت هتيجي -مريم :

 

 بنظرة حب اي حاجه هتبسطك هاعملها -آدم :

 

 احمم بس في حاجه صغيره -مريم :

 

 خير عايزه فلوس -آدم :

 

 ال انا عايزه اروح عندهم من بكره يعني ابله شيرين وحشاني وكمان محمد من زمان ما ال -مريم :

 شفتوش وعايزه اقضي معاهم يوم ممكن

 

 سكت وزعل النه اتعود عليها ومش متخيل يوم من غيرها ولكن كفايه ابتسامتها -آدم :

 

 ماشي روحي:-

 بكره بس ماتتعوديش انك تباتي تاني بره البيت

 

 وافقهم -مريم :

 

 انتي مبسوطه؟ -آدم :



 جدا واشرف ومحمد هيجيو ياخدوني بكره-مريم :

 

 ال انا هاوصلك بنفسي -آدم :

 

 لحد البيت خلصو اكل ومريم بتشيل االكل

 

آدم شال معاها وبعد فتره دخلو االوضه علشان ينامو مريم صلت ركعتين قبل النوم و البسه 

 االسدال

 

 وقعدت على الكنبه وبتجهز النوم

 

 تحبي تنامي في انهي اتجاه من السرير؟-وادم راح على السرير وسالها :

 

 مريم برقت عينيها

 

 وافتكرت انها وافقت ولكنها كانت مسلوبة االراده تماما
 مريم خايفه ترفض يتخانقوا وهي حبت اسلوبه وحنيته

 

 يرما تخليني هنا النهارده وبعد مانرجع من الحفله ابقا انام على السر-مريم :

 

 تحبي تنامي في انهي ناحيه وتعالى يال -آدم :

 

 في االتجاه ده-مريم وقفت وقالت :

 

 كانت البسه االسدال وقامت ورايحه تنام جمبه ادم لسه بيشيل الغطا وهي طالعه على السرير

 

 !بتعملي ايه؟ -آدم :

 هنام -مريم :
 البسه شراب وال ال-ادم بصلها بصدمه :

 

 نعمم -مريم :

 

 بطمن عليكي البسه شراب لزوم الطقم يعني -آدم :

 

 انا هنام كده -مريم :

 

 آدم راح ناحيتها وهي واقفه من غير مقدمات فك الطرحه وقال

 اقلعى االسدال يا مريم هللا يهديكي ما تتعبنيش معاكي:- 

 

 بس..... بس -مريم :

 



ما بتفكري دلوقتي  مريم انتي كنتي في حضني من شويه ومن غير حاجه يعني لو كنت زي:- آدم 

 كنت استغليت الموقف ده وكفايه بقى تجرحيني بتصرفاتك دي

 

 مريم سكتت وقلعت االسدال وكانت البسه بيجامه نوم
 و نامت وحطه مخده فيصل ما بينهم

 

 وادم نايم على ضهره هي عماله تتحرك ومتوتره

 

 وادم مش عارف ينام منها كل شويه تشد الغطا

 

 وفهوتعدل في هدومها ومكس

 

 آدم بيكسر توترها

 

 مريم هو انتي ليه كنتي بترفضي تنامي على السرير وانا انام على الكنبه ؟:-

 

 مريم علشان كنت بخاف لما اروح في النوم تيجي انت وتنام جمبي

 

 ماشي يامريم-ادم اممم جاتله فكره :

 

 تصبحي على خير ولو سمحتي لو لقيتيني بحلم وال حاجه ماتقوميش من جمبي

 

 انت بتحلم؟ -مريم:

 

 مش كتير انا بس احط راسي على المخده انام على طول تصبحي على خير -آدم :

 

 آدم عطاها ضهره وفي نفسه

 حاطالي مخده بيني وبينك ان ما خليتك مكان المخده ما بقاش اسمي آدم:- 

 

 الواد طارق ده برده الزم الواحد يتعلم منه شويه حاجات
 بعدها ما فيش ربع ساعه

 

 مريم بتقول اذكار النوم وآدم اوهمها انه نام خالص ومريم نامت بعد ما اطمنت انه نام

 

 آدم قام وجاب كوبايه الميه اللي جمبه وحط نقط على وشه ورقبته كأنه عرقان

 

 و نام على ضهره وبعدها عمل حركات ويقول

 

 ول ال ال سيبوني انا ال انا الال سيبوني ال ال انا ال انا ال ادم مش اوووي في التمثيل بس اهو بيحا

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم -مريم قامت:



 

 هو بيحلم وال ايه . انا ال انا ال

 

 آدم ادم فوق بسم هللا شالت المخده وقربت منه -مريم :
 وهو بيتحرك في السرير وهي قربت منه جامد

 و بتقرا قران بصوت مسموع
 بس يا آدم انا جمبك اهو-مريم :

 نى انا ال وقرب منها خليكي جمبي ما تسبنيشسيبو -ادم :
 وراح فرد دراعه واخدها في حضنه غصب عنها

 

 اقراي قرآن وخليكي جمبي -ادم:
 حاضر نام انت طيب-مريم مكسوفه :

 

 مريم بتقرا قرآن وهو مكلبش فيها لحد ما النوم غلبها

 

 وهي اللي نامت

 

 حضن بعضآدم رفع شعرها واخدها في حضنه وابتسم بحب ونامو ف 

 

  Mariem Nasarبقلم

 

 في الجامعه

------------------ 

 

 ازاي يعني يا رنا مش فاهمه -هنا :

 

 ايه يا بنتي اللي ازاي احنا عاملين حفله بكره وعيزاكى تحضري انتي واخوكي جاسر -رنا :

 

 طب وجاسر يجي ازاي وهقوله ايه -هنا :
 تعالى معايه ياجاسر عند صحبتى

 

اخوكى والزم يكون معاكى قوليلو إن مصطفى عزيز رجل اعمال ويتعرفوا على  ايوه هو -رنا :

 بعض

 

 يعني . بس اهم حاجه متعرفيش عاصم فاهمه

 

 طيب يارنا ماشي و ربنا يسترها -هنا :

 

 يعني هتيجي انتي وجاسر بكره لوحدكم -رنا :

 

 طبعا مش هتكلم والهقول حاجه لعاصم -هنا :



 

 لكام بتاعتك وتصوري الحفله كلهاوأهم حاجه تجيبى ا -رنا :

 

 اتفقنا تشربي حاجه انا عطشانه -هنا :

 

 قومي هاتيلنا اتنين حاجه ساقعه -رنا :
 هنا قامت

 

 ورنا طلعت تليفونها واتصلت طارق الو

 

 ايوه يا طارق -رنا :

 

 ايوه يا جميل عملتى ايه -طارق :

 

 تمام كله تمام -رنا :

 

 يعني هتقوله يجي -طارق :

 

انا قولتلها اللي انت طلبته مني بس ليه انت مش عايز تعرف عاصم وفي نفس الوقت متأكد -:رنا 

 انه هايجي

 

 مش عارف بس آدم اللي عايز كده -طارق :
 

 

  Mariem Nasarبقلم

 

 بسم هللا نبدأ

 

 الصبح طلع وآدم فتح عينيه وكان شعر مريم مفرود

 

 علي كتفه و راسها على صدره وهو مش عايز يتحرك

 

 علشان ماتصحاش وعايزها تفضل في حضنه اكتر

 

 وقت ممكن مسك ايد مريم وشبكها في ايده وباسها

 

 ورجعها تاني ومريم بدات تفوق وفتحت عينيها

 

 وآدم غمض عينيه بسرعه علشان مريم ما تتكسفش منه

 

 قربمريم رفعت راسها وبصت على آدم وحمدت ربنا انه لسه نايم وكانت بتتأمل تفاصيل وشه عن 



 

مريم نفسها تعمل حاجه بس خايفه ال يصحى ولكن قلبها أمرها بده مريم حطت ايديها على خده 

 ونزلتها

 

 برقه على دقنه و مكتفتش بكده
 مريم في اللحظه دي عقلها مغيب تماما ونزلت على خده وباسته بوسه خفيفه

 بصوت مهموس
 .تعرف ان شكلك وسيم جدا ودقنك الخفيفه دي بحبها قوي:- 

 واتنهدت وباست دقنه
 وبدات تقوم بالراحه علشان ما يحسش بيها وانها كانت في حضنه

 

وقامت ودخلت الحمام وآدم فتح عينيه وقلبه كان بيرقص من الفرحه وحط ايده مكان لمستها 

 وبوستها

 

مريم خرجت من الحمام ورايحه تحضر الفطار وقبل ما تتحرك آدم قرب منها وباس جبينها وهي 

جدا وقالها تجهز علشان هيوصلها بالعربيه عند اختها وفعال جهزت الفطار وفطرو وكانت  حبت كدا

 هي كمان جاهزه وخلصت كل حاجه وخالص نزلوا من البيت ووصلوا تحت العماره

 

 .يا اهال يا اهال اخيرا يا آدم يابنى خليت الشمس تطلع -لطفي :
 كان يقصد بخروج مريم العروسه من البيت

 

 ح الخير يا عم لطفيصبا -آدم:

 

 صباح الفل-لطفي :

 

 مريم عم لطفي اللي شهد على جوازنا -آدم :

 

 صباح الخير يا عم لطفي-مريم :

 

 وطبعا انتو عارفين البنت لما بتنطق اسم لطفي بيكون عامل ازاي

 

 ايوه زي ما ناطقتيه دلوقتي

 

 المهم آدم شاط من طريقة نطقها لالسم

 

 على عيونك يا بنتيصباح الورد والفل -لطفي :

 

 والف مبروك العماره كلها نورت من ساعه ما دخلتيها

 

 شكرا ده من ذوقك يا عم لوتفي -مريم :

 

 آدم في سره لوتفي



 

 طيب يا عم لطفي عايز حاجه:-

 

 ال يابني ربنا ينور طريقك -لطفي :

 

 انا تشرفت جدا بحضرتك ياعم لوتفي-مريم :

 

 الشرف ليا يا بنتي -لطفي :

 

 خالص هيفقد السيطرهآدم 
 مش يال بقى وال ايه:- 

 

 واخدها من ايديها قبل ما تتكلم وفتحلها باب

 

 العربيه بعصبيه وركبت وهي مش عارفه قلب ليه مره واحده كده

 

 رزع باب العربيه وركب وهو كمان وساق -آدم :

 

 بسرعه وكان متغاظ جدا بعد شويه وهما في الطريق

 

 بسرعه كده على طولهو انت متعود تسوق -مريم :

 

 آدم ركن العربيه على جمب ووقف وبصلها وساكت

 

 !في حاجه بتبصلي كده ليه؟ -مريم :

 

 قولي لطفي كده-آدم :

 

 !!!!!نعمم -مريم :

 

 قوووولي لطفي-آدم :

 

 !ليه يعني انا مش فاهمه حاجه؟ -مريم :

 

 صك على اسنانه قولي يا مريم زي ما بقولك وخالص قولي لطفي-آدم :

 

 لوتفي -مريم :

 

 خبط ايده على دريكسيون العربيه -آدم :

 

 !!!خير في ايه انا مش قادره افهم مالك متعصب كده ليه -مريم :



 

 مريم اسمه لطفي مش لوووتفي و بيقلدها -آدم :

 

 الراجل اسمه لطفي وبعد كده تخشني صوتك فاهمه ويكون احسن لو منطقتيش اسمه مره تانيه

 

  .يران عليها وهي حبت ده جدا وفي نفسها فرصه وجاتلى ادايقهفهمت انه غ -مريم :

 

 كده تمام حاضر اهو هخشن صوتى لوووتفي .. لوووتفي حلو كده:-

 

داس بنزين وطار وهي خافت ومسكت دراعه وهو قلبه بيدق وحط ايده على يديها وربت  :آدم 

 على ايديها وساق بهدوء وقالها انا اسف انا بس متنرفز شويه
ايديها وهو ساق وهي بصت من الشباك ومبسوطه ووصلها البيت عند اختها وسلم عليهم  شالت

 وراح على شغله متغاظ ومتضايق ان مريم مش هتكون في حضنه انهردا

 

 رنا وهنا خارجين من المحاضره و بيتمشوا في الجامعه
 ايه ده يا رنا مش ده الرائد طارق اللي جاي علينا ده؟ -هنا :

 

 ه فين اه هو فعالبفرح -رنا :

 

 انا خايفه ليكون الرائد آدم اللي باعته علشاني -هنا :

 

 ال ما تخافيش -رنا :

 

 ماشي يالهوي ده بيقرب علينا-هنا :

 

 صباح الخير يا بنات -طارق:

 

 صباح الخير -هنا ورنا :

 

 ازيك يا طارق -رنا بحب:

 

 دايقته بالفستان طارق عينيه بتطلع قلوب وبعدها افتكر انه زعالن منها علشان

 

 احمم كويس -طارق :

 

 ازيك يا استاذ طارق -هنا :

 

 الحمد هلل يا قمر انتي عامله اااااه -طارق :
 لسه بيتكلم ورنا داست على رجله ااااه

 

 يا خبر سوري سوري غصب عني وبصتله بشزر -رنا :
 كنت هاكسرلك رجلك:-



 

 وطارق فهم انها بتهدده

 

 ري وال حاجه انا كويساحمم ال ال وال سو -طارق :

 

 حضرتك كويس اجيبلك كرسي-هنا :

 

 طارق بص ل رنا وخاف يرد ولكن مجبر
 ال شكرا انا جاي كنت عاوز االنسه رنا في حاجه مهمه:- 

 

 هنا ارتاحت انه مش جاي علشانها وفرحت
 طيب انا هاسيبكو مع بعض وبصت ل رنا وقالتلها خلي الكام دي معاكى هاروح الحمام ولما:- 

 تخلصي اتصلي عليا

 

 ماشي يا قلبي-رنا :
 عن اذنكم -هنا :

 

 طارق وهنا ماشيه بص عليها وقال ل رنا
 رقيقه قوي هنا دي:- 

 

 وهللا فعال رقيقه وجميله وممكن تروح وراها -رنا :

 

انتي ليكي عين تتكلمي بعد اللي انتي قولتيه امبارح واتمشو شويه في الجامعه واتكلموا :- طارق 

 حوالي نص ساعه واتصالحوا وضحكوا مع بعض مع بعض

 

 طارق تعرفي انك وحشتيني:-

 

وبعدين يا طارق احنا اعترفنا لبعض بمشاعرنا وقولتلك انت هتقولي بحبك ووحشتيني مش  -رنا :

 هتالقي مني رد

 

 وانا مش عايز منك رد انا عايزك بس تعرفي انك جوه قلبي وبموت فيكي -طارق :

 

 رنا وشها أحمر
 ب اسكت بقىطي:-

 

 طارق مش عايز يحرجها اكتر من كده

 

 طيب انا هاقوم اروح على الشغل:- 

 

 وقام ورنا قامت ولكن كانت حاطه الكام على رجليها ووقع منها على االرض يا نهار اسود

 

 طارق اهدى يا رنا ما فيش حاجه:-



 

 اهدي ازاي هنا لو شافت الكام مكسور كده هتزعل -رنا:

 

ما تكسرش ده شرخ بسيط بصي انا معايا امير في العربيه تعالى هلزق الحته دي  يا ستي:- طارق 

 وهتبقى تمام وراحو عند العربيه وفتح الباب وجاب االمير ومش عايز يتفتح

 

 ايه مابتفتحش ليه -رنا :

 

 شكل الغطا متبهدل امير والزق فيه عايز موس او قطر افتحه-طارق :

 

 وانيانا معايه قطر حمايه ث -رنا :

 

 وطلعته من الشنطه
 امسك الكام دي وهات االمير:- 

 ورنا بتقطع في الغطا

 

 طارق هاتي انا هاعمله بسرعه:-

 

ال ال استني بس انا قربت اخلص اهو ورنا بتقطع بالقطر جامد ايديها فلتت غصب عنها و :- رنا

 ااااااهالغطا طار واالمير جه على وش طارق قريب عينيه وقفل رموش عينه الشمال . 

 

 شركه الصاوي
------------------ 

  Mariem Nasarبقلم

 

 صباح الخير يا جاسر-عاصم :

 

 صباح الخير تعالي يا عاصم وباركلي -جاسر :

 

مبروك بس على ايه جاسر انا كنت داخل في مناقصه ورسيت عليا النهارده انا مبسوط  -عاصم :

 اني هاكبر الشركه واكمل حلم بابا هللا يرحمه

 

 بغل متداري الف الف مبروك يابن عمي -اصم :ع
 تستاهل كل خير وراح حضنه

 وبعدها ضحكه شريره كل ده هيبقي ملكي يابن عمي

 

ما تزعلش يا عاصم ماكنش في وقت انى اشرحلك انا قولت اخد بنصيحتك واحاول اقف ع  -جاسر :

 رجليه واعتمد على نفسي

 

 اعمال قد الدنياازعل ليه وهو انا اكره اشوفك رجل  -عاصم :

 

 حبيبي يا عاصم انا عايز اخلص اي اجتماعات عندي النهارده علشان امشي بدري -جاسر :



 

 ليه خير -عاصم :

 

 اصل معزوم على حفله بكره انا وهنا وعايز اشتري بدله -جاسر:

 

 حفله ايه ممكن اعرف-عاصم :

 

 في القسم
------------- 

 

 حد بينادي
 يا امييينيا امييين امين انت زفت 

 

 ايه يا جدع انت بتنادي عليا وبتقولي زفت ما تحترم نفسك ميييييين حضره الرائد طارق -امين :

 

 انا احترم نفسي يا حيوان انت -طارق :

 

بخوف اسف وهللا يا باشا انت حاطط ايدك على وشك و انا ما خدتش بالي انا اسف حقك -امين :

 عليا

 

 الرائد آدم جوه-طارق :

 

 يوه يا باشا جوه في مكتبها-امين :

 

 حاطط ايده الشمال على خده وعينه الشمال و مغمض عينيه -طارق :
 طيب امسك ايدي ووصلنى عند مكتبه:-

 

حاضر اتفضل معايا بس عدم ال مؤاخده كده يعني في السؤال انت مغمض عينيك االتنين ليه :-امين 

 اجهعايز تروح الدم بيه وانت مغمض هو عاملك مفاجاه وال ح

 

 بغيظ اه جايبلي دبدوب امشي وانت ساكت-طارق :

 

  .آدم قاعد مخنوق في مكتبه و بيكلم نفسه لووتفي لوووتفي ما تقول لطفي

 

 وهنا الباب خبط

 

 ادخل -آدم :
 تمام يا فندم-امين :

 

 ودخل وماسك طارق وقعدو على الكنبه وآدم قام بسرعه وامين خرج وقفل الباب عليهم

 

 يه مالك يا طارق اللي عامل فيك كدهايه في ا -ادم:



 

 اااااه انا اتعميت يا آدم خالص مش هاشوف تاني -طارق :

 

 اهدي بس وقولي في ايه -آدم :

 

 حكاله على اللي حصل اااااه عينى بتحرقنى-طارق :

 

 منك هلل يا رنا من يوم ما تعرفت عليكي وحبيتك

 

 وانا صحتي في النازل خالص ما بقتش نافع

 

 دم امشيلي في اجراءات المعاش المبكرقوم يا ا

 

 كان مخنوق بس لما سمع طارق ضحك انت ياض مرزق كده ليه ونادي -آدم :
 نده ع آمين

 

 تمام يا فندم -امين:

 

 هات كوبايه ميه سخنه و كيس قطن -ادم :
 تمام يا فندم -امين:

 سالمتك يا طارق باشا

 

 امشي من وشي -طارق:

 

 ميه سخنه دلوقتي و هتتحسن بس تعالى نام على الكنبهانا هاعملك كمادات  -آدم :

 

 طارق نام على الكنبه وآدم قاعد على ركبه قصاد منه عند راسه وامين جاب الطلبات وخرج

 

 طارق بالراحه يا ادم هللا يخليك

 

 اجمد ياض وريني بس عينك كده رموشك كلها هتتشال هههههه -آدم :

 

 هللا يطمنك-طارق :

 

ه طارق نايم على الكنبه وآدم قاعد على ركبه ووطي على وشه علشان يشوف اسكت شوي :آدم 

 عينيه وكان وشه قريب اووي من عينيه والمنظر من الضهر مش لطيف
 وفجاه الباب بيتفتح في الوقت ده وكان بيتر علشان ياخد آدم على النادي

 

 نا مصدوموهللا كنت حاسس ان عالقتكو مشبوهه اااه ا-بيتر حط ايده على صدره :

 

 قام وقف ولسه هيتكلم -آدم :



 

 ابوس ايدك يا بيتر استر عليا آدم هو اللي غواني -طارق :

 

 آدم بص لطارق بدهشه

 

 طارق حط القطن على عينيه
 ارجوك يا بيتر:-

 ماتفضحنيش انا ضعفت في لحظة شيطان وآدم غواني
 وطارق بيقفل جاكيت البدله

 

 اسيبك وحقك الزم يرجعما تخافش يا طارق انا مش ه -بيتر :

 

 وبص ألدم اه ياريمبو يا معفن هو الجواز فتح نفسك على كله

 

 وانت ايه القطن اللي على عينيك ده

 

 آدم كان بيعذبني واقوله حرام عليك يا آدم -طارق :

 

ارحم ضعفي و اخر حاجه حط االمير في عيني واهو جايب ميه مغليه شوفت وعايز يحطها على 

 كده ونزل راسه في االرض عيني شوفت جبروت

 

 لسه هيتكلم -بيتر :

 

 باااااااس جرى ايه يال انت وهو هتشقطونى لبعض -آدم :

 

 بيتر غمز لطارق وضحك وطارق ضحك وآدم شافهم

 

 راح ماسك طارق من ياقه قميصه وبيتر من ياقة قميصه
 اطلعوا بره:- 

 وماشي بيهم لعند الباب

 

 طارق افتح الباب ده -ادم:

 

 بغالسه مش شايف -طارق :

 

 بيتر افتح الباب ده -آدم لبيتر :

 

 بيتر ببرود مد نص دراعه
 مش طايل:- 

 

 انت يازفت ياامين افتح الباب ده -آدم :

 



وكان آدم ماسكهم من ياقة القمصان بتاعتهم و واقف ورا الباب مباشره امين بيفتح الباب آدم 

 اتخبط في جبهته من الباب

 

 على منظر آدم طارق وبيتر ضحكوا جامد

 

 وأمين كان هيتشل في مكانه
 ياسنه سوخه انا وهللا اسف وهللا ماعرفش انك ورا الباب سامحني يا باشا وهللا ما قصدي:- 

 

 طارق روح انت يا امين والتالته بصو لبعض وقعدوا يضحكوا:-

 

حاجه عن وبعد فتره عالجو عين طارق و خارجين رايحين النادي وآدم طلب من طارق يساعده في 

 طريق رنا

 

 فيال مصطفى عزيز
---------------------- 

 

 يعني انتي مبسوطه يا مريم -شيرين:

 

 الحمد هلل يا ابله آدم انسان كويس -مريم :

 

 ربنا يسعدك يا رب المهم تعالى نطلع اوضتنا وهاكلمك في شويه نصايح كده -شيرين :

 

 نصايح ايه يا ابله -مريم:

 

واجبات الزوجه تجاه زوجها و واجبات الزوج تجاه زوجته يال تعالى  هاقولك على -شيرين :

 وطلعوا االتنين

 

وهما طالعين قابلت محمد نازل على السلم اللي اول ما شاف مريم اترمي في حضنها من غير ما 

 يتكلم

 

 اهو بقى على الحاله دي من ساعه ما اتجوزتي -شيرين :

 

 شته ف ودنه وهو في حضنهامريم تفهمت قلق محمد وخوفو عليها ووشو
 على فكره انا مبسوطه جدا و سعيده وكمان ادم طلع شخص مختلف جدا-مريم :

 

 محمد اتنهد وافتكر انى مريم كالعاده بتضحي
 علشان اللي حواليها يبقوا مبسوطين

 

 انت جيتي امتى انا واشرف كنا هنجي نجيبك بالعربيه -محمد:

 

 لعصر خالص هياذنيووووه انا هنا من الصبح وا -مريم:

 



 محمد روح دروسك علشان مريم ترتاح -شيرين :
 شويه

 حاضر ولما ارجع عايز اتكلم معاكي-محمد :

 

 وانا هستناك وباست محمد وخرج على الدروس -مريم:
 شيرين ومريم طلعو فوق في اوضه شيرين يتكلموا

 

 الليل جه وكل واحد في بيته رنا اطمنت على طارق وصالحته
 نفس الوقت زعالنه النها كسرت الكام بتاع هنا وحكت الخوها اشرف ع الل حصلوكانت ف 

 

 وادم اتصل على مريم اكتر من مره يطمن عليها

 

 ومحمد اتكلم مع مريم والكل كان فرحان ان مريم موجوده معاهم

 

 وعاصم بيخطط هيعمل ايه والزم يكبر و الزم يعمل كل حاجه بسرعه

 

 يمكن دي فرصه مناسبهواشرف سرحان في هنا وقال 

 

 وملك وابوها بيدوروا على اخوها

 

 شقة آدم

 

------------ 

 

 آدم دخل البيت واخد شاور وقاعد على السرير بيفكر في مريم ومش طايق بعدها عنه

 

 وقام خرج من االوضه مخنوق وقعد في البلكونه على االرض
 الواتسمكان ما كانت قاعده جمبه وفتح الفون و بعتلها رساله على 

 

 نمتي؟:-

 

كانت قافله الواتس و ساب الفون جمبه وسرحان في اللقطات الحلوه اللي بينه وبين مريم وسمع 

 صوت الرساله المنتظره

 

 ال لسه:-

 

 بتعملي ايه-آدم :

 

 قاعده في اوضتي -مريم :

 

 مش قاعده معاهم ليه -آدم:

 



 وا لحفلة بكره وانت بتعمل ايهكل واحد في اوضته علشان يناموا بدري علشان يستعد -مريم :

 

 آدم صورلها نفسه وهو قاعد في البلكون

 

 طب يال قوم ادخل جوه علشان الجو برد -مريم ابتسمت :

 

 خايفه عليا-ادم :
  ....... :مريم

 

 بصراحه مش عارف انام حتى وانتي مش في البيت بافكر اروح انام في القسم-آدم :

 

 ت توضا وصلي كده وحاول تنامال ال ما تروحش القسم ان -مريم :

 

 صليت ومش عارف انام يا مريم وانتي مش جمبي -آدم :

 

 وسكتو بعدها

 

 باقولك ايه -آدم :

 

 مريم : نعم

 

 عايز اشوفك -آدم :

 

 ال ما ينفعش تيجي دلوقتي -مريم :

 

 اشوفك على الكام يامريم و اتصل عليها مكالمه فيديو وهي فتحت عليه -آدم :

 

جدا وكانت البسه بيجامه حمرا مع بياض بشرتها ولون عينيها زادت من جمالها وكانت محرجه 

 وآدم حس براحه اول ما شافها وشاور لها بايده

 

 وهي شاورت بكسوف واتكلموا يهزروا و كان
 بيحاول يضحكها وحس ان مريم بقت بترتاح في الكالم معاه ومره واحده طقت في دماغه فكره

 

 مريم -آدم :
 منع -مريم :

 

 انا هاقفل دلوقت وشايف نظره زعل في عيون مريم وتأمل اللي جاي هيكون احلى -آدم:

 

 ماشي تصبح على خير وقفلت على طول-مريم :

 

 وهو اتاكد انها زعلت النها عايزاه معاها اكتر من كده



 

ا بعد ساعه آدم وقف قدام فيال عزيز ودخل ووقف في الجنينه وقال انا اعرف اطلع فوق من غير م

 حد يفتح لكن هي في انهي اوضه انا كنت عايزه اعملها مفاجاه

 

 اتصل على مريم-آدم :
 مريم بفرحه اول ما شافت رقمه

 

 الو-مريم :
 انزلي افتحي الباب-آدم :

 

 ايه باب ايه انت فين -مريم برقت:

 

 هتفتحي وال ارن جرس الباب -آدم :

 

 مصطفى اليكون صاحي ال ال ثواني هلبس نقابي وانزل علشان ابيه -مريم:

 

 طيب لما تخلصي اكون ركنت العربيه بعيد وفعال ركن عربينه بعيد -آدم :

 

 ومريم نزلت فتحت الباب ودخل جوه
 يال نطلع على اوضتك-آدم :

 

 ايه ليه -مريم :
 انت بتحبي ليه اني اكرر الكالم-ادم :

 

 قولت يال نطلع اوضتك وكان معاه شنطه

 

ودخل االوضه وهو قفل الباب بالمفتاح وحط الشنطه اللي جابها على  مريم طلعت وهو طلع وراها

 التسريحه ومقلهاش عليها

 

 وهي قلعت االسدال والنقاب ولفت لقيته سرحان فيها
 آدم بيقرب عليها

تعرفي ان البيت زعالن علشان انتي مش فيه وتعرفي ان صاحب البيت مخنوق علشان انتي :- 

 مش جنبه

 

 بصعوبه وهو بيقربمريم بتبلع ريقها 

 

 مريم -آدم :
 نعم -مريم :

 

 انا مش هخليكي تنامي بره البيت تاني لوحدك -آدم:

 

مريم مش فاهمه ومش عارفه تتكلم وبتفكر هي ليه في قربه كده بتنسي الدنيا وكل حاجه حواليها 



 بتختفي وما بتشوفش غير آدم وبس

 

 متوترهآدم مد ايده ومسك ايديها ووطي عليها وباسها ومريم 

 

 ممكن اطلب طلب ويا ريت ما ترفضيهوش-آدم وهو ماسك أيدها :

 

 اتفضل -مريم :

 

 عايز ....عايز احضنك النك وحشاني اووي -آدم :

 

 مريم قلبها رقص من الفرحه الن ده كمان طلبها وكان نفسها تترمي في حضنه اول ما شافته

 

 غمضت عينيها وهزت راسها بالموافقه

 

اخيرا شدها من دراعها ودخلها في حضنه واستكانت فيه ومريم بتسمع ضربات وهو بيقرب منها و

 قلبه وآدم حسب بضربات قلبها بعد فتره

 

 مريم -آدم:
 اممم -مريم :

 

انتي نمتي هزت راسها بال وخرجها من حضنه من غير مقدمات ماسك وشها بايديه وقرب  -ادم :

 من شفايفها وباسها

 

 كن بعد كده تجاوبت معاه وكانت العالقه هتطور الكتر من كدهوهي كانت رافضه في االول ول

 

لكن ادم اكتفى بده هو عايز حضنها وقالها انا عايز حضنك لكن لما نروح بيتنا عايزك كلك على 

 بعضك

 

مريم اتكسفت ودفنت وشها في حضنه واخدها في حضنه وناموا في حضن بعض من غير خوف 

 وال توتر وال قلق وال حيل من آدم

 

 ومريم كانت مشتاقه جدا لحضنه واكتشفت واخيرا ان امانها في حضن آدم

 

آدم صحي قبل ميعاده علشان يمشي قبل ما حد في البيت يشوفه وجاب الشنطه وسابها جمبها على 

 السرير وقرب ع مريم وباس جبهتها

 

 سنانهآدم خرج وماشي بالعربيه لكن محمد لمحه وهو خارج من باب الفيال ومحمد صك على أ

 

بعد فتره مريم صحيت ومالقتش آدم جمبها وقالت هو انا كنت بحلم بس ال ال انا متاكده انه كان في 

 حضني هو تالقيه راح الشغل

 

وقامت وشافت الشنطه وفضولها خالها تفتحها وطلعت منها علبه وعليها شريط من الستان وورقه 



ناقه من اللون الكشمير الهادى و حجاب ملزوقه عليها فتحت العلبه وشافت فستان في منتهى اال

 ونقاب و علبه قطيفه وفتحتها وكان فيها سلسله رقيقه جدا

 

مريم فرحت جدا و قرت الورقه واكتشفت انها من آدم وده فرحها اكتر وكاتب في الورقه عايز 

ما  اشوف الفستان ده عليكي النهارده في الحفله وياريت ما تلبسيش الحجاب وال النقاب غير بعد

 انا اجيلك والبسك السلسله بنفسي استنيني

 

  adamامضاء

 

مريم حست انها فراشه طايره ونزلت فرحانه جدا و كانت بتشتغل بكل نشاطها و آدم اتصل يطمن 

 مبسوطين ٢عليها وشكرته على الهديه الجميله دي وقالتله انا هستناك وقفلو ال
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 عند ملك
------------ 

 

 بجد يا بابا انت بتتكلم بجد:-

 

 ايوه يا ملك بكره هتقبلي اخوكي-خالد :

 

سنين دول بقى عامل  ١٠من فرحتهاطب وليه مش النهارده انا نفسي اشوف شكله بعد ال  -ملك :

 ازاي

 

خالص يا ملك الدنيا بقت ليل بكره على الضهر كده ان شاء هللا هتروحيله وأبوها من جواه  -خالد :

 النتيجهخايف من 

 

 شكرا يا احلى بابا في الدنيا ده احلى خبر سمعته في حياتي-ملك حضنت ابوها :

 

وملك طلعت جري على اوضتها وفتحت علبه قديمه وقالت دي اللي هتخليك ترجعلى واول 

 ماتشوفها هتسامحني

 

 فيال الصاوي
------------- 

 

 عاصم كان فى الفيال بيلبس عند جاسر علشان الحفله

 

 نه رن وكان رقم مجهولتليفو

 

 الو-عاصم :

 

 سالم عليكم عاصم الصاوي -مجهول:



 

 ايوه مين بيتكلم -عاصم :

 

 انا واحد ما تعرفوش -مجهول :

 

 وكنت عايز اقولك ان دليل قتل عمك حسين الصاوي معايا

 

  .........عاصم وقف وبرق وقبض على ايديه
 يتبع

 

 

 اللي معاك قبض على ايديه انت مين ودليل ايه -عاصم :

 

دليل الحادثه اللي حصلت في المعمل القديم وفي عز النهار وانت بتقتل عمك بدم بارد :- مجهول 

 بعد ما كان بيترجاك تسيب بنته في حالها ها عرفت دليل ايه اللي معايا

 

 لسه هيرد -عاصم :

 

 جاسر خبط ودخل
 مستنياني تحت ايه يا عاصم انت لسه ما خلصتش يال هنتاخر على الحفله وهنا:- 

 

 ايوه ايوه خالص انزلها انت وانا هانزل وراكو مش هتاخر -عاصم:

 

 بتتكلم مع مين؟ -جاسر :

 

 ال ده واحد معرفه عايز منى خدمه كده هاقفل معاه وهاحصلك-عاصم :

 

 طول عمرك بتحب تساعد الناس يا عاصم ربنا يبارك فيك -جاسر :

 

 وسابوا ونزل وعاصم بيكمل مكالمه

 

صدقتك انا كده اي حد يقول كلمتين خالص وبعدين انت وال هتقدر تعمل حاجه الن  -:عاصم 

 ساعتها هتحصل عمي سالم وما اشوفش رقمك تانى

 

 عاصم قفل في وشه وأقسم ليقتله

 

 وكمل لبس ونزل

 

 هنا استغربت وجود عاصم واستغربت اصال ازاي جاي على الحفله

 

 هو حد عزمك يا عاصم -هنا :



 

 يه يا هنا لو وجودي هيضايقك خالص اتفضلوا انتو وانا هارجع على شقتيا -عاصم :

 

 ال ابدا -هنا:

 

 كالم ايه ده يا عاصم هنا ما تقصدش وانا نسيت اقولها ان انا اللي قولتلك على الحفله -جاسر :
 وقلت تيجي معايا نغير جو شويه

 

 واهو بالمره نتعرف على رجال االعمال اللي هناك--عاصم :

 

 سوري يا عاصم مش قصدي -:هنا
 هنا كانت مخنوقه النها حست ان عاصم كان بيتسلي بيها

 

 مالك يا هنا شكلك زعالنه ليه -جاسر:

 

 ابدا الكام بتاعي حصل فيه كسر بسيط وما لحقتش اشتري واحده تانيه وهتعذبني النهارده -هنا :

 

 جمل هنا في الدنيا نضحك بقىبس ده اللي مزعلك بكره الصبح يكون عندك احلى كام ال -جاسر :

 

 ربنا ما يحرمني منك -هنا ابتسمت :
 عاصم بابتسامه خبيثه لكن قلبه مليان نار هتحرق الفيال كلها باللي فيها

 اتفضلوا علشان ما تنتاخرش -عاصم :

 

 فيال مصطفى عزيز
-------------------------- 
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 ه زي القمر النهاردهحبيبتي وام اوالدي طالع -مصطفى :
 بطل بكش بقى خالص احنا كبرنا على الكالم ده -شيرين :

 

كبرتي!!انتي بتشيلي العين عنك وال ايه انتي اخت رنا الكبيره ... ودلوقتي عايزك  -مصطفى :

 تغمضي عيونك الحلوين دول

 

 امممم يبقى فيها هديه صح -شيرين :

 

 غمضي يا قلب مصطفى -مصطفى :

 

كان جايب لها سوره في منتهى الشياكه وعجبتها جدا ومصطفى لبسهالها وباس شيرين غمضت و

 ايديها
 بحب ربنا يخليك ليا وال يحرمنى منك يا تاج على الراس -شيرين :

 وال يحرمنى منك يا شريان حياتي يال بقى علشان الضيوف بدات توصل تحت -مصطفى :

 



آدم وهي فرحت جدا و محمد جهز  رنا لبست وجهزت واتصلت ب طارق وقالها انه جاي مع

 واشرف جاهز من بدري وواقف في جنينه الفيال ومنتظر علشان يشوف هناه

 

 وبعض الناس تقريبا وصلت و بدا االحتفال
ومريم قاعده فوق في اوضتها ومخنوقه وهطق النها البسه الفستان وقاعده مستنيه ادم ولسه ما 

 جاش

 

 محمد -شيرين :
 نعم -محمد :

 اطلع شوف مريم مانزلتش ليه الحفله بدئت -شيرين :
 كنت عندها دلوقتي وقالت انها لسه هتلبس وهتنزل -محمد :

 

 طيب كويس انت ما تعرفش ادم جه وال لسه -شيرين :
 هو حد قالك اني مراقب كل الضيوف علشان اعرف ده جه وال ال عن اذنك وسابها ومشي -محمد :

 

 لهوشيرين اجلت كالمها معاه لبعد الحف

 

 الناس مبسوطين ومصطفى ماسك ايد شيرين وقربها منه والكل بيحسدهم على الحب اللي بينهم

 

جاسر وصل ودخل هو وهنا وعاصم وتعرفوا على بعض الموجودين واشرف راح يسلم على جاسر 

 وعاصم من باب الذوق وعينيه مش شايف غير هنا

 

 اجيبه وارجعجاسر انا شكلي نسيت فوني في العربيه هاطلع  -عاصم ؛

 

 ماشي بس ما تتاخرش علشان نسلم على االستاذ مصطفى مع بعض -جاسر :

 

 عاصم طلع بره الفيال وخرج فونه من جيبه النه ماكنش ناسيه هو كان عايز يتصل بحد

 

الو باقولك ايه انا هابعتلك رقم دلوقتي في رساله وعايزك بكره تجيبلي كل المعلومات :- عاصم 

 شغله كل حاجه فاهم وقفل وبعتله الرقم في رساله وبيلفعنه اسمه عنوانه 

 

 ازيك يا عاصم باشا -آدم :

 

 اهال ادم باشا -عاصم :

 

 ايه االخبار فينك مش بنشوفك يعني -آدم :

 

 ال ابدا الشغل مفيش اخبار عن القاتل؟ -عاصم :

 

 وهللا يؤسفني اني اقولك انها ممكن تتقيد ضد مجهول -آدم :

 

 ي علينا و اكتر لكن القاتل في منتهىاحنا عملنا الل



 الذكاء وممكن يفلت منها وبص ل طارق اللي اكد على كالم آدم

 

 عاصم براحه جواه
 ال ال اكيد هيقع في ايديكم:- 

 

 اتمنى هو حضرتك واقف قدام الفيال دي في حاجه -آدم :
 انا معزوم هنا في الحفله وحضرتك -عاصم :

 

 ضل تعالى ندخلاه انا كمان معزوم اتف -آدم :

 

 و دخلوا جوه الفيال وآدم راح وسلم على مصطفى

 

 ومصطفى اعجب جدا بشخصيه آدم

 

وآدم على نار عايز يطلع لمريم واخيرا جت الفرصه وسال شيرين على مريم وقالها ممكن اطلع 

 اشوفها

 

 شيرين طبعا حضرتك هتطلع على السلم ده على يمينك تاني اوضه على طول
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مريم قاعده بتنفخ ومتضايقه من آدم وقالت انا هلبس هو شكله مش جاي ولبست حجابها ولسه 

  .هتلبس النقاب
 اتاخرت عليكي مش كده وكانت جميله جدا -والباب اتفتح آدم:

 

 ال متاخرتش انا لبست خالص -مريم بغيظ مكبوت:

 

 آدم شايف انها متعصبه وقرب منها

 

 غصب عني طارق هو السبب عايز يجي الحفله وعاملني انا حجتهاسف اتاخرت :-

 

 مريم مش فاهمه طارق جاى ليه بس مش مشكلتها

 

 بغيظ عادي ماحصلش حاجه انا خالص هالبس النقاب وهانزل -مريم :

 

 ادم أبتسم على غضبها الطفولي النها بتشد النقاب
يفه انها ملهاش حق الملكيه في بغضب وباين عليها قوي انها عايزه تصرخ في وشه بس هي شا

 ده

 

 حطت النقاب على عينيها و بتربط فيه من الخلف

 

 وكانت مغمضه عنيها وآدم جه من وراها وباس



 

  .ع ايديها بحنان ونزلها وفك النقاب ولفها ليه
 انتي قلبك اسود قوي على فكره:-

 

 !انا قلبي اسود -مريم :

 

 ايوه انتي بتحبي الغوامق -آدم بتريقه:

 

 وعلشان بحب الغوامق يبقى قلبي اسود -مريم :

 

 انتي زعالنه اهو وزعلك نساني اقولك حاجه مهمه قوي -ادم :

 

 حاجه ايه-مريم :

 

اني اقولك انك اجمل ست في الدنيا انا اول مره اشوف حوريه طالعه من البحر وواقفه  -آدم :

 قدامي

 

 مريم اتكسفت جدا منه ووشها بقى احمر جدا

 

 ب منها ومسك ايديها وباسهاقر -آدم :
 حقك عليا سامحيني بقى وما تزعليش الني باين في عينيكى انك زعالنه:-

 

 انا مش زعالنه خالص -مريم :

 

مد ايديه وفك الحجاب وجاب العلبه من على التسريحه وطلع منها السلسله ولبسهالها  -آدم :

 وكانت رقيقه بجد وجميله

 

 ليه وقربها منه وباسها من خدها بوسه حب مريم كانت مبسوطه وادم لف مريم

 

 مريم اتكسفت وراحت تلبس الحجاب والنقاب

 

 وآدم قاعد على طرف السرير مستنيها وهو قاعد لمح علبه على الكمود كبيره نوعا ما

 

 مريم ممكن افتحها ؟؟-ادم رايح عليها وسالها :

 

 ال ال وفتحت الدوالب وخبتهامريم الدم هرب من وشها وجريت عليه وشدت العلبه منه وقالت 

 

 آدم مستغرب
 في ايه انتى شايله فيها مخدرات:- 

 ال ابدا بس دي هديه من ابله شيرين ليا هابقى اقولك عليها بعدين ممكن -مريم :

 

 ممكن جدا -آدم :



 انا جاهزه ننزل -مريم :
 اكيد طبعا -آدم :

 

 اآدم نازل ومريم جمبه ومسك ايديها وحطها في دراعه ونزلو

 

 على السلم والكل باصص عليهم كأن الحفله معموله على شرفهم

 

 مريم محرجه جدا واحاسيس جواها متلخبطه

 

 وكانت جميله جدا والفستان متفصل عليها

 

 هي وآدم واقفين جمب بعض قالتله
 حلو الفستان ياترى عرفت مقاسي ازاي ده كأنه متفصل على مقاسى بالضبط:-

 على رنا استعنت بصديق وشاور -آدم:
 مريم بسعاده جواها النه مهتم بيها

 

 مصطفى شاور الدم علشان يعرفوا على الناس
 مريم هاشوف االستاذ مصطفى مريم هزت راسها بموافقه -ادم:

 

 ازيك يا انسه هنا -اشرف:

 

 كويسه ازيك انت يا اشرف -هنا:
 الحمد هلل يا رب تكون الحفله عجبتك -اشرف:

 

  .جميله قوي-هنا :
 في سره ايه يا اشرف الكالم اللي انت مجهزه راح فيناشرف 

 

 طيب عن اذنك اشوف رنا فين-هنا :

 

 رنا مشغوله مع قرايب بابا باقولك يا هنا -اشرف:

 

 نعم-هنا :
 ممكن بس نطلع نتكلم شويه في الجنينه ومش هعطلك خمس دقايق بس -اشرف:

 

 احم اه طبعا بس خير في حاجه-هنا :

 

 عا وآدم طبعا واقف مراقب من بعيدكل خير طب -اشرف :
 ايوه يا اشرف سمعاك اتفضل -هنا :

 

 ثواني بس وراح على كرسي في الجنينه وجاب من عليه شنطه -أشرف :
 دي هديه بسيطه وياريت لو تقبليها-اشرف:

 



 هديه علشاني انا -هنا :

 

 ايوه اتفضلي -أشرف:

 

 هنا فتحت الهديه وشافت اللي فيها وفرحة جدا
 هللا دي كام الكام دي علشاني انا؟-:هنا 

 

 ايوه علشانك انتي -أشرف عنيه بتطلع قلوب من فرحه هنا:
 هنا بعدها كشرت واختفت القلوب من عيون

 مالك يا هنا -اشرف:
 الهديه دي من رنا صح علشان كسرت الكام بتاعي وهي زعلت وفكرت اني زعالنه صح -هنا :

 

شترتها بنفسي وعارف انك بتحبى التصوير وال انتي بقى معتبراني ال وهللا ابدا انا اللي ا -أشرف :

 غريب وعمل نفسه زعالن

 

 ال ال غريب ازاي بس يعني انا مينفعش اقبل هديه من حد انا اسفه -هنا :

 

 ماشي يا انسه هنا وانا اسف اني فكرت أن هديتى هتبسطك -أشرف :

 

 انت زعلت؟؟ -هنا :

 

لى رجلي بالساعات علشان اشتريلك حاجه تسعدك وفي االخر طبعا زعلت لما امشي ع -أشرف :

 ترفضيها اكيد هزعل

 

 خالص ما تزعلش انا هاخد الكام ومتشكره جدا -هنا :
 بجد ؟؟ -أشرف :

 

تعرف انا كنت بصور دلوقت في الحفله بالكام اللي معايا لكن الصوره ما بقتش واضحه قوي  -هنا :

 زي االول
 دي فعال كنت محتاجاها انا متشكره قوي لكن الكام اللي انت جبتها

 

 العفو على ايه-أشرف قلبه بيدق :

 

 انا هصور بيها دلوقتي هاروح اظبطها وهصورك انت اول واحد -هنا :

 

 موافق وكان مبسوط جدا -أشرف :
 انا عايزك تعلميني التصوير-اشرف :

 

 ف مكان ما في الحفله
---------------------------- 

 

 معقوله انتي



 

 مريم لفت ومستغربه مين

 

 االنسه مريم الجزار صح؟-عاصم :

 

 !!!ايوه حضرتك تعرفني؟ -مريم :

 

 انا عاصم الصاوي الل كنت في القسم مش فاكراني؟؟ -عاصم :

 

 مريم خافت لحد يسمع حاجه اختها او اي حد من العيله
 احم مش واخده بالي وهللا عن اذن حضرتك وهتتحرك -مريم :

 

 استني بس انا اللي خبطتي فيا وانتي داخله -عاصم :
 عند الرائد آدم

 

 ومريم فعال افتكرته وافتكرت إن آدم قال قدامه تعالى يا حبيبتي

 

 اه اهال وسهال -مريم بتوتر:

 

اهال بحضرتك بصراحه انا حظي حلو قوي اني شفتك النهارده انا من يوم ما شفتك في  -عاصم:

 رتكالقسم وانا عايز اعرف عنوان حض

 

 حد جه من وراه واديك عرفته

 

 آدم باشا-عاصم لف :

 

 مريم راحت وفقت جمب آدم

 

 آدم حاوط مريم بايده كلها وبيقولهالو صريح انها ملك ألادم العدوي فقط ال غير و ممنوع االقتراب

 

 !خير يا عاصم عايز تعرف عنوان مراتي ليه؟ -آدم :

 

 !!!!بصدمه مراتك -عاصم :

 

 راتي مدام آدم العدوي مالك اتصدمت ليهاه تخيل م-آدم :

 

 ال ابدا وايه اللي هيصدمني انا ماعرفش ان هي مراة حضرتك وكنت مفكر انو.. انو -عاصم :

 

 طيب فكر على مهلك واتفضل جاسر عايزك -آدم :

 

عاصم مشي من قدام آدم وبيقسم ان اي حد اخد منه حاجه هو كان عاوزها هياخدها منه حتى لو 



 هيقتله

 

 دم بص لمريم بغيرهآ

 

 وهللا انا ماعرفوش انا كنت واقفه وهو ... آدم قطع كالمها -مريم :
 آدم انتي مش محتاجه تبرري يا مريم وبص قدامه انا هاعرف شغلي معاك

 

  Mariem Nasarبقلم

 

 ها مبسوطين-شيرين جت عليهم :
 فرح علشان هي مبسوطهقوي يا ابله شيرين فعال شايفه الفرحه في عيون اختها وادم  -مريم :

 

 الحفله جميله جدا و حمد هلل على سالمه مصطفى باشا -آدم:

 

 هللا يسلمك طيب مش هتتعشو مريم مستنياك من بدري وما اكلتش حاجه من الصبح -شيرين:

 

 آدم بص لمريم بلوم وعتاب
 انا كنت ناوي نتعشى في بيتنا بس بما انك ما اكلتيش اتفضلي علشان نتعشى-ادم:

 

 ال ال مش جعانه هنتعشى في بيتنا-م :مري
 بجد متأكده؟ -ادم :

 

 وهللا مش جعانه-مريم :

 

 خالص هنتعشى لما نروح-آدم بص لشيرين :

 

 تعرف ان انت طالع حلو قوي النهارده -رنا :

 

 دي احسن بدله عندي-طارق بغباء :

 

 على بعضكبغيظ انا قصدي شكلك مش البدله يعني دقنك وعينيك جميل كده كلك  -رنا :

 

 بجد بس انا بقى اللي عايزه اقولك عيني -طارق :

 

 حلوه علشان ما شافتش غيرك انتي وبس انا بحبك

 

 بت يا رنا انا مش بحبك بس ده انا بعشقك

 

 وبعدين بقى -رنا:

 

 هللا يعني انت تعاكسيني وانا ال -طارق :



 

 تش يوم عدليا رنا ارحميني و طريها عليا شويه انا من ساعه ما عرفتك ما شف

 

 !!!!بدهشه نعم تقصد ايه -رنا :

 

 وهللا ما اقصد يا حبيبتي اللي جه في دماغك -طارق :
 انا قصدي اليوم اللي شفتك فيه كنت مضروب من خالتك وبعدها االمير وقفلتي عيني

 

 طيب فاكره وانا بوصلك بالعربيه قفلتى باب العربيه على ايدي
 ه ووقعتيها على هدوميوال لما كنا بنشرب قهوه في الجامع

 ولما كسرتي الموبايل بتاعي و و

 

 بس بس صعبت عليا انت فعال ما شفتش يوم عدل عارف ليه -رنا :

 

 ليه يا قلبي؟ -طارق :

 

 علشان انت نحس هههههه وجريت من قدامه -رنا :

 

 الكل كان مبسوط في الحفله طارق بيسرق اللحظات الحلوه مع رنا . ورنا مبسوطه جدا

 

رف واقف جمب هنا الل صورته اول واحد بالكام الجديده وهو طلب منها انها تعلموا التصوير واش

 بحجه ان يكون جمبها

 

 وجاسر اتعرف على اشرف وادم اكتر

 

 وبعدها ادم طلب من جاسر انه يجيله بكره على المكتب في القسم
 وكمان مصطفى اتفق مع جاسر انهم ممكن يعمله شغل مع بعض

ن في الحفله مش مبسوطين االول محمد واقف بعيد وآدم مراقبه كويس قوي وادم فهم لكن في اتني

 محمد متضايق ليه

 

والتاني عاصم اللي عينيه هاتطلع على مريم وادم برده مراقبه وكل ما عاصم يبص على مريم 

 يالقي ادم ظهر في وشه وواخد مريم في ايديه في كل مكان

 

وتكلمو وضحكوا وجاسر اعجب بشخصيه اشرف انه عايز يبدا  في نهايه الحفله اشرف راح لجاسر

 من الصفر برغم نفوز والده
 وعرض على اشرف ان يروح يشتغل معاه في الشركه

 

وهللا يا استاذ جاسر انا شغال في الشركه دي من فتره ومرتاح فيها لكن فيها واحده  -أشرف :

 اسمها عبير بسيوني مزهقاني في عيشتي

 

 في سبب انك تسيب الشركه طيب اهو -جاسر:

 



المشكله اني مش عايز اسيب الشركه علشان المدير هناك معتمد عليا وحاطط كل ثقته :- أشرف 

 فيا فما ينفعش اني اسيبه لمجرد انى لقيت عرض احلى

 

انا بجد معجب بيك جدا يا اشرف اتمنى اننا نكون اصدقاء الن الوفاء بقى عمله نادره  -جاسر :

 اليومين دول
 بسعاده انا اللي ليا الشرف طبعا حضرتك مثل اعلى لكل شاب مبتدئ -أشرف :

 

ال مش قوي كده انا ماسك شركة والدي وهي واقفه عل رجليها . المهم عبير دي عامللك  -جاسر :

 ايه في الشركه
دي ست حيزبونه كده وعايشه دور مش دورها انا بجد بتمنى انها تسيب الشركه -اشرف ضحك :

 خالق بالمره وكان طبعا ادم سامع الحديث كامالست بال ا

 

 الحفله خلصت والكل مروح

 

 رنا ودعت طارق واشرف ودع هنا
وهنا اول مره تحس انها مبسوطه كده وجاسر الحظ فرحة هنا وسالها وهي قالتله انها جالها الكام 

 هديه من صديق وجاسر ما حبش يضغط عليها واكتفى بصراحتها وانها مخبتش عليه

 

مصطفى وشرين ودعو الكل ومريم طلعت اوضتها واخدت حاجتها علشان هتروح مع آدم وراحت 

 فتحت الدوالب واخدت هديه اختها وسلموا عليهم وودعوهم والكل مروح مبسوط

 

 آدم في العربيه

 

 مبسوطه؟-آدم :

 

 جدا الحفله كانت جميله -مريم :

 

 ر اخر حفله حضرتها كانت من امتىفعال كانت جميله تعرفي يا مريم انا مش فاك -آدم :

 

 مريم زعلت علشانه وحست قد ايه شكله كان عايش وحيد

 

 احم ابيه مصطفى جابلك هديه معايا -مريم :

 

 امم العلبه الكبيره اللي انتي خبتيها مني في الدوالب-آدم :

 

 اتوترت ال ال هو جابلك علبه صغيره هتشوفها لما نوصل البيت-مريم :

 

 ستاذ مصطفى ده طلع ذوق جدا انا حبيتهماشي ا-آدم :
 وهو كمان من كالم ابله شيرين عرفت انه معجب بشخصيتك -مريم :

 

  Mariem Nasarبقلم

 



 وصلو تحت العماره ونازلين آدم مسك ايد مريم قبل ما تنزل
 استنى-ادم:

 

 في ايه-مريم :

 

مل فيكي ايه انتي ما عارفه يا مريم لو سمعتك تقولي لطفي دي تاني مش هتعرفي هاع-آدم :

 تتكلميش خالص فاهمه

 

 فاهمه-مريم :

 

 اخدو الشنط وداخلين العماره

 

 مساء الخير يا آدم يابني-لطفى :

 

 حمد هلل على سالمتكم

 

 مساء النور يا عم لطفي -آدم :

 

 مساء الخير يا بنتي -لطفي:

 

 مريم : بصت ال آدم واتكسفت مساء الخير

 

 ل يا طيبتصبح على خير يا راج -آدم :

 

 وركبو االسانسير وهو حوطها بدراعه كله النها خايفه
 ماتخافيش انا جمبك وطمنها و دخلوا شقتهم مريم حست ان قد ايه البيت كان وحشها -ادم:

 

 انا هادخل اخد شاور واجهز العشا بسرعه-مريم :

 

خدى شاور اوبس نسيت اشتري اكل خالص نسيت انك قولتى التالجه فاضيه بصي ادخلي  -آدم :

 وانا هنزل اجيب عشا مش هتاخر

 

 ال متنزلش ابله شيرين باعته معايا عشا بكره بقى إن شاء هللا انزل اشتري طلبات -مريم :

 

 نعم ال طبعا انا هاجيبلك كل حاجه لحد عندك انتي ما تتعبيش نفسك خالص -آدم :

 

 فرحت جدا من طريقته واهتمامه-مريم :
 مام واخرج بسرعهتمام انا هادخل الح-مريم :

 

 مريم خبت العلبه في الدوالب ودخلت تاخد شاور وهي تحت الدش بتفكر في كالم اختها

 

عن حقوق الزوج والزوجه وشرحتلها كل حاجه ايه اللي الزم يحصل علشان ربنا ما يحاسبهاش 



 وهي بتفكر طب ازاي هلبس اللبس ده

 

طارق علشان يكلم رنا تقول ل هنا تعزم آدم بره بيحلل شخصيه عاصم في الحفله وهو اللي كلم 

جاسر وكان متأكد ان جاسر هيقول لعاصم الن لو كانت هنا عزمته كان ممكن عاصم يشك الن رنا 

 صاحبة هنا وآدم جوز خالتها. الل ماسك قضية حسين عم عاصم

 

  (حد فيكم فهم حاجه ما علينا يال نكمل )

 

يها عايز اعرف عنه كل حاجه ويا ترى الرساله دي وبيفكر ايه المكالمه اللي عاصم كان بيقول ف

 بعتها لمين انا عايز اوصل لتليفون عاصم اكيد فيه دليل

 

الن الصوره دي مش دليل ابدا ممكن يقول انا كنت مع هنا وما قولتش علشان كنت خايف على 

 سمعت بنت عمى
منطقي ابدا واكيد عاصم لكن آمن الشركه اللي اكدوا ان عاصم كان موجود في الشركه ده الل مش 

 هو اللي ورا مقتل عمه وبعدها افتكر حوار كان ف الحفله

 

 آدم خرج التليفون من جيبه و اتصل بطارق
 الو ايوه يا طارق-آدم :

 ايه يقلبى لحقت اوحشك-طارق :

 

 ماتكبر بقى يال انت -آدم :

 

 المهم انا عايزك تروح بكره مشوار مهم

 

 فين ؟؟معاك قول عيزنى اروح -طارق :

 

  .....انا هفهمك عايزك تروح بكره الشركه الل شغال فيها -آدم :

 

 مريم خرجت ولبست بيجامه و بتجهز العشا

 

يا رب ده :-وسرحانه في ازاي انها تلبس النهارده قميص النوم ده اللي اختها جابته ليها مريم 

في وقتها مريم ايوه  القميص مش مداري حاجه خالص ازاي انا لو لبسته وهو شافني كدا هموت

 انا اخد برشامة المهدئ و هلبسه

 

 بعد ماقفل مع طارق دخل الحمام واخد شاور وخرج وقعدوا يتعشوا مريم دماغها شارد -آدم :

 

 مالك سرحانه في حاجه؟-آدم :

 

 ال خالص مافيش حاجه -مريم :

 

 يبقى انتي زعالنه علشان قولتلك ما تناديش لعم لطفي باسمه تانى -آدم :

 



 ال طبعا هازعل ليه انت بتطبق امر ربنا -مريم :

 

 باستغراب مش فاهم -آدم :

 

 يعني ربنا قال في كتابه العزيز -مريم:
 (بسم هللا الرحمن الرحيم )

 

 ((فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوال معروفا ))

 

 (صدق هللا العظيم)

 

 تكلم مع الرجال لتجنب الفتنوده معناه اننا منرققش الكالم واحنا بن

 

 آدم مش فاهم لكن هز راسه بفهم

 

 مريم فهمت انه مش عارف المعنى
بص يعني حرام الست والبنت تتكلم بطريقه رقيقه او دلع قدام راجل اجنبي يعني راجل -مريم :

 غريب ما يحلش ليها

 

شان اسمه مالوش انما طريقة نطقى السم لطفي في ده غصب عني وانا مش هاقول اسمه تاني عل

 نطق غير كده ف انا هتجنب ده

 

 مبسوط من تفكير مريم وانها على دين واخالق -آدم :

 

 اسمه لطفي -آدم :

 

 مريم ضحكت وهو قال لها قولي لطفي
 مريم لوتفي:- 

 

 يا بنتي بالطاء مش بالتاء وضحكوا --آدم 

 

 جميل االكل ده تسلم ايديك مين اللي عامله-آدم :

 

 و ابله شيرين ورناانا  -مريم :

 

ال فعال جميل عارفه يا مريم انا بطني وجعتني من االكل الدليفري لكن من يوم ما انتي دخلتي :-آدم 

البيت ده وانا بجد مستمتع باالكل جدا تعرفي ان انا بحب المكرونه بالبشاميل ولما اكلتها من ايديكى 

 كنت فرحان اوى

 

 ه وقولي وانا اعملك على طولبالف هنا شوف انت تحب تاكل اي -مريم :

 

 مسك ايديها وباسها ربنا يخليكي ليا -آدم :



 

 احم شكرا -مريم :

 

 بعد ماتعشو وخلصو

 

 ممكن تدخل تتوضى علشان تصلي-مريم بتوتر :

 

 حاضر يا ستي-آدم :

 

 ادم فهم انها عايزاه يصلي ركعتين قبل ما يناموا ادم راح يتوضى
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 االوضه وقفلت على نفسها بالمفتاح و اخدت برشامه المهدئ ومريم دخلت
 وطلعت القميص من العلبه وكان قميص التعليق عليه

 

يا هللا انا هلبس ده ازاي وهيقول عليا ايه انا كنت لسه بره بكلمه في ان البنت ما  -مريم شهقت:

 تتكلمش بدلع اقوم انا البس ده ال ال ال ابدا

 

 اوالت مع نفسها وفي االخر لبست القميص وفوقوا اسدال الصالهاووووف يا ربي وبعد مح

 

 !مريم انتي قافله الباب بالمفتاح ليه؟ -آدم خبط عليها:

 

 ثواني وهفتح وفتحت وآدم مستغرب ودخل -مريم:
 كنتي قافله ليه ومال وشك احمر قوي كده ليه -ادم:

 

 علشان ترضي ربها قبل زوجهامريم حاسه ان الهوا بيقل من حواليها وبتحاول تجمع قوتها 

 

 ا...اصل .. اا..اصل -مريم :

 

 !اصل ايه؟ -آدم :

 

 كنت بتوضى علشان .. علشان -مريم :

 

 بتريقه علشان تصلى صح -آدم :

 

 ايوه ايوه صح-مريم :

 

 مالك يا مريم بتترعشي ليه كدا اهدى في حاجه حصلت؟؟-آدم :

 

 الال محصلش حاجه .. آدم -مريم :



 

 لما بتقولى آدم . عيونه يلهوى -آدم:

 

 قوم علشان نصلي ركعتين هلل مع بعض -مريم :

 

 مش فاهم انتي عايزاني اصلي بيكى يعني؟ -آدم :

 

 ايوه-مريم :

 

 يا ستي ده انا ليا الشرف طبعا -آدم :

 

 آدم وقف ومريم وقفت وراه على يمينه وصلي بيها الركعتين وبعد ما خلصوا مريم هديت شويه

 

 رب منها بس شايفها متوترهآدم نفسه يق
 قومي يال علشان ننام وقام من مكانه-ادم:

 

 و مريم لسه قاعده على االرض

 

 مريم قومي -آدم :
 حاضر -مريم :

 

 مش هتخليني اشوف الهديه اللي جابهالي مصطفى؟-آدم :

 

 اه ثواني وقامت وايديها متلجه وجابت -مريم :

 

 ساعه قيمه جداالعلبه من الشنطه وهو فتحها وكان فيها 
 ذوقه حلو جدآ انا الزم اشكره بكره -آدم :

 

 آدم ساب الساعه على التسريحه وراح على السرير

 

 ومريم واقفه متنحه مكانها وادم مستغرب تصرفتها

 

 آدم قام وراح وقف قدامها
 مالك في ايه انتى عيزا تقولى حاجه:-

 

 آدم ايوه عايزه اقولك على حاجه -مريم :

 

 ي سامعكاتفضل-آدم :

 

 احلف انك مش هتفهمني غلط او انك تاخد عني فكره مش كويسه -مريم :

 



 او انك
 !ايه يامريم اهدي في ايه انا عمري ما هافهمك غلط قولي مالك؟-آدم قطع كالمها :

 

 طيب روح اقف هناك واديني ضهرك و غمض عينيك وو -مريم :
 !!!كل ده مش عايزاني احط في ايدي كلبشات بالمره -ادم:

 

 لو سمحت يا آدم انا متوتره -مريم :
 خالص حاضر كفايه كلمة آدم دي -آدم :

 

 راح وقف في ركن االوضه ولف ضهره ليها وغمض عينيه -آدم :

 

 مريم بتتشاهد وكل ما ترفع االسدال علشان تقلعه تنزلوا تاني
 ها يا مريم خالص -آدم :

 

 أوعى تلف ومتفتحش عينيك -مريم :

 

 لو كنتي عايزه تهربي كان زمانك يا مريم -آدم :

 

 هربتى وكنتى على اول الشارع دلوقتي اخلصي بقى

 

 حاضر ثواني بس وبعد دقيقه واكتر مريم -مريم :
 ندهت عليه

 آدم:- 

 

 ها خالص -آدم :

 

 آدم-مريم بتوتر ومغمضه :

 

 فتح عينيه وبيلف وشه ليها وفجاءه آدم منطقش وفاتح بوقه -آدم :

 

 يديها جامد ووشها في االرض وهتموت من الخجلمريم بتفرك في ا
 ووشها بقى كتلة من الطماطم

 

 آدم قرب منها وعينيه عليها من تحت لفوق
 بسم هللا ما شاء هللا انتي مريم صح-ادم:

 

وقفه هتموت وال حياة لمن تنادي وجسمها تلج وخدودها مولعه وبتترعش وهي في وادي  -مريم :

 تاني خالص

 

اكتر وشاف شكلها وتوترها وراح جايب غطا السرير ولفه حواليها وغطاها تماما آدم قرب منها 

 وهي مستغرباه
اهدي . اهدي وما تعمليش حاجه غصب -وقعدها على طرف السرير وقعد جمبها وضمها بحب ادم:



 عنك ابدا

 

 وفضل يهديها لحد ما هديت تماما وحست انها بدات تشتاق ال آدم

 

 ن وحطيتها على راسهامريم شالت ايد آدم اليمي
 قول الدعاء-مريم :

 

 آدم : دعاء ايه؟؟؟

 

 دعاء الزوج لزوجته ليله الفرح -مريم :

 

 احمم بصراحه مش حافظه-ادم بإحراج :

 

 قول ورايا-مريم :
 آدم قال الدعاء وراها

 

 (اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جلبت عليه .. واعوذ بك من شرها وشر ما جلبت عليه )

 

  Mariem Nasarبقلم

 

 مريم حست باألمان مع آدم
 آدم قام ومسك ايد مريم وشال الغطا من عليها

 

 وباس جبينها وباس كف ايديها واخدها في حضنه يطمنها اكتر
وبعد ما هديت في حضنه خرجها من حضنه ومسك وشها بايديه ورجع شعرها ورا ودنها وباسها 

 على شفايفها وهي تجاوبت معاه من خدها وعينيها وهي بدات تتوه تماما وننزل
 والحمد هلل الليله عدت على خير واتنقلت ملكيه مريم ل آدم واصبحت مريم آدم العدوي

 

 بعد فتره مريم نايمه في حضن ادم
 وآدم حاسس انه اكيد بيحلم ونام على جمبه واخد مريم على دراعه وبصلها

 مريم -ادم:

 

 نعم يا آدم -مريم :
 بحبك-آدم :

 

 رزاد عن الكالم الغير مباحوسكتت شه

 

 الصبح طلع وآدم صحي ومريم نايمه في حضنه

 

 وبيتحرك علشان شغله هي فتحت عينيها وبصت ل عينيه

 

 صباح الخير-مريم :



 

 آدم باس خدها
 صباح الحب صباح السعاده -ادم:

 

 هي الساعه كام-مريم ابتسمت :
 ونص ويدوبك البس علشان متأخرش ٨الساعه  -آدم :

 

 اقوم اعملك فطار -:مريم 

 

 انا عايزحاجة تانية -آدم :

 

 ايه ؟؟ -مريم بكسوف:

 

 بوسه وكده ابقى فطرت ولو رفضتي هاطلب قهوه مع الفطار ولو رفضتي هاطلب غدا -آدم :

 

 ال خالص البوسه ارحم قرب ادم وباسها وهي تجاوبت معاه بعد فتره -مريم :

 

 هي الساعه كام -مريم:

 

 ربع ولو قولتى اقوم اعملك فطار هاطلب كمان ومش هنخلصو ٩ -ادم ضحك جامد:

 

 اتكسفت -مريم :
 ال خالص من غير ماطرود على شغلك انا ورايه شغل كتير:- 

 

 شغل ايه -آدم :
 عايزه اروق البيت ده كله من اوله ألخره -مريم :

 

 ما تعمليش حاجه و هبعتلك بنت لطفي . قصدى لوووتفى وضحكوا -آدم :

 

 انا هسلى نفسي انا مابعملش حاجه ال -مريم :

 

 ما ينفعش انتي تعبانه والمفروض تريحي نفسك-آدم :
 ال وهللا انا مش تعبانه في شويه كراكيب كده عايزه اظبط الدنيا -مريم :

 

 سنه ١٨طيب هابعتهالك تساعدك هي بنت حوالي كده  -آدم :

 

 ال سبنى برحتى ممكن-مريم :

 

 خالص موافق -آدم :
 بيش نفسك فاهمهبس ما تتع

 

 فرحانه لخوفه عليها-مريم :



 آدم وهو قايم
 بعد ماانزل نامي شويه وبعدين اصحى بعدها شوفي هتعملي ايه:-

 

 ودخل اخد شاور ولبس ومريم قامت لبسته الساعه وهو باسها من جابهتها
 قبل ما انزل كل يوم الزم ابوسك كدا:-

 دنيا وراح مبسوط جداادم نزل فرحان جدا وحاسس انه اسعد واحد في ال

 

 في قسم الشرطه
------------------- 

 بعد فتره جاسر داخل القسم ولكن في واحد صاحبه نده عليه

 

 جاسر يا جاسر

 

 التفت مين -جاسر :

 

 أحمد ثواني جايلك

 

 جاسر بيتحرك كانت في واحده داخله القسم وهي داخله وجاسر طالع خبطوا في بعض

 

 وقعت على االرض جاسر وطي وجابهموالموبايالت بتاعتهم 
 انا اسف جدا بجد اسف-جاسر :

 

ال حصل خير انا كنت ماشيه وشارده اسفه الغلط عندى واخدت منه الفون ومشيت وجاسر  -هي:

 راح لصاحبه

 

 آدم في المكتب
----------------- 

 الو -مريم :

 

 وحشتيني-آدم :

 

  ......... :مريم

 

 يه؟بتعملي ا -آدم محبش يحرجها:

 

 لسه بروق في البيت-مريم :

 

 اكلتي؟-آدم :

 

 ال وعلى فكره بقى مفيش اكل في البيت وانت قولت هتتصرف -مريم :

 

اه صح معلش طب بصي انتي خلصي ترويق وانا هابعت دلوقتي أجيب أكل جاهز من بره و -آدم :



 هاجيبه واجي علشان نتغدى مع بعض

 

 خالص هستناك -مريم :

 

 قى انا هقفل علشان ورايا شغلطيب يال ب -آدم :
 خلى بالك من نفسك

 

وقفلو وآدم بعت العسكري أمين يجيب اكل وعطالو مفاتيح عربيته علشان يحط االكل فيها وجاب ال 

 آمين كمان اكل وشكره جدا وأمين جاب االكل وسابه في عربية آدم

 

 مساء الخير @

 

 مساء النور ايوه حضرتك عايزه مين؟؟ -العسكري امين:

 

 مش ده مكتب الرائد آدم العدوى @#

 

 ايوه ما هو اسمه مكتوب علي اليافطه اهو -العسكري أمين :

 

 طيب لو سمحت هو موجود @

 

 ايوه موجود نقوله مين -امين :

 

 قوله ملك خالد العدوي : @
 

 

 يعني وجودي كل يوم والتاني مدايقك -طارق :

 

 بالنسبالي ف ارجوك ما تلعبش في الحته ديال مش كده يا طارق انت عارف انت ايه  -رنا :

 

 هللا ما هو ده معنى كالمك انتي بتقولي مش كل يوم والتاني اجيلك يعني متدايقه اهو -طارق :

 

 ال انا مش متدايقه بس ما ينفعش لو حد شافنا مع بعض -رنا :

 

 وهنا بتسألني كل يوم والتاني ومش عارفه اقولها ايه . وايه سبب وجودك

 

هنا . وانا مالي ب هنا بصي يا رنا انسي انك تروحي البيت لوحدك انتي كنتي بتروحي :- طارق 

 وركبتيها بس في فتره سفروا  ..االول بعربيتك بس انتي قولتى ان باباكي مانعك تسوقي العربيه
 بعد ذنك على اخوكي صح

 

 ايوه ايه دخل ده باللي انا باتكلم فيه -رنا :

 



كن اسيبك تروحي لوحدك وانا هوصلك بالعربيه وقت ما تخلصي دخله اني ال يم:- طارق 

محضراتك انتى مسؤوله منى ده سبب وجودي ويا ستي علشان ما تقوليش اني انا كابس علي 

 نفسك لما تكون هنا هتوصلك انا مش هاجي تمام

 

 بس يا طارق لو حد شافنا انا بنت وليا سمعتي -رنا :

 

 انتي اللي رافضهانا قولتك اجي اتقدملك و -طارق :

 

 لسه بدري لما اخلص دراستي -رنا :

 

 ده في المشمش ان شاء هللا ومين هيسيب واحده زي القمر زيك تستنى لما تخلص -طارق :

 

 وبعدين هنا لو سألتك قوليلها بنحب بعض

 

 ال طبعا -رنا :

 

 مساء الخير-هنا جت عليهم :

 

 مساء النور-رنا وطارق :

 

 انسه هنا -طارق :

 

 نعم -:هنا 
 انا بحب رنا ومش بس بحبها انا بعشقها وناوي اطلبها قريب وبص لرنا في حاجه تاني -طارق :

 

 متغاظه انت مجنون -رنا :

 

 اقسم باهلل كلمه زياده القول بعلو صوتي في الجامعه اني بحبك وال هيفرق معايا حد -طارق :

 

 اه ما انت سمعتي مش فارقه معاك -رنا :

 

من كالمها انا يا رنا سمعتك مش فارقه معايا طب يا ستي كتر خيرك وسابها بصدمه  -طارق :

 ومشي

 

 يطارق طارق استنى -رنا :

 

غبيه هو ف حد عاقل يعمل الل عملتيه وكمان االستاذ طارق مستعد يتشرف بيكى قدام  -هنا :

 الناس كلها

 

 بيه يارنامش زي عاصم الل كان بيقابلنى ف الضلمه . انتى بجد غ -وكملت بزعل :

 

رنا . حست انها زودتها هو خايف عليها وسايب شغله وجاي علشانها وخرجت فونها وبتتصل 



 عليه

 

 عند مريم
------------- 

 

 مريم وهي بتروق البيت وقفت قدام مكتبه

 

 !!ايه الكراتين الصغيره اللي فوق المكتبه دي-وباستغراب :

 

 عايزه تترتب لما اروح اجيب السلم

 

 لم وطلعت عليه على مهلهاوجابت الس

 

 علشان بتخاف وصلت الأعلى المكتبه

 

 كان فوق المكتبه كتب قديمه وشرايط اغاني قديمه والبومات صور

 

 وبدات تنزل حاجه حاجه وتطلع تجيب الحاجه وتنزلها علشان تظبطها وفي وسط الكراكيب دي

 

 صور ٣وكان جواها لمحت صندوق صغير فتحته لقيت بلوره متوسطه الحجم بتعكس الوان 

 

 لست كبيره وصوره لولد شاب صغير وصوره لبنوته طفله
 هللا دي جميله قوي والست دي قمرايه اوووى-مريم :

 ايه ده الولد ده فيه شبه من آدم والبنوته العسل دي اممم بس يا ترى مين دول ال

 

 ال يا مريم آدم قال انه هيجي في يوم ويحكيلك كل حاجه
 مع . البلوره الجميله دي انا حبيتها اوووىلما انزل بقى وال

 

 ومريم نازله على السلم وماسكه البلوره بايد
 والسلم بايدها التانيه

 

وخالص فاضل درجتين في السلم ورجل مريم فلتت منها ومريم بتحاول تمسك في السلم بيديها 

 حته ١٠٠االتنين البلوره وقعت على االرض وتكسرت 

 

 متدايق ورنا بتتصل عليه وهو ما بيردش عليهاكان سايق وهو  -طارق :

 

وافتكر مشوار آدم كان طلبه منه يعملوا النهارده وراح على الشركه ونزل ودخل جوه وسال على 

 غرفه مكتب معينه باالسم و وصل لحد المكتب و خبط على الباب

 

 ادخل -عبير :

 

 طارق فتح واول ما شاف وشها .... يخربيتك



 بسيوني؟مدام عبير  -طارق :

 

 طارق طبعا قمر و طول بعرض وعسل في نفسه كده

 

 اتفضل انا عبير ..... بدلع عبير بسيوني افندم -اول ما شافته قامت : -عبير :

 

 طارق في سره هللا يحرقك يا شيخه دي ستي في تربتها فيها الرمق عنك

 

اقدر اعرف بقي انتي عبير بسيوني .  -طارق راح وقعد على طرف المكتب وبيقلب في الملفات:

 بتدايقي الناس هنا ليه

 

 بمياصه انا ده انا مسكينه وبعدين متعرفناش أنت مين -عبير :

 

 مسكينه طيب يا مسكينه انا جاي احذرك ابعدي عن طريق اشرف عزيز فاهمه ياحلوه -طارق :

 

مرات كده ايه ده انت جاي من طرف اشرف اكيد انت قريبه صح هو انتو كلكم ق-عبير قربت منه :

 انا ممكن ابعد دلوقت عن اشرف حاال قصاد انك تبقى معايه ولسه هتمد يديها على جاكيت البدله

 

 اشرف طالع على السلم ورايح عند مكتب عبير و بينفخ ومتضايق انه رايح عندها

 

 ال يا روح امك ايدك لتوحشك-طارق قام وقف ومسكها من شعرها :

 

تبعدي عنه نهائى و لو شوفتيه ماشي من طريق ترجعي وتمشي  انا ادفنك مكانك فاهمه واشرف ده

 من طريق تاني غيره فاهمه

 

 اه اه شعري سيب شعري -عبير :

 

طارق زقها وهي كانت هتقع بس سندت على كرسي المكتب وما وقعتش هنا بقى اشرف فتح الباب 

 !الرائد طارق السيوفي خير حضرتك هنا ليه في حاجه؟-واتصدم :

 

 ال ابدا كان ليا شغل مع مدام عبير وبيبص عليها-ل :طارق اتعد
باروكه البسه باروكه يعني  -لكن تفاجئ بشعر عبير مرمي على االرض طارق راح وطي وجابها :

كويس ان أشرف جه انا بقولك :- حتى الحاجه اللي عدله اللي فيكي طلعت مستعاره ورماها عليها

س دايقتيه بحاجه ولو بس شميت خبر انك بصتيله انا اهو قدام منه لو قربتي من أشرف عزيز او ب

 فاهمه-هلبسك قضية مخدرات وتبقى بقى قابليني لو شوفتي النور تاني وبيزعيق :

 

فاهمه فاهمه ده  -عبير خافت لما عرفت انه رائد في الشرطه و بخوف وهي بتلبس الباروكه:

 اشرف ده انا بعتبره ابني الكبير

 

 اتفضل معايا حضرة الرائد وخرجوا-: أشرف بصلها وكاتم الضحكه
 بجد بجد انا مش عارف اشكرك ازاي انت عملت ليا خدمه كبيره قوي -أشرف :

 



 ما تشكرنيش انا معملتش حاجه ده واجبي انت ما تعرفش غالوتكو عندي قد ايه -طارق :

 

 غالوتنا غالوة مين -أشرف :

 

 يعني وباباك وادم صاحبي -طارق كح انت:
 يخليك بس بجد بشكرك من قلبي لكن حضرتك عرفت ازاي ربنا -أشرف :

 

ما تشكرنيش لكن لو مصمم اشكر ادم علشان هو اللي بعتني هنا وهو اتصل عليا امبارح :-طارق 

 وحكالي شرح مبسط وهو كان هيجي بنفسه لكن عنده شغل

 

ده عطاله وانا كمان دلوقت عندي شغل اسيبك انا بقى و لو احتجت اي حاجه كلمني على الرقم 

 الكارت
 ان شاء هللا طارق سابه و مشي و رايح القسم ال ادم -أشرف :

 أشرف ..سرحان معقول آدم اللي عمل كده انا الزم اشكره بنفسي واتكلم معاه

 

 عند آدم
  Mariem Nasarبقلم------------ 

 

 تمام يا فندم في واحده عايزه تقابل سعاتك -العسكري امين خبط ودخل:

 

 قالتلك مين -آدم :

 

 ايوه اسمها ملك خالد العدوي -آمين :

 

 آدم قلبه اتقبض وغمض عينيه وبنفسه اهدا يا آدم ده مجرد تشابه في االسم بس

 

 آدم باشا اخليها تدخل؟ -آمين :

 

 آدم سرحان وما بيردش ملك دخلت وقالت المين اتفضل انت وخرج وقفل الباب وراه

 

 آدم -ملك :
  .........ادم

 

 انا ملك يا آدم انا اختك ملك و بدات عينيها تلمع بالدموع -ملك :

 

 لو سمحتي اطلعي بره انا معرفش حد باالسم ده -آدم بشده وقف:

 

 ملك سابت شنطتها على المكتب الصندوق المتوسط جمبه وراحت واقفه قدامه

 

 وآدم قلبه بيدق وصدره بيعلي ويهبط

 

د ايه اخوها جميل جدا ووسيم وفرحت للهيبه الل ملك شافت شكل آدم عن قرب وقالت جواها إن ق



 موجوده عنده

 

 آدم لو سمحت اسمعني انا تعبت و محتاجالك ارجوك -ملك :

 

 آدم واقف بجمود وما بيردش كانه سرحان ووصل لي حته ضلمه

 

 آدم انا رجعت مصر علشانك علشان محتاجالك عايزاك جمبي ارجوك عايزاك تسمعني -ملك :

 

 ات بيرجع وجرح بعد ما بدا يقفل فتح تانيآدم شريط زكري

 

 ملك للحظه خافت من تعابير آدم لكن هتعمل ايه اخوها ووحشها

 

 ارجوك اديني فرصه واسمعني انا كنت صغيره لما ابوك خدني معاه-ملك :

 

ومكنتش فاهمه حاجه انا كنت مجرد بنت فرحانه انها تركب طياره انا كنت عشر سنين يا آدم 

 قول حاجهارجوك اتكلم 

 

آدم واقف وشه بقى احمر وعينيه بتطلع شرار لكن ملك فكرت انها تعمل حاجه يمكن يحن عليها 

 النه اخوها الكبير

 

 ملك قربت من آدم ورمت نفسها في حضنه وعيطت كتير النها مشتاقاله
 ارجوك يا آدم انا محتاجالك ارجوك سامحني واسمعني انا اختك حبيبتك انا ملك يا آدم:-

 

م ..مره واحده شدها من حضنه وزقها بعيد ووقعت على االرض وحصل في جبينها جرح صغير آد

 خالص وقرب منها
اختي!!!اختي انا ماليش اخوات فاهمه ماليش اخوات اختي ماتت مع امي انا دفنتها بايديه  -ادم:

 دول
 اختي ملك ماتت من عشر سنين لما سابتني واختارت الفلوس

 

 اللي كانت سبب في موت امي وكانت كمان شاهده على موتهاواختارت مراة ابوها 

 

 اختي اللي سابت امي بتطلع في الروح وقالت ايوه هسافر معاك يا بابا

 

اختي اللي فضلت على امها واخوها أب جاحد ومراه أب انتهازيه اتجوزت واحد اكبر منها علشان 

 الفلوس

 

 عليها انها تقعد في نفس البيت وهان امى وهو اتجوز واحده في العشرينات وجابها المي وشرط

 

 وخان االمانه الل حماته وصتو بيها وقالتلو انا بسلملك روحى وخانها

 

 امي اللي كانت بتقف بعيد وتتفرج على جوزها وهو بيدلع بنت صغيره

 



 ويهنيها ويطبطب عليها. امي اللي ما استحملتش الصدمه وتعبت
 ي االخر ايه هااا ما تردي في االخر ايهامي اللي خدمت وشالت وصبرت ومرضت ف

 

 جابلها واحده زباله وضحكت عليه ساكته ليه ما تررررردي

 

 صوت آدم كان خارج بره المكتب وجه طارق وسامع الصوت

 

 في ايه يا آمين -طارق :

 

 وهللا ما انا عارف يا طارق باشا واحده دخلت على ادم بيه ومن ساعتها -آمين :
 عصب على االخر انا خايف ال يقتلها أستر يااربصوتو عالي كده ومت

 

 واحده . واحده مين دي -طارق :

 

 بتقول اسمها ملك خالد العدوي -آمين :

 

 !!!!!بتقول مييين ؟؟؟ -طارق بصدمه كبيره:

 

 طارق من صوت آدم العالي وغضبه الظاهر متجرأش يدخل عنده

 

ارفه انه هو يعمل معاها كده وأنه لسه ملك لسه واقعه على االرض وخايفه من آدم وما كانتش ع

 عايش ف الماضى

 

 انتي جايه ليه -آدم وطي عليها و شدها من دراعها جامد وهي بتتوجع وبتعيط:
 هااااا جايه ليه

 علمتك ايه . علمتك تضحكي على الرجاله صح؟؟

 

 وعلمتك ان الفلوس اهم حاجه صح ؟؟

 

 علمتك تخربي البيوت العمرانه صح؟؟

 

 اسها بالملك بتهز ر

 

 اديني فرصه اتكلم اديني فرصه اشرحلك:-

 

 انتي تطلعي من هنا ومش عايز اشوف وشك تاني -آدم :
 انتي تختفي من وشي مش عايز اسمع حاجه . وزقها وخبطت في الباب المقفول

 

 وهنا ملك صدقت كالم باباها فعال باباها كان عنده حق أن ادم بيكرهم

 

 بابا اتغير خالص لو سمحت اسمعني وهللا -ملك :

 



 وبقى انسان تاني وبكده ملك غلطت اكبر غلطه

 

انتي بتقووووولي ايه اطلعي برررره اختي ماتت -آدم وقع كل حاجه على المكتب بغضب شديد :

 وابوها مات
 فاهمه ماتو مع اللي راحوا انا ما ليش حد فاهمه

 

هامشي واوعدك مش هتشوفني تاني اهدى يا آدم اهدى خالص انا  -ملك شافت حالته جريت عليه:

 بس اهدى

 

آدم واقف وفاتح عينيه اللي بلون الدم وصدره بيعلى ويهبط من غله من ابوه وبعدها قبض على 

 انا قولت اطلعي بره -ايده وغمض عينيه:

 

حاضر بس قبل ما امشي حابه تشوف حاجه ويمكن دي اللي ممكن تخليك تحن عليا -ملك :

 وتسامحني

 

ا وسط شهقات من العياط وكان في دم على جبينها بس ما حستش انها اتجرحت الن وقالت كالمه

 الجرح اللي جواها وجوه آدم اكبر من اي جرح

 

 وخصوصا جرح آدم

 

 األم يجماعه وبالذات لو اتهانت واتظلمت قدام والدها .

 

 فاكر دي يا آدم -ملك راحت فتحت الصندوق وخرجت منه كوره البلور وقالت:
 فاكر دي اخر هديه من ماما هللا يرحمها-اقفه قدامه بعياط :وراحت و

 

فاكرها كانت جايبه لكل واحد فينا بلورا ولما حست انها هتموت ومش هتلحق تقدمهالنا في اعياد 

 ميالدنا عملت حفله صغيره ليا وليك في اوضتها وقدمتلنا الهديه دي

 

 ماكل واحد فينا واحده وكانت جواهم صورنا انا وانت وما
 بص لسه زي ما هي ازاى انا حافظت عليها فاكرها يا آدم

 وهللا انا كنت لسه صغيره ارجوك سامحني يا آدم انت ما تعرفش قد ايه محتاجالك
 .اطلعي بره -آدم واقف بجمود:

 ارجوك اسمعني -ملك:

 

 بابا اتغير وعايزك تسامحه هنا بقى الشيطان بقى مكان آدم

 

 عايزه ايه انتي -آدم مسكها من ذراعها:

 

 عايزاني اسامح مين

 

 اسامحه !!!! اسامحه بعد ما قتل امي اسامحه خالص

 



 رجعولي امي وانا هسامحه

 

 رجعولي كرامتها وانا هسامحه

 

رجعولي صحتها اللي راحت في خدمته وكانت تعبانه و لو خلفت تاني وكان في ضرر على حياتها 

 و خلفتك وانا هسامحه

 

 رجعولي امي رجعوهالي

 

 طلعي برررره ومشوفش وشك تانيا

 

برررره . بره وكانت لسه هتقع لما آدم زقها ولكن -آدم فتح الباب ومسكها من دراعها وزقها :

 جاسر لحقها ووقعت بين أيديه

 

 انتي كويسه ؟؟ملك منهاره من العياط وسابتهم وطلعت تجري -جاسر :
 هاجاسر الاراديا جرى وراها ومهما هي تجري هو مش عارف يحصل

 

 سنين 10آدم بيوقع كل الملفات في المكتب وطارق دخل عليه وشاف آدم من 

 

 وكان فاكر ان آدم القديم ده مات

 

 آدم اهدى يا ادم بتعمل ايه اهدى بقى-طارق :
 اوعا سيبني-آدم :

 ياطارق سيبني احسنلك وزقه

 

 اهدا اهدا بس انا عايزك تهدا-طارق جري على آدم وكتفه :
 بعيد عنه ولكن طارق قرب وكتفه تانيآدم دفع طارق 

 آدم متنرفز جدا راح ضارب طارق بالبوكس في وشه واخد مفاتيحه وخرج ومش عارف يروح فين

 

مريم وقعت على االرض بعد ما رجليها فلتت من على السلم اه يا ضهري الحمد هلل يارتنى كنت 

 سمعت كالم آدم وخليته يبعت البنت دي تساعدني

 

 ره واتعدلت علشان تشوفها وقعت فين مريم بتدور عليها ولمحتهاوافتكرت البلو

 

 حته ١٠٠مريم بصدمه شهقت يا نهاااار البلوره اتكسرت 
 يا لهوي طب وبعدين يا ترى آدم هيدايق ايوه طبعا هيزعل دي شكلها كان حلو اوى

 

لم القزاز اللي طيب اعمل ممكن يزعقلى ال ال ما اظنش انا هشيل السلم والكراتين دي وبعد كده ا

 اتكسر اه يا ضهري

 

ليييييه ليه رجعتولي ليه انا ماصدقت اعيش ماصدقت افرح ليييييه  -آدم سايق ومش شايف قدامه:



 طيب اروح فين ولمين دلوقت
 لمريم -----هاروح فييييبن ايوه ايوه هاروح 

 

آدم وركب  طارق رنا بتتصل عليه ومش عايز يرد عليها وخرج بسرعه من القسم وعايز يحصل

 العربيه وطار بسرعه جنونيه وخايف من اللي هيحصل ورنا بتتصل وهو قفل فونه خالص

 

 ملك بتجري في الشارع

 استني استني بس واخيرا حصلها -جاسر:

 ممكن تقفي نتكلم-جاسر :

  ....ملك

 لو سمحتي ما تمشيش في الشارع معيطه كده -جاسر :

 ملك ماشيه وما بتردش عليه

 

دقايق  10لو سمحتي اقفي بقى هو انا بكلم نفسي بقالي  -والول مره في حياته: زعق -جاسر :

 !!!بجري وراكي

 

 ملك وقفت وعياطها زاد جدا

 

 اهدى بقى وبطلي عياط لو سمحتي العياط مش حل كل مشكله واكيد ليها حل -جاسر :

 

 انا مشكلتي مالهاش حل انا خالص انتهيت -ملك :

 

ده وحدي هللا كده وهتتحل ان شاء هللا ولو سمحتي بقى في كراسي ليه بس التشاؤم :- جاسر 

هناك على البحر تعالى نقعد كده الن رجلي ورمت الجزمه جديده وديقه بيحاول يخرجها من اللي 

 هي فيه

 

 ملك ما ردتش

وهللا ما تخافي مني انا بس مش عارف انا ايه اللي خالني اجري وراكي ممكن بقى نقعد  -جاسر :

 ده مكان عام وبعدين

 

 اوكي -ملك :

 جاسر اخدها وقعدوا جاسر خرج من جيبه علبه مناديل وحطها ف ايديها

 

 اوال انا اسف ان صوتي عالي عليكي -جاسر :

 

 شكرا -ملك خدت منه المناديل:

 



ها ممكن بقى تحكيلي مالك وايه سبب عياطك وايه اللي وصل الرائد ادم انه يتعامل :- جاسر 

ي يحط ايده عليكي ممكن افهم انا كنت هدخل المكتب وأشوف في ايه لكن الرائد معاكي كده وازا

 طارق وقفنى فياريت تحكيلى

 

 ملك طبعا في لحظه انكسار وجاسر بيقويها وبصت لجاسر ورفعت راسها

 

 ايه ده انتي متعوره في جرح هنا وشاور عليه -جاسر :

 

  ...ملك حطت ايديها ع الجرح

لوش اي قيمه بمقارنه الجرح اللي جوايا والجرح اللي احنا اتسببنا فيه ده جرح بسيط ما-ملك :

 الخويا آدم

 

 لحظه بس الرائد آدم يبقى اخوكي؟؟؟ -جاسر :

 

 ملك هزت راسها اه

 

 مهما كان قوه الجرح وعمقه ما يدلوش الحق انه يمد ايده عليكي -جاسر :

 

 ا السببماتحكمش عليه وانت ماعشتش ظروفه هو مجروح واحن -ملك :

 

 طيب ممكن تحكيلي -جاسر :

 

 خايفه احكيلك -ملك بصت ليه:

 

بصي اوال انا عالقتي بالرائد آدم مش قويه اوي احنا بينا قضيه مش اكتر من كده :- جاسر 

ومعرفه بسيطه يعني صدقيني انتي لما تحكيلي هتستريحي وممكن اساعدك وكمان وممكن نالقي 

 حل

 

 في حل استحاله استحاله يكون -ملك :

 

 يا ستي سبيك من التشاؤم اللي انتي فيه ده واحكي و جربي مش هتخسري حاجه -جاسر :

 

 حاضر هاحكيلك -ملك بيأس:

 

 عند مريم

-------------- 



 

 آدم نزل من العربيه وكان شكله باين عليه جدا ودخل من غير ما يكلم لطفي

 

 ه والست ملك هاتها جمايل يا ربلطفي . ربنا يستر يا آدم يابني شكلك كده قابلت خالد بي

 

 آدم دخل الشقه وعيونه في كل حته عايز يرمي نفسه في حضنها

 ومريم خرجت وقابلته شافت شكله واتخضت من منظر وشه

 

 مالك يا آدم . مالك يا حبيبي؟؟-مريم :

 

 آدم واقف مكانه و مريم هي اللي راحت لعنده

 

 بوقهاحطت اديها على قلبه وايديها التانيه على 

 شهقت

 ايه ده قلبك بيدق بسرعه كده وما كملتش كالمها -مريم :

 وآدم اترما في حضنها وبيكابر ومش عايز يعيط

 

 ومغمض عينيه جامد ومش عايز يفتكر الماضي حضنها وما بيتكلمش

 

مريم فضلت تطبطب على ضهره بحنان وحضناه وهي حاسه بتعب ودوخه النها من الصبح ما 

 اكلتش حاجه

 ي حضنها فتح عينيه هو بيتنهد ولسه عايز يقول لها خليكي جمبي انا ماليش غيركوهو ف

 

 عينيه جت على صوره امه واخته و صورته على الترابيزه

 والبلور كله متكسر على االرض آدم خالص دخل جوه الظلمه من تانى

 

 آدم خرج من حضنها وراح قعد قدام البلور

 

 بشكله ده مريم خافت النها اول مره تشوف آدم

 

اا.. آدم ااا..اانا اسفه وهللا غصب عني كنت بروق البلور وقع منى واتكسرت غصب عني  -مريم :

 صدقني

 

 آدم عينيه مفتوحه على االخر وبتروح يمين وشمال

 على البلور والصور ومش مصدق كده الجرح اتفتح كامال وبينزف

 

 ومريم شكلها اللي هتدفع التمن



 

 غير ما يتكلم وبعدها شاور لمريم انتي عملتي ايه آدم وقف وبص لمريم من

 

 وهللا ما اقصد غصب عني -مريم :

 

 عملتي ايه في امي عملتي ايه كسرتيها انتي كسرتي امي -آدم :

 ومسك مريم من دراعها وزقها جامد ووقعت على االرض

 مريم خافت منه وقامت وجريت على اوضتها وقفلت الباب

 افتحي . افتحي يا فلاير انا هقتلك كسرتي امي افتحي -وراح وراها وبيخبط جامد :

 مريم خافت و جريت لبست االسدال وبتدور على النقاب

 كان آدم كسر الباب ودخل عليها

 

 اهدا انا مريم انا مراتك:- مريم جريت على آدم

 

 آدم ضربها بالقلم و شدها من شعرها و جرجرها للصاله اللي بره

 مش شايف مريم هو شايف فلاير مرات ابوهومريم بتصوت وبتصرخ وآدم 

 الن آدم في الضلمه دلوقتي

 

 اه سيبنى يا آدم انا مراتك حبيبتك يا آدم -مريم :

 ارجوك

 

 آدم شدها من شعرها ووصلها لحد البلور المكسور على االرض ورماها قدامه

 فاكره يا فلاير فاكره لما كسرتي صوره جوازك واتهمتي امي فيها وخالد -ادم:

 حط وش امي على االزاز ده وداس عليها فاكره ما تردي. . انا بقى هاعمل فيكي كده

 

 مريم في اللحظه دي ادركت ان آدم مش شايفها

 

 ومريم خايفه والهواء اللي حواليها بيخلص

 

 وبتبص حواليها الموبايل على السفره وهي مش في قوه آدم

 

 يفوقبتحاول تقرا قران بصوت مهزوز بيرتعش يمكن آدم 

 وبعدها نزل ع ركبه جمبها وشدها من شعرها وحط

 

 وشها على االزاز وداس بايديه عليه ولسه هيضغط

 

 الباب خبط جامد افتح يا آدم انا طارق افتح



 

 مريم بتتشاهد

 

 آدم مش سامع الباب وطارق سامع صريخ مريم

 

ره وبعد ما االزاز طارق هيتجنن و بيكسر في الباب ادم ضغط على ووش مريم بايديه بكل غل وك

 عور وشها

 شدها من شعرها ووقفها وكانت خالص بتغيب عن الوعي

 

 اا. ادم. اا.. ادم -مريم :

 

 انا هقتلك يا فلاير هقتلك انتي وخالد -آدم :

 

هدفنكم هنا وكان ماسك مريم من شعرها وهي ندهت عليه واغمى عليها بعدها  -وعال صوته:

 وهي واقفه

 الرض و متحركتش وشها فيه قطع قزاز صغيره مع دموزقها بعيد وقعت على ا

 

 وفجاه طارق كسر الباب ودخل بسرعه وشاف

 ما ال يحمد عقباه

 آدم انت عملت ايه -انت عملت ايه يا مجنون وزعق: -راح جري على آدم:

 

 آدم واقف بيبص على صوره امه وبص على مريم

 هقتلك يا فلاير فاهمه هقتلك:-

 

 وعيه وبيشده جامد علشان يبعد عن مريم طارق شاف ان آدم مش في

 

 وآدم زقه جامد وراح على مريم

 

انت مجنون بتعمل ايه ها دي مراتك مش فلاير فوق يا ادم  -طارق مسك آدم من الجاكيت بتاعه:

 فوق بقى

 

 آدم بص لطارق وضربوا بوكس تاني

 

 وطارق وقف متحركش الن هما لياقه بدنيه في نفس المستوى

 ه الدم وآدم ضربهطارق رد الضرب

 



 فوق بقى فوق هتندم صدقني فوق. . واالتنين اتعورو -وطارق متغاظ منه وضربوه تاني وتالت:

 

 آدم مسك طارق وفاق على انه كان هيضربه بوكس تاني في وشه زق طارق بعيد ومسك المفاتيح

 

 ومبصش على مريم وساب طارق في الشقه مع مريم وخرج

اعمل ايه انزل وراه وال اعمل ايه مراته معرفش اعمل فيها ايه وانا طارق بص حواليه اعمل ايه. 

 ما ينفعش اكون موجود معاها لوحدنا

 

 طارق نزل بسرعه لعم لطفي وقاله يبعت بنته تقعد مع مريم فوق

 

 طارق فتح فونه واتصل علي بيتر

 

 ايوه يا بيتر -و بلهفه:

 

 ايوه يا طارق مال صوتك:- 

 

تتصل بحد بالمستشفى بتاعتك دلوقت وتبعت عربيه اسعاف مجهزه  مش وقته عايزك -طارق :

 على عنوان شقه ادم بسرعه يا بيتر

 

 ايه إسعاف ليه في ايه ادم ماله -بيتر قام وقف:

 

 آدم عمل مصيبه ومراته بتموت فوق في شقتها بسرعه يا بيتر -طارق :

 

 بيتر : حاضر في ثواني العربيه تكون عندك

 

عربيه االسعاف يبقى فيها ممرضات ستات آدم لو عرف هيقتلني ستات يا  طارق : بيتر بقولك

 بيتر مراته منقبه فاهم

 

 بيتر : فاهم فاهم حاضر اقفل انت وانا هاتصل ب المستشفى

 

 طارق قفل مع بيتر وبعدها اتصل علي رنا

 

 رنا اول ما شافت رقمه فتحت على طول

 الو بقى كده يا طارق-رنا :

 

 قته انتي تلبسي حاال وتيجي على شقه مريم فاهمهرنا مش و -طارق :



 

 يا سالم يبقى عايز تصالحني عند مريم -رنا :

 

 اصالحك ايه وهبب ايه بقولك البسي -طارق :

 

وتعالى مريم تعبانه خالص وقبل ما تردي اوعى حد يعرف عندك في البيت فاهمه واال مش 

 هيحصلك كويس

 عرفو مش هاعديهالك بالساهل وهللا يا رنا لو امك او اخواتك وابوكي

 

 ما لها مريم يا طارق -رنا :

 

البسي وتعالى يا رنا قولت وما تقوليش لحد انك عند مريم اتصرفي قوليلهم اي حاجه  -طارق :

 وانك هتتاخري

 

 قفلت قبل ما طارق يكمل ولبست و نازله على السلم -رنا :

 

 ايه ي رنا نازله جري كده هاتقعي؟؟ -شيرين :

 

 معلش يا ماما اصل مستعجله -رنا :

 مستعجله على ايه؟ -شيرين :

 

 لو سمحتي يا ماما خليني اخرج دلوقت ولما ارجع هاحكيلك -رنا :

 

 ما فيش خروج غير لما اعرف رايحه فين -شيرين :

 

  .اصل اصل هنا -الول مره تكدب علي امها: -رنا :

 هنا يا ماما تعبت خالص ونقلوها على المستشفى

 

 ال حول وال قوه اال باهلل طيب روحي يا بنتي وطمنيني -شيرين :

 

 حاضر يا ماما -رنا:

 يا رب يا رب اشفيها واشفي كل مريض -شيرين :

 

 عند مريم

------------ 

 



طارق واقف قدام شقه ادم ومش راضي يدخل وبنت عم لطفي قالتلهم انها ما بتردش خالص و 

 وخايف على مراته متعوره ووشها كله دم طارق خايف على صاحبه

 

طارق في ايه وادم موبايله مقفول ليه وانت ايه اللي معورك ف  -بيتر طالع على السلم جرى:

 وشك كده

 

 االسعاف فين يا بيتر اتاخرت ليه؟-طارق :

 

 طالعين ورايا اهو والممرضات طلعوا شالوا مريم ونزلوا بيها -بيتر :

 

 اي راجل يشوفها هي منقبه مش عايز-وطارق حظر الممرضات بلغه التهديد :

ونده على بنت لطفي اللي جابت نقاب مريم علشان الممرضات يلبسو لمريم في المستشفى 

 واالسعاف اتحرك

 واخدو مريم المستشفى

 

 يال يا طارق هتيجي معايا ونشوف الجرح الل في وشك ده -وبيتر:

 

 ي وراكمفيش حاجه روح انت على المستشفى وانا هاقفل الشقه وجا -طارق :

 

 بيتر نزل

 

 وطارق ادى فلوس لعم لطفي وقالو يصلح باب الشقه الل اتكسر

 

 ورنا جت وهو كان مستنيها تحت وركبت معاه وتحركوا على المستشفى ورنا طول الطريق عياط

 

 آدم سايق العربيه ووصل ل مكان بعيد ونزل من العربيه في حاله ال يرثى لها

 وبدا يكلم نفسه لييبه

 رجعت ليه انا بكرهك : بكرهك يا خالد كنت فين وامي محتجالكلييييه 

 كنت فين لما كانت تقولك انا تعبانه

 وتقولها آدم ابنك عندك

 كنت فين قوووووول كنت فين لما كانت عايزه تسعدك وتخلفلك عيال على حساب صحتها

 

 لييهكنت فين يا ظالم لما اللي انت جبتها من الشارع بتتبلى عليها راجع دلوقت 

 

 راجع ليه انت سبتها تموت بين ايديا دول

 انا امي ماتت بين ايديا بسببك

 



 كنت فين لما كانت بتنام ودموعها على خدها

 

 كنت فين لما مراتك تقولها اعملي ده وتؤمرها

وكنت فين لما جيت لحد عندك واقولك الست دى جايه تاخد فلوسك وفلوس مراتك وانت كذبتني 

 سنه 20مها وانا وضربتني بالقلم قدا

 

 كنت فين لما امي عينيها متعلقه بيك وتقولي بحبه يا آدم يابني وانت قلبك حجر

 

كنت فين كل ده انت ظلمت امي وخت نص فلوسها على طبق من دهب وسافرت واخدت اختي 

 معاك

 

 اخدتها عيله ومرجعهالي بنت فلاير و مفكرني هقبلها راجع ليييييه

 

خرجت صرخه من قلبه وقال فتحت جروحي تاني ليه اااااه وآدم عيط وصوت آدم كان عالى جدا و

 ونزل بركبوا على االرض ونهار تماما

 

وخرج كل دمعه جواه كانت تعباه وبعد فتره كبيره والليل قرب يليل آدم قام من االرض وهدومه 

 متبهدله

 وراح ركب العربيه وحط راسه على الدركسيون و بيفكر

 لورا وفرد ايده جمبه في اللي حصل ورجع راسه

 

 ايده جت على شنطه وبص عليها شاف وجبات االكل

 اللي كان جايبها علشان يتغدى هو ومريم

 

 وفي ثانيه افتكر كل حاجه وضربه لطارق

 

  ...وافتكر اللي عمله وفتح عينيه ع اآلخر وقال

آدم واشفق  ملك حكت لجاسر كل حاجه النها كانت محتاجه تحكي وجاسر اتأثر جدا وزعل علشان

 عليه

 

 وصعبت عليه ملك النها كانت منهاره جدا وطلبلها عصير واخدها الصيدليه علشان تطهر الجرح

 

وعرض عليها يوصلها وبعد فتره من المحايالت وافقت ووصلها واخد رقم فونها علشان يطمن 

 عليها

 

واللي كان  وملك دخلت تجري على ابوها اللي اول ما شافها وشاف وشها فسر كل اللي حصل



 خايف منه

وملك حكت لباباها كل حاجه وابوها زعل جدا وشاف انه خالص ما فيش امل ابنه يسامحه وقال 

 خالص انا اتكتب عليا اني اعيش وحيد

 انا الل استاهل آدم وامه ماشافوش شويه علشان يسامحني بالسهوله دي

 

 اسه انها ملهاش حدملك طلعت اوضيتها ماسكه هديه مامتها و منهاره من العياط وح

 

 في المستشفى

------------------ 

 

 اإلسعاف وصل المستشفى

 

 وبيتر اهتم بمريم ووصي في المستشفى مفيش دكتور راجل يدخل يكشف على مريم

 

 وفعال الدكتوره كشفت عليها والكل منتظر بره

 

 رنا هتموت من العياط

 

 يفوق بقىوطارق واقف بجمود وحاسس انه عايز يضرب ادم علشان 

 

وبيتر قلقان على آدم وخايف من اللي ممكن يحصل التالته واقفين كل واحد سرحان وقلقان 

 ومنتظر تقرير الدكتوره

 

 والدكتوره خرجت وكانت رنا اول واحده تجري عليها وبعدها طارق وبيتر

 

 ها يا دكتوره طمنيني عليها هي كويسه وفاقت وال ال؟؟ -رنا :

 

 بقى خلينا نعرف وادى للدكتوره فرصه تتكلماهدى يا رنا  -طارق :

 

 هي دلوقت في حاله االغماء النها تعرضت لحاله خوف شديده -الدكتوره :

 وكمان تعرضت لضرب وفي قطع ازاز في وشها

 

 انا اديتلها مهدئ دلوقتي و بنجهز اوضه العمليات الصغرى

 

 كويسهالنها الزم تدخل لدكتورة التجميل وبعدها ان شاء هللا هتبقى 

 عن اذنك بيتر بيه هاشوف غرفه العمليات جهزت وال ال



 بيتر بحزن اكتفي بهزه راسه ليها

 

 رنا سنده على الحيطه ونزلت قعدت على االرض ب عياط هستيري

 وطارق مخنوق علشانها وكان نفسه يضمها وساعدها تقوم من على االرض

 

منها وهتبقى كويسه والحمد هلل انها جت  اهدى يا رنا اهدى يا حبيبتي ان شاء هللا هتعدي -طارق:

 على قد كده

 

 !!!بصت لطارق وقامت من جمبه هتبقى كويسه -رنا :

 

 اسمع بقى -كويسه ومسكت طارق من ياقه قميص :

 قسما باهلل لو مريم جرالها حاجه الكون قاتله صحبك ده بايدي فاهم

 

ت في حاله هستيريا وتزعق وتضرب وانا هخلي بابا يربيه علشان يفكر ان يمد ايده عليها ودخل

 في طارق وطارق واقف سايبها تخرج عصبيتها

 

 اهدي يا انسه رنا مش كده والحمد هلل انها جت على قد كده -بيتر جرى عليهم:

 

 جت على قد كده طبعا الزم تقوله كده -رنا لفت لبيتر:

 اعملها قضيه راي عام ما هو صاحبكو الزم تدافعو عنه وهللا العظيم لو مريم جرالها حاجه ال

 

 وهطربقها فوق دماغ صاحبك و سابتهم وراحت قعدت وحطت وشها بين ايديها وقعدت تعيط

 

 .وطارق نفخ بديق وفى سره يا ترى أنت فين يا آدم

 

آدم افتكر كل حاجه وافتكر ضربه لطارق وبرق عينيه وافتكر وهو بيضغط على راس مريم بايديه 

 في االزاز

 

 يه تترعش وهو بيدور العربيهآدم اول مره ايد

 

 وكان طاير وكان هيعمل اكتر من حادثه

 

 وجري ووصل تحت البيت وطلع على السلم ما استناش االسانسير

 ووصل ووقف قدام باب الشقه و قلبه بيدق خوف ورعب

 خايف يدخل بعدها فتح باب الشقه ودخل ومشي كام خطوه

 م..مريم . مريم -وبينادي بهمس:

 عليها شاف الكرسي واقع على االرضوهو بيدور 



 

 والدنيا متكركبه مكان الضرب اللي كان بينه وبين طارق

 

 وعينيه جت على االرض في بقع دم عليها وماشي كانه بيجري

 وحاسس ان قلبه هيطلع من مكانه من الخوف

 

 وشاف البلور المتكسر وعليه نقط دم مكان وش مريم

 على البلور وشاف قد ايه االزاز حاد وقاسيآدم نزل على ركبه وبينهج وحط ايده 

 بسرعه جرى على االوضه مالقاش مريم فتح الحمام من غير ما يخبط ما لقاش مريم

 

 دور في الشقه كلها لبسها كله موجود

 

 فونها على السفره طيب هي فين راحت فين

 

 ايوه ايوه طارق بيدور على فون و مش القيه وافتكر انه في العربيه

 ب ونزل جري على السلم وقابل عمو لطفي تحت وعينيه كلها امل انه يعرف حاجهفتح البا

 

 ع..عم لطفي . عم لطفي -آدم :

 

 لطفي بزعل على شكل آدم وزعالن منه علشان مريم

 ايوه يا حضره الرائد آدم:-

 ودي كانت اول مره لطفي ينده علي آدم كده الن هو اللي مربيه وما رضيش يسيبه بعد وفاه امه

.. 

 

 وسفر ابوه واخته آدم مش مركز في اللي لطفي قالوا وقاله

 مراتي فين ما شفتهاش ااا.نا . انا هي كانت فوق ما تعرفش فين-آدم:

 ايوه االسعاف جت وخدتها على المستشفى -لطفي بحزن:

 

 اسعاف . اسعاف -آدم بصدمه ورجليه مش شاياله:

 

 بيه لحظه ولحقولحظه يا آدم  -ادم سابه جري على العربيه لطفي:

 لطفى قاله هي راحت المستشفى بتاعه صاحبك وجه هنا لطارق باشا وخدوها ومشيوا

 

 آدم ساق بسرعه جنونيه وعرف انها مستشفى بيتر

 

 في المستشفى

  Mariem Nasarبقلم----------------------



 

 مريم خرجت من العمليات الصغرى ودخلوها غرفه مالحظه لحد ما تفوق

 

 على الدكتوره وسالتهارنا جريت 

 

 والدكتوره قالت الحمد هلل احنا شلنا قطع القزاز اللي كانت في وشها

 وكانت في قطعه قزاز قورب عينيها دي اللي تعبتنا

 

 شويه ولوال العنايه االلهيه

 

  .كانت دخلت جوه عينيها

 

 ت الموجودهوعملنا جراحه تجميليه بسيطه للجروح اللي في وشها علشان ما تسبش اثر للندبا

 

 مكان قطع االزاز وهي دلوقت في غرفه مالحظه لحد ما ترجع لوعيها

 

 احنا هنستنى لما المريضه تفوق وهانسألها -وبصت لطارق وقالتله:

 واذا كان اعتداء بالضرب انا هبلغ عن الحادثه بعد اذنكم الدكتوره سبتهم ومشيت

 

 شيرين اتصلت على رنا تطمن على هنا

 

 و رنا شافت الرقم وطارق جمبها وهز راسه بال ل رنا

 

 علشان ما تقولش حاجه وقالها

 

علشان خاطري ما تعرفهاش حاجه استنى لما مريم تفوق ونشوف رد فعلها ايه وبص ل  -طارق :

 رنا بترجي

 

 ورنا فكرت تقول المها لكن رفضت مش علشان طارق

 

 ال علشان امها لو عرفت ممكن تتعب

 

 على شيرين و طمنتها وقالتلها ممكن ابات مع هنا الن مالهاش صحاب غيريورنا ردت 

 

 وبعد محاوالت شيرين وافقت ان رنا تبات مع هنا اللي هي في االصل مريم

 



 آدم دخل المستشفى وماشي ومش عارف هو رايح

 

 فين وشاف ممرضه جرى عليها وسالها على بيتر وهل جاب معاه حاالت النهارده

 يوه ايوه الحاله في الدور التالت لكن معرفش غرفه رقم كاما-والممرضه :

 

 آدم بيجري زي المجنون ولبسه كله متبهدل والدم ف وشه

 وبيدور في الدور التالت وعينيه على كل الموجودين

 

 واخيرا لمح طارق وجري عليه بينهج

 

 وبيتر اول ما شافه اتصدم من منظره اللي متبهدل

 ووقف قدام طارق وقاله

 

 م .. مريم مريم كويسه صح يا طارق؟؟ -م :آد

 

طارق صعب عليه آدم لكن مخنوق منه وخايف عليه ان مريم ترفع عليه قضيه تعدي بالضرب 

 وآدم مش حمل صدمات تانيه

 

 رد عليا يا طارق مريم كويسه مش كده هي فين ؟؟؟ -آدم :

 اهده تعالي يا آدم -بيتر :

 

 رنا قامت من مكانها وراحت الادم

 

 انت ليك عين تجي هنا بعد اللي عملته فيها ليك عين يا بجاحتك يا اخي -ا :رن

 

 وانت ازاي تمد ايدك عليها ال وكمان بتحاول تقتلها

 

 آدم رجع خطوه لورا

 

 ال ال انا ما كانش قصدي وعمري ما افكر-آدم :

 

 مكنش ايه .. مكنش قصدك صح -رنا قطعت كالمه:

 

 !!!!!سها ووشها تحت منه ازاز صدق صح ما كنتش تقصدانت يا دوبك ضربتها دوست على را

 

 !!!وزعقت جامد امال لو كان قصدك ؟؟



 

 انت تطلع من هنا وما اشوفش وشك هنا تاني

 

 احنا غلطنا لما وفقنا عليك وما نعرفش عنك حاجه

 

 وغلطنا اكتر لما سلمناهالك ببالش

 

 انت واحد عديم المسؤوليه وما نعرفش عنك حاجه

 

 اصلك مين وال جاي منين وال نعرف ابوك مين وال امك مينوال نعرف 

 

 إحنا بعنا مريم لو احد زيك معدوم االصل

 

 لو مريم جرالها حاجه صدقني هقتلك بايديه دول-وشاورت بصباعها في وشه :

 

 وماتستهونش بيا فاهم وال تستهون بمريم

 اوع تفكر

بس بتتصرف بعقل مش زيك وحط  مره هي وجهت اكتر من كده 100انها ضعيفه هي اقوى منك 

 ده في دماغك كويس انا ممكن اخليك تلف حوالين نفسك

 

 واتفضل بقى من هنا

 

 اسكتي يا رنا -طارق اتدايق من كالم رنا و شدها من دراعها:

 

ال مش هاسكت وان كنت انت كمان في صفوا يبقى اتفضل معاه وبعدين هو صاحبك هو  -رنا :

 اولى بيك

 

 ون رنا غضب اول مره يشوفهطارق شايف في عي

 

طيب خالص اهدي ولما مريم تفوق هنعرف ايه اللي حصل منها وآدم عايز يعرف الل  -طارق:

 حصلها بالظبط

 

 !بجد ؟ -رنا :

 هتعرف اللي حصل من مريم انا هاقوله ايه اللي حصل -ولفت الدم:

 

ل ادم باشا رجعتلها اللي حصل ان مريم جت المستشفى هنا وشها غرقان دم ومغمى عليها وبفض



 نوبه الخوف تاني

 

 والقزاز اللي مغروز في وشها وكمان كان في قزاز هيدخل جوه عينيها

 واتعملها عمليه تجميل وهي دلوقت تحت تاثير البنج

 

 مريم اللي كانت في حفله امبارح وبتضحك النهارده لسه خارجه من العمليات بسبب جوزها

 

 جوزها اللي اشتراها بالرخيص

 ها اللي احنا وافقنا عليه وما نعرفش عنه حاجهجوز

 

 جوزها اللي رفض يجي يتقدملها جوزها اللي اخدها بشنطه هدومها واحنا سلمناهاله

 

 علشان فاكرين انهم بيحبوا بعض او فاكره ان الباشا آدم بيحبها

 لكن لالسف ما فيش في قلبه ذره رحمه

 

 آدم واقف مذهول هو عمل كل ده وفي مين

 

 حه في قلبه آدم رجليه مش شاياله ورجع كام خطوه لورا وكان هيقع وطارق وبيتر سندوهفي رو

 

 وبيتر بص لطارق بنظره معناها مش وقته عتاب وال كالم يجرح

 

 طارق شد رنا وقعدها على الكرسي

 علشان خاطري لو بتحبيني اسكتي دلوقتي علشان خاطري-طارق :

 

 امت وقفت قدام اوضه مريم وبتعيطرنا قاعده بتبص االدم نظرات ناريه وق

 

 وآدم واقف مغيب

وبيتر وطارق اخدوه اوضه تانيه وبيتر جاب دكتور علشان يطهر الجرح اللي في وش آدم 

 وطارق وقت ضربهم في بعض

 الدكتور بيطهر الجرح ال آدم

 وآدم حاليا مش موجود وال حاضر معاهم وكل تركيز وتفكيره في مريم قلبه

 

ه وآدم مش بيرد عليه وال على طارق وخرج من االوضه وسابهم وراح وقف قدام بيتر بيتكلم معا

 اوضه مريم ولكن بعيد شويه ومش عايز يحتك ب رنا

هو اصال مش مصدق كالمها او انه يعمل كده في مريم ده حلم ايوه يا آدم انت بتحلم مريم حبيبتك 

 في البيت

 طارق قلقانين عليه من سكوتهومستنياك علشان تتغدوا مع بعض شارد كتير وبيتر 



 

 الحمد هلل المريضه فاقت -وآدم فاق على صوت الدكتوره:

 هنا آدم رجع لوعيه مع رجوع مريم لوعيها وقدم كام خطوه

 ممكن ادخلها يا دكتوره -رنا:

 

 اكيد اتفضلي بس ياريت الزياره يكون فيها ايجابيه النها حاسه بالخوف -الدكتوره :

 

وفتحت الباب ودخلت وسابت الباب مفتوح رنا قربت على مريم مسكت ايديها رنا هزت راسها 

 بخوف

 

 ودموعها نازله لما شافت شكلها ووشها ملفوف بشاش وعينيها وارمه

 مش دي مريم الجميله ال

 ادم ادم-ورنا عيطت في صمت مريم اول ما فتحت عينيها :

 كن بيتر وطارق منعوهادم واقف على الباب وسامع اسمه وقلبه دق وعايز يدخل ل

 وقالوله يستنى علشان خايفين من رد فعلها اول ما تشوفه

 ادم رفع راسه وبص لمريم ومش مصدق اللي هو عمله فيها

 

 مريم انتي كويسه يا حبيبتي حاسه بايه يا روحي-رنا :

 تعبانه يا رنا جسمي كله بيوجعني -مريم :

 

 على ايد رنا جامد رنا بتكلمها وفجاه مريم افتكرت كل حاجه وقبضت

 

 اهدى يا مريم ما فيش حاجه انا جمبك -ورنا حاسه بخوفها:

 ال يا رنا ارجوكي ماتسبنيش ارجع لعنده تاني -مريم :

 

 رنا حضنتها ومريم حضنت رنا جامد جدا مكلبشه فيها

 ال يا رنا مش عايزاه مش عايزه اشوفه تاني -ومنهاره تماما :

 منه كان هيقتلني خديني معاكي اااا.انا انا بخاف

 

 كان هيقتلني يا رنا ما تسيبينيش انا مش عايزه اروح عنده تاني

 خديني من هنا انا عايزه اختي انا عايزه اختي

 

 ما تسيبينيش يا رنا هللا يخليكي

 انا ما ليش حد ماليش حد غيركم لوخدني عندو هيموتني

 ومريم بدات ترتجف في حضن رنا

 

 اوعا تقرب اطلع بره -ها جرى وكان عايز يحضنها ورنا بصتله :وآدم سامع كل حاجه ودخل علي



 

 ورنا ندهت على طارق بسرعه ينادي الدكتوره

 

 ومريم لسه منهاره وبتتكلم وكالمها مش مفهوم

 

 محمد ماقتلش محمد بريئ هو هيتجوزني عرفي:-

 

 راتكضربني بالقزاز محمد ما عملش حاجه ال هو هيحرق الدليل ال يا آدم سيبني انا م

 

 ما تقولش حاجه يا محمد و عماله تتكلم والدكتوره جت واديتلها حقنه مهدئ

 

 وآدم كان واقف وشاف وسامع الموقف وخالص الموقف ده اتحفر جواه

 

 مريم نامت والدكتوره خرجت

 

 وخرجت رنا من االوضه ورنا حالتها صعبه وطارق هيتجنن على حاله رنا

 

 راتآدم مقدرش يتحمل الموقف وال النظ

 

 وخرج بسرعه من المستشفى وطارق وبيتر فشلوا فى انهم يوقفوه ويرجعوا معاهم تاني

 

 وبيتر طلب من الحارس الشخصي يمشي ورا آدم ويعرف هو رايح فين ورجعوا تاني عند مريم

 

 ممكن اعرف انتي قولتلها ايه-الدكتوره :

 

 رنا بشهقات وهللا ما قولت حاجه انا قاعده وماسكه ايديها

 فجاه لقيتها ضغطت على ايدي وخافت وقالت كالم كتير وحضنتني وما كانتش عايزه تسيبني

 

واضح انها خايفه جدا والظاهر ان اللي في وشها ده مش حادثه ده نتيجه  -الدكتوره هزت راسها:

 اعتداء عليها بالضرب وبكده الزم ابلغ بالحادثه

 

ل لها سيبي الموضوع ده النه يرجع لمريم طارق اخد الدكتوره على جمب وفضل يقنع فيها وقا

 والزم نعرف منها ايه اللي حصل االول والدكتوره وافقته ومشيت

 

 ورنا قاعده دايخه من كتر العياط وما كلتش حاجه من ساعه

 ما وصلت المستشفى وطارق قال بيتر تعالى نجيب اكل علشان رنا



 بينهم وبيتر الحظ ان طارق خايف على رنا وان في رابط مشترك

 

 وقاله ال خليك انت انا هانزل اجيب اكل و اجيبهولك واروح انا

 وهاجيلك الصبح وبيتر مشي وطارق راح قعد

 قدام

 رنا على ركبه

 

 وبعدين معاكي مش هتهدى بقى انا لو اعرف انك مفتريه كده مكنتش قولتلك -طارق :

 

 رنا بتعيط ومش بترد

 

خالص يا رنا ان شاء هللا هتبقى كويسه تعالى -ا :طارق اتجراء ومسك ايديها وباس على ايديه

 يال اغسلي وشك

 

 مش هاسيب مريم لوحدها -رنا:

 خالص روحي الحمام اللي اخر الطرقه ده وانا هقف هنا -طارق:

 

 ورنا فعال راحت الحمام النها محتاجه تحط راسها كلها تحت الميه علشان تفوق

 

 نا هتقضي الليله مع مريم في الغرفهبعد فتره بيتر جه و جاب لهم العشا وقال ر

 

 وقال ل طارق لو مش عايز تروح اجهزلك غرفه جمب منهم

 وطارق قال تمام انا هافضل هنا معاهم وبيتر ودعهم وقال ل رنا الف سالمه ومشي

 

 آدم راكب في العربيه وواقف قدام البيت بعيد ومش عارف يروح فين

 وبعد صمت طويل دمعه نزلت منه

 ح يشوف مريم بس خايف من رد فعلها هو كان يقدر يدخلها ومش رنا الل تمنعهو عايز يرو

 هو بس شايف انه مجرم وهو السبب في عذاب

 

 مريم و فضل قاعد في العربيه سرحان لحد ما النهار طلع عليه
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 صباح الخير@

 

 صباح النور مش دي ورشه:.

 االسطى جمال



 

 بس هو مش موجود ايوه هو ويبقى ابويا ..

 

 دلوقتي اممم انت ابنه امممم انا عارف انه هو مش موجود انا ..

 

 عايز بس اقولك ان ابوك عمل حادثه وهو دلوقت في

 المستشفى ودلني على عنوان ورشته

 

 ابويا ابويا جراله حاجه و عمل حادثه ازاي ..

 

 انا اسف بس هو اللي ظهر قدام عربيتي فجاه ..

 

 هو فاق وانا هاتكفل بكل مصاريفهلكن ما تقلقش 

 

 ودلوقت بقى هو عايزك تروحله هتيجي معايا

 

 اوصلك وال تروح لوحدك ال

 

 ال انا جاي معاك دلوقتي ...

 

 الولد قفل ورشه ابوه ومشي وركب مع الراجل العربيه

 

 وبعد فتره

 

 مساء الخير يا عم جمال

 

 اد قفل الورشه وراح فينمساء النور يا طاهر انت ما تعرفش الواد زي -جمال :

 

 ال يا عم جمال دي مقفوله من بدري وكنت جاي اسال عليه -طاهر :

 ولقيتك واقف قدام الورشه دلوقتي قولت اسالك

 

 هللا امال هيكون راح فين الواد ده -جمال :

 

------------- 

 

 انا فين انا فين



 

 صوت من وراه ششش

 

 انت مين وعايز ايه -زياد :

 

 انا مين انا هاقولك:-

 

 وعايز ايه انت زي الشاطر تتصل ب ابوك دلوقتى

 

 وهاتكلمه وتقوله االمانه اللي معاك تلزمني

 

 انت مين -زياد :

 

 عاصم الصاوي:-

 وصلنا لتانى يوم وبيتر جايب فطار لطارق ورنا وبعد تحايل من طارق علي رنا فطره مع بعض

 

 وبعدها بشويه طارق راح قعد جمب بيتر

 

 انا قلقان على آدم اوى -طارق :

 

 ما تقلقش انا بعت البودي جارد بتاعي وراح وراه يراقبه كويس-بيتر :

 

 طيب هو فين دلوقتي -طارق :

 

 في عربيته من امبارح واقف بعيد عند البيت بتاعه وقاعد فيها لحد دلوقتي -بيتر :

 

 خبيش عليا ايه اللي حصلطارق انا عايز اعرف ايه اللي حصل وتحكيلي بالظبط وياريت مات-بيتر :
 يخلي آدم يتصرف بالطريقه دي

 

 حاضر يابيتر هقولك ولسه هيتكلم -طارق بعد تفكير:
 رنا جريت عليه

 

 طارق مريم فاقت تعالى معايا علشان انا خايفه ال تجيلها النوبه دي تاني-رنا :

 

 ايوه يا رنا بس هي مش البسه الحجاب وال نقاب -طارق :
 ن من وشها حاجه طيب بص تعالى واقف جمب الباب يال بقىمريم مش باي-رنا :

 

 طارق اتحرك معاها واخد بيتر

 



 رنا دخلت لمريم وكانت خايفه من المقابله دي
 جدا

 لكن مريم كانت هاديه نوعاما تحت تاثير المهدئ

 

 رنا اتكلمت مع مريم
 ومريم حكيتلها اللي حصل

 

 لشان يحترم نفسهورنا بتحاول تقنعها انها تقدم في آدم بالغ ع

 

 الزم يتأدب علشان ما يعملش كده تاني وبعدها تطلبي الطالق-رنا :

 

 كلمه الطالق نزلت على مريم وطارق وبيتر زي الصاعقه

 

 طالق .طالق ايه بس يا رنا في حاجه انا مش عارفاها أكيد في سبب قوى خاله يعمل كدا -مريم :

 

 اميره ومبيزعلنيش وكفايه انه بيبقى خايف عليا آدم يارنا حنين عليا أوى بيعاملنى على اني

 

 

 وانا حكيتلك آدم ما كانش شايفني وكان بينطق اسم واحده اسمها فريال وكان مغيب تماما

 

انتي بتدافعي عنو يا مريم بعد ما حكيتيلى كل اللي حصلك ده ما حدش يقبل على نفسه :- رنا 

 ال ال يا مريم ادم الزم يتربىاالهانه دي ودي االمانه اللي ماما سلمتها له 
 رنا انا مقدره خوفك وقلقك عليا لكن انا الزم اسمع آدم -مريم :

 والزم اعرف ايه سر فريال ده وايه اللي وصلوا للحاله دي
 آدم كان واحد تاني انا الزم اعرف وساعتها هاخد قراري

 ينلكن اعرف السر ده ازاي ويا ترى مين اللي هيعرفني كل حاجه عن آدم م
 مريم رجعت راسها لورا وغمضت عينها وسمعت الباب بيخبط

 

 انا هاحكيلك كل حاجه يا مدام مريم . #
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------------------------------ 

 

آدم قاعد في العربيه من امبارح وشكل مريم وهي بالشاش مش رادى يخرج من دماغه ومش 

 عارف يعمل ايه
 ان خالصوايه اللي بيحصله وهو ك

 الدنيا لسه بتضحكله وجت اللي اسمها ملك دي وابوها وقلبو حياته
 وفكر كتير انا الزم اروح واقتلك يا خالد الزم

 آن االوان بقي اني اخلص من ماضيك وابعدك عن طريقي
وافتكر مريم تاني وغمض عينيه وافتكر وهي خايفه منه وهو بيضربها بالقلم وافتكر وهي ف 

 حضنه
 ه على الدركسيونوخبط بايدي

ليه . انا خالص بعد ما لقيت السعاده انت راجع تاخدها منى ليه انا طول عمري عايش  -ادم:



 لوحدي

 

 ولما شوفتها انا اول ما شفتها قلبي دق ليها وبس

 

 انا اتجوزتها ومش عايز اخسرها انا اموت لو هي بعدت عني
 وهي قررت تبعد عني بسببك

 

كل حاجه انا بحبها ليه انا هقتلك . هقتلك ياخالد انت وملك وشغل وصرخ بعلو صوته انت بتاخد 

 العربيه ومشي

 

 انا هاحكيلك يامدام مريم ممكن ادخل -طارق :

 

 رنا قامت ساعدت مريم وغطت وشها بالراحه على قد ما قدرت

 

 اتفضل ياطارق -رنا :

 

يخليه يعمل كده ويوصل  كان هيمشي لكن فضوله خاله عايز يعرف ايه اللي في حياه آدم -بيتر :

 للمرحله دي
 ووقف مكانه جمب الباب ومنتظر طارق يحكي كل حاجه

 

 دخل ووقف بعيد عنهم وبص للشباك وبدا يتكلم -طارق :

 

آدم ابوه كان حاله متوسط ووالدته كانت من عيله كبيره ابوه اسمه خالد وامه اسمها نور كانت 

 عليها جدآالبنت الوحيده والمدهلل كانوا بيخافوا 

 

 لدرجة انها ماكنتش بتنزل الشارع لوحدها وده خال شخصيتها ضعيفه
 او تقدري تقولي طيبه بغباء .. خالد كان فاتح محل ورد

وشاف نور وهي في العربيه وكانت جميله جداا خرج من المحل واخد ورده واداهالها على اساس 

 دعايه وكده للمحل

 

رفيني في المحل وغمزلها وعطالها رقم المحل ودي كانت وقالها لما تحبى تشترى ورد تعالي ش

 اول مره نور تتعرض لموقف زي ده
 الن السواق في الوقت ده كان نزل يشتري طلبات

 

 المهم نور بقت بتتحجج مخنوقه وعيزا تشم هوا

 

 تروح تشتري ورد واحده واحده حبوا بعض او هي حبيته واتعلقت بيه جدا
 ا خايف اتقدم يرفضونيوخالص روحها فيه وقالها ان

 

 قالتله انها اقنعت والدتها وهي هتوافق وفعال اتقدملها
 ولكن باباها رفض وبعد ما خالد شاف العز اللي هي فيه

 صمم ياخدها واوهمها انه ممكن يموت نفسه لو متجوزهاش



ط ونور بطبيتها الزايده صدقته و حاولت تنتحر علي اساس يعنى تموت قبل منه واخدت علبه شري

 منوم كامل
 وسابت جواب المها وكاتبه فيه يوصلوا لخالد

 

 بعد ما تموت ولوال ربنا سترها كانو خسروها

 

 نور حطت ابوها وامها قدام االمر الواقع ووافقوا على خالد النها البنت الوحيده
 وابوها جابلها فيال صغيره هديه جوازها

 

لفتش تاني وبدات تتعالج وهتموت وتخلف وبدا الخير ينزل على خالد وخلفوا آدم وبعد آدم مخ

 لدرجة أن الحمل هيأثر عليها صحيا

 

 لكن هي عايزه تعمل عيله وعزوه لخالد

 

وبعدها بعشر سنين و عالجات كتيره خلفوا ملك وعاشوا في سعاده او هو اوهمها انه سعيد معها 

 سنين 8سنه وملك  18وكبرو وآدم بقى 

 

 قالها ارمي نفسك في البحر كانت هتعملها نور كانت بتحب خالد لدرجه انه لو

 

 نسيت اقولكو انا كنت صاحب آدم من االبتدائي

 

المهم جه في يوم خالد جاب ملف وعايز نور تمضي عليه وفعال مضت وكان تنازل بالفيال وجزء 

 من نصيبها ف أسهم شركة باباها
 الن ابوها ماكنش لسه كتب كل حاجه باسمها

 

 ي شركته ومضت عليه وهي مغمضهكان كاتب بس كام سهم ف
 وبعدها مفيش اسبوع نور كانت في المطبخ بتعمل

 ما لذ وطاب لخالد باشا جوزها

 

سنه  22سمعت ضحكه جريئه في الفيال وطلعت تشوف الصوت ده جاي منين شافت بنت حوالي 

 يعني اكبر من ادم باربع سنين
  .....مراتي ونور قالت مين دي يا خالد خالد بكل جبروت قالها فريال

 

 

 رنا ومريم شهقه ومريم حطت ايديها ع بوقها ودموعها نازله وعرفت مين فريال

 

 واليوم ده كنت انا وآدم فوق في االوضه بتاعته -طارق :
ونزلنا على صوت نور اللي اثارت وغضبت وزعقت وطردت فريال بره بيتها وآدم واقف على 

 السلم وملك نايمه مش حاسه بحاجه

 

 فيلتك ايه ههههه قصدك اللي كانت فيلتك -خالد :

 



 نور يا حبيبتي انتي اتنازلتيلي عن الفيال دي والكام سهم اللي في شركه ابوكي
 طبعا نور في حاله صدمه مش مصدقه ان خالد اللي واقف قدامها وبعد مناوشات كتير

 

 شرط عليها يا تقعد تربي عيالها يا تروح بيت ابوها

 

 ش هتسيب عيالهانور بعدها فكرت انها م
 وهتقول ايه البوها اللي كان رافض وقالها ده مبيحبكيش ده جاي طمعان

 

 بكت كتير بحزن بكيت النها وثقت في واحد ما تعرفهوش
 20وفضلت على الحال ده سنه والسنه اللي بعدها بدات تتعب وضعفت واهملت نفسها وكبرت يجي 

 سنه على عمرها
 عاشتها . ولما كانت تتعبآدم كان شاهد على لحظة ألم نور 

 كان يجري علي خالد انه يرحم امه وكان خالد يطرد آدم ويقوله انت ابنها روح اكشف عليها

 

 وبقت هذيله جدا وهشه كانت تشوف بعينيها دلع جوزها حبيبها روحها لوحده قد ابنها

 

 وفريال دايما كانت تتبلى على نور وكانت تتفنن في تعذيبها
م آدم عمل فيكي نفس اللي خالد عمله مع نور بالضبط وقدام عينيه وحط وشها عارفه يا مدام مري

على قزاز البرواز آدم ساعتها تجنن وزق ابوه ووقع فيريال على االرض لكن هو مكانش انك 

 مراته هو شاف فريال وبس

 

 وخالد ضرب آدم بالقلم علشان زق مراه ابوه
 ل وشالها ونيمها في سريرهاسنه وحاو 19آدم كان بيشيل امه ومش قادر كان 

 

وبعد فتره نور خالص حست انها هتموت وآدم قالها الزم نعرف جدي قالت لو جدك عرف . اعرف 

 اني هموت وانا غضبانه عليك ووصت آدم على ملك

 

 

وطلعتله شيك كانت شايله مبلغ في البنك ونقلته ل آدم وقالت المبلغ ده هيأمنلك مستقبلك انا عارفه 

 اموت جدك مش هيقبلك انت واختك علشان انت ابن خالد وعطت الشيك ل آدم اني بعد ما

 

قالتله اوعدني تاخد الفلوس دي ليك الفلوس دي فلوسي انا وابوك ما كنش يعرف عنها حاجه وآدم 

 وعدها
 وعيط في حضنها اما بخصوص البلوره

 

 مريم انتبهت وعياط مستمر ورنا عيطت هي كمان
 تموت باسبوع جابت تورته ل آدم وملك واحتفلتقبل ما  -طارق بيكمل :

 بعيد ميالدهم ملك قالتلها لسه بدري على ميالدي انا وآدم يا ماما
نور بكت بحرقه كتير واخدتهم في حضنها وقالت معلش خليني احتفل بيه النهارده معاكم واحتفلت 

 وكانت عينيها متعلقه بيهم
 ره عن بلوره لكل واحد فيهم صورهوجابتلهم كل واحد هديه والهديه دي كانت عبا

 

 هنا الصاعقه نزلت على مريم وعيطت جامد النها دمرت آدم كليا



 

 سنين 10سنه وملك  20نور في يوم تعبت اووي وادم اتصل عليا كنا -طارق :

 

فريال كانت قاعده على الكرسي في الفيال و بتشرب شاي وبتاكل بسكوت وخالد قاعد جمبها 

 وبيتناقشو للسفر
 يوم ده بعد ما آدم اتصل عليا رحت جرى وشوفت نور في حاله صعبه جداال

 شلناها انا وآدم ونزلنا بيها وقالت ل آدم استني
 وانا وادم نيمناها على الكنبه وعينيها كانت متعلقه بحبيبها كانت مفكره انها هتصعب عليه

 

 آدم بص عليها ومش ناسي النظره دي
ديها على خد آدم ودمعه نزلت منها وبعدها ايديها وقعت مره آدم لف وش امه ليه ونور رفعت اي

 واحده

 

 وآدم بينده عليها زي المجنون
 ودمعه نزلت من عيون طارق

 

 انا وآدم وجدها اللي دفناها وآدم هو اللي دخل قبر والدته ونيمها آدم هو اللي دفن امه بايديه
 ك قالت لهم خدوني معاكمووقتها كانت فريال بتجهز للسفر بعد اسبوع هي وخالد ومل

 

 وخالد راح ل ابو نور وطلب حق االسهم حق تنازل من نور ليه وباع االسهم

 واخ فريال وملك علشان مسافرين

 وآدم وقف ملك وقالها انتي رايحه فين قالتله انا هاروح مع بابا وماما الجديده و اركب الطياره

 

 دي مش امكهنا آدم مستحملش ضرب ملك بالقلم وزعقلها وقالها 

 دي واحده جايه تاخد فلوس امك وماشيه دى قتلت امك هي والراجل ده

خالد زعق ل آدم وضربه بالقلم وقاله انا هاسيبك في الفيال دي علشان انت ابني ولما ارجع هطردك 

 منها

 

 وخد ملك وماشي آدم قالها لو رحتي معاهم يا ملك هاعتبرك ميته ودفنتك مع ماما

 

 فيال وسافروا وانا كنت واقف مع آدم في الموقف دهوسابوا آدم في ال

 وبدا يكسر كل حاجه حواليه وتجنن نفس الحاله اللي انتي شوفتيها امبارح عليه وكان واحد تاني

 

 خذت آدم على بيتنا وكان في حاله نفسيه وحشه جدا

 بدات واحده واحده انا ووالدي ووالدتي نخرجه من اللي هو فيه

نه عرفنا ان جدو ابو نور هللا يرحمها توفي بعد وفاه بنته اهمل كل حاجه ووقفنا جمبه وبعد س

 واشهر افالسه ومات من حزنه على بنته

 

وام نور انا وادم سألنا عليها كتير في اللي بيقولو سافرت وفي اللي بيقولو ماتت ولحد دلوقت 



 مانعرفش هي فين وآدم متعود على الوحده

 

 رجعها اكتفي بذكرياته مع امه وبسو محاولش يدور على اخته او ي

 

 خلص كليه الشرطه واتعيين وكان مركز في شغله وبس

 آدم حسيت انه نسي تمام الماضي او هو حسسني بده

وانا كنت معاه في كل خطوه ومن سنتين اتعرف على بيتر يعني آدم وحيد تماما ما لوش حد غيرنا 

 من بعد ربنا

تعرفيش خبر جواز ده عمل فيا ايه اي كان طريقة الجواز  وكنت قولت خالص ادم استقر واتجوز ما

 وأنها جت بسرعه لكن فرحت جدا ومكنتش مصدق

 لكن حمدت ربنا

قولت شكلك بنت حالل وهاتعوضيه عن مرار السنين اللي شافه وعاشه وكان مبسوط جدا لحد 

 امبارح بس وسكت

 

 ايه اتقهر واتعذبرنا دموعها نازله ومريم منهاره جدا وبتفكر في آدم أنه قد 

 

 وايه اللي حصل امبارح -رنا بدموع:

 

 الماضي رجعله تاني ملك رجعت وجتله المكتب امبارح وطردها -طارق :

 

 وكسر المكتب امبارح وخرج بالعربيه وانا كنت وراه وروح على بيته

 و مدام مريم هي اللي دفعت التمن

 

 كملت عليه انا السبب في اللي حصل دهانا كملت عليه انا  -مريم بعياط وشهقات وصوت عالي:

 

 كلهم مستغربين حتى بيتر اللي واقف بره وكانت عيونه مليانه بالدموع

 

 قصدك ايه -طارق ورنا:

 

اخر ذكرى من والدته اتكسرت مني امبارح وهو جه وشافها متكسره كده انا فهمت هو  -مريم :

 عمل كده ليه و منهاره من العياط آدم مش هيسامحنى

 

 وجعت قلبه وكسرت اخر ذكرياته أنت فين يا آدم انا

 

 لو سمحتو سيبوني واخرجوا وبدات تتعب والدكتوره جت وعطيتها مهدئ-مريم :

 

  Mariem Nasarبقلم



----------------------------- 

 رنا خرجت مع طارق واقفين التالته بره ورنا مصدومه وبيتر من اللي سمعوه عن حياه آدم

 

نا جرحت آدم امبارح بكالمى انا قولتله انت عديم االصل بس وهللا مكنت اعرف انا ا -رنا بدموع:

 كنت زعالنه علي حالة مريم

 

 منها بس يارنا بطلى عياط الل عملتيه ده كان رد فعل طبيعي جدا -طارق :

 

قد ايه انا متسرعه بس مكنش المفروض -رنا مره واحده اترمت ف حضن طارق وبدءت تعيط :

 ا منعرفش اصلك ايه وال امك مين انا زعالنه من نفسي اوىأقوله احن

تعالى اقعدى واستريحى كفايه بقى انتى بكيتى كتير اوى امبارح وانهرده  -طارق ضمها بحب :

 وباس جبهتها بحب وقعد جمبها يطمنها

 

 عند عاصم

------------ 

 

 عاصم اتصل على جمال وده طبعا اللي معاها الدليل

 

 لالو جما -عاصم :

 

 ايوه مين؟ -جمال :

 

 ايه نسيت صوتي طيب في حد هيفكرك بيه -عاصم :

 

 الو الحقني يا بابا الحقني -زياد :

 

 بلهفه انت فين يا زياد ومين الراجل ده -جمال :

 

 ده واحد بيقول انه صاحبك واسمه عاصم الصاوي -زياد برعشه وخوف:

 

 عليا يا بنيبتقول مين اوعا يا زياد يأذيك رد  -جمال بصدمه:

 ها ياجيمى تحب الحقنه المره دي اصورهالك بنفسي وانا بديها البنك االمور ده -عاصم :

 

 عارف خساره فيه الموت بس ابوه الغبي بقى يال

 نعمل ايه

  .سيبه ابوس ايدك سيبه ابني وخد كل حاجه -جمال :

 



 اه الورشه كل حاجه ههههه كل حاجة ايه يا زباله انت انت حيلتك ايه .. -عاصم :

 

 اسمع ابني ما لوش ذنب سيبه هللا يخليك -جمال :

 

 موافق طبعا اسيب ابنك بس الدليل فين -عاصم :

 

حاضر حاضر انا الدليل موجود على موبايلي همسحه خالص وهللا يا بيه بس ابوس ايدك  -جمال :

 سيب ابنى

 تقابلني بكره بالدليل تسلموهولي في ايدي -عاصم :

 

 بيتك و كمان هاوصلوا لحد الورشه حلو كده اصل انا قلبي كبير ابنك هيبقى في

 

 حاضر حاضر بكره اجيلك فين انا تحت امرك -جمال :

 خلي فونك في حضنك وانا هاتصل عليك في اي وقت وقفل من غير ما جمال يرد -عاصم:

 

 فيال العدوي

-------------- 

 

 ملك قاعده بدموع وسرحانه

 

 ترددت ترد ولكن احتياجها خالها تردوفجاه شافت جاسر بيتصل و

 

 الو -ملك :

 

 اخيرا -جاسر :

 

بدموع معلش يا جاسر انت رنيت عليا امبارح كتير بس انا كنت تعبانه ومش قادره ارد انا :- ملك 

 اسفه المفروض ان انا اللي اتصل علشلن اشكرك على اللي عملته معايا

 ش حاجه اي حد مكاني كان هيعمل كده واكترتشكريني تشكريني على ايه انا ما عملت -جاسر :

 

 ميرسي يا جاسر -ملك :

 

 ال ميرسي على واجب انا اصال مش بتصل علشان اطمن عليكي ال نيڤر -جاسر :

 

 !امال انت اتصلت ليه ؟-ملك :

 



 علشان عايز علبه المناديل بتاعتي اللي انتي خدتيها مني امبارح وضربتي عليها -جاسر :

 

 ايوه كده من ساعه ما شوفتك ما شوفتش غير دموعك -قاللها: ملك ضحكت وجاسر

 

 سمعينا بقى ضحكتك وتكلموا مع بعض وجاسر شكله كده السناره غمزت

 

 في المستشفى

------------------ 

بيتر وطارق ورنا واقفين بره وفي انتظار الدكتوره تطمنهم الدكتوره خرجت وطمنتهم وقالت ان 

 دم لحد مانامتمدام مريم بتقول عايزه آ

 

 فيال مصطفى عزيز

-------------------- 

 

 شيرين حكت ل أشرف اللي حصل واول ما أشرف عرف ان هنا تعبانه كان هيتجنن عليها

 

 واشرف اتصل على رنا

 

 ورنا اول ما شافت رقم اشرف خافت ومش عارفه تعمل ايه ردت عليه وطمنته

 وقالتله مفيش حاجه هي بس وقعت من على السلم

 وهي كويسه

 

 طب انا هاجيلك -اشرف :

 ال ال اوعا تجي -رنا بشهقه:

 

 ليه -أشرف قالها:

 

 علشان اخوها هنا وابن عمها وماينفعش هيقولوا ايه -رنا :

 انت خليك عندك وانا هاجي النهارده واطمن هي بخير وقفلت مع اشرف

 واتصلت بهنا وفهمتها الموضوع علشان لو حد اتصل عليها

 

 ف المستشفى

---------------- 

 طارق قاعد وجمبه رنا . وبيتر واقف بيتكلم في الفون

 

 وآدم واقف في اخر الطرقه

 



 اول ما بيتر وطارق شافوه اتصدموا من منظره

 

 القميص نصه مفتوح . وكم متشمر وكم ال

 

 وشعره مش مترتب وعينه حمرا زي الدم

 

 وماسك في ايدو مسدس

 آدم شاورلهم يقفوا مكانهمبيتر وطارق جريو على آدم لكن 

 

 والناس اللي كانوا موجودين في الطرقه مشيو خايفين من المسدس اللي في ايد آدم

 

 

 ومفيش حد موجود غيرهم واألمن جه لكن بيتر امرهم انهم ينزلوا واألمن خرج

 

 والحارس اللي كان بيراقب آدم كان موجود وبيتر خاله يخرج

 

انت حالته صعبه جدا وكان حاسس باليأس قرب منهم وكانت وآدم رايح عليهم كانه سكران وك

 عنيه على رنا

 

 ورنا شافته جاي عليها خافت منه واتخبت ورا طارق
 وآدم شد طارق وبعدو عن طريق رنا

 

 آدم وقف قدام رنا ورفع المسدس في وشها

 

 رنا هتصرخ ادم شاور لها بايده

 

 شتؤتؤتؤ اوعى . صوتك ده مش عايز اسمعه هش -آدم :

 

 طارق واقف مصدوم وبيتر ال يقل صدمه

 

 وطارق خايف على رنا وخايف يقرب آدم يتجنن
 رنا غمضت عينيها وبتعيط ومرعوبه

 

 اهدا يا آدم وتعالي نتكلم-بيتر :

 

 ايوه يا آدم ارجوك اهدا علشان خاطري -طارق :

 

 طارق بيقرب من آدم
 آدم شاورله بال وال حركه

 



 رنا مش مظبوط وعنيه حمرااآدم واقف بيطوح وواقف قدام 
 والكل افتكر ان آدم شارب وسكران

 

 آدم اخيرا اتكلم ووجه كالمه ل رنا

 

 انا ما عنديش أصل وانتي هاتقتليني ومش عايزه تشوفي وشي في المكان هههههههههههه -آدم :

 

 انا معدوم االصل وبص لطارق ونزل المسدس

 

ي الف حوالين نفسي ههههه يا رنا انتي وال وضحك انا معدوم االصل هههههههههههه و هتخلين

 تقدري تعملي حاجه
 وانت طارق وبيتر طز فيكو -طز فيكي وبص ل طارق :

 وطز فيا انا كمان ال. ال انا عندي اصل بس خالد العدوى جه ومسحه باالستيكه

 

تعرفي ان مريم هتسبني ايوه هي كمان هتسيبني اصل انا ضربتها  -وقرب من رنا :

 هههههههههههه

 

 ال ال وكمان ايه شدتها من شعرها بايديا دول
 و ايه يا آدم .. ايه يا آدم اه وضربتها بالقلم

 

 شفتي بقى ال ال واستني استني وحطيت وشها على القزاز اه وهللا
حتى اسالي طارق مش انت كنت موجود قولها  -مش مصدقه صح وراح شاور على طارق بايديه :

خطوه لورا بخوف ال ال انا مش ممكن اقتلها ال انا انا .كنت  ان كنت ها قتل حبيبتي ورجع

 هههههههههههه

 

 

 رنا بتعيط على حالته وبيتر كمان متأثر ومزعوج وزعالن جدا على حاله ادم
وطارق كان غضبان جدا من آدم والحاله اللي هو فيها طارق في اللحظه دي كان عايز يروح يخنق 

 خالد بايديه

 

فو أن اختى اال هي مش اختى وابويا الل انا شايف انه مش ابويا عايزينى ههههههه تعر -ادم :

 اسامحهم

 

هههههههههههه اه وهللا وتعرفي ان محمد اخوكى كان متهم في جريمة قتل هههههه الال وتعرفى 

 متهم في قتل مين ..ابو هنا صحبتك هههههههههههه حسين الصاوي

 

 ايوه مالكو مستغربين ليه

 

قولت لمريم ايه ... قولتلها تتجوزنى واطلعه براءه هههههههههههه أنا وحش صح بس تعرفو انا 

 انا ختها غصب عنها ههههه وهي هتسبنى غصب عني

 

 والكل ف حاله صدمه من الل الكالم اللي اتقال



 

 وتعرفوا انى كنت عاوزها في حضني من غير جواز هههههه شرير انا هههههه

 

 د رجليه ع األرض وعينه دمعتوبعدها آدم قعد جنب الحيطه وفر
 بس انا مكنتش عايز كده -ادم:

ايوه صدقوني انا اول ماشوفتها عشقتها ولو مكنتش اتجوزت مريم كنت هاموت اموت 

 هههههههههههه طيب هو اصال انا عايش علشان اموت

 

 هي قالت نتجوز وانا وافقت وبقت ملكي ومراتى بتاعتي انا وبس حرم آدم العدوي انا كده مش

 شرير صح
 وحبيتها اوي استنو استنو انا نسيت اقولكو ان مريم كمان حبتني اه وهللا

 

 وما زعلتهاش مني بس تعرفوا كان في دماغي ايه
 اني اضايقها واكسرها وكنت هاخليها خدامه بس لقيت نفسي بعشقها

 مينفعش اكون خالد تاني انا .اا.انا قولت ال ال يا آدم انت مش خالد

 

 .هيتكرر تاني و اختهاخالد مش 

 

 اختها قالت دي امانه صح يا طارق
 الزم الزم نصون االمانه صح خالد عايزني اسامحه هههههههههههه

 

 خالد اخد حياة امي ودلوقتي هيبعد مريم عني

 

 عادي ما تبعد مع السالمه هههههههههههه

 

 ايه يعني مريم هتسبني ده انا يا دوبك روحي فيها

 

 بقى مع السالمه وبص لرنا وشاور عليهاوروحي مش موجوده ي
 هههههههههههه بتعيطي طز فيكي وطز فيكو كلكو

 وطز في مريم وقام وقف ال ال مريم ال مش طز ف مريم ال
 انا انا اسف قولو لمريم

 آدم بيقولك اسف بس انتي يا رنا مخلتنيش اشوف مريم امبارح
بل ما تسيبني اصل مريم هتسيبني كنت هاموت واشوفها ايوه يا رنا كنت هاموت واشوفها ق

 هههههههههههه

 

 طبعا الكل واقف والدموع هي التعبير الوحيد في الموقف ده

 

 آدم قام وقف ووقع ووقف تانى ومانع حد يقرب منه وماسك المسدس
 عارفين مريم هتسبني ليه علشان خالد رجع -ادم:

 

 وخالد بياخد كل حاجه حلوه في حياتي
 يح اقتله بس بس جيت على هنا علشان اقولها اسفعلشان كده انا كنت را



 

 خالد بعدها عنى انا الزم اروح دلوقتي اقتل خالد واتحرك علشان يمشي

 

طارق مسكه وبيتر كمان بيشدو فيه وماحدش قادر عليه و رنا بتعيط و كانت فوضى بينهم وفجاه 

 بصوت مهموس وراه خاله يقف مكانه

 

 آدم .

 

 وسمعت طريقه كالمه وحست ان آدم ضايعمريم فاقت على صوت آدم 
وقامت بصعوبه النها حاسه ان الجروح اللي في وشها وجعاها مريم فتحت الباب وشافت طارق 

 وبيتر بيمنعو آدم من الخروج علشان رايح يقتل خالد

 

 مريم وقفت على الباب بصعوبه وحاولت تعلي صوتها
 آدم . آدم -مريم:

 آدم سمع اسمه ووقف مره واحده

 

 فيال العدوي
---------------- 

 

 ملك قاعده تحكي لباباها عن جمال آدم ووسامته وزعالنه النها مش عايش معاهم

 

 وبتحكيله على منظره وتصرفاته وقوته والهيبه اللي موجوده عنده
 خالد . مرعوب من جواه وافتكر كل حاجه حصلت زمان وندمان جدا الن الزمن دار عليه

 

 لي خال نور تمضى بيها حصلت معاه وفيفى خلته يمضى بنفس الطريقةالن نفس الطريقه ال

 

 

 ونفس االسلوب اللي كان بيكلم بيه نور . فيفي كلمته بنفس االسلوب وغمض عينيه

 

 آمنت بيك يا رب -خالد :

 

  (فعال) البر ال يبلى _ واالثم ال ينسى _ والديان ال ينام _ فكن كما شئت _ كما تدين تدان

 

 (هللا صدق رسول)

 

 يا بابا يا بابا -ملك :

 

 ايوه يا ملك-خالد :

 

 ايه يا بابا بكلمك من بدري وانت مش معايا -ملك :



 معلش يا ملك كنت سرحان شويه بتقولي ايه -خالد :

 

كنت بقولك إن عم لطفي قالنا ان مراته ست كويسه ممكن نحاول معاها ويمكن لو اتكلمت  -ملك :

 مع آدم يسامحنا

ك يا بنتي حتى لو اللي انتي بتقوليه ده صح آدم لو فكر يسامح هيسامحك انتي انما انا ما مل:- خالد 

عملتش شويه انا معرفش ايه اللي جرالي انا كنت عايش مبسوط مع نور . ايوه منكرش اني كنت 

 عايز ابقى فوق

 بس كنت بحب نور وكانت ونعم الزوجه و عمرها ما زعلتني وال رفضتلي طلب

ت فيفي . في حياتي ومثلت على دور الست المطلقه اللي مهدور حقها والمجتمع جاي لحد ما ظهر

 عليها وانا اللي اقدر احميها وانا اللي هحافظ عليها و اتعلقت بيها النها بنت شابه وصغيره

 

 اتسحبت في حياتي زي األفعى لحد ما جبتها البيت ونشرت سمها

 قبل آدم مايسامحنيانا يا بنتي بتمنى من ربنا انه يسامحني 

وعيط وقال ما فيش حد ما بيغلطش بس غلطتي عند اخوكي التغتفر و ده جزائي وده عقاب ربنا 

 في الدنيا انى اعيش في تأنيب الضمير

 

 فيال الصاوي

--------------- 

هنا قاعده في الجنينه وسرحانه وبتعيد الحفله ف مخيلتها من تانى وحست انها مبسوطه وبعدها 

 تاب الل عليه كل الصورجابت ال

 

 واتفرجت علي الصوره الل هي حطاها خلفيه وابتسمت وفي نفسها هو ممكن يحصل

 

الال مش معقول انا اكيد ربنا مش هيسامحنى علي غلطى ده وبصت للسما يااارب يارب ريح قلبى 

 وارزقنى بالل يحبنى وأحبه واعيش مبسوطه معاه

 من تانى ورجعت بصت للصوره الل على خلفية التاب

 

 في المستشفى

------------------ 

 آدم -مريم :

 

 آدم وقف مكانه ولف وشاف مريم واقفه عند الباب

 

 آدم مش مصدق ان مريم اللي بتنادي عليه

 وطارق وبيتر سبوه وتحركوا بعيد وآدم مشي خطوتين

 ورمي المسدس من ايده وطارق بسرعه خد المسدس

 ر واتنين ممرضين علشان يدوا حقنه مهدئه الادموبيتر عمل مكالمه سريعه وطلب دكتو



 

 مريم واقفه ومستنيه آدم يرد عليها وهي سرحانه

 

 بتفكر انها قد ايه مكسوفه من آدم النها كسرت اخر ذكرى كانت من امه

 وان آدم كان راحلهاا البيت يترمي في حضنها النها خالص بقت امانه

رده وخايفه و شايفه كمان ان هي السبب في حاله لكن مريم شايفه انها فتحت جرحوا بسكينه با

 الضياع واليأس اللي هو فيها دلوقتي

 

وآدم على عكس تفكيرها بيفكر وسرحان انه خايف من المواجهه مع مريم وان هو السبب في انه 

 رجعلها نوبه الخوف من تاني

 وهو شايف نفسه مجرم وشوهلها وشها وهو السبب في اللي حصل لها

 قفين كل واحد بيلوم نفسه جواه وكل واحد مفكر ان التاني مش هيسامحاالتنين وا

 

آدم قرب خطوتين من مريم وعينيه عليها وقرب منها ورفع ايده على وشها ومشي ايدو بالراحه 

 على الشاش الموجود ع وشها

 

  .مريم شالت ايده

 آدم -مريم :

 

 حد غير مريمآدم ساكت خالص ومش القي رد والكالم كله اتبخر وال شايف 

 

 انت كويس -ومريم مسكت ايديه االتنين :

 

 آدم باصص على عينيها والكلمه اللي قالها بس

 

 مريم ..وسكت بعدها-آدم :

 

 ايوه يا آدم -مريم:

  ........آدم

 رد عليا انت كويس انت شكلك مانمتش من امبارح صح -مريم :

 

 آدم رفع ايديه حطها على الشاش وهز راسه بال ما نمتش

 

 لسه مريم هتتكلم وكان الدكتور جه ومعاه اتنين ممرضين علشان لو آدم اعترض

 

تعالي يا آدم انت تعبان والزم تستريح الدكتور هيديلك حقنه مهدئ وبعدها هتنام وهتقوم  -بيتر :

 كويس



 

 آدم مش سامع حد وال شايف حد غير مريم قلبه وبس

 

 مهدئ ال آدم مش محتاج لمهدئ -مريم :

 

 والممرضين قربوا من آدم علشان ياخدو الدكتور

 مريم وقفت قدام آدم

  .قولت آدم مش محتاج لمهدئ آدم محتاج ليا انا-مريم :

 وانا اللي هعالجه

 يا مدام انتي مش شايفه حالته جوز حضرتك في حاله من الصدمه -الدكتور :

 

 هي الدكتوره اللي متابعه حالتي فين -مريم قطعت كالمه:

 

 تتكلم وواقفه قدام آدم وهو في دنيا تانيه خالص نفسه يحضن مريم وبسمريم كل ده ب

 

 خير يا مدام مريم-الدكتوره جات :

 

 انا هخرج امتى يا دكتوره -مريم :

 

 بكره هتخرجي ولو حابه تقعدي كام يوم متابعه -الدكتوره :

 ال بكره هخرج ان شاء هللا -مريم قطعت كالمها:

 

مش هياخد مهدئ انا مش هخليه يعاني من المهدئات وال يتعود لو سمحت جوزي  -وبصت لبيتر:

 عليها

 

 جوزي انا هاقدر اخرجه من اللي هو فيه وياريت لو سمحتو سيبونا لوحدنا

 

 ----مريم انتي بتقولي ايه ونسيتي اللي عمله فيكي ده كان هيقت -رنا :

 

 ومش هتخلى عنهلو سمحتي انا ادرى باللي هاعمله وآدم جوزي -مريم شاورت ل رنا :

 

 هنا آدم قلبه بدا بالنبض من تاني

 لو سمحت عايزه منك طلب ممكن-ومريم لفت طارق :

 اكيد طبعا -طارق :

 

بما انى هقعد انهردا كمان ف المستشفى كنت عايزه لبس ل آدم ان شاله حتى من لبس  -مريم :

 الممرضين في المستشفى لو ينفع



 هاشوف وهتصرف متقلقيش -طارق :

 

 .ينفع طبعا ثواني وهجيبله لبس -: بيتر

 بيتر اتحرك علشان يجيب لبس ل آدم

 

 اتفضل حضرتك جوزي مش محتاج لعالج -مريم للدكتور:

 

 الدكتور اخد الممرضين ومشيوا

 

 ورنا مش مصدقه ان دي مريم اللي كانت هتموت امبارح

 مريم مسكت ايد آدم وربتت عليها

 آدم تيجي معايا ندخل جوه -مريم :

 

 م هز راسهآد

 ودخل معاها جوه مسلوب االراده تماما ومتخدر

 

 مريم قعدته على الكرسي وخرجت لرنا وقالتلها تروح البيت ومتعرفش حد

 

مريم انا عايزه افهم ايه اللي بيحصل ده وايه الكالم اللي آدم قاله وان محمد اخويا متهم في  -رنا :

 جريمه قتل

 السجن ايه التخريف دهوانك اتجوزتيه علشان تخرجي محمد من 

 انا عيزا اعرف يعني ده ماكنش جواز عن حب زي ما قولتى

رنا ال وقته وال مكانه الكالم ده اوعديني ان اللي انتي سمعتيه ما تحكيهوش لحد وانا هابقى -مريم :

 افهمك كل حاجه بعدين

 

 رنا طبعا زعلت من مريم

 تنعهومريم حضنت رنا وفهمتها وجهه نظرها ولكن رنا مش مق

 ورنا كانت هتمشي لكن طارق وقفها وقالها استني هوصلك

 

 ممكن اطلب منك طلب -مريم بصت لطارق :

 اتفضلي -طارق :

آدم مااكلش من امبارح وهو دلوقتي مش قادر يقف ع رجليه عايزه ازازة لبن وكوبايه  -مريم :

 علشان آدم يشرب كوبايه وينام

 

 وبكده الكل هيبدا يمشي من قدام االوضه

مريم دخلت جوه عند آدم وشافت قد ايه آدم مجهد ومتبهدل بمعنى الكلمه وعيونه تعبانه جدا و 

 بيجاهد نفسه علشان ماينمش



مريم دخلت الحمام وجابت كرسي قدام الحوض وراحت مسكت آدم وساندته ودخلت معاه الحمام 

 وقالتله تعالى اقعد يا آدم على الكرسي ده

 وقعدوآدم كانه منوم مغناطيسيا 

 

 بيوجعك؟؟ -مريم بدات تفك القميص وشافت الجرح اللي في وشه وحطت ايديها عليه مريم :

 

 آدم هز راسه بال

 ومريم اتجرأت ونزلت على خدو وباست الجرح وآدم حاسس انه فى حالة الالوعى

 

مريم بدات تغسل وشه وايديه كانه ابنها بالظبط وغسلت شعره ونشفته واهتمت بيه وجت 

 خبطت على مريم وجبتلها اللبس اللي ادم هيلبسه الممرضه

 

 ممكن تلبس اللبس ده ولما تخلص انا مستنياك بره-ودخلت ل آدم :

 

 آدم لبس وخرج وكان في حاله ال يرثى لها ومش عارف يفكر ومش شايف قدامه

 

 تعالي اقعد على السرير وقعدته وكان زى الطفل -مريم مسكت أيده:

 بترجع شعر لورا بايديها

طارق خبط على الباب ومريم فتحت واخدت منه ازازه اللبن والكوبايه وكان جايب عصاير وحجات 

 ف شنطه كبيرة وشكرته

 

 انا هاوصل رنا لحد البيت وبكده الكل مشي -طارق:

 طارق وصل رنا وطلع على شغله وبيتر وصي على مريم وآدم في المستشفى وراح على شغله

 

 على السرير مكانهومريم دخلت ل آدم وهو قاعد 

 

مريم جابت كوبايه اللبن ل آدم وبياديها بدات تشربه وآدم من ساعه ما مريم ندهت باسمه وهو 

 عينيه متعلقه بيها وما بتنزلش شربته اللبن

 

 احسن دلوقت -مريم :

 آدم :هز راسه امم

 ومسحت مكان اللبن بمنديل

 

 وانت بعيد عني تعال ننام شويه انا من امبارح مش عارفه انام -مريم :

 آدم عايز يحضنها ويبكي كتير ويقولها سامحيني لكن مش قادر وال عنده الجراه انه يعمل كده

 

مريم رجعته على السرير ونام وهي قاعده جمبه وبتمسد بايديها على شعره وعينيه مفتوحه 



 ومتعلقه بمريم وكانت عينيه حمرا جدا من الضغط العصبي وقله النوم

يال غمض عينيك الحلوين دول وفعال غمض ونام وهي حضناه نام  -ست عينيه:مريم : وطت وبا

 فيما ال يقل عن الثانيه

 

وبعد ما نام مريم قامت وقعدت على السرير اللي جمبه وحضنت ركبها بايديها وفضلت تبكي 

 بصمت على حاله آدم

 

 فيال عزيز

------------- 

اوضته بسرعه وفضل يستجوب فيها ويسأل رنا وصلت البيت واول ما أشرف شافها خدها على 

 على هنا وهي عامله ايه وازيها وفيها ايه كان هيموت عليها ورنا شكت بيقين في امره

 انت مالك ملهوف عليها ليه ممكن اعرف فيه ايه بالضبط-رنا :

 علشان بحبها -اشرف قالها ل رنا صريحه:

 

 شقة عاصم

-------------- 

 

 الو يا جيمي -عاصم :

 

 ايوه يا عاصم بيه ابني فين عايز اسمع صوته-جمال :

 ٥طبعا يا جيمي هتسمع صوته و هتشوفه كمان بس تسمع الكالم هتقابلني بكره الساعه :- عاصم 

 تكون في المكان ....... وفي ناس هتجيبك لحد عندي

 

 بس اسمع اي حركه غدر بيتك متراقب وهتدفع تمن غدرك ده مراتك وابنك فاهم يا جيمي

 

كمان  ٥هاكون في المكان وقبل  ٥حاضر حاضر وهللا ما هاعمل حاجه انا بكره الساعه  -جمال :

 بس ابوس ايدك سمعنى صوت ابنى

 

 برافو عليك يا جيمي و قفل في وش جمال قبل ما يكمل -عاصم :

 

ورجع بضهره على السرير وكان ماسك في ايده قرص برشام ابيض وحطت البرشامه علي الكمود 

 يناموهو ب

 

 الدور عليكي يا هنا-عاصم :

 

 شركة الصاوي

------------------ 



 

 جاسر اتصل على ملك وعزمها تشرب قهوه في مكتبه ورفضت النها خايفه تروح مكتبه

 وقالت ماينفعش وهو احترم ده جدا

 

 وقالها خالص نتقابل على البحر في مكان عام ووافقت وهي محتاجه لجاسر جدا

 ر يشيل ملك من تفكيره وبيفكر ازاي يساعدهاوجاسر ما بقاش قاد

 

 فيال عزيز

------------ 

 

 انت بتقول ايه يا أشرف-رنا :

 

 !بحبها يا رنا ايه قولت احاجه غلط؟؟-اشرف :

 مش مصدقه هنا . هنا يا أشرف-رنا :

 

ايوه هنا يا رنا ايه هي هنا فيها حاجه وحشه دي حتى صحبتك وشايف قد ايه  -اشرف باستغراب:

 نسانه رقيقه ومحترمها

 

 .انا ما قولتش حاجه بس يعني من امتى وانت كده؟؟ -رنا :

 

انا حبيت هنا يا رنا من اول يوم شفتها فيه ومش قادر اشيلها من قلبي وبص ل رنا انا  -اشرف :

 عايزك تساعديني واعرف مشاعرها

 

يها منين وال منين رنا قعدت على السرير مسحت وشها بايديها ومش عارفه تعمل ايه و هتالق

وبتفكر في اللي حصل لمريم واللي حصل الادم والكالم اللي قاله آدم ازاي محمد كان متهم في 

 جريمه قتل ال والمقتول ابو هنا وازاي وصلت للحاله دي

 

 ايه يا رنا رحتي فين وقولتي ايه على كالمي؟؟-اشرف :

 

 يزه انام وتعبانهها ماشي يا اشرف ربنا يسهل سيبني بقى علشان عا-رنا :

 

------------------ 

 

طارق روح البيت بالليل وحط راسه على المخده و بيفكر في آدم والكالم اللي قاله وبعدها ختم 

تفكيره برنا حبيبة قلبه وشاف قد ايه انها قويه وبيفكر ف اليومين اللي فاتوا ونام بعمق من اثر 

 االحداث اللى مرت

 



 في المستشفى

----------------- 

 

 آدم نايم وقام مخضوض ونده مريم

مريم راحت نامت في حضنه طمنته وقالتله انا جمبك يا حبيبي ما تخفش وناموا في حضن بعض 

 الن مريم كان وحشها حضن الل آدم

 

الصبح طلع عليهم ومريم فتحت عينيها شافت آدم واقف وهو باصص من الشباك وسرحان وقامت 

 راحت لعنده

 صباح الخير -م :مري

 

آدم بصلها و مستغرب ان مريم بتكلموا كده عادي مستغرب موقفها امبارح بعد كل اللي عمله فيها 

 وانها بتعامله على انه ابنها

 

 آدم سامعني باقولك صباح الخير -مريم :

 صباح النور -آدم :

 

 نمت كويس -مريم :

 آدم هز راسه ايوه

 

الجرح اللي هي سببتهوله وانه ال يمكن يسامحها ومش مريم حست ان آدم متضايق منها بعد 

  .عارفه تعمل ايه علشان تداوي وجع آدم

 احم انت بقالك يومين ما اكلتش تحب نجيب فطار-مريم :

 ال مش عايز -آدم. :

 مريم : بزعل ماشي عن أذنك

 وجت تمشي

 

ا في حضنه آدم مسك دراعها ومش قادر هي وحشاه وهي لفت ليه وآدم من غير مقدمات شده

 وخباها كلها جواه

انا اسفه انا اسفه وهللا ما كان قصدي اكسرها انا طلعت على السلم  -ومريم اتنهدت وعيطت جدا:

 ونزلتها بالراحه ولكن رجلي فلتت غصب عني

 وهللا ما كنت اقصد انا كنت عايزه المعها علشانك وشهقات وعياط وكلبشت فيه

واداوي جروحك بزود جروحك اكتر انا بوعدك انى عمري  سامحني يا آدم انا بدل ما اقف جمبك

 ماهتخلى عنك بس سامحنى

 انا اسفه بجد سامحني

 

آدم بدهشه واستغرب مريم ومن كالمها يعني هي مش زعالنه وال هتسبني ده انا شوهتها مريم 



 مش زعالنه وبعد ما خلصت كالمها

 

ها بس شايف الشاش ومش عايز آدم خرجها من حضنه آدم رافع ايديه علشان يحطها على وش

  :-يوجعها نزل ايديه

 انتي بتقولي ايه انتي واعيه للي بتقوليه انتي.. انتي بتعتذري مني انا

انا اللي شوهتك و جرجرتك من شعرك انتي بتقدميلي مبررات على غلطه عاديه وبتعتذري وانا 

 المجرم في حقك

 انا دوست على وشك بايدي دول

ضربتك بالقلم انا خوفتك ورعبتك كنت وحش في نظرك ولو مكنش طارق جه وبعد عنها . انا 

 مكنتش عرفت انا كان ممكن اعمل ايه فيكى

 انتي مش طبيعيه علشان ب تعتذري مني انا

 وانا اللي المفروض اعتذرلك عمر كامل وكمان ممكن متسامحنيش

 

 يعني انت مش زعالن مني -مريم راحت لعنده:

 

يه يا مريم عايزاني انا اللي ما ازعلش انتي في وعيك فهميني انا كنت هخسرك انت بتقولي ا:- آدم 

 رعبت عمري كله  .انتي مستوعبه انا ضربتك . ضربت حبيبتي دوست بايدي على روحي

 خوفت االنسانه اللي عشقتها عيشتها في رعب وبتقوليلي مزعلش منك

 

 اكيد كان في سبب قوي انك تعمل كدهانا عارفه اللي انت عملته ده اكيد غصب عنك و  -مريم :

 

 آدم انت مش شايف نفسك بتعاملني ازاي في البيت انت بتعاملني علي اني اميره

 انت بتعاملني اني بنتك انا عمري ما انسى اللي انت عملته علشاني

 

 آدم واقف ومستغرب كالمها وبيقول في سره انا عملت ايه

 

 حش كنت عايشه معاك وما حاولتش تخوفني وال تضايقنيآدم انا كنت قدامك وكان ممكن تعاملني و

 

ولما كنت واقفه قدامك بالقميص اي واحد غيرك وشاف واحده باللبس ده كان انقض عليها زي 

 الفريسه

أنت ال ما عملتش كده انت خدتنى فى حضنك مهتمتش غير بمشاعري وبقلبي ومهتمش غير انك 

 تحسسني باالمان

 تأثر في اي بنت ازايانت مش عارف المواقف دي ب

 انت ضهر وسند انت حمايه انت حبيبي يا آدم

 

 مش مصدق انتى مريم -آدم :

 



 ال انا حرم الرائد آدم العدوي -مريم بابتسامه صغيره:

 آدم انا بحبك انا عارفه انه الوقته وال مكانه لكن بحبك

دقه بسبب اعتراف حبيبته  آدم االمل اتجدد جواه تاني وقلبه دق لكن الدقه دي كانت مختلفه النها

 وروحه انها بتحبه

 

 انتى مش بتضحكي عليا مش كده؟؟؟ -آدم :

 

 انا بحبك وبعشقك وانت حبيبي-مريم قربت منه وفتحت دراعه وحطت راسها على صدره :

 

 آدم ...ساكت

 

 ايه يا آدم مالك-مريم :

 

 يعني انتي هيجي يوم وتسامحيني على اللي عملته فيكي -آدم :

 

 اليوم ده كان امبارح يعني انا سامحتك اول ما شوفتك امبارح-مريم :

 

يعني انتي انتي يا مريم مسمحاني على اللي عملته فيكي يعني انا  -آدم حاسس ان في حاجه غلط:

 --خليتك تعاني وضربت

انا مسمحاك بس يا ريت انت تسامحني على  -مريم قطعت كالمه و حطت ايديها على بوقه مريم :

 منياللي حصل 

 

مريم انا مكنتش في وعي يعني لو كنت في وعي استحاله ازعل منك اه كان ممكن اخاصمك -آدم :

 يوم او يومين

لكن عمري ما افكر اني امد يدي عليكي انا اسف بجد وهللا اسف انتي ما تعرفيش الظروف اللي 

 بمر فيها وانا فعال ماكنتش شايف قدامي سامحيني

 

 ك حاجهممكن اوشوشك واقول -مريم :

 ع فكره احنا لوحدنا-آدم بص حوليه :

 معلش تنزل . الن آدم أطول من مريم-مريم :

 انزل فين-آدم:

 انزل علشان اوشوشك -مريم :

 قولى-آدم فهم انها قصيره ومش طاياله وابتسم ونزل لعند بوقها :

 انا بعشقك -مريم قربت من ودنه وبصوت مهموس:

 ت وكانت عاليه جدا ومريم سمعتهاآدم سمع كلمتها وضربات قلبه اتلخبط

 آدم : ومشاعرو اتلخبطت ولسه هيقرب من مريم

 



 صباح الخير-الباب خبط وكانت الدكتوره :

 احم صباح النور -مريم :

 ال احنا بقينا احسن النهارده-الدكتوره :

 الحمد هلل -مريم :

 طيب يا مريم انا عايزه اتكلم معاكي ولكن على انفراد -الدكتوره :

 ت ل آدموبص

 احم طيب انا هطلع استناكي بره -آدم :

 ال انت مش هتروح في مكان وبصت للدكتوره خير يا دكتوره سامعاكي اتفضلى -مريم :

 

 عند جمال

------------ 

 يووه يا هدى بطلي عياط ابنك راجع النهارده او بكره ان شاء هللا -جمال :

 نك نايم في الورشهكل ده يا جمال يحصل وما اعرفش وتقولي اب -هدى :

 وادخل عليك االقيك بتصلي وتدعي ربنا ان يحفظه ابننا من ايدي القاتل ده

 وليه يا جمال ليه تتصل بالراجل ده وتهدده ليه

وهللا ما هددته يا هدى افهميني انا عملت كده علشان قولت الراجل ده غني و هيخاف على  -جمال :

 سمعته و ممكن يساعدني بحاجه

يساعدك الناس االغنيا دول ما يمالش عنيهم غير التراب وانا عايزه اعرف منك ايه اللي  -هدى :

 حصل وعملت كده ليه احكيلي

 

 فاكره يوم ما قولتيلي ابنك لو ما دفعش المصاريف مش هيخش االمتحانات-جمال :

 ايوه -هدى :

ل اللي عربيته بتتصلح انا الصبح عمال افكر اجيب فلوس منين لحد ما قولت هاروح للراج -جمال :

 عندي واخد منه حاجه تحت الحساب

ورحت فعال للراجل بس ملقتوش موجود وبعدها راجع مخنوق ومتضايق وكان في معمل قديم 

 قعدت شويه في ضهر المعمل ده و بكلم نفسي وبفكر هاجيب فلوس منين

ين رجاله وبعدها بشويه سمعت صوت زعيق جوه المعمل قومت وبصيت من الشباك لقيت اتن

لبسهم كويس قوي كان واحد كبير في السن واللي عرفته انه اسمه حسين والتاني شاب وباين 

عليه غني وكان اسمه عاصم وانا واقف لقيت عاصم ده بيزق حسين وبعدها لقيته ب يهدده بالقتل 

انا خفت وكنت هاجري بس لقيت نفسي بطلع موبايلي وصورت اللي حصل وحسين ده سمعته 

 له انا هرفدك بكره من مجموعه شركات الصاويبيقول 

 وبعدين حسين جه يمشي الشاب اللي اسمه عاصم ده كعبله

 وحسين وقع على االرض وبعدها وقف وقاله بتوقع عمك يا عاصم

 بتوقع اللي رباك في بيته وخالك راجل

 وفضلو يزعقوا شويه وعاصم ده طلع ورق وقال الراجل ده يمضي وحسين ده رفض

سمه عاصم ده فضل يلف حواليه زي التعبان وهدده انه هعمل فى بنته حجات مش كويسه واللي ا

 وفي االخر لقيته طلع حقنه من جيبه وهو كان البس جوانتي في ايديه من البدايه

وكتف عمه من ضهره واداله الحقنه في رقبته انا قولت ده منوم وبعد ما الراجل ده يمشي انا 



 هادخل افوق حسين

م بيقول له انا اسف يا عمي لو كنت مضيت كان زمانك عايش بس دلوقتي السم هيمشي لقيت عاص

في جسمك وترتاح سلملي على ابويا اصل انت ما تعرفش ان امي كمان هي اللي قتلته عارف ليه 

 علشان تقولك عاصم يا تيم وخده يا حسين ربيه وبكده ابقى زيي زي ابنك

 ماشي يا عمي سلملي عليه متنساش

م ده شال الحقنه من رقبت عمه وخرج وال كأن في حاجه حصلت انا قولت ابلغ البوليس وعاص

شفت عيال جايه تلعب كوره في الملعب وخفت ال يقولولي انا مشترك مع عاصم ده الني انا وعاصم 

 اللي كنا موجودين في المكان ده

بس الواد زياد ابنك وجريت على هنا على طول وبعدها بكام يوم قولت هاقدم الدليل للبوليس 

بيقولي في واحد غني قوي اتقتل ونازل صوره على النت ولما شوفتها عرفت انه هو الراجل ده 

اللي اسمه حسين ورحت سألت عند الشركه وعرفت انهم ناس واصلين قوي قولت لو قدمت الدليل 

تى اخد مبلغ اعرف هيقتلوني لكن قولت انا اسلم لعاصم ده الدليل وان شاء هللا يشغلني عنده او ح

 اعيش به وتعبت على ما جبت رقمه وكلمته

 

من امتى يا جمال من امتى واحنا كده وال بنفكر كده ده انت ما بتسبش فرض ومعلم ابنك  -هدى :

 الصاله في وقتها

 من امتى يا جمال من امتى

 

مش عارف  الفقر وحش يا هدى الفقر وقله الشغل وقله الفلوس زي ما انتي شايفه انا -جمال :

 اسد فلوس المصاريف اللي استلفتها

سنين ربنا بعتلنا ست باين عليها بنت ناس وكانت  ٨وانتى عارفه ازاي فتحتنا الورشه دى من 

عيزه تموت نفسها وترمي نفسها في البحر ولوال ربنا بعتنى ليها في الوقت المناسب كان زمانها 

 زى وبنتى ماتوماتت وبعدها قالتلى انا ماليش حد سبنى اموت جو

 

جبتها علي هنا قولت اكسب فيها ثواب ولوال الدهب الل كانت البساه وادتهولنا افتح بيه مشروع 

مكنتش قدرت افتح الورشه . روحليلها ياهدى وخليها تدعي أن ابنى ذياد يرجع بالسالمه دى 

 روحها فيه

 

ع على طول بس كنت غلطان انا غلطت يارب انا قولت الناس الغنيه دي هتخاف على سمعتها وهتدف

 . غلطان يا هدى سامحوني سامحني يا رب ورجعلي ابني في حضني من تانى وعيطو االتنين

 

 في الجامعه

 

 هنا قاعده لوحدها مخنوقه ومتضايقه الن رنا ما جتش الجامعه النهارده

 هنا ليه يا رنا ماجيتيش ويا ترى ايه اللي حصل مع مريم ربنا يعديها على خير

 كلم رنا اطمن عليها واشوفها اتاخرت ليهلما ا

 طلعت فونها ولسه هتتصل بيها

 حد جاي من وراها صباح الخير يا هنا



 

 لفت احم عاصم خير-هنا :

 

 كنت عايزك في موضوع مهم-عاصم :

 

 موضوع ايه خير اتكلم -هنا :

 

 خير بس مش هينفع هنا نتكلم الن الموضوع حساسوالزم نحله انا وانتي -عاصم :

 

 امال هنتكلم فين -نا :ه

 

 عاصم بخبث في شقتنا

 

 

 ٢١الحلقه 

 روايه جريمه عشق

  Mariem Nasarبقلم

 

 بسم هللا نبدأ

 

 شيرين صحت رنا علشان اتاخرت على الجامعه

 

 سيبيني انام يا ماما انا تعبانه-رنا :

 

المحاضرات بطلي كسل يال علشان االمتحانات على االبواب وبعدين علشان تاخدي :- شيرين 

وتديها ل هنا صاحبتك علشان اكيد هي تعبانه ومش هتروح الجامعه يال قومى بقى انا هستناكي 

 تحت

 

 حاضر ياماما حااضر -رنا :

 

 قامت ودخلت الحمام تاخد شاور وراسها فيها افكار كتير متلخبطه-رنا :

 مش فاهمهواخيرا سبتت على فكره هنا واشرف وان اشرف بيحب هنا طيب ازاي هنا انا 

 

اشرف حبها امتى وازاي وبعدين هاقول الشرف ايه هاقوله ان هنا كانت في شقه واحد غريب ال ال 

  ...يا رنا انتي عارفه ان هنا كويسه واخالقها اكيد



لكن هي قالت الحقيقه وال ال. يعني هما كانوا بيتقابلوا لمده شهرين في شقه لوحدهم فاكيد ازاي ما 

 قه اكيد قرب منها ايوهحاولوش ال ال مش مصد

 

 وكمان اكيد عمل معاها ايه اللي انا بقوله ده لو كان قرب منها اكيد كانت هنا حكيتلي كل حاجه

 

طيب مش يمكن خبت عليا علشان شكلها قدامي او ان لو عرفت حاجه زي دي انا مش هاعرفها 

 تاني ايوه ممكن . مفيش حد بيحكى الحقيقه كامله

 

اشرف لعقله انا مش مصدقه ان عاصم مجاش جمبها وال لمسها ده شكله خبيث  ال ال انا الزم ارجع

  .كده في نفسه وهنا طيبه يووووه

بس هنا رقيقه جدا ايه اللي هيخليها تكدب انا مش قادره افكر واعرف الحقيقه فين لكن اللي الزم 

 اعمله اني ابعد اشرف عن هنا انا ال يمكن اوافق بالعالقه دي ابدا

 

 لصاويفيال ا

--------------- 

عاصم واقف بيجهز نفسه علشان خارج وكان جمبه على الكومود قرص برشام ابيض وابتسام 

 ايه ده انت هنا انا افتكرتك في شقتك-دخلت عليه :

 

انا كنت هروح بس حسيت اني عايز انام فنمت هنا وقرب على الكومودو مسك القرص  -عاصم :

 االبيض وحطه في جيبه

 

 ايه البرشامه اللي معاك دي يا عاصم انت تعبان يا حبيبي؟؟ -ابتسام :

 

 ههههههه ال -عاصم :

 

  !!امال ايه دي ومعاك ليه؟؟ -ابتسام :

 

 دا اللي هيريحني من اي حد هايفكر انه يساوم عاصم الصاوي -عاصم :

 انا مش فاهمه حاجه خالص فهمني؟؟ -ابتسام :

 

ليل ضدي وانا بقتل حسين ومصور الجريمه على تليفونه افهمك اوي دلوقتي جمال معاه د:- عاصم 

وهو كلمنى علشان يساومني انا بقى عرفت كل حاجه عنه وخطفت ابنه رهينه عندي علشان يخاف 

 ويرجعلي الدليل وفعال هيرجعوا النهارده

 

 برافو عليك وطبعا هتاخد منه الدليل وهترجعله ابنه -ابتسام :

 رجع لكن جمال العاصم هههههههههههه ابنه اه هي

 



 هتقتله -ابتسام :

 هو اللي هيموت نفسه-عاصم :

 

 اتكلم يا عاصم ومن غير الغاز -ابتسام :

 

القرص ده فيه مجموعه مخدرات مختلفه يعني هتخليه يهلوس ويضحك ومش شايف  -عاصم :

 قدامه اي حاجه غير اشكال غريبه

 قرصين في قزازة العصير وهيشرب وطبعا هيزود ضربات قلبه جدا فانا هاضعفله الكميه واحط

 لكن مش قبل ما اديله االمان واحكيله قد ايه عمي ظلمني

وهغريه بمبلغ محترم يا زغللو عينيه وكمان هعرض عليه اني اوصله بنفسي لحد باب بيته وكمان 

 هعرض عليه اني اشغله عندي في الشركه وبعد ما يحس اني انسان كويس

وهخلي حد من رجالتي يرميه على الطريق السريع بالليل وطبعا هيشرب العصير وهو متطمن 

هيمشي يتخبط يمين وشمال لحد مابقي يموت يا اما في حادثه او القرصين هيقضوا عليه وبكده 

 الدليل اتحرق هو وصاحبه

 

 طيب وابنه -ابتسام :

 

وال ما  هنحطله قرص منوم هو كمان ونرميه في اي حته قريبه من بيته ويرجع بقى -عاصم :

 يرجعش انا المهم خلصت شغلي

 

 طيب مش يمكن الواد ده يبلغ عنك هو وعيلته -ابتسام :

سنين يعنى  ١٠الواد مايعرفش شكلى هو بس يعرف اسمي وبعدين ده عيل حوالى  -عاصم :

 متقلقيش

 

 وجاسر امتى هتمضيه خلينا نخلص انا عيزا افرح بيك -ابتسام :

 

 ويمتخافيش احنا قربنا ا -عاصم :

 

 عاصم خارج من االوضه

 هتروح فين دلوقتي؟؟-ابتسام :

 

 رايح ل هنا الجامعه مش باقولك قربنا اوي-عاصم بصلها وضحك :

 

 في الجامعه

---------------- 

 عاصم وصل الجامعه وبيعرض على هنا تروح معاه شقته

 



 ليه امال هنتكلم فين-هنا :

 

 بخبث شقتنا-عاصم :

 

يديها فينك يا رنا ماجيتيش ليه النهارده يا ريتك كنت جمبي انا مش توترت وبتفرك في ا-هنا :

 عارفه اتصرف

 

 ها يا هنا قولتي ايه انا محتاج اتكلم معاكي زي زمان -عاصم :

وبجد بعتذرلك اني كنت بعيد الفتره اللي فاتت دي انا كنت بحاول فعال اني ابعد عنك لكن اكتشفت 

 اني ما اقدرش اعيش من غيرك

 

لت تجمع شجاعتها وشافت انه ده الوقت المناسب لتثبت لنفسها انها قويه وتكلموا من غير هنا حو

 خوف

عاصم لو سمحت كفايه بقى انا ما صدقت نسيت كل حاجه و ياريت تسيبني في حالي وتمشى -هنا :

 من هنا ويكون احسن لو مشوفش سيادتك تاني

 

 :-بيشكلها وقت ما هو عايزعاصم اتفاجئ من ردها ده النه شايفها لعبه ف ايديه 

 حاضر يا هنا لكن تعالي نتكلم وبعدها انا هاحترم اي قرار انتي هتاخديه بخصوص عالقتنا

 

 وكان في عيون بتراقب عاصم وهنا والصوت كان مسموع جدا

 

 عالقتنا عالقة ايه انا مفيش حاجه بيني وبينك انت يا دوبك ضحكت عليا واستغلتني-هنا :

 

 !!ك ازاي مش فاهماستغليت -عاصم :

انتي كنت معايه شهرين وكنا بنتقابل في شقتى وما حاولتش حتى المسك او اقرب منك لو كنت  .هنا 

 عايز استغلك زي ما بتقولي كان بقى الوضع مختلف دلوقتي

الحمد هلل ربنا بيحبني النك ما قربتش مني وعما عنيك عنى الني ساعتها كنت هاخسر نفسي -هنا :

 واموت نفسي

مان مش معنى انك ما قربتش مني يبقى ما استغلتنيش ال انت استغليت طبتي ومشاعري وعلقتني ك

 بيك وبعدها بعدت عني وما وقفتش جمبي في اي وقت كنت محتاجالك فيه

 وندمانه جدا اني سمعت كالمك ورحت معاك الشقه تعرف يا عاصم انا اكتشفت حاجه مهمه اوي

 

 اكتشفتي ايه يا هنا؟؟-عاصم :

 

 انا عمري ماحبيتك-هنا شافت انها قويه والزم تكمل :

 

بدليل ان ما فيش دمعه واحده نزلت عليك وال بفكر فيك زي االول انا لو كنت بحبك بجد كان 



زماني منهاره وحالتي النفسيه وحشه لكن ال بذاكر كويس بخرج عاشه حياتى عادي ساعتها 

 اكتشفت اني مابحبكش

ندمانه اني وثقت فيك و سمعت كالم ابن عمي ورحت وقابلته في شقته وفعال هاقولهالك تاني انا 

 على اساس خايف على شرفه اللي هو انا يعني وقالتها بتريقه

 ويا ريت بقى تتفضل من هنا علشان المحاضره معادها قرب

 

 يعني افهم من كالمك انك مش هتقابليني حتى ولو مره واحده-عاصم :

 

 يله تتفضل من هنا ايه ما سمعتهاشما هي لسه قا-صوت من وراه :

 

 هنا بتشوف مين اللي بيتكلم لقيتها رنا

 هنا فرحت وراحت وقفت جمبها ورنا مسكت ايديها تطمنها

 

بص يا استاذ عاصم يا ريت تسيب هنا في حالها النها اتخطبت و لو خطيبها شافك واقف -رنا :

 معاها مش هيحصل كويس

 

 في المستشفى

------------------- 

 اتفضلي يا دكتوره سمعاكي -مريم:

 

 دلوقتي انتي جيتي المستشفى هنا وحالتك كانت وحشه جدا -الدكتوره :

وشك كله دم من قطع االزاز اللي جرحت وشك وحاله خوف رهيبه وده كله اكيد نتيجه التعدي على 

 حضرتك بالضرب

 دلوقتي تحبي تقدمي بالغ في الشخص اللي عمل كده

من نفسه اوي ومش خايف من اي قرار مريم هتاخدوا حتى لو هيتحبس فا ده آدم : واقف مخنوق 

 حقها

 

 هههههه هقدم بالغ في السلم -مريم :

 !!مش فاهمه سلم ايه؟؟ -الدكتوره :

 

 بهزر يا دكتوره انا اسفه لكن مفيش تعدي بالضرب وال حاجه -مريم :

ي ووقع منى على االرض واتكسر انا كنت واقفه على السلم في البيت وكنت ماسكه ازاز في ايد

 وبعدها رجلي فلتت غصب عني ووقعت عليه بس هي دي كل الحكايه

 :-الدكتوره تفهمت ان مريم اتنازلت ومش هتقدم بالغ في جوزها

ايام بيتر بيه وصي  ٤خالص تمام اللي يريحك ولو تحبي تفضلي هنا لحد ما نفكلك الشاش هتقعدي 

 عليكى كتير فلو تحبي

 



  ال شكرا احنا هنروح دلوقتي وشكرا يا دكتوره بجد تعبتك معايهال-مريم :

 

متقوليش كده ده واجبي ودلوقتي هكتبلك على عالج الل هتستخدميه لحد مااشوفك تانى  -الدكتوره :

 والف سالمه عليكي عن اذنكم

الدكتوره خرجت و آدم باصص بعيد مش بيبص ل مريم علشان مكسوف من نفسه وحاسس قد ايه 

 صغير قدامها أنه

 

 ايه نروح -مريم بصتله:

 

 نروح بس ثوانى وراجع -آدم :

ادم اخد الفون من ع الشاحن وخرج وقف قدام االوضه واتصل بسرعه بعم لطفي وطلب منه أنه 

يبعت بنته تروق كل حاجه ف الشقه وتشيل اي اثر من يوم الحادثه دي علشان مريم لما ترجع ما 

 ال الدم اللي على االزازتشوفش اي حاجه وال االزاز و

 

 لطفي قال له في ثواني حاضر

 

 و طلب من لطفي يشتري طلبات للبيت عنده

 

 وبعدها اتصل على بيتر وعرفو انه هيخرج من المستشفى دلوقتي

 

مريم جوه بتفكر فى كالم آدم ان الل اتقتل كان أبو هنا صحبتها .وهي ازاى معرفتش حاجه زى دى 

مات وكانت حادثه غامضة بس ماتخيلتش ان محمد يكون متهم في قضيه  هي اه تعرف ان والد هنا

 زى دى

 مريم .طيب اتكلم مع آدم . الال يامريم آجلى كل حاجه دلوقتي لما آدم يهدى كدا وكلميه بعدين

 

 جاهزه يامريم؟ -آدم خلص مكالماته ودخل االوضه لمريم:

 

ايا اسدال ونقاب انما انت لبس امبارح طيب انت هتروح ازاي مفيش هدوم معانا انا مع -مريم :

 متبهدل خالص مش هينفع تلبسه

 انا هتصرف هاتصل على طارق يجيبلي هدوم -آدم :

 ما تيجي نعمل حركه مجنونه-مريم :

 حركه ايه -آدم :

 انت تروح كده بلبس الممرضين وانا باالسدال هههههه -مريم :

 خالص يال بينا -آدم شاف ضحكة مريم:

 

 مصدقه بجد انت حضرت الرائد آدم هتمشي بلبس الممرضينمش -مريم :

 علشان الضحكه دي ترجعلي تاني امشي بالفوطه في الشارع -آدم :



 مريم هههه خالص يال بينا

 

طيب ثواني اجيب هدومي والمفاتيح واحطهم في الشنطه وبعدين شاف شنط اكل ايه الشنط  -آدم :

 دي يا مريم؟

كان جايبها االستاذ بيتر والشنطه التانيه دي االستاذ طارق جايب الشنط دي فيها اكل  -مريم :

 عصاير وجبن وحاجات من دي

 

 تحب تفطر قبل مانمشى انت ما اكلتش حاجه من يومين؟؟

 

 لما روحي تكون في بيتها هبدا اتنفس وافطر واتغدى واعيش من تاني -آدم :

 

 جاهز ننزل-مريم احرجت من كالمه :

 ثواني هاشوف -رجت من االوضه البسه االسدال وآدم شايل الشنط ادم :اتفضلي مريم خ-آدم :

 

 اي حد هنا في المستشفى وهاديله االكل ده

 آدم راح

 ومريم بتراقبه من بعيد و مبسوطه جدا ان آدامها باالخالق دي

 آدم قرب من مريم ولسه مريم بتمشي خطوه راح آدم شالها

 ايه ده نزلني يا آدم -مريم باحراج:

 آدم وعيون آدم وهللا -: آدم

 

 احم نزلني بقى انا مكسوفه -مريم :

 

 طول ما انتي تعبانه انا هافضل شايلك -آدم :

 

 طبعا آدم ماشي وشايل روحوا بين ايديه وكل اللي في المستشفى عينيهم هتطلع عليهم

 -المستشفى:ووصلها لحد باب العربيه ولسه شايلها ونده على واحد من فرد االمن اللي موجود قدام 

 لو سمحت طلع المفاتيح من جيبي وافتحلي باب العربيه

 انت تؤمر حاضر-فرد االمن مبتسم :

 

مريم طبعا البسه النقاب وكمان الشاش مع كسوفها وحمار خدودها كان وشها هينفجر من الحراره 

 وكانت حاسه ان كل الناس بتبص عليهم

 

 هو شكر الراجلالراجل فتح باب العربيه وآدم قعد مريم جمبه و

 صدقي لبس الممرضين ده مريح -وآدم ركب وبيشغل العربيه وضحك:

 مريم محرجه واكتفت باالبتسامه

 ثوانى وراجع ونزل اشتري وجبات ورجع -آدم اتحرك ووصل عند مطعم :



 ايه ده؟؟ -مريم :

ي كنت ده الغدا اللي اتفقت معاكي اجيبه ونتغدى مع بعض وسكت وبعدها اصل االكل الل -آدم :

 جايبه ما بقاش ينفع ورميته

 

تعرف انا جعانه اوي سوق بقى بسرعه علشان نروح ونتغدى مع  -مريم حست انه لسه متدايق:

 بعض

 

 :-آدم وصل عند العماره ولطفي اول ماشافهم جه وسلم على آدم وبيطمن على مريم

 حمدهلل على سالمتك يا بنتي

 

 هللا يسلمك يا عم ... احم يا عمي -مريم:

 آدم : في الوقت ده نفسه يبوسها

 

 نورتي بيتك وهللا اليومين اللي فاتوا ما كان لهم طعم من غيرك -لطفي :

آدم هللا يخليك يا عم لطفي وساب كل حاجه في العربيه وشال مريم من العربيه وماشي بيها ودخل 

 العماره

 يا آدم حرام عليك انا هموت من االحراج نزلنى -مريم :

 تلك طول ما انتي تعبانه انا هافضل شايلكانا قول-آدم:

 عم لطفي شافهم كده ودعى في سره ان ربنا يسعدهم

 ايه ده ال تعالى نركب االسانسير -آدم طالع على السلم مريم:

 ال انا هطلع بيكى على السلم و دي اقل حاجه اعملها وبقولك ايه -آدم :

 نعم -مريم :

 االفالم حطي ايديكي حوالين رقبتي زي بتوع-آدم :

ههههه حاضر . مريم لفت ايديها حولين رقبته باحراج وكان نفسها قريب من نفس آدم  -مريم :

 واختلط عليهم االمر بمشاعر مختلفه

 

 وصلو عند باب الشقه

 مين هيفتح الباب-آدم :

 نزلني وافتح الباب -مريم :

 ابدا مش هيحصل -آدم :

 طب والعمل بقى -مريم :

 

 من جيبي وافتحيه أنتيهاتي المفتاح -آدم :

 بضحك حاضر وحاولت تجيب المفتاح وفعال فتحت وآدم دخل الشقه شايلها -مريم :

واول ما مريم دخلت افتكرت كل حاجه و حاوطت آدم وحطت راسها على كتفه وهو شايلها ومش 

 عايزه تحسسه انها خافت

 خايفه -آدم :

 ال هخاف من ايه -مريم :



 مني -آدم :

 عمري ماخاف منك -نيه:مريم بصت على عي

 بحبك-آدم وهو شايلها قرب على شفايفها وباسها بوسه رقيقه علشان يطمنها . ادم :

 

 هو مين اللي روق البيت كده؟؟ -مريم اتحرجت ومردتش مربم :

 انا كلمت لطفى وبعت بنته تروق البيت -آدم :

 آدم دخلها االوضه وهو لسه شايلها ونزلها على طرف السرير

 تقوممريم جت 

 !خليكي رايحه فين؟؟-آدم :

 

 عايزه اخد شاور وحاسه اني بقالي كتير باللبس ده ومدايقنى -مريم :

 خليكي انا هانزل اجيب االكل وهطلع بسرعه -آدم :

 طيب انزل انت وانا هدخل اخد شاور -مريم :

 لو سمحتي ممكن تقولي حاضر وبس -ادم :

 حاضر وبس -مريم :

 

 في الجامعه

  Mariem Nasarبقلم------------------

 

 !اتخطبت!؟اتخطبت لمين؟ -عاصم :

 

اتخطبت الشرف اخويا عندك مانع واتفضل بقى علشان هو زمانه على وصول ولو شافك :-رنا 

 مش هتبقى حلوه في حقك انت راجل كبير و بتفهم في االصول مش كده بردو وقالتها بتريقه

 

 غير وال كلمهعاصم اتدايق جدا النه خطته باظت ومشي من 

 

ربنا يخليكي ليا بجد انتي جتي  -هنا افتكرت ان رنا قالت كده علشان عاصم يمشي وحضنت رنا:

 في وقتك شكرا يا رنا بجد شكرا

 

 !بس يا هبله انت بتشكريني على ايه؟ -رنا :

 

 على انك خلتيه يمشي من هنا وانك كدبتي عليه وقولتي اني مخطوبه بجد شكرا -هنا :

 

 انا ما كدبتشبس -رنا :

 !!!فتحت بوقها ببالها مش فاهمه -هنا :

 اقعدي وانا هاحكيلك -رنا :

 



 رنا حكتلها كل حاجه وهنا مش معاها خالص

 هنا افتكرت الكام اللي أشرف جابهلها هديه واهتمامه الغير عادي كل مره

 اصل الحب بيبقى قدام عينينا ساعات ومابنكنش شايفينه

 

انا متلخبطه يا رنا   :انا مش عارفه اقول ايه يا رنا اشرف. أشرف بيحبني انا -هنا بتفرك ف ايديها:

 حاسه اني فرحانه وخايفه و سعيده و حاسه برهبه مش عارفه اشرف بيحبني انا

 

 بطلى بقى ام الحركه دى واه يختى اشرف بيحبك انتي -رنا :

 

 عايزاكي تسامحيني-وبعدها رنا بزعل هنا :

 هاسامحك على اي -هنا :

 

لما اشرف قالي انه بيحبك وبيموت فيكي انا فكرت افركش وابعدك عنه الني فكرت تفكير :-رنا 

يعني ممكن يكون قرب  ...وحش فيكي وقولت انك اكيد كدبتي عليا في عالقتك بعاصم وانه يعني 

 منك وانت خبيتي عليا علشان صداقتنا تستمر

 

ى المحاضره علشان ربنا يقولي اسمعي علشان ما واهو ربنا برءك قدامي النهارده يمكن اتاخرت عل

تحكميش على حد وانتي بكده بتكوني بتقذفي المحصنات. . وقذف المحصنات ده ذنبه كبير اوي 

 وعظيم عند ربنا

 انا بجد اسفه يا هنا سامحيني

 

 عيطت وحطت ايدها على وشها انا استاهل تفكيرك فيا يكون كده -هنا :

اب شقته الزم يفكر فيها كده علشان كدا انا ندمانه اني رحت مع اي حد هيشوف بنت رايحه لش

 عاصم حتى لو ابن عمي يا رب ربنا يسامحني انا مش زعالنه منك يا رنا

 انا زعالنه من نفسي الني كويسه وانا شوهت نفسي بنفسي

 انا المفروض احافظ على نفسي انا استاهل اني احافظ على نفسي واهتم بيها وبسمعتي

ر نفسي علشان اي حد يقولي بحبك اصدقه بكت جامد وقامت وقالت ل رنا قولي ل اشرف مش اخس

 انه يستاهل واحده احسن مني بعد اذنك وتحركت

 رنا قامت وراها وشدتها واخدتها في حضنها

 

ايه يا هنا الكالم ده انا قولت اعرفك ايه اللي حصل علشان انا اول ما سمعت ان عاصم ما :- رنا 

علت من نفسي ان انا فكرت فيكي تفكير وحش علشان كده انا ما خبتش عليكي حاجه قربش منك ز

علشان احنا ما بنخبيش حاجه على بعض وبعدين انا اتاسفتلك وحقك عليا بجد الشيطان هو اللي 

 خالني افكر كده وبعدين انا اللي زعالنه منك

 

 زعالنه مني انا طيب ليه؟؟ -هنا خرجت من حضنها وقالت:

يعني انا في حوارات من امبارح ومشاكل وال حتى تسألي عليا وال على مريم اقعدي اقعدي يا -رنا :



 مراه اخويا المستقبليه

 هنا قعدت ومسحت دموعها هي مريم خرجت

 

ايوه طارق اتصل عليا وطمني انهم لسه خارجين من المستشفى وعرف ان هما خرجوا من -رنا :

 بيتر صاحبهم صاحب المستشفى

 

 طيب مريم عامله ايه دلوقتي -هنا :

 

 مش هاقولك الل لما اعرف انك سامحتيني -رنا :

 

 مسمحاكى طبعا . لكن قلب هنا مجروح من كالم رنا وبتحاول تظهر العكس قولي بقى -هنا :

 

 برده مش هاقولك اال لما اعرف رايك مع انه معروف انا اخويا مز وميترفضش -رنا :

 

 بتفكر في اشرف وفتحت التاب وكانت حتى صورته خلفيه واتنهدتهنا سرحت النها من يوم الكام 

 فعال من ترك شيئا هلل عوضه هللا خيرا

 

 وصلتي لفين كده بتفكيرك اكيد وصلتي لمكتب اخويا هههههههههههه -رنا :

 

 ال ابدا سيبي موضوع أشرف ده دلوقتي المهم احكيلي كل اللي حصل معاكى امبارح -هنا احم:

 

 ستى هاحكيلكماشي ي -رنا :

 

 في شقه آدم

---------------- 

 آدم نزل جاب االكل وسابه في المطبخ

 ودخل االوضه شاف مريم واقفه قدام الدوالب بتطلع هدوم ليها

 انتي بتعملي ايه -آدم :

 

 قولت اجهز الهدوم علشان لما ادخل اخد الشاور -مريم :

الدوالب جابلها بيجامه هو بيحبها عليها آدم قعدها على طرف السرير من غير ما يتكلم وراح على 

 وحطها على السرير وشال مريم ودخلها الحمام ونزلها في البانيو

 ال ال انت هتعمل ايه -مريم :

 انتي شايفه ايه هحميكي-آدم :

 

 بشهقه اييه نعم ايه انت بتقول ايه ال ال اطلع بره -مريم :

 



 ايه يا مريم انت تحولتي ليه -آدم :

 

 سمحت الال ده انا اموت فيها لو -مريم :

 

 اول واخر مره يا مريم اسمعك تجيبي سيره الموت دي تاني فاهمه وال ال -آدم :

وبعدين انتي وشك عليه شاش وغلط الميه تيجي على الجرح فياريت تسيبيني بقى اشوف شغلي 

 علشان الجرح ما يجيش عليه ميه

 

 ى كويس بس لو سمحت يا ادم لو سمحتانا . انا مش هاجيب عليه ميه وهخلى بال -مريم :

 بتحبيني -آدم :

 مريم : هاا

 انتي مش قولتي الصبح بحبك . وبعشقك-آدم :

 

 مريم اتكسفت وماردتش

 لو بتحبيني هتسبيني احميكي ولو ال خالص قوليلي اطلع بره -آدم :

 

 مريم بصتله بشرز وضيقت عينيها و متدايقه منه

ا يحميها ويبعد الميه عن الجرح على قد ما يقدر وبعدها لبسها وآدم ابتسم وفهم انها موافقه وبد

 هدومها

 

 ومريم لو الحجر نطق هي تنطق

 

 وآدم بيكلمها وهي ساكته وعارف انها مكسوفه

 

 تعالى-آدم :

 على فين؟؟-مريم :

 تعالى اقفي هنا هسرحلك شعرك-ادم :

 موافقه -مريم ابتسمت بحب:

 ثواني هاقوم اجيب الفرشه -آدم :

 تعالي قدام التسريحه -يم :مر

 

ال ال خليكى هنا آدم مش عايزها تقف قدام المرايه علشان ما تشوفش الشاش على وشها وال -آدم :

 الجرح اللي جمب عينيها

آدم قلبه بيتقطع من جواه وكمان زعالن جدا على اخر ذكرى من والدته انها خالص اتكسرت بس 

 هي كسرتها من غير ما تقصد

 هر العكس كتعويض عن اللي حصلبس بيحاول يظ

 وسرحلها شعرها و قعدها على السرير



 

وجاب االكل في صينيه وقعد جمبها واكلها بايده وهي اكلته بايديها واكتشفوا االتنين قد ايه ان هم 

  .كانوا واقعين من الجوع

 وبعدها بشويه آدم ادلها العالج وقعدوا على السرير

 تحبي ننام شويه -آدم :

 ٥يا ريت بس الساعه لسه  -مريم :

ماتفرقش الوقت اللي روحي عايزه تنام فيه يبقى علم وينفذ ونامت  -اخدها في حضنه : -آدم :

 واستكانت في حضنه

 

  Mariem Nasarبقلم

 

 جمال اتوضى وصلي ركعتين هلل واستغفر كتير على الذنب اللي عمله وخرج من االوضه

 بردو يبنى مصمم متبلغش البوليس-نهاد :

 غصب عنى ياحجه نهاد غصب عنى خايف لو بلغت يقتله ابنى-جمال :

 بتعيط زياد ياحبيبى ربنا يعلم قد ايه انه غالى ويعتبره حفيدي وبتعيط ومنهاره -نهاد :

 ادعيله يانينا نهاد ادعيله مالناش غير ربنا وهدى بتعيط جوزها وابنها ف خطر -هدى :

 يبنى ربنا يحفظكم ياربدعياله يابنتى ودعيالك يجمال  -نهاد :

 جمال قلبه وجعه وندمان وودعهم

 وهما هيموتو من الخوف وسابهم

 

Mariem Nasar --------- 

 

 ايوه يا جيمي-عاصم :

 تحت امرك يا عاصم بيه انا في المكان اللي انت قولت عليه -جمال :

فل قبل جمال ما برافو عليك احب اللي يسمع الكالم العربيه في ثواني هتكون عندك وق -عاصم :

 ينطق

 

 جهزت يا ابنى قزازة العصير -عاصم :

 تمام يا باشا كله جاهز:-

 

 خد قبل مايشربه حط فيه القرصين دول وابتسم بخبث -عاصم :

 يتبع-----------هللا يرحمك يا جيمي هههههه 

 ٢٢لحلقه 
 روايه جريمه عشق

  Mariem Nasarبقلم
 بسم هللا نبدأ

 شركه الصاوي



---------------- 
 ملك تعالى ايه المفاجاه الجميله دي -جاسر :

 
ازيك يا جاسر ابدا وال مفاجاه وال حاجه انا كنت مخنوقه و قاعده لوحدي انت عارف ما  -ملك :

 اعرفش حد في القاهره غيرك
 وده من حسن حظي تشربي ايه -جاسر :
 نفسي بلبس وجيت على هناال شكرا مش عايزه حاجه بس انا حسيت اني عايزه اخرج لقيت  -ملك :

 
 جاسر قلبه دق وسرحان فيها

 ايه ياجاسر -ملك :
 ها سوري يا ملك كنت بتقولي حاجه -جاسر :

 
 انت كنت سرحانه في ايه؟؟ -ملك :

 
 فيكي -جاسر :
 !!!نعم -ملك :

 
 ابدا كنت سرحان .. سرحان وهنا الباب خبط وانقذ جاسر -جاسر كح:

وعه في نفسها وملك حست انها ادايقت من طريقه كالم السكرتيره السكرتيره وكانت جميله جدا ودل

 مع جاسر

 
 بدلع جاسر بيه في واحد اسمه طارق السيوفي عايز يقبل حضرتك -السكرتيرة :
خليه ينتظرني  -طارق السيوفي وبص ل ملك وشاف تعابيرها عاديه بص للسكرتيره: -جاسر بقلق:

 ثواني

 
 ملك طارق السيوفي بره -جاسر :
 طارق مين -ملك :

 انتي مش عارفاه -جاسر :
ال ما عرفش حد باالسم ده وبعدين انا قولتلك من عشر سنين كنت بره مصر حتى لو اعرفه -ملك :

 هاكون نسيته
 طيب بس اكيد هو عارفك-جاسر :

 
 ما تتكلم يا جاسر مين طارق السيوفي ده-ملك :

 
 ده صاحب آدم اخوكي -جاسر :

يا نهار اسود ده لو شافني هيقول ل آدم وآدم -ا بس خافت ال يشوفها :ملك ذكريات طشاش قدامه

 يكرهني اكتر

 
 طيب هاتي شنطتك دي وتعالى خشي اوضه االجتماعات ودخلت وخباها جوه -جاسر :

 
 وقال للسكرتيره تدخل طارق السيوفي

 اتفضل طارق باشا -السكرتيره :

 



 شكرا ودخل ل جاسر -طارق :
 د انا اسف اني خليتك تنتظرني برهاهال اهال بج -جاسر :
 ال ابدا انا مقدر المجهود اللي انت بتعمله-طارق :

 
 اتفضل استريح تحب تشرب ايه -جاسر :
 ال شكرا انا كنت جاي لحضرتك و هدخل فى الموضوع على طول-طارق :

انا كنت جاي علشان اقولك يا ريت لوحد جابلك اي ورق تمضي ماتمضيش غير لما تعرف ايه 

 توب في االوراقمك
 بصراحه مش فاهم؟؟؟-جاسر بعدم فهم :

يعني مثال لو عاصم ابن عمك جابلك اوراق تمضي عليها ما تمضيش على اي ورقه ودي  -طارق :

 نصيحه مش اكتر
 برده مش فاهم ليه ايه الضرر اللي ممكن يحصل واشمعنى عاصم؟؟؟ -جاسر :

 
ان حد ياخدها منك وده طبعا كالم مش من الضرر اللي ممكن يحصل ان شركتك مهدده  -طارق :

 عندي وخالص ده بعد تحريات كتيره
 !!!عاصم ال ال اكيد في غلط في الموضوع -جاسر :
 انا ما قولتش عاصم اللي هياخد الشركه منك لكن انت جاوبت على نفسك -طارق :

احنا خايفين  بص يا جاسر ومن االخر وياريت الكالم ده يفضل سر مش علشان خايفين من حاجه ال

عليكو انتو وخصوصا اختك هنا .عاصم المتهم رقم واحد في قضيه التهريب الل آدم كلمك فيها قبل 

كده و احنا بناخد حذرنا وبعدين اظن يعني ما فيهاش حاجه لو ما مضتش على اي ورقه قبل ما 

 !تقراها مره واتنين وتالته وال كالمي غلط؟
كانت نصيحه عاصم ليا اني مامضيش اي حاجه حتى لو  ال كالمك صح وكل حاجه ودي -جاسر :

 هو اللي مسلمهالي بايديه غير لما اقراها كويس
 وطبعا انت اديته االمان و بتمضي من غير ما تقرا صح -طارق :
 ايوه النه ابن عمي وعايزه اقول لحضرتك خطر ايه اللي على هنا اختي!!!؟؟؟ -جاسر :
انا مش هاقدر اقولك عليها ولكن شركتك في خطر انا حذرتك بص يا جاسر فيه معلومات :- طارق 

مش شرط يكون عاصم او اي حد انت تعرفه لكن الشر ديما بيكون موجود حوالينا انت خد حذرك 

 وهنا اختك ما تقلقش عليها بس برده خلي بالك منها خلي بالك منها وخلي بالك منك كمان
ا قولتلي ان عاصم قالك ما تمضيش على حاجه حتى انا مش جاي اخوفك وال حاجه انا بعد دلوقت م

ولو كان هو الل جابلك الورقه دي كده فهمت ان عاصم كان عايزك تثق في وده كالم آدم باشا وهو 

 كان طالبك عنده في القسم ولكن حصل شويه ظروف
ت ايوه انا كنت موجود يومها و كويس ان حضرتك فتح -جاسر شاف انها فرصه كويسه انه يتكلم :

 الموضوع الني كنت هاتكلم مع آدم باشا بنفسي

 
 موضوع ايه؟؟ -طارق :

 جاسر : موضوع آدم واخته ملك

 
 فيال مصطفى عزيز

-------------------- 

 
 مصطفى وشيرين قاعدين يتعشوا كلهم مع بعض

 
 ايه اخبار هنا دلوقتى يا رنا عامله ايه كويسه؟؟ -شيرين :

 معاها من شويهها كويسه انا لسه قافله  -رنا :



 
 هي بقت احسن صح طمنيني عليها .. والسؤال كان كله حب وخوف -أشرف بلهفه وقلق:
 وطبعا الكل شك

 اممم اه اكيد كويسه واحسن كمان ههههه -مصطفى :

 
 احم ايه يا بابا انا بسال عادي وبعدين هنا انا بعتبرها -اشرف :

 والكل ضحك قاطعه ديما ظالمني انا برد على سؤال امك -مصطفى :

 
 -شيرين حست ان اشرف ادايق النه مكشوف قوي وحست ان في اعجاب من ناحيه اشرف ل هنا:

 وبعدين يا مصطفى
 اسف -مصطفى رفع ايده باستسالم وضحك :

 
 محمد عامل ايه في الكوره مولهمتك مش موجوده بس امك حبيبتك موجوده-شيرين :
عدادي والزم اركز علشان اجيب مجموع كويس كويس لكن انتي عارفه انا في تالته ا -محمد :

 االمتحانات قربت
 واد يا محمد انا عايزك تطلع دكتور ايه رايك -مصطفى :
 ال ال انا عايزه يطلع ظابط -أشرف :

 ال انا عايزاه يطلع طيار -رنا :
 انا هقدم في نادي انا عايز ابقى العب كوره -محمد :

هنقدملك في نادي وتلعب في االجازات لكن برده ما يمنعش الكوره حلوه وكل حاجه احنا  -مصطفى :

 انك تقدم في كليه كويسه
 ان شاء هللا لسه بدري على الكليه والكالم ده انا لسه في اعدادي -محمد :
 يا رب يا رب اشوفك زي محمد صالح -شيرين :

 مو صالح مو مصطفى والكل ضحك -رنا :
 كلمتي هنا في الفون ما قولتلهاش على حاجه؟؟ رنا لما-أشرف قرب من رنا وهمس ف ودنها :

 حاجه ايه انت عايزني اقولها على حاجه -رنا :
 ما تلمي نفسك بقى وتقولي قولتلها وال ال-اشرف بغيظ :

ال لسه اديني فرصه كده يومين وال حاجه وضحكت بخبث آن االوان بقى اخد بتاري منك  -رنا :

 ياخويا يا حبيبي

 
 شركه الصاوي

----------------- 

 
 آدم و وملك . وانت ايه اللي عرفك ومين اللي قالك حاجه زي كده-طارق :

 ملك جوه هتموت ليه كده يا جاسر هتبوظ كل حاجه
اتفضل اقعد وانا هشرحلك انا عرفت كل حاجه انا كنت موجود في اليوم ده وجريت ورا -جاسر :

 االنسه ملك
 اه وملك طبعا هي اللي حكيتلك -طارق :

 
 فعال ملك حكيتلي كل حاجه -ر :جاس

طيب اسمع اللي هاقولهلك وما تقاطعنيش خالص قول ل ملك لما تشوفها لو ما بعدتيش عن :- طارق 

 آدم انا هقتلها بايدي وهاقتل ابوها اللي كان السبب في دمار ابنه
 !!!!وعال صوته قولها رجعتو ليه وعايزين ايه من آدم



 اهدا يا طارق بيه -جاسر :
قولتلك متقاطعنيش تعرف ان بسببهم وبسبب رجوع ملك تاني آدم كان هيقتل مراته وكانت  -:طارق 

 ف المستشفى
 جاسر اتصدم وملك جوه شهقت و حطت ايديها على بوقها وعيطت

 
طارق كمل ايوه كان هيقتل مراته بسبب اخته والجرح اللي فتحته من تاني وقولها تحمد ربنا النه 

 تلها هي وابوها قولها ترجع وتسافر مكان ما جتامبارح بس كان رايح يق
آدم يا دوبك لسه بيفوق من الصدمه واتجوز ولسه هيعيش حياته صح . جت ملك وخربت كل حاجه 

كل حاجه آدم امبارح كان في حاله وحشه جدا و بسبب اللي حصل آدم عمره ما هاينسى اللي عمله 

 ابوها

 
 ش ملكاهو حضرتك قولت بنفسك ابوها . م -جاسر :

 ابوها السبب عندي سؤال لحضرتك ممكن
 خير -طارق :
حد فكر في ملك حد فكر لما خرجت منهاره من بعد ما اخوها طردها وكسر بخاطرها :- جاسر 

حالتها ايه انا اسف يا طارق بيه بس انتو متحملين على ملك قوي انا شايف انها ضحيه وما لهاش 

 ذنب في اللي حصل
ايه الدافع انك بتدافع عن ملك قوي كده مش معقول لمجرد انها حكيتلك تتدخل واقدر اعرف  -طارق :

 في امر كبير زي ده
 نسي أن ملك موجوده جوه وانفعل بدافع الحب وعلى صوته انا بحب ملك ومش هسيبها-جاسر :

طبعا الصدمه كانت من حق ملك اللي كانت بتعيط علشان اخوها ومراه اخوها اللي دفعت التمن 

 المستشفى ودخلت
سنين تعالى  10بحبها ومش هخسرها اسمع يا طارق بيه انا عايز اقولك ان ملك كانت :-جاسر 

دلوقتي انا و انت و هنقف مع بعض في الشارع وهنشوف طفل عنده عشر سنين وهنقوله تعال يا 

ل حاجه حبيبي انا معايا حاجات حلوه كتير واللعبه الجميله دي انت هتاخدها بس تيجي معايا وخد ك

والحاجه الحلوه كلها اللي معايا هتبقى ليك لوحدك طبعا الطفل الصغير ده هيفرح جدا مش هيشوف 

 غير انه هياخد حاجات حلوه كتير
وده نفس اللي حصل ل ملك طفله عيله صغيره فرحت بانها هتركب طياره ومش فاهمه حاجه بدليل 

مله كبيره مش فاهمه معناها هي كانت معميه انها قالت ل آدم هاروح مع ماما الجديده يعني قالت ج

 20بس بالسفر والخروج و انها تطير في السماء اي حد مكانها كان هيعمل كده لو ملك كانت بنت ال 

سنين كان هيعمل نفس اللي عملته ملك ملك ضحيه يا طارق و تسمحلي اقولك طارق  10وادم كان 

في الحفله عند مصطفى عزيز وشوفت الحب في من غير القاب وما تستغربش دفاعي عنها انا كنت 

عيون آدم لمراته وهي كمان كان نظراتها ليه كلها حب وتقدير واكيد الحب ده هيديلم فرصه تانيه 

 ويبدأ من جديد اكيد مراة آدم مش هتسيبه لمجرد انها دخلت المستشفى بسببه
يدي الخته فرصه تانيه ارجوك  اكيد هتديله فرصه فا انا بطلب من حضرتك انك تحاول تتكلم مع آدم

انا عايزه اقولك حاجه مهمه ان ملك مكانتش بره مصر مبسوطه عايزه اقولك اني مراة ابوها كانت 

 بتعذبها وتضربها
 !!!!!انت بتقول ايه-طارق بصدمه :

باقولك ان ملك حكيتلي كل حاجه وان مراة ابوها وريتها العذاب الوان وهي رجعت دلوقتى :- جاسر 

 تعبت ومحتاجه الخوها ياريت تلين قلبه من ناحيتها اكون ممنون جدا لحضرتك علشان
طارق سكت شويه وفكر في كالم جاسر بان ملك كانت عيله وفرحانه بركوب الطياره وفكر ان مريم 

هتدي آدم فرصه تانيه و هتسامحه وفكر كمان في مراة ابوها اللي كانت بتعذب ملك وان ملك دلوقتي 

 اسر بيقول تكون ضحيه زي آدم وهز راسه وقال ان شاء هللاممكن زي ما ج



 
 معلش اسف اني اتنرفزت عليك انت ما تعرفش آدم شاف وعانا قد ايه-طارق:
 انا اللي اسف اني تدخلت ولكن فعال انا حبيت ملك بجد -جاسر :
 بتفهم على العموم سيبها على هللا وهنشوف الموضوع ده -طارق :

 ي قولتلك عليه وما تقوليش ألى حد على اي حاجهالمهم انت ركز في الل
 ان شاء هللا-جاسر :
 بعد اذنك -طارق :

 طارق خرج وجاسر راح قعد على مكتبه وكان ناسي ان ملك جوه من انفعاله
وملك خرجت وجاسر وقف وماكنش مصدق وافتكر ان ملك كانت جوه وفكر ان كده خالص خسر 

 ملك لالبد وانه قال بحبها
لى جاسر واترمت في حضنه و بكيت كتير وجاسر منزل ايديه جمبه مش رادي يبادلها ملك جريت ع

 الحضن ده النه خايف من رد فعلها بعد كده
 انا عايزاك جمبي على طول ما تسيبنيش يا جاسر ارجوك ما تسيبنيش -ملك :

 جاسر خرجها من حضنه و مسح دموعها
 عمري ما هاسيبك ابدا يا ملك-جاسر:

 ويال علشان اوصلك الوقت أتأخرواهدى كدا 

 
 وكر عاصم

--------------- 

 
 اتاخرت عليك مش كده يا جمال اهال اهال في مكاني المتواضع -عاصم :
 بلليل ورجالتك مقعدني هنا ابني فين عايز اشوفه 11ابني فين الساعه داخله على -جمال :
ليك عشان كان ورايا شغل المهم ما تقلقش يا جمال ابنك صدقني كويس انا بس اتاخرت ع -عاصم :

 الدليل فين
 اهو اتفضل-حاضر حاضر وخرج الفون من جيبه وعطاه ل عاصم : -جمال :

 

 عاصم اخد الفون منه و اتفرج على الفيديو و فعال كان هيوديه في داهيه

 انت اخدت الدليل اهو سيبني امشي هللا يخليك وهات ابني-جمال :

 في منه نسخ تانيه؟؟؟ -عاصم :

حرام عليك ياعاصم بيه انا اعصابى تعبانه مفيش اى نسخ تانيه صدقنى انا ابنى بين ايديك  -جمال :

 هستفاد ايه من النسخه التانه

 

مصدقك .تعرف يا جمال انك ظلمتني زي عمي ده بالظبط وفضل عاصم يا الف حكايات :- عاصم 

من عمه وان امي قتلت ابويا وروايات وقد ايه انه ظلم واتجلد واتعذب وتحبس في اوضه ضلمه 

 علشان كان ظالم وحوارات كتيره وجمال قاعد هناك حوالي ست ساعات من غير ما يشربوه ميه

انا اتكلمت كتير وعطشان هاتولي ازازه ميه لو سمحتو الراجل جاب ازازه ميه وشرب منها -عاصم :

 عاصم قدام جمال العطشان

 ايه ده انت شكلك عطشان -عاصم :

  كتر خيرك انا هاخد ابني ونمشيال -جمال :

 طبعا طبعا هات ابنه من جوه هيكون جمال شرب كوبايه عصير حتى -عاصم :

 واسمعني يا جمال من بكره تكون عندي في الشركه هاشوفلك اي شغالنه



 بجد هللا يكرمك يا رب بس خليني امشي-جمال قرب يصدقه :

ها متبرشمه وفتحها بصعوبه قدام جمال عاصم قام من مكانه وجاب شنطه و ازازه العصير كان

 علشان يعني يصدق انه في امان

 اتفضل اشرب وكمان مليون جنيه علشان انت عملت معايه جميل -عاصم :

 بص للفلوس ولكن قلبه مقبوض اه ربنا يخليك بس كده كتير انا هكتفي بشغلي عندك-جمال :

ا تخافش انا لسه فاتحه قدامك اهو يا ريت ال ابدا اعتبره تمن سكوتك اتفضل خد العصير وم -عاصم :

 ما تكسفنيش

جمال اخد العصير بعد ضغط كبير من عاصم و نطق الشهاده قبل ما يشربه النه حس ان ال مفر 

واللي مكتوب هيشوفه شرب العصير و زياد خرج وابوه شافوا قام حضنه و بدات االعراض تظهر 

يه عصير فيها منوم بعد ما حس باالمان وشربها يادوبك في تشويش في الرؤيه وجاب ل زياد كوبا

اخدو االتنين في العربيه ورمو زياد قرب البيت بمسافه مش كبيره واخدو جمال على الطريق السريع 

 ورموه وسط الطريق ومشيوا وسابوه جمال واقف يضحك ويطوح يمين وشمال

 

 شقة آدم

------------ 

 

حضنه على دراعه وكان بيتامل فيها وايديه بي مشيها ببطء مريم فتحت عينيها وكان آدم وخدها في 

 على الشاش اللي في وشها وزعالن جدا

 صباح الخير -مريم :

 مساء الفل-آدم ببتسامه :

 مساء ليه مساء . احنا امتى دلوقتى-مريم :

 بالليل ١٢احنا  -آدم :

 ياه نمت حوالي ست ساعات انت صاحي من امتى ؟؟ -مريم :

 انا صاحي من ساعتين -شعرها: آدم بيمسد على

 ومصحتنيش ليه -مريم :

  !!ليه هو انا عبيط علشان تقومي من حضني مجنون انا-آدم :

مريم بصت له وسرحت جواها نفسه تقوله انا عرفت كل حاجه عنك بس مستنيه انك انت اللي 

 تحكيلي بنفسك

 بتفكري في ايه -آدم :

 ير كده هنعمل ايه دلوقتيوال حاجه المهم بما اننا نمنا كت -مريم :

 اممم مش عارف فكري تحبي نعمل ايه -آدم :

 تعال نقعد في البلكونة -مريم :

 بس الجو ساقعه -آدم :

 وماله هنعمل اتنين كابتشينو ونقعد نشرب مع بعض -مريم :

 على االرض -آدم :

 ايوه على االرض-مريم :

 اوكي يال بينا -آدم :

م اتوضى واصلي الفروض اللي فاتتني وانا نايمه وبصتله وكانت استني ..استني بس هاقو -مريم :



 نفسها تقوله يا ريت ما تقطعش في الصاله

طيب قومي اتوضى وصلي وانا هاكلم طارق في الفون النه رن عليا كتير والفون على -آدم :

 الصامت من ساعه ما شحنت الصبح في المستشفى

 يمريم . نفسها تقوله تعالى نصلي مع بعض ماش

 مريم قامت وراحت تتوضي وتصلي

 

 الو ازيك يا طارق عامل ايه -وآدم اتصل على طارق ادم:

 سيبك مني انت اللي عامل ايه دلوقتي؟؟ -طارق :

 انا كويس-آدم :

 !!!طارق : كويس ازاي مش فاهم انت كنت امبارح مجنون و هتموتنا كلنا

ي اول امبارح واني مديت ايدي عليك ما طارق اوال انا عايز اعتذرلك عن الل حصل من -آدم بزعل:

 تزعلش مني انت عارف

 

يا سالم قد ايه الواحد بيستمتع لما حد يجي ياخد السماح منه كمل يا آدم سامعك  -طارق قطع كالمه:

 قولي انا اسف يا طارق ال ال قولي انا اسف يا حضره الرائد طارق باشا السيوفي

 سقفت على وشكوال انت لو قدامي دلوقتي كنت -آدم :

 من الفرحه اكيد هتسقف على وشي من الفرحه ههههه -طارق :

يا عم اضحك ما حدش واخد منها حاجه وبعدين انا مش زعالن منك هو انا يعني سكتلك ما انا اخدت 

حقي منك وكمان حقي من مراتك لما طبلت على وشي بالطاسه هههههه هي تطبل وانت تسقف اصل 

 هههههوشي صاله افراح ههههههه

 يعني مش زعالن -آدم غصب عنه ضحك:

 آدم انت عارف اني بحبك و عمري ما ازعل منك ابدا يا بيبي امواه -طارق بدلع:

 مره اقولك بطل طريقتك دي هتتمسك في يوم من االيام انت حر ١٠٠يا ابني  -آدم :

وكنت بتقول  ماشي يا عم حاضر المهم قولي انت ازاي كنت امبارح في حاله الصدمه دي -طارق :

 كالم كتير وكنت زي الطور الهايج

 !!!واول مريم قالت يا آدم انت بقيت قطه شيرازي ممكن اعرف

 طور هايج و قطه شيرازي ماشي لما اشوف وشك -آدم :

المهم انا مش عارف انا كنت حاسس اني خالص خسرت االنسانه الوحيده اللي حبيتها بجد وكنت 

طه مع بعض على شويه يأس مع شويه صدمات حسيت اني عادي مضغوط جدا و مليون فكره متلخب

لو عملت جريمه وكنت زي الطور الهايج االتنين ضحكوا لكن اول ما مريم فعال نادت باسمي كله 

 اختفى

 

 اممم واضح انك بتحبها هههههههههههه بقول حكم صح -طارق :

 طيب وهي اخبارها ايه دلوقتي

 كويسه بتحاول وسامحتني -ادم :

تعرف انا استغربت موقفها امبارح جدا طلعت جدعه جدا بنت اصول بجد انا اعجبت بيها  -ق :طار

 جدا جدا على شجاعتها

 آدم : ما تيجي تخطبها احسن وال انت ما تلم نفسك



 

 احم يا عم ايه القفله دي ما كنت كويس وهللا ماقصد -طارق :

 و صغير الكونقسما باهلل يا طارق لو لمحت مجرد تلميح حتى ول -آدم :

 وحد هللا يا وحش وحد هللا واهدا وقول هديت وهللا ماقصد وبعدين دي مراة اخويا -طارق قطع كالمه:

وافرحلك لما تديلك فرصه تانيه وسامحتك الزم اإلنسان يدى فرصه تانيه لل بيحبهم وكان طارق 

 بيلمح بكالمه على ملك

نزلت بسرعه وبعت بنت عم لطفي وكمان  وانت ناسي انا لما كنت موجود وهي كان مغمى عليها

 نبهت علي بيتر يجيب ممرضات بنات

وكمان بيتر نبه عليهم ما فيش دكتور راجل يكشف عليها او يشوفها وفي االخر تعمل كده انا 

 مخاصمك

 

 انا بجد يا طارق مش عارف اودي جمايلكو فين -آدم :

 هوديها عند مصطفى عزيز علشان يجوزني بنته هههه -طارق :

 ال بجد شكرا انت انقذت مريم وانقذت حياتي -آدم :

 

ثواني اجيب منديل علشان دمعت ما خالص يا روميو انت لو كنت مكاني كنت هتعمل  -طارق :

 واكتر من كده

 وكمان مش عايزك تزعل من رنا وهللا فعال زعالنه جدا من نفسها والكالم اللي قالته ليك

ل طبيعي منها هي لو مش بتحب مريم ما كنتش هتعمل كده رنا انا مش زعالن ده كان رد فع -آدم :

 زي اختي الصغيره وانا مش زعالن منها

 طارق كان هيفتح موضوع ملك لكن اجل الكالم لفتره

 طيب يا عم الحمد هلل انك مش زعالن بس تعرف الواد بيتر ده جدع:-

على اللي عملوا معايا بجد انتو بيتر جدع جدا وصاحب صاحبه انا هاكلمه تاني بكره اشكره  -آدم :

 احلى صحاب واخوات في الدنيا

 ثواني اجيب منديل علشان دمعت تاني ههههه -طارق :

 ابو فصالنك يا اخي غور بقى من هنا -آدم :

 لو مش عاجبك طلقني -طارق :

ه طب يال وانت من اهله بقى روح نام علشان تروح الشغل بكره وما تنساش تقدملي على اجاز -آدم :

 اسبوع ماشي

 علم وينفذ يا فندم تصبح على خير -طارق :

 وانت بخير -آدم :

آدم قفل مع طارق وقف شويه في البلكون على ما مريم تصلي وكان بيفكر كتير ف كالم طارق الزم 

الل بيحب حد يديله فرصه تانيه ياترى قصدك ايه يطارق بالكالم ده وبعدها دخل جوه شاف مريم 

 ولسه بتجهز تعمل الكابتشينوواقفه في المطبخ 

 بتعملي ايه-آدم ساند بكتفه ع الحيط :

 لسه ما عملتش حاجه هاعمل كابتشينو -مريم :

 ايه ده انت جبت الحاجات دي امتى!!؟؟ -وفتحت التالجه شافت فيها ما لذ وطاب :

 كلمت عم لطفي وبعته يجيبلي الطلبات دي لما بنته كانت بتروق البيت -آدم :



ممم طيب اعمل كام ساندوتش كده ناكلهم انا وانت واحنا قاعدين لو كان لسه بدري كنت ا -مريم :

 عملتك كيك

 بتعرفي تعملي كيك ؟؟ -آدم :

 طبعا ده انا استاذه -مريم :

 لما نشوف وقرب منها -ادم :

 احم -مريم :

 سكرك كام -ادم :

 مريم .: ها

 بقولك سكرك كام-آدم قرب من وشها :

 ه معلقه واحدهمريم : وا.. واحد

 طيب تعالي ووطى وشالها وقعدها على ترابيزه المطبخ وهي هتموت من الخجل -آدم :

 !!انت شلتني ليه -مريم :

 علشان اعمل الكابتشينو والساندوتشات -آدم :

 ال ال انا هاعملهم -مريم :

 اقعدي مكانك وانا الل هاعملهم -آدم :

 احم ما ينفعش -مريم بحرج:

طول ما انتي تعبانه انا اللي هاعمل كل حاجه  -حوطها وهي قاعده من وسطها :آدم قرب منها و 

 وقرب منها اوي

 طيب اعمل اللي يريحك -مريم خالص هتتشل مكانها:

 يعني اعمل اللي يريحني؟؟-آدم :

 ايوه -مريم هزت راسها:

 آدم قرب منها وباسها بوسه طويله واخدها في حضنه

 احضنيني اووي -ادم:

 عينيها وحضنته وبعدها شويه خرجها من حضنه وبص ليهامريم غمضت 

 شكرا -ادم :

 على ايه؟-مريم :

 الني كنت محتاج حضن زي ده -آدم :

 هتعمل الكابتشينو امتى -مريم نزلت وشها في االرض من الكسوف:

 ثواني وهكون مخلص الكابتشينو والساندوتشات -آدم اتحرك :

بتشينو ومريم بتتفرج عليه وكانت مبسوطه ومبتسمه وهو آدم بيعمل السندوتشات وبيعمل في الكا

 شغال

 اضحكي مبسوطه طبعا وانا شغال -آدم بصلها :

 مش اوي بكره تتعلم كل حاجه -مريم :

اه انتي داخله على طمع بقى على العموم انا قدمت على اجازه اسبوع كامل اقعد معاكى فيه  -آدم :

 علميني كل حاجه

 جازه؟؟بجد اخدت ا-مريم فرحت :

 ايوه قولت لطارق يقدملي عليها من بكره وهقعد معاكي ياستي و هاعملك كل حاجه -آدم :

 ده احلى خبر -مريم سقفت بايديها بفرحه :

 هو الزم نطلع البلكون دلوقتي؟؟ -آدم :



ما تخافيش انا مش هاعمل حاجه  -مريم حطت وشها في االرض واتكسفت قرب منها وباس جبينها:

ح اللي في وشك ده يخف خالص انا بس عايز نقعد في الليفنج شويه ونشغل التليفزيون غير لما الجر

 ونقعد مع بعض واخدك في حضنى ايه رايك موافقه؟؟

 المكان اللي انت هتكون مستريح فيه انا كمان هابقى مستريحه فيه -مريم :

 آدم وانا بعشقك -مريم انا بحبك . مريم : -آدم :

 

 الطريق السريع

-------------- 

 

جمال بيطوح يمين وشمال وبيغني ومش شايف قدامه وكل شويه يجري ويقعد ويقوم وحاسس كأن 

في حاجات كتير حواليه وبيضرب االرض ويقوم يسقف بايديه وكان في حاله ال يرثى لها ومكانش 

انش حاسس باي حاجه بعدها كان في عربيه كبيره جدا جايه على الطريق والدنيا ضلمه وجمال ما ك

شايف العربيه ولكن فجاه جمال ظهر قدام العربيه كان شايفها عصفوره وبيضحك والراجل اللي 

 يتبع------حاااااسب .... حاااااااااااسب  ...جمب السواق حاسب

 

 

 عدى كام يوم على ابطالنا الحلوين

 
وملهمته الوحيده آدم اخد اجازه اسبوع وكان جمب مريم ومن كتر دالله ليها سماها أميرة قلبى 

 وبيعاملها في كل لحظه وكأنها بنته مش مراته ومريم كانت مبسوطه جدا
ولكن هي كانت منتظره ان آدم يحكيلها عن ماضيه علشان عايزه تساعده وترجع اخته ملك وابوه 

 لحضنه من تاني

 
بسيطه جدا آدم اخد مريم المستشفى وشالت الشاش والحمد هلل ما كنش فيه اثر للجروح غير حاجات 

 والدكتوره كتبتلها على كريمات وعالج واالثار بعدها هاتختفي تماما فى غصون كام يوم
 وآدم رجع لشغله تاني وكان بيرجع ملهوف على اميرته مريم

و مريم كانت بتستناه بشوق كبير ولهفه وكانوا عايشين في سعاده وكان ياخدها في حضنه ويبادله 

 الحب مع بعض

 
---------------- 

 
طارق كل يوم والتاني ينط لرنا في الجامعه وهي اتعلقت بيه جدا اكتر من االول وطارق هيموت 

 ويتجوز رنا النه خالص مش قادر علي بعدها
--------- 

 
ملك عرفت ان جاسر بيحبها وهي كمان اتعلقت بيه وكل يوم والتاني يتصل بيها علشان يقربها منه 

ه وقت في الشركه ولكن هي متغاظه من السكرتيره الموجوده في اكتر وهي بتروح احيانا تقضى معا

 المكان
وملك خايفه يكون حبها ل جاسر احتياج مش حب حقيقي فقررت تدي لنفسها فرصه علشان تشوف 



 هي بتحب جاسر بجد وال ال
----------- 

 
ممكن تكون هنا كل يوم تفكر في آشرف ان معقول هي فرحت كده اول ما عرفت انه بيحبها بقى هي 

 معجبه باشرف من زمان وهي ما كنتش عارفه

 
اما أشرف كل يوم والتاني يسال رنا وهي يا عيني مش مريحاه وكل شويه تقوله اصبر يومين و 

 هكلمها

 
 وأشرف خالص هينفجر منها على برودها معاه

 وعبير بتعامل أشرف في الشركه زي ابنها الكبير وخافت تقرب منه بسبب طارق

 
ال اتوفي اثر الحادثه واهله دورو عليه وعرفوا انه في المستشفى وتوفي عن اثر حادثه طبعا جم

ولكنه كان متعاطي كميه كبيره من المخدرات وهو اللي طلع قدام العربيه فجاه ومراته وابنه والست 

 الكبيره نهاد اللي عايشه معاهم عايشين في حاله حزن شديده

 
 عقله اكبر من سنه بكتير وحالف الينتقم البوهوزياد رغم صغر سنه إال أنه جرئ و

------------------- 
 عاصم بيفكر انه خالص كده الزم ياخد خطوه من ناحيه جاسر بعد ما حرق الدليل

ومفيش فايده ان هنا ترجعله النها ما اتخطبتش هو فكر ان رنا بتقول كده وخالص النها لو كانت 

 فهاتخطبت كانوا هيعمله حفله وجاسر هيعر

 
وفكر انه يمضي جاسر بعد ما بقى جاسر بيثق فيه جدا وقرر بعد ما يمضي جاسر ويبعدهم عن 

 طريقه
 يلتفت لحياته وياخد حبيبته الوحيده في حضنه

---------------- 
 ابتسام الحيزبونه بتفكر انها تجوز ابنها المدلل الشرير عاصم علشان كبر في السن

---------------- 

 
 عا عايشه في حاله حب مع مصطفىاما شيرين طب

 
 ومحمد بيذاكر بكل تركيزه ولكن احيانا يفكر في مريم وانه ازاي هينتقم من آدم او يطلق مريم منه

 
------------------- 

 في الجامعه

 
 رنا : صباح الخير يا هنا
 هنا : صباح الخير يا رنا
 رنا : فطرتي وال لسه

 هنا : ال لسه شكلنا كده هنروح
 هنروح ليهرنا : 

 هنا :الن الدكتوره اعتذر عن المحاضره وما جاش
 رنا : هللا هللا اهي دي االخبار الحلوه وال بالش



 بت يا هنا انا جاتلي فكره جهنميه قومي تعالي معايا

 
 هنا : على فين سيادتك

 رنا : هنجيب فطار و هنروح نفطر في مكان هتحبيه اوي هههههههه
 معاها وبعد ما سألوا على المكتب رنا خبطت على باب المكتبرنا : جابت فطار واخدت هنا 

 
 أشرف : ادخل

 رنا : ممكن أدخل يا ابيه ههههه
 أشرف : رفع راسه يشوف مين بس شاف رنا واقفه على الباب

 اهال خشي يا ختي
 رنا : دخلت احم احم

ورايا شويه  أشرف مش منتبه النه مشغول في االوراق وشاور ل رنا وقالها اترزعي مكانك انا

 اوراق مهمه و هخلصها واشوفك جايه ليه وكمان من غير ما اعرف
 رنا : احم احم وشاورت ل هنا تتكلم

 هنا : صباح الخير يا اشرف
 اشرف حاسس انه بيتخيل صوتها وهز راسه وكمل شغل
 هنا ابتسمت ورنا كتمت ضحكتها وشورت لهنا قولي تاني

 هنا : احم صباح الخير يا اشرف
رفع عينيه وشافها وقام مره واحده والملف وقع من ايدو واالوراق كلها اتلخبطت وقال هنا  اشرف :

 معقول
 رنا انفجرت من الضحك على منظر اخوها

 وهنا كانت عباره عن كتله طماطم
 أشرف بص ل رنا بشرز واستحلفلها لما نروح ماشي

 
 رنا : احم ايه يا هنا مش هتسلمي على اخويا

 
 شرف عامل ايههنا : ازيك يا ا

اشرف : زق رنا من وشها وقعدت على الكرسي وقال انا كويس . كويس اووي انتي عامله ايه 

 كويسه دلوقت
 هنا : الحمد هلل

 أشرف : لسه في حاجه بتوجعك مكان الوقعه
 رنا لحقت هنا ونطقت علشان عارفه هنا هتعك الدنيا

 
عليك انا قلتلها انك قد ايه كنت قلقان عليها قد ايه  رنا : ايوه يا اشرف هنا الحمد هلل كويسه وجينا نسلم

 وهتموت عليها و تطمن
اشرف : بص ل رنا وبرق عينيه وصك على اسنانه واستحلفلها . اتفضلي يا انسه هنا اقعدي تحبي 

 تشربي ايه

 
 هنا : حولت تكسر توترها وتتجرأ زي رنا ال انا جايه افطر معاك

 اشرف : ببالها ها
 جايين نفطر معاكهنا : قصدي 

 
 أشرف : مش مصدق نفسه



 ورنا قامت وقالت يال نفطر
 وقعدو فطروا وكلهم مع بعض مبسوطين واشرف كان اكتر واحد مبسوط

 هناكانت متوتره جدا و رنا قالت طيب انا هنزل اشتري حاجه نشربها
 هنا :وقفت هاجي معاكي

 رنا : ال خليكي أشرف عايزك في كلمتين
 وقعت من بقه وكحاشرف : اللقمه 

 رنا : اسم هللا عليك يا قلبي اجمد كده
وانتي يا هنا اكيد عايزه تتكلمي مع اشرف نفس الكلمتين هههههههههههه اصل انا فتانه يال بقى 

 اسيبكو مع بعض
ورنا خرجت وقعدت بره واتصلت على طارق وحكيتله كل اللي حصل في الجامعه لحد اشرف في 

 مكتبه
 ذينه اكيد اشرف لما يروح هيعمل منك كفتهطارق : يا بنت الل

 رنا :بدلع واهون عليك هتسيبه يعملني كفته
 طارق : بلع ريقه بصعوبه رنا

 رنا : نعم يا عيون رنا
 طارق : رنا انا هاجي اتجوزك دلوقتي

 رنا : كتمت ضحكتها بالسرعه دي يا بيبي
نا هتجوزك وكملى تعليمك وانتي في طارق : خالص هيتجنن من دلع رنا ايوه انا استنيتك كتير رنا ا

 حضني
رنا : احرجت من الكلمه احم ال ال مش وقته جواز وال حتى خطوبه انا اتفقت معاك لما اخلص 

 دراستي خالص
طارق : ليه ان شاء هللا وهللا ما يحصل الكالم ده اتكلمي على قدك انا هاجي اطلبك من ابوكي ولو 

 وشهارفض هاحبسكو كلكو وقفل المكالمه في 
 رنا : ههههه بحب مجنون

 
 في القسم

  Mariem Nasarبقلم------------- 

 
 طارق :صباح الخير يا آدم

 آدم : صباح الخير يا طاروق
 طارق قاعد بينفخ ومتدايق والعفاريت بتتنطط في وشه

 آدم : يا ساتر مالك علي الصبح قالب وشك ليه
 طارق : هو باين عليا

 ه الحمل الوديعآدم : ههههه ال خالص انت شب
 اخلص قول مالك جالى بالغ وعايز الحق اشوف هعمل ايه

 طارق : هاحكيلك وشوفلي حل في بنت عزيز دي

 
طارق حكي ل آدم كل حاجه : بس يا سيدي يعني هي عايزه اخوها يتجوز وسيباني انا كده هتتجوز 

 على نفسي
 آدم : سرحان في اللي طارق حكاه وما بيردش عليه

 
 يا بني ادم انت هو انا باحكيلك علشان تسرح وما تردش ما تقولي اعمل ايهطارق : انت 

 آدم : مش غريبه دي شويه

 



 طارق : انا بقول كده بردو يعني ازاي تجوز اخوها وتسيبني انا متشحتف كدا

 
 آدم : ال ال مش قصدي على كده

 طارق : امال تقصد ايه

 
د المعلومات اللي هو كان عيزاها بعد عنها آدم : غريبه أن عاصم بعد مكان مقرب من هنا واخ

 وسابها
 وانهردا كان عايزها تقابله في الشقه مره واحده زي ما رنا حكيتلك

 

 طارق : غريبه ازاي مش فاهم يمكن عايز يتكلم معها في حاجه

 آدم : هز راسه بنفاذ صبر من غباء صاحبه وقاله انت يابني دماغك دي فيها ايه فكر بعقلك شويه

 

قتى حسين كتب امالكه ل جاسر وهنا بالنص وبعدها عاصم قرب من هنا ولما هنا كدبت عليه دلو

 وقالتله اتنازلت على نصيبي الخويا

اخد منها معلومات عن ابوها وخلع وساب هنا من يوم وفاة ابوها وهي كلمته مرتين وعايزه تفهم 

 اتحججلها بفرق السن وسابها

 شقته لييه ودلوقتي بقى رجعلها وعايزها تروح

 طارق : ليييه

آدم : اكيد عايز من هنا يا اما ياخدها الشقه ويعملها حاجه ويصورها مثال علشان يقول ل جاسر 

 وجاسر يتنازل قصاد انه يشتري فضيحه اخته

 

يا اما عايز يقرب من هنا ويقربها منه تاني ويخليها خاتم في صباعه ويخلي هنا تمضي اخوها على 

 ..........يعني قصدك ان عاصم ممكن  :االوراق وده طبعا انا استبعدوا طارقاي ملف ويكون فيه 

آدم :بص ل طارق على فكره هنا في خطر من عاصم والزم نالقي دليل انا مش القي اي دليل احبسه 

 بيه

 

 طارق : يعني انت قصدك ان عاصم ممكن يغتصب هنا

مش هيحاول يوقع نفسه بالسهوله دي  ال مظنش الن عاصم البس قناع الفضيله وكمان خبيث :آدم 

هو ممكن يشربها حاجه وما تكونش في وعيها ويوهمها انه قرب منها ويصورها وبكده تكون 

 اتفضحت

 

والموضوع لو وصل للمحكمه هيطلبوا كشف طبي واكيد عاصم مش اهبل علشان يلبس قضيه 

 اغتصاب

 

ش يجي هنا يسال زي االول يا طارق انا ال عاصم في دماغه حاجه انا مش قادر اوصللها النه ما بقا

عايز سبب نقرب منه من عاصم الزم اتكلم معاه وافهم دماغه وساعتها هعرف بيفكر في ايه انا متاكد 

 من ده

وعلى فكره يا طارق رنا احتمال انا ما بقولش اكيد احتمال تكون في خطر من عاصم النها بوظت 

 خطة عاصم ف انه ياخدها شقته



 

 نا اقتله هللا يخرب بيتك يا عاصم الكلبطارق : ده ا

 

 وانتي يا رنا لو نتجوز بس ساعتها هاعرف احميكي

 

 آدم : هز راسه بيأس من صاحبه وغبائه

 

 مكتب اشرف

------------- 

 أشرف : قاعد قدام هنا وكل الكالم اتبخر

 وهنا قاعده بتفرك في ايديها من التوتر

 أشرف : عامله ايه

 الحمد هللهنا : انا كويسه 

 أشرف : تحبي نخرج شويه

 هنا : نخرج فين

 أشرف : اي مكان تختاريه

 هنا : ال ال هنا احسن علشان لو حد شافنا

 اشرف قام من مكانه وقعد على الكرسي اللي قدامها وقالها بصي يا هنا اكيد رنا حكيتلك صح

 هنا : نزلت وشها في االرض وكان كتله طماطم

 ير . طيب ممكن اعرف ايه رايكاشرف : حس ان اللي جاي خ

 هنا : بتلم شتات افكارها وبتحاول تقول كلمتين على بعض .اهم انا . انا

أشرف : انا مقدر طبعا الن الموقف صعب اذا كان انا اول ما شفتك في مكتبي كان هيغمى عليا 

 وضحك

 

 هنا : ابتسمت من حبه ليها

 ه ديهنا : ليه كل ده انا انسانه عاديه يعني مش للدرج

 أشرف : لو سمحتي تقييمي ده حاجه تخصني انا

 انا يا هنا شايفك ملكه عمرك ما كنتي عاديه ابدا.

 هنا : بتوتر ميرسي ربنا يخليك ده من ذوقك

 أشرف : رنا قالتلك اني معجب بيكي صح

هنا : تسرع بغباء ال قالت انك بتحبني وبتموت فيا وبعدها انقص لسانها وقالت يا ارض انشقي 

 لعينيواب

 اشرف : كان هيضحك على تعابير وشها بعد ما حست انها عدت

أشرف : حب يطمنها ولكن حصل العكس ورنا ما كدبتش يا هنا انا بحبك وبموت فيكي واكتر من كده 

 بمراحل

 هنا : حست انها بتصغر وكل حاجه حواليها بتصغر وهتموت

 يا بنتيأشرف : حاسس ان هنا متوتره جدا وشكلها باين عليها مالك 

 هنا : هو الجو حر



 أشرف : حر في الشتا ال الجو ساقعه

 هنا : طيب انا عايزه اروح

 أشرف : تروحي فين لسه بدري لسه عايز اكلمك ف شوية أمور

هنا : قامت ووقفت و بتهوي على وشها بورقه موجوده على المكتب ال ال انا حرانه اوي عايزه اروح 

 حاسه ان الجو حر اوي

 استغرب وقال الجو حر اوي اهدى يا هنا مفيش حاجه والجو وهللا حلوأشرف : 

 هنا بتهوي بسرعه ووشها نار من االحراج

 أشرف : مسك ملف من على المكتب وفضل هو كمان يهوي عليها

 وهنا رنا دخلت عليهم وشافت المنظر ومقدرتش تمسك نفسها

 مرنا هههههههههههه ايه ده وايه اللي بيحصل هنا ممكن افه

 هنا : راحت ل رنا وقالت .. رنا انا حرانه اوي عايزه اروح الجو حر يا رنا

 رنا : حطت ايديها على خد هنا وكان فعال سخن جدا

 وبدات رنا هههههههههههه انتو عملتوا ايه ههههه انا سايباكو نص ساعه بس اجي االقيكو بتولعوا

ا الحمام وتغسلى وشك النه احمر اوي واقف ومش فاهم حاجه انسه هنا ممكن تروحي مع رن :أشرف

 وانتي يا رنا وهللا ما عملت حاجه انا يا دوبك لسه بتكلم لقيتها احمرت كده لوحدها

 رنا هموووت هههههههههههه انت قولتلها انك بتحبها

 هنا : بنفس التسرع ايوه قال وقال انه بيحبني وبيموت في واكتر من كده بمراحل

ده السبب في انك تكوني حرانه بالشكل ده طيب اهدي كده وما أشرف : ضرب كف على كف هو 

 فيش حاجه

 ده انا لسه باتكلم وكنت عايز اقولك لو موافقه تاخدي ميعاد من جاسر اخوكى واجي اتقدملك

هنا : الورقه وقعت منها و مسكت ايد رنا و حطت ايديها التانيه على قلبها و بتمتم بكالم وهي 

 مغمضه

 ربوها وقالوا االتنين في نفس واحدأشرف : ورنا استغ

 انتي بتكلمي نفسك بتقولي ايه يا هنا

 هنا ال ال انا بقرأ ايه الكرسي

 رنا : ربنا يزيدك يا بنتي

هنا : هديت نوعا ما وقالت الاشرف طيب انت مش حاسس انك مستعجل يعني انت لسه ما تعرفش 

 عني حاجه

 وفي حاجات الزم تعرفها عني

 هنا وشاورت براسها لهنا بالرنا ضغطت على ايد 

 

أشرف : بصي يا هنا انا قولتلك من شويه تعالي نخرج انتي رفضتي علشان لو حد شافنا وفعال ده 

 كان تسرع مني في اني اطلب ده

لكن انا عمري ما هاخرج معاكي وال هعرف عنك حاجه غير لما تكوني خطيبتي ساعتها بقى يستي 

 هنعرف عن بعض كل حاجه ها قولتي اي

 هنا : بصت ل رنا وسكتت

 رنا : يبقى علي خيره هللا انتي تكلمي اخوكي علشان نجيب ابننا اشرف ونيجي نحدد ميعاد الخطوبه

 هنا : وطت راسها بخجل وقالت ان شاء هللا



 

 شركه الصاوي

  Mariem Nasarبقلم----------------

 

المكتب والباب مفتوح وكانت واقفه ملك راحت ل جاسر الشركه وكانت السكرتيره عنده جوه في 

 جمب جاسر بمسافه كويسه وكان الوضع عادي جدا الي سكرتيره ومديرها

 لكن ملك الشيطان صورلها ان السكرتيره خالص هتقعد على حجر جاسر

دخلت ملك و رزعت الباب جامد وراها مش تبقى تقفل الباب يا بشمهندس جاسر كويس علشان تاخد 

 راحتك

 من صوت قفلت الباب لكن لما شاف ملك ابتسم وفرح انه شافهاجاسر : اتخض 

 جاسر :ملك بنت حالل كنت لسه هاتصل بيكي تعالى

 

 ملك : عينيها على السكرتيره والسكرتيره شافت ملك بتبص عليها وقالت لملك في حاجه

 ملك : نعم انتي بتتكلمي معايا انا

يمكن حضرتك بتشبهي وال حاجه وقالتها  السكرتيره : ايوه حضرتك بتبصي بنظرات غريبه قولت

 بمياصه

 هنا ملك اتعفرت اشبه عليكي انتي وبتاع ايه ابصلك اصال

جاسر: ايه ايه في ايه اهدى يا ملك وبص للسكرتيره اتفضلي انتي والسكرتيره بصت لملك من فوق 

 لتحت وخرجت

 جاسر : مالك بس يا ملك هي عملتلك ايه

 رملك : انت بتدافع عنها يا جاس

 جاسر : بعدم فهم ادافع عن مين

ملك : انت مش شايف بتبصلي ازاي وكمان كانت واقفه كده الزقه فيك بطريقه مستفزه بنت قليلة 

 أدب

 

جاسر : هنا فهم ان مالكه غيران عليه وغمز وقال فعال صدقي ماختش بالي خالص يعني هي كانت 

 الزقه في جاسر

 

ا سي جاسر الزقه وانت مبسوط بس خليهالك وقامت بعد ملك : خالص النار هتطلع من ودنها اه ي

 اذنك انا ايه اللي جابني اصال جايه لحرقت الدم

 وجايه تمشي

جاسر : قام بسرعه من على كرسي المكتب وراح قبل ما تفتح الباب وقفلوا اهدى يا مجنونه تعالي 

 اقعدي

 

ك حبيبي يا ناس غيران عليا ملك : سيبني اروح يا جاسر بدل ما اولعلك فيها دلوقتي جاسر ضح

 ياخالثي

 ملك : احم انا اغير ال ال ابدا بس هي اللي طرقيتها مستفزه وبعدين هغير ليه يعني

 



 جاسر : اممم يعني انتي مش غيرانه

 ملك : ال مش غيرانه

 جاسر :طيب ثواني اطلب السكرتيره تيجي تشوفك تشربي ايه

 وارميها من الشباكملك : بغيظ عارف لو دخلت هنا دلوقتي هرميك 

جاسر : شاف غيرتها واضحه وانه كده تاكد ان ملك واحده واحده هيوصل لقلبها ومسك ايديها بحب 

 خالص يا ستي اهدي

سكرتيره تخليني مفكرش فيكي . وبعدين وهللا هي كانت واقفه بعيد  ١٠٠وبعدين عايز اقولك وال 

 عني مش الزقه وال حاجه

 ت انا اللي كنت واقفه وشايفه وهي الزقه فيك قله ادبملك : خلي الحلفان ده ليك ان

 جاسر : تحبي انقلها مكان تاني

 ملك : بصت ل جاسر بجد

 جاسر : باس ايد مالكه طبعا بجد انتي تشوري بس

 وجاسر ينفذ ولو عايزاني انقلها دلوقتى انا هنقلها بس انتي اؤمري يا قلب جاسر

وبدات تهدا وقالت ال حرام سيبها وبصت بتحزير لكن النار اللي جواها خمدت على االخر  :ملك 

 وهللا لو لقيتها بالوضع ده وال هي كلمتني باالسلوب ده تاني الانقلها اقل قسم موجود فاهم

 جاسر : بفرحه من مالكه الغيران فاهم يا قلب جاسر

 

 عند آدم

------------ 

 آدم : رجع من الشغل مش سامع صوت اميرته وملهمته

ضه لقاها نايمه قرب منها وباسها ودخل اخد شاور وخرج وغير هدومه وهي لسه نايمه ودخل االو

قرب منها وقعد على ركبوا على االرض جمب السرير و بيلعب في خصله من شعرها وبعدها شاف 

 اثار الجروح جاب الكريم من على الكومود وبدا يحط الكريم بحنان وحب على وشها

 عينيها على احلى وش بتعشقه واتعدلتوهي بدات تفوق مبتسمه وفتحت 

 حبيبي جيت امتى..

 آدم : من نص ساعه كده

 مريم : ياه انا شكلي نمت كتير

 آدم : قرب وباسها من شفايفها االميره النائمه

 مريم : احم اقوم اعمل االكل

ض آدم : يال بينا مريم قامت وآدم شالها وهي اتخضت ادم : مش معقول كده كل مره تتخضي المفرو

 تكوني اتعودتى

 مريم : خايفه اتعود انت تبطل تدلعني

 آدم : هبطل طبعا بس لما سناني تقع واعجز

 مريم : هتفضل قمر برده و هتقدر تشيلني

 آدم : ههههه انتى طماعه اوي انا يا دوبك هاكون شايل نفسي

 ع بعضمريم : هتشوف وخليك فاكر مشي بيها ودخلها المطبخ ووقف معاها و بيجهزو الغدا م

 وهي قصيره وكل لما تحب تجيب حاجه وماطولهاش آدم يدايقها ويضحك عليها

مريم : بقى كده خالص مش عايزه منك حاجه انا هاروح اجيب الكرسي واطلع اجيب اللي انا عايزاه 

 ولسه هتتحرك



 آدم : شالها من وسطها وهي كانت مبسوطه جدا وابتسمت

 ت الطباق وجابت كل حاجه هي عايزاها ونزلها واحده واحدهآدم : هاتي اللي انتى عايزاه مريم جاب

 ولفها ليه وقالها عمري ما هاخليكي تحتاجي مساعده من حد

انا هنا جمبك وملك ايديكي وعيونهم اتعلقت ببعض وشال من ايديها االطباق وقرب منها ورجع 

 خصله شارده من شعرها ورا ودنها وقالها

 آدم : وحشتيني

 مريم : بهمهم ها

 آدم : قرب على وشها وحشتيني

 مريم : تاهت . االكل

 آدم : انتب وحشتيني

بلعت ريقها بصعوبه و آدم قرب اكتر وباس عينيها ومسك وشها بايديه ونزل على خدها وهي  :مريم 

كمان كانت مشتقاله وحست انها بدات تتخدر ونزل على شفايفها اللي هي مرادو واتبادلو البوسه 

 فينبشوق كبير من الطر

 وبعد شويه شالها ودخل بيها االوضه وهي محاوطه رقبته بايديها وتبادلو الحب

 وبعد شويه هي في حضنه

 آدم : بحبك يا مريم

 مريم : مغمضه عنيها وانا كمان

 وتتعدلت وبصتله انت غشاش على فكره انا كنت جعانه وانت ضحكت عليا

 على ايدك آدم : شدها في حضنه تاني و غمزلها هو انا يعني ضربتك

 مريم : شهقت اخص عليك قصدك ايه

آدم : قرب من بوقها وقالها قصدي تعترفي اني زي ما انا هاموت عليكى ومشتاقلك انتي كمان كنتي 

 مشتاقالى

 مريم : وشها احمر جدا وما ردتش عليه

 وقالت يال علشان االكل زمانه برد وهارجع اسخنه من تاني

 آدم : هاقوم بس بشرط

 ايهمريم : شرط 

 آدم : هنتغدى وهاخدك مشوار مهم

 مريم : مشوار ايه

 آدم : بغمزه محل النجيري

 مريم : اييييه وشهقت وبصتله ايه انت انت انت

 آدم ؛ ضحك بصوت وكله ودي كانت اول مره مريم تشوف الضحكه دي وسرحت فيها

 آدم : ايه رحتي فين اخترتي موديالت معينه صح هههههه بغمزه

 المخده انت انت انا مش عارفه اقول عليك ايهمريم : حدفته ب

آدم : خالص براحتك يبقى انا هافضل في السرير وانتى طبعا هتتكسفي تقومي قبل مني خلينا بقى 

 لحد ما تغيري رايك و توافقي

 مريم : بنفاذ صبر خالص خالص موافقه نتغدى وننزل امري هلل

 وآدم قام وبعدها اتغدوا مع بعض وجهزه وخرجوا

 

 ال مصطفى عزيزفي



  Mariem Nasarبقلم------------------------ 

 

 كلهم قاعدين يتغدوا مع بعض

 اشرف عينيه على رنا وعايز يضربها علشان الموقف اللي هي عملته فيه

رنا : بتبصله وبتغمزله وبتحرك من بعيد شفايفها من غير صوت علشان ما حدش يسمع بتقول ايه 

 مبروك يا عريس ههههه

 : اتغاظ منها وعلى صوته ما تلمي نفسك بقىأشرف 

 

 الكل اتخض النهم مركزين في اكلهم احم انا اسف

 

 رنا : اسماله عليك يا اخويا يا حبيبي مالك اليومين دول انت بتعمل حاجات غريبه مش كده يا ماما

 

 شيرين : وهللا ما انا عارفه يا رنا كلكم حالكم مابقاش عاجبني

ليه فعال ايه يا اشرف بتزعق لمين وبتقولها لمي نفسك هي رنا دايقتك يا بس اشرف انا مالحظه ع

 حبيبي

رنا : انا ..انا طول عمركو جايين عليا حتى اسالوه انا زعلتك يا اخويا يا حبيبي وحركت شفايفها 

 ولعبت حواجبها يا عريس

 ا اسفأشرف : احم ال ابدا يا ماما انا بس كنت سرحان في حاجه واتصرفت بدون وعي ان

 رنا : ال كده الموضوع بقى اخطر احنا الزم نجوزه بسرعه ايه رايك يا بابا

 مصطفى : وهللا يا بنتي يا ريت بس هو يشاور

 رنا : ال بقى انا عندي العروسه هنا بقى اشرف عايز يحدفها بالطبق اللي قدامه

 مصطفى وشيرين : مين

لي جايه من طرف عمو نبيل رجل االعمال ايه رايك يا بابا في البنت سكرتيرة حضرتك ال :رنا 

 بتاخد دوره تدريبيه عندك هما مستواهم كويس وهي بنوته كيوت وزي القمر

 أشرف : عينيه من كتر ما بتوسع منه مش عارف يغمض تاني وعايز يقوم يرن رنا العلقه التمام

 مصطفى : وهللا يا بنتي هي من جهت اموره فهي اموره وجميله وزي العسل

 : وهللا يا مصطفى اموره وجميله وزي العسل شيرين

 مصطفى : كح ايه يا شوشو يا روح قلبي انتي عارفه انا ما بشوفش حد غيرك

ازاي بقى يا مصطفى انت لسه قايل البنت اموره وجميله وزي العسل يعني شفتها بعينيك اهو  :رنا 

 وجاي تضحك على شرين الغلبانه بكلمتين وهللا عيب

 

 ي يعني لما يتخانقوامحمد : هترتاح

 رنا : هللا وانا مالي المهم يا بابا خدلنا ميعاد من اهل البنت

استني يا بنتي ناخد رأي اشرف االول ها يا اشرف ايه رايك في البنت دي هي كويسه  :مصطفى 

 ......ومن عيله محترمه مش مهم الفلوس المهم انها بنت متربيه ومؤدبه وجمي

ى مصطفى وهو الحظ كده وبص ل رنا وقالها منك هلل فيها اسبوع على شيرين : بنظرات ناريه عل

 كده

 



 رنا : هههههههههههه وطلعت جرى قبل ما ابوها يضربها

 واشرف طلع وراها

 رنا : استني بس يا اشرف وحد هللا يا حبيبي مش كده

 أشرف : انزلي انزلي انا يا قاتل يا مقتول النهارده

 يجيلها من ناحيه تروح الناحيه التانيهرنا : طالعه على سرير وكل ما 

 رنا : اهدا يا معلم انا كنت بهزر معاك انت ما بتهزرش وال ايه

 اهدا بقى دوختني معاك

بقى انا تعملي فيا كده تجيبيلي هنا على المكتب ومن غير ما تعرفيني ال وكمان قايللها من  :أشرف 

 زمان اني بحبها وسيباني كل ده قاعد افكر وبيقلدها

 

 اقعدي يا هنا اشرف عايزك في كلمتين واقعد يا اشرف هنا هتقولك نفس الكلمتين

بتضحكي على يا بت ان ماجبتك من شعرك ده انا هامرمطك عارفه مش هتستريح قبل لما اكلك 

 باسناني دول

ايه يا عم انا غلطانه يعني انا جبتهالك علشان تتكلموا مع بعض ده جزاتي ورنا شدت اشرف  :رنا 

 قميصه وقالتله اقعد بقى انا هرجع االكل اللي لسه واكالهمن 

 أشرف : مقرفه وحيوانه

 رنا : اخو الحيوانه وهللا هههههههههههه

أشرف : وكمان بتشوفيلي عروسه وانتي عارفه اني بحب هنا انتي مجنونه يا بت انتي عايزه تجننيني 

 معاكي

هزار لكن دلوقتي لما لقيت ابوه مقتنع وما عندوش يابني افهم انا بصراحه في االول كنت قلباها  :رنا 

 مانع في اي بنت انت تختارها فقلت ان دي فرصه حلوه اوي انك تتكلم مع بابا وتقوله على هنا

 

 أشرف : يعني انتي شايفه كده

 رنا : طبعا

 أشرف : مع انك حماره بس ساعات بيطلع منك حاجه حلوه

 لمنيىرنا : علشان تعرفو انكو جايين عليا وظا

 اشرف اتكل على هللا قبل ما اطحد يخطفها منك

 

 اشرف : خالص هاكلم بابا النهارده بالليل

 رنا : هههههههههههه هههههههههههه

 اشرف : انتي بتضحكي على ايه

 

 رنا : علي بابا يا عيني تالقيه دلوقتي ماشي ورا ماما في كل حته وبيحاول يا صالح فيها

 وتضحكي حيزبونه صحيحاشرف : اه ما انتى تولعيها 

 

 في مكان ما

-------------- 

 



 ادم ومريم

 آدم واقف بالعربيه قدام المحل هو ومريم يال ننزل

 

 مريم : ما بالش انا مكسوفه اوي انا مش فاهمه انت بتفكر ازاي

آدم : اقولك بفكر ازاي احنا دلوقت اتجوزنا وجوازنا ما كانش اللي هو وما جبتش لبس ليكى والكالم 

 ده فانا بقى عايز اروق عليكي كده ممكن

 مريم : احم طيب ما في شغل على النت كنا جبنا منه وخالص

 آدم : ابدا الزم اشوف الخامه واللون ههه اصال هو مفهوش قماش صح هههههه

 مريم : آدم وبعدين بقى

 آدم : طيب يال بقى انزلي

ه ريح مريم شويه وبصت على ادم اللي مريم : نفخت بديق ونزلت ودخلوا المحل وكان كله ستات ود

 كان بيتفرج وكانه عرض مسرحي

 آدم : شاف طقم ال تعليق ايه رايك في ده هيكون جامد عليكي

مريم : بشقه جامد عليا ايه يا آدم ده وبعدين هو فين اصال عيب كده ... انا هخرج وهي بتتكلم جت 

 واحده من اللي شغالين واخر مياصه ودلع

 

 دا قربت منه .. حضرتك عايز حاجه معينه وال هتتفرج االولوعجبها آدم ج

 آدم : بعفويه ال هاخد فكره متشكر

البنت طيب بص حضرتك ده فستان النجري بوليستر فاشون ماركه حلوه اوي وهيعجبك جدا وده 

 طقم دانتيل واو بجد هيعجبك خالص وفيه هنا اطقم جيب قصير وبتتكلم اخر دلع

ع فيها وكانت مريم حاطه ايديها في دراع آدم وكل ما تدايق تقفل ايديها بيغيظ ومريم كانت عايزه تول

 وبعدها آدم كان مراقب حركات ايد مريم واتاكد ان مريم غيرانه جدا عليه

وكمان بقى عنده يقين لما سمعها بتقول بصوت واطي بنت قليله أدب واقفه تتكلم والزقه فيه بجد بنت 

 قليله الذوق

 البنت بتتكلمآدم : مبتسم و

آدم بص ل مريم وتجاهل البنت دي وقال لدمريم وهو بيشاور ايه رايك في الطقم ده يا روحي وعطا 

ضهره للبنت وكمل هو ومريم وكان محاوط مريم في كل مكان ومريم مكسوفه جدا انها تشتري 

 الحاجات دي

هتعمل ايه الزم طبعا شر وكانت مكسوفه من اختيارات آدم النه هو اللي كان بيختار كل حاجه لكن 

 وال بد منه

 آدم : جابلها حاجات كتير اوي وهي كانت مكسوفه جدا وقالها عايزه حاجه تاني يااميرتى

 مريم : اه عايزه

 آدم : شاوري ايه اللي عاجبك هنا

 مريم : روحني انا عايزه اروح باهلل عليك روحني دلوقتي انا رجلي ما بقتش شايالني

 امرك يا ست البنات واخدها وراحوا البيتآدم : هههههه حاضر 

 و اول ما وصلوا مريم قلعت النقاب وقعدت في الليفنج وبتاخد نفسها

 وادم بصلها وقال يا نهار ايه ده يا مريم وشك احمر كده ليه

مريم : بصاله بغيظ وضغطت على اسنانها وقالت وهللا مش عارف احمر ليه وحدفته بمخده كانت 



 جمبها وما جتش فيه

آدم : هللا مالك متوتره ليه ده انتي لسه هتقومي دلوقت وتقيسي واحد واحد و بغمزه واللي هيعجبني 

 هتنامي وانتي البساه في حضني النهارده

 

شهقت انت عايز تموتني النهارده ال ال انت كل حاجه انت جبتها ما فيهاش قماشه جمب اختها  :مريم 

 ان اكترده كلهم عاملين منافسه مين فيكم العري

 

 آدم : وراح قعد جمب مريم هللا يا مريومه وانتي هتلبسيهم لحد غريب مش انا آدم حبيبك وروحك

 

 مريم سكتت وآدم قرب منها جدا وقال لها يعني انتي مش عاجبك الحاجات اللي انا جبتهالك دي

 مريم : قالت مش على كده بس انا محرجه وبعدين يعني انت مش هتفهمني

وقعدها على رجله وقال لها طيب فهميني لو عايزاني ارجع الحاجه دي تلني اقوم آدم : قومها 

 ارجعها دلوقتي انا ما يهونش عليا زعلك

 مريم : ال يا حبيبي بما ان هما عاجبينك يبقى عجبيني انا كمان

 آدم : يبقى خالص اتفقنا قومي بقى البسيلى حاجه كده علشان اشوف بعيني

 ميص وقالت له انت ايه انت ايه اعمل فيك ايه قو ليمريم : مسكته من ياقه ق

 آدم : حبيني تعملي فيا انك تحبيني

 

 مريم : اتكسفت من طريقته احم طيب ما انا بحبك

 آدم : خالص اعشقيني

 مريم : طيب ما انا بعشقك

 آدم : خالص خلينا نبقى كيان واحد

 مه تلبسيها ماشيمريم : بصت لالرض واتكسفت قالها بصى انا هشوفلك حاجه محتر

 مريم : احم اللي انت عايزه

آدم : قام وخرجلها قميص عجبه ودخلت لبسته وكانت في منتهى التوتر ودخل االوضه وشافه عليها 

 وكان هيتجنن من جمال مراته حبيبته

 وقرب منها واخدها ف حضنه يطمنها

 

 في حته تانيه

------------- 

 

 ايه يا باشا ..

 ت األوراقعاصم : ايه يابني جهز

 اه يا عاصم باشا كل اوراق التنازل عن كل حاجه كلها جاهزه ..

 عاصم : طيب حلو اوى حطهالي في ملف حلو كده مع اوراق الصفقه وابعتهملي

وقفل مع الراجل التليفون وضحك وقال كده خلصنا من جمال يدخل على التقيل ههههههههه........ 

 يتبع



 ٢٤الحلقه 
 روايه جريمه عشق

  Mariem Nasarبقلم

 
 فيال مصطفى عزيز

 
 ها ياشوشو قولتي ايه ابنك كلمني من كام يوم و عايز يتقدم ل هنا الصاوي-مصطفى:

 
 وهللا هنا بنت كويسه ومؤدبه جدا كمان لكن مش محجبه -شرين :

 

 

يعني اقوله ايه الولد بيحبها وانتي عارفه يا شيرين اننا متجوزين عن حب يعني مجربه :- مصطفى 

 عارفه لو كنا افترقنا او اى حد فرق بينا كانت حالتك هتبقى عامله ازايو

 

وانا مش عاوزه اوجع قلب ابني اتكل على هللا وبعدها نكلمها وناخد رايها في حكايه :-شيرين 

الحجاب احنا مش هنضغط عليها طبعا لكن هننصحها وهي ليها حريه التصرف واالختيار وانا واثقه 

 وملتزمه كمان واكيد ربنا هينور طريقهاان هنا بنت جميله 

 
 يعني افرح ابنك -مصطفى :
 طبعا وقوله نروح بكره نتقدملها ايه رايك -شيرين :

 موافق يا قلبي ده انا ما صدقت انك اتصالحتى من بعد البنت اياها ههههه -مصطفى :

 
 ما تفكرنيش يا مصطفى علشان ما قلبش عليك -شيرين :

 مصطفىحاضر يا قلب  -مصطفى :

--------- 
 كدا كويس ٧ايوه يا هنا وهللا بجد حضري نفسك بقى هنكون بكره عندك على الساعه  -رنا :

 
 انا .. انا مش مصدقه بجد يعني أشرف جاي بكره -هنا :
انتي هبله أشرف بس ده اشرف وبابا وماما وكمان هنقول ل آدم ومريم علشان نبقى عزوه كده  -رنا :

 و تخافوا مننا ههههه

 
 طيب وانتي مش هتجي -هنا :

 
 ال هاجي اعمل ايه انا هاقعد اكل واقرا روايه -رنا :

 
 اخص عليكي يا رنا بليز تعالى خليكي جمبي-هنا :

 
 بس لو مكنتيش تحلفي حاضر يا ستي هاجي وقبل منهم كمان علشان اظبط شكلك شويه -رنا :

 
 ايه ده هو شكلي وحش -هنا :

 



وهللا يا هنا يا بنتي الشكل مش مهم المهم االخالق وأشرف اختارك  -رنا حبت تلعب ب اعصابها:

 علشان اخالقك لكن الشكل ربنا يعوض عليك يا اشرف يا اخويا

 
 ايه ده انتي بتتكلمي جد يا رنا انا شكلي وحش طيب اعمل ايه ماسكات وال ايه؟؟ -هنا :

 

 
 رنا كتمت ضحكتها ولسه هتتكلم وحد اخد منها الفون وتكلم

 

انتي زي القمر يا هنا وجمالك مميز جدا واخالقك فوق الوصف انا عايزاكي تكوني واثقه :- رين شي

 من ده يا حبيبتي واللي تقولك وحشه وبصت على رنا قوليلها ده نقص عندك و بتكمليه فيا

 
 شكرا جدا يا طنط انا على فكره بحبك جدا -هنا هناا استريحت جدا:

 ط ولو اني هابقى مبسوطه لو قولتيلي يا ماماوانا كمان يا قلب طن -شيرين :

 
 طبعا انا من زمان نفسي اقول الكلمه دي -هنا دموعها نزلت:

كمان يا هنا مش هتقولي الكلمه دي وبس ال انا هاكونلك ام تانيه يا حبيبتي -شيرين قلبها وجعها :

ني واثقه انك هتخليه ومش هحرمك من اي حاجه ده انتي هتكوني مرات الغالي ان شاء هللا وكفايه ا

مبسوط وانتي كمان هتبقي مبسوطه معانا ومعاه ان شاء هللا يا قلبي يال بقى اسيبك تقولي الخوكي 

 وتظبطي نفسك لبكره يا حبيبتي مع السالمه

 
 باي -هنا :

 
 شيرين قفلت ورمت الفون على السرير وبصت لرنا بشرز

 انا وهللا يا ماما كنت بهزر معاها -رنا :

 
 انتي مش متربيه -:شيرين 

 

 !!!ايه ده يا ماما اللي انتي بتقوليه ده وايه الطريقه دي -رنا بصدمه:

 

بهزر معاكى ايه اتصدمتي مش كده اهو ده نفس اللي حصل واللي انتي عملتيه مع هنا مش :- شيرين 

 معنى انك صاحبتها تلعبي باعصابها وكمان انتي كده بتهزي ثقتها ف نفسها

 
 ا ماما انا مش قصدي انا كنت بهزر معاها عاديوهللا ي -رنا :

مش كل حاجه هزار وما تخليش حياتك كلها اكل وهزار وسلبيه ال حطي في حياتك هدف :- شيرين 

معين اكبري يا رنا وعلى فكره هنا كان باين من صوتها انها هتعيط من كالمك وازاي تقوليلها انها 

 وحشه
 كده هنا بنت جميله ورقيقه ف ليه قولتيلها

 اسمعي اول واخر مره تتكلمي باالسلوب ده مع اي حد
وبرده يوم ما اخترتي عروسه الخوكي وكلمتي باباكى وهو صدقك وشاف فعال ان البنت دي مناسبه 

 الخوكي ده مش كان هزار
 ولما كل شويه تلعبي باعصاب اخوكي ده كمان هزار

 



 ولما عملتي مشكله بيني وبين باباكي ده كمان هزار
 متى واحنا بنستخف من مشاعر غيرنا من امتىمن ا

انتي لو كنت بتحبي او حسيتي بالحب ماكنتيش لعبتي بمشاعر غيرك عن اذنك شيرين خرجت 

 وسابت رنا
ورنا قفلت على نفسها الباب وعيطت كتير النها ماكنش قصدها كل اللي مامتها شايفاه فيها ده وكمان 

 اوي كده ومسكت تليفونها واتصلت على مريم ما كنتش تعرف ان هزارها مع غيرها بيوجع

 
 عند الشرير عاصم المدلل

-------------------- 

 
ابتسام دخلت شقة عاصم النه مابيردش عليها وقلقت عليه وهي بتدور عليه في الشقه سمعت ضحكه 

 مايعة جدا وكانت جايه من اوضه عاصم
 ابتسام خبطت على عاصم

 عاصم انت يا عاصم
 يا ماما ثواني -عاصم :
 يا لهوي امك -سوزي :
 اهدى يا بت ما تخافيش -عاصم :
 ماخافش ازاي امك بره -سوزى :

قومي البسي دلوقتي واخرجي عادي وقوليلها ازيك يا طنط واخرجي من الشقه وانا :- عاصم 

 هاجيلك بالليل نكمل اللي كنا بنعمله علشان انتي وحشاني
 بجد يا عصومي -سوزي :
 وح عصومكبجد يا ر -عاصم :
 لبست وخرجت على طول من غير ما تسلم على ابتسام -سوزي :

 ابتسام قاعده في الليفنج وعاصم خرجلها

 
 خير يا ماما -عاصم :
 خير يا ماما بقى يابني بتصل بيك من ساعتين واكتر وانت ما بتردش قلقتني عليك -ابتسام :
 صامت خير كنت عايزه ايه؟؟معلش كنت نايم وبعدها زي ما انتي شايفه وفوني  -عاصم :

 

 
 عايزه ايه . انا كنت جايه علشان نتكلم في االوراق بتاعه جاسر انما لما شوفتك دلوقتى كدا -ابتسام :

 انا عايزه افرح بيك واجوزك بدل ما انت كل يوم والتاني مع واحده
 هتفرحي قريب ماتقلقيش -عاصم :
في قولي وانا اروح اخطبهالك ولو مفيش اخترلك هو يعني في واحده معينه في راسك لو  -ابتسام :

 انا واحده غنيه على ذوقي

 
 ايوه في واحده في قلبي مش في دماغي بس -عاصم :

 قولي اسمها ايه قول بسرعه -ابتسام قامت بفرحه:
 اسمها -عاصم :

 ابتسام : يوووه ايوه اسمها
 مريم الجزار -عاصم :

 
 عند آدم ومريم



--------------- 

  riem NasarMaبقلم

 
 مريوم فونك بيرن-آدم :

 مين يا حبيبي؟؟ -مريم :

  R.Mآدم مكتوب
 اه دي رنا -مريم :

 !!طيب ليه مسجالها كده -آدم :
 عادي ما بحبش اسجل االسم كامل -مريم:
 طيب هتردي -آدم :

 ايوه هات كده -مريم :

 
وهي مش عارفه تكلمه النها ردت آدم ادالها التليفون وقعد على الكنبه وشد مريم قعدها على رجليه 

 علي رنا وكل ما تيجي تقوم هو مكلبش فيها

 
 اهدى يا رنا يا حبيبتي علشان خاطري ما تعيطيش -مريم :
 ازاي معيطش يا مريم ماما حسستني اني وحشه اووي -رنا :

 مريم : ال يا قلبي ماما اكيد متقصدش هههههههههههه
 ؟؟رنا : انتي بتضحكي يا مريم عليا!!!!؟

 
آدم بيمشي ايده و يزغزغها على خفيف وهي مش عارفه تقوم وال تتكلم وبتبصله بشرز وهو بيرخم 

 عليها

 

ال وهللا يا حبيبتي ما بضحكش عليكي بصي شيرين اختي انا عارفاها اكيد هي زعلت بس :- مريم 

 علشان شافت انك كده بتهزي ثقت هنا في نفسها هههههههههههه

 

 !!!!حكي على ايهبغيظ انت بتض -رنا :
 وهللا ما بضحك عليكي-مريم كحت :

ماما جرحتني اوي يا مريم وقالت اني ما بحبش حد وال هعرف احب وال بحب حد انا مخنوقه  -رنا :

 اوي
 يا رنا ما تعمليش في نفسك كده هههههههههههه -مريم :
 ما تبس بقى بصوت عالي و كانت تقصد آدم -مريم :
 انا هقفل واضح اني مش مهمه لحد وقفلتانا اسفه يا مريم -رنا :

 
ال ال يا رنا استنى استنى وبصت الدم بغيظ عجبك كده اهي قفلت وزعلت مني وحالتها  -مريم :

 وحشه اوي هههههههههههه بس يا آدم ههههه

 
 يا لهوي على آدم دي -آدم :

 بس انا كنت قاصد كده يعني رنا مخنوقه ليه تتصل عليكى

 !!!يزها تكلم مين وهي مخنوقه كده وال انت بقى مش عايزها تكلمنيامال كنت عا -مريم :

 

عبيطه انتي ال طبعا مش ده اللي اقصده انا قصدي ان الواحد لما يبقى مخنوق بيروح يكلم :- آدم 



االنسان اللي بيحبه وانا حكيتلك امبارح ان طارق ورنا بيحبوا بعض وانتي زعلتي ان رنا مش قالتلك 

 فت او هتقولك بعدين انا بقى قصديوقولتلك يمكن خا
 ان رنا مخنوقه تتصل على طارق

 
 وانت خبره بقى امممم نظريه برده -مريم حاوطت ايديها على رقبة آدم:

 بس رنا زعلت مني اوي يا آدم لو سمحت عايزه اروحلها

 
 ال ال ال بصي انا هاعمل معاكي ديل -آدم :

 ممم قوليادي الديل ه-مريم غمضت عينيها بنفاذ صبر :

 
 هتلبسي دلوقتي الطقم اللي هاختارهولك وبعدها هاخلي طارق يجيبلك رنا لحد هنا قولتي ايه؟؟ -آدم :

 
 مريم بشهقه:: انت عايز رنا تشوفني باللبس ده

 ال يا غبيه ايه اللي انتي بتقوليه ده رنا هتيجي بعد ما اشوف الطقم وغمزلها -آدم ضربها على راسها:

 
 خالص موافقه-:مريم فهمت عليه 

 طيب قومي بقى من على رجلي علشان اقوم انقى الطقم ايييه استعنا بيك يا رب -آدم :

 
ومريم قلبها بيضحك قبل وشها من اسلوب آدامها حبيبها وحنيته عليها وانه مش حارمها من اي 

 حاجه

 

 

 آدم اختار لمريم طقم من الشيفون وكان بجد ال تعليق عليه

 ي مالقيتش غير ده محترم علشان تعرفي بس اني بقدر كسوفك وخجلكاتفضلي يا ست -آدم :

 

ايه ده ايه ده .. ده  -مريم كانت بتشرب ميه ولما شافت القميص كحت و الميه جت على تيشرت آدم:

 محترم انا هلبس ده دلوقتي ال ال خالص مش عايزه رنا انا هاقابلها بكره واحنا بنتقدم ل هنا

 

وكي شكرا جدا لحضرتك وده المتوقع انك تكسري بخاطري ولف ضهره آدم مثل عليها الزعل ا

 وضحك بعد اذنك يا مدام مريم انا داخل انام وما تصحينيش الني مش هتغدى وشكرا على الميا دي

 

وسابها و دخل االوضه وحط ايده على بوقه ومش عايز صوته يطلع وسمع خطواتها ومثل انه رمى 

 القميص على االرض وراح ينام

 آدم حبيبي -ريم دخلت:م

 لو سمحتي انا تعبان ومش قادر اتكلم وخالص آدم مش قادر عايز يضحك -آدم :

 آدم انت زعلت طيب خالص قوم بقى انا هلبس الطقم -مريم راحت عليه:

 ال يا مريم انا مش عايز اغصبك على حاجه -آدم اتعدل:

ه لحد غريب هو انت مش جوزي حبيبي هللا وهو انا هلبس -مريم قعدت جمبه وحطت وشه بين ايديها:

و علشان اثبتلك اني ماقدرش اني اكسر بخاطرك انا هدخل اخد شاور والبس القميص اللي انت 

 اخترته



 

 اللي انتي شايفاه صح اعمليه -آدم :

 مريم باسته من خده وقامت

 ةيا عيني يا مريم ده انتي هيطلع عينك النهارد -وآدم ضحك جدا وحط ايده على بوقه :

 

 ساعات ٣واتصل على طارق وقاله انه رنا مخنوقه وانه يتصل عليها ويجيبها لمريم عنده بعد 

 

مريم اخدت شاور ولبست القميص ووشها كله احمر النه قصير او ميعتبرش قميص اصال وهي 

طالعه قالت وبتقول محترم امال لو ما كانش محترم كان بقى عامل ازاي وخرجت وتشد في القميص 

 آدم -االتجاهات وقالت :من كل 

 

 شوفتى يا مريم مش قولتلك انه محترم -آدم شافها وبلع ريقه بصعوبه:

 مريم مش قادره تتكلم من االحراج

 

هو انا غريب يعني علشان كل مره تتكسفي مني كده بس  -آدم قرب منها و حوطها من وسطها بايده :

طمنها ومقربش منها غير لما اطمنت تعرفي ان خجلك ده بيدوبني فيكي دوب واخدها في حضنه ي

 وهديت خالص واشتاقت ال آدمها وغابوا في دنيا العشق

 

 طارق ورنا

------------------ 

 

بقى كده يا رنا تكوني مخنوقه وما تتكلميش معايا رايحه تتصلي بمريم طيب انا روحت فين  -طارق :

 قصرت معاكي في ايه

 

بس انا اتصلت بمريم علشان هي كانت عايشه معانا  طارق انت اول واحد جيت في بالي:- رنا 

 وعارفه اسلوبي واسلوب ماما كنت عايزه اعرف انا فعال زي ما ماما قالت انا ما بعرفش احب

 

يا رنا مامتك ماقلتش مابتعرفيش تحبي يا حبيبتي افهمي مامتك قصدها انك لما تهزري مع :- طارق 

اتكسف واتحرج وبعدين هي قالتلك لو كنتي حبيتي حد هو ممكن يضحك في وشك لكن بيداري انه 

 كنت حسيتي المفروض كده انا اللي ازعل

 

طارق بقولك ايه ما تلعبش في الحته دي انت عارف اني بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك انا -رنا :

 روحي فيك يا طارق

 اتنهد وهيموت مكانه رنا انا عايز اتجوزك وهللا دلوقتي -طارق :

 هو انا كل لما اقولك كلمه حلوه تقولي عايز تتجوزني دلوقتي ضحكت -رنا :

 

يا بت انا بحبك وبعشقك افهمي المهم البسي بقى وانا ساعه كده هعدي عليكى علشان مريم  -طارق :



 عايزه تصالحك وتقعد معاكي شويه

 اوكي هستناك -رنا:

 باي يا قلبي -طارق:

 باي يا حبيبي -رنا :

 

 شركة الصاوي

---------------- 

  Mariem Nasarبقلم

 

 عاصم ايه يا عم فينك مختفي ليه اليومين اللي فاتوا-جاسر :

 ابدا يا جاسر شويه تعب بس -عاصم داخل وماسك في ايده الملف:

 بقلق تعبان مالك تحب تقوم نروح للدكتور يشوفك ونطمن -جاسر :

 قه دي يابن عميال مش للدرجادي انا كويس المهم عايزك تمضيلي ورق الصف -عاصم :

 

 وماله يا سيدي هات امضيلك -جاسر :

 

 قلبه رقص وابتسامه نصر -عاصم :

 جاسر لسه بيفتح الملف اول ورقه بيمضيها وعاصم عايز يسقف ان كل حاجه هتكون ملكه

 

 جاسر لسه هيمشي تاني ورقه ومالكه خبطت ودخلت

 ساب كل الورق وقفل الملف وقام يستقبلها -جاسر :

 لى اعرفك عاصم الصاوي ابن عمي واخويا الكبيرتعا -ملك :

 

 ....دي ملك العد -عاصم :

 انا ملك وبس من غير القاب اهال بحضرتك-ملك :

 

اهال انسه ملك -عاصم باعجاب متداري وبرده كان متدايق الن جاسر لسه ماخلصش االمضا :

 نورتي شركتنا المتواضعه

 لشان ورايا شغل وكمان اسيبك برحتكوانتبه ل جاسر وقال طيب ياجاسر تعالى امضي ع

 

 جاسر اتحرك علشان يمضي ولكن ملك مسكت ايد جاسر وكانت دايخه

 جاسر-مريم :

 بخوف مالك يا ملك؟؟ -جاسر :

 مش عارفه حاسه اني دايخه وكمان هيغمى عليا -ملك :

 جاسر كان هيجرى على السكرتيره تجيب كوبايه ميه

 جاسر وخليك معايا ما تسبنيشقعدني االول يا  -ملك بصوت دايخ:

 وياريت لو ابن عمك يخرج يجيب الميه مينفعش تسبنى معاه لوحدنا وكان صوتها مهموس جدا



 

 مالك يا انسه ملك حاسه بايه -عاصم قام بسرعه:

 عطشانه ممكن اكون دوخت علشان عطشانه ممكن بعد اذنك ميه -ملك :

 ها اه حاضر ثواني -عاصم :

وعمال يشتم في سره طلعتلي منين دي ورق التنازل في الملف وجايه تدوخ  عاصم خرج يجيب الميا

 دلوقتي ما كنتي تموتي بعدين حتى

 اوووف عاصم نزل الدور اللي تحت هات يا بني ازازه ميه

 حاضر اتفضل حضرتك يا عاصم بيه -الولد :

 

وزي بتبصيلي كده منها ايه يا س-عاصم اخد االزازه وطلع شاف السكرتيره بتبص له بشرز وقرب :

 ليه

 

 امممم جايبلها الميه -سوزي بتاكل لبانه وبدلع:

هللا هو انا قولتلك انها دايخه علشان تغيري عليا كده وبعدين العبي غيرها احنا بينا مصلحه  -عاصم :

 مشتركه وقضيناها

 خالص يا قلبي الورق جوه عند جاسر و هيمضي عليه بقولك ايه ما تجيبي بوسه

 والورق -سوزي ضحكت :

 عاصم قالها بوسه واحده تعالى في المكان ده علشان الكاميرات

 بقولك ايه -عاصم 'قرب على سوزي ومش عايز يسيبها وبعد مدة عنها :

 نعم يا بيبي-سوزي :

انا هاخد الورق دلوقتي وانتي تتحججي باي حجه وتحصلينى ع الشقه علشان انتي  -عاصم :

 وحشاني

 

 سنين يعني كان زمان ابننا في كيجي دلوقتي هههههه ٥نا مع بعض انت مش بتمل اح -سوزي :

 

 يال بقى علشان اتأخرت وهستناكى-عاصم :

عاصم راح علشان ياخد االزازه من على مكتب سوزى وقعت منه وطي وجابها وقام وغمز ل 

 سوزى ودخل عليهم وشايف ملك لسه قاعده مكانها وجاسر ساندها وقرب عليهم

 زه وشكرتهوملك اخدت االزا

 مش هتمضي بقى يا جاسر -عاصم :

 انا اسف اخرتك على الصفقه هاقوم امضيلك حاضر-جاسر :

 قام يا عيني ومضى على كل االوراق بتاعه الصفقه -وجاسر :

وعاصم كان عايز يطرد جاسر في اللحظه دي بس قال الصبر حلو اوثق كل االوراق بعدها هرميك 

 انت واختك رميت الكالب

 خد مريم الجزار في حضني انا وبسوبعدها ا

 

 طارق ورنا

-------------- 



 طارق اخد رنا وطول الطريق يغنيلها بصوته وهو مكنش قد كده

 بس بس ههههه ايه النشاز ده بس حلو معقول -رنا :

 هو انتي على طول سده نفسي كده انا غلطان بكره لما هموت هتعرفي قيمتى -طارق :

 

 بقى بعد الشر عليك انت لو جرالك حاجه انا اموت فيها بس -رنا خبطته على كتفه:

 

طارق مش معنى اني بهزر يبقى ما بحسش بالعكس انا جوايا حاجات كتير نفسي اعملها معاك انا 

عايزه افضل معاك اقولك بحبك وعايز اكون ملكك وانت تكون ملكي واعيش معاك في حب طول 

 العمر

 

 عري علشان مانجرفش واعمل حاجه اندم عليها بعدينلكن دلوقتي انا بهزر معاك بداري مشا

 يا طارق انت متعرفش انا مشتاقالك قد ايه وكمان اى حاجه انت بتعملها علشانى بتفرحنى

 

شوفي مجرد كلمتين منك قلبي بقى بيدق ازاي رنا  -طارق مسك ايد رنا وحطها على قلبه اللي بيدق:

 مش هنتجوز بقى انا بجد مش قادر

بروح اقبض على نسوان بيبقو لوز اللوز ومش بعيد تالقي صورتي على النت معاهم انا يا رنا 

 هههههههههههه

 ارحميني بقى واتجوزيني

 

بغيظ ايوه هتالقي صورتك على النت وهيكون ترند ومكتوب رنا عزيز الفتاه التي قطعت  -رنا :

 حبيبها الى اشالء واليكم بعض الصور

 ونهبصوت واطي يا بنت المجن -طارق :

 اه يا حبيبتي انا بس بقولك كده عشان بهزر اه وهللا بهزر

 وهللا بتهزر-رنا :

 اه وهللا بهزر -طارق :

 ومالك عرقت ليه -رنا :

 ايه ده هو انا عرقان صدقي الجو حر شويه -طارق :

 حر في عز الشتا طيب سوق سوق وصلني لمريم بسرعه -رنا :

 

 آدم ومريم

------------- 

  asarMariem Nبقلم

 

مريم عرفت ان رنا في الطريق وقامت من حضن آدم بمعجزه واخدت شاور ولبست االسدال علشان 

 طارق هيكون موجود في البيت حتى لو هتكون في اوضتها الزم تلبس االسدال

 بعد ما خلصت رنا جت قعدت مع مريم في اوضه النوم

 وآدم وطارق قاعدين في الليفنج



 بره

 دي اضحك عليكي انا اسفه بجدوهللا ما كان قص-مريم :

خالص يا مريم بس بجد قلبي مجروح من ماما قوي دي علشان تردهالي بتقولي انتي مش  -رنا :

 متربيه تخيلي

على فكره انا لسه قافله مع ابله شيرين ما فيش دقايق بس هي فهمتني وجهة نظرها وهي :- مريم 

تى لو بالهزار انا عارفه انك بتهزري وما بصراحه عندها حق هي شايفه اننا منزلش من قيمه حد ح

 تقصديش حاجه

 بس انتي كمان عارفه شخصيه هنا مهزوزه بدليل انها صدقتك برغم ان هنا جميله

 

 هنا الباب خبط وكان آدم

 احم مريم انا وطارق هنروح مشوار بسرعه وجايين -ادم دخل:

 طيب ما ينفعش اعرف -مريم :

وطارق قولنا انتو قاعدين مع بعض اقترحت على طارق نروح نقعد مع طبعا يااميرتى ينفع انا  -آدم :

 بيتر شويه في الشركه

 ماشي ربنا معاك بس ياريت ما تتاخروش علشان رنا -مريم :

ساعه زمن ان شاء هللا وقرب من مريم وباسها من خدها وجبينها قدام رنا عادي وال كانها -آدم :

 موجوده و مريم ورنا اتحرجوا

 وهو خارج

 استاذ آدم -رنا :

 ايوه يا رنا -آدم :

 انا عايزه اقولك اسفه على الكالم اللي قولتهولك واحنا في المستشفى -رنا :

 انسى يا رنا انا كمان نسيت وبعدين انتي اختي الصغيره -آدم :

بجد وهللا اسفه انا كنت خايفه على مريم قوي انا قولت كالم وقت عصبيتي وصدقني مكنش  -رنا :

 ...انيقصدي 

قطعها يا بت قولتلك انسي ايه البت الهبله دي وبص ل مريم وضحكوا خالص ما انا اخدت  -آدم :

 حقي منك ورفعت في وشك المسدس عادي يعني

 انا مش زعالن وانتي كمان ماتزعليش تمام

 بفرحه تمام -رنا :

 وجه يمشي : وصح يا رنا قبل ما امشي عايزه اقولك حاجه

 اتفضل-رنا :

 

األم لما بتقسى على ابنها مش معنى كده انها بتكرهه ابدا ده كده بتبقى عايزاه انسان فاهم :-آدم 

 وواعي االم اللي زي مامتك وزي مام......احم دول ما بيعرفوش يكرهو ابدا

مامتك كانت عايزاكى قدوه لغيرك وانك ما تقليليش من شأن حد ولو بالهزار ما تبقيش عبيطه زي 

 مع ووفقطارق سبحان هللا ج

 والتالته ضحكوا وآدم غمز ل مريم وقالها عايزه حاجه يا اميرتي مريم اتحرجت

 مريم : احم شكرا

آدم : خرج ورنا فهمت واخدت قرار انها مش هتهزر هزار يهز ثقت هنا تاني في نفسها هو فعال 



 ماكنش قصدها

 هتمش غير بنفسها وبسبس احنا عارفين طبعا ان في مجموعه من الناس بترمي كالم وتمشي وما بت

 

 خالص يا رنا مش زعالنه -مريم :

 خالص يا مريم وهللا مش زعالنه -رنا :

 بس ليا طلب عندك

 

 طلب ايه قولي؟؟ -مريم :

 انا عايزه اعرف كل حاجه عنك وعن آدم -رنا :

 مريم سكتت

 مريم علشان خاطري -رنا مسكت ايديها:

 كالم آدم انا مش قادره انسىانا الزم اعرف كل حاجه انا بفكر كل يوم في 

 ومش فاهمه وانتي وعدتني انك هتحكيلي بعدين ووعد مني انا مش هقول لحد حاجه

 

 وعد -مريم :

 وعد -رنا :

 ومريم حكيت ل رنا كل حاجه ورنا في االول كانت مصدومه ولكن استريحت من حب آدم ل

 مريم

 

 فيال الصاوي

----------------- 

 

وصل ملك بيتها و قاعد سرحان و باين عليه انه زعالن ممكن يكون علشان  جاسر روح البيت بعد ما

 ملك تعبانه

 جاسر -هنا :

  ........ :جاسر

 جاااااسر يا ااجاسر -هنا :

 ايوه -جاسر :

 ايه يا جاسر بكلمك من بدري -هنا :

 

 جاسر شاورلها تقعد جمبه وقعدت وجاسر قعد كتير يبص لوش هنا وسرحان

 يا جاسر ايه مالك -هنا :

 وال حاجه يا نور عين اخوكي وحاوط كتفها بدراعه كنتي عايزه مني حاجه -جاسر :

 متوتره احم انا ...انا -هنا :

 انتي ايه قولي متخافيش من اخوكي حبيبك -جاسر :

 اخدت نفس عميق وقالت في واحد عايز يتقدملي -هنا :

 جاله شعور غريب واحد . واحد مين ده -جاسر :



 تعرفه كويس انت -هنا :

 مين ده وقولي بسرعه -جاسر بعدم فهم واتعدل :

 

 حاضر احم هو يبقى اشرف مصطفى عزيز فاكره -هنا :

 جاسر اتنهد بارتياح

 ايه يا جاسر مالك ما قولتش رايك -هنا :

 

اشرف طبعا عارفه ده شخص محترم جدا المهم رايك انتي مش رأيي انا وعايزك تحكيلي  -جاسر :

 للي جابلك الكام صحكل حاجه وهو ا

 ايوه صح -هنا ابتسمت وهزت راسها:

 ممكن تحكيلي -جاسر :

 حاضر هاحكيلك كل حاجه -هنا:

 

 عند الحيزبونه

------------------- 

 انتي بتقولي ايه يا ماما -عاصم :

 

باقولك هنا حكيتلي كل حاجه وقالتلي انها بكره جايلها عريس و اسمه اشرف مصطفى  -ابتسام :

 عزيز

 

 ايوه ايوه دا ابن الراجل اللي كنا في حفلته -عاصم :

 

 المهم يا نور عيني جاسر مضي وال ال -ابتسام :

 

هههههههههههه مضي طبعا وكل حاجه دلوقتي ملكي اوثق بس االوراق وارميهم بره زي  -عاصم :

 الكالب

 وشفت االوراق طيب هما فين معاك وال ال -ابتسام بفرحه كبيره:

اق انا حاطتها بايدي في الملف و مضى عليهم و اخدتهم منه وشلتهم في خزنه االور -عاصم :

 المكتب و بكره وال بعده اوثق

 ونفرد سلطتنا على الكالب دول

يا حبيبي تسلملي تعب السنين اللي فاتو مارحوش ببالش لو كان أبوك سمع كالمى كان :- ابتسام 

 فرح قلبي وتتجوز في الفيال ديزمانه متنغنغ معانا يال المهم بقى انا عايزاك ت

 وماله هي اكيد هتحب الفيال المهم قوليلي مين اللي جاي بكره وجايين الساعه كام -عاصم :

العريس وابوه وامه واخته اسمها رنا وجوز خالتها اللي  ٧هنا قالتلي انهم جايين الساعه  -ابتسام :

 اسمه آدم ومراته

...... جايالي برجليكي يا مريم مرحب بيكي في بيتك يا قام من مكانه مريم جايه بكره  -عاصم :



 عروسه

 يتبع.........

 

 

 ٢٥الحلقه 
 رواية جريمة عشق

  Mariem Nasarبقلم

 
 قولت ما فيش شغل يا ماما -زياد :

 
زياد يا حبيبي الزم اشتغل امال هنصرف منين اديك شايف الحال و بعد وفاه ابوك الورشه  -هدى :

 ما بقتش جايبه همها
 طول ما انا جمبك ما تخافيش من حاجه -زياد :

 
قلعت سلسله دهب على رسمه قلب وكانت كبيره وقالت خدي يا هدى يا بنتي السلسله دي  -نهاد :

 روحي بيعيها
انتي بتقولي ايه يا نينه نهاد ال يمكن ابدا كفايه افضالك علينا وبعدين انتي قولتى ان السلسله :-هدى 

 وزك هللا يرحمهم ال انا ال يمكن اعمل كدهدي فيها صوره بنتك وج

 
سنين بحالهم ومعلش  ٨الذكرى موجوده في قلبي يا بنتي وبعدين جمايل ايه انتو خيركو عليا :- نهاد 

 اسمعي كالمي بس وياريت وانت بتبيعيها تجيبي الصور منها
عمي سمير علشان خلي السلسله معاكي يا نانا مش هتتباع ابدا وبعدين انا خالص كلمت -زياد :

 يشوف بيعه للورشه
زعقت انت بتقول ايه يا زياد وازاي تتصرف في حاجه زي دي من غير ما تقولي وال  -هدى :

 علشان عقلك كبير خالص نسيت انك طفل صغير

 
 انا مش صغير يا ماما وبعدين انا الزم ابيع الورشه الني الزمني فلوس علشان انتقم البويا-زياد :

 
يا حبيبي احنا كل يوم هنتكلم في الموضوع ده انا مش عايزه اخسرك انت كمان دول يابني :-هدى 

 ناس مفتريين انت ليه بتحسسني ان غلطت اني حكيتلك ع الل ابوك قالهولى قبل ما يموت

 
ما دام الدليل موجود يبقى عاصم ده الزم يتسجن بس مش قبل ما دخل في قلبه الخوف زي ما  -زياد :

 اخوفني انا وباب
هدى :يا حبيبي هللا يهديك احنا نقدم الدليل للظابط اللي ابوك قالنا عليه هو ده اللي ماسك القضيه 

 واسمه آدم العدوي

 
 نهاد كانت ماسكه كوبايه ميه وقعت منها آدم العدوي

 
 مالك يا نينه نهاد انتي كويسه يا حبيبتي-هدى :
 شويهايوه ايوه كويسه انا هاروح اوضتي اريح فيها -نهاد :
ما تخافيش يا ماما انا هعمل اللي انتي عاوزاه بس في حاجه هعملها االول واحنا معانا من :-زياد 



 الدليل نسختين وبص قدام وقال وهللا ما هاسيبك يا عاصم ياصاوي

 
 جاسر وملك

---------------- 

 
 الو ايوه يا ملك ايوه يا حبيبتي زمانهم على وصول -جاسر :
 دم اخويا في اي حاجه علشان خاطري يا جاسراوعى تكلم ا -ملك :

 
 ال ما تقلقيش وبعدين دي مناسبه وآدم اول مره يجي عندنا ما تقلقيش -جاسر :
 طيب باقولك ايه انا هاقفل علشان بابا جاي عليا اوكي باي -ملك :

 
 بتكلمي مين يا ملك -خالد :
 ده انا .. انا -ملك :

 
ايفه تحكيلي انتي يا بنتي كل يوم والتاني تخرجي واسمعك تتكلمي اقعدي يا بنتي ايه يا ملك خ:- خالد 

 كتير في الفون يعني احنا لسه ماكوناش صداقه وانتي ما تعرفيش حد هنا لسه .كمان لسه ما
 قدمتيش طلب على كليتك ممكن اعرف بتكلمى مين

 
 حاضر يا بابا انا هحكيلك على كل حاجه من -ملك :

 ...........بصراحه يا بابا انه يوماول يوم لحد النهارده 

 
 فيال الصاوي

--------------- 
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 اهال اهال مصطفى باشا اتفضل -جاسر:

 
 اهال يا جاسر يابني -مصطفى :

 
 اهال اهال آدم باشا ده ايه النور ده -جاسر :

 
 هللا يخليك يا جاسر عامل ايه -آدم :

 
 رف عامل ايه نورتناالحمد هلل و ازيك يا اش -جاسر :

 
 متوتر هللا يسلمك الحمد هلل اهال بيك -أشرف :

 
اتفضلوا تعالو نقعد في الليفنج براحتنا تحبو كلنا نقعد مع بعض وال الستات يقعدو فوق مع  -جاسر :

 هنا

 
 يا ريت يكون افضل -آدم :

 



اقعدي معانا علشان خالص روحي يا رنا انتى ومريم فوق عند هنا وانتى يا شيرين تعالي -مصطفى :

 تكوني حاضره االتفاق
 حاضر -شيرين :

 
 الكل قاعد الرجاله مع بعض لكن شيرين قعدت معاهم علشان لو في اي تعليق واي رأي تحب تقوله

 
 ومريم ورنا طلعوا قعدوا مع هنا و ابتسام

 
 اهال اهال يا مرحب يا حبايبي -ابتسام :

 شكرا يا طنط -مريم ورنا :
 يتمم بخير ان شاء هللامريم احم ربنا 

يا رب يا حبيبتي هللا هو انتي هتفضلي البسه النقاب كده هو في حد غريب شيليه يا حبيبتي  -ابتسام :

 وخدي راحتك ما فيش حد غيرنا

 
 ال شكرا انا مستريحه كده -مريم :
 يبقى انتي مش عايزاني اشوفك يبقى خايفه ال حسدك وال حاجه -ابتسام :
  ابدا يا طنط وهللا مش قصدي حاضر ثواني اقلعهيا خبر ال -مريم :

 
شالت النقاب وابتسام اول ما شافتها بسم هللا ما شاء هللا قمر بدر منور يا حبيبتي هللا اكبر :- مريم 

 عليكى له حق جوزك يخليكي تلبسي النقاب

 
 ال يا طنط مريم البسه النقاب من زمان من قبل ما تتجوز -هنا :

 
 انتي اسمك مريممريم  -ابتسام :

 
 ايوه يا طنط اسمها مريم الجزار -هنا :

 
فتحت عينيها بصدمه وقالت في سرها يبقى هي دي اللي عاصم يقصدها بس دي متجوزه يا :- ابتسام 

 ترى يا عاصم ناوي على ايه ..ايه . بس بصراحه البنت حلوه وتستاهل واحد زي عاصم ابني

 
 ده طالعه زي القمرعلى فكره يا هنا انتي النهار -مريم :
 بفرحه بجد بجد وهللا شكلي حلو -هنا :

 
 هنا رنا حست بالل امها تقصده بالضبط انه ما ينفعش نقلل من قيمه اي حد شكله أو اسلوبه أو ظروفه

 
 ايه اللي بجد انتي على طول قمر كفايه بس غمازاتك دي -مريم :
تش اقصد حاجه انا لما كلمتك في الفون انا احم هنا على فكره انتي جميله قوي بجد وانا مكن -رنا :

 كنت بهزر
انا عارفه يا قلبي انا في االول صدقتك وقولت اجيب ميك اب ارتست لكن بعد ما مريم كلمتني :- هنا 

 النهارده وكمان مامتك وفعال حسيت اني مش محتاجاه

 
ساكى النهارده منوره بزعل من نفسها انتي مش محتاجه اي حاجه يا هنا انتي بجد جميله وح -رنا :



 بزياده

 
 قامت وقعدت جمبها بجد يا رنا بجد انا منوره -هنا :

 
 طبعا الوحده بتنور لما بتكون مبسوطه وتكون كمان هتتجوز االنسان اللي اختاره قلبها -مريم :

 
 وانتي بقى بتحبي جوزك على كده -ابتسام :

 هنا الكل استغرب سؤالها
 ست انها خبيثه زى ابنها لكن معلقتشورنا من البدايه مش طيقاها وح

 طبعا بحبه اكتر من اي حاجه تانيه دة كفايه حنيته عليا -مريم :
 ومريم مسكت راسها حاسه انها دايخه

 مالك يا مريم -رنا :
 مش عارفه يا رنا قومت الصبح حاسه بدوخه ودلوقتي جتلي تاني -مريم :

 
 هاقوم اجيبلك كوبايه عصير -هنا :

 
 ف الليفنج

------------- 

 
 طيب الحمد هلل بما اننا متفقين على كل حاجه يبقى نحدد معاد الخطوبه -مصطفى :

 
 ثواني بس يا مصطفى ممكن اتكلم بعد اذنك طبعا -شيرين :

 اتفضلي يا حبيبتي قولي عايزه ايه -مصطفى :

 
از تعيش معانا بص يا جاسر يا بني انا عايزاك تسال هنا لو حابه بعد الجو -شيرين بصت ل جاسر:

في الفيال او هي حبه تستقل بحياتها وده حقها طبعا انا مايهمنيش غيره سعادتها هي وابني والشقه في 

 العماره موجوده

 
كالم ايه ده يا طنط هنا محظوظه انها عندها اهل زوج زي حضراتكم هنا حكيتلي انك قد :- جاسر 

 وسطكم طبعاايه حنينه عليها و بتحبيها انا عايز هنا تعيش في 

 

 

وانا مش عايزاك تقلق عليها هنا بنتي وربنا يعلم معزتها قد ايه وان شاء هللا هكون لها ام  -شيرين :

 تانيه

 

 بسعاده اتمنى ان شاء هللا-جاسر :

 

ولكن اول الجواز اشرف هيقعد هو ومراته في شقه لوحدهم ولما يشبعوا من بعض  -مصطفى :

 تمام كده يا اشرفيرجعوا على الفيال وقت ما يحبو 

 

 تمام يا بابا ربنا يخليك لينا -اشرف :



 

 الخطوبه بعد االمتحانات كويس التوقيت ده -جاسر :

 بص البوه علشان يتكلم ومصطفى ساكت وادم شايف كل حاجه -أشرف :

 

 احم تسمحلي اتكلم -آدم :

 يا خبر اتفضل طبعا -جاسر :

 

ت ده هياخد من تفكير هنا وهيشوش عليها في دلوقت لسه بدري على االمتحانات والوق:- آدم 

االمتحانات كتير وهيشغل تركيزها ما بين اجيب ايه والبس ايه واعزم مين وكالم البنات اللي انت 

ايام يكون تمام و ده  ٣عارفه ده ف انا شايف لو الخطوبه تكون يوم الخميس اللي جاي اللي هو كمان 

 رايي

 الشخصي لكن القرار يرجعلك طبعا

 

 وجهه نظرك تحترم برده وجميله خالص علي خيره هللا -جاسر :

 

أشرف بص آدم وشكره بعينيه وآدم ابتسمله وشيرين ومصطفى فرحانين بجوز مريم قد ايه هيبه 

 وشخصيه

 

 نقرا الفاتحه-آدم :

 كلهم نقرا الفاتحه

 

 يال يا هنا تعالي انزلي وقدمى العصير للضيوف -ابتسام :

 

 لوقتي يا مريمانتي احسن د -هنا :

 

 كويسه الحمد هلل-مريم :

 

انا عايزاكى تكوني واثقه من نفسك انك قمر كده داخل عليهم  -هنا متوتره ومريم مسكت ايديها :

وانهم المفروض اللي يبقى مبهورين و متوترين اول ما يشوفوكي وتروحي كده بقلب جامد تحطي 

مو وبعدين تسلمي على حماتك وبعدها على العصير وتسلمي وتقولي مساء الخير فرصه سعيده يا ع

آدم وبعدها تبصي على اشرف وتكتفي بهز راسك وتقعدي جمب حماتك وتنزلي وشك في االرض 

 وتقعدي خمس دقايق وبعدين تستاذني وتقومي

 

 يال بقى رنا هتبقى معاكي وانا هستناكى هنا يا جميل اوكي

 وفعال

 يه انه جواها بنت قويه بتكتشفها من جديدهنا عملت اللي مريم قالتلها عليه وحست قد ا

واليوم الحمد هلل عدي على خير اقروا الفاتحه والكل مبسوط من هنا وهدوئها وجمالها واتفقوا على 



 كل حاجه والكل روح بيته

 

 الحيزبونه

----------- 

 

 تعالي يا عاصم عايزاك كنت فين وماجيتش ليه على الميعاد -ابتسام :

 

 ليه حصل حاجه -نفسه علشان أتأخر ومجاش :عاصم مش طايق 

 

 هو اللي يشوفك امبارح وانت ملهوف على ست الحسن والجمال ما يشوفكش دلوقت -ابتسام :

 

 تقصدي مين -عاصم :

 

 انت فاكرني عبيطه انت قولتلي وانا في شقتك ان اللي عليها العين اسمها مريم الجزار -ابتسام :

 جايين قومت من مكانك وباين عليك الفرحه والنهارده ما جيتشوامبارح لما قولتلك على اللي 

 

يوه يا ماما ما جيتش كنت مع سوزي في الشقه و اتاخرت استريحتي وبعدين هاجي هنا ليه  -عاصم :

 مش طايقهم وهما قاعدين في بيتي

 

 سيبك بس تعرف اللي اسمها مريم دي قمر بجد تحب اوصفهالك -ابتسام :

 

 الزيتون شعر لون الشوكوالته شفايف حبة الكريز بشره بيضاوصافيه زي اللبن عيون بلون -عاصم :

 

 هييه انت عرفت شكلها لوحدك طب ازاي -ابتسام :

 

سرح وقالها يوم ما كنت في القسم وكانت جوه بتزعق مع الزفت اللي اسمه آدم ده وبعدها :- عاصم 

ن معاها وبعدها اغمي عليها وآدم شالها مره واحده العسكري فتح الباب وكان هياخد الولد اللي كا

على الكنبه والولد ده راح وشال النقاب من على وشها وشال الحجاب وكانت قد ايه جميله خطفت 

قلبي وبعدها قفل الباب وكان هاين عليا اقتله بعدهاعرفت انها خاله صاحبه هنا في الحفله وكمان 

 يعني هاخدها لو حصلت اقتل آدم مراة الزفت اللي اسمه آدم ده بس على مين هاخدها

 

بس يا عاصم يابني انا خايفه عليك اللي اسمه آدم ده لما وقف كده وبيسلم علينا كان هيبه :- ابتسام 

كده ويخوف وخصوصا ان شكله وسيم هو مش اجمل منك طبعا بس انا خايفه عليك وسالت مريم 

 بتحبي جوزك قالت بحبه اوي

 

 مريم ليا وبس فهمتي دي ملكي انا وبس -:عاصم هنا طوح كل حاجه قدامه 

 



 فيال العدوي

-------------- 

 هي دي كل الحكايه يا بابا -ملك :

 بيمسد على شعر بنته ربنا يسعدك يا بنتي انتي ما شفتيش شويه -خالد :

  ....يعني انت ماعندكش مانع ان جاسر يعني -ملك :

كلميه يا بنتي يجي علشان يتقدملك انا عايز  ابقى كده بظلمك تاني لو بعدتك عن سعادتك -خالد :

 اطمن عليكي قبل مامشي من هنا

 

 هتمشي تروح فين -ملك :

 

اسمعينى يا بنتي انا عملت معاكي كنير انا قررت وقولت لنفسى انى اشوفلك عريس علشان :- خالد 

ج وعمره اطمن عليكى وهو الحمد هلل جت من عند ربنا قراري انك بعد ما تتجوزي اروح اعمل ح

 ان شاء هللا لعل ربنا يقبل توبتي

 

قلقتني يا بابا حرام عليك كل ده علشان تقول خبر جميل زي ده انا افرحلك طبعا وياريت  -ملك :

 اطلع معاك انا كمان

 ان شاء هللا ياملك لكن بعدها انا .. انا -خالد :

 بعدها ايه يا بابا -ملك :

 في دار المسنين بعدها هاسيب الفيال واروح اعيش -خالد :

 بصدمه ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا -ملك :

ملك انا كنت شايل همك لكن بعد ما قولتي ان جاسر هيقربك من اخوكي آدم فداه يفرحني  -خالد :

 قوي سيبيني يا بنتي سيبيني براحتي

 ويال بقى انا هاروح انام

 

 عندم آدم ومريم

-------------------- 

  Mariem Nasarبقلم

 

مريم قاعده بتقرا في الورد بتاعها وآدم كان بياخد شاور بعد المشوار . وخلصت وسرحت في طريقه 

 جوازها من آدم

هي اه حبيته وعشقته بس الطريقه كانت غلط سرحت بافكارها وكان نفسها آدم يجي يتقدم ويختاره 

ريم ما عشتش االحاسيس دي وال فستان الفرح مع بعض ويعمللها فرح وتكون فرحانه لكن ال م

 عاشت بفرحه اهم يوم في حياتها وتتنهدت وقالت كل واحد مكتوبله حاجه الزم يشوفها

شالت المصحف وقامت وقلعت االسدال وخرجت بره و كانت قالت ل آدم انها جعانه واتفقوا انهم 

 يتعشوا بعد ما ياخد شاور

 بيجامهآدم خرج وشاف مريم قاعده في البلكونه و البسه 

 انتي واقفه في الساقعه دي ليه ادخلي جوه؟ -آدم :

 



 مريم دخلت وقعدت في الليفنج سرحانه

 

 ايه ساكته ليه انتي كنتي مبسوطه من شويه -آدم :

 

طبعا مبسوطه تعرف يا آدم انا مبسوطه علشان شوفت الفرحه الحقيقيه في عيون هنا :- مريم 

 اللي هي حبيته يجيلها ويتقدملهاالنهارده اصل ده حلم كل بنت ان عريسها 

 وهي تدخل وتقدم العصير بفرحه وتفرح اكتر لما تسمع الزغروطه والكل مهتم بيها هي وبس

 وكل العيون متركزه عليها هي احساس حلو قوي

 لما يخرجوا مع بعض ويختارو شبكتهم

 

 مريم هنا نسيت انها بتحكي ل آدم وطلعت كل اللي في قلبها

اخدها مشوار واشترلها ورده ونزل على ركبه يقدمهالها في وسط الشارع ويمسك ويا سالم بقى لو 

 ايديها ويجري بيها وهما بيعدوا الطريق

 تعرف هي تفاصيل صغيره بس تعني العالم كله الي بنت ولما يروحو يختاروا فستان الفرح

تان زي ده شوفي وضحكت ويا سالم لو قاسته وكان ملفت وهو يزعقلها ويقولها ال يمكن تلبسي فس

 غيره

 وهو يختار فستان جميل ومحتشم وطرحته طويله جدا ويكون معاه تاج وهي تكون مبسوطه وفرحانه

 

وبعدها يخرجوا يتعشوا مع بعض ويوصلها لحد باب بيتها وهي تدخل اوضتها و تبص من البلكون 

كتب الكتاب والماذون  تالقيه لسه واقف تحت بيتها يطمن عليها لحد ما توصل اوضتها وال بقى ساعه

 يقولها هل تقبليه زوجا لك هنا القلب يدق بسرعه وفرحه كبيره هي بتقول له نعم قبلت الوحده

 بتبقى فرحانه جدا في حاجات كتير البنت بتعيشها و بتسعدها

بس عارف انا.....مريم فاقت من كالمها شافت نفسها واقفه وآدم قاعد سامع كل كلمه هي قالتها احم 

لعموم ربنا يسعدهم انا هاروح اعمل العشا مريم لسه بتتحرك وكانت متضايقه ومخنوقه من على ا

 نفسها وكمان شايفه نفسها انها ما عشتش ابسط حقوقها

 استني يا مريم -آدم :

 نعم -مريم لفت ل آدم :

 على فكره محمد بريئ ومكنش في دليل وال اي حاجه -آدم :

 

  arMariem Nasفيال مصطفى عزيز بقلم

----------------------- 

مصطفى وشيرين وكلهم قاعدين في الليفنج عندهم واشرف مبسوط جدا ومحمد بارك الشرف وكلهم 

 بيتكلموا مع بعض ورنا ساكته خالص

 هللا ايه يام لسانين ما سمعتش صوتك من امبارح -مصطفى :

 اشرف صح مالك يا رنوش انتي مش فرحانه الخوكي وال ايه

ال ابدا الف مبروك طبعا انا بس عندي صداع و هطلع انام بعد اذنكم تصبحوا على خير احم  -رنا :

 ورنا طلعت على اوضتها على طول

 مالها رنا ياماما ؟؟ -محمد :



 !!!ايوه يا شيرين رنا بنتك مالها من امبارح بالليل -مصطفى :

 زعالنه مني من امبارح -شيرين :

 ؟؟زعالنه منك ازاي مش فاهم!! -مصطفى :

 

 انا هحكيلكم وشيرين حكت كل اللي حصل -شيرين :

 ليه كده يا شيرين انتي عارفه بنتك هي بتحب تهزر وهي اكيد مكنتش تقصد -مصطفى :

 

 انا عارفه يا مصطفى بس كان الزم تعرف ان مش كل حاجه فيها هزار -شيرين :

عدتني اني اخطب هنا وانا يا ماما رنا اكيد مكنش قصدها طيب تعرفي ان رنا هي اللي سا:- أشرف 

لو كنت فضلت زي ما انا كده ما كنتش هتقدم ل هنا لسنين قدام رنا طيبه جدا وبتحب اللي حواليها 

 واكيد ما كانتش تقصد

 

 انا هطلعلها واتكلم معاها -شيرين :

 

حبيبتي بالهداوه كده وخدي بنتك في حضنك وانك تقوليلها لو بتحبي كنت عرفتى ده غلط :- مصطفى 

 منك خدي بنتك في حضنك يا شيرين مش هاقولك تاني

 

 حاضر بعد اذنكم -شيرين :

شيرين طلعت ل رنا واتكلمت معاها وفهمتها انها عايزاها مثال طيب الي بنت في سنها ومش 

 عايزاها تقلل من قيمه اي انسان علشان ما تقلبش بالسلب على صاحبه واتكلمه ضحكوا كتير

 

 على حاجهماما ممكن اقولك  -رنا :

 طبعا يا قلب ماما قولي-شيرين :

 انا .. انا -رنا :

 انتي ايه قولي يا حبيبتي ؟؟ -شيرين :

 انا بحب يا ماما -رنا :

 

 عند آدم ومريم

-------------------- 

 مريم من الصدمه كانت هتقع ولوال آدم جرى عليها وسندها

 وكانت بتبكي بانهيار واالول مره ولكن مريم شدت نفسها منه وجريت من قدامه و دخلت االوضه

 مريم-مريم بتعيط بالطريقه دي قدام حد عياط بصوتها كله لدرجه ان آدم خاف عليها وقرب منها :

 

 ابعد عني ماتلمسنيش ابعد انت ضحكت عليا يا آدم ضحكت عليا -مريم بعدت عنه:

عني رعبي وقلة نومي يعني محمد بريء يعني ماكنش في دليل يعني كل تهديداتك ليا كانت هوا ي

 وخوفي كله كان على الفاضي

 يعني انا ضحيت بسعادتي وحياتي علشان خاطر محمد كان على الفاضي



يعني انا اتحايل على رنا واشرف يساعدوني كان على وهم يعني كاسرت نفسي وقلت فرحتي 

 بجوازي منك

 

 كان مجرد تمثيليه كنت بتمثل عليا يا آدم ليه

 يا آدم ليه

 

اهدي وانا هقولك كل حاجه بس علشان خاطري انا خايف عليكي يا مريم اهدي علشان  -آدم :

 خاطري

 

ههههه اهدي خايف عليا بجد ال ال صدقتك وخاطرك خاطر ايه انت طلعت كدااابت :- مريم 

اتجوزتني باالكراه وغصب عني لويت دراعي وهددتني خليتني لعبه في ايديك مبسوط وسقفت 

 بايديها

 قف معايا انت كسبت كسبت وكسرتني برافو برافووقالت سقف س

 

يا ادم باشا انت تعرف ان محمد بيكرهك قد ايه وكاره يشوف وشك وانه ما جاش النهارده معانا 

 علشان عرف انك موجود

 

 ودلوقتي بقى اطلع بره مش عايزه اشوف وشك

 

 مريم اهدي وبطلي عياط انا هفهمك كل حاجه -آدم :

 

تفهمني ايه تفهمني اييييه ما هي واضحه محمد كان موجود في القسم  -:مريم صوتها عالي جدا

وجتلك واحده وزعقت معاك واتكلمت معاك باسلوب زفت فالزم تكسرها الزم علشان انت ظاابط 

 الزم تنتقم مني فيا صح

 

بعلو صوته ال مش صح مش صح يا مريم انا مكنتش ناوي اعمل اي حاجه من اللي في  -آدم :

 دماغك دي

 

 انا كنت اه فعال ناوي ادايقك استفزك لكن مش للدرجه دي اني انتقم منك

وبعد لما شوفتك وانتي مغمى عليكي معرفش ايه اللي حصلي انا حبيتك في لحظه ومش حبيتك بس 

 انا عشقتك

صدقيني يا مريم وهللا ما كان قصدي انا بس انا كنت عايزك ليا انا كنت خايف تخرجي وما شوفكيش 

 تاني

 

ا يا مريم الكام ساعه اللي انتي قاضيتيهم معايه في المكتب كانت بالنسبه لياحياه تانيه انا مش شايف ان

 نفسي غلطان

اني حبيتك وال شايف نفسي غلطان اني اتجوزتك كل الغلط اللي انا عملته في حقك اني معرفتكيش 



 ان محمد بريء

 تلك كنتي هتوافقي ما ترديلكن فكري انتي بعقلك لو كنت برءت محمد وكنت جيت اتقدم

 

 مريم واقفه ساكته وبصلها وزعق ما تررردي

 

 مريم انتفضت من مكانها رردي وقولي كنتي هتوافقي

واكيد دلوقتي الشيطان بيصورلك اني قد ايه كنت انانى وانى كنت هاجيبك هنا من غير جواز او 

 ي يوماتجوزك عرفي أو عند المحامى والجواز كان هيبقى يوم وارجعك تان

بس ال بدليل اننا اتفقنا نتجوز عند محامي ويوم جوازنا اتجوزنا عند مأذون وفعال كنت هتجوزك عند 

 محامي

 سنه 20لكن لما شوفت اختك وسمعت كالمها فكرتني بحد عزيز عليا ورجعت آدم اللي كان عنده 

 وافتكرت حاجات كتير

 ط كل حاجهلكن قلبي قرر ما يظلمكيش و اخدتك واتصلت على بيتر وظب

 وانا عايز افهمك ان غلطتي كانت مصلحتها اني بحبك وعايزك ليا حاللى

ايه الجريمه اللي انا عملتها انا حبيتك واتجوزتك انا معاكي اني كسرت فرحتك انا كل لما ببقى في 

 حضنك ببقى عايز اعترفلك بس بكون خايف ال تبعدي عني ساعتها يبقى الموت اهون بكتير

 النهارده والدموع في عينيكي وانتي بتحكي حسيت قد ايه انا كسرت كل احالمك لكن لما شوفتك

واني انا انسان اناني وقولت وفكرت انك الزم تعرفي كل حاجه علشان انا مش عايز اي حاجه حتى 

 لو كانت من الماضي

ما نخبيش على بعض وعايز كمان تكوني معايا بكل جوارحك وانك مش عايزك تفكري انك انتى 

 اتجوزتينى غصب عنك

انا يا مريم ما كنش قصدي اني اكسر احالمك انا اسف بجد ودلوقتي انا هاسيبك تفكري براحتك 

 وتشوفي انتي ناويه على ايه

ويا ريت تفكري بقلبك وكمان تفكري انك لما ضحيتي علشان محمد يعيش مبسوط شوفي انا كمان 

ري كمان وشوفى انا معاملتى ليكى وحبى حبي ليكى يستاهل انك تتنزلي شويه و تسامحيني وفك

 وعشقى ليكى كان فيهم انتقام

 

انا هخرج دلوقتي وهقعد في البلكونه وفكري لو سامحتيني وحبه تكملي معايا نادي عليا ولو مش 

 حابه واعرفي ان لو مش حابه دي فيها موتي و مش هزار يامريم

قلبي النك اغلى انسانه انتي محفوره هنا  لكن بردو هاعمل اللي يريحك السر ده كان حمل تقيل على

 وشاور على قلبه وخرج

 

آدم خرج واقف في البلكونه والجو كان بيمطر بشده وكان الجو تلج لكن النار اللي في قلب آدم وخوفه 

 من القرار اللي مريم هتاخدوا أو أنها تبعد عنه مخلياه مش حاسس ببروده الجو

 

انهارت تماما وبدات تدوخ النها الصبح برده كانت دايخه اما مريم قعدت جوه وعياط مستمر و

وحاسه ان قلبها هيقف من كتر العياط وغمضت عينيها وافتكرت كل حاجه من اول يوم شافت آدم 

وبعدها حبه وحنيته عليها وهي مش بتحبه بس دي كمان وصلت لمرحله ما بعد العشق ولوال 



عني الجريمه دى هي اللي ادت ل عشق ادم الجريمه اللي حصلت دي مكنتش مريم عشقت آدم ي

 ومريم لبعض وفكرت كتير وفضلت قاعده على السرير ف حالة بكاء مستمر

 

 فيال مصطفى عزيز

  Mariem Nasarبقلم---------- 

 

رنا حكيت لشيرين كل حاجه عن حبها لطارق وقد ايه هو مستعجل وشيرين رايها من راى طارق 

 واننا الزم نتمسك بالفرصه لما تجي علشان ما نخسرش اللي بنحبهمالنه خايف عليها وعلى سمعتها 

 يعني انتي شايفه كده يا ماما اخليه يجي يتقدم -رنا :

وهللا يا رنا ده رأيي علشان ما يحصلش فتور بعد كدا والزم يكون في مراحل جديده في  -شيرين :

 الحب علشان يستمر

 ء هللا و هاقولهخالص يا ماما انا هاكلمه بكره ان شا -رنا :

 بنوتي كبرت وبقت بتحب لكن انا مبسوطه منك انك فتحت ليا قلبك -شيرين :

 يال تصبحي على خير-وباست شيرين بنتها شيرين :

 قامت وخارجه وكان مصطفى واقف وسامع كل حاجه وكانت عيونه مليانه دموع

 ايه يا مصطفى مالك عيونك فيها دموع ليه!؟-شيرين :

 يا شيرين ان البنات دي بتكبر بسرعهتعرفي  -مصطفى :

 وكمان انا مبسوط الن اشرف هيتجوز عن حب وكمان مبسوط ان بنتي الوحيده هتتجوز عن حب

 

الحب ده يا شيرين احلى حاجه ربنا خلقها في الدنيا انا ساعات بتخيل نفسي لو ما كنتش اتجوزتك 

معاها ازاي اكيد كانت حياتنا واتجوزت واحده عاديه من غير حب ومكنتش باحبها كنت هاعيش 

 هتبقى روتينيه و مشاكل و عدم تفاهم

 تعرفي ان الحب بيخلي االنسان سنه يصغر مش يكبر انا بحبك يا شيرين وبحب اوالدي وبيتي

 ورفع ايدبه للسما وقال يا رب يا رب ديم علينا نعمه الحب والسعاده في حياتنا

 حوا ينامواويارب تجمع كل حبيب بحبيبه واخد شيرين ورا

 

 عند مريم

  Mariem Nasarبقلم------------- 

 

 مريم قاعده بتفكر في حنيه آدم ودالله وانها ملهمته الوحيده

 وانها اميرته وهي بتفكر تاخظ قرار

 اكتشفت انه وحشها وهو في االوضه اللي جمبها وكان واحشها اوي

رساله على الواتساب وكانت من آدم وبتفكر تقوم ورايحه علشان تنادي عليه فجاه سمعت صوت 

 فتحتها وكان بيقولها فيها

 

انتى أمي . ومأمني . واماني . وإيماني . وامتى . و مسكني . وسكني . وروحي . وراحتي . وكل )

 كلي

 (انتي والباقي تعوضه االيام .



 

وهي  مريم قرات الرساله وجريت وراحت بسرعه على البلكون وهو كان قاعد على االرض مكانهم

 واقفه وحاسه بدوخه من كتر العياط

 آدم -وشافت آدم قاعد مغمض عينيه وقالت بصوت مبحوح من كتر العياط:

 فتح عينيه وقام من مكان بسرعه وكانت هدومه مبلوله شويه من المطر -آدم :

 وحاسس اول ما مريم ندهت عليه ان الدنيا نورت من تاني

 آدم خايف يضحك او يفرح ال يكون بيحلم

 مريم شافت ان هدومه جت عليها مية مطر

مسكته من ايده واخدته جوه في االوضه وقعدته على طرف السرير وخرجتله تيشرت اسود هي 

 بتحبه وقلعتو بايديها التيشرت اللي كان عليه وهي بتبكي بصمت وسط شهقات منها

 ولبسته التيشرت وجت تبعد عنه مسكها من ايديها

 

 مت نفسها في حضنه وبتضرب فيه بكل قوتهاسامحتيني هنا مريم؟؟ر:- 

 غصب عني الزم اسامحك غصب عني الني مش بحبك بس انت عشقي يا آدم انت عشقي -مريم :

 ومن كتر العياط مع الدوخه خالص

 هتفقد توازنها وقوتها بتقل

 وادم حس بيها وشالها

 اضربيني وانا شايلك كدا -ادم:

 يتك مش اكتر صدقيني انتي الهامي وحبيبتي انتى روحيمريم حقك عليا وهللا كان لمجرد اني حب

 مريم ساكته

 لو بتحبي آدم سامحيني -آدم :

 خالص مسمحاك بس بشرط -مريم:

 آدم قعدها على السرير اؤمريني

 تصلح عالقتك ب محمد -مريم :

 عيوني ل محمد وخالت محمد ده انا بعشق محمد النه لواله ماكنش قلبي نبض من تاني -آدم :

 احم الشرط التاني -م :مري

 و هيتنفذ برده -آدم :

 انا تعبانه وعايزه انام يال بقى خدني في حضنك ونيمني -مريم :

 مش هيحصل -آدم :

 مريم : بصتله باستغراب

 مش هتنامي غير لما تاكلي -آدم :

 ال انا بجد مش قادره وعايزه انام -مريم :

 كلي ده واشربي دي -السريع كده وشوب عصير :آدم سابها وخرج بسرعه وجابلها ساندويتش على 

 

 وانا هاقوم اصلي ركعتين شكر هلل و اجيلك

 !!!بجد -مريم بعدم تصديق:

 طبعا بجد الزم اشكر ربنا على احلى هديه -آدم :

 طيب والفروض اللي انت بتقطع فيها -مريم :



 ان شاء هللا تصحيني معاكي في صاله الفجر -آدم :

 جدها بتتكلم ب -مريم :

 طبعا بجد انا الزم اقرب من ربنا كفايه ان ربنا بيحبني ورزقني بيكي الزم اشكر ربنا -آدم :

 

 تاني يوم

----------- 

 مساء الخير

 مساء الخير يا حبيبي عايز مين؟؟ -لطفي :

 مش هنا شقه الظابط آدم العدوي؟؟ ..

 ايوه انت مين -لطفي :

الناس المحتاجه وانا امي تعبانه وكنت عايز رقمه لو انا واحد عايز مساعده عرفت انه بيساعد  ..

 سمحت هللا يخليك

 طيب هو في الشغل وزمانه على وصول استنى لما يجي -لطفي :

 ال شكرا انا هنكسف اتكلم معاه وش الوش ممكن رقمه ..

حاضر يا سيدي هو كان مديلي الكارت بتاعه ثواني اجيبهولك وجاب الكارت اتفضل ادي  -لطفي :

 ارت بتاعه بس انت اسمك ايهالك

 

 زياد جمال..

 

 شقة جمال

------------- 

 يال يا زياد تعالى اتعشي -هدى :

ال علشان عمي سمير اتصل على طاهر وطاهر جالي وقالي ان عمي سمير جاب مشترى  -زياد :

 للورشه

 انا قولت مش هنبيع الورشه يا زياد وكالمي وكالم نينه نهاد هو اللي هيمشي -هدى :

 بس يا ماما -زياد :

ما فيش بس انت ايه تفكيرك ده انت كده بتثبتلي انك وال عقلك كبير وال حاجه يابني الورشه :- هدى 

 دي اللي يدوب بتجيب قوت يومنا وعمك سمير نصحنى انى ما بيعهاش ومش هتتباع وده اخر كالم

 

 الزم ابيعها انا عايز فلوس -زياد :

 عايز فلوس ليه؟؟ -هدى :

 عايز اشتري تليفون علشان عايز انتقم من عاصم الصاوي -: زياد

 يعني انت عايز تبيع مصدر رزقكو علشان تليفون يا زياد ده تعليمي اللي علمتهولك -نهاد :

 يا نانا انا محتاج تليفون حديث انا معايا رقم عاصم ده اخدته من فون ماما -زياد :

 و اكبر مني ومعاه موتوسيكلوكمان امبارح طول النهار انا وطاهر علشان ه

اخدنى ورحنا القسم وسألنا ودورنا على الظابط اللي اسمه آدم العدوي وعرفت بيته ورحت جبت 

 الرقم بتاع موبايله

 احم هو اسمه آدم العدوي بس وال له اسم تاني -نهاد :



كلمه بس مش عارف بس هو اسمه الظابط آدم العدوي بس هيبه كده وطويل جدا كنت رايح ا -زياد :

 طاهر قالى ال

قلبها بيقول هو ولكن مش عايزه تعشم قلبها بوهم .. المهم يعني يا زيزو يا حبيب نانا انت  -نهاد :

 عايز تليفون مش كده

 ايوه يا نانا -زياد :

طيب يا حبيبي انا هاديلك الفون بتاعي هو معايا مالوش الزمه ماحدش بيتصل عليا الني  -نهاد :

 يعرفني ماعرفش حد وال حد

جمال هللا يرحمه جابهولى في عيد األم وصمم علشان لو احتجت حاجه منه هللا يرحمه كان ونعم 

 االبن وعيطت وقالت هو كل اللي بحبهم كده بيروحوا ويبعدوا عني

 بدموع وحدى هللا يانينه نهاد قدر ومكتوب وبعدين هو خارج متوضى ومصلي -هدى :

نزل وان شاء هللا ربنا يكرمه وربنا رحيم بعباده وجمال تعب كتير وكان على لسانه الشهاده قبل ما ي

 اكيد ربنا هيعوض صبره خير و بكت

 قام قعد جمبهم متعيطوش انا هاخد حق ابويا -زياد :

 

يا ناناه الفون وخالص يا ماما انا مش ها بيع ورشه ابويا بس عايزك تبعتي الفيديو اللي :- هاتي 

 نسخه تانيه على تليفونكعندك على فون نانا وتسيبي 

زياد يا حبيبي انت هتعمل ايه يابني ما توجعش قلبي لو على الفيديو انا اروح للظابط واديله :- هدى 

 الفيديو وأكد عليه ما يجيبش سيرتنا خالص وبكده يبقى حقنا جه وحق ابوك

كام يوم وهنشوف  مش قبل ما ارعبه زي ما رعبنى انا وابويا ماتخافيش عليا يا ماما كلها -زياد :

 عاصم ده في السجن

 ونهاد قلبهم مش مطمن وحاولوا مع زياد كتير وصمم -هدى :

 وقاللهم لو عملتو كده انا هاروح لعاصم ده بنفسي واخد حق ابويا

 

 

 دمتم في امان هللا

 
 َولَقَد أَتَْيتَُك َوالذُّنُوُب تَُحفُّنِي
 َوَعِلْمُت أَنََّك بِالتََّجاُوِز أَْجدَرُ 

 
 !فَاغِفْر ِلعَْبٍد بِاْلَخَطايَا ُمثْقَل  

 أَْنَت اْلغَفُوُر ِلُكِلِّ َمن يَْستَْغِفرُ 
 

 
 26الحلقه 

  Mariem Nasarروايه جريمه عشق بقلم

 
 رنا تعالى عايزاكي-شيرين :

 نعم يا ماما-رنا :
 تعالي شوفيلك فستان واختاري اللي يناسبك -شيرين :



 وي مين اللي جابهمهللا يا ماما دول حلوين ق -رنا :
 باباكي بعت جابهم وبعتهم مع السواق يال شوفي حاجه تناسبك علشان لسه مريم -شيرين :

 
 احم اصل يا ماما بصراحه اصل -رنا :

 اصل ايه اتكلمي؟؟-شيرين بعدم فهم :
 احم اصل طارق اتصل عليا وقالي انه جابلي فستان علشان حفله بكره -رنا :

 طيب وفرتي كلمتيه في موضوع الخطوبهاممم بقى كده  -شيرين :

 

 
بصراحه ال لكن انا عايزه اعملهاله مفاجاه ان شاء هللا و اكلمه بكره في الحفله حساها هتكون  -رنا :

 احلى

 
 طيب ماشي اهم حاجه الفستان يعجبك واضح قوي ان طارق بيفهم في الذوق -شيرين :

 كانش جاب حاجهبيفهم ايه يا ماما ده لوال آدم طارق ما  -رنا :
 ههههه ليه كده -شيرين :

 
آدم كلمني علشان يعرف مريم بتحب ايه في اللبس وسالني هي بتحب موديالت ايه وكام حاجه :- رنا 

كده على مريم و جاوبته وآدم قالي انا هادبسلك طارق النهارده في طقم ليكي ههههه وطارق كان 

  اجيبلها هههههجمبه وسمعته بيقوله حرام عليك انا كنت ناوي وهللا

 
 واضح ان طارق ده دمه خفيف -شيرين:
 جدا يا ماما انتي تضحكي علي منظره فى اول مره قابلته فيها ههههه كفايه الطاسه -رنا :

بصراحه وانتي بتحكيلي ان مريم ضربته بالطاسه كل شويه اتخيل شكله واقعد اضحك مع  -شيرين :

 نفسي موقف كوميدي بجد

 
 ماما ان طارق شارى خاتم خطوبتنا وسايبه معاه مبيفارقوشتصوري يا -رنا :

 
 ع فكره طارق شكله بيحبك بجد وجدا كمان بس انتى مفتريه -شيرين :

 
 هو حظه كده نعمله ايه بقى -رنا :

 
 عند آدم

  Mariem Nasarبقلم------------ 

 
للي حصلت بينهم وهي آدم دخل البيت وكان جايب حاجات كتير ل مريم لكن مريم من وقت المشكله ا

 حاسه نفسها تعبانه وهمدانه وجسمها متكسر
 دخل عليها االوضه شافها نايمه باالسدال هو فكر ممكن تكون نامت من االرهاق

 
 آدم حط الحاجات جمب السرير من االتجاه بتاعه
 وراح لمريم ونزل على ركبه ومد ايده على خدها

 
 اميرتي .. اميرتي -آدم :



 اممم-مريم :
 اممم سيبني انام-بالليل بطلي كسل مريم : ١٠يال قومي الساعه  -:ادم

 
 آدم قام وقلع الجاكيت وشمر كم القميص وشال مريم ودخل بيها الحمام

 ايه ده يا آدم بتعمل ايه سيبني عايزه انام -مريم :

 
طلبنا جبنا انتي ما بتشبعيش نوم انا جيت النهارده من الشغل وكنتي نايمه وما عملتيش اكل و -آدم :

 اكل من بره واكلنا
 وبعدها خرجت وانتي نمتي تاني لحد دلوقتي مش خير وال ايه

 
 مريم . آدم واقف وهي نايمه على صدره آدم قعدها على طرف البانيو وقلعها االسدال

واخدها على الحوض و بدا يغسلها وشها علشان تفوق وواحده واحده مريم فاقت وهو نشفلها وشها 

 وشالها وخرجوا من الحمام وجابلها هدوم ولبسهاوشعرها 
 استريحت كده لما فوقتني كنت سيبني و تعالى نام جمبي وخالص اووف بقى -مريم بصتله بغيظ:

 
اوف بقى يستي انا بصحيكي علشان نشوف هنلبس ايه بكره في الخطوبه وتقومي دلوقتي ذى :- آدم 

 ك وكمان تشوفيلك حاجهالشاطره على الدوالب ده تشوفيلي حاجه على ذوق
حاضر انا هالبس الفستان الكشمير اللي انت كنت جايبه في حفله رجوع ابيه مصطفى ايه  -مريم :

 رايك انا بحبه اوى
 امم مش بطال تمام كده اتحلت -آدم :

 وانت هاشوفلك بدله الموضوع سهل ماكنش محتاج انك تصحيني -مريم :
 رده فستان ل رنا علشان الحفلهامم تعرفي ان طارق اشتري النها -آدم :

 امم ربنا يسعدهم ذوق وهللا -مريم :
 آدم بيبص على تعابير مريم شايفها عادي

 
 و تعرفي انه جابلها جزمه شيك جدا وكمان ساعه -آدم :

 اااه جميل رنا تستاهل كل خير -مريم بتتاوب:

 
طارق بيفهم مش زيك وتفتح  آدم بص تاني وفي نفسه ايه البت دي المفروض تقوم تزعق وتقول اه ده

 بقها قد كده هي البت دي مش مصريه وال ايه
 احم و جابلها شنطه بجد حاجه كده وهم و كانت عيني هتطلع عليها و اجيبهالك:-

مبروك عليها يا حبيبي وبعدين انا عندي لبس وشنط كتير وفي كمان لبس لسه لحد دلوقتي  -مريم :

 ملبستوش
حرام عليكي هحبك  -به قدامها وهي على السرير مغمضه ومسك ايديها :آدم قرب منها وقعد على رك

 ايه اكتر من كده
حبنا عمره ما هيقل ابدا حبنا كل يوم والتاني  -فتحت عينيها وقربت منه و باسته من جبهته: -مريم :

 هيكبر عن اليوم اللي قبله

 
 سامحك فوقت جدا كماناه هللا ي -طيب انتي دلوقتي حاسه انك فوقتي كويس مريم : -آدم :

 
 اممم طيب قومي معايه وقامت معاه اقفي هنا وغمضي عينيكي -آدم :

 
مريم وقفت وغمضت عينيها النها مش قادره تتكلم وال تتناقش . وآدم جاب علبه كبيره وفتحها 



 وخرج منها فستان في منتهى الروعه والرقه وكان جميل جدا ومسكه قدامها بإيديه
 ي كدهفتحي عينيك -آدم :

 ايه ده علشاني انا بجد تحفه يا آدم -مريم فتحت عينيها وبجد كانت مبهوره من جمال الفستان:
 استني استني كمان وراح جمب السرير طلع كل حاجه جايبهلها -آدم :

 كل ده كل ده يا آدم علشاني بجد حلوين قوي-ومريم واقفه مش مصدقه :

 
وشنطه وكمان في علب قطيفه كبيره وقرب منها آدم كان جايب فستان و حجاب ونقاب وجزمه 

 وفتحلها العلبه وكان عباره عن طقم كوليه يجنن بجد

 
 مريم كانت مبسوطه با آدامها جدا وانه بيحاول يفرحها على قد ما يقدر

دي حاجه قليله عليكي يامريومه انا لو اطول اجيبلك حته من السما وهللا ما كنت اتاخر على  -آدم :

 سحرتنياجمل عيون 
 بحبك انا بحبك اوووي بحبك موووت وبعشقك بجد ربنا يخليك ليا يا دومي -مريم حضنت آدم:

 !!!آدم خرجها من حضنه يا مين ياختي
 يا دومى ايه بدلعك -مريم :
 تدلعيني بدومي هو ما فيش اسم دلع تاني غير دومي ده -آدم :

 اه فيه دودو او دودي او ديمو او ادومي -مريم :

 
 ادومي ويا ترى بقى بالخضار وال بالفراخ هههههههههههه -آدم :

 واالتنين ضحكوا

 
بصي في االوضه دي دلعيني براحتك دومه دومي ديمو اللي انتي عاوزاه انما لو قلتي اي اسم :- آدم 

 دلع قدام اي حد ما تعرفيش ساعتها ايه اللي هاعمله فيكي يا روحي فاهمه
 ن عليك يا دوميواهو-مريم مسكت ياقت قميصه بحب :

 آدم مش قادر على دلع مريم

 
 انت جبت هديةهنا؟-مريم:

 
 وانا اقدر اتاخر على طلب مريم طلبته-آدم :

بص انت فرحتني اوووي النهارده بالحاجات الجميله دي ف علشان اقبلها منك هاعمل معاك  -مريم :

 ديل
 ديل . ديل ايه -آدم بعدم فهم:

 
 وقي انا المرادي ايه رأيكاممم هلبسلك طقم على ذ -مريم :

 بجد -آدم فتح بوقه:
 امم بجد -مريم :

آدم مسكها من وسطها وقربها عليه وهللا يا مريم انتي بنت حالل وحاسه بحبيبك آدم تعالى يال 

 اختاري

 
 شقة عاصم

-------------- 

 
يزبونه عاصم راح الشقه علشان ياخد الملف اللي جابه من المكتب علشان يروح يوثقوا هو والح



 ابتسام

 
 الااااااااااااااا وبيكسر في كل حاجه الااااااااا -عاصم :

 

 

 ابتسام كانت بره مستنياه يخرج علشان يروحوا يوثقو االوراق

 سمعت صوت عاصم بيصرخ وصوت ازاز بيتكسر ودخلت عليه بسرعه

 في ايه يا عاصم وايه اللي عورك في ايديك كده -ابتسام اتصدمت من منظر ابنها:

 الااااااااااا -عاصم بيكسر ومش سامع حاجه:

 اليمكن ابدا الااااا

 انا هقتلهم انا هقتلهم كلهم هشرب من دمهم

 اهدا يابني وفهمني ايه اللي حصل انت مش كنت داخل تجيب الملف -ابتسام :

 ملف وبيزعق ملف وكسر كل حاجه على التسريحه وامه خافت منه -عاصم :

 

 لوا فيا كده انا هشرب من دمهمالااااا انا يعم -عاصم :

 

ابتسام شافت الملف مرمي على االرض ومفتوح ابتسام راحت ووطت وجابت الملف وشافت موجود 

 فيه اوراق صفقه ومعاهم ورق ابيض وعليه استيكرز ميكي ماوس

 ايه ده يا عاصم -ابتسام برقت عينيها وبصدمه:

 

 ازاي ازاي جاسر كان بيمضي ازايضحكوا عليا استغفلوني استغفلوووووني بس  -عاصم :

 

 ده جاسر ماضيلك على ورق ميكي ماوس -ابتسام :

 

 حصل ازاي انا حاطط االوراق بايدي في الملف الاااا ازززززااااااااي -عاصم بينهج:

 

 (ههههههههه اللهم ال شماته فرحانين صح وانا كمان)

 

 جاسر وملك

--------------- 

 

 يني دلوقتى بيلطم زي الستاتههههههههه تالقيه ياع -ملك :

 انا لحد دلوقتي مصدوم وهللا يا ملك ولوال انتي كان زماني في الشارع بجد شكرا -جاسر :

 

 انت بتشكرني على ايه اشكر القدر اللي خالني اجي في الوقت ده -ملك :

قه وكمان اشكر ربنا علشان لو ماكنتش سمعت تحذير الرائد طارق ليك انك ما تمضيش على اي ور

 غير لما تقراها انا كنت هابقى على جهل ومش هفهم حاجه



 لكن انا لما دخلت سمعت السكرتيره الل اسمها سوزى دي بتقول

وهللا وكلها كام يوم بس يا بت يا سوزي وهتكوني الكل في الكل و لما شافتني خافت الاكون سمعت 

 منها حاجه ولكني تجاهلت النى مش فاهمه هي بتتكلم عن ايه

 ت واول ما شوفت الراجل اللي قاعد ده انا ما استريحتلوش وغير كده لماودخل

قولتلي اسمه عاصم الصاوي ولقيه بيقولك يال امضي انا افتكرت على طول تحذير الرائد طارق 

 وبعدها انت عارف بقى

 

 فالش باك

---------------- 

 عطشانه ممكن اكون دوخت علشان عطشانه ممكن بعد اذنك ميه -ملك :

 ها اه حاضر ثواني -عاصم :

 عاصم خرج وقفل الباب وراه زجاسر قاعد جمب ملك بقلق وماسك ايديها

 بسرعه قامت وراحت جريت على المكتب وجاسر مستغرب -ملك :

 جاسر بسرعه قولي فين الملف اللي انت هتمضي عليه ل عاصم ده -ملك :

 انتي بتعملي ايه انتي تعبانه تعالي اقعدي -جاسر :

 

 انا كويسه مش تعبانه ده كان تمثيل المهم مفيش وقت قبل ما عاصم يجي فين الملف .. هو ده -:ملك 

 

 ايوه بس يا ملك فهميني انا مش فاهم انتى بتعملى ايه -جاسر :

انت ناسي تحذير الرائد طارق ليك انك متمضيش على اي حاجه وخصوصا اللي اسمه  -ملك :

 عاصم ده

م فاضي عاصم ابن عمي عمره ما يعمل حاجه غلط انتي عارفه شغل وانتي صدقتي ده كال:- جاسر 

 الحكومه هو بس بيحاول يشك في كل اللي موجودين حواليه

طيب اديني ثواني بس وروح اقف عند الباب وبص من مكان المفتاح وقبل ما يجي عاصم  -ملك :

 قولي

 يا بنتي انتي بتتعبي نفسك على الفاضي -جاسر :

 

 قولت ما فيش وقت -نظره تحذير:ملك بصت ل جاسر 

ملك بتدور في الملف زي المجنونه وجسمها بيترعش وجاسر راح بص من الباب علشان بس عاصم 

 مايجيش ويبقى ملك شكلها وحش قدامه

ملك شافت الملف اول كام ورقه ولما جت للورق اللي في النص ملك شهقت وحطت ايدها على بوقها 

 مش معقول دى كارثه -:

 فيه ايه يا ملك مالك-على منظرها واستغرب وراح ل ملك : جاسر بص

 مصيبه ياجاسر مصيبه بص -ملك :

 مسك منها الملف وبيشوف ايه اللي موجود ولكن كانت صاعقه -جاسر :

جاسر قعد مكانه بصدمه معقول عاصم معقول يعمل كده ابن عمي انا وقاعد مزهول خالص من 

 الصدمه

 ش وقتهم -ملك اخدت الملف من ايديه:



 ملك شالت كل االوراق اللي تخص التنازل

جاسر . ياااا جاسر ركز مفيش وقت يا جاسر عايزه كام ورقه انت مش محتاجها ان شاء هللا :- ملك 

 تكون فاضيه جاسر من غير ما يتكلم شاورلها على الدرج

لى شنطتها ملك جابت كام ورقه بعدد االوراق اللي شالتهم وكمان ملك متغاظه منه راحت جري ع

حطت فيهم اوراق التنازل وجابت كارت في ستيكرز كتير ولزقت على الورق الل فاضي ده ستيكرز 

 ميكي ماوس

وبعدها سمعو صوت حاجه وقعت بره ملك قفلت الملف وشدد جاسر من ايده وقعدت على الكنبه 

 نفسهوقالت ل جاسر اوعى تقوله حاجه ابدا على االوراق وامضي عادي وخليه يتصدم مع 

 عاصم دخل وجاب الميه ل ملك وشكرته

 

 عدنا للوقت الحالي

--------- 

تعرفي انا مصدوم الن سوزي السكرتيره ممكن تكون مشتركه معاه وتعرفي انا كنت باسمع :-جاسر 

دايما ان الناس اللي بتسرق بعض ده مابيكونوش عارفين بعض وكنت مفكر انها استحاله تحصل 

 خ مش ابن عميمعايا وخصوصا ان عاصم ا

 انا لحد دلوقتي مصدوم معقوله عاصم انا مش متخيل انى بالغباء ده

ده مش غباء يا جاسر دي طيبه زايده وحصلت معايا وانا حكيتلك على اللي بابا عمله في ماما -ملك :

 وكمان اللي فيفي عملته في بابا

 علشان كده اول ما شوفت عاصم ده افتكرت فيه فيفى على طول

تخيلي كده يا ملك لو كنت مضيت ده كان تنازل منى عن الشركه والفيال والرصيد اللي في  -جاسر :

 البنك واالرض انا مش مصدق

 ال صدق لكن المفروض بقى نشكر ربنا ان وقف جمبك وانقذك من الندل ده -ملك :

ا على وفكرت شويه .. انما قولي صح انت لما حكيت ل طارق عني ليه ما قلتلوش ان فيفي مضت باب

 عقد بيع وشرا

 انتي مجنونه علشان آدم يفكر ويقول انكو لما فلستو راجعين ال طبعا بعد لما تتصالحوا -جاسر :

 ان شاء هللا تبقى انتي قوليله برحتك

 ان شاء هللا ولو اني حاسه اننا مش هنتصالح -ملك :

 

 ال ان شاء هللا الن عندي فكره كده النهارده هاعملها مع آدم -جاسر :

 فكرة ايه؟؟ -ملك :

 مش وقته انا ورايا شغل كتير النهارده في الفيال بنجهز كل حاجه وانتي متتاخريش -جاسر :

 ما بالش انا خايفه من المواجهه -ملك :

 متخافيش آدم مش هيشوفك غير في الوقت المناسب -جاسر :

 ربنا يستر وانت خلي بالك من عاصم -ملك :

 حافظما تقلقيش ربنا هو ال -جاسر :

 احم جاسر -ملك:

 نعم ياملك -جاسر :

 ملك : ا..انا ا.انا



 قولى ياحبيبتي انتى ايه -جاسر :

 احم جاسر انا بحبك-ملك :

 انتى قولتى ايه -جاسر قلبه بيدق اوووووى :

 ب .ح .ب. ك -ملك :

 انا بعشقك ياملك -جاسر :

 

 في الحفله

--------------- 

 

 وعايزه تولع فيهم ابتسام قاعده وعلى وشها غضب الدنيا

وعاصم واقف في الجنينه ساكت خالص و بيفكر ازاي ينتقم من جاسر وكان عايز يقتله لكن ابتسام 

 رجعته لعقله علشان لو قتل جاسر مش هيستفاد حاجه

وبكده هيتسجن وقالتله الزم نفكر بالعقل نعدي بس من الخطوبه دي وبعدها هنشوفلنا حل في اللي 

 حصل ده

 حاجه على اكمل وجه الخته حبيبته وكل المعازيم بداوا في الوصول جاسر مجهز كل

 جاسر شاف عاصم واقف في مكان لوحده جاسر راح واقف جمب عاصم

 ازيك يابن عمي -جاسر :

 بصله اهال ازيك يا جاسر -عاصم :

 ايه مالك ومال ايدك ايه اللي معورها كده -جاسر :

 ال ابدا ما فيش -عاصم :

 فيش ايدك ملفوفه بشاش اكيد متعور ايه اللي حصللك يابن عميازاي ما  -جاسر :

 ابدا كنت بقطع تفاحه والسكينه جرحت ايدي-عاصم :

 ال سالمة ايدك يابن عمي انا عايزك النهارده تكون مبسوط بالحفله -جاسر :

 بصله ومثل عليه الضحكه وقال طبعا انا مبسوط والف مبروك ل .ل هنا -عاصم :

 مشى وراح يرحب بالضيوفسابوا و -جاسر :

وهنا قاعده في اوضتها متوتره وخايفه ورنا معاها من الصبح واقفه جمبها و بتساعدها وكانت هنا 

 زي القمر

 مصطفى وشيرين و أشرف ومحمد وصلو على الميعاد بالظبط

 

 عيني عليكي بارده قمر يا هنا قمر -رنا :

 كده بجد يا رنا يعني باين عليا اني زي العرايس -هنا :

وهللا انتي زي القمر و طالعه النهارده زي البدر المنور ما شاء هللا عليكي يا -رنا مسكتها من ايديها :

 هنا انت في منتهى الجمال

 انا خايفه قوي يا رنا خايفه ال تحصل حاجه تبوظ اليوم ده -هنا :

 بس بس يا بت ابو نكدك ايه ماتعرفيش تفرحي -رنا :

 قثواني فوني بيرن ده طار

 الو ايوه يا طارق

 ايوه يا حبيبتي انتي فين -طارق :



 انا مع هنا في االوضه انت جيت وال لسه-رنا :

 انا في الطريق باقولك لبستي الفستان اللي انا جبتهولك -طارق :

 اه ياحبيبي ميرسي جميل جدا حلوه اووي ربنا يخليك ليا يا طارق -رنا :

 ت واشوفه عليكيعيوني ليكى ياحبيبتي انا هامو -طارق :

طيب ما تتاخرش انت قدامك كتير طارق انا في الطريق اهو اتصلت على آدم لسه في البيت :- رنا 

 مش عارف بيعمل ايه كل ده المهم باقولك ايه يا رنا

 رنا : ايوه

 جاسر كلمني النهارده وكان عايزني وعايز منك طلب -طارق :

 جاسر عايزني انا -رنا :

 جاسر عايزك في ايه هنا : في ايه يا رنا

 مافيش يا قلبي باتكلم مع طارق ثواني يا طارق رنا بعد شويه عن هنا هاقولي جاسر عايز ايه -رنا :

بصي يا ستي جاسر طلب مني اني اكلمك علشان تكلمي مريم علشان جاسر عايز يتكلم مع  -طارق :

 مريم في موضوع مهم

 ايه اللخبطه دي انا مش فاهمه حاجه -رنا :

انتي يعني قولي لمريم جاسر عايزك في موضوع مهم والزم يكلمها النهارده في الحفله  -: طارق

 وياريت لو آدم ما يعرفش

 وهو جاسر هيكون عايز مريم في ايه -رنا :

لما اجي هفهمك يا روحي المهم انت حاولي كلمي مريم وانا احاول اعطل آدم على قد ما  -طارق :

 اسر يعرف يكلمهااقدر وانتي خدي مريم علشان ج

 طيب وده مش غلط -رنا :

 هو انا باقولك هيكلمها في اوضه النوم -طارق :

 انا هريحك جاسر عايز يكلم مريم في المكتب وهتكون ملك اخت آدم موجوده جوه فهمتي

 اهاا ايوه ايوه قولي كده برده ما فهمتش لما تيجي بقى -رنا :

هاكون عندك يا ريت اول ما اجي تيجي توريني طيب يال بقى انا قربت شويه و -طارق بغيظ :

 الفستان هاموت واشوفه عليكى بحبك سالم

 بحبك باي -رنا :

 

 عند آدم

------------- 

 

مريم لبست وجهزت وكانت عروسه بجد ولكن آدم شرط عليها ما تلبسش الحجاب وال النقاب غير 

 لما يلبسها الطقم

 جاهزه -آدم :

 اهو مستنياك ولفت ل آدم ايوه يا حبيبي خالص -مريم :

 انتي زي القمر يا مريم بجد قمر -آدم :

 بجد يعني عجبتك -مريم :

عجبتيني بس قولي سحرتيني دوبتيني جننتيني انتي مش عارفه -آدم قرب منها ومسك ايدها وباسها :

 انت موصله قلبي فين انا بعشقك



 احم طيب احنا كده مش هنتاخر-مريم :

 احنا متاخرين من االول يا روحي-آدم قرب وباس جبينها :

 بدهشه بجد انت السبب . انت السبب -مريم :

 هههههه هللا هو حد كان قالك تبقي جميلة -آدم :

انت انت انا ماسكه نفسي بالعافيه منك ومن تصرفاتك وطريقتك وبعدين انت كنت نايم  -مريم بغيظ:

 نمس اوي كدهيعني لما خرجت من الحمام قولت انك نايم مكنتش اعرف انك 

بصي كده في المرايه شوفي جمالك اكيد انتي بتعشقي  -آدم لف وشها للمرايه و حضنها من الخلف:

 نفسك صح

اكيد طبعا الزم اعشقك علشان انت نفسي وقربت منه  -مريم لفت ل آدم وحاوطت بايديها على رقبته:

 ووقفت على اطراف صوابعها وباسته من شفايفه بحبك وبعشقك انت عشقي

 هو الزم نروح الخطوبه -آدم مغمض عينيه واخدها في حضنه :

يا نهاري يال يا آدم باهلل عليك اتاخرنا ااوي وراحت تشوف الساعه  -مريم هنا خرجت من حضنه:

 عاجبك كده ابله شيرين ورنا واشرف متصلين عليا كتير والفون صامت يال بقى -كام في الفون:

  .تعرفي انك حليتي الطقم اللي في رقبتك ده -ا الطقم:حاضر تعالى آدم اخدها ولبسه-آدم :

 ولبسها الساعه ولبست الحجاب والنقاب

وهي لبسته الساعه ورشتله البرفان اللي هي بتعشقه واخدت هديه هنا وخرجوا وكان و آدم ساق 

 بسرعه علشان ما يزعلش اميرته وملهمته منه

 

 فيال الصاوي

------------- 

 

ونزلها وكان واخد ايديها في دراعه ونازل بيها على السلم وكان عايز يبكي في جاسر طلع يجيب هنا 

اللحظه دي النه حس ان هنا بنته مش اخته ووصلها لجنينة الفيال واشرف قام استقبلها واخد ايديها 

 من جاسر وباس على ايديها في وسط كل الموجودين

 هههههابن ابوه مش بيفكرك بحاجه  -ومصطفى ضحك وغمز لشيرين:

 كانت احلى ايام ومازالت ربنا يخليك ليا يا حبيبي -شيرين :

 أشرف اخد هنا وقعدها وهو قعد جمبها

 مبروك يا هنايا -أشرف :

 احم هللا يبارك فيك يا اشرف -بتحاول تتشجع على قد ما تقدر: -هنا :

 على فكره بصيت على السما ما لقيتش القمر-اشرف :

 يعني ايه-هنا :

 القمر نزل من السما وقاعد جمبييعني -أشرف :

 ميرسي ربنا يخليك -هنا باحراج:

 هنا انا بحبك اووي-أشرف :

هنا وشها احمر .. ورنا انقذتها وراحت سلمت عليهم وشيرين قامت وحضنت هنا وسلمت عليها 

 وقدمت هديه ل هنا

جاسر كانوا في حضور كل الموجودين وكانت اسوره جميله جدا وشيرين هي اللي لبستهلها وهنا و

 مبسوطين جدا



آدم وصل اخيرا وراح وماسك مريم في ايده ومش عايز يسيبها وسلم على مصطفى وعلى شيرين 

 ورنا وسلم على محمد ولكن محمد اكتفي بهز راسه بس

 

 ومريم حضنت شيرين

 مريم انتي طلع النهارده زي القمر هللا اكبر عليكى يا مريم-شيرين :

 ماجيش في جمالك حاجهاحم يا ابله انا  -مريم :

محمد قام وحضن مريم وآدم كان غيران على مريم جدا وجت رنا سلمت عليها وكان طارق واقف 

 بعيد عينيه على رنا ورنا كمان متابعاه باشارات

 (ابتسام طبعا ما سلمتش على حد وقاعده كأن ماتلها حد. . ) ربنا يهدها ان شاء هللا قولوا امين

 

 وخمدت اول مشاف حبيبة قلبه مريمعاصم : كان جواه نار 

 وقف مره واحده وراح سلم على آدم علشان يشوف عيون حبيبته عن قرب

 وآدم سلم عليه

 اهال يا عاصم عامل ايه -آدم:

 الحمد هلل و كانت عينيه على مريم -عاصم :

 وآدم مالحظه ومسك ايد مريم مره واحده

 مش هتيجي يا حبيبتي نسلم على العرسان -ادم:

 يال بينا وراحوا عند العرسان-: مريم

 مبروك يا عريس -آدم :

 هللا يبارك فيك ايه اتاخرتو ليه -اشرف :

معلش جيت من الشغل تعبان وقولت لمريم اريح نص ساعه بس لكن شكلي صعبت عليها :- آدم 

 وسابتني نايم وبصل ل مريم مش كده يا مريم وغمزلها سامحني بقى

 الحفله في اولهاوال يهمك احنا لسه  -أشرف :

مريم اتغاظت من آدم قربت على اشرف وحضنته جامد وكان ادم هينفجر بس هيعمل ايه ابن اختها 

 بس بردو هو اكبر منها وراجل كمان

 مبروك يا انسه هنا-آدم بغيظ متدارى :

 ميرسي لحضرتك -هنا :

 ي القمرايه القمر ده بسم هللا ما شاء هللا جميله يا هنا ز -مريم سلمت على هنا:

 ميرسي جدا يا مريم انتي ما تعرفيش كنت محتاجالك ومحتاجه لكالمك اللي بيريحني قد ايه -هنا :

 انا جمبك اهو يا قلبي وان شاء هللا يوم فرحكو هابقى معاكي من الصبح -مريم :

 ميرسي يا روحي -هنا :

خاتم رقيق جدا وعجب  المهم دي هديه بسيطه مني ومن آدم ليكي مريم فتحت العلبه وكان -مريم :

 اشرف وهنا

 ليه يا مريم تعبتي نفسك انتي واالستاذ أدم -أشرف :

 ال تعب وال حاجه وبعدين ياريت تمشيها آدم علشان انا لسه صغير وضحكوا-آدم :

 خالص آدم زي ما تحب-اشرف :

 محمد جه وسلم على أشرف وهنا وجه يمشي مريم ندهت عليه و استأذنت آدم وراحت وراه

 



 نعم يا مريم-مد :مح

 على فكره انا زعالنه منك جدا -مريم :

 ليه ؟؟-محمد :

 علشان آدم بيسلم عليك وانت ماردتش مش عيب ده مهما كان اكبر منك وجوز خالتك -مريم :

 ببرود طيب معلش -محمد :

 انت بتتكلم معايا كده ليه واضح انك ما بقتش تحبني زي االول -مريم :

 بحبك زي االول واكتر كمان ال يا مريم انا-محمد :

 بس انتي عارفه اسبابي كويس اني ماردتش عليه وعلى فكره انا باكرهه

 آدم جه من وراه .. وحقك وانا معاك في ده

 مش وقته -مريم بصت ل آدم:

ممكن يا روحي تسيبيني مع محمد شويه ما تقلقيش وعلى فكره رنا كانت -آدم مسك ايديها وباسها :

 ويه و عايزاكي تروحيلهابتسأل عليكي من ش

 مريم سابتهم وراحت ل رنا

 ها يا محمد تحب نتمشى مع بعض شويه-آدم :

 ما ردش عليه -محمد :

 على فكره انت في لعب الكوره مش اوي -آدم :

 وانت شوفتني بلعب فين علشان تحكم عليا -محمد :

 ابتسم انت بتكرهنى مش كده-آدم :

 جدا -محمد :

 مع بعض يمكن نوصل لحل طيب ممكن نتكلم -آدم :

حل .. حل ايه انت عارف انا بكرهك ليه انت ساومت مريم قصاد برائتي ضحت بسعادتها :- محمد 

علشاني وعينيه دمعه كفايه انها ما فرحتش انت سرقتها مننا استخدمت نفوذك ومركزك وقدرت تاخد 

 رهكدليل براتي وساومتها بيه واتجوزتها في ظرف اسبوع بس ومش عايزني اك

انا قولتلها ما توافقش قولتلها انا بريء ما عملتش حاجه قولتلها انا موافق اتسجن وقولتلها كمان انا 

 هقول لعيلتي وهي رفضت وخافت عليا وعلى مستقبلي مع اني واثق اني بريئ وما عملتش حاجه

 

قولتلك اصال احنا ولو قولتلك انك بريء ولو قولتلك كمان مافيش ادله تثبت عليك التهمه ولو :- آدم 

 اخدناك كتمويه للقاتل الحقيقي علشان يطمن وكمان لو قولتلك انك كنت هتروح في نفس اليوم

 انت بتقول ايه ولو كالمك ده صح زي ما انت ما بتقول عملت فينا كده ليه-محمد بص بدهشه ل آدم :

طيب زي مريم وتسامحني تعالى نقعد هنا وانا هحكيلك انا عملت كده ليه ويمكن قلبك يطلع  -آدم :

 اقعد

 محمد واقف وبيبص كتير ل آدم

 ما تقعد بقى خلينا نتكلم -آدم :

 محمد قعد

 ........بص يا محمد الحكايه بدات من اول -آدم:

------------------ 

 

 انتي بتقولي ايه يا رنا انا خايفه ل آدم يسال عليا هنقوله ايه -مريم :



م ما يتجننش عليكى انا هدخل معاكي المكتب عند جاسر وهنسمع بتفكير طيب بصي علشان آد:- رنا 

 عايز يقول ايه وهنخرج وبصت ل طارق ايه رايك يا طارق

 ما ينفعش وهنا هاتسيبوها لوحدها-طارق :

 ايوه فعال عندك حق طيب وبعدين-رنا :

باب و هاسيبه مدام مريم ما تقلقيش وبعدين ملك جوه ياريت بسرعه وكمان انا هاقف قدام ال -طارق :

 مفتوح ها ايه رايك

  ........مريم

 انتي مش قولتي انك عايزه تساعدي آدم -رنا :

 ايوه بس خايفه -مريم :

ما تخافيش بس انجزي علشان يقولك على كل حاجه بسرعه قبل ما آدم يجي و جتلى فكره انا :- رنا 

 هخلي عيني على آدم ولو لقيته قرب هرن عليكى تمام

  ..........مريم

 ها تمام -رنا وطارق :

 تمام و امري الى هللا -مريم :

 مريم دخلت وسلمت على ملك وملك حبت مريم جدا

وجاسر شرح ل مريم كل حاجه وطلب منها ان بعد ما الكل يمشي هيا تخلي آدم يستنى وطارق كمان 

 هيكون موجود

 ملك وندخل ونقعد في المكتب ونبدا نتكلم معاه وبعدها تخرج اخته

 انا خايفه اوي يا جاسر -ملك بدموع:

 حبيبتي ما تخافيش -جاسر :

 ما تقلقيش ان شاء هللا خير تفائلوا بالخير تجدوه -مريم :

 طيب يا جماعه انا هخرج قبل ما آدم يشوفني هنا وتحصل مشكله عن اذنكم

 

------------- 

 ه مدمن حاجه اسمها مريمآدم حكى كل حاجه ل محمد وعلى طريقة حب آدم لمريم وانه قد اي

 وهو لو كان غرضه ينتقم زي محمد ما بيقول كانت مريم هتبقي مبسوطه معه ازاي

 وآدم قعد يقنع فيه لحد ما اخيرا محمد اقتنع

 يعني انت بجد بتحبها -محمد:

 مره تسالني نفس السؤال طيب استني خليك هنا ثواني وجاي تانى 13يا ربنا يابني دي  -آدم :

 اح جاب مريم وجه ل محمدآدم قام ر

 ايه يا آدم ماسكني من ايدي كده ليه في ايه يا محمد حصل حاجه -مريم :

 هاسالك سؤال واقولك انا بحبك قد ايه -آدم :

  ........احم -مريم :

 انا بسالك علشان محمد مش مقتنع ها انا بحبك قد ايه -آدم :

  .مريم راحت ومسكت ايد محمد

آدم بيحبني اوي هو اكيد حكالك على كل اللي عملوا وده كان بدافع الحب محمد يا حبيبي بجد :- 

 وصدقنى آدم حبني جدا وحنين عليا فوق الوصف وانا كمان بحب آدم اكتر من نفسي

عايزه اقولك اننا عايشين في سعاده بجد انا مبسوطه معاه اوي يا محمد ولو انت سامحتوا هابقى بجد 

ا غير اننا نعيش كلنا عيله واحده وبصت ل ادم الزم يا محمد اللي مش عايزه حاجه تاني من الدني



 بيحب حد يديله فرصه تانيه علشان اللي بنحبهم يفضلوا جمبنا وفي حضننا

 يا محمد ربنا بيسامح مين احنا علشان مش نسامح مريم كانت تقصد آدم وملك

 وآدم حس إن مريم بتوجهله رساله

 انك . علشانك انتي وبس وعلشان انتي مبسوطهانا مسامحه علش -محمد حضن مريم :

 وليه ما تسمحنيش علشان انا اخوك الكبير-آدم شد محمد من حضن مريم :

 وكمان ليه ما تسامحنيش علشان هقدملك في احسن نادي كوره ونشوفلك احسن مدرب يدربك

 وليه متسامحنيش علشان هقدم للبت دي في كليه بدايه من السنه الجديده ها

 فرح اوووى علشان آدم هيشوفله احسن مدربمحمد 

 ومريم كانت طايره من الفرحه علشان هتكمل تعليمها

 

 ارجوك خلي بالك منها احنا كلنا بنحبها اوي -محمد بص ل آدم كتير وآدم شد محمد لحضنه محمد :

حبيبي انت يا محمد قلبي  -آدم بص ل مريم بغيظ ومريم ابتسمت عرفت ان آدم غيران من محمد:

 وبس وباسته من خده

اقسم باهلل اشيلك دلوقتي قدامهم واحطك في العربيه واقفل عليكي لحد ما  -آدم مسك ايد مريم:

 الخطوبه تخلص ايه رايك بقى

---------------- 

 

 الكل راحو يتفرجوا على اشرف وهنا

 أشرف لبس هنا خاتم الخطوبه وهنا لبست الدبله ل أشرف

انت عايزه تجيب الكام وتصور الحفله اشرف قال لها توحد هللا وتهدى و كانوا مبسوطين جدا وهنا ك

 كده

 

اشرف وهنا بيرقصو مع بعض ومحمد اخد رنا وبيرقصو مع بعض وكان طارق بيعض على ايده و 

 اتغاظ

 قام وراح سلم على مصطفى واتكلم معاه

 عمي احم ا..انا .. ا..ااانا -طارق :

 انت ايه يابني -مصطفى :

 د حوالي ربع ساعه يتهته في الكالم وخايف من رد الفعلقع -طارق :

 شيرين قاعده مبتسمه وفكرت ان رنا قالت ل طارق يجي يتقدملها

بصراحه يعني انا عايز اطلب ايد رنا بنتك وقبل ما ترفض وانبي فكر شويه انا رائد شرطه :- طارق 

غيره كده هنبني عليها فيال وعندي شقه كبيره وعندي رصيد في البنك وكمان عربيه و حته ارض ص

 محندقه بس والنبي ما ترفض

 مصطفى وشيرين كاتمين الضحكه

 يابني هو انا هالقي عريس لبنتي احسن منك فين وبنتي حكيتلنا عنك وانا موافق -مصطفى :

 فكر كويس يا عمي ارجوك بس ما ترفضنيش -طارق :

 صدقت رنا يابني يا حبيبي بنقولك موافقين -شيرين ضحكت:

 بجد يعني انتو.. انتو مش رفضتوني بجد موافقين يعني انا هتجوز رنا -ارق وقف:ط

 سبحان هللا جمع ووفق -مصطفى وشيرين:



حيث كده بقى يا عمي انا معايا خاتم الخطوبه شاريه من زمان وسايبه في جيبي علشان  :-طارق 

 الفرحه فرحتين كنت كل يوم اقول انا هتجوز رنا النهارده ممكن اخطبها انهردا وتبقى

 

 مصطفى في االول رفض ولكن شيرين اقنعته

 المفاجات دي بتبقى جميله بعدين وبتسيب ذكرى حلوه -شيرين :

 ماشي يابني ثواني انادي ل رنا -مصطفى:

 ال ال انا هاروحلها دلوقت ممكن -طارق :

 طارق جري وطلع على االستيدج واخد المايك

انتباه كده هنا شويه كل اللي كانوا بيرقصوا مستغربين وكل اللي باااااااس لو سمحتو كله :- طارق 

 قاعدين انتبه لطارق ومريم وآدم كمان ورنا كانت خايفه من طارق ال يكون سكران وال حاجه

 رناااا يا رنا يا رنا -طارق بينادى :

 رنا خافت من ابوها ماهي ما تعرفش انه طلب ايديها

ه اقولك اني بحبك وانا دلوقت بطلب ايدك قدام الناس دي كلها انا يا رنا اه هناك اهي عايز:- طارق 

 طلبت ايدك من عمي وكمان بطلب ايدك قدام الناس ف ها بقى انتي موافقه

 رنا بصيت على باباها ومامتها وابوها هز راسه ليها بالموافقه و كان بيضحك

نبي انا بحبها انت يا حاج يا قولولها توافق وال-طارق كلم الناس والناس بتضحك ومبسوطين منه :

 اللي هناك خليها توافق

 مجنون مجنون وضحكت ودمعت في نفس الوقت -رنا :

 تقبلي تتجوزيني -وطارق ساب المايك ونزل عندها وطلع الخاتم ونزل على ركبه :

 

 وهي البنت عايزه ايه غير واحد مجنون كده )

 

يز يحضنها ولكن خاف من رد فعل باباها رنا وافقت طبعا وطارق لبسها خاتم الخطوبه وكان عا

وخاف عليها كمان ورقص معاها وكان سعيد جدا وكانت مريم ماسكه ايد آدم وكانت مبسوطه جدا 

 من موقف وسقفت بايديها وكان آدم متابعها وهو عارف ان مريم نفسها في كده

 أشرف وهنا . وطارق ورنا

من كل حاجه وكان كل شويه يدخل يطمن على وكانت حفله وال في الخيال وجاسر كان مبسوط جدا 

 ملك ويخرج وكمان موقف طارق كان نفسه يعمل كده ل ملك وكانت الحفله في منتهى الجمال

 

--------- 

 عاصم عينيه رايحه جايه على مريم و كان هيتجنن ان الملف والتنازل راح عليه وكان متضايق جدا

 يروكان عايز يشرب ويسكر ولكن الحفله كلها عصا

عاصم خرج من الجنينه وعمل مكالمه واتفق مع رجاله . تجيب عربيه متفيما ويستنوه عند باب الفيال 

 الخلفي

 عاصم بعد ما خلص المكالمه واقف شويه وشايف مريم واقفه جمب آدم

 وادم حاطط ايده على كتفها وكل شويه يبوسها ع ايديها وجبينها ويدللها وده جنن عاصم جدا

 

 تصل على ابتسامعاصم خرج و ا



 ايوه يا عاصم انت فين بدور عليك ومش القياك -الو :

 اسمعي وانتي ساكته تتصرفي وتاخدي مريم على المطبخ-عاصم :

 

 على المطبخ ؟!!على المطبخ ليه يا عاصم ايه اللي في دماغك؟؟؟؟ -ابتسام :

خ انا مجهز عربيه عند انا قولت اسمعي وانتى ساكته انتي دلوقتي هتاخدي مريم على المطب-عاصم :

 باب الفيال الخلفي

 ال يا عاصم مش وقته يا بني -ابتسام :

 لو ما عملتيش كده انا هقتلك انتى فاهمه -عاصم :

 

 تقتلني . تقتل امك يا عاصم -ابتسام شهقت:

 واقتل الموجودين كمان انا يا قاتل يا مقتول خرجيها حاال فاهمه -عاصم :

قورصين منوم ومخدر وتحطيهم وتشربيها عصير او اتصرفي المهم انا انا هدخل دلوقتي هاجيبلك 

 عايزها متخدره علشان مش عايز دوشه

 وتخرجيها حاال

 

---------- 

 آدم واقف هو ومريم ومبسوطين

 وجت واحده خبطت في آدم بالغلط

 او بس انا اسفه جدا حضرتك -سوزى :

 ال وال يهمك محصلش حاجه -آدم :

 آدم مين الرائد -سوزي :

 احم مش واخد بالي مين-آدم بص لمريم وبصلها :

 انا سوزي سكرتيره جاسر بيه في الشركه مش فاكرني -سوزي :

 ا..ااه اهال وسهال عامله ايه وبص ع مريم -آدم :

 ومريم واقفه هتفرقع الن سوزي البسه لبس ضيق جدا وملفت

 تك انك جنتل مان اويعلى فكره عايزه اقول لحضر -وسوزى عجبها آدم جدا وقربت منه:

 آدم هنا بص ل مريم وكاتم الضحكه من تعابير حركات مريم

 وكمان عايزه اقولك ريحه البرفان اللي انت حاطه تجنن -سوزي :

 آدم شاف مريم خالص عينيها بتتحول

 .احم متشكر جدا لحضرتك -آدم :

 شوفك ليه وبتتكلم بدلعهو حضرتك بطلت تيجي ليه الشركه عند جاسر بيه حرمنا ان احنا ن-سوزي :

 مريم شدت آدم ووقفت قدامه

 حضرتك مش شايفاني واقفه معاه -مريم :

 سوري ما خدتش بالي -سوزي بصتلها:

 طيب يا حبيبتي واخدتي بالك اتفضلي بقى-مريم :

 انا بس كنت بساله على ريحه البرفان -سوزي :

ه روحي شوفيلك واحد البس ف بصي حبيبتي في هنا رجاله كتير جدا وحطين برفان برد -مريم:

 رقبته سلسله واسالي على البرفان اللي يعجبك



 آدم كتم الضحكه ومش قادر وفي سره ايوه كدا يامريومه اديها ع بوقها ههه

 !!سلسله؟ -سوزي :

ايوه يا حبيبتي سلسله وبعدين يال يا روحي اشتري نفسك واتكلي على هللا علشان مش  -مريم :

 لناس يال يا ماماعايزين نبوظ الفرح ل

يال وبعد كده لما تشوفي راجل واقف مع مراته يا ريت ما تحاوليش تدخلي بينهم علشان هتمشي 

 وانتي مش مستريحه صدقيني هتاخدي كالم مش هيعجبك يال يا حبيبتي

انت  -سوزي مشيت وهي متغاظه وآدم كاتم الضحكه ومريم بصتله ولفت وشها ليه وبتقلد سوزى:

 وال ريحه البرفان اللي انت حاططها تجنن قلة ادب جينتل مان اوى

هللا وانا مالي يا مريومه مش هي اللي بتسال على البرفان هو انا يعني اللي قولتلها تيجي  -آدم :

 وتخبط ف دومي حبيبك

انا مش عايزه اسمع وال كلمه وبعدين هي كانت قصده تخبط فيك بعد اذنك انا  -مريم بصتله بشرز:

 ا الواحد اتخنق وسابته ومشيت وآدم كان قلبه بيرقص من الفرحهرايحه اشم هو

 

--------- 

 ابتسام خافت من تهديد ابنها وراحت سلمت على مريم بعد ما عاصم جابلها المنوم والمخدر

 ومريم كانت واقفه بعيد عن آدم

 

 ازيك يا مريم يا حبيبتي -ابتسام :

 اهال ازي حضرتك يا طنط مبروك ل هنا -مريم :

 هللا يبارك فيكي ما قولتليش الدوخه اللي كانت عندك راحت وال لسه -بتسام :ا

 وهللا يا طنط مش اووي بتيجي وبتروح ميرسي على سؤالك -مريم :

ال ال انتي باين عليكي ضعفانه اه اسمعي مني تعالى يا حبيبتي هاجيبلك كوبايه عصير :- ابتسام 

 ليكىفريش كده تقويكي علشان تقدري تقفي على رج

 

 ال ميرسي ربنا يخليكي -مريم :

ودي تيجي برده انتي ضيفتنا وبعدين انتي منقبه يعني الكل بره بيشرب براحته انتي يا حبة :- ابتسام 

 تعالي  .عيني تالقيكي ما شربتش حاجه من ساعه ما جيتي تعالي

 ال متشكره جدا صدقيني مش عاوزه -مريم :

 

ي وانا واحده قد مامتك برده وكمان يوم ما جيتي ماكنتيش عايزه يعني هتكسفين-ابتسام بتمثل بزعل :

 تشيلي النقاب قدامي ودلوقتي مش عايزاني اعمل معاكي واجب مع ان ربنا يعلم انا حبيتك قد ايه

 

 خالص يا طنط مش قصدي وهللا اتفضلي انا هاجي معاكي-مريم :

ا منوم ومخدر اللي عاصم جابهالها مريم دخلت مع ابتسام وكانت مجهزه كوبايه العصير اللي فيه

 وجابتها ل مريم

اتفضلي يا نور عيني كوبايه عصير من ايد طنطك ابتسام حبيبتك هتخليكي زي الحصان  -ابتسام :

 خدي من ايدي

 



 وهللا يا طنط انا تعباكي معايه -مريم اخدت العصير:

 يتبع-----------------اوال تعب وال حاجه يا حبيبتي يال اشربي يا قلبي . بالهن -ابتسام :

 

 27لحلقه 
 روايه جريمه عشق

  Mariem Nasarبقلم

 
 مجنون انت مجنون هههههه -رنا :

 انا مش مصدق نفسي بجد انا بحلم صح اقرصيني كده -طارق :
 اهو-رنا :

اااه غبيه بالراحه بقول اقرصيني مش تعضيني المهم يا رنا انا فرحان اووي اوي انا  -طارق :

 مصدق وانتيخطبتك مش 
بجد الطريقه اللي انت طلبتني فيها دي انا مش هاقدر انساها طول عمري دي جميله اوي :- رنا 

وحبيتها جدا انا فرحانه يا طارق اوي بجد فرحانه وبعدين انا مش مصدقه انك لسه شايل خاتم 

 الخطوبه في جيبك هههههه انت مش طبيعي

 
ا بحبك قد ايه . بس تعرفي ابوكي ده زي العسل وكمان انتي بس اللي مش قادره تتخيلي ان -طارق :

 امك
 امك اسمها امك -رنا :

 سوري صح اسمها شيرين ودي زي العسل ال وكمان مزه -طارق :
 ما تحترم نفسك انت اللي بتتكلم عليها دي مامتي -رنا :

 قتيما هي الزم تبقى مزه علشان تخلف الحته الجامده دي اللي واقفه قدامي دلو -طارق :
 حته جامده -رنا :

يوووه سيبك من كالمي ما تاخديش عليه وانا مبسوط . وبعدين عايزك تتبسطي وخلينا  -طارق :

 نتبسط
 رنا كحت وشرقت

 مالك يا قلبي بتكحي ليه -طارق :
 انا عطشانه جدا و كمان جعانه تعالى نشوف اي حاجه ناكلها ونشربها -رنا :

 طارق يال بينا
------------------ 

 
 وهللا انا تعباكي معي يا طنط -مريم :
 تعبك راحه يا حبيبتي يال اشربي بالهنا -ابتسام :
 حاضر لسه هتشرب وجت رنا-مريم :
 مريم بتعملي ايه -رنا:

 مفيش طنط ابتسام عامله عصير فريش و عزمتني عليه -مريم :
 ه تانيهبنت حالل وهللا انا عطشانه جدا هاتي دي وهي تجيبلك كوباي -رنا بتكح:

 ابتسام لسه هتتكلم كانت رنا بالهنا والشفا شربتها
شكرا يا طنط بقولك مفيش اي حاجه اكلها انا وطارق النه واقف بره و مااكلناش حاجه من  -رنا :

 بدري

 
 مريم آدم قالب الدنيا عليكي بره -محمد :



 يا خبر انا ماقلتلوش اني هنا خرجت بسرعه -مريم :
 شكرا يا طنط -كل وقال البتسام:ورنا اخدت طبق مليان ا

تعالي يا حبيبي نروح نقعد على الترابيزه اللي قاعدين عليها ماما وبابا وراحوا  -وخرجت ل طارق:

 علشان يتعشوا
 مريم راحت ل آدم

 انتي كنتي فين -آدم :
 انا كنت جوه -مريم :

 آدم : ايوه يعني جوه بتعملي ايه؟؟
ي جوه على عصير علشان انا البسه النقاب وكده فقالت تعالي اصل طنط ابتسام كانت عزمان -مريم :

 ادخلي اشربيها جوه
 أول وآخر مره تتحركي من غير ما اكون عارف فاهمه -آدم :

 
 بزعل فاهمه وسكتت وآدم واقف جمبها ساكت ومتضايق -مريم :

 كنت هاموت لما دورت عليكي ومالقتكيش -بعدها بدقيقه آدم :
  ........ :مريم
 يا بت باقولك كنت هاموت انا قلبي كان هيقف من خوفي عليكي -:آدم 

بقمصه بعد الشر ماتقولش كده وبعدين انا متاخرتش كتير دول حوالي عشر دقايق وده كل  -مريم :

 الموضوع
 دقايق دول كأنهم عشر سنين 10اهو ال -آدم حاوطها بايده على كتفها :

 يا سالم -مريم :
  انا بجد خوفت عليكي جدا ما تبعديش عني تاني وال خطوه فاهمهمش مصدقاني طيب وهللا -آدم :

 مريم ابتسمت من خوفو عليها
 فاهمه ربنا ما يحرمنيش منك:- 

---------------- 

 
 انتي ما بتعرفيش تعملي حاجه خالص هاا -عاصم :
ي وشربته اهدا يا عاصم يابني وهللا كانت لسه هتشرب العصير بس جت مقصوفه الرقبه د -ابتسام :

 بت طفسه
باقولك ايه اتصرفي .. اتصرفي اعملي اي حاجه مريم مبتخرجش من بيتها كتير انا :- عاصم 

وزق امه وهو   .مراقبها بقالي فتره ودي فرصتي فرصه وجت لحد عندي انتي فاهمه اتصرفي

 خارج وكانت هتقع
 انت هتوقع امك يا عاصم -ابتسام :
و اتصرفي علشان متندميش و سابها وخرج وصدره بيعلى باقولك ايه اوعى من وشي  -عاصم :

 ويهبط من الغيظ
---------------- 

 
 كلي يا رنا انتي ما اكلتيش حاجه -طارق :

 ال..اا ال.. ال انا. انا ومسكت راسها -رنا:
 مالك يا حبيبتي -شيرين :

 م..ش عاا..ارفه راسي عايزه انام -رنا :
 ا ربع ساعه والحفله تخلصتنامي ودلوقتي استني كله -شيرين :
 رنا . رنا دي نامت -طارق :

 غريبه دي على طول بتسهر -مصطفى :
 ممكن من مجهود النهارده تعبت وال حاجه -طارق :



 ممكن طيب وبعدين -شيرين :
 يال يا شيرين هنروح احنا واشرف يبقى يحصلنا بعدين-مصطفى قام :

 ممكن اوصلكم -طارق :
 يا ريت تنادي اشرف يطلعهالي على العربيهال يابني متشكر  -مصطفى :
بعد اذنك يا عمي اشرف عريس انهردا وقاعد جمب عروسته ومش هتبقى حلوه انى انا  -طارق :

 انادى عليه يشيل اخته كدا الناس كلها هتنتبه

 
 انا هطلعها بسرعه وهسيبها في العربيه وارجع على طول ما تقلقش يا عمي

مره رنا تبقى في حضن طارق كده ولكن طارق استغرب ازاي تنام  وطارق شال رنا ودي كانت اول

 فجاه كده وشك في الموضوع ولكن قال ممكن فعال يكون من المجهود
  Mariem Nasarبقلم-------------------

 
 الحفله بدات تخلص والكل بدأ يروح ع بيته

 
ك ومصطفى جوزها روحوا يال بقى يا قلبي علشان نروح خالص الناس بدأت تمشي حتى اخت -آدم :

 يال احنا بقى
 حبيبي علشان خاطري نفسي اقعد معاك هنا شويه -مريم :
خاطرك غالي عندي بس شكلنا بقى وحش اوي وكده ما ينفعش وبعدين انتي وحشاني هو انا  -آدم :

 ما وحشتكيش وال ايه
 احم وحشتني طبعا -مريم :

 مريم مش عارفه تعمل ايه علشان آدم يستني
 احم بقولك ايه تعالى نقعد جوه شويه-مريم :
ليه ما نروح بيتنا يا بنتي ونقعد براحتنا وبعدين تروحي علشان النقاب اللي على وشك من :- آدم 

 بدري ده تعالي . تعالي وكمان انا هخليكي تاخدي شاور ملوكي
 احم خالص كل فرصها راحت طيب نستنى شويه يا آدم -مريم :
 مساء الخير -جاسر :

 مساء النور-ومريم :آدم 
 آدم باشا تسمحلي تتفضل جوه شويه ونتكلم -جاسر :
 خير في حاجه جدت بخصوص القضيه -آدم :

هتعرف بس يا ريت ما تكسفنيش كل الناس روحت وما فيش غير حضرتك وطارق باشا  -جاسر :

 ممكن تتفضلوا
 مستغرب ولكن احرج تمام اتفضل-آدم :

 
 ما تخرجش من االوضه اللي جوه المكتب تسمع وبس جاسر شدد على ملك ان مهما يحصل

 
آدم قعد ومريم جمبه وطارق قاعد جمب الباب وجاسر على الكرسي اللي قدام آدم وملك ورا الباب 

 اللي في ضهر جاسر
------------------------ 

 
ر ليه طبعا عاصم خرج من الفيال متدايق جدا والعفاريت بتتنطط قدامه ومخنوق ما بين نظرات جاس

وكمان فشلوا في انه ياخد حبيبته وان كمان جاسر مامضاش العقد خرج وراح مع سوزي لشقتها 

 وشرب وسكر علشان ينسى وعايش في الحرام

 



 ربنا يولع فيه
------------- 

 
 أشرف قاعد في الجنينه مع هنا بيعد النجوم و بيتعشوا مع بعض

تكسر توترها وفتحت كالم مع اشرف وكانوا واشرف اتجرأ ومسك ايد هناه . وهنا كمان حاولت 

 قاعدين مبسوطين جدا

 
 وهنا جابت الكام وصورت اشرف وتصوروا هما االتنين مع بعض

------------------ 
 شيرين روحت ومصطفى شال بنته وطلعها اوضتها

 ومستغرب انها نامت مكانها وكمان نايمه في عمق شديد
 ودخلوا اوضتهملكن هو كمان تعبان واخد حبيبته 

 
 ومحمد سرحان في كالم آدم ومريم واستريح نوعا ما

---------- 

 
ايه يا جاسر ماتقول في ايه انت قاعد قدامي كده بقالك كتير وساكت وقهوه وشربنا قولي بقى يا :- آدم 

 اما استاذن انا مراتي تعبانه وعايزه تستريح

 
 حاضر هتكلم احم استاذ آدم -جاسر :
 ي اسمى آدم ما حدش يقولي يا استاذ دي يا جماعه قول بقى فيه ايهيا سيد -آدم :

حاضر آدم انا كنت عايزك في موضوع مهم جدا بالنسبالك وكمان ليا رجاء عندك تسمع  -جاسر :

 مني لالخر وبعدها ليك حريه التصرف
 موضوع مهم بالنسبه ليا انا خير يا جاسر -آدم بعدم فهم:

 جاسر بص لطارق ومريم ومتوتر
 ادم انا كنت عايز اكلمك بخصوص موضوع اخت حضرتك االنسه ملك

آدم علشان  -آدم قبض على ايده وقام من مكانه ومريم قامت وجاسر وطارق مريم مسكت ايد آدم:

 خاطري اقعد واسمع منه لو ليا خاطر عندك
سمها يعني انتي كنتي عارفه وساكته وكمان عارفه اني عندي اخت ا -آدم بص ل مريم بغموض :

 ملك وساكته
آدم مريم لسه عارفه منى حاال ومكانتش تعرف حاجه قبل كده انا بس قولتلها انك ليك اخت :- طارق 

 وفي مشاكل بينكم وعاوزين نحلها ونرجع االمور زي االول

 
مشاكل ونرجع انتو بتقولوا ايه انتو ليه مصممين تخرجوا آدم الوحش اللي  -آدم بغيظ من طارق:

 ق لييييهجوايا ها وزع
 يال يا مريم يال علشان نروح -مريم انتفضت جمب آدم من صوته وهو حس بخوفها:

آدم حبيبي اسمعني علشان خاطر مريم حبيبتك لو ليا خاطر عندك اسمع جاسر هيقول ايه :- مريم 

 علشان خاطري لو سمحت -وبعدها انا معاك يا حبيبي في اي قرار وبصتله بترجي:
 ولو ان الموضوع ده عندي منتهى . ولكن علشان خاطرك انتي وبسحاضر يا مريم  -آدم :

 وبص ل جاسر اتفضل عايز تقول ايه
 وجاسر قبل ما اتكلم مش هتسالني االول عرفت ازاي ان ليك اخت اسمها ملك

 ما يخصنيش قول اللي عندك وخلصنى-آدم :
لها بيوم طلبتني وكمان كنت آدم انا كنت موجود لما كانت ملك عندك في المكتب الن انت قب:- جاسر 

واقف وانت بتطرد ها من مكتبك وكانت هتقع على االرض وانا لحقتها وسابتني وطلعت تجري 



 ساعتها مالقتش حد خرج وراها وال حد سال هي هتمشي ازاي في الشارع وهي في الحاله دي
ا غصب عنها وكمان انا طبعا من غير ما اشعر جريت وراها وكانت فعال في حاله شبه انهيار ووقفته

 كانت متعوره في جبينها من حضرتك وكانت في حاله يأس وضياع

 

 10وانا بعد الحاح عليها كتير طلبت منها انها تحكيلي وحكتلي كل حاجه من وهي عيله صغيره 

 سنه 20سنين لحد 

ر سنه وانت طفل صغي 20سنين وملك  10بص يا آدم انا عايزك تقلب الموازين وتفكر لو انت كنت 

فرحت بانك هتركب طياره الن اكبر احالمنا في السن ده تطلع وتشوف ايه اللي موجود فوق في 

 السما

 

 وحاجه تانيه انا شايف ان ملك ضحيه

 آدم : كان هيتكلم لكن مريم ضغطت على ايده

 ضحيه مراه اب وضحيه اب دي مهما كان عيله يا جماعه عيله سافرت مع ابوها

سنين وقولتله لو جيت معايا انا هيجيبلك  10خرجت دلوقت وقابلت عيل  وهارجع اقول تاني انت لو

 طياره لعبه . الطفل ده طبعا هينسى كل حاجه حتى امه وابوه وهيروح معاك

آدم اختك ملك في الوقت ده كانت صغيره ومش واعيه للي هي بتعمله اختك كانت زي االطفال اللي 

 يه انها تركب طيارهفي الشارع دول وجالها عرض مغري ووافقت عل

ومش طياره لعبه ال طياره حقيقيه آدم اختك ملك ندمت انها سافرت وكمان عايزك تعرف ان مراه 

 ابوك كانت بتعذبها

 .مريم بصت علي مالمح آدم علشان تشوف تعابيره ولكن كانت جامده وده خوف مريم كتير

ها حاولت تاخد ملك في طريقها وكانت كمان بتنيمها من غير اكل وال شرب تعرف ان -جاسر كمل :

كتير لكن ملك رفضت . تعرف انها كانت بتحاول تخلي ابوك يكره ملك وكانت بتسرق ملك وتقول 

 عليها حراميه علشان ابوك يبهدلها

 ملك اختك ما كنتش مسيده وال كانت عايشه اميره في بيت باباها

 قدره حجم العواقبملك اتعذبت ودفعت تمن غلطه هي ما تعرفش معناها وال كانت م

ملك رجعتلك بعد محاوالت كتيره ملك كانت عايزه ترجعلك من خمس سنين فاتوا بس فريال كانت 

 مستنيه ملك تكبر علشان....... علشان تشغل ملك لحسابها

 هنا آدم قبض على ايديه ومريم تفائلت

ملك فرصه ثانيه مش وابوك دفع التمن واتعاقب ودلوقتي بقى واحد تاني فانا بطلب منك انك تدي ل

 هاقول وباباك كمان ال انت مع االيام ممكن تلين لوحدك

لكن دلوقت اختك محتاجالك وانا باعتذر اني تدخلت لكن حاله اختك صعبه جدا وعايزه ترجع اخوها 

 لحضنها

 خلصت -آدم : وقف:

 ايوه يا آدم انا خلصت -جاسر :

 يال يا مريم علشان نروح -آدم :

 خاطري آدم علشان -مريم :

 قولت يال-آدم :

 استني يا آدم و اسمع كويس اختك كانت ضحيه -طارق :

ضحيه . ضحيه وانا كنت ايه وزعق انا كنت اييييييه اختي اللي المفروض تقويني واتقوى بيها  -آدم :



 سابتني وراحت مع اكتر اتنين بكرهم

 نتو عايزين ايه اسامحهاو لو شفتهم هاخد فيهم إعدام سابتني وسافرت بعد وفاه امي بأسبوع ا

 ال يمكن ابدا انا ال يمكن اسامحها انا بكرها وبكرهه ابوها

 ورجعوا تاني ليه ررررجعوووو ليييه بعد ما بدأت اعيش

 اسمع يا جاسر ابعد نفسك عن الموضوع ده

 انا اسمي آدم العدوي وماليش اخوات فاهم

زم تسامح يا آدم وتغفر مين احنا علشان آدم ما ينفعش كده الزم تدي الختك فرصه تانيه ال -مريم :

 مانسامحش

انتي تسكتي خالص ما تتكلميش و ما تدخليش علشان ماعملش معاكي حاجه و اندم عليها  -آدم :

 واتفضلي قدامي على البيت

 آدم لو سمحت اهدا االمور ما تتاخدش كده دي مهما كانت اختك والزم تسامحها -مريم :

 اسامح مين شد مريم من دراعها -آدم :

اسامح واحده كانت عايشه مع فريال وهللا اعلم كانت عايشه هناك ازاي دى ممكن تكون فرطت في 

 شرفها بسهوله

 واسمع يا جاسر ما تقفش قصادي وما تلعبش معايا انت فاهم

علشان خاطري اختك موجوده هنا وعايزه تشوفك ارجوك -وجاي يخرج مريم مسكت ايده جامد آدم :

 و اسمع منهااديها فرصه 

 هللا ما انتي عارفه كل حاجه اهو وطبخاها معاهم وزعق وعال صوته على مريم -آدم :

مظبطه كل حاجه معاهم صح انا كنت فاكرك طيبه وانك غيرهم لكن انتي طلعتي زيهم ومفرقتيش :-

 حاجه عنهم

 انت بتقول ايه يا آدم طيب اهده انت دلوقتي مش في وعيك -مريم بدموع:

ه شارب وال سكران ال يا مدام انا في وعيي وواعي وقاصد كل كلمه باقولها و باقولك اهو لي:- آدم 

 انتي يا مريم زيهم ويمكن تكوني اكتر كمان ومش عايز اشوف وشك في البيت تاني فاهمه

 آدم .آدم-وجه يخرج مريم مسكت ايده تانى :

ليش الشيطان يعميك عن لو سمحت اهدي واسمعني ما تخ -ملك خرجت بسرعه وقفت قدام آدم:

 الحقيقه

 علشان خاطري اسمعها دي مهما كانت اختك الوحيده-ومريم مسكت ايد آدم بتترعش :

مش عايز  -آدم مسك مريم من كتفها وراح زقها بعيد وكانت هتقع لوال جت بين ايدين ملك وقال:

 اشوف وش حد فيكم تاني فاهمين

فيه انا الزم اخرجك من حياتي انتي كمان والزم  وانتي يا مريم ارجع البيت ما تكونيش موجوده

 اخرجكم كلكو من حياتى

 وخرج وركب عربيته وطار بيها

 ومريم وملك في حضن بعض بيعيطوا دخل أشرف وهنا عليهم بسرعه

 فيه ايه وآدم خارج لوحده و متعصب كده ليه -أشرف :

يكي قولي قولي علشان لو مد ايده وشاف مريم جرى عليها في ايه يامريم بتعيطي ليه آدم مد ايده عل

 عليكي اقسم باهلل ما هاعديهاله

 اهدا يا أشرف آدم ماعملهاش حاجه -جاسر :

 معملهاش امال ايه كل العياط ده -أشرف :

أشرف دى االنسه ملك خالد العدوي اخت آدم . وآدم مش عايز يعترف بيها و مريم كانت :- طارق 



 ايده على مريمبتصلح بينهم وزعق ومشي لكن مامدش 

 قومي .قومي معايا يال انت الزم تروحي معايا -أشرف :

مريم قامت وخرجت مع اشرف وجاسر اخد ملك يوصلها البيت وكل واحد من مريم وملك دموعها 

 على خدها

 

 هنطلع على الفيال-أشرف :

 ال ال روحني على شقتي-مريم :

 ر ده ساق العربيه في غمضه عينيا مريم مش هينفع ادم كان خارج ووشه كله شرا -اشرف :

 معلش يا اشرف جرح آدم كبير قوي بعدين هاقولك كل حاجه بس ارجوك روحني على بيتي -مريم :

 حاضر يا مريم-أشرف :

أشرف وصل مريم لحد بيتها وطلعها شقتها وشافوا يمكن آدم يكون موجود لكن العربيه مش موجوده 

 تحت العماره وكمان مش موجود في شقته

 خليني معاكي انهارده -ف :أشر

ال يا حبيبي انت عريس روح انت واتصل بخطيبتك طمنها النها كان باين عليها القلق يال  -مريم :

 روح

 متاكده مريم ايوه متاكده -أشرف:

 طيب انا هاسيب فوني جمب مني اي حاجه تحصل اتصلي عليا فاهمه -أشرف :

 فاهمه يا حبيبي -مريم :

 

ما تقلقيش احنا ان شاء هللا -طول الطريق تبكي وجاسر ربت على ايديها :جاسر وصل ملك وكانت 

هنحاول معاه مره واتنين ووصلها لحد البيت ونزلت واخدها في حضنه ومسد على شعرها وخالها 

 تهدى وطلعت على البيت . وجاسر رجع على بيته

 

----------- 

 اهدا يا عاصم اهدى يا بيبي مش كده اكيد في حل -سوزي :

حل !!!!!؟؟؟؟ايه حل اييييه انا حطيتله االوراق في الملف . عايز اعرف ايه اللي حصل :- عاصم 

ومين الن جاسر ال جاسر لو كان عرف كان كلمني وكان طردني من بيته انما ده بيعاملني عادي انا 

 مش قادر افهم جاسر وال مين اللي غير األوراق

وه ويمكن كمان عملت انها دايخه علشان تخرج بره مش يمكن ملك اللي كانت موجوده ج -سوزي :

 االوضه

ودي مصلحتها ايه انها تعمل كده وايه كمان اللي هيعرفها ان انا حاطط اوراق التنازل في  -عاصم :

 الملف

 يا بيبي ملك دي تبقى حبيبه سى جاسر فهمت -سوزي :

 انتي قصدك انها علشان حبيبته هاتفتش في االوراق-عاصم بص بعيد :

 احتمال ليه ال -سوزي :

 ده لو كده بقى يبقى تاهت ولقيناها -عاصم :

 ايه هتعمل ايه -سوزي :

صبيلى كاس انا ممكن اخلي جاسر بسهوله يمضيلي على التنازل بما ان عنده ملك حبيبته :- عاصم 



وهنا اخته ممكن اخدهم رهينه وساعتها جاسر غصب عنه هيتنازل بما اننا كده هنلعب على 

 المكشوف

ههههه ايوه كدا احبك انا . بس زعالنه منك مين مريم دي اللي كل شويه وانت في حضن -سوزي :

 تنادي باسمها

 مريم دي مجننه عقلي دي حاجه كده نضيفه ومش هرتاح اال لما اجيبها فاهمه -عاصم :

 ههههه اهم حاجه من غير جواز علشان انا بغير -سوزي :

بت انا هتجوزها ولو رفضت من غير جواز ما فيش مشكله اصل هي اتكلمي على قدك يا :-عاصم 

بصراحه وحشاني اوي وحلوه اووي اوي وكان زمانها بين ايديا دلوقت بس الجايات اكتر يال . يال 

 قومي تعالى معايا

 ههههههههههههه-سوزي :

 

----------------------- 

 

فونه وكلمت طارق اللي اخدت رقمه من  الفجر ومريم منتظره آدم اللي ما بيردش علي ٤الساعه 

 جاسر اخو هنا

 وطمنها ان آدم لما بيكون متدايق جدا بيهرب شويه وبعدها هيرجع

مريم بتقرا قرآن وصوتها كله عياط وكلمت ربنا كتير وكانت زعالنه من اتهام آدم ليها وبعدها وقفت 

 تصلي وكانت مرهقه جدا وتعبانه

 لى الكنبه وخايفه تنام من غير حضن آدمالفجر اذن وصلت الفجر وقاعده ع

بعدها بشويه الباب اتفتح وآدم كان باين عليه التعب دخل االوضه وشاف مريم قاعده باالسدال 

 وعينيها وارمه من كتر العياط وشايف سجاده الصاله مفروشه

ن ودخل قعد على طرف السرير ومريم مابصتلهوش لكن قلبها ارتاح اول ماشافته بعدها قامت م

مكانها وقلعت االسدال وكانت تعبانه جدا وحاسه انها هيغمى عليها راحت على السرير وشالت الغطا 

 ونامت واستغطت وعطته ضهرها وكانت بتبكي بصمت

 

امي اسمها نور وكانت حنينه جدا وكانت لما بتحب بتحب بجد مستعده تضحى علشان اي حد  -آدم :

 منكوفيها  -حتى لو ما تعرفوش وبص ل مريم:

 

 مريم اتعدلت وبدات تسمعه

امي كانت كل حياتي كان آدم ده عندها بالدنيا كنت ابنها الوحيد كنت بنام على حجرها -ادم بيكمل :

 سنه 18لحد 

 سنه كانت بتنيمني على رجليها وتلعب في شعري18 

 غباهاآدم عيونه اتملت بالدموع كانت حنينه قوي كانت متحمله على نفسها وجوزها استغلها واست

جابلها واحده من دور والدها عاشت سنتين قهر وتعب وذل عاشت مريضه دبلت الورده الجميله اللي 

 كنت اصحى كل يوم على احلى صباح منها

اتغيرت وبقت هزيله كانت بتضحي بغباء وكانت تبص في عيون جوزها تقوله انا نور انا اللي كنت 

 هنتحر علشان انت مش هتبقي معايا

 ي مضيتلك على حقي واتنازلت عنه وسرقتني وسامحتك علشان خاطر حبي واوالديانا نور الل



  .....راجل ظلم وافترى و سرق . سرق عمري وسرق امي وسرق

 مريم حطت ايدها على كتف آدم واخدت راسه على رجليها و بتمسد على شعره

ن الدهب عايزاني اسامحهم ازاي فريال سرقت فلوس امي و سرقت دهب امي مخلتش حاجه م

 بتاعها

 وسرقت جمال وصحه امي

سرقت ابويا اللي كان عايش معانا وواهمنا اننا عندنا اب مثالي سرقت ملك اللي كنت بعشقها وكانت 

 المدهلل

سرقت كل حاجه وكان هيسرقك مني برجوعه تاني ازاي عايزاني اسامحهم ازاي انا جرحي كبير 

 اوي ومش قادر اسامحهم

بهم جدي مات بسببهم حاجات كتيره جدا اتغيرت بسببهم انا كنت عايش في بسببهم ناناه ضاعت بسب

وسط بيت وعيله وكنت سعيد فجاه لقيت نفسي وحيد امي راحت وابويا راح واختي راحت وجدي 

مات بعد وفاه امي بسنه . وتعرفي كان عندي جدتي وابتسم وقال كنت لما اقولها يا تيتا تغضب مني 

 .. ناناه وبس وكان عندها آدم ده حاجه تانيهوتقولي انا اسمي ناناه 

انا دورت عليها كتير وما لقيتلهاش اثر لو تعرفي هي وحشاني قد ايه هي الوحيده اللي ممكن 

 تعوضني حنان امي

مع ان مفيش اي حد في الدنيا يعوض حنان االم رفع عينيه ل مريم . فكرت في كالم جاسر انها تكون 

ضحيه امي ماتت قدامها يا مريم انا دفنت امي بايدي . ازاي هي طفله ضحيه مش قادر استوعب انها 

 ومش مستوعبه كل ده ازاي قوليلي اعمل ايه انا ضايع مش عارف اعمل ايه

......... 

مين احنا يا آدم علشان منسامحش -مريم رجعت راسه تاني على رجليها و بتمسد على شعره وقالت :

 من اسباب دخول الجنه وفي قصص كتير حصلت علشان نسامحربنا يا آدم قال ان العفو والصفح 

 

سيدنا يوسف( عليه السالم . لما اخواته رموه في البير واتسجن وبعد عن اهله فتره كبيره جدا )يعني 

 ولما رجع ألهله تانى واخواته كانو خافين انه مش يسامحهم قال ايه في االول قال

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (بيني وبين اخوتينزغ الشيطان  )

 

 يعنى حمل الشيطان المسؤلية الكاملة وغفر الخواته

 

 وبعدها لما اخواته طلبوا منه انه يسامح وينسى كل اللي عملوه فيه قال

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (قال ال تثريب عليكم اليوم يغفر هللا لكم وهو ارحم الراحمين )

توني في البير وضحكتو على ابويا واتعمي بسببكم يعنى سامحهم في غمضة عين مقالش ال انتو رم

 من حزنه عليا وانا اتسجنت واتبهدلت

 الال ابدا هو سامح محملش قلبه فوق طاقته

 



وكمان يا آدم في ف القران ايات كتيره جدا عن التسامح والصفح تسامح علشان خاطر تدخل الجنه 

يعني ربنا قال في سوره  .من طاقته وتسامح علشان تنسى . وتسامح علشان ما تحملش قلبك اكتر

 الزخرف . بنيه العفو والصفح

 (بسم هللا الرحمن الرحيم )

 (فاصفح عنهم وقل سالم فسوف يعلمون)

 

 تقدر تقولي يا آدم احنا هناخد من الدنيا دي ايه

ا لما تفضل تحقد وكاتم في قلبك و شايل هموم كتير انا ال يمكن انسى ده وانا ال يمكن اسامح ده ان

الزم اعاقب دي ليه يا آدم ليه كل الشر وكل الحقد ده ماينفعش انت كده بتشيل نفسك هموم هتتعبك 

انت صدقني . ليه تعيش في الماضي انا عايزاك تسامح علشان خاطرك انت مش علشان خاطر ملك 

 او باباك

ه حاجه مع ان ملك تستاهل ان انت تسمعها علشان خاطرها يا آدم اختك ضحيه صغيره مش فاهم

 طيب هاقولك

 حديث سيدنا. محمد قال صلى هللا عليه وسلم

ال تباغضوا . وال تحاسدوا . وال تدابروا . وال تقاطعوا . وكونوا عباد هللا اخوانا وال يحل لمسلم ان  )

 (يهجر اخاه فوق ثالث

 

تبدا تتكلم ايام بس يعني تخاصم يوم والتاني واليوم التالت  ٣يعني يا آدم حرام تخاصم اخوك غير 

 سنين يا آدم حرام . حرام عليك نفسك ١٠معاه مش 

 

 وبعدين في شعر عن الشافعي كده

 بيقولك وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي احسن

 

يعني يا سيدي سامح ملك وكلمها واعمل اللي عليك ولكن بالحسنه انت ممكن تتعلق بملك تاني 

رافض تسمعها وبعدين عايزه اقولك حاجه ليه احنا ما نكونش من الناس وتحتويها جدا كمان ليه انت 

 دي ليه ماتسمحش وليه ما نسمعش بعضنا اكيد ملك ما كنتش تقصد

 سنين كنت عامله ازاي ١٠ملك كانت طفله طيب انا ما افتكرش نفسي وانا عندي 

ين كنت عامل ازاي سن 10ومسكت راس آدم بايديها وبصت على عيونه ومبتسمه تفتكر وانت عندك 

 كنت فاكر حياتك كانت ماشيه ازاي كنت فاكر كل المواقف

 مش اوي-آدم مغمض عينيه وهز راسه :

اهو يعني كنا عيال صغيره وهي كمان كانت عيله واحنا فرحانين بالدنيا الغداره دي  -مريم :

 وعايزين نلعب ونتفسح ونلبس ونخرج

باباك آدم لسه هيتكلم وقبل ما تقول حاجه سامح اختك يا آدم انت الزم تسامح اختك وكمان تسامح 

االول وبعدها سيب االمور تمشي طبيعي جدا انت الزم تسامح يا آدم علشان خاطر ربنا وعلشان 

 خاطر ترضيه

وعلشان خاطر مامتك يا آدم عايزه اقولك على حاجه ممكن تكون مامتك دلوقتي زعالنه منك النها 

ادم دي وصيه نور ل آدم على ملك الزم يا حبيبي تسامح والزم وصتك على ملك دي الوصيه يا 

 يكون قلبك كبير



انت كمان عملت غلطه في حقي علشان بتحبني.. الناس بتعمل حاجات غصب عنها علشان بتحب 

وانا علشان بحبك سامحتك وكمان محمد امبارح سامحك انت ليه مش راضي تسامح اتمنى ان انت 

 حده ونكون عيلتين مع بعضتسامح ونرجع كلنا عيله وا

 

 تعرفي كالمك بيريحني اوي -مريم سكتت وادم نايم على رجليها وساكت وبعدها قال:

ده مش كالمي ده كالم ربنا القران حلوه اوي وفي كل االجابات على اسئلتك ربنا بقى :- مريم 

خد بايد زوجتك يهديني ويهديك كده وكل يوم نقرا ورد مع بعض وتكون انت الزوج الصالح اللي تا

 للجنه امين يا رب

انا اسف اني عليت صوتي عليكى وقولتك كالم يجرح و اسف اني قولتلك سيبي البيت -آدم اتعدل :

 اوعى يا مريم تبعدي عني

 صدقيني آدم من غير مريم صفر على الشمال انا بجد اسف

على التسامح  مريم طبعا جواها زعالن اوي ومجروحه جدا من كالم آدم لكن هي لسه مكلماه

 فاستحاله تخاصمه ولكن قررت جواها تخبي جرحها وتتعامل عادي

 وكمان آدم ما ننساش انه جرحها قدام طارق وجاسر واخته ملك

الصبح وانت  ٧احم عادي ما فيش حاجه انا مش زعالنه قوم انت غير هدومك علشان الساعه :-

 محتاجه انامتعبان والزم تنام وانا كمان حاسه ان انا تعبانه جدا و

 حاضر وقام يغير هدومه وجه جمب مريم ولكن شافها نامت -آدم :

 يا ريت تكوني سامحتيني بجد -راح نام جمبها واخدها في حضنه وباس على راسها:

 مريم فتحت عينيها ودمعه نزلت وغمضت النها مكانتش نامت وناموا في حضن بعض
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 ى ابطالنا الحلوينعدى كام يوم عل

ومريم بتعامل آدم برسميه النها حاسه انه جرحها ولكن بتعمل كل واجباتها على اكمل وجه وقررت 

 انها الزم ترجع ملك وآدم مع بعض من تاني

وآدم بيحاول يقرب مريم منه تاني وبيفكر كتير في كالم مريم عن التسامح و انه بيفكر فعال اني انه 

 يدي فرصه ل ملك

---------- 

رنا طبعا فاقت بعد العصير بيوم وتاني يوم فضلت مدروخه وباباها كان عايز يوديها للدكتور ولكن 

 رنا رفضت وقالت ممكن يكون ارهاق واني اتحركت كتير وكده

رنا خلصت االمتحانات هي وهنا وكانوا مبسوطين ان االجازه هتبدا ولكن طارق كان متدايق النه 

 لكن بيكلمها يوميا في الفونمش هيشوف رنا زي االول 

 

------------ 

 

 أشرف وهنا عايشين قصه حب جميله واشرف خالص روحه بقت في هناه

 ولكن هنا خايفه من السر اللي هي مخبياه على اشرف هي عايزه تحكيله ولكن رنا منعاها تقوله حاجه

 ولكنها قررت تحكيله علشان هي عشقت أشرف وما ينفعش تخبي عليه حاجه



---------------- 

 

ملك عايشه قصه حب مع جاسر ولكن جزء من قلبها حزين علشان اخوها رفض يسمعها وبتحاول 

تتاقلم على انها تبعد عن آدم وتستسلم لالمر الواقع ولكن جاسر اقنعها هيحاولوا مره كمان وملك 

 وافقته وقالت لو ما وافقش انا هارجع مكان كنت

ر يسعد مالكه وهو كمان بدا يركز في شغله و يقرا كل كلمه في اي وجاسر بيحاول على قد ما يقد

 ورقه تكون موجوده على مكتب

-------------- 

 

مصطفى وشرين فرحانين جدا النهم اتفقوا ان أشرف وهنا .. وطارق ورنا هيتجوزوا بعد 

 االمتحانات بفتره صغيره

------------- 

 هتحصل الي حد من غير اراده ربنا عاصم بيخطط وكل خططته بتفشل الن مفيش حاجه

 ولكن هو مراقب مريم كويس

 وبيفكر انه يخطط لخطف هنا وملك االول علشان جاسر يتنازل اجباري

 

اما ابتسام عايشه في خوف من ابنها اللي تحول عليها فجاه وبتحاول تتجنبه على قد ما تقدر ووعدته 

 انها هتساعده انه يخطف هنا وهتظبط كل حاجه

---------------- 

اما زياد خالص ظبط الفون و عرف يشتغل عليه كويس علشان عايز يلعب ب اعصاب عاصم 

وبيفكر يبعتله الفيديو على الواتساب ويغير الرقم الن زياد سال كويس وعمل كل احتياطاته ان عاصم 

 مايعرفش يوصل لصاحب الرقم

 يه علشان ما يحددش المكان فينثان 59وكمان طاهر قرر يساعده وعرفه ان المكالمه ما تجيش 

------------ 

 

 في صباح يوم جديد

 صباح الخير -آدم :

 صباح النور -مريم :

 صاحيه بدري ليه -آدم :

 ورايا شغل في البيت وياريت تكون موجود على الغدا في الميعاد -مريم :

 مش فاهم ليه في حاجه -آدم :

 جاي عندنا ضيف مهم النهارده -مريم :

 كن اعرف مينمم -آدم :

لما تيجي هتعرف كل حاجه بعد اذنك انا هاقوم اتوضي واصلي وسابته ودخلت تتوضا  -مريم :

 علشان تصلي

 وهو اتخنق جدا من الفتور اللي عند مريم تجاهه وبيحاول على قد ما يقدر يصالحها

ر ولكن هي بتقوله انها مش زعالنه نزل على شغله مخنوق ومكنش مركز في كل حاجه و بيفك

 يتصل على مريم النها وحشه جدا ولكن كالعاده هتتكلم معه بنفس الفتور



 وبيفكر ياترى مين الل جاى انهردا ع الغدا

 

------------ 

 

 الو ايوه يا طارق -رنا :

عيون طارق قلب طارق وحشتيني وحشتيني وحشتيني . يوم بحاله يا مفتريه ما اسمعش  -طارق :

 صوتك فيه

 وهللا سوري يا حبيبي وبعدين انت كمان وحشتني اوويغصب عني  -رنا :

 

باقولك ايه انا عايز اشوفك و عايز اعزمك نتغدى بره النهارده ايه رايك استاذن من عمي  -طارق :

 واعدي عليكي اخدك

 ال مش هينفع -رنا :

 ليييييه مش هينفع ليه -طارق :

 داالن ماما عزماك النهارده عندنا النهارده على الغ -رنا :

 انتي بتتكلمي جد يعني هاشوفك النهارده -طارق :

 ايوه وانا كمان هاشوفك تصدق بقالنا حوالي اسبوع ما شوفناش بعض -رنا :

 

ساعات يا رنا وخالص هانت كلها شهر ونبقى ف بيتنا انا  ٤ايام و  ٦ايام ماشوفتكيش  ٦ -طارق :

 فرحان

 

 لهان احم خالص هتيجي هاستناكغمضت عينيها بحب مبسوطه بطارق العاشق الو -رنا :

 

 اممم اكيد طبعا لكن امتى -طارق :

 كويس ٥ -رنا :

 بالدقيقه هاكون قدامك ٥تمام  -طارق :

 

--------------- 

 

 وبعدين معاكي يا ملك اهدى بقى وهللا ان شاء هللا الموضوع هيعدي على خير -جاسر :

 فه ال يطردني تانياا.انا انا مرعوبه فكرة اني اروحله البيت خاي -ملك :

ال يا قلبي وبعدين مريم اكدت وقالت على مسئوليتي وكمان لو حصل اللي انتي بتقولي عليه  :جاسر 

ده انا هاوصلك وهاقف في مكان بعيد استناكي وآدم عمره ما هيشوفني اني واقف عند بيته خالص 

 رحهبقى روقي كده وانا احساسي بيقولي انك هتجري عليا وهاتحضنيني من الف

 

 يا ريت يا جاسر يا ريت -ملك :

 احنا فيها اهو تعالي في حضني -جاسر :

 مبتسمه جاسر مش قصدي على الحضن انا قصدي على الفرحه -ملك :



 .وانا اللي فكرت انك ما صدقتي ان طلبت منك حضن ههههههههه -جاسر :

 هي الساعه كام دلوقتي -ملك :

 ونص ٣ -جاسر:

 ه بس اا.انا انا خايفه والزم كمان نمشي دلوقتيايه ده فاضل نص ساع -ملك :

 دقايق علشان 10طيب اديني  -جاسر :

 سوزي تروح الني مش هاسيبها هنا لوحدها في المكتب

اوكي انا مبسوطه انك نبهت عليها ماتجيش قبل منك وكمان تمشي قبل منك كده مش هتعرف  -ملك :

 عنك حاجه في المكتب

 

 مبسوطه ياقلبى انا بحب ديما اشوفك -جاسر :

 وثواني هظبط كل حاجه ونمشي
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 مريم جهزت كل حاجه بحب وعملت االكل اللي آدم بيحبه وكمان عصير المانجا اللي هو بيعشقها

 وقالت تمام كده ادخل بقى اغير هدومي تكون ملك وصلت

بيحبه اوي عليها وهي بتحاول مريم دخلت اخدت شاور وخرجت ولبست فستان رقيق جدا آدم 

 النهارده تعمل كل حاجه آدم بيحبها

 علشان يتأهل نفسيا للمواجهه اللي هتحصل

هي ايوه خايفه من رد الفعل لكن الزم تتحرك وتعمل حاجه علشان ملك قالت لو آدم مش هيسامحني  .

 فانا هارجع مكان مكنت

اللي آدم كان جايبهلها وحطت ميك اب مريم وقفت قدام المرايه وفردت شعرها ولبست السلسله 

 خفيف

 ولبست جزمه بكعب عالي كانها خارجه بالظبط وكانت في منتهى الجمال

 

وكمان حطت البرفان اللي بيدوخ آدم وكانت مريم قايله ل آدم لما اكون حطه من البرفان ده انا بكون 

 بعتالك دعوه صريحه

 

صالح اخته النهارده انا هارجع اميرته من تاني وهي  الن كمان آدم واحشها جدا وقالت لنفسها لو آدم

 سرحانه مع نفسها

جرس الباب رن النها عطت ل ملك العنوان وخرجت تفتح وبص من العين السحريه وشافت ملك 

 وكانت واقفه متوتره

 مريم فتحت بسرعه

 اهال اهال يا ملوكه تعالى يقلبى ادخلى -مريم :

 مله ايه ما شاء هللا انتي جميله اويازيك يا مريم عا -ملك دخلت وسلمت:

 حبيبتي ربنا يخليكي الحمد هلل تعالى اقعدي-مريم :

 معلش اتاخرت شويه -ملك :

 ال ابدا متاخرتيش وال حاجه وبعدين آدم هيكون هنا كمان شويه -مريم :



لوحش مريم بصراحه انا خايفه من المواجهه وان آدم يطردني ويتكلم معايا تاني باالسلوب ا -ملك :

 ده

 ال ما تقلقيش انا حاسه ان آدم بدا يتغير لألفضل -مريم :

 المهم انا مش هشربك حاجه احنا هنتغدى على طول بمجرد وصول آدم

 ال ال شكرا انا هاكلمه واروح على طول -ملك :

 امممم اظن انا كلمتك وقلتلك هتيجي وهتتغدى معانا ما هو مش معقول ترفضي غدا -مريم :

الصبح واقفه في المطبخ علشانك وكمان عملتلك ورق عنب ومكرونه بالبشاميل يعني  زي ده انا من

 اكيد مش هتزعلي ورق العنب وال ايه

ابتسمت حاضر يا مريم بس ربنا يعدي اليوم ده على خير . وعلى فكره بجد بجد انت جميله :- ملك 

 اوي جمالك غير عادي وخصوصا باللبس ده وفرده شعرك

 ا قلبيميرسي ي -مريم :

 انتي ليه خافيه الجمال ده كله تحت النقاب -ملك :

جمالي ده لجوزي ومحارمى وانتي بس اللي تشوفوني انما الناس اللي بره اوال مالهمش حتى  -مريم :

 ...وال من حقهم يشوفوا خيالي و

 احم آدم جه -صوت مفتاح قدام باب الشقه مريم :

 

 استر يا رب ومتوتره -ملك :

الشقه ودخل وشم ما لذ وطاب وكمان شم البرفان اللي بيخليه مش مركز فعال وابتسم آدم فتح باب 

 وفي نفسه دي دعوه وصلح من مريم وتفائل يمكن مريم عاماللي مفاجاه وسامحتني

 مشي خطوتين وشاف مريم قاعده في الليفنج وكان في بنت قاعده ولكن ضهرها ل آدم

انه علشان شاف اميرته الحلوه في ابهي صوره هو وآدم مش مركز مين اللي موجود هو وقف مك

 بيعشقها وهيتجنن عليها وبلع ريقه علشان مريم وحشاه جدا ولسه هيتحرك علشان يضمها

 

 مريم وقفت وملك كمان وقفت ولفت ل آدم

 

------------------ 

 

 اخص عليك اتاخرت كده ليه -سوزي فتحت الباب ل عاصم:

 سه لببس وال كانها البسةبص على سوزي اللي الب -عاصم :

 يخربيتك يا بت اتكسفي شويه -عاصم بس عليها من فوق لتحت::

 يبقى مش عجبتك -سوزي بزعل:

مش ايه. انتي عبيطه ده انا دوخت لما شوفتك كده بس يعني بالراحه عليا مش  -عاصم قرب منها:

 تاخديني كده مره واحده

 تعالى نتكلم في اوضه النوم -سوزي :

عاها وكانت سوزي مجهزه االوضه جايبه اكل و ازازه خمره و مجهزه الكاسات وكل عاصم دخل م

 طلبات الشيطان مجابه عندها

 هللا هللا انتي مجهزه كل حاجه بقى اممم ممكن افهم ايه الرضا ده كله -عاصم :

 ابدا يا بيبي مفيش حاجه جاسر قالي روحي علشان هيقفل المكتب وخارج -سوزي :



ت بقى اتصل عليك يابيبى و بما ان لسه بدري و قدامي وقت كبير اتصل ب قولت احسن فقول

 عصومي حبيبي يقضي معايا الوقت ده وكمان اشتريت اللبس ده علشانك

 عاصم بيفك زارير القميص بتاعه عداكي العيب انتي عملت الصح يال بقى هنفضل نتكلم

 ضحكه مايعة طيب والغدا -سوزى :

 ن هو احنا ورانا حاجةوماله نتغدا بعدي -عاصم :

بالليل وكمان ممكن ابقى معاك للصبح عاصم بغمزه يبقى للصبح  11انا معاك للساعه  -سوزي :

 حبيبتي انتي اللي حاسه بيا تعالي . تعالي

  :- .......هههههههههههه عاصم -سوزي :

 

  Mariem Nasarبقلم-----------------

 

 ااهال اهال يا طارق يا بني شرفتن-مصطفى :

 اهال يا عمي الشرف ليا طبعا -طارق :

 ازيك يا طارق عامل ايه -أشرف :

 الحمد هلل يا اشرف انت اخبارك ايه-طارق :

 الحمد هلل تمام -أشرف :

 ازيك يا محمد عامل ايه-طارق :

 الحمد هلل كويس ايه الشنط الكبيره اللي معاك دي حاجات كتيره -محمد :

 مصطفى بص ل محمد بلوم وعتاب

 ومحمد . اتحرج

 استعد ابوك هينفخك -أشرف همس ل محمد:

 

 ابدا دول شويه هدايا وشوكوالتات كده لرنا ممكن تاخدها توديهلها -طارق :

ال ال يا طارق يابني لما تقعد مع رنا قدملها هديتك بنفسك وبعدين انت تعبت نفسك ليه انا  -مصطفى :

 مش فاهم

بستاذنك يعني ممكن بعد اذنك بعد الغدا اخد رنا ونخرج وال تعب وال حاجه يا عمي بس  -طارق :

 شويه وبعد كده بعد اذنك طبعا

 وماله يا حبيبي موافق مفيش مشكله -مصطفى :

 بجد ربنا يخليك لينا يا عمي -طارق :

 متشكر ولكن محمد هيبقى معاكم -مصطفى :

 

---------------- 

 

 واتسابعاصم لسه هيقرب من سوزي لكن جاتله رساله على ال

 أووووف يووه نسيت اعمل الزفت ده صامت -عاصم :

 طيب اقفله خالص وتعالى -سوزي بملل:

عاصم اتعدل من جمبها وبيجيب الفون من على الكومود ونزل الشاشه علشان يعملوا صامت ولكن 

 شاف حاجه خليته كان هيموت مكانه



 شاف رقم مش من مصر و باعتله فيديو مقتل حسين الصاوي

 يتبع-----------ا..ااا.اايه ده مش معقول . جمال  -عاصم :

 

 28الحلقه 
 روايه جريمة عشق

  Mariem Nasarبقلم

 
 عند آدم

------------ 

 
ملك لفت وآدم شافها واتصدم النه مكنش لسه مستعد للخطوه دي هو دلوقتى مغيب ومش شايف قدامه 

 كبيره جدا او مش عايز يشوف غير ملهمته النها بعيده عنه بقالها فتره
آدم للحظه واقف متلخبط ومش عارف يعمل ايه يزعق ل ملك او يطردها وال يركز في جمال حبيبته 

 وشارد
 احم بتوتر اهال يا آدم-ملك :

 .......آدم عيونه على مريم وضايع

 
 :-مريم شافت آدم وفهمت انه دلوقتي تايه وقالت هو ده الوقت اللي هاستخدم فيه سالحي

 حمد هلل على السالمه وقربت منه كام خطوهأهال يا حبيبي 

 
آدم تنح ومش فاهم حاجه مريم قربت منه ومفيش خطوه والبرفان اخترق قلبه وعقله وطريقة قربها 

 منه ملخبطاه
 ايه يا حبيبي مش هترحب بيضفتى ملك العدوي -مريم :

 ملك هزت راسها ل آدم
 وآدم مسلوب وهز راسه ل ملك

 في قلبها ان المقابله دي يكون فيها خيروملك قلبها دق ودعت ربها 
 بيبي ممكن تيجي معايا تغير هدومك علشان انا جوعت -مريم بدلع:

 ملك ثواني يا حبيبتي اخوكي هيغير وهيكون معاكي خالل ثواني -مريم بغمزه ل ملك :
 صح يا آدم

  .......... :آدم
 صح يا آدم هتغير هدومك وهتيجي تقعد مع اختك ملك-مريم :

 اا..انا اا.. ايوه -: آدم
 ملك مش مصدقه التغيير المفاجئ ده

 
مريم مسكت آدم من ايده واخدته ودخلت معاه االوضه وآدم واقف في نص االوضه تايه ومش 

 عارف ومش فاهم هو عايز مريم في حضنه اللحظه دي وبس
ر ده مريم جابت ل آدم تشيرت وجابت كرسي صغير وقلعت الجزمه ووقفت على الكرسي الصغي

علشان تكون في طول آدم بالظبط وقلعته جاكيت البدله وبعدها بتفك زراير القميص وآدم خالص 

 بيبي ممكن تجيبلي التيشرت ده علشان البسهولك -انهار مريم طريقة مريم وبعدها قالت:
 ا.ا..اه حاضر وجابه من ع السرير اتفضلي -آدم :

فت ال تضعف الن آدامها وحشها اكتر منها مريم كتمت الضحكه احم وقربت منه جدا ومريم خا

وقربت اكتر ولبسته التيشرت وآدم غمض عينيه خالص افتكر ان مريم هاتبوسه وبعدها بعدت عنه 



 وده جنن ادم خالص مبقاش قادر
 بيبي ممكن تناولني الفرشه دي علشان اسرحلك شعرك -مريم :
  ........ما بيردش -آدم :

 ديمو حبيبي روحت فين -مريم :
 وحشتيني -آدم بلع ريقه:

 ممكن تجيبلي الفرشه دي بقى علشان اسرحلك شعرك وقالتها بدلع -مريم :
ا.ااه انا . انا حاضر وجاب الفرشه ل مريم وقربت راسه منها علشان تسرح شعره وكان آدم  -آدم :

 تقريبا في حضنها
 وآدم خالص عايز يشيل مريم من على الكرسي

 مريم الجديدهولكن كمان هو حابب طريقه 
 ادم ممكن احطلك البرفان اللي انا بحبه -مريم سرحت ل آدم وقالت :

 آدم غمض عينيه النه حس انه انهار تماما وجابت البرفان ورشت على التيشيرت
 غمض عنيك -مريم :

 آدم غمض عينيه
 مريم قربت منه وباسته بوسه على شفايفه برقه ولكن بسرعه علشان متضعفش

 ت من على الكرسيوبعدت عنه ونزل
 مريم انتي وحشتيني -آدم كان واقف مكانه وقال:

مريم : قربت منه انت كمان وحشتني لكن لما ملك تمشي وتكون خارجه من بيتك مبسوطه هكون 

 كلى ملكك اوكي يا بيبي
و بتقرب منه و حطت ايديها على صدره وقالت يال بقى اختك حبيبتك قاعده بره لوحدها وده مش 

 يا قلبيحلو اوكي 

 
آدم مقرب منها بس مريم حطت صوباعها على شفايفه وقالت ال بعد ما ملك تمشي انا هلبس الطقم 

اللي هناك ده وشاورت بصوباعها وآدم لف راسه وشاف وكان قميص ليله الزواج وقالت هتكون ليله 

وسابته وخرجت مميزه ودي هتكون هديه مني ليك علشان انت هتسامح ملك اوكي وباسته على الهوا 

 وقفلت الباب وراها وكان قلبها هيطلع من مكانه
استغفر هللا استغفر هللا ايه ده انا بستغفر ليه ده جوزي بس . بس انا قصدي اعمل كده علشان :- مريم 

 اوحشه ويصالح ملك بصراحه هو كمان واحشني اوي وراحت عند ملك
 مريم اتاخرت عليكي -وقالت :
 انتي شايفه ايه وآدم قالك ايهال عادي المهم  -ملك :
ما تقلقيش لحد دلوقت كل حاجه تمام تعالى بقى معايا على المطبخ علشان نسخن االكل -مريم :

 ونجهزه في االطباق
 احم بصراحه انا مكسوفه من آدم وما عنديش الجراءه اني اتحرك في بيته -ملك :
 اسمعي مني بقى وتعالى -مريم :
 حاضر يال بينا -ملك :

 
 ال مصطفى عزيزفي

-------------------- 
 شيرين جهزت االكل على السفره وكل حاجه تمام

 يال يا حبيبي الغدا جاهز مصطفى قام واخد طارق وكلهم راحوا يقعدوا على السفره -شيرين :
 ورنا قعدت جمب طارق وكانت البسه اسدال الصاله

 يال يا طارق وعايزك تعتبر البيت بيتك -مصطفى :
 متشكر يا عمي ربنا يخليك واكل طارق قال هللا تسلم ايدك يا طنط بجد االكل طعمه يجنن -طارق :
 بالهنا يا طارق يابني لكن رنا هي اللي عملت اغلب االكل ده -شيرين :



ايه ده بجد طيب الحمد هلل كده اضمن ان معدتي هتستريح من اكل بره وبص ل رنا وقالها  -طارق :

 تسلم ايدك
 متشكرهبكسوف  -رنا :

 انت ليه البسه االسدال -طارق همسلها بصوت واطي:
 ماما قالتلي البسي االسدال ده لما طارق يكون موجود -رنا :

 امك .. اه طيب بارك هللا في امك -طارق :
 بتقول حاجه يا طارق ؟؟ -شيرين :

 ايوه يا ماما -رنا :
 ال يا طنط ما قولتش حاجه -طارق كح:

 الال قال -رنا :
 ماالكو ياوالد ف ايه وانتى يا رنا قال ايه بقى طارق -:شيرين 

 طارق خايف
 بيقولي عايزك تطلعي شاطره زي مامتك-رانا :

 متشكره يا طارق كلك ذوق -شيرين ابتسمت:
 اه فعال انا قولت كده وبص ل رنا بشرز واستحلفلها -طارق باريحيه:

 واشرف قاعد بياكل وكان بيتمنى هناه تكون موجوده جمبه

 
 عند آدم

------------ 

 
مريم خرجت من االوضه وآدم واقف مكانه وقلبه بيدق من حركات مريم وانها جننته وبص على 

على الطقم وغمض عينيه وافتكر اللحظات الحلوه اللي كانت في اول لقاء بينهم وفتح عينيه ولسه 

 حاسس انه تايه وعايز مريم وبس واتحرك وخرج من االوضه
 ت بتسخن االكل على النار وملك خايفه ومتوتره لكن واقفه معاهامريم شافته وكان

 ومريم جات في دماغها فكره آدم
 آدم قرب عليهم وهما واقفين في المطبخ وكان عينيه ع مريم بنفس االشتياق ومقلش ابدا

 ايوه -آدم :
زعل مني لو سمحت حبيبي انا هاعمل فون صغير الن اختي اتصلت عليا كتير اوي وكده هت -مريم :

 وانا بصراحه جعانه جدا
 ممكن تيجي تجهز االطباق مع اختك علشان خاطر انا ما فطرتش ممكن

 
 حاضر يا مريم. . وآدم دخل المطبخ وملك حاسه انها هيغمى عليها من الخوف -آدم :

مريم اخدت الفون وخارجه وباست آدم من خده تعبير عن شكرها ليه وده لخبط آدم اكتر ومش قادر 

 موقفه مع اخته هيبقى ازاي يحدد
خرجت مريم وراحت في االوضه اللي قصاد المطبخ ووقفت تراقبهم من بعيد وبتدعي ربنا ان آدم 

 يحن على ملك اخته ويتصالحوا
 ملك واقفه متلخبطه . آدم فتح التالجه وجاب السلطه

وجه آدم من و ملك راحت تجيب االطباق ولكن هي قصيره ومش طايله وبتحاول على قد ما تقدر 

 اتفضلي -وراها وجابلها االطباق :
 ملك فتحت بوقها ومش مستوعبه وكانها كانت بتحلم اخدت االطباء منه

 احم شكرا -ملك :
آدم اكتفي بهز راسه بعدها ملك بتغرف محشي ورق العنب في االطباق ونفسها تدوق واحد لكن 

 مكسوفه من آدم وهي بتعشق ورق العنب جدا ومش قادره تقاوم
 آدم بيسرق نظرات ل ملك وشايف قد ايه ان ملك تشبه مامته في الشكل



 كنتي بتسرقي ورق العنب من طبقي -آدم ال اراديا:
 وبعدها ندم على اللي قاله

 احم انا بصراحه مش فاكره لكن اللي انا فاكراه اني بحب ورق العنب جدا وسكتو بعدها-ملك :
 سنين مبنبقاش فاكرين كل المواقف ١٠وهو صغير وعنده آدم افتكر كالم مريم لما قالت ان الطفل 

 بعدها آدم حط السلطه في االطباق وكانت الشوربه على النار
لسه بتحبي تشربي الشوربه في المج ملك بصت ل آدم النه لسه فاكر والدموع اتملت ف  -آدم بتلقائيه:

كانت سخنه جدا و ايديها اتحرقت انت لسه فاكر وملك من غير ما تاخد بالها مسكت الحله و  -عينيها:

 ملك شالت ايديها بسرعه وسرخت صرخه بسيطه
عملتي ايه يامجنونه انتي على طول متهوره كده حرقتي ايدك  -وآدم نسي كل حاجه وجري عليها:

 تعالي اقعدي
ملك نسيت الحرق تماما والدموع نازله من عينيها لكن كانت نازله من اهتمام آدم ليها وقعدها على 

لكرسي اللي في المطبخ وقام جاب كريم للحروق ونزل على ركبه وهو ناسي كل الخالفات القديمه ا

 الن آدم واخد كل صفات امه نور
فتح الكريم وبدا يحط على ايديها اللي بقت حمرا جدا لكن ملك مش حاسه باي وجع النها دلوقت مش 

 مصدقه ان اللي قدامها ده اخوها وسندها
رسي وآدم على ركبه وملك شدت ايديها من ايد آدم ونزلت بسرعه على ركبها ملك قاعده على الك

وحضنت آدم بكل قوتها وكانت مكلبشه فيه جدا وخايفه ال يخرج من حضنها وكانت بتخرج كل 

ارجوك سامحني يا آدم والنبي لتسامحني انا وهللا -وجعها في الحضن ده ووسط شهقات وبكاء :

حبيبي محتاجه الهتمامك وخوفك عليا محتاجه الخويا آدم محتاجه لو  محتاجالك بجد محتاجه الخويا

 حد دايقني هاقوله اخويا مش هيسيبك
 ارجوك يا آدم ارجوك وحياة مريم تسامحني

انا بجد عايزاك جمبي وهللا يا آدم انا كنت صغيره بجد انا ندمانه . انا ندمانه اني بعدت عنك يوم واحد 

 اعتبرني بنتك وغلطت ورحمة ماما يا آدم لتسامحني
هنا آدم ما استحملش وحضن ملك بكل قوته ونسى كل حاجه وعنده احساس غريب احساس حب 

ليه يا ملك ليه سبتيني ومشيتي ليه سافرتي وبعدتي  -مختلف ناحيه اخته وحضنها بكل قوته وبكى :

سنين  ١٠شت عني انتي ما تعرفيش انا قد ايه كنت محتاجلك انا عشت لوحدي من بعدك يا ملك ع

لوحدي انتي كنتي عايشه في ذكرياتي عمري ما نسيت تفاصيلك عمري ما نسيت انتي بتحبي ايه 

 وبتكرهي ايه انتي فعال بنتي يا ملك انتي بنتي وكان صوت آدم كله وجع

 

وملك انهارت من العياط ومش عارفه ده عياط فرح من كالم آدم وال دموع حسره على السنين اللي 

 ير اخوها حبيبها وسندهاعاشتها من غ

وفضلوا في حضن بعض فتره يعاتبو بعض الن االتنين مش قادرين عينيهم تيجي في عينين بعض 

 وقت العتاب

وكانت مريم واقفه بتراقبهم والكل كان في حاله بكاء شديده بفرح وزعل وكل المشاعر اختلطت 

 عليهم هما التالته

 ومريم دعت ربنا وشكرته ان آدم سامح ملك

 بعد شويه آدم خرج من ملك من حضنهو

 يعني انت سامحتني بجد -ملك مسكت وش ادم بايديها :

 خالص يا ملك مفيش حاجه -آدم :

 ال ال ارجوك قولها و كانت ماسكه وشه بايديها و كانت محروقه ومش حاسه بالوجع -ملك :

 شطيب انا مسامحك خالص بس هاتي ايدك اكمل الكريم علشان ما توجعكي -آدم :

ال سيبه انا عايزاه يوجعني وعايزاه كمان يسيب أثر في ايدي النه احسن جرح حصلي  -ملك :



 واحسن الم قربني منك وخالك تسامحني

 يا آدم بجد يعني انا مش بحلم

تعالي اقعدي خالص انا بجد مسامحك وكمان فعال  -آدم قام وقف ومسك ملك من دراعها ووقفها :

ي حصل انتي كنتي طفله صغيره ما تعرفيش حاجه خالص انسى انتي ما لكيش ذنب في كل الل

 الماضي النه ما بيجيبش غير الوجع

 آدم مسك وشها بايديه تعرفي انك شبه ماما قوي في الشكل بجد في شبه كبير بينكم

 ممكن تحضني الني مش مصدقه وهللا -ملك بكت مره واحده:

  .آدم صعبت عليه اخته واخدها في حضنه وضمها بحب

 وبكده الحمد هلل تم الصلح بين آدم وملك

 

 عند عاصم

-------------- 

 

عاصم قاعد بيعرق ومتوتر وخايف الن الفيديو جاله من رقم سعودي وبيفكر ازاي وفين وهو واخد 

 الدليل ومسحه وحرق الفون بايده

 ازاي طيب مين جمال ال ال جمال مات طيب مين ميييين انا هتجنن مييييييين

 هده بقى يا عاصم انت كل يوم والتاني بتتعصب كدها -سوزي :

امال عايزاني اعمل ايه هااا عايزاني اعمل اييييه ارقص وال اسقف على الدليل وعلى حبل  -عاصم :

 المشنقه اك اللي هيتلف حوالين رقبتي

 بتوتر طيب كلم الرقم ده واعرف مين ان شاله حتى تساومه على فلوس -سوزي :

اكي ما انا بكلمه من بدري والرقم اللي باعتلى الفيديو عاملي حظر على الواتساب وانا هستن:- عاصم 

 وبتصل ما بيطلعش معايا اي حاجه ومش مجمع انا دماغي هتتفرتك

 المفروض خطف هنا وملك النهارده بالليل انا كده مش عارف اعمل ايييييه اعمل ايييه

اكل اليومين دول لما نحل المشكله دي بعدها ال ال خطف ايه دلوقتي ابعد نفسك عن اي مش -سوزي :

 اعمل اللي انت عايزه

ليييييه كل حاجه بتيجي عكسها ليييه انا الزم  -عاصم قام وطوح الغدا و ازازة الخمره والكاسات :

 اعرف مين والزم اخلص منه بسررررررعه

 

 عند آدم

  Mariem Nasarبقلم----------- 

 

 انها تعرف حاجه وراحت عليهممريم مسحت دموعها و هتخرج وال ك

 آدم مقعد ملك وهو بيغرف االكل

 معلش يا جماعه اتاخرت عليكم وبصت ايه ده كل ده في السلطه -مريم :

 بصت ل آدم طيب اطلع انت وهيا بقى وانا هجهز السفره في ثواني

وقربها هنا آدم فهم كل تصرفات مريم وحللها في ثواني وقرب منها قدام ملك وحاوطها من وسطها 

 كله تمام كل حاجه مشيت زي ما انتي خططتليها بالظبط وادم سامح ملك وملك صالحت آدم -منه :

 مريم باحراج من آدم وملك كمان محرجه



ما يصحش كده شيل -اي ده بجد انتو اتصالحتو وبعد كده بتشيل ايد آدم من على وسطها آدم : -مريم :

 ايدك اختك قاعده

 ملك يا حبيبتي -آدم :

 نعم يا آدم-ك قامت بفرحه :مل

 خدي السلطه دي وحطيها على السفره -آدم :

 حاضر وشالت االطباق وخرجت مبسوطه -ملك بفرحه:

بقى كل ده علشان تخلي عقلي ما يشتغلش انتي ناسيه انى ف الشرطه وال  -آدم قرب من مريم اكتر :

 ايه

 احم انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه -مريم :

 الطقم -آدم :

 نعم -مريم بشهقه:

 الطقم أول لما ملك تروح تلبسيه وتيجي فاهمه -آدم :

 مريم : وشها احمر وسكتت

 فاهمه -آدم قرب منها وباسها من شفايفها :

 فاهمه . وبعدها سرق بوسه سريعه على خدها قبل ما ملك تشوفهم-مريم باحراج :

 ا ملكومريم بعدت عنه وجهزوا السفره وادم بعدها نده عل اخته ؟.ي

 نعم -ملك :

اتصلي على جاسر اللي واقف تحت بقاله ساعتين واكتر يطلع علشان يتغدا وقوليله لما تحب :- آدم

 تستخبى ما تستخباش مكان ركنة عربيه اخويا ماشي

ضحكت وقالت حاضر واتصلت على جاسر علشان يطلع يتغدى وجاسر من صوتها عرف  -ملك :

 مالكه فرحانهان آدم سامحها وكان مبسوط جدا ان 

جاسر طلع ومريم غيرت لبسها ولبست لبس عادي مع النقاب والحجاب وملك كانت من فرحتها شبه 

العروسه اللي فرحانه بعريسها و كانت قاعده جمب آدم وصممت انها تاكلوا بايديها لحد ما يشبع وآدم 

 ايديكي وجعاكى -:

 يبني اعيش اليوم ده لو سمحتال حتى لو وجعاني انا هاكلك النهارده بايدي س -مريم :

 براحتك. كلهم قعدوا على السفره آدم جمبه ملك وجاسر قصاد ملك ومريم جمب آدم -آدم :

 ملك من فرحتها نسيت مريم وجاسر وبتدلل في آدم و بتأاكله ونسيت تماما حرق ايديها

 وجاسر شافها ملك ايدك ما لها

نه بس الحمد هلل بقيت احسن وبعدها انتبهت ل آدم ال ابدا ما فيش انا مسكت الحله وكانت سخ -ملك :

 يا خبر سوري خد حته الفرخه دي

آدم مبسوط و احساس مختلف ولكن مريم غصب عنها اتدايقت من ملك و طريقه االهتمام وانها 

 بتاكلوا بايديها لكن طردت الفكره بسرعه

عدها سرحت شويه وكانت سعيده الن خطتها تمت بنجاح والحمدهلل االخوات سامحه بعض وب

 وافتكرت اخوها حسام لما كان بيرخم عليها وحاسه انها مشتاقه الخوها

 مريم . مررريم -آدم :

 احم نعم يا آدم -مريم :

 مالك يا حبيبتي ما بتكليش ليه -آدم :

 الحمد هلل شبعت . جاسر البيت بيتك طبعا وياريت تتغدى من غير احراج -مريم :

 رتك وبجد تسلم ايدك على االكل الجميل دهاحم متشكر جدا لحض -جاسر :



 بالف هنا عن اذنكم انا هاقوم اجهز الشاي على ما تخلصو االكل -مريم :

مريم دخلت المطبخ وعيونها مليانه بالدموع وجابت الفون واتصلت على رقم غريب الرقم رن ورد 

 عليها صوت واحد بيكح

 الو .... الو

ها تقوله انا مريم يا حسام لكنها اكتفت انها سمعت صوته مريم غمضت عينيها و دمعه نزلت ونفس

 وقفلت

 ملك بتااكل آدم وجاسر عينيه بتطلع شرار ومتغاظ من دلع ملك ل آدم

 وآدم طبعا كان محرج من اخته تاكله قدام حد ولكن هو حس ان ملك كده مبسوطه

 ملك ممكن ميا -وجاسر كح:

 ورجعت ل آدم تانياه طبعا اتفضل وحطت الكوبايه قدامه  -ملك :

جاسر بص عليها وعينيه عليها ما بتنزلش وآدم فهم ان جاسر غيران على ملك واتاكد ان جاسر 

 بيعشق ملك مش بيحبها بس

احم خالص يا ملك كملي اكل انا خالص هاكمل لوحدي وبعدها غمزلها وبتبص على جاسر :- آدم 

 كلاللي كان بياكل بغل وعايز يولع في ملك و بينتقم في اال

 احم جاسر تحب تاكل من الكفته دي -ملك نسيت خالص ان حبيبها موجود :

 ال شكرا مش عايز -جاسر بغيظ:

طيب يا جماعه انا اكلت هاروح اغسل ايدي وانت يا جاسر البيت بيتك زي ما مريم قالتلك  -آدم :

 بالظبط . وملك قاعده معاك خدوا راحتكم

 حبيبي انت في حاجه مدايقاك -دت جمب جاسر:آدم قام راح يغسل ايديه وملك قامت وقع

 ابدا وانا هتدايق ليه -جاسر بصلها بغيظ:

 طيب كل ده من ايدي -ملك اخدت صباع كفته:

 مش عايز روحي اكليه ل آدم عن اذنك انا شبعت وجاي يقوم -جاسر بزعل:

 ن يرجعلياخص عليك غيران من اخويا اللي كنت بتحارب علشا -ملك شدته من ايده قعدته تاني:

ال يا ملك مش غيران وطبعا انا يمكن اكتر واحد افرحلك انك تكوني مبسوطه لكن  -جاسر قعد:

 ياريت لو كنتي تراعي مشاعري ده انتي كان ناقص تقعدي على رجليه وانتي بتااكليه

 بجد تصدق وهللا ما اخدتش بالي انا من فرحتي نسيت كل حاجه ما تزعلش بقى -ملك :

 ا ملك مش زعالن من حاجه ويا ريت بعد كده تاخدي بالك من تصرفاتكخالص ي -جاسر :

 حقك عليا -ملك قربت منه و باسته من خده:

خالص بقى خلي قلبك  -جاسر قلبه دق بسرعه وبص ل ملك ومش مصدق ان ملك باسته وابتسمتله :

 ابيض

 احم عاوز واحده كمان وكده مش هاكون زعالن -جاسر :

 لت انك مش زعالن من حاجهانت مش قو -ملك بدهشه:

 زعلت تاني فجاءه كده انا حر يا ستي -جاسر :

 ملك قربت منه وباسته بوسه رقيقه من خدو اللي خلى جاسر قلبه يدق بسرعه

 وكمان ملك كانت ديما بتستغرب ان جاسر ليه لحد دلوقتي مطلبش ايديها للجواز

 

حانه وما عملتش الشاي و حضنها من آدم غسل ايديه وراح ل مريم على المطبخ وكانت واقفه سر

 حبيبي واقف سرحان ليه -الخلف وباسها من كتفها:

 ال ابدا انا كنت باعمل الشاي -مريم انتبهت ومسحت دموعها بسرعه:



 ا وهو فين الشاي ده-آدم بص حواليه وحط راسه على كتفه:

 حاال و هيكون جاهز -مريم :

اي ده يا مريم انتي -يونها دبالنه وفيها دموع:آدم حس ان صوت مريم حزين ولفها ليه وشاف ع

 !!معيطه؟

 ال ال وهعيط ليه -مريم :

 مريم انتي معقوله تكوني بتعيطي علشان غيرانه من ملك انها بتاكلني -آدم :

 انا يا آدم غيرانه من ملك -مريم بصت ل آدم واستغربت:

 حبيبتي ما اقصدش انا بسالك او تكوني مريم قاطعته -آدم :

بالعكس انا فرحانه . وفرحانه ومبسوطه جدا كمان ان االخوات اتجمعوا من تاني واتمنى كمان ان 

ملك تعيش معاناعلى طول وكمان يهمني انك تكون مبسوط انا عمري ما غير من سعاده غيري ابدا 

 يا آدم

 آدم حس ان مريم زعلت وحب يفكها

ي ممكن يعني مثال وملك بتاكلني صباع حبيبتي مش كده مش غيرانه من السعاده بس يعن:- آدم 

المحشي و بيقرب منها او حته فرخه كده في بوق آدم حبيبك . وال كمان حته مكرونه اممم االكل كان 

 مميز النهارده

اه فعال حاسه ان االكل كان مميز ايه رايك انا هقترح على ملك انها  -مريم متغاظه لكن اتكلمت بمكر:

 ان تاكلك المحشي ف بوقك و حته الفرخه وكمان حته المكرونه ايه رايكتعيش معانا من دلوقتى علش

 اي ده يخربيت اللي يهزر معاكي -آدم :

 بجد شكرا -مريم ابتسمت وآدم مسك ايديها و باسها :

 بتشكرني على ايه -مريم :

 اوال على تعبك النهارده و انك تعبتى علشان خاطري وخاطر ملك -آدم :

 ميل ده بجد طعمه حاجه وهموثانيا على االكل الج

 وثالثا علي انك عملتي كل ده علشاني و علشان ترجعي ملك وادم تاني اخوات زي زمان

تعرفي انا من اللحظه اللي سامحت فيها ملك حسيت قد ايه اني مرتاح وفي حمل كبير من على قلبي 

انتي ما تعرفيش حبك  اتشال بجد . بجد انا متشكر يا احلى بنت واخت وزوجه وام في العالم كله .

 عامل فيا ايه وكمان ما تعرفيش انا مشتاقلك قد إيه

يا مريم الفتره اللي فاتت انتي كنتي بعيده عني قوي كنت حاسس اني لوحدي انا من غيرك مش كامل 

 يا مريم

 انتي اللي بتكمليني مريم وحياتي ما تعملينيش بجفا تاني انا كنت مش عايش الفتره اللي فاتت

غصب عني سامحني يا آدم انا كنت زعالنه منك وما كنتش قادره اسامحك او اني ارجع :- مريم 

اتعامل معاك زي االول مع انه كان صعب عليا جدا لكن فكره انك تتهمني او تطردني من البيت و 

 انك تعلي صوتك عليا في وجود ناس تانيه وتزقني بايدك توقعني لوال ملك اختك

ره انساها لكن بجد حاولت انسى والنهارده بعد ما شوفت الفرحه دي انا انا كنت مجروحه ومش قاد

 نسيت كل حاجه وكمان انا محتجالك اكتر منك

انا اسف انا غبي وهللا غبي علشان بزعل مالك زيك سامحيني انا وهللا  -آدم اخدها في حضنه:

اتت دي اكتر من شهر يا ساعات لما بتدايق ما بشوفش قدامي وبعدين انا اتربيت منك الفتره اللي ف

 مفتريه حرام عليكي دومي حبيبك. وضحكوا

يال بقى اخرج علشان العصافير اللي بره وانا  -خالص انسى بقى وخرجت من حضنه: -مريم :

 هاعمل الشاي وهحصلك



مريم عملت الشاي وبعدها قدمت عصير المانجه وآدم صمم ان ملك تقعد معاه للسهره و هو 

 هيوصلها

 ن علشان ما ينفعش يقعد اكتر من كده وخصوصا ان ملك عندها كالم كتير ل آدموجاسر استاذ

 آدم قاعد وملك جمبه ومريم كمان قاعده وكلهم مبسوطين

انا هادخل جوه اتكلم مع ابله شيرين على الفون و انتو اتكلموا براحتكم وفعال مريم  -ومريم استأذنت:

 سابتهم وملك بدات تحكي ل آدم كل حاجه

 

 مصطفى عزيزفيال 

--------------------- 

 

 احم بابا -أشرف :

 نعم يا اشرف -مصطفى:

 بابا انا بقول يعني بالش محمد يخرج مع طارق ورنا -اشرف :

 وطارق فرح جدا جدا جدا

ازاي يعني مش فاهم وخروج محمد معاهم  -ومصطفى استغرب موقف اشرف وكالمه دايقه :

 هيدايق حضرتك في ايه

بابا انت فهمتني غلط انا قصدي يعني ان طارق ورنا هيخرجوا وانا كمان هاخد هنا  ال يا -اشرف :

 ونخرج كلنا مع بعض

 طارق كل اماله اتحطمت

اممم تمام ما فيش مشكله لكن ياريت مش كل واحد ياخد خطيبته ويروح على  -مصطفى بارتياح:

 اهمها كويسمكان لوحده وبعدها تتقابلو وقت رجوعكم على البيت الحركات انا ف

احم ابدا ايه الكالم اللي بتقوله ده  -أشرف استغرب ابوه جدا الن اشرف ده فعال اللي كان ناوي يعمله:

 يا بابا احنا هنخرج مع بعض وهنرجع مع بعض

 وكل من اشرف وطارق احالمهم اتبخرت

واخد وطارق اخد رنا وخرجوا وأشرف اتصل على جاسر استاذنو ان ياخد هنا ووافق وأشرف راح 

هنا وخرجوا وا تفسحوا هما االربعه و كان يوم جميل بالنسبالهم وهنا كانت بتصورهم وعلمت 

اشرف ازاي يصور ورنا كمان وطارق صورهم وكان يوم مضحك جدا بالنسبالهم وكان من اسعد 

 االيام واشرف قرب من طارق وبقوا اصحاب

 

 عند آدم

------------- 

 

لي حصل وبابا ندم جدا وقرر يرجع على مصر علشان يدور عليك بس يا آدم هو ده كل ال:- ملك 

 وصاحب بابا عمو جورج حول الفلوس لبابا اللي كان مخبيهم من ورا فيفي

وبابا متابع اخبارها من عمو جورج وقاله انها باعت كل حاجه ما عدا الفيال وفتحت شركه كبيره جدا 

جدا وهتدمج شركتها مع شركاته مع بعض تصدير واستيراد وكمان اتخطبت لواحد امريكي غني 

 اللي هي بفلوس ماما وبابا

 قصدك اللي بفلوس ماما بس يا ملك -آدم :



آدم يا حبيبي انا مش هاقولك سامح بابا دلوقتي آدم كلنا بنغلط وصدقني بابا دلوقتى بقى انسان  -ملك :

 ضعيف ومكسور

 ينتعرف أنه بيفكر انى لما اتجوز يروح يعيش في دار المسن

 يستاهل واكتر من كده كمان انا هاين عليا انى احبسه واعيشه ف سجن -آدم:

انا عارفه ان الكالم ده من ورا قلبك تعرف بابا دايما يقولى ان آدم واخد كل حاجه من ماما :- ملك 

 اخالقك وطيبتك وقلبك وكمان حبك الكبير ل مريم فعال انت تشبه ماما كتير يا آدم

 جه حصلتلي الني لو كنت شبه كان ممكن اكره نفسي وانتحر كمانودي احسن حا -آدم :

 المهم سيبك انتي من الكالم في الماضي و احكيلي بقى عن جاسر شويه

 جاسر ماله جاسر واحكيلك ايه يعني -ملك باحراج:

 هي فيها احم يا بت بقولك احكيلي يعني حبك امتى حبتيه ازاي وكده يعني-آدم :

 هو باين علياايه ده  -ملك بسعاده:

 ال طبعا واضح على جاسر اوي انا شايف انه بيحبك و بيحبك جدا كمان -ادم :

 ماشي يا سيدي انا هحكيلك بس واحنا في الطريق علشان اتاخرت اوكي -ملك :

 اوكي -آدم :

 طيب نادي على اجمل مراة اخ في الدنيا علشان اسلم عليها -ملك :

 ماشي ثواني -آدم :

 

 عند عاصم

  Mariem Nasarبقلم------------- 

 

 فكره وفكره بتطاردو ١٠٠عاصم قاعد في شقته متوتر و

وكمان بعد ما خرج من عند سوزي راح وراقب زياد وشافوا شغال في الورشه وما فيش اي جديد 

 عليه

 ورجع تاني شقته محتار وكل دقيقه يتصل بالرقم ده وما فيش اي حاجه ال بيرن وال بيجمع خالص

 دها جرس الباب رن وعاصم فكر انها سوزي وراح يفتح ولكنها كانت ابتساموبع

 انتي خير جايه ليه -عاصم :

ابني وجايه اشوفه وبعدين انت هتفضل تعاملني كده انا عملت كل حاجه انت قولت عليها :- ابتسام 

 ومش ذنبي ان رنا شربت العصير و مش ذنبي ان جاسر مامضاش على الورق

باقولك ايه انا دماغي وجعاني وفيها الف حاجه ومش ناقصك اتفضلي  -رق عينيه :عاصم بصلها وب

 يال من هنا وروحي عند جاسر وجاي يمسك دراع امه علشان يطلعها بره

انا مهما كان امك حتى لو غلطت معاك ما لكش انك تعاملني  -ابتسام نزلت ايده وراحت وقعدت :

 بالطريقه دي

شانك نسيت انا ضحيت بايه علشانك انا عملت كتير وكتير قوي انا كنت وانت نسيت انا عملت ايه عل

بشتغل في محل صغير وبعدها قابلت ابوك وعمك حسين بالصدفه و كانوا راكبين عربيه اخر موديل 

 وبعدها قولت لنفسي حاولي تطلعي من الفقر اللي انتي فيه ده

ني انا بصراحه كنت عايزه حسين بس و حاولت اقرب من اي واحد واتاري ابوك هو اللي كان بيحب

 قولت مش مهم صالح اخو حسين مش هتفرق كتير وكنت مفكره العز اللي هما فيه ده لل اتنين

 عملت نفسي مش مهتمه بالفلوس وال سالت وال حتى قولتله انت رصيدك ايه وال بتمتلك ايه



له تعالى عيش معايا في وكتبنا الكتاب واتجوزت انا وصالح وكان اخوه حسين بيتحايل عليه يقو

 الفيال

ابوك يقوله ال ال انا عندي بيتي فرحت جدا ان في بيت و فيال وعربيه وفي االخر اكتشفت ان ابوك 

 ماحلتوش غير الشقه القديمه بتاعتي دلوقتي

 وكان ابوك شغال مع حسين في شركته ساعتها اكتشفت اني خدت قلم ما حدش اخظه قبل مني

  يمكن اطلع من غير حاجه ابدالكن فكرت وقولت انا ال

وحاولت اخلي ابوك يتكلم مع حسين ويقولي ال انا مبسوط ولو احتاجت حاجه اخويا مش هيتاخر 

العربيه موجوده لما بحتاجها باخدها من اخويا ولما بحتاج لبس اخويا ما بيتاخر وكان عاملي فيها 

 الشيخ صالح الصاوي

اقدر لكن فشلت وبعدها خلفتك قولت ممكن حسين يكتب  وحاولت اوقع بينه وبين اخوه على قد ما

حاجه البن اخوه الن حسين كان لسه ما خلفش واكتشفت ان عمك كل اللي عملوا بعدها علشانك 

 جنيه وشال كل المصاريف بتاعت الوالده والحفله 10,000جبلى ظروف فيه 

ان انا مش هافضل في الفقر سنه فكرت كتير  18قلت ها اصبر لحد ما تكبر ولما كبرت وبقى عندك 

 ده وكمان كل شويه هاستنى حسين ده يمد ايده بالحسنه اللي بيقدمهالي كاني شحاته

ولما شوفت حب عمك حسين فيك وانه بياخدك معاه في كل مكان و بيعاملك راجل كبير قولت بس 

 تاهت ولقيتها

كان بيدوخ واقول لحسين فكرت في طريقه اخلص من ابوك وبدات اديله عالج بيعمل دوخه وفعال 

خلي صالح يروح يكشف عنده دوخه مستمره ومش عارفين وانا قلقانه عليه ولكن ابوك كان بيرفض 

 الني كنت متاكده انه هيرفض الن ابوم بيكره العالج والدكاتره

وكنت واحطله الدوا في العصير وفي يوم كنا قاعدين بالليل وانت نايم وقولتله االشاره بتاعت 

 زيون مش شغاله اطلع شوفها على السطحالتليف

 ابوك : قالي دلوقتي ما تخليها الصبح انا تعبان

قولتله معلش يا حبيبي انا قاعده مخنوقه وعايزه اتفرج على المسلسل وفعال ابوك طلع على السطح 

تله وانا طلعت وراه وقولتله تعالى نقعد هنا شويه قالي ال تعالي ننزل علشان الجو ساقعه عليكى قول

طيب وجاي يتحرك روحت زقيتو ووقع من على السطح وجريت على شقتي وبعدها بعشر دقايق 

فضلت انادي عليه من البلكون واطلع قدام الشقه انادي لحد ما جارنا طلع من الشقه وسالني الخير يا 

 ست ام عاصم

اشوفها قولتله ال  قولتله خير انا اسفه اني صحيتكو بس اشاره التلفزيون بايظه وصالح قالي هاطلع

بالش انت تعبان انا هطلع قالي ابدا الدنيا ليل وانا اللي هاطلع وما سمعش كالمي وطلع وبقاله كتير 

 فوق يصلح االشاره

 ال االشاره جت وال هو نزل تالقيه واقف بيشرب سيجاره على السطح والجو ساقعه عليه

ونزل وقالي ان صالح مش موجود  الراجل قالي طيب خليكي وانا هطلع ابص عليه الراجل طلع

قولت للراجل يبقى تالقيه نزل تحت السوبرماركت وال حاجه علشان كان عايز يشتري طلبات ل 

 فطار بكره معلش يا استاذ صحيتك قالي ال وال يهمك ودخلت وقفلت

بعدها بساعتين صحيتك من النوم ونزلنا ندور عليه ونسال وما حدش شافه والجيران قلقو ونزلو 

دوروا معايا لحد ما واحد شافه غرقان في دمه وصوت وانت كنت مصدوم وقتها ومثلت عليه دور ي

 الزوجه اللي حبيبها مات

وبعدها بشهرين حسين عرض عليا اني اعيش معاهم في الفيال وانا رفضت وعملت فيها الزوجه اللي 

عايزه منك طلب انك تاخد متمسكه بشقه جوزها وعايزه تعيش مع ذكرياته و قولت لحسين انا بس 



 عاصم وتربيه في بيتك وسط عيالك علشان ما يحسش باليتم

واخدك ورباك وكبرك وفي االخر ايه يشتريلك شقه ويقولك دي ليك علشان تتجوز فيها وبعدها يقسم 

 الورث على عياله االتنين

ك كل حاجه لما لقيت مليون و بعدها فهمت 2ال ال انا ما عملتش شويه علشان اخد حته شقه ما تسواش 

 فيك عاصم ابن ابتسام وانك ممكن تعوضني عن الفقر اللي عشته

 تيجي في االخر وتعاملني بالشكل ده وتهددني كمان

يووووه انتي كل شويه تقرفيني بالل حدوته دي ما خالص عرفنا انك عشتي في الزفت :- عاصم 

 عشتي في راحه بعد كدهالفقر وكمان قتلتي ابويا بس انتي ما سبتيش وراكي دليل و

لكن انا بقى وقام من مكانه وقرب من وشها وزعق تقدري تقوليلي اعمل ايه في المصيبه دي انا 

حياتي مهدده انا في حد بينخور ورايا وعايز يلبسنى في الحيط وفي دليل موجود ضدي اتفضلى 

 مش معقول:- شوفى ابتسام بتتفرج واتصدمت و قامت من مكانها

 

 عند آدم

----------- 

 

آدم وصل ملك الول الشارع وما اقدرش يوصلها لحد الفيال علشان ذكرياته كلها هناك وهي تفهمت 

ده وكمان طول الطريق بتحكي ل آدم عن جاسر وملك اكتشفت وهي بتحكي عليه انها متيمه بجاسر 

 وبتعشقه جدآ

من مريم تنزل معاه  وكمان آدم كان مبسوط جدا واخته راكبه جمبه لكن زعالن جواه النه طلب

يوصلوا ملك مع بعض قالتله مش هينفع روح انت مع اختك هي محتاجلك ومحتاجه لكل دقيقه 

 تقضيها معاك

 

آدم راجع وطول الطريق يفكر في اللي مريم عملته علشانه وكمان فكر في طريقتها وحركاتها 

 النهارده واقسم انه مش هيعديلها ده بالساهل ابدا

 

 شاور وخرجت و لبست االسدال وصلت وقرات وردها اليوميمريم دخلت اخدت 

 وبعدها افتكرت وعدها ل آدم حبيبها وابتسمت لما افتكرت دلعها عليه وقالت الزم اعوضه

علشان كمان آدم حبيبي واحشني جدآ وقامت وغيرت لبسها ولبست القميص اللي هي وعدته بيه 

 ميك ابوفردت شعرها وجابته على جمب ولمسات خفيفه من ال

وكانت في منتهى الجمال سمعت صوت باب الشقه وعرفت ان آدم رجعلها وكانت واقفه محرجه جدا 

 النها بقالها فتره بعيده عن حبيب قلبها

 آدم فتح باب االوضه واول مادخل وشافها تنح وافتكر كل محاوالتها وانهار تماما من قبل ما يتكلم

قرب منها وحاوط وسطها بايديه والكلمه اللي قالها  ومريم وقفه مكسوفه جدا من نظرات آدم ادم

 وحشتيني

 مريم واقفه متلخبطه

 آدم قرب خده من خدها وهمس في ودنها هي راحت فين

 هي مين -مريم :

البنت اللي كانت البسه فستان جميل واخدتني على االوضه دي ولبستني التيشرت وسرحتلي :- آدم 



 بتتكلم بثقه ودلع و خلتني مش مركز انتي ماشفتهاششعري وقرب منها اوى وباستنى و كانت 

 احم .. انا .. اا..انا اصل -مريم باحراج:

تعرفي انك كنت قمر وجننتينى بدلعك ده انتي نسيتيني انا فين وكمان نسيت انا مين انت  -آدم :

 توهتيني ينفع كده

 ال ما ينفعش -مريم :

طيب انا الزم انتقم من البنت دي على اللي  -:آدم ضمها وقربها جدا وهي حاطه ايديها على صدره 

 عملته فيا

 ليه بس وانا عملت ايه -مريم :

عملت ايه انتي عملتي انك بعدتي اميرتي عني اكتر من شهر وده جنني وعذبني وكمان كنتي :- آدم 

بتعامليني برسميه وكمان البنت دى جننتني بدلعها ودلوقت جه دوري بقى هتشوفي اشتياقي ليكي 

 وهاعمل فيكي ايه

 آدم بعد خطوه منها وقام شايلها وراح على السرير ومريم مكسوفه جدا

 آدم مش وقت كسوف خالص

 

 عند عاصم

-------------- 

 

احنا الزم نشوف حل الزم نعرف مين انا هاعرف كل حاجه واعرف واحد ممكن يساعدني  -ابتسام :

 في ده ما تقلقش وهي بتتكلم مع عاصم

 وكان رقم غريبفون عاصم رن 

 الووو -عاصم بنرفزه رد:

 الووو وحشتني يابن اخويا هههههه -مجهول :

 

 يتبع-----------مين ...حسين الصاوي  -عاصم قام وقف وبصدمه :

 ٢٩الحلقه 
 رواية جريمة عشق

  Mariem Nasarبقلم
 بسم هللا نبدأ

 
 .مريم.مرررريم -آدم :
  ......... .:مريم
 .يابت قومى بقى -آدم :

 مريم : اممم ايه ياحبيبي

 
ايه كل ده نوم وسند مريم بايده وقعد وراها ع السرير وضهرها ع صدره قومى بقى مفيش نوم  -آدم :

 تانى

 
مريم : اي يا آدم الدنيا اتهدت يعني ما تسيبني نايمه حرام عليك انا صليت الفجر و فضلت قاعده 

 للشروق انت صليت ونمت على طول سيبني بقى



 
 اخبار واحلى من بعض ٣ هتقومي دلوقتي انا عندي ليكى خبرين حلوين ال ال آدم : ال

 مريم : امممم قول اخبار ايه
 آدم : ال مش هقولك غير وانتي قاعده على رجل دومي حبيبك

 مريم : قول بقى وحياتي
 آدم : بس لو ما كنتيش تحلفيني بروحي حاضر يا ستي

فونك صامت وكمان مصطفى اتصل عليا وكنت في اوال اختك شيرين اتصلت عليكي كتير وكان 

ماموريه واتصلت عليه دلوقتي ومصطفى قالي انه كان عايز يفرحنا وقال انه راح امبارح عند 

 جاسر علشان يحددو فرح هنا واشرف واتحدد يوم الخميس اللي جاي
 وكمان طارق لما عرف اتفق هو كمان ان الفرح يبقى مع اشرف وهنا في نفس اليوم

بجد هللا احلى حاجه تخيل كده عروستين في قاعه واحده جميل اوي بس دول خبرين  -مريم بفرحه:

 ٣اتنين انت قولت 
الخبر التالت بقى يا روحي ان جاسر جالي على المكتب من شويه و اتفق معايا انه عايز :- آدم 

ايه رايك اختي  يتجوز ملك على طول من غير خطوبه و عايز يعمل فرحه هو واخته في يوم واحد

 ملك هتتجوز
جميل ما شاء هللا بس يا آدم جاسر  -مريم من جواها مخنوقه علشان كان نفسها تفرح وتلبس فستان :

 جه يطلب ملك منك انت يعني اقصد ان عمو خالد موجود
عمو خالد عمووو خلصنا من لووتفي هندخل في عموو على العموم يا ستي جاسر قالى انا :- آدم 

 منك االول والنهارده بالليل هيروح يطلبها منه وما تقفلنيش منك على الضهرطلبت ملك 
 ايه الضهر-مريم :
 الضهر يا روحي مش بقولك جاسر جالي المكتب خليكي انتي نايمه كده ٢ايوه الساعه -ادم :

يك هللا يا آدم بقى ما انت بتسهرني كتير من وقت ما اتصالحنا وانت كل يوم تسهرني حرام عل-مريم :

 مش عايز مريومه حبيبتك تستريح يعني

 
يا لهوي انا ياناس هللا يا آدم بقى . ايه يا مريم حرام عليكي كده بالدلع ده انا هسهرك بالنهار :- آدم 

 وبالليل ارحميني بقى يخرب بيت حالوتك ايه يا بت العيون القمر دي
 ما تيجي اقولك كلمه سر

علشان الحق الضهر ربنا يغفرلي . انا هاقوم اتوضى ال ال مش عايزه كالم قومني بس :- مريم

 واصلي وانت يا حبيبي غير هدومك وانا هاخلص واجهز االكل مع اني حاسه اني كسالنه خالص
 !!انتي كسالنه انتي طيب ينفع تبقى كسالنه تشتغلي ودومي قلبك موجود -آدم :

 مش فاهمه -مريم :
 وقلع الجاكيت وشمر كم القميص وشالها ثواني وهاتفهمي . آدم قام من وراها -آدم :

 هههههه مجنون -مريم :
آدم دخلها الحمام ونزلها على االرض قدام الحوض وحاوطها بايديه على كتفها بعد ماحضر ليها 

فرشه السنان وغسلها اسنانها وكمان وشها واديها واتوضت وشالها وخرجها ولبسها هدوم جديده 

 جاده الصاله وواقفه على السجادهوبعدها لبسها االسدال وفرشلها س
وآدم سابها وخرج وهي رفعت ايديها ودعت ان ربنا يحفظلها آدامها من كل شر و ان ربنا يرزقها 

بالذريه الصالحه و صلت فرضها وخلصت وقلعت االسدال وخرجت شافت آدم في المطبخ بيجهز 

 االكل

 
 ايه ده يا آدم بتعمل ايه -مريم :
نا طلعت االكل من التالجه وكل حاجه جاهزه تقريبا يال بقى انت خدي معاكى خالص يا قلبي ا -آدم :

 طبق الرز وانا جاي وراكي بباقي االكل
 مريمقربت من ادم ومسكت ايده وباست ايده بحب كبير



 ادم ما كانش متوقع ده
 ب منكعارف يا آدم انا لو لفيت العالم كله مش هالقي ال اجمل وال ارجل وال احن وال اطي-مريم :

آدم انا مش بس بحبك انا بعشق كل تفاصيلك بعشق كل همسه منك ويمكن نومي في البيت ده علشان 

 انت مش موجود جمبي وطول ما انت مش جمبي بحس بالغربه

 
آدم لو في كلمه اكتر من كلمة بعشقك قولهالي علشان اقولهالك انت حبي وعشقي وكياني والهامي 

 انت حاضري ومستقبلي
 وابويا انت السند اللي هتسند عليه بعد ربنا أنت اخويا

انت ربنا بعتك ليا في الوقت اللي كنت محتاجه فيه لمعجزه علشان قلبي يرتاح انت معجزه يا آدم بجد 

معجزه حب وعشق انا جوايا مشاعر وكالم بس مش عارفه اوصلهولك عايزه اثبتلك اني بعشقك 

 وعيونها دمعتعايزه اقدملك حاجه علشان اعبر عن عشقي ليك 
 انا كل ده يا مريم كل ده -آدم باس ايديها ومسح دموعها :

 انا اللي زعقتلك و شديتك من شعرك وجرحتك وشوهت وشك بالقزاز وطردتك انا يا مريم كل ده
لو سمحت انسى انسى كل حاجه عدت وانتهت خلينا في حاله العشق  -مريم حطت ايديها على بوقه:

 ن متحاولش تخلي الحزن يسيطر عليكدي على طول خلينا فرحاني
طيب يا مريم حاضر لكن عايز منك انتي اللي تطلبي مني طلب علشان تشوفي اني اقدر اثبتلك  -آدم :

 حبي وعشقي ليكي
  .......مش فاهمه -مريم :
 يعني انتي نفسك تثبتيلي عشقك وانا واثق من ده -آدم :

 انا بقى اللي عايز اثبتلك عشقي ليكي
 جدب -مريم :
 جربي وشاورى -آدم :

 مريم قربت منه و بكل شوق ولهفه وحضنته بدون مقدمات وهو بيعشق حاجه اسمها مريم
وهو كمان حضنها جامد باشتياق كبير وبعدها همستله اثبتلي انك بتعشقني ب انك تسامح خالد 

 العدوي
 وقبل ما تغضب وترفض افتكر ان ده اثبات للعشق عشق اآلدم

رز وراحت حطته على السفره و كانت متوتره من االجابه النها متاكده ان آدمها مريم اخدت طبق ال

هيرفض وهي استغبت نفسها وقالت ما كانش الزم احطه في الموقف ده غبيه يا مريم غبيه ولفت 

ورايحه على المطبخ شافت آدم واقف وراها حتى هي اتخضت وبعدها سرحت وقالت بس هو جاي 

 قولى انتي ازاي تطلبي مني طلب زي ده وآدم وكسر افكارهاورايا علشان يبهدلني وي
 بانه شالها واخدها على االوضه وحطها على السرير بكل رقه وحب

 !انت بتعمل ايه؟ -مريم :
 موافق -آدم :

 موافق على ايه؟؟؟-مريم بصدمه :
 موافق اني اسامح خالد العدوي لو كان ده هيثبتلك عشقي -آدم :

 بجد -مريم :
 جدب -آدم :

 احم طيب انت جايبني هنا ليه-مريم :
راح جمبها على السرير تفتكري جايبك ليه بعد كالمك وغزلك فيا وعشقك الصريح ليا وكمان :- آدم 

 انا حسيت انك مشتاقالي وانا كمان مشتاقلك وال انا غلطان
آدم حبيبي حطت ايديها ع خده ال انت عمرك ما كنت غلطان انا فعال مشتاقالك مشتاقه ل  -مريم :

 وروحي وعمري كله

 
 ف مكان تانى



------------- 
 وبعدين يا زياد الراجل كده استوى على االخر اسبوعين اهو بنشتغله؟؟ -طاهر :
 لسه شويه اصبر انا عرفت انه بقاله كام يوم ما بيروحش الشركه -زياد :
 تالقيه مرعوب هو احنا عملنا فيه شويه-طاهر :
نا من غيرك ما كنتش هاعرف اعمل حاجه انت اللي نصحتنى انى لما اكلمه وهللا يا طاهر ا:-زياد 

ثانيه وكمان كلمت ابن خالك اللي مسافر السعوديه وجاب رقم سعودي وبعتله  ٥٩المكالمه ما تكملش 

 الفيديو على الواتس لعاصم وبعدها كسر الرقم
الل اسمه حسين ده وكمان ورحنا للواد اوشه اللي بيعرف يقلد االصوات وسمعناه صوت الراجل 

جاب فيديوهات لحسين الصاوي من على النت علشان هو راجل معروف وكان بينزل فيديوهات 

 بصوته

 
والواد اوشه ده ايه جاب صوته بالظبط كل ده انت السبب فيه يا طاهر مش عارف لو مش انت معايا 

 كنت هاعمل ايه
رق السن بينا كبير بس انا شايفك راجل ويعتمد ما تقولش كده يابني انت صاحبي واخويا اه ف:-طاهر 

 سنه مش انا 18عليك انا بحس ساعات انك انت اللي 
 طيب يا طاهر هنعمل ايه دلوقتى -زياد :
 ها نروح للواد اوشه يتصل على عاصم وبعدها في حاجه في دماغي عايزه أعملها -طاهر :
 حاجه ايه -زياد :
ف ونبعتله على الخاص فيديو وساعتها هيعرف يعني ايه عايز نعمل ايميل فيس بوك مزي:- طاهر 

 الرعب اللي بجد بس في مشكله هنجيب ايميل الفيسبوك بتاعه منين
سهله احنا هندخل على فيديوهات عمو واكيد يعني عاصم ده عامل تعليق او اي حاجه لعمه  -زياد:

 ندور ونشوف
 وهللا ممكن قشطه خالص يال بينا نطلع على اوشه-طاهر :

 
 فيال خالد العدوي

-------------------- 
 اهال شرفتنا يا جاسر يا ابني -خالد :

جاسر كان فاكر انه هيقابل راجل باين على وشه الظلم وانه شديد وطول بعرض لكن شاف راجل 

منسق في لبسه شكله وسيم وما يبانش عليه ابدا انه كان ظالم ومفتري و باين عليه انه مكسور 

 الي عينيهوحزين والحزن م
 احم الشرف ليا يا عمي انا اسف اني حددت الميعاد النهارده وجيت بسرعه كده -جاسر :
 ال يا ابني البيت بيتك تشرف في اي وقت كفايه اللي انت عملته مع ملك جميل مش هنساه ابدا -خالد :
 االنسه ملكالعفو يا عمي انا ما عملتش حاجه انا بس عملت واجبي تجاه بنت حضرتك  -جاسر :

المهم يا عمي انا هدخل في الموضوع على طول انا طبعا يشرفني بجد ويسعدنى انى اكمل نص ديني 

 مع االنسه ملك بنت حضرتك
 ملك حكيتلي على كل حاجه وانا يا ابني اللي يشرفني ان بنتي تكون في حمايه راجل زيك-خالد 

ايما طيب يا عمي ممكن اعرف طلبات متشكر جدا يا عمي ويا رب ابقى عند حسن ظنك د -جاسر :

 حضرتك

 

وهللا يا ابني انا ما ليش اي طلبات غير انك تسعد بنتي و تعوضها عن كل السنين اللي فاتت :- خالد 

 ولو في هي محتاجه حاجه انا مش هتاخر عليها طبعا

 

 ان شاء هللا يا عمي لكن عندى طلب صغير -جاسر :



 اتفضل يا ابني -خالد :

اختي هنا هتتجوز ان شاء هللا الخميس اللي جاي وكنت يعني بفكر لو حضرتك هتوافق  انا:- جاسر 

واتمنى ده طبعا منك ويكون جوازنا انا واالنسه ملك مع فرح اختي يوم الخميس اللي جاي وهيكون 

صاحبة اختي كمان اخت العريس فرحها في نفس اليوم اسمها رنا تبقى بنت اخت مرات ابنك االستاذ 

 آدم

 انا حابب فكره انه يكون فرح جماعي و هتبقى حاجه جميله ومميزهف 

 وهللا يا ابني ما عنديش مشكله انا موافق وكمان الواحد من زمان نفسه يفرح -خالد :

 طيب علي خيره هللا يا عمي نقرا الفاتحه -جاسر :

 نقرا الفاتحه -خالد :

 

  Mariem Nasarعند آدم. بقلم

------------ 

 يم في حضن آدم و آدم بيمسد على شعرهابعد فتره مر

 حبيبي-مريم :

 عيوني -آدم :

 انت بجد هتسامح عمو خالد -مريم :

 وهللا يا حبيبتي انا وافقتك علشان إثبات عشقي ليكي -آدم :

 لكن لو هتفضلي تقولي عمووو بالطريقه دي انا ممكن اسافرو بره مصر ومش هسامحه

 هللا بقى يا آدم -مريم :

 بقى يا آدم . انتي يا بت مالك قمر كده ليه ارحمي قلبي ما بقاش في مكان يحبك اكتر من هللا -آدم :

 كده

 ايه ده انت قديم اوي -مريم :

 نعم يختى انا قديم -آدم :

اصل انا اول ما شوفتك وحبيتك وقلبي خالص بقى مليان بعشقك راح  -مريم رفعت وشها وبصتله :

 قد كدهقلبي ده خرج من جواه قلب صغنتط 

وبدأت احط جواه عشقي ليك و بدا يكبر يكبر وقولتله لما تبقى مليان عشق ال آدم خرجلي قلب 

 صغنتط كمان

 

يا لهوي . مريم انا بقولك ارحميني هاكلك صدقيني انا بحبك وعلى صوته اووي انا  -آآدم:

 بحبكككككككككك يا مريم

 ايزه اتغدىهههههه وانا بعشقك يال بقى قوم علشان اقوم ع -مريم :

 انتي تؤمري -آدم :

 آدم حبيبي انا بكره عايزه اروح عند ابله شيرين ممكن--مريم :

ممكن اوي يا قلبي نصحي الصبح ونفطر كده واخدك اوصلك وانا رايح الشغل وابقى اعدي  --آدم :

 عليكي اخدك ونروح

 ادومى حبيبي ربنا يخليك ليا -مريم حضنته :

ماشي يا ستي علشان خاطرك هبقى اندومي و زبادي المراعي كمان  هههههه ادومي هههههه -آدم :

 ههههه



 وهي ضحكت

استني انا جتلي فكره وقاموا من السرير وشالها ودخلو على الحمام واخدو شاور هما  -وآدم قام:

 االتنين وخرجوا وهي كانت مكسوفه وفرحانه ومشاعر كتير متلخبطه

 ل ههههههههجهزو االكل تاني ومريم قاعده ولسه هتاك

 بتضحكي على ايه -آدم :

 مش مالحظ حاجه -مريم :

 حاجه ايه؟؟ -آدم :

 اننا بنجهز االكل ويكون سخن وبعدها نسيله يعني هههه ونرجع نسخنه تاني -مريم :

 هههههه فعال صدقي خالص انا بعد كده هاجي من الشغل يعني وبعدها نسخن االكل ايه رايك -آدم :

 قى اتغدى قبل االكل ما يبردمريم اتكسفت طيب يال ب

 عارف انا عايزه نتغدى بكره سمك

انتى تؤمري العسكري امين يعرف واحد كان بيجيبلنا السمك في الشغل وكان بيبقى طازه  -آدم :

 وجميل بكره يا روحي يكون عندك

 مريم مسكت حته فرخه ولسه بتقربها من بقها رجعتها في الطبق تاني

 اكلتهاش ليهايه يا حبيبتي ما  -آدم :

 

 ال مش حباها حاسه لو اكلتها هارجع -مريم:

بتهزري امال هتاكلي ايه يعني رز بس يال يال انا هاكلك افتحي بوقك وخدي حتة الفرخه دي  -آدم :

 مني

 ال يا حبيبي مش عايزه -مريم :

 انا قولت هتاكلي يال افتحي -آدم :

 الحمام ورجعتمريم لسه بتفتح بوقها وشمت الفراخ قامت بسرعه على 

 آدم قام بسرعه وراها و حضنها من الخلف وهي بترجع

 مالك يا مريم -آدم بخوف:

 اطلع انت يا آدم لو سمحت علشان ما تقرفش -مريم :

انتي عبيطه اقرف منك انتي. مريم رجعت تاني وآدم قرب منها وحط ايده على بطنها اهدي  -آدم :

 بس تالقيكي قرفتي من الفراخ انا اسف

 خلصت وآدم غسلها وشها ونشفه بالفوطه وشالها ونيمها على السرير مريم

 وقال يال علشان نروح المستشفى

مستشفى ال ال انا كويسه انا بس بدات اخفف هدومي علشان الجو بدا يبقى حر وانا ما  -مريم :

 باستحملش الصيف

 صيف ايه لسه شهر على الصيف -آدم :

يوم اخد شاور واخرج واخفف لبسي انا اخدت برد انا هابقى ال انا ما بحبش الصيف وكل  -مريم :

 كويسه

 يا بنتي تعالي نطمن انا كده مش هتستريح -آدم قعد جمبها:

مريم لما شافته كده خافت تقوله انها دي مش اول مره ترجع كده النها رجعت امبارح و قبلها بيومين 

 كمان

 اكيد هاقولك قوم انت اتغدي وانا هريح شويه ال يا حبيبي انا كويسه صدقني ولو في حاجه -مريم :

 انا هقوم اعملك اي حاجه خفيفه تاكليها و اعمل اي حاجه سخنه تشربيها -آدم :



 بحب اللي تشوفه يا قلبي -مريم :

 

 فيال مصطفى عزيز

----------------------- 

 

 اسبوع واحد يا طارق ليه المفروض كان لسه شويه على فرحنا -رنا :

 باقولك ايه انا ما صدقت اقنعت ابوكى ما تقفلنيش منك -طارق :

 يا طارق افهم بس انا لسه ما جهزتش حاجه وبعدين لسه ما حجزتش الفستان -رنا :

وهللا يا قلبي انا كنت هاخدك وننزل النهارده نختار الفستان لكن آدم قالي خليها بكره علشان  -طارق :

 عايز يجي معانا

 ا ليهيجي معان -رنا باستغراب:

مش عارف يمكن علشان كلنا هنكون مع بعض انا وانت وهنا وكمان جاسر وملك يمكن  -طارق :

 علشان يختار الخته ملك ويفرحها

 خالص يعني هننزل بكره نختار الفساتين -رنا بتفهم:

 طبعا يا روحي-طارق :

 اوكي ياحبيبى -رنا :

 ها جداوعايز كمان تقربي من ملك هي بنت لطيفه و هتحبي -طارق :

 وهللا لطيفه على العموم حاضر انا حابه اني اقرب منها -رنا :

 باقولك ايه -طارق :

 نعم -رنا :

 ما تجيبي بوسه -طارق :

 ايييه انت مجنون-رنا شقهت :

ياساتر عليكي يال كلها بعد بكره و اكتب كتابي عليكي يا قمر دا انا هطلع القديم والجديد  -طارق :

 عليكى

 نت ايه اللي انت بتقوله دها -رنا باحراج:

ايه اللي انا باقوله مش عارفه يا بت يعن بقولك هطلع القديم والجديد يا رنا ده انتي منشفاها :- طارق 

 عليا ده انا لو خاطب واحده مسنه كانت حست بيا على االقل جبر خاطر

 بس انا مش عايزه جبر خواطر يا طارق -رنا حبت تلعب بااعصابه:

  .....طارق: هاااا

ايوه يا قلبي ومش عايزه جبر الخواطر انا عايزه الني حابه ده وحبه اني اكون  -رنا كتمت الضحكه:

 في حضنك

طارق يغمض عينيه ويفتحها وبص في الفون على الرقم وشاف انه رقم رنا انتي ... انتي بتتكلمي جد 

 طبعا

 ايوه يا طارق وكاتمه الضحكه -رنا :

 هاجيلك دلوقتي وتننزليلي في الجنينهانا هاقفل انا -طارق :

 هههههههههههه مجنون هههههه يا قلبي هههههه احلم لحد الخميس الي جاي -رنا :

انتي بتلعبي با اعصابي يا رنا طب وهللا العظيم الكون موريكي بعد الفرح ان ماادبتك -طارق بيغيظ :

 لمه في وشهامابقاش انا اسمي طارق السيوفي انا تلعبي باعصابي وقفل المكا



هههههه وهللا مجنون وبعدها سكتت ووقفت هو قصده ايه بانه يادبني بعد الفرح ربنا يستر انا  -رنا :

 اللي بجيبه لنفسي

 

 عند عاصم

------------- 

 

اخر اليوم عاصم كان شارب وسكران بفضل سوزي اللي بتجيبله الخمره وشرب معاها وقضى 

 وعاصم داخل ينام ولسه بيروح في النوم فونه رنالوقت كله في شقته معاها وهي روحت 

 عاصم شاف رقم غريب وقال يا ترى مين انا بقيت باخاف ارد على اي رقم غريب

 اووووف . . الو

 مجهول ..... الو . ايه يابن اخويا يا حبيبي

 م .ي.. مين . مين انت مين ال انت مش عمي حسين صح -عاصم قام وقف وهو على السرير :

اخص عليك امال صوتي ده ايه كنت مسجله ليك قبل ما تحاول تقتلنى يابن اخويا وبعدين :- مجهول 

 انت مختفي ليه كده وما بتروحش الشغل ليه ايه ما وحشتكش مش عايز تشوفني

 الااااا ال انت مت ايوه انت واحد بتلعب معاياااا انت مييين -عاصم :

لصاوي اللي امك قتلت اخويا صالح الصاوي انا عمك حسين الصاوي ابو هنا وجاسر ا:- مجهول 

 واللي انت كنت طمعان في امالكي انا رجعتلك من الموت علشان اخدك معايا هههههههه وقفل

الو. .. الووو انت مش عمي الووو ..... انت مين انت ميييييين الوووووو رد عليا انا هقتلك  -عاصم :

 بايدي

ضه وفتح النور وفتح انوار كل الشقه ومرعوب عاصم رمي الفون على السرير وجري في االو

ورجع بضهره خبط في الترابيزه الڤازه وقعت على االرض وعاصم اتفزع وخاف الااااا ال ده واحد 

 عايز يجنني ال انا هقتلك يا حسن يا صاوي
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ختها ومريم اتحرجت وآدم ودعها تاني يوم آدم اخد مريم وصلها عند شيرين وباس راسها قدام ا

 وماشي على شغله

شيرين قعدت مع مريم علشان يرتبوا كل حاجه للفرح ويكتبه كل حاجه علشان ماينسوش ومحمد نايم 

 على رجل مريم وكانت مبسوطه في اليوم ده وسط اهلها

هيروح  واليوم عدى بسرعه عليها وآدم اتصل عليها وقالها انه هيتاخر شويه علشان في ماموريه

 ويرجع ياخدها وقالها ما تتغداش علشان حجزلها السمك

 

رنا لبست وجهزت وقالت ل مريم تعالي معانا ومريم قالت ال مش هينفع انا هقعد مع اختي علشان 

 في حاجات كتيره بنعملها

طارق جه واخد رنا. واشرف راح وجاب هنا وجاسر جاب ملك وراحوا على سنتر الفساتين وآدم 

ى هناك كل واحد يقيس يختار والل يزعق علشان غيران وعايز يبقى على ذوقه وكل واحد راحلهم عل

 غيران على حبيبته علشان مش عايز الفستان يبقى ضيق قوي عليها

وآدم واقف وعينيه ما نزلتش على فستان كان جميل وطويل وعليه تاج اول ما دخل وقال الفستان ده 

 سامحيني يا مريم انا مقدرتش اني احققلك ابسط حقوقك بطمعيهيبقى على مريم تحفه و اتنهد وقال 



وآدم اختار مع ملك وكل واحد في االخر اختار اللي بيحبه والكل مبسوط وكلهم اشتروا الفساتين 

 وخرجوا وراحو اشترو شويه حاجات تانيه وفي اخر اليوم الكل عايز يروح علشان اليوم كان مرهق

مريم النه جاب السمك اللي هي طلبته وقالها ما تتغداش علشان هو  آدم استاذنهم علشان يروح يجيب

 جايبه علشانها

 وجاسر اخد ملك يوصلها . وطارق هيوصل رنا

 يال يا هنا علشان اوصلك وهاروح ورايا حجات كتير -واشرف كان في قمه السعاده :

 

 احم اشرف انا كنت عايزاك في موضوع -هنا :

  .موضوع خير يا حبيبتي -أشرف :

 ممكن نروح نقعد في اي مكان -هنا :

 اوكي يا قلبي -أشرف :

وال اقولك ال ال انا هاقولك كل حاجه هنا في العربيه بس لو سمحت اركن فى مكان  -هنا بتفكير :

 هادى حته هاديه وعايزاك تسمعني كويس وتفهمني وبعدها قرر بس ارجوك ما تزعقليش في الشارع

 تي قلقتيني انتي عملتي ايه؟؟في ايه ياهنا ان -اشرف بقلق:

وهللا ما عملتش حاجه انا بس عايزه اقولك على حاجه كانت موجوده في حياتي ومن  -هنا بتوتر:

 حقك انك تعرفها

يا دوبك اسمعك واروح علشان  5:00طيب يال اركبي علشان الساعه  -اشرف بص في الساعه:

 ورايا حاجات كتير للفرح

 العربيه أشرف اخد هنا مكان هادي وركن

 هاا بقى يا ستي قولي انتي عايزاني اعرف ايه عنك ولو اني واثق انها حاجه عاديه -اشرف :

 -هنا غمضت عينيها واخدت نفس عميق وقررت انها تحكيله كل حاجه علشان خالص مفيش تراجع:

 حاضر يا اشرف . ولكن فكر كويس وبعد ما تسمعني لو عايز تلغي جوازنا انا هاعزرك

هنايا ايه اللي انتي بتقوليه ده انا الغي جوازي منك انت بتحلمي انتي يا هنا -ايديها : اشرف مسك

 كنتي حلم وما صدقت انه اتحقق

 هنا بدموع وحست انها اتسرعت يا ريتها سمعت كالم رنا ولكن خالص ما بقاش ينفع

 هنا يا حبيبتي قولي في ايه وانا جمبك اوعدك اني هافضل جمبك على طول -اشرف :

 وعد -هنا :

 وعد -اشرف :

 ..............اشرف الحكايه ابتدت من يوم -هنا :

 

آدم اتصل على مريم وقالها تجهز قالتله ممكن يستني ساعه كمان علشان بتعمل حاجات مع اختها 

 وقربت تخلص

 طيب بصي انا هاروح مشوار كنت ناسيه وساعه وهاكون عندك -وآدم :

 ماشي يا حبيبي -مريم:

 مريم -آدم :

 نعم يا حبيبى -مريم :

 وحشتيني قوي وبحبك قوي وعلشانك اعمل كل حاجه ترضيكى-آدم :

 وانت واحشني قوي وبحبك وانا علشانك اقدملك قلبي هديه -مريم :



 يسلملي قلبك ويخليلي قلبك ينبض باسم آدم على طول العمر -آدم :

اك تانى وركن العربيه ونزل وآدم قفل معاها ووصل للمكان ومكانش مفكر انه ممكن يروح هن

وحاسس ان رجله تقيله قوي ومش قادر يتحرك وبعدها واخيرا وصل ووقف قدام الفيال. ... فيال خالد 

 العدوي

 

----------- 

 

بس يا اشرف هو ده كل اللي حصل معايا ورنا كانت بتحميني طول الوقت من عاصم  -هنا بدموع:

اللي اخدتني عندك لحد باب المكتب وكمان كنت  وكمان لما رنا صدقت ان عاصم ملمسنيش هي

هاحكيلك . لكن رنا اكدت عليا اني محكيش حاجه النه من الماضي وتعلمت منه وبتتكلم بعياط وهللا يا 

اشرف انا مكنش قصدي انا كنت مفكره عاصم ده محترم وانه ابنه عمي وخايف عليا زي ما بيقولي 

ايا كده لكن وهللا العظيم يا اشرف ان عاصم مالمسش شعره ولحد دلوقتي انا ماعرفش ليه هو عمل مع

 مني صدقني ومنهاره من العياط

 واشرف ماسك الدركسيون وباصص بجمود قدامه

اشرف انا حكيتلك الني حسيت انك من حقك تعرف وان حبنا اكبر من اي حاجه انا فعال :- هنا 

طلع العكس ارجوك يا اشرف فكر على محبتش عاصم ده ابدا انا كنت مبهوره بتدينه واخالقه لكن 

 مهلك قبل ماتاخد اى قرار ارجوك وهنا سكتت مش طالع منها غير صوت شهقات وعياك

واشرف ساكت تماما بعد شويه اشرف شغل العربيه انا هاوصلك البيت وما تكلمش وهنا مقتوله عياط 

 إى طريقهواشرف جامد وال حتى بص عليها وسايق بسرعه كبيره النه عايز يوصلها ب
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آدم كل خطوه يمشيها من اول بوابه الفيال لحد الجنينه بيفكر في الماضي ونور وصوتها وهي بتنده 

عليه وشافها وهي بتجري وراه في المكان ده وشافها وهي بتنيمه على االرض بتزغزغه وشافها 

 وهي بتااكل آدم علشان يكبر ويبقى قوي

 ا وهي بتزغرط لما عرفت ان آدم دخل كليه الشرطهوشافه

وشايف ضحكتها وكان آدم ماشي في الجنينه بيضحك وبيبتسم وبيكشر وكل الذكريات مرت قدامه 

 لحد ما وصل باب الفيال وقف للحظه ومش عايز يرن الجرس هو عايز يرجع

 ادم رجع خطوه لورا وقرر معقول آدم هو اللي رايح لخالد اللي اتسبب في قتل امه ال ال ...معقول 

انه يروح ويحاول يكلم مريم مش الزم اثبات . ده هو اصال عشق لمريم مش عايز اثبات وبيلف 

 ضهره وبيرجع

 الباب فتح وكان خالد وشاف واحد ضهره ليه ومش عارف مين ده

 انت مين يابني؟؟-خالد :

 آدم قبض على ايديه

 .لشان يشوف مين ده خالد اتصدم مش معقول آدمخالد قرب من الشخص ده وحط ايده على كتفه ع

 

 آدم آدم يابني اسمعني -آدم جه يمشي ولكن خالد راح وراه ورما العكاز:

 آدم ماشي وخالص هيخرج من البوابه



 آدم ورحمه امك الغاليه نور ال تقف وتسمعني -خالد :

 انا مسامحك على اي حاجه وكل حاجه انت عملتها -آدم وقف مره واحده ولف:

 انا مسامحك الن ربنا طلب مننا كده

 انا مسامحك الن مريم عايزه كده

 انا مسامحك علشان نور ما تكونش زعالنه مني

انا مسامحك في االول وفي االخر علشان ربنا ما يحاسبنيش عليك مش تكون انت ظالم في الدنيا 

 واجي انا اتحاسب عليك في االخره

 ونورانا مسامحك علشان خاطر ربنا ثم مريم 

 انا مسامحك علشان ملك ما لهاش ذنب وما تتعقدش اكتر من كده

انا مسامحك علشان لو خلفت اوالد مايشوفوش ان ابوهم ظالم في نظرهم ويكرهوني زي ما انا 

 بكرهك

 انا مسامحك يا خالد يا عدوي

يمكن خالد مره واحده من فرحته وان في امل بيتجدد في حياته وانه ممكن ادم يرجع تاني وانه 

يشوف احفاده من الفرحه ما استحملش وادم شاف اعراض على وش خالد انه خالص هيقع وادم 

 جرى عليه وسنده قبل ما يقع

 انت سندي في الدنيا و دمعه نزلت وغاب عن الوعي -خالد رافع ايده على خد آدم:

وي بتاع زمان آدم للحظه شاف قد ايه ان ابوه حزين ومكسور وذليل نفسه ال مش هو ده خالد العد

 وكمان بقى هزيل وضعيف

آدم شاله ودخل الفيال وهو متوتر وقلبه بيدق حاسس انه لو دخل هيشوف نور من تاني ووقف جوه 

 الفيال وشايل ابوه وناسيه بين ايديه ووقف وسرحان في كل الماضي القديم

انت هنا آدم في ايه بابا. آدم  -وملك نزلت شافت ابوها جريت عليهم بسرعه ولكن الصدمه لجمتها:

 بابا ماله

 ما تخافيش هو شافني بره واغمى عليه -آدم :

 يا حبيبي يا بابا هاته هنا يا آدم -ملك :

 آدم بينيم ابوه على الكنبه وبص على وشه شايف الدمعه نازله من عيون ابوه

حاجه آدم حس ب شعور غريب وزعل من نفسه ولكن طرد الفكره بسرعه النه شايف انه ما قالوش 

 تزعل بالعكس هو سامحه . سامحه على ظلم وقتل وسرقه

 آدم قاعد على الكرسي اللي وراه وملك بدموع بتفوق باباها

ملك .. ملك اخوكي آدم . آدم يا ملك هو فين ايه ده  -وخالد بعدها بشويه فاق واتعدل من نومه وقعد:

 ي انا شفت آدمانا باحلم ال . ال انا مش باحلم ملك انا شفتو صدقيني يا بنت

 اهده يا بابا وانا هاقولك كل حاجه وهفهمك -ملك :

ال ال افهم ايه انا شوفت آدم و سامحني . سامحني يا ملك يا بنتي الحلم اللي كان مستحيل  -خالد :

 اتحقق يا بنتي و كان بيتكلم بعياط

شفته انا . انا قمت وكمل اوعي تقولي ان كنت بحلم انا حسيته انا  -آدم قاعد وراه وهو مش شايفه:

فتحت الباب من غير سبب حسيت ان في حد مهم وحسيت اني في راحه واطمنان جاي فتحت الباب 

 وشوفت آدم قدامي يا بنتي

ملك بتعيط وخالد بيعيط مش مصدقاني طيب . طيب بصي اطلعي هتالقي عكازي واقع بره وكمان 

 بصي ايدي لمست خد آدم ابني وسندي وحبيبي

 يا بابا انت تعباناهده  -ملك :



ال ال انا مش تعبان بعد ما شوفت آدم مش تعبان هو سامحني يا ملك سامحني قالي علشان :- خالد 

 احفادي انا هاشوف احفادى من آدم يا ملك هو فين آدم راح فين

 وبص حواليه وشاف آدم قاعد وراه وقال اهو . اهو آدم ابني اهو صدقتيني .. صدقتيني ابني اهو

ول يقوم وقف وقع قدام آدم على ركبه وآدم مسكوا وقاله قوم معايا خالد نزل ايد آدم وقاله وخالد حا

سيبني كده سيبني اتوسل ليك واعتذر منك سيبني كده لحد ما تسامحني يابني انت سامحتني بجد قولي 

هدا قول اني ما كنتش بحلم قول ان ربنا استجابلي دعواتي وغفرلي ذنبي وغفر زلتي قول ان ربنا 

 قلبك من ناحيتي يا آدم

آدم اتاثر وشاف ان الدنيا صغيره جدا ومش مستاهله وحس واتاكد ان كالم مريم حقيقي وان هو مين 

 -وال حكايته تيجي ايه قصته في قصه سيدنا يوسف وال ابتالءات الناس التانيه مسك يد ابوه وقومه :

 قوم بس ما تقعدش على ركبك كده تعالي اقعد

 وحست ان آدم هيسامح ابوهملك مدهوشه 

 خالص عفا هللا عما سلف -آدم قعد ابوه:

انا سامحتك لوجه هللا زي ما مريم بتقول وفعال الدنيا مش مستاهله اننا نكره و نحقد اكتر من كده انا 

جتلك دلوقتي بناءآ على طلب مراتى وفعال انا كنت غلطان ومين انا علشان ما سامحش ومين انا 

 اس على اخطائهم كفايه حقد وكره انا سامحتك لوجه هللا وخالص ويا ريتعلشان احاسب الن

 يا ريت ما تتكلمش في الماضي تاني

 انا ماشي -آدم:

 استني يا آدم استنى يا ابني -خالد :

هتمشي وتسيبني من غير ما تخلي ابوك يدوق طعم  -آدم وقف وخالد قرب منه ومسك آدم من كتافه :

 هالحياه الحقيقيه والسعاد

 مش فاهم تقصد ايه -آدم بعدم فهم :

 خالد قرب من ابنه واخده في حضنه ومشاعر عند آدم متلخبطه

ياااااه على الدنيا اللي سرقت منى اغلى الناس يااااه على الطمع اللي خالني  -وخالد دموع نازله:

 اعيش في عذاب سامحني يابني اعتقنى لوجه هللا

تلف عن حب واحساس تجاه ملك وعن عشق وحب آدم في حضن ابوه احساس مختلف حب مخ

 واحساسه تجاه مريم ولكن التالته احساسهم احلى من بعض

 وغمض عينيه وقال ياه لو تكتمل السعاده والقى ناناه نهاد

 ثواني -خالد خرجوا من حضنه :

خالد راح على اوضته وجاب هديه كان مجهزها ل آدم وعرف شكله من ملك اللي صورته البوه 

كل حاجه عن مريم من كالم ملك عليها بتحب ايه وبتكره ايه وجاب الهديه ونزل ل آدم ولكن وعرف 

 كان ماشي ببطء وقدم الهديه ل آدم

اتفضل يابني دي هديه لمريم انا كنت مجهزهالها من فتره وقولت لعل وعسى ان ممكن  -خالد :

 اكلمها في يوم ودي هديه ليك

  .آدم لسه هيتكلم

 هتتكلم وحياه غالوه مريم عندك ما تقول حاجه وافتح الهديه في بيتك انت ومراتكانت مش  -خالد :

وانا من بكره هدبح عجلين ووزع لحمهم على الغالبه بالمناسبه دي انا حاسس اني رجعت شباب من 

تاني شكرا يا بني شكرا على اللي انت عملته شكرا الن هنام النهارده الول مره وانا مرتاح ومن غير 

 عذاب

 



------------- 

 

 أشرف وصل هنا ووقف قدام فيلتهم وما تكلمش وهنا بصتله وقالت اشرف

 اشرف قرب عليها وفتح الباب ليها وهي فهمت ونزلت

واشرف قفل الباب بسرعه قبل ما هي تدخل على فيلتها وهنا هطلعت تجري واتصلت على رنا 

 وحكتلها على كل اللي حصل وكانت منهارا

 ريم دخلت على رنا. . ورنا اضطرت تحكي ل مريم علشان يشوفوا حلورنا زعقتلها وم

مريم سمعت كل حاجه من رنا وكانت زعالنه جدا على االتنين وقالت ان في مواقف بتجبر االنسان 

 انه يتحط فيها غصب عنه ولكن غلطة هنا كبيره ومريم قالت انا هتصرف

 

------------ 

 

 ع جري على اوضتهأشرف دخل الفيال ودخل من الباب وطل

 ابوه ينادي وامه بتنادي ما يردش على حد

ودخل اوضته وقفل الباب وكان في نار قايده جواه وعايز يقتل عاصم وكمان قرر انه ال يمكن يكمل 

 مع هنا

---------- 

 

 الكل تحت مستغرب أشرف اللي كان طاير من الفرحه انه رايح يشتري فستان حبيبته

 ه انا هطلعلهما له الواد د -مصطفى :

 ال خليك انت انا هطلع اشوفه -شيرين :

انا عارفه اشرف زعالن ومخنوق ليه هو بس اتخانق مع هنا علشان الفستان عاجب  -جت مريم:

 اشرف بس مش عاجب هنا انا هطلع دلوقتي و هاتكلم معاه ما تقلقوش دي حاجه تافهه

 لي فستانفستان !!! كل الهجوم اللي هو داخل بيه ده وتقو-مصطفى :

 ومن الحب ما قتل يا حبيبي -شيرين بصت ل مصطفى و رفعت حاجبها:

 هو انت نسيت انت عملت ايه في سواق العربيه يوم كتب كتابنا

 مصطفى بص لها وسكت

 ومريم طلعت ل اشرف

 

 30الحلقه 
 رواية جريمة عشق

  Mariem Nasarبقلم

 
 بسم هللا نبدأ دمتم في آمان هللا

 
  *عزيز عند مريمفي فيال مصطفى *

 طلعت ل اشرف وخبطت ودخلت
 اشرف كان رايح جاي ف االوضه ومتعفرت ع اآلخر



 اشرف حبيبي مالك؟ -قربت منه:
 ابعدي عني انتي كمان يامريم مش نقصاكي الحكايه -اشرف :

 زعلت مريم من جواها لكن كالعاده بتدراي
ل ماابعد كنت محتاجه اتكلم معاك احم ماشى ياسيدي هللا يسامحك هبعد عنك حاضر بس قب -مريم:

 شويه واخد رايك ف حاجه ممكن وال اخرج؟؟
 .تعالي يامريم اقعدي انا اسف وهللا غصب عني معلش متنرفز شويه -اشرف بزعل:

 
خالص مسمحاك مفيش حاجه المهم تعالى نقعد انا وانت ع السرير وحط راسك ع رجلي  -مريم :

 بقيت غريبهزي زمان وال خالص علشان انا اتجوزت 
 اشرف حس انه فعال محتاج حد جمبه حتى لو هو مش هيتكلم بس ع األقل ينسيه النار اللي جواه

 تعالى -بصلها :
 قعدت ع طرف السرير واشرف نام ع السرير وحط راسه ع رجليها

 .اتكلمي يامريم سامعك -اشرف :
 مريم بتمسد ع شعره

 في سر قديم -وبتتكلم :
 رايك فيه قبل ما اقوله ل آدمف حياتي و عايزة اخد 

 سر !سر ايه قولي؟ -أشرف :
سنين وانا عند اخويا طلعنا كلنا مصيف مع بعض انا وهو ومراته كنت لسه ما لبستش  ٤من :-مريم 

النقاب قعدنا هناك اسبوع وكان في شاب اكبر مني وكل شويه يعاكسني ويراقبني انا خوفت منه لكن 

لي في شعره خارجه من الحجاب داريها وما تكلميش حد باالشاره وكان كل شويه االقيه يهتم بيا ويقو

 خالص معايا ومراقبني طول اليوم المهم يوم والتاني والتالت
الشاب جه كلمني وانا خوفت من حسام اخويا ساعتها وفكرت انه ممكن يقتلني لو شافني وكمان 

صغيره ومش فاهمه حاجه وهو  خوفت من كالم الناس ف الشاب ده الحظ خوفي وانا كنت هبله و

اكبر مني وفاهم وواعي وعارف قالي طيب بما انك خايفه تعالي اقعدي معايا شويه في الشاليه طبعا 

 في االول رفضت جدا وخوفت لكن حسيت انه علقني بيه
و كنت حاسه انه فاهم دماغي وتفكيري وانه ممكن يكون زوج كويس في المستقبل وبعدها اكدلي انه 

بلي ابدا وبعد محاوالت المهم روحت معاه وكنت خايفه وهددته لو فكرت تأذيني انا مش هيقر

 هصوت والم عليك الناس
المهم الشاب ده كان ف منتهى األدب واالحترام وقعدنا من بعض ساعه ورا ساعه يهزر وحكالي كل 

وثقت فيه  حاجه عنه وانا كمان حكتله وبعدها سابني امشي ف امان و ماعمليش اي حاجه وبعدها

 وتالت يوم روحت برده وقعدت معاه و اكلنا وشربنا وكان في منتهى االحترام برده
ساعات من غير ما يأذيني اما بقى في اليوم الرابع انا كنت  ٣وبعدها قعدنا ساعه وبدل الساعه بقت 

نه انسان قاعده وبراقبه من بعيد لقيته بيبص للبنات وشفت منه حركات للبنات دى زباله واستوعبت ا

 حقير ومش راجل وانه ضحك عليا واستغلني

 
 ولما جه يكلمني تاني هددته انه لو مابعدش عني انا هافضحه وهو بعد عني وبعدها ماكلمنيش

وانا مكلمتوش ورجعنا من المصيف على كده بس انا عرفت غلطي وندمت وتوبت انا عارفه انه 

تي عايزة اقول ل آدم وخايفه ان آدم يفهمني غلط غلط كبير لكن بردو ربنا كبير وبيسامح فانا دلوق

 وممكن كمان يسبنى ويبعد عني ويطلقني
اتعدل من ع رجل مريم يطلقك ليه ان شاء هللا انا معاكي أنك غلطتى وغلطك كبير كمان :- اشرف 

لكن مش لدرجة الطالق يامريم وانتي ازاي تعملي حاجه زي كده ؟!انا لو مش واثق فيكي كان هيبقى 

 .ا تصرف تاني معاكي وعارف كمان انك كنتي لسه صغيره واكيد هو استغل طيبتك وبرأتكلي
 يا مريم آدم لو بيحبك مش هيسيبك وال يبعد عنك

ايوه يا أشرف بس ده مش موقف سهل انا كنت مع شاب غريب في الشاليه انا فعال غلطانه :- مريم 



 .وندمت وتوبت بس مش قادره اخبي على آدم والزم يعرف
وتقوليله ليييه يا مريم انتي غلطتي وانتي كنتي صغيره وقبل ما تعرفي آدم وعرفتي غلطك :- أشرف 

وربنا سترها معاكي واتجوزتي راجل بيحبك وبتحبيه ليييه بقى بتنكشى في مشاكل آدم عمره ما 

هيبعد عنك وال يطلقك لكن ممكن يحصل خناقه بينكم وده مش صح انتي ما تقوليش وانسي وربنا 

  .غفور رحيم
بس ممكن برده آدم يتخيل حاجات في عقله وكمان ممكن ينسى في اي وقت لكن من واجبي :- مريم 

 اني اقوله علشان بحبه يا اشرف علشان مكونش حاسه بالخيانه من ناحيته
 .انا اه ما حدش لمسني وال ضحك عليا لكن عملت حاجه كبيره و تغضب ربنا كمان

بيقبل التوبه و انك تكوني بتحبي آدم قوي كده وتقوليله وهو يفهمك غلط يا ستي وربنا  -أشرف :

 معلش ف الكلمه يعني هيبقى غبي وحمار
النك معنى انك صارحتيه يبقى حبك عدى الحدود معاه و الصراحه اللي انتي حكيتي بيها دي محتاجه 

 لشجاعه كبيره
  {تره هللا في الدنيا واالخرةو سيدنا محمد صل هللا عليه وسلم قال }من ستر مسلماَ س ..
  ....وقال تعالى .... وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ..

  ....صدق هللا العظيم
 يعني يا مريم ربنا هو اللي قدر ده وكمان سترك وقبل توبتك مين احنا بقى علشان نحاسبك

ن انا متأكد انه استغلك وده انسان مريض ولو آدم صدق احنا نحاسبك لو كملتى في نفس الطريق ولك

 ده وسابك يبقى غبي وحمار
  !!!!مريم شالت راس اشرف ورزعتها جامد على السرير مريم :فعال

 طيب انا خارجة مش عايز حاجه يا غبي يا حمار
 انتي بتقولي ايه!! بتشتميني انا!!؟؟ -بصلها اشرف بصدمه اشرف :

 وشويه النصايح اللي انت قولتهم دول قولهم لنفسك وقول ان هناايووووه طبعا  -مريم :

 
عاصم استغلها وانها من كتر حبها فيك صارحتك ومش عايزه تخبي عليك حاجه و الصراحه اللي 

 حكتهالك دي محتاجه لشجاعه كبيره
 ياترى انت كمان حكيتلها عن عبيرههههههه

 وهقولك انا بقى ربنا بيقول ايه
  ..من الرحيمبسم هللا الرح ..
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا يغفر الذنوب جميعا انه هو ...

 ...الغفور الرحيم
 ...صدق هللا العظيم....

ربنا يا أشرف جمع الذنوب كلها في ٱيه وحده وقال انه هيغفرها مين انت بقى وبعدين هنا اه غلطت 

 مستمرتش فيه ولما عرفت انه بيستغلها علشان الورث ولمصلحته الشخصيةوغلطتها كبيره لكن 
بعدت عنه وقربت من ربنا ورنا اختك كانت عارفه كل حاجه ومن ثقتها في هنا قالتلها اوعى تحكي 

 ل أشرف حاجه انتي انسانه كويسه وتوبتي وخالص
ديها وتعرفها انها غلطت وتكلمها الحمد هلل ربنا انقذها تقوم البنت يا عيني تحكيلك علشان تاخد باي

بهدوء مش تسيبها وتمشي !!هنا بريئه ويمكن اكتر مني ومن رنا هنا انت لو سبتها انا هاجوزها 

  .لعاصم ده من الصبح واستحمل بقى ذنبها اللي هيبقى في رقبتك
 يال انا نازله علشان آدم بيتصل يا غبي يا حمار

 !!حكيتيهالي دلوقتي والمصيف واخوكي؟؟ استني هنا والحكايه اللي انتي -أشرف :
هههههه هو اخويا عمره راح مصيف مش باقولك غبي الحكايه دي انا ورنا ربنا يخليهالي  -مريم :

 اخترعناها علشان نشوف رد فعلك ايه
 انت ما استحملتش عليا حاجه علشان انا اخصك

 ور رحيمليه هي هنا مش تخصك برده !!!وال اقولك سيبها هي تابت وربنا غف



 .وانا هكلم آدم يشوفلها عريس حلو كده من دفعته يتجوزها
 بغيظ اقسم باهلل لو حد لمس شعره بس من هنا ال اكون دفنه مكانه -أشرف :
حمش ياواد طيب يا اخويا فكر وشوف هتعمل ايه وصالحها . جاتكم القرف جوعتوني كان :- مريم 

 .م وسابته ونزلتزماني في بيتي معززه مكرمه باكل السمك يال سال
اشرف قعد مكانه يفكر في رده فعله تجاه هنا ورد فعله لو كانت مريم مكان هنا وفضل يفكر كتير 

 لغاية ما في االخر اخد قرار
  Mariem Nasarبقلم------------

 
 ايه يا مريم كل ده؟؟ -آدم :

 اسفه يا حبيبي اتاخرت عليك هاحكيلك كل حاجه لما نروح -مريم :
 م على شيرين ورنا ومصطفى ومحمد واخدت حاجتها ومشيت مع آدمسلمت مري

 

ادم طول الطريق سرحان ومريم سرحانه في هنا واشرف وعاصم الشرير ده وياترى عاصم 

 .هايأذيها وال هيسيبها بحالها

ايه يا آدم الشنطه  -وصلها لحد البيت واخد االكل وكان معاه شنط الهدايا وطلعوا وهي بتسالوا:

 دي وشايل حاجات كتير ليه كده الكبيره

 اخد نفسي بس يامريم واحكيلك كل حاجه -آدم بتعب :

ماشي انا هغير هدومي ونتغدى الني واقعه من الجوع واختي زعلت مني بسببك وابيه  -مريم :

 مصطفى كمان

 ليه؟؟ -آدم :

 علشان مااكلتش هناك عندهم -مريم :

 علم وينفذ معلش يا قلبي انتي طلبتي السمك يبقى -آدم :

 حبيبي ما انحرمش منك بس انت مالك وشك اصفر كده ليه؟؟ -مريم :

مفيش يمكن علشان مااكلتش حاجه من الصبح لما فطرنا مع بعض ورحت الشغل وبعدها  -آدم :

 رحت كام مشوار

 هات السمك وانا هاجهز كل حاجه بسرعه تكون انت اخدت شاور -مريم بتأنيب ضمير :

 فضليطيب تمام ات -آدم :

 مريم اخدت االكل وراحت المطبخ

دم اخد الهديه ودخل االوضه وحطها على السرير و فضل باصص عليها ومش عارف حاسس ان _

كل حاجه بتحصل في حياته بسرعه وحاسس ان الهموم اللي كانت على قلبه كلها بتروح من يوم ما 

 .اتعرف على مريم اتنهد بقوة

 متخيل حياتي من غيرها يا رب متحرمنيش منهايا رب احفظلي مريم انا مش  -ادم :

 دخل واخد شاور

ومريم عملت الرز بسرعة وجهزت السلطه واشتغلت بهمه عاليه ومن قبل ما تغير هدومها النها  _

 حست بالذنب انها هي اللي اخرت آدم وماكلش بسببها

مريم  وخلصت كل حاجه وجهزت السفره وكان آدم اخد شاور وصلى وخرج من االوضه وشاف

 جهزت السفره

 !!ايه ده ما شاء هللا انتي لحقتي وكمان عملتي رز انا يادوبك اخدت شاور وصليت -آدم :

حبيبي كل ده ما ياخدش نص ساعه مع شويه خبره نسائيه كده كل حاجه تخلص المهم اقعد  -مريم :

 انت وانا هادخل بسرعه اغير هدومي



 انا مكنتش جعان للدرجه دي يعني وكمان ما ماغيرتيش هدومك يا حبيبتي -آدم :

 حبيبي انت كله يهون علشان عيونك العسلي الجميله دي ثواني وجايه -مريم :

 هستناكي -آدم :

مريم دخلت غيرت هدومها و شافت الهدايا ولكن ماجتش جمبهم غير لما آدم يقولها وخرجت وقعدوا 

ل مريم ايه نية عاصم وانه  اكلوا مع بعض وهي بتاكل حكت ل آدم عن سبب تأخيرها وهو شرح

المشتبه فيه بجريمة قتل عمه و شدد على مريم انها ما تقولش لحد علشان هو قريب هيوقع عاصم في 

 شر اعماله

 

 فيال مصطفى عزيز

--------------------- 

 أشرف قاعد بيفكر كتير في كالم مريم ومرة واحده قام واخد مفاتيح العربيه ونازل

 شرفاستني يا ا -ابوه :

 نعم يا بابا -أشرف :

 رايح فين وممكن اعرف ايه اللي حصل -مصطفى :

 ما فيش حاجه يا بابا انا بس كنت مخنوق شويه -أشرف :

 ايه حكتلكم؟؟ -ايوه انا عرفت كل حاجه مريم حكتلنا اشرف بصدمه: -مصطفى :

ا لكش انك ايوه ومالك اتصدمت كده ليه وعلى فكره انت اللي غلطان وكمان انت م -مصطفى :

 .تتدخل في خصوصيتها

 بس يا بابا -أشرف :

من غير بس هنا بنت محترمه واكيد هتختار كل حاجه صح ومين انت علشان تحاسبها  -مصطفى :

 انت لسه مابقتش جوزها

 !وال هيا غلطانه انها وثقت فيك وخليتك تشاركها كل حاجه؟

 وهتكلم معاها بعد أذنكخالص يا بابا انا رايح دلوقتي ل هنا  -أشرف بتفهم :

 اشرف خرج ومتغاظ من مريم

 !ايه صوتك عالي على الولد ليه؟ -وشيرين جت على مصطفى:

كنت بنصحه انه يسيب هنا على راحتها وانه غلطان هو ماله ما يسيبها تختار الفستان  -مصطفى :

 اللي هيا عايزاه

 سنه 27يا سالم اللي يشوفك كده ما يشوفكش من  -شيرين :

ال انا كنت كاتب كتابي عليكي وفي فرق وكمان انا قلتله انها غلطانه يعنى انها تشاركوا :- ى مصطف

 وتاخدوا معاها و تختار فستانها يعني البنت بتثق فيه يزعلها ليه يا شوشو

 اممم اقنعتني -شيرين :

 بغمزه ولسه هقنعك فوق تعالي تعالي العيال دي هاتعطلنا عن اشغالنا -مصطفى :

 بالليل ٩اشغال ايه الساعه  -:شيرين 

 الفجر وال يفرق معانا تعالى بس ٣ان شاءهللا تكون -مصطفى :

 

  Mariem Nasarعند آدم بقلم

------------------ 

 ياااااه الحمد هلل انا كنت جعان بشكل -آدم :



 بالف هنا ع قلبك يا حبيبي بجد السمك تحفه عجبني جدآ-مريم :

 نفذاميرتي تطلب وانا ا -آدم :

 تسلم لقلبي يال قوم انت وريح على السرير وانا هاعمل الشاي واجيبه لحد عندك -مريم :

 فعال انتي حاسه بيا وهللا انا هغسل ايدي وهستناكي -آدم :

مريم قامت وشالت االكل وظبطت كل حاجه و عملت الشاي ورايحه ل آدم ولكن آدم نام من التعب 

من آدم وشافته نايم بعمق باسته من خده وباست جبهته مريم حطت الشاي على الكومود وقربت 

 وقامت وشالت الشنط وسابتهم جمب التسريحه لحد ما آدم يبقى يقولها

 اخدت الشاي وخرجت وسابت آدم ينام ويستريح وهي شربت الشاي و حست بدوخه بسيطه

ي علشان هو الن اليوم كان مرهق وكانت خايفه من عاصم وقامت دخلت جمب آدم علشان تنام بدر

يا قلبي ما بينامش كتير وراحت على حضنه وناموا االتنين في عمق الن اليوم كان مرهق بالنسبه 

 ليهم

------------ 

 فيال الصاوي

------------ 

هنا لسه قاعده على السرير بهدومها ومنهاره عياط ومن كتر العياط حست انها هيغمى عليها قامت 

ر ما تاكل او حتى تغير هدومها وكمان جاسر في الشغل وابتسام وراحت على السرير ونامت من غي

 ما بقتش بتسال عليها وسابتها

هنا حضنت المخده ودموعها نازله وحاسه بجد باليتم ولو كان جاسر موجود مكانش سابها كده 

لوحدها وكان هيهتم بيها وعيطت اكتر النها حست انها وحيده وان اشرف كده خالص راح من 

 لت تعيط لحد مانامت ودموعها على خدهاايديهاوفض

 أشرف وصل تحت البيت وخبط

 اهال ياسي أشرف -والداده فتحت :

 احم لو سمحتي هو جاسر موجود -أشرف :

ال سي جاسر اتصل وقال انه هيسهر في الشغل علشان عنده شغل كتير عايز يخلصوا قبل  -الداده :

 الفرح اتفضل

 

 طيب هنا فين -أشرف :

ست هنا يا كبدي عليها جت من بره جري على اوضيتها وخبطت عليها ومفتحتش ليا وكان :- الداده 

 صوت عياطها مسمع بره وياحبة عيني مكلتش حاجه من ساعه ما رجعت البيت

 أشرف اتدايق من نفسه طيب يا دادا ممكن تعمليلها اكل وتجيبه وانا هتصرف

 ثواني و اجيبهو لك حاال يكون جاهز يا سي اشرف واتفضل -الداده بفرحه:

أشرف مستناش وطلع وخبط على هنا وكانت قافله على نفسها وراح على االوضه اللي جمبها ونط 

من البلكون للبلكون اللي في اوضتها ودخل وشافها نايمه بهدومها زي ما هيا وقرب منها وشافها 

 حضنا المخده ودموعها نازله على المخده ودموع نازله وهي نايمه

 تها عرف ان هنا وحيده جدا وانها قد ايه مكسوره و تالقيها كانت منتظراه يكلمهاأشرف ساع

شاف التاب جمبها على السرير فتحوا شاف انها كانت جايبه صوره ليه وهو بيعترف بحبه ليها 

 وشاف شنطتها مرميه على االرض وكانت حالتها وحشه جدا

ب مفتوح بسيط وحط االكل على الكومود الداده خبطت واشرف فتح الباب واخد االكل وساب البا

 ونزل على ركبه ولمس بايده خدها وشعرها بحنان



 هنا -اشرف :

  .......... :هنا

 يا هنا -أشرف :

  ........ :هنا

أشرف مسك ايديها وشال المخده اللي في حضنها وهنا بدات تفوق وصحيت واتعدلت وبصت 

 فحواليها واتنهدت وافتكرت انها بتتخيل صوت أشر

 هنا -أشرف :

 اشرف انت انت هنا وقامت وقفت بجد انت هنا -هنا بصت على اشرف وفتحت عينيها:

 ششش ايوه انا هنا -أشرف :

اشرف انت هتسبني مش كده انا عارفه اني  -هنا مره واحده عيطت جامد واترمت في حضنه:

 خسرتك يا أشرف خسرتك لالبد

 أشرف حضنه بحب

 ضنهاهدى خالص ياهنا وخرجها من ح

 تعالي اقعدي -اشرف:

هنا انا عايز اقولك انا اسف الني معرفتش احل المشكله اللي بينا لكن انا كنت عاوز وقت افكر فيه 

 واخد قراري

 واكيد قرارك انك هتسبني صح -هنا بتعيط:

 انا قولتلك قبل كده انك حلم وما صدقت انه يتحقق -أشرف مسك ايدها وباسها :

انا مكنتش مصدق وصدقيني انا زعلت منك كتير انتي غلطتي وغلط كبير  هنا انا لما انت حكيتلي

 مينفعش حتى لو عاصم ده ابن عمك تروحي معاه شقه لوحدك اوال حرام

وثانيا عيب انا واثق فيكى ان الحيوان ده مقربش منك وواثق كمان انك نيتك كانت سليمه هو استغلك 

 واستغل طيبتك

شجاعه كبيره منك انتي لو مش بتحبيني ماكنتيش هتقولي وانا ما كنتش وانك تقوليلي حاجه زي كده 

 هاعرف

 لكن قلبك النظيف وبرائتك وشجاعتك خلوكي تقوليلى حاجه زي كده

وهللا يا أشرف انا غلطت لكن انا بعدت عنه وقربت من ربنا عاصم ضحك عليا  -هنا بدموع وضعف:

بعد ما عرفت انه ضحك عليا واستغلني وهللا انا وحاول يقربني منه ووعدني بالجواز بس تعرف اني 

 مش عيطت عليه خالص

لكن انت بص عيوني وارمه عليك ازاي علشان انا بحبك انت مش هو انا بكرهه ان شاء هللا ربنا 

هينتقم منه انا قلتلك علشان انا مش حابه ان يكون في حياتي حاجه اخبيها عليك انا عايزه اكون كتاب 

ين يا اشرف ربنا بيقبل التوبة وبيسامح انت مش هتسامح ل هنا الغلطه دي؟ انا مفتوح قدامك وبعد

 اسفه يا اشرف وعيطت

 أشرف ما استحملش

بس بس علشان خاطري بطلي عياط خالص هننسى كل اللي حصل وعاصم ده حسابه معايا انا و :- 

 قام من مكانه وجاب االكل وحطه قدامها يال بقى علشان انا جعان

 ال معلش ماليش نفس لالكل -:هنا بدموع

 ايه ده انتي مش عاوزه تاكلي علشان تنوري كده في فستان الفرح -أشرف :

 بجد بجد يعني انت مش هتلغى جوازك مني؟؟ -هنا بصت ل أشرف:

 انتي هبله يا هنا ما انا لسه قايلك انك حلم بالنسبالي -أشرف :



 هنا قامت من مكانها وحضنت أشرف بحب

ه علشان حاسس انه ممكن يتجاوز عن الحضن ده وطرد الفكره وخرجها من واشرف غمض عيني

 حضنه

 11يال علشان تتعشي معايا علشان اروح الساعه داخله على :-

 حاضر يال-هنا :

تاكلي و تاخدي شاور وتغيري هدومك دي وتبطلي تحضني المخده وعايزك عمرك ما :- أشرف 

وبابا وماما ورنا وكلنا جمبك وبعدين أدعي ل مريم  تفكري انك وحيده جاسر جمبك وانا كمان جمبك

 هي اللي فوقتني

 بجد ازاي -هنا :

 ابدا قالتلي اني غبي وحمار هههههههه واالتنين ضحكوا وبداو يتعشوا -أشرف :

 .وكل الحوار اللي دار بين هنا واشرف ده جاسر سمعه كامال

جه وراه ولما سال الدادة عن هنا النه رجع يغير هدومه علشان ينام ويصحى بدري يخلص كل حا

حكتله كل اللي حصل ولما عرف ان أشرف في اوضتها طلع يجري بسرعه على االوضه وسمع كل 

 الكالم وساب كل حاجه وخرج

 

 عند عاصم

--------------- 

ابتسام فتحت باب الشقه و اول ما دخلت شافت عاصم ابنها مرمي على االرض ووشه مش باين من 

 يه وكان واخد علقه ماخدهاش حرامي في مطلعالدم اللي عل

  ..ما عرفش ازاي بس انا بسمعها كده..

 المهم ابتسام جريت على ابنها

 ابني عاصم حبيبي مالك مين اللي عمل فيك كده:- 

 عاصم مش قادر يتكلم

 ابتسام جابت فون عاصم واتصلت على سوزي

 الحقيني ياسوزي تعالى بسرعه -ابتسام :

ما تقدر تساعد عاصم وقعدته على الكنبه وعينيه وارمه ومش شايف حاجه وجابت  و حاولت على قد

على خده وكان  H علبه االسعافات وطهرت الجروح اللي في وشه وكان واخد عالمه في وشه حرف

 شكله تحفه

 ايه ده في ايه يا عصومي مالك يا بيبي -سوزي جت جري ودخلت سوزي:

 ختي دلعيا بت بطلي مش وقته يا  -ابتسام :

 عاصم قولي مالك يابني اتكلم

 مش قادر -عاصم:

 مين اللي عمل فيك كده -سوزي :

 مش عارف -عاصم :

 انا هاقوم اعملك كوبايه عصير انت نزفت كتير -ابتسام :

عصومي حبيبي  -سوزي قربت من عاصم اللي بقى شكل وشه كله عباره عن شاش ولزق سوزي:

  .لمستشفى نخيط الجروح النها بتنزفانت الزم تنزل معايا دلوقتي نروح ا

ال هاتي تليفوني هتالقي في رقم واحد اسمه شيكو اتصلي عليه وهيجي يخيطلي وشي اااااه  -عاصم :

 .وشي



 بالليل 12هيجي دلوقتى دي الساعه عدت  -سوزي :

 اتصلي هللا يحرقك مش قادر اتكلم دمي هيتصفى يخربيتك -عاصم :

 المه عليك يا بيبي وقامت جابت الفونحاضر يا عصومي الف س -سوزي :

 بيبك!!!انا خالص ما بقتش نافع ال بيبي وال حتى معزه ااااااه -عاصم :

في جرح كبير شويه وهيعلم في وشك والزم  -سوزي اتصلت على شيكو وجه وخيط الجروح. شيكو:

 تعمل فيه عمليه تجميل

 بعدين بعدين انا دايخ وتعبان -عاصم :

 الراجل مشي وسابهم

 سوزي صممت انها تنام عند عاصم وكمان ابتسام

 

 قولي بقى ايه اللي حصل؟؟ -ابتسام :

مش عارف انا قاعد في البيت وكنت في الحمام وخرجت على صوت الجرس بيرن :- عاصم 

رجاله بودي جارد وواحد مغطى وشه بقناع واللي البس قناع 2بسرعه ومافصلش فتحت الباب لقيت 

 ده ماستناش اني اتكلم

ودخل ضربني ااااه في كل حته في جسمي وكل تركيزه في الضرب على وشي وعلى ....... احم 

 المهم فضل يضرب فيا بغل كأنى قاتلو قتيل

 وبعدها خالص ما بقتش شايف وبحاول اجيب فوني علشان اتصل ب رجالتي

بقى ذكرى مني لقيت االتنين البودي جارد دول واحد كتفني والتاني طلع مطوه وقالي الجرح ده هي

 ليك وعمل الجرح اللي في وشي ده

 اااه حاسبي يا سوزي هللا يحرقك وشي كله وارم

 سوري ياعصومي -سوزي :

عصومي انت يا بت جبله شايفه وشه متقسم اربع تربع وتقولي يا عصومي اهمدي ياختي  -ابتسام :

 شويه

 سوري يا طنط انت ما تعرفيش انا زعالنه قد ايه -سوزي :

 من عاصم ووشوشتهوقربت 

  ....سوزي:يعني انت مش

عاصم : يا نهار اسود عليا شايفاني متفشفش وتقوليلي مش عارف ايه على رأي امي يا سوزي 

 اهمدي بقى وبص لقدامه بعينيه الوارمه يفكر

 يا ترى مين اللي عمل فيا كده ااااه حاسبى ياسوووزي

 

------------ 

 

 ان مخنوق وخرج شويه ورجع ودخل وخبط على هناطبعا اشرف صالح هناه وروح وجاسر ك

 هنا -احم :

 اتفضل يا جاسر -هنا :

 جاسر دخل وشاف اخته ولكن كانت بتداري وشها منه علشان اثر عياطها طول اليوم

 عامله ايه -جاسر:

 انا تمام -هنا :



 .حمد هلل على سالمتك انت اتاخرت ليه

 نيممكن اضمك لحض -جاسر رفع وشها بايديه جاسر :

هنا كانت فعال محتاجه الخوها وحضنته جامد النها كانت فعال مشتاقه للحضن ده النه يختلف عن اي 

 حضن تاني وحاولت ما تعيطش

جاسر ضمها قوي و في سره انا اسف مكنتش اعرف ان ابن عمنا بالقذاره دي ورحمة ابويا  _

 ودن منيالخدلك حقك منه وما هاسيبه واللي حصله النهارده ده كانت قرصه 

 والحرف اللي عملته على وشه ده للذكرى علشان كل مايبص في المرايه يفتكرك

 خرج من تفكيره على صوت هنا_

 جاسر انت كويس -هنا:

 خرجها من حضنه وماسك وشها بايديه

 انا كويس طول ما انتي كويسه وباس جبينها ونيمها وغطاها وفضل جمبها لحد ما نامت -جاسر:

ته وافتكر كل حاجه وانه اتصل على آدم ما ردش وبعدها اتصل على طارق وخرج وراح على اوض

 حكاله كل حاجه

بودي جارد وفهموا يعمل ايه بالظبط وهو اللي كان البس القناع  ٢و طارق اقترح عليه انه ياخد 

وضرب عاصم بكل غل وفكرة القناع ان طارق مش عايز عاصم يعرف اي حاجه دلوقتي او يعرف 

 على حقيقته ان الكل كشفه

 

  Mariem Nasarعند آدم. بقلم

----------- 

 

 صباح الفل -مريم :

 صباح الورد على عيونك ياااه انا حاسس انى نمت كتير -آدم:

 الصبح يا استاذ آدم ومجهزالك الشاي من امبارح هههههه ٨نمت كتير الساعه  -مريم :

 

 تعبه نامآدم افتكر انه اكل السمك ودخل يستناها على السرير ومن 

  ..طيب ليه سبتيني نايم-ادم:

 ليه مصحتنيش

 ال انت صعبت عليا -مريم :

 انا كان عندي كالم كتير ليكي بس مش مشكله طب انتي نمتي امتى -آدم :

شربت الشاي ونمت جمبك على طول حتى حاسه اني فايقه وكله تمام وقربت منه وباسته من  -مريم :

 خده مش هتقولي بقى ايه الشنط دي

 آدم افتكر الشنط

ما هو ده من ضمن الكالم الكتير اللي عايز اقولهولك اديني ربعايه كده اقوم اتوضى واصلي -ادم :

 واحكيلك كل حاجه ماشي يا قمر

 اوكي اكون انا جهزتلك قهوتك و فطارك-مريم :

آدم اتوضى وصلى ومريم جهزت الفطار وقاعدين مع بعض يفطروا وحكي ل مريم كل حاجه عن 

 بلته مع خالد والشنط اللي جوه دي وانها هديه من خالد ليها ول آدممقا

 مريم كانت طايره من الفرحه وحضنت آدم ودعتله كتير بحب انه صالح ابوه



 وشرب القهوه واخدها على االوضه وجبلها الشنط تفتحها

 اتفضلي دي هديتك والشنطه دي هديتي -آدم :

 ا كبيره اووي وانا الشنطه بتاعتى دي صغيرهايه ده اشمعنى هديتك باين عليه -مريم :

 قلبي خديهم االتنين كده كده انا مش هفتحها -آدم :

 بزعل انا بهزر ع فكره و خالص خدهم رجعهم -مريم :

 هنبدا على الصبح يا مريم طيب يا ستي افتحي هديتك يال خلينا نشوف -آدم :

ها هديتين اول هديه كانت عباره عن بفرحه فتحت الشنطه وخرجت الهدية منها وكان في:- مريم 

 مصحف وكان في منتهى الجمال والغالف كان راقي جدا

هللا دي احلى هديه جتلي وفتحت المصحف وشافت ان المصحف عباره عن صفحات  -ومريم بفرحه:

 ملونه وكان مريح جدا للعين

 بجد بجد دي احلى هديه -مريم :

 اممم بصراحه عجبتني انا كمان -آدم :

 تحي العلبه التانيهطب اف

حاضر و فتحت العلبه التانيه وكانت عباره عن عقد الماظ وكان راقي جدا و باين عليه انه :- مريم 

 من النوع النادر آدم اول ما شافه قام وقف واتصدم

 ما شاء هللا اللهم بارك تحفه تحفه بجد يا آدم -مريم حطت ايديها على بقها من جماله :

 آدم مش مصدق عينيه

 انت مش مصدق زيي طبعا انا كمان مش مصدقه-ريم شافت آدم مصدوم مريم :م

 مريم العقد -آدم :

 ايه يا آدم بتقول ايه مش سامعاك -مريم :

 مريم ده ده عقد نور -آدم :

 انت بتقول ايه قصدك ان ده عقد مامتك -مريم :

 مسك العقد بايديه وضمه على صدره -آدم :

بتاعها وكان هديه جوازها من ناناه نهاد ده عقدها يا مريم و دمعه نزلت مريم ده عقد امي العقد :- 

 من عيون آدم

طيب يا سيدي الحمد هلل انك اخيرا لقيت ذكرى لوالدتك خد بقى العلبه بتاعته  -ومريم بفرحه وبتفكير:

 وحطه في دوالبك وحافظ عليه فاهم

 مش فاهم انت قصدك ايه اني هاخده منك -آدم باستغراب:

 ال طبعا بس ده ذكرى ونادر جدا خلينا نحتفظ بيه للذكرى -م :مري

 آدم مسك العقد وقرب من مريم وجاب شعرها على جمب ولبسها العقد

 بفضلك انتي الذكرى دي رجعتلي و ما تغالش عليكي كله يهون في اني اشوف ابتسامتك-ادم :

 وعلى فكره العقد بقى احلى بكتير لما بقى حوالين رقبتك

 مش هتفتح هديتك-سوف :مريم بك

 بالش -آدم :

 علشان خاطري -مريم :

 آدم قرب من الشنطه الكبيره دي بتوتر

 مريم حساها لوحه كبيره مرسومه

 آدم خرج اللوحه من الشنطه وبيشيل الورق اللي ملفوف على اللوحه اخيرا

ور حديثه ل كان عباره عن صوره كبيره جدا ل آدم ونور وملك ومجمعهم التالته مع بعض واخد ص



 آدم وملك وهما كبار

 وجمعهم مع احلى صوره ل نور

 آدم مش مصدق قد ايه الصوره كبيره وجميله ومريم عيونها دمعت وفرحانه جدآ

وآدم عجز لسانه عن التعبير ولكن اخد الصوره وعلقها على حيطه الليفنج وكان وكأن كدا اكتمل 

 جمال الشقه

و جابتها ل آدم وشافها وكان تذكرتين سفر للندن شهر عسل مريم شافت في الشنطه دي هديه صغيره 

ل آدم ومريم ومن غير تاريخ فتح ادم درج التسريحه وحطهم فيه الن التاريخ مش متسجل ولو حابب 

 يسافر في اي وقت هيسافر

 انت هترفض الهديه التانيه -مريم:

 آدم لسه هيقولها ايوه بس شاف فرحة مريم بالسفر ومش عايز يزعلها

 انا كنت حابب اخد اجازه واسافر انا وانتي على تركيا نقضي كام يوم لكن لو انتي حابه-ادم:

حبيبي الحكايه مش حكايه سفر الحكايه حكاية جبر خواطر و انك تقبل هديه والدك  -مريم قاطعته:

 بحب وكمان تشكروا عليها كده انت جبرت بخاطره وسيبها لاليام يمكن نحتاجلها

 

-------------- 

 

عدى كام يوم وجه وقت كتب الكتاب مصطفى صمم ان كتب الكتاب يكون في فيلته وكمان جاسر _

وملك عند ماذون واحد وكلهم كانوا موجودين والزغاريد والفرحه وخالد كان موجود هناك ودي 

 كانت اول مقابله بينه وبين مريم مراة ابنه

 وتكلموا كتير مع بعضورحب بيها ومريم رحبت بيه جدا وشكرته ع الهديه 

 اشرف وهنا كتبوا كتابهم

 وطارق ورنا كتبوا كتابهم

 و جاسر وملك كتبوا كتابهم

 والكل مبسوط وفرحان

 

 اما عاصم قاعد في البيت وابتسام وسوزي جمبه

 

 وزياد خالص جاب اخره من عاصم وقرر انه يواجهه من الوش

 عاصم النه جرحه في اغلى حاجه عندهاما اشرف بيحاول ينسى ولكن مش قادر وعايز ينتقم من 

 

 وطارق خالص هيتجنن الن رنا كل شويه تلعب باعصابه ومجنناه وبيعد االيام والساعات

 وجاسر بيرتب كل حاجه ل هنا بحب على اكمل وجه و ب يعوضها عن كل حاجه

م كتب وآدم سرحان كل يوم في مريم وعايز يعمللها حاجه تفرحها النه شايف ف عيونها حزن من يو

 الكتاب وكانت نفسها تفرح زيهم

 

 اما بقى رنا وملك وهنا كل ما معاد الفرح يقرب يزيد توترهم

 الى ان جاء اليوم الموعود

 



 في الصباح

--------------- 

 

 مريم مريم اصحى -آدم :

 ايه يا آدم في ايه-مريم :

 هنا دي تاني مره تتصل عليكي يا حبيبتي خدي كلميها -آدم :

 لو صباح الخير ازيك يا هناا -مريم :

 الصبح لسه نايمه ٩ايه يا مريم الساعه  -هنا، :

 سوري وهللا يا هنا يا حبيبتي معلش انا هاقوم اهو هلبس و هاروح عند ابله شيرين -مريم :

تروحي هناك ليه بس انتي مش وعدتيني يوم الخطوبه انك يوم فرحي هتكوني معايا في سنتر  -هنا :

 اليوم الخرهالتجميل من اول 

 ٣احم بس بس انا هاروح معاكم اعمل ايه انتو عرايس مع بعض وكمان ما شاء هللا هتكونو  -مريم :

 انتي وملك ورنا

 يعني مش محتجالي

بزعل كده يا مريم هتزعليني في اليوم ده بجد يا مريم لو ماوقفتيش جمبي هاحس اني يتيمه  -هنا :

 بجد ال ليا ام وال ليا اخت

 رتمريم اتاث_

ال ال يا هنا يا حبيبتي ما تقوليش كده كلنا اخواتك طيب انا هاقوم واقول ل آدم و لو وافق  -وبسرعة :

 هاقوم وهاجيلك على السنتر هناك

 بفرحه ان شاء هللا هيوافق هو عنده كام مريم يعني يال باي -هنا :

 مريم قفلت وراحت ل آدم

 آدم حبيبي -مريم :

 طبعا موافق -آدم :

 قربت منهمريم 

 بجد :

 ادم حاوطها من وسطها وهي حاطه ايديها حوالين رقبته

 بجد طبعا وانا من امتى منعتك عن حاجه انتى حباها -آدم :

 مريم وقفت على اطراف صوابعها وباسته بحب ربنا ما يحرمني منك ابدا

 وال منك يا قلبي -آدم :

 هارده في الفرحالمهم بقى تعالي افرجك انا جبتلك ايه علشان تلبسيه الن

 مريم بفرحه

 بجد انت جبتلي فستان صح:- 

 احلى فستان الحلى مريم -آدم :

 فتح العلبه وكان فستان رقيق جدا وعجب مريم جدا جدا

 هللا يا آدم ده فستان هادي وجميل و لونه يجنن -مريم :

 بجد عجبك -آدم :

 جدا ربنا يخليك ليا -مريم :

للي في الشنطه دي باقي الطقم وكل حاجه عندك الجزمه والطرحه طيب يا قلبي كل الحاجات ا -آدم :

 والنقاب والشنطه واالكسسوارات



يال بقى ادخلي البسي علشان اوصلك على السنتر علشان مااتاخرش على شغلي واه يا ريت يا مريم 

 تلبسي العقد النهارده اوعي تنسيه البسيه النهارده

 حاضر -مريم :

علشان بس عايزه اعرف هتيجي مع العرسان تاخدني من السنتر وال  طيب انت هتيجي امتى يعني

 ايه ظروفك

وهللا يا مريومه لسه مش عارف بس على تليفونات بقى لو ورايا شغل كتير هقابلك في قاعه :- آدم 

 االفراح لكن لو خلصت بدري اكيد هاجيلك يا روحي بس انتي عارفه شغلي بالتحديد مالوش مواعيد

 بيبي ربنا معاك ثواني مش هتاخر هلبس بسرعهبحب ح -مريم :

 مريم لبست وآدم اخد كل هدومها اللي اشتراهالها وجهزها في العربيه

 يال اركبي علشان متأخرش اكتر من كده -ومريم حاسه بخنقه وكان نفسها تعيش يوم زي ده آدم:

 مريم ركبت جمبه وهو طول الطريق يغازل فيها لكن مريم قلبها مش حاضر معاه

وصلها السنتر وقابل هناك جاسر وطارق واشرف هما كمان كانوا بيوصلوا العرايس وكلهم سلموا 

 على بعض والبنات سلمو على مريم وكانوا فرحانين جدا

راح ادم على شغله وكل واحد من العرسان راح يشوف وراه ايه وبعد ما يخلصوا العرسان هتجهز 

 نفسها علشان يروح يجيبو العرايس

ا وملك ومريم دخلوا السنتر وكان بالنسبه ل مريم كبير جدا ومشاعر جواها مختلطه وجواها رنا وهن

سنه و اتجوزت في يوم وليله ومن غير اي طقوس  20حزن كبير مش شرط غيره منهم ال هي لسه 

 وال حتى زغروطه

اش وال مريم بتتفرج على الميك اب وعلى المرايات وعلى الفساتين وكل حاجه موجوده هي ماحسته

 عاشتها

 الو ايه يا مريم سرحانه في ايه؟؟ -رنا :

 ها تصدقي يا رنا المكان هنا كبير قوي انا كنت مفكراه مكان عادي -مريم :

يا حبيبتي الدنيا اتغيرت وانتي كمان لما اتجوزتي ما روحتيش سنتر وال لبستي فستان علشان :- رنا 

معانا واحنا بنعمل ماسكات واقعلى نقابك ده وحجابك كده انتي مبهوره بالمكان المهم تعالي اقعدي 

 مافيش راجل بيدخل هنا

وكمان الكاميرات اللي في االوضه جوه مقفوله انا لسه عارفه ان آدم منبه عليهم اي مكان تكوني 

 موجوده فيه الكاميرا ماتجبكيش امممم اهو ده الحب وال بالش

باصغر التفاصيل وفي سرها مش الزم البس فستان بعد ما كانت حزينه فرحت باهتمام آدم :- مريم 

 ومش الزم افرح الن كفايه عليا اهتمام آدم وحنانه

 

 ايه يا بنتي تعالي علشان هنا كانت عايزاكي في موضوع مهم -رنا:

 

  Mariem Nasarبقلم---------- 

 

اللي خارج نهاد قامت من النوم و خارجه من االوضه وسمعت باب الشقه بيتقفل راحت تشوف مين 

لكن شافت ورقه محطوطه فوق التلفزيون و قرات اللي فيها و كان مكتوب فيها ان زياد رايح يقابل 

 يتبع-----------عاصم وش لوش و لو مات ما يزعلوش عليه 



 ٣١الحلقه 
 رواية جريمة عشق

 بسم هللا نبدا

 
 بسم هللا في ايه يا نينا نهاد-نهاد صرخت وهدى خرجت بسرعه :

 انزلي اجري وجيبيلي زياد لسه نازل انزلي -نهاد :
 طيب افهم انتي بتصرخي ليه -هدى :
يوووه انا قلت انزلي هاتيه قوليله نانا بتموت بسرعه ابنك هيموت نفسه ابنك رايح لعاصم  -نهاد :

 برجليه انزلي
 خرجت جري ع البلكونه والحمدهلل لمحته وطاهر كان معاه وزياد لسه بيركب وراه على -هدى :

 :-الموتوسيكل
 زياد يا زياد الحق نينه نهاد تعبانه قوي

زياد سمع الكلمه وجيري هو وطاهر وكمان الجيران ونهاد عملت نفسها انها تعبانه وصممت ان زياد 

 يفضل جمبها اليوم كله

 
------------ 

 
ص كام اليوم بالنسبه للعرسان طارق وجاسر واشرف بيمشي ببطء لكن بالنسبه لرنا وهنا وملك خال

ساعه و يكونوا جاهزين و اليوم بيعدي بسرعه آدم بيحاول على قد ما يقدر يخلص شغله وصمم ان 

بيتر يكون موجود في الفرح اول واحد و مصطفى جاب هديه لشيرين وفستان علشان فرح ابنهم 

الد وحجز لها ليله في الفندق علشان يجدد ذكريات زواجهم ومحمد اتفق انه هيقضي الليله عند او

عمه علشان مش هيبقى حابب البيت من غير وجود اشرف ورنا ومريم ومحمد قال البوه انه 

 هيخربها في الفرح

 
اما خالد جهز كل حاجه على اكمل وجه ودبح كمان عجلين بمناسبه فرح بنته ملك و وزعهم على 

شوف ابنه الفقرا وراح يجهز نفسه علشان يروح على القاعه قبل منهم ويستنى علشان مشتاق ي

 ومراته لتانى مره من يوم كتب الكتاب

 

 
اماعاصم مخنوق ومتدايق الن جاسر بعتله كارتين دعوه علشان يعزمه بمناسبه فرحه وفرح اخته 

 هنا
وعاصم مش عايز يروح لكن عايز يشوف مريم باي طريقه وفك الشاش من على وشه وكان وشه 

دايقه جدا لكن هو كمان قام يجهز نفسه هو وابتسام واضح في خده وده  H في اثار خفيفه لكن حرف

 علشان يروحو الفرح وكمان سوزي اتصلت عليه وعرفته انها كمان معزومه من طرف جاسر
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مريم قاعده والبنات بتحط ماسكات ورنا وملك وهنا صمموا ان مريم الزم تهتم بنفسها و تعمل زيهم 

م رفضت وبتصميم شديد منهم انهم هيزعلوا منها و الزم تهتم بنفسها مش شرط بالظبط ولكن مري

تكون عروسه علشان تهتم بجمالها ومريم وافقت وكل حاجه هما بيعملوها للعرايس بيعملوها ل مريم 

 بالظبط

 
وبعدها آدم بعت غدا ل مريم وكل الموجودين كانو مبسوطين جدا من آدم ألنهم كانوا واقعين من 



واتصل عليها وطمنها وقالها انه هيحاول ع قد مايقدر يخلص شغله ويجيلها ع السنتر ياخدها  الجوع

 وأكد عليها انها تاكل كويس علشان اليوم طويل عليهم وكمان
 مريم افتحى شنطتك كدا -ادم :

  .ثوانى حاضر -مريم :
ليها ورقه صغيره مريم فتحت الشنطه وكان موجود فيها شيكوالته وكان ملفوفه ف لفة هدايا وع

  adamوعايز اقولك انك وحشتينى اوى بحبك ٥ومكتوب عليها . الساعه دلوقتي 
 وهللا انا الل بموت فيك وبعشقك ربنا مايحرمنى منك يا آدم انت رزق يا آدم -مريم بسعاده:

 
 حبيبتي انتى الل ربنا رزقني حبك -آدم :

 و ف حضن بعض ف اللحظه ديوقفلو االتنين وكان عندهم احساس مختلف وعيزين يكون

 
 وبعدها بشويه

 هنا اتكلمت مع مريم
 عارفه يا مريم انتي جميله اووي وكمان بالنقاب اجمل بس ساعات بزعل علشانك-هنا :

 بتزعلي ليه مش فاهمه -مريم :
 يعني كل ده واللبس ده ما بيدايقكيش -هنا :

ايقت من نقابي بالعكس ده فخر لياا وهل حافظ الشيء يؤذيه .. انا عمري ما اتد -مريم ابتسمت :

وكمان زينه للمراه وانتي ماشيه كده بتبقى واثقه من نفسك و ماشيه بفخر وبعزه وكرامه ماشيه و 

متاكده ان مفيش راجل هيالقي فيكي فتنه واحده يبص عليها او ظاهره علشان يطمع فيها وكمان 

بنت وحشه النقاب للعفيفه اللي زاهده الدنيا النقاب يا هنا مش للجميله وبس و برده هاقولك ان مفيش 

 ومش طمعانه في الفتن
بس يا مريم مش كل المنقبات البنات بيتجوزوا الن وشهم بيبقى متغطي في اكيد النقاب  -هنا :

 هيتأخرو ف الجواز عن البنات التانيه

 
رزق فكيف لطاعه  حبيبتي انا اهو منتقبه واتجوزت قبل منكو وبعدين النقاب طاعه والزواج -مريم :

 ان تمنع رزق
مش القيه كالم تقوله ومريم حست ان هنا محتاره وكمان ملك وقالت بصي يا هنا انا لما ببقى :- هنا 

في بيتي ببقى ملكه وبلبس احسن لبس وببقى شبه العروسه كل يوم لكن لما بخرج الزم البس نقابي 

يا ترى بقى اللي بتخرج بشعرها ولبسها ضيق ولبسي محترم الن كده ببقى وانا خارجه بتزين للجنه . 

 والميك اب دي بقى بتزين اليه .. !!؟
والكل سكت بعدها وهنا وملك فكروا وقالوا فعال احنا لما بنخرج بشعرنا وبنحط ميكب بنتزين لمين 

 ول ايه
 سؤال وكل واحده الزم تفكر فيه ..

 
-------- 

 
خالص يا حبيبتي  -حضرتك لسه بدري صح ردت عليها: -رنا بعدها بشويه سالت الميك اب ارتست:

 اخر مرحله وهاتلبسه الفساتين
 تعرفي يا رنا انا متفرجتش على الفساتين بتاعتكم وال شوفتها -مريم :

 انتي عروسه معاهم صح -ردت الميك اب ارتست:
 بزعل ال ال ابدا انا اختهم وقاعده معاهم بس -مريم :
 الني الحظت انك منقبه اول ما دخلت بصراحه فكرتك عروسه -البنت :
 وايه المشكله -مريم :
ال ابدا انا لسه جايلي دلوقتي فستان من بره وكمان بالنقاب بتاعه وكنت حابه اجربه على اي :- البنت 



 بنت لكن انا حاسه انه مقاسك ف أنا دلوقتي نفسي اجربه عليكي قبل منهم علشان اشوفه عليكي
 ال متشكره جدا لسه هجرب وكده هتعب نفسي على الفاضي -مش هينفع:مريم قلبها بيتمنى ولكن 

وفيها ايه يا مريم جربيه عليكي يمكن يطلع حلو وبعدين نفسي اشوفك وانتي البسه فستان  -ملك :

 فرح
 اه باهلل عليكي يا مريم فكره حلوه جدا البسيه ونشوفه عليكي واقلعيه تاني مش هتخسري حاجه -رنا :
ا مريم وحياتي عارفه كمان البسيه وهصورك وانتى البساه كمان للذكرى انتي ملبستش بليز ي -هنا :

 فستان في فرحك وكمان جتلي فكره تانيه
 ايه هي يا هنا -كلهم :
ايه رايكم مريم تلبس الفستان واحنا كمان نلبس الفساتين بتاعتنا ونتصور كلنا احنا االربعه  -هنا :

 جمب بعض
 واو فكره تجنن -ملك :
 وهللا حركه جامده -رنا :

 ال يا بنات اخاف ل آدم يعرف ويتدايق اني غيرت هدومي بره -مريم :
 يال بقى مش هنقول ل آدم حاجه وحياتي -كلهم قاموا شدوها:

 وحياة آدم عندك تقومي تلبسي الفستان ده انا هتجنن واشوفك بالفستان -رنا قالت:
 تغيري هدومك بره علشان الفستان اللي هتلبسيهيال يا مريم وبعدين انتي كده كده ها -هنا :
 يال بقى يا مريومه اسمعي الكالم -ملك :

 وحياة آدم انتي مش بتحبيه وال ايه -رنا قالت:
 ال مش كده ابدا بس لكن -مريم :
 وحياه آدم عندك توافقي -كلهم :

 
 استسلمت والبنت اخدتها علشان يطلعوا الدور التاني -مريم :
 هو اللبس فين ايه ده -مريم :
هنطلع على السلم ده واللبس فوق والميك اب وتنزلي عروسه من هنا انا هاقيس عليكى :- البنت 

الفستان بس يا رب يطلع مظبوط عليكى واشوفه عليكى وبعدها تنزلي للبنات و تتصوري زي ما هما 

 صوريحابين مع اني ممكن ارفض علشان كده خساره ليا لكن علشان خاطرك انا هوافق تت
 شكرا جدا لذوقك -مريم :

البنات طلعو هما كمان لكن كل واحده في مكان ولبسه وكان فستان رنا عليه حجاب و كانت هنا 

وملك بشعرهم عند مريم لبست الفستان وكانت جميله جدا جدا بمعنى الكلمه ولما شافت نفسها 

 بالفستان مكنتش مصدقه لكن برده الفرحه مش كامله هي هتقيس وبس
بسم هللا ما شاء هللا انتي في منتهى الجمال يا ريتك بجد عروسه وتخرجي من عندي انتي :- البنت 

 بجمالك ده بالفستان ممكن تعمليلي دعايه لل السنتر
 احم شكرا ممكن اشوفه في المرايه -مريم :
 هاعملك ميك اب خفيف جدا االول وهنلبسك النقاب وبعدها تنزلي تشوفيه تحت -البنت :

 هو الزم يعني الميك اب -م :مري
 صدقيني الميك اب -البنت :

خفيف اليذكر انتى اصال زى القمر مش محتاجه ميكب بس الزم شويه حاجات كده وهلبسك النقاب 

 والطرحه والتاج وهتنزلي تتصوري بس بشرط
 ايه هو البنت هربط عينيكي بشريط خفيف علشان تشوفي نفسك تحت بالنقاب في المرايه:- مريم 

 الكبيره انا مش هاوريكي نفسك في المرايه غير بعد النقاب موافقه

 
 موافقه بس بسرعه ارجوكي الن العرسان زمانهم جايين وانا لسه هغير هدومي والبس -مريم :
 ما تقلقيش انا معاكي والبنات هتخلصي في ثواني تعالي اقعدي -البنت :

ها النقاب والطرحه وحطتلها التاج وكمان البنت خلصت مريم وعملتلها ميك اب خفيف جدا ولبست



 جابت الجزمه بكعب عالي وكانت جميله جدا و مريم كانت خايفه ال تقع من على السلم وهي نازله
نازله من على السلم والبنت رابطه عنيها و ماسكاها متخافيش واحده واحده على مهلك انتي  :مريم 

 تصدمه لما يشوفوكيبسم هللا ما شاء هللا زي القمر بجد البنات هي
 هو السلم ده طويل كده ليه -مريم :
هههههههه علشان بس انتي نازله درجه درجه علشان الكعب العالي خالص يا قلبي وصلنا :- البنت 

اهو ثواني هنادي البنت دي تيجي تمسك ايدك ايوه هاتي ايدك هنا يال كملي انا وراكي اهو ايوه 

 لبناتخالص تعالي هنا احنا داخلين على ا
علشان التكييف بس خالص ارفعى رجلك وعدى خطوه كبيره اقفي  -هو الجو ساقعه البنت: -مريم :

 هنا بااااس تمام كدا
 ايه االصوات دي -مريم :
 ثواني هافك الشريط البنت فكت الشريط وكانت المفاجاه -البنت :

 مريم فتحت عينيها شافت نفسها قدام السنتر
وكيه ورد خرافه والبس بدله عريس في منتهى الجاذبية و جايب عربيه وآدم واقف قدامها وماسك ب

 جميله جدا جدا جدا ومتزينه بطريقه خرافيه
مريم واقفه مصدومه ومش مصدقه وبتبص حواليها شافت نفسها في الشارع وفي عربيات وشافت 

فين ورا آدم اختها ومصطفى ومحمد وكل الناس منتظراهم بالعربيات بره وكمان شافت العرسان واق

 طارق وجاسر واشرف واقفين علشان كل واحد ياخد عروسته بالدور
مريم بصت تحت قدامها وكانت واقفه في قلب من الورد مرسوم على االرض كانت واقفه في نص 

 القلب بالظبط
تقبلي خاتم الجواز ده وتقبلى نعمل  -آدم قرب عليها قدام الناس كلها ونزل على ركبته ومسك ايدها :

 رحنا انهرداف
 مريم مفتحه عينيها ومش مصدقه بجد والدموع في ثانيه كانت الرد على سؤاله

يا رب اكون بس حققت ولو جزء  -وآدم لبسها الخاتم في ايدها وباس ع أيدها وقام وقف قدامها :

 بسيط من احالمك
اللي عملت كل ده انا مش مصدقه مش مصدقه يا آدم انت ... انت  -مريم ال اراديا اتنطتت وحضنته :

 انا يا آدم انا فرحانه جدا

 

ايه بقى خالص عايز اشوف هنا بس يا مريم الفستان جامد عليكي وال عينيك  -اشرف قرب عليهم:

 في النقاب انت لو مكنتيش خالتي وقبل ما يكمل الكلمه كان كوع آدم في معدته قدام الناس

 ااااه ابو اللي يعاكس حد يخصك تاني -اشرف :

اتفضلي يا اجمل عروسه واخدها  -قرب على مريم ومد ايده ليها واخد ايديها حطها في دراعه::- آدم 

وفتحلها باب العربيه وكانت العربيه دي هديه من بيتر وصمم انه هو اللي يسوق العربيه وكانت بجد 

اس هنا عربيه فخمه جدا هنا نزلت وبعدها رنا وبعدها ملك وكل واحده عريسها جه يستقبلها أشرف ب

 من جبهتها وايديها واخدها وراح على العربيه

كمان طارق جه ولما شاف رنا حضنها بدون مقدمات وقال بصوت عالي اخيرا انا بحبك اخيرا رنا 

 بقت مراتي يا جدعان و كل الموجودين ضحكوا على جنون طارق

 وجاسر كمان قرب من ملك وباس على ايديها وراسها واخدها على العربيه

يس حط ايد عروسته ف دراعه واخد عروسته على العربيه وكانت االربع عربيات اجمل من كل عر

بعض وكانت كل عروسه ليها بريقها الخاص وكل عروسه في عيون عريسها شايفها اجمل واحده 

 عن كل الموجودين ركبو عربياتهم وكانت زفه جميله جدا
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 في عربيه آدم

 

 كلبشه في ايده وبتتنفس بصعوبه وحاسه انها هيغمى عليها من الفرحهمريم م

اهدي مفيش حاجه انا حبيت اعملهالك مفاجاه  -آدم حس بيها وشال ايديها من ايده وباس على راسها:

 يا رب تكون عجبتك

 عجبتني بس عجبتني دي هتموتني انا حاسه ان قلبي بيدق بسرعه يا آدم -مريم :

 دي بقى وخلي فرحتنا تكمل احنا دلوقتي هنطلع نعمل سيشن انا وانتيطيب اه -آدم بخوف:

آدم انت عملت كل ده طيب ازاى وامتى انت كنت شاري فستان البسه النهارده وكمان قولتلي  -مريم :

 الزم البس العقد بتاع ماما نور انا لبسته

فت ان فرحهم كلهم في بس بس اديني فرصه اجاوبك و هاقولك كل حاجه انا يا ستي لما عر:- آدم 

يوم واحد قولت ليه ال اعمل انا كمان فرح ل مريم في نفس اليوم احنا ما بقلناش حوالي اربع شهور 

 متجوزين يعني انتي لسه عروسه برده

وطارق قالي انه هيروح يختار فستان الفرح هو ورنا وانا قولتله يخليها تاني يوم ورحت هناك وانا 

ه وفهمت طارق على كل حاجه ونبهت عليهم كلهم ان ما حدش يقولك اني قولتلك اني ورايا ماموري

كنت موجود هناك معاهم واول مادخلت سنتر الفساتين عيني وقعت على الفستان ده وبجد بحمد ربنا 

ان ما حدش اختاره انا رحت حجزته اول واحد واشتريته كمان يادوبك اشتريته من هنا جت واحده 

هلل وبعدها الكل استغرب وانا شرحتلهم كل حاجه و نبهت عليهم الموضوع  عايزه تشتريه لكن الحمد

 يكون في السر

وكمان نبهت على هنا تتصل عليكى وكمان قولتلهم يتحايلوا عليكي تلبسي الفستان لمجرد انك تقسيه 

واتفقت مع الميكب ارتست وبس وجبتلك الجزمه والنقاب وكل مستلزمات لبس العروسه وكل ده تم 

عده رنا طبعا وملك وهنا و نبهت عليهم لو انك عرفتي حاجه قبل ما تشوفيني انا هافركش الفرح بمسا

 للكل

 يعني الكل كان عارف حتى ابله شيرين -مريم :

بصراحه ال شيرين عرفت النهارده انا رحتلها وطلبت ايدك من شيرين ومصطفى هههههه  -آدم :

 والحمد هلل وافقوا عليا

 لخاتم ده خوفت اشتريه قبل كده تشوفيه معاياوانهردا اشتريتلك ا

عارف بجد بجد انا مبسوطه جدا انا مش عايزه حاجه من الدنيا تاني انت دخلت على قلبي -مريم :

 فرحه كبيره جدا يا آدم

 يا رب دايما تعيشي مبسوطه وانت معايا -آدم :

 باركوالعربيه دي . دي هايله دي رهيبه بجد ما شاء هللا اللهم  -مريم :

العربيه دي هديه من بيتر اول لما عرف قالي وهللا ما حد هايزفك غيري وكمان العربيه من  -آدم :

 عندي

 امال عربيتك فين؟؟ -مريم :

عربيتي قدام البيت رحت لبست وركنتها وعزمت عم لطفي وبيتر جه خدني بالعربيه دي  -آدم :

 وجينا على هنا

 طيب وشغلك -مريم :

 اللي مزعلنيبصراحه ده  -آدم :



 ليه ياحبيبى؟؟ -مريم :

رحت اقدم على طلب اجازه قالوا انهم محتاجيني بكره وبعده لكن بعد بكره اقدم على اجازه زي :-آدم 

 ما انا عايز انا اسف بجد يعدوا اليومين دول واخدك ونسافر

 آدم انا بعشقك بجد وبعدها اتكسفت وخافت ال يكون بيتر سمعهم:- مريم 

خافيش بيتر حاطط سماعه ومشغل مزيكا بصوت عالي ما تقلقيش انا مأمن كل حاجه انا ما ت:- آدم 

بقى مش بعشقك وبس انا بعشق التراب اللي انتي بتمشي عليه .. ما تجيبي بوسه مريم : هههههه انت 

 مش طبيعي انا بجد مبسوطه و حاسه اني طايره وعايزه ارقص

 علشان مرنكيش العلقه التمامنعممم ترقصي ال استهدي باهلل كدا  -آدم :

احنا دلوقتي كلنا هنطلع مع بعض نعمل سيشن حلو كده وبعدها هنطلع على قاعه الستات وما فيش 

راجل يلمحك انا لو اطول اشيلك وادخلك القاعه وماحدش يشوفك هاعملها وكمان لو اطول اعمى 

 عيون كل رجاله العالم عنك هاعملها

 ا يخليك ليا يا ربانا بموووووت فيك ربن -مريم :

 مريم حست بدوخه ومسكت راسها

 آدم : مالك يا حبيبتي تحبي نروح

 مريم : نروح ال طبعا واضيع يوم زي ده ابقى هبله و مجنونه

 

 أشرف

 جاب ل هنا عربيه مفتوحه من غير سقف

 هنا انتي جميله اوي اوي اوي مبروك يا هنايا -أشرف :

حاسه اني بحلم انا حاسه اني ملكه الدنيا كلها بايدي ووقفت هللا يبارك فيك انا مش مصدقه :- هنا 

وفردت ايديها انا بحبك يا اشرف بحبااااااااااااااك ودي كانت اول مره هنا تعترف ل اشعرف بحبها 

 في العلن

 اقعدي يا مجنونه هتوقعي نفسك خلي اليوم ده يعدي على خير -أشرف :

 وانا كمان بعشقك

 

 لعربيه وهي متوترهجاسر ماسك ايد ملك في ا

 انتي النهارده احلى واحده في العالم كله -جاسر :

 بتوتر متشكره -ملك :

 الف مبروك يا مالكي -جاسر :

 هللا يبارك فيك -ملك :

 مالك متوتره ليه -جاسر :

 مش عارفه حاسه اني خايفه -ملك :

باس على ايديها وقالها ما طول ما انا جمبك ما تخافيش وبعدين  -حوطها بايده على كتفها::- جاسر 

 تقلقيش من اي حاجه اطمني انا مش هجبرك على اي حاجه انا بس مش طمعان غير في حضنك

انا بحبك اوي يا جاسر انت عوض ربنا ليا انت  -ملك كالم جاسر طمنها وحطت راسها على كتفه:

 رزق ربنا يجعل في قلبك الحنيه دايما من ناحيه مالكك حبيبتك
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اما طارق المجنون كان مهيبر وجايب عربيه ل رنا وواخد رنا جمبه ومش رادي حد يسوق العربيه 

وكل شويه يضرب كالكسات العربيه ويسقف ويطلع راسه من الشباك ويقول رنا بقت مراتي انا 

 اتجوزت يا جدعان هههههههههههه

مالك يا طارق سيطر على نفسك  -ل فيها ايه :رنا خافت من تصرفاته وخافت في ما بعد ياترى هيعم

 شويه

اسيطر .. اسيطر دا انا هاسيطر سيطره ده انتي هتتجني يا  -طارق هههههههههههه كأنه شارب:

 سوسو هههههههههههه

 وشها اتغير وخافت وطارق هنا ضحك بصوت كله -رنا :

 طارق انت بتخوفني ليه-رنا بصتله جامد :

حسيتي بايه انتي كل يوم تلعبي باعصابي وانا بقى قولت  -ايديها : ركن العربيه على جمب ومسك

انا بهزر معاكي انا مشتاقلك يا رنا بس  -اجرب بس بجد انا اسف انا زودتها شويه و باس ايديها :

مشتاق لكالمك وضحكتك مشتاق لهزارك وكل حاجه حلوه فيكي انا فرحان وبعبر عن ال جوايا 

 في الكون كله وعلى فكره انتي اجمل عروسه

 هللا يسامحك -رنا استريحت:

 يا رب يا ختي هو انا قولتلك مبروك النهارده وهو بيشغل العربيه -طارق:

 ال -رنا:

وهو بيسوق العربيه بسرعه ودايس بنزين وبيضرب كالكسات مبروك يا عروسه مبروك يا رنا انا 

 اتجوزت يا جدعان هههههههههههه

 

علشان يتصوروا السيشن والتصوير هاقوله بالترتيب علشان ما وصلو كلهم لمكان معين وراقي 

 حدش يتلخبط

 آدم ومريم مع بعض

 وبعدها طارق واشرف وجاسر وادم كلهم مع بعض لوحدهم من غير العرايس

 وكمان هنا ورنا وملك ومريم اتصوروا مع بعض

عكس وكل اتنين وكل عروسه تتصور مع عروسه تانيه يعني ملك ورنا وملك وهنا وملك ومريم وال

 يتصوروا مع بعض

 وكل عريس مع عريس وجه كمان بيتر اتصور هو وآدم وطارق وجاسر واشرف

 وشيرين اتصورت مع مصطفى

 وكمان محمد كان مهيبر وجري واخد مريم واتصور معاها

 وكمان مع رنا واشرف اتصورو

 وادم مع ملك

 وجاسر مع هنا

 شيرينواشرف اتصور مع مريم و رنا واتصور كمان مع 

 وبعدها شيرين ومحمد

 ومحمد واشرف ومصطفى وشيرين ورنا وهنا وطارق كلهم في صوره واحده وآدم ومريم معاهم

 

 وخالد اتصور هو وجاسر وملك وبعدها خالد وملك

ومريم طلبت تتصور مع خالد وراحت اتصورت معاه وكمان مسكت ايد خالد وراحت ل آدم وبنظرة 



 واتصورهترجي وآدم وقف جمب خالد 

 وبعدها آدم ومريم وخالد وملك وجاسر في صوره واحده

 وبعدها خالد وملك في صوره واحده

ومحمد نده على الكل وقال كل العرايس والعرسان والعيله تقف علشان كلنا . كلنا هانتصور صوره 

صوره واحده و كلهم وقفوا القصير قدام والطويل ورا ومحمد كان نايم قدامهم على االرض و كانت 

 جميله و مجنونه

  (ايه اللخبطه دى حد فيكو فهم مين اتصور مع مين ماعلينا يال نكمل)

 

 عرسان هللا اكبر عليهم ٤عرايس و ٤وكان يوم عالمي في الصور النهم 

وكان فرح مميز جدا وكل الناس اللي بتشوفهم ما شاء هللا يفرحوا جدا بعد التصوير ماخلص كل 

 على قاعه االفراحعريس اخد عروسته وراحوا 

 مريم كانت في قاعه لوحدها علشان النقاب وآدم صمم انه يقعد معاها ومش هيبعد عنها خطوه

 

وكانت رنا وملك وهنا كلهم في قاعه واحده وعرسانهم معاهم ورقصو وغنوا وكان اكتر تالته 

 مهيبرين رنا وطارق ومحمد

 

باااااس وغني ل رنا  -واخد المايك : وطارق وهو بيرقص كان زي المجنون وطالع على االستيدج

 اغنيه انا لما بحب بحن بجن

 

ك يابنت جاي اللَّْيلَة أَْطلُب أَيَّدَك)  قَْولَي أِلُمِِّ

 َواَل بعمري َعاقِل ُكْنت وَحيَاة اآْللَة بريدك

 عشتا بُِطول َوَعْرض الدَّنِيِّ 

 مابعمرو َرأِْسي بينحني

 ِلَما دخلِت بعمري ِغني

 اهلل يَِزيدُكِمْن ُعْمِري نش

 

ا بُِحبِّ بحن بَجَّن  انَّا لَمَّ

 بَِهْدم بَِحْرق بِقَْلب ُجنِّ 

وح بغيباتك بتحن  الرُّ

 بتنده وينك

 

ا بُِحبِّ بِكَفَّيِّ بدربي  إِنَّا لَمَّ

بِي  بدوب بِلَْحَظة ِمنِِّي تَقَرَّ

 بتضحك ُروِحي بيفرح قَْلبِي

 بضحكة َعْينَك

 

 يِك اْلغَاِليبيك غلِّى اْلَمْهر كتير فكرو بيغلى عل

َزنِي تا يَِصير عليي نَْجم ُوُصولَك َعاِلي  بيك َعجَّ



 

 لَو فيي اْلَماسِّ بجيب مابعمرو بيغلى عالحبيب

 بيرخصلك ُعْمِري و بِِطيب أَنَا دَِمي َوَماِلي

 

ا بُِحبِّ بحن بَجَّن  انَّا لَمَّ

 بَِهْدم بَِحْرق بِقَْلب ُجنِّ 

وح بغيباتك بتحن  الرُّ

 بتنده وينك

 

ا بُِحبِّ بِكَفَّيِّ بدربي  إِنَّا لَمَّ

بِي  بدوب بِلَْحَظة ِمنِِّي تَقَرَّ

 بتضحك ُروِحي بيفرح قَْلبِي

 بضحكة َعْينَك

 

 غمزيني بِعَْينِك ياروح بغمزة بِبَْيع اْلَكْون وهمه

 ع أَْبعَد دُْنيَا منروح بيرخصلك هالقلب و دمه

 

 َمْيِلي بخصرك صوبي َمْيِلي تغنجي عليي تغميلي

 (نِي ع ذوقك سميلي َوَعد تَُكونِي َوْحدَك امهابْ 

 

طارق ولع الفرح وشجع كل واحد يغني اغنيه لحبيبته ورنا اتشجعت وطلعت هي كمان وغنت اغنيه 

 ربنا يخليك لقلبي

ومحمد جري على آدم ومريم و اتحايل عليهم يجوا يحضروا معاهم حتى لو هيقفوا بعيد مريم كانت 

 ا تعالي وهنقف بعيد وسمعو رنامش راديه ولكن آدم قاله

 

مش قادرة لسه اصدق انك انت بقيت معايا وخالص كل اللي ياما حلمت بيه بقى بين ايديا مش )

 عايزة حاجة تاني خالص حبك كفاية واحلم واتمني ايه؟ من الدنيا دا انت كتير عليا ربنا يخليك لقلبي

خترت صح كان لقانا احلى صدفة ياللي تبقى طول العمر جنبي كل ما اسمع حاجة عنك بعرف اني ا

 جنبك ببقى عارفة انك انت جيت حياتي تِملى كل سنيني فرح من حسن حظي اني قابلتك

 

تقدر تقول جيتني ف وقتك مانا كنت قبلك مش عايشة وخالص هعيش ياما عليك كنت بدور وبجد 

 مش قادرة اتصور لو عمري كان قبلك عدى

قى طول العمر جنبي كل ما اسمع حاجة عنك بعرف اني اخترت صح مقابلتنيش ربنا يخليك لقلبي تب

 (كان لقانا احلى صدفة ياللي جنبك ببقى عارفة انك انت جيت حياتي تِملى كل سنيني فرح

 

 رنا كمان هيبرت وهي بتغني وكان احساسها حلو جدا والكل بيرقص على اغنيتها

 



ل رقص سلو وكانت عبالي حبيبي ). عا وبعدها ملك اتشجعت وغنت لجاسر اغنيه رومانسيه والك

 بالي حبيبي عا بالي حبيبي

 

 أغمرك ماإتركك إسرقك مارجعك

 

 إحبسك ماطلعك من قلبي واليوم

 

 اخطفلك نظراتك ضحكاتك حركاتك

 

 علقن بغرفتي نيمن عا فرشتي

 

 إحلمن بغفوتي تيحلي بعيني النوم

 

 عا بالي حبيبي

 

 تشهد ليلة اإللبسلك األبيض صير ملكك والدني

 

 جيب منك إنت ... طفلك إنت ... متلك إنت

 

 عا بالي حبيبي

 

 عيش حدك عمر أو أكتر

 

 وحبي يكبر كلما نكبر

 

 وشيب لما تشيب وعمري يغيب لما تغيب

 

 عا بالي حبيبي

 

 عابالي تكلمني وإسمك تحملني

 

 بقلبك تخبيني من الدني تحميني

 

 وتمحي من سنيني كل لحظة عشتا بالك

 

 ني لحتي تصالحنيعابالي تجرح



 

 بلمسة حنونة بغمرة مجنونة

 

 وماغمض عيوني إال انا وياك

 (عا بالي حبيبي

 

والكل كان مبسوط واندمج مع االغنيه وكان يوم حافل وكان آدم ماسك ايد مريم وبيتفرجوا 

 ومبسوطين

 

 جاسر بعدها حب يفرفش شويه وغنى اغنيه رايحين على بيتنا ل مالكه

 

 بيتنا الليلة رايحين على)

 ويارب يكمل فرحتنا

 الحب اللى هيبقى ثالثنا

 ويصحى الشوق وننام

 ارقص وافرح كده من قلبك

 ده انا وهللا حبيبى بحبك

 وعهيش عمرى حبيبى وانا جنبك

 ودى مش عايزة كالم

 وانا وانت هنعيش حياتنا سوا

 حب شوق وهوى

 حب شوق وهوى بكتير

 وانا وانت العين علينا هنا

 تمملنا على خيركلوا جى لنا رب 

 وانا وانت هنعيش حياتنا سوا

 حب شوق وهوى

 حب شوق وهوى بكتير

 وانا وانت العين علينا هنا

 كلوا جى لنا رب تمملنا على خير

 الدنيا خالص مش هتساعنا

 على الحب خالص اتجمعنا

 هاتلى ايديك يا حبيبى تعالى

 نفرح بااليام

 كل ما فينا بيحكى علينا

 حواليناوالناس واقفين من 

 وده اكتر من اللى اتمنينا

 هللا بقى يا سالم

 وانا وانت هنعيش حياتنا سوا



 حب شوق وهوى

 حب شوق وهوى بكتير

 وانا وانت العين علينا هنا

 كلوا جى لنا رب تمملنا على خير

 وانا وانت هنعيش حياتنا سوا

 حب شوق وهوى

 حب شوق وهوى بكتير

 وانا وانت العين علينا هنا

  (ا رب تمملنا على خيركلوا جى لن

 

 والكل رقص وغنى معاه وكان الكل فرحانين جدا جدا جداا

 

 وبعدها اشرف طلع على االستيدج مسك المايك وقال يعني جت عليا انا يال دقي يا مزيكا

 وغني لهنا حلم السنين

 حلم سنين )

 عشنا وشفناه اليوم اللي اشتقنا له

 إحضني قصاد الناس يا حبيبي وماله

 بقينا لبعض خالصما 

 زادوا العشاق إثنين اكتب أسامينا

 كان حلم سنين وسنين نبقى لبعضينا

 هللا على ده اإلحساس

 ليلة وإنت جنبي ليلة

 تسوى عمري ليلة

 بألف ليلة معاك

 ليلة وإنت جنبي ليلة

 تسوى عمري ليلة

 بألف ليلة معاك

 حلم سنين

 قال قلبي خالص هتنام على صوت دقاته

 ى طول أجمل أوقاتههيعيش وياك عل

 حبك وال يوم هنساه

 أنا قد القول ومعاك وفيت بوعودي

 وإنت استنيت وبقيت محتاج لوجودي

 وأهو ربنا جمعنا

 ليلة وإنت جنبي ليلة

 تسوى عمري ليلة

 بألف ليلة معاك

 ليلة وإنت جنبي ليلة



 …تسوى

  (تامر حسني

 

 وهنا كانت طايره من الفرحه ورقصت معاه

 

 ه رومانسيه ورقصو تانى سلو ع اغنية انا بعشقهوردت عليه باغني

 

 انا بعشقة للدنيا ايوة هقولها انا )

 متفائلة بية

 دة فرحة الدنيا وما فيها جاتلى فية

 وبدعى ربنا كل يوم يخلينى لية

 انا بعشقة بكون ضعيفة بشوفة انا بستقوى

 بيه

 دة حد من نوع اللى مرة بتالقية

 ليةانا حبة نفسى تقول ما هية ملك 

 ملكنى بكل احساسى فاكرنى تملى مش ناسى

 بقالى هو دة ناسى مليش بعدية

 فى وقت ما يجى ادامى

 بتبدا كل احالمى وتحضن صورتة ايامى

 بموت انا فية

 انا بعشقة معرفش لما بقابلة يومها انا

 ببقى مين

 بياخدنى من روحي وحياتى بكلمتين

 دة اللى زيو نفسى اعرف راحو فين

 ساسى فاكرنى تملى مش ناسىملكنى بكل اح

 بقالى هو دة ناسى مليش بعدية

 فى وقت ما يجى ادامى

 بتبدا كل احالمى وتحضن صورتة ايامى

  (بموت انا فية

 

الكل فعال كان مبسوط حتى كمان صاحب القاعه نفسه كان مبسوط جدا و قال لمصطفى انا اول مره 

عرسان كده هللا اكبر عليهم وغير كمان اكون مبسوط كده اوي اول مره يكون موجود عندي اربع 

 الفرحه طالعه من القلب مصطفى قال له طبعا يا صديقي الحب يصنع السعاده

 

 مريم واقفه جمب آدم مبسوطه جدا

 

 آدم همسلها تحبي تغنيلي

 



 انا ال ال انا هابقى اغنيلك لما نروح -مريم :

 طيب انتي حافظه اغاني؟ -ادم:

ني معلقه معايا وكنت سمعتها مره بالصدفه عند رنا وكانت بتوصفك ال بس في اغنيه يع -مريم :

 حستها فيك

 

 طب يال غنىهالي -آدم :

 هنا ال ارجوك يا آدم -مريم بتوتر:

علشان خاطري بصي اهمسي في ودني وغنيهالي انتى مفكره انك ممكن تغنيهالي قدامهم ال  -آدم :

 طبعا

 

 دم حولين وسطها وصوتها كان هادي جدا وحنينمريم قربت من ودن آدم وخدها ع خدو وايد آ

 

 .وغنتله اغنيه بيت كبير

 إنت يا اللي خدت قلبي من الزمان ومن اللي فيه.)

 خذت قلبي لدنيا ثانية أحلى من اللي حلمت بيه

 أحلى عمر أنا عيشته جنبك والحنان عندك كثير

 هو في كده زي قلبك لسه فيه في الدنيا خير

 قبلك كنت في إيهعمري ما أنسى أنا 

 ومعاك بقيت أنا إيه

 أنا باقي ليك ولحد ما عمري

 ينتهي هفضل يا حبيبي معاك

 وهعيش وأموت بهواك

 أنا ليِّ مين غيرك حبيب عمري

 عمري ما أنسى أنا قبلك كنت في إيه

 ومعاك بقيت أنا إيه

 أنا باقي ليك ولحد ما عمري

 ينتهي هفضل يا حبيبي معاك

 وهعيش وأموت بهواك

 ليِّ مين غيرك حبيب عمريأنا 

 ياما عيشت أتمنى قبلك

 يا اللي زيك مش كثير

 مش مجاملة عشان بحبك

 ده إنت ليِّ حاجات كثير

 هي كم مرة هقابل حد بيحب بضمير

 حد عاش عمره عشاني وقلبه ليِّ بيت كبير

 (عمري ما أنسى أنا قبلك كنت

 

 وآدم مغمض عينيه



 

 آدم باس راسها

 علشان هما يغنولهم وانتى الانتي مش ااقل منهم  -ادم:

 

واستاذنها وراح عند كل العرسان وطلع على االستيدج و مسك المايك والكل في حاله بالها ومنتظر 

 آدم هيعمل ايه

 

في اغاني كتير طبعا بتوصف حاله الفرحه الل احنا فيها دي وانا حابب اقولهم  -آدم مسك المايك :

ي لكن انا في اغنيتين بحبهم جدا وحاسس انهم كلهم ل مريم مراتي وعشقى وحبيبتي وروح

 مخصوص علشانها

 وبعتلها بوسه ع الهوا

 

وغني وقال اغار عليها وآدم الكل اكتشف ان كان صوته فوق الرائع ومريم قلبها كان بيرقص وكمان 

 اكتشفت ان حبيبها صوته يجنن والكل اندمج مع االغنيه

 لحد ما وصل عند مريم وآدم وهو بيغني نزل يكمل االغنيه وهو ماشي

 أصابك عشق أم رميت بأسهم )

 فما هذه إال سجية مغرم

 أال فاسقني كآساٍت وغنِّ لي

 بذكر سليمة والكمان ونغِّم

- 

 أيا داعيا بذكر العامرية بأنني

 أغار عليها من فم المتكلمِ 

 أغار عليها من ثيابها

 إذا لبستها فوق جسم منعمِ 

- 

 يالييييييييييييل

- 

 من أبيها وأمهاأغار عليها 

 إذا حدثاها بالكالم المنغم

 وأحسد كاسات تقبلن ثغرها

  (إذا وضعتها موضع اللثم في الفم

 

والضوء كله متسلط عليهم وكل الكاميرات عليهم ومسك ايديها وباسها وبعد ما االغنيه خلصت 

 غنالها اغنيه اوعديني والكل كان مبهور من شخصيه آدم

 

 مني تعرفيني إوعديني، لو زعلتي مرة. )

 لو جرحتك غصب عني تحسسيني

 متشيليش جواكي حاجة تحكي ليا كل حاجة



 لما هفهم هبقى أحسن صدقيني

 إوعديني، لو نسيت يا حبيبتي نفسي تفوقيني

 لو خدتني الدنيا مني ترجعيني

 لو في لحظة زاد غروري

 إشتكي لومي وثوري

 بس إوعي في يوم تروحي وتسبيني

 إنت عيني إنت قلبي و إنت روحي و

 حد عايز أعيش معاه آلخر سنيني

 إنت بالنسبة لي مش حب في حياتي

 إنت كل حياتي فعالً إفهميني

 إنت قلبي و إنت روحي و إنت عيني

 حد عايز أعيش معاه آلخر سنيني

 إنت بالنسبة لي مش حب في حياتي

 إنت كل حياتي فعالً إفهميني

 إوعديني، لو في يوم الخوف ملكني تطمنيني

ة خاني تفهمينيلو ذ  كائي في مرِّ

 لما أقسى في يوم تحني

 و أما أغلط غصب عني

 قبل ما أغلط غلطة تانية تلحقيني

 إوعديني، لو يبيعني الكون بحالة تشتريني

  (تبقي أقرب منِّي ليِّ تكمليني

 

والكل رقص سلو علي صوت آدم في االغنيه دي والكل هيتجنن من شخصيه آدم ورومانسيته بعدها 

 خلص

انت  -م بدموع حضنته قدام الكل وكانت حاسه انها بتحلم ولما حست انها على ارض الواقع :مري

 كملت مريم انهردا يا ادم انا بموت فيك بجد مش قادره اوصفلك احساسى

 

طبعا كل الناس مبسوطه لكن في ناس كده على جمب بتكره الخير للناس وعاصم اللي اتصدم صدمة 

 شاف مريم وآدم وكان حاسس انه عايز يولع في القاعه كلها عمره و كان هيموت فيها لما

 وابتسام متغاظه من جاسر وهنا ورنا وآدم

 

 وسوزي معجبه جدا بشخصيه آدم ونفسها اتخطفوا من مريم

 

 اكتر الموجودين مبسوطين لكن مش الكل بيتمنى السعاده للعشاق

 

 وطارق ورنا بيرقصوا

مفيش مهرجانات وال ايييه ووقف كل العرسان وراه محمد جري على االستديج باااااااس هو 

 والعرايس وقال انا بقى هولعها و هخربها



 وعايز الكل يقووووم يرقص

يال مزيكا و غنى اغنيه رايحين نسهر وكان المهرجان بمعنى الكلمه و كل الموجودين قامو رقصو 

 على االغنيه وطارق ومحمد هيبرو جداااااا

 

 لي رايحين نسهرصاحبي كلمني وقالي انز.)

 رحنا قعدنا، اداني الكاس، قلتله بالش أنا مش بشرب

 طلبت عصير، مانا مش بشرب

 مطلعش عصير

 

 انا كده بشرب

 شايف عصافير ودماغي بتعمل

 

 بام بام بام بام بام بام

 بوم بوم بوم بوم

 

 يا جماعة، أنا مش القي تليفوني

 يا جماعة، بيرن هناك ما تجبهولي

 النينجا طلبونييا جماعة، سالحف 

 يا جماعة أنا شكلي خربت فوقوني

 

 بام بام بام بام بام بام

 

 يا جماعة، أنا مش القي تليفوني

 بام بام بام بام بام بام

 يا جماعة أنا شكلي خربت فوقوني

 والعة

 حد يجيب الوالعة

 ما حد يجيب الوالعة

 يا جماعة، حد يوطي السماعة

 مش عارف، مش عارف ابص في الساعة

 ي اتخدر وشي مزنهرعقل

 حاسس ب حر

 أنا مضطر إني أشمر

 رجلي بتُزك ُزك

 جسمي بيفك فك

 

 مرة واحدة لقت قلبي عمال بي بام بام بام بام بام بام

 قلبي عمال بي بوم بوم



 

 قاعد وال بيا وال عليا يا جماعة

 أنا شايف كائنات فضائية

 وعنيا قلبت يابانية

 ودماغي جواها حرب عالمية و بتضرب

 

 جماعة، أنا مش القي تليفوني يا

 يا جماعة، بيرن هناك ما تجبهولي

 يا جماعة، سالحف النينجا طلبوني

 يا جماعة أنا شكلي خربت فوقوني

 

 بام بام بام بام بام بام

  (بوم بوم

 

 وكان فرح بجد بمعنى الكلمه والكل كان مبسوط مبسوط جدا

 وكان مصطفى مصدوم من شخصيه محمد الجديده

 

كمان كانت مبهوره ومصدومه وكل المشاعر عندها وفرحانه ان والدها بيتجوزوا وابنها وشيرين 

 الصغير شافته بيضحك من بعد فتره طويله وكمان بيرقص وبيغني

اشرف ورنا كانوا فرحانين بمحمد جدا و مريم كانت الضحكه مش مفرقاها وآدم كمان كان مبسوط 

 بعض وضحك من شكل محمد وطارق وهما بيرقصو قصاد

 

--------- 

  Mariem Nasarبقلم

 

 مصطفى اتعرف على خالد وقررو يعملوا بيزنس مع بعض والكل كان في سعاده

 

 ماعدا االعداء بس ولكن خالص هنخلص منهم قريب

 

 خلص الفرح والكل تعب وطارق حرفيا كان ما هايبر هو ورنا

الفرحه الن طارق ومحمد  وبعد منه محمد واشرف و هنا و جاسر وملك و الكل كان سكران من

 نشرو العدوه على كل الموجودين وكان فعال فرح بمعنى الكلمه

 والحمد هلل الفرح تم على خير

 ويا رب يا رب يفرح الجميع

 

 والكل هيبدا يتحرك

 



يال بقى يا مريم على عشنا مريم مبتسمه وقامت بتتحرك وبتقف حست بدوخه وارهاق شديد  -وآدم:

 وعينيها مزغلله جدا

 آدم بص على مريم شاف عينيها وحركتها مش طبيعيه وماسكه راسها

 مريم حبيبتي مالك -آدم :

  ......اا..انا دا..ايخه الحقني يا اد -مريم دايخه و بتهمهم:

 ومكملتش واغمى عليها بين ايدين آدم

 يتبع-----------مررررررررريم  -آدم :

 ٣٢الحلقه 
 رواية جريمة عشق

  Mariem Nasarبقلم
 بسم هللا نبدأ

 
 مرررررريم . مريم مش مصدق-آدم :

 والكل طلع يجري على آدم
 في ايه يا آدم -بيتر :

 شيرين : ما لها مريم يا آدم
 تعالى بسرعه هاتها على العربيه وهنطلع على المستشفى -بيتر :

 
رنا وملك وهنا وكلهم طلعوا يجروا وكمان جاسر وطارق واشرف ومحمد ومصطفى وخالد و كل 

 االحباب اتلموا عليهم
 وآدم مش شايف حد منهم خالص

و شال مريم وجري على العربيه واخد المفاتيح من بيتر الن مريم هتبقى نايمه في العربيه ومينفعش 

 بيتر يبقى موجود

 
ركب مريم في الكرسي الخلفي ومستناش حد يركب معاه وساق العربيه بسرعه فوق المعتاد :- آدم 

الحمام ولما كانت دايخه ضرب بايده على الدركسيون غبي غبااااي كنت ما  وافتكر لما رجعت ف

 تسمعش كالمها و كان هيموت من الرعب

 

 
عاصم جرى زي المجنون يشوف في ايه ألن عينيه طول الوقت كانت على مريم وما لقاش قدامه 

 غير أشرف
 أشرف . اشررف قولي مريم مالها -عاصم :
 !!بغيظ وانت مال اهلك -أشرف :
 انا بس بسال علشان شوفتها وهي بتقع يا ترى خير مالها -عاصم :
 وانت مالك برده هي تخصك علشان تسال عليها -أشرف :
 مش القي حاجه يقولها انا بس بطمن عليها -عاصم :

 
وتطمن عليها ليه وبتاع ايه هي من بقيت عيلتك اسمع يا جدع انت اول واخر مره تسال :- أشرف 

 ي . عيلتي كلها خط احمر فاهم وده تهديد مش تحذيرعلى حد من عيلت

 
 اشرف سابو وطلع يجري على العربيه علشان كلهم يحصلوا آدم

 



  .آدم وصل المستشفى وشالها وجيري بيها
 عايز دكتوره اي دكتوره حاال وصوته كان عالي

 
 !!!جه دكتور وقاله لو سمحت وطي صوتك انت مش داخل زريبه

 ابعد عني السعادى-في وشه وبغضب :آدم العفاريت بتتنطط 

 
 انا قولت عايز دكتوره ايه ما بتسمعوش

 
 خير حضرتك -وجت الدكتوره :

 
 مراتي . مراتي اغمي عليها لو سمحتي فوقيها وشوفيها مالها -آدم :

 
 !!!!ما تتكلم بصوت واطي يا جدع انت ايه ما فيش حد بيغمى عليه -الدكتور :

 
صوتك تانى الاكون مقلعك كل هدومك و هامشيك ملط في المستشفى  اقسم باهلل لو سمعت:- آدم 

 وهخلي الكل يحفل عليك فاهم وابعد عن وشي بدال ما فرتك وشك ده دلوقتي

 
 الدكتور خاف من آدم ومشي

 
 واتنين شباب جايبين التورول

 
 ما حدش هيشيل مراتي غيري -آدم:

 
 قوليلي االوضه فين وانا هوديها بنفسي

 
 افت خوف وحب في عيون آدم وتصرفاته واحترمت دهالدكتوره ش

 
 ٣الدور التاني غرفه  -الدكتوره :

 
آدم جري على السلم ماستناش االسانسير وطلع جري وكان في ناس موجوده في الطرقه واقفه والكل 

 بيتفرج على حاله آدم

 
 وكأن مريم فيها حاجه صعبه جدآ

 ها تقوم بالسالمهوالكل صعب عليه آدم وبدؤوا يدعوا لعروسته ان

 
 دي عروسه وما ينفعش اكشف عليها قدامك -آدم دخل االوضه والدكتوره دخلت والممرضه :

 !!!عروسه ايه دي مراتي-آدم :

 
 معلش استناني بره وانا هطلع اطمنك ومتقلقلش هي تالقيها مجهده اتفضل حضرتك -الدكتوره :

 
 خرج والدكتوره قفلت الباب -آدم :

 



. رايح جاي ومتوتر وشاف هجوم عليه في اخر الطرقه وكانوا كلهم جايين وراه وآدم رايح جاي 

 العرايس والعرسان واالهل كلهم
 في ايه يا آدم طمنا

 يا آدم في ايه طمني انا هاروح اجيب دكتوره حاال -بيتر :
 ال ال الدكتوره جوه بتكشف عليها -آدم :

مستنيه ابنها علشان بيكشف وكانت عجوزه وكان في كراسي في الطرقه وكان في ست عجوزه مسنه 

 جدا جدا واسنانها واقعه وماسكه عكاز

 
 تعالى يابني -وشاورت ل آدم:

 نعم يا حجه؟؟ -آدم راح لها :

 
ما تقلقش يابني علي عروشتك ان شاء هللا هتبقى كويشه هي بش تالقيها اغمي  -الست العجوزه :

 هعليها علشان انت عارف مكشوفه في اليوم داههه

 
 اه ان شاء هللا يا حجه ادعيلها -آدم مش فايق للست دي :

 و راح مكانه
 وكان في راجل شكله محترم كده كانه مدرس

ان شاء هللا يا ابني ربنا يحفظهالك دي منتقبة يعني ربنا ان شاء هللا مش هيأيذيك فيها  -وشاور ل آدم:

 ابدا

 
 آدم بره كأن مريم فيها حاجه صعبهيا رب يا رب وكان مرعوب عليها والكل بيواسي  -آدم:

 

 
بصي في  :- جوه عند الدكتوره بتكشف عليها والدكتوره اتصدمت مش معقول وشاورت للممرضه

 يا حوستي حامل وفي يوم فرحها اخص . اخص -السونار الممرضه شهقت:
 والنبى ال اطلعلهم ومجرساها أدى إلى بناخده من بنات اليومين دول قال نقاب قال

 
 مين عريس المحروسه اللي جوه؟؟؟ -الممرضه طلعت وبعلو صوتها في الطرقه:

انا طمنيني عليها مراتى مالها وقالت في سرها يا عيني عليك هتلبس يا حبيبي وانت مز  -آدم جري:

 وعسل كده يا خساره

 
 ما تقولي مراتي مالها ؟؟؟؟-آدم بعلو صوته زعقلها :

 
 تاذ براحه عليا هاقولك مالهاحاضر يا اس -الممرضه بعلو صوتها:

 
 العروسه حامل

 
 و دخلت جوه

 آدم واقف ومش مصدق والكل فرح جدا بالخبر ده
 اال الدكتوره والممرضه الست العجوزه بتضحك والمدرس اتصدم

 
 الف حمد وشكر ليك يارب انها كويسه-آدم حط وشه بين ايديه :

 وهنا ومامتها بفرحهوالكل بيهني ويبارك وشيرين عيطت ورنا حضنت ملك 



 ومحمد وطارق وجاسر واشرف باركو ل آدم
 ومصطفى بكى النه بيعتبر مريم بنته مش اخت مراته

 والكل مبسوط وبيهني

 
 ثواني يا أستاذ هظبطلها فستانها -آدم عايز يدخلها الممرضه:

 قال نقاب قال

 
 ودخلت وقفلت فى وشه الباب

 
 :-آدم لسه بيفتح الباب المدرس

  . استغفر هللا وماشي اخص . اخصاستغفر هللا
 على ده جيل اعوذ باهلل . اعوذ باهلل

 يال يا يا بنتي نروح اللي يعيش ياما يشوف استرها ع واليانا يارب

 
 آدم مش فاهم حاجه والكل متنح ومش فاهم حاجه من رد فعل المدرس

 
هههه بقى انت يطلع منك وبعدها الست العجوزه : هههههه وبتشاور بايديها اااه يا خلبوص انت هه

 كل ده هههههه

 
 وضربت ابنها بالعكاز شوفت الولد عمل ايه في عروشته خلبوص هههههه

 خلبوص كبير هههههه
 !!ايه يا حجه مين اللي خلبوص وبعدين انت بتضحكي على ايه؟-طارق راح للست وبعدهم فهم :

 
ه وعلى كده بقى كل اخرش يا ولد انت كمان خلبوص ههههه -قامت ضربت طارق بالعكاز:

 العرايش دول حوامل زي العروشه اللي جوه ههههههههه

 
 هنا بقى الكل اتصدم وفهم رد فعل المدرس وفهمو قصد العجوزه

 
 .وآدم تنح وفكر في كالم الممرضه . العروسه حامل

 ال ال يا حجه انتي فاهمه غلط دي مراتي -آدم راح للست:
 ي تصلح غلطتك شباب ما لوش امان ههههههايوه هههههه يا خلبوص جا -العجوزه :

 
اوعا انت كده باقولك ايه يا ست انتي الراجل ده متجوز الست اللي جوه دي من  -طارق شد آدم:

 زمان يعني مش النهارده
العجوزه وقفت وضربت بالعكاز على راس طارق وماشيه لعب عريش وعروشه ههههه خلبوص 

 كبير هههههه خلبوص كبير

 
الباب وآدم جري على االوضه وزقها ودخل ل مريم وقرب منها بحب وباس على  الممرضه فتحت

 ايديها
 والدكتوره استغربت وفهمت ان آدم ابو اللي في بطنها وان آدم بيصلح غلطته

المفروض يافندم انك كنت اطمنت علي عروستك االول ومدام عارف انها حامل  -الدكتوره بغيظ:

 يوم زي ده كنت عملت حسابك انها متتعبش في

 



 فهم قصد الدكتوره -آدم :

 
شهور تقريبا وانا حبيت اعملها  ٤حضرتك فاهمه غلط مريم مراتي على سنه هللا ورسوله من :- آدم 

 النهارده مفاجاه واعملها فرح من تاني علشان جوازنا كان في ظروف غامضه

 
  .......بجد!!!!!يعني مش -الدكتوره بدهشه:

 
  .......ال ال مش -آدم :

وبص للمرضه بصه خليتها تخاف والممرضه واقفه يا حوستي انا شتمت عليها وشكيت فيها وكمان 

 استهزائت بالنقاب اللي هي البساه
 احم مبروك يا استاذ الف مبروك -استغفر هللا العظيم :
 اطلعي بره ما اشوفش وشك هنا -آدم بصلها جامد:

 الممرضه خافت وطلعت بره

 
ه جدا طريقه دخولك بيها وكمان لبسها لفستان زفاف وانت كمان بدله فرح يعني انا اسف:- الدكتوره 

 عروسه جايه تكشف يوم فرحها ونكتشف انها حامل اكيد الزم نفهم غلط انا بعتذر

 
 آدم :+ عادي حصل خير المهم هي مافقتش ليه

 
ذى كويس جدا الن هي هتفوق دلوقتي انا اديتلها حقنه وكمان عايزه اقولك الزم تتغ:- الدكتوره 

 واضح قوي انها عندها انيميا ودي بتعمل مشاكل خالل فتره الحمل
 ايوه ايوه هي اهملت اكلها من فتره ورجعت كده من اسبوع -آدم :

 

 اسبوع ايه يا فندم مراتك حامل في شهرين ونص -الدكتوره :

 ايه ده بجد -آدم :

 

اجه متابعه وياريت انا هاكتبلها على طبعا بجد كل حاجه واضحه قدامي وهي محت -الدكتوره :

 فيتامينات وحقن تبقى تاخدها في الميعاد

 

 ان شاء هللا يا دكتوره لكن االنيميا دى هتاذيها هي أهم حاجه عندى -آدم:

 

 متقلقش كل حاجه هتتعالج وهتبقى تمام اهم حاجه تهتم باكلها وتاخد عالجها وهتبقى تمام -الدكتوره :

 

 لدكتوره خرجتومريم بدات تفوق وا

 

 حبيبتي وروحي وعقلي حمد هلل على سالمتك حرام عليكي خضتيني عليكي -وآدم اتكلم مع مريم:

 

 اااه قومني يا آدم اااه راسي وجعاني قوي -مريم مسكت راسها:

 اممم الف سالمه عليكي يا روح آدم -آدم ساعدها :

 انا فين؟؟ -مريم :



 آدم : في المستشفى يا قلبي

 !!!ليه يا آدم ليه جبتنى المستشفى؟ ايه -مريم :

 

 جبتك علشان ده تعبك -آدم مسك ايد مريم وحطها على بطنها:

 

 مريم ايديها على بطنها ومش فاهمه حاجه

 

 !!!!آدم انا مش فاهمه انا بطني ما بتوجعنيش -مريم :

 

 مبروك يا أم عيالي-آدم باس بطنها وقرب من ودنها وهمس لها :

 

 ايه انت بتقول ايه وبعدها استوعبت واتعدلت اكتر انت بتتكلم جد انا انا ؟؟؟؟؟ -مريم فتحت عينيها:

 

 ايوه يا قلبي انتي حامل .. هههههه العروسه حامل -آدم :

 

 بجد يعني انا حامل انا هابقى أم وانت يا آدم انت هتبقى أب بجد؟؟؟ -مريم بدموع:

 

 ايوه يا وش السعد -آدم باس أيديها:

 

باب خبط ودخلت شيرين وحضنتها وعيطت كتير وكانت فرحانه جدا ان هيكون عندها ولسه هيتكلم ال

 ابن اخت

 رنا وملك وهنا و اشرف ومحمد وخالد والكل بارك

 وآدم لبس ل مريم النقاب

 وآدم شالها وخرج والكل بارك ل آدم ومريم

 

يته والكل فعال ما انا اسف يا جماعه عطلتكم معايا يال بقى كل عريس ياخد عروسته وعلى ب -آدم:

 صدق كلمة آدم

 

 وكل واحد اخد عروسته على بيته

 

اقسم باهلل انا لو مكنتش مبسوط النهارده لكنت مبيتك في القسم  -آدم شايل مريم قرب من الممرضه:

 انهردا ع الطريقه اللي اتكلمتى بيها ع مراتى

 

 الممرضه خافت وجيريت من قدام آدم

 

 ق على مهله علشان أم عيالهاخد مريم ع العربيه وكان ساي



 

---------------- 

 

 مصطفى اخد شيرين على الجناح في الفندق علشان يعيشو يوم عسل جديد

 ومحمد راح عند عمه

 وخالد طلع على بيته عايش مع ذكرياته وقاعد فرحان وحزين ووحيد

 

أب وقعد  وبيتر روح فيلته مبسوط وفرحان من جو الفرح وكمان فرحان ان آدم صاحبه هيبقى

 واتصل على مراته وابنه علشان مسافرين وحكي كل تفاصيل اليوم بسعاده

 

--------------- 

 

جاسر اخد ملك وطلعوا على الفيال وكانت متزينه بطريقه جميله وجاسر شال ملك ودخلوا الفيال 

 ريروطلع بيها على السلم وكانت ملك محرجه جدا ودخلها على اوضه النوم ونزلها على طرف الس

 

 نورتي بيتك يا مالكى -جاسر :

 ميرسي يا جاسر -ملك :

 احم طيب انا هدخل اغسل وشي كده علشان افوق لو تحبي تغيري او انزل انا تحت -جاسر :

 هتنزل ليه-ملك :

انا شايفك متوتره فقولت يعني اسيبك براحتك ولو اني مش هاين على اسيبك  -جاسر قاعد جمبها:

 ايديها وباسهالحظه واحده و ماسك 

 احم مريم شرحتلنا في السنتر شويه حاجات نعملها اول ما ندخل البيت -ملك :

 

 حاجات ايه -جاسر :

 يعني نتوضا ونصلى ركعتين مع بعض -ملك :

 اكيد طبعا خالص قومي اتوضى وانا كمان اتوضا ونصلي مع بعض-جاسر :

 تحبي اساعدك في حاجه -حاضر جاسر : -ملك هزت راسها:

 ال متشكره جدا -:ملك 

 طيب انا هستناكي في االوضه اللي جمبك -جاسر:

جاسر خرج ومش قادر يمثل الصبر عليها اكتر من كده هي وحشاه اوي وراح غير هدومه واتوضا 

 ومستني ملك ومجتش

 جاسر راح وخبط عليها

 ملك فتحت وكانت البسه االسدال

 ايه يااحبيبتى اتاخرتي ليه؟؟ -جاسر :

 كنت بغير بسمعلش  -ملك :

 طيب تعالى نصلي في اوضتنا هنا -جاسر :

جاسر وقف وملك خلفه على يمينه وصلوا االتنين وخلصو وجاسر حاطط ايده على راسها وقال 

 الدعاء وقام ومسك ملك من ايديها وباسها بحب



ملك حست ان جاسر وحشها جاسر بيوطى يشيل سجادة الصاله وراح يحطها على الكرسي ولف 

ح وكانت ملك قلعت االسدال وكانت البسه قميص ملك واقفه بتترعش لكن هي خايفه بس ووقف وتن

 عملت كده علشان حست ان جاسر متدايق

 :-جاسر فتح بقه وقرب منها

 ملك انتي جميله قوي قوي

 لو سمحت طمني انا متوتره وخايفه -ملك غمضت عينيها ورمت نفسها في حضنه و تتنفس بصعوبه:

انتي بنوتي الحلوه ومش عايزك تخافي من حاجه وانا مش مستعجل  -ها بحب:جاسر مسد على شعر

 على حاجه ان شاله اصبر عليكي سنه لكن مش عايزك بالخوف والتوتر ده

 ملك هديت نوعا ما

ماتسبنيش  -و جاسر شالها وحطها على السرير وقعد جمبها علشان تنام وجه يقوم هي مسكت ايده:

 خليك جمبي

ومش مصدق مالكه جمبه وكل شويه ملك تحس انها بتقرب من جاسر واحده واحده جاسر قعد جمبها 

وجاسر بيمسد على شعرها وباس جبهتها بحب وخدها ونزل ع شفايفها برقه وملك استكانت وجاسر 

 طمن ملك وتبادلو الحب

 وبعد فتره انتقلت ملكيتها من ملك العدوي ل ملك جاسر الصاوي

 

  rMariem Nasaبقلم----------

 

 أشرف اخد هنا وطلعوا على شقتهم وهنا متوتره وبتفرك في ايديها

 أشرف شافها قرب منها وشالها ودخلها اوضتها ونزلها

 مبروك يا هنايا -أشرف :

  .........:هنا

 باقولك مبروك ياهنا -أشرف :

 احم هللا يبارك فيك -هنا :

 كنتي قمر النهارده -أشرف :

 وانت كمان جميل جدا -هنا :

 بجد يعني عجبتك و بيقرب منها -اشرف :

 ال ابعد عني -هنا :

 !!نعم ابعد عنك؟ -اشرف :

 ال مش قصدي كده بس بس انا حرانه -هنا:

ال يا هنا حرانه وشغل جو المكتب ده مش هياكل معايا وادي يستى شغلتلك التكييف . بصي :- اشرف 

ني بعشقك وعمري ما هافكر أذيكي ابدا تعالي اقعدي هنا بصي يا قلبي انا مش عايزك تخافي مني ال

انتي دلوقت تقومي كده تغيري و تتوضي علشان نصلي ركعتين هلل مع بعض كده ايه رايك في الفكره 

 الحلوه دي

 حلوه حاضر اطلع بره بقى -هنا :

 اطلع بره ليييييه خليني معاكى يمكن تحتاجي مني حاجه -أشرف :

 ال شكرا مش هاحتاج -هنا :

 ب افكلك السوستهطي -أشرف :



 اتفضل بقى لو سمحت -هنا وشها احمر:

حاضر يا هنايا انا كمان هغير هدومي واتوضا وكل واحد فيهم غير واتوضا واشرف وقف :- اشرف 

 وهنا ورا على يمينه وصلي بيها وبعدها قال الدعاء وقعد قدامها وهي قاعده باالسدال

انا اول مره اشوفك في الحجاب وهللا ما زادك  تعرفي ياهنا انك بالحجاب بدر منور بجد -اشرف :

 الحجاب اال جماالً 

 بجد تعرف اني اتكلمت مع مريم النهارده -هنا :

 اشرف حب يطمن هنا ويتكلم معاها علشان تاخد عليه اكتر

 اتكلمتى مع مريم في ايه؟ ؟ -أشرف :

 ا أشرف؟؟في حكايه الحجاب وانا اقتنعت ب وجهه نظرها انت عايزني اتحجب ي -هنا :

وهللا يا هنايا انا اكون مبسوط جدا طبعا لكن انا عمري ما هاقدر اجبرك  -أشرف قام و هي قامت :

 على حاجه علشان انا عارف وواثق انك هتختاري الصح

 هنا اندمجت معاه في الكالم وتكلموا كتير ورجعوا لموضوع الحجاب تاني

ونسيت انها البسه قميص تحت االسدال وكان اشرف واقف بيتكلم معاها . وهنا نسيت كل حاجه 

يعني انت يا أشرف لو انا ما لبستش الحجاب انت ممكن  -قصير جدا جدا وبتقلع في االسدال وبتتكلم:

ما تزعلش مني وكمان مش هتجبرني عليه انا خايفه لتزعل منى لو متحجبتش بجد يا اشرف انت 

 ار صحانسان جميل جدا وانا واثقه ان شاء هللا اني هخت

 

 أشرف واقف ومتنح وفاتح بقه ويغمض ف عنيه ويفتحها وهنا مش فاهمه

 

 اشرف باكلمك روحت فين -هنا :

 ب بالها وشاور بايده عليها وقال روحت هنا -أشرف :

هنا بصدمه بصت على نفسها شافت انها قلعت االسدال وهي مندمجه في الكالم هنا شدت غطا 

 هللا اطلع برهالسري ولفت نفسها بيه انا. انا و

ايه يا هنا اهدى يا حبيبتي واحده واحده تاخدي عليا يعني اتكلمنا مع بعض ساعه اهو  -أشرف :

 وشفتك بالقميص كلها ساعتين وتبقى مراتي

 اشرف لو سمحت اطلع بره وبتفرك في ايديها وهي لفه الغطا حواليها -هنا :

وتري تفركي في ايدك كده انا عايزك انتي كل ما ت -أشرف قرب منها بحب ومسك ايدها وباسها:

 تهدي خالص

 :-ومثل عليها انه زعل

ولو عايزاني اخرج دلوقتي يا هنا انا هخرج وانام بره كمان انا هعمل كل حاجه انتي عاوزاها بعد 

 اذنك

 ال خالص خليك -هنا : صعب عليها اشرف حبيبها:

 سرير ده وشاله من عليهاانتي بنت حالل وهللا تسمحي بقى غطا ال -أشرف ابتسم بمكر :

وشال هنا بحب على السرير وقرب منها بكل حب ورقه وباسها وهناء واحده واحده اخدت على 

 اشرف واندمجت معاه وبعد فتره انتقلت ملكيتها من هنا الصاوي ل هنا عزيز
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 ادخلي برجلك اليمين يا عروسه -:اما بقى طارق اخد رنا ووصل عند الشقه و فتح الباب ودخل 

 ايه يا طارق انت مش هتشلني-رنا :

 اشيلك ال ال مش النهارده انا ضهري من كتر الرقص قافش عليا -طارق :

 بموت في رومانسيتك -رنا بغيظ دخلت:

 حبيبتي انتي لسه شوفتي حاجه اتفضلي ادخلي بيتك يا عروسه -طارق :

طارق شايف انها متوتره ولسه هيقرب منها حس انه الزم رنا دخلت ووقفت في الصاله متوتره و

 يدخل الحمام حاال

طيب ياحبيبتي تعالي اقعدي في اوضه النوم وانا هادخل الحمام علشان يعني انتي عارفه انا  -طارق :

 من الصبح وكده انت فاهمه بقى

 بتفهم اتفضل انت وانا هستناك هنا -رنا :

 وانا هادخل الحمامال ال تعالى االوضه جوه  -طارق :

 احم حاضر اتفضل انت انا جايه وراك -رنا :

طارق ساب رنا ودخل الحمام وبعد شويه بيكلم نفسه واد يا طارق رنا معاك اهي في بيت واحد يا 

سالم اخيرا . اخيرا ده انا ما بقاش عندي صبر انا الزم اخرج بقى انا في الحمام من بدري . يال 

 مكانها من كتر الكسوف تالقي رنا يا قلبي واقفه

اه انا حافظ رنا حبيبتي اكيد متوتره وخايفه انا  -وطارق خرج وكان في اوضه النوم وما لقاش رنا :

 الزم احتويها واقرب منها بحب شويه

طارق خرج من اوضه النوم وقف في الصاله ملقاش رنا بص في الليفنج ملقاهاش وفكر انه ممكن 

ب الشقه سمع صوت رنة حاجه وقعت على االرض رجع وراح تكون رنا هربت وجيري يفتح با

على مصدر الصوت وشاف رنا قاعده على السفره وجايبه االكل اللي في المطبخ كله وحطاه على 

 السفره زي ماهو وقاعده بتتعشى

 انتي بتعملي ايه -طارق بصدمه راح عند رنا:

علقه وبتتكلم وطارق مش فاهم حاجه النها رنا بقها مليان اكل وكانت لسه المعلقه في بقها وشالت الم

 بتتكلم وهي بتاكل

 رنا ابلعي االول واتكلمي-طارق قرب يجيب اخره :

ابن حالل وهللا انا قولت ايه بقى اسلي نفسي كده في اي حاجه على ما انت تخلص  -رنا بلعت:

 حمامك تعالى تعالى اقعد كل

جايبه المحاشي في الحله والمكرونه في الصينيه وكمان ايه كل االكل ده يا رنا انتي  -طارق فتح بقه:

 الجالش في الصينيه وكمان جايبه كل الفراخ والحمام ده ليه على السفره مين هياكل كل ده

هللا يا طارق انا جعانه وكمان تعبانه وما قدرتش احط االكل في االطباق تعالى بس اسمع مني :-رنا 

 ن جدا تعالى خد الورك دهماما عامله شويه محاشي وفراخ جامدي

ماشي يا رنا كلي يا حبيبتي كلي ولما -طارق كان هيقلب السفره على االرض وحاول يهدى نفسه :

 تشبعي قوليلي وواقف يهزر رجليه

 حبيبي وهللا يا طارق هو انا بحبك من شويه -رنا :

نصلى علشان حوشى يا بت الحب اللي بيدلدق منك اخلصي بقى علشان عايزين نتوضا و -طارق :

 عاساس انا زي اي عريس ده بعد اذنك طبعا

رنا  -رنا االكل وقف في بقها و كحت وشرقه وطارق جيري وجاب الميا وشربها وخاف عليها:

 حبيبتي اشربي . اشربي على مهلك

 رنا شربت الميه وقعدت على الكرسي



 رنا احسن دلوقتي -طارق :

 رنا هزت راسها اه

 لت اهطيب انتي اكلت قا -طارق :

ماشي خليكي زي ما انتي و قام وشال كل االكل ورتب كل حاجه مكانها الن طارق على قد :- طارق 

 احسن دلوقتى -ما هو متهور لكنه مرتب جدا ورجع ل رنا وقرب منها وباس على ايديها :

 ايوه -رنا :

مش  خوفتيني عليكى حرام عليكى يال قومي بقى مع اني ضهرى قافش على لكن انا:- طارق 

 هحرمك من اي حاجه طارق شال رنا وهي اتكسفت وخافت من رد فعل طارق

دخلها اوضه النوم ونزلها في نص االوضه وقالها حبيبتي يال بقى وانا اعصابي هاديه كده :-طارق 

انا هدخل جوه اغير هدومي واتوضا وانتى يا قلبي كمان غيري هدومك واتوضي علشان نصلي هلل 

 على ايديهاركعتين مع بعض وباس 

عايزين حياتنا تبتدي بذكر هللا وكمان انتي وحشاني قوي قوي وهموت عليكي وعايز منك  -طارقة :

 عيال كتير انا بحبك قوي يا رنا

 احم -رنا خافت تتكلم:

 ما تقولي حاجه يا رنا انا باكلم نفسي-طارق :

 احم انا اصل يا طارق -رنا :

ولي بسرعه زمان آدم وجاسر وأشرف سبقوني حرام رنا يا حبيبتي ق -طارق مش عايز يتنرفز:

 عليكي شكلي وحش كده

 بصراحه يا طارق انا مش هينفع اتوضا وال اصلي-رنا بلعت ريقها :

  !!طارق : بغباء ليه مش هينفع

 قربت منه ووشوشته في ودنه -رنا :

 يادي السواد عليك يا طارق -طارق فتح عينيه على االخر :

 طارقيا حظك االسود يا 

 يا اللي امك داعيه عليك وعلى بختك يا طارق

 أوعى من وشي وبص ل رنا بغيظ واخد غطا و مخده و سابها وطلع بره االوضه متنرفز

رنا حست انها مخنوقه وزعلت وبعدها غيرت هدومها ولبست بيجامه وكانت بتعيط وخرجت من 

رق واقف في االوضه وهي جوه ورايحه على السرير علشان تنام ودمعتها على خدها شافت طا

انا اسف انا بجد اسف انا مش عايزك تفهميني غلط انتي  -وقفت وقرب منها وباس على راسها:

 وحشاني وده سبب اني اتعصبت بس بجد حقك عليا انا اسف سامحيني

وانا ذنبي ايه يا طارق انا قولتلك لسه بدري على ميعاد جوازنا انت اللي صممت وانا -رنا بدموع :

 خايفه واهو حصلكنت 

حقك عليا بقى خالص بطلي عياط دموعك دي بتكوينى ودخلها  -طارق مسح دموعها وباس عيونها :

عارفه الحضن ده عندي بالدنيا كلها انا بحبك قوي بجد وهللا مش قصدي اللي انا عملته  -في حضنه :

حبيبتي انتي عارفه ان اي عريس بيبقى ملهوف على عروسته وانت مش عروستي وبس انت 

 وحياتي

 ورفع وشها بايديه باقولك ايه

 نعم -رنا :

 ما تجيبي بوسه تصبيره-طارق :

 رنا بخجل قربت منه النها متطمنه وقربت من خده وباسته



طارق مش كده البوس بيبقى كده وقرب من شفايفها وباسها بوسه طويله بكل حب وشوق طارق حس 

وشالها ونيمها في السرير وفضل جمبها واخدها في ساعتها انه هيموت من كتر دقات قلبه السريعه 

 حضنه ونامو في حضن بعض
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آدم شال مريم لحد باب الشقه وفتحلها الباب ودخلت وشافت مفاجاه جميله ان آدم زين الشقه كلها 

 بطريقه جميله جدا

 ياتيالنهارده بجد اسعد يوم في ح-مريم فرحت جدا و حضنت آدم :

 انت حققتلي كل حاجه . كل حاجه يا آدم انا مش عارفه اشكرك ازاي

انت حنين قوي انت رزق ربنا رزقني حبك انا اكيد عامله حاجه حلوه في حياتي علشان ربنا يرزقني 

بيك انا اكتر من بعشقك وبكت يا رب ربنا يقدرني واقدر اسعدك واكون الزوجه الصالحه اللي اتمناها 

 قلبك

انتى تزعلي تعيطي تفرحي تعيطي انا اللي رزق برده ولما انا رزق انتي -ها من حضنه :آدم خرج

 !!!ايه

انتى جنه آدم في الدنيا انا عايزك على طول مبسوطه وانا اللي اسعد انسان في العالم كله انا ربنا 

اللي رادي عني علشان انتى موجوده في حياتي انتي حبك سحر واتملك منى عارفه لوال الجريمه 

 حصلت دي انا مكنتش هعشق كده انتى جريمة عشق يا مريم انتي حبيبتي

انتي احتليتي كياني وروحي انتي عايشه في عقلي انا يا مريم الدم اللي بيجري في شرياني مكتوب 

 باسم مريم . مريم وبس

ك نفسي اقدملك حاجه تعبر عن حبي ليك نفسي اثبتلك بجد اني بعشقك اكتر من-مريم بكل حب :

 بمراحل انا جوايا صراع ما بين اني بعشقك وما بين مرحله ما بعد العشق

انت ابويا واخويا وابني وجوزي وعشقي وكيانى وقلبي وعقلي وشريانى انت كل حاجه حلوه ربنا 

 خلقها

ياااه انا كل ده . وكمان انتي قدمتيلي النهارده احلى هديه واجمل هديه بجد وحط ايده على :- آدم 

نزل على ركبه وباس بطنها انتى جواكى حته مني ومنك انتى جواكى عشقي وحبي وروحي بطنها و

انتى قدمتيلي احلى حاجه في الدنيا انا بجد مش القي كالم اوصفه انا كنت فرحان جدا ومبسوط وبعد 

ما عرفت انك هتبقى ام بنوتي الحلوه فرحتي بقت اضعاف االضعاف وحاسس ان السعاده النهارده ما 

 تش على حد غيري انا وبستوزع

 انا بحبك قوي يا مريم وقام وقف

 عارف يا آدم احلى حاجه ايه -مريم غمضت عينيها بحب واتنهدت :

 ايه يا روحي -آدم :

 اني مش بحلم -مريم :

 ال يا قلبي مش بتحلمي ويال بقى تعالي علشان ندخل اغيرلك الفستان ده وتنامي -آدم :

 يه ده هو في عروسه بتنام كده على طول ليله فرحهامريم حطت ايديها على رقبته ا

آدم مشتاق لها لكن هي تعبانه وكمان حامل ومش عايز يتعبها وهو عارف انها بتعمل كده علشان 

حبيبتي على طول عروسه وكل يوم عروسه لكن  -تسعده وقرب عليها وباسها من شفايفها بسرعه :

 انتى تعبانه والزم ترتاحي شويه على االقل



 ممكن حضرتك تقبل دعوتي ليك النهارده -مريم رجعت خطوه لورا ومدت ايدها ل آدم :

 آدم خالص حصنه بينهار ولسه هيتكلم

 مش هتشلني وتدخل اميرتك اوضتها -مريم:

 اميرتي وملهمتى وحبيبتي تشاور وبس وعشقها ينفذ-آدم قرب منها الخطوه دي وشالها وهمس :

مش هتفكلى الطرحه وتشيل التاج وال  -يبعد مسكت ايده بسرعه:ودخل بيها االوضه ونزلها وجاي 

 !!انا مش عروسه

 انتي اجمل وارق واحلى عروسه ربنا خلقها انا عيوني ليكى يا مريومه-آدم قرب من ودنها وهمس:

 آدم بيشيل التاج والطرحة

 آدم ايه ده يا مريم هي الست حاطه كام دبوس:-

 ل انت مفكر انا قولتلك شيل الطرحه ليه علشان تعذرنيههههههه قصدك كام علبه اما-مريم :

 ايه ده . ايه ده بجد دي دبابيس كتير حبيبتي ينفع اجيب مغناطيس ويطلعوا لوحدهم-آدم :

 ههههههه ال طبعا ماينفعش -مريم:

 طيب تعالي اقعدي على طرف السرير هنا علشان ما تتعبيش-آدم :

 وشال كل الدبابيس وبعد فتره

 الحمد هلل اخيرا اخر دبوس اهو -ادم :

مريم قامت وآدم وفك الطرحه و اتصدم من جمال مريم ولون شعرها الجديد والميك اب كانت اجمل 

 من اي عروسه

 انتى . انتى صبغتى شعرك -آدم :

 عجبك؟؟-مريم باحراج :

 هو بصراحه تحفه بس ما تعمليش كده تاني -آدم :

 مريم : بزعل ليه

حبيبتي شعرك مش محتاج وكده ممكن يبوظ انتي عارفه الصبغه  -ها :آدم سند جبهته على جبهت

 والحاجات دي بس عايزه الصراحه انتى جامدة اووي

  !!!مريم بدهشه جامده

 جامده وموزه وبت كده من االخر و مراتي و بعاكسك عندك مانع؟؟؟ -آدم حاوطها من وسطها:

 كمان واد مز كده وجامد وبطل ما عنديش مانع وانت-مريم حطت ايديها حوالين رقبته :

 بطل وهللا مااحد بطل اال انتى-آدم ضحك بصوته كله :

 انا بحبك يا آدم -مريم حطت راسها على صدره تاني:

وبعدها قلعت الفستان وآدم غير هدومه ومريم لبست قميص جديد علشان خاطر آدم يكمل فرحته 

 انا خايف عليكي انتي تعبانه وحامل كمان -وقرب منها:

 تؤ الفرحه مخلياني زي الفل -مريم :

 آدم قرب منها وباسها

 ومريم اندمجت معاه وشالها وراح بيها على مكان الحب والغرام وكانت اجمل ليله بالنسبه ليهم
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 كانت ليله جميله على الكل

 آدم ومريم . واشرف وهنا . وجاسر وملك .. ومصطفى وشرين



 طارق الغلبان ورنا المسكينه اال ياعيني

 

 في الصباح

 

جاسر فتح عينيه و شاف نفسه في السرير لوحده و افتكر انه كان بيحلم لكن شاف فستان ملك عرف 

انها حقيقه جاسر قام يشوف مالكه فين خرج من االوضه و نازل على السلم شم ريحه شياط راح 

 مشاعره جرى على المطبخ وشاف ملك البسه قميص جميل وده حرك

 ولكن شاف الدخان اللي كانت على البوتاجاز

 في ايه يا ملك ايه الدخان ده -جاسر :

انا اسفه يا جاسر انا قومت قبل منك وقولت اعملك فطار وكمان الداده جت قولتلها  -ملك بزعل:

روحي نامي انتي وانا هجهز كل حاجه ومعرفتش اعمل ايه دخلت على النت اشوف اي وصفه 

قه البيض بالبسطرمه ومشيت على الطريقه بالظبط لكن ماعرفش ايه اللي حصل سبت وشوفت طري

كل حاجه على البوتاجاز والنار شغاله ورحت اغير هدومي رجعت لقيت كل حاجه سودا زي ما انت 

 شايف . بجد ناس ما عندهاش ضمير

 صباح الحب االول -جاسر كاتم الضحكه و حضنها من الخلف :

 صباح الخير -ملك :

فعال ناس ما عندهاش ضمير المفروض وهما بينزلوا الوصفه على النت يقولوا خلي بالك يا :-جاسر 

 ملك ما تطلعيش تغيري هدومك وكمان ما تسبيش النار عاليه على االكل علشان هيتحرق

 صدقي انا هارفع قضيه عليهم وكتم الضحكه

فروض اسيب االكل كل الوقت دي انت بتهزر صح . انت تقصد اني ماكنش الم -ملك لفت ل جاسر:

 على النار

حبيبتي البيض بالبسطرمه مابياخدش وقت المهم الحمد هلل انك بخير وبعدين مين قالك تتعبي  -جاسر :

 نفسك وازاي تقومي من حضني

 حبيبي انا كنت عايزه اعملك الفطار و اجيبهولك لحد عندك -ملك بدلع:

 عيني من النوم وملقاكيش جمبي فاهمه ملك انا بحذرك اول واخر مره افتح-جاسر :

 سوري يا حبيبي فاهمه -ملك باسته من خده:

 باقولك ايه -جاسر :

 نعم -ملك :

 القميص ده حلو قوي عليكي -جاسر :

 بجد عجبك قولي رايك بجد -ملك :

 و هو بيشيلها عيوني حاضر هاقولك راي فوق -جاسر :

 بحبك يا جاسر -ملك :

 قلب جاسر -جاسر :

 

----------- 

 

 قوم بقى انت وحشتني قوي عايزه اشوف عيونك -عندي اشرف فتح عينيه على همس هنا في ودنه:

 صباح الحب يا قلبي -أشرف فتح عينيه وابتسم:



 صباح الراحه واالمان وحشتني -هنا :

ايه ده يا حبيبتي االكل ده  -أشرف اتعدل وباسها من خدها وشاف في اكل على الترابيزه اشرف :

 عملتيه امتى؟؟؟ انتى

ال مش انا اللي عملته ده بابا مصطفى بعته مع السواق واتصل عليك وانت ما ردتش اتصل :- هنا 

 عليا وقالي صحي اشرف ياخد االكل علشان تفطروا

 وانتى فتحتي للسواق -أشرف :

 ايوه يا قلبي سبتك تنام صعبت عليا -هنا :

 فتحتي وانتي لبسه كده!!!!؟؟؟ -أشرف بصدمه:

ايه ده يا اشرف معقول هفتح للسواق وانا بالشكل ده على العموم شكرا على ثقتك فيا انا فتحتله  -ا :هن

 وانا البسه االسدال عن اذنك

 تعالي هنا ايه بس زعلتي ليه -وبتتحرك اشرف مسكها بسرعه:

 نما فيش حاجه يا اشرف واضح انك ما بقتش تثق فيا من يوم ما صارحتك باللي حصل زما -هنا :

انتى غبيه صح في فرق مابين الغيره وما بين الشك يا جزمه فاهمه انا بغير عليكي وبعدين :- أشرف 

 انا سالتك علشان انتي تقريبا مش البسه ههههه

 احم -هنا اتكسفت :

ايه حرانه اشغل التكييف يا بت بغير عليكي وبعدين لو فتحتي موضوع الحيوان ده تاني  -اشرف :

 يا هنا فهمتي؟؟؟ صدقيني هتزعلي مني

 وما تزعليش

 اوكي خالص قوم بقى علشان نفطر مع بعض -هنا :

 ال ال انتي زعالنه -اشرف :

 ال يا اشرف مش زعالنه -هنا :

 وهللا زعالنه -أشرف :

 صدقني بجد انا مش زعالنه -هنا :

 ال ال زعالنه مني و الزم اصالحك -اشرف :

 !تصالحني ازاي يعني؟ -هنا :

ي دلوقتي ده انا الزم اصالحك والزم اراضيكي لحد ما تحلفي انك مش زعالنه هتعرف -أشرف :

 وقرب منها تعالي

 تاني يا اشرف -هنا :

 هو احنا لسه عملنا حاجه لسه بنقول بسم هللا -أشرف :

 

------------ 

 

عند المسكين طارق رنا نايمه جنب طارق او عامله نفسها نايمه النها زعالنه علشان حاسه ان 

 رق جواه زعالن وكانت نفسها طارق يكون مبسوططا

وطارق صاحي وعيونه كلها على رنا وبيتامل في جمالها وهو ما بقاش زعالن قوي المهم ان حبيبته 

 جمبه طارق بدا يرخم علي رنا علشان يصالحها

 رنا . رنا قومي -طارق :

  ........ :رنا



 رنا رنوش حبيبتي قووومى -طارق :

  ........ :رنا

 انا عارف انك صاحيه وغالوه طارق عندك بقى قومي -طارق :

 صباح االدمان -رنا فتحت عينيها وطارق قلبه دق وقرب عليها وباس عينيها بحب:

 صباح االيه!!!؟؟ -رنا استغربت:

االدماااان انتى ادماني انا مدمنك يا رنا والزم اشوفك اول ما اصحى علشان احس اني  -طارق :

 عايش

 صباح الخير تحب اقوم اعملك فطار-: رنا ابتسمت

هو انتي هتفضلي زعالنه كده انا مش زعالن انتى بقى زعالنه  -طارق قرب منها وعايز يفرفشها:

 ليه!!؟؟

 كان نفسي اخليك مبسوط وفرحان -رنا بدموع:

وحد قالك اني مش مبسوط وال فرحان حبيبتي انتي فهمتيني غلط وبعدين يعني احنا مش :- طارق 

وحبيبتي جمبى هعوز   .كده على طول كلها يومين واللي مفرحني وجودك جنبي انت حبيبتي هنفضل

 ايه تاني

بجد يا طارق يعني مش زعالن طارق قرب منها وباسها من شفايفها وهللا دلوقت مش زعالن  -رنا :

 وبعدين مش شرط يعني في حاجات تانيه نعملها

 رنا : بعدم فهم حاجات ايه

 احضان وحاجات من دي طارق : هههههه في

 احم عيب يا طارق -رنا وشها احمر:

 عيب ده انا هخليكي بعد شهر انا اللي هاقولك عيب يا رنا ههههه -طارق :

 رنا اتكسفت وجت تقوم

 تعالي هنا انا عايز حضن -طارق :

 بس يا طارق -رنا :

 ده كفايه طارق دي تعالي تعالي -طارق : 
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 اما عند آدم

 فتح عينيه وكانت مريم نايمه في حضنه وهو على جمبه وعينيه على وش مريم بيتامل فيها

 سبحان من خلقك ايه في الجمال -ورجع شعرها ورا ودنها :

 مريم بدات تفوق فتحت عينيها وشافت اجمل ووش

 العشق -صباح :

 كل حاجه حلوه صباح اللؤلؤ والمرجان صباح الياسمين صباح القمر صباح -آدم :

صباح قلبي انت احلى يوم بيبدا لما اشوفك انا مش عارفه انا نمت ازاي -مريم باست كتفه بحب :

 امبارح كنت هلكانه ههههههههه

 قولتلك بالش بس انتي بقى اللي مابتقدريش تقاومي سحر ال آدم -آدم اتعدل وباس بطنها:

 فعال ودي حقيقه ومين يقاوم سحرك -مريم :

 حبيبتي وبنوتي الصغيره انتى ربنا يخليكلي لقلبى -اس راسها:آدم بحب ب



 ويخليك لروحي -مريم :

يال بقى علشان فاضل ساعه على ميعاد شغلي يدوبك اعملك كوباية لبن وافطرك كويس قبل ما  -آدم :

 انزل

 ليه متخليك معايا انهردا -مريم بزعل:

ني يا روحي وبعدين انتي عارفه ما انا اتمنى العمر كله اكون ف حضنك بس غصب ع -آدم باسها :

 فهمتك على كل حاجه يومين وهنسافر كلنا مع بعض احنا اتفقنا كلنا هنسافر على لندن

 لندن انت مش قولت تركيا وبعدها لندن -مريم :

حبيبتي هما عايزين نكون كلنا مع بعض و هنبقى معاهم يومين وبغمزه ومن غير ما يعرفوا  -آدم :

 يااخطفك على ترك

 بجد يعني هنكون لوحدنا -مريم بفرحه:

 طبعا هاكون انا وعشقي لوحدنا -آدم :

 

 حبيبي انت يا ادم -مريم :

 وانتى عشق االدم وهللا -آدم :

 طيب هتيجي امتى علشان نروح انهردا للعرسان نباركلهم -مريم :

 نروح فين -آدم :

اركلها وكمان رنا واشرف والد اختى ايه ياحبيبى ملك اختك عروسه وانت اخوها والزم تب -مريم :

 والزم نباركلهم وانهردا الصباحيه

 ماشى انا هبقى اعدى عليهم وانا راجع من الشغل -آدم :

 !!طيب وانا هروح ازاى؟؟ -مريم :

 ال ياحبيبتى مش هتروحي ف حته انتى تعبانه وحامل مش هينفع -آدم :

 وحال يا آدم انا مش تعبانه لوسمحت خلينى ار -مريم :

 ممنوووع فاهمه واسمعى الكالم مفيش حركه كتير ليكى -آدم :

 علشان خاطر مريومه حبيبتك -مريم حاولت تاثر عليه وباسته برقه:

 وحيات مريومه حبيبتى مفيش خروج ولو عملتى ايه صحتك عندى بالدنيا -آدم باسها:

 هللا بقى يا آدم -مريم اتقمصت:

ا واضحكى ومفيش خروج انا هاقوم اجهزلك الفطار علشان هللا بقى بقى يامريم وافرديه:- آدم 

 األنيميا اللي عندك دى وكل يوم تشربى كوبايتين ن لبن صبح وليل

  .........مريم ربعت ايديها

 بت يال قوليلى بحبك يا ادومى ههههه -آدم :

 ههه بعشقك يادومي -مريم :

 

------------ 

عند العرسان بتبارك ل جاسر واخته هنا بتحكيله كل عاصم قاعد مع ابتسام وكانت لسه جايه من 

حاجه عن جاسر وملك وهنا واشرف وقالتلو ان هنا عايشه في شقه فخمه وكمان سالتها عن لون 

 شعرها الجديد هنا بغبائها قالتلها كلنا صبغنا شعرنا حتى مريم ورنا

 وحكتله ع كل حاجه حتى حمل مريم

 يد اتصل عليهوعاصم قاعد بيغلى من الحقد ورقم جد



 

 الوووو -عاصم :

 الو عاصم الصاوي؟؟ -زياد :

 ايوه مين معايا؟؟ -عاصم :

نسخه  100انا اللي رعبتك االيام اللي فاتت انا اللي بعتلك الفيديو وكمان معايا منه اكثر من :- زياد 

 انا اللي هلف حبل المشنقه حوالين رقبتك

 كبير يعني صوتك حته عيل ما لوش الزمهههههههه انت صوتك ما يدلش انك راجل  -عاصم :

طبعا انا صغير بس ارجل منك يا عاصم يا صاوي وصدقني دليل قتلك لحسين الصاوي في  -زياد :

 ايدي دلوقتي

 عاصم قام وقف انت مين

 

 يتبع----------انا زياد جمال  -زياد :

 33الحلقه 
 روايه جريمه عشق
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 نينه نهادصباح الخير يا  -هدى:
 صباح الخير يا هدى يا بنتي -نهاد :
 ايه اللي مصحيكي دلوقتى؟؟ -هدى :
 انا صاحيه من اذان الفجر -نهاد :
 ليه يا نينه نهاد خير حاسه بحاجه يا حبيبتي ؟؟ -هدى :
 ابدا يا بنتي بس حلمت حلم وقومت على االذان ومنمتش بعدها -نهاد :
 حلو وال وحشحلم خير يا رب ويا ترى بقى  -هدى :
 وهللا ما عارفه هو شكله بيقول انه حلو ومش عارفه برده ربنا يسترها -نهاد :
 طيب احكيلي و خير باذن هللا -هدى :
خير اللهم اجعله خير انا شوفت جمال هللا يرحمه بيجري يجري في مكان واسع و عمال ينادي  :نهاد 

فه قدامه قولتله سيبه سيبه يا جمال يروح علشان يا زياد يا زياد تعال يابني قومت انا لقيت نفسي واق

 خاطر هدى مراتك
 جمال قال ما ينفعش نادوا علي زياد

وبعدها لقيتك انتي جايه وكنتي البسه فستان فرح وديله طويل قوي ولقيت واحده منتقبه مسكت ايدك 

 وحطتها في ايد واحد البس بدله بس شكله مش واضح
 يت ولقيت زياد حط حلق وخاتم ف ايدي وصحيت على كدهوانا رحت ورا زياد و اخدته ومش

 
بقلق وهللا يا نينه ما عارفه انا خايفه على زياد قوي وكمان اكون البسه فستان فرح ده قلقني  -هدى :

 اكتر ربنا يسترها
 ان شاء هللا خير يا بنتي ممكن تكون اضغاث احالم -نهاد :

 هو زياد فين؟؟
طاهر النهارده علشان وراهم شغل بكره عند زبون تبع طاهر وقولت قالي انه هيبات عند :- هدى 

 يروح اهو زهقان يا كبدي مابيروحش في حته غير شغله
هللا المستعان يا رب استودعتك زياد عندك يارب وانت ال تضيع عندك الودائع اللهم ال ترينا -نهاد :

 فيه بائس يبكينا يا رب



 اللهم امين اللهم امين يا رب -هدى :
 عند عاصم

-------------- 
 خالص يا ماما انامبقتش قادر وال طايق اسمع اسمهم جاسر جاسر وهنا خالص-عاصم :
هللا يعني انا غلطانه مش انت اللي كنت قلقان على ست الحسن هو انا يعني كنت رحت ليه  -ابتسام :

 مش علشان اطمنك عليها
مبارح كنت هاموت عليها يا ماما وانتي جايه اه يا ناري انا مش عارف اتلم عليها انا ا:- عاصم 

تقوليلي صبغه شعرها للزفت آدم ده ال وكمان حامل ده ايه النحس ده بس على مين انا الزم بقى الم 

فلوسي اللي في السوق ومفيش حل غير اني اجهز ورق مضروب واخد مريم ونسافر انتي ما 

 هي عامله فيا ايهتعرفيش من ساعه ما شفتها وهي البسه فستان وعروسه و
 طيب وحقك عند عيله الصاوي -ابتسام :
اخد بس مريم وبعدها افضالهم انا من ساعة ما شوفت مريم وانا مش مركز في اي حاجه -عاصم :

 وال عارف اعمل اي حاجه
 !طيب مش هتروح تدارى الجرح اللي في وشك ده؟ -ابتسام :

 وبعدها الجرس رن
 تالقيها سوزي -ابتسام :
  مش سوزي دي واحده تانيهال-عاصم :
 يخيبك انت كل يومين مع واحده شكل -ابتسام :
اووووف اوعى كده لما افتح . فتح الباب وكانت بنت في منتهى الجمال الصناعي اهال اهال  -عاصم :

 نوال تعالى
 نونا قولي نونا -نوال :

ا نونا هوزع الست دي وماله نونا تعالى خشي بقى جوه على االوضه دي و استنيني جوه ي -عاصم :

 وجايلك يا قمر
 طيب بسرعه علشان ورايا شغل تانى كمان ساعتين اوكي-نوال :

 اوكي بس انتي مش شايفه ان ساعتين شويه -عاصم :
 هههههه لما نشوف ودخلت هاااى يا طنط -نوال :
 هاى ياختي خشي خشي ما هو مش فالح غير في كده -ابتسام :
 على شقتك وتبقى اتصلي قبل ما تيجي طيب يال بقى يا ماما-عاصم :

 
 طول عمرك ديلك نجس ماشي ياخويا انا هلم حاجتي ولسه بتتكلم معاه -ابتسام :

 فون عاصم رن وكان زياد
 انت مين -عاصم :

 زياد : زياد جمال فاكرني
 !اه العيل اللي رمينا ابوه في الشارع للكالب نعم عايز ايه؟ -عاصم :
 بغيظ عايز رقبتك -زياد :

 وما له خدها وانت عارف ان ساعه واحده واكون جبتك تحت رجلي -عاصم :
مش هتعرف الننا مش في البيت وال كمان الورشه ومش هتعرف توصلي وال توصل لحد من  -زياد:

 عيلتي
 بغيظ طلباتك يابن جمال -عاصم :
 الصبح على الطريق الصحراوي ولوحدك ١٠تقابلني بكره الساعه  -زياد :

 بعدين؟و -عاصم :
 مليون10-زياد :

  !!!!ايه انت عبيط ياال -عاصم بصدمه:
 مليون تشتري بيهم رقبتك10ومعاهم  ١٠انا قولت اللي عندي الساعه  -زياد :



 عاصم هيتكلم
مش عايز كالم كتير انت لو ماجيتش بكره في الميعاد انا هاسلم النسخه للقسم وخلي -زياد قطعه :

 لالفلوس تنفعك ومن غير سالم وقف
 كسر الفون في الحيطه انا غبي انا غباااااي انا كان الزم اقتلك كان الزم اقتلك يا بن جمال -عاصم :
 وهتعمل ايه يا عاصم؟؟-ابتسام :

 عاصم شد امه من شعرها ورماها بره باب الشقه ونونا خافت من صوته وطلعت تجري وهربت منه
تعالى -واقع ع االرض واتصل على شيكو :وعاصم كان عامل زي الطور الهايج واخد فون امه كان 

 دقايق وتكون قدامي فاهم 10حاال دلوقتى 

 
----------- 

 ف القسم
 آدم بيتكلم ف الفون بيطمن ع مريم--------------- 

 
 آدم باشا -العسكري امين :

 خير يا امين -آدم :
 المدير بيقول لحضرتك قبل ما تروح عايزك في مكتبه -العسكرى امين :

 ماشي روح انت -:آدم 
 الو ... ايوه يا حبيبتي طيب انا ساعه بالكتير وهكون عندك وهشوف المدير عايز ايه وجاي

 ماشي يا حبيبي خلى بالك من نفسك -مريم:
طيب اسمعي الكالم بقى علشان خاطري انا مقطعلك التفاح في طبق في التالجه عايزك  -آدم :

 تخلصي الطبق كله
 لو قدرت هاكل التفاححاضر يا حبيبي  -مريم :
 مفيش لو قدرت هتاكلي انتى الصبح طلعتى عيني على كوبايه اللبن -آدم :

 اسكت يا آدم ما تفكرنيش انا اول ما شربت اللبن بعدها قلبت معدتى هللا يسامحك -مريم :
 معلش يا قلبي استحملي علشان بنوتى تطلع حلوه كده -آدم :

 
 !تقول بنوتك والنهارده ايه اللي عرفك انها بنت؟بنوتك انت من امبارح عمال  -مريم :
 انا حاسس انها بنت وعايز بنت -آدم :

 امممم ربنا يرزقك باللي بتحبه يا قلبي -مريم :
رزقني بيكى يا قلب آدم بصى هاكمل كالمي معاكي لما ارجع وفكري كده وشوفي عايزك  -آدم :

 تتوحمى على حاجه جامده بس اهم حاجه تكون موجوده
 ههههه هافكر حاضر -يم :مر

 باي يا روحي -آدم :
 باي يا حبيبي -مريم:

 آدم قفل وطلع للمدير
 افندم ياباشا -آدم :

 تعالي يا عريس اقعد الف مبروك -المدير :
 بحرج هللا يبارك فيك يافندم انا اسف هي جت بسرعه كده -آدم :

و اجازتك بعد بكره يا سيدي و اجازه  وال يهمك انا افرحلك طبعا المهم انها تمت على خير:- المدير 

 مفتوحه كمان هو احنا عندنا كام آدم باشا
 ده شرف ليا طبعا يا فندم -آدم :

ها قولي انا عرفت انك عارف معلومات ومش عايزني اعرفها ممكن اعرف سبب اني :- المدير 

 ماعرفش المعلومات دي ويا ريت تقولي المعلومات دي ايه وبخصوص مين
 اعذرني يا باشا بس عندي اسبابى الشخصيه حضرتك طبعا بتثق فيا -آدم :



بكل تأكيد طبعا لكن عايز نبذه مختصره ممكن ولو شايف انه صعب برحتك انا عارف انك  -المدير :

 بتعمل كل حاجه صح
شكرا جدا يا فندم على الثقه لكن كل اللي اقدر اقوله لحضرتك ان في شخص انا مراقبه من :- آدم 

 عرفت عنه شويه معلومات والمصادر اكدتلي ان في دليل قوي عند احد الشهودفتره و
ولكن مش معروف وانا كلفت الرائد الطارق السيوفي وراقبه كويس وعرفنا مكانه قبل الفرح بيوم 

وبكره ان شاء هللا نبقى نروح للشخص ده واعرف ايه الدافع من ورا مراقبته للراجل ده وكمان عايز 

 لي الراجل التاني ده مرعوب بالشكل دهالدليل الل خ
 امممم آدم كل كالمك الغاز ممكن اعرف مين مراقب مين وانت راقبته -المدير :

 حاضر يا فندم ولكن اوعدني حضرتك انك هتسيبلي حريه التصرف مع الجاني -آدم :
 اوعدك قولي بقى مين الجاني -المدير :

 عاصم الصاوي -آدم :
!؟ مش ده اللي كان عمه حسين الصاوي اللي اتقتل و انت طلبت مني اننا عاصم الصاوي  -المدير :

 نأيد القضيه ضد مجهول ؟؟
 تفتكره حضرتك بالضبط هو ده بس دلوقت انا متاكد ان عاصم الصاوي هو اللي قتل عمه -آدم :

 ومستني ايه وكمان ايه دليلك -المدير :
من غير دليل واحد انما بقى انا مراقب عاصم في حاجات كتيره بتثبت ان عاصم القاتل لكن :- آدم 

كويس قوي من حوالي شهرين تقريبا وعاصم تحت المراقبه اكتشفنا من فتره صغيره جدا ان في 

شاب كبير ومعاه طفل صغير بيراقبوا عاصم وكمان اتاكدنا ان الطفل الصغير ده هو اللي كان 

رقمي من بواب العماره والرائد طارق  مراقب عاصم من االساس النه راقبني انا كمان وراح اخد

السيوفي راقبه من كام يوم قبل الفرح و عرفنا هو مين و بيته فين انا في االول كنت مفكر ان الشاب 

الكبير هو اللي بيراقب لكن اكتشفت ان الطفل او الولد الصغير ده هو اللي بيراقب عاصم الصاوي 

الولد ده ابوه اتوفى من فتره في حادثه ولكنها غريبه وراقبنى انا كمان وبعض المعلومات بتاكد ان 

 نوعا ما
 !!!غريبه ازاي يعني -المدير :

الحادثه كانت على الطريق السريع ولما روحت سالت في المستشفى من مصادري الخاصه :- آدم 

عرفت ان المجني عليه جمال محمود كان واخد كميه كبيره من المخدرات و ابنه اسمه زياد وانا 

طت مقتل جمال بمراقبه زياد ل عاصم ورحت سالت علي جمال ده انا وطارق وكل الناس بتشهد رب

 باخالقه و انه راجل ملتزم جدا وانه حتى السيجاره ما بيشربشهاش
 ساعتها ربطت االحداث واتاكدت ان عاصم له يد في مقتل جمال محمود

 يا باشا عاصم مفكر ان عمره ما هيسيب دليل وراه
طيب اول ما تعرف اي معلومه او دليل اقبض على عاصم ده فورا وحاول تبعد الولد زياده  -المدير :

 عن عاصم علشان مايأذهوش
 تمام يا فندم لكن اول ما القي دليل بعد اذنك انا مش هقبض على عاصم -آدم :

 ممكن اعرف السبب -المدير باستغراب :
مفكرني مش واخد بالي و حاطط عينيه  ده سبب شخصي عاصم اذاني شخصيا وهو -آدم قام وقف :

 على حاجه تخصني
 آدم بطل االلغاز ويا ريت تقولي -المدير :

انا اسف يا فندم لكن لو حضرتك بتعتبرنى ابنك بجد خليني اربي الكلب عاصم ده وبعدها اجيبه :- آدم 

 وارميه تحت رجليك بس ليا رجاء عندك سامحني انا مش هاقدر اتكلم اكتر من كده
ماشي يا آدم ولو ان ده غلط ومش معاك فيه لكن شكل عاصم ده مزودها  -دير هز راسه بتفهم:الم

 معاك

 

 آدم بص قدامه وقبض على ايديه نهايتك قربت يابن ابتسام
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باركوا الوالدهم اشرف ورنا وهنا كانوا مبسوطين جدا وفرحو اكتر  مصطفى وشرين ومحمد راحوا

 من طارق النه يعتبر كان شايلهم من على االرض شيل

 وكمان هنا اللي كانت مبسوطه بوجودهم قوي

وبعدها شيرين ومحمد راحوا ل مريم يطمنوا عليها وكانت شيرين اخده هديه لكل واحد فيهم هديه 

 آدم ومريمالشرف وهنا وطارق ورنا و

وطلعت عند مريم هي ومحمد ومصطفى انتظرهم تحت علشان ما ينفعش يطلع وجوز مريم مش 

 موجود

 واحنا طبعا الزم نحترم ده ومريم رحبت جدا بيهم وكانت مريم في منتهى السعاده

 

---------- 

 

يها ابتسام راحت قبل شيرين ومصطفى وباركت ل هنا االول علشان تعرف اخبار مريم وسالت عل

وهنا ماتعرفش هي عملت ايه بصراحتها البتسام وايه العواقب اللي هتحصل بعد كده انها تعرفها ان 

 مريم صبغت شعرها طبعا ابتسام جرجرتها في الكالم

 وهنا بريئه ومش عارفه ان ابتسام خبيثه وزي ما انتو عارفين ان عاصم كده عرف شكل مريم كامال

 وراحت ل جاسر وباركتله

 د عاصم تديلو التصريحوراحت عن

 

------------ 

 

خالد راح لملك وباركلها وجابلها هديه جميله وكمان ل جاسر واتصل على مريم وباركلها النه 

 حاسس ان آدم لسه بعيد عنه وقالها هاسيبلك هديتك انتي وآدم مع ملك

تتكلم مع آدم  ومريم اتحايلت عليه انه يجي يعيش معاهم لكن هو رفض ومريم كانت زعالنه وبتفكر

 وتقوله على انه يعيش مع ابوه

 

-------------- 

 

جاسر ما بيفارقش ملك وبعد ما الضيوف مشيوا ماخرجهاش من االوضة وكانت ملك مبسوطه جدا 

 من اهتمامه وعزمها على العشاء في مطعم بالليل يقضي السهره بره

 

----------- 

 

وكل شويه يقرب منها وهي ترفض علشان تعبانه  اما أشرف حاسس ان هنا عبيطه وبيستغل برائتها

 وهو يعمل زعالن ومكسور وهنا تزعل على زعله وتراضيه في االخر

 ولكن هنا من جواها بتعشق اشرف وبتحبه



 

------------ 

 

اما طارق قاعد مع رنا في الليفنج وبيطلعوا همهم في االكل ورنا عملتله كيك الفراوله الن طارق 

 عد جمبها وياخدها ف حضنه لحد ما تفرج عليهبيحبها وبعدها يق

------------ 

 

 مريم .. مريوم -آدم روح بينادي على :

 حمد هلل على السالمه يا حبيبي-مريم خارجه من المطبخ وماسكه فوطه ومعلقه :

 !!!انتي بتعملي ايه في المطبخ يا مريم؟؟؟ -آدم :

 بجهز االكل علشان نتغدا يا قلبي -مريم :

انا مش في التليفون منبه عليكي ما تعمليش حاجه وسماح بنت  -من ايديها الفوطه والمعلقه:آدم شد 

 !!عم لطفي هتطلع تشوف طلباتك؟؟

ايه يا آدم لسه بدري على الكالم ده انا لسه يا دوبك حامل في شهرين ونص لسه يا حبيبي :- مريم 

 ف براحتكالتقيل جاي ولما ادخل في شهور الحمل االخيره هاسيبك تتصر

 ولو يا مريم انا مش عارف انتي ما بتسمعيش كالمي ليه انت عنيده على فكره-آدم :

 وحشتني -مريم حطت راسها على صدره:

 !وبعدين بقى هو الواحد مش هيعرف يزعقلك وال ايه ؟ -آدم غضبه راح في ثانيه:

 ههه روحي انت وهللا مش هاهون ع قلبك تزعقلى -مريم :

 ا معملتش اكل انا باجهزه بس تعال معايا المطبخ كده واخدته على المطبخوما تقلقش عليا ان

 ايه كل ده يا مريم ومين الل جاب األكل ده؟؟ -آدم :

ابله شيرين كانت هنا ولسه ماشيه ما فيش ثواني وجابت لينا الغدا ده علشان متتعبنيش واعمل -مريم :

 اكل

 ت ل أشرف وهنا وطارق ورناو جايبه جمبري وجبات سي فود جاهزه . وكمان جاب

 اممم إن شاء هللا نبقى نعزمهم بس انتي شكلك بتحبي السمك -آدم :

 اوي بس دلوقتي حاسه انه عادي مش حاباه للدرجه دي يعني -مريم :

 طيب كويس انك مطبختيش انا عايز بنوتي تبقى ملكه كده في بطن امها --آدم :

 بنوتتك برده مصمم انها بنت؟ -مريم قربت منه وحاوطت ايديها على رقبته:

 ايوه انتي بقى نفسك في ايه؟؟ -آدم :

 كل اللي يجيبه ربنا كويس لكن عايز الصراحه انا عايزه ولد -مريم :

 امممم هو انتي منهم -آدم :

 منهم مين -مريم بعدم فهم:

ابوه  اللي عايزين ولد والكالم ده علشان يشيل اسم-آدم حاوطها من وسطها بايده وقربها منه :

 والحوارات دي

ال طبعا انا عايزه ولد علشان يكون شبهك انا عايزاه نسخه منك نفس الصوت الجميل ونفس :-مريم 

 العيون ونفس الشعر وحطت راسها على صدره ونفس الحنيه عايزاه يكون نسخه من آدم العدوي

 عايزين بت جامدهوانا عايز بنت تكون شبهك وعايزها بت بيضه كده قشطه زيك -آدم باس راسها :

 ايه بنت جامده دي بتقول على بنتك كده يا آدم جامده -مريم خرجت راسها بسرعه:



ههههه هللا ايه يعني بنتي وبدلعها وبعدين بكره اي حد يعاكسها هيقول بت جامده ابوها اولى -آدم :

 بقى وال ايه

اها هيعكسها انا بغير على امممم بكره تكبر وتتعاكس وباب -مريم بتحرك ايدها على زورار القميص:

 فكره

مين اللي يعاكس بنتي ده انا افلقو نصين اللي هيفكر بس يبص لبنت مريم الجزار وآدم العدوي  -آدم :

 وبعدين انتي هتغيري من بنتك

طبعا مش هيا تبقى مدهلل باباها انا يا آدم .. لكن بردو بتمنى من ربنا ان يرزقك باللي انت :-مريم 

 حبيبي غير هدومك على ما اجهز السفره بتتمناه يال يا

 ماشي -آدم باسها :

 

غير هدومه ومريم جهزت السفره وتغدوا لكن مريم بعد االكل جريت على الحمام ترجع وآدم خاف 

عليها واتصل على الدكتوره وطمنته ان ده شيء عادي وشالها ع السرير ونيمها وهو نايم جمبها 

 وحضنها وحاطط ايده على بطنها

 آدم -: مريم

 آدم : نعم يا قلبي

ربنا يخليك ليا تعرف اني بعشق خوفك عليا ارجوك يا آدم خليك تخاف عليا على طول  -مريم :

 اوعدنى

 انا اوعدك يا روحي انا بخاف عليكي من الهوا يا مريم -آدم باس ايديها:

 على فكره ابله شيرين وابيه مصطفى جابولنا هدايا النهارده-مريم :

 الد اتصل عليا وجاب هديتنا لكن يا آدم عمو خالد احنا هنسيبه كده؟؟؟؟وكمان عمو خ

 !!!مش فاهم -آدم:

 يعني هنسيبه عايش لوحده كده -مريم :

 آدم فهم قصد مريم

 مريم يا ريت ما تتكلميش في اي حاجه دلوقتي انا عايز انام:-

 ١٠انت بتهرب ليه يا آدم وهتنام دلوقتى الساعه لسه  -مريم :

حاضر يا مريم مش هنام بس هاقولك انا سامحته علشانك وعلشان ربنا بس جوايا حاجز كده :- آدم 

من ناحيته وكمان متدايق منه ع فلوس امي اللي راحت على واحده تانيه وعايشه بيهم بس ورحمة 

امي ما هاسيبها وهارجع كل قرش اخدته وهندمها على اللي عملته انا ال يمكن دي بالذات اسامحها 

يا مريم يا حبيبتي سامحتو لكن في وجع ومش هقبل خالد انو يعيش معايا او انا اعيش معاه  فانا

 فهمتي و لو بتحبيني بجد ما تفتحيش معايا الموضوع ده النهارده خليني استمتع بوقتي معاكي

 حاضر يا آدم لكن اعرف اني مش هستسلم-مريم :

 ل واقسم انه مش هيسبهاآدم بيمسد على شعرها وسرح في ذكرياته وافتكر فريا

 وبعد فتره فاق من افكاره

 مريم -آدم :

  ........:مريم

 مريم -آدم :

 مريم : ........ وكانت نامت وهي على صدره اخدها في حضنه ونامو واالتنين

----------- 

جاسر اخد ملك وخرجه يتعشوا بره وملك اقترحت على جاسر انهم يروحوا عند خالد يشوفوه 



ه الن خالد صعبان علي ملك وفعال جاسر اخدها على فيال العدوي وابوها كان فرحان ويسلموا علي

جدا و ملك وجاسر اقترحوا عليه ان ويروح يعيش معاهم لكنه رفض بشده على امل ان البيت اللي 

هو عايش فيه يتملي ب احفاده من آدم العدوي وجاسر اخد ملك وروح على البيت و كانوا مبسوطين 

على السلم وطلع االوضه وقالتله انا هدخل هاخد شاور ودخلت الحمام لفت شافت جاسر  جدا وشالها

وراها وشالها ونزلها في البانيو وهي كانت محرجه جدا ولكنها اخدت على جاسر واخدو شاور مع 

 بعض وخرجوا وسهرو مع بعض وناموا في حضن بعض
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 ومي لسه بدريهنا ق -اما عند اشرف:

 12ارحمني يا أشرف انا تعبانه عايزه انام الساعه  -هنا :

 كده يا هنا شكرا جدا ليكي انا هخرج اسهر قدام التليفزيون بره وقام وسابها -اشرف :

قامت قعدت على السرير وقالت اااه يانى منك يا اشرف وابتسمت انا عارفه انك بتشتغلني ما  -وهنا :

 بتزعل بقى هو مش معقول كل شويه

بس بصراحه انا بحب طريقتك دي بحس اني بقدملك السعاده وقامت فتحت الدوالب ولبست قميص 

شيك جدا وخرجت وكان اشرف قاعد بيتفرج على التليفزيون وفجاءه جه حد وقعد على رجليه 

 وكانت ريحه البرفان مدوخاه وخلته مش مركز غير في هناه اللي قاعده على رجله

 يبى بقى انت على طول زعالن كدهاشرف ب -هنا :

  .....ها -أشرف :

 انا بحب زعلك اووي -هنا كتمت الضحكه وقربت من خده وباسته وهمست في ودنه:

 أشرف غمض عينيه

 وبعشق اسلوبك جدا-هنا قربت وشها من وشه :

 اشرف خالص مش قادر قوم هنا من على رجله وقام وشالها ودخل على االوضه

 يا هناانا بحبك  --اشرف :

 هنا قطعت كالمه ببوسه وهي اللي قربت من اشرف واشرف حب ده من هنا جدا

---------- 

 

 اما عند طارق

 ال ال ال انتي غشاشه -طارق :

 وهللا ما غشيت انت اللي غشاش-رنا :

 ال انتي اللي موزعه الورق وانتي عارفه انك معاكي الواد اللي بيقوش -طارق :

ان معاك انت . وانت اللي وزعت عليا الورق مش ذنبي ان الوالد جت ال يا طارق الورق ك-رنا :

 عندي

 وهللا انتي غشاشه و بت رخمه وكمان واخده السبعه الكومي -طارق :

 وبعدين اللعبه اللي قبليها كنتي واخده الجوكر ليه بقى

 يوووه يا طارق خالص تعالى نلعب لعبه تانيه -رنا :

رب قاعدين نلعب شويه كاندي كراش وشويه بابجي وبالستيشن نلعب ايه احنا من المغ:- طارق 

 ودلوقتى كوتشينه والجوكر الواحد قاعد مش عارف يعمل ايه



 تعالى ننام انا تعبانه وقامت . تصبح على خير ٢احم طيب الساعه دلوقتى -رنا بزعل فهمت قصده :

 ودخلت وهو دخل وراها انتى كل شويه هتزعلي

هنسهر اكتر من كده ايه وبعدين قعدتي كده مالهاش الزمه  ٢ولك الساعه ازعل من ايه باق -رنا :

 فياريت ننام احسن

انتيي مالكيش الزمه انتي كده بتشتميني على فكره انتي محسساني  -طارق حس بوجعها وقرب منها :

 اني متجوزك علشان الحاجه دي وبعدين قولتلك يا رنا كفايه وجودك جمبي انتي بتفكري ازاي يعني

 مافيش حاجه يا طارق تصبح على خير وسابته وراحت نامت-رنا :

 تصبحي على خير -وطارق راح نام جمبها :

 بعد شويه رنا راحت في النوم وطارق صاحي وحلف انه هيرخم عليها

 طارق مد ايده على جمبها ويزغزها بسيط يشد في ودنها لحد ما صحيت واتعدلت

 !ما نمتش ليه؟ايه بقى اللي انت بتعمله ده  --رنا :

 محضنتكيش وانتي حبيبتي وسبتيني يرضيكي كده -طارق بزعل اصلي:

 وهللا بجد -رنا :

 قومي ارقصيلي -طارق زغزغها ورنا فضلت تضحك وبعدها :

 رنا : نعم

قومي قومي ثواني وجاى قام جري على المطبخ وجاب صينيه ودخل االوضه وطبل على  -طارق :

 الصينيه وفضل يقول

 ..وانا احلي بايه .. السكر غلي وانا احلي بايه السكر غلي

 ورنا فصلت ضحك

 قومي يال ارقصي يال -ادم :

 السكر غلي وانا احلى بايه

 قومي يا بت السكر غلي وانا احلى بايه

انت فعال مش  -قومي ورنا احرجت جدا وبتضحك عليه وقامت اترمت في حضنه وهي بتضحك :

 طبيعي

اوعي في يوم تزعلي مني وخرجها من حضنه وباسها  -حه وضمها :طارق حط الصينيه على التسري

اوعى يا رنا في يوم تنامي زعالنه مني انا قولتلك انتي ادماني ما ينفعش  -بوسه طويله جدا وبعدها :

 اصال تزعلي مني ويال بقى صالحيني علشان بجد زعالن

علك وقربت منه وباسته وبعدها وانا ما اقدرش على ز -رنا حاوطته من رقبته بايديها وقربت منه:

 شالها للسرير حضنها وناموا
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 كده كل العشاق نامو مبسوطين

 

وعاصم النوم راح من عينيه ومش عارف يفكر واتفق مع رجالته يكونوا موجودين بكره في المكان 

حلوين كده وبعدها خد الواد الصبح وكمان قال لشيكو هو عيل صغير هات اربع رجاله  ٩من الساعه 

 يتبع-----------ده وخد اعضائه هديه مني ليك 

 



 دمتم في آمان هللا

 

 34الحلقه 
 رواية جريمة عشق

 
آدم قام الصبح مفزوع على صوت مريم في الحمام بترجع وقام بسرعه ودخل عليها سندها من 

 الخلف هو واقف ومريم قدامه وضهرها على صدره وبتنهج

 
 يا حبيبتي اهدي ع مهلكايه -آدم :

 
 اااه مش قادره معدتي قالبه عليا قوي وكملت ترجيع -مريم :

 مريم اطلع انت يا آدم لو سمحت

 

بس بقى انا عمري ما اقرف منك ابدا وبعدين انتي بترجعي على الفاضي ومعدتك فاضيه :- آدم 

 لى كتفهتعالى بس وقعد على طرف البانيو وقعدها على رجله وحضنها وحطت راسها ع
 اسفه صحيتك -مريم :
 اسفه ايه وال صحتيني وال حاجه انا كده كده كنت هصحى المهم انتي كويسه دلوقتي -آدم :

 
 مريم اعصابها سايبه هزت راسها علشان مش قادره تتكلم

 طيب تعالى خديلك شاور ممكن تفوقي -آدم :
 فعال انا محتاجه شاور -مريم :

 
ونزل معاها وقلعها هدومها وساعدها في الشاور وخرجها بالفوطه آدم شالها ونزلها في البانيو 

 وشالها وقعدها على السرير
 ونزل باس بطنها

 انت يا بت تعبه امك معاكي ليه-ادم :
عارفه لما تجي انا مش هاجيبلك شيكوالته بس لو انتي عايزه شيكوالته وكمان لعبه كبيره وجميله 

 ماتتعبيش اميرتي تاني
 ا علي شعره ومبتسمهومريم حطا ايده

 هههههه هتسمع كالمك يعني:-
 طبعا دي حبيبة ابوها -آدم :

 وهللا طيب ياخويا ربنا يهني سعيد بسعيده -مريم :

 
 انتي غيرانه -آدم :

 
 ال هاغير من ايه مش هي حبيبة ابوها وسع بقى لما اقوم البس وقامت من قدامه -مريم :

 

  !!وآدم مصدوم معقوله مريم غيرانه

 
 حضنها من الخلف وهي واقفه قدام الدوالبو 

 حبيبتي غيرانه علشان قولت على بنتي حبيبة ابوها طيب ما هي حبيبتي وبس:-
 ولفها ليه انما انتي بقي حبيبتي وروحي وقلبي وعقلي وكل حاجه حلوه في الدنيا



 ربنا ما يحرمنا منك يا دومي يا حبيبي -مريم ابتسمت :
نا منك انا مش مصدق هو ممكن اعمل عيله كان حلم بالنسبالي وانتي هللا. ربنا ما يحرم -آدم :

 حققتهولي
 ربنا ما يحرمنا منك يا قلبي تعالى بقى البسك هدومك علشان افطرك و تاخدى الحقنه وانزل

 

 
مريم حست بشعور غريب انها ممكن تبعد عن آدم وطردت الفكره وقالت ممكن تكون دى هرمونات 

 وباسته من شفايفه بكل حب وشوق ولهفهحمل وقربت من آدم 

 

  .وحشتينى -آدم :
 انت اكتر آدم اخد مريم ف حضنه -مريم:
 انا مشتقالك اوى -مريم :

 
 وانا هموت عليكى -آدم شال مريم ع السرير :

 وبعده فتره مريم نايمه ف حضن آدم

 
 هو الزم حقنه-مريم :
 ه و كالم كبير كده انا مش فاهمهطبعا الزم الدكتوره قالت ماعرفش تثبيت و اي -آدم :

 
 اصل انا بخاف من الحقن -مريم :

 
 ما تخافيش انا ليا طريقتي الخاصه و بغمزه هتاخديها ومش هاتحسى بيها -آدم :

ونص يدوبك الحق شغلى انا هاقوم اخد شاور وبعدها  ٩وبص في الساعه يال يا قلبي علشان الساعه 

 هاعملك االكل وجري من قدامها

 
 ضحكت من قلبها بسعاده على آدم وتصرفاته ومريم

 
آدم جهز فطار وأاكل مريم وشربها اللبن بصعوبه جدا وكمان قعدت تجري منه وهو بيدلها الحقنه 

 واخدت وقت جامد واخيرا اخدتها

 
 آدم بيجهز حاجته

 وربع انا هانزل علشان اتاخرت ١٠حبيبتى الساعه :- 

 
 لحقنهمريم واقفه ومش قادره تقعد من مكان ا

 
 وآدم ضحك عليها هتفضلي واقفه كده قربت منه ولبسته الساعه هللا يسامحك مكانها وجعني قوي

 
 لما اجي انا ها نسيكي الوجع -آدم :

 
 حبيبتي انا الف سالمه عليكي يا روحي-مريم اتكسفت وباس خدها :

ك في احسن واخص عليا علشان انا وجعتك وانا علشان كده هعوضك وهاحاول اجي بدري و هعزم

مطعم موجود فيكي يا جمهوريه و هاحجز لك مكان خاص و نتغدى مع بعض علشان بس مكان 



 الحقنه ده غالي عندي قوي هههههه
 يال بقى امشي-مريم خبطته على صدره :

 
 حاضر ساعتين كده وجهزي نفسك حتى لو مش هاجي بدري انا هستاذن علشانك كمان ساعتين-آدم :

 نتغدى وارجع ع الشغل
ولما ارجع بليل نجهز الشنط علشان تقضي اجمل شهر عسل انا واميرتى وبنوتي الحلوه وباس بطنها 

 وخدها ونزل
 ومريم واقفه بعد ما نزل وحاسه ان قلبها مقبوض
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 طاهر نايم وزياد حاسس انه مش الزم ياخد طاهر معاه علشان لو جراله حاجه

 
في امان زياد خرج من عند طاهر ومعاه نسخه من الدليل وكمان اخد معاه حديده طاهر كمان يكون 

وسكينه علشان يحمي نفسه بيها وخرج وركب مواصالت وكان شايل السكينه في البنطلون والحديده 

 في ايده والنسخه ع الفون

 

 
يات كبيره عرب ٣زياد وصل للمكان المحدد لكن كان بعيد شويه وكان واقف ومستخبي وشاف هناك 

 رجاله بودى جارد جسمهم ضخم جدا ومبالغ فيهم ٤متفيمه ونازل منهم 

 
 عاصم كان واقف وجمبه واحد ماسك شنطه وكانت تشبه الصندوق ومش كبيره قوي

 
 زياد لما شاف الناس دي خاف هو كان مفكر ان عاصم هيخاف وهيقابله لوحده

 
 زياد فكر بسرعه وخرج الفون ورن علي عاصم

 عليه عاصم رد

 
 انت فين -زياد :

 انا واقف في المكان مستنيك من بدري -عاصم :
 انت جاي لوحدك -زياد :

 
عاصم شاور للرجاله وركبوا العربيات وركنو بعيد شويه وقاعدين في العربيه بحيث زياد 

 ميشوفهمش وشيكو استنى في العربيه

 

انا واقف  ١٠وانت قولت  11على  ايوه جاي لوحدي ومعايا العشره مليون والساعه داخله -عاصم :

 هنا من بدري انت بقى فين

 
 انا شويه وجاي -زياد قلبه اتقبض :

 ..زياد حاسس بالخطر وقفل معاه واتصل بسرعه على

 

-------------- 



 
يا اهال يا اهال انت ياض مش كنت هنا من سنه تقريبا وعملت -آدم في المكتب و بيحقق مع مجرم :

 معاك الصح
 وح امك عملت كده ليه؟؟انطق يا ر

 

 وهللا يا باشا ما عملت حاجه انا بريئ بريء :#

 
 وحياه امك بريئ وكاميرات الفيديو دي ايه بتتبلى عليك انطق ياال -آدم قام ومسكه من شعره جامد:

بدل ما اخلي اصغر واحد في السجن يعلم عليك وانت عارف بقى لما آدم العدوي يحب يعلم على حد 

 مينوال ايه يا آ

 

 
ده . ده امه تبقى داعيه عليه يا آدم باشا ده ال مؤاخذه بيطلع من السجن وعايز يدفن نفسه من  -أمين :

 اللي جراله واللي شافوا

 
رجاله مستنيينك بعدد  ٧ها يا روح امك هتتكلم كده بالهداوه وال ابعتك ع الزنزانه وهيكون فيها  -آدم :

 ايام االسبوع
 ما عنديش صبروضربه برجله هتنطق انا 

 

 حاضر . حاضر هاعترف يا باشا ابوس ايدك اعتقني لوجه هللا :#

 
اعتقك . تقتل راجل عجوز علشان موبايل وتقولي اعتقك ده انا هطلع عين امك النهارده وعال  -آدم :

 صوته وانا مش فاضيلك

  .........حاضر . حاضر اللي حصل يا باشا :#
 باشا ابوس ايدك سيبني وهللا ما كنت في وعي وبعد شويه . هو ده كل اللي حصل يا

 
 عسكري امين-آدم :

 اومرك يا فندم -عسكري امين :

 
 خد الواد ده وحطه في زنزانه رعد وقوله آدم باشا بيقولك علي الفولت على قد ما تقدر -آدم :

 
 آمين اخد المتهم . والمتهم بيصرخ بالش رعد ابوس ايدك ياباشا بالش رعد
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 فون آدم رن من رقم غريب الو

 
 الو الظابط ادم العدوي -زياد :

 
 ايوه انت مين يابني -آدم :

 



 انا زياد جمال -زياد :

 
 ايوه يا زياد خير ومال صوتك -آدم بدهشه:

 
 انا اسمي زياد جمال و كنت براقب -زياد :

 في حد جمبك -آدم قطعه:

 
 ال ال -زياد :
 سامعك يا زيادمتاكد ان مفيش حد  -آدم :
 ال ال انا واقف لوحدي -زياد :

 
 طيب اهدا كده وقولي في ايه-آدم حاسس بخوف زياد :

 انا اسمي زياد جمال وكنت براقب واحد اسمه عاصم -زياد :

قاطعه زياد انا عارف عنك كل حاجه وعارف كمان مراقبتك لعاصم الصاوي وعارف ان :- آدم 

 عاصم له يد في قتل ابوكمعاك دليل ضد عاصم وشاكك كمان ان 

 
 حضرتك ياعمو عارف كل حاجه طب انت ساكت كل ده ليه وسايب عاصم ليه-زياد بدهشه :

 

 !!مش مهم كل ده دلوقتى انت صوتك خايف ليه ؟؟ -آدم :
 انا هحكيلك على كل اللي حصل بسرعه و ارجوك تسمعني وتلحقني -زياد :

 
 هسمعك بس االول انت معاك رصيد-آدم بقلق :

 مش كتير -زياد :
 طيب اقفل وانا هاتصل عليك وقفل واتصل على زياد -ادم:

 
ايوه يا عمو انا هحكيلك على كل حاجه علشان حاسس ان عاصم خالص هيموتني وبكده حق  -زياد :

 ابويا هيروح
 انت فين يا زياد -آدم بخوف وقام وقف:

  ......ايه بدات يومزياد : هاقول يعمو انا على الطريق الصحراوي بس اسمعني الحك

 
آدم بيسمع ومصدوم ان عاصم بالشر ده وانه ممكن يلعب بحياة الناس كده وازاي يستخدم عيل صغير 

 في جريمة زي دي

 
بس يعمو ده كل اللي حصل وانا دلوقتي عايز لو جرالي حاجه تاخد النسخ اللي مع امي وتبعد  -زياد :

 عاصم عن امي وستي علشان مالهمش غيري

 
 زياد ارجع حاال على البيت -آدم :
 ازاي وحق ابويا -زياد :

 
يا زياد اسمع كالمي ارجع ع البيت أو تعالى ع القسم هنا عاصم لو لمحك مش  -آدم مغمض عينيه:

 هيسيبك القتل الطريق السهل ل عاصم ومش هيسيبك انا هاجيبلك حق ابوك وده وعد من ادم العدوي

 



 يعني يعمو ده وعد منك -زياد :

 
 وعد يا زياد يال ارجع وانا معاك على التليفون اركب تاكسي وتعالى هنا على القسم -م :آد

 حاضر وبيلف شاف عاصم واقف وراه واخد الفون من زياد وآدم سمع صرخة زياد -زياد :

 
 اهال اهال آدم باشا -عاصم :

 آدم بخوف على زياد وسمع صوت عاصم وبيقول امسك الواد ده
 اد حاالعاصم سيب زي -آدم :

 طبعا طبعا مش انت أمرت يبقى الكل ينفذ وماله يا باشا -عاصم :
 عاصم الولد صغير مش فاهم حاجه سيبه واحنا هنحل كل حاجه -آدم :

 وهللا صغير طيب خلينا نشوف السكينه اللي معاه دي بتعمل ايه مع عيل صغير -عاصم :
 عاصم مسك السكينه وعمل جرح في رجل زياد

 ااااااااااه اااااه يابن الكلب ااااه ابعد عني -زياد :
 آدم هيتجنن

 
شوفت يا باشا انا اخدت منه السكينه وعرفته انها مش حلوه ومش لل في سنه وكمان عرفته  -عاصم :

 السكينه ممكن تعمل ايه للعيال الصغيره

 
يل مش هيجي عليك انت عملت ايه في زياد اقسم باهلل يا عاصم لو زياد جراله حاجه الل -آدم زعق :

 فاهم

 

هههههههههههه بجد انت بتهددني انا . انا خالص مش باقي على حاجه بما اننا بنلعب على :- عاصم 

 المكشوف انت خالص عرفت كل حاجه يبقى الزم اضمن حقي يا بوص وال ايه

 

يش حق . حق ايه انت ليك عين تتكلم بعد ما قتلت عمك وده مش موضوعنا دلوقتي انت مف:- آدم 

 عليك دليل سيب الواد يا عاصم وانا هرحمك صدقني هرحمك لو سبته يروح

 
 يبقى بتحلم يا آدم تعرف انك انت العقبه الوحيده اللي في حياتي -عاصم :

 

ليه عقبه انا اللي قتلت عمي برده بدم بارد وال قتلت واحد غلبان علشان كان عايز يعيش ابنه :- آدم 

عاصم والخر مره باقول لك سيب الولد ومش هكررها تاني في مستوى كويس انت مريض يا 

 صدقتي

 
 اوكي حاضر هاسيب زياد بس زي ما انا هاسيب انت كمان هتسيب -عاصم :

 عايز ايه يا عاصم الدليل الل مع زياد هسيبهولك-آدم بغموض :

قتل كمان ال يا حبي الدليل معايا هو مش هيقدر يعمل حاجه وبص ل زياده علشان زياد هيت:- عاصم 

 وامه انا غلطان اني سبته عايش وضغط على الجرح

 

 اااه ا..اه..اااااه ا -زياد :
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آدم طلع من المكتب وبيفكر يركب وياخد عساكر معاه ويشغل عاصم لحد ما يوصل لكن حصل 

 العكس

 
 اوى ليا كمانعايزني اسيب زياد يا آدم انت هتسيب قصاده حاجه .. و حاجه مهمه  -عاصم :

 
 آدم بيطرد الفكره من راسه النه حاسس ان هيطلب روحه

 عاصم انا هساعدك وهنحل القضيه زياد يروح وانت احرق الدليل وبكده يبقى خالص -آدم :

 
ال يا آدم باشا الدليل ما يلزمنيش قولتلك الن على ما تجيبوا الدليل وتدور عليا مش  -عاصم :

 هيهتالقونى هاكون سافرت انا و

 
 بيفتح باب العربيه ووقف مره واحده تسافر انت وهي تقصد ابتسام -آدم :

 ههههههه بص بقى ومن االخر روح زياد قصاد مريم مراتك -عاصم :

 
 آدم اول ما سمع اسم مريم

 ورحمه امي ما هاسيبك يا عاصم الكلب انت اتجننت وعايز اللي يرجعلك عقلك:-
انا هاعمل معاك ديل هتوافق زياد هينام في حضن امه مش ههههه خالص اهدا يابرو .  -عاصم :

 هتوافق زياد هينام في حضن ابوه

 
 ال حرام عليك مش عايز اموت -زياد :

 
 هههههه سمعت الولد اختار حضن امه ها قولت ايه تسيب مريم اسيب زياد -عاصم :

 
 ارميك لكالب الشوارععاصم وديني القتلك وديني ل اكلك باسناني و-آدم بعلو صوته في الشارع :

 
 موافق وال ال -عاصم :

 
روح زياد المه يا عاصم وانا هطلعك براءه  -بيحاول يفكر في اي حل ومش عارف يعمل ايه : -آدم :

 وهاسفرك بره مصر

 
انت شكلك ما بتسمعش كويس مريم انا قلت هتسيب مريم الجزار وقالها واحده واحده  -عاصم :

 علشان يغيظ آدم

 
 مسبتهاش يا عاصم ولو -آدم :

 

اوكي بسيطه خالص هاتو زياد على العربيه وشاور لشيكو . وانت الواد ده ربع ساعه و :- عاصم 

 مالقيش قلبه في جسمه وكل اعضائه تتشال والجثه تبعتوها ل آدم باشا هديه

 
 بيصرخ الالااااااا -زياد :

حد غيري وستي ابوس ايدك الحقني  الحقني يا عمو آدم هللا يخليك هيقتلوني زي ابويا وامي مالهاش

 ااااااه اا..اااه حرام عليك اااااه ااااه

 



 عاصم انت بتعمل ايه في زياد -آدم بيزعق:
 ابدا هبدأ اول عمليه سرقة اعضاء في الطريق العام هههههههههههه شرير انا صح -عاصم :

 
انت خالص الشيطان  عاصم انت اتجننت-آدم بعلو صوته والعساكر اللي جوه خرجوا على صوته :

 عما عنيك سيب الواد يا عاصم

 
بقولك ايه علشان انا بدات اتنرفز والشمس حاميه هتخلص وتوافق اهال مش هتوافق يبقي  -عاصم :

 سيبني اشوف شغلي

 

ارجوك يا عمو آدم وحياة عيالك وحياة امك ومراتك الحقني الحقني امي مالهاش حد غيري :- زياد 

 امي يا عمو آدم وبيعيط وانا اللي بصرف عليها

 
 قلبه بيتكوي وفيه نار .. ينقذ الولد وال يعمل الل الحيوان ده الي قال عليه -آدم :

 سيب الولد يا عاصم:- 
 اقسم باهلل لو ما ادتني رد حاال هتكون معايا على الفون ومش هتقفل واكون مشرحو-عاصم زعق :

سنين ابعتلك جثته فاضي ومن غير  ١٠وهصورهولك وشوف بقى ضميرك هيبقى مستريح لما عيل 

 اعضاء ده حتى عينيه هاخدها

 
 آدم بيفكر ومغمض عينيه يعمل ايه وعايز يكسب وقت فكر . فكر يا آدم هتعمل ايه فكر فكر

 
 اه وال . ال-عاصم كسر تفكيره :

 طيب ما فيش حل تانى -آدم :
 ال مريم ومفيش بديل -عاصم :

 
 ل عاصم آدم ضرب العربيه بايده وبيستحلف

 
 ماشي انا هعمل اللي انت قولت عليه -آدم :

ومش بس كده انت اكيد في شغلك . ف انت بقى هتركب عربيتك كده زي الشاطر و :- عاصم 

 هتسيبها وكل ده وانت معايا على الفون وهتوصل تحت وهتطلع ل مراتك
 اوووبس اسف قصدي مراتي المستقبليه

 
 كالمك ده انت كده بتكتب نهايتك بايدك ورحمة امى ماهسيكبالش يا عاصم بالش -آدم بعلو صوته :

 
 وهتطلع فوق عندها واسمعها منك و انت بتقولها-عاصم كمل ببرود:

 هي ايه دي-آدم بعدم فهم ودنه بيغلى :

 
 انتي طالق طالق طالق بالتالته -عاصم ببرود وبيقولها واحده واحده:

 
نفسه يطلع قلبه بايده لدرجة ان آدم ماسك مجموعه آدم مره واحده حس انه عايز يفجر عاصم وكمان 

 مفاتيح في ايده وضغط جامد واتعور والدم نازل ومش حاسس

 
 ها قولت ايه ما سمعتش صوتك يعنى -عاصم :



 
 عاصم سمع صوت عربية آدم وهي بتشتغل

 
 تمام هاعمل اللي انت عايزه-وآدم باصص قدامه وقاله :

 هتطلق مريم يا آدم -عاصم :

 
 هطلقها يا عاصم -غمض عينيه:آدم م

 
 بس ايه اللي يضمنلي ان زياد يبقى في امان

 
 وحياة مريم عندي زياد هيبقى في امان اصل انت ما تعرفش انا بعشقها قد ايه -عاصم :

 
 آدم قفل المكالمه ومش قادر يكمل وال يسمع وعايز بسرعه يتصل على طارق والرقم رن تاني

 
 خاطر زياد آدم اخد نفس عميق ورد علشان

 
 اكيد الخط قطع صح يا ادم باشا قدامك قد ايه وتوصل -عاصم ببرود:

 
 حوالي ساعه ولو الطريق زحمه ساعه ونص-آدم بغيظ :

ال ال ان شاء هللا هتلحق علشان حياة زياد ماتبقاش في خطر اكتر من كده يال اتحرك وانا :- عاصم 

 يز اقولهولكهدردش معاك طول الطريق اصل عندي كالم كتير و عا

 
افتحلي يابني باب العربيه لما اقعد فيها وشاور على واحد وانت اقعد جمب -وعاصم بص لشيكو :

 الواد ده عينيك عليه

 
تعرف يا آدم اسمحلي بقى نشيل االلقاب هههههه تعرف ان الواد زياد ده طلب في  -واتكلم مع آدم:

 طمعينمليون جنيه قد ايه الناس الفقره دول كالب و 10ابوه 
 آدم مش عارف يفكر عاصم مش مديله فرصه يكلم حد

وآدم اتحرك بالعربيه و بيتخيل حياته من غير مريم واتخيل عاصم وعنيه بلون الدم وقال بصوت 

 عالي الاااااا

 
 عاصم : ال ايه بقى

 
 ورحمه امي يا عاصم الكلب ما هاسيبك كده عداوتي معاك انت ومن زمان مش من دلوقتى -آدم :
تكون فاكر اني مش واخد بالي منك وانك عينك على مراتي ومن زمان كمان من يوم الحفله  اوعا

والعيال الخايبه الل انت موقفهم تحت بيتى علشان تراقبتا تبقى عبيط وانا مراقبك وعينك ما بتنزلش 

من عليها انا بقى عينك دي هاقدمها ل مريم هديه على طبق. ورحمه امي ال خليك عاصم االعور 

 وده وعد وقسم مني ليك بس الصبر
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 اهدا يا آدم -عاصم رجع راسه لورا وحط ايدو تحت رأسه :



اهدا بس انا خايف عليك لكن انت طلعت لماح بجد لماح فعال انا عيني على مريم و من زمان من لما 

 كانت في القسم اااه حبيتها

 
وديني يا عاصم ما هاسيبك و كل كلمه قولتها  -كالمه :آدم حاطط السماعه في ودنه وركن لما سمع 

 الدفعك تمنها غالي

 
تعرف اللي اسمها رنا دي بوظتلي الخطه انا كنت يوم خطوبه هنا هخطف مريم -عاصم ببرود :

 وكمان جهزتلها بايدي الحلوه دي عصير وفيه مخدر ومنوم

 
الخر مره وكنت ههههه هاخد  بس جت رنا وبوظت الخطه وتعرف كمان ان كنت هاخد هنا الشقه

 منها كل اللي انا عايزه اكيد انت مش فاهم صح
 ههههههه انا كنت هغتصبها اه وهللا كنت هغتصب بنت عمي

وتعرف كمان ان اختك ملك دي بوظتلي خبطة العمر امضا كان جاسر خالص هيمضي ع التنازل 

 بس جت اختك وبوظت كل حاجه
 رف كنت هاعمل فيهم ايهوكنت هخطفها هي وهنا وكمان رنا عا

 
اخرس يا عاصم اخرس ورحمة امى يا  -آدم واقف بالعربيه وهو مغمض عينيه ومش عايز يسمع:

 عاصم ما هاسيبك

 
 كنت ها قلعهم هدومهم واتفرج اممممم يا سالم -عاصم :

بس مريم ال طبعا مريم دي تخصني انا هتفرج عليها لوحدي انما التالته دول هنا وملك ورنا 

 حه هما جامدين قويبصرا
مرات ههههه اصل انت ما تعرفنيش واسال  ٣برده كنت هاغتصبهم كل واحده فيهم على االقل 

 سوزي السكرتيره ما هي عينها منك برده هههههههه

 
بس جه الواد ده عمل نفسه راجل وانت عارف هو عمل ايه ما انا كمان سمعته وهو بيحكيلك جه ز 

 ياد وبوظلي كل خطتطي
 ت اخدت مني مريميعني ان

 ورنا بوظتلي خططتى هي وملك ..
وهنا الغبيه موافقتش وراحت اتجوزت كلب بس معلش اللي ما اخدتوش النهارده هاخده بكره اهو 

 كلها ساعات وتبقى مريم في حضني

 
 آدم عينيه بلون الدم واعصابه خالص وبينهج

 انت مافيش صوت جمبك ليه انت واقف بالعربيه صح -عاصم :
اتحرك وساق العربيه وعاصم فضل يستفز فيه وآدم ساكت ما بيردش عليه وعايز يقتل عاصم آدم 

 حاال

 
 ايه يا كوتش احنا رغينا كتير والساعه فصلت وكلمتك تاني كل ده لسه ما وصلتش -عاصم :

 
 دقايق واوصل ١٠آدم مش طايق صوته وقرفان منه 

مرات بوداني وبعدها انت تنزل  ٣ق عاصم اوكي ومش هتقفل انا عايز اسمع طالق طالق طال

 وتسيبها في الشقه وانا هتصرف وهعرف اجيبها لحد عندي من غير ما اتحرك

 



آدم وصل لقمة غضبه ومش قادر وال عارف يعمل ايه خايف وصل تحت البيت وب يقدم رجل 

 وياخر التانيه وخايف وقلبه وجعه
ش عايز يطلع اول مره بيتمنى انه ما وطلع على السلم ببطء وماسك الفون ف ايدو المتعوره وم

 يطلعش وال عايز يشوفها

 مش عايز ال وانها ممكن تكون اخر مره وآدم طرد الفكره بسرعه من دماغه .
عاصم حتى ما طلبش طلقه واحده ال ده طلب التالته بيحرمها عليه حتى لو عاصم مش هياخدها 

 ودماغه شغاله تفكير ومش قادر

 
 صبرو قرب ينفدوعاصم بيستعجله علشان 

 
وادم خالص وصل لحد باب الشقه و سامع صوت صريخ زياد وبيفتكر امه وهو بيصرخ عليها 

وافتكر مريم اللي وعدها هيكون معاها العمر كله وطلع المفتاح علشان يفتح وايديه فيها دم وحاسس 

 انه ما فيهوش اعصاب وخالص هينهار
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بين اختيارين اصعب من بعض االول موت امه وسفر اخته وابوه وعاش  آدم لتاني مره بيتحط ما

 وحيد والتاني فراق . روحه عنه هيطلق مريم تحت ضغط من الد اعدائه
 و اخيرا وبعد معاناه الباب بتفتحو ودخل ادم اول خطوه

 وعاصم بيزعقله انه يخلص يطلق بسرعه
ف ومش عارف يعمل ايه وصل لكن ادم مش سامعه خالص هو خالص محبوس دلوقتى ومتكت

 الوضه النوم وعاصم نبه على آدم انه ما تقفلش ابدا وعايز كالم آدم مع مريم يبقى بحدود

 
 آدم مشي كام خطوه ووقف قدام الباب وغمض عينيه وبيتمنى انه يفتح ما يالقيش مريم موجوده

 آدم فتح الباب واقف عند الباب مريم شافته

 

على السالمه وقربت عليه اخص عليك اتصل عليك وانت ويتنج وما  آدم حبيبي حمد هلل:- مريم 

وااليد المتعوره مداريها   .تردش عليا بس بما انك قدامي دلوقتى انا خالص مسمحاك ومسكت ايده

 وماسك بيها الفون
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هفرجك على انا كنت بتصل عليك علشان اسالك البس اي طقم وفتحت الدوالب وقالت انا :- تعال 

 كام طقم وانت تختار انا بحب ذوقك اوي ديما انت عازمني على الغدا يبقى تختارلى

 
مريم طلعت كام طقم من الدوالب وفردتهم على السرير وشافت آدم واقف وهو مغمض عينيه 

 ايه يا آدم مالك وبعدين شيل السماعه دي من ودانك انت بتسمع حاجه-وبيخرج نفس بالبطيء مريم :
 هز راسه بالآدم 

 
 امممم يعني سمعني . ايوه . ايوه انا عرفت سكوتك ده ايه اكيد وحشتك صح -مريم :

وبتفكر دلوقت تقولي كانسلى الغدا يامريوم علشان انا محتاج اميرتي في حضني دلوقتي وقربت على 

.  آدم و حطت ايديها على رقبته و راسها على صدره تعرف ان بنوتك سمعت كالمك وما تعبتنيش



 فعال دي بقى مدهلل باباها بجد

 
 آدم دمعه نزلت من عينه ومش قادر

 
وعاصم ضاغط على آدم وفي االخر عاصم جرح زياد جرح اكبر وكان زياد بيصرخ باستمرار 

 وعياط وبيترجى آدم انه يحميه علشان خاطر امه

 
 ليه ايه ده يا آدم قلبك بيدق بسرعه كده-مريم سمعت ضربات قلب آدم وكان بينهج :

وياريت ما تقوليش دقات حب واشتياق ال دي دقات متلخبطه دقات سريعه فوق العاده دقات خوف يا 

 ادم قولي فيك حاجه؟؟؟
آدم حاسس انه مش قادر ينطق وال يتكلم ويغمض عينيه ومريم نزلت ايديها ورفعت راسها ومسكت 

 ايده التانيه شافت الدم والفون ف ايده

 !!لدم اللي في ايدك ده انت مجروح وعيطت؟آدم ايه ا -مريم بصدمه :

 
 تعالى . تعالى اقعد . اقعد وجريت علشان تجيب علبه االسعافات

 ومسك الفون ف ايدو التانيه
وعاصم هدده واقسم انه لو مطلقش حاال هيقتل زياد ومجهز للعمليه وكمان هياخد اعضاء زياد ومن 

 غير بنج
 وزياد صوت عياطه وجع قلب آدم

 بسرعه ونزلت على ركبها وآدم قاعد على سرير وبتنضف في الجرح ودموعها نازله مريم رجعت

 
 عاصم أمر شيكو انه يبدأ بفتح بطن زياد ويطلع الكبد اول حاجه وقال ل آدم قدامك ثانيه واحده

 

 :-آدم غمض عينيه واتكلم مريم

 
 نعم يا قلب مريم الف سالمه عليك -مريم رفعت عيونها بدموع:

 يتبع-----------انتي طااال  -آدم :
 

 دمتم في آمان هللا

 
 35الحلقه 

 
 رواية جريمة عشق

 
 يعني راح فين يا طاهر يابني ما تخبيش عليا -نهاد :

 
وهللا يا تيته زياد قالي هتيجي معايا بكره مشوار مهم قولتله مشوار ايه قالي هنروح لعاصم :- طاهر 

صحيت في الميعاد ما لقيتوش موجود نزلت ورحت بسرعه الصاوي وبس ما قاليش هيقابله فين ولما 

 عند بيت عاصم الصاوي
الصبح وما صدقتوش وجريت بسرعه وطلعت العماره لحد  ٩وسالت البواب قالي خرج من الساعه 

 باب شقته لقيت يافطه مكتوب عليها اسمه وخبطت كتير وفعال مكانش موجود



 
 ن عاصم مجاش بقاله فتره و واخد اجازه مفتوحهطلعت جري على الشركه بتاعتهم اآلمن قالو ا

 
واتصلت على موبايل زياد انتظار ومش عارف اعمل ايه جريت على هنا قولت يمكن يكون موجود 

 هنا

 
ابني ابني راح يا ناس اعمل ايه . اعمل ايه ابني واغمى عليها طاهر جرى -هدى بتطلم على وشها :

وقعدو جمبها وبعد فتره فاقت وقامت لبست وجريت في  عليها ونهاد وشالوها ونيموها في السرير

 الشارع ومحدش قدر عليها

 
خلي فونك معاك وخلي عينك على هدى متسيبهاش وطاهر نزل جرى وراها -نهاد قالت ل طاهر :

 هدى
نهاد بكت بحرقه ياترى انت فين يا زياد يا رب يا رب انت الحافظ كده يا زياد يا بني توجع قلبي و 

 ستودعته عندك يا ربقلب امك ا
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جاسر فتح عينيه كالعاده بيبص على حبيبته وهي كانت نايمه في حضنه وقرب منها وباسها وصحاها 

 من النوم بكل رومانسيه
 مالكي قومي بقى انتي وحشاني قوي:-

 
 ايه يا جيسي بقى سيبني نايمه -ملك :

 
 وهللا انا راجل قوي عيب االسم ده في حقيجيسي يا بنتي عيب  -جاسر :

 
 قومي يال تعالي ننزل وحضرلك احلى فطار

 
 ال انا بدلعك بيني وبينك وباقولك جيسي -ملك :

 
خالص بما ان بيني وبينك يبقى جيسي . جيسي يا حالوتك يا جيسي يا ابن عم جوس :- جاسر 

 ملك فطار عالميههههه يال بقى ننزل علشان انا جعان قوي من امبارح و هاع
 ايه ده بجد -ملك :

 مش مصدقه طيب تعالى وقام واخد ملك ونزله على تحت -جاسر :
وجهزلها احلى فطار فعال وجاسر كان شيف ممتاز النه كان معتمد على نفسه وعلى طول مسافر 

 واكلها ف بقها واخدها وطلعوا على اوضتهم يكملوا مسيرتهم

 
---------- 

 
 هنا يا هنايا-أشرف :

 امم صباح الخير يابيبي-هنا :
 صباح العسل ايه يا بت انتي كل شويه تحلوي كده -اشرف :

 



 ميرسي يا بيبي -هنا :

 
ميرسي يا بيبي ال ميرسي على واجب ياختي عارفه يا هنايا انتي كل حاجه فيكي حلوه بس :- اشرف 

 لو تبطلي تتكسفي مني انا عايزك على طول زي امبارح كده فاجئتيني وهللا

 
 وهللا انا عملت كده علشان انت على طول مقموص -هنا مكسوفة:

 

 
انا بتقمص يا هنا اخص عليكي انا لو اطول افضل جمبك مش هازهق انا بحبك قوي يا هنا  -اشرف :

 بحبك يا بت

 
سوري يا بيبي مش قصدي . تعرف ان زعلك ده بيجنني ازعل يا قلبي براحتك وانا  -هنا قربت منه:

 كه مايصهاصالحك و ضح

 
 بجد طيب انا زعالن -أشرف :

 
 تعالى لما اصالحك وكملوا مسيرتهم وبتصالحه-هنا ابتسمت وقربت منه :

 
------------- 

 
 عند طارق

 
طارق نايم بعمق ورنا خرجت من االوضه وراحت تجهزله فطار علشان هي حاسه بالذنب تجاه 

 طارق

 
انا اخدت عليك شويه وجهزت الفطار و دخلت  وقالت كلها يومين وهافجاءك يا طارق عموما كويس

 االوضه وشايله االكل وسابته على الترابيزه وقربت منه
 طارق -رنا :
  ....... :طارق

 
 طارق قوم بقى وهزته جامد وزعقت طااااااارق -رنا :

 
 ايه سيبني انام يا زفت انت -طارق :
 زفت -رنا :

 
 قووووووووووم -طارق :

 
 يه انا فين انا مين انا هو انا ايهايه . ا -طارق اتفزع:

 
الضهر انت في بيتك ياخويا وانت  ١هههههههههههه انا فين انا مين قوم قوم الساعه عدت -رنا :

 اسمك طارق السيوفي

 



اوووف يا رنا خضتيني في عروسه تصحي عريسها كده وبعدين ما تسيبيني نايم هو انا  -طارق :

 ورايا ايه هاقوم اعمل ايه يعني

 
 طبعا مش قصده حاجه بس رنا اخدت الكالم عليها وقامت هو

 
ماتعملش حاجه نام خليك نايم انت حسستني انك اتجوزت واحده ملهاش الزمه االكل عندك اهو لما :-

 تجوع كل انا طالعه بره دي عيشه تقرف وسابته وخرجت بره االوضه
 م اشوفها رنا يا رنا انتي يا بتايه البت دي هو انا كل شويه اصالح فيها لما اقو -طارق مصدوم:

 
 عند آدم
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 مريم -مريم نازله على ركبها بتطهر الجرح وآدم قاعد على السرير آدم وقف :

 نعم يا قلب مريم الف سالمه عليك-مريم رفعت عيونها بدموع :
  .انتي طاااالعه زي القمر النهارده -آدم :

 
عال صوته على عاصم وانت وحياة امك ما هاسيبك وهشرحك ورب الكون وبعد عنها خطوتين و

 الشوهلك وشك يا عاصم الكلب وديني ورحمة امي القتلك

 
 ومريم واقفه مش فاهمه حاجه

....... 

 
اما عند عاصم هجوم كبير عليهم وعربيات جت كتير وبودي جاردات وكانوا اكتر من سبع عربيات 

 جم عليه على غفلهوسالح وهجموا على عاصم اللي 
 وعاصم جه يهرب ولكن مسكوه

هاتوا الكلب ده وارموه في المخزن لحد ما نشوف الرائد آدم هيتصرف معاه ازاي وهاته الواد :- بيتر 

 ده علشان نشوفله جرحه ونبعته على المستشفى ونشوف آدم هيعمل ايه

 
  (طبعا عايزين تعرفوا ايه اللي حصل عنيه حاضر هاقولكو)

 
 اكفالش ب

------------ 

 
بيتر قاعد في البيت ومالوش مزاج ينزل الشركه علشان مراته جت من السفر ووحشاه اووي وديف 

 ابنه ماسك فون بيتر وبيلعب جيمز اللي موجود على الفون
 بيتر : ديف يا حبيبي سيب بقى فوني شويه والعب على التاب بتاعك هو فوني عليه سكر يعني

عارف العب اي حاجه فونك كل ثانيه يبعت رسايل على الواتس وعلى رقمك لما ديف : يا بابا هو انا 

 زهقت
 بيتر : رسايل طيب تعالى هات الفون اشوف مين علشان في مناقصه وكنت منتظر رساله

. 

 
 آدم ركن العربيه وعاصم بيحرق ف دمه آدم سابه يتكلم

 و بيفكر يعمل ايه فكر يا آدم فكر



بس دول عرسان واكيد نايمين طيب فكر يا ادم فكر فكر انت ال فكر في طارق وجاسر واشرف 

 يمكن تخسر مريم فكر علشان خاطر حبيبتك
 ايوه بيتر . بيتر هو الحل و فتح الواتس و بعت رسايل

بيتر انت فين . بيتر بسرعه رد انت فين انا واقع في ورطه حياة مراتى وعيل صغير في خطر )

 بيترررر رد
 (ل لو قفلت هيأذي زياداوووووف مش عارف اتص

 
 آدم بغيظ ااااه يا ابن الكلب . يا ابن الكلب ورحمة امي ما هاسيبك وهللا ما هاسيبك

 فتح الواتس تاني رد يا بيتر رد انا مش عارف اتصل عليك رد انت المفروض صاحي دلوقتى رد
 ولسه هيقفل الواتس وشاف بيتر انه شاف الرساله

 
 ايه بقلق خير يا آدم وخطر-بيتر :

 
 الحمد هلل اسمعني بص يا بيتر عاصم الصاوي ابن عم جاسر عارفه -آدم :
 ايوه الل متعور ف وشه دا شفته في الفرح -بيتر :

 
ايوه طيب هو دلوقت خاطف عيل صغير يخصني في قضيه مهمه وهو على الطريق :- آدم 

 الصحراوي هو دلوقت معايا على الفون وما ينفعش اقفل وبيهددنى
 هددك بايه الكلب ده -يظ:بيتر بغ
مش وقته هشرحلك كل حاجه بعدين دلوقتى انا مش قدامي غير ساعه واحده يا بيتر ساعه  -آدم :

 وهخسر كل حاجه
اسمع عاصم واخد الولد على الطريق الصحراوي زي ما قلتلك هابعتلك دلوقتي الرقم اللي هو 

 بيكلمني منه وحدد المكان فين بالظبط وابعت البودي جارد
 منهم بودي جارد خاص ٤رجاله  ٦هما هناك 

 حاضر حاضر-بيتر :
واسمع يا بيتر من غير سالح انا عايز عاصم حي مش عايز فيه خدش واحد وفي عيل صغير  -آدم :

 معاهم اسمه زياد
 عاصم عوره خدوا على المستشفى و تجيبهولي ارجوك يا بيتر مش عايز اي غلط

 ركما تخافش انا ف ثوانى هتح -بيتر :
اه وخد معاك عربيات وبودى جارد كتير . كتير يا بيتر مش عايزو يفلت ارجوك انا الزم  -آدم :

 اشوف عاصم قدامي النهارده
 ماشي ماشي ابعتلى الرقم وخليك معايا على النت هنتواصل انا وانت -بيتر :

 

ني علشان اتصرف تمام الرقم اهو ..... انا هاحاول اعطله وقبل ما توصل بخمس دقايق عرف:- آدم 

 انا هافضل ماسك الفون في ايدي و هانتظر رسالتك يال يا بيتر بسرعه اتحرك مفيش وقت

 .حاضر سالم -بيتر :

بيتر لبس بسرعه ونزل واتصل باالمن اللي في الشركه والبودي جارد وكله يجمع في العنوان اللي 

 هيقولهم عليه

 وعرف الرجاله ورايحين على الطريق وبيتر في خالل دقايق عرف مكان عاصم فين بالظبط

 وآدم اتحرك بالعربيه

 

 عاصم بيشتم في آدم و بيجرح في زياد علشان يضغط على آدم ويطلق مريم بسرعه



عاصم سامع كالم مريم ل آدم وشاط وكان عايز يولع في آدم ومن غيظه خبط زياد بالحديده على 

 رجله

 وزياد بيصرخ بيترجى في آدم

 مريم قاعد ع السرير وفاتح الفون على محادثه بيتر وآدم في االوضه مع

واخيرا جت رساله المنتظره ان بيتر شاف عاصم و كان بيضرب في زياد وخبطه بالحديده في رجله 

 لكن بيتر اخد سالح معاه علشان مش ضامن ايه اللي هيحصل

ن الهجوم هما مش ونزل بيتر ورجالته وضربو نار من قدام عربيه عاصم والناس اللي معاه خافوا م

 عاملين حسابهم ع كدا علشان مفكرين انه عيل صغير وبس وركبه عربياتهم ومشيوا بسرعه

 

 عاصم شافهم وشتم آدم وهو معاه ع الفون وحط زياد في العربيه وبيشغل العربيه وبيرجع لورا

 

ه من بيتر ضرب نار على كاوتش العربيه وجريو عليه وعاصم فتح الباب وبيجري والحرس جابو

 قفاه واخدو عاصم على المخزن

وكمان بيتر أمر ان زياد يروح على المستشفى وفي الوقت ده كان آدم سامع ضرب النار وانهم مسكو 

 عاصم

 وآدم ساب مريم وزعق ل عاصم واستحلف ان هو هيلعبلو في وشه البخت

 

 ف الوقت الحالي
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 السماعه وكسر كل حاجه على التسريحه آدم رمى الفون وشال

ومريم واقفه خايفه لما سمعت تهديده ل عاصم و حاسه ان في خطر كبير على آدم وخافت من 

 عصبيته لكن راحت على آدم

 حبيبي اهدي في ايه مالك؟؟؟:-

 آدم ماردش عليها وسابها علشان يروح ينتقم من عاصم

 مريم شافت شكله وبينهج وعينيه زي الدم

 عليه جريت

 آدم استني استني ووقفت ورا باب الشقه مش هتنزل وانت متعصب كده:-

 اوعى يا مريم من وشي هتندمي انا دلوقتى مش آدم -آدم :

 ال ارجوك بس اهده اسمعني طيب -مريم :

 

آدم قاطع كالمها و شدها من دراعها وزقها وكانت هتقع لوال مسكت ف الكرسي ووقعت على ركبها 

 اااه

 

 مريم . مريم حصلك حاجه-راه وشاف مريم كانت هتقع جرى عليها :آدم بص و

 مريم فكرت بسرعه وقالت تستغل الوقت علشان آدم وشه ما بيبشرش بالخير

 

 اااه ال انا كويسه لو سمحت قومنى -مريم :



 

آدم مسكها من دراعها وب يقومها مريم مثلت انها داخت و هيغمى عليها واترمت ع آدم على هيئه 

 اغماء

مريم . مرررريم آدم شال مريم ونيمها على السرير وبيحاول يفوقها ومريم مش عارفه تمثل  -آدم :

 قوي وحاولت تفوق قالت

 ادم وفتحت عينيها آدم

 انتي كويسه -آدم :

حاسه ان دايخه اوي لو سمحت تعال جمبي حاسه اني بطني بتوجعني وحاسه اني مش  -مريم :

 كويسه

 

 انا اسف وهللا بجد اسف -ير وراح جمبها واخدها على صدره:آدم قام من ع طرف السر

يا مريم ارجوكي علشان خاطري لما ابقى متدايق ما تقفيش قدامي لو سمحتي انا جوايا نار وعايز 

 امشي دلوقتي

مريم قربت منه وباسته في شفايفه وحاولت تقرب منه لكن آدم ماستجبش ورفض دعوتها ألن كالم 

 في دماغه عاصم على مريم بيغلي

 بيتر اتصل على آدم

 معاك يابيتر -وآدم رد :

 ايوه يا آدم -بيتر:

احنا رايحين على المخزن وهنسيب عاصم هناك مع الرجاله بتاعتي لحد ما انت تشوف هتعمل ايه 

 وزياد بعته في العربيه على المستشفى و نبهت عليهم ما يخرجش غير بأمر منك

اربطوه كويس وما حدش يقرب منه يا بيتر عاصم ده بتاعي انا تمام سيب عاصم في المخزن و:- آدم 

وكمان ممنوع يشرب وال ياكل وكمان يربطوه في مكان كله شمس عايزو يولع في نفسه لحد ما 

 اشوف ابن الكلب ده

 تمام ماشي بس ممكن افهم كل ده ليه -بيتر :

 لما اجيلك هافهمك كل حاجه وقفل مع بيتر -آدم :

 

 انتي كويسه دلوقتى ممكن انزل بقى -وبص ل مريم:

 

 ال شكرا اتفضل انت -مريم زعلت بجد من آدم علشان رفض دعوتها وكرامتها اتهانت :

 

آدم قام وخارج ومريم قامت متدايقه ورزعت باب الحمام وراها ودخلت تعيط فيه هي مش عارفه 

 بتعيط ليه

 بس هي هرمونات الحمل كده

 ي لسه واقف عند باب االوضه وقبض على ايده وغمض عينيهوكان صوت عياطها واصل ل آدم الل

 

 اهدا يا آدم هي حامل وكمان خايفه عليك عاصم خالص اتمسك

 والحمد هلل مريم معاك وزياد بخير

 اهدا عاصم مش هيطير المهم مريم دلوقتى واتنهد ودخل االوضه تاني وخبط على مريم



 افتحي يا مريم:-

 في عيونها وسابته وراحت على المطبخ مريم فتحت الباب وكانت دموعها

 ممكن اعرف مالك -وآدم راح وراها:

ابدا ما فيش حاجه ياسيادة الرائد واتفضل روح ل بيتر صاحبك علشان تفضفض معاه  -مريم :

 وتعرفوا انت مالك وفيك ايه

ضل روح وايه اللي مدايقك الن مراتك مش موجوده في حياتك و لو سمحت انا تعبانه وعايزه انام اتف

 انتقم وا ضرب واقتل

وانا هنا ما ليش اي حق اعرف اي حاجه وال يهمك خوفي عليك وكمان وال يهمك قلبي اللي هيقف 

 من الرعب

 وال استخفافك بمشاعرى ما تشغلش بالك بيا اتفضل انت علشان ما تتاخرش على صاحبك

 وسابته وعدت من قدامه ودخلت االوضه ونامت على السرير وشدت الغطا

آدم للحظه افتكر ان مريم كانت واقفه لما كان بيهدد عاصم وكمان كانت في حضنه وهو بيتكلم مع 

 بيتر وقاله هافهمك لما اقابلك

وهللا يا مريم انا مبقتش عارف انا عايز ايه بس كل  -وافتكر لما مريم قربت منه وهو رفضها واتنهد:

 اللي عايزه انك تكوني في حياتي على طول

 اقطع من لحم عاصم وكمان عايز

ودخل لمريم وراح قاعد على السرير وشال الغطا من عليها وقالها ممكن احط راسي على رجلك 

 علشان اعرف احكيلك

 مريم بقمصه اتعدلت وكان قلبها بيرقص ان آدم ما نزلش وهو متعصب

تل آدم نام وحط راسه على رجليها وهي بتمسد ع شعره وبدا يحكي كل حاجه ل مريم من اول ق

 حسين الصاوي لحد النهارده ومريم مصدومه ودموعها نزلت

 علشان هنا وكمان حسين وجاسر واالكتر زياد وابوه وعيطت

 لكن لما آدم حكلها على شرط عاصم وانه عايز آدم يطلقها بالتالته

 هنا بقى مريم اتحولت وشالت راس آدم ووقفت و بتاخد نفسها بصعوبه

ي ده يبص ل مراة غيره ال ال ده مش انسان طبيعي ده عايز يستفزك انت بتقول ايه ازاي واحد ز:- 

ويضايقك وانت تروح تعمله مصيبه وبكده انت تتسجن ال انا ال يمكن اسيبك تروح ل عاصم ده 

 وبتتكلم ونفسها تقيل انت تقدم الدليل ويتسجن لكن تروح ال

دها على طرف السرير وهو جمبها اهدى يا مريم خدي نفسك يا حبيبتي اهدي تعالي اقعدي وقع -آدم :

 ومريم كانت بتترعش

يعني انتي عايزاني اسامحه على الكالم اللي قالوا عليكي يا مريم و انه قال ..... يعني وكمان :- آدم 

 عايزني اطلقك وكمان بالتالته يعنى عايز يحرمنى منك العمر كله انا جوايا بركان يامريم

 

مرات معناه طلقه  ٣مرات كان هيتحسب ال يا آدم طالقك  ٣طلقتني انت مفكر انك لو كنت  -مريم :

 واحده بس

بجد انا مكنتش اعرف المهم يا مريم انتي عايزاني اسامحه على الكالم اللي قاله وخصوصا انه  -آدم :

 يعني قال كالم ولع ف جسمى كله

 و لو واحده جت قالتلك انا بحب آدم سيبه ليا هتعملي ايه

يه هستخدم عقلي هاقعد كده وافكر في حل ما انا لو ضربتها وبهدلتها انا هطلع وحشه هعمل ا:- مريم 

 في نظر الكل لكن لو استخدمت عقلي ساعتها هعرف اجيب حقي وكمان وانا بضحك



 !!ازاي ؟-آدم بعدم فهم :

 يعني لو واحده قالتلى سيبي آدم علشان بحبه هي قصده تضايقني و تنرفزني -مريم :

 ان آدم عايزها مش هتفكر تقولي الن القرار في ايد آدم هي لو عارفه

 انا بقى اثبتلها العكس اللي هو ايه

اني اضحك في وشها واستهزء بيها وكمان اخلي اللي اصغر مني هما اللي يردوا عليها ويتعاملو 

معاها واتصرف معاها تصرف يوصل لعقلها اني اقولها انتي ااقل من اني اعمل اي حاجه او افكر 

 حتى

 واقولها انا اهو قاعده باتفرج عليكي واالصغر مني ب يهزقك

 وحقى بيجيلى من غير مااحرق دمى

 

يعني انتي قصدك اني اقلل من قيمت عاصم ده واخلي غيري يقلل  -آدم للحظه جت في دماغه فكره:

 من كرامته ويبهدله

كرامته وكبريائه هيبقوا بالظبط وياسالم لو عاصم ده يضرب على ايد واحده ست ساعتها  -مريم :

 في االرض

 انا جتلي فكره هتخلي عاصم ده ما يسواش تعريفه -آدم قام وقالها بحبك وباسها من شفايفها:

 لكن ده مش معناه اني مش هنتقم ال . خلينا نتسلى االول

 فكره ايه يا آدم -مريم:

ما تلبسي تتصلي على هنا بصي يا ستي انتي دلوقتى هتقومي تلبسي كده زي الشاطره بس قبل :- آدم 

 ورنا وملك وانا هاتصل على طارق واشرف وجاسر

 واهم حاجه هنا تجيب الكام معاها علشان هنتسلي

 

بس اهم حاجه يا مريم ملك وهنا ورنا وجاسر واشرف ما يعرفوش ان عاصم هو اللي قتل حسين 

 الصاوي علشان هما لسه عرسان مش عايزين ننكد عليهم

 طيب وطارق-مريم :

 

انتي ناسيه يا حبيبتي ان طارق عارف من زمان لكن انا نبهت عليه ما يقولش يال بقى انا :- آدم 

 هاتصل عليهم كلهم وكمان هاقولك على العنوان اللي كلنا هنتقابل فيه

 آدم قالها على العنوان وخرج في الصاله واتصل على

 الو -بيتر :

 افراد ١٠دا بيتر باقولك ايه عايزك ساعه كده وتجيب غ -آدم:

 نعم هو حد قالك ان انا شغال عندك ياال -بيتر :

 

 اسمع بس انا هحكيلك على كل حاجه قشطه -آدم :

 قشطه ياخويا اليوم اضرب منك هلل وقفلو -بيتر :

 

 آدم اتصل على الكل

 

ومريم اتصلت واتفقوا انهم يتجمعوا في مكان معين الن في حاجه مهمه قوي زي اجتماع طارئ كده 



 والكل الزم يحضر

 

 يا ترى آدم عايزنا في ايه -جاسر:

مش عارفه ياحبيبي لكن اكيد الموضوع مهم قوي الن مريم اكدت علينا وكمان مانتغداش  -ملك :

 ماعرفش ليه

-اممم مش عارف طيب يا قلبي ادخلي البسي وانا كمان علشان المشوار بعيد شويه ملك : -جاسر :

 حاضر يا حبيبي

 

  Mariem Nasarلمبق----------

 

 يال يا هنا هنتاخر -اشرف:

 حاضر حاضر بدور على الكام مش فاكره سبتها فين -هنا :

 كانت اخر مره على المكتبه هاروح اجيبهالك وانتي اجهزي -اشرف :

 ميرسي يا قلبي وماتنساش تجيب التاب معاك ماعرفش ليه مريم مصممه اني اخدهم -هنا :

غدا جماعي كده وهتبقى قاعده ظريفه وحلوه كلنا مع بعض ونتصور ممكن يكون عاملين  -أشرف :

 بس انجزى علشان منتاخرش

 ثوانى واكون جاهزه -هنا :

 

------------ 

 يوووه يا رنا كل ده شاور لييييه بتستحمى السبوع قدام اخلصي بقى مزنوق -طارق :

 

اخد شاور مهم وبعدين ما في ايه يا طارق انت كل حاجه عايزها في ثانيه كده كنت ب-رنا خرجت :

 حمام بره وال ده عليه عسل

 

 يا عسل يا بت انا قولت كده علشان تطلعي انا عايز اعرف شاور ايه اللي في ساعه ده -طارق :

 

شاور يعني دش يعني بستحمى يعني بتليف ايه بالش هابقى اروح عند ماما استحمى وارجعلك -رنا :

 وخلصنا بقى علشان اتاخرنا

 

تروحي عند امك تستحمى طيب يا ختي روحي علشان اجيبك نصين يال يا بت قدامي  -طارق :

 علشان انا البسك هدومك

 

 هههههه -رنا :

 

 بتضحكي على ايه انتي بتغظيني على فكره -طارق :

 

 يختي نانوسة عين امه وزعالن مني بس مهتم بيا انا يا خالثي انا بحبك ياتى وهللا -رنا قربت منه:



 

 والمطلوب ايه يعني احط صباعي في بقى واضحك زي العيال -طارق :

 

 هههههه انت ابني انا يا قلبي بس كخ طبعا ما ينفعش تحط صباعك في بقك قرف يييع-رنا :

 

انتي يا بت انتي علشان بهزر معاكي مفكراني ضعيف ال انتي ما بتشوفنيش في شغلي  -طارق بغيظ:

 ببقى اسد كده ف نفسي

عليا الطالق راجل . -ت جمبه وحطت كوعها علي كتفه وبتلعب في شعرها :رنا قربت منه ووقف

 راجل وحمينا طول العمر

 

عليكي الطالق انا مش عارف متجوز العسكري امين طالق مين يا بت. . يا بت  -طارق بصدمه:

 هلعبلك في وشك

 

 ال يابيبي انا ماهونش عليك صح-رنا باسته في خدوا بدلع :

 يا شيطان طب تعالي هاتي بوسه بقى اللهم اخزيك -طارق :

 هههه يال علشان اتاخرنا -رنا :

 في ثواني هنكون هناك بس الزم ابوس واحضن االول -طارق :

انتي وحشتيني قوي يا رنا  -رنا قربت منه باسته بوسه طويله وبعدها طارق حط جبهته على جبهتها:

 بجد مش قادر

 هانت يا عمري -رنا ف سرها غمزتله:

 

  Mariem Nasarبقلم---------- 

 

كلهم وصلوا في المكان اللي آدم قالهم عليه وسلموا على بعض وكان المكان عباره عن مخزن كبير 

 جدا وفيه كراسي وترابيزات وكان في ترابيزه وكراسي للبنات

 و ترابيزه وكراسي للشباب بيتر وطارق وجاسر واشرف قاعدين على طرابيزه آدم

 

 ا قاعدين على طرابيزه مريموهنا وملك ورن

 

 اهال باللمه الجميله والنور اشتغل -وكان المكان عتمه نوعا ما وبعدها آدم جه من وراهم :

 احب اقدملكم

 يتبع ----------عاصم الصاوي 

 هستنى تعليقاتكم
 دمتم في آمان هللا

 
 36الحلقه 

 روايه جريمه عشق



  Mariem Nasarبقلم

 
 اقدملكم ضيف مهم وهنا االنوار كلها نورت اهال باللمه الجميله -آدم:

 
 عاصم الصاوي

 
كان مربوط في عمود كبير وسط المخزن ومكنش فيه خدش واحد زي ما امر آدم بالظبط وال اكل 

 وال شرب
أشرف اول واحد قام من مكانه وجاسر بعد منه واالتنين كان نفسهم يقطعوه ولكن ما حدش فيهم يقدر 

 اجه عن هنايتكلم علشان محدش يعرف ح

 
 اقعد يا اشرف اقعد انت كمان يا جاسر -آدم :

 وبدا آدم يمشي حوالين عاصم
 ولكن آدم جواه نار بس اقسم انه يحطم كبرياء عاصم االول وبعدها يعمل اللي هو عايزه

انا جمعتكم النهارده علشان في حاجات مهمه الزم نعرفها كلنا وكمان عارف ان اكتر -وبدا يتكلم :

 ن عارفين شويه معلومات عن الكلب دهالموجودي
 المهم انا هقدم نبذه مختصره عن حياه عاصم

 
  Mariem Nasarبقلم

 
سنه شاب طموح جدا من صغره عمه حسين الصاوي احتواه وقرب من 36عاصم صالح الصاوي 

 وش عاصم ورباه وكبره وخاله راجل يعتمد عليه لكن عاصم مثل الفضيله واالخالق
 شرح مبسط كان عايش مع عمه علشان ياخد الورث هنا اتصدمت االستاذ عاصم في

 
 وكمل . وكمان كل واحد فيكم ليه دور في الحكايه وهبدا ب هنا

 هنا بصت بصدمه وخافت
هنا بنت بريئه و جميله ومحترمه وعاصم طبعا استغلها اسؤ استغالل ومثل عليها الحب وانها -آدم :

 فيهبنته وا وا وا الخ وهنا طبعا وثقت 
 الى ان جاء اليوم الموعود

اللي هو ان رنا طلبت من هنا تمثل على عاصم انها اتنازلت عن الورث ل جاسر اخوها وقد كان هنا 

نفذت اللي رنا طلبته منها بالحرف ولما عاصم عرف ان هنا بح متملكش حاجه سابها بعد ما وعدها 

 بالجواز
 عاصم كان مصدوم ايه مثلت عليا

 ي عاصمماردش عل -آدم :
وطبعا يا جاسر انت عارف ان تقسيم الورث من حسين الصاوي هللا يرحمه لسه زي ما هو وان هنا 

 بتملك نص الثروه وانت النص التاني
 عاصم كان هيتشل وبص ع هنا بغيظ

 كده خلصنا من هنا -آدم :
تعبير عن  وهنا اتشاهدت ان آدم محكاش حوار ان عاصم كان بيقابلها في الشقه وهزت راسها ل آدم

 الشكر
 واشرف وجاسر شافوها وعرفو كدا ان آدم عارف كل حاجه

 اشرف قام من مكانه وراح يضرب عاصم بالبوكس في وشه لكن ايد آدم كانت اسرع من ايد اشرف
اهدا يا اشرف عاصم بتاعي انا وما تخافش حق كل واحد فيكم هيجي وكمان هتكون مستمتع  -ادم:



 وحق مراتك هيجي اتفضل اقعد

 
 اشرف بغيظ رجع مكانه وعاصم مربوط وبيحاول يفك نفسه وكان واقف مرعوب

 
 بعد هنا بقى جاسر -آدم :

 
 الكل بص على جاسر وجاسر عينيه على عاصم

 
جاسر حسين الصاوي ابن عم عاصم الصاوي بيثق في عاصم ثقه المتناهيه وعاصم دخل :- آدم 

ا اي ورقه والزم ما يثقش في اي حد وده طبعا على جاسر في دور ان خايف على الشركه والزم يقر

 خاله يديله االمان
وجاسر كان بيثق في عاصم بطريقه غبيه كان يمضي على اي ورقه علشان ابن عمه ال يمكن يأذيه 

 ويضحك عليه وقرب من وشه او يسرقوا مثال وعلى صوته
 حتى اسالو سوزي

 
ورقه من عاصم والكالم ده كان في وجود المهم طارق راح ل جاسر وفهمه انه ما يمضيش على اي 

ملك اختي عاصم جاب اوراق التنازل وقال ل جاسر امضي على اوراق الصفقه دي وجاسر كالعاده 

اخد الورق و بيمضي لوال ستر ربنا انه بعت ملك في الوقت المناسب وكشفت سر عاصم ل جاسر 

 يدهاللي هي اختي ملك جاسر قبض على ا ١وبكده اعداء عاصم زادو 
 وملك وهنا نفسهم يضربوا

 ٥اهدا يا جاسر و اسمعوني كويس كده بقى لما مخططات عاصم كلها فشلت اقسم انه ينتقم من  -آدم :

 ال هما مين هنعرف دلوقت

 
عاصم الصاوي اقسم انه ياخد هنا الشقه لمره واحده بس علشان  -آدم قرب من وش عاصم واتكلم:

 ١الجامعه اادى رقم  يعتذر منها ولكنها رفضت وطردته من

 

 
وبعدها جت رنا وزعقتله ال نها ديما كشفاه وقالتله ان هنا خطيبة أشرف وطردته من الجامعه وكمان 

 ٢بوظلته اهم خطه وشربت العصير الل كان فيه مخدر واصبحت عدوته اادي رقم 

 
 ٣وبعد كده جاسر مامضاش على االوراق وحطم خطط عاصم اادى دي رقم 

ده هديه من جاسر ليك علشان تفتكر هنا  H وقاله اه يا عاصم عايز اقولك ان حرفوبص ل عاصم 

 على طول
 عاصم بص ع جاسر وصك ع أسنانه بغيظ

 
ولما عرف ان ملك هي السبب في عدم امضت جاسر ع على االوراق بقت من ضمن أعدائه -آدم :

 ٤اادي رقم 

 
 كلهم بصو ل بعض ٥المفاجاه بقى انه انا رقم 

 
 طيب وهو بيعتبرك عدوه ليه-رنا :
 هتعرفي دلوقتي -آدم :

آدم اتحرك ل خطوتين جمب الترابيزه وطلع علبه متوسطه وحطها على الترابيزه قدام الشباب ورجع 



 تاني عند عاصم
 عاصم عينيه على حاجه تخصني وقبض على ايده-آدم بحرقه وغل وكره وغيظ :

خطوبتك ان رنا شربت عصير وكان  تفتكر يا طارق يوم خطوبه اشرف و -وبص ل طارق:

 مخصوص ل مراتي وبعدها نامت
 ايوه فعال دي نامت كانها متخدره يا آدم بالظبط -طارق :

االستاذ عاصم الكلب كان مجهز مخدر في العصير لمراتي علشان عايز يخطفها ال وكمان كان :- آدم 

 ابيراقب بيتي على اساس ان مريم تنزل لوحدها و ينفذ خطته ويخطفه

 
 الكل كان ف حاله صدمه وهنا وملك ورنا استحقروه

 اما مريم حاسه انها اول مره تكره حد كده

 
 وبعدها عرفت ان عاصم بيجهز ل خطف ملك وقرب من وشه واتكه على كلمه اختي -آدم :

 ورنا وهنا كل بنت حطت ايديها على بقها الل مريم
 وجاسر وأشرف وطارق اتصدموا

 
كان عايز يخطفهم عارفين ليه وبص ل عاصم اقولهم كنت عايز تعمل في مراة  -آدم شاورلهم يهدوا:

 كل واحد فيهم ايه يابن ابتسام

 
 عاصم كان مرعوب

 
آدم راح قعد على الكرسي وحط رجل على رجل وشاور للبودي جارد ان كل واحد يقف ورا جاسر 

 وطارق واشرف ويسيطرو عليهم كويس علشان ما ينفعلوش
 م بس ياريت اشرف وجاسر وانت يا طارق بالذات ماحدش يتحركانا هتكل -ادم:

 كل واحده قادره وبص على البنات . تجيب حقها

 
عاصم الصاوي كان عايز يخطف ملك وهنا ورنا علشان يغتصبهم و كل الشباب قامو اول ما :- 

 سمعو كلمة آدم وعايزين يقتلوه والبودى جاردات واقفين وراهم ومسكوهم
اسرع من الراجل اللي كان وراه وجري ع عاصم وضربه بالبوكس كتير ف وشه لكن طارق كان 

 ومناخيرو نزفت ورنا كانت اول مره تشوف فعال أن طارق اسد ف شغله زى ماقال
 وآدم راح رجعه ل مكانه بصعوبه

 
 انتو مستنيين ايه يا بنات كل واحده تقوم وتاخد حقها -مريم:

 ا وقامت ووراها ملك وبعدها هناهنا بقى اول واحده اتعفرتت كانت رن

 
 انت واحد زباله ومش متربي وحيوان -رنا راحت ضربت عاصم بالقلم :

 ملك قلعت جزمتها ونزلت ضرب على راس عاصم

 
 بقى انت كنت بتكلمني علشان خاطر الفلوس طيب انا هاوريك هنا -وهنا قربت منه:

 سوري يعني ف اللفظ
 بنت عمك وكل واحده فيهم هات ياضرب في عاصمتفت في وشه ال وكمان عايز تغتصب 

 
 وبيتر كان مصدوم لكن منظر البنات وهما بيضربو في عاصم ضحك بيتر جدا بصوته كله

 والشباب كلهم بصو عليه



 
يا لهوي عليك يا آدم انت جمعتنا هنا علشان نشوف عاصم وهو بيضرب على ايد الحريم ال  -بيتر :

 ال جامده منك الحركه دي هههههه

 
 انت مراتك مابتضربش معاهم ليه !؟ -طارق بص ل آدم:

مراتي ال سيبها وبعدين انت مالك وبص ل بيتر فين يا بيتر الغدا وجاسر وطارق واشرف :- آدم 

 !!!!!غدا . غدا ايه يا آدم انت مش حاسس بالنار اللي جوانا وال ايه -مصدومين:
اهدا يا اشرف دي لسه البدايه  -لترابيزه:آدم خرج حاجة كدا شبه المسمار من جيبه وحطه على ا

وجاسر وطارق واشرف لما شافوها  ٢ومسك العلبه وفتحها للشباب وقالهم شوفوا دي الخطه رقم 

 بصوا لبعض وابتسموا
 انت جايبنا بقى علشان نتسلى -جاسر:

 
 شاطره يا رنا على عينيه ايوه اديله على عينيه -طارق :
 ي شعره جامدهنا ركزي على شعره شد -اشرف :

 
 وانتي يا ملك عضيه من ودنه جامد -جاسر :

فين الكام هاتيه وانت يا اشرف صور الحيوان ده فيديو كلهم ضحكوا من شكل  -هنا جت على مريم:

 هنا النها اول مره تتنرفز كدا
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 بنات بيضربو فيه ٣آدم بص ل عاصم اللي مش عارف يتحرك مربوط و

 
ول يفك نفسه ومتدايق و متعفرت ان بنات بتضربه وكمان على وشه بالل االقالم و وعاصم بيحا

 بالجزمه وسوري ف اللفظ بيتفوا في وشه
 ثواني يا بنات وآدم متابعها -وهما بيضربوا فيه مريم جت عليهم وقالت لهم:

 وسعى يا مريم انتي تعبانه -رنا :
 النهاردهايوه يا مريم ابعدي انتي انا هقطع شعره  -هنا :
 استني يا مريم احنا هنجيب حق الكل هو مفكر نفسه مين الجزمه ده -ملك :

 

 
 طيب كفايه عايزه اقول ل عاصم كلمتين وبعدها اعمله اللي انتو عايزينه -مريم :

 وآدم وقف النه شاف دموع في عيون مريم
 وعاصم حاول يبص ع مريم مش مصدق انها عيزا تكلمه

 عاصموالبنات وقفو الضرب في 
 مريم اتكلمت

انت عملت حاجات كتير قوي وحشه وكمان اكيد عملت حاجات اوحش ما حدش يعرفها عنك غير :-

ربنا انت كنت عايز تسرق وتقتل وتخطف وكمان كنت عايز تغتصب بنت عمك وعايز تخطف 

 واحده متجوزه وتسفرها بره مصر
 انت خططت ودبرت وفكرت ولما جيت تنفذ فشلت عارف فشلت ليه

لشان احنا سالحنا ربنا وهو الحافظ لكن انت سالحك شيطانك اللي عماك وغواك وخالك تستحل ع

 حرمة اي حد
 وخالك تستسهل الحرام



 انت انسان ضعيف ومريض واضعف مما يكون
 انت مفكر انك بتتحدي القدر

 أحب اقولك انك غلطان احنا الحمد هلل ربنا حافظنا منك ومن شرك بس عارف ليه
 عايز كده ربنا بيحافظ علينا علشان احنا على يقين باهلل اننا مش هنقع ف اى اذى علشان ربنا

 
ربنا قال ) قل لو اجتمعت الجن واالنس على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء اال باذن هللا ولو 

 (اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك اال باذن هللا
 حط منوم واجر ناس علشان تاذينايعني انت اقعد خطط ودبر وجهز وجيب مخدر و

لكن ربنا عارف ايه اللي هيحصل بالظبط ومش هيحصل غير الل ربنا كاتبه انت ابعد من ما يكون 

 يقال عليك انسان
 تقدر تقولي كل دول اذوك في ايه

 هنا بنت عمك لحمك ودمك جاسر اللي ب يعتبرك اخوه الكبير وبرده لحمك ودمك
 وعمك . وافتكرت تحذير آدم

قالت عارف انا نفسي اعمل زيهم واكتر بس مش مستعده انزل من نفسي انا مش محروقه قدهم انا و

 بس قرفانه منك وسابته راحت قعدت
ليه انا عملت فيك ايه اذيتك في ايه انت خليت  -وآدم راح قعد جمبها وهنا وقفت قدام عاصم بدموع:

كل حاجه وآدم فهم ابتسامته الن في حياتي وصمة عار عاصم بيبتسم وفكر انه يحكي ل اشرف 

 عاصم عينيه كانت على أشرف
ما تقلقش يا عاصم هنا مش زيك هنا حكت ل أشرف كل حاجه يعني اللي بتفكر فيه مش  -آدم قاله:

 هيحصل
 بس في حاجه انت ما تعرفهاش يا آدم باشا-عاصم كح :

 هنعرف كل حاجه بعدين في السهره انا وانت لوحدنا -آدم :
للبنات ايه يا بنات ساكتين ليه انا مش شايف ضرب يعني وبعدين في جمبكم على االرض وبص 

 شباشب اهي الزمتها ايه دي
صوري يا هنا علشان  -رنا اضربيه بالشبشب ده واديلو على دماغه رنا مسكت الشبشب : -طارق :

 يكون عبره
 وملك اخدت شبشب بتضرب هي كمان وكان منظر عاصم يهلك ضحك

 طارق وجاسر كمان بداوا يصوروا فيديوواشرف و
 وبيتر اللي كان هلكان ضحك وطلع فونه وبيصور هو كمان

 .لكن آدم نبهه عليهم أن الل يصور يركز ع عاصم بس ومش عايز وش بنت منهم تظهر ف الفيديو

 
 ايه يا حبيبتي مالك -آدم قعد جمب مريم:

 آدم -مريم :
 نعم -آدم :
 حاسه اني جعانه -مريم:
 نعم -:آدم 

 ايه يا آدم حاسه ان جعانه انت مش قولت إن صاحبك هايجيب غدا انا حاسه ان انا جعانه -مريم :
 عيوني وقام -آدم باس ايديها:

 
 عاصم شاف ادم وهو بيبوس ع ايد مريم واقسم انه يوقع بينهم

 
 وال يا بيتر-آدم قعد جمب بيتر :

 
 ا رخم مش شايفني بصورارغي وكان ماسك بيصور فيديو عايز ايه ي -بيتر :



 
 فين الغدا -آدم :

 
 جبت بيتزا في العربيه -بيتر :

 
 طيب قوم هات االكل -آدم :

 
نعم حد قالك يابني انا شغال عندك يابني انا رجل اعمال مشهور وليا وزني في السوق دي  -بيتر :

 كانت معرفتك معرفه سودا
 ابتسام اخلص بقى علشان هكتفك ف العمود اللي جمب ابن -آدم :
 منك هلل وبص للسواق اطلع يابني هات البيتزا كلها من بره -بيتر :

 وكان طارق حول الفيديو على ادم وبيترو بيصورهم

 
 ايه يا قلبي جعانه يا بيضه عايزه تاكلي-طارق ل آدم :

 
لم نفسك يا طارق علشان الشباشب هنا كتير طارق بسرعه حول الفيديو ع عاصم رنا ايوه يا :- آدم 

 رنا على مناخيره اديله بالشبشب على مناخيره

 
 ثواني يا قلبي والغدا يكون جاهز -آدم قام وقعد جمب مريم :

 اوكي يا حبيبي معلش تعبتك -مريم :

 
تعب ايه يا روحي هو انا يعني رحت اشتريت من بره ده الواد صاحبي االهبل ده هو اللي  -آدم :

 جاب كل حاجه
زا ووزعو البيتزا وبيتر بعت ل آدم علبه البيتزا وقاله خد وبعدها مش بيتر السواق جاب علب البيت

 عايز اعرفك تاني
 يادوبك يروحوا ٤يا شيخ اتنيل وانجز علشان الساعه  -آدم :

البنات بتضرب في عاصم ورنا جتلها فكره وطلعت من شنطتها قلم روج وحطت ل عاصم روج 

 وفونديشن وماسكرا وكمان دبالينر وكمان بالشر
 وكان شكله تحفه وعاصم بيحاول يفك نفسه الن وصل غضبه للقمه

بس مش عارف وصوروا عاصم وكمان طارق بيضحك عليه وبدا اشرف وجاسر يضحكوا من 

 شكله كان حاجه خرافه
ومريم كانت هتموت من الضحك النها مكنش قصدها باللي حكيته ل آدم هي كانت عايزاه بس يهده 

 رها لو وحده قالتلى سيبى آدم ليا كنت قتلتها مكانهاوما ينزلش متعصب وقالت ف س
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 البنات تعبت من كتر الضرب وقعدوا يستريحوا واكلوا بعد منهم

 مالك يا مريم عايزه ترجعي-ومريم اكلت وبعدها حست بالتعب وآدم الحظ ده :
نقاب واخد نفسي كده مش عارفه ال يا آدم بس حاسه ان المكان هنا مقفول وعايزه اقلع ال -مريم :

 البيتزا حساها تقيله على معدتي
 تحبى تروحي -آدم :

 ياريت -مريم :
 طيب هروحك تعالى -آدم :



 وهتقعد معايا هناك وال هترجع تاني -مريم :

 
 ال يا قلبي هاوصلك وبعدها هارجع تاني ولما ارجع بالليل نجهز الشنط علشان ورانا سفر بكره -آدم :

 
طيب خالص خليك هنا وأشرف يوصلني وكمان خلي رنا تيجي معايا وطارق يكون موجود :- مريم 

 معاك علشان ما تتهورش علشان خاطري يا آدم و كمان بالمره رنا تجهز معايا الشنط

 
 .حاضر يا ستي -آدم :

 وفعال مريم اخدت رنا معاها واشرف وهنا وصلوهم للبيت

 
 وطارق مستني مع آدم وجاسر روح هو ملكوكل واحد كان زعالن من اللي حصل معاه 

 كله مشي ما عدا طارق وبيتر

 
بيتر جاله تليفون من المستشفى وبيتر قال ل آدم ان رجل زياد مجروحه جامد و اتخيطت واتعملها 

 جراحه بسيطه والرجل التانيه اتكسرت واتجبست
 ومش هيطلع غير بعد يومين بالكتير

 آدم بص ل عاصم بكرهه
 معاك تليفون زيادبيتر انت :- 

 بيتر : ايوه معايا ثواني اجيبهولك
اتصل على والدته زياد و عرفهم ان زياد محجوز في المستشفى ولكن  -آدم عطا التليفون ل طارق :

مش هيخرج وانا بنفسي هوصله لحد البيت وشوف بقى هما هيعملوا ايه هيقضوا معاه الليله في 

 ع زياد من الكلب دهالمستشفى وال ايه وطمنهم ان مفيش خطر 
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 وفعال طارق كلم هدى و كانت هتتجنن وطلعت جرى هي ونهاد وطاهر على المستشفى

 
 طيب يا آدم هنعمل ايه دلوقتى -طارق :

 
 2يال بينا علشان الخطه رقم  -آدم اتحرك كام خطوه وفتح العلبه :

 
 ودايخعاصم كان مضروب من البنات وكان جعان وعطشان 

والعلبه دي كان فيها قميص نوم اخر صيحه وكان قميص ال تعليق عليه وعاصم طبعا زي ما احنا 

 عارفين كان عامل ميك اب في وشه

 
 بيتر شاور للبودي جارد وقلعه عاصم ولبسوه القميص وكان عاصم هيموت غيظ

 
بيطلع نار من وصوره فيديو مع البودي جارد وكانت فضيحه بمعنى الكلمه وعاصم كان خالص 

 دماغه مش قادر يستحمل اهانه اكتر من كده

 
اتبهدل برده يا جماعه راجل والبس قميص وحاطت ميك اب ومربوط والبودي جارد جمبه وكمان 

طارق قال لواحد من البودي جارد شيلو بين ايديك علشان اصوره وفعال البودي جارد شاله وصوره 



 وكان منظر عاصم فضيحه بمعنى الكلمه
خالص قلعوه القميص ده ولبسو البدله وفعال قلعوه القميص ولبس بدلته ورجعوا  -عدها آدم قال:وب

 مكانه مربوط
 وبعدها آدم قالي بيتر

 بيتر لو عايز تروح انت روح:- 
 ال انا قاعد يا آدم علشان مش عايزك تتهور -بيتر :

 
 يا عم قوم روح معلش ريحني وبعد محاوالت بيتر روح -آدم :

 استنى قدام باب المخزن وطارق
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 اللي عدى ده كان حماده واللي جاي حماده تاني خالص -آدم قرب من وش عاصم جامد :

 
كل كلمه يا عاصم الكلب مش هنسهالك و اوعا تكون مفكر كالمي بالهداوه ده نساني ال دي في نار 

 بتزيد

 
 كسات ورا بعض في وش عاصموادم فك عاصم ومسكه من كتفه وايده التانيه بو

 
 وعاصم بيحاول يدافع عن نفسه ولكن شتان

 انت بقى بتبص ل مراتي انا تقولى بتعشقها وكل كلمه الضربه بتزيد -آدم:
 وادم بينتقم وجاب كل الجديد والقديم

 
 ووش عاصم ما بقاش باين من الدم عايز تتجوز مراتي انا

 ه ورجله ونيمه على االرض وفين يوجعكوساب وشه ودخل على معدته وصدره وبطنه وضهر

 
وعاصم مش قادر يقف وال يقاوم وال يعمل اي حاجه النه ما اكلش وال شرب وكمان مضروب 

 بالجزمه والشبشب من البنات عاصم بينهج وبقه كله دم
ادم وقفه تاني مش دي عينيك اللي انت كانت على مراتي وادم جاب االله الحاده اللي زي المسمار 

 ى الترابيزهمن عل
 :-وعاصم ابتسم

 تعرف لو مريم عرفت باللي انت عملته معايا هتسيبك اه يا آدم
  .آدم مهتمش بكالمه

 تعرف ان انا ومريم بنحب بعض وعلى عالقه من مع بعض -عاصم :
 آدم قرب منه وبوكسات مستمره على وشه خالص هيموت عاصم

 عاصم ضحك وحب يوصفله مريم
ههههه شعر بلون الشوكوالته شفايف حبه الكريز مناخيرها قد حبايه البندق العيون بلون الزيتون 

 وغمازه على الخد اليمين آدم هيتجنن والشيطان بدا يشوف شغله
 اخرس. اخرس يا كلب يا ابن الكلب وهو بيضرب في عاصم -آدم:

لى لون هههههه طيب تعرف ان اللي انا مختارلها لون صبغة شعرها وقرب من ودن آدم ع :عاصم 

الشعر بالظبط وكمان كل التفاصيل بتحكيهالي وكلمتني وقالتلي انها حامل وضحكة عاصم استفزت 

 آدم

 



 آدم خالص ابليس ف شخصية ومسك المسمار وقال
ده اول حرف من اسم هنا انما تصفيه  H آدم العدوي لما بيوعد بيوفي يا عاصم يا بن ابتسام حرف

 عينك دي للذكرى اللي بجد
ل الغل اللي جواه رشق المسمار في عين عاصم واتصفت وساب المسمار ف عينه وعاصم وآدم بك

يصرخ ومش قادر ااااااااااه ااااه عاصم متغاظ ونااار في جسمه وكان عايز يعمل اي حاجه في آدم 

 لكن مش قادر وكان بيقاوم الوجع
 آدم كان بينهج مش مصدق الكالم الل قاله الالال مريم مش كده

تعرف ان يوم خطوبة أشرف وانت بتدور عليها كانت معايا عند البوابه الخلفيه بنحب ف  -عاصم :

 بعض

 
آدم وصل للقمه والقصى درجه من الغضب وضرب ضربته وكان عاصم هيموت وطارق سمع 

 صوت آدم وهو بيضرب وجري عليه وكان آدم مركز على قلب عاصم وهو بيضرب
 صم والمسمار في عنيه وهدومه مليانه حرفيا من الدموطارق جرى عليه واتصدم لما شاف وش عا

وطارق نده على البودي جارد ياخدو عاصم على مستشفى بيتر علشان بعدها يتحول على القسم مع 

 الدليل
آدم قعد على ركبه على االرض ومصدوم و بيجاهد الشيطان ولكن ابليس واعوانه مسيطرين على 

 الغمازه طيب ازاي ازايعقل آدم شعر مصبوغ شفايف كريز وكمان 
 وطارق اخد ادم وركبو العربيه وطول الطريق آدم ما تكلمش كلمه واحده

 ايد ادم كلها دم وقميصه

 
 وعاصم اتحول على المستشفى

 
طارق وصل آدم لحد البيت وادم فتح باب العربيه ونزل من غير وال كلمه وكمان ساب الباب مفتوح 

 ل وشاف مريم نايمه مرهقه وتعبانهوطلع في االسانسير ودخل الشقه و دخ
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طبعا الكل روح على بيته ورنا جهزت الشنط مع مريم واتصلت على اشرف وجه وصلها على البيت 

 قبل ما طارق يروح وصلها ورجع على بيته

 
كالم  هنا كانت منهاره من العياط وزعالنه عن نفسها النها كانت في غني عن كل ده وانها لو سمعت

 رنا كان زمانها راسها مرفوع قدام جوزها الن مش كل الرجاله بتسامح
أشرف قرب منها واحتواها وضمها لحضنه وهي اعتذرت كتير وبكاء شديد وفي االخر هديت 

 وجهزوا شنطهم علشان شهر العسل

 
-------------- 

 
رو ربنا انها جت على اما نهاد وهدى وطاهر طلعو جرى على المستشفى وكانوا منهارين ولكن شك

 قد كده
 ومش وقت لوم وال عتاب منهم ل زياد

وزياد عمل جراحه بسيطه و خياطه في رجله وجبس رجله التانيه وخرج في االوضه وهيخرج بعد 

 يومين من المستشفى
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منه مع انها زعالنه كمان جاسر كان حزين قوي وكان كل تنهيده بتخرج من قلبه بتوجع وملك قربت 

لكن حاولت تخرجوا من اللي هو فيه وتكلمت معاه كتير وقربت منه وقدمت دعوه صريحه ل جاسر 

 وبادله الحب مع بعض وبعدها جهزو شنط السفر

 
--------- 

 
اما طارق كان قلقان ومتوتر من شكل ادم وخايف وبيفكر ياترى آدم عمل كل ده علشان بس عاصم 

 ه يخطف مريم علشان ينتقمكان بيفكر ان
وال في حاجه اكبر ال ال انا لو مكان آدم كنت هاعمل اكتر من كده و هاقتله طيب آدم شكله كان عامل 

 كده ليه وسرحان مع نفسه
 ورنا كمان كانت بتجهز الشنط وكانت سرحانه وبتفكر في مريم

 
---------- 

 
لجراحه النه عنده كسور في جسمه وعينه اما عاصم البودي جارد طلعوا على مستشفى بيتر ودخل ا

 كده خالص راحت وهيضطر يشوف بعين واحده
عساكر واقفين حراسه قدام اوضه عاصم علشان بعد ما يفوق ويخف  ٢وطارق أمر أن يكون في 

هيطلع على السجن وامه ما تعرفش حاجه وال حد قالها النه من ساعه ما شد شعرها وطردها بره هي 

 سوزى طبعا بتدور على راجل تانى غير عاصم الن ده شغلهاما اتصلتش عليه و
---------- 
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 واقف جمب السرير والدم على هدومه وايده

وباصص على مريم وكالم عاصم بيتكرر كل ثانيه شريط متكرر وابليس بيختار الكلمات اللي آدم 

 يفكر فيها
للي اخترت لون شعرها وتعرف انها عرفتني انها حامل شعر بنحب بعض على عالقه مع بعض انا ا

بلون الشوكوالته غمازه في خدها اليمين عيونها كل حاجه عارفها بقها والكالم يرجع يتكرر تاني 

 وهقلع مريم و هتفرج عليها وكل كالم عاصم بيدبح آدم

 
يل يبص على مريم بعدها اتحرك وقعد على الكنبه اللي قصاد السرير وعينيه مفتوحه طول الل

وبيجاهد ويطرد الفكره لكن الشيطان فاتح صفحه قدام عيون آدم ومش شايف غير الكلمات دي وبس 

وكمان الشيطان بيعيد كل كالم عاصم في ودن آدم وفضل على الحال ده لحد الساعه سبعه الصبح 

م بينقط في االرض وفي االخر قام ودخل الحمام ووقفت تحت الدش بهدومه والميه نازله ساقعه والد

 وما كانش حاسس بحاجه
 لدرجه ان الشيطان وصله فكره ان ممكن اللي في بطن مريم ده ال ال وآدم طرد الفكره دي

ولكن خالص مش قادر والشيطان عمل معاه محادثه طيب فاكر لما دورت عليها في خطوبه هنا 

ن مريم بتكدب الن عاصم وقالتلك كنت جوه بشرب عصير وانت كنت بتدور عليها طيب يمكن تكو

 في الوقت ده مكانش موجود
 طيب فاكر لما سبتها ليلتين في المستشفى وكنت انت مش موجود

 طيب لما تروح الشغل وتتاخر عليها الاا



 وادم خالص هيتجنن الشيطان فعال مسيطر عليه

 
ه هتنفجر وقعد في الحمام اكتر من ساعه تحت الميه وفي االخر حاول يهدا علشان حاسس ان راس

 من كتر التفكير
اخد الشاور و خرج من الحمام ولبس وراح وقف قدام التسريحه وبص على مريم من المرايه وهي 

 نايمه وقال ال مش معقول مريم مش كده ابدا

 
 الشيطان : جاله وتكلم معاه طيب انت سالت عليها قبل الجواز

 آدم : ال ال بس مريم دي مؤدبه جدا

 
 قبل الجواز ده يادوبك اسبوع واتجوزتهاالشيطان، : شوفتها 

 آدم : ال مريم كويسه وكمان منقبه

 
 الشيطان : اكيد بتداري فيه طيب ما هي كشفت النقاب قدامك في اول مقابله معاك في المكتب

 
طيب تعرف سبب انها سابت بيت اخوها ليه وكمان قاعده عند جوز اختها ليه وال هي المنقبه بتقعد 

 ها عادي وبيت ابوها الاافي بيت جوز اخت

 
 آدم : الال اخوها كان عايز يبيعها ويجوزها بالرخيص

 
وانت صدقت كان ممكن جوز اختها يقف الخوها ويربيه ومريم كانت فضلت عايشه في  :الشيطان 

 بيت ابوها انما سيرتها الوحشه وسمعتها هي اللي طفشتها من بيت ابوها
 كان اكيد هيجوزها جوازه كويسهاخوها لو كان واثق ان اخته محترمه 

 آدم : مسك دماغه وبيحارب نفسه وفي صراع جواه

 
 الااا مريم مش كده و بيجاهد على قد ما يقدر مريم مش كده

 وبص عليها وعينيه بقت لون الدم

 
 الشيطان : طيب عاصم عرف شكلها ازاي ده قالك على لون شعرها

 غمازه ال وكمان قالك في خدها اليمين والغمازه طيب شافها امتى وعرف ان مريم عندها
 طيب لون شعرها الجديد عرفوا منين ده كأنه يا آدم عايش معاها ليل نهار

فكر كده بعقلك واحده البسه نقاب وكمان رنا وملك وهنا مبيكلموش عاصم وهما بس اللي كانوا 

 موجودين معاها يوم الفرح مين بقى هيقول ل عاصم وكلهم بيكرهوا عاصم

 
 ريم ما لهاش عداوه مع عاصمبس م

 
 وعاصم خالص هيتعدم هيكدب ليه

 
 طيب تفتكر يوم ما كنتو بتتقدموا وبتطلبو ايد هنا ل أشرف

 
عاصم يومها مكانش موجود تفتكر ليه فكر معايا كده عاصم عايز يثبت للناس انه كويس بس اكيد لما 

 عرف ان مريم هتكون موجوده مجاش ليه



 قالتله ما ينفعش علشان محدش يكشفناممكن تكون مريم كلمته و
 ادم ماسك راسه وكان عايز يصحى مريم ويضربها ويكسر عضمها

 الشيطان : صور كل حاجه سلبيه ل آدم

 
 وادم عينيه زغللت من قلة النوم والتفكير وحاسس انه عايز بجد يضرب مريم

 
ج ومش عارف ياخد وخرج من االوضه بسرعه علشان ما يرتكبش جنايه وراح على البلكون بينه

 قرار

 
الشيطان نساه مريم الجميله ونساه كل موقف حلو عاشوه مع بعض وبعد فتره دخل من البلكون والكل 

 ب يتصل على آدم ومريم علشان ميعاد الطياره خالص
 وادم شايف االتصاالت كلها وماردش علي حد وكمان فون مريم صامت من تعبها نايمه ومش حاسه

 صون ١٠الساعه كانت 
 آدم من كمية االتصاالت اتخنق وكنسل علي طارق و بعتله رساله فيها انه مش هيسافر

 وقام من مكانه ودخل االوضه كانت مريم قامت ودخلت الحمام وخرجت منه
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 آدم فتح درج التسريحه وطلع منهم تذكرتين السفر

 مريم قربت منه و مفكره ان الوقت لسه بدري على السفر
 صباح الخير يا حبيبي -مريم :

  ........ :آدم
 مريم استغربت بس افتكرت ان ممكن يكون متدايق من امبارح او انها نامت من غيره

حبيبي انا اسفه صليت و قرات قران ونمت امبارح غصب عني انت جيت  -مريم قربت اكتر :

 امبارح امتى
 وفكر اخيرا انه يرميهم او يرجعهم البوه تانيآدم بيتفرج على التذاكر ومش عارف يعمل بيهم ايه 

 
 آدم انا باكلمك انت ما بتردش ليه وبعدين انت صحيت مصحتنيش ليه؟؟ -مريم :

 
انا امبارح جهزت كل حاجه انا ورنا يال بقى علشان نلبس ونلحق الطياره تعرف ان دى اول مره 

 الساعه كام في الموبايلاركب فيها طياره وخايفه لكن وجودك جمبى مطمنى ورايحه تشوف 

 
 مش هنسافر ورمى التذاكر في الزباله -ادم :

 ازاي يا آدم مش هنسافر لندن -مريم لفت ل آدم ورجعتله :
 مريم فكرت انهم هيسافروا على تركيا الن دي رغبت آدم من االول

 هيزعل منكحبيبي ما ينفعش منسافرش دي هدية باباك ليك كده  -مريم شافت التذاكر ال آدم رماها :
 انا قولت مش هنسافر ويا ريت ما تعمليش محاضره وتسمعي الكالم -آدم :

حبيبي انا مش قصدي اعمل محاضره وال حاجه انا كل اللي اقصده انه عمو خالد  -مريم ببراءه:

 حابب يقدملك اقل حاجه تبسطك وبعدين حرام تكسر بخاطره
ابويا وبعدين خليكي في نفسك ما تدخليش نفسك وانتي مالك هو ابوكي وال -آدم قرب منها بعصبيه :

 في اللي ما لكيش فيه ومسك دراعها جامد

 
 اه يا آدم ايدك بتوجعني -مريم :



 
يا ريت بقى تبطلي دور الفضيله اللي انتي عايشه فيه وكل كلمه تقولي نصايح و قال هللا وقال  -آدم :

 الرسول بصي لنفسك االول

 
ف هو بيقول ايه الن آدم محبوس في افكاره واللي بيتكلم دلوقت شيطان آدم كان بيتكلم وما كانش عار

 عاصم
 وزقها ومشى خطوتين لقدام

 
ومريم مش فاهمه حاجه ومصدومه ومسكت دراعها بوجع وبعدها خطت خطوه وحطت ايدها على 

 كتفه

 
 فيك ايه طيب لو مش عايز نسافر خالص مش مهم انا اصال مابحبش السفر -آدم :

 حت ما تجرحنيش بكالمك ده انا مش فاهمه حاجهلكن لو سم
 ماجرحكيش انتي لسه شفتي تجريح -آدم لف ليها ومسكها بايديه االتنين من ذراعها:

 االحساس اللي عندك ده مش اليق على واحده زيك

 
واحده ماعرفش عنها حاجه اتجوزتها وكنت فاكرها محترمه بس دي غلطتي . غلطتي ان فكرت في 

 ند جوز اختها وهللا اعلم سابت بيت اهلها ليهواحده عايشه ع
آدم انت واعي انت بتقول -مريم . واقفه ومش القيه رد وال قادره ترد ودموعها نزلت وفي االخر :

 !!!!ايه

 
 ايوه واعي اوي اوي واعي جدا-آدم زعق بعلو صوته ومريم انتفضت مكانها :

تثنائيه لكن طلعتي زيك زي اي حد ومن انا اخدت على قفايا بجوازى منك كنت مفكر انك بنت اس

 االخر سفر مش هنسافر
 مريم حست ان االوضه بتصغر عليها وان النفس مش واصل ليها وآدم بيكلمها وبيتهمها بالطريقه دي

 
آدم خلص كالمه ومريم مش شايفه قدامها وهو اخد فونه ومفاتيحه ومع فاتحت باب االوضه 

 وخروجه
 مى عليهاكانت مريم وقعت ع االرض واغ

 
  .وآدم نزل وركب عربيته وهو عمال يفكر

يفكر وفي االخر جاتله فكرة انه ممكن يكون ظلم مريم وان البنت بتاعه سنتر التجميل يكون عاصم 

 راح وسالها وممكن تكون هي وصفت مريم ل عاصم وغير طريقه بالعربيه
 الخاصه وكلمهاوراح على سنتر التجميل وقابل البنت اللي هناك وسالها بطريقته 

وطلب منها كاميرات يوم الفرح لحد دلوقت واتفرج على الكاميرات من الخارج والداخل وما شافش 

 عاصم خالص

 
 وآدم : هيتجنن ومش عايز يصدق كالم عاصم لكن ازاي . ازاي شافها فيييييييين

 
 عاصم بخ سمه ف عقل آدم وعمي عنيه عن كل حاجه

  يتبع------------ 
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 .روايه جريمه عشق
 بسم هللا نبدأ

 
 الو ايوه يا اشرف وصلتوا بالسالمه يا حبيبي -شيرين :
 ايوه يا ماما لسه واصلين من شويه -اشرف :
 طيب يا حبيبي ربنا معاكم تبقوا طمنوني عليكم على طول -شيرين :
 عايزه تكلمكان شاء هللا يا ماما رنا  -اشرف :
 ايوه يا رنا ياحبيبتى عامله ايه -شيرين :

 الحمد هلل يا ماما انتى عامله ايه -رنا :
 انا كويسه يا حبيبتي طول ما انتم كويسين بس انتم وحشتونى من دلوقتى -شيرين:

 خلي بالك من نفسك يا ماما علشان خاطري-رنا عينيها دمعت :

 
 نفسك و طارق عامل ايه وهنا والبت مريم ما كلمتنيش ليه وانتي يا حبيبتي خلي بالك من -شيرين:
 كلنا كويسين يا ماما بس مريم وآدم مسافروش معانا لندن -رنا :

 !!مسافروش ليه يا بنتي حصل حاجه ؟؟ -شيرين باستغراب:
ال يا ماما طارق قال ان آدم كان عايز يسافر هو ومريم على تركيا لوحدهم وادم بعتله رساله  -رنا :

 النهارده وقاله مش هيسافر على لندن
 يعني اتاكدتي ان هما سافروا -شيرين :

 ايوه يا ماما طارق قالي انهم هيسافر تركيا النهارده -رنا :
 ماشي يا بنتي ربنا معاكم كلكم وخلي بالك من نفسك ومن جوزك وكمان اخوكي وهنا -شيرين :

 ان شاء هللا يا ماما بوسيلي بابا ومحمد -رنا :
 فلواوق

 قفلتي كنت عايز اكلمهم -مصطفى:
 الشبكه مكانتش حلوه قوي المهم هما كويسين الحمد هلل وبيسلموا عليك -شيرين:

 طيب انا خارج انا ومحمد هتعوزي حاجه يا حبيبتي -مصطفى :
 على فين يا حبيبي -شيرين :
منه ميعاد علشان  انتي ناسيه ان آدم يوم الفرح عرفني على مدرب كوره ممتاز و اخدت:- مصطفى 

 ادرب محمد عنده النهارده المقابله وهيشوف قدرات محمد
ايوه صح نسيت وهللا طيب تمام ربنا معاكم ان شاء هللا هيقبل وهيبقى العب كبير مصطفى  -شيرين :

 تحب تيجي معانا؟ -باس شيرين:
 ال يا حبيبي انا هريح شويه على ما انت تيجي -شيرين :
 ا قلبيطيب براحتك ي -مصطفى:

 واخد محمد وخرج ٢واستنينى ها وغمزلها ف هديه الزم تشوفيها وضحكو ال
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 طارق انت نبهت عليا ليه ما قولش ل ماما انهم مسافروش ع اى مكان -رنا بعد ما قفلت:

مش عارف يا رنا بس حاسس ان آدم مش طبيعي وحاسس انه عايز يكون لوحده شويه :- طارق 

ز حد يحتك بيه فانا قولت كده علشان مامتك متقلقش وتروح ل مريم وكمان يا رنا ومش عاي

 الموضوع في حاجه غلط وممكن يكون في حاجه كبيره



 قصدك ايه انا مش فاهمه -رنا :
انت يوم يعدى كده و اتصلي على مريم و طمني عليها ولو بخير يبقى تمام ولو يعنى هيبقى :- طارق 

 و ال يبقى نتدخل واتكلم مع آدم او مامتك تروح ل مريمكان سوء تفكير مني ول
 انت قلقتني كده على مريم -رنا :

 
عبيطه انتي هو آدم بيستحمل عليها حاجه تعالى بقى علشان نطلع -طارق خبطها على راسها :

اوضتنا عايز انام ما نمتش من امبارح وكمان ما عرفتش انام منك في الطياره وبعدين الشنطه دى 

 !!اوى كدا ليه انتى فيها اييييه تقيله

 
اخص عليك يعني كنت عايز تسيبني وتنام وبعدين انت سألت كتير ع الشنطه وقولتلك فيها  -رنا :

 !!هدوم كتير انت زعالن ليه بقى

 

 
ال يا قلبي انا معاكي على طول وهصحى دايما علشانك ومش زعالن يقلبى انا اشيلك انتى  -طارق:

 وهدومك ف قلبى
 هههههه حبيبي تسلملى طيب يا طارق انت بتقول هتطلع تنام -:رنا 

 ما انا تعبان يا رنا من السفر -طارق :
يا طارق هو احنا جايين ننام احنا جايين علشان نقضي شهر عسل نخرج ونتفسح و تفرجني  -رنا :

 على لندن الجميله دي
بس ساعه وصحيني ونخرج  حاضر يا قلبي كل اللي انتي تحبيه انا هاعملهولك انام -طارق :

 وهلفففك في كل حته
 بحبك يا طارق -رنا :

 بعشق امك -طارق :
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بعد فتره مش كبيره مريم فاقت وكانت مرميه على االرض وحاولت تقوم وفاقت وقعدت على طرف 

وهي مش فاهمه اي  السرير تتالم وكان جسمها وجعها و حطت ايديها على بطنها ودموعها نازله

حاجه لكن هي بتفكر وبتقول انها ما تستاهلش من آدم كده وليه قالها كده وقعدت تبكي مكانها فتره 

كبيره جدا وبعد تفكير كتير قامت ودخلت الحمام وغسلت وشها النها ما كنتش قادره تاخد شاور 

 وكانت كل حاجه بتعملها ببطء شديد النها حاسه انها تايهه
 ي مرايه الحمام وشافت انها كل ما بتتنازل وتسامحوامريم بصت ف

 آدم بيتماده فيها والمشكله اللي بعدها بتبقى كبيره وجعها اشد
واخدت القرار بعد تفكير وقالت هو لحد دلوقت ما جاش وال اعتذر وال فهمنى وهي كمان مكانتش 

حت الدوالب ولمت هتقبل اعتذاره وقطعت تفكيرها وصممت على قرارها خرجت من الحمام وفت

هدومها في شنط وكانت بتلم هدومها اللي هي جايباها بس وسابت كل حاجه ادم كان شاريهالها 

الفساتين والهدايا والشنط وكل حاجه جابهالها سابتها كانت عايزه تاخد صورته اللي على الكومود 

عم لطفي وطلع  لكن تراجعت النها معاها صور على الفون ومريم لبست وجهزت كل حاجه و كلمت

اخد الشنط هو وبنته علشان حملها و حاسه بالضعف وفتحت باب الشقه ونازله وشافت خاتم الزواج 

في ايديها وافتكرت كلمه آدم انه اخد على قفاه بجوازه منها ودخلت الشقه وراحت على اوضه النوم 

ت الصغيره اللي كان وقلعت الخاتم وسابته على التسريحه وكمان فتحت شنطتها وخرجت منها الكرو

آدم بيكتبلها عليها ولمحت قزازة البرفان ل آدم الل بتحبها واخدتها وخرجت بعدها ودموعها على 

خدها وبصت على الشقه قبل ما تقفل ومش عارفه هي رايحه فين وال هتعمل ايه هي حياتها متعلقه 

ت حتى هو استغرب الن دي ب آدم قفلت الباب ونزلت و عم لطفي اتكلم معاها وقف لها تاكسي ومشي



 اول مره مريم تنزل من غير ما آدم يكون معاها
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 آدم في العربيه من الصبح وبيلف بيها ووقف في مكان هادي ونزل يشترى علبة سجاير الول مره

وراح ع العربيه وقعد ومش عارف يفكر مانامش من امبارح وكمان جواه اشتياق وبعدها شتم نفسه 

 نه ازاي يشك في اميرته و ملهمته وبعدهاال

 
آدم ال انا مشكتش في مريم عاصم جه في الوقت اللي كنت متعصب فيه انا عمري ما اشك في مريم 

 ابدا مريم دي روحي وانا عمري ما اشك في روحي اه يا عاصم الكلب وديني ما انا سايبك وبعدها

 
وحط وشه بين ايديه ومسح وشه ونزل ودخل فجاءه سمع اذان المغرب والمسجد كان قدامه آدم 

المسجد وتوضا علشان يصلي ركعتين تحيه المسجد وهو بيصلي حاسس ان قلبه برد وشاف مريم 

قدامه وضحكتها وبرائتها وكمان لما بتراضيه وشاف عيونها ولما بتقف جمبه وهي بتساعده 

حاجه كل حاجه وبالتفصيل وبعدها وبتساندوا وشايف حبها ليه وافتكر كالمها ليله فرحهم افتكر كل 

 فكر وقال ازاي راحت عن بالي
وقال ابتسام ازاي راحت عن دماغه وازاي شك في مريم خلص الركعتين والصاله اقامت و صلي 

 المغرب وجري على العربية وطلع على فيال جاسر وسال على ابتسام
 ا على شقه ابتسام وخبط على شقتهاالداده قالتله هي في شقتها واخد العنوان وركب عربيته وطار بيه

وابتسام فتحت واول ما شافت آدم بالشكل ده وهو متعصب خافت جدا آدم فتح الباب على اخره ودخل 

 وقفل الباب وراه وماشي في وش ابتسام
 خير يابني انت . انت عايز ايه وقفلت الباب كده ليه -وابتسام بترجع بضهرها بخوف:
على المطبخ وجاب سكينه وقعد ابتسام على الكرسي وشد شعرها لورا آدم زقها على الكرسي ودخل 

انا بجيب من االخر علشان ما  :- وحط السكينه على رقبتها وحط رجله على الترابيزه اللي قدامها

 عنديش وقت اني اسال كتير وانتي تتهربي وفي االخر ها تجاوبي بردو
 اجاوب على ايه يابني؟ -ابتسام :

مش ابنك انا الرائد آدم و هو سؤال واحد ورحمه امي لو ما جاوبتيش عليه من  -انا:آدم عال صوته 

 اول مره لتكون السكينه دي رشقه في رقبتك وكان صوته عالي جدا جدا
حاضر حاضر بس شيل السكينه دي انت عورتني وكان آدم ضاغط بالسكينه على -ابتسام بتكح :

 رقبتها وفعال اتجرحت جرح بسيط
م عرف شكل مريم منين وفكري كويس الني عارف االجابه لكن وديني لو ما جاوبتي و عاص-آدم :

 قولتي على الحقيقه وعال صوته قوي
ورحمه امي ال ادفنك جمب حسين الصاوي وجوزك اللي انتي قتلتيه ومن غير ما يتصلي عليكي 

 اخلصي
ه اللي جمبه وكان ضاغط ابتسام بتكح جامد الن آدم شاده شعرها جامد وحاطط رجل على الترابيز

 على ابتسام بالسكينه
حاضر حاضر انا هحكيلك على كل حاجه شيل  -ابتسام اتفاجئت ان آدم عارف انها قتلت جوزها:

 السكينه دي علشان اعرف اتكلم
انطقي قولي واال قسما باهلل القتلك حاال وما فيش سكينه هتتشال هتتكلمي وانتي كده واخلصي  -آدم :

 يا روح امك
 بتسام من خوفها حكت كل حاجه ل آدما

 وآدم بيسمع منها و بيفكر في كل كلمه قالها لمريم وحس ساعتها انه عايز يولع في ابتسام وابنها
ورحمه امي ال تموتي بابشع طريقه  -اه يا بني السكينه حرام عليك آدم شد شعرها جامد::- ابتسام 

 د كده هاشوف شغلي معاكيبس مش دلوقت انا الزم احسرك علي ابنك االول وبع



 

 آدم شال السكينه من ع رقبتها ورماها على االرض ونزل جري على السلم

 وبعدها اتصل بالقسم وطلب منهم يبعته عساكر علشان يقبضوا على ابتسام وتتحول

 مع الدليل واعتراف عاصم ان ابتسام قتلت صالح الصاوي

 وتتعرض على النيابه

 يتابع قضية ابتسام ووصا انها تتعذب في السجن بأبشع الطرق واتصل على مقدم اعال منه أنه
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 ووصل عند العربيه

 وفونه بيرن وآدم مش عايز يرد

 لكن كان مديره ومجبر انه يرد

 احم الو افندم يا باشا -آدم مسك الفون وبيحاول يهدي :

 مسافرتش ليه يا آدم؟؟؟ -المدير:

احم حضرتك ظهرت قدامي ماموريه فجاه وخالص قبضنا على عاصم  -ل ايه:ادم مش عارف يقو

 الصاوي بس هو في المستشفى وهو بيتعالج الن حصل ضرب من الطرفين يا فندم

 طيب ولما انت قبضت على عاصم ما قولتليش ليه يا آدم؟؟-المدير :

اللي اسمه زياد جمال انا اسف يا فندم عاصم كان خاطف الطفل -آدم مش عارف يتكلم وال مركز :

 محمود

 اللي قولتلك عليه ودلوقتي زياد في المستشفى

 تمام يا آدم المهم الموضوع اللي انت طلبته منى وسفرك الضروري ل تركيا -المدير :

 بفكر ااجله يا فندم -آدم :

 مش هينفع يا آدم -المدير :

 ليه يا فندم!!!!؟؟؟ -آدم :

 قدامها شهرين ونص وهتتجوزالن المصادر بتقول  -المدير :

 والزم بكره بالكتير تكون في تركيا

آدم يبنى انا رافض موضوعك من البدايه النك داخل ع خطر حقيقي وانا خايف حاجه تحصل 

 طريقه بس انت صمتت ١٠٠وقولتلك ابعد ف 

 وانا وافقتلك على اجازه مفتوحه علشان تصميمك في الموضوع ده وانا وقفت جمبك فما تصغرنيش

 مع االداره

 حاضر يا فندم بكره ان شاء هللا هسافر على تركيا وقفل مع المدير بسرعه -آدم مغمض عينيه :

 

 واتصل على مريم يرن وما بتردش وفي االخر فونها اصبح مغلق

 

 .يبقى زعالنه -آدم :

ووصل للعربيه وضرب بيده على العربيه وركب وساق بسرعه وطول الطريق يلعن نفسه على 

م اللي قاله وانه ازاى يفكر في مريم كده وهللا هو يستاهل اكبر عقاب لكن عاصم جاله في الوقت الكال

الغلط وآدم كان مضغوط جدا من كالم عاصم وحبه ل مراته ووصفه ل مراته عمي عينيه وطول 



الطريق انا اسف يا مريم انا اسف يا مريم واخيرا وصل عند البيت وطلع جري حتى لطفي ما لحقش 

وله انها خرجت وطار على السلم و فتح الباب ودخل لمريم االوضه ولكن كانت فاضيه فتح الحمام يق

مش موجوده جري على البلكون ودور في الشقه كلها ودخل االوضه تاني يجيب فونه النه رماه على 

الخاتم السرير اول ما دخل ولسه بيتصل لمح الخاتم على التسريحه آدم ساب الفون من ايده وراح عند 

وشاف جمبه عقد مامته وكمان الساعه وكل االكسسوارات موجوده وكمان كروت الهدايا كل ده 

 ملفتش نظر آدم غير الخاتم وشايف مكان الشنط فاضي

آدم اتصدم وراح فتح الدوالب وشاف كل حاجه هو جايبها بس هي اللي موجوده وآدم واقف و بيهز 

 ح باب الشقه ونزل جري على عمو لطفي وسالهراسه يمين وشمال ومش مصدق ادم جري وفت

ايوه يا بني هي رنت علينا تحت علشان اطلعلها انا وسماح بنتي و لما طلعنا كانت معها :- لطفي 

شنطتين كبار ونزلنا بيهم وطلبت منى اوقفلها تاكسي ولما سالتها خير يا بنتي في حاجه قالت ال ما 

 فيش واستاذنتني بكل أدب ومشيت

 ن امتى يا عم لطفي وهي ماشيهم -آدم :

 كده يا بني ٥كانت تقريبا الساعه  -لطفي :

يعني مريم سابت البيت حوالي اربع ساعات وخرج وطلع  ٩وبص ف الساعه كانت  ٥ -آدم بصدمه:

 تليفونه بسرعه واتصل على مريم مره تانيه وغير متاح على طول
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اكيد هتكون عند شيرين واتصل علي محمد عزيز علشان مش آدم مش عايز يتوتر وفكر بسرعه 

 عايز يكلم مصطفى او شيرين

 .الو

 الو يا عمو آدم ازيك وحشتني عامل ايه -محمد :

آدم بيمثل انه كويس وكمان استغرب ان محمد طريقه كالمه كويسه معاه الن لو مريم راحت عندهم 

 نت يا محمد عامل ايه كويساحم ازيك ا -زعالنه منه كان محمد زعل على زعلها:

 

كويس الحمد هلل اكيد بتتصل علشان تطمن عليا في التدريب احب اقولك كسبت وبجداره . :- محمد 

والمدرب كان مبسوط مني جدا انا كنت هاتصل عليك واقولك واقول ل مريم كمان هي هتفرح اوي 

 لو جمبك خلينى تكلمني

 

 رحت فين يا عمو آدم-طع تفكيره :آدم اتصدم طيب هي هتروح فين ولمين محمد ق

 

 ابدا انا كنت متاكد يا محمد انك هتكون حاجه كبيره في المستقبل -آدم :

  .متشكر جدا هي مريم فين بقى عايز اكلمها وافرحها آدم اتاكد ان مريم مش هناك -محمد :

 مريم نايمه يا محمد ولما تصحي هخليها تكلمك وقفل مع محمد -ادم:

الشارع بصدمه ومش عارف يعمل ايه طيب هتكون راحت فين مريم مالهاش حد غير وآدم واقف في 

 شيرين هتروح فين وآدم اتصل على مريم تاني ومابتردش

آدم ركب العربيه وسايق زي المجنون طيب هتروح فين ولف عليها بالعربيه اكتر من ساعتين وقافله 

ن يكون مريم جرالها حاجه وبص ف فكره وفكره بتيجي في راسه وخوفوا عليها ا 100فونها و



 ١١الساعه كانت 

آدم بيضرب بايده على الدركسيون غبي غبااااااااي هتفضل طول عمرك غبي انت عصبيتك دي 

 هتوديك ورا الشمس

 مكانش الزم توقع ف فخ عاصم المفروض انت اول ما تكلم يا آدم كنت قتلته اقتله وكنت هتستريح

 

حسن منك بكتير انا مش عارف اعمل ايه يا رب يا رب يا رب خليك مريم احسن منك بكتير يا آدم ا

 معايا يا رب متأذنيش فيها وبعد شويه تليفون آدم رن وكان خالد العدوي

 

 ايوه آدم يا بني انا قولت اعرفك ان مريم مراتك موجوده عندى -ورد عليه:

 

ه وقاله هي قالتلي ما اعرفكش آدمفرمل العربيه وقلبه دق بسرعه وارتاح انها بخير وخالد كمل كالم

 حاجه بس انا اتصلت ب لطفى علشان اطمن عليك وحكالي انك قد ايه قلقان ف انا قولت اقولك

 

 مريم .. مريم عامله ايه -آدم بلهفه:

 

وهللا يا ابني حالتها صعبه جدا انا مره واحده لقيتها جت ومعاها شنط وشلتها ودخلتها وهي :- خالد 

يفنج واستاذنتني انها تقعد عندي لفتره وانا رحبت بيها جدا و لكنها صممت انى دخلت وقعدت في الل

ما اقولكش انها هنا وطلعت قعدت في االوضه بتاعتك وساكته و قافله على نفسها وطلعت اشوفها 

لقيتها قافله و بتقرا قران وصوتها كله عياط اروح اخبط عليها تسكت وتعمل نفسها نايمه ومش عايزه 

ال يا ابني تعال شوف مراتك انا مش عارف انت عملت فيها ايه او هي زعالنه من ايه تعال تاكل تع

 واخزي الشيطان
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آدم قفل من غير ما يتكلم وغير طريقه وطار على فيال العدوي ودخل جرى على اوضته القديمه 

 وطلع فوق وخبط لكن هي ما بتفتحش

 

 مريم انا آدم افتحي -آدم :

 

مريم بفرحه آدم وقامت علشان تفتح لكن وقفت مره واحده ورجعت لدموعها تاني وسابت المصحف 

 وقعدت على السرير وحضنت ركبها وكمان دايخه

 علشان خاطري افتحي وهافهمك كل حاجه -آدم :

مريم فعال كانت عايزه تفهم لكن آدم جرحها وكسرها وكمان حاسه انها وحيده من غيرو لكن كرامتها 

 مش عايزه تفتحو

 

آدم حاول كتير ولكنه خاف تكون مريم اغمي عليها ودخل اوضه ملك ونط من البلكون للبلكون بتاع 

اوضته ودخل وطرد اي ذكرى قديمه الن االوضه دي بتاعته وكل ذكرياته فيها لكن هو دلوقت في 



 االهم من الذكريات دي

 

 شاف مريم قاعده على السرير وحضنا ركبها وبتعيط

 شتم ف نفسه ولعن نفسه في سره وكان محرج جدا و خايف من رد فعل مريم بعد ما تشوفه آدم

  .مريم -آدم قرب منها :

 

  ......... :مريم

 

مريم انا . انا اسف انا بجد اسف انتي ما تعرفيش ايه اللي  -آدم راح قعد على ركبه على االرض:

تير واستنى من مريم اي رد فعل ولكنها حصل وانا مش هبرر غلطي لكن عايزك تعذريني واتكلم ك

 ساكته و بتعيط وبس

 

آدم قام وقعد جمبها ورفع راسها وكانت شكلها في حاله يرثى لها عيون وارمه ومناخيرها حمرا 

 ووشها احمر جدا وايديها مثلجه من قله االكل

فسك كده بصي مريم .. مريم ارجوكي اهدي وما تعمليش في ن -آدم اتخض على مريم لما شافها كده:

 اصرخي زعقي قولي اي حاجه انما ما تسكتيش كده ارجوكي يا مريم ارجوكي

 

 مريم بتعيط وساكته

 

آدم عايز يشيلها ويدخلها الحمام ويغسلها وشها زي كل مره وآدم لسه بيقرب منها وبيقولها تعالى يال 

 اغسلي وشك قومي معايا

 

 مريم شاورتله لو سمحت مش من حقك انك تلمسني

آدم مافكرش في كلمتها اتكلمي يا مريم قولي اي حاجه مريم بجد انا اسف وهللا العظيم ما كنت في 

 وعي اليوم امبارح من اوله لحد دلوقتى صعب جدا عليا اوي

وآدم كان لسه عايز يقولها على اللي حصل بس فكر انه لو قال ل مريم كل حاجه مريم هتفتكر انه ما 

 ا واحترامهابيثقش فيها وشكك ف اخالقه

 انا سالتك انت في وعيك وال ال قولتلي ايوه -مريم بشهقات:

 

مريم ارجوكي سامحيني انا مش القي مبرر وال قادر اعرف ايه اللي  -آدم نزل على ركبه تاني :

 حصلي لكن عايزك تقولي ساعه شيطان مريم انا كنت مغيب صدقيني

 

 ايه اللي خالك تشك فياانا عايزه افهم انا من حقي افهم فهمني  -مريم :

ال يا مريم انا عمري ما اشك فيكي ابدا والدموع تجمعت في عيون آدم وهللا مكان شك  -آدم قطعها:

 وهللا يا مريم ما بشك فيكي ابدااا

 ده كان شيطان وبس لكن ما كانش شك مريم انا غلطان بجد غلطان و عايزك تسامحيني ارجوكي

 



ده ليه قولي انت قولتلي اني بمثل الفضيله وانك اخدت على قفاك في  قول يا آدم قولت الكالم:- مريم 

 جوازك منى قولي ليه قولت عليا انك كنت مفكرني بنت استثنائيه ومحترمه بس طلع العكس ليه

 قولي ايه الغلط في تفكيرك انك ندمت انك اتجوزت واحده زيي واحده عايشه في دور مش دورها

اعرف التهامك ليا ليه وكمان جرحتني جدا وكسرتني بانك تقولي اني انت يا آدم اتهمتنى و عايزه 

 اعيش عند جوز اختي واسيب بيت اخويا مع اني حكيتلك كل حاجه واستأمنتك على نفسي

 

ومريم منهاره من العياط النها حاسه انها محتاجه ل حسام اخوها اللي كان صديقها من صغرها لحد 

 راتهما اتجوز واتقطعت الصداقه بسبب م

 

آدم صعبت عليه مريم قوي وعايز ياخدها في حضنه وحاول يمسك ايديها ومريم رافضه اي تصرف 

 منه

آدم مش عايز يقول ان عاصم السبب وهو كمان السبب وقال لنفسه عاصم رمي السم بعيد عني وانا 

 اللي نشرته في جسمي بايدي

اقولك ايه لكن طمعان في انك مريم حبيبتي لو سمحتي انا مش عارف اتكلم وال عارف -ادم :

 تسامحينى اعتبريه ضغط اليوم اللي فات

اعتبريني كنت شارب وسكران مريم ازاي تفكري تسيبيني وتمشي هونت عليكي تسيبيني وتسيبي 

بيتك انا من بدري بدور عليكي انا كنت هاموت من الخوف عليك يا مريم انا اسف سامحيني بجد 

 ارجوك اعذريني

 

اعذرك واسف لو سمحت انا مش عايزه اتكلم في حاجات قديمه هتزعلك مني  -م:مريم بصت ل آد

مش علشان سكوتي خالص تتماده تغلط وتقول اسف اسف اسف ولو سمحت بقى انا تعبانه ويا ريت 

 تتفضل بعد اذنك

 مريم انا مش هاسيبك انتي هتروحي معايا -آدم :

 ينفع خالص اسفه يا آدم ما بقاش -مريم قامت من مكانها ووقفت:

 

 مريم الهبله فاقت وشكلي كده هتعلم منك وهبطل اسامح وهعيش لنفسي

 ادم خاف من كالمها يعني ايه يا مريم

 

 طلقني يا آدم -مريم :
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مريم انا هعمل نفسي كأني ما سمعتش حاجه مريم انا  -آدم اتصدم وقام من مكانه وجيري عليها:

ي معايا لو جيتى معايا هنقضى شهر عسل وبس وهلغي الشعل انا مينفعش مسافر بكره والزم تكون

 اسيبك لوحدك واسافر ومسك ايديها

لو سمحت سيبني واخرج لو سمحت انا قولت اللي عندي انت هتطلقني  -مريم سحبت ايديها من ايديه:

 يا آدم وهتسبني عايشه على الذكرى الحلوه اللي كانت بيننا

 مريم مش هاسيبك انت هتروحي معايا ال يا -آدم مسك مريم:



لو سمحت يا آدم انت دلوقت عرفت مكاني وهفضل عايشه مع عمو خالد علشان خاطر بنتك :- مريم 

اعرف اربيها لكن لو ضغطت عليا صدقني انا هاسيب البيت ومش هتعرفلي طريق لو سمحت خلي 

نت حنين عليا فيهم وغمضت ذكرى جميله بينا والذكرى دي تكون بنتك والكام موقف اللي انت ك

 عينيها

 ويا ريت تبعتلي ورقتي

مريم انا عايزك تحسي بيا انا عارف ان كل ده من سبب تهوري وعصبيتي انا بجد اسف مريم :- آدم 

انتي عارفه حكايتي كلها و عارفه ايه اللي حصل ف حياتى وضغط السنين انتي عارفه ان انا بعمل 

 مريمكده علشان مضغوط من صغري يا 

 

ضغط السنين انت بتضحك عليا وال على نفسك بالكالم ده انت شايف نفسك مظلوم والسنين  -مريم :

 جايه عليك احب اقولك اني اتظلمت اكتر منك

بس انا غيرك بحاول اعدي وامشي في طريقي واكمل وبحاول ان دايما ابص للظروف بايجابيه و 

تكون مفكر اني ضعيفه علشان انت تغلط وانا بسامح  دايما باقول بكره احلى و عندي يقين بده اوعى

 عادي

ال يا ادم انا مش ضعيفه ابدا انا كان ممكن اخد منك موقف من اول مره مديت ايدك وانك.... ومريم 

 سكتت النها مش عايزه تفتح جرح جديد

ان واتكلمت في اتجاه تاني انت كنت شايف نفسك اتظلمت وان مامتك اتوفت في ظرف ظلم وقهر و

سنه يعني تقدر تقف على رجليك وفعال وقفت على رجليك  20والدك اخد اختك وسافروا وكان عندك 

 20وكملت لكن سبت عقلك عند سن ال

 آدم هيتكلم

 ومريم شاورت لو سمحت سيبني اتكلم

سنه وكمان انا بنت يعني مش راجل وكنت  15انا امي وابويا ماتوا في يوم واحد وكمان كان عندي 

 سنين وقت موت اهلي ٥ك ب اصغر من

انت ابوك سافر واخد اختك معاه انا اخويا زلني بسبب ذن مراته عليه وكان عايز يبعني ويقبض 

 تمني انا عارفه ان اخويا كان تحت تاثير مراته زي ما فريال اثرت على والدك

 انت ربنا جعل طارق سبب انه يساعدك

الفرق اللي حاصل بينا انك راجل وكنت بتصرف وانا ربنا جعل اختي وجوزها سبب يساعدوني لكن 

 على نفسك ومامتك امنتلك مستقبلك

انا بقى والدي وامي ماتوا وكانوا مفكرين ان حسام هيأمنلى مستقبلي ولكن حصل العكس انت عشت 

 في بيتك ملك و في شغلك تأمر وتنهي ليك سلطه و ليك صالحيه تستخدمها زي ما انت عايز

 عند اخوياانا عشت سنتين عذاب 

سنين عنده اختي وعيشتهم على حسابهم وهما اللي بيصرفوا عليا وده كان بيوجعني  ٣وبعدهم 

 ويجرحني جدا

تقدر تقول مين فينا اللي المفروض يعيش دور المظلوم اكتر الراجل وال الست ان كنت انت شايف 

 عصبيتك و تهورك بسبب ظروفك

 فاعتبر طلب طالقي منك بسبب ظروفي و تهوري

انا مستسلمتش وكملت وفكرت في االحسن ايه اللي ربنا شايله ليا انه انقذني من ايد مرات اخويا و 

 رزقني بجوز اخت واختي ساعدوني ده بقى مشكرش ربنا عليه

انا وانت عشنا في نفس الظروف ويمكن انا االسوء لكن الطريقه مختلفه ما بينا انت تفكيرك محدود 



 وجود فيه غير الظلم والقسوه وانتقاموحبست نفسك جوه صندوق مش م

 لو سمحت يا آدم سيبني اعيش في الكام شهر حنيه منك عليهم طول عمري

 آدم : واقف و مش القي كالم ومذهول

مريم انتي عايزاني اطلقك بجد مريم عطته ضهرها وغمضت عينيها ده قراري االخير ويا ريت 

 تنفذه

على الشمال من غيرك انتي بتكمليني انتي اميرتي انتي  مريم انا قولتلك اني صفر -آدم قرب منها:

 ازاي فكرتي في كده اني اطلقك

زي ما انت فكرت في اني انسانه مش كويسه وهللا اعلم ايه السبب بما ان مفيش سبب عندك :- مريم 

يبقى اكيد جوازك منى كانت تصرع ودلوقتي رجعت لعقلك ومشيت خطوتين وفتحت الباب لو 

شان عايزه انام وياريت ما تزعجنيش تاني انت دلوقت عرفت ان فى بيت والدك سمحت اخرج عل

وانا احترمت ده وهفضل عايشه معاه لفتره علشان الرابط اللي بينا لكن لو ازعجتني انا هخرج من 

البيت ده وهامشي وما تخافش مش هاروح عند جوز اختي علشان جوزي اللي هو سندي شكك فيه 

 وفيا

وحاسس انه خالص خسرها وشاف مريم جديده شاف مريم اللي اول ما دخلت  آدم مغمض عينيه

عليه القسم وزقته من صدره وقالتله اعتذر دلوقت حتى االعتذار دلوقتي مش هيجيب نتيجه غبي يا 

مريم انا مسافر بكره ماموريه ومش عارف هارجع امتى ويا عالم هرجع وال  -آدم غبي وفتح عينيه:

 ال

 ا هي بتحب آدم ا ووي وكمان آدم بيعشقها لكن الزم واقفه ل آدممريم قلبها وجعه

دي حياتك وانت حر فيها انت ليك عندي بنتك وبس ولو سمحت علشان انا مش قادره اكتر  -مريم :

 من كده ارجوك اخرج

 مريم حست لو آدم اتكلم كمان ها تترمي في حضنه هي محتجاله

 ليها وهي كانت جامده مكانهاآدم مشى خطوتين ووقف عند الباب ولف راسه 

انا مسافر ويمكن ده اكبر عقاب ليا اني اعيش الفتره من غيرك لكن مش هيأس و هبعتلك من :- ادم 

قلبى كل يوم اعتذار ومش هستسلم يا مريم النك انتي عشقي وطالق مش هطلق ولو هطلق يبقى 

وهو مش عارف حاسس بايه ساعتها ب تدفنيني ومش هتشوفيني تاني يا مريم ومشي وخرج بسرعه 

 ندم وال قهر وال ظلم

مريم اول ما آدم خرج نزلت على االرض وفضلت تعيط علشان آدم وحشها جدا وهو كان موجود 

 دلوقتي هتعمل ايه بعد كده

 واخيرا من التعب استسلمت ونامت

وآدم خرج بسرعه وركب وصل البيت مش قادر يقعد في البيت من غيرها لكن مضطر آدم بيأس 

جهز هدومه وافتكر علبة السجاير الل اشتراها الول مره وطلعها من جيب الجاكيت وطلع سيجاره 

 وشرب الول مره

 واخد مسكن و ضبط المنبه وفكر في مريم لحد ما استسلم للنوم
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 لندن

-------- 



لكن الزم يقضي كل جاسر وملك عايشين احلى شهر عسل وطول اليوم بيتفسحوا وراجعين هالكانين 

وقته مع مالكه حبيبته ودخلوا الفندق وطلعوا على اوضتهم وملك كان وحشها جاسر وهي اللي قربت 

 منه وجاسر حب ده جدا من مالكه

 

 اما عند اشرف وهنا خرجو نص يوم

 علشان اشرف زعل من هنا

 وهنا ابتسمت و اخدت اشرف على الفندق علشان تصالحه

 

----------- 

 رنا سابت طارق نايم ونامت جمبه علشان مفاجاه بالليلعند طارق 

 وها قد اتى الليل

 قومي يا حبيبي -رنا صحت طارق:

ايه يا روحي قومت اهو يال بقى قومي البسي علشان انا ناوي النهارده افرجك على لندن  -طارق :

 حته حته مع اني مش حافظ فيها اي حته

صباحا طبعا مننساش ان  ١الساعه وكانت الساعه  هههههه بص الساعه كام طارق بص في:- رنا 

 صباحا٢فرق التوقيت بين مصر ولندن ساعه يعنى دلوقتى ف مصر الساعه 

يا نهار مدوحس انتي سبتيني نايم كل ده ليه هانام امتى انا تاني  -طارق شاف الوقت و فتح بقه:

 هافضل قاعد زي القرد اغني ظلموه

 ل طارق بدله وقالتله خد البس البدله ديمش مشكله وخرجت  -رنا قربت منه:

 !!البس بدله ليه والساعه واحده بالليل هاعمل بيها ايه؟ -طارق :

 هنخرج -رنا :

 نعم دلوقتي-طارق :

 ايوه انا محضرالك مفاجاه وياريت متقاطعنيش ولو بتحبني بجد قوم البسها وفعال -رنا :

ور ورنا ندهت عليه من وقالتله اتوضا حاضر يا ستي وقام وخد دخل الحمام واخد شا-طارق :

 علشان تصلي الفروض اللي فاتتك وانت نايم

 رد عليها حاضر يا حبيبتي ماشي وفعال اتوضا وخرج

 !انتي ما لبستيش ليه؟ -طارق :

 هالبس تكون انت خلصت صالتك -رنا :

 طيب انا هدخل اصلي جوه وانتي اجهزي -طارق :

 نص الليل هنروح نقفل المحالت للناس وال ايهوماشي يقول مش عارف خروجه ايه دي 

ورنا دخلت لبست بسرعه وطارق دخل يصلي كل الفروض اللي عليه وده طبعا هياخد وقت رنا 

لبست وخرجت ووقفت مستنيه طارق في نص االوضه طارق خلص الصاله و شال السجاده وطبقها 

 حهم وكانت في منتهى الجمالورايح عند رنا ولكن الصدمه لجمته وكانت رنا البسه فستان فر

ايه ده يا رنا هتخرجي كده انتي عايزانا نتمسك يا بنتي و هيقولوا علينا هربنبين دول  -وطارق بغباء:

 !!وال ايه

 رنا ساكته وما بتردش

 الووو انتي نمتي على الواقف بكلمك -طارق قرب منها:

 احم طارق -رنا :



 نعم -طارق :

 وحشتني -رنا :

 نه نفسه يقرب منها لكن ما ينفعشطارق بلع ريقه ال

رنا وانتي كمان وهللا وحشاة بس النصيب ويال بقى خشي غير اللبس ده والبسي حاجه تانيه علشان :-

 انا هموت عليكي وممكن مخرجش

 رنا قربت منه طارق

طارق هيموت عليها ومن كسوفها وهدؤها وهي البسه الفستان وكانت جميله جدا ورد عليها بنفاذ 

 نعم يا رنا -صبر:

 احم يال علشان نصلي ركعتين هلل -رنا :

 طارق بغباء يا ستي انا صليت روحي صلي انتي

 طارق هنصلي انا وانت ركعتين هلل مع بعض -رنا :

ايوه يعني انا صليت الفروض خالص ما ينفعش هنصلي ايه انا وانتي مع بعض..... :- طارق 

  .......قصدك ان انا وانتي هنصلي علشان ال رناا اوعي يكون -وبعدها فتح بقه ببالهه:

 ايوه يا طارق النهارده ليله جوازنا الحقيقي -رنا وشها بقى كتله طماطم :

بحبك بحبك بحبك بعشقك بعشق  -طارق عينيه بتطلع قلوب و فتح بقه على االخر و شالها ولف بيها:

 امك

 وضيه وانت كمان متوضيههههههه بس بس يال علشان نصلي وانا كمان بحبك انا مت -رنا :

 يال بقى -طارق نزلها وبسرعه جاب السجاده وفرشها وصلي بيها وبعدها قال الدعاء والتفت لرنا:

 طبعا ما ننساش ان فستان رنا بحجاب ومحتشم يعني ينفع تتصلي بيه

 رنا اتكسفت وبدات تتوتر

ن بنبوس ونحضن يعني منها ال وحياه ابوكي مش وقته توتر خالص احنا بقالنا يومي -طارق قرب:

 اعتبرى اننا هنبوس ونحضن و مالكيش دعوه بالباقي سيبيه عليا انا

 رنا وشها بقى احمر جدا

لو خايفه بالش انا مش هضغط عليكي  -وطارق قرب اكتر وفك حجابها وباسها من جابتها وهمس :

و بغمزه وتقوليلي  المهم انتي موجوده في حياتي ويا ستي انا هاصبر عليكي لحد ما تجيلي برجليكي

طارق انا مشتاقالك واخدها في حضنه وكان من جواه بيغلي مش قادر يصبر يا ناس حبيبته معاه بقى 

 ايام ومش قادر يقرب منها ورنا في حضنه اطمنت همست له طارق ٣لها 

 نعم -طارق :

 انا مشتاقالك -رنا بكسوف:

الزم تركز علشان تصيب الهدف  طارق رقص حواجبه واتكلم ف سره هللا عليك يا طاروق انت

وبعت لنفسه بوسه على الهوا وخرجها من حضنه وبدا فعال يطمنها النها خايفه وقرب من شفايفها 

وباسها بحب ورقه وطارق عنده فن التعامل مع رنا النها معاه يومين ورنا بدات تتخدر فعال وطارق 

 الفستان بلع ريقه وقال فعال الصبر حلو قلعها الفستان واول ما شاف القميص اللي كانت البساه تحت

 يا حالوتك يا لندن انتي مرزقه يا بت يا رنا تاريخ جوازك هيتسجل في لندن

وشال : رنا نيمها على السرير وفضل يبوس فيها بكل رقه وحب واشتياق ورنا خالص حصونها 

 انهارت واستجابت مع طارق

 وطارق كان اسعد واحد في العالم كله

 ه اللحظات بالنسباله حياه تانيهوفي مرور هذ

 وبعد فتره الحمد هلل



 رنا تمت نقل ملكيتها من رنا عزيز ل رنا السيوفي

 وطارق ما كانش مصدق نفسه ورنا اتكسفت وخبت وشها في حضنه

وطارق اخدها في حضنه جامد واتكلم معاها كتير وبعدها استلم مهمته من تاني وقرب من رنا تاني 

ين جدا معاها وكمان كانت معاه وهي مشتاقاله وهو في حضنها وعدت الليله ورنا حبت طارق الحن

 على خير

 

 ونقول ل طارق يا جماعه الف مبروك وان بعد الصبر جبر

 

 الليل جه والكل نايم في اللي نايم مبسوط في حضن حبيبه ومرتاح

 وفي اللي كل شويه ينام و يحس بوجع في قلبه

نها تعبانه ومعدتها قلبه و حسيت بالجوع النها ما اكلتش حاجه والفجر أذن ومريم صحيت وحاسه ا

ودخلت ترجع على الفاضي وافتكرت آدم وحنيته عليها وعيونها دمعت اتوضت وصلت الفجر 

وبعدها نزلت تحت ودخلت المطبخ وكان في صينيه اكل شالتها وقعدت على السفره و بدات في 

 ارهاالكل وكانها بتاكل كل حاجه في منتهى المر

حاسه بوجع وفراق وتعب و حاولت تفكر في حاجه تقويها حطت ايديها على بطنها وابتسمت بحزن 

وكلمتها وقالت انها هتاكل علشانها علشان انتي مدهلل باباكى مش علشان تتعذبي واكلت مريم غصب 

 عنها حاجه بسيطه جدا وما كنتش حاسه بطعم االكل وقامت شالت االكل وطلعت ونامت على طول

 النها مرهقه
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الصبح طلع والكل لسه نايم وصوت المنبه عند آدم رن و صحي من النوم وعينيه على دراعه اللي 

كانت مريم حبيبته بتحط راسها عليه غمض عينيه واتنهد واتعدل وشرب سيجاره وبعدها وهو بيلبس 

 فانافتكر مريم وقربها منه وهي بتلبسه الساعه وبترشله البر

افتكر كل حاجه وكمان غلط نفسه كتير كان هيشتم على عاصم وبعدها قال عاصم مغلطش عاصم 

 قال كالم وانا اللي نفذت انا اللي المفروض مكنتش سمعتله حسابي معاك يا عاصم انت وامك

وانت كمان يا ادم هتتعاقب قبل منهم وعقابك ابتدي من امبارح بص على التسريحه وشاف الخاتم 

في جيبه واخد فلوس وكمان السجاير الل هتبقى رفيقته ف الرحله وشنتطه وكان معاه ملف في وحطه 

 ايده وخرج

 آدم في الطريق راكب تاكسي المدير اتصل عليه

وهيروح مشوار وهيرجع على المطار على طول آدم كان  12وادم قاله ان الطياره هتطلع الساعه 

 العدوي وقال السواق استناني هنا مش هتاخرراكب التاكسي وفيه الشنط ووقف عند فيال 

آدم دخل الفيال باحترافيه علشان ماحدش يشوفه ونط من البلكون وشاف مريم نايمه وساعتها قلبه دق 

 حس ان مريم بعيده اوي عنه

آدم قرب منها ورجع شعرها ورا ودنها وباسها من شفايفها بوسه اشتياق ولكنها رقيقه وبسرعه 

 ان عيون مريم وارمه من العياط قرب بحب وباس عينيها علشان متصحاش وشاف

آدم كان معاه شنطه سبها ل مريم على الكومود وكمان طلع الخاتم من جيبه ومعاه كارت وحطهم 

 على الكومود



 آدم مش عايز يقوم من جمب مريم ولكن خايف ال تصحي وتشوفه وتسيب البيت ده كمان

زلت غصب عنه و باس ايديها وقام فتح شنطتها النه كل مسك ايديها بحب وحطها على خده ودمعه ن

حاجه زي ما هي واخد ازازه البرفان بتاعتها اللي هو بيعشقها ورجع لمريم تاني وقلبه بينخلع من 

مكانه ومش عايز يسيبها ووطى عليها عند رقبتها وباسها ودفن راسه في رقبتها و مريم هتبدا تفوق 

 ي ثانيه كان آدم اختفي من قدامهاالنها حست بان آدامها جمبها وف

 مريم فتحت عينيها وتخيلت انها بتحلم ان آدم قرب منها وباسها واتنهدت وكملت نوم
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آدم بسرعه نط من بلكون بتاعت ملك وخرج من اوضتها ونزل لخالد تحت وخالد كان قاعد في 

 وجاسر آدم خبط عليه ودخلالمكتب يراجع اوراق علشان عايز يبدا شغل مع مصطفى 

تعال يا آدم اتفضل يا ابني -وخالد حاسس باحساس غريب ان ابنه بيخبط وداخل عنده ف مكتب ابوه :

 انا فكرتك الشغاله أو مريم

 انا جاي علشان اقولك مريم امانه عندك لحد ما ارجع ويا ريت تبقى قد االمانه دي -آدم :

 يتها وفي عيني حاضرطبعا يا ابني مريم قاعده في ب -خالد :

 آدم طلع من جيبه ظرف كبير وكمان كان في ايده كارت والملف

 اتفضل الظرف ده -آدم :

 ظرف ايه ده يا ادم يا ابني؟؟ -خالد :

ده مبلغ لمريم تصرف منه زي ما هي عايزه هي لو عرفت انه مني مش هتاخده المهم اتصرف -آدم :

 واديلها الفلوس دي تصرف براحتها

 كارت الدكتوره بتاعتها لو حست بتعب اتصل عليها على طول وكمان ده

 والجواب ده لمريم لو جرالي حاجه اديهولها

 ليه يا ابني بتقول كده انت رايح فين وفلوس ايه الخير كتير -خالد :

مش وقته علشان الطياره خالص قدامها ساعه ويدوب الحق المهم اتفضل انت الملف ده  -آدم قاطعه:

ه وياريت من غير اسئله ممكن تمضي من غير ما تقرا علشان هاخده معايا وما تخافش وامضيلي علي

انا مش زي فريال همضيك على تنازل ولو مش عايز تمضي براحتك جدا لكن مش هتقرا اللي 

 موجود في الملف

 هات يا ابني امضيلك فين -خالد :

 الملفآدم فتح الملف ولكن كان حريص ان ابوه ما يشوفش ايه اللي في 

 وخالد مضى على االوراق

لو سمحت اثبتلي انك اتغيرت بانك تخلي بالك من مريم  -آدم وهو خارج والملف ف ايده لف البوه:

 على قد ما تقدر

 ما تقلقش يبني وان شاء هللا تروح وترجع لمراتك بالسالمه -خالد :

كسي وطلع على المطار خرج من المكتب والفيال بصعوبه وبص على بلكون مريم وركب التا -آدم :

 وسافر تركيا
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طبعا عاصم في المستشفى وعينه ملفوفه بشاش وقاعد وحيد ومش عارف هو فين وجاي هيتحرك 

 شاف بعين واحده كتفه متجبس وكمان ضلعه ومش قادر يتحرك وقال انا فين انا فين

 

متهم انت في المستشفى واول ما تخف  له وطي صوتك يا -العسكري أمين كان واقف بره دخل عليه:

هناخدك على السجن ودي اوامر طارق باشا والحمد هلل الدليل اتقدم اتقدم للنيابه وماتفكرش انك 

 تهرب وال تحاول احنا واقفين قدام الباب

 

ده غير آدم باشا امر عساكر كتير والبسين ملكي ومراقبين قدام المستشفى والبوابات التانيه يعني انت 

سنه جاتكم القرف  18الص متحاصر من كل الجهات وامك اتقبض عليها بتهمه قتل جوزها من خ

 بتاكله في بعض

 وعسكري امين خرج واقف قدام الباب وقفل على عاصم

 وعاصم بينهج وحس انه خالص انتهى

 

----------- 

نها في بيت مريم صحيت من النوم وفكرت انها لسه في بيتها جمب آدامها ولكن افتكرت اخيرا ا

 حماها قامت واتعدلت وشافت شنطه كبيره على الكومود وكمان الخاتم ومعاه كارت

 

 مريم حطت ايديها ع شفايفها يعنى انا مكنتش بحلم وآدم جه هنا فعال

 

ومن غير ما تتاثر شالت الخاتم ورميته والكارت في الدرج وفتحت الشنطه وكان آادم جايبلها كل 

 الل فتره غيابهاالدويه اللي تلزمها خ

 

 وكانت كل علبه عالج مكتوب عليها اهتمي بنفسك علشان خاطرك وخاطر بنتنا

 مريم حنت ل آدم و فتحت الدرج وطلعت الكارت وقرات ومكتوب فيه رساله

 

وكان آدم كاتب مريم لما تكوني بتقري كالمي ده انا هاكون سافرت وكمان سفر في ماموريه انا كنت 

اى شغل لكن انتى مش معايا مريم لو ما رجعتش عايزك تسامحيني انا عمري هاخدك معايه والغي 

ما شكيت فيكي اقسم بحبي ليكى اني عمري ما شكيت للحظه . هي كانت لحظة شيطان المهم انا 

مسافر ومش عارف هارجع وال ال وعايزك اليوم اللي هتسامحيني فيه تلبسي خاتم جوازنا الخاتم ده 

ادم مريم عايزك تفتكري ليا اي حاجه حلوه عملتها تغفريلي فيها زلتي انتي  فيه عشق الل آدم وقلب

كلمتيني كتير عن التسامح ودلوقتي جه دورك مريم وتثبتى ده وياريت تسامحيني واتمنى من ربنا 

 انك تسامحيني واخر كالمي خلي بالك من نفسك ومن مدهلل باباها وقوليلها انى بحبها

  adamوبعشقك انتى

 

 فكرت أن آدم سافر علشان يبعد شويه فكرت انه بيقولها كدا علشان تحن وترجعمريم 

عيونها دمعت وحضنت ركبها وكانت محتاجه لحد بس مين الحد ده شيرين ال مريم فكرت انها 

 عمرها ما هتروح لشيرين وهي زعالنه من آدم



 هنا ورنا مسافرين وكمان ملك مريم قامت لبست واخدت شنطتها وخارجه

 

 د سالها رايحه فين يا مريم يا بنتي مريم رايحه مشوار مهم كان الزم اعمله من زمانخال

 

وسابته وخرجت وركبت تاكسى ونزلت ف منطقه ما ودخلت الشارع وزكريات قدامها وعيونها 

 لمعت اول ماشافت بيتهم القديم

 

 دخلت البيت ومكنش في اي صوت وطلعت ع السلم وشافت باب شقتهم مفتوح

 خلت وشافت ان البيت فاضي خالص وخالى من العفشمريم د

 

 ومفهوش حتى كرسى

 مريم مصدومه اي ده فين العفش وايه الل حصل

وماشيه والشقه شبه مهجوره ولمحت دخان بسيط خارج من اوضه ف الشقه مريم خافت ومشيت 

 بخوف وراحت ع االوضه والباب كان مفتوح واول ماشافت المنظر اتصدمت

 

 سام نايم ع األرض وبيشرب ف انواع كتير من السجاير وتايهه ومش شايف قدامهوكان اخوها ح

 حسام . حسام رد عليه -مريم جريت عليه :

 انتى مين-حسام رفع طرف عينه وبصلها :

 انا مريم اختك ياحسام-مريم :

 

 اختى ...اختى مين -حسام :

 

 مريم شافت ان حسام مسطول ع اآلخر

 ش عيزا تعرف شيرين انها سابت البيت طيب ياربى هعمل ايهومش عارفه تستعين ب مين وم

 مريم طلعت فونها وطلبت آوبر

 

وفتحت النت وكلمت رنا وطلبت منها ف سريه ومن غير ما حد يعرف عنوان مستشفى بيتر وفعال 

 رنا اخدت العنوان من طارق ومريم طمنت رنا انها بخير ومتقلقش

 

بالعجز وحاولت تانى لحد ما نجحت واخدت حسام والسواق مريم حاولت تسند اخوها ولكنها حاسه 

 نزل ركب حسام وطلعو ع المستشفى

 وهناك دخلت المستشفى ومش عارفه تعمل ايه وال تكلم مين وال عارفه تكشف ايه ع اخوها

 

 قعدت حسام ع الكرسي ف الطرقه وقعدت جمبه

 وكان قصادها مين قاعد كانت هدى ونهاد

الت تعرفي ياهدى ان البنت المنتقبه اللي شوفتها ف الحلم كانت الخالق نهاد اول مشافت مريم ق

 الناطق البنت اللي قدامى دى نفس الجسم والطول ولون العين



 سبحان هللا بس شكلها محترم ولبسها ف منتهى الشياكه ياترى مين المبهدل الل جمبها ده -هدي :

 بيتر جه وقطع كالمهم صباح الخير

 النورنهاد وهدى صباح 

 انا جيت لحضراتكم علشان اسلم فون زياد ابن حضرتك وكمان اطمن عليه -بيتر :

 

 كتير خيرك يبنى تعبناك معانا وشكرا انك كمان رفضت تاخد تكاليف عالج زياد -نهاد :

 

 متشكرنيش ياست الكل ع حاجه عموما الحمد هلل انها جت ع قد كدا -بيتر :

 

الظابط آدم الل انقذلى ابنى ورجعهولى بالسالمه وطبعا مريم لو سمحت كنا عايزين نشوف  -هدى :

 متابعه الحوار وخافت ال بيتر يتعرف عليها

وهللا انا بتصل عليه من امبارح لكن مبيردش وعرفت انهردا بالصدفه أنه سافر بره مصر :- بيتر 

 لكن ياريت تدعوله يرجع بالسالمه الن حياته ف خطر

 نهاد وهدى دعوله

 وقفت ومن غير وعي ومريم قامت

 استاذ بيتر:-

 بيتر لف ليها وشبه عليها بس متوقعش انها تكون مريم

 انا مريم مرات آدم:-

 بترحيب اهال حضرتك خير حضرتك تعبانه وال جايه كشف؟؟ -بيتر :

 

 بصراحه اخويا شكله تعبان وانا مش عارفه اكشف ايه عليه -مريم أحرجت وبصت ع حسام :

 هو فين-بيتر :

ومحرجه الن اخوها كان شبه المتسولين حتى مريم مالقتش هدوم هناك ف البيت الخوها مريم 

 اهو -شاورت عليه:

ده اخوكى احم ثوانى حضرتك اتفضلى اقعدى وانا هتصرف بيتر عمل مكالمه وجم  -بيتر بصدمه :

 الممرضين اخدو حسام ع الكشف وبعدها قسم التحاليل

 يزه اعرف ايه الخطر اللي آدم فيهمريم قاعده مكسوفه وحسه بالحرج وعا

 ونهاد وهدى متابعين توترها

 مريم قامت ووقفت قدام بيتر بمسافه كبيره

احم لو سمحت انا اسفه انى بزعج حضرتك لكن غصب عنى سمعت حضرتك وانت بتقول أن حياة :-

 آدم ف خطر اتمنى من حضرتك تطمنى

 نهو حضرتك متعرفيش آدم سافر فين ولمي -بيتر مستغرب:

 ال طبعا عارفه هو سافر ع تركيا وقالى شغل بس مقالش اكتر من كدا -مريم :

بصراحه انا زعالن من آدم النه سافر غصب عني وانا نبهت عليه انه ميسافرش وكمان  -بيتر :

 مقالش ل طارق حاجه النه استحاله كان هيوافق

 

بس اطمن الن آدم مقاليش  ممكن اعرف هو مسافر ليه واوعد حضرتك انى مش هاقول لحد -مريم :

 حاجه ارجوك



 وبيتر رفض وبعد محايالت من مريم بيتر اتكلم

 

آدم مجنون من ساعة معرف بالل حصل من مرات ابوه انها اخدت كل األمالك بتاعة مامته  -بيتر :

 هللا يرحمها

ماء غير بيتر بيحكى ونهاد متابعه وهي حاسه ان آدم ده تعرفه لكن الكالم كان متغطى ومفيهوش اس

 اسم ادم وبس

آدم جالى الشركه وفضفض معايه وانه الزم ينتقم وجمع معلومات عن مرات ابوه وعرف :- بيتر 

انها اتخطبت وانتقلت ع تركيا علشان تعمل حفلة جوازها هناك . وآدم صمم انه يكون هناك ويوقع 

 مرات ابوه ف شر أعمالها

قضيه أو يتصرف ويخليها تمضي بس بتقول آدم مش فاهمه طيب هو آدم كان ممكن يرفع  -مريم :

 ف خطر ليه ده ظابط وهي ست يعنى انا مش فاهمه

 

 المشكله مش ف مرات ابوه المشكلة ف خطيبها -بيتر:

 مش فاهمه ماله -مريم. :

 

خطبيها ده صاحب اكبر عصابة مافيا ف امريكا وكمان تجارة اعضاء وتهريب سالح وانه لو :- بيتر 

 فصل الراس عن الجسم اول حاجه بيعملهاشك بس مجرد شك 
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 روايه جريمه عشق
 بسم هللا نبدأ

 
 عدى شهر على ابطالنا الحلوين_

 وهاقول في شرح مبسط وسريع ايه اللي تم خالل الشهر
 سفر آدم واغمى عليها في المستشفى طبعا مريم عرفت من بيتر حقيقه_

والدكتوره كشفت عليها وكان ضغطها واطي خالص ونهاد وهدي كانوا جمبها طول الوقت ولما 

 فاقت شكرت نهاد وهدى جدا

 
 لما عرفت انها والده زياد وتعرفوا على بعض واخدو تليفونات بعض علشان يطمنو ع مريم

 كانت قلقانه جدا وعايشه ف رعب حقيقيومريم كان قلبها بيدعي ل آدم طول الوقت و

 
 وبيتر ندم انه حكي لمريم لكن اصرارها عليه هو اللي خاله يحكي_

 
 اما حسام فاق وغير هدومه ووسامته ظهرت أخيرا_

واول ما شاف مريم وعرف انها اللي جابته اخدها في حضنه وعيط عياط السنين ومريم عيطت على 

 عياطه النه كان عياط توبة ظالم



 
ومريم اخدت حسام وراحوا قعدوا في مكان وهو حاكلها كل اللي حصله ولكن مريم قلبها وعقلها _

 في حته تانيه
حسام في شرح مبسط حكي ل مريم ان مراته عرفها على حقيقتها وكانت عايزه فلوس وبس وبعد ما 

جات وكانت مريم مشيت من البيت بدات تتغير وتبان وتظهر ع حقيقتها بدات تلبس لبس ضيق وخرو

بتعلم بنتها تمشي على نفس المنهج وفي االخر اكتشف انها على عالقه براجل غنى و حسام ما 

 استحملش وطلقها
 وهي اخدت بنتها الن بنتها كمان تشبه امها جدا

وحسام عمل المستحيل علشان يرجع بنته وف االخر اكتشف انها مش بنته وكانت بتاخد حبوب منع 

 نهالحمل علشان متخلفش م
وحسام من الصدمه ساب البيت كام يوم ولما رجع أكتشف انها اخدت كل عفش الشقه ورجع لقا نفسه 

 عايش على البالط وفضل عايش على االرض كده
 وان حسام راح ل مريم عند الفيال وراقب الموقف وعرف ان مريم عايشه مبسوطه في بيت مصطفى

يتعايش مع نفسه ويطلع خنقته في الشرب وبعد عنهم النه حاسس انه وصمه عار عليهم وبدا 

 والمخدرات
 واعتذر من مريم كتير

 وطبعا مريم كالعاده سامحت الن فعال حسام كان ندمان
 ومريم طلبت من حسام يروح ل شيرين يعتذر منها النها اختهم الكبيره وكمان هي تقريبا اللي مربياه

اخوها اللي هي مربياه رجعلها ورجع  وحسام فعال راح لشيرين اللي كانت طايره من الفرحه ان

 حسام بتاع زمان

 
ومصطفى صمم ان حسام يعيش معاهم ويكمل عالجه ف المستشفى على مراحل لحد المخدرات ما _

 تخرج من جسمه خالص
 وان حسام ينزل الشركه مع مصطفى ويبعد عن الشرب نهائي

شان تاخد مريم لكن خالد وشيرين عرفت ان آدم سافر ومريم عايشه في بيت حماها وراحت عل

رفض بشده وقال ان مريم ادم سابها امانه عنده وده اختبار ليه علشان آدم يسامحه وبعد محاوالت 

 وباءت بالفشل
 شيرين استسلمت الن دى كمان رغبة مريم انها تعيش ف بيت خالد_

 وحسام كان جمب مريم زى ضلها واخر اليوم يروح ينام عند شرين لحد مايظبط اموره

 
 وكل يوم تستني ان آدم يكلمها وما فيش اي جديد رقمه مقفول مفيش نت وال اى طريقه توصله بيها_

و قلبها واجعها عليه و كل ليله قبل ما تنام ترش من برفانه وبكاء مستمر و حالتها صعبه جدا وكمان 

 حاسه ان ممكن حملها ميكملش بالطريقه دي

 
  Mariem Nasarبقلم

 
 قضو شهر العسل اما العرسان كلهم_

 وطارق مكنش بيخرج من الفندق خالص و قضى شهر العسل في حضن رنا حبيبته
 ورنا كانت سعيده ومبسوطه جدا

 
وفي االخر رجعوا كلهم وتجمعوا الن طارق قلق ع آدم الن فونه مغلق ع طول وكانت مريم بتطمنهم 

 علشان ميقلقوش
 واول ما بيتر حكى ل طارق عن حقيقة سفر آدم



 
 طارق اتعصب جدا من آدم_

 وراح ل مريم هو ورنا واشرف علشان يفهم
 ومريم اترجتوا يرجعلها آدم

 .وطارق وعدها انه هيرجع آدم حتى لو على جثته
--------- 

زياد خرج من المستشفى ولكن الدكتور قاله يعمل متابعه كل شهر يرجع يطمن عليه النه نفسيا مش 

 يطمئن عليه مأهل من الظروف ال مر بيها وعايز

 
 وهدي قالت إنها كل جلسه هتكون موجوده مع زياد

 وخرج زياد من المستشفى
ومستني رجوع آدم من السفر علشان عايز يشكروا هو و ناناه وهدي والخطر الحمد هلل ذال وعاصم 

 مش هيأزيهم تاني
ل الن دي عادتها نهاد اتصلت ع مريم تطمن عليها ألنها حبت مريم جدا وبعدها قاعده تقرا في الجرنا

 القديمه

 
وهدى كل ما تغمض عينيها تفتكر شكل حسام لما كان مبهدل ف نفسه وبعدها وهو خارج من  _

 المستشفى وانه بعد الكشف ورتب نفسه قد ايه كان وسيم
 وطردت الفكره وزعلت من نفسها النها فكرت كده

 
 رم دههي اه جوازها من جمال هللا يرحمه جواز تقليدي ولكن الزم تحت

 
---------- 

 
 عاصم خف نوعا ما ومبيشوفش غير بعين واحده_

واتحول على النيابه والقضيه اتفتحت من تاني وحاسس انه كان المفروض يقتل امه النها هي السبب 

 وربت فيه الطمع وحب المال والحقد واعترف بكل حاجه وأن امه وسوزى كانو شركاء معاه
 واتحكم عليه باالعدام

 
ول ما عرفت ان عاصم وامه اتقبض عليهم بعدت عنهم وجاسر طردها من الشغل وبعدها وسوزي ا_

 اتقبض عليها النها كانت شريكة عاصم ف كل حاجه

 
 وابتسام اتحكم عليها بالمؤبد

 
 وسوزى لسه هتتعرض ع النيابه

 
  (وها قد زال الخطر )

 
 والجزاء من جنس العمل

 
---------- 

اخوها وعايزه تعرف سبب سافروا بس ما حدش راضي يقولها حاجه بتنبيه ملك زعالنه قوي علشان 

من طارق ان خالد وملك ما يعرفوش حاجه علشان ما يغلطوش اي غلطه او يتجننوا ويتواصلو مع 



 فيفي بالغلط الن حياه آدم في خطر
 جاسر طبعا بيحاول على قد ما يقدر يخرج ملك من اللي هي فيه

 
 Nasar mariemبقلم-----------

 
 أشرف زعالن على مريم جدا وكل يوم والتاني يروح يطمن عليها هو وحسام_

 الن مريم الجميله انطفت تماما وهنا ورنا وملك واقفين جمبها

 
 مريم اوقات كتير تروح الشقه وتبات فيها وكانت تنام في السرير وحضنا بدله آدم الميرى بتاعه شغله

 الذكرىورنا تكون معاها ومريم عايشه على 
وفي يوم عند حماها كانت نايمه وقامت في على اشتياقها ل آدم فتحت الدرج بسرعه وطلعت الخاتم 

 ولبسته وسامحته وقالت ارجعلي آدم ارجعلي ارجوك انا مشتاقالك ومحتجالك قوي

 
----------- 

 في مكان ما في تركيا

 
ولف بيها وباسها كتير في الحلم  آدم نايم وقام على حلم جميل و ان مريم كانت في حضنه و شالها

 واعترفت انه وحشها اوى وقام مبسوط

 
وآدم خالل الشهر ده راقب فيفى كويس جدا وعرف مواعيدها وان خطيبها مش موجود وقرر يبدا 

 الخطه اللي حطها هو والمدير لكن آدم بعد تفكير قرر انه مش هينفذ خطه المدير
فيفي بشخصيه آدم العدوي الحقيقيه لكن مش هيعرفها وانه هيتصرف على طبيعته و هيتعرف على 

 هو شغال ايه وانه سايب كليه الشرطه
 (وربنا يستر يا آدم )

 
  Mariem Nasarبقلم-----------

 
 كده الشهر عدي وكل واحد في دوامه لوحده

 
 بعد الشهر طارق دخل للمدير

 على السالمهاهال يا طارق حمد هلل  -مساء الخير يا فندم المدير :-طارق :
 هللا يسلمك يافندم-طارق كان متعصب جدا :

 لو سمحت انا كنت جاي اتكلم في موضوع آدم
 ماله آدم -المدير :

  .طارق ماسك نفسه بالعافيه علشان المدير هو الوحيد اللي عارف مكان آدم
 احم انا عايز اعرف مكان آدم النه الزم يرجع:- 

آدم كتير قبل ما يتجوز بشهر قولتلوه بالش السفر ده النه خطر وهللا يا طارق اتكلمت مع :- المدير 

عليه لكن صمم وضغط عليا بحكم انى بعتبره زى ابنى وقال اتكلم مع االداره واخدله اجازه مفتوحه 

 وانا اساعده في سفرو نكون جمبه وبعد ما حاولت واخيرا وافقوا
 سفركان آدم اتجوز وانت كمان وبعدها آدم كان عايز يأجل ال

 طيب وسافر ليه -طارق وقف:
انت بتستهبل يا طارق انا ممكن اتعاقب احنا مش بنلعب هنا واحد قعد حوالي -المدير عال صوته :

شهر يقنع فيا وانا قعدت حوالي اسبوع اقنع في االداره وضمنت آدم على مسئوليتي الخاصه تقولي 



 نزل من رائد لظابط او مالزمسافر ليه ساعتها ممكن اتنقل من مكاني وممكن آدم رتبته ت
اللي احنا بنبنيه في سنين تهدو بلعب العيال ده انا حظرت آدم انه ميسافرش قبل مااتكلم مع االدراه 

 لكن كان مصمم
 طيب حضرتك انا عايز اسافر ل آدم علشان اكون معاه في المهمه دي -طارق :
 اوال انت لسه مخلص اجازتك فا مش هينفع -المدير :

 ل هتصدقني لو قولتلك ان آدم بوظ كل حاجهوكمل بزع
  !!!!!ازاي -طارق بصدمه:

المدير حكى ل طارق كل حاجه و ان هما متفقين على خطه واتفق مع الشرطه في تركيا تكون في 

 ضهر آدم عند الضروره
وانا حطيتله خطتين قدامه الخطه االولى كانت ان آدم يمضي ابوه على اوراق توكيل عام لحريه 

 مليون بس 5ف و كان هيعمل طعن في االوراق الن االمالك كتيره جدا انها تتباع ب التصر

 
الخطه التانيه ان آدم يتعرف عليها بشخصيه واحد تانى غير آدم ويقربها منه الن من التحريات عنها 

 عرفت ان دي هوايتها بتضعف قدام الشباب ويمضيها على االوراق بأى طريقه وكنا هنخلص

 
 ال ايه اللي حصلام -طارق :
آدم قرر انه يقابلها بشخصيه ادم العدوي الحقيقيه مع انه عارف خطوره الموقف وان :- المدير 

الراجل اللي هي مخطوبه ليه ده راجل قاتل ومافيا كبير جدا وغني جدا فوق الوصف وب اشاره 

ن عمره ما ساب واحده لو شك في آدم هيقتلوا من غير تفكير وما حدش هيقدر يمسك عليه حاجه ال

 دليل وراه

 
 طيب والحل هنعمل ايه؟؟؟-طارق اول مره قلبه يدق بالخوف ده :

انا مش في ايدي حاجه اعملها حتى بعد ماكلمته وزعقتله آدم ساب الفندق اللي كنا :- المدير 

حاجزينله فيه وغير كل حاجه حتى الرجاله اللي كنا بنتواصل معهام قالو ان آدم انسحب من الخطه 

 مش عارف اوصلهو
 غبي غبي يا آدم -طارق بغيظ من آدم قبض على ايدي :

 
 في تركيا

------------ 

 
 فريال كانت قاعده قدام حمام السباحه وكانت البسه مايوه فاضح جدا

 وآدم مراقبها ولما جت تتحرك هو اتحرك وخبط فيها بالغلط بس هو كان قاصد
 اوووبس سوري ياقمر اسف -آدم :
 شافته مصري مش تفتح يابني ادم انت لما -فيفي :

 
 آدم شال النضاره وبص لوشها وكان عايز يخنقها

 
 ولكن حلم مريم خاله عنده اراده وكان عايز يرجع لحبيبته ف اسرع وقت

 وقرر انه ميظهرش اي كره او اى حاجه على وشه علشان فيفي ماتشكش فيه

 
 ايه ده اييييه ده . انتي مش معقول -آدم مثل بدهشه:

 انا ايه هو حضرتك تعرفني -فيفي :
معقول مش عرفاني ايه العشر سنين غيروا مالمحي قوي كده -آدم ضحكه جامده خرجت منه بتمثيل:



 وبغمزه بس لسه زي ما انتي يا فيفي اقول فيفي وال غيرتيه
 وضرب كف على كف وقال الدنيا صغيره اهي دى التصدق

 
 منين وال انادي البودي جارد يأدبوك انت مين يا جدع انت وتعرف اسمي -فيفي :
 ايه ده خالد العدوي جابلك بودي جار اللهم صل على النبي ههههههه -آدم :

 
 !!باستغراب خالد العدوي انت مين؟ -فيفي :

 
ال بس كبرتي واحلويتي يا فوفه يا ترى  -آدم بجراءه بص على جسمها وهو من جواه قرفان منها:

رت و غيرت اسمها وال لسه هههههه يا لهوي وهللا ما صدقت اني بقى بنت خالد احلوت كده وكب

 اقابلك هنا او اقابلك اصال في يوم من االيام

 
 !!انت مين وتعرف خالد وملك منين؟؟ -فيفي اتلخبطت اكتر:

ركزي في مالمحي وقرب من وشها قوي وفيفي سرحت في وسامة آدم ومش قادره -آدم بغمزه :

 وى النها بتحب كداتفكر الن آدم مقرب منها ا
 وركز معها جامد

 احم مش عارفه انا معرفكش -فيفي :

 
 آدم -آدم :

 
 !!!!!آدم مين آدم؟؟وبصت بدهشه مش معقول انت . انت آدم ابن خالد -فيفي :

 
امممم بس تعرفي انا مكنتش عارف انك حلوه كده وبص على جسمها من فوق لتحت هو خالد -آدم :

 اللبس ده بره هههههه ازاي يسيب الصاروخ ده يلبس

 
انتي لو مراتي اخبيكي جوه عيوني واقفل عليهم وسابها وماشي -وقرب من شفايفها وبهمس :

 ومهتمش

 
 فيفي متلخبطه آدم . ازاى مختش بالى

وفكرت بسرعه يا ترى صدفه وال ترتيب وال. ال شكلها صدفه النه مفكر اني لسه مع خالد واخته 

 ملك
 ي بتستحل الحرام وهنعرف حاجات عن فيفي وحقيقتها بعد كدهبس آدم عجبها جدا عادي ه

 
 استني بس استني رايح فين-و ندهت على آدم بسرعه وراحت وراه :

 
انا رايح اقلب رزقي بس يا ريت ما تعرفيش جوزك اني هنا انا ماصدقت  -آدم حط ايده في جيبه:

 اخلع وانساكو

 
عرف عليها وقالها انه هيقابلها بالليل في الفندق اللي وفون آدم رن وعمل انه بيتكلم مع بنت تركيه ات

 هو عايش فيه وقال العنوان بصوت عالي

 
 وقالها هنقضي وقت حلو مع بعض وآدم اعترف بحبه للبنت بصوت عالي في الفون



 
 وفيفي اتمنت ان لو هي ما كان البنت دي
 آدم قفل وفيفى واقفه سرحانه في وش آدم

 وهمس ليها وصلتي لفينوآدم قرب من خدها ودنها 
انت ازاي اتغيرت كده من آدم العصبي اللي كان بيكرهني ل آدم اللي انا شايفاه قدامي -فيفي بتعجب :

 !!!!ده
ال دي عايزه قاعده طويله بس طبعا انا مش هاقعد معاكي علشان لو قعدت معاكي هاضعف :- آدم 

 زر معاكي بس لو انتي معايا اتمنىوانتي مراه ابويا مش هينفع سوري بجد مش قصدي انا بس به

 
بس هقولهالك باختصار انتو هربتو واخدته كل حاجه وانا كمان قولت انا هاعيش لنفسي وسبت كليه 

الشرطه وقلبت رزقى في تجاره االعمال وطلع كارت بهوية شغل جديده وحطه قدام عنيها وحطه ف 

الد انه سابني وانا كبرت وعديته بس جيبه تانى واهو الدنيا بتشلني وتحطني كنت عايز اثبت لخ

 لالسف ماعرفتش
 اتمنى االقي الفرصه اللي تخليني اعدي خالد والنار اللي كانت جوايا هههههه الخمره طفتها

 !ايه ده بتشرب خمره؟ -فيفي :
 بشرب كل حاجه واي حاجه في اي وقت واي مكان-آدم قرب وشها :

ممكن يزعقلك ولو اني اشك انه يزعل الصاروخ ده  وياريت بقى تمشي علشان لو جوزك شافك معايا

 هههههههه سالم وسابها وماشي

 
 آدم هاشوفك تاني امتى؟؟ -فيفي :

 
ماظنش انا مش عايز اقابلك ومش عايزه اشوفك علشان لو قابلتك انتي عارفه وسابها -آدم هز كتفه :

 ومشي
 !!استني بس انت على طول مستعجل كده-فيفي جريت عليه :

 
 ورايا مشوار مش سامعه انى كنت باكلم المزه عايز اروح ارتبلها كل حاجه -آدم :

 
 ترتب .. ترتب ايه؟؟ -فيفي :

 
اجيبلها هديه . وورد . اهديلها الجو علشان نعيش ليله رومانسيه وكمان عايز اعملها مفاجاه في :- آدم 

 هالفندق و اعترف لها بحبي في العلن قدامها ايه هو خالد مقصر وال اي

 
سنين  ٥فيفي بتتخيل نفسها مكانها الن كل اختياراتها رجاله كبيره وماننساش ان فيفي اكبر من ادم ب

 سنه صغيره برده 35بس يعني هي 

 
 احم طيب هات فونك اسيڤلك رقمي -فيفي :
 ليه؟؟-آدم :
 علشان . علشان اطمن عليك ولو احتجت ل حاجه كلمني -فيفي :

ليه حنيتي اخيرا عليا عارفه يا فيفي انا لو كنت شفتك قبل ما -ءاه :آدم قرب منها و بص عليها بجر

 تتجوزي خالد كان كنت زمانك في حضني ههههههه سوري بهزر بس بجد بتمنى

 
 فيفي جواها ايه السحر ده وايه ادم الجريء ده وكمان وسيم جدا

 احم خد بس رقمي و هاستنى اتصالك النهارده بالليل اوكي -فيفي :



  مش عايز رقمك انا مصدقت انكو اختفيتو من حياتىال -آدم :
 اسمع كالمى بس خد الرقم واتصل -فيفي :
 مش هاتصل -آدم:

 هتتصل وضحكت-فيفي قربت منه :
 افتح الباسورد-فيفي حطت ايديها في جيب آدم وطلعت الفون :

 
 افتحيه انتي -آدم :

 
 الباسورد ايه -فيفى :

 
  .اميرتي -آدم :

 
 وسجلت رقمها وآدم غمزلها ومشيوفعال فتح 

 ووشه اتغير اول ما بعد عنها وكان قرفان من نفسه بس الزم يعمل كده النه داخل على معركه كبيره

 
وفيفى واقفه مكانها وبتفكر معقول آدم بقى بالحالوه دي انا لو كنت اعرف انك هتبقى بالجمال ده ما 

 كنتش قربت من ابوك
تير في الصدفه وطلعت سيجاره تشربها وفي االخر ما وصلتش بس معلش ملحوقه وقعدت تفكر ك

 الي حاجه الن ادم دايما مستعجل وعايز يمشي ومش مهتم بيها وكمان مفكر انها لسه متجوزه خالد

 
------------- 

 
طارق بيحاول يعرف اي حاجه عن آدم النه مش مشغل النت ومش عارف يوصله كمان وبيفكر انه -

 يسافر ل آدم

 
 Mariem Nasarبقلم، ----------

 
مريم قاعده في االوضه وتعبت وقامت ترجع في الحمام ومكانتش قادره تقف وسندت على الحوض -

وافتكرت اهتمام آدم وعيطت بصوتها كله انت فين يا آدم ارجوك ارجعلي بقى وعيطت كتير وبصت 

ورفضه اى نصيحه من اى  للخاتم وبعد فتره خرجت تنام وحالتها مش عاجبه كل الموجودين حواليها

 حد

 
-------------- 

 
حسام اثبت نفسه في الشهر ده وتابع مع الدكتور في المستشفى وكمان قابل هدى مره هناك وهي -

 تعرفت عليه واطمنت عليه وحسام حس بشعور غريب تجاه هدى

 
 ينوركز في شغله وواحده واحده بعد عن طريق المخدرات بمساعده اشرف ومصطفى واخته شير

 
 في تركيا

  Mariem Nasarبقلم------------

 



جه الليل على آدم وقاعد لوحده في الفندق ورمى الفون جمبه وبيفكر ف مريم وكان بيسمع اغنيه . 

 يوم الرحيل ل اصاله
وحاسس بشوووق كبير لمريم وحزن مسيطر ع قلبه وكان جايب شريحة لرقم وكل شويه يركب 

ريم بس خايف ليزعجها هي وحشاه اوى وشال الشريحه من الفون الشريحه ف الفون وعايز يطمن م

 تانى

 
 فاق من تفكيره ورجع يراقب فيفي

 
فيفى في الفندق بتاعها ونايمه ع السرير بتفكر ف مالمح آدم وقد ايه نفسها ف قربو ومنتظره اتصال 

 آدم وما اتصلش
 بيهاوعدى عليها يوم والتاني واسبوع وفيفى ادايقت الن آدم مش مهتم 

 
واتاكدت ان آدم مش عايز منها حاجه لكن هي حاسه ان هي عايزه تشوفه تاني هي ندمت انها 

 ماخدتش رقم آدم في النادي

 
ولبست وخارجه رايحه ل آدم النها سمعت عنوان الفندق وآدم بيتكلم ف الفون والبودى جارد وراها 

 وامرتهم انهم مايتحركوش من قدام الفندق اللي هي وصلت عندو

 
 وطبعا آدم شايف ومراقب كل حاجه وشاف فيفى وهي بتتكلم مع البودي جارد وداخله جوه الفندق

 
آدم شايل كل حاجه تخص شغله بسرعه ودخل الحمام قلع هدومه وحط راسه تحت الحنفيه ولف 

جسمه بالفوطه كانه لسه واخد شاور وخرج وجاب هدوم نسائيه النجري ورماها على االرض بحيث 

 تعرف ان آدم اتغير ومبيفكرش غير في الحريم وبسانها 

 
 وفعال فيفي سالت وعرفت ان آدم حاجز باسمه الحقيقي وسألت علي االوضه الل هو قاعد فيها

 
 ٣٠والبنت قالتها أن رجل األعمال آدم العدوي قاعد في االوضه رقم 

ون وصوته كان عالي وطلعت ولسه هتخبط آدم كان واقف قرب الباب وبيعمل نفسه بيتكلم في الف

وكأنه بيتكلم مع بنت وبيقولها انها نسيت هدومها هنا وانه عايزها يجيب بكره طقم احسن من ده وقال 

 كالم غزل كتير وفيفي حبت ده جدا وخبطت ع باب االوضه
 !!انتو جايين هنا ليه ؟؟ -وآدم قفل المكالمه وراح يفتح ومثل انه اتصدم لما شافها :

 !!ين اللي جايين؟؟م -فيفى استغربت:
الوقت متاخر وجوزك اكيد جاي معاكي فيفي انا مش عايز وجع دماغ و ارجع للماضي تاني  -آدم :

 ابعدوا عني ما كانتش خبطه في كتفك دي

 
 فيفي شافت آدم واقف بالفوطه وخالص نفسها تقرب من آدم انا جايه لوحدى ممكن ادخل

 
 مابالش -آدم:

 
ت وشافت فعال كاسين خمره وسجاير واكل فخم وكمان مالبس فيفي زقته وضحكت بدلع ودخل

 النجري واقعه على االرض
وبكده بقى عندها يقين ان آدم نسى الماضي تماما واتكلمت معاه اغرته لكن آدم بعت رساله لواحد 

 معاه ف الخطه وخبط وجه ل آدم علشان فيفي تستاذن ومشيت



 وغمزتله وقالتله على لقاء تاني يابيبى

 
  Mariem Nasarبقلم------------ 

 
 شهور ٥عدي على ابطالنا بعد كده شهرين ونص وكده مريم تمت في الحمل 

 
 وهنا حامل في شهرين

 
 وملك حامل في شهر

 
 مريم خست جدا النها عرفت أن مفيش أمل

وان طارق اتخانق مع المدير وعمل مشكله كبيره وكان هيسافر في الشهر التاني ولكن اتوقف عن 

 فرالس
 وكان طارق عصبي جدا ومتغاظ وحاول يتواصل مع اي حد

 وبيتر كمان بعت ناس سافرو تركيا لكن مش محدش عارف يوصل ل آدم

 
 خالد دخل هو وحسام يطمنو ع مريم وكانت مرميه ع االرض مغمى عليها

واخدوها المستشفى وعلقولها محاليل والدكتوره حجزت مريم في المستشفى ونبهت ان مريم مش 

 تخرج غير وكل حاجه تمامه
ورنا وهنا وملك قاعدين معاها وبيحاولوا يخرجوها من اللي هي فيه ونهاد وهدى زاروها وحسام 

 وصلهم
 وبعد حوالي اسبوعين و ف المستشفى جاتلها رساله

 
 من رقم دولى

 وكان فيه رساله واتس كبيره

 
 صامتا يمزقني الى اشالءاشتقت لمن هو بعيد وبات يؤلمني ذلك االشتياق يصاحبه حنينا )

 اشتقت له وال اجرؤ بأن اعبر عن اشتياقي وحنينى
 سئمت انتظار الشوق وسئمت منجاة الحنين

 ارسم حرفا وادونه كلمه

 
ب ُخطاَك فإنني ُمْشتاقُ  : :  قِرِّ

 .عندي الحنيُن وعندك اإِلشفاقُ 
 أتُراَك لم تعلم بحالي،

 بعدما عَصفَْت براحة قلبَي األشواُق؟
 .إلى األفق البعيِد فربَّما وافاَك منه النَّابُض الَخفَّاقأنظْر 

ِّرياقُ   .قرب إلىَّ الماَء، إني ظاميء  ولديك أنَت الماُء والتِ
اقُ   .مهما تطاول عنَك صبابتي فأنا إلى فَْجر الُمنَى توَّ
 مادام لي ُحلُُم اِلِّلقاِء فإننيِ أحيا به، مهما يطول فِراَقُ 

 
اضت عبراتي وأقفرت منذ حين. وحسبت الدموع ذكرى توارت بين جف قلبي من الحنين فغ :

ماضي حياتي ا: الليل تاريخ الحنين وأنت ليلي قلَت لي وتركتني وتركت لي ليلي ويحملني الحنين 

إليك طفال وقد سلب الزمان الصبر مني وألقى فوق صدرك أمنياتي وقد شقي الفؤاد مع التمني 



السنون اليوم ظني وأسلمت الزمان زمام أمري وعشت العمر غرست الدرب أزهارا بعمري فخيبت 

 ..بالشكوى أغني.. وكان العمر في عينيك أمنا وضاع العمر يوم رحلت عني

 

 
 ....adam(اميرتي : وحشتيني

 
 مريم مكنتش مصدقه ووضربات قلبها زادت وفرحتها متتوصفش وبتعيط وهي بتضحك

 آدم حبيبى آدم انت بخير . آدم بخير ههه:-
 يارب الحمد هلل

 
لكن بعدها زعلت ألن الرقم مش مجمع واتقفل خالص حتى الرساله الل كتبتها موصلتش وخافت ان 

 آدم يكون ف خطر حقيقي . بس هي فكرت بايجابيه
 واتحسنت

وقررت انها تتشجع وتتحسن علشان خاطر آدم و بنتها وهي على يقين ان آدم بخير النها استودعته 

 انه مش هيتخلى عنها عند هللا وهو وعدها

 
 عامله ايه يا مريم النهارده -الدكتوره :

ال احنا كنا فين وبقينا فين الحمد هلل االنيميا  -الحمد هلل كويسه الدكتوره بتكشف عليها::- مريم 

اتظبطت والضغط مظبوط وكمان الميه حوالين الجنين اتظبطت والزم يا مريم تحافظي علشان 

 بقى اعملك سونار علشان اقولك مفاجاه خاطر اللي في بطنك تعالى
 ال يا دكتوره انا مش هاعمل حاجه سيبيها على ربنا -مريم :

 مريم كانت حابه تعمل سونار في وجود آدم

 
وفعال الدكتوره خرجت وجه حسام لمتابعته مع الدكتور وكان البس بدله وكان شيك جدا واخد مريم 

مكان آدم لحد. مايرجع و انه هيكون سندها ويعوضها  وروحها على البيت ووعدها انه هيكون موجود

 عن كل حاجه
------------ 

 شهور لكن مفيش حمل ٣رنا قاعده سرحانه النها اتجوزت من حوالي 
 هنا وملك متجوزين معاها وحوامل

 
 وطارق اتكلم معاها واتصدم من تفكيرها

 وقالها انه لسه بدري وما تفكرش في خلفه دلوقتي
 شهور جواز ٣اشبع منك وطمنها النها خايفه على مفيش النهم لسه يادوب رنا انا عايز 

 
  Mariem Nasarبقلم---------

 
 جاسر مدلع ملك في حملها وشايلها من على االرض شيل وملك مبسوطه جدا بجاسر وحنيته عليها

------------ 

 
 ناحنا مش هنرجع بقى عندي بابا مصطفى وماما شيري -اما هنا كلمت اشرف :

 وهللا يا حبيبتي انا سايبك براحتك وقت ما تحبي ترجعي انا تحت امرك -أشرف :
هنا باست ايد اشرف بحب و حاسه بخنقه النها حاسه انها مقصره في حق ربنا وان ربنا سترها 

معاها في موضوع عاصم وكرمها بزوج زي اشرف واهل زي شيرين ومصطفى وصحاب زي 



 مريم ورنا وملك وكمان حملها
 كرت ف كالم مريم عن الحجابوف

 احم حبيبي يال نرجع النهارده -هناء:
 ماشي يا قلبي -أشرف باس راسها:

 ماما كدا هتالقى حاجه تفرحها النها على طول زعالنه على مريم
 طيب في مفاجاه انا هنفذها ويارب تعجبك -هنا :

 مفاجاه ايه؟؟؟ -أشرف :
 مش دلوقتى لما نجهز ونلبس -هنا :

 ف جهز كل حاجه هو وهناوفعال أشر
وأشرف طلع ل هنا بنطلون وبلوزه علشان تلبسهم ولكن اشرف اتفاجئ بهنا الجديده وكان طاير من 

 الفرحه
 ايه رايك -هنا :

 أشرف شافها هنا مش البسه حجاب وبس ال ده نقاب كمان
 انتي احلى هنا في الدنيا كلها انتي كده كملتي فرحتي -أشرف شالها ولف بيها :

 ن اشرف طول الطريق ماسك ايد هنا يبوس فيها يعبر عن فرحتهوكا
 وهنا حست براحه غريبه أن جمالها لحبيبها وبس

 
 ولما دخلت فيال عزيز كلهم اتفاجئو

وكانت شيرين اكتر واحده مبسوطه برجوعهم على البيت وان البيت اخيرا هيتملى من تاني وكانت 

 بنقابها الجديدحاسه انها هتطير من فرحتها لما شافت هنا 
----------- 

 
 اما عاصم اتحكم عليه باالعدام واتنفذ

 
 وابتسام بالسجن المؤبد واخذت جزاءها واتجننت

 
 سنه ١٥وسوزى اتحكم عليها ب 

 
 وفعال ايه . الجزاء من جنس العمل

---------- 
بيدعوا ل آدم زياد رجله خفت تماما و كل فتره يروح يسال عم لطفي على آدم رجع وال لسه وكلهم 

 يرجع بالسالمه
  Mariem Nasarبقلم-------- 

 
بالليل مريم كانت نايمه وفجاه حد جه قعد جمبها على السرير ودفن وشه ف  ٢شهور الساعه  3بعد 

 رقبتها
  ........ :مريم

 مريم فتحت عينيها وبصت وكأنها بتحلم و مش مصدقه مريم : بصدمه...... آدم
 يتبع-----------يني .آدم : ... اميرتي. وحشت

 

 دمتم في امان هللا

 
 39الحلقه 



 روايه جريمة عشق بسم هللا نبدأ

 
  Mariem Nasarبقلم

 
آدم دخل على مريم بياخر رجل ويقدم رجل النه خاف انها تكون مش موجوده وخاف كمان انها 

 تكون لسه ما سمحتوش
بطنها كبرت شويه وحط ايده على آدم قرب وحمد ربنا ان مريم موجوده وقعد جمبها وشاف ان 

شهور دول مع مريم ومسك ايديها وباس على ايديها بحب  ٣بطنها وبدموع النه كان عايز يعيش ال 

وشوق كبير وكمان فرح جدا لما شاف مريم البسه الخاتم وشاف ازازه البرفان بتاعته وبدله شغله 

 جمبها على المخده وكمان الكارت وصوره ل آدم

 

 
ده على خدها وقرب من خدها وباسها وشم ريحه برفانه مع برفانها وكل الذكريات الحلوه آدم مسد اي

 رجعت من تاني
وحط ايده على خدها ولمس بنعومه وبدا يصحيها بحب قرب منها وباسها من شفايفها وكانت بشوق 

 ممزوج بخوف انه كان ممكن مريم تبعد عنه وانه نجي من الموت باعجوبه

 
 وكانت مفكره انها بتحلممريم بدأت تفوق 

 وآدم قرب عليها وباسها وبادلته البوسه بحب كبير وهي نايمه وآدم بعد ما باسها

 
  ...حاول يصحيها اكتر ونده عليها مريم

  .......:مريم

 
 مريم فوقي انا آدم -آدم :

 
وصوابعه بين مريم فتحت عينيها وكان فعال قاعد جمبها لكنها فكرت انه حلم آدم حط ايده على خدها 

 اميرتي وحشتيني -خصالت شعرها:

 
مريم مش مصدقه واتعدلت مدت ايديها برعشه وخوف ال يكون حلم ولمسة خد آدم وشفايفه بايديها و 

 مريم -آدم مغمض عينيه :

 
مريم اخيرا عرفت انها حقيقه وحضنت آدم جدا وكلبشت فيه وآدم مش قادر يستحمل لكن مستحمل 

 هاعلشان مريم كمان وحشا
 كانو ف منافسه مين دقاته اكتر ومين وحش مين اكتر ٢وقلبهم هما الل

آدم كنت فين سبتني كل ده ليه حرام عليك ليه موتتني من -مريم عيطت بصوتها كله وشهقات :

 الرعب عليك

 
ششش بس بس اهدى انا جمبك اهو وجه يخرجها من حضنه علشان عايز يشوف وشها  -وآدم بيتألم :

 ومش راضيه تخرج من حضنه هي مكلبشه فيه

 
انا  -شهور: ٣آدم ابتسم وحضنها وهو كمان بكل حب وخوف واخيرا آدم حس بالراحه بعد فراق 

 مستعد ارمي نفسي في التهلكه علشان خاطر حضن بالجمال ده
 وانك سامحتيني ودفن وشه في رقبتها



ه وبقه وجبهته ودموعها ومريم آدامها كان وحشها جدا وبدات بكل لهفه تبوس فيه وف وشه ورقبت

 نازله بفرحه وزعل وخوف وقلق وانبساط وبعدها حضنته تاني
شهور كل يوم والتاني اتعب اكتر من اللي قبله  ٣انا تعبت قوي يا آدم من بعدك  -وعيطت بكسره :

 وتعبت اكتر لما عرفت حقيقه سفرك كده يا آدم تعمل فيا كده
انا كنت متاكده انا عارفه ان ربنا  -ه بايديها :ومريم هانت عليك وخرجت من حضنه ومسكت وش

هيرجعك ليا تاني انا كل وقت ادعيلك واستودعتك عند ربنا . انا على يقين باهلل انك هتكون كويس 

وهترجعلى ومن كالمها آدم متاثر جدا وصوت عياطها كان عالي آدم كمان دموعه نزلت النه كان 

اوهو ساكت ومش عايز يتكلم هو عايز يسمعها وبس خايف يخسر المالك اللي قدامه وحضنها جد

 وبعد ما مريم هديت
 انت جعان؟؟:- 

 
 حبيبه باباها وحشتيني قوي -آدم خرج من حضنها وطي على بطنها وباسها:

 
 انتى سامحتينى يامريم ؟؟ -وبص لمريم بنظرة تمنى:

 
 احم آدم انسى مفيش حاجه ومالوش لزمه العتاب -مريم :

 
 تى سامحتينى وال ال؟؟مريم ان -آدم :

 
مسمحاك يا آدم انا وانت منقدرش نعيش من غير بعض ع قد ما انا كنت موجوعه منك -مريم بدموع :

 لكن فراقك صعب اوى ياآدم بجد صعب
 انا اسف انا كنت غبى:- آدم مسك ايديها وحطها ع خدو 

ئيه انتى صحبتى وصديقتى انا فعال عرفت قيمتك انتى انقى واتقى بنت عرفتها ف حياتى انتى استثنا

 واختى وامى وبنتى وعشقى وعشيقتى ومراتى وكلى
 انتى كنز انتى حلم انتى صعبة المنال انتى روحي انتى عشق ال آدم يامريم

بغبائى كنت هخسرك الشيطان سيطر عليا واتملك منى لكن اقسم لك بعشقى ليكى انى اليمكن افكر 

 اوى الكلمه دى مش لمالك ذيك ابدا انا بجد ندمان واسفمجرد تفكير انى اشك . حتى الكلمه صعبه 

 
حبيبي خالص انسى مش عايزين نقف ف نفس المكان عايزين نعدي انا قلقى وخوفى عليك -مريم :

 نسونى كل حاجه

 

 
انا اكيد عامل حاجه كبيره اوى حلوه ف حياتى علشان ربنا -آدم خطف بوسه من شفايفها بسرعه :

 يرزقني بيكى

 
 آدم انت جعان -بكسوف:مريم 

 
 جعان جدآ -آدم :

 
 انا جعان مريم وبس-مريم اتحركت وقامت وهو شد ايديها :

 آدم انا كنت هاموت عليك-مريم قربت منه :

 
 انا مشتاقلك انا كل يوم بحلم بيكى -آدم :



 
 اااه -مريم غمضت عينيها وحطت راسها على صدره ولكن آدم اتالم:

 ايه ده يا آدم -لقميص:مريم حست ان في حاجه تحت ا
 مفيش ده جرح بسيط-آدم :

 
مريم بقلق فكت زرار القميص وآدم مبسوط من لهفه مريم وحاوط وسطها وقربها كلها ليه مريم 

 شافت ان في صدره جمب القلب شاش وقطن على صدره
 ايه ده يا آدم؟؟-مريم شهقت وحطت ايدها على بقها وبدموع :

ده جرح بسيط ال يذكر المهم سيبك منى دلوقتى وركزي في دومي  -آدم خاف السحر اللحظه يضيع:

 حبيبك هو انا مش وحشتك؟؟

 
 قولى دومى كدا-آدم :

 مريم : ....احم
 يابت قولى دومى -آدم :

 وحشتنى يادومى بس انا خايفه عليك وعلى جرحك -مريم :

 
 هتداويهيوم وقرب من شفايفها وقالها جرحي اهو وانتي  ١٠٢انتى بعيده عنى -آدم :

 
شهور وشالها  ٣وقرب من شفايفها وكان آدم اول مره يبوس مريم بالطريقه دي كانه بينتقم لفراق 

 على السرير وبعد فتره طويله

 
 مريم في حضن آدم ودفنت وشها في حضنه النها مكسوفه ورجعت زي زمان كانها عروسه جديده

 
 الصواخدها في حضنه آدم مركز عينيه على عيون مريم وساكت خ

خليني اتامل فيكي الني مش مصدق ان مريم في  -ومريم جت تتكلم آدم حط صباعه على شفايفها :

 حضني

 
وفعال آدم فضل باصص كتير على مريم وقرب منها تاني وباسها وحاسس ان مريم وحشاه اوي 

 وهي ف حضنه
 ومريم استجابت بسرعه علشان آدم له سحر خاص على مريم وبدالها الحب من تاني

حبيبتي  -آدم بعد فتره . حاسس انه في حاجه في صدره وباس مريم ف خدها وهي في حضنه :و

 هادخل اخد شاور وارجعلك مريم اتعدلت
آدم قام ودخل الحمام وفعال كان الشاش غرقان دم مكان طلقه الرصاص اللي جت جمب قلبه والحمد 

على فراق مريم اول مافاق جرى على هلل اتعالج وكان المفروض يقعد اكتر من كده لكن مكانش قادر 

 حبيبته
آدم اخد شاور و كان بينزف كتير لكن محبش يقلق مريم وخلص الشاور وراح وقف قدام المرايا 

 وعقم الجرح كويس و جاب علبه االسعافات وحط قطن وشاش على الجرح وعمل الالزم
 هاوبعد فتره خرج وراح قاعد جمب مريم اللي مش مصدقه ان آدم بجد رجعل

 ايه رحتي فين وكان ماسك ايديها بحب -آدم فوقها من افكارها:
بفكر فيك وبشكر ربنا انو رجعك لينا بالسالمه انت متعرفش الكل كان قلقان عليك ازاى  -مريم :

 وخصوصا طارق
 طارق اكيد انا حافظه ومتأكد انه اول ما هيعرف انى رجعت هيهجم عليا -آدم :

 



 رعبتنا كلنا عليك انا هاقوم اخد شاور واصلى ركعتين شكر هللههه تستاهل انت  -مريم :
 مريم دخلت وآدم وقف في التراس ولع سيجاره النه خالص اتعود عليها

مريم بتاخد شاور ودموعها نازله وحطت ايدها على بطنها الن حاسه بنتها بتتحرك كتير غير العاده 

 وطه يا قطتيوقالت اكيد انتي فرحانه صح بس مش اكتر مني انا مبس
مبسوطه بجد وكلمت قطتها كتير وخلصت الشاور وخرجت وملقتش آدم في االوضه وحست ان كل 

 آدم . آدم -ده كان حلم وجريت في االوضه بخوف تنادي:
 ايه يا حبيبتي مالك ؟؟؟ -آدم دخل جرى عليها:

ده كان حلم  الحمد هلل انا لما خرجت وملقتكش موجود فكرت ان كل -مريم جريت عليه وحضنته :

 الحمد هلل
 آدم اوعدني انك ما تبعدش عني تاني

حبيبي انا ياناس اوعدك يا مريم واوعدك كمان ان  -آدم رغم وجع جرحه دخلها كلها ف حضنه:

 هاحاول ابطل العصبيه و اني اكون احسن زوج في الدنيا
 ايه ده؟؟ -مريم :
 !!في ايه -آدم :

 في ريحه سجاير -مريم :
  ......احهاحم بصر -آدم :

 انت بتشرب سجاير يا آدم!!!!!!؟؟؟ -مريم بصدمه:

 
اعمل ايه يعني يا مريم كل اللي بحبهم -آدم اخدها وقعد على طرف السرير وقعد مريم على رجله :

 بعيد عني ودي الوحيده اللي حسيت انها ممكن تواسيني في غربتي

 
 آدم انت الزم تبطلها -مريم :
 جودك جمبي انتي هتساعدينيحبيبتي هاحاول و بو -آدم :

 
 ٣آدم انا عايزه اعرف كل حاجه واعرف سافرت ليه وازاي وعملت ايه في ال  -مريم ابتسمت:

شهور دول وكنت عايش ازاي آدم انا مكنتش بنام كويس من كتر التفكير لدرجه ان فكرت ان حملي 

 مش هيكمل
حبيبه باباها و المدهلل  -بنوته بحنيه:بس يا مريم ما تقوليش كده وحط ايده على بطنها كلم :- آدم 

 الصغيره اأقوى من اي حد ومش شويه زعل يخلوها تقع صح يا حبيبتي
 وبطن مريم اتحركت تحت ايد آدم

 وآدم اتخض وكان احساس غريب وحلو
 ردت عليك يا آدم كلمها -مريم بابتسامه:

 بجد -آدم بص ل مريم:
 جيت وهي مبسوطه و عماله تضرب في مامتهاايوه انا النهارده من ساعة ما انت  -مريم :

آدم بشعور غريب اتكلم معاها كتير ومريم نامت في حضنه وحاطط ايده على بطنها وفعال كل ما 

يتكلم حبيبة باباها تتحرك وترد عليه واخد مريم في حضنه النه تعبان من السفر والمجهود وقالها 

 هحكيلك كل حاجه بس بعدين وناموا للصبح

 
  Mariem Nasarبقلم------------

 
واول ما صحيوا مريم رجعت فراشه زي االول واتصلت بالكل وعرفتهم ان آدم رجع بالسالمه 

وخالد لما شاف آدم حضنه جامد وكمان آدم بادل ابوه الحضن ده وخالد قرر يعمل انهرده حفله كبيره 

 جدا وبدء يجهز للحفله

 



  Mariem Nasarبقلم----------

 
 الشغل ورنا كلمته وكانت فرحانه جدا وقالتله ان آدم رجع طارق كان في

 :-طارق قفل وخرج من شغله بغيظ وراح على فيال العدوي ونده بعلو صوته في وسط الفيال
 آدم انت زفت يا آدم

وآدم نزل ل طارق وطارق هجم على آدم وكان عايز يضربه بالبوكس في وشه وحاول تاني وآدم 

 بيتفادى الضربات
 تسم من حب صاحبه وخوفه عليهوكان مب
 انت غبي اقسم باهلل انت واحد غبي وطول عمرك ما بتفكرش -طارق :

 انت عايز مني ايه عايز تموتني ناقص عمر
 انت ما بتفكرش ابدا ما بتفكرش غير في نفسك وبس

 ما فكرتش في ان انا كنت هموت من القلق عليك وطارق صوته كان عالي جدا
 .الفون تعزم حبايبها ع الحفله خرجت علي الصوت وكمان خالدومريم كانت بتتكلم ف 

 آدم بيسمع ومردش وال بكلمه على طارق سابه يكمل كل كالمه
شهور  ٣انت مفكر علشان بهزر وبضحك ما بزعلش منك ال انا بزعل منك وزعالن من  -طارق :

 ف حوار عاصم وزياد لجئت لبيتر
 وانا ال

 لجئت لبيتر وانا ال وحوار سفرك بره مصر علشان تنتقم
 أنت مفكر اني تصرفاتك دي مابتدايقنيش

 سنه مع بعض انا وانت ٢٥احنا مش عشرة يوم احنا عشرة 
 ومش ناسي ان انا وانت سند لبعض و ده الوعد اللي احنا وعدنا لبعض هاااا

 ما ترد عليا ده الوعد اللي احنا وعدناه ل بعض بعد موت اهلي اننا مش هنخبى حاجه عن بعض

 وهنبقى جمب بعض ع المره قبل الحلوه . يا صاحبي ويا خويا
مبسوط وفعال فكر زي ما مريم قالتله أنه محبوس ف صندوق لكن فكر بايجابيه وشاف قد ايه  :آدم 

حب طارق ليه وآدم عمرو ماشاف طارق صديق وبس ال آدم طارق بالنسباله اخ ورفيق دربه كمان 

 نده شخص زي طارقمش صديق عمره وبس وحمد ربنا ان ع
 طارق بيزعق ونفسه يهجم على آدم

 وآدم بيقرب منه وحضنه وكان آدم مبتسم
 ومريم وخالد ابتسمو وطارق اتنهد وحس انه طلع كل اللي جواه

 انت هتموتني ناقص عمر حرام عليك -وحضن آدم :
ناشفه  وهللا واحشني قوي تعرف انك انت اللي كنت بتطري اي قاعده -آدم خرج من حضنه ضحك:

 وضحك
وطارق ابتسم وقعدوا مع بعض وتكلمه كتير وآدم فهم وجهه نظره ل طارق ان بيتر صاحب جدع 

وكمان طارق كان عريس ومش عايز يدخل الشرطه في الموضوع علشان كان عايز ينتقم من عاصم 

 شخصيا
 وبعد حوارت كتيره وفتحه موضوع عاصم تانى

 وعاصم ايه اللي حصل معاه -آدم :
ال خالص اتعدم وامه اخدت مؤبد و تجننت وقعدت تتكلم نفسها فلوس وعاصم وما اعرفش  -طارق :

 سنه ١٥ايه وسوزى اتحكم عليها 
 آدم هز رأسه وسكت

 خالد جه وقعد ورحب ب طارق
 وطارق رحب بيه

آدم انا عايزك تحكيلي كل حاجه سافرت ورجعت ازاي مع ان المدير وبيتر اكدوا ان  -طارق :

 اجل مافيا خطيرخطيب فيفى ر



خالد اتصدم وآدم بص ل خالد ومريم جت قعدت جمب آدم علشان هي كمان عايزه تعرف وكانت 

 عامله قهوه وقعدوا كلهم مع بعض
 وآدم مسك ايديها بحب وطارق كان قاعد جمب خالد

 هحكيلك كل حاجه بعدين الحفله خالص قربت -آدم :
 عايز اعرف إيه الخطر وايه الل حصل مش هصبر لبعد الحفله احكي وحياة اخوك -طارق :

 هحكي كل حاجه-آدم اتنهد انا :
لما ملك حكيتلي كل حاجه وهما كانوا في امريكا وان فريال عذبتها وذلتها وفي االخر ضحكت عليهم 

 و مضتهم على االوراق
 وخالد قاعد كان نفسه يسمع منه كلمه بابا

 
عنها الن عرفت برده من ملك انها اتخطبت آدم وبعدها طردتهم شر طرده جمعت شويه معلومات 

 وباعت كل االمالك وهتدخل شراكه مع خطيبها

 
انا حكيت ل مديري في الشغل وطلبت منه انه يساعدني النه على عالقه بالناس في الخارج وبعد 

 فتره عرف عنوانها بالضبط و انها اتخطبت لراجل خطير جدا واتفقت اني اسافر على تركيا
 رق كنت مصمم نسافر لندن مع بعض قولت اسافر لندن يومين وهرجع على تركيابس انت يا طا

 
فيفي سافرت على تركيا علشان سيادتها نفسها تعمل فرحها هناك بعد شهرين ونص وفعال سافرت انا 

 بقى قررت اني اسافر تركيا وارفع عليها قضيه طعن الكالم ده قبل ما كنا نتجوز كلنا في يوم واحد

 
رت انا ممكن آاجل سفري علشان خاطر مريم وكمان نسافر لندن ونطلع على تركيا فعال وبعدها فك

 لكن علشان نقضي شهر العسل هناك ونرجع
 واتنهد لكن حصل العكس ودخل عاصم في حياتى وسمم افكاري

وقررت انى مسافرش خالص وبعدها المدير كلمني وقال انه ممكن يخسر مكانته النه حاول على قد 

ياخدلي االجازه وضمنى هو شخصيا وكلم ناس في تركيا وكمان كلف ناس تتعامل معايا  ما يقدر

 ساعه ووافقت اني اسافر 24وتكون معايا 

 
وبص ل خالد وكنا مخططين انا والمدير اني اخليك تمضي على االوراق اللي كانت في الملف وده 

لي فيفي وانزلها مصر واطعن كان توكيل عام في حريه التصرف في كل حاجه علشان ارفع قضيه ع

 في االوراق الن استحاله امالك ب الحجم ده تتباع بمبلغ صغير زي ده
 وفعال انت مضيت وسافرت وحاولت التعايش مع االمر

وراقبت فريال كويس جدا وعرفت عنها كل حاجه و انها بتجهز الفخم فرح في تركيا كلها وكانت 

 عايزه الشهره
ي اخد بتاري منها بنفس الطريقه وقطعت ملف التوكيل العام وقررت وكمان جوايا نار وقررت ان

العب لوحدي في الطريق ده وراقبتها وشفت قد ايه انها انسانه قذره وبص ل ابوه اللي موطى راسه 

 وحاسس بالندم
وكمل وانها مفيش شاب مبتبصلوش وكمان عرفت ان في واحد شغال في النادي اديتله ميعاد وراحت 

 الفجر ٣معاه وقت كبير ورجعت للفندق اللي هي فيه شقته وقضت 
وعرفت انها نقطه ضعفها الشباب النها كل جوازاتها اللي قبل كده رجاله اكبر منها بكتير وقررت 

انفذ واقدملها نفسي على حقيقتي النها ببساطه ممكن تعرفني الن الشبه ماتغيرش قوي لو كنت كدبت 

تقم انما صراحتى هتخليها تتوتر و تفكر ان فعال مش فارق معايا عليها كان ممكن تفتكر اني راجع ان

 حاجه وفعال قابلتها في النادي و كانت قاعده عند حمام السباحه
واتفقت مع واحد لما اكون باكلمها يتصل عليا علشان اعرفها عنوان الفندق الني كلمتها بالطريقه اللي 

 هي بتحبها



 لكن صدقيني انا مغلطتش ابدا وبص ل مريم وقالها سامحيني كان الزم

 
 كمل يا آدم-مريم ربتت ع ايديه :

 
هي اول ما تعرفت عليا شكت لكن انا اثبتلها اني آدم تاني خالص واكدتلها اني ما اعرفش  -آدم :

 حاجه عن ملك وحضرتك وانكم لسه متجوزين
 وفعال واحده واحده بدات تصدق و اني اتعامل معاها بطريقتي

ها واستنت مني اتصال بالليل لكن انا ما اتصلتش عليها وده دايقها جدا لحد ما عدي واديتلي رقم فون

 .......اسبوع كامل وجتلي الفندق وكانت عايزه
 خالد فهم وطارق

وبعدها بعت الرساله لزميلي في الخطه اللي اتعرفت عليه في شارع من شوارع تركيا وكان في 

عليه فلوس ليهم انا انقذته من اديهم ودفعت الفلوس مجموعة شباب عايزين يخلصوا منه علشان 

 للشباب
و هو شكرني جدا وشايف اني عملت معاه جميل كبير وكمان طلع شغال فى فندق وصمم اني انقل 

في الفندق اللي شغال فيه وفعال نقلت ألن ده كان ف مصلحتى و طلع جدع بجد وقالي انه عايز يرد 

 يض مفيش غير شوية بلطجيه بس مالموم عليهمالجميل راقبته كويس وعرفت أنه اب
فدخلته معايا ف الخطه النى كنت محتاج حد وفهمته ان اي حد يسال عليا وعلى اسم آدم العدوي غير 

 فيفي بس يبقى ما تعرفش حد باالسم ده وطبعا اللي حصل ده من حسن حظي ومن دعوه مراتي ليا
عتلك مسج فاضى تطلع حاال الن الوضع هيخرج ولما فيفي جت الفندق اتصلت عليه وقلتله اول مب

 عن السيطره
 وكانت فيفي بتحاول لكن زميلي ده جه وكان اسمه راشد

 وجه في الوقت المناسب و قبل ما تخرج

 
 فالش باك

---------------- 
 احم راشد صاحبي -آدم :

 فيفي بصت ل راشد اه هاي انا فيفي
لبنت بتاعت امبارح موجوده تحت ومش عايزه تمشي اهال بيكي وبص ل آدم ايه يا آدم ا:- راشد 

 غير لما تشوفك وبقو لها انك مش موجود قالت هتقعد تستناك اعمل ايه

 
 قوليلي بقى هنعمل ايه-آدم غمز لفيفى :

 
 هههههههه يا لهوي عليك يا آدم انت مش عاتق اوكي -فيفي :

 احجز دوري وضحكت بمياصهانا هخرج دلوقتى علشان البودي جارد وعايزه رقم فونك علشان 

 
 يا قلبي انتي اللي فيهم انتي اللي يشوفك يقول انك بنتي -آدم :

 وآدم سرح في بنوته الحلوه ويا ترى عامله ايه يا حبيبة ابوكي ويا ترى تعبا مامتك وال مريحها

 
 وجاب فونه ورن علي فيفي ها رقمي ظهر عندك

 اللي يشوفني يقول عليا بنتك بجد فيفي قربت منه بمياصه رغم ان راشد موجود يعني

 
انتي احلى بنوته وهو في كده في الدنيا واخد  -آدم اتجرأ علشان فيفي متشكش حط ايده على كتفها:

 ورده من الڤازه اللي جمبه وقدمها ل فيفي وده علقها ب ادم اكتر



 بس آدم قرف منها النها بتستحل الحرام الن آدم متحرم عليها
 وه وحلف لينتقم منها على شرفها اللي مترمى في كل حتهعلشان كانت مراة اب

 وفيفي خرجت ولحسن الحظ كان في بنت شقرا وجميله كانت بتحجز غرفه
فيفى فكره ان دي البنت اللي جايه ل آدم وبكده فيفي على يقين ان آدم بتاع ستات ومش جاي ينتقم هو 

 جاي يعيش وبس

 
  Mariem Nasarبقلم

 
وكل يوم فيفي تتصل عليه وطلبت منه دعوه صريحه انها مشتاقاله وعايزه  عدي عليهم كام اسبوع

 تبادله الحب النها مش قادره تصبر اكتر من كده

 
بالليل تيجيلي االوضه هنا بس اسمعي  ٩طيب يا فيفي بكره الساعه  -آدم بكره دفين وبعدها فكر :

 حاجه فاهمه عايز قميص ما فيش واحده لبسته قبل كده ومش عايزو يكون مداري

 
 فيفى فرحة جدا وفعال راحت الفندق تانى يوم ف الميعاد وطلعت عند آدم

 
 ادخل بقى البس القميص -فيفي :
 تعالى بس جمبى انتي وحشتيني تعالي نشرب كاسين علشان امخمخ معاكي -آدم :

آدم وبالفعل شربت الكاس وبدا تدوخ وقامت و لبست القميص وخرجت وكانت شبه مدروخه وشافت 

واقف قدامها طول بعرض لكنه مكانش آدم ده واحد بلطجي راشد عارفه وكان طول بعرض وبيعشق 

 االغتصاب والمعامله بعنف الراجل اول ما شافها مصدقش
وآدم كان بره االوضه هو وراشد ومركب كاميرات في االوضه وصورت وسجلت كل حاجه فيفي 

لي معاها ده هو آدم وكل شويه تقوله انا بحبك يا آدم طبعا شاربه ومتخدره وكانت شايفه ان الوحش ال

 انت احسن من ابوك وتضحك وهيست خالص وبعد فتره هى والراجل

 
الراجل لبس ومشي وراشد دخل هو وآدم وكانت فيفي قاعده على طرف السرير قصاد الكام بالظبط 

 و البسه القميص
 ان خاطر عشقه مريمآدم مبصش عليها النه استحرمها وخاف من ربنا وكمان علش

وقعد بعيد عنها وراشد كان واقف جنبها علشان تحس ان اللي جنبها ده آدم وقعدت تتكلم كتير 

 وبتضحك كتير
وآدم قام فتح شنطتها وطلع البطاقه بتاعتها وكتب الرقم القومي على اوراق التنازل وشال الملف النه 

 حلف ال يربيها االول ولكن حصل العكس
 ا فيفي خالد فينقوليلي ي -آدم:

 هههههه خالد العبيط ههههه طردته بره حياتي وكانت بتتكلم وهي ضايعه خالص -فيفي :
 طيب احكيلي كده خالد ده عمل فيكى ايه علشان اجيبلك حقك منه واحميكي -آدم :
 ال ال ما هو فرانك جاب حقي خالص هههههه وخالني امضي خالد على اوراق بيع وشرا -فيفي :
 انك مين؟؟فر -آدم :
سنين اتعرفت عليه  ٩خطيبي اصل انت ما تعرفش فرانك ده انا وهو نعرف بعض من :- فيفي 

وعرفت ان غني قوي قوي عارف عنده مكان تحت االرض مليان فلوس وسبايك دهب اه وهللا انا 

 شفته

 
 ازاي بقى مش فاهم هو هيجيب كل ده منين -آدم :

 



رانك ده مصيبه شغال في كل حاجه وشاورت ل آدم يقرب هههههههههههه انت ما تعرفش ف -فيفي :

 منها علشان تقوله كلمه في ودنه
وقرب منها وقالت اصل فرانك جايبني هنا علشان نتجوز في فرح كبير جدا بس وقت الفرح هيكون 

عربيات كبار مليانه بنات مخطوفه وهو اشتراهم علشان يشغلهم ويهربهم المريكا وها يشغلهم  ٣فى 

 عارهفي الد
سنين بعد  ٥واللي ما تنفعش ناخد اعضائها هههههههههههه ايوه صدقني احنا شغالين مع بعض من 

ماوثق فيا شغلين على الوضع ده هههههههههههه البنات تتخطف والعصابه تجمع البنات وفرانك 

 يشتريهم

 
 والبنات بقى دي منين -آدم بغيظ :

 
ر شحنه دى اكترهم من مصر هههههه انما بنات هههههههههههه من كل حته بس تعرف اخ -فيفي :

 سنه وانت طالع هههههه 15ايه على الفرازه من 
انا بنفسي شفتهم انا كنت عندهم قبل ما اجيلك على هنا وهما محبوسين في المخازن وهيتشحنو يوم 

 الفرح ويتحولوا على المينا ويهربوهم على امريكا مكان شغلنا في شيكاغو

 
 مش اقل صدمهآدم مصدوم وراشد 

 
ايام والزم يوقع فرانك ده بس من بعيد  ٥آدم شاف ان مفيش وقت والزم يتحرك الن فرح فيفى كمان 

 هو مكنش مفكر أنه بالشر ده

 
آدم شاف انها بدات تفوق وهتعرف تمضي وشايف انها فرصه الن ف شغل اهم من الملف ده وقام 

 طلع ورق التنازل
 يهخدي يا فيفي تحب تاكلي ا -ادم :
 عايزه اكلك ههههههههه -فيفى :
 انا جعان معاكى فلوس النى طلبت اجيب اوردر من بره ووصل حاال -آدم :
 معايه كتير . كتير في الشنطه دي -فيفي :

 
 طيب خدي امضي على االوردر وخلي بالك اكتبي اسمك بوضوح -آدم :

 
 االوراق وشال الملففيفي مسكت راسها وبدات تفوق وآدم استعجلها وفعال مضت على كل 

 كده تمت اول مهمه وطلب من راشد يساعد فيفي وينيمها في السرير -ادم :
مخازن متاجرين لمده اسبوع وكان تمن  ٣وفتح شنطتها وفتش فيها وشاف فعال اوراق تثبت ان فيه 

 االيجار للمخزن الواحد بمبلغ كبير جدا
 ونقل كل الصور اللي موجوده ف فونهاصور االوراق وكمان صور العنوان اللي مكتوب  -آدم :

 
 وفضل قاعد قدام فيفي وقرفان منها لحد ما بدات تفوق

 آدم قام قلع التيشرت و نام جنبها بالشورت بس علشان يثبت انه كان في حضنها طول الفتره دي

 
وفيفي فتحت عينيها وشافت ادم نايم جمبها وابتسمت و حاول تفتكر اللي حصل مسكت راسها 

 ت انه كان معاها في السرير اللي كانت بتتمناه من زمانوافتكر
 وصحت آدم

 صباح الخير يا فيفي-وآدم عمل نفسه بيفوق :



 
 صباح الفل ايه الجمال اللي انت فيه ده انا مش مصدقه انت كنت حاجه في الخيال -فيفي:

 
 لو عايزه تاني انا سداد -آدم بكره دافين:

 
 عارف بقى ابوك خنيقيا ريت يا حبيبي بس انت  -فيفى :

 انا هاقوم امشي دلوقتي واجيلك بكره بالليل
ماشي يا حبيبتي خلي بالك من نفسك واول ما توصلي كلميني واتساب ما تخلينيش اقلق عليكي :- آدم 

 وفعال فيفي ماشيه مبسوطه من اهتمام آدم حتى لو لفتره و روحت وكلمت آدم واتس

 
اور و بيفكر في مريم وخجلها وكسوفها وقال هانت كلها وآدم كان قرفان من نفسه ودخل اخد ش

 اسبوع يا اميرتي
آدم خرج واتفق مع راشد على كل حاجه يحطه كام كاميرا في االوضه من كل االتجاهات وطلب من 

رجاله بكره علشان يقضوا الليله مع فيفي وتتصور مع كل واحد فيهم بس كان في  ٣راشد يجيبله 

فى تبقى مخطوبه لواحد مافيا كبير زي ده ومش مراقب تحركات فيفي وقال سؤال محير آدم ازاي في

 ده السؤال اللي هي هتجاوبني عليه بكره بالليل

 
وجه تانى يوم بليل آدم جهز االوضه وكانت في منتهى الرومانسيه علشان فيفي شكلها كده عندها 

 مراهقه متاخره
 وكان ورد وقلوب وحاجات من دي

ان بحيث كل واحد يكون معاها تكون البسه قميص مختلف علشان التصوير قمص ٣آدم كان محضر 

 وفعال فيفي جت وفرحت جدا باللي عامله آدم وقدملها هديه وفرحة
 وقالت هادخل البس القميص واجيلك

 هتلسبى وتسيبيني اشرب لوحدي وكان مولع سيجاره -ادم:

 
 حبيبي اوكي صوبلي كاس على السريع -فيفي:

 شني قويعلشان انت واح

 
 انتي كاسين وانا كاسين مش هقبل ب ااقل من كده -آدم :
هههههه بعشق شخصيتك وسيطرتك يال شربنى من ايدك وفعال آدم كاان مجهزلها المخدر :- فيفي 

 ولكن بمفعول اقوى علشان السهره للصبح وبدل الكاسين بقو وخمسه وبدأت تسكر وتضحك

 
 كي هنا على ناريال بقى ادخلي البسي وانا هستنا-آدم :
 قربت منه لكنه مسكها من دراعها -فيفي :

 
 فيفي الحمام من هنا ودخلها و لبست القميص

وخرجت وشافت قدامها آدم بس على اطول واعرض وكان زي ما هي عايزه بالضبط و بين كل 

 فتره وفتره ادم يبعت اللي بعده لحد ما فيفي هيست خالص
 ادخل ودخلوا عليها وهي عماله تتمايل وسكرانهل راشد ما فيش وقت تعال  -آدم :

 وآدم غطاها وسالها حبيبتي مبسوطه
 قوي قووووى فرحااااانه خالص يا آدم انت جبار هههههههههههه-فيفي :

 انا ما شفتش كده في حياتي
 بكره تتجوزي فرانك ويكون معاكى غدنفر في االوضه -آدم بغيظ وتريقه:



سنين مع بعض وعشنا كده  ٨ا علشان اعمل معاه كده احنا من فرانك مش محتاجه اتجوزو :فيفى 

 لكن بعد ما رميت اللي اسمه خالد ده انا قررت اطلب منه الجواز وهو وافق
 طيب فرانك ده فين وجاي امتى -آدم :
فرانك في شيكاغو بيخلص شحنة تهريب هيروين واثار وبتتاوب ااااااه ما تيجي في حضني  -فيفي :

 يهانت بعيد عنى ل
بس انتي يعني عارفه ان فرانك خطير جدا وانتي كل يوم تخرجي و عايشه حياتك هو مش  -آدم :

 مراقبك وال ايه الحكايه مش فاهم

 
 فرانك بيثق فيا جدا وانا مفهماه اني بكره الرجاله هههههه -فيفي :

 ي ههههههههههههلكن هو كان مراقبني ولما اثبتله اني فعال ما ليش في الطريق ده شال المراقبه عن
 النى كنت مظبطه اللي بيرقبونى وكمان اقولك ع سر

 امممم -آدم :

 
البودى جارد اللي معايه دول شغالين عند فرانك وانا مظبطاهم وكل واحد ياخد منى الل هو  -فيفي :

 عاوزه
 بس فرانك ميعرفش حاجه هو اصال مشغول في حجات اكبر ورفع المراقبه

 مش يمكن بيراقبك من غير ما تحسي وانتي عرفتي ازاي -آدم :
سنين يعني من زمان اثبتله اني ماشيه جنب  ٨ال ال انا ليا طريقتي الخاصه و باقولك من  -فيفي :

 الحيط وطلبت منه اشتغل معاه وشغلني
وعرفت عنه كل حاجه طيب تعرف اني فرحي فاضل عليه اربع ايام بس وهاعمل الفرح بالنهار 

 وقت ده هيكون رجاله فرانك بيشحنوا البناتبالضبط في ال ٣الساعه 
 هما كام بنت -آدم :
 بنت 180امممم  -فيفي :
 180بصدمه  -آدم :

 
اه ده غير االطفال بس مش وقته دول اهم علشان هنشغلهم دعاره وكان كالمها مفهوم نوعا  -فيفي :

 ما النها تحت تاثير المخدر
 حي وهي نزلتوبعدها حصل نفس اللي حصل وفاقت وآدم جمبها وص

 آدم اتاكد ان فرانك ما بيراقبهاش فعال وده طمنوا علشان يهاجم وميكنش في خطر علشان البنات
 راشد -آدم :

 ايوه يا آدم -راشد :
خد الفيديوهات دي و حاول على قد ما تقدر ما تجيبش وش الرجاله علشان ما يتأذوش ولو انهم -آدم:

 يستاهلوا
يغير نبره صوتي وانا بسالها وعايز الصوت بتاع فيفي يتعمله و عايزك تشوف حد يكون محترف و

 تنقيه صوت ويكون واضح

 
 تمام بس انت بتفكر في ايه -راشد :

 
 هتعرف بعدين انا نازل دلوقتي الني ورايا كام مشوار مهم -آدم :

التسجيالت آدم أتأكد أن ف بنات فعال في المخازن وبعدها راح للمخابرات التركيه وقدم نسخه من 

والفيديوهات وكمان الصور اللي كانت في التليفون وطلب مساعدتهم في الكشف عن هويه فيفي 

 وفرانك
آدم طلب ان هو بنفسه اللي هيهرب البنات دي و قبل الفرح بيوم آدم بيتصل على فيفي مابتردش عليه 

 خالص



 وكانت عامله بلوك الواتس وهو فهم انها كده اخدت مصلحتها منه
 ص فرانك وصل تركيا وخايفه منهوخال

وبالليل فعال فيفي شالت البلوك و بعتت رساله ل آدم بتقوله ابوك حلف عليا اني ماخرجش تاني النه 

 بدء يشك ارجوك يا آدم ما ترنش عليا ما تعمليش مشكله

 
 آدم قعد مكانه هو بيقرا وجاتله هيسترية ضحك من كيد النسا

 
راشد يروح ل قاعه االفراح الصبح بدري ويوصل نسخه من  تاني يوم كان الفرح آدم طلب من

الفيديوهات دي وكان معاه فريق من الشرطه البس ملكي وساعدو راشد في التجهيزات ودي كانت 

 خطه آدم ان التسجيالت كلها تتوزع على شاشات القاعه و تمت المهمه بنجاح

 
 بنات وهو ما كانش واثق في كالم فيفيصباحا عند المخازن علشان ينقذ ال ١٠آدم واقف من الساعه 
 وفعال تفكيره كان في محله ٣أن الشحنه هتتصدر 

 
 بنت وزعوهم على العربيات دي 180شاحنات كبيره جدا و ال  ٣الضهر جت  ١الساعه 

 
 وكان المكان مهجور وكل شاحنه فيها اتنين رجاله

 ح يراقب الطريقو كانوا موجودين عربيتين جيب متفيمين برجاله خاصه ومعاهم سال
 الشاحنات اتحركت والشاحنات عربيه جيب قدامهم وعربيه وراهم

وكان آدم راكب ريس علشان يسوق بسرعه وآدم ماشي من طريق زراعي مختصر وكان معاه 

مسدس كاتم صوت وبسرعه ولما وصل مكان فيه منحدر آدم طلع المسدس وعلى اخر عربيه جيب 

 فقدت توازنها واتقلبت وهو استخبى علشان محدش يشوفه ضرب نار على الكاوتشات والعربيه
والشاحنات والعربيه التانيه الكل نزل علشان يشوفوا فيه ايه اللي حصل وراقبو المكان وملقوش حد 

 وفكروا انها حادثه قضاء وقدر

 
وركبه واتحركو وآدم ماشي وراهم من الطريق التانى وكان معاه على السماعه ضابط مخابرات 

وآدم بلغه بالمعلومات وقاله نص ساعه بالضبط و تكون جاهز بالقوه علشان نهجم هجمتنا تركي 

 وفعال قبل ما يوصل للمكان المحدد

 
آدم اتجه للطريق بتاعهم وقرب منهم جامد وكان على شمال الشاحنات ومن بعد ركز ع العربيه 

ه وكل اللي فيهم مع السالمه الجيب اللي قدام وضرب نار ع الكاوتشات واتقلبت مره واتنين وتالت

 والعربيه ولعت
وواحد من اللي في الشاحنات لمح آدم وطلع سالح وضرب نار على آدم لكن آدم ساق بسرعه كبيره 

وبعت اشاره للقوه تهجم وفعال القوه هجمت عليهم ووقفوا الشاحنات وقبضوا على بعض الموجودين 

 رجاله ٤ا على وفي منهم اتنين ماتوا علشان حاولو يهربو وقبضو
 آدم بسرعه وصل للشاحنات وراح على اول شاحنه وحاول يفتح لكن بصعوبه مابيفتحش

وراح دور في العربيه وشايف مفاتيح القفل ورجع فتح تاني وكان مجموعه من البنات البريئه 

 موجوده ولكن كان فيه مع البنات اتنين رجاله خاصه معاهم سالح وآدم رفع ايده واستسلم وشاورو
 ل آدم ينزل سالحه وآدم فعال رمي السالح

 
والرجاله بتنزل من الشاحنه كان آدم اسرع منهم وطلع مسدس من جيبه الخلفي وضربهم في مقتل ف 

 ثانيه
 والبنات اترعبت لكن آدم طمنهم وانه كمان مصري وهيرجعهم بلدهم تاني



ه فيها اتنين رجاله بسالح وسيطر وراح على الشاحنه التانيه وجاب قوه معاه ألنه اتاكد ان كل شاحن

 على الوضع
وآدم طلب من ضابط المخابرات ان في دماغه خطه ان البنات دي كلها بالشاحنات تروح عند قاعه 

 االفراح وتعترف على فرانك في وقت تشغيل الفيديوهات واعترافات فيفي على فرانك
 عنوكمان الصور الل آدم اخدها من فون فيفي وكانت الصور عباره 

فرانك بيستلم شحنت هيروين وصور تانيه بيستلم شحن سالح وكمان صور كتيرر لتسليم شحنات 

اكتر واثار وحاجات مافيا كثير وتجارة أعضاء وكانت فيفي بتصور فرانك كضمان حق ليها علشان 

 لو غدر بيها
 وبعدها هيشغل فيديوهات عالقتها المشبوه من الشباب

ه في القاعه بالنهار وكان حواليهم بودي جارد كتير علشان فرانك وفعال حصل وفيفى واقفه مبسوط

 عارف انه له اعداء كتير
آدم وصل قدام الفرح وطلب من راشد وشغل الشاشات وفعال شغل الشاشات وفرانك مصدوم وفيفى 

 مش مصدقه مين اللي عمل كده وفي اخر الفيديو
 كان آدم مصور نفسه ليها بيشاورلها وقالها باي

 مت صدمه عمرهاواتصد
 واترعبت من فرانك

وفرانك اتهور وطلع مسدسه وقتل فيفى من غير تفكير وكمان قتل الحرس الخاص بتاعها وكل ده 

 اتسجل صوت وصوره ضد فرانك

 
وفررانك واقف مصدوم أن محدش كان يقدر يقف قصاده وبيفكر مين الشاب اللي ف اخر الفيديو ده 

 مييييين وكان يقصد آدم
 كلها جت و ضباط مخابرات وحاوطو فرانكوالشرطه 

 
ادم كان واقف قدام الشاحنات وفتحهم ونزل كل البنات قدام فرانك وفرانك عرف ان آدم الشخص ده 

 هو سبب في كل الفوضى دي

 
 وكده بسببه فرانك انتهى على اي ايد آدم

 
 وادم اتكلم بصوت عالي باالنجليزي

 
fety. Now, we will all be back in EgyptCome on girls, thank God for your sa 

 
 هيا يابنات الحمد هلل على سالمتك. اآلن ، سنعود جميعًا إلى مصر

 
 وآدم بيلف وشه للضابط

 
 فرانك اتنرفز وبحركه سريعه منه اخد مسدس من جيب واحد واقف قصاده

 وفي ثواني ضرب آدم بالنار والرصاصه جت جمب قلبه وقبضو على فرانك
 دم على المستشفى بسرعه والبنات اترحلت على مصروشالو آ

 وفيفي قبل ما تموت اتنازلت ل آدم عن كل امالكها من غير ما تعرف

 
 واهي غارت في داهيه تاخدها

 



دخلو آدم بسرعه غرفه العمليات وعمل جراحه وقعد وقت كبير على ما خرجو الرصاصه النها 

 جمب القلب على طول
 م بين الحياه والموت وراشد كان جمبه طول الوقتيو ١٢وفي مكان حساس وقعد 

راشد   .واخيرا آدم فاق وكان عايز يرجع مصر ل مريم بسرعه لكن راشد منعه وب إصرار من آدم

 قالوا انه هايجهز كل االوراق المطلوبه وبعدها آدم يسافر

 
 ضباط المخابرات راحوا ل آدم المستشفى

 
 وكان بيبعت رساله ل مريم ع الواتساب

 
 الضباط اتطمنو ع آدم وشكروه جدا و كرموه

 
والسلطات المصريه عرفت بالل آدم العدوي والضجه اللي عملها في تركيا وانه قدر يمسك واحد من 

 اخطر رجال المافيا

 
والضباط منعو آدم من السفر لحد ما يخف ولكن آدم كان مصر انه يمشي وجهز كل حاجه واخد 

 غلفهاوراق التنازل وعلبه كبيره مت
 واخذ مكفاءه كبيره جدا في تركيا على المجهود اللي عمله

ودفع نص المكافاه ل راشد علشان يفتح مشروع ويبدا حياته من جديد ويبعد عن اصحاب السوء وان 

 ده اقل حاجه آدم يقدمهاله على وقفته جمبه

 
 في الوقت الحالي

 
  Mariem Nasarبقلم------------

 
ها حجزولى على اول طياره ونزلت على مصر و جيت امبارح بالليل على بس يا جماعه وبعد -آدم :

 هنا على طول

 
انا لو كنت حكيتلك انت مكنتش هتسكت وهترفض وكمان هتعمل شوشره علشان كدا  -وبص لطارق:

 خبيت عليك متزعلش بقى

 
 كلهم قاعدين مدهوشين ومصدومين

كتير وبتعيط من غير صوت علشان  ومريم لما عرفت ان الجرح اللي في صدره ده رصاصه بكت

 طارق موجود وقلبها وجعها ع الل جوزها شافو وحصل معاه

 
 وخالد كان موطى راسه من الخجل واستاذنهم وطلع ع اوضته

 
وطارق كان فخور من رفيق دربه النه اثبت وبجداره انه يستاهل الترقيه الل اكيد هيحصل عليها 

 والمكافاه بعد المأمورية الخطر دي

 
 وطارق حضن صحبه بحب واستاذن علشان يروح يجيب رنا علشان الحفله خالص هتبدا

 



اسفه انا ما كنتش اعرف ولو كنت اعرف ما كنتش  -مريم حاطه ايديها على جرح آدم وقربت منه:

 خليتك تقرب منى
 وهو انا اقدر ابعد اكتر من كده ده انا كنت لسه بفكر اننا نطلع دلوقت الني مشتاقلك -آدم:

 
 بتتكلم جد انت متصاب وتعبان وجرحك لسه بينزف -مريم :

 
 مريم اخدت آدم فوق وغيرتله ع جرحه بدموع وهو اخدها ف حضنه وطمنها بحب

 
 جه وقت الحفله ومريم قالت ل آدم انها جابتله هديه وهتقدمهاله بعد الناس ماتمشى

 
 وصممت إن آدم يحضر الحفله بالبدله الميرى

 
 علبه وكان فيها فستان وال اورع من كدا بالحجاب والنقابوآدم جاب لمريم ال

 
 وكمان جابلها سلسله جميله وكانت فيها صورة آدم وساعه واسوره

وقالها دى اقل حاجه ممكن اقدمهالك وشرط عليها متلبسش الحجاب وال النقاب غير لما يلبسها 

 السلسله بنفسه
م جايبه واسع علشان عامل حساب الحمل ومريم كانت مبسوطه جدا ألن الفستان كان تحفه وآد

 واتنهدت بحب

 
وهي بتلبس البدله ل آدم حكتله عن حسام اخوها وكل التفاصيل وكمان قالت إن هي حاسه ان حسام 

 معجب بولدة زياد وهي كمان معجبه ب حسام النها لحظت ده ف الفتره االخيره

 
 آدم لبس ومريم جهزت ولبسها.السلسله وكاالعاده

بحب وغازلها وقالها الحفله تخلص ونطير ع شقتنا علشان جايبلك كمية النجيرى اخر  قرب منها

 احترام ومريم اتكسفت وآدم ابتسم من خجلها

 
والحفله بدءت والكل اتجمع وسلمو ع آدم وفيه الل زعالن منه وفيه الل عاتب وفيه الل كان مبسوط 

 جدا

 
واكيد اال عمله مع مريم كان من تأثير مراته واتعرف ع حسام وآدم اكتشف أن حسام شخصيه لذيذه 

 عليه
 ملك حضنت اخوها بحب وشوق كبير

 وكمان بيتر سلم ع آدم وعاتبه وكان زعالن لكن آدم صالح

 
 والكل اتفاجئ بنقاب هنا وفرحو جدا وباركولها

 وملك بتفكر انها تعمل زيهم وتدراى جمالها لجوزها وبس

 
 شرف محاوط هناوالكل موجود محمد وشرين ومصطفى وا

 وطارق ورنا والفيال المهجوره اصبحت مليانه بالحب

 
خالد مصدوم ومش قادر يتخيل وحاسس انه دايخ قام من مكانه وماشي خطوتين وكان هيقع من 



 الصدمه
وانه ازاي اتجوز واحده بالقذاره دي ويادوبك هيقع على وشه لكن آدم اسرع منه وقال بابا انت 

 آدم بيقول فيها بابا كويس وكانت دي اول مره
 خالد رافع راسه واتفاجئ وكمان مريم اتفاجئت آدم اخيرا نطق وقال الكلمه اللي ابوه كان مستنيها

 
كل الدموع اتجمعت في عيون خالد و اترمي في حضن آدم ابنه ومفرقش معاه كل الموجودين وعيط 

 عياط هستيري
 بندم وذل واشتياق واسف واتكلم كتير واعتذر اكتر

 
 مريم والحضور عيونهم لمعت بالدموع من الموقفو

 
وآدم صعب عليه ابوه جدا وخرجوا من حضن وباس على راسه علشان يرجع هيبة ابوه قدام 

 الضيوف
 وقله خالص انسى اللي حصل وبعدين

 
 رب ضرة نافعه

 
 الحمد هلل اخدنا حقنا وفلوس امي رجعت وكمان انت وملك رجعتوا

 ا كلها وبقى عندى عيلهومعايا مراتي اللي بالدني
 وكمان طارق اخويا
 يعني هحتاج ايه تاني

 
 صوت جه من عند الباب
 هتحتاجنى انا يابن نور

 لف علشان يشوف مين و بصدمه كبيره مش معقول انتي-آدم :
  Mariem Nasar يتبع. بقلم-----------

 

 41الحلقه 
 روايه جريمة عشق

 
 بسم هللا نبدأ

  Mariem Nasarبقلم

 
 الفرح على خير وكل المعازيم اتحركوا علشان مروحينعدي 

 حبيبتي يال بقى الكل بدا يروح قومي معايا على عشنا-آدم قرب من مريم :
 ااااااادم -مريم :
 عيون آدم يا قلبي-آدم :

 ااااداااااااام -مريم :
 !!ايه يا مريم بتزعقي كده ليه انا سامعك ؟-آدم :

 ااهااااه آااادم الحقني اا -مريم :
 آدم جمبها ومش عارف يعمل ايه م .. مالك يامريم

 و كل الموجودين خافوا من الصوت والكل بدأ يدور على مصدر الصوت
 وشيرين لمحت آدم قاعد على ركبه ومحتار وراحت تجري عليه و سامعه صوت صريخ مريم



 اممم ااااه يا هللا آدم اتحرك اعمل حاجه-مريم :
 ه يسمع صوت مريم بالطريقه ديآدم جسمه كله بيترعش اول مر

 طيب حاضر قولي اعمل ايه بصي ا..اانا . انا هاشيلك ماشي تعالي -آدم :

 
 الااااا مش قادره اتحرك انا شكلي بووولد يا آدم الحقني -مريم :

 ايه بتولدي؟؟؟-آدم بصدمه :
 ايه مريم بتصوتى ليه؟؟؟ -شيرين :
 منك يا آدم مش وقت لخبطه اااتصررررفانتو لسه هاتسألو اااااه يا هللا  -مريم :

 آدم واقف مرعوب ومش عارف يتصرف
 واخيرا طلع الفون واتصل على بيتر الل كان في حضن مراته ورد عليه غصب عنه

 بيتر شوفلي دكتوره حاال -آدم :
 حصل ايه تاني يا صاحب السعاده من ساعه ما عرفتك -بيتر :
 لها بتقولي شكلها بتولد انجزاخلص ياال انت مراتي مش عارف ما -آدم :

 الف الف مبروك يا صاحبي وهللا فرحتلك-بيتر ابتسم :
 وحياة امك هو ده وقته اخلص جهز كل حاجه وانا هاخدها دلوقتي على المستشفى-آدم :
 وحياه امي وماله ماشي يا عم اقفل وانا هتصرف -بيتر :

ونهاد والنفس خالص عند مريم علشان آدم قفل وشايف الكل حوالين مريم شيرين ورنا وملك وهنا 

 البسه النقاب
آدم قلبه بيدق بسرعه وفكر وقال مش وقته مش وقته غباء وتوتر مريم تعبانه يا آدم وجري عليهم 

 وقرب من مريم اللي كاتمه صريخها بالعافيه
 كده آدم شالها بالراحه علشان ماتتعبش ومريم مسكت في الجاكيت بتاعه بقوه مشفهاش من مريم قبل

 وشاف عيون مريم كلها دموع وخالص حاسس انها هيغمى عليها
آدم جرى على العربيه وحطها جمبه وركب وطار بالعربيه وكل الل في القاعه هيبدأو يتحركوا 

 علشان يروح وراه وهي راكبه جمبه
 مريم حبيبتي انتي كويسه ؟؟:- 

 يا رب يا رب اممم ااااه اسكت يا آدم مش طايقه اسمع صوتك ااااه -مريم :
 طيب يا حبيبتي اهدي انتي بس-آدم :

اهدي اييييه اهدي ايه سوق بسرعه حرام عليك ااااه يا ادم انا تعبانه من بدرى ومش راضيه  -مريم :

 اقول اااااه يا رب
 ايوه يا حبيبتي قولى يا رب -آدم متلخبط:

 اب ومش طايقه نفسي ااااه يا ربامال انا بقووووول ايييه انت مستفز ليييه انا البسه النق -مريم :
 آدم مسك ايديها ومريم كلبشت في ايده ومش حاسه انها غارزه ضوافرها في ايد آدم

 
 وآدم جواه بيتالم ااه وساق العربيه بسرعه جدا الن مريم عماله تصرخ

 دقايق ونوصل انتي احسن دلوقت 10هانت يا حبيبتي كلها  -آدم :
 م انا احسن الحمد هلل و حاسه ان الدنيا حلوه اوووىااااه يا آد -مريم بصتله بغيظ:

انت البعيييد ايه انا بوووووولد بوووولد فاهم الموضوع طلع -وطلعت فيه مره واحده وآدم اتخض :

 صعب قوي وعيطت بصوتها كله
 آدم مش قادر يستحمل

كويسه طيب بصي اصرخى اعملي اللي انتي عاوزاه بس علشان خاطري حاولي تكوني :- آدم 

 علشاني واهدى ان شاء هللا هتعدي على خير مش انتي بتقولي نستعين باهلل استعيني باهلل يا حبيبتي
مريم غمضت عينيها و بتتنفس هللا المستعان هللا المستعان اللهم ال سهل اال ما جعلته سهال يا رب يا 

 رب وطوله طريق تستغفر وتسبح
 ان مفكر ان االمر سهلومره واحده تصوت ادم بجد زعالن عليها وك



حبيبة باباها :- آدم متلخبط ومش عارف يتصرف وحط ايده على بطن مريم وبيكلم بنته وبيقولها

 المدهلل بنوتي الحلوه بطلي توجعي ماما اوكي يا روحي
حبيبه اييييه و بنوته ايه انا بووووولد وتقولى مدهلل يا آدم وتقولها  -مريم خالص جابت اخرها من آدم:

 يش ماما ايييييه بس الصبرررر يا رب يا ربمتوجع
 واخيرا مريم وصلت المستشفى وآدم شالها برده كالعاده ومحدش شالها غيره

 وبيتر عمل اتصاالته وجهزه لكل حاجه
 خير -آدم وصل للدكتوره :

 خير ايه مراتى بتولد-آدم :
 الدكتوره شافت مريم

 طيب تعال ودخلها هنا:- 
ونيمها بالراحه خالص وجري جاب كرسي وقعد جمبها ومريم ماسكه  آدم جرى بيها على السرير

 ما تسبنيش يا آدم مش قادره اااااه-ايده :
 حبيبتي انا جمبك مش هاسيبك -آدم :

آدم قلع لمريم النقاب وشاف وشها كله ميا واتفاجئ بالدموع اللي عماله تنزل من عيونها قد كده االلم 

اسها من جابهتها وقعد على السرير جمبها ورفع ضهرها شويه ال يقاوم ومسح وشها وقرب منها وب

وحضنها مريم كلبشي فيا جامد حاولي تهدي نفسك فكري في حبيبت قلبك انها هتكون جمبك كمان 

 شويه فكري يا مريم في اي حاجه حاولي تهوني عليكي شويه
حاسه انها هديت شويه مريم سمعت كالمه و فكرت في بنتها وكمان فكرت في لحظات بينها وبين آدم 

 وقبضه ايديها بدات تهدا
 الدكتوره جت وركبتلها الكانيوال وحطتلها فيها حقنه

 لو سمحت اطلع بره -الدكتوره :
 ارجوك ما تسبنيش لوحدي ارجوك انا حاسه اني هموت يا آدم خالص -مريم كلبشت فيه:

 لك حاجهبس يا مريم دي والده يا حبيبتي ومش هيجرا-آدم قلبه اتقبض وخاف:
 لو سمحت اتفضل -الدكتوره :

 انا هافضل جمبها هي خايفه ومحتاجالي -آدم :
 ما ينفعش -الدكتوره :

دكتوره لو سمحتي ارجوكي لو سمحتي خليه جمبي حاسه اني مش هاقدر من غيره ولو  -مريم :

 سمحتى
-لدكتوره :بس يا مريم بس انا يا حبيبتي جمبك ومش هاسيبك لحظه واحده وبص ل -آدم قاطعها:

 اتصرفي واعملي اي حاجه انا مش هاسيب مراتي

 
 جهاز الضغط بسرعه -الدكتوره حاسه ان مريم عينيها بتغيب وطلعت بره وندهت للممرضه:

مريم انا  -ابعد بقى لو سمحت كده وقربت من مريم وفحصت عينيها وقالتلها:-ودخلت جوه :

علشان ما تتعرضيش الي خطر اهم حاجه  عايزاكي مفتحه عينيك معايا على طول اوعى تستسلمي

 عينيكي تكون مفتوحه ومصحصحه
 مريم عينيها بتغمض وبتتكلم م..م.مش ق.ا.ادره

 مريم ردي عليا-آدم قرب منها مريم .. :
 آ..اا.ادم خليك -مريم فتحت عينيها:

 جهاز الضغط جه والدكتوره قاست الضغط لمريم وكان واطي جدا الدكتوره بسرعه علقت محلول

افتحي عينيكي فاهمه انتي بتولدي -لمريم علشان يرفع عندها الضغط الواطي شويه وقالت مريم :

 وشكلك تعبانه من بدررى اوى حبيبتي انتي قدامك نص ساعه بالتمام وابنك يشرف
 مريم حبيبتي انا جمبك اهو فتحي عيونك بقى خليكي باصه عليا -آدم :

 هو ولد يا دكتوره -مريم :
ايوه يا حبيبتي من اخر مره جيتي هنا وانا طلبت منك تعملي سونار وكان ولد اااااه اه :- الدكتوره 



 مريم قطعت الدكتوره اااااه مش قادره يا دكتوره باهلل عليكي اتصرفي
 حبيبتي خالص ضغطك يتظبط وكل حاجه هتبقى تمام و هننقلك غرفه العمليات-الدكتوره :

ا اتفضل مع الممرضه عقم نفسك والبس هي هتحضر كل لو هتحضر الوالده معاه -وبصت ل آدم:

 حاجه اتفضل معاها واحنا هننقل مريم للعمليات
حبيبتي اهدي :- ال محدش هينقلها غيري انا هاقوم والبس في ثواني واكون عندك وبص ل مريم:-آدم 

 ماشي ثواني و هكون عندك ومش هاسيبك انا جمبك الخر العمر وباس أيدها
عنه وخرج وشايف الكل موجود بره مصطفى وشيرين واشرف وهنا ومحمد ورنا آدم سابها غصب 

 وطارق و جاسر وملك وحسام وخالد كان لسه في الطريق هو ونهاد وزياد
و عايزين يطمنوا سالوا آدم وآدم طمنهم عليها وراح يلبس وشيرين دخلت لمريم وعيونها كلها 

 حبيبتي اهدي -دموع:
انا حاولت مصرخش لكن الوجع طلع اقوى مني وعيطت انا مكنتش مش قادره يا ابله  -مريم :

 اعرف ان وجع الوالده صعب كده
حبيبتي كل الوجع ده هيروح لما تشوفي البيبي انا هاقولك تعملي ايه بالضبط واسمعي -شيرين :

 كالمي

 

 دقايق عدوا ٥و شيرين قالتلها شويه نصايح في الوالده وخالص اول 

 ين وكل واحده جوزها بيطمنهاوملك وهنا ورنا متوتر
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وآدم جه جرى وشال مريم بين ايديه بكل حب . ووجع في قلبه من شكل مريم وهي بين ايديه كده 

 وفكر انه مش عايز يخلف تاني علشان مريم ما تتعذبش تانى بالشكل ده

ده يا دكتوره المشارط ايه -ودخل بيها العمليات وآدم شاف مقصات ومشارط شاف حاجات كتير :

 والمقصات دي. دي ايه

 ما تقلقش احنا دي والده طبيعيه ان شاء هللا مش هنحتاجها -الدكتوره :

 ومريم فضلت تصوت جامد وماسكه في ايد آدم

انا جمبك ومريم -وآدم وطي عند وشها يمسح كل الميا اللي على وشها ويبوس جابهتها يطمنها :

 ماسكه في هدومه

 ايوه يا مريم خالص اهو -الدكتوره :

 سنين وفاق على صرخة مريم ٤قلب آدم بيدق جامد وخايف على مريم وشاف ان النص ساعه دي 

صرخه ماسمعهاش قبل كده وراسها رجعت لورا من شده الصرخه وبعدها سكتت خالص وآدم 

 اتفضل يا استاذ ولد زي القمر -اتخض وسمع صوت البيبي الممرضه:

 . مريممريم .. -آدم مهتمش:

 آدم وطي على وشها بخوف

هي بتصرخ ليه تاني  -ومره واحده مريم صرخت كمان آدم اتخض لكن حمد ربنا وساأل الدكتوره:

 هو البيبي مش خرج

 لو سمحت خليني اشوف شغلي وانت حاول تفوقها يال يا مريم ساعديني يا حبيبتي -الدكتوره :

 آدم . آدم احضني يا آدم جامد -مريم :

ه لمعت بالدموع وقرب منها و حضنها جامد ومريم ب تستمد قوتها منه وبعدها وهيا في آدم عيون

 حضن آدم صرخت نفس الصرخه واقوى وآدم غمض عينيه وشاف ان قد ايه مريم اتالمت



وآدم مش عارف هي بتصرخ تاني ليه وال عارف يخفف عنها وبعدها مريم سكتت آدم نيمها في 

 السرير

 وتسكت ليه يا دكتوره هي بتصرخ:-

ابدا خالص مراتك ولدت والف  -الدكتوره بابتسامه علشان شايفه خوف آدم الحقيقي عليها قالتله:

 مبروك بنت زي القمر

 آدم مش مركز مع كالم الدكتوره

 مريم ... مريم... فتحى عنيكى وكلمينى

الل نازله وآدم مريم فتحت عينيها بدموع نازله من جمب عينيها وآدم نزل عل عيونها وباس الدموع 

 علشان خاطري بالش دموع -مفرقش معاه الدكتوره موجوده و دمعه نزلت من عينيه على جبينها :

 آدم -مريم بتنهج بسيط:

 عيون آدم-آدم :

 مريم : انا . انا ولدت فعال

 آدم هز راسه وابتسم لما شاف ابتسامة مريم

 و سمحتعايزه اشوفه يا آدم عايزه اشوف ابني ل -ومريم فرحت جدا:

 الدكتوره ابنك بس يا مريم طيب والبنت اللي زي القمر دي

  ....دكتوره تقصدي انى -مريم مش مصدقه:

ايوه يا حبيبتي انتي جبت توأم ما شاء هللا زي القمر ولد وبنت انا كنت هاقولك قبل كده لما :- الدكتوره

السالمه شويه كده وهنطلعك طلبت منك نعمل سونار بس انتي موافقتيش المهم دلوقتى حمدهلل على 

 على اوضتك

 والف مبروك يا استاذ آدم

 آدم هز راسه ليها ومش مصدق يعني هو بقى عنده أوالد

 ومريم فرحتها ما تتوصفش انها جابت بنت ل آدم

 وآدم كمان كان مبسوط النها جابت الولد اللي هي كانت عايزاه

 مش مسموعآدم رفع راسه شاف مريم مغمضه عنيها وبتتكلم بصوت 

 مريم حبيبتي ب تمتمي تقولي ايه؟؟-آدم :

 ابدا يا حبيبي بدعي ل رنا بالذريه الصالحه وهنا وملك يقومه بالسالمه -مريم :

 حمد هلل على السالمه وقعتي قلبي -آدم ابتسم بحب:

 سالمه قلبك يا حبيبي-مريم :

 آدم بص حواليه شاف قطن وشاف دم وقلبه وجعه جدا على مريم

 ي انتي كويسه دلوقتىحبيبت:-

 الحمد هلل يا آدم شكرا النك جمبى -مريم :

  ...جهزت يا مريم وبصت ل آدم هتشيلها حضرتك وال-الدكتوره جت االوضه :

 آدم بالفعل قام شال مريم
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 والدكتوره في سرها ايه الحب ده بتهيالي ده سحر مش حب مفيش كده واتنهدت بحب ربنا يسعدهم

آدم شال مريم وخرجها ودخلها االوضه ونيمها والممرضه جايبه الولد والبنت ودخلت عليهم و



 وجابت االتنين ل آدم يشيلهم وكان مرعوب وخايف

 والكل دخل عليهم شيرين وحسام ورنا وملك وهنا واشرف ومحمد والكل كان مبسوط

 طارق واقف بره هو وجاسر شيرين عيطت من الفرحه

 كانش عارف يتعامل وشيرين قربت منه اخدت طفل وباستهآدم واقف خايف وم

 اذن في ودنه:-

وفعال ادم أذن وكان صوته رائع جدا ولكن كان فيه رعشه الن ادم مش مصدق انه عنده عيله واللي 

 شايله ده هو ابنه

 نهاد وخالد وصلو واخيرا هي وزياد ودخلت جوه وباركت ل مريم وآدم والكل كان فرحان

 حسام -ام و ندهت عليه:مريم لمحت حس

 نعم يا مريم حمد هلل على سالمتك االول -حسام :

 هللا يسلمك انت هنا بتعمل ايه اتفضل روح لعروستك -مريم :

 اروح واسيبك فين بس-حسام :

مريم بتتكلم صح كلنا هنا معاها يال انت بقى روح شوف عروستك انت وصلتها على البيت :- شيرين 

 وبعد اصرار حسام سلم عليها وباس االطفال وبارك ل آدم ومشيوجيت على هنا يال بقى 

 رنا-رنا كان جواها مشاعر غريبه وكان نفسها تشيل البيبي جدا مريم :

 نعم يا قلبي والف حمد هلل على السالمه -رنا :

 هللا يسلمك مش هتشيلي اوالد خالتك -مريم :

آدم وشالت بيبي وجواها احاسيس جميله رنا  رنا هنا ابتسمت بحب يعني انا ليا اوالد خاله وقربت من

 طبعا مش غيرانه ال هي عايزه تكون أم

 انا دعيتلك كتير وان شاء هللا هيستجيب -مريم:

 يا رب يا مريم يا رب-رنا :

آدم اذن للطفلين وخالد قام وباركلهم وخرج كل الفلوس اللي معاه ووزعهم على الممرضين من 

 الفرحه

 دى يا ناس عايزه اشوفهفين حفي -ونهاد قاعده:

 دول اتنين يانانه مش طفل واحد -محمد :

 شيرين : احنا مش قولنا لما نشوف حاجه كده نقول ما شاء هللا ال قوه اال باهلل

 محمد : قولت يا ماما وهللا قلت بس انا عايزه اشيل البنت

 

 طارق قاعد بره هو وجاسر

 عارف يا جاسر آدم هيسمي ابنه على اسمي:-

 معقول انت متاكد -جاسر :

امال عيب عليك يابني احنا اخوات واكيد يعني من البديهي انه هيسمي ابنه على اسم اخوه :- طارق 

 اللي هو انا و هيبقى اسمه طارق آدم العدوي

 جميل طيب والبنت هسميها ايه -جاسر :

 طارق : ممكن يسميها نهاد

 او ملك علشان اخته -جاسر :

 دم صاحبي بقى ابو طارق دلوقتى وضحكوممكن صدق خالص آ -طارق :

 



 كلهم جوه قاعدين وآدم جواه احاسيس متلخبطه وقاعد جمب مريم والممرضه اخدت الطفلين

 هههههههههههه -محمد :

 !!في ايه يا محمد بتضحك ليه؟ -كلهم بصو عليه شيرين :

اكتشفنا ان مريم هههههه يوم فرحهم مريم اغمي عليها في القاعه واخدناها المستشفى و -محمد :

 حامل

 

والنهارده فرح خالو حسام مريم تعبت في القاعه وبتولد وكله بيحصل في قاعه االفراح بدايه مشرفه 

 هههههه انتي محظوظه يا مريم

 

 كلهم ضحكو

 رنا تصدق صح:-

 

هنا وملك قاعدين جمب بعض وخايفين الن هنا في شهرها السادس وملك الخامس ولما شافو مريم 

 واحده فكرت انها هتكون في نفس الموقف بتصرخ كل

 ها بقى هاتسموهم ايه يا عمو آدم؟؟؟ -محمد :

 

 وهللا يا محمد اللي هيسمى اوالدي هي مريم -آدم :

 

 ال يا آدم انت ابوهم وانت اللي هتسميهم يا حبيبي -مريم :

جبلي اصال  ال يا حبيبتي ما حدش اتوجع غيرك وال تعب غيرك وال حد -آدم مسك ايدها وباسها:

 احلى هديتين غيرك انتي

 و انتي اللي هتسميهم ويا ستي كلنا هنساعدك واختارى ايه رايك

 انا هاقول ايه رايكم الولد تسموه محمد علي اسمي -محمد :

 والبنت تاال

 

 محمد تاني اركن ياال انت على جمب والكل ضحك-آدم :

 فيروز وساجد-رنا :

 

لى هنا وحبها ل اشرف . واشرف قرب منها وباسها حبيبتي انا اشرف وهنا. . والكل ضحك ع -هنا :

 يا ناس ما تحرمش منك

 

 خالد ونهاد-ملك :

 

ال ال ما حدش يسمى اسامي متكرره وانا مش موافق على خالد ده ابدا كفايه خالد واحد في  -خالد :

 العيله

 

 كلهم ضحكو



 الجديده كتيره و ماتظلموش العيالانا طبعا مش موافقه ان حد يتسمي على اسمي االسامي -نهاد :

 

 مريم ساكته

 

 آدم :+حبيبتي عندك اسم معين

 مريم :+هزت راسها ايوه

 

 طيب قولي ساكته ليه -آدم :

 

 حبيبي هات ورقه وقلم وفعال جابولها ورقه وقلم من شنطه ملك -مريم :

 

 مريم مسكت الورقه وكتبت مريم . ادم وبعدها كتبت تحت اسم مريم ميم راء

 دم كتبت الف دالوآ

 وجمعتهم وقالت مراد انا هسمي ابني مراد على اول حرفين من اسمائنا انا وانت

 

 آدم قلبه دق من عشقه اللي قاعده قدامه وفرح جدا من تفكير مريم

 هللا هللا دي حاجه فخمه قوي اوعدنا يا رب -ومحمد صفر صفاره صغيره:

 

 حلى مرادموافق ياأم مراد هيكون ا -آدم باس ايد مريم:

 والبنت هسميها نور -مريم :

 

 آدم وملك ونهاد وخالد قلبهم فرح جدآ

 

 ربنا ما يحرمني منك وال من مراد ونور ابدا -وآدم غمض عينيه واتنهد بحب:

 

 اللهم امين يارب -مريم :

 

م طارق اتصل على رنا علشان الوقت اتاخر قوي و سال على اسماء االطفال و لما رنا قالتله قالها آد

 ده واحد واطي

افتحي االسبيكر وادي الفون ل آدم طارق زعق جدا وكلهم ضحكوا على طارق بهدل آدم حرفيا 

 علشان ماسماش طارق وفي االخر آدم صالحه وطارق بارك لمريم واخد رنا ومشيوا

 واشرف بعدها اخد هنا وكمان جاسر اخد ملك

آدم رفض وقال ما فيش حد هيقعد مع مراتي وشيرين ونهاد كانوا عايزين يقضو الليله مع مريم لكن 

 غيري

 ومصطفى بارك ل آدم ومريم واخد شيرين ومحمد

 

 وخالد اخد نهاد وزياد النها خالص هتعيش في فيال العدوي



 وآدم طول الليل قاعد جمب مريم ومش مخليها تحتاج ل حاجه وحاول ياخدها ف حضنه ونامو

 

كانت هتموت على آدم وحاولت وهى بتساعدو في جه تاني يوم وآدم بيساعد مريم والممرضه 

 االوضه تلمس ايده على اساس بالغلط وتحتك بيه وتقرب بطريقه ملفته

 وآدم مش مركز معاها لكن مريم واخده بالها وكمان شافت ان آدم مش في دماغه غير مريم ووالده

 

 االوضه مع الممرضهوادم سابها وخارج علشان بيتر بره وعايز يباركله وخرج وساب مريم في 
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 انتي اسمك ايه؟؟ -مريم :

 ياسمين -الممرضه :

 اسم جميل-مريم :

 شكرا وحمد هلل على سالمتك -الممرضه :

 

هللا يسلمك على فكره ياسمين انا شوفت كل حركاتك وتصرفاتك وانتي بتحاولي تلمسي -مريم :

 جوزي او تلمسي راجل غريب بالنسبه ليكي

 

 انا انا محصلش-مرضه اتلخبطت :الم

 

مش محتاجه منك اعتراف انا بس هنصحك نصيحه النك شكلك مغيبه ومش فاهمه حاجه  -مريم :

 عن العرف واالصول

 بصي يا حبيبتي انا مش بقولك كده علشان هو جوزي

 

 ولكن فعال انا كنت هاقوم اولع فيكي الن دي غريزه في اي ست بتحب جوزها

 

  .ظم من كده في انلكن برده في االع

سيدنا محمد قال . ألن يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه ال تحل له . 

 صدق رسول هللا

 

شوفي بقى الكالم ده للراجل تخيلي انتي بقى عقابك ايه دلوقتى وفي كالم كتير ممكن اقولهولك لكن يا 

 صعبه المنال الي حدحبيبتي انا عايزه اقولك صوني نفسك خلي نفسك 

انتي مش وحشه وال قليله علشان تبصي على اي راجل ال وكمان ايه بتحاولي تلمسي فيه وشوفتي قد 

 ايه هو مش مركز معاكي

 استفدتي ايه بقى غير ذنوب وخالص انتي كنتي في غنى عنها

 الممرضه سكتت ومردتش واتحرجت من مريم وخرجت

 ل كلمه من مريم وفرح جدا ب مراته ام عيالهوكان آدم واقف قدام االوضه و سامع ك



 وكانت الممرضه هتخبط في آدم وهي خارجه بالغلط وآدم بحركه سريعه اتجنبها وهي مشيت

 

 اميرتي جاهزه -آدم دخل:

 هنروح اخيرا-مريم :

 

ايوه يا قلبي كل حاجه جاهزه واشرف ومحمد بره مش عارف ايه اللي جابهم تخيلي محمد  -آدم :

 ي اشوف نوربيقولى جا

 وماله بنت خالته ولسه صغيره -مريم ضحكة:

 خلي بالك انا بغير -آدم :

 ما تقلقش نور بنت مريم وآدم يعنى هتبقى حاده زى السيف وهتحافظ ع نفسها-مريم :

 

 أشرف دخل يطمن على مريم وشال مراد

 ومحمد شال نور

 

 متى هتفضل تشيلني كدهوآدم شال مريم اللي كانت مكسوفه جدا .لحد امتى يا آدم لحد ا

لحد ماسناني دي تقع وضهري ينحني وشعري يشيب ساعتها  -آدم وهو ماشي شايلها في المستشفى:

 بس ممكن اكسل اشيلك علشان هتكوني بطه كبيره هههههههههههه

 آدم انا مش تخينه-مريم بصتله بشرز :

 ولو تخينه يا عمري عمودي الفقري فداكي هههههههه-آدم :

 على صدره وحطت راسها على كتفه وهو شايلهامريم خبطت 

والدكتوره والممرضين مستغربين من حب آدم بيعمل اي حاجه وفي اي وقت و مابيهموش حد وفعال 

 كلهم يتمنوا عشق زي عشق ال آدم

 

 نهاد اتصلت على آدم علشان يروحوا على الفيال على طول

هم بس ومحدش هيطلع فوق حتى الشغاله وان الجناح اللي فوق كله بقى مخصص ل آدم ومريم ووالد

 مش هتطلع غير بأمر من آدم فقط

ومريم وافقت وآدم وافق غصب عنه علشان خاطر مريم ما تتعبش لوحدها باالوالد واخدها واخد 

 واوالده وطلعه على الفيال واشرف ومحمد وراهم بالعربيه

 والحفله امتىوالكل كان موجود هناك في استقبالهم واتفقوا هيعملوا العقيقه 

 مريم قالت احنا ممكن ناجلها مع والدة هنا و ملك

 شهور ٣وآدم وافقها وقالها زي ما تحبي كلها 

 

وخالد ماصبرش الوقت ده ودبح عجلين للغالبه و كان بيوزع بنفسه والفرحه باينه قوي عليه وده 

 خلي النار اللي بينه وبين نهاد خمدت خالص ورجعوا احسن من االول
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طارق اخد رنا وكشفوا وعملوا كل التحاليل المطلوبه والحمد هلل الدكتور طمنهم ان كل حاجه سليمه 

 بس هي مساله وقت

 ورنا استريحت نوع ما ودعت ربنا كنير ان يرزقها الذريه الصالحه

 

 حسام بارك لمريم وسافر شهر عسل مع هدى

 

 نت هدى مبسوطه جدا مع حساموزياد عايش مع نهاد لحد ما هدى ترجع وكا

وزياد كان كل يوم يلعب مع مراد ونور وكان آدم غيور جدا على نور قلبه ومانع اي حد يشيلها ف 

 وجودو وطول ما هو موجود ما حدش يقدر يسال على نور

 وكان بيعشق مراد وبيلعب معاه لكن نور حركاتها بتجبر اي حد يحبها

نور لكن قلبها كان مبسوط ألن آدم بيخرج من شغله يرجع ومريم مش مالحقه طلبات آدم ومراد و

 جرى يسال على اميرته اول حاجه وبعدها والده

 

 ولكن ادم شرط على مريم ان مراد ونور ليهم االوضه الخاصه بتاعتهم جمب الجناح بتاعهم

 ومريم رفضت وقالت انها عايزه االوالد يناموا معاها في االوضه ولكن آدم صمم وقال والدي

 هيقعدوا في االوضه التانيه

 انامفيش حد هيشارك اوضتنا غيرك حتى لو كان مين فاهمه يا مريم

ومريم فهمت الموضوع علشان تعدي اليوم على خير وفعال الجناح فوق وجمبه اوضه كبيره فيها 

 سريرين صغيرين سرير ل مراد وسرير ل نور

 

ير وما عندهاش خبره كافيه وكانت نهاد معاها نهادكل يوم تدي نصايح لمريم النها لسه ما تعرفش كت

 في كل خطوه

 

جاسر خالص ملك في الشهر الثامن و حاسه باعراض غريبه ومش طايقه حد وال طايقه نفسها وفي 

 الجامعه مكانتش بتروح كتير وقاعده في البيت يا دوبك بتحضر بسيط المهم بس

ملك حامل في بنوته وقرر انه  وجاسر شايلها من على االرض شيل وفرح قوي لما عرف ان

 هيسميها

 مليكه . وملك فرحة جدا باالسم ده

 

هنا في التاسع واتفقو ع اسم يوسف و كانت قاعده بتاكل و جعانه على طول في الفتره االخيره ودايما 

 بتتصل على اشرف عايزاه قدامها في اي وقت

 واشرف يسيب الشغل ويروحلها

اللي كانت بتقرب من اشرف وهو حب ده جدا منها وقالها ياريت  وكانت تصرفاتها غريبه وهي دايما

 كل حمل تكوني كده

 بعدها بكام يوم الصبح اشرف نازل يفطر هو وهنا

 

 شيرين كانت مجهزه السفره

 شوشو يا حبيبتي جهزتي ل هنا الطعميه اللي بتحبها علشان ما تاكلناش على الصبح -مصطفى :



ي مش عارفه حد يحب الطعميه كده الزم كل يوم طعميه واليوم هههههههه حبيبي من بدر:- شيرين 

 اللي ما نالقيش فيه طعميه يااااه تالقي البوز قد كده

 

 مش عارف انا الوحده ف حملها تحب فراخ شيش-محمد :

 نوتيال . فاكهه على االقل انما طعميه وبسمسم كمان ال واتوحمت على جزر

 ما انا رايح المدرسه عايزين حاجهانا شوفت العجب ف البيت ده يال يا ما

 استني اوصلك -مصطفى :

 مع السالمه -ال انا هاروح على االسكوتر لوحدي سالم شيرين ومصطفى : -محمد :

اشرف نازل على السلم وساند هنا وحاسه بألم ونزله واشرف شد الكرسي ل هنا علشان تقعد اذ 

 وفجاه صوت يوصل لسابع جار

 شغله وقعت منهوأشرف اتخض وشنطه اوراق 

 !!ما لك يا هنا بتعملي كدا ليه؟؟:- 

 ااااااه مش عارفه الحقيني يا ماما الحقيني -هنا :

 ما تقلقيش يا حبيبتي انت شكلك بتولدي -شيرين قربت منها:

 ايه بولد ال ال مش عايزه اولدو اااااا اه الحقني يا اشرف والنبي مش عايزه اولد-هنا اتخضت :

 على تصرفات مراة ابنه اللي بيحبها بتلقائيه منها مصطفى كاتم الضحكه

 ال يا هنا هتولدي امال هيفضل محبوس جوه -واشرف :

 ايوه سيبوه . سيبوه جوه قوله يقعد جوه بقى اعااااااااا -هنا :

 انتي هبله يا هنا يقعد مين يال يا حبيبتي تعالي هشيلك وهنطلع على المستشفى -أشرف :

 على المستشفى واتصلوا على جاسر اخوها وفعال كلهم راحوا بيها

 وملك كلمت مريم ورنا ونهاد قعدت مع نور ومراد ومريم وآدم راحوا بسرعه

وكان أشرف رايح جاي . رايح جاي و سامع صوت هنا وهي بتقوله ااااااه وهللا يااشرف لو زعلت 

 تاني ما انا مصلحاك فاهم

اااا حر لييييييه اااااااه. اخرج بقى اعاااااااا ابنك مش ااااااه الحقوني يا ناس هو الجو حر ليه . هاا

 رااضي يطلع ياشرااااااااف

وهنا فضلت كده مهيسه واشرف بيتقطع من جواه الى ان واخيرا سمع صوت يوسف الصغير 

 بيصرخ

 أشرف مستناش دخل جري على هنا والممرضه لسه هتتكلم

يا حبيبتي انا اسف وهللا ما جاليش قلب اسكتى انتي واركني على جمب هنا هنا  -أشرف بصلها:

 افضل جوه معاكي سامحيني

 ااااه هللا يسامحك وحياة امك لما تزعل ما هصالحك -هنا:

 !!وحياة امك ايه ده يا هنا؟ -أشرف بصدمه:

اوووسكووووت بطني بتوجعني اااااه ابنك كان الزق ف بطنى وقولتلكو سيبوه جوه ااااه :- هنا 

 سالمتك يا هنايا ان شااله انا وانتي ال -ايديها وباسها:يابطنى أشرف مسك 

 وهللا هتولد انت ماشي انا موافقه -هنا :

 يا بت باقولك على االلم اللي انتي فيه يا حماره انتي -أشرف كان عايز يضربها:

 هبعد الشر عنك يا حبيبي وانا فعال حماره علشان فكرت اتجوز واخلف الوالده صعبه قوي اااا -هنا :

انا هحاسبك على كالمك بعدين الظاهر من كتر اكل الطعميه والفول مخك قفل وما بقتيش  -أشرف :

 تعرفي تتكلمي وانا زعالن على فكره



 ازعل . ازعل قوي ده انا هطلع فيك كل حاجه وكل صرخه ااااه ياني . اشرف انا بحبك قوي -هنا :

 يا بنت المجنونه-أشرف بدهشه :

 بيهبتقوووول ايي -هنا :

 وانا كمان بحبك يا حبيبتي -أشرف :

 والحمد هلل هنا خرجت والكل باركو وهنو واتفقوا خالص على اسم يوسف اشرف عزيز

 وكان محمد طاير بيه و فرحان جدا وكلهم مستنيين وال دة ملك علشان تبقي حفله جماعيه كبيره

 

 شيرين حاسه بوجع رنا المداري وبتدعيلها في سرها دايما

 رق على طول زعالن على زعل رنا اللي اتغيرت ومبقتش تهزر زي زمانوكمان طا

 آدم اخد مريم وروحوا علشان مراد ونور واول ما آدم روح البيت جري على نور قلبه ومراد

 وكل يوم آدم يحاول يقرب من مريم مراد يعيط وهي تضحك وتقوم

 وتقول مرادي غيران عليا منك

 قدامها مرادك مين ان شاء هللا نعم ياختي مرادك وقام وقف -آدم :

 مرادي ابني حبيبي -مريم بدلع:

 مفيش مرادك غيري انا فاهمه وال ال -آدم متغاظ:

 اممم يا سالم طيب ونور قلبك -مريم :

 مالها نور قلبي مديقاكي في ايه -آدم :

 لوقتىانا مش متدايقه انت عندك نور قلبك وانا عندي مرادي انت الل زعالن ليه بقى د -مريم :

نور قلبي دي بنتي حته مني ومنك الزم تكون نور قلبي -آدم حاوطها من وسطها وقربها منه جدا :

 انما انتي نور آدم وروح آدم و عشق ال آدم

طيب ما هو كمان مرادي ابني انما انت المراد نفسه وروحي وحبيبي وقلبي وعشقي انت  -مريم :

 عشق مريم

الو -سها ولكن صوت فون آدم رن وكانت ناناه وآدم نفخ بديق :وقربو من بعض جدا ولسه آدم هايبو

ايه يا -ايوه يا ناناه اه . اه ماشي حاضر . حاضر هاقولها وقفل وراح ل مريم اللي كاتمه الضحكه :

 قلبي ناناه عايزه ايه؟؟

؛عايزاكي تروحي تشوفي مرادك اللي بيعيط ونفخ وراح قعد على السرير مريم قربت منه :-آدم 

 لتله روحي انا مبحبش اشوفك كده انا هاروح اشوف ماله وهرجعلك اوعى تناموقا

 انام!!!انتي غلبانه قوي روحي بقى وتعالى ومتتأخريش -آدم :

وفعال مريم راحت لمراد ونيمته وراحت االوضه وكان آدم واقف ورا الباب وهي دخلت وهو شالها 

 وهي ضحكت

 اميرتى اللي بتوحشني كل دقيقه-ادم :

 واخدها على السرير وعاشو مع بعض احلى ليله

 

 بعد شهر ملك حست بالم وقالت ل جاسر واخدها المستشفى بسرعه واتصل على آدم

وآدم كلم مريم و نهاد وال كل اتجمع هناك وجاسر كان متوتر جدا وخايف على ملك وآدم حب ده جدا 

 وشايف حب غير طبيعي عند جاسر ألخته

وجاسر راح عليها بسرعه ودموعه سبقاه وملك مسحت دموعه بكل حب واخيرا الحمد هلل ولدت 

 قالت اللي زيك دموعه ما تنزلش يا جاسر والحمد هلل يا حبيبي انا كويسه ما تقلقش



 وفعال جاسر اطمن على ملك وخرجوا من المستشفى مع مليكه جاسر الصاوي
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مل في شهرين وحسام وزياد بيدلولوها ومحتارين كده عدي اربع شهور على جواز هدى اللي حا

 يعملو معاها ايه. وهدي اخيرا داقت طعم الحب والراحه

 

 ونهاد اتفقت ان الحفله تبقى اخر االسبوع والكل يتجمع في فيال العدوي

 لكن مصطفى اعترض مصمم ان الحفله في فيال عزيز

 واخيرا اتفقوا ان الحفله في فيال عزيز

 وكانت على اكمل وجهوجهزوا كل حاجه 

 مريم قاعده فوق في اوضتها في فيال عزيز ومعاها مراد و نور

 وآدم قاعد على السرير مستنيها تخلص لبس لالوالد علشان يلبسها الفستان الجديد بايديه

 صدقي يا مريومه ان فعال مراد شبهي كتير-آدم قرب من سرير نور ومراد :

يه بس خلي بالك مراد اخد الغمازه بتاعتي وكمان لون شعري ايوه طبعا امال انا باعشقه ل-مريم :

 وعينيه عسلي تجنن قمر مرادي قمر

 طب لمي نفسك-آدم بغيظ وغيره :

 وبعدين نور قلبي شبهك جدا برده

ايوه بس سبحان هللا ليها غمزتين خلتها قمرين هي واخده منك القوه متعلقه بيك قوي انا كده :- مريم

 كانت بترد عليك في بطنيعرفت انها فعال اللي 

عارفه نفسى اخلف منك عيال كتير ويكون الشبه مشترك ما  -آدم قرب عليهم وباسهم االتنين بحب :

 بينا لكن بعد ما شوفتك وانتي بتولدي مش قادر اتخيل انك تحملي تاني وتتألمى

وتالته انا عايزه اعمل  ايه ده يا آدم الكالم ده ان شاء هللا هاجيب عيل واتنين -مريم بصتله باستغراب:

 عيله كبيره قوي عايزه اوالدك تبقى عزوه ليك وليا

 ربنا يديمك نعمه في حياتي-آدم قرب منها وخطف منها بوسه من شفايفها :

 آدم سكت ومريم حست انه عايز يقول حاجه

  ......احم بالمناسبه -آدم :

 نعم يا حبيبي-مريم :

 انك مش هتوافقيفي طلب غريب كده بس انا عارف  -آدم :

 !خير يا آدم قولي ومش هوافق ليه؟-مريم :

 

طارق اتكلم معايا بخصوص رنا وحكالي قد ايه انها متغيره واتعقدت علشان موضوع الحمل :- آدم 

 ده انتي عارفه داخلين على السنه اهو وما فيش اي حمل وده مدايقها جدا

اتطورت وفي عالج لكن الدكتور قالهم ان مفيش اي انا عارفه انها صعبه لكن يا آدم الدنيا :- مريم 

سبب ودي مأسالة وقت يبقى ندعي ربنا ان يرزقها وانا بدعيلها وان شاء هللا هنفرح كلنا بخبر حملها 

 قريب وانا ليا قاعده معاها الزم تصبر وتدعي ويكون عندها يقين باهلل انه هيكرمها

  ........احم -آدم :

 في ايه ايه يا آدم قول -مريم :



كنت عايز يعني .. يعني لو . يعني . مراد لما يكبر شويه نبقى نخليه يقضي وقت مع طارق  -آدم :

 ورنا

هو ده بقى الل مش هوافق عليه اممم وماله يا حبيبي ده ابن خالتها وزي ابنها ورنا -مريم بتفهم :

 هتفرح قوي بس ثواني كده اشمعنا مراد طيب ونور

 طلع من البيت وال تفارقني يوم واحدالنور ال مش هت -آدم :

 بجديه على فكره يا آدم انا كده هازعل معنى كده ان مراد مش فارق معاك -مريم :

 !!هبله انتي طيب انتي شوفتى انى معاملتي مع مراد تختلف عن نور؟ -آدم خبطها على قفاها:

 بصراحه ال -مريم :

 بنوته وكمان شبهك وكمان ده مدايقني طيب مراد ده عكازى ف الدنيا وبعدين نور دي -آدم :

 !ليه بقى ان شاء هللا؟؟ -مريم :

 كده اي حد يشوف نور على طول هيقول اكيد شبه امها قمر زيها -آدم :

 احم خالص يبقى تلبس النقاب &:مريم بكسوف

 فكرت في كده وهللا وقولت لما تتم سنه اول هديه ان شاء هللا هاجيبهالها نقاب وتلبسه -آدم :

يا نهار ابيض نقاب وهي عندها سنه وليه يا حبيبي!!!!!هنستنى كل ده انا باقول  -ريم بصدمه:م

 نخلص الحفله وتتنقب على طول انت غريب قوي يا آدم

 

 آدم ::هللا يا مريم مش عايز حد يشوفها غيري انا وانتي

بسوا لما تكبر واسكت آدم النقاب ده يا حبيبي رغبه مش اجبار وبعدين نور ان شاء هللا هتل -مريم :

 بقى علشان افكارك لخبطتني

 

 يابت بغير وزغزها ف جمبها -آدم:

 هههههههههههه بس بقى قولى يا آدم هو انا لو مكنتش البسه نقاب واتجوزنا كنت هتعمل ايه -مريم :

  .كنت هاجتلك -آدم :

 انت قلبت صعيدى ليه؟؟ -مريم :

تى عمك هشام الجخ قال قصيده جميله عن الغيره تحبى يابت الغيره دى من شيم الرجال. شوف -آدم :

 .تسمعيها

 هي معاك ع الفون -مريم :

 فون ايه ياهبله انتى انا الل هاقولهالك -آدم :

 

 امممم اشجينى وادى قعده -مريم :

 

 .آدم

 أيوه بغير

 من قال إن الغيرة حرام ؟

 الغيرة دي إحساس وهيام

 حاجة متتغناش في كالم

 بيغيرومفيش عاشق مش 

 



 أيوه بغير

 زي النخل ما عال جريده

 زي العقد ما زين جيده

 زي ولد ماسك على إيده

 ال الطيارة بتاعته تطير

 

 أيوه بغير

 ال انا نقصان وال ضعفان

 وال مسطول وال سكران

 وال زايغ من عيني الضيِّ 

 وال حد احسن مني في شيِّ 

 بس بغير

 

 واللي قالولك غيرة الراجل

 همقِلِّة ثقة او قلة فَ 

 َخْلق حمير

 

 غيرة الراجل نار في َمَراِجل

ر مابتحرقش  نار بتنوِّ

 واحنا صعايدة بنستحملش

 شمسنا حامية وِعْرقنا حامي وطبعنا حامي

 واللي تخلِّي صعيدي يحبها يبقى يا ُغْلبها

 

 اصلنا ناس على قد الطيبة كلنا هيبة

 والنسوان في بالدنا جواهر

 

 طب لو عندك حتة ماس

 مداس للناس؟حتخلِّيها 

 وال حتقفلي اوضة عليها بميت ترباس

 يمكن حتى تأجري ليها جوزين حراس

 

 يبقى انا ال انا جاهل وال غافل

 كل الفرق ما بيني وبينك اني صعيدي

 ينعل ابو ده اليوم االكحل اللي ال ليه اخر وال أول

 اللي طلعت لقيتني صعيدي

 

 لو كان بايدي كنت اعملك هندي بريش

 كنيش كرابيش واقلب شعري



 والبس لك سلسلة متدلدلة خرزة وقلب

 بس ازاي البس لك سلسلة ؟ هو انا كلب ؟

 

 ثم العبرة ماهيش في اللبس

 أصل المشكلة مش فى اللبس

 أصل المشكلة عندك .. عندك

 قلت حاسيبها وبكرة تحس

 بعده تحس.. بعده تحس

 ده انا لو جبس كنت زعقت

 

 ماشي صداقة وماشي زمالة

 ش على الرجالةبس ماَجتْ 

 ماهي نسوان الدنيا كتير

 وانا ما بقولش تخاصمي الناس

 وال تِتِْحجبي عن الرجالة

 وال تعتكفي وتسكني دير

 بس يا ريت حبة تقدير

 اني بحبك واني بريدك

 واني زرعت حياتي في ايدك

 واني غزلت بنات الدنيا عقود على جيدك

 واني تعبت من التفكير

 واني بغير

 

 امممممم يازيدى يازيدى-م بايدها ع رقبته وباسته من خدو :مريم حاوطت آد

 شوفتى بقى انى بغير -آدم :

 ال بجد جميله اوى وبعدين انت لو مكنتش هتغير عليا انا بقى الل كنت هجتلك هههههه -مريم :

 

 عارفه يامريم لو مكنتيش منتقبه-ادم :

 اممم -مريم :

 اس والدهب الزم نحافظ عليهم وانتى اغالمكنتيش هتشوفى الشارع الن فعال الم -آدم :

 

 ربنا مايحرمنيش منك ابدا -مريم بحب:

 مريم -آدم :

 نعم -مريم :

 بحبك -آدم :

 وانا بعشقك . هي الساعه كام؟-مريم بكسوف :

 ٦ -آدم :

 ينهارى ياادم انت ع طول مأخرنى كدا-مريم قامت بسرعه :



 وتعال بقى علشان تلبس وانا كمان

 تلبسي لوحدك فاهمهاوعى  -آدم :

فاهمه مستنياك يقلبي وفعال آدم خلص طقوس لبس مريم والغزل وهو شايل نور . -مريم بحب :

 ومريم شالت مراد ونازلين على السلم

 

 وهنا وأشرف شايل يوسف وماسك هنا

 

 وجاسر شايل مليكه وماسك ملك

 

عنها وزياد يضحك على وكل العيله اتجمعت وحسام يروح المطبخ يجيب اكل ل هدى واكلها غصب 

 شكل حسام وكمان حسام مهتم قوي بزياد

 

وطارق بيحاول على قد ما يقدر النه يخرج رنا من اللي هي فيه لكن رنا بتحاول تتعايش مع االمر 

 والكل حاضر الحفله وكلهم مبسوطين

 مليكه كلها ملك لكن اخدت عيون باباها وهدوئه

 

 لشعرويوسف كله اشرف واخذ غمازه هنا ولون ا

 

 نهاد وخالد ومصطفى وشيرين وكلهم مبسوطين وعدت الحفل على خير وكل واحد روح بيته

 

 وعدى كام شهر وآدم في الشغل

 

 -----انت بتقول ايه يا آدم انت اكيد اتجننت -المدير :

 

  Mariem Nasar يتتبع بقلم---- 

 واالخيره. هستنى تعليقاتكم وهتوحشونى 42الحلقه 

 
 عشق. بسم هللا نبدأروايه جريمة 

 
 تعالى يا آدم تفضل -المدير :

 
 صباح الخير يا فندم انا كنت جاي لحضرتك علشان عايز اقولك اني هاقدم ع معاش مبكر-آدم :

 بصدمه انت بتقول ايه يا آدم انت اتجننت!!؟ -المدير:
 !!!انا مش مصدق انك انت الل بتقول كده

التحريات والتفكير والقتل وكمان الخطر انا بعد تفكير لقيت  ال يا فندم صدق انا بجد تعبت من -آدم :

 ده انسب حل
 هي دي اسبابك يا آدم وال في اسباب تانيه ؟؟ -المدير :

 طبعا يا فندم في اسباب تانيه -آدم :



 اقدر اعرف ايه االسباب دى؟؟؟ -المدير:
يده عن الخطر وكمان انا والدي وبيتي انت عارف حكايتي كلها وعايز اكون عيله جميله بع:- آدم 

مش عايز اخرج في ماموريه في يوم واموت بعيد عنهم انا عايزه اموت وسطهم ومش عايزه اسيبهم 

واسافر ماموريات لو سمحت يا فندم ما تزعلش مني انت عارف قد ايه انا بحب شغلي لكن والدي 

 وبيتي في المقام االول
 وآدم شرح للمدير

 أكفأ ضباطه وبعد شرح كتير ووجهه نظر آدم والمدير زعل جدا ألن آدم من
 المدير في االخر استسلم وكان زعالن وكان بيتمنى انه يشوف آدم اللواء آدم العدوي

 يا خساره يا سياده المقدم-المدير :
 مش كل اللي بنحلم بيه بيتحقق وانا كده مبسوط ومرتاح اهم حاجه عندي عيلتي-آدم :

 
 حزين جداآدم استاذن وخرج والمدير كان 

 
آدم خارج وحاسس انه مبسوط مع انه بيحب شغله لكن فكر في كالم مريم وعايز يستريح وكمان 

 يكون رجل اعمال ناجح بعيد عن القتل والخطر

 
 وروح البيت وشرح ل مريم كل حاجه مريم فرحانه كتير ان آدم بعد عن الخطر

 
دم حبيبي انا اسفه انا جبرتك على حاجه آ -لكن بعدها زعلت من نفسها وفكرت انها انانيه وكلمته :

انت مش عايزها انا بس كنت بقولك على االمنيه اللي جوايا حبيبي لو عايز ترجع عن قرارك ارجع 

 انا ال يمكن اتحمل اني اعيش بذنب اني اكون السبب ف بعدك عن شغلك
 ال طبعاايه الكالم العبيط ده انتي مفكره انا عملت كده علشان انتي قولتي  -آدم :

انا منكرش اني فكرت في كالمك ولقيت وجهه نظرك مش بطاله انا فعال تعبت انتي ما تعرفيش 

 شغلنا صعب قد ايه جرايم قتل وسرقه واغتصاب وحاجات من دي كتير
وبعدين انا عايز فعال ارتاح و عايز استثمر امالك ماما و اعمل مشروع وابدا فيه و اكون رجل 

ي ملك شريكه معايا وبابا موجود هيساعدني و فاهم وعارف وبفكر لما اكبر اعمال ناجح وكمان هاخل

ان شاء هللا اخد معايا طارق يعمل بيزنس جمب شغله ساعتها هاكون بقى برحتي وأوالدي جمبي 

 وفي حضني مش هاكون خايف من بكره وعايز كمان اأمن مستقبلكو

 
 يعني انت ما سبتش الشغل بسببي صح؟؟ -مريم استريحت:

 ال يا روحي بقولك البيت هادي يعني مراد ونور فين؟؟-آدم :
 مراد عند طارق ونور نايمه -مريم :
 ايييه يعني احنا لوحدنا وسيباني نتكلم في الشغل وهللا عيب -آدم :

 قومي بقى البسي قميص حلو وتعالى
 ههههههه انت مش معقول-مريم :

 
ى الل هختار وبصلها بغمزه هختاره محترم ما استني استني انا بق-آدم قام وراح على الدوالب :

 تقلقيش
 وآدم اختار طقم ال تعليق عليه وقال هو ده

 هلبس ده وبالنهار كمان ال ال -مريم برقت بعينيها:

 
فعال عندك حق وساب الطقم على السرير وراح قعد جمبها تحبي  &:آدم مثل عليها الزعل زي زمان

 نتغدى دلوقتي



 حسيت مره واحده اني جعانهايوه فعال انا -مريم :
 آدم اتغاظ منها النه فكر مريم هتقدر زعله و هتلبس الطقم

 طيب تعالي يال هنعمل اكل مع بعض ورايح يفتح الباب-آدم وقف:

 
حبيبي طول ما هو زعالن مش هيطلع من االوضه دي غير وهو  -مريم جريت وحضنته من ضهره:

 متصالح ومبسوط
 -وسطها وقربها منه وبايدو التانيه رجع خصله شعر شارده ورا ودنها :آدم لف ليها وحاوطها من 

 يعنى اميرتى عارفه انى زعالن
مريم رفعت نفسها علشان تبوسوا من جبهته لكن هي مش طايله وكل ماتقف ع أطراف صوابعها 

 يا اوزعه -علشان تطوله آدم يرفع نفسه اكتر وبعد محاوالت آدم ضحك :
 تعالى بقى -مريم :

حبيبي انا :- م نزل شويه ومريم وقفت على اطراف صوابعها وباسته من جابهته وهمست في ودنهآد

 ميزعلش من روحه ابدا عشقي انا يؤمر وانا انفذ وشالت ايده من على وسطها استنانى
واخدت الطقم ودخلت الحمام وآدم واقف مكانه مغمض عينيه بيراجع همس مريم في ودنه تاني ااه 

 بنت االيهبحبك قوي يا 
 وراح على التسريحه يرش من البرفان اللي هي بتحبه

 ومريم لبس طقم وغمضت عينيها من الكسوف وخرجت وندهت . آدم
آدم شافها في المرايا وهو واقف بلع ريقه الن مريم بعد الوالده جسمها زاد شويه وكانت بالنسبه ل 

قمر اقسم باهلل قمر وعسل  -ايديها وباسها:آدم حاجه وهم وحبها كده ولف ل مريم وقرب منها ومسك 

 يخرب بيت حالوتك انت هتجننيني يا مريم

 
مريم واقفه مكسوفه وآدم مسك وشها بايديه وقرب منها وباس عيونها هتفضلي كده كل مره تتكسفي 

 من دومي حبيبك
دم نزل على احم آدم انا .. انا ومكملتش الكلمه وآ٦مريم حطت ايديها على ايديه اللي على وشها :

شفايفها بجنون حب وهي بادلته نفس الجنون بكل حب وشوق كبير ومريم قربت اكتر النها حاسه 

 انها الزم تطلعه من الزعل اللي جواه علشان شغله

 
  (نسيبهم بقى لوحدهم تعالوا نروح عند طارق ومراد ورنا )

 
ياخدوا يومين في االسبوع من شهور وطارق اتعلق بيه اوي هو ورنا طارق ب 10مراد دلوقتى تم ال 

 طارق قاعد ومراد راكب العربيه الصغيره اللي هو ورنا جابوهاله ٥الصبح ل الساعه 
 طارق : قول يال يا مراد يارمينى بلقمه ناشفه والعيش عندك طري تقالن عليا ليه ماتحن يامفتري

 
 مراد مش فاهم حاجه وبيضحك على طريقه وحركات طارق

 قول بقى -طارق :
 انت بتعلم الولد ايه -نا في المطبخ بتضحك علي طارق وخرجت:ر

 انا بعلمه ايه يعني هو راضي يقول حاجه -طارق:
 وهللا ده اللي مريم خايفه منه انك تخليه مجنون -رنا :

مجنون انتو اللي معقدين يا حبيبتي وبعدين ده ولد يعني راجل الزم يتعلم كل حاجه وبص :- طارق 

 قول يا مراد انا سقعان مادريانتانى ل مراد طيب 

 

 
 هههههه وهللا مجنون اللي مريم بتبنيه انت بتهدوا الولد كده هيبقى نسخه منك -رنا :



حبيبي انا زمانه جعان تعالى بقى  -وماله دا كده هتبقى فله ورنا قربت من مراد وشالته::- طارق 

على خد رنا وبيضحك ورانا حبها علشان اأكلك ما هو مش معقول تروح لماما جعان مراد حط ايده 

 لالمومه بيزيد يوم عن يوم وجت لها فكره وهي بتاأكل مراد
 حبيبي-رنا :

 عيونه -طارق :
بقول يعني احنا فات علي جوازنا سنه واربع شهور ومحصلش حمل كنت عايزه اعمل عمليه  -رنا :

 وساعتها ربنا يكرمني واكون أم
 تي وهللا كويسه وانا كمان كويسرنا يا حبيبتي ان -طارق اتنهد وزعل:

يا رنا في ناس بتخلف بعد جوازها بسنين هو انتي مش مبسوطه معايا عايزه تشغلي نفسك بحاجه 

 وتبعدي عني يعني
 ال وهللا مش كده انا عايزه اخلف منك واجيب حته مني ومنك وعيونها دمعت -رنا :

ا وملك وكمان هدى خلفت مريم الصغيره طارق ارجوك انا نفسيتي تعبانه يعني الحمد هلل مريم وهن

 من شهر و ربنا يزيدهم يا رب مش بحسد وهللا
 بس نفسي اكون ام زيهم يا طارق ارجوك وافق اني اعمل عمليه

اسف يا رنا انا اليمكن اخلف بالطريقه دي كان ممكن اعملها لو ما كانش قدامنا حل غيره :- طارق 

 كمان 10الدكتور رحنا التنين وانما احنا الحمد هلل كويسين وبدل 
وكلهم اكدوا انك ممكن تخلفي في اي وقت وبعدين احنا لسه سنه واربع شهور لو سمحتي قفلي على 

 موضوع العمليه ده الني مش موافق وال هوافق عليه انا هاقوم البس علشان اوصل مراد
 عند ربنا وسابها وقام وهو مخنوق النه شايفها كده وكمان هو عايز الحمل يجي من

قولي يا مراد انا غلطت في ايه انا مش من حقي ابقى أم وبكت  -رنا قاعده بره بدموع وبتكلم مراد:

ب دموع ومراد كأنه فاهم انها زعالنه وعمل حركه ال اراديا ورفع وشه عند وش رنا وحط يده على 

 شفايفها وقال كالم مش مفهوم وحط راسه كلها على وشها يالعبها
 ؛ يا رب يا رب فرح قلبي واكرمنى-وحضنته:رنا ابتسمت 
 تحبي تيجي معايا نوصل مراد -طارق خرج:
 ال مراد نام خده انت وصله وانا هاقوم اشوف ورايا ايه -رنا بزعل:

وسابت مراد نايم على كنبه الليفنج وقامت وعدت من جمب طارق ومسك ايديها ولف ليها واخدها في 

 ليش مني انا اسفحبيبتي ما تزع-حضنه كانها بنته :
 بس يا رنا انا عايزك تعيشي مبسوطه

 ونفسي تنسى علشان ما تتعبيش هو انا يعني اللي مش نفسي في حته منك وتكون شبهك
انا بموت جوايا علشانك ارجوكي افهميني انا مش عايز من الدنيا غير ضحكتك وبس انتي ما بتبقيش 

 كشايفه نفسك عامله ازاي خرجي الموضوع ده من دماغ

 
فكري في نفسك وفكري في طارق حبيبك هو انا ما استاهلش انك تفكري فيا و نرجع زي االول 

حبيبتي سيبيها على هللا وحتى مريم قالتلك خلي عندك يقين باهلل وانه هيكرمك واحسني ظنك باهلل مش 

 هي قالتلك كده برده
حاول انسى ومفكرش الني ايوه قالت كده انا اسفه يا طارق انا ه -رنا خرجت من حضنه بدموع:

 فعال حاسه ان الموضوع ده عمل اثر سلبي على حياتنا و بشكرك انك استحملتني الفتره دي
 طيب بما انك بتشكريني بقى يبقى ناخد بوسه من شفايفك كبيره قوي -طارق :

 رنا ابتسمت
 ده كداايوه كده خلي الشمس تطلع يا شيخه حرام على امك تعبتيني معاكي وانتى جام -طارق:

 رنا هههههههه وطارق عينيه طلعت قلوب
 الضحكه دي من قلبك صح -طارق :

رنا مبتسمه هزت راسها بايوه وطارق بص على مراد اللي نايم وراح شاله ونيمه في سرير االطفال 

 هااا بقى احنا كنا بنقول ايه -وجرى على رنا:



 ٥كنت هتوصل مراد علشان الساعه  -رنا فهمت دماغ طارق :
وقرب من رنا وباسها بوسه بشوق كبير قوي الن رنا وحشاه جدا وشالها  ٦وماله نخليها :- قطار

واخدها االوضه وكمان رنا حست انها فكرت كتير وتعبت وهي محتاجه ل طارق قربت منه بكل 

 حب وبادلته البوسه بشوق اكبر
ا وقرب منها وبادلها اخيرا رنا حبيبتي رجعتلي وغمز لها حمد هلل على السالمه وشاله -طارق :

 الحب

 
  Mariem Nasarبقلم

 
اما جاسر بياخد ملك معاه الشركه ومليكه بيقعدها على رجله في المكتب واغلب الوقت يقضيه مع 

ملك ومليكه واتفق مع ملك انه هياخدهم ويسافروا كل فتره ويجدد شهر العسل وملك مبسوطه جدا 

شهور و كل تصرفاتها زي جاسر وملك حمدت  ٦عندها الن مليكه كل يوم بتكبر وتحلو هي دلوقت 

 ربنا علي النعم اللي هي فيها وقررت تحجب
-------- 

اما اشرف وهنا سايبين يوسف ل مصطفى الل اتعلق بحفيده جدا اللي عنده سبع شهور واغلب الوقت 

 مصطفى ياخد يوسف من شيرين الن روحه في حفيده

 
 كوره على جمب في اجازاته بسومحمد مركز في الدراسه جدا وركن ال

 
هنا دلوقتى قلبت الموازين وهي اللي بتزعل واشرف بيصالحها لكنها ندمت ألن اشرف بيزعلها 

 يوميا وقالتله خالص ازعل انت وانا اصالحك
 ابدا انتى حلفتي وانا مايرضنيش ان حلفانك يقع في االرض ابدا-أشرف :
------- 

ته الجميله مريم اللي عندها شهر واخده شكل هدى وحسام لكن اما حسام مبسوط مع هدى وزياد وبنو

شعرها بلون شعر زياد وعيونها زيتوني ل مريم وزياد من حبه الخته مبيفارقهاش وحسام مش 

مصدق ان زوجته مطيعه ومعيشاه في سعاده وشاف قد ايه الفرق ما بين هدى وطليقته الطماعه 

 وم بينهموحسام حمد ربنا ف سره واتمنى السعاده تد

 
اما خالد عمل مفاجاه حلوه قوي لحماته نهاد وقدم لها تذكره طيران وكانت للحج ونهاد فرحت جدا 

 بالهديه وكانت من اجمل الهدايا
 وخالد كمان سافر لالراضي المقدسه للحج علشان يكفر عنه ذنوبه وربنا يقبل توبته ان شاء هللا

 
 سنين على ابطالنا الحلوين ٣عدي 

 
مشروع جديد واستثمر امالك والدته وكانت ملك شريكته وكمان ابوه هو اللي كان بيساعده آدم بدا 

سنين  ٣في كل حاجه وآدم كسب خبره من ابوه ومصطفى شجعه وبيتر كان معاه و ادم خالل ال 

دول اثبت نفسه واصبح رجل اعمال مشهور وعنده مريم في المقام االول ونور ومراد اما شغله في 

 تاني دول اهم حاجه في حياتهالمقام ال

 
 وقدم لمريم ف كلية هندسة وكان يوصلها بنفسه ويجبها وهي ف تانيه هندسه

 
ومريم حامل وحملها المره دي ما تعبهاش زي اللي قبله وآدم اخدلها اجازه النها خالص في شهرها 

س وكانت طول فتره التاسع واصرت انها ماتعرفش ايه اللي في بطنها وقالت كل اللي يجيبه ربنا كوي



 الحمل تقرب من آدم وكانت تتصل عليه في الشركه يجيلها حاال وكان يروحلها مشتاق ليها
شهور ونو اتعودت تنام على صدر ابوها وما بيتفارقوش  ١٠سنين و  ٣ودلوقتى مراد ونور عندهم 

 ومراد حبيب مامته
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شهور واشرف لما عرف انها حامل في بنت  ٥وحامل في اما هنا خلصت كليتها الحمد هلل وتخرجت 

 طار من الفرحه والحمل المره دي تعب هنا
شهور الزق  ٧سنين و  ٣وشيرين ونعم االم واقفه جمب هنا زي بنتها و بتساعدها ويوسف اللي تم 

في جدو مصطفى وما بيفرقوش خالص لدرجه ان مصطفى قرر انه يسلم كل اشغاله وشركته ل 

 ه خالص تعب وعايز يستريح ويقضى كل وقته مع مراته وحفيدهأشرف الن

 
 محمد خالص خلص الثانويه وجاب مجموع حلو جدا وقرر انه هيدخل طب

 
اما جاسر كبر شركته واصبح رجل اعمال وليه اسمه في السوق بفضل مسانده آدم ليه في اي وقت 

سنين  ٣يك اب لكن في البيت و عندها وماليكا كبرت وبقت بنوته هاديه وجميله و بتهتم بنفسها بالم

شهور والمره دي الحمل مخليها مشتاقه ال جاسر على طول و كانت  ٣شهور وملك حامل في  6و

 بتغير من مليكه ودلعها على جاسر
وجاسر كان مبسوط الن مالكه بتغير عليه وكمان ملك قررت ان السكرتير الجديد يكون راجل 

 ب ده جداوممنوع بنت تدخل مكتبه وجاسر ح

 
اما طارق ركز في شغله وطلع مأموريه كبيره وكانت خطر جدا واثبت وبجداره انه يستحق لقب 

المقدم طارق السيوفى وكانت رنا مبسوطه جدا وحاولت تخرج موضوع الخلفه من دماغها وكفايه 

يا ولعب ل عليها مراد الل اتعلقت بيه جدا ومراد كمان متعلق بيهم ورنا كل يوم والتاني بتجيب هدا

مراد ونور وكمان يوسف ومليكه وقالت انا هعتبر هم والدى ولو ربنا رايد هيحصل وطلبت من 

طارق بعد ما يرجع من المأمورية عايزه تطلع عمره والحمد هلل الماموريه تمت وطارق ورنا 

 اعتمروا ودعت ربنا بكل خشوع وتمنيت ان ربنا يكرمها بالذريه الصالحه

 
ب آدم اللي اثبت نفسه وكان في ضهره دايما وكانوا بيطلعوا ومناقصات كتير مع  اما بيتر فرح جدا

 بعض وبيتر اتفاجئ بذكاء آدم النه كان بيفهم الخصم اللي قصاده بيفكر في ايه

 
 واخيرا بيتر بقى عنده بنوته عندها سنه وسماها كارولين

 
 في الوقت الحالي

 
 لآدم صاحي من النوم وبيلبس علشان يروح الشغ

 آدم اهتمامه بمريم مقلش ابدا وبيزيد عن االول ولحد دلوقتي لسه بيشلها ف اى مكان
 صباح الخير يا حبيبي -مريم صحيت بتعب وقامت:
 صباح الخير يا قلبي مالك شكلك مرهقه ليه-آدم قرب منها وباس بطنها :

 اللي هي بتحبهما فيش يا قلبي شويه تعب بس وقامت تلبسه الساعه وترشله البرفان  -مريم :
 حبيبتي لو تعبانه ماروحش الشركه النهارده -آدم :

ال يا حبيبي روح انت وبعدين ما تقلقش ناناه موجوده وعمو خالد روح انت ربنا معاك  -مريم :

 ومريم كتمه وجعها



وآدم باسها وخرج ومش مطمن وقرر انه يروح الشركة ويرجع بسرعه وراح كالعاده على اوضة 

يا وابتسم لما شاف نور بتحاول تطلع على السرير بتاع مراد علشان تصحيه وقرب مراد ونور يوم

 منها واول ما شافته بابا بابا وجريت عليه
 حبيبتي المدهلل نور قلبي انا صباح الجمال-آدم :
 صباح الخير وضحكت وقربت من ادم وباسته من خده -نور :
 ال انا عايز بوسه من بوقى -آدم :
 قالت عيب وقرفال ماما  -نور :

عيب وقرف قرفانه من ابوكي يا بنت اللذين انتي طب تعالي هنا وشالها ونيمها على  -آدم بصدمه:

 السرير و زغزغها وقعدوا يضحكوا
 ها كنت بتعملي ايه ل مراد ..

 ضحكت عايزه اصحيه علشان نام وانا صاحيه ونشرب اللبن -نور :
ا تعمل الحركه اللي هو معودها عليها وقامت طلعت امممم طيب تعالى نصحيه وادم شاورله:- آدم 

على ضهره وهو نازل عندي سرير مراد على ركبه ونور قاعده على كتفه وبتصحى مووراد 

 مووراد قووم
 مراد نايم وحرك ايده على عينه وغمض تانى
 مراد قوم يا حبيب ابوك آدم قرب منه باسه-وآدم بيتأمل ابنه الن دى نفس حركته وابتسم :

 ال انت بوسني انا هو ال ال-ور صرخت :ن
 ما قولتلك قولت عيب وقرف -آدم ضحك:

 متقولش لمامى بقا -ونور وطت وشها وقربت وباسته من بوقه:
واتحركت ونزلت من على كتف ادم ونزلت جمب مراد ونامت جمبه وقربت باسته من خده وبس 

 قوم بقى يامووراد قوم يوووه-زي ما مريم معوداها :
 حك من قلبه على تصرفات نوروآدم ض

 بس يابت عايز انام يا رخمه -مراد فتح عينيه:
هههههههه هللا يخرب بيتك يا طارق قوم يا مراد صباح الخير مراد فتح عينه وقام نط علي  -آدم :

 بابا الباشا الكبير -ابوه:
 فتوآدم ضحك ولكن سمع صوت صريخ مريم في الجناح اللي جمبه وقام بسرعه والعيال خا

 
مريم فكرت ان آدم باسهم وخرج على طول ومتحمله لحد ما يمشي علشان ما يحضرش الوالده من 

اولها علشان ما يقلقش عليها ودخل جرى عليها واالوالد وراه ومريم كاتمه صوتها في المخده وآدم 

 عرف انها بتولد مراد ونور واقفين يعيطوا
 مريم بتصرخ ومش قادرهوآدم لبس مريم وفضل يعاتبها النه كان حاسس و

 نهاد جت بسرعه
  .خلي بالك من مراد ونور -ادم:

 ونهاد طمنتهم ودعت لمريم
 آدم شال مريم وراح على المستشفى وآدم كان اكتسب خبره واخدها على المستشفى

ونهاد اتصلت على شيرين والكل . والكل اتحرك اول ماعرفو على المستشفى ونفس اللي حصل في 

 ونوروالدة مراد 
آدم دخل معاها غرفه العمليات وفضل جمبها وحضنها الى ان سمع الصرخه وبعدها ولدت بخير 

 والحمد هلل عدت على خير والكل بارك وهنا
 ومريم جابت ولد زي القمر وآدم شرط على مريم انها اللي تسميه وفي االخر مريم سمت زين

 وخالد الل طاير باحفاده

 
 رنا بتتالم وتكتم جواها وعملو حفله كبيره وغصب عنها

 



 بابا هللا يا بابا اللعبه دي حلوه قصدهم على زين -مراد :
 ال دي لعبتي انا . انا هلعب بيها -نور :

 ونور راحت ل آدم ومريم اللي بيضحكوا مفكرين ان زين لعبه جديده
 بابي عايزه العب بيها وباست على ايده بمكر االطفال وبتضحكله علشان تاخد اللعبه:-

 مامي انا هاقولك انتي مزه وخليني العب بيها -مراد راح لمريم:
 آدم ومريم اتصدموا

 !!مراد انت بتقول لماما مزه؟ -آدم :
 ايوه ماما جامده قوي وضحك -مراد :

 ماما هي البالونه اللي هنا راحت فين
ده انت  اعمل ايه في طارق صاحبك-مريم بصدمه من مزه وجامده مش عارفه تتكلم وبصت ل آدم :

 عارف انه من اسبوع كنت جايبه ل مراد عصير و لما شافني قال لي ما تيجي ندحرج التماسي
 !!وكمان بيقول كالم مش مفهوم وبيقول انتي وزه وواتكا ايه واتكا دي يا آدم؟

 هللا يخرب بيتك يا طارق بوظت الواد -آدم ضحك بصوته كله:
كلم مع طارق وبص لمراد هههههههههههه هو قالك واتكا ال يا حبيبتي ما تاخديش على كالمهم انا هات

 مراد بيضحك وهز راسه
 نزله نزله شيلني انا وهات اللعبه دي العب بيها انا وبس-وآدم شاله وفضل يبوس فيه ونور صرخت :

مريم ابتسمت للعيله الجميله وشافت ان زين اخد لون عيونها وبياض بشرتها وشكل آدم مع غمازه 

 ين وكان في قمه الجمالفي الخد اليم

 
 واتفقوا ان الحفله تكون اخر االسبوع الى ان جاى

 
 يوم الحفله
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 يال يا رنا هنتاخر على الحفله وكمان مراد واحشني -طارق:

 رنا خارجه من الحمام عيونها وارمه من كتر العياط
 رنا حبيبتي مال عينيكى انتى معيطه -طارق جيرى عليها:

 انا خالص ما بقتش قادره -اترمت في حضنه:رنا 
 مش قادره على ايه -طارق اتخض عليها وقعدها وقعد جمبها:

طارق ارجوك اسمعني المره دي . انت ما وافقتش على العمليه وانا ماقولتش حاجه وانت :- رنا 

 سنين واكتر ومفيش جديد ارجوك انا عايزه اتبنى طفل ٣قولت سيبيها بظروفها وعدى 
انتي لسه يا رنا بتفكري في الموضوع ده وعايزاني اتبنى طفل واتعلق به لحد سن  -وقف: طارق

معين ويمشى مينفعش وانتي عارفه ان التبني حرام انتى مالك كدا خالص كتر التفكير هيخليكي 

تخرفي وانا كدا عايشين كويس يا ستي انا مش عايز عيال انا عايزك انتي وبس انا مكتفي بيكي انتي 

 سوب
انت مكتفي بيا وبس علشان انت اناني وطماع ما -رنا قامت وزعقت وعلت صوتها على طارق :

 بتفكرش غير في نفسك انت لو بتفكر فيا كنت حسيت قد ايه انا بتالم وتعبانه
انا اناني وطماع وما بحسش بيكي يا رنا بما انك شايفه كده احب اقولك شكرا  -طارق بصلها بعتاب:

كي علشان بس اثبتلك اني اكتر واحد حاسس بيكي ومش هاعلق على اي اتهام وال انا مش هارد علي

اي لفظ وال هزعل منك النك نصي التاني وربنا بس اللي يعلم انا مكتفى بوجودك جمبي مش انانيه ال 

 ده عشق
 طارق ارجوك يا طارق حس بيا وخليني اتبنى طفل ارجوك -رنا اترمت في حضنه:

ن من رنا هو مش اناني هو بيحبها اكتر من روحه وخرجها من حضنه طارق حس انه فعال زعال

 البسي انا هستناكي بره و سابها وخرج -بزعل:



رنا زعلت من طارق النه مش حاسس بيها وان كده عدم تقدير و لبست ونزلت وركبت جمبه العربيه 

 ومفيش حد فيهم اتكلم ووصلوا الحفله وكل واحد مبتسم وبيداري الل جواه

 
 كل اتجمع في فيال العدوي وآدم صمم ان هو اللي هيلبس مراد و نورال

ومريم في االخر وفعال لبس مراد ونور اللي طلعت عينه و عايزه تحط روج لكن آدم ما وافقش النها 

عايزه تقلد مليكه ومريم شرحت ل نور انه ما ينفعش حد يشوفها كده ونور زعلت وآدم تعب كتير 

 لما جابلها شيكوالتهلحد ما في االخر ضحكت 
 ونهاد اخدت مراد ونور ونزلت

مريم شايله زين ولبسته ونام سابته علشان تقوم تلبس آدم قرب وشالها وهي اتفاجئت واخدها الحمام 

 ولسه هتتكلم
 اسكتي كفايه انتي وحشاني ومش طايلك-ششش مريم مكسوفه وآدم نزلها في البانيو : -آدم :

 احم انت هتعمل ايه -مريم :
 آدم : هحميكي عندك مانع

 مريم دفنت وشها في صدر آدم. بحب وهزت راسها بال
 وآدم بدا يحميها وخرجها من البانيو ونشف شعرها ولف الفوطه عليها وشالها وخرجها ف االوضه
 اذ وفجاءه شاف نور واقفه في نص االوضه و حاطه ايديها في وسطها وكانت بتبص ل آدم بشرز

 ه نزلها نزلهاانت شايلها لي -نور :
 آدم واقف مصدوم وخاف وكأنه اتقفش من مراته التانيه

مريم كاتمه الضحكه وفكرت وقالت فرصتي لما اشوف آدم هيعمل ايه مريم حطت ايديها حوالين 

 رقبت آدم
 امممم ياحرام هتتصرف ازاي دلوقتى ضرتي جت-مريم :

 شيلي ايدك شيلي يدك آدم نزلها-نور صرخت :
 !!!!!!!آدم بصدمه ااادم

 آدم واقف خايف ينزل مريم وبعدها مريم تزعل وخاف مينزلهاش نور تزعل
 ومريم خالص عايزه تضحك من شكل آدم اللي واقف وشايل مريم ومحتار

 نزلها بقى انزلي انزلي وقعها ع االرض انت بابى انا -نور :
ش انزلي وصرخت وبحركه من نور جريت على السرير وحاول تطلع انا هضرب لعبتك لو ما نزلتي

 وعيطت جامد
و مريم وآدم ضحكوا في االخر آدم استسلم لرأي نور ونزل مريم ونور نزلت جري على آدم 

 ايديها شيلني انا بقى -ورفعت:
 تعالى يستى ها مبسوطه كده-آدم بحب شال نور :
 مامى انتي ما بتعيطش ليه عيطي-اه وبصت ل مريم :-نور ضحكت عيله :
 انا زعالنه منك يا نور-:مريم بتمثل بزعل 

بابي ماما  -نور حطت ايديها ع بوقها وشهقت بصت ل آدم الل كان عايز ياكلها اكل من حركاتها:

 زعالنه
 :ياخبر طب هنعمل ايه تنزلي تصلحيها-آدم :
 ماشي نزلنى وراحت زعالنه مني علشان بابى شالني هو بابى انا -نور :
ي هتضربي اخوكى ومريم شالتها وراحت جمب اخوها ده زين ال انا زعالنه منك علشان كنت:- مريم 

 اخوكي الصغير ومش لعبه انا عايزاكي تحبيه وما تضربيهوش ابدا انتي اخته الكبيره
اسفه يا مامى انا هحب زين  -نور مش فاهمه حاجه و حطت ايديها على جابتها كأن صبرها نفذ:

 ومش هضربه هاتى بوسه بقى

 
 ليهنور انتى طلعتي -آدم :
 اخد عروستي -نور :



 ومراد فين -آدم جابلها العروسه:
 :مووراد مع طارق-نور :
 امممم ربنا يستر طيب انزلي تحت وانا ومامي نازلين -آدم :

 ونور خرجت وآدم ومريم ابتسمو
 ضيعت اهم لحظه -ادم :

 وهللا داري داري على عملتك انت خوفت منها-مريم بصتله :
 وهللا خوفت البت مش عايزاني اشيل حد هههههه تصدقي فعال -آدم :

 هو انا اي حد٦مريم قربت منه بدلع :
بصي يا مريم علشان انا مش مستحمل ارجوكي عامليني كده راجل لراجل -آدم بلع ريقه بصعوبه :

 لحد ما الفتره دي تعدي
 هههههههههههه حاضر يال بقى يا نجم تعال نلبس قشطه -مريم :

 تي بتتعلمي لغات من ورايا وال ايه؟؟قشطه ونجم ان -آدم اتصدم:
ربنا يخليلنا طارق صاحبك معلم مراد كل حاجه ابنك بيقولي صباحك قشطه يا مزه عليه  -مريم :

 العوض ومنه العوض وضحكوا
آدم لبس مريم فستان جميل جدا وكمان سرحلها شعرها وكان جايب سلسله كبيره وفيها صورته 

مكتوب على السلسله من بره عشق ال آدم وعجبت مريم جدا وصورتها واول حرفين من اساميهم و

 ولبسها السلسله وخاتم وساعه شيك جدا
 ربنا ما يحرمني منك و تفضل كده على طول مهتم بيا و ب اوالدك-ومريم حضنته بحب :

 آدم غازلها ولبسها الحجاب وساعدها في النقاب وباس ايديها
 ومريم رشتله البرفان ولبسته الساعه

شال زين اللي بيخلي قلب آدم يدق ألنه كمل العيله ومريم حطت ايديها في دراع آدم ونزله وادم 

 للضيوف و كانت حفله جميله

 
 اتجمع كل من مصطفى وعيلته وطارق ورنا

 وبيتر وابنه ديف
 وجاسر و ملك ومليكه

 وحسام وهدى وزياد ومريم الصغيره
 كلهم مبسوطين

 نظرات ل رنااال طارق ورنا وكل شويه طارق يسرق 
ورانا قاعده زعالنه ومستنيه طارق يصالحها وحست ان ضغطها نزل وطارق كان واقف قدامها 

ومالحظ تعبير وشها ورنا حست انها الزم تقوم تقول لمامتها انها تعبانه وقامت ويادوبك خطوتين 

 وطارق حس انها هتقع وجري عليها ورنا فعال ووقعت بين ايديه رناااااااا

 
ها زي المجنون وجيري بيها على المستشفى ومصطفى واشرف وشيرين وكلهم جريو طارق شال

على المستشفى لكن آدم رفض مريم تيجي علشان زين واالوالد وقعدت تدعي ربنا وشرطت على آدم 

 اول ما يوصل يطمنها

 
 في ايه يا بابي-بيتر بيجري على العربيه ديف :

له دي اخر خمس دقايق في اي حفله واحده تتعب تعالى ال يا حبيبي دي طقوس كده في العي -بيتر :

 تعالى اركب ربنا يستر

 
وكلهم اتجمعو في المستشفى وطارق الل كان عامل زي الطور الهايج و اتخانق مع اتنين دكاتره 

 علشان مكنش في دكتوره وتصرفو جابو دكتوره وآدم بيهدي فيه ومش عايز يهدا
 دموعه نزلت عيله رنا كلها بيعيطوا وكمان محمد



 وحسام كل األفراد موجودين

 
ومريم كل شويه تتصل ب آدم ويقولها لسه الدكتوره ما خرجتش واخيرا الدكتوره خرجت وكانت 

 مريم على الفون مع آدم
 طمنيني مراتي ما لها؟؟ -ثواني كده يا مريم خليكي معايا الدكتوره خرجت طارق جيرى عليها:

 شهور الفرحه نزلت زي الصدمه على الكل ٣حامل في  مبروك المدام-الدكتوره ابتسمت :
ومريم سمعت ودموعها نزلت وقفلت ورغم كده سجدت على االرض ودعت ربنا كتير وكمان طارق 

 سجد على االرض و آدم عيونه دمعت الن ربنا عوض صاحبه اخيرا
ثر وشيرين مش مصدقه ومصطفى ومحمد واشرف الفرحه لجمتهم وكلهم عيطوا وكان موقف مؤ

وطارق بعد السجده قام ودخل على رنا و كانت نايمه وطارق دموعه نزلت وقرب منها ورفع 

 ضهرها من على السرير وحضنها جامد وما تكلمش وشيرين دخلت و كلهم ما عدا آدم وجاسر
رنا فاقت على كتف طارق ومش فاهمه حاجه وبتبص على كل الموجودين في االوضه طارق 

ها بتضحك بدموع كتير وكمان مصطفى اللي قلبه ارتاح ومسح دمعه حاضنها وساكت وشافت ام

نزلت ع خده وهنا وملك بدموع فرحه ومحمد واشرف شيرين بصيت لرنا وحركت شفايفها مبروك 

 رنا شافت الحركه لكن مبروك على ايه
رنا استوعبت انها في المستشفى وكمان جهاز السونار قدامها وهنا وملك ضحكوا وحضنو بعض 

 اخيرا رنا هتبقى أم-عت هنا بتقول :وسم
هنا بقى رنا استوعبت . الفرحه كانت لها طعم تاني وحضنت طارق بقوه وكان صوت عياطها مسمع 

 آدم و جاسر بره اللي عيونهم دمعت من اثر الموقف وكانت فرحه ال توصف واخيرا بعد الصبر جبر

 
 الحمد هلل رنا روحت مجبورة الخاطر

هتقوم من مكانها ورفض ان حد يهتم ب رنا في فتره الحمل غيره وجاب نتيجه وطارق قرر انها مش 

ورقيه وكل يوم يعد االيام اللي باقيه الى ان وصل الشهر السابع وكانت رنا مطلعه عين طارق حرفيا 

 وكانت بتاكل بشراها ولو كان طارق اكل كانت اكلته

 
عندها شهرين و كانت شبه هنا واشرف  طبعا هنا ولدت وجابت بنوته زي القمر وسموها ريتال و

 واخده وسامة جدها مصطفى اللي روحوا فيها هي ويوسف

 
اما ملك حامل في الشهر السابع مع رنا وعرفت ان في بطنها ولد وجاسر في فرح جدا وقرر انه 

 يسميه مالك من حبه في مالكه وملك فرحت جدا وبتعشق جاسر عشق

 
 رنا وراضى بهدية ربنا ليه ايا كانت طارق قرر انهم مش هيعملو سونار ل

 
 طارق في المطبخ والبس مريله المطبخ وبيعمل كيك ل رنا

 ورنا قاعده على السرير بتقرا في كتاب عن االمومه
اتفضلي يا ستي ادى صينيه الكيك بالمانجا بحالها -طارق دخل عليها وهمدان من الشغل وقرب منها :

 ب اطلع من الحمام االقيلي حته كيك على االقل ادوقهااهي انا هدخل الحمام اخد شاور ويار
 ولما انت عايز كيك ما بتعملش ليه لنفسك وال انت بتبصلي في حاجتي اعوذ باهلل -رنا بصتله بشرز:

ورمت الكتاب جمبها وقربت منها صينيه و بتاخد القطعه بايديها وبتاكل بنهم و تغمض عينيها و 

 طارق بتستمتع امممم هللا عليك ياض يا
 طارق واقف مصدوم من شكل رنا وهي بتاكل قطعه ورا قطعه ووراها قطعه

 رنا انتي بتسمي قبل االكل؟؟ -طارق :
 ايوه طبعا وانت واقف هنا ليه ما تخش تستحمى وما تقفليش كده علشان هاظور -رنا بقها مليان:

 تظوري ايه بس -طارق :



لدقيق بالكيلو وانا بجيب بالشوال ايه فاتح مصنع يا رنا ارحميني شوال الدقيق خلص الناس بتشتري ا

معجنات اهدي كده انا خايف عليكي انتى والل ف بطنك وعلى ما قال الجملتين دول كانت رنا اكلت 

 قطعتين كمان وطارق خاف منها ورنا بتبصله جامد
 احم كلي ياحبيبتي كلي في كرواسون جوه اجيبلك دلوقتي؟-طارق :
 ر وتطلع تجيبلي الحاجات دي في الليفنج اتسلى وانا باتفرج على التليفزيونال لما تاخد شاو-رنا :

 جاموسه حامل-طارق فتح بوقه ال اراديا وقال :
 انت قولت حاجه يا طارق-رنا :

ال يحبيبتى باقول عروسه حامل بألف هنا يا قلبي انا هدخل اخد شاور واجيبلك الكرواسون  -طارق :

 العشاتسلي نفسك على ما اجهز لك 
 حبيبي انت وهللا وعايزه بكره اكل محشي وفراخ -رنا بعتتله بوسه على الهوا:

 حاضر يا حبيبتي انا هاتصل بماما شيرين تبعتلي الوصفه وهقعد بكره الف محشي حاضر -طارق :
 وهللا انت برنس-رنا ضحكت عليه :
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واحد فيهم عايش مبسوط ومستريح الى ان جاء معاد الوالده وعدى شهرين على ابطالنا الحلوين وكل 

 ورنا ولدت قبل ملك

 
رنا قاعده ومره واحده حست بتعب وقالت ل طارق اللي اخدها طيران على المستشفى والدكتوره 

 كشفت عليها
الطلق شغال لكن الرحم مقفول وغير كده في حالتك مش هينفع تولدي طبيعي علشان -الدكتورة :

 هتتعبي
 !!ليه بادكتوره؟؟؟ -رنا :

 انتي مش عارفه!!!!؟؟؟-الدكتوره باستغراب :
خير يا دكتوره الدكتوره بتتكلم ومصطفى وشيرين قطعو الحديث و مريم وآدم و كل  -رنا طارق:

االحباب اتلموا الدكتوره استأذنت هجهز اوضه العمليات النها هتولد قيصري وفعال دخلت وطارق 

 ماقدرش يدخل
 ه في حاله من الصمت وكله بيدعي وشرين بكاء مستمر ومصطفى بيهديهاوالكل بر

 آدم شايل زين ومريم جنبه وجاسر قاعد بملك اللي خالص على اخرها
 وحسام وهدى ومريم الصغيره
 واشرف شايل ريتال وهنا جنبه

 
 ومحمد خرج من كليه الطب عليهم جري

 طفال بخيرواخيرا الدكتوره خرجت الحمد هلل رنا بخير وكمان اال
 طارق وشيرين ومصطفى دهشه اطفال

 هي جابت ايه يا دكتوره؟؟ -محمد:

 
 انتم ما تعرفوش!!!؟؟ -الدكتوره:

 
ال احنا قررنا مانعملش سونار علشان مراتي كان نفسها في بنت وهي كانت نفسيا تعبانه :- طارق 

 وخوفت لو كان ولد تزعل المهم هي عامله ايه دلوقتى
يسه وانا علشان كده ولدتها قيصري وده اللي كنت اقصده انها هتتعب من الوالده هي كو-الدكتوره :

 اطفال ٣الطبيعيه غلط عليها في حاله وجود 
 !!!؟؟؟٣ -طارق بصدمة فرح:



 بسم هللا ماشاء هللا اللهم بارك -مريم:
 وشيرين وكلهم فرحو

 جابت ايه يا دكتوره انا سالت كتير؟؟؟ -محمد :
 و بنوته قمر اللهم باركولدين  -الدكتوره :

 الف حمد وشكر ليك يا رب ٣طارق واقف مذهول من كرم ربنا 
 الف مبروك يا صاحبي-وآدم قرب منه وشايل زين وحضنه بحب :

في البنج هتفوق وهاخرجها ع االوضه بعد اذنكم والف  -طيب رنا عامله ايه الدكتوره:-مريم :

 مبروك
 عليهم وكلهم باركوا وهنواالكل في حالة فرح ودهشه من كرم ربنا 

والحمد هلل رنا خرجت من المستشفى وكانت حاسه انها ملكه الدنيا وانها فعال كانت الزم تصبر الن 

 بعد الصبر الطويل ياتي الفرج الجميل ال محال

 
 واختارو االسماء وكان فارس وفهد وفريحه

 
 ومصطفى عزيز عمل حفله وال ف الخيال

 ه ومراد جمبهوطارق الل كان طاير بفريح
 ورنا الل كانت حاسه انها ف حلم لكن فهد وفارس خطفوا قلبها

 
 والكل جاهز وفي اخر الحفله ملك صوتت وراحت تولد وجابت مالك والحمد هلل كله بقى تمام

 
 وطارق صمم انه يبني فيال صغيره علشان العيله الجديده

 
ر جماعى وقد كان وكمان محمد وزياد ومريم طلبت من آدم ف موسم الحج والعمره يسافرو كلهم سف

 حجو واعتمرو

 
وآدم قرر انه يبنى مستشفى كبيره خيريه صدقه ع روح نور وقد كان وماشى في اإلجراءات 

 المطلوبة
 ومريم حصلت ع الهندسه واخيرا

 
 بعد سنتين في الصيف

 
ال احنا  آدم قرر انه ياخد مريم شهر عسل ع تركيا النه مسافرش معاها و مريم رفضت وقالت

 عايزين مصيف علشان االوالد ومنها هنقضي فيهم كام يوم عسل ومريم طلب تروح اسكندريه
وكل العيله لما عرفت صممو يروحوا معاهم ويبقى سفر جماعي ماعدا مصطفى وشيرين اكتفو انهم 

 يكونو ف الفيال لوحدهم

 
 ع البحر

 
 م قاعدين جمب بعضادم قاعد على الكرسي ومريم قاعده جمبه وشايله زين وكله

 طارق وعيلته الجميله اللي مطيره النوم من عينه هو ورنا ومراد معاهم
 وجاسر وعيلته وجاسر فرح جدا بحجاب ملك

 
 واشرف وعيلته



محمد ف تالته طب وكان معاهم وديما مهتم ب نور اللي كبرت وبقى عندها خمس سنين وكانت زي 

 القمر

 
 زي اوالدهمراد الزق في طارق وطارق مهتم بيه 

 
 حسام و هدي معاهم واتبرعو يجهزو الغدا

 
 مريم شايله زين اللي عنده سنتين ونص

 آدم حبيبي الرين نامت هاتها وخد زين -مريم :
 ال سيبي الرين نايمه في حضني لحد ما تصحي براحتها -آدم :

 امممم شكلك بتحب البنات قوي -مريم :
 آدم قربها منه وحاوطها بايده ع كتفها

البنات دي اجمل نعمه دول المؤنسات الغاليات وكمان انا لما عرفت انك حامل بعد زين دعيت :-  آدم

واتمنيت انها تكون بنت واهي جت دلوعه ابوها اخيرا الل كلها تشبه اخوها زين الخالق الناطق بت 

 موزه وباسها
 احم طيب وطي صوتك تقدر تقول كده قدام نور -مريم :
 تاكلني انا واختها الرين والكرسي الل انا قاعد عليهدي كانت  -آدم :

 هههههه -مريم :
حبيبتي ربنا يخليكي ويديمك نعمه في حياتي انتي السبب ان يكون معايه احلى -ومسك ايد مريم :

 ولدين وبنتين في الدنيا انا بحبك وبعشقك اكتر من العشق ذاته
ير وآدم اتفق أنهم هينيمو العيال ويلبسها طقم حبيبي انت روحي وعمري كله وقعد بتكلمو كت -مريم :

 جديد اخر صيحه ويقضو وقت مع بعض
 ومريم اتكسفت وضحكت آدم لسه هيتكلم وجه

 فهد بن طارق جمب آدم وبيرفع وبيقف على صوابع رجليه وبيشاور وعايز يبوس الرين
 امشي ياض من هنا روح البوك -آدم غار على بنته:

 هههههههههههه -مريم :
انا مش عارف عيالي عليها عسل يعني محمد ابن اختك مفيش على لسانه غير نور ودلوقتى :- آدم

 !!فهد مش سايب الرين في حالها ومش عارفه تنام بسببه ايه ده بقى؟؟؟
 حبيبي طيب ما مراد ابنك برده مش سايب فريحه و الزق فيها ليل ونهار -مريم :

 وزين حبيبي مبيلعبش غير ما ريتال
 اممممم ال وكمان ماخدتيش بالك ان الواد يوسف عينه على مريم بنت حسام اخوكي -آدم :

 والواد زياد شكله كده منمر على مليكه
هههه بينمر اي بس حبيبي دول اطفال مش فاهمين حاجه كل طفل بيستريح مع الطفل اللي :- مريم 

 نا بصراحه جعانه قويزيه وبيلعب معاه ويال بقى علشان ابله هدى بتشاورلنا جهزه الغدا وا
 طيب ناكل ونطلع اوضتنا علشان ال طقم خرافه وخايف يبرد لوحده -ادم غمزلها لها :
 نت مش معقول-مريم ضحكت :

وكلهم اتلمو على البحر وفرشو ع االرض ف دايره كبيره جدا هللا اكبر وكل واحد قاعد جمب مراته 

 د نور والرين ع رجليهوعياله وكانت عيله في منتهى الجمال وآدم قاعد ومقع
 محمد قاعد بياكل

 هههههههههههه هههههههه-محمد:
 بتضحك على ايه يا دكتور؟؟؟ -آدم :

 تعرفه اللمه دي كلها بسببي-محمد :
 !!ازاي يا فصيح؟؟؟ -مريم :
ازاي اقولك ازاي يعني انا لو ما كنتش رحت العب كوره عند المعمل القديم و حصل اللي :- محمد 



 قبضش عليا مكانش شافك وكمان طارق مكانش اتعرف على رناحصل وآدم ما 
وال جاسر اتعرف على ملك وال حسام عرف هدى عن طريق زياد اللي هو عارف ادم عن طريق 

عاصم ايه اللي نفذ الجريمه وكمان ما كانش ادم اتعرف على ناناه يعني الجريمه دي جمعت العيله 

 بشرز مع خمس اسود وكلهم ضحكوالجميله دي مع بعض جمعت خمس عصافير وبص 
فعال الجريمه دي هي اللي عرفتني على اميرتي و ملهمتي وحبيبتي -وآدم مسك ايد مريم وباسها :

 ومكانتش جريمه عاديه ال دي جريمة عشق
  Mariem Nasarبقلمي------- 

وانتو كمان؟ وتوته توته خلصت الحدوته حلوه وال ملتوته وعلى فكره انا هيوحشني آدم ومريم جدا 

  .الى اللقاء فى الجزء الثانى
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