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ساره : ايبعد معري وهللا كيفك هالصباح  

 ايجعل الصباح يبتسم ل 

ام ماجد : امحلد هلل هآ ه ان شاء هللا ذآ كريت  

 امتحانك 

 ساره : يس مايم ادعي يل تكفي 

ام ماجد : هللا يوفقك ويسعدك ويرزقك  

 النجاح 

ساره : امممي يآ رب ايهلل عن اذنك مايم  

 ه جيي احلي تآ خرت النقل هذا وقت 

 ماجد : من هو اليل وقته جيي احلي 

ساره تطنشه وتروح برى البيت عشان النقل  



 جاء 

ام ماجد : انتهبيي عىل نفسك , هال بوليدي  

 ماجد 

ماجد وهو حيب راس امه : هال ابلغاليه  

 واتج الراس 

 ام ماجد : هال بك اينظر عيين وس ندي 

 ماجد : شلونك ايلغاليه ان شاء هللا خبي 

 جد : امحلد هلل بنعمه وعافيه ام ما 

ماجد : امحلد هلل طيب ايلغاليه اعذريين اليوم  

 متآ خر مقدر افطر معك اتمريين بش 

ام ماجد : طيب ارشب لو حليب تكفى واان  



 امك 

 ماجد : بآ خذ كويب لس ياره معي 

ام ماجد : هللا يسرت عليك ويسعدك وين  

 ماتلقي وهجك 

 ع ( ماجد : آ مممي ايرب ) حيب رآ سها ويطل 

 بعرفمك عىل هالعائل 

انسانه كبيه ابلسن هللا ما رزقها   <ام ماجد  

يه وابو ماجد بغي ماجد وساره وابو ماجد  

متويف هل س بع س نوات آأثر خطاء طيب يف  

 مستشفى حكويم 

انسان هادي جدآ  وشايل    ٢٥معره   <ماجد  



يش تغل مراسل    ١٨مه امه واخته من معره  

 برشكه مامعه غي اثنويه عامه 

قليل يف حقها ملكة جامل    ٢١معرها   <ره  سا 

انسانه هاديه حتب الشعر واخلواطر تدرس  

  بلكية العلوم الصحيه 

....... 

يف ماكن آ خر يف مدينة الرايض ويف الناحيه  

 الشامليه 

اخلادمه ماراي : ماما رشوق ايهلل قوم ماما  

 آأشواق خالص يف قوم 

رشوق : يووووه آأقول ضفي وهجك وسكري  



 ه عىل رقبتك الباب السكر 

اخلدامه ماراي )ويه تتلعمث( : ابب سكر عىل  

 ظهر انت مايف قوم ابد )ويه حتط رجلها( 

رشوق : اسسس تغفري ايلكبه وتدعي بعد  

 احليوانه 

)تقوم وتروح تآأخذ لها شور رسيع وتلبس  

 وتزنل عشان تفطر( 

آأشواق قاميه لها ربع ساعه وخلصت آأغراضها  

 قويل  وانزهل مع ادلرج ويه تقول : ماراي 

 لسايق جيهز الس ياره 

)ويه تشوف ابوها يفطر جتي حتب راسه  



 وجتلس( صباح اخلي يبه 

ابو رشوق : صباح النور )ويسكتون مايصي  

 اي نقاش ابد( 

رشوق ويه انزهل من فوق تنادي اخهتا  

برصاااااخ : آأشششششواق ليش سارقه  

 ساعت 

 ابو رشوق : وجع قرصي صوتك 

اااا..اسفه يبه  رشوق )ويه مرتبكه( :  

 )جتلس جنب آأخهتا اشواق وتسكت( 

 اشواق ماسكه حضكهتا وخايفه ابوها هياوشها 

 جتي اخلدامه ماراي وتقوهلم الس ياره جاهزه 



 يقومن حينب راس ابوهن ويطلعن هبدوء 

 وطبعآ  ابلس ياره تس متر املشاده . 

اتجر وصاحب رشاكت   <ابو رشوق  

ومؤسسات ومايشوف بناته وزوجته بغي  

  لطعام وقت ا 

الهيه بزايراهتا وطلعاهتا بس   <ام رشوق  

 حنونه وطيبه 

تدرس بلكية العلوم    ٢٢معرها   <رشوق  

الصحيه للبنات مع ساره ، رشوق ذات  

 جامل التقارن بغيها من البنات 

اثلث اثنوي وآ حىل من    ١٧معرها   <آأشواق  



  رشوق بكثي ومدلعه ومتييل للبنات 

سوف    )هناك خشصيات كثيه ابلروايه ولكن 

 نتعرف علهيم ل حقا( 

 ونص صباحآ    ٨السسساعه  

يف آأحد اخفم مباين الرشاكت ويف ادلور  

 الاول ادلور اخملصص لصاحب الرشكه 

ابو رشوق : اقول اي آأمين )السكرتي( اان  

ماين فايض اجامتعات وطلبات مزايج متعكر  

 ابحليل 

 امين : ابشرش طال معرك 

 )وهو طالع متوجه ملكتبه( 



ول امين وش صار عىل  ابو رشوق : اق 

 مرشوع املستشفى 

امين : تو خلصنا طال معرك الاوراق من  

االإماره تعرف مستشفى يقولون الزم موافقة  

 امي املنطقه 

ابو رشوق : حلو طيب خلهم يبدون الزم  

 اهنيه قبل املده املتوقعه 

 امين : ابرش طال معرك )ويطلع( 

 ابو رشوق يرفع تليفونه ويتصل شوي ويرد 

 ت انثوي انمع( : هال حببيب ائليب .... )صو 

 ابو رشوق : هال بك كيفك 



 .... : منيحه انتا كيفك وكيف حصتك 

 ابو رشوق : امحلد هلل اان طيب امحلد هلل 

.... : هآ ه حبييب مابدك جتي آأش تئت ل  

 كتي

ابو رشوق : وهللا اي جنوى اان ودي امش  

اليوم قبل بكرى بس اوراق مرشوع  

 حي املستشفى ماخلصهتا لل

 جنوى : طيب اي موظف عنك بيخلصها 

ابو رشوق : صعبه هاملرشوع ايجنوى الزم  

 اقوم هباملرشوع بنفس 

 جنوى : هللا يكون بعونك 



ابو رشوق : طيب وش رايك انت و آأجمد  

 جتون لرايض 

جنوى : وهللا مو عارفه بس تدري بشوف  

اجمد آأان مس تعده امش ل لو اليوم بس شو  

 ابل من شان جني عندك اليل جاء عىل  

ابو رشوق : وهللا ايجنوى ضايق صدري  

 وآأحس النفس تعبانه 

 جنوى : سالمتك شو فيك ايلغايل 

ابو رشوق : ال مافيين يشء بس تعب معل  

 وهللا 

ذن هللا اقرب رحل   جنوى : خالص ايلغايل ابإ



 واان حاجزه فهيا اان وآأجمد 

ابو رشوق : خالص اان حبجز لمك واان خبيل  

 سل لمك رساهل خالص امين ير 

ايه   جنوى : خالص اليل بدك اإ

ابو رشوق : طيب اان ابسكر احلي تبي  

 يش 

 جنوى : سالمتك وانتبه عىل نفسك 

 ابو رشوق : هللا يسلمك سلمي عىل اجمد 

 جنوى : ابرش بيوصل 

 ابو رشوق : مع السسالمه 

 جنوى : مع السسسسالمه 



زوجة ابو رشوق من زمان   <)جنوى  

 لبنانيه عندمه ودل امسه  مزتوهجا ابلرس يه 

 ١٧اجمد معره  

آأنسسان مبعىن اللكمه ميوت بآأمه ,   <آأجمد  

 وطبعه الهدوء( 

 

يف ماكن اخر يف وسط الرايض بعد  

الاختبار ويف اإحدى طاوالت الطعام ساره  

 و آأجماد و ملكه و نوف 

حلوه وحتب ودل خالها بس    ٢٠ <) اجماد  

 هو مايدري عهنا 



عندها لسان  جاملها عادي بس    ٢١ <ملكه  

 خييل اليل حولها يقتنع ابليل تبيه 

مزتوجه من ودل معها البنت    ٢١ <نوف  

جاملها طاغي بس مو آأحىل من ساره ويه  

اقرب وحده من البنات لساره وارسارمه عند  

 بعض ( 

اجماد : تدرون بنات الاس ئل يقولون اصلن  

 مترسبه 

 نوف : نصاابت بس ينصبون وحنا انلكها 

رشوق بنت خالت تقول  اجماد : ال وهللا  

 اصلن معي تو تقويل احليوانه 



ساره : اي ذا الرشوق اليل بلك يش طالعه لنا  

 حىت بآأحالمنا 

ملكه)ويه تقاطع ساره(: يوووه ذا الرمق  

 انشب يل من امس يدق عيل آ زجعين 

 اجماد : هاتيه اان اوريه اخليه مايدق ابد 

 ملكه : ال حيوان عادي 

يد ملكه( :  اجماد )ويه تآ خذ اجلوال من  

 ماعليك اصربري .... وترد 

 .... : الووووه 

 اجماد : خي وش تيب 

.... : اخلي بصصوتك من انت عطيين  



 صاحبة اجلوال 

 اجماد : ال وما شاء هللا حافظ صوهتا 

.... : ال وهللا بس صوتك شي ويه صوهتا  

 حلو 

 اجماد : حمد طلب رايك 

.... : ادري هذي خصوصيه ابلرآأي سواى  

 جعبك او ال عادي 

اجماد : اخصصص ايبو خصوصيه اقول ضف  

 وهجك ايلطعس 

.... : طعس وال مو طعس اان مابيك  

 والدورتك فعطيين صاحبة اجلوال 



اجماد انقهرت وسكرت اجلوال بوهجه و رمت  

 اجلوال عىل ملكه 

 ملكه : قايل ل يرفع الظغط

 نوف : الزم جتيبيهنا عىل نفسك 

 ابرد وال عليه من احد اجماد : ال وهللا قهرين  

ساره : اكيد بيصي ابرد اجل تبينه هياوش  

 وهو داق عشان تردون هههههه 

 اجماد : خالص غيوا املوضوع 

ساره : اقول بنات شلك البنت بتسطر  

 اقرب وحده لها 

نوف : اان التلمسيين ترى فيصل بيلعن خيك  



 ) فيصل زوهجا ( 

يه حيق هل دامك زوجته  يه اإ  ساره : اإ

ول وش ل بزويج تتغزلي فيه  نوف : اق 

 )ويه تغزها بعيهنا( 

ساره ويه ميته حضك : ههههههههه وش فيك  

 مامنزح يعين 

 نوف : ال بزويج المتزحي 

ملكه : ههههههههههههههههه )ولك البنات اليل  

ابلطاوالت اليل قريبه مهنن يطالعون  

 ابس تغراب( 

 ساره : هيه فضحتينا وش هالضحكه 



من الضحك : هذا  ملكه ويه ايهلل تتلكم  

 اليل مزجعين مرسل رساهل لأجماد 

ساره تآأخذ اجلوال من يدها وتقراه بصوت  

 عايل : قويل للعزن اليل ردت عيل 

وهللا لو صوهتا آأحىل شوي اكن فكرت آلكمها  

واحضك بس هللا هيدهيا عكرت مزايج هللا  

 تتلكم ويه ميته حضك  >يعي زوهجا علهيا  

 آأجماد ارتفع ضغطها وسكتت 

 : امحلد هلل خسيف نوف  

 ساره : بدت ام احلمك والثقل والامثال 

نوف : اقول اووص خليك مفنتدايتك  



 وآأشعارك 

ساره : هللا الحيرمين مهنا يآ رب اصلن اان ما  

اراتح ..)جوالها دق( هللا يسرت اخوي ماجد  

 )ترد عليه( 

 هال جموودي 

 ماجد : جمودي فعينك هال بك 

 نك ساره : ههههههه اي وهللا فعيين شلو 

 ماجد : خبي هآ ه شلون اختبارك اليوم 

 ساره : ال ابشرشك حلووو ابحليل 

ماجد : طيب دامه زين اان بعزمك ع فطور  

 بس ديق ع النقل وقويل هل 



 ساره : واااااو من جد ايهلل خالص بدق 

 ماجد : ايهلل اان عند ابب اللكية 

ساره : ايهلل ثواين وطالعه )وتسكر وتقوم  

البنات وتقوهلم عازمين ماجد عىل  ويه تلكم  

 فطور( 

اجماد : ايهلل مشينا بس بلبس عبايت )وتقوم  

 بتلبس عبايهتا( 

ساره ويه تضحك : جت اليل ماتس تحي  

 ههههههه 

اجماد : احلي بدال ماتقولي حياك تقولي  

 كذا)وتسوي نفسها زعالنه( 



ساره : آأقول الحتتكي ابخوي ترى بسطرك  

 خخخخخخ 

جو تصدقي اخوه خقق  ملكه : اقول جو 

 وهللا 

اجماد : وهللا .. خالص خباويمك صدق صدق  

 تكفي ايهلل 

ساره : سالمات وخري بس )وتطلع ويه  

 ترش لهن بيدها يعين مفان هللا( 

 نوف : هللا يسرت علهيم ايرب 

 البنات : امممي 

نوف : تدرون تراها متعلقه ابهما واخوها  



  حيل 

يه مبي علهيا كذا   اجماد : اإ

تدرون يوم آأمغى عىل اهما عشان    نوف : 

 السكر 

وهللا اكن ضايق صدرها وتبيك تقول لو  

راحت ايم ادري ان ماجد بيوح فهيا وهللا  

يوم يودهيا اكنت عيونه تدمع ومايبهيا تفضحه  

وصابر عشاين واخوي اعرفه مايتلكم او  

 يفضفض 

 اجماد : هللا خيلهيم لبعض ايرب 

 البنات : امي ايرب 



الرواايت احلرصية زوروا    لتحميل مزيد من 

 موقع مكتبة رواية 
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 الفصل الثاين 

   

 ابلس ياره 

 ساره اول ماركبت : سسالم خيو 

ماجد : وعليمك السالم بدري اكن جلس ت  

 شوي 

ساره : وش اسوي وهللا البنات يسولفون  

 وايهلل قدرت اقوم مهنن 

http://www.riwaya.ga/


يسولفون فيه ايمكياج اي جوال  ماجد : وش  

 او ساعه جديده 

 ساره : ال حرام عليك مو لهدرجه 

 ماجد : ههههههههههه 

ال وش الطاري عازمين اليوم   ساره : اإ

ذا قصدك اين خبيل   ماجد : وهللا شويف اإ

 خالص ميدي نروح للبيت ترى 

ذا   يه خبيل ومامعرك عزمتين واإ ساره : اإ

 عزمتين متن عيل فهيا 

 ماجد)وهو يطالع فهيا( : اجل خبيل طيب 

ساره : ال امزح وش دعوى انت اخوي  



 الغايل 

 ماجد : ال خالص راح الفطور 

 ساره : ال عاد تراي جوعانه وهللا حيل 

ماجد : خالص التشغلينا بفطرك وش وبوفيه  

 مفتوح 

 ساره : فيه بوفيه مفتوح 

يه بنت فقر ماتعرف يش   ماجد : اإ

مع الوليد اقول  ساره : عدال ايليل عايش  

 علمين منو اليل مسلفك ههههههه 

 ماجد : حيوانه بفطرها وتعايرين 

 ساره : انت بديت 



 ماجد : طيب خالص اسف 

 ساره : ماراح اقبل 

 ماجد : ليش 

 ساره : بكيفي 

 ماجد : اقول ضفي وهجك بس 

 ساره : طيب انت قلت لأيم 

يه قالت برتوح جلارتنا ام سلامن   ماجد : اإ

 حليلها وهللا طيبه حيل ساره : اهاااا اي 

ماجد : اإي وهللا وعندها عيال كبار  

 ماتزوجوا 

ساره )ويه مس تحيه( : الوهللا تتطزن اقول  



 وين مطعمك تراي جوعانه 

ماجد : ههههههههه هذا هو بس خليين اوقف  

 س ياريت زين 

 

 جبهه اثنيه 

 ومباكن بعيد عهنم رشوق وزايد ابلس ياره 

  س نه تعرف عىل رشوق   25معره   <)زايد  

ابحد احملالت اخملصصه للجلسات العائليه مع  

 وحده من صاحبهتا 

ومن ذاك اليوم ويه تطلع معه ومو حاس به  

 حساب للهنايه( 



رشوق : زايد تكفى علشان خاطري مايب  

 مثل ذيك الليل جيي معك صاحبك سلامن 

زايد : اان قايل ل ايقليب سلامن ما منه  

 خوف وبعدين انت رافضه جتيبي احد معك 

وق : انت تدري اين بعد صاحبت ريناد  رش 

 ما اثق ابحد فـ من وين ايج معي وحده 

زايد : طيب واان صعبه اخيل سلامن جيلس  

 برى الشاليه حلاهل 

  رشوق : واان 

زايد : انت ابحلفظ والصون ماراح جييك منه  

 يشء 



رشوق ) سكتت ويه اكرهه الالكم  

 هباملوضوع الهنا دامي تتلكم ومايف اي فايده ( 

وهو وايه    26صاحب زايد معره   <) سلامن  

 يطاردون خلف شهواهتم بس 

انسانه فقيه ومامتش غي    22معرها   <ريناد  

ابلفلوس يعين اجيب ل البنت اليل تيب ويل  

 نفس املبلغ املدفوع لها 

وهتاوشت مع رشوق الن رشوق خطفت  

مهنا زايد ورشوق ماتدري اهنم متواصلي مع  

 بعض للحي 

واصلن ريناد تنتظر الفرصه اليل تنتقم من  



 رشوق( 

زايد وهو متوجه للشاليه يدق جواهل ويطالع  

 الرمق ويرد عىل املتصل 

  زايد : هال وهللا ابلطيب 

  ريناد : هال بك وش فيك عندك احد 

زايد : اي وهللا معي حبيبة قليب رشوق  

 وراحيي لشاليه انت هناك

ها اييخ  ريناد : ايكريه لها وانت للحي مع 

  خالص ارهما اان اشوف ل غيها 

زايد : ال وهللا اي سلامن مقدر وبعدين اييخ  

انت هاملوسسة ابذلات معجبتين وبعدين  



انت ل مصلحه من وجودها حتت ادارتنا )  

 املوسسه يقصد فهيا رشوق ( 

ريناد : طيب شف ايب منك يشء ممكن  

 تسوويه 

 زايد : وشو امرين ايسلامن 

 ورها ويه ترقص تكفى ريناد : ابيك تص

 زايد : طيب وش املقابل عىل هاخلدمه 

ريناد : اممممممممم شوف فيه مشغل فيه  

ثنتي مغربيات تعرفت علهين وتوهن  

جديدات بعزهمن عىل حفل وانت وسلامن  

 جتون 



  زايد : ايلبييييييييييييه بس حنا 

 ريناد : ايه اان وهالبنتي وانتوا بس 

 اليوم   زايد : مت بس ما اتوقع ميدي 

 ريناد : ليش 

زايد : اليوم لكه مشغول وبعدين خالص  

مال اىل جتيك العلوم الطيبه اليل تبهيا  

 خالص سلوووم 

  ريناد : طيب ابي 

 زايد : ابي 

 بعد ماسكر زايد 

 رشوق : سلامن ابلشاليه او ال 



زايد : هاه سلامن ال ال يقول طالع ميكن  

 ماجيي 

رشوق : امحلد هلل احسسن عشان انخذ  

  تنا راح 

زايد : اي وانت الصادقه ) وهو قاعد يفكر  

 كيف يصور رشوق ( 

دخلوا الشاليه ولقوا س يارة سلامن فيه بوسط  

 الشاليه 

رشوق : هذي س يارة سلامن وانت تقول مو  

  فيه 

  زايد : ال اكيد جاء 



رشوق : ماميدي اس تانست )وضاق  

 صدرها( 

دخلوا الشاليه و زايد قال لرشوق انتظري  

كون بوضع حمرج خيل ادخل  ميكن سلامن ي

 واقوهل 

رشوق : انت تو قايل هل اين جايه معك  

 يعين عارف 

 زايد : ميخالف ايقليب اصربي اشوفه وارجع 

راح زايد داخل لعند سلامن علشان مايفضحه  

 وتدري انه مو هو اليل متصل 

رشوق دخلت ووقفت عند الباب ادلاخيل  



 تنتظر زايد يقولها ادخيل 

ورشوق انتهبت ان زايد  اكن سلامن انمي  

يصحيه وتسمعه يقول هل : رح من ابلغرفه  

الثانيه وال تزنل اان معي رشوق وانت انمي هنا  

 مق 

سلامن)وهو نصه نووم( : هااااااااااه طيب  

طيب وانت هالرشوق اليل لك يوم جايبه  

معك وهللا جتيهبا معك اكرث من ماجتيب  

 معك بكت دخانك 

سلامن    رشوق ) انصدمت بس مو من الكم 

يه انصدمت من الكم زايد يوم يقول اان  



معي رشوق ( : ايوووووييل من اكن يلكم  

قبل شووي )وبداء اخلوف يدخلها من لك  

  ماكن 

وخصوصا رشوق ذكيه حييل وماتفوت علهيا  

 لكمه ابلساهل( 

 زايد : شوشو شوووشووووو قليب وش فيك 

 رشوق : هاه ال وال يشء قاعده افكر بشغل 

 ماخذ عقكل يهتىن فيه زايد : اليل  

رشوق ويه ترصف املوضوع : الا تعال وش  

جمهز يل لعيد ميالدي ترى مابقى عليه غي  

  ثالث شهور 



زايد : رصااحه للحي ماسويت يشء بس  

 اصربي خبلهيا مفاجاه 

  رشوق : طيب ننتظر 

 

بس يارة فيصل زوج نوف وهو تو ماخذها  

 من اللكية 

لون  فيصل)وهو ابين انه متضايق( : هاه ش

 اختبارك 

 نوف : انت وش فيك متضااايق 

 فيصل : مافيين يشء 

 نوف : فيصل عيل اان قل وش فيك 



  فيصل : ايم 

نوف ويه متخرعه : وش فهيا خالت ) طبعا  

 خالهتا الهنا ام زوهجا بس ( 

 فيصل : تطلبك احلل هالصباح توفت 

نوف ويه تبيك : ايوووووووييل  

ايووووووووييل )وقاعده ترضب بيديهنا  

 جسمها( 

فيصل : ايبنت احلالل خالص اكيف وهللا  

 مافيين اسوق تكفيين اسكت 

نوف ويه اصلن خالص ماتسمع لها صوت  

 بس تبيك وال عىل ابلها احد يقولها اسكت 



ليه راجعون  ان اإ ان هلل واإ   فيصل : اإ

وصلوا لبيت ابو فيصل ) طبعا ابو فيصل  

 بعد متويف من زمان( 

خوات    نزلوا وعىل طول راحت نوف لعند 

 اليل ماتزوجن   2فيصل اكنن  

بثالث اثنوي مع اشواق    17معرها   <) ش اميء  

ذا عصبت وخر   والبنت هاااديه وحبوبه بس اإ

 عهنا 

بثالث متوسط البنت زاحفه    15 <اسامء  

وماوراها غي الوانسه والضحك واخر مهها  

 ادلراسه مارسبت الا مره وحده بس ( 



واليل هو    25) طبعا فيصل هل اخو معره  

 ....... زايد ( 

فيصل نزل وهو متضايق ومعصب عىل اخوه  

النه يدق عليه مايرد : هاللكب وينه  

 مايشوف جواهل 

قام وطلع جواهل ودق عىل خوي زايد اليل  

 هوسلامن 

فيصل دق مره ومارد ودق مره اثنيه ويف  

نفسه لو مارد بيطنشه رد سلامن وهو نصه  

 نوم : هالاااااا 

  فيصل : هال سلامن انت انمي 



سلامن وهو يتعرف الصوت وعرفه : هال  

  فيصل ال حصيت س 

 فيصل : زايد وينه 

سلامن : اااااااا زايد اخوك انمي ابلشاليه تبيين  

 احصيه 

فيصل : اي ايليت تصحيه وتقوهل جيي للبيت  

 رضوري 

سلامن : ابرش ) سلامن يسمع صوت فيصل  

واكن عارف انه يبيك وقام برسعه وراح  

 للصاهل ( 

 مع السسالمه .. وسكر فيصل :  



 سلامن يدخل عىل زايد وهو يركض 

 سلامن : زايد دق عىل فيصل اخوك 

 زايد : فيصل وش فيه 

 سلامن : مدري بصرصاحه يلكمين وهو يبيك 

زايد : وشووووووووووووووو ) وعىل  

 طووول يدق عىل فيصل اخوه ( 

 اول مارد فيصل : فيصل وش فيه 

 فيصل : مايف يشء تعال البيت اان ابيك 

زايد : فيصل صووتك وش فيه ال تقويل  

 بعدين قيل احلي 

فيصل وهو يبيك بصوت مسموع حىت سلامن  



 ورشوق قدروا يسمعونه : ايم اي زايد ايم 

 زايد : امممممممممممي وش فهيا قل ايفيصل 

 فيصل : اممممممممي ماتت اي زايد ماتت 

زايد : وشو وشلون ماتت ايم شلون ماتت  

 شللللللللون ماتت وقام يرصخ عىل اجلوال  

سلامن انصدم وسكت وال قدر ينطق بلكمه  

 وحده 

رشوق قامت تبيك من الصدمه الهنا تعرف  

ان زايد مقرص حبق امه ودامي تسمع امه  

  ترتجاه وهو يلكمها ويقول ميه بعدين بعدين 

 ويطنشها 



زايد يسكر التليفون : ايم ماااتت ماتت  

 وقام يبيك وطاح عىل الارض وهو يبيك 

مزيد من الرواايت احلرصية زوروا    لتحميل 

 موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 الفصل الثالث  

زايد يسكر التليفون : ايم ماااتت ماتت  

 وقام يبيك وطاح عىل الارض وهو يبيك 

سلامن)واكن الوحيد املامتسك بيهنم للحي( :  

للبيت وادع لها  خالص ايزايد مق اوديك  

 ابلرمحه ترى الباكء مايفيد 

http://www.riwaya.ga/


 رشوق تقوم زايد ويه تبيك واكن ايهلل يقوم 

ركبوا الس ياره سلامن يسوق وزايد جنبه  

 ورشوق وراء 

سلامن : رشوق تكفي لكمي سواقمك عشان  

 جيي لل.... مول عشان اقرب للبيت زايد 

رشوق : طيب )وتدق عىل السواق  

 وتسكر( 

لها واكن يكرس خاطر    زايد اكنت حالته يراثء 

اي انسان يشوفه ... يبيك ويقول ااااه ايمياه  

 بس هذا اليل اكنوا يفهمونه . 

 



 يف ماكن اخر ساره وماجد 

 خلصوا فطورمه وراحوا البيت

ساره اول مادخلت عىل طول فتحت الالب  

وعىل طول دخلت منتدايت تغاريد منتداها  

  اليل دامي تدخل ودخلت 

املنتدى العام اكن  لقت موضوع جديد بقسم  

 اايم   ٧مزنهل عضو جديد مسجل هل  

 العضو مسجل بآ س اجلرح القدمي 

 اكن مزنل موضوع بآأس 

 تبقى آأنت وما معك ذكرايت قدميه 

 يقول يف موضوعه 



((( 

 آأبتدي صباح كعاديت 

 اتذكرك فتسقط دموعي 

 فاجعز عن مواساهتا 

فآأحبث عن آأيدي حانيه فاجد جبواري خمالب  

 الزمن 

 مابقى من حيايت امجليل متزق  

 فآأهنض واقف آأمام مرايت املعتاده 

نه اكئن ح ولكن قربت   فاجد بقااي توح ابإ

 هنايته 

 اكنه يتمي بعد وفاة وادله جتلت سعادته 



وهو اكن يف امس احلاجه اإىل اب يراعي  

 حياته 

 فاعود اإىل فرايش كسيآ  

فهذا صباح لك يوم اكرس جزء من حيايت  

 وارجع اإىل فرايش 

... 

عذرآ  حزين فقد كنت انت الوحيد اذلي  

 يفقده الناس يب عندما يرؤن ابتسامت 

 فانت اصبحت 

 ونيس يف وحديت 

 وحمبويب يف جلس ت 



 وجليس يف ضيقت 

 فهنيآ  يل بك يف حيايت 

.... 

 آأرشه عليك ايحزن يومّــك تغيــب 

 ما آأرشه عىل انس)ن( تقفي وتنس 

.... 

 ** قلمي ** 

))) 

 آأثر وردت عليه : ساره وبداء علهيا الت

 آأكرثت من ش يةل مهوم الناس عىل آأكتايف 

 واكرثت من عشق الرساب اليل اشوفه 



آأيخ اجلرح القدمي راق يل طرحك دمت  

  بسعاده ايرب نزلت الرد وسكرت املنتدى 

ورآأحت لفراشها وحطت راسها جلل تنام  

 بس ماجاها النوم 

ويه تتذكر ابوها وتتذكر مشآلك اهما مع  

 ابوها   عامهنا بعد وفاة 

وكيف اكنوا عامهنا موافقي لكهم يزوجوهنا  

لواحد من عياهلم ويه ماتيب وال واحد مهنم  

 ولو ماوقف ماجد بوهجهم اكن زوجوها 

وقامت تبيك شوي ويه تقول : هللا يرمحك  

اييبه وهللا خيليك لنا اي ماجد ويعطيك طوةل  



 العمر 

 وتنام ويه دمعهتا مامسحهتا. 

  ٢٤ل معره  امسه عاد  <)اجلرح القدمي  

موظف برشكه انسان راعي منتدايت ودخل  

املنتدى بدعوه من صاحبه وصاحبه مرشف  

ابحد الاقسام .. انسان جامهل عادي بس  

ميكل قلب طيب ويشعر ابحلزن دامئآ  ..  

 وراعي بنات من ادلرجه ال وىل ( 

) طبعآ  صاحب عادل امسه فهد وبداية  

 تسجيل عادل ابملنتدى دار بيهنم هاحلوار ( 

د وهو يلكم اخوايه اليل جالسي :  فه



تصدقون اي ش باب فيه وحده ابملنتدى ) من  

مسعوا وحده لكهم التفتوا ( حاولت اتعرف  

 علهيا بس ماقدرت وماتعطي اي احد وجه 

ذا جبت راسها   عادل : طيب واإ

فهد : احتداك قدام الش باب لكهم ان اكنك  

 جبت راسها ل اليل تبيه 

 عادل : اشهدوا عليه 

 : خالص مت الش باب  

 عادل : عطين اس املنتدى

شهور    ٦فهد عطاه اس املنتدى وقاهل : ل  

 خالص 



 عادل : خالص بس وش نكها 

 فهد : نكها سوارة حزن 

 عادل وهو يفكر ابمسها : امسها حزين ليش 

فهد : مدري بس رصاحه البنت حمد قدر  

 جييب راسها 

 عادل : اممم طيب اان اوريك 

راس ساره وجلل  وجلل كذا جسل عادل جلل  

 خيلهيا حتبه 

ابو رشوق وهو مبكتبه جييه اتصال عىل  

 اخلط اخلاص ويرد : هال 

 جنوى : هال بك كيفك وكيف حصتك 



ابو رشوق : امحلد هلل دامين مسعت صوتك  

 اان خبي امحلد هلل 

 جنوى : امحلد هلل تسمل توقعتك طالع لبيتك 

ابو رشوق : ال لس بطلع بعد شوي ليش  

 بغيت يشء 

ى : سالمتك بس حبيت اقول اجمد  جنو 

حصي من نومه وموافق جيي معي ومش تاق  

 ل كثي 

ابو رشوق : امحلد هلل والعرص ان شاء هللا  

آأخيل السكرتي امين خيلص جحز لك يشء  

 وادق اعلمك 



 جنوى : خالص اان ابنتظار اتصال 

 ابو رشوق : اويك انتهبيي عىل حال 

 جنوى : اويك وانت بعد 

 شاء هللا مفان هللا ابو رشوق : ان  

 جنوى : مفان الكرمي 

..... 

ونص العرص ابطال روايتنا لكهم    ٣الساعه  

انميي ماعدا فيصل ونوف وزايد و ش اميء  

 واسامء ولك واحد حالته اردى من الثاين 

صلو علهيا العرص وارجعوا للبيت واس تقبلوا  

 املعزين 



ش اميء واسامء اكنوا حباهل مايعمل هبا غي رب  

اكنت الام والاب والصديقه اكنت  العاملي  

حتس هبم قبل يتلكمن وتدري وش يف  

 خواطرهن بدون يقولن 

البنات اكنن بنوبة صياح من قو الصدمه  

علهين اسامء اكنت يغمى علهيا وتصحى وترجع  

 تبيك 

عندمه نوف وام نوف وثنتي من خوات  

نوف واكن ابو نوف اليل هو معهم قاعد مع  

 العيال زايد وفيصل 

د جالس ماهو قادر يوقف اكنوا  اكن زاي 



املعزين يسلمون عليه وهو جالس اكن جنبه  

صاحبه سلامن واكن معه من وقت الصالة  

 علهيا

فيصل اكن يف داخل حزن ومه احلزن عىل  

فراق الغاليه واهلم اكن مهه عىل اخوه وخواته  

كيف بيتعامل معهم اكن ابين عىل شلكه  

 الضيقه 

اعه تدق  بعد صالة املغرب حبوايل نص س 

ملكه عىل نوف ونوف ماترد دقت اثنيه  

اكنت ابلعزاء وعطهتا مشغول وارسلت لها  

رساهل اكتبه فهيا ) ام فيصل ماتت اليوم  



 الصبح ( 

قرت املسج وانصدمت ملكه ماتت وعىل  

 طول تدق عىل ساره 

ابجلهه الثانيه ساره للحي انميه دق جوالها  

وطنش ته حطته صامت ودقت ملكه مره  

رد ساره ويه لكها نوم : هاااااه وش  اثنيه وت 

 تبي 

ملكه وصوهتا متضايقه : ساره انت انميه  

 للحي 

يه وش فيك ملكه   ساره ويه خمرتعه : هاه اإ

 ملكه : ليش نوف مآلكمتك 



ساره : نوف ال مآلكمتين وش السالفه نوف  

 فهيا يشء 

 ملكه : ال بس ام زوهجا توفت اليوم الصباح 

ال اب  هلل وانت من  ساره : الحول والقوة اإ

 قال 

ملكه : دقيت عىل نوف وعطتين مشغول  

 وارسلت يل رساهل 

ساره : هللا يرمحها شلك نوف تعبانه اعرفها  

هاخلرب بيصدهما وبتش يل مه بنات معها هللا  

 يعيهنا 

ملكه : اممممي ان شاء هللا طيب ايهلل  



اخليك والتدقي بس ارسيل عشان مافهيا  

 ترد 

 هللا   ساره : ان شاء هللا مفان 

 )ومن سكرت عىل طول دقت عىل نوف( 

من هجه اثنيه نوف اكنت عند البنات واول  

مادقت ساره عىل طول قامت عهنن وردت  

الهنا حمتاجه احد يش يل شوي من اليل  

 خفاطرها 

 نوف وبصوت لكه باكء : هال 

ساره ضاق صدرها يوم مسعت صوهتا تبيك  

 ودمعت عيوهنا : هال نوف عظم هللا اجرك 



ويه متقطعه صياح : اجران واجرك  نوف  

 هللا جيزاك خي 

 وتمكل صياهحا بصوت مسموع 

ساره : نوف حبيبت خالص ادعي لها  

ابلرمحه ربك ارمح بعبده من عباده لكهم  

وادعي ان هللا يثبهتا عند السؤال وادلنيا  

هذي لكن مكتوب هل يومه قبل يودل خالص  

تكفي ادعي لها وبعدين ترى الناس اليل  

ضعيفي مثل فيصل وآأهل خليك  عندك  

قويه وقويل هلم مك لكمه ختفف علهيم زين اان  

ذا   بسكر ماودي اطول عليك بس تكفي اإ



تضايقت حيل ديق عيل ترى موب انميه زين  

 ايهلل مفان هللا 

 نوف تسكر ويه ماتقدر تنطق بلكمه 

ساره بدت تبيك بدرجه يه ماتوقعت اهنا  

 بتتآأثر كذا وقامت تصيل وتدعي لها 

بعد ماخلصت قالت يف نفسها خل اش يك  

عىل املنتدى ولقته راد عىل مواضيعها وكذا  

موضوع لكذا العضاء اثني ومايرد اإىل عىل  

املواظيع احلزينه ولقته مزنل موضوعي واحد  

خاطره حزينه واثنيه قصيده حزينه قرهتا  

 واجعبهتا الابيات وردت عليه 



مث راحت كتبت ابلتوقيع هللا يرمحك  

 فس يح جناته   ويسكنك 

 هللا يثبتك عند السؤال 

وسكرت املنتدى ونزلت حتت عند اهما  

واخوها ماجد الإهنم جالسي يتقهوون املغرب  

 اكيد 

 ساره : السالم عليمك 

 اللك : وعليمك السالم 

 ماجد : هاه تو اان وايم حنش فيتس هههههه 

 ام ماجد : وش فيتس ضايقن صدرتس 

ساره : ام فيصل زوج نوف ماتت اليوم  



 الصباح 

ال ابهلل هللا يرمحها   ام ماجد : الحول وال قوة اإ

ماجد : اي وهللا يرمحها ويسكهنا فس يح  

 جناته صلوا علهيا ص 

 ساره : ايه العرص اكيد الهنا ابلعزاء احلي 

ماجد : طيب ليش ماقلت يل جلل اروح  

 اصيل علهيا واعزي فيصل 

 ساره : وهللا تو ادري قبل نص ساعه 

 ن وش سبب وفاهتا ام ماجد : ماتدري 

 ساره : ال وهللا مدري .. بس تدرون 

 اللك : وشو 



ساره : ايحرام نوف اكيد بتعيش مع خوات  

 فيصل واخوه 

ماجد : اكيد اجل بتسكن حلالها وختيل بنات  

معها وودل معها حلاهلم املفروض يه تقول هل  

 خل نسكن مو هو يطلب مهنا 

ساره : اكيد نوف بتسكن بس مو املشلكه  

 هنا 

 د : اجل ماج 

ساره : نوف دامي تقول بنات معي دلوعات  

زايده ص حبوابت وطيوابت بس فهين دلع  

وهللا يسرت من دلعهن وبعدين دامي تقول  



اخو فيصل دامي يهتاوش مع امه وامه اغلب  

الاوقات زعالنه عليه وال عىل ابهل احد  

 يسهر ومىت مابغى جيي جيي لو بعد اس بوع 

 يرجع هل عقل  ماجد : هللا هيديه ان شاء هللا 

 وينتبه خلواته 

 ام ماجد ويه متآأثره : هللا يرمحه ويغفر هل 

ماجد وساره عرفوا ان اهمم قصدها ابومه  

 وقالوا امي 

لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية زوروا  
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 الفصل الرابع  

 

وصلت جنوى وودلها آأجمد لرايض واس تقبلهم  

ابورشوق )طبعا هو ابو رشوق مو ابو اجمد  

 الن اجمد حمد يعرفه حلد احلي( 

ابملطار آأجمد اول ماشاف ابوه ركض هل )بنقل  

لمك الالكم ابلعاميه السعوديه وانتوا افهموا انه  



يتلكم لبناين هو وامه( : سسسالم عليمك  

 )وهو حيب راس ابوه( 

 ابو رشوق : وعليمك السالم 

 جنوى : السالم عليمك 

ابو رشوق : وعليمك السالم حيامك هللا تو  

 تنور السعوديه بكربها 

 ليش يبه يه اكنت ظلمه اجمد :  

 ابو رشوق : وانت للحي تس تخف دمك 

جنوى : هللا يبارك فيك وتراه ذحبين فالطياره  

 بس يس هتبل 

 ابو رشوق : دامه ودلي خليه يس هتبل 



 اجمد : هللا خيلينا ل وال حيرمك منا 

جنوى وابو رشوق يضحكون عىل ودلمه  

ويركبون الس ياره ومه يضحكون ويسولفون  

يقول ابو رشوق ذا مايقرص مع  واليل يشوفهم  

 عايلته لكها وهو اكرب واحد مقرص بيهنم 

اخذمه وودامه لشقه خفمه شارهيا من زمان  

 هلم لك ما جوا لسعوديه جلسوا فهيا 

بعد ثالث اايم انهتت اايم العزاء زايد حالته  

احسسن من اول بكثي بس للحي ابينه  

 مالمح احلزن عليه 

م تكرس  اكن اللك فبيت ابوفيصل حالهت 



اخلاطر اسامء مآاكنت اتلك اول يومي وامغى  

علهيا ووداها فيصل للمستشفى وعطوها  

 مغذي وقالوا الزم اتلك عدل 

وش اميء مايه قادره تتلكم من الصياح مه  

توقعوا انو من الصدمه اليل جهتا مو قادره  

تتلكم بس يه اكنت ساكته من اخلوف عىل  

 الاايم اجلايه 

 الضيوف جالسي   فيصل ونوف اكنوا بغرفه 

نوف : فيصل تكفى عشان خاطري آلك من  

 الصباح ماآلكت يشء 

فيصل : نوف خالص وقفي زن عىل رايس  



ذا اان ايب آألك او ال   مانيب بزر اعرف اإ

 اكرميين بسكوتك 

نوف ساكته وال قالت يش قامت وخلت  

 الصحن 

فيصل مسكها مع يدها بيجلسها حسبت يدها  

 ومكلت طريقها دلاخل البيت 

 فيصل سكت وماقدر غي يزنل راسه وبس 

 

ساره ابلثالث اايم املاضيه حصلت لها اش ياء  

 امهها 

صارت لك ماتدخل تاليق رساهل خاصه من  



عادل ولك رسايل اكنت عن الفوتشوب  

وكيف انزل فرشات وكيف اركب صوت  

 ووو.... 

وصار يرد عىل لك مواضيعها ويشوف ذوقها  

تتعلق بقلمه    ابملقاالت احلزينه وجييب لها جلل 

 وذوقه 

ابحد املواضيع صار بيهنم هذا النقاش اكنوا  

 يتلكمون عن الشعور ابحلزن 

 عادل : 

 راق يل موضوعك 

وبرصآ حه اان اشوف اصدق شعور هو  



نه انبع من قلب حزين يعين   الشعور ابحلزن الإ

 صعبه خشص سعيد يصطنع احلزن 

 ساره : 

آأمممم آأحيانآ  الصدق اليفيد سواء صدق يف  

 شعور   مشاعر او 

 ولكن ماذلي نس تفيده من هذا الشعور 

 عادل : 

 ال نس تفيد كثي

اان اس تفدت اين حبزين اليل انتشلين لوحدي  

ماخالين آأشيك للمخاليق حزين فارصت اكبته  

داخيل وبصرصاحه اتذلذ بكبته وحرقه يف  



 قليب 

فال احد يعمل عين شيئآ  فاان احرتق من  

 داخيل حزنآ  

 وهذا يرحيين كثيا  

الكمه وانكرس خاطرها مآاكنت  ساره قرت  

تتوقع يف انسان بداخل هالمك الهائل من  

 احلزن 

 )طبعآ  هالالكم لكه قبل ينهتيي العزاء( 

بعد العزاء راحت ساره تزور نوف مره اثنيه  

 بعد ماراحت يه واهما اثين يوم ابلعزاء 

 ساره : وش اخبارك 



 نوف ويه متضايقه : امحلد هلل عىل لك حال 

ء غي وفاة ام فيصل  ساره : نوف فيك يش 

 مضايقك ص 

 نوف : ال مافيين 

 ساره : نوف اان اعرفك 

ويه تقرب مهنا وحتظهنا وتقولها : تلكمي وش  

 فيك 

 نوف قامت تبيك ومو قادره تتلكم 

ساره سكتت وقامت تواس هيا وال حبت  

 تظغط علهيا 

شوي طلعوا عند اسامء وش اميء مخس دقايق  



  وطلعت 

 

 مباكن اثين 

د ورد علهيا ويه اليل  رشوق دقت عىل زاي 

 لها يومي تدق وترسل 

 رشوق : السالم عليمك 

  زايد : وعليمك السالم 

  رشوق : شلونك زايد 

 زايد : احس ادلنيا ضايقه فيين ايرشوق 

رشوق : اس تغفر ربك وتعوذ من ابليس  

 وادع لها ابلرمحه تراها حمتاجه ادلعاء 



زايد : اكنت حمتاجتين جبهنا واان اليل قرصت  

حبقها اان اليل كنت اطنشها ومك يوم ويوم ويه  

 تزعل عيل 

رشوق : ادري ولكنا مقرصين حبق وادلينا  

 انت بس تعوذ من ابليس 

 زايد : رشوق بسسكر تبي يشء قبل اسكر 

رشوق : سالمتك بس تكفى تذكرين تراي  

  وهللا يضيق صدري وانت مو معي 

 زايد : ابرشي ايهلل مع السالمه 

 ومفان الكرمي   رشوق : مع السالمه 

تسكر رشوق ويه ضايقه فهيا ادلنيا واكن  



  اليل ميت زايد مو امه 

تتصل يف سلامن من الضيقه ماعندها غيه  

تتلكم معه الن حمد يعرف عن اليل بيهنا وبي  

 زايد غي سلامن و ريناد 

 وعالقهتا مع ريناد انقطعت من زمان 

وتتصل عىل سلامن تسولف معه وتوخر  

وتنس ولو شوي من  الطفش اليل فهيا  

 الضيقه اليل فهيا 

اكن سلامن حيب رشوق بس ساكت وال  

يتلكم بس اكن هيمت فهيا عىل خفيف ورشوق  

مآاكنت تالحظ هاالهامتم وهو اكن دامي يبعد  



 عهنا املشآلك يب طريقه 

اكن دامي هيدد ريناد لو تلكمت لـ زايد يب  

يشء انه يروح لـ زايد ويسمعه التسجيل  

ريناد يوم ترتجاه انه يعطهيا    اليل مسجل عىل 

 وجه وقال لو ماسكريت علمت زايد 

قالت زايد وريب ماخذته حق فلوس انت  

 ابيك يل وريب صادقه 

  عشان كذا مآاكن ييب اي يشء يرضها 

 

 جبهه اثنيه من الرايض 

  اجمد : يبااه 



  ابو رشوق : هال 

اجمد : ودي اقول يشء واخاف تزعل مين  

 بصرصآ حه 

ول ماراح ازعل الين لو  ابو رشوق : ال ق 

 زعلت عىل لك البرش ما ازعل عليك 

اجمد : يبااه ايب اتعرف عىل خوايت مو معقوهل  

 اين.... 

ابو رشوق يقاطعه : اان ماقلت ل انس  

هالسالفه اان اليل احدد مىت جتي وتتعرف  

 علهيم ويتعرفون عليك 

وماعرف    17اجمد : يباه مو معقوهل معري  



 خوايت وال معري شفهتم 

ابو رشوق : اجمد غي السالفه وال وريتك  

  الشغل حصيح 

اجمد : خالص ماراح اغيها الين ماراح اتلكم  

  اصلن 

ويسسكت ويشغل التلفزيون ويتفرج عليه  

  وهو معصب 

جنوى ويه تو جايه من املطبخ وتلكم ابو  

 رشوق بصوت خفيف : وش فيه اجمد 

  ابو رشوق : يعين اكلعاده ييب خواته 

ؤ ماشفته بلبنان اشغلين دامي  جنوى : يؤيؤي 



يسالين ويقول ليش ابوي مايبيين اتعرف عىل  

 خوايت 

 ابو رشوق : واليصي قلت هل 

  18جنوى : ال وش دعوى عاد ماتلكمت  

 س نه اتلكم احلي 

ابو رشوق : وهللا انك اصيل ايجنوى هللا ال  

 حيرمين منك ايارب 

 جنوى : وال منك 

 عىل  اجمد اكن يتسمع الكم امه وابوه ومه 

 ابهلم مايسمع 

وانصدم من اليل مسعه النه فهم انه فيه سالفه  



س نه يعين قبل    18ومو اي سالفة سالفة من  

  يطلع عىل ادلنيا 

 ؟؟؟؟؟؟؟ 

 

اجماد اكنت جالسه ابلصاهل ويرن تليفون  

 البيت وترد 

 الوووو 

 .... : السالم عليمك 

 اجماد : وعليمك السالم 

 .... : وشلونمك 

اجماد انصدمت تعرف هالصوت زين  



هالصوت صوت يزيد اليل ماتيب من البرش  

  غيه احد 

 س نه (   27) يزيد ودل خالها ممرض معره  

 يزيد : الوووو 

  اجماد : هاه هال 

  يزيد : اان يزيد اقدر آلكم معت 

يه دقيقه  يه اإ   اجماد : اإ

وجتلس تتسمع صوته وانفاسه وحسبت عىل  

  اهما وعىل يزيد 

د وهو ينتظر واكن عىل ابهل  طوول يزي 

 السكل مفصول قال الووو 



 اجماد اكنت غبيه وردت عليه هال 

يزيد اس تغرب اهنا عىل طول ردت : معت  

 بتطول الين آلكم من جوايل مو من الثابت 

اجماد وبعد مكلت غباها : ايه ص بنادهيا ل  

 واكهنا صارت اغىب وحده بي البرش   --- >

يعين من اليوم    يزيد اس تغرب ويقول يف نفسه 

 جالسه تتسمع وش عندها 

اجماد عىل طول راحت الهما واندهتا وحسبهتا  

 حسب معها قبل يسكر يزيد 

ويوم وصلت لتليفون قالت لها ميااه يزيد ودل  

 خايل يبيك عىل اخلط 



ام اجماد : طيب فكيين من اليووم ساحبتين  

  واخرهتا يزيد 

طبعا اجماد عند السامعه حاطه راسها واهما  

 خر راسها جلل ماتسمع تو 

  وماقدرت تسمع ويه ماتسمع غي اهما تقول 

هال بوليدي ... اان خبي انت شلوونك ... ايه  

توها قاميه من النوم ... وهللا جوايل بغرفت  

... خالص برىق هل وانت دق عشان اصي  

 بغرفت 

مايب انس هنا تسمع ... طيب هللا يصلحك  

 ويسعدك .... مع السسالمه 



تليفون وتدف اجماد عهنا : انت  وتسكر ال 

 وش فيك مشفوحه تراه ودل خال 

اجماد : مياااه وش بينمك اول مره ادري انك  

 تسولفي مع يزيد ابجلوال 

ام اجماد ) ويه تس تلعن ( : مابيننا يشء بس  

 هو ودلي ويبيين اخطب هل 

اجماد : وشوووووووووو ختطبي هل ومن  

 ختطبي هل 

ه ( : وهللا اكيد من  ام اجماد ) وتس متر اللعان 

عندي اغىل من بنات خالتك اكيد بنعطيه  

  رشوق 



  اجماد : ال ميه ماتصلح هل 

  ام اجماد : وليش ماتصلح هل 

 اجماد : ال اقصد يعين يه بتمكل دراس هتا 

  ام اجماد : اكيد 

اجماد : ايه متاكده يه تقول للبنات لو احد  

 تقدم يل ماراح اوافق الين ايب امكل دراس ت 

جماد : اصلن حنا لكمنا اهما واهما موافقه  ام ا 

وتقول اليوم بقولها وبنقولها لو تبي تمكلي  

 دراسه مكلهيا وانت فبيت زوجك 

اجماد انقهرت وبغت تصيح وبي عىل وهجها  

 اهنا انقهرت 



  ام اجماد : ايهلل اان بقوم بس قبل اقوم شويف 

 واجماد تطالعها بنص عي من القهر 

ايوييل وش فيك تراي امزح ماراح  ام اجماد :  

خيطب بس يبيين بسالفه اثنيه وهو اصلن  

 ماييب الزواج احلي 

اجماد ويه اكهنا مايه مصدقه : هاه مياه انت  

 صادقه 

ام اجماد ويه توخرها عن حضهنا : وخري  

بس وانت وش دخكل هو يزتوج او ال  

  وبعدين ال ماوراه زواج وفكيين 

 حك وتدفها وتطلع فووق ويه تض 



 وتاليق يزيد يدق 

 ترد عليه : هال بوليدي 

يزيد : هال معه وش فيك من اليوم ادق  

 ماتردين 

ام اجماد : عندي بنت خبل مافكتين بس  

 تسال وش عندك علميين ليش ماتبيين امسع 

يزيد : ههههههههههههه هللا يصلحها ويسرت  

  علهيا 

ام اجماد ويه تس تلعن عليه بعد وتقيس نبضه  

ماتيب ادعي الرمحن انه يسرت    لبنهتا : وانت 

 عليك



يزيد : الا ادعي عادي اان مس تور من زمان  

 امحلد هلل 

ام اجماد : ايه اان داريه بس اقصد السرت اليل  

 انت خابره 

يزيد : وهللا ايمعه توين وانت عارفه السبب  

والتقولي ودي وودي افرح فيك اصربي  

  وربك يرسها 

نك نويت  ام اجماد : وهللا براحتك بس ان اك 

 انت اخبص ابليل يبونك 

يزيد : طيب ابشرشي املهم ........) بعدين  

 راح نعرف وش يدور بيهنم ( 
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 الفصل اخلامس  

 

يف ماكن اثين ساره فتحت املسن اول  

ماوصلت بيهتم ومالقت احد متصل ودخلت  

 املنتدى ولقت رساهل من اجلرح القدمي 

 اكتب فهيا 

 السسسالم عليمك ،،، 

http://www.riwaya.ga/


  آأدري بتقوولي وهللا ان هاالنسان غثيث 

  حتمليين مك يوم وبعدها بفكك مين 

املهم اان بطلب منك يشء بس التفهميين  

غلط اان ايب امييكل الين جعزت افهم عن  

 قت املنتدى طريق الرسائل ح 

واول ما افهم هالفوتشوب اان راح احذفك لو  

  تبي 

واوعدك وعد ما اضايقك بشء بس صدقيين  

  غيب ابلفوتشوب 

  امتىن توافقي واسف لو ضايقتك 

 مفان هللا ... 



 اس تغربت ساره من طلبه وكتبت هل : 

 وعليمك السسالم ،،، 

  ههههههههههه وش دعوى آ خ وعزيز 

  امتىن تعذرين ابلنس به لطلبك اسفه  

اان ما اضيف رجال ابميييل وانت وهللا عزيز  

  مايب ارد ل طلب 

بس هالطلب صعبه اوافق عليه اعذرين  

  اخوي 

 مفّـآ ن الكرمي ... 

وسكرت الرسائل ودخلت عىل الاقسام  

وصارت تلف من قسم لقسم اثين وتزنل رد  



  هنا وهناك 

دقائق لقت فيه رساهل من اجلرح    10وبعد  

 القدمي : 

  بك آأخت ,,, هال 

  ال معذوره واسف عىل طليب 

اساسا ماكنت بطلبه بس ايهلل ملزومي  

 خنطي هبادلينا 

  اعذريين عىل الطلب 

 مفان هللا 

  قراهتا وتقول ال يصيي زعل بس 

 ارسلت هل : 



  هال بك خيوو 

  ال عادي التعتذر 

واليصي زعلت ترى جد مايب احد يزعل عيل  

  هباملنتدى 

  مثكل وخصوصآ  الناس الغالي 

 امتىن ماتزعل 

 مفان هللا 

 

جلست ربع ساعه فاملنتدى تنتظره يرد  

 وماجاها رد 

راحت تشوف هو موجود ابملنتدى او ال  



 لقته طالع 

قامت وطفت النت وجلست بغرفهتا ويه  

 تفكر هباالنسان 

اليل دخل هاملنتدى وغي املنتدى وغي  

املواضيع وصارت اغلب مواضيعهم حزينه  

 بسبته 

عىل لك موواضيعها ولك   وهو صار يرد 

  ردوده حزينه 

هاالنسان من وفاة امه وصاحبه وخاهل يرفض  

 يزوجه معقوهل هاالنسان صادق 

 وليش يكذب ويتبىل روحه ومعره 



 اكيد انه صادق 

وتنااام ويه تفكر بـ عادل او تفكر حبياته  

 فقط مو فيه 

  عادل طلع خلوايه اكنوا جممتعي 

  واكن اوهلم فهد اليل حتداه 

ماسمل علهيم لكهم وجلس ساهل فهد : هاه  بعد  

 وش صار معك عىل البنيه 

عادل : وهللا توين مايل اس بوعي وابشرشك  

  بيننا رسائل خاصه ورسائل زوار 

فهد : طيب عادي لك الش باب اليل  

ابملنتدى والبنات يسولفون ابلرسائل اخلاصه  



  والزوار 

مو بس انت اان حتديتك عىل انك جتيب  

  راسها 

عادل : ايبن احلالل اصرب مو معطيين  
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  فهد : طيب ننتظر وش ووراان 

عادل : برصاحه البنت شاده عىل نفسها جلل  

 تلكم احد برى املنتدى ماتتعرف وال  

تريك ) واحد من اليل جالسي واكن قريب  

حيل من عادل ( : طيب عادل خلها دامك  

 تشوف اهنا ماتلكم 



 عندك غيها كثي مايه واقفه علهيا 

عادل وهو يطالع فيه ويقوهل بصوت خفيف  

عشانه جنبه وماييب احد يسمعه : وهللا اين  

 كنت خبلهيا بس يوم 

  اتعرف علهيا جد   عرفهتا اييخ احس ودي 

تريك : ال ايش يخ التقول حتهبا بعد جلل اان  

  اصدق واصي وس يط روح 

عادل : اقول وخر بس قال وش قال احهبا  

 ايه احهبا ومووت )ويضحك بصووت عايل( 

 

  نرجع لنوف واهل بيت ابو فيصل 



فيصل : زايد ترى بسكن اان ونوف عندمك  

  ابلبيت اول يشء عشان اصي جنب خوايت 

  دين جلل نوف تراعهيم شوي وبع

  زايد : بس ايفيصل اخاف نوف ماودها 

فيصل : ال عاد يه بنت معهم وانت تعرفها  

 طيبه حييل 

 زايد : هللا جيزاها خي

فيصل : حنا بناخذ غرفة الضيوف اليل فوق  

الكبيه ماودان انخذ غرفة ايم وابوي هللا يغفر  

 هلم ويرمحهم 

 وانت بغرفتك 



الغرفه اليل ابحلوش عشان  زايد : ال اان ابخذ  

 نوف اتخذ راحهتا ابلبيت 

  فيصل : ال مالها داعي 

زايد : فيصل اان ماين صغي جلل اجلس  

فالبيت او انت تقول اخاف نظلمه وال  

 حطيناه ابحلوش وظلمناه 

ال ختاف اذا حسيت انك بتظلمين او تظمل  

  خوايت وطيت رقبتك 

  فيصل : ايه زين خوايت ورامه رجال غيي 

د : خالص اان بقول لش اميء تلكم اخلدامه  زاي 

تنظف الغرفه اليل حتت واان بزنل اغرايض  



  بعدين 

فيصل : ال خلهم اان آلكم اخلدامه هن ضايقنت  

 صدورهن 

 زايد : طيب 

 وبوسط البيت نوف مع ش اميء واسامء 

ش اميء : تدرين نوف ايم قبل متوت بـ ليل هللا  

  يغفر لها اكنت تقول يل اان واسامء هللا 

  حيميكن وحيرسكن بعد ماعيين تغيب 

  اكهنا حتس ان عيهنا بتغيب 

 نوف : هللا يغفر لها ويرمحها ان شاء هللا 

  ش اميء : امي ... آأسامء وين وصلت 



اسامء : تصدقي اش تقت لأيم مع اهنا دامين  

هتاوش ين بس وهللا اش تقت لها ايزيهنا وايزين  

 هواشها 

آلكم فيه    دامي تقويل اذا شافتين عىل التليفون 

صديقت جتي وتقول سكري جعل ريب  

 يسكر عنك ابب الفنت 

 ايهلل سكريه 

نوف : خالص تكفون وهللا خالت هللا  

  يرمحها طيبه ادعوا لها بس 

ش اميء : امممي ... اياه شلون بنعيش من  

 دونتس اي مياه 



هللا يرمحك ويسكنك فس يح جناته وجيمعنا  

 معك جبناة النعمي 

 امممممي نوف واسامء :  

  الا فيصل تو دخل علهيم 

  فيصل : السسالم عليمك 

البنات لكهن : وعليمك السسالم ورمحة هللا  

 وبراكته 

فيصل : نوف ترى لكمت زايد عن املوضوع  

اليل امس لكمتك عنه وهو قال انه بياخذ  

 الغرفه اليل ابحلوش 

نوف : ال مالها داعي عادي اان اجلس ابلغرفه  



 حقت وش وراي 

زايد رافض يقول عادي اان اابخذ  فيصل :  

  راحت ابلغرفه اليل برى 

ش اميء : نوف زايد صادق احسسن هل  

وبعدين هو ماراح ايخذ شقه برى هو  

  بيجلس ابحلوش 

نوف : داهما رغبته هو خالص ما اقدر اقول  

  يشء 

اسامء : وهللا اين احس فيصل بيقول ش يلوا  

 الاغراض مع اخلدامه 

ل اليل تقول قل  ش اميء : اووووووص وجع مث 



  لنا نش يل 

اسامء : ال وهللا موب قصدي بس متاكده انه  

  بيقولها 

ش اميء : ال ايش يخه وانت وش حرضتك يوم  

 تثقي لهدرجه 

فيصل : وجججججججججع ازجعتوان خالص  

 التش يلون اي يشء اان اش يلها زين 

 نوف : ههههههههههههه هللا يعطيك العافيه 

  وف البنات حضكوا عىل الكم فيصل ون 

فيصل : ال وهللا مبسوطه انت وايمه  

 تضحكي معهم 



الرشهه ماهيل عليمك الرشهه عيل اان يوم اين  

 اعدمك كبار وايج اسولف معمك مالت عليمك 

البنات ماتوا من الضحك حىت اهنم ماقدروا  

 ينادونه من الضحك 

فيصل طلع مرتفع ضغطه ونزل وهو بيدخل  

 قسم الرجال صدم زايد 

 زايد : ماتششوف 

فيصل : هالبنات يرفعون الضغط وخيلون  

 الواحد معى مايشوف 

 زايد : هههههههههههه وش مسوايت ل 

فيصل : تضحك وانت ماتدري وش السالفه  



  اجل بطلت اقول 

 فيصل يتجهه للحوش راحي لربى البيت 

زايد : ايبن احلالل تعال خالص ماراح  

  احضك بس قيل 

فيصل : انت اعرف متسك حضكتك زين  

  تعال علمين وبعدين  

وطلع فيصل مع الباب وركب س يارته وتوهجه  

لشقهتم القدميه جلل خيلص اوراقها وجييب  

 احد يش يل اغراضها لبيت اهل 

زايد وقف عند الباب ادلاخيل وقام ينادي  

  اسامء 



اسامء : يووووووه وش تيب تو مفتكي من  

 فصووول وجاي انت 

 نوف : شويف احليوانه تسب اخواهنا الكبار 

ء ويه حتط رجلها عشان ش اميء مسكت  اسام

  ش نطه بالستيكيه برتمهيا علهيا 

نوف : هههههههههههههه اختك ذي خبل  

 خخخخخخخخخخ 

 ش اميء : عادي متعووده علهيا ههههههههه 

 

مباكن اثين آأجماد اخذت رشوق وراحوا  

 للرايض غاليي 



 يمتشون وقامت تسولف رشوق 

 رشوق : اقول جوجو 

 تطالع الساعات اجماد : هاه ويه  

  رشوق : وشلون يزيد ودل خايل 

اجماد طاحت من يدها ساعه اكنت تشوفها :  

 وتلفت تدوره  >وينه يزيد  

رشوق : خبل وهللا انك خبل اقوول  

 شلووونه ايلعجووز 

 اجماد ويه تتلعمث : احس بك شفتيه 

 رشوق : ايه مبي حيييييييييل 

اجماد : اليوم لكم ايم ومادري وش عندمه  



  م ارسار بيهن

  رشوق : اوووما من مىت 

اجماد : وهللا مدري بس لكمنا اليوم وايم  

  قالت هل دق عىل جوايل بروح لغرفت 

رشوق : هههههههههههههههههه وش عندها  

  خالت 

اجماد : جد ال تضحكي وهللا اهنم بيهنم رس  

 و ...... 

  رشوق : و وش ليش سكت 

  اجماد : هذاك ابووك 

  رشوق تدوره : وينه 



اجماد : شويف الودل ذاك السعودي اليل جنبه  

  شوفيه 

رشوق قامت تشوف وتقرب تيب تتاكد  

واجماد متش جنهبا وميروون يشوفون ابو  

  رشوق ومعه اجمد و جنوى 

ابو رشوق ما انتبه هلم بس اجمد انتبه  

لرشوق ويه واقفه تطالع فهيم من قريب وقام  

  يطالعها 

: وش فيك    اجماد تداركت الوظع وحسبهتا بعيد 

 بتفضحينا 

  رشوق : من ذوال اليل مع ابوي 



 اجماد : مدري بس 

رشوق : اان الزم اعرف عشان اكون عىل عمل  

 مو اسكت واوسوس فـ ابوي 

 اجماد : وش بتسوين 

رشوق : اان اقول شويف تغطي زين  

واليعرفك ابوي ودخيل ش نطتك وسط  

عباتك واان بعد بسووي مثكل وبنتبعهم  

 ووش يسوون   ونشوف وين يروحون 

  اجماد : ال موب راحيه 

رشوق : خالص اان برووح وخري عن  

 وهجيي 



تعدل عباهتا   >اجماد : تعايل خالص برووح  

 ومتش مع رشوق 

ويوصلون حلدمه واكننا نشوف الفساتي  

  واملالبس 

  جنوى : طيب شو رايك هباد 

 ابو رشوق : عادي شويف احسن منه 

اجماد : تسمعي وش تقول هذي لبنانيه  

 طلعت 

  رشووق : اووص ال احد يسمعك واسكت 

ابو رشوق : اجمد تعال هنا التبعد وش تيب  

 ترى بنات السعوديه مايعطونك وجه هههههه 



اجمد : ال بس بيعرفوا انك ابوي بيعطوين  

 وجه هههههههه 

 رشوق واجماد انصدموووووووا 

 رشوق وقفت تطالع ابوها واجمد بصدمه 

 آأرشوق بصوت وآأظح : ابووي 

مامسعها غي اجمد اليل اس تغرب من هالبنت  

 وش اليل تبيه 

اجماد تسحهبا ورشوق ايهلل تش يل نفسها :  

 امشش ايهلل وهللا لو طولنا لننفضح

 رشوق الصدمه بلعت لساهنا 

ركبوا الس ياره وقالت اجماد لسواق روح  



  لبيتنا 

  ابلطريق اجماد : رشوق 

 رشوق ساكته وماردت علهيا واكهنا مامسعهتا 

اد درت اهنا بتتلكم وهالالكم مو بوقته  اجم 

  وسكتت 

وصلوا البيت قالت رشوق بروح البيت  

  ورفضت اجماد قالت ال بتجلسي عندي 

وجلست رشوق ويه ساكته وتفكر ابليل  

  شافته ووش راح تسووي 

آأجماد : رشوق منو اليل مع ابوك تتوقعي  

  زوجته الثانيه ماخذها ابلرس



كيك ان ابوي  رشوق : ليش اليكون راح تف

حيب احلرام اي اجماد اان متاكده ان الودل اليل  

 مع ابوي هو اخوي 

 بس ليش ابوي خاش املوضوع عنا من زمان 

 اجماد : اسايل ابوك مو تساليين اان 

  رشوق رجعت لصمهتا وقامت تفكر 

اجماد احرتمت هالسكوت وسكتت مع بنت  

 خالهتا 

 

يف ماكن اثين بعيد عن التوقعات لكها عند  

 كه مل



ملكه اكنت جالسه عىل الب توب اخوها  

تقراء رواية برشوهـ آأين آأبرحل ) من آأمجل  

 الرواايت اليل قريهتا ( 

يدق جوالها واكلعاده الانسان اليل مزجعها من  

 الطفش اليل فهيا ردت عليه

 ..... : الووووه مسساء اخلي

ملكه : ماظنت هباملساء خي وانت مو رايض  

 ختليين 

ايبنت الناس اان قلت ل اان  ..... : وهللا  

انسسان فايض ماعندي احد وماعندي  

  يشء 



واكيد مايل اىل اين ادق عليك قليب ماييب  

 غيك

ملكه : هللا واكرب وقلبك كيف ماييب غيي  

 وهو مايعرفين والتقويل صوتك وصوتك 

..... : انت ماعطيتيين فرصه آأبي ل اليل  

  بقليب ل بس انت مانت راضيه 

ايهلل معك دقيقه تقول يل انت منو    ملكه : 

 ومن وين جايب رمقي ووش تيب مين 

..... : لك هاالس ئل ماراح اجاوب علهيا  

 جبا....... وسكرت اخلط يف وهجه 

 ملكه : اان فاضيه لهاالشاكل وريب يغثون 



يرجع ويدق من جديد وتعطيه سايلنت  

 شوووي ويرجع يدق اثنيه 

  ؟ ترد عليه : شوف بتقول انت منو او ال 

..... : قايل ل ماين جماوب الـ.... وسكرت  

  يف وهجه من جديد 

ويرجع يدق وتقفل اجلوال بوهجه وتقفل  

  هنائيا  

ابلطرف ال خر الشخص اليل مزجع ملكه :  

آ آ آ آ آ آ آ هـ اي ملكه مصيك تدقي واان اليل ما  

 ارد عليك 

 والاايم بيننا 



 

 

عّـآ دل يفتح املنتدى وياليق الرساهل اليل  

 ارسلهتا ساره قبل يطلع وماقراها 

  يفتحها ويقراها ويرد علهيا 

 اجلرح القدمي : 

  هل آ آ آ  بك 

  ال عادي ايلغال 

  وتسسلمي عىل اجملامل احللوـوهـ 

  وعادي ما زعلت ابلعكس حقك دبه 

 وبعدين مافيه يشء يزنعل منه ص او ال 



*_^ 

 ̂ آ ن هللا ^_ ـ   مفـآ

 وارسل لها هالرساهل 

جلل يزنلها ولقى موضوع  وراح يدور مواضيع  

 رااائع ونزهل وراح لقسم الفوتشوب 

ساره اكنت انميه حصت من نووهما ووصالة  

  املغرب الهنا انمت ابخر العرص 

وفتحت النت ودخلت املنتدى الهنا موب  

 رايقه للمسن 

وتاليق رساةل اجلرح القدمي وتقراها وتراتح  

 النه مازعل 



  وتطلع ماردت عليه وراحت تشوف املواضيع 

 اجلديده ولقته مزنل موضوع جديد 

بدآأت تقراء املوضوع واكن املوضوع عن احلزن  

 واملوت 

 اكن فيه من الالكم الكثي اليل اجعب ساره : 

 ملاذا عندما نشعر بضيقه واحلزن نمتىن املوت 

ملاذا عندما يصيبنا مكروه او مصيبه تصيبنا  

 نمتىن املوت 

هل املوت هو احلل الوحيد يف اجلانب  

 من حياتنا السء  

  هل وهل وهل والـ هاءات تكرث هنا ولكن 



النس تطيع الاجابه ابنفساان ولكن يس تطيع  

 من حولنا ان جياوبوا ابلنيابت عننا 

 وحنن نس تطيع الاجابه ابلنيابه عن حياهتم 

..... 

آأعمل آأنك تقرؤون املوضوع ويف خميالتمك كيف  

يل ان اجلب هذا املوضوع واان اعيش بغمه  

 من حزين 

ليس مايعجبنا جمبورين ان نسايره او  لكن  

 نناقشه 

ولكن نكتفي بقرآ ته ونمتعن به وال نفعل يشء  

آأخر سوى آأن نرجع لنقطة الصفر من حيث  



 بدآأان 

 آأخومك اجلــرح القّـدمي 

ساره قرآأت املوضوع واكن املوضوع آأجعهبا  

  برمته 

وبلك ماتلكم به من نقاط مع انه يتعارض مع  

 حصهتا بنفسه 

وضوعه شدها وبقوه الهنا  ولكن الكمه وم 

 ماحتمل يف جوفها هو احلزن 

 والشعور ابلوحده يف بعض ال حيان 

 ردت عليه : 

  ميتاز البعض بصياغة احلرف وتنس يقه 



 وتوضيفه كام يشاء اكن حزينا  ام سعيدا  

 وظفت حروفك بطريقتك ومتزيت بآأبداعك 

 .... 

 آأيخ اجلرح القدمي 

ابلوحده فعندما  نمتىن املوت آأحياان الننا نشعر  

 حنزن الجند من يشاركنا شعوران 

وحزننا ومن يقتفي ااثر احلزن ليك يسلهبا مننا  

  بطريقه النعمل عهنا 

لهذا نبحث عن من يسلبنا حياتنا الا وهو  

 املوت 

 ايخ راق يل طرحك ومتزيت اببداعك 



  صدقا  قلمك ميتاز ابنصياعه ل 

  دمت متالقا  

 آأختك سوارة حزن 

وراحت لقسم الفوتشوب    نزلت الرد وطلعت 

  الهنا عارفه اهنا بتالقيه هناك 

  لقته مزنل طلب تصممي توقيع هل 

واكتب امتىن اليل يصممه يكتب هاالبيات فيه  

  واكون شاكر هل 

البارحه مابي ميكن وايليت ** وابليس  

 يرتكين ويرجع عليه 

فكرت لو طول غيابك وال جيت ** يعين  



 كذا روحه ومن غي جيه 

معه وطاحت وصديت ** ملعون  خانتين ادل 

 ابو التفكي يذحب خويه 

 ) الابيات ال اعمل من اكتهبا ( 

شافت طلب عادل وقامت عىل طول  

 بتسوي هل التوقيع 

 ويه جالسه تصممه 

 جاها اخوها ماجد وطق الباب 

  ساره : منو 

  ماجد : اان جدك الرابع 

 ساره : ايجدي الرابع ادخل عادي 



 م عليمك ماجد وهو يفتح الباب : السال 

ويه جالسه عىل    - >ساره : وعليمك السالم  

  الالب ماقامت 

  ماجد : ساره ايهلل البس 

  ساره : وين 

ماجد : ايم تقول من بدت االإجازه ماطلعنا  

واان عازممك بنطلع للحديقه جنلس فهيا لي  

 ومنش بعدها ملطعم   9:30الساعه  

  ساره : طيب بس البس وانزل 

 ماتطفي  ماجد : طيب ماين طالع لي 

  الالب 



ساره : ال خالص بسكره احلي بس خبلص  

  اليل بيدي 

  ماجد : وش قلت ل ايهلل سكريه 

ساره ) تس تحي من اخوها حيل ( : طيب  

 ... سكرته وقامت قالت هل ايهلل اطلع بلبس 

ماجد : طيب ايهلل مخس دقايق وبمنش  

  ترى 

 ساره : ايهلل اطلع 

يه  ماجد طلع وساره قامت تلبس ويه انو 

 تمكل التوقيع اذا رجعت من احلديقه 

 الفصل السادس  



بعد صالة العشاء دق سلامن عىل رشوق  

 الهنا اليوم لكه مادقت 

رشوق شافت الرمق وقامت برتد بعيد عن  

 اجماد جلل اجماد ماتشك بشء : هال بشـآ ير 

  سلامن : منو بشاير اان 

 رشوق : ههههههه وش فيتس خمرتعه 

  سلامن : عندك احد 

رشوق : اي وهللا اان فبيت خالت وعندي  

 بنت خالتو جوجو 

  سلامن : يعين انت خبي 

  رشوق : ايه ليش فيه يشء 



سلامن : ال بس اليوم مادقيت وقلت خل  

ادق اتطمن علهيا دامك خبي امحلد هلل اان  

 اسكر عشان ما احرجك 

رشوق : ال عادي ومشكووره عىل اهامتمك  

 دبه بس ملن افيض آلكمك 

 ن : اويك ابي سلام

 رشوق : ابي 

سكروا ورجعت رشوق لـ آأجماد قالت اجماد  

 : وش فيك مقت 

رشوق : تعرفيين دبه ما احب اتلكم وعندي  

 اي احد 



 اجماد : بس مافيه الا اان وال خايفه مين 

 رشوق : ال تعودت عىل هالشء 

اجماد : اهاااا طيب وش رآ يك ندخل شات  

 طفشانه بنس هتبل عندك موقع او ال 

وق : الا اكتيب بقوقل ..... اول رابط  رش 

 جييك هذا هو ... وجتهيا رساهل عىل جوالها 

 تفتحها لقهتا من عند سلامن اكتب لها 

اسف احرجتك بس كنت متوقع انك فاضيه  

 كنت ايب اسولف 

معك بس شلكي احرجتك عىل العموم  

 اعذريين 



 قرهتا وردت عليه : 

اسفه سلوم بس وهللا عندي بنت خالت  

 وماقدرت اتلكم معك 

 تدري فيه يشء بقوهل ل احس مضايقين 

 سلامن : 

  سالمات وش فيك 

 رشوق : 

هللا يسلمك ال مافيين يشء بس موضوع  

 عرفته اليوم 

واحس ودي اتلكم مع احد ومايل غيك اتلكم  

 وايه زايد ايهلل امسع صوته ابليوم مره 



 سلامن : 

خوفتيين عليك هللا يسلمك وش دعووى  

 وين ل لو بغيتهيا فداك ايلغاليه عي 

 خالص اان ابنتظار اتصال ... 

 ̂  تدرين مش تاق لصصوتك ^_

 رشوق : 

  ثآ نكس ع آ هامتمك وفداك الكون 

 ̂  تسسسسسمل ^_

) رشوق هباللحظه حست بـ سلامن هيمت فهيا  

 وهو كذا طريقة تعامل معها من 

 عرفها بس يه تو تنتبه لـ هاالمتام ( 



 

 

ونوف جالسه  ش اميء واسامء جالسات بغرفهتن  

  مع فيصل 

وزايد جالس مع العامل اليل جاهبم فيصل  

  جلل يرتبون الغرفه اليل ابحلوش 

 وينظفوهنا 

ش اميء واسامء جالسات يسولفون عن وحده  

من البنات مع ش اميء ابملدرسه ) هالبنت  

 اشواق ( 

اشواق مضايقه ش اميء ابملدرسه الا ابلقوه  



  تتعرف علهيا واشواق معروف عهنا 

يه وش اميء متضايقه مهنا قوه الهنا اكنت  اهنا بو 

 تيب تقول ل هما هللا يغفر لها 

واحلي ماعندها احد تتلكم معه وتلكمت مع  

 اسامء مع ان اسامء صغيه بس وش تسوي 

 مالها غيها 

 ش اميء : وهللا قهرتين وجعزت افك معري مهنا 

اسامء : شويف بصرصآ حه طنش هيا وال  

  تلكميهنا 

 قدرت بس ايهلل حباول ش اميء : وهللا اين ما 

  اسامء : طيب وش رايك تلكمي نوف 



  ش اميء : سالمات ال وهللا ما آلكمها 

اسامء : برصاحه اان اشوف يه اليل بتفكك  

مهنا لو ايم عايشه ماراح تسوي يشء بس  

 بتقول التلكميهنا 

ش اميء : امممممم مادري بس اخاف من نوف  

 تعمل فيصل 

 تعلمي فيصل اسامء : ال ماتعلمه قويل لها ال 

  ش اميء : يعين رايك كذا 

 اسامء : ايه تولكي عىل هللا وقويل لها 

ش اميء سكتت وجلست تفكر ابليل تقوهل لها  

  اخهتا اسامء 



 طق زايد الباب وقال لـ خواته احفت اان زايد 

دخل زايد وسمل عىل خواته وقاموا يسولفون  

ويضحكون واكن زايد حمتاج يسولف مع  

 جوه شويخواته جلل يغي  

وعشان كذا بداء يراتح نسبيا  واكن اول مره  

جيلس مع خواته من تسع شهور وقعد  

 يضحك معاهن 

وابلنس به لش اميء واسامء اكنوا يف بداية الامر  

منصدمات ماتوقعوا ان زايد جيلس ويضحك  

 معهم 

بس اكنه الوظع اسعدمه كثي وقاموا يسولفون  



 عادي 

 

د ما  يف ماكن آأخر ويف هجه ثآ نيه رشوق بع

 شافت ان اجماد اندجمت ابلشات 

 قامت وطلعت عن الغرفه ودقت عىل سلامن 

 شووي ويرد سلامن : هال وهللا 

 رشوق : هال بك هآ ه طولت عليك 

 سلامن : ال عادي خوذي راحتك دبه 

  رشوق : ال مشكور 

سلامن : ايوه قويل يل وش السالفه تراي من  

 اليوم قاعد افكر فهيا 



ومافهيا ... وتقوهل  رشوق : آ ممممم السالفه  

 اليل شافته ابلسوق 

سلامن انصدم ابلبدايه مث قال : طيب ميكن  

ابوك يعرفها عالقه عابره يعين اسف بس  

 ممكن تكون خويه هل بس 

رشوق : اقول لبنانيه وغي كذا ودلها  

 ينادي ابوي يباه يعين ابوه ص 

سلامن : طيب اان عندي ل رآأي وش رآأيك  

به وين يروح  اشوف ابوك يل يوم واراق 

 واعلمك وبكذا نعرف منو ذوال 

 رشوق : مدري خلين افكر وارد ل خرب 



سلامن : اوويك طيب ماعلينا وش اخبار  

 النتاجئ طلعت او ال 

وامحلد    3رشوق : وهللا طلعت مادتي وابيق  

 هلل جنحت فهين لكهن 

 سلامن : مربووك ايلغاليه وعقبال التخرج 

  رشوق : هللا يبارك فيك 

يب اان مايب احرجك او اسبب  سلامن : ط 

ل ازعاج عىل العموم امحلد هلل تطمنت  

 عليك وبس هذا يكفيين 

 رشوق : سلامن عندي سؤال تسمح يل ؟ 

  سلامن : تفضيل ؟ 



رشوق : زاد فضكل .. آ ممممم آأنت ليش هممت  

فيين لهدرجه مع انك عارف اين احب زايد  

 ؟ 

سلامن تضايق من سؤالها سكت شوي وقت  

تلكمت يه وقالت : سلامن ال    ما جاء يتلكم 

 تزعل بس نفس اعرف وو 

قاطعها سلامن وقالها : ال ماراح ازعل واان  

اسف لو اهامتيم ضايقك بس اليل بقوول  

 .... 

قاطعته وجت بتتلكم قالها خليين اخلص  

  الكيم 



سلامن : اليل بقول انو اان اعتربك يشء غايل  

ومثي ابلنس به يل من اول ماشفتك واان افكر  

 اين احافظ عليك لو مايل دخل يب سالفه 

بس ممكن اان تدخاليت زايده عن حدها اان  

  اسف ... وسكر التليفون 

ودقت عليه رشوق لقت جواهل مقفل قامت  

 تدق وتدق وهو مقفل 

وبدت تفكر وش تسووي توهقت ومالقت  

لها اي حل قامت وراحت جتلس عند آأجماد  

 وجلست ويه ساكته 

  لشات واجماد اصلن داخل جو اب 



 

مبكّـآ ن ثـآ ين ساره وماجد واهمم تعشوا ابحد  

 املطامع الهادئه ورجعوا البيت

  جلسوا يسولفون شوي مع بعض 

ساره اس تاذنت ورقت فوق ماجد مكل  

 سواليفه مع امه 

 ام ماجد : اقول ايوليدي 

 ماجد : مسي مياه 

ام ماجد : ترى ادلينا تركض واان ما اشوفك  

 انوي ختطب 

ماجد : اي مياه هللا جيزاك اجلنه تووين عىل  



 العرس اصربي اذا ايب الزواج ايج اقول 

ام ماجد : بس ايودلي الاعامر بيد هللا واان  

  اخاف جتيين منيت واان ماشفت عيال 

ماجد : هللا يطول لنا بعمرك ان شاء هللا  

تشوفي عيايل ويزجعونك وتقعدين تدعي  

 علهيم بعد هههههههههههه 

ماجد : ال وهللا هللا يرزقك ابذلريه    ام 

الصاحله ويرزقك ابذلريه اليل تعينك عىل  

  دينك ودنياك 

ماجد : آ مي ايرب طيب ايلغاليه انت روح  

انيم اان اس تاذنك بروح خلوايي ساعه ان  



 شاء هللا وبرجع 

 ام ماجد : روح وهللا يسرت عليك دنيا وآ خره 

 مفان  ماجد : آ مي هللا جيزاك اخلي ... ايهلل 

 هللا 

ام ماجد : مفان اليل ماتنام عينه هللا حيفظك  

 ويرعاك 

 طلع ماجد وراح خلويآ ه 

  ساره اكنت فوق 

عىل طول دخلت برانمج الفوتشوب وقامت  

تمكل التوقيع ونص ساعه ساعه الا ربع  

 وخالص التوقيع 



تدخل املنتدى ويه متحمسه ماتدري ليش  

اصلن يه نفسها تعطيه توقيع وتكون يه  

 مته مصم 

دخلت وعىل طول راحت ملوضوع امسه  

طلبات التوقيع ولقت طلبه بس لقت فيه  

ثالث عيال وبنت لك واحد مصمم هل توقيع  

 ولك واحد احىل من الثاين 

حست بقهر عىل اليل صار معها ويه تعبانه  

 من اليوم 

بس قررت اهنا ماتعطيه اايه قداهمم راحت  

  وارسلته هل برساهل خاصه وقالت هل ممكن حمد 



 يعرف انه اان اليل مصممته ل 

 وارسلت هل هالرساهل 

وصارت تدور من قسم لـ قسم اثين ويه  

  تنتظر رده 

جفآ ه تالقيه راد عىل املوضوع اليل بطلبات  

 التوقيع واكنه مطنش الرساهل 

 لقته اكتب بـ رده 

تسسلمون حباييب هللا الحيرممك من من  

  حتبون 

ها  وان شاء هللا هاالايدي اليل مصمت مامتس 

 النار ال يه وال راعي اليدين 



شاكر للك من حاول ان يصمم يل ومل ينهتيي  

 او مل يس تطع 

 راحت ردت عىل املوضوع وكتبت 

تس تاهل اخوي انت طيب واليل اهدوك  

  تواقيع طيبي وكرميي 

 والتصاممي لكها روووعه 

 تسسمل اانملمك 

قراء ردها وبغى يطنشها بس شاف ابسلوهبا  

 اهنا معصبه 

  لها رساهل بعد ماشاف رسالهتا   وراح ارسل 

 وقراهئا كتب لها : 



  ييب يصي ثقيل   --- >كح كح  

  بداء ميون الودل   --- >اول يشء كيفك دبه  

واثين يشء تسسسلمي وتسسسمل يدينك  

 عىل هالتوقيع الروووووعه 

 وريب انه اروع توقيع وصلين للحي 

 يكفيين انه منك 

ابملوضوع قبل  وبعدين ليش معصبه بردك اليل  

 شوي 

التقولي العادي اصلن اسلوبك واحض انك  

 مو معصبه الا تبي تظربيين 

اان مارديت الين كنت اسولف مع العضو ....  



هو مضاف عندي ابملسن ويرشح يل مث قايل  

رح شف التوقيع اليل نزلته ل واس تحيت  

 اطنشه 

 بس 

 امتىن تعذريين 

وبعدين شويف التزعلي حبط توقيعك بس  

  احط اي توقيع اثين   ماراح 

  اسف 

قرت رسالته وفرحت وارضاء غرورها  

 شووي 

 قامت ارسلت هل : 



ال عادي ماحصل الا لك خي واصلن اان  

 مازعلت 

  بس توقعتك مطنش ين كذا 

 ومشكور عىل هاجملامل 

 

قراء رسالهتا وفهم قصدها اهنا تتغىل وطرت  

 يف ابهل فكره بس بيسوهيا بعدين 

 طلع لقســـم الشعر والنرث

ونزل موضوع عن مسابقة الشعر والتصويت  

داراة املنتدى   راح يكون لالعضاء بعد آأذن اإ

 واجلوائز راح تكون لثالثة ال وائل 



 رايل   2000 <الاول  

 رايل   1000 <الثاين  

 رايل   500 <الثالث  

واملسابقه يه ان لك خشص يزنل قصيده هنا  

  هباملوضوع وبعد ما يزنلون الاعضاء القصايد 

اعضاء ومن بعدها يصي    10  يرحشون فقط 

آأعضاء وخيتارون الاول    10تصويت عىل هالـ  

 والثاين والثالث 

املسابقه مس متره ملدة شهر جلل بعض  

 الاعضاء ايخذ راحته وخيتار قصيده رائعه 



طبعا  تفاعلوا الاعضاء واللك نزل امسه  

  ابملوضوع جلل يشارك ومن مضهنم ساره 

 جوالها مباكن ثآ آ ين ملكه فتحت  

 موجود من نفس الرمق واربع رسائل   26ولقت  

 اكتب 

لهدرجه ماتبي تسمعي صويت شلكه    - 1

 شي هههههههه 

 تصدقي وحش ين صوووتك *_*   - 2

  عىل العموم اان اسف لو ضايقتك   - 3

اوعدك وعد ماراح ازجعك هنائيا  بس    - 4

صدقيين وريب مادقيت الا واان انسان وحيد  



 وطفشان ماعندي يشء 

 رسايل وقالت يف نفسها قرات  

 فكه ماصدقت افـتـك منه 

 

نوف اكنت جالسه مع فيصل واكنوا يسولفون  

بلك يشء نوف تسولف هل عن خواته  

ومهوهمن اليل ممكن مايتلكمون لـ آأي احد  

 عنه 

او زايد اليل مايندرى وش بيصي عليه هللا  

 هيديه 

واكنت لك سواليفهم عن مهوهمم اليل جايه  



 لتفكي فهيا بس مه اس تعجلوا اب 

نوف : وهللا ايفيصل هللا يسرت زايد اخوك  

احلي ماراح يرد حلد اعتبار اول امك هللا  

يرمحها ماسكته نوعا  ما واحلي وش بيسوون  

 خواتك 

 بعد امك 

 فيصل : خوايت ابذن هللا ماراح يضيعون 

  نوف : هللا يصلحهن ويسرت علهين 

فيصل : آ مي .. وبعدين تكفي شوفهين اذا  

حمتاجات يشء ومس تحيات يقولن يل    حتسي 

 قويل يل انت 



نوف : ال خواتك ان شاء هللا ماهن  

 مس تحيات منك 

  فيصل : وهللا آ ن شاء هللا مايس تحن 

  نوف : ههههههههههه 

 فيصل : وش فيك تضحك 

نوف : احضك عليك يوم تقول ان شاء هللا  

 مايس تحن 

 فيصل : امحلد هلل والشكر لهدرجه خبل 

مسوويه    -- >بس خبل فيك  نوف : ايه خبل  

  بتخليه يذوب 

فيصل فهم قصدها : امه يشء انك خبل  



 وبس عاد فيين فثويب اخلبال خبال 

نوف : اقول سالمات صدقت نفسك  

 اشوفك اتبسم 

فيصل : ال الختافي ثقت يف نفس ماتقدرين  

 تزعزعيهنا الين واثق انك حتبيين 

 نوف : ايه هي ايلثقه تراها ثقه معياء ذي 

ل : عشان كذا قالوا عهنا ثقه  فيص 

 هههههههههههه 

نوف : اقوول وخر بس اان بروح اقوم  

 اشوف البنات 

فيصل : ايه انقهرت وبهترب خلوايت مردك يل  



  وتذكري 

نوف : ههههههههههه الحتمل اصلن بنام اليوم  

 عند البنات قايلنت يل تعايل انيم الليل عندان 

 واان قلت لهن اوويك مت 

  12اقوول خلهيا جتي الساعه  فيصل :  

 وماجيت شويف وش اسوي ل 

  نوف : ايه ان شاء هللا 

  فيصل : طيب اينويفه 

نوف ويه طالعه وراحيه خلواته : نويفه  

 ايحليل امسي من مفك 

فيصل وهو يرفع صوته : ماهوب زين ادللع  



 عليك ههههههههههههههه 

نوف ويه تضحك تدخل الغرفه حقت بنات  

 ت فيصل معها اليل هن خوا 

 وتدخل ويه تضحك وتقول اخومك ذا ....... 

ش اميء واسامء طلعوا يف وهجها يركضون ومه  

 يقولون زايد فيه زايد فيه 

طبعا  ماميدهيا زايد شافها ) طبعا  هو مك مره  

يشوفها ابلصدف اليل زي كذا ( وصد عهنا  

 عىل طول 

ويه اكلعاده من الفش يل تروح ركض الي  

نت عندمه راحت  اكن بس هاملره الهنا سك 



 لغرفهتا تركض 

دخلت واكن فيصل ابمحلام ) اعزمك هللا ( قال  

  : منو اليل دخل 

نوف ويه ووهجا راحي امحر من الفش يل : اان  

 يعين من بيكون 

فيصل : قايل ل مردك يل فامهه بس مو  

  مصدفتين 

  نوف : وهللا انك رايق اسكت بس 

فيصل حس اهنا متضايقه وطلع برسعه من  

 : وش فيك امحلام  

  نوف : مافيين يشء 



فيصل : وهجك قالب الوان وش صاير  

 علميين 

نوف : دخلت عىل البنات واان احضك عليك  

  يوم هتددين وتريق عيل 

الا طلع زايد جالس معهم والبنات لكهم قاموا  

 عيل زايد فيه زايد فيه 

 واان مامسعت الا اخر يشء 

 فيصل : ههههههههههههههههههههههه طيب عادي 

: ال حرام عليك وش عادي لك ما ايج  نوف  

لبيتمك الايق نفس انطه يف خش ته مره  

املطبخ مره الصاهل مره جملس الرجال اكين بزر  



 يف لك ماكن تالقيين 

فيصل : هههههههههههه ازين ليش ترتيقي عيل  

  .. وميد لسانه علهيا ويطلع 

بيوح لغرفة خواته عشان زايد هناك وياليق  

  رفه ش اميء طالعه من الغ

 فيصل : وين راحيه 

ش اميء : لزوجتك الهبل اليل داخل مبسوطه  

 خخخخخخخخخخ 

 فيصل : هههههههههههه زايد للحي هنا 

ش اميء : ايه ... ويه تطول صووهتا زايد  

 اسامء غيوا السالفه ترى فيصل جاء 



  وفيصل يدخل وهو يضحك 

زايد مسوي يغي السالفه اكنه يف يشء نقوهل  

ب السعودي للحي يدور  : واقول واملنتخ 

  مدرب مالقوا 

اسامء ويه مسويه داخل جو ههههههه : ابهلل  

طيب وش املنتخب اليل عنده مدرب زين  

 وانخذه مهنم 

فيصل : هههههههههههه وانت خبل مالقيت الا  

 ذي تسولف ابلكوره ماتعرف ترصف 

زايد : ههههههههههه وش اسووي خبل  

 هههههههههههههههههه ماتعرف تقول لكمه زينه  



اسامء : ال وهللا جالسه بينمك ولك واحد  

يسب من هجه خبل خبل شوفوا وجهيمك  

  انت وايه اي تميون وبومبا 

فيصل : ايشي الزبارين مايعرفون الا افالم  

  كرتون 

اسامء جت برتد عليه بس دق التليفون  

 وردت : الوووو 

  .... : هال آأسووووم 

 ) غاده صاحبهتا (   اسامء : هال وهللا بغدوو 

فيصل وزايد جالسي يشوفون اخهتم  

  ويتبسمون 



 How are you doingغاده :  

 I'm fine How are you اسامء :  

فيصل وزايد قاموا يضحكون ويقولون لبعض  

 بزارين طافي ابالجنلزيي 

طبعا مه معرفهتم ضعيفه واسامء شافت  

هالشء وتيب تس تلعن علهيم وماتبهيم يفهمون  

 يشء 

 I'm fineده :  غا 

 Do you want to attend theاسامء :  

marriage sister Abeer (   تبي حترضين

 زواج اخت عبي ( 



آأكيد   ) Definite spirit of hisغاده :  

 وانت (  ) And youبروح هل (  

 Yes اسامء :  

 OK I closed the phoneغاده :  

Now (  ) طيب اان بسكر التليفون احلي 

 اويك ابي aaaay ( OK ba )اسامء :  

 ابي (  ) baaaayغاده :  

اسامء سكرت التليفون وفيصل وزايد  

يصفقون ويصفرون ويسالون اخهتم من وين  

 لها هاالجنلزيي 

اسامء متد بوزها وتقول : امحلد هلل انو حمد  



 يعرف انمك اخواين وال اكن فضحتوين 

زايد مسكها وقام يرضهبا مبخده اكن مستند  

 علهيا

  يه ارضهبا اجل حنا فضيحه وفيصل يقول ا 

 واسامء تقطعت من الضحك 

 مبكـــان اثين 

ش اميء قالت لـ نوف سالفة اشواق وقالت  

خالص عطيين رمق بيهتم قالت ليش قالت  

 بس عطيين اايه 

ش اميء : طيب بعطيك بس مايب مشآلك وال  

 ايب فيصل يدري 



نوف : وال هيمك حمد راح يدري وال فيه  

  مشآلك 

 ه نوف ش اميء : مشكووووور 

نوف : ال عادي بس امه يشء ال تقولي لها  

يشء والتلكميهنا واذا لكمتك يه او دقت  

 هايت جوال او التليفون واان اوريك فهيا 

 ش اميء : طيب 

وقاموا يسولفون عن العطل والصيفيه ومدري  

ش نو وانتوا اعرف بسواليف البنات  

 هههههههههههه 

 



دارت الاايم وراح عىل هالوضع اكرث من  

  اس بوعي واش ياء كثيه صارت 

عادل اكن يرتاسل يوميا  مع ساره من اجل  

  الفوتشوب وبعض الاحيان يسولفون 

رسايل كحد    10ابليوم تصي بيهنم اكرث من  

  ادىن وصاروا يتلكمون ابرحييه مع بعض 

  16عادل بداء ابملسابقة وانهتيى اكرث من  

  عضو وعضوه بتجميع القصايد 

معه مه جلنة التحكمي    وطبعا  يف ثالثة اعضاء 

اس عضو وهو    13يعين لك واحد يرسل  

  متكررين   10خيتار مهنم اكرث  



  وبعد مابداء التصويت بيومي 

وابيق اربع اايم عىل هناية التصويت مادخل  

 عادل 

قالت ساره اكيد انه انشغل ومن بكرى بعد  

مادخل واليل بعده برضوا وبعد اثلث يوم  

 موضوع :   دخل عادل بنك خويه فهد ونزل 

  السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته 

ذا آأصابهتم   قال تعاىل ) وبرش الصابرين اذلين اإ

ليه راجعون (  ان اإ ان هلل واإ  مصيبة قالوا اإ

  اخواين آأخوايت 

قبل ثالث اايم آأخوان اجلرح القدمي اكن عائدا   



  من القصمي 

ومعه آأحد آأحصابه ووقع علهيم حادث مروري  

  آأخوان اجلرح القدمي 

عناية املركزه من وقت احلادث وامس طلع  فال 

  لغرفة التنومي وامحلد هلل طيب 

 اسال هللا ان يشافيه ويعافيه 

 ويرده الإهل ساملا  معاف 

وابلنس به لصاحبه اليل معه ابلس ياره فلقد  

  تويف رمحة هللا عليه 

واسال هللا ان يسكنه فس يح جناته وان يلهم  

 اهل الصرب والسلوان 



ه بعد هناية الوقت احملدد  وابلنس به للمسابق 

 لتصويت 

راح نوقفه ونشوف الثالثه ال وائل وحنتفظ  

 ابسامهئم 

ويمت تسلميهم املبلغ ابذن هللا بعد رجوع اخوان  

 اجلرح القدمي 

الاعضاء قاموا يقرون اخلرب واليل انصدم  

واليل ماقدر يكب لكمتي عىل بعض الهنم  

 ماعرفوا هاالنسان الا بطيبته وروحه احللوه 

يح انه اغلب وقته مايدخل مع الاعضاء  حص 

بسواليفهم ونقاشهم بس لو دخل يدخل  



 ابسلوب هاديء ويطلع 

ماعلينا من الاعضاء لكهم امه يشء ساره  

ماقراته للحي ووش راح يكون وضعها لو  

 قراته 

 يه بتتاثر او ال 

 

رشوق لها اس بوعي تدق عىل سلامن مقفل  

  جواهل 

وهللا  واكنت تسال عنه زايد زايد يقول  

مدري عنه اان ادق عليه مقفل ولك مارحت  

لبيهتم يقويل اخوه هو طيب بس جواهل  



 خرابن وسافر بدون جواهل 

 واان ادري كذاب بس مدري وش فيه 

رشوق اكنت عارفه بعد انه يكذب بس  

 خافت عليه وال تدري وش تسووي 

 وقالت خل اصرب لي يرجع واشوف وش فيه 

 

يل حس فيه  وسلامن مقفل جواهل من القهر ال 

وطنش العامل لكهم وقايل لأهل اي واحد  

يسال عين قولوا سافر مع ودل خاهل جلده  

واحد من اخوايء ودل خايل صاير عليه  

 حادث وهو اصلن ببيهتم 



 

ملكه الانسان اليل اكن يزجعها ماعاد دق  

  وملكه مراتحه ابحليل 

يه مامسحت بعض رسايل عشاهنا حلوه  

 رمقه   بس حفظهتا ابملسووده بدون 

 

ش اميء اشواق ارسلت لها رساهل وقالت اان  

 اسفه ومآاكن لها داعي بنت معك تلكم ايم 

 وال راح ادق ابي 

ش اميء سالت نوف قالت نوف ماقلت يشء  

  بس دقيت عىل اهما وقلت 



لها اليل قلته واشواق ذي ماراح جيهيا يشء  

 بس اهما راح ختلهيا ماتدق ابد 

تقول موب  ش اميء : ايه يه خالص ارسلت  

 داقه ابد هههههههههه 

 نوف : ازين خخخخخخخخخخخخخخ 

 

ابو رشوق جنوى زوجته الثانيه وودلها اجمد  

للحي موجودين ماراحو ورشوق ماتدري  

 وش تسوي مبوضوع ابوها 

وابوها ماعرف انه رشوق درت اصلن واكن  

 مراتح ابهل 



اشواق جهتا اهما مره وقالت لها انت تعرفي  

 بنت امسها ش اميء 

قالت اشواق ايه قالت اهما المتشي معها  

 والتلكميهنا 

هالبنت دقت بنت معها وقالت البنت اهما  

 ميته وابوها ميت وماعندها غي اخواهنا 

ولو بنتمك رجعت تدق عىل بنتنا او تلكمها  

ابملدرسه بعمل اخواهنا ان بنتمك ) وخافت  

نوف تقول الم رشوق اهنا بويه قالت متيل  

 ضايقه ( للبنات وش اميء مت

وتراها تس بك عندمه وانت انتهبيي عىل  



 نفسك وال ترى بؤريك الشغل 

اشواق اسكتت وانقهرت من ش اميء وقالت  

 لها طيب ويه حاقده علهيا

 

اجماد وودل خالها للحي ماتدري وش بينه  

وبي اهما واجماد صايره تشوف رمق يزيد دامي  

 ابملس تلمه و الصادره ووش السالفه ماتدري 

غصها الهنا اذا خافت من يشء  ووبطهنا م 

  بطهنا ميغصها 

 

 ونص ابلليل   1الساعه احلي  



دخلت ساره النت وفتحت املسن وسواليف  

وحضك مع البنات وبعد ربع ساعه دخلت  

 املنتدى 

داراة املنتدى للك   ولقت رساهل توجهييه من اإ

 اعضاء املنتدى ملوضوع اجلرح القدمي 

  دخلت وقرات املوضوع 

  م املكتوب وانصدمت من الالك 

كيف حادث ومات وابلعناية وادعوا هل  

 تلخبطت الامرو عندها مع اهنا قاريته بس 

 اكهنا ماتشوف غي حادثه بس 

 كيف ابملستشفى ايوييل فيه يشء وال مافيه 



وتروح عىل طول وتكتب رد اخوي تكفى  

طمين عليه فيه يشء او ال امانه التكذب  

 وجت بتضغط اضافة رد 

اهامتهما فيه اليل يه    وخافت انه ينكشف امر 

 مو عارفه رس الاهامتم ذا 

سكتت وراحت عىل طول لفهد وارسلت هل  

 رساهل خاصه 

 السالم عليمك اخوي كيف حال 

 اسفه بس مآاكن ودي اسال قدام الاعضاء 

  تكفى طمين عليه وشلونه وفيه يشء او ال 

 امانه الختيب يشء عين 



  تكفى 

ا  ارسلت هل هالرساهل ويه اكنت تبيك بقلهب

 ودموعها حلد احلي يف حمجر عيوهنا 

 اكنت خايفه وليش ماتدري

بس اخلوف اليل فهيا خالها تنتظر الرد س بع  

دقايق واكهنا س بع ساعات جاها الرد اكتب  

 فيه 

) طبعا  اليل اكتب الرد هو نفسه عادل داخل  

من نك خويه فهد وقاهل اليوم لكه يل ماراح  

 اسوي يشء واتفقوا ( 

  وعليمك السالم 



اان امحلد هلل بس مانيب مراتح وصاحيب  

  ابملشفى 

هو طيب ان شاء هللا بس عنده كرس فيده  

  اليسار ورجل فهيا شعر 

وكدمات ابلوجه والظهر ويقول ادلكتور  

مايتحرك الا بعد اس بوعي وجلس ته هنا لكها  

 اس بوعي ابملشفى 

وضايق صدره ابحليل وبرصاحه جالس يبيك  

ابلس ياره وللمعلوميه  بس النه فقد خويه اليل  

 ذا اثين واحد من اخوايه ميوت 

 وهللا اليوم لكه جعزان نسكته بس متاثر حيل 



 ربك يعينه ان شاء هللا 

 عىل طول اكتبت هل 

طيب والا مىت بتخلونه كذا متاثر تكفى  

 ودي اتطمن عليه 

 خذ الالب وكونكت ورح هل تكفى علشاين 

 قراء الكهما وحضك مث كتب 

احلي صعبه مقدر اليل  كيف تبيين اروح هل  

 مرافق واحد اثين مقدر اطلعه 

وبعدين صعبه يكتب اقول يده اليرسى  

 مكسوره 

 واكيد ماهو رايق الي احد يلكمه 



اسف اخت بس اتلكم جد ماراح يقبل دامه  

 ماقبل من اخته 

ارسل لها هالالكم وقرآأته وانقهرت كثي  

 وتعبت من التفكي وماتدري وش تسووي 

  وتبيك   تفكر وتبيك تفكر 

 وابالخي قالت اقوهل وامري هلل 

 امه يشء اتطمن عليه 

  ارسلت هل 

اسفه اخوي بس انت تعرف املرافق اليل  

 معه 

قراء الكهما واس تغرب من هالسؤال ورد  



 علهيا

  ايه صاحيب ليش هالسؤال 

 ردت عليه 

ممكن تعطيين رمقه بلكم اجلرح القدمي رضوري  

 تكفى 

اهنا بتقول  عادل قراء الكهما وانصدم ماتوقع  

 هالالكم وهبالسهوهل 

 ارسل لها 

اسف اخت سوارة انت عزيزه وغاليه بس  

 مقدر اسوي يشء دون اذنه 

وبعدين هو ما اذكر يلكم بنات يعين يب وقت  



 اعطيك رمقه بزيعل 

 قرت الكمه وانقهرت ارسلت هل 

اسفه بس ماراح يزعل بقوهل اين جبته بس  

 ماراح اقول من وين 

 ارسل لها   قراء الكهما وحضك مث 

مافيه غيي الين اان الوحيد اليل معي رمقه  

 هباملنتدى 

  قرت الكمه وانقهرت مث كتبت هل 

 طيب وش احلل ؟ 

 اان ابيه رضوري 

 ارسل لها 



طيب شويف بلكم صاحبه واخليه يعطيين اايه  

 واقوهل اذا وافق بقول 

قرت الكمه وخلته ما ارسلت تيب تشوف  

  وش رده 

 بعد ربع ساعه 

 رساهل ارسل لها  

 ؟؟؟؟؟ 

 برصآ حه غريبه انت وغريب هو 

عىل العموم اان قلت هل وقال عادي وقلت هل  

 ترى بتدق احلي اكيد عادي قال ايه 

)    05عىل العموم هذا رمق صاحبه ******** 



 طبعا  اكتب رمقه هو ( 

وانت ارسيل يل اخر ثالث ارقام من جوال  

عشان اعطيه صاحيب وهو خييل عادل يرد  

 عليك

اره الرمق وعىل طول ارسلت هل  اخذت س 

  رساهل 

طيب مشكور هذا اخر ثالث ارقام من  

 776جوايل  

  ممكن طلب 

 الحد يدري عن اليل دار بيين وبينك ممكن 

 قراء الكهما وارسل لها 



 اوويك ابرشي 

 وديق بعد ربع ساعه ميدي لكمته وقلت هل 

 

بعد ربع ساعه ساره يف تردد تدق او ال خوفها  

 اس لها من رهبا ونظرة الن

اهما اخوها وشلون يتقبل الوضع لو دروا عهنا  

 اهنا لكمت واحد فالهنايه ابليس قدر 

  يقنعها 

دقت ساره عىل عادل ويه مرتبكه وخايفه  

 ولأول مره تتصل فشخص غريب 

 ويه تيب تتلكم معه 



وصايره تعرق واجلو عندها حر مع ان  

املكيف شغال بس من خوفها صارت حتس  

 ابحلر 

رد صوت رجويل ابين عليه  بعد ثالث رانت  

 التعب ) طبعا  مصطنع ( 

 

 السابع    الفصل  

 عادل : هال 

 ساره : ااااااا... السالم عليمك 

عادل : وعليمك السالم .. وصوته لكه حبه النه  

 مسووي انه تعبان حيييل وايهلل يتلكم 



 ساره : شلونك 

 عادل : امحلد هلل .. انت فيك يشء 

اصلن اان  ساره : ال مافيين بس مدري  

 وسكتت 

 عادل : ساره اذا فيك يشء علميين 

ساره : احلي انت اليل ضايق صدرك وتعبان  

وتبغاين اتلكم ال ختاف مافيين يشء بس انت  

 شلونك احلي 

عادل : امحلد هلل قدر هللا وما شاء فعل ما  

ابليد حيل وخويي هللا يرمحه وسواء صوته  

 متاثر ويبيك 



 تسمع  ساره فهاللحظه اكنت ضعيفه ويه 

صوته يبيك وبدت اتثر معه وبكت : عادل  

 خالص بالش دموع 

خويك ادع هل ان هللا يغفر هل ويرمحه  

ويسكنه فس يح جناته هذي حال ادلنيا وذا  

 يومه 

 عادل : امي ... 

ساره : طيب اان بس تاذن واسفه لو ضايقتك  

وامتىن انك تنس اين لكمتك بس كنت ايب  

 اتطمن عليك 

  عادل : ساره 



  هال   ساره : 

عادل : مشكوره وهللا انه من قايل فهد انك  

تبي تلكميين وريب من الصدمه قلت ايه واان  

 احس اين حمتاج احد يقويل لو لكمه وحده 

مع ان احصايب مايقرصون بس انت برصاحه  

احسك غي واحلي خوذي راحتك ال يدخل  

 احد من اهكل عليك وتصي مشلكه بسبيب 

وغايل وماتشوف    ساره : العفو ولو انت عزيز 

 رش واول ماتقدر تدخل نت طمين عليك 

  عادل : ابرش ايلغاليه ومشكوره مره اثنيه 

  ساره : ايهلل مفان هللا 



  عادل : مفان اليل ماتنام عينه

 وسكرت ساره وعىل طول مسحت الرمق 

عادل ال اكيد بيحفظ ابوو الرمق ويكتبه فلك  

 ماكن حىت فس يارته عشان مايضيع 

 رت ساره بعد ماسك

  قامت بتيك شوي وراحت تنام 

وقامت تفكر فيه طبعا  يه بكت الهنا مو  

  مصدقه اهنا لكمته وخانت اخوها واهما 

قامت تبيك وانقهرت ومن القهر اليل فهيا عىل  

 نفسها دخلت النت وجسلت مبنتدى جديد 

 وكتبت موضوع عىل طول بقسم النقاش : 



ولكمته  اان انسانه الول مره حفيايت آلكم شاب  

قبل شوي فيه يشء خيليين آلكمه واان ندمانه  

 اخاف يفضحين 

اخاف يسبب يل مشآلك اان اليل خالين  

اتصل فيه يشء ماقدرت احدده احس ايب  

 اتطمن عليه 

احس فقدته ووووووو......... وكتبت الكم  

 كثي

 ردت وحده بنت عىل طول وقالت لها 

اممم الكمك غريب يبي انك بنفسك هتمتي  

 انت خايفه من هناية هاالهامتم فيه و 



 ص ؟ 

 ردت ساره : 

  ايه ص 

 البنت قرت الكهما وماحبت حترهجا مع الناس 

وراحت وارسلت لها رساهل خاصه كتبت فهيا  

 : 

اسفه اخت عىل ادلخول فسطح بيتمك بس  

  تقبلهيا مين 

ماكنت ايب حرجك ابملوضوع وقلت الالكم  

 اقوهل بيين وبيهنا 

فيه وهو هيمت فيك اذا  اول يشء انت هتمتي  



الكيم حصيح فهذا يدل انه معجب فيك وانه  

 يمتىن يكون معك دامي 

وانت بعد حتسي ماودك يغيب ابد وانه دامي  

 قريب منك 

يعين ابلعريب الفصيح انتوا حتبون بعض وال  

  احد منمك اعرتف 

  بس اذا انت الوحيده اليل هتمتي فيه وهو ال 

حك عليك  فهذا يدل انه انسان لعاب ويض

 فانصيحت طنش يه وخليه 

واذا منت متاكده للحي انتظري لي يتبي  

 ل وبعدين قرري 



  اسفه مره اثنيه 

 مفان هللا 

 قرت رسالهتا واراتحت كثي 

  6وقامت ترتاسل يه وهالبنت اكرث من  

 رسايل للك وحده 

وابالخي ساره اخذت امييلها والبنت طبعا   

 امسها افنان 

طلعت من املسن  ساره طفت النت بعد ما 

 وتعرفت عىل افنان 

 وراحت تنام بنوم ممكن ماقد انمت هالنومه 

 من يوم والدهتا 



 

 عادل بعد ماسكر من ساره 

جلس ساعة اكمل يفكر فهيا ويف صوهتا  

 وعذوبته 

  يفكر ابليل سواه هل هو ص او غلط 

 هل وهل وهو يفكر دق جواهل 

 ويطالع اليل هو فهد 

 عادل : هال فهيد 

 هال وهللا هاه وش صار معك فهد :  

  عادل : يف ايش 

 فهد : مبوضوع سوارة حزن 



  عادل : آأهاااا لكمهتا 

  فهد : وين 

  عادل : جوال 

  فهد : كذاااااااااااااااااااب 

عادل : ادخل املنتدى وشف رساييل  

 ورسايلها 

فهد : طيب ضف وهجك برووح اشووف  

 وارجع آلكمك 

 عادل : طيب انلقع انت ووهجك 

طول طلع وفتح النت وعىل طول  فهد عىل  

  املنتدى والرسائل اخلاصه 



وقام يقراء الرسائل رساهل وراء رساهل وهو  

  مو مس توعب 

 دق عىل عادل 

 فهد : عادل وش اليل مسويه 

 عادل : ماسويت يشء 

 فهد : وشلون خليهتا تلكمك ايلكب 

عادل : لكب يف عينك ... وبعدين انت  

 يه حتديتين واان سويت اليل حتديتين عل 

  فهد : وهللا انك منت بس يط

عادل : ايه عىل شان تعرف اان منو وبعدين  

 انت تقول ل اليل تيب 



 فهد : ايهلل وش تيب هللا يسرت من اليل تبيه 

  عادل : جواالتك االثني لكهن 

فهد : ال وهللا ال ايش يخ اقول اختار واحد  

  مهنن 

عادل : ايهلل عشانك صاحيب ابختار الاي  

  فون 

 اين عارف ان سعابيكل تصب  فهد : وهللا 

 صب عليه 

عادل : ال بس جلل لك ماتشوفه معي تنقهر  

 وتتذكرالتحدي 

فهد : اقول ضف وهجك اجلوال ابترس يصي  



 معك ان شاء هللا اجيبه خرابن ههههههههه 

عادل : ترى ابيه سلمي خل جيي خرابن ابفقع  

 وهجك 

 فهد : طيب ايهلل ضف 

 عادل : هال بك 

ع يفكر وذحبه التفكي  وسكروا وعادل رج 

 وانم وهو يفكر 

 

سلامن فتح جواهل بعد هاملده الطويل وهو  

 مقرر براسه قرار وراح ينفذه 

 لقى رسايل من رشوق ومن زايد 



 دق علهيا 

رشوق اكنت انميه او ابالحصى ودها تنام النو  

ابلليل يوم شافت الرمق عىل نقزت    3الساعه  

 من الرسير وردت : 

  رشوق : هال 

 هال وهللا .. كيفك   سلامن : 

 رشوق : خبي امحلد هلل انت شلونك 

  سلامن : امحلد هلل خبيــر ونعمّـه 

رشوق : وينك من زمان مقفل جوال وال  

 تفتحه 

 سلامن : اكنت عندي رضوف 



رشوق : اكنت عندك رضوف وال زعالن  

 عيل 

سلامن : وليش آأزعل مافيه يشء يس تاهل اين  

 ازعل عشانه 

 مبي انك زعالن حييل رشوق : افاااء ال  

سلامن : ال ايبنت الناس مانيب زعالن  

 وبعدين شلون زايد طيب 

 رشوق : ايه طيب ليش ما لكمته انت 

سلامن : ال للحي بس شفت رسايكل قلت  

 خل آلكمها 

رشوق : سلامن التزعل عىل الكيم ذاك اليوم  



 بس سؤايل اكن ... 

سلامن قاطعها : خالص غيي السالفه  

 وانس هيا اوويك 

 رشوق : اوويك واان اسفه 

 سلامن : ال ماحصل يشء قلت ل انس 

رشوق سكتت وانقهرت من نفسها الهنا  

 اعتذرت منه بس ليش ماتدري 

سلامن : طيب اان بسكر ابلكم زايد تبي  

 يشء 

رشوق : ال سالمتك وانتبه عىل نفسك بس  

 عندي طلب صغيون ممكن 



 سلامن : امري 

وال  رشوق : اليدري زايد اين آلكمك ج 

 اوويك يعين بس يوم العزاء 

 سلامن : طيب ابرشي 

 رشوق : مفان هللا 

 سلامن : مفان الكرمي 

 سكروا ودق سلامن عىل زايد 

زايد يرد عليه عىل طول : هال ابحلقيـــر  

  القطووع 

  سلامن وهو يتبسم : هال بك وشلونك 

زايد : اووما وشلوين اان خبي امحلد هلل انت  



 شلونك 

 ماش يه   سلامن : امحلد هلل 

 زايد : عظم هللا آأجرك 

 سلامن : اجران واجرك هللا جيزاك خي 

وووقاموا يسولفون تواعدوا ابلشاليه وطلعوا  

  لكهم هناك 

 

مباكن اثين رشوق متضايقه ماتدري وش اليل  

حصل فهيا يه حتب زايد وزايد تعرفه لعاب  

 يعين يلكم غيها كثي 

 وال عليه مهنا امه يشء يشوفها وبس 



مي هيمت فهيا بس يه ماحتبه حصيح  وسلامن دا 

 هو طيب بس برضوا ماحتبه 

تذكرت زايد مره رشب عندها واكن ييب  

يهتجم علهيا وسلامن مسكه وحطه بدورة  

 املياه وقام يروشه جلل يصحصح

واخذ رشوق ابلغصب ووداها بيهتم مع اهنا  

 ابلطريق خايفه حتس به انوي فهيا رش 

ص  وبعدها بيوم دق زايد يتعذر ويقول خال 

 وريب ما ارشب وال عاد اكررها 

وهباللحظه طرت فبالها فكرت انوه سلامن  

حيهبا بس يه ماحتهبا يه تشوفه طيب  



  وحبوب 

بس حب ال مو متصوره نفسها مع انسان  

 غي زايد 

 ذحبها التفكي وانمت 

 

مباكن اثين آ جماد ضايق صدرها ابحليل بس بة  

 حهبا اخملفي تعبت ويه تكمته يف صدرها 

 دفرتها اكلعاده وكتبت فيه : فتحت  

 ) مرحبا  ايحزن طال انتظارك هذه الليل 

 مل اكن اعمل انك تقطن عند احد  غيي 

  فلو مل تكن كذل القبلت عيل مرسعا  



حزين آأعاتبك ام اعاتب ذل القلب اذلي  

 الطاملا انتظرته ومل اييت 

ذل القلب اذلي آ حببته منذو صغري ومل  

 آأس تطيع آأن آأعيش لييل دونه 

او اصبح دون رؤية صورته الربيئه ) صورة  

 يزيد وهو صغي ( 

ما امجل صباح واان اانم برؤيته واحصى عىل  

 رؤيته 

ايحمل قل حلزين عن معنايت يف املنام واخربه  

 كيف احصى دون رؤيته 

*** 



  ايحزن قل ترى صاحبك ضايق 

 ضاقت بـه ادلنيـا وانـت مهتين ( 

  سكرت مذكرهتا وحطت راسها ويه تفكر 

 بزييد 

 

بعد صالة الفجر بربع ساعه ملكه اكنت انميه  

 قبل دقايق 

جهتا رساهل فتحهتا لقت رساهل من اليل مزجعها  

 : 

 قيل بعد هالفراق وش اخر اخبارك 

 ماجيتك اسال جروح وسبت غيايب 



 املشلكه اعرفك اكرث من ارسارك 

  واكرث من جروح قليب ورقة عتايب 

 مايه غريبه اذوب وانطفي بنارك 

  بعيده اشوف اجلرح بآأحبايب واليه 

 حاولت انس ولكن ضاعت اعذارك 

 مادام جرح الهوى مكتوب بكتايب 

 ايليت قليب وال احبك وال اختارك 

 خنت احملبه ودمعي جرح آأهدايب 

 آأكيد من بعد حيب بتذبل آأزهارك 

 بس الحتاول تعرف وش س بة غيايب 

 ) مااعرف شاعرها ( 



  يه قرات الرساهل واس تغربت وانمت 

  هنا قرت هالرساهل والك  

الشخص اليل مزجعها شافها ماردت عليه  

 انقهر وارسل لها رساهل 

عىل الاقل عربيين لو برساهل ترى جد تقهرين  

 الواحد 

وبرضوا جلس ينتظر ردها ماردت الهنا انميه  

 هو مايدري اهنا انميه 

ارتفع ضغطه وجاء بيكتب لها رساهل وتراجع  

 مث قال ميكن اهنا انميه 

 ل اشوف لي الليل ترسل او ال وخالها وقا 



 

 

 الفصل الثامن  

 

ساره حصت تصيل الفجر كعادهتا ماختيل  

 الصالة يروح وقهتا الا مصليهتا

وبعد ماصلت قالت خل افتح املسن فتحته  

 لقت افنان متصل 

 افنان : ولمكـوـوـوـوـوـوش منوووره ايبنت 

ساره : يسلمـــــــوؤوؤوؤوؤوؤ النور نورك  

̂ ايجعوز    ههههههه ^_



افنان : هاه شلونك احلي ان شاء هللا  

 آ حسن 

ساره : وهللا امحلد هلل احسسن احس  

 مراتحه يكفي اهيل مادروا ايخويف يدرون 

افنان : الختافي من الشء النك لو خفت  

  منه راح يصي وبعدين شوفيين اان 

 آلكم واحد يل س نتي ماحصل يل يشء 

عدين مايب  ساره : ايه بس اان مو متعوده وب

آلكمه اان بس بتطمن عليه وخالص بس  

  اخاف يزجعين 

افنان : وهللا من الكمك عنه انه انسان  



  طيب ح فـ مااتوقع بزيجعك 

  ساره : ان شاء هللا مايزجعنيب 

افنان : ماعلينا اقول انت تدخلي شات وال  

  منتدايت 

ساره : ال وهللا ادخل منتدايت بس وش  

  جنان رايك جتي للمنتدى وريب 

افنان : ايه جبي الين توي اتركه منتدى  

 مهتاوشه مع االإداره 

ساره : طيب هذا الرابط حقه  

 ..................... 

 افنان : طيب انت وش امسك فيه 



 ساره : امسي سوراة حزن 

  افنان : اعوذ ابهلل وليش امسك كذا 

 ساره : عادي معجبين 

 افنان : ال اان بسجل ابس فدوتك روح 

  : جسيل فيه عادي ساره  

  افنان : طيب 

وجسلت افنان وقامت تلف من قسم لقسم  

 ومن ماكن لـ ماكن 

ويه تسولف مع ساره ابملسن تقولها ادخيل  

 منتدى تقول ال موب داخل 

 ساره : اان بطلع امكل نومت تبي يشء 



  افنان : ال سالمتك 

  ساره : هللا يسسلمك من لك رش 

  وطلعت ساره من املسن وطفت النت 

وراحت تنام ومن حطت راسها عىل فراشها  

  ويه تتذكر عادل وش اليل بيهنم راح يكون 

ووش هناية هالتساؤالت اليل ماتدري يه  

نفسها وش سبهبا هل هو حب او اهامتم او  

 شفقه 

عىل حاةل عادل اليل تكرس خاطر لك من  

 مسعها 

 



بعد صالة الفجر حبوايل ساعه حصت رشوق  

  عىل اتصال متكرر من زايد 

 رشوق ونص صوهتا نوم : هال زايد 

 زايد : هال بك انميه دبه 

  رشوق : اي وهللا ليش بغيت يشء 

 زايد : ال خالص دامك انميه مكيل نومتك 

 رشوق : ال عادي قول وش عندك 

زايد : كنت طفشان وايب اروح الشاليه  

 قلت خل اشوفك تقدرين تروحي او ال 

  رشوق : وهللا ايقليب ماين قادره اروح ايم 

فالبيت وابوي طالع يعين يب وقت جيي  



  ويسال 

 خلها وقت اثين اوويك 

زايد : ايه خالص اصلن من دريت انك انميه  

  واان هونت ماعاد ابيك جتي 

 رشوق : طيب ايحلنون ههههه 

زايد : ايه حنون غصب عليك ايهلل روح  

 مكيل نومتك 

  رشوق : اوويك مفان هللا 

 زايد : مفان الكرمي 

زايد اتصل عىل ريناد ولقاها صاحيه ويه  

اول مره اتلكمه من وفاة امه عزته وقال ايب  



 اشوفك قالت خالص تعال للبيت وخذين 

اان جاهزه انتظرك قال ترى سلامن ابلشاليه  

  قالت عادي 

 واجته زايد لبيت ريناد وراح جلل ايخذها 

 

  رجعت رشوق تمكل نومهتا 

اشواق اخهتا اصلن ماانمت دقت عىل  

  السواق وقالت هل هجز الس ياره 

جيهز السواق الس ياره وتركب الس ياره ويه  

متعطره ومتكشخه اكهنا راحيه حلفةل زفاف  

ماانقص احلفل غي الفس تان ويه البسه  



 مقيص نوم عادي 

تقول للسواق للماكن احملدد اليل يه تبيه  

 والسايق حيرك الس ياره وعىل اوامرها يتجه 

بي فيه ثالث  بعد نص ساعه يدخل حووش ك 

 فلل ويروح الخر فل 

ويوقف عندها وتزنل اشواق وتنتظر عند  

ثواين وينفتح ابب الفل    4الباب اقل من  

 وتدخل داخل عند هاالنسان 

  اجملهول الهويه 

  اول مادخلت سكرت الباب وراها 

اشواق : هاااي .. هاه اكيد البيت مافيه احد  



 وال تكذبي 

علهيا عن    رهف ) صديقهتا اجلديده ومتعرفه 

طريق الشات ( : ال ايقليب مافيه الا اان  

 وانت بس 

 واتخذها بيدها وتطلع ادلرج لغرفهتا 

السواق حترك واجته للبيت بعد ماقالت هل  

  اشواق انه جيهيا العرص 

بعد فرته وصل البيت ووقت ماجاء بيدخل  

 لقى ابو رشوق عند الباب بيدخل بعد 

 ابو رشوق : من وين ايج انتا 

 : اان ودي مدام اشواق بيت صديقه السواق  



ابو رشوق واخلوف بداء ينتابه : بيت صديقه  

 مي هذا ايش اس 

السواق : مايف معلوم يه الكم بس انتا اجيي  

  العرص عشان ش يل اان 

ابو رشوق : العرص راحيه ملن هبالوقت  

وبتجلس عندها للعرص اقول انت تدل  

  البيت 

  السواق : ايوه معلوم 

هلل دقيقه بلبق س ياريت واركب  ابو رشوق : اي 

 معك وودي للبيت 

 السواق : طيب اباب 



ابو رشوق ركب مع السواق وهو يف قلبه  

خايف من اليل بيحصل هل لو شاف بنته مع  

  رجال وش راح يسوي 

ووصلوا للفلل ودخلوا لي وصلوا الفل اليل  

 فهيا اشواق 

ابورشوق : انت متاكد انو هذا بيت هو  

 صديق اشواق 

: ايوه اان نزل اشواق هنا ويه  السواق  

 ادخل اان شوف يه ادخل 

 ابو رشوق : طيب دقيقه التروح 

يزنل ابو رشوق ويوصل حلد الباب ويطق  



  الباب ويطقه ويطقه حمد فتح 

من كرث الطق البنات اكنوا فوق وامسعوا  

الطق وخافوا وقالوا بزنل نشوف منو بس  

 موب فاحتي الباب 

وقالت رهف منو عند  ووصلوا عند الباب  

 الباب 

ابو رشوق : اان جاي اسال عن بنت السواق  

 يقول جابه ودخلت مع هالباب 

اشواق : هذا صوت ابوي هللا يسرت ...  

 وتفتح الباب رشوق 

وابوها يدف الباب ويدخل داخل ويشوف  



 الوظع عادي وطبيعي 

رهف هربت واختفت ورى جدار ويه  

 ساكته ماتدري وش السالفه 

  اه وش فيك اشواق : يب

ابو رشوق قام يتلعمث ومايدري وش يقول :  

هاه ال بس خفت يكووون عندمك احد وال  

  وبعدين انت وش مطلعك هبالوقت 

اشواق : اول يشء اان قلت اليم اين بنام  

عند صاحبت الن ابوها واهما مسافرين عزاء  

وبيجون العرص قالت ايم خالص خليك  

 عندها الهنا يه اصلن خايفه بروهحا 



 ابو رشوق : واان ماين ابوك يوم ماتقولي يل 

اشواق : انت ل اس بوع ماجيت البيت  

اصلن وشلون نقول وانت ماتدري عنا  

واحلي يوم جيت عند صاحبت تهتجم علينا  

  فالبيت كذا وهتاوش ين بعد واان ما اخطيت 

وتبيك وتطلع دلور الثاين وتدخل غرفة رهف  

  وتسكر الباب عىل نفسها 

شاف ان وضع البيت هادي    ابو رشوق 

ومافيه اي ازعاج وهذا يدل ان البنت صادقه  

 يف الكهما 

 طلع وسكر الباب وراه 



رهف قفلت الباب ورقت للغرفه وقامت  

تطق الباب عىل اشواق واشواق ايهلل ايهلل  

 افتحت الباب 

وجلست تبيك حبضن رهف ورهف تراضهيا  

وتواس هيا واكهنا يه اليل مزعلهتا اصلن مو  

وقامت ترتجاها اهنا ترىض وتبتسم  ابوها  

  ويه حبضهنا 

 ) وافق شنن طبقه ( 

 

يف ماكن اثين طلع ابو رشوق معصب  

  ومايدري كيف دخل البيت هبالطريقه ذي 



وظل ساكت طول الوقت لي وصل بيته  

ودخل غرفته وانم وهو منقهر عىل نفسه وىل  

 عائلته اليل مايولون هل اي اهامتم 

 

 

 مباكن بعيد عهنم 

حصت من نوهما ولقت رساةل اليل  ملكه  

مزجعها وطنشت رسالته ورجعت بتنام  

تقلبت ميي ويسار ماجاها النوم حتس انو فيه  

  يشء خيلهيا تفكر 

 قامت وارسلت هل رساهل : 



  ال وهللا ومنو انت عشان اعربك 

شوف وقسم ابهلل العظمي لو ارسلت رساهل  

اثنيه وال اتصلت اين العطي رمقك الخواين  

  يتفامهون معك فامه   واخلهيم 

الشخص املزجع وصلته الرساهل وفتحها بلهفه  

وقراء الالكم اليل فهيا وقام يفكر وش ييب  

  يسوي قرر يسوي هالشء اليل يف ابهل 

  ارسل لها رساهل : 

  ههههههههه ميه خوفتيين عىل العموم شويف 

اان انسان مؤدب وعاقل معك ماتعاملت  

  يش ابسلوب الش باب اليل هو اسلوب طا 



اان انسان احبك ليش منت راضيه تقتنعي  

 تبي اقولها ل بطريقه اثنيه تفهميهنا 

ملكه اان احبك افهميين احبك ليش ماتبي  

 تعطيين وجه 

عىل العموم لو حابه تعطي رمقي اخوانك  

عطهيم اايه الن رمقي بدون اس وراح ارميه  

احلي بس اعريف اين احبك وراح ارجع  

 ادورك 

مقك راح اجيبه النك ماتدرين من  ولو غييت ر 

 وين اجيبه 

 ارسل لها هالرساهل 



ملكه اكنت تصيل الفجر مع ان وقهتا طالع  

من زمان بس اول ماخلصت قالت بشوف  

  الرساهل 

 ويه مرتفع ضغطها منه 

  تفتح الرساهل وتقراء 

وتنصدم هذا منو وكيف عرف امسي وش  

 ييب ومن وين جاب رمقي 

تبيك وباكها من  ومن زود التفكي قامت  

القهر اليل فهيا الهنا خايفه منه وماتدري وش  

 تسوي 

 دقت عليه وتاليق جواهل مقفل 



ترسل هل رسايل امانه اذا فتحت جوال  

  دق 

 جتلس شوي وترسل هل انت منو حرام عليك 

ومايرد النه مقفل جواهل ومتوت من قهرها  

 احلي جد 

جلست مايقارب ثالث ساعات ويه تفكر  

او من تتوقع اليل راح يسوي    فيه من يكون 

هالشء وحتاول تتذكر فيه احد حاول  

يتعرض لها من قبل ويه رفضت ومالقت  

 احد 

يعين ابول يشء سبب لها قلق وابلهنايه  



 سبب لها قلق 

 يعين يه ماراح تراتح الا لي تعرفه 

 

 زايد وصل لبيت ريناد واخذها 

 ابلس ياره دار بيهنم هاحلديث 

يت ابملوضوع اليل  ريناد : هاه زايد وش سو 

 قلت ل عليه 

  زايد : اي موضوع 

 ريناد : موضوع رشوق وتصويرها 

زايد : ايه وهللا تو اذكره تعرفي العزاء هو  

 اليل خالين انساه 



بس اصربي يل مك يوم وبعدها اجيب ل  

  املقطع 

 ريناد : امه يشء وهجها يكون واحض 

زايد : طيب ابرشي بس التنسي اليل  

 وعدتيين فيه 

اد : اان قلت ل اول ماجييين من عندك  رين 

 خرب التاكيد تاليق لك يشء جاهز اوويك 

  زايد : اوويك 

 ريناد : وسلامن كيفه 

  زايد : وهللا سلووم طيب تو جاء من جده 

 ريناد : ابهلل وش عنده هناك 



 زايد : واحد يعرفه سلامن متويف هناك 

 ريناد : هللا يغفر هل من يقرب هلم هو 

 رب هلم خوي ودل معه زايد : ال مايق

 ريناد : اها يعين امه يشء هو خبي 

  زايد : ايه خبي وبعافيه ان شاء هللا 

  ريناد : وينه احلي هو 

 زايد : ابلشاليه بس شلكه بينام 

  ريناد : مالها داعي حنا جايي وهو بينام 

 زايد : ال عادي اذا شافك اكيد مابينام 

يه هي اعرفه اذا    ريناد يف نفسها تقول اإ

 شافين بيجلس شووي ويقووم اكلعاده 



 زايد : وش فيك سكت اس تحيت وال وش 

 ريناد : هاه وش اس تحيت منه 

  زايد : ايه اليل ماخذ عقكل يهتىن به 

ريناد ويه ترصف الوظع : هههههههههه من  

 اليل ماخذ عقيل ايحرسه هههههههههههه 

 زايد : افااء ليش اان ماين بعقكل ايدبه 

بعقيل وش دعوى بس ما اخذته  ريناد : ال  

 احلي النك ماخذين لكي هههههههههه 

زايد : هههههههههه عاشت اليل تعرف ترصف  

 هههههههههه 

  ووصلوا للشاليه 



ويوم دخلوا ك ن سلامن جالس عىل الكنب  

  ويتفرج عىل ادلي يف دي 

ويوم شاف ريناد تغي وهجه واكنه ماييب  

  يشوفها اصلن 

ا بتجي عشان ماجيي  واكن يمتىن انه يدري اهن 

 هو اصلن 

  دخلت ريناد وسلمت عليه 

مد يده بيسمل علهيا بس ريناد قربت وهجها  

 بتسمل عىل خده بس هو بعدها 

 ويه حست هبالشء واسكتت 

زايد حس ان بيهنم يشء وحس اكرث ان  



 سلامن ماييب ريناد 

 وقام يغي اجلو ويلطفه ويضحك 

شووي وقام سلامن قال عن اذنمك ان فيين  

 بروح للبيت  نوم 

 زايد : اجلس شوي بدري

  سلامن : وهللا تعبان حدي 

  زايد : ماتشوف رش ان شاء هللا 

 سلامن : ايهلل عن اذنمك 

  زايد : اذنك معك 

طلع سلامن وزايد التفت عىل ريناد : وش  

 فيك ماتلكمت مع سلامن بينمك يشء 



ريناد ذكيه وعرفت كيف ترصف املوضوع : ال  

ت مع اين اشوفه من  وهللا اان مثكل انصدم 

 زمان ماجيلس كثي اذا شافين معك 

  زايد : وش تقصدين 

ريناد : مدري بس شلكه يتضايق اذا شافين  

  معك 

زايد سكت وقعد يفكر ابلالكم اليل قالته هل  

  ريناد 

 

 الفصل التاسع  



ونص ص ماجد قام متاخر وهو    7الساعه  

عشان مايتاخر عىل    7متعود يقوم الساعه  

 وشلكه بيتاخر اليوم دوامه  

  يدخل ماجد عىل غرفة اخته ويالقهيا انميه 

ويدخل عل غرفة امه ويالقهيا صاحيه ويسمل  

علهيا وحيب راسها ويس تاذن مهنا ويطلع  

 دلوامه 

وهو ابلطريق جييه اتصال من معه ) ابو  

 فارس ( 

 ماجد رد : السالم عليمك 

 ابو فارس : وعليمك السالم اي ماجد شلونك 



 امحلد هلل انت وشلونك ان شاء  ماجد : خبي 

 هللا خبي 

ابو فارس : امحلد هلل حنمد ربنا عىل لك حال  

  وشلون امك واختك 

 ماجد : لكهم طيبي امحلد هلل 

ابو فارس : امحلد هلل ريب يطول هلم ابعامرمه  

 وخيلهيم ل ايرب 

 ماجد : امي ان شاء هللا هللا جيزاك خي 

اان داق    ابو فارس : اي وهللا اي ودل اخوي 

عليك ابيك مبوضوع ان شاء هللا انه بس يط  

 وماعندي غي هللا مث انت جلل تفزع يل 



 ماجد : ابرش ايمع آ مرين 

ابو فارس : واان معك الرشكه ايل تش تغل  

فهيا يقولون مديرها عنده مؤسسه يعطي  

قروض واان انت خابر ايب يل قرض حق  

الارض اليل ببنهيا وماعندي غي هللا مث انت  

  مه يل تلك

وتتوسط يل عنده وال خذها انت واان  

  اسددك 

ماجد وهو اكن خايف من معه انه مايسدد :  

 فقال ابرش ايمع بلكمه وارد ل 

  ابو فارس : انت تلكمه عىل وش 



ماجد : آلكمه عشان القرض لو يعطيين اايه  

وانت تسددين ) ماجد قال هالالكم النه  

ا  بيدق عىل معه بعد العرص ويقول ايمع رفضو 

 طليب ويقولون راتبك مايسمح ( 

 ابو فارس : انت ماعندك مانع 

  ماجد : افاء انت معي وحبس بة الوادل 

ابو فارس : هللا يسلمك وهللا اين داري انك  

منت رادين عىل العموم اان لكمته وخلصت  

وقلت هل انك بتاخذ يل وقال خالص دامه  

موضف عندي اعطيه اايه ابمسه عشان  

 حيصل هل ختفيض 



هل خالص اان اخليه جييك اليوم ويوقع    وقلت 

 الاوراق 

ماجد ) توهق مع معه ( : هاه طيب طيب  

عىل خي ) ومآاكن عنده حل وتولك عىل هللا  

 س بحانه وراح يوقع الاوراق ( 

اتفق مع معه يسدد معه لك اول شهر ويوم  

راح للرشكه عطاه القرض وكتبوه ابمسه وراح  

  عطاه معه 

يسرت من اليل    وماجد يف نفسه يقول هللا 

  تكمته بنفسك ايمع 

 



بنفس هاليوم حصت اجماد من النومه واكن  

ابب غرفهتا يطق واكن طقته قوويه ومو  

 متعوده اهما تطق الباب هبالطريقه 

) اجماد ابلبيت يه واهما بس ابوها خرج  

للخارج جلل جياهد وجامه خرب انه استشهد  

 وام اجماد رافضه الزواج بعده ( 

النوم ويه متجهه للباب  حصت مفزوعه من  

برسعه مسعت صوت رجويل يقول اجماد  

قويم من النوم اي اجماد ويه توها صاحيه  

  وحتاول تتعرف هالصوت ماتدري من 

 صاحب هالصوت 



وجفاءه ويه تقرب وتس توعب هالصوت  

  صوت يزيد ودل خايل 

وعىل طول عرفت انه يزيد ماجاء هالوقت  

 وطق ابب غرفت الا ايم فهيا يشء 

ح الباب ويه خايفه وبعيوهنا دموع واول  وتفت

مافتحت الباب ويه تطالع يزيد بعيوهنا  

  وتطالع ميي ويسار 

  يزيد ايم فهيا يشء 

يزيد وهو يبعد عيونه عهنا ويناظر جفهه اثنيه :  

البس ايجماد امك تعبانه آلكمها وتعبت وودي  

اودهيا املستشفى بس قويم شويف لها مالبس  



 وانت البس 

بت عليه ومرت من قدامه واجتهت  اجماد حس 

لغرفة اهما وتلقى الباب مفتوح وتدخل الغرفه  

وتلقى اهما عىل الفراش وتروح الهما ويه  

 تبيك 

 اجماد : ميه فيك يشء 

ام اجماد ويه مبي التعب علهيا حيل : ال  

ايبنت مافيين الا العافيه بس ميكن الضغط  

 مرتفع او السكر مدري وهللا 

ذي حست اهنا راح تفقد  اجماد وهباللحظه  

  يشء مضت اهما وقامت تبيك 



اهما تقوهما وتقول لها قويم التفضحينا عند  

ودل خال قويم البس عبائتك وامش  

  للمستشفى معي 

اجماد تقوم وتطلع من الغرفه وتدور يزيد  

 ماحصلته عرفت انه نزل حتت يقرب الس ياره 

لبست عبايهتا وجت الهما وطلعت مالبس  

الن اهما مبي اهنا ماتقدر تتحرك  ولبست اهما  

 كثي

  ولبست اهما عبايهتا 

الا ويزيد يطق الباب ويقول افتحي الطريق  

اي اجماد شوي الا تشوف رجالي اثني  



  البسي لبس الهالل الامحر وداخلي 

 من الصدمه ماتدري وش تسووي 

متسك يزيد من ذراعه ويه تقوهل : يزيد وش  

  السالفه 

جماد هللا جيزاك خي خيل  يزيد : اصربي اي ا 

  الرجال يعرفون يش تغلون 

اجماد تسكت وتشوفهم ومه حيطون اهمم عىل  

الرسير ويه مصدومه اكهنا طفل صغي  

  مغصوب عىل يشء ومايقدر يسوي يشء 

يزيد يساعدمه بش يل معته ام اجماد ويزنلها  

  حتت معهم ويوم حطوها ابلس ياره 



ركيب معي  يزيد وهو يطالع اجماد : اجماد ايهلل ا 

ابلس ياره برنوح للمستشفى وابلس ياره اقول  

 لك يشء 

اجماد ركبت وراء وساكته وال قالت يشء من  

 الصدمه 

يزيد : امسعي ايبنت معت اان بتلكم  

والتقاطعيين قبل شهرين دقيت عىل امك  

 وكنت بزورها قالت حياك

زرهتا وجلست عندها ميكن نص ساعه  

ت  تعبت شوي وقلت بوديك للمستشفى قال 

 ال مافيين يشء 



قلت لها مافيك يشء وال فيك اصلن  

ماشاورتك قويم بس بؤديك وحتاول فيين  

اين ما اؤدهيا وارصيت اؤدهيا الن فهيا وجع  

  يف جنهبا 

ويوم رحنا للمستشفى عىل طول رحت  

لواحد من اخوايي بقسم الاشعه وقلت هل  

قال سو اشعه سويت اشعه وبعدها سويت  

  حتاليل 

تعال خذمه قلت خالص  مث قال يومي و 

  وعطوين مسكنات 

بعد يومي دق عيل خويي وقال تعال مرين  



كنت مداوم وجيته قال يل معتك عندها  

  فشل لكوي 

اان انصدمت من اخلرب ماكنت ادري اخرب  

 امك او اسكت 

املهم اخذت الاوراق وقدمهتا دلكتور اكن  

عندان واحلي مبستشفى خاص قال يل عندها  

نك مس تعد امعل لها  فشل لكوي واان عشا 

 العمليه 

بس الزم تاليق الانسان اليل لكوته مطابقه  

 لها قلت هل طيب بنشوف ومشكور 

طلعت من عنده ولكمت امك وعلمهتا وقالت  



  اايين واايك احد من اهكل يدري 

وتقول اووص اصلن مافيين الا العافيه وان  

 شاء هللا اين بطيب 

وترى  ورصت اقولها اي معه ترى بتتعبي ترى  

 وترى 

ويه مرصه ما اعمل احد ابد وال افتح  

 هالسالفه ابد 

يه خايفه انه جيهيا يشء القدر هللا وانت  

 يصي فيك يشء من بعدها 

اان من غي ما اشاورها رحت وحفصت  

 وطلعت لكويت ما تطابق لكوهتا 



رحت ل بوي وعلمته ابلسالفه وهاوش ين وقال  

ليش ماقلت يل من اول ماصارت السالفه  

يه مالها ثالث اسابيع واان احاول فهيا    قلت 

 ورافضه تقتنع 

قال ابوي مشينا للمستشفى قلت هل ليش  

 قال اان بشوف هل لكوهتا تطابق لكويت او ال 

قلت ايهلل رحنا للمستشفى وحفص ابوي  

وبعد مك يوم طلعت النتيجه وهبالوقت لكه  

 امك مادرت ان ابوي عرف 

 متطابقه   طلعت نتاجئ ابوي اجيابيه يعين اللكوه 

ابوي عىل طول راح المك ولكمها وحاول  



يقنعها ويه من هنا وابوي من هنا هلم  

اس بوعي او اكرث شوي ابوي اخر يشء  

  امس قالها اذا ما وافقت بعمل اجماد 

  وبقولها عشان تقنعك 

واليوم الصباح لكمتين واان طالع دلوام وصوهتا  

تعبانه وتقول وهللا مقدر احترك ادق عىل  

 ماترد عيل انميه ودقيت عليك اجماد  

وعىل طول اان جيت وفتحت الباب من  

مفتاح قاصه اان عىل اببمك من يوم تعبت  

  معت 

واحلي حنا راحيي املستشفى وابوي س بقنا  



  هناك وعمل ايم وخوايت وبيجون ابملستشفى 

اجماد هباللحظه مايه قادره تس توعب اي  

  يشء 

سكتت وال انطقت يب يشء ويه هباللحظه  

 ل ول مره تمتىن لها آأخت جلل ترمتي حبظهنا 

او لها اخو جلل ايخذها حبظنه ويواس هيا  

متنت اي وحده من البنات جنهبا مو يزيد  

الهنا ماتيب غي انسان حيسسها انه فيه احد  

 مهتم فهيا 

اهما الوحيده وهللا يسرت الجيهيا يشء وقامت  

 تبيك بصمت 



يزيد شاف سكوهتا وحس بدموعها وقالها :  

بنت معت ترى امك حمتاجتك تقولي لها مك  اي 

  لكمه وتبيني لها ان العمليه خفيفه 

ووهللا ايبنت معت ان العمليه بس يطه ابذن  

هللا وادلكتور اليل بيسوهيا خويي ويقول ابذن  

% يعين مامن خوف بس  90هللا جناهحا  

  قوي نفسك 

  وترى الواحد ماايخذ غي نصيبه هبادلنيا 

ينه دخلت قلهبا شوي بس  اجماد اكنه الطامن 

بداخلها خوف ماتدري من وين جاي ومن  

 وين مصدره 



وصلوا املستشفى ولقت معها وزوجته وبنات  

معها وخالهتا ام رشوق واول ماشافهتا خالهتا  

  ام رشوق اخذهتا حبظهنا 

ومعها جاء لعندها وهو يقول هاه وش فيك  

 اكنك بزر تراها بس يطه العمليه الختافي 

لثنتي ) ابرار و مضاوي ( لكهن  وبنات معها ا 

جالسات معها دخلوا لقسم انتظار النساء  

وجلست تقراء قران وتدعي رهبا يرآأف حبال  

  اهما وس ندها الوحيد هبادلنيا 

جاء يزيد وقال الخته ابرار قويل هلم ترى  

ادلكتور يقول ساعتي او ثالث ساعات  



 ابلكثي ويه طالعه ان شاء هللا 

 واجيبه لمك زين   وترى بروح اجيب فطور 

  ابرار : طيب خالص 

 طلع يزيد وراح جييب فطور 

بعد ساعتي ونص طلع ادلكتور وحصل يزيد  

واقف عند ابب غرفة العمليات ادلاخيل وقاهل  

الف مربوك العمليه جنحت بس االثني ييب  

  هلم وقت عشان البنج وانت عارف 

  والزايره العرص ان شاء هللا 

رش ايدكتور جزاك  يزيد : هللا يبارك فيك اب 

هللا خي وهللا اين مس تحي منك من اليل  



 تسويه ومعروفك ماراح انساه 

ادلكتور : وش دعوى اييزيد انت اخ وهذا  

واجب بعد ماحيتاج تشكرين عليه وهللا  

 يقوهمم ابلسالمه 

  يزيد : امي وهللا يسلمك من لك رش ايرب 

  ادلكتور : مفان هللا 

 يزيد : مفان الكرمي 

 راح لقسم الانتظار اليل فيه االبنات يزيد  

 واندى ابرار اخته 

  ابرار : هال 

  يزيد : فيه احد عندمك وال بس اجماد 



  ابرار : بس اجماد ومعت ام رشوق 

يزيد : طيب بنات معت رشوق واشوق  

 ويهنم 

  ابرار : تقول معت ماحبت ختوفهم 

يزيد : طيب ) وهو يعيل صوته ( مياه انت  

وك ترى العمليه جنحت  والبنات الف مرب 

  وابرشمك طيبي 

 اللك : امحلد هلل امحلد هلل 

  اجماد : طيب اان بزور ايم 

  ابرار : يزيد اجماد بزتو اهما عادي 

يزيد : ال ايبنت معت للحي ماراح مفعول  



البنج عهنم وبعدين الزايره العرص ان شاء  

  هللا 

  اجماد ويه تآ رش لأبرار يعين تكفي قويل هل 

  يزيد تكفى بس شوي بنشوفها ومنش   ابرار : 

يزيد : وهللا اي ابرار ادلكتور مانع عهنم  

وبعدين ماراح نس تفيد يشء حنا نروح نرحي  

  والعرص جنهيم ان شاء هللا 

ابرار : ويه اترش الجماد يعين خالص انثربي  

 : خالص ايهلل خل منش اجل 

اجماد انقهرت بس سكتت الهنا مس تحيه من  

 يزيد 



برار وقالها قويل الجماد اننا  ويزيد مسك ا 

برنوح لبيتنا ويه بتجلس عندان ماراح جتلس  

بروهحا بس يه تيب البيت اكيد عشان اتخذ  

 لها لبس تيب منر البيت او ال 

ابرار راحت الجماد : شويف يزيد يقول ترى  

  برنوح لبيتنا وانت بتجي عندان 

 اجماد : ال ايب البيت تكفي 

ال ان يزيد بيوافق  ابرار : خبل انت ومن ق 

هو اصلن قايل قويل لها يه تيب البيت  

عشان اتخذ لها يشء من هناك او ال يعين  

 مايشاورك هههههههههه 



اجماد : وتضحكي بعد مبسوطه طيب قويل  

  هل ايه ايب اغراض 

 ابرار : خالص طيب ... راحت وقالت لزييد 

يزيد : طيب اقول معه ) ويعين معته ام  

 يت نتغداء مجيع ( رشوق ( خاوينا للب 

ام رشوق : وهللا واان معتك مايل نفس بروح  

  ارحي عشان ايج العرص ان شاء هللا 

  يزيد : عىل خي ان شاء هللا 

اجتهوا لبيت ام اجماد واخذوا الاغراض  

  واجتهوا لبيت ابو يزيد 

ويف بيت ابو يزيد رقوا البنات فوق لغرفهتم  



  عشان ينامون ويرحيون شوي 

آأجماد انيم فرسيري اان بنام  مضاوي : اقول  

 عند ايم زين 

 اجماد : ال عادي اان اانم عىل الارض وش فهيا 

مضاوي : وش اليل وش فهيا اقول وخري  

  بس انيم هنا واان بنام عند ايم 

وبعدين تعايل انت مس تحيه من بنات خال  

 ايدبه 

اجماد : ال وهللا موب حياء بس فشل ايج  

  واخذ ماكنك 

يك موب فشل بعدين ايج  مضاوي : ال ماعل 



 لبيتمك واانم بفراشك هههههههههه 

 اجماد : هههههههههههههههههههه 

 طلعت مضاوي وراحت لغرفة اهما جلل تنام 

واجماد حطت رآ سها والنوم موب رايض جيهيا  

 تفكر يف اهما 

 

العرص اللك حصى من نومته وغالبيهتم صاحي  

 من الظهر 

ولقت  الظهر صلت    1ساره حصت الساعه  

  اهما تسوي الغداء ساعدهتا 

دخل ماجد البيت وطلع لغرفته عىل طول  



 من غي مايشعر فيه احد 

ام ماجد : اقول ساره لكمي اخوك اليوم اتخر  

 وال لكمين 

ساره : طيب .. ويه تتصل عىل اخوها  

 شووي ويرد علهيا 

  ماجد : هال 

ساره : هال ابخوي الغايل الطيب احلبيب  

 الـ.. 

 : هاه وش تبي يقاطعها ماجد  

ساره حست انه فيه يشء النه ابلعاده  

 يضحك وخيلهيا ختلص : ماجد وينك 



  ماجد : بغرفت فوق 

  ساره : مىت جيت 

ماجد : يل نص ساعه انمت تغدوا اان مايب غداء  

 بنام 

 ساره : طيب خالص مع السالمه 

 وسكروا وساره ساكته 

 ام ماجد : هاه وش قال 

 اء بينام ساره : يقول بغرفته وماييب غد 

 ام ماجد : تضحكي عيل 

 ساره : ال وهللا ما احضك عليك ميه 

ام ماجد : اكيد ودلي فيه يشء بروح هل  



 اشوف وش فيه ال جتي زين 

 ساره : طيب ابرشي 

ام ماجد تطلع ادلرج وتروح لغرفة ودلها  

وتطق الباب : مياه ماجد افتح الباب واان  

 امك 

  ماجد من مسع صوت امه قام وفتح الباب : 

 هال ميه ) وهو حيب راسها ( 

 ام ماجد : وش فيك انت تعبان 

ماجد : ال وهللا مافيين يشء بس ودي اانم  

 مامنت زين امس 

ام ماجد : مايه ابلعاده تدخل ومامتر تسمل  



 عيل اكيد بك يشء اعرفك قل وش فيك 

ماجد : اي ميه هللا جيزاك خي اقول مافيين  

 يشء رحيي ابل اان .... 

د : اقول خل عنك هاخلرابيط  تقاطعه ام ماج 

وقيل وش فيك وهللا ان تقويل وش اليل  

 مضيق صدرك لهدرجه 

ماجد يدري انه مايقدر يكذب عىل امه بس  

لو قالها اليل خفاطره امه ميكن جيهيا يشء  

 وميكن صدق معه يسدد عادي 

 ام ماجد : هاه بتقول يل وال شلون 

ماجد : اي ميه السالفه ومافهيا مهتاوش مع  



اليوم قايل خلص اوراق ورحت    مديري 

خبلصها ماقدرت حاولت ميي ويسار وقام  

 يتلكم وتلكمت عليه وخصم عيل مخس اايم 

  ام ماجد : وبس 

 ماجد : بس هذي السالفه 

ام ماجد : اول يشء اان ماين مصدقه  

هالسالفه وادري انك اكذب عيل فهيا واثين  

يشء انزل اتغداء وهللا الزعل عليك لو  

  مانزلت 

من عنده وهو حياول يقولها ماييب ويه    تقوم 

 ماردت عليه 



 قام ونزل حتت عشان يتغداء 

ساره : ايووه قام ادللوع مسوي مريض ماييب  

 ايلك 

ام ماجد : اقول اسكت وال لكمه تغدي وان  

اكنك ش بعانه قويم انيم ) ام ماجد تغي  

اسلوهبا الهنا حاسه ان ماجد فيه يشء  

 مضيق صدره ابحليل ( 

انصدمت من اسلوب اهما بس اعرفت  ساره  

انه مزهحا هبالوقت ماهل داعي : اسفه ميه .....  

 وسكتت 

ماجد جلس عند الصحن وقام بس ميد يده  



لصحن وايخذ خفيف وحيطه بفمه وهو ماهل  

 نفس بس عشان امه 

وامه حاسه هبالشء وجالسه تطالع فيه وما  

  آلكت يشء 

 ساره تشوف الوظع ماهو طبيعي 

مخس دقايق وقال امحلد هلل    قام ماجد بعد 

 عن اذنمك بنام 

 ساره : ابلعافيه ونوم العوايف 

ام ماجد تطالعه وال قالت يشء ابد يف نفسها  

ابلعافيه وهللا يعينك عىل اليل خفاطرك  

 ويصربك 



  ساره : ميه وش فيه ماجد 

ام ماجد : وهللا مدري بس متضايق وسالته  

 يقول مهتاوش مع مديره 

 جل ساره : هللا يعينه ا 

ام ماجد : وانت مصدقه انه مهتاوش مع  

مديره ودلي واعرفه اليل مضايقه اكرب من  

 هالشء وهللا يسرت 

  ساره : طيب وشو 

  ام ماجد : واان وش عرفين 

ساره وام ماجد لكهم سكتوا وقاموا يفكرون  

 وش فيه ماجد 



رشوق تو حصت من نوهما ولقت اتصال من  

 سلامن 

 عليه عىل طول ويه بفراشها دقت 

 سلامن : هال وهللا هبالصوت 

رشوق انصدمت من هاالسلوب هللا يسرت  

 بس : هال بك سلامن 

 سلامن : توك صاحيه دبه 

رشوق : اي وهللا تو حصيت ماغسلت  

 وهجيي للحي ههههههههههه 

سلامن : وع ماغسلتيه وجالسه تلكميين قويم  

 غسليه 



 رشوق : وهجيي زين سواء غسلته او ال جينن 

 صدقت ههههههههههه سلامن : هبذي  

 رشوق : وش اخبارك 

 سلامن : امحلد هلل متام .. املهم اقول 

 رشوق : وشو 

سلامن : اليوم طلعت من الشاليه واجتهت  

  لشقة وحده من خااليت بشامل الرايض 

هذي العامره كبيه فهيا شقق عوائل ميكن جيي  

 شقق ولكها متليك   4لها  

رشوق : طيب وش السالفه وش دخلين  

 بتشرتهيا   اليصي



سلامن : طيب خليين اخلص الكيم وانت  

 قويل اليل تقولينه 

  رشوق : طيب سوري 

سلامن : املهم خالت ساكنه ابدلور الاول  

  جارمه اليل بنفس ادلور مزتوج وعنده ودل 

 رشوق ساكته وتسمع وماتدري وش الهنايه 

سلامن : خالت تقول ان هذا جاران جيي  

ا واصلن زوجته  احياان لشقه حلاهل وينام فهي

 ماجتي غي ابلس نه مره مرتي ويه لبنانيه 

ويوم مسعهتا تقول كذا قلت وش امسه قالت  

خالت جاران قلت ايه قالت امسه ..........  



 وطبعا  عرفت صاحب الاس 

 رشوق مسعت اس ابوها وسكتت 

سلامن : هذا احلي نص السالفه جبناها ان  

سكهنم    ابوك مزتوج لبنانيه وعنده ودل وماكن 

 ومىت جيون عادي نعرف 

  رشوق : طيب وش اسوي اان 

سلامن : ال ماتسوين يشء اان عندي فكره  

 ماختطر عىل ابل برش 

 رشوق : ويشء 

سلامن : اان اروح خلالت واقولها عن السالفه  

ويه تساعدين اين اتعرف عىل الودل حبس بة  



اين اؤديه يمتىش ويشوف الاماكن حقت  

  الش باب 

 منه املعلومه اليل ابهيا   وبكذا اعرف اخذ 

 رشوق : طيب حلو رح قل لها 

سلامن : هههههه قلت لها وخلصت وقالت اان  

عازمهتا اليوم العرص ووافقت وبقول لها واحلي  

  مابقى غي ساعه ونص وايذن العرص 

 رشوق : تدري 

 سلامن : وشو 

 رشوق : احس اين متحمسه ودي اشوفه 

خليين  سلامن : ال وهللا تبينا ننفضح اصربي  



اوطد عالقت فيه وبعدين اؤريك وش  

  ابسوي 

رشوق : ايهلل وخر ابقوم احصصح عشان  

 انتظرك ترد يل خرب وش سويت 

 سلامن : طيب ايهلل مفان هللا 

 رشوق : مفان الكرمي 

 

اشواق حصت من النوم ولقت الغرفه اليل  

يه فهيا فاضيه نزلت حتت لقت رهف  

 جالسه عىل التفلزيون 

  النوومه ايمقيل رهف : ص  



  اشواق : ص بدنك مىت حصيت انت 

رهف : وهللا قبل ساعه حبيت احصي قبكل  

 عشان اخلهيم جيهوزن لنا غداء 

وبعدين امحلد هلل اين حصيت الن معي جاء  

دخل البيت بيتطمن عيل لو مالقاين صاحيه  

 اكن جاء لغرفت ولقاك عندي وتصي مشلكه 

 اشواق : امحلد هلل انه مادخل 

ف : تعايل اجلس واان بقوهلم جيهزون  ره 

 الغداء الين ماتغديت بس رشبت يل قهوه 

اشواق : اجل اصربي خيل الغداء بعد صالة  

  العرص اان ايب قهوه 



رهف : بس قهوه ثواين واسوهيا ل من يدي  

 بعد 

اشواق ويه تبتسم : ثآ نكس ... واتخذ  

  الرميوت وتلفلف ابلقنوات من قناة لقناة 

 

 

ن نومهتا عىل طق الباب من  ملكه حصت م 

 اخوها 

 فتحت الباب : هاه وش تيب 

اخوها : احصي برنوح لبيت جديت بعد نص  

 ساعه ابوي يقول مع اذان العرص بمنش زين 



 ملكه : طيب ايهلل بروح اجتهز 

سكرت الباب وراحت اتخذ لها شور  

وتصيل الظهر وتتكشخ وتزنل حتت جلل  

  تتغداء قبل تطلع 

ل فتحه ذاك املزجع او  قالت خل اشوف اجلوا 

 ال 

ولقته مسكره للحي وتقارير الرساهل قيد  

 التسلمي يعين للحي مسكره 

 نزلت حتت وخلت جوالها فوق 

وراحت تتغداء مع اخواهنا الهنم تومه صاحي  

 بعد 



 

ونص تصحهيا  2اجماد حصت من النوم الساعه  

 ابرار 

 اجماد : هاه ابرار خليين شوي تكفي 

عشان تصحصحي    ابرار : ال قويم تغدي 

ومابقى وقت عىل صالة العرص جلل نروح  

 للزايره 

 اجماد : خالص طيب بقوم احلي بس اطلعي 

  ابرار : ال قوويم 

  اجماد : وهللا انك غثيثه صدق 

ابرار : صدق يعين فيه احد قايل ل مافيه  



 غيها ام لساني مضاوي 

  اجماد : ايه يه قالت يل روح قومهيا لعانه 

 من اخهتا   ابرار انقهرت 

 طبعا اجماد تكذب بس جلل تروح عهنا ابرار 

 ابرار : مضاوي ايحيوانه قويم 

مضاوي من الرصاخ نقزت من اخلوف : هاه  

 وش فيه 

ابرار : قوويم جيده ابلالكم بس ايهلل قويم  

 حصصحي 

مضاوي وللحي مو مس توعبه يشء : ايه  

 وش فيه طيب 



ابرار : بس كذا لعانه مافيه يشء قويم ايهلل  

 ان نتغداء عش 

مضاوي : احلي وش فيك انت لك يوم ما  

 اتغداء وش صار اليوم وش تغي 

ابرار : اليل تغي انك تتلكمي عند اجماد  

 وتسوين نفسك بريئه ايهلل قويم 

  مضاوي : من اليل تتلكم عند اجماد 

 ابرار : هللا واكرب ايلربيئه اقول قوويم 

مضاوي : عىل وش تصارخي تراي ماقلت  

 يشء 

ابرار حست ان اجماد حضكت علهيا راحت  



 لها ولقهتا جالسه تيب تصحصح

ومضاوي من الرصاخ طار النوم وقامت  

 تصحصح 

  ابرار : انت تكذبي اجماد ص 

اجماد : اكذب يف ايش ) مسويه ما ادري  

 وش تتلكمي عنه ( 

 ابرار : تس هتبلي ايحيوانه 

اجماد : يؤيؤ حيوانه مره وحده وش السالفه  

  ى اتلكم واان انميه مدري عن نفس اان تر 

ابرار : اجل تتلكمي هاه اقول قويم واوريك  

  عند ايم وهللا اجننك 



 اجماد : التكفي الا امك وريب اس تحي مهنا 

 ابرار تطلع ويه مسويه زعالنه 

 اجماد : ابرار امانه معك تراها امانه 

 وتقوم اجماد تصحصح 

 

الظهر    3ابو رشوق جاء من الرشكه الساعه  

  وقالت هل جنوى اين بروح جلارتنا عازمتين 

 قال لها خالص اويك 

وقالت هل جنوى ترى اجمد بيجلس هنا عندك  

  اذا بتطلعون انت وايه روحوا عادي 

وربع    4ابو رشوق : خالص اان بنام والساعه  



 اقوم ونطلع اان وايه 

 جنوى : خالص اوويك 

 

فيصل ونوف وش اميء واسامء اكنت حياهتم  

يهنا عادي يطلعون احياان  طبيعيه وعايش 

 ابلليل واحياان يتعشون برى

فيصل قال خلواته ونوف حنا بنسافر ترى  

 بعد اس بوع لأهبا 

 نوف : وهللا جد وانسه 

  ش اميء : ليش ماقلت من اول عشان نتجهز 

 فيصل : وش تتجهزون مييدمك بيومي خالصي 



اسامء : ال وهللا عىل الاقل نشرتي لنا مك  

 لبس لزوم السفر 

صل : اقول بالش فقر انت وايها وش  في

 لبس مالبس امحدوا ربمك بسفرمك وعىل حسايب 

ش اميء : خالص نشرتي عىل حسابنا انت  

 وش تيب ههههههههههه 

  اسامء : احسنت اخت رد طيب وممتاز 

نوف ميته من الضحك عىل خوات فيصل  

 جمننينه البعد احلدود 

فيصل : ال وهللا ترتيقي دوروا احد يسفرمك  

  انت المتوتي وانت تضحكي و 



نوف : وهللا قام حيط عيل اان حط عىل  

 خواتك وال ماتقدر علهين جيت يل اان 

اسامء : ال تعرفي حنا من زمان نعرف بعض  

 عشان كذا مايقدر يقولنا يشء 

 ش اميء : ايه نعرفه من اايم الصبا هههههههههههه 

 نوف : ميه مهنن اس تخفن وش جامك انمت 

 عن هاخلبل خلتين خبل مثلها ش اميء : مدري  

اسامء : ال وهللا رصت خبل اان وبعدين من  

 قال تقدليين هههههههههه 

فيصل : وهللا اين خبل يوم اجلس مع حرمي  

خبالت اان طالع وابزتوج وبسكن اان  



 وزوجت فبيت حلالنا وانتوا خيسوا هنا 

 ش اميء : اقول ترى خابرين ل وحده جتنن 

عىل كتفها : اقول انت وش  نوف وتظرهبا بقوه  

 خيصمك ايحهبا لتخريب البيوت 

فيصل وهو يتلكم من بعيد عشان ماتقول  

يشء نوف : ابهلل امانه معك اي ش يوم اذا يه  

 موافقه علميين اروح الهلها 

اسامء ويه تبعد عن نوف : عين اان اهنا  

موافقه بس تقول برشط تطلق زوجتك  

 الاوىل 

 ا اسامء اخذت جوالها وحطت رجله



  نوف تطالع ومنقهره مهنم وتقوم تلحق اسامء 

فيصل هباللحظه اليل قامت نوف تلحق  

  اسامء خاف عىل نفسه وحط رجل 

 

جنوى راحت جلارهتا خاةل سلامن    4الساعه  

وجلست معها قالت خاةل سلامن : اقول  

جنوى وراه ودلك اجمد ماجيي وجيلس عند  

 ودل اخت سلامن ابجمللس تراه حلاهل 

 هللا اذكر بيطلع مع ابوه يمتشون برى جنوى : و 

خاةل سلامن : لكميه ميكن يآ جلوهنا للمغرب  

الن سلامن ماعنده يشء وجالس هنا مابيه  



 يطفش 

 جنوى : طيب بلكم ابوه 

وتتصل عىل ابو رشوق شوي ويرد وهو فيه  

 نوم 

  ابو رشوق : هال 

 جنوى : هاه انمي حبييب للحي 

 ابو رشوق : اي وهللا مسي بغيت يشء 

جنوى : ال وهللا بس جارتنا تقول انوه ودل  

اخهتا عندها امسه سلامن وتقول خيل اجمد  

  ودلك جيي جيلس معه 

 ابو رشوق : وهللا بكيفه هو ييب جيي 



جنوى : ال اذا ماعندك مانع ختيل الطلعه بعد  

 املغرب وهو قل جيي هنا 

 ابو رشوق : خالص احسن بعد عشان اانم 

 جنوى : خالص ونوم العوايف 

  ابو رشوق : هللا يعافيك ايهلل مفان هللا 

 جنوى : مفان الكرمي 

وسكروا ابو رشوق اندا اجمد وقاهل رح لبيت  

جارتنا فيه واحد من العيال عندها يقول خل  

  جيي جيلس معي 

 اجمد : طيب ومىت نطلع اان وانت 

  ابو رشوق : بعد املغرب ان اشاء هللا 



 اجمد : خالص .. ابي 

 رمه وطلع راحي لشقة جا 

لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية زوروا  

 موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 الفصل العارش   

 وعند جنوى وخاةل سلامن 

خاةل سلامن اول ماسكرت جنوى من ابو  

 رشوق : هاه وش قال 

جنوى : ماقال يشء يقول خالص اخليه  

 احلي جيي 

http://www.riwaya.ga/


سلامن : اهااا اووويك خليين آلكم سلامن  خاةل  

 عشان يرتب اجمللس ميكن حوسه 

 جنوى : ال عادي خليه مابدك تتعبيه 

خاةل سلامن : ال عادي ويه تتصل شوي  

 ويرد سلامن 

 سلامن : هال خاهل 

 خالته : هال سلووم 

 سلامن : هاه وش قالت 

خالته : ترى ودل جاران بيجي واخبيل اخلدامه  

  يه تسوي ل قهوه وشا 

 سلامن : خالص اثنكس خالتووه 



 خالته : ههههه ايهال 

وتسكر من عنده ويه تضحك وتقول لـ  

جنوى : هالش باب ايحليلهم بس يس هتبلون  

  --- >يقول ماعنده اخت اقنعه يزوجين  

  الكذبه جاهزه عند احلرمي 

جنوى : اذا بده من لبنان يس تاهل اان بشوف  

 هل 

نا مانيب  خاةل سلامن : ال الختربي عيالنا علي 

هلم غي سعودايت ايخذون لبنانيات وبعدها  

 يعنسن بناتنا ال ال خلينا من الزواج احلي 

 جنوى : هاه وش عندك 



خاةل سلامن : وش صار عىل ابو اجمد ماعمل  

 زوجته الاوىل للحي 

جنوى : ال وهللا لس وشلكه مابده يعمل  

  احد 

  خاةل سلامن : ليش 

: وهللا    جنوى ويه ماتيب تقول لها لك يشء 

مدري عنه يقول عندي مشآلك مع اهيل  

خيل املوضوع كذا وانت وودلك ل حق  

اكتبه وخملص يعين ماراح يضيع لمك يشء  

 فهمت 

  خاةل سلامن : اهااا هللا يعينك اجل 



جنوى : آ مي ان شاء هللا وقاموا يسولفون  

 ويضحكون 

  خنلهيم ونروح لـ سلامن وآأجمد 

  اجمد تو يدخل عند سلامن 

ن قام يطالعه لي وصل حلد عنده وهو  سلام

  مفهيي يقارن جامهل جبامل رشوق اخته 

ويشوف فهيم ش به بس وين هالش به مايدري  

 هو ابلعيون او تقاس مي الوجه 

  سلامن : ايهلل حيه 

 اجمد : آأهلي فيك 

  سلامن : وشلونك طيب 



 اجمد : امحلد هلل خبي انت وششلونك 

 ه سلامن : امحلد هلل ايرب عايشي بنعم

 اجمد : امحلد هلل 

سلامن : اي وهللا هاه كيف جو السعوديه  

 اليصي ماجاز ل ابد 

اجمد : وهللا جوها ماهو شي مع انه حرارته  

 قويه شويه بس ايهلل لها حالوهتا 

سلامن : ايه امحلد هلل انك مراتح .. وشلون  

 ابوك ليش ماجاء معك يتقهوى 

اجمد : امحلد هلل خبي بس هو لس جاي من  

 رشكه وتعبان ويقول بينام ال 



سلامن : اهاا هللا يكون بعونه ايرب ....  

 وقاموا يسولفون مع بعض 

وسالفة وراها سالفه لي ماسلامن قدر انه  

  خييل اجمد يضحك وينبسط معه 

وتواعدو يطلعون يتعشون برى بكرى واجمد  

 موافق بس يقول الزم ابوي يوافق 

يمتشون ويعمل  اجمد طلع لبيهتم وراح هو وابوه  

ابوه وش سواء فبيت جارهتم وش سولفوا فيه  

 وش يضحكون عليه 

وابو رشوق اكنه مراتح مبدئيا  من هالودل  

 اليل امسه سلامن 



 سلامن اول ماطلع منه اجمد 

طلع جواهل بيدق عىل رشوق لقاها داقه اكرث  

  ماكمله   13من  

  دق عىل رشوق 

  رشوق عىل طول ردت : هال 

 صوت سلامن : هال ح هال

رشوق : هال بك وينك ماترد ل ساعه واان  

 ادق عليك 

  سلامن : جوايل كنت انس يه ابلس ياره اسف 

 رشوق : ال خالص عادي طيب وش صار 

  سلامن : بش نو 



  رشوق : مبوضوع اخوي 

سلامن : اهاا ال ماشفته عياء ابوك يقول ال  

 بنطلع اان وايه يمتشون 

رشوق : يوووه ومن اليوم مطنش ين عىل  

 جل مالت بس ايش ا 

سلامن :اووما لك ذا يل طيب عىل العموم اان  

جلست معه وسولفت وانبسطنا وتواعدان  

 نتعشاء برى بكرى 

رشوق : هاه احلف امانه صدق وهللا تتلكم  

  جد 

سلامن : اان اكذب عىل لك البرش اىل عليك  



 انت ماقدر اكذب عليك 

 رشوق : يعين بتجلس معه مره اثنيه 

  سلامن : ايه 

 تكفى سلامن بطلب منك طلب رشوق :  

 سلامن : انت اتمريين امر مو تطلبي ايلغاليه 

رشوق : ايب صوره هل وصوره تكون حلوه  

 صوره جبوال 

سلامن : ابرشي ماطلبت يشء ايلغاليه  

مس تعد اسوي اي يشء جلل ارضيك  

 واسعدك 

 رشوق : ثآ نكس مآ تقرص ايلغايل 



سلامن هنا بغى يتشقق يوم قالت هل ايلغايل  

 ويفكر بصوهتا ويه تقول هل ايلغايل   سكت 

  رشوق : الوو سلامن تسمعين 

سلامن : هاه ايه امسعك جوايل ذا غيب يرفع  

 الضغط 

رشوق : انت مال شهر وزايده شاريه ما  

  ارسع ماخيرب 

سلامن : عادي من كرث مايطيح ههههههههههه  

املهم بكرى ان شاء هللا اصوره واجيب ل  

 الصوره 

  مين منك رشوق : هللا الحير 



 سلامن : من اان 

  رشوق : ايه 

 سلامن : امي وال منك 

 رشوق : سلامن 

 سلامن : لبيه 

رشوق : اسفه ادري اين حيوانه بس وهللا  

 انك عزيز وغايل 

سلامن : يكفيين اي رشوق انك خبي  

  ومبسوطه بس والبايق ماهيمين 

  رشوق : تسسسمل 

سلامن : طيب اان اس تاذن بسكر واروح  



 للبيت تبي يشء 

 رشوق : ال ابد سالمتك 

 سلامن : ايهلل مع السالمه 

 رشوق : مع السالمه 

 وسكروا 

رشوق تفكر بسلامن واحض انه حيهبا حيل  

ويه مو قادره تعطيه وجه ومو عارفه وش  

 تسوي 

 ويه تفكر اهما تطق الباب علهيا 

 تفتح الباب : هال ميه 

 : هال وين اختك ماجت للحي ام رشوق  



 رشوق : ماجت من وين 

  ام رشوق : من بيت صديقهتا 

رشوق : اصلن تو ادري ان اشواق عند  

 صديقهتا 

 ام رشوق : املهم البس عابيتك وامش معي 

 رشوق : وين 

ام رشوق : خالتك تعبت اليوم وودوها  

 للمستشفى وسوت معليه وبرنوح نزورها 

 مىت هالالكم   رشوق : مياه بسم هللا علهيا 

ام رشوق : الصباح اليوم وسوو لها معلية  

 زراعة لكى واللكيه تربع فهيا خال ابو يزيد 



 رشوق : ومن مىت خالت فهيا فشل لكوي 

ام رشوق : وهللا مدري اان اليوم لكمين يزيد  

وعلمين ويوم ساةل اجماد ابملستشفى قالت ان  

اليل قالها يزيد يعين اليل يدري غي يزيد  

 اخوي ابو يزيد   وميكن 

رشوق : بسم هللا علهيا ايهلل بلبس عبايت  

  وطالعه 

ام رشوق : ايهلل انتظرك حتت السواق جمهز  

 الس ياره من ساعه اصلن 

 

اجماد راحت الهما ابملستشفى وحتمدت ل هما  



  عىل السالمه 

وطلعت خلاهل واليل اكنت غرفته جنب  

غرفت اهما دخلت وسلمت عىل خالها  

 مه وحتمدت هل ابلسال 

يزيد يوم شافها بتدخل طلع وقال بروح اسمل  

 عىل معت 

 وراح لعمته 

 يزيد : امحلد هلل عىل السالمه 

  ام اجماد : هللا يسلمك 

يزيد : هاه شفت اقول ماراح يصي الا لك  

 خي وانت ال وخايفه ومدري وش 



  ام اجماد : امحلد هلل عىل لك حال 

  يزيد : اي وهللا امحلد هلل عىل لك حال 

ام رشوق ورشوق تو وصلوا لغرفة ام اجماد :  

 السالم عليمك 

ام اجماد ويزيد : وعليمك السالم ورمحة هللا  

 وبراكته 

 ام رشوق : امحلد هلل عىل السالمه 

  ام اجماد : هللا يسلمك من لك رش 

 يزيد : اان اس تاذن بروح لأبوي 

 ام يزيد : خذ راحتك 

 طلع يزيد ورشوق اتخذ راحهتا 



 امحلد هلل عىل السالمه خاهل رشوق :  

ام اجماد : هللا يسلمك من لك رش .. وين  

 اختك ما اشوفها 

ام رشوق : عندها خويهتا فالبيت وماقدرت  

 جتي وتقول بزتورك بكرى ان شاء هللا 

 ام اجماد : هللا حيفظهم ل ان شاء هللا 

ام رشوق : امي وانت وين اجماد توقعت  

 القاها عندك 

خل وتسمع خالهتا : هذي  اجماد ويه توها دا 

 اان ايخاهل لهدرجه هممته فيين اجل زوجيين 

 رشوق : هههههههه ايه انت تبيهنا من هللا 



  ام رشوق : وهللا ايهنيه اليل بياخذ اجماد 

  رشوق : واان ميه ليش لهدرجه تكرهيين 

اجماد : ال ماتكرهك بس تعرف ان امه داعيه  

 عليه ههههههههه 

ماعليك مهنا حتب  ام رشوق : ههههههه ال  

 العياره 

ام اجماد : اقول ايبنت ايرشوق هللا يزوجك  

 ابن احلالل اليل يسعدك ويوفقك 

رشوق ويه تسوي نفسها حامله وتفكر : آ آ آ ه  

  امي ايخاهل 

 لك اليل ابلغرفه حضكوا علهيا



اجماد : هيه لهدرجه ميته عىل هادلعاء  

 خالص لك يوم بقوهل ل 

ي التدعي مايب  رشوق : ال منك انت ال تكف 

  اخرس زويج 

 ام رشوق : هذا وهو ما جاء هههههههههههه 

اجماد : ايه تشوفي ايخاهل تدافع عنه ويه  

 ماشافته 

رشوق ويه تقرص صوهتا وتلكم اجماد : ال  

اعرفه اصلن اابخذ يزيد .. يه تيب تقهرها  

الهنا حاسه اهنا من زمان حتبه بس ماتلكمت  

 ابد ورافضه هاملوضوع 



يه منصدمه : هاه من ليش اتخذينه  اجماد و 

  وش فيه وش تبي فيه 

 رشوق تضحك بصوت عايل 

ام رشوق : وش فيك اي اجماد وش قالت ل  

 هامللقوفه 

رشوق تلكمت قبل التفضح نفسها ويه  

ماتدري : اقولها ابخيل زوجك ايخذين الثانيه  

 عليك

 هههههههههههه 

ام رشوق وام اجماد :  

 ههههههههه هههههههههههههههههههههههههه 



شوي الا داخل ابرار ) وابرار واجماد  

 ورشوق اذا جلسوا مجيع بس يضحكون ( 

ام رشوق وام اجماد ابطوهنم تقطعت من  

 الضحك 

ام رشوق : ايبنات حرام عليمك خالص ام  

اجماد تعبانه وانمت بس تضحكون خالص  

 اطلعوا 

ابرار : ههههههههه تدرين معه اان ابوصيك عىل  

 طاك اايها لكيت ابوي اليل ع

  ام رشوق : هاه ليش 

ابرار : ابوي اكن حيهبا ابحليل وامس يصيح  



  يقول مقدر عىل فراقها احهبا 

اجماد : هههههههه اجل خايل احلي ضايقن  

 صدره 

رشوق : هههههههههه ال احلي بيحب خالت  

 وبقووه 

ابرار : ههههههه اذا عىل كذا ليتين ماخذهتا اان  

  هللا هههههههههه اس تغفر  

 البنات : ههههههههههههههههههههه 

 ام رشوق : اس تغفروا وتضحكون بعد 

ام اجماد : خلهيم ماعليك مهنم مه حيبون  

 الضحك لو عىل حساب حصهتم 



رشوق : اقول عن اذنك خاهل برنوح نشوف  

  خايل ميه مشينا وخلينا نرجع بعد شوي 

 ام رشوق : اي وهللا ايهلل عن اذنمك 

 ام اجماد : اذنك معك 

اجماد : رشوق ترى اذنك مو معك مع ابرار  

 ههههههههه 

ابرار : ال وع مابهيا شلكك ماتغسليهنا  

 هههههههههههههه 

 رشوق : اقول مع نفسك انت وايها 

 وتطلع وختلهيم يضحكون علهيا

 



 

املغرب ساره فتحت    7مباكن اثين والساعه  

  النت واكنت متعوده تاليق رسايل من 

من اربع اايم  عادل بس احلي مافيه يشء  

  ويه ماشافت يشء 

 فتحت عىل مدونهتا وكتبت : 

)) آأشعر بشعور غريب فقد اعتدت يف تكل  

  املده القصيه 

 ان ارى رسائل وان اتذلذ حبروفه 

 اان ال احبه نعم ال احبه 

  ولكن ارى به يشء  من حيايت 



  ارى به روح احلزينه 

ارى حيايت بي سطوره مسطره ومزخرفه  

 حبروفه 

  لكامته تعجبين  

  تعجبين اقالمه 

  تعجبين دموعه 

 فهيي ك هنا دموعي الت ال احب سواها 

فهو بتكل املده القصيه اس تطاع حبزنه ان  

 يس يطر عىل تفكيي 

 والسبب ال اعمل ولكن ال اقول سوى 

 هللا يقومك ابلسسالمه ايلغال *_* 



*** 

 تعرثت حياتك يف متاهات الاايم 

 واان تعرثت يف متاهات حياتك 

 ( )قلمي 

 )) 

سكرت املنتدى ويه ضايقه ابحليل  

  وماقدرت تكمت الضيقه اليل فهيا 

 ودقت عىل اعز صاحباهتا نوف 

بعد ثالث رانت ترد نوف : هال وهللا  

 هبالصووووووووت 

  ساره : هال بك ايلغاليه كيفك 



نوف : خبي امحلد هلل انت شلونك وشلون  

 امك 

ساره : امحلد هلل خبي وايم خبي انت شلونك  

 وشلون اليل ابلبيت معك 

 نوف : ساره فيك يشء 

 ساره : ال مافيين يشء بس مش تاقه ل 

نوف : سوير اان اعرفك التقولي مافيين يشء  

 وش فيك 

ساره : ال بس كنت افكر بآ بوي شوي  

 واش تقت امسع صوتك 

نوف : ايبعد قليب هللا يغفر هل ويرمحه هللا  



يسلمك اكن قلت يل من اول لك يوم اتصل  

 عشان ماتتضايقي 

ساره : ال وهللا اان ايب الفكه منك وانت  

 بتنش بي يل 

نوف : الا تعايل عىل طاري بنشب ل حنا  

برنوح لس ت س نرت خبيل فيصل يزنلين اان و  

 البنات خواته 

  وش رايك جتي هناك 

 ساره : مىت برتوحون 

نوف : وهللا مدري بس ان شاء هللا بعد  

  العشاء 



صلن نفس اطلع احس  ساره : امممم حلو ا 

  مكتومه ابلبيت 

 نوف : خالص علميين وش يصي معك 

ساره : اوويك اجل اخليك احلي ووعدان  

  العشاء ان شاء هللا اعلمك 

 نوف : اوويك عىل خي مفان هللا 

 ساره : مفان الكرمي 

ساره سكرت وراحت تقول الهما اهنا تيب  

  تروح مع البنات 

مع ماجد  نزلت ساره حتت ولقت اهما جالسه  

 اليل تو نزل من غرفته 



 ساره : السالم عليمك 

 اللك : وعليمك السسالم 

  ساره : شلوونك خيوووو 

ماجد : اان طيب ليش انت شايفه فيين  

  يشء 

ساره : ال بس احب اتطمن عليك ههههههه  

 وال ودك تتغىل 

 ماجد : قليب مايطاوعين هههههههههههه 

  ساره : طيب ميه بعد اذنك انت وماجد نوف 

عازمتين بس ت س نرت وودي اروح لها يه  

  وخوات فيصل 



ام ماجد : اان ماعندي مانع بس شويف ماجد  

 اخوك 

  ماجد : ال اان مانيب موافق 

 ساره : ليش 

ماجد : بكيفي اان رجال البيت وبكيفي اخليك  

 تروحي او ال 

ساره : ايه داهما عندك ابرشك متاكده اين  

 بروح وهالشء مافيه شك 

 ختليين احلف انك ماتروحي ماجد : ال ال 

 ساره : يطاوعك قلبك 

 ماجد : ايه بكذا يطاوعين 



ساره : ال وش دعوى تكفى بروح وش هل  

  تقول ال 

 ماجد : وش تعطيين واخليك تروحي 

 ساره : آ مممممم اجيب ل عشاء من برى 

 ماجد : جتيبي يل اان وآ يم 

 ساره : ايه اوويك اجيب لمك 

 ماجد : خالص بؤديك عادي 

ساره : ثآ نكس .. وعىل طول راحت تتجهز  

 وراحت تدق عىل نوف 

 دقت عىل نوف ونوف ردت 

 ساره : الووه 



  نوف : شوي شوي فقعت طبةل اذين 

 ساره : طيب اقول ترى جبي هناك 

نوف : طيب اوويك بس وش رايك آلكم  

 ملكه واجماد 

ساره : خالص لكمي ملكه واان بلكم اجماد  

 وآلكمك بعدها 

  نوف : طيب 

كروا .. نوف دقت عىل ملكه شوووي  س

 وترد ملكه 

 ملكه : اهلي نوويفه 

نوف : اان اكره ادق عليك عىل اساس  



 هاللكمه 

ملكه : هههههههه طيب ايست احلسن  

  وادلالل آ مري يآ ست نوف 

 نوف : ايه خليك مؤدبه هههههههههههههههه 

 ملكه : ههههههههههههههه 

نوف : املهم دبه اان وش اميء واسامء خوات  

فيصل وساره برنوح سيت س نرت وش رايك  

 جتي معنا ساره بتلكم اجماد 

  ملكه : وااااوء قهر 

 نوف : ليش قهر 

ملكه : اان طالعه بيت جديت وراح نتعشاء  



  هناك يعين ما اقدر 

نوف : ابهلل وهللا قهر ماتقدرين حتاولي ميي  

  يسار 

 ملكه : ال وهللا مقدر مره اثنيه اوويك 

  خي نوف : اوويك عىل  

 ملكه : عىل خي ان شاء هللا 

 نوف : مفان هللا 

 ملكه : مفان الكرمي 

  وابجلهه الثانيه دقت ساره عىل اجماد 

  ساره : اهلي جوجو 

 اجماد اكنت عند اهما : هال وهللا سوير 



 ساره : هههههه سوير فعينك شلونك 

 اجماد : اان منيحه انت كيفك 

ساره : امحلد هلل ايرب ... اقوول فاضيه  

 اليووم 

 اجماد : ليش وش عندك 

ساره : بنطلع اان ونوف وخوات فيصل رجل  

 نوف وميكن ملكه لسيت س نرت

 اجماد : ال وهللا ايلغال اان مو معمك 

 ساره : ليش وش عندك دبه 

اجماد : وهللا ايم سوت معلية اليوم وللحي  

  ماطلعت من املستشفى 



 ساره : سالمات وش فهيا 

مافهيا الا العافيه بس  اجماد : هللا يسلمك  

عندها فشل لكوي وتربع لها خايل بلكيه من  

 لكياته 

ساره : هللا يشافهيا ويعافهيا ايرب وهللا تو  

ادري ماعليش ايقليب مازرت امك  

 ابملستشفى 

اجماد : ال وش دعوه اصلن يه مادخلت الا  

 اليوم الظهر وبعدين عارفه اليل بقلبك ايلغاليه 

المه ايرب ويعطهيا  ساره : هللا يقوهما ابلس

 طوةل العمر 



اجماد : مشكوره وايك وامك ايرب ومن يعز  

 عليك

ساره : طيب اخليك وطمنيين عن امك  

  بكرى وتراء بكرى ان شاء هللا بزنورها 

 اجماد : ابرشي من عيوين 

 ساره : تسمل عيونك ايهلل مفان هللا 

 اجماد : مفان الكرمي 

تسكر ساره وتتصل عىل نوف وتقولها عن ام  

 اجماد ويتفقون بكرى يروحون يزوروهنا 

وقالت ساره لكمي ملكه عشان بكرى جتي  



 معنا قالت اوويك 

 ولكمهتا ووافقت 

 الفصل احلادي عرش  

 

 بعد مرور ثالث اسابيع 

بدت ادلراسه من جديد واش ياء كثيه  

  صارت 

عادل رجع للمنتدى هل يومي ولك هاليومي  

 جالس ابلرسائل اخلاصه مع ساره 

وابيق املنتدى نزل فيه موضوع واحد يشكر  

  اليل حتمدو هل ابلسالمه ودعوا هل 



نوف وفيصل وخواته سافروا للطائف  

 وجلسوا فهيا آأس بوع ورجعوا عشان ادلراسه 

  زايد هل ثالث اسابيع بس يلكم رشوق 

وهو يرتجاها انه يشوفها ويه ترفض والسبب  

 اهنا شافت الفرق بينه وبي سلامن 

ع اجمد وراحوا يتعشون ويوم  سلامن طلع م 

خلصوا من العشاء مروا اس تديو تصوير وقاهل  

  بنصور صور تذاكريه حنتفظ فهيا 

وصور صوره هو وايه مجيع وصوره هل حلاهل  

 وصوره لـ اجمد حلاهل 

ومواعدها جييهبا لها بس عشان رشوق  



جالسه مع اجماد عند اهما ببيهتا هالشء هو  

 اليل اخر الصور 

تقول لـ زايد انت مواعدين  ريناد لك يوم  

مبقطع فيديو وزايد مابيده حيل الن رشوق  

 مطنش ته

ماجد اخذ من معه دفعه آأوىل للقسط اليل  

  اخذه من الرشكه لعمه 

  اول اايم ادلراسه 

ص ساره افطرت وخلصت    7الساعه  

فطورها وتنتظر النقل جيي ايخذها تتصل  

 فهيا 



 ملكه 

 ملكه : هال سوير 

 ساره : هال وهللا 

 كه : وينك مشيت او ابيق مل

 ساره : ال ليش وش الطاري 

ملكه : ابيك مبوضوع اذا دخلت تكفي  

  التروحي للبنات اول ماتدخلي اتصيل عيل 

 تراي بطلع احلي اوويك 

  ساره : وش السالفه علميين 

 ملكه : اخوي يناديين هناك اقول لك يشء 

  وسكرت التليفون 



 ساره : غريبه وش فهيا هللا يسرت

 وتنتظر عرش دقائق وجيهيا النقل وتروح معه 

بعد ساعه الا ربع وصلت لللكيه ولك  

هالساعه الا ربع وملكه تدق لك شوي لي  

 وصلت 

 اول ماوصلت دقت ساره علهيا 

  ويه تتصل تشوفها عند الباب تنتظرها 

 ملكه : هال ساره ) ويه تسمل علهيا ( 

 ساره : هال وهللا 

 ملكه : شلونك 

  تيين وش فيك ساره : زفت اقلق 



  ملكه : تعايل جنلس 

ويتجهون للكرايس وساره تطالع ملكه وخايفه  

 اهنا تنصدم بشء ماتبيه يصي 

ويه خايفه من هاالايم حتس اهنا بتجهيا  

 صدمه بس من وين ماتدري 

ملكه ويه اول ماجلست عىل الكرايس :  

 شويف ساره السالفه ومافهيا

 ساره : ايوه 

مزجعين زمان ولكمته  ملكه : تذكرين واحد اكن  

  مره اجماد وهتاوشت معه 

 ساره : ايه اذكره وش فيه 



 ملكه : رجع يدق من جديد 

ساره ويه عصبت حدها : امحلد هلل خسيفه  

  واخرهتا كذا اقول انقعيل بس 

وقامت بمتش ومتسكها ملكه : طيب  

 امسعيين وش بقول 

ساره : هاه وش بتقولي اكيد بتقولي ازجعين  

 ي وش رايك ومدري وش اسو 

  ملكه حست خباطرها : خالص براحتك 

  وقامت متش 

ساره ويه تلحقها وحست اهنا جد ازعلت :  

  ملووكه انتظري انت مواضيعك ابخيه 



 مسببه يل قلق واخرهتا رجع يدق 

ملكه : طيب انت ماخليتيين امكل الكيم لي  

 الهنايه 

 ساره : طيب تعايل اجلس ومكيل الكمك 

  الكيم وانس السالفه ملكه : ال موب ممكل 

ساره : ويييييييييييييه ايكريه ل اذا رصت  

تتغلي خالص مكيل وهللا تقولي ايهلل عاد  

 حلفت 

 ملكه : بس ماتقاطعيين 

 ساره : ما اقاطعك 

ملكه : شويف هو اكن يتصل زمان ومسبب  



 يل ازعاج وماكنت ارد عليه

وبعد فرته من ازعاجه رديت عليه ومقت  

 اهدده 

بل عيل ويضحك وكنت اطنشه  وصار يس هت 

وبعد فرته رديت عليه وقلت هل اييخ ال عاد  

  تدق 

وال وريب اذا دقيت اين العطي رمقك  

 الخواين 

قال شويف اذا علمت اخوانك وش بيسون يل  

رمقي وبدون اس يعين ماراح يسؤون يشء  

 فيين 



وبعدين انتهبيي تقولي الخوانك الن اخوانك  

 عهنا  راح يسببون ل مشآلك مال غىن 

 فهمت اي ملكه 

 وسكر التليفون يف وهجيي 

 ساره : اوووما طلع يعرفك كيف يعرفك 

ملكه : مدري واان من ذاك اليوم شايل مهه  

وفكرت اغي رمقي بس ذكرت انه قايل لو  

غييت رمقك جبيبه من واحد من اخوانك وهو  

 مايدري 

 ساره : طيب علمت اخوانك 

عرفونه  ملكه : وش اقوهلم اخاف اقوهلم مث ي



 تصي مشلكه 

ساره : وميكن جبد مايقدرون يعرفونه رمقه  

 بدون اس 

ملكه : ايه واملشلكه انه رجع يدق من رمق  

اثين يوم رديت قايل وهللا ايملكه ماقدرت  

 انساك 

تكفي عطيين فرصه وريب اين ماقدرت  

 انساك 

سكرت التليفون يف وهجه وقفلته امس لكه  

 ومنت وهللا ايهلل جاين النوم 

وم حصيت وفتحت اجلوال لقيته مرسل يل  وي 



 رسايل كثيه 

  ساره : طيب وش بتسوين 

ملكه : واان ليش ملكمتك ايب اعرف وش  

 اسوي 

ساره : مدري رصاحه بس امه يشء ال  

 تلكمينه وال تفكرين فامهه 

ملكه : ايه اكيد ماراح آلكمه بس للحي خايفه  

 مدري وش اسوي 

 عليك منه ساره : اذا تبي رآأيي خليه وال  

ملكه : ايخلبل اان ماعيل منه بس خايفه  

يسبب يل قلق .. ساره لو انت مباكين وش  



 بتسوين 

  ساره : آ ممممم ميكن اقول لأخوي 

  ملكه : ايه بس بتصي مشلكه اذا عرفه اكيد 

ساره بعد تفكي شوي : وهللا مدري طنش يه  

 واخرهتا بميل ان شاء هللا ويرتكك 

 بسبته   ملكه : يوووه وريب صدعت 

ساره : اقول قوويم نرووح للبنات بس  

  وبعدين حيلها ربك 

يقومون ويروحون للبنات نوف واجماد  

  ووحده اثلثه ساره وملكه يعرفوهنا 

  مباكن بعيد 



 زايد يلكم ريناد 

ريناد : شوف زايد اان ضاق صدري منك  

لك ما لكمتك علشان رشوق تقول اصربي  

 اصربي 

ين مكفيين ال  زايد : ريناد خالص اان اليل في 

  تزودينهيا عيل 

 ريناد : طيب اان وش ذنيب هتاوش ين 

 زايد : اان ما اهاوشك اان مرتفع ضغطي 

 ريناد : من ش نو مرتفع 

زايد : رشوق ادق علهيا احياان ترصفين  

واحياان الايق جوالها انتظار وترد عيل تقول  



 اان آلكم بنت خالت وشلكها تكذب عيل 

الهنا لو ما تلكم  ريناد : ال اكيد تلكم غيك  

غيك اكن عادي ترد عليك اسالين اعرفها  

 كثي

زايد : طييب ليش وش جاها اكنت حلوه  

 معي وش اليل غيها 

ريناد : وهللا مدري بس شلك احد دخل  

 بينمك واخذها بسهوهل 

  زايد : ريناد تكفي الترفعي ضغطي زايده 

 ريناد : طيب خالص بسكت 

فع ضغطي  زايد : تدرين اان بسكر احس ارت



 بروح اانم تبي يشء 

 ريناد : سالمتك انتبه عىل نفسك 

 زايد : ان شاء هللا .. وسكر التليفون 

 

اشواق ويه جالسه ابخر الصف دخلت  

ش اميء وسلمت عىل بعض البنات وطنشت  

 اشواق 

  وجلست ابحد الكرايس ابلصف الثاين 

اشواق ارتفع ضغطها وجت من جنهبا واكن  

  معها علبة مويه 

هنا ويه متجهه لباب الفصل وسوت  وقربت م



اهنا بغت تطيح وانرثت املاء عىل مالبس  

 ش اميء ووهجا 

ش اميء :يووووووووه ايحيوانه وتقووم ويه  

 تناظر مالبسها وشلكها 

 اشواق : يويو اسفه ما اكن قصدي 

ش اميء : عيل اان .. وتسحب شعر اشواق  

  وترضهبا بيدها الثانيه 

 يفكوهنم ويتضاربون وبعض البنات حياولون  

وتدخل وحده من املعلامت بعد ما مسعت  

  ال زعاج 

  وتفكهم وتسحب اشواق وش اميء لالداره 



عند االإداره اكنت املديره مره طيبه واكنت  

 اتخذ وتعطي مع الطالبات 

 واكنت تعرف الطالبات لكهن 

املديره : احلي حنا ابول اايم ادلراسه  

 وتتشاجرون مارسع تصي مشلكه 

تتصنع الباكء ( : وهللا اي ابل  اشواق ) ويه  

اان حصيح اخطيت ونرثت املاء علهيا بس  

 وريب مو قصدي 

ش اميء : ابل وهللا اان عرفها من زمان يه كذا  

 حراكهتا من زمان ) ويه ماسكه عربهتا ( 

املديره : حىت ولو اي ش اميء حصيح ان اشواق  



اخطات بس اخلطاء هنا يرجع عليك النك  

 اثين   عاجلت اخلطاء خبطاء 

 ش اميء ساكته وال قالت يشء 

املديره هنا تمكل الكهما : احلي روحوا  

للفصل وال عاد تكرروهنا وال ترى فيه عقاب  

 مايصلح لمك 

  ش اميء واشواق : ابرشي 

  ويطلعن من غرفة املديره 

  نرجع لللكيه 

بعد ماوصلوا ساره و ملكه ملكه اكن ابين  

 سه علهيا التفكي وما انتهبت للبنت اليل جال 



  ساره سلمت علهين وحده وحده 

ويه تطالع رشوق اليل مو من عادهتا جتلس  

 معاهن 

 ساره : هال رشوق وش اخبارك وش علومك 

 رشوق : هال بك ساره اان خبي امحلد هلل 

ملكه : هاه رشوق وش اخبارك ) وتسمل  

علهيا ، واظح اهنا منصدمه اهنا جالسه معهم  

 ) 

 وونك رشوق : هال بك خبي امحلد انت شل

  ملكه : خبي امحلد هلل 

رشوق ويه اتخذ اغراضها : طيب اان  



  برووح عن اذنمك 

  البنات : وين اجلس 

 ساره : تو جينا حنا وال مفرقي امجلاعات 

اجماد ويه تضحك : ما شاء هللا ساره بدت  

 تعرف نفسها هههههههههههههه 

رشوق ويه تضحك خفيف : ال وهللا بس  

 عىل بعض  قلت اسمل عليمك وبروح اسمل 

  البنات 

 ساره : اوويك هللا يسرت عليك

 رشوق راحت والبنات قاموا يسولفون 

ملكه : انت ) تعين اجماد ( غريبه وش جاب  



بنت خالتك اليوم ابلعاده ماجتلس معنا وال  

 تطالع فينا 

اجماد : حرام عليمك وريب وريب اهنا حبوبه  

 بس تراها متر مبشآلك متعبهتا كثي 

ه عليمك ال انمت تذكرون  حتس بوهنا مغرور 

صديقهتا ريناد اليل زمان من خلهتا ويه  

مراتحه بس مو قادره تس تقر هاالايم طالعه  

 لها مشلكه جديده 

  ملكه و نوف : ويشء 

ساره : هيه انت وايها وش هاللقافه عيب  

 عليمك ال التقولي يشء ماحيق ل تتلكمي 



  نوف : اي وهللا ص 

ل وبعدها قويل  ملكه : طيب اكن خليتهيا تقو 

  لها ال 

اجماد ويه تضحك : هههههههههههههههههه  

شوفوا امه يشء تعرف السالفه  

 خخخخخخخخخخخ 

وقاموا البنات ومه يضحكون عىل ملكه  

 ولكهم راحوا يمتشون شووي قبل احملارضه 

 

  يزيد اكن عند معته 

يزورها واكنت خالته ام رشوق جايه ابلطريق  



 زي ماعرف من خالته ام اجماد 

ن يسوولف ويضحك وقالها ايمعه اان جايك  اك 

 اليووم بزورك وايب منك خدمه 

ام اجماد : ايه قل مايه هلل الزايره هاه وش  

 تيب 

يزيد وهو يتبسم : صارت مايه هلل احلي  

حطيتهيا كذا طيب املهم اان برصاحه انوي  

اتزوج وابيتس تدورين يل ابلرس وحده بنت  

 حالل 

  الاهيل واقوهلم واذا لقيتهيا اان اروح  

ام اجماد تضايقت شوي الهنا توقعت انه يف  



راسه اجماد بنهتا ويه تعرف اجماد حتبه  

 وصارت تفكر وش بتسوي اجماد اذا عرفت 

ام اجماد : وهللا ايودلي البنات كثار ولكهن  

طيبات ان شاء هللا انت علمين اذا براسك  

 وحده واان اقول تصلح ل او ال 

انت ختتارين يل وحده  يزيد : ال اان ابيك  

 تشوفيهنا تصلح يل 

ام اجماد : وهللا ابرش بدور ل وهللا يكتب  

اليل فيه اخلي ) سكتت ويه متضايقه تفكر  

 حبل لبنهتا تبعدها عن يزيد وال تتضايق ( 

يزيد اكن يطالع وجه معته متغي وابن علهيا  



 الضيقه قال : معه فيك يشء 

 ام اجماد مامسعته وظلت تفكر

رف اهنا تفكر فاملوضوع اليل براسه  يزيد ع 

قال : ايمعمه ) وحط يده عىل راسها وانتهبت  

 هل ( 

 ام اجماد : هاه س بغيت يشء 

يزيد : ههههههههههههههههههههه ايه بغيت يشء  

 وش فيك وين رحت انت 

 ام اجماد : ادور ل بنت احلالل اليل تبهيا 

يزيد : معه عيل اان تراي اعرفك زين واعرف  

  نفسك اليل يف 



ام اجماد : هاه ال مايف نفس يشء بس ادور  

 ل واان معتك 

 يزيد : طيب اان بشاورك بوحده 

  ام اجماد ويه متضايقه للحي : هاه من يه 

 يزيد : اجماد بنتك 

ام اجماد ويه تطالعه مس تغربه هالالكم :  

 اجماد بنت 

 يزيد : ايه اجماد 

 ام اجماد : انت صادق تبهيا وال عشاين بس 

يزيد : وهللا شويف اان ابهيا ايه بس برضوا  

 انت احد الاس باب 



ام اجماد : وهللا مدري وش اقول ل مي  

مناي يوم اشوفمك لبعض من وانتوا صغار  

 بس شاور اهكل 

يزيد : ال ايمعه شاوري اجماد اول وعلميين  

 وش تقول اذا موافقه قلت الهيل جيون زين 

: خالص  ام اجماد ويه تدري ان بنهتا بتوافق  

 ان شاء هللا 

يزيد غي السالفه وقام يسولف لها عن دوامه  

وعن املشآلك اليل حتصل هلم فاملستشفى  

  دامي ويه تسمعه 

لي ماوصلت خالته ام رشووق جلس هل ربع  



 ساعه وطلع يس تاذن 

 واكيد ام اجماد عىل طول قالت الم رشوق 

 

 سلامن اكن طالع من بيهتم وراحي لبيت خالته 

 يتصل عىل رشوق   وهو ابلطريق 

بعد اكرث من رنه ترد رشوق ويه اليل  

 صارت ترد عىل اغلب االتصاالت من سلامن 

الهنا اول مآاكنت ترد عليه واكنت تكرهه  

 ليش ماتدري بس حتسه يكرهها 

اما سلامن اكن حيهبا واكن يكره يشوفها مع  

 زايد جلل هذا اكنت تتوقع منه هالنظره 



 رشوق : هال وهللا وغال 

 هال بك وشلوونك سلامن :  

 رشوق : خبي ايجعكل خبي انت شلوونك 

سامن : دووم اياارب اان خبي امحلد هلل دامك  

 انت خبي 

رشوق : تسسمل وهللا هاه كيفه هالصباح  

 واياك 

سلامن : صباح حلو دامين سامع صوتك  

 فيه اكيد انه حلو 

رشوق حضكت حضكه خفيفه الهنا اس تحت  

 وماتدري وش ترد عليه 



  وش فيك سكت   سلامن : 

  رشوق : وش تبيين اقول 

 سلامن : التقوولي يشء ايلرثاثره املهم امسعي 

 رشوق : اممام ثراثره ليش ازجعتك 

 سلامن : ال بس ازجعت واحد اعرفه هههههههه 

 رشوق : اليل انت تعرفه هو الرثاثر هههههه 

سلامن : طيب شويف اان طالع لبيت خالت  

  ودلها عنده موعد ابملستشفى 

  رشوق : مايشوف رش ان شاء هللا 

سلامن : ماجييك الرش بؤديه واذا خلصت  

 لكمتك عشان اعطيك الصوره 



  رشوق : طيب وين نتقابل 

سلامن هنا مآاكن وده يشوفها النه هو اصلن  

يعرفها بس اكنت فكرته غي واليل مقرره من  

 زمان غي

سلامن : ال ال اان ممكن ماميديين اشوفك بس  

ه جنب بيتمك سوبر ماركت  تدرين شلون في 

 بشرتي اغراض ل اش ياء خفيفه 

وابحط الصوره بظرف وسطها وابقول بيجي  

سواق ويسال عن اغراض ابس سلامن  

 وايخذها منه اوويك 

رشوق اس تغربت منه يعين غريبه ودل ماييب  



يشوف هل بنت ابلعاده ميووت الواحد اذا  

 عرف ان البنت وافقت تشوفه 

  براحتك رشوق : خالص  

سلامن : اوويك اان وصلت لبيت خالت اذا  

 خلصت علمتك 

 رشوق : اوويك خذ راحتك 

  سلامن : مفان هللا 

  رشوق : مفان هللا 

رشوق وقت ماسكرت ويه تشووف من  

 اليووم زايد انتظار ردت عليه 

 رشوق : هال وهللا ح هالصووت 



 زايد : هال بك ايلغاليه وينك ماتدرين 

 فين اان خبي وال ال رشوق : هههههه طيب ش

زايد : هذا صوتك يقول مافيه ازين منك  

  وينك ماتردين ل وقت 

رشوق : وهللا خالت طاحت علينا تعبانه  

حيل وكنت مشغوهل عند بنت خالت الين  

 عندمه 

وانت تعرف اذا اان عندي انس ما اقدر  

 آلكمك 

 زايد : طيب ارسيل يل رساهل 

و  رشوق : بنت خالت تشوف رمقك تقول من 



 اقولها ما اعرفه 

ومقفل اجلوال برمز قفل عشان ماتقراء  

 الرسايل اليل انت ترسلها 

زايد : وعادي ختليين لك هاملده افكر  

  واش يل مهك 

 رشوق : يعين خايف عيل 

زايد : اكيد اخاف عليك مو انت قليب  

 وحيايت ودنيت ولك انيس 

 رشوق : هللا يسسلمك ايبعد ادلنيا ومافهيا 

فون ويتغزلون يف بعض وال  وجلسوووا يسول

 مه دارين ابليل حوهلم 



 

ابو رشوق اكن يف رشكته وحاجز لزوجته  

 جنوى وودله اجمد ومه ابملطار 

ابو رشوق : اقول اي اجمد دير ابل عىل  

  امك زين 

 اجمد : ولو هذي الغاليه 

جنوى : حبيب قليب اجمد طول معره وهو  

 قريب مين وماخيليين 

ل وان شاء هللا  ابو رشوق : اكيد اجمد رجا 

  بيدير ابهل عىل امه 

اجمد : ان شاء بدير ابيل عىل ايم وعىل  



  خوايت 

  امه وابوه يطالعون فيه بصدمه 

ابو رشوق : اجمد خذ الاغراض وامش  

 الترفع يل ضغطي 

 اجمد : سالمتك يبه 

 جنوى : ايهلل مفان هللا ودير ابل عىل حال 

ابو رشوق: ان شاء هللا وانتوا بعد واذا  

 توا التنسي ختربيين وصل 

 جنوى : ان شاء هللا 

ابو رشوق يسمل علهيم ويشوفهم لي ابعدوا  

 عنه بعيد



 مىش وراح لرشكته 

 فالطريق جييه اتصال 

ويطالع اىل هو ام رشوق ويقول يف نفسه هللا  

 يسرت وش تيب ذي 

  ابو رشوق : هال 

 ام رشوق : هال بك شلونك 

 ابو رشوق : خبي هاه وش تبي 

اان عندي سفره لـديب وايب مبلغ  ام رشوق :  

عشان جبيب من هناك بضاعه وانقصه عيل  

 فلوس 

ابو رشوق : اان معطيك الشهر اليل مىض  



 ثالث مئة الف مو معقوهل خلصت 

ام رشوق : ال ماخلصت بس انقصه عيل  

  الف   250

 ابو رشوق : اللهم طول ايروح 

ام رشوق : اللهم طول ايروح اقول ايلغايل  

اق اليل بيننا والرشوط ) تقول  التنس االتف 

 هالالكم ويه تضحك ( 

وابو رشوق من حر مافيه حضك خفيف  

وقال : بس مو لهدرجه اتفاقنا اي ايلغاليه )  

 وهو يقدلها بضحكه خفيفه ( 

ام رشوق : وهللا عاد حاليل وحمتاجه منه  



 مبلغ ومن حقي اخذه 

ابو رشوق : حقك منهتيي تراه من زمان واان  

 من حقكك اعطيك من حق مو  

 ام رشوق : يعين شلون 

ابو رشوق : ال شلون وال مه حيزنون احلي  

 آلكمهم خيلوهنا حبسابك وسافري ابليل مايردك 

ام رشوق : اس تغفر هللا ) ويه تسكر يف  

 وهجه ( 

ابو رشوق شافها سكرت يف وهجه وحضك  

  وقال : مصيك يف يوم تمتني االتصال مين 

  14كرث من  طبعا  مه عىل هاحلاهل ميكن هلم ا 



س نه يتلكمون عند بناهتم ويضحكون ومآاكنوا  

 مبيني اهنم مزتاعلي 

 بس بعد ماطال زعلهم ابن علهيم واللك عرف 

بس اللك مايعرف وش السبب وش  

هالرشوط اليل طلعت من جديد وكيف  

 صار حاللها وليش يعطهيا وليش ماطلقها 

 

 الفصل الثاين عرش  

 

اوراق بيطلع  ماجد اكن يف الرشكه ومعه  

 يودهيا للبعض ادلوائر احلكوميه 



) ماجد مراسل لدلوائر احلكوميه وبعض  

 الرشاكت ( 

) سعد صاحب ماجد اكن مراسل للبنوك  

 فقط ( 

سعد : اقول ماجد انت طالع طالع تكفى  

ابيك متر البنك تزنل فيه هاملبلغ الين وهللا  

 س ياريت خرابنه وبروح اصلحها 

وهق فيه  ماجد : بس ذا اكش واخاف ات 

وبعدين مايوافقون الزم انت النك املفوض  

 الوحيد للبنك 

سعد : ال ماعليك البنك الاهيل فيه ودل  



 خايل ابرسكل هل وهو يضبط لك يشء 

 ماجد : خالص ابرش هاهتا بس يه مك 

الف رايل    180سعد : هللا جيزاك خي يه  

و خذ هذا رمق ودل خايل اذا وصلت للبنك  

 برى وخيلص  دق عليه وقل وهو يطلع ل 

 ل لك يشء برسعه 

ماجد : طيب ) ايخذ الفلوس وايخذ رمق  

 اجلوال ويروح ( 

ماجد طلع وركب ابلس ياره وشغلها واجته  

للبنك جلل يراتح من املبلغ اليل معه ال  

 يتوهق فيه 



 وهو ابلطريق جته رساهل عىل جواهل 

فتحها لقاها من احلنوووون ) طبعا  احلنون  

 اخته ساره ( 

  :   اكتبه فهيا 

 عندما ابتسم ال اذكر سواك ووادليت 

 فانمت من احببهتم يف هذه ادلنيا 

  فهنيئا  يل بمك 

 ادعو هللا ان حيميمك من لك رش . 

ابتسم الخته اليل متعوده تكتب هل رساهل او  

  رسالتي لك اس بوع ويفرح فهيا 

 بيسوي رد لها وكتب لها : 



  اعمل يقينا  انين اسعد الناس 

 ان حمك القدر بكونيك اخت ولكن و 

  علينا ابلرحيل 

 فاسال هللا ان يكون يويم قبل يومك . 

 وارسلها وهو تو واقف عند االإشاره 

وهو يبتسم ويرفع راسه عىل صووت فرامل  

قووي ومايدري الا ابلس ياره اليل صدمته  

 من اخللف واكنت تسي برسعه جنونيه 

وتقذف بس يارة ماجد بعيد عن موقف  

  االإشاره 

انره جبوار الطريق ويتجمهر   وترتطم بعمود اإ



 لك من اكن ابلقرب من احلادث عىل الس ياره 

 اتيت س يارة الاسعاف بعد مايقارب ربع ساعه 

 وتنقل ماجد للمستشفى 

يف ماكن اخر ساره وصلهتا رساةل ماجد  

اخوها ونغزها قلهبا واتثرت من الكمه  

 وارسلت هل رساهل 

اس تغفر  ان شاء هللا يويم قبل يومك تكفى  

 ربك عشاين 

 وارسلهتا تنتظر رد ماوصلها يشء 

قالت اكيد مشغول والهتت مع البنات ويه  

 متضايقه وال تدري وش السالفه 



اجلوال اكن طاحي وسط الس ياره حصل  

عسكري املرور واخذ اجلوال وشاف اول  

  املاكملات الصادره القه مكتوب امسه 

 سعد ... والق نفس الاس ابلوارده 

  واتصل فيه 

سعد شاف اس ماجد يتصل ورد : هال  

 جموود 

  العسكري : السالم عليمك 

  سعد اس تغرب الصوت :وعليمك السالم 

 العسكري : انت تعرف صاحب اجلوال 

 سعد : هللا هللا اعرفه خويي 



  العسكري : هو خويك 

سعد : ايبن احلالل ايه خويي انت اليق  

 اجلوال طاحي 

ر  العسكري : ال وهللا اان عسكري فاملرو 

خويك صار عليه حادث وهو طيب ان شاء  

 هللا بس نقلناه عشان حفوصات وماحفوصات 

وقلت آلكم احد ايخذ اغراضه رح ملستشفى  

 .....  

 سعد : هللا يسرت ايهلل ايهلل مع السالمه 

 

يف ماكن اثين سلامن اكن توه طالع من  



 املستشفى هو وخالته وودل خالته 

  وشافوا ماجد ومه يزنلونه من الس ياره 

 يشوفونه ويقوولوون هللا يعي اهل 

 هللا يرمح حباهل اياارب 

 واكن مبي عليه ان حالته خطيه 

 وصل سعد للمستشفى ولقى العسكري هناك 

وراح بيتطمن عىل ماجد وقالوا هل ابلعناية  

املركزه ممنوع احد يدخل عنده لي نتطمن  

 عليه ونشووف وضعه وش يصي فهيا 

ي هذي  سعد جاه العسكري : اقول اخو 

 اغراضه اليل ابلس ياره الرضوريه 



سعد : مشكور هللا جيزاك خي وهو ايخذ  

 الاغراض 

العسكري : مفان هللا وهللا يشافيه ايارب  

 ويعافيه 

سعد : هللا جيزاك خي ) وهو يطالع ابلكيس  

 ويدور الفلوس مالقاها ( ايعسكري 

 العسكري : س 

 سعد : فيه فلوس ابلس ياره 

  العسكري : مك 

 الف رايل   180فيه حول  سعد :  

العسكري : اجل دقيقه ) ويرفع جواهل ويدق  



عىل زميل اكن عند احلادث ( هال بك  

اقوول ابهلل شف يل ابلس ياره يقولون فيه  

 فلووس ايهلل انتظرك عىل اخلط 

... ايه .. هاه .. ابهلل .. اكيد .. متاكد طيب  

 طيب ال احد حيرك الس ياره دقايق بس ( 

  فلووس العسكري : مافيه  

سعد : ايبن احلالل اقوول اان معطيه اايه  

  الف بيودعها ابلبنك   180بيدي  

 العسكري : ميكن اودعها 

سعد : ال الرشكه بيهنا وبي البنك نفسه نص  

ساعه واان معطيه اايه قبل اقل من نص ساعه  



  يروح لودل خايل هناك هو يودعها 

 العسكري : طيب اتكد من ودل خال 

 خاهل ويلكمه ويقوهل ال  سعد يتصل عىل ودل 

  ماجاين للحي وسكر التليفون 

 سعد : ما اودعها شلون يعين الفلوس راحت 

العسكري : ال ان شاء هللا حنا بناخذ  

 البصامت ونشووف وهللا يفرهجا لمك 

 سعد : طيب ابقدم بالغ رسقه 

العسكري مشينا للموقع احلادث ونبلغ  

 ابلطريق 

دور  سعد وهو ابلطريق اخذ جوال ماجد و 



 ابالسامء ولقى مكتوب معي ابو فارس 

  ويتصل 

  ابو فارس : هال بودل اخوي 

 سعد : السالم عليمك 

  ابو فارس : وعليمك السالم من انت 

سعد : ابو فارس اان سعد زميل ماجد  

 فادلوام 

  ابو فارس : ايه حياك هللا س 

سعد : ابو فارس وهللا مدري وش اقول ل  

 بس مايل الا هللا مث انت 

 فارس : هللا يسرت س ماجد فيه يشء   ابو 



سعد : ماجد صار عليه حادث قبل نص  

ساعه وهو مبستشفى ..... وان شاء هللا انه  

طيب بس مدري من اعمل وانت خابر ماهل  

 اخوان 

 وقلت مايل اىل معه هو يعمل امه واخته 

 ابو فارس : اسال ابهلل فيه يشء 

سعد : ال وهللا اين ما ادري بس تو جيته  

ا بنسوي هل حتاليل ونشوف فيه يشء او  قالو 

ال واان طلعت اخلص بعض اوراق املرور  

 وارجع هل 

 ابو فارس : خالص اان بروح هناك هللا يسرت



سعد : امي وجواهل معي اذا قابلتك  

  ابملستشفى اعطيك اايه ان شاء هللا 

ابو فارس : ان شاء هللا مفان هللا .. وسكر  

  وعىل طول راح للمستشفى 

رس وهو طول الوقت فالس ياره راحي  ابو فا 

 للمستشفى 

مايفكر غي بثنتي اول يشء ام ماجد واخته  

  ساره كيف بيخربمه اكيد بينصدمون 

والثانيه لو حصل يشء ال قدر هللا ملاجد ام  

ماجد وساره وش بيحصلهم ومه ماهلم غي  

 هللا مث ماجد 



وصل املستشفى وحاول يدخل ومنعوه بعض  

 ن املمرضي وحراس الام 

وابلقوه دخل مدير القسم بعد ما شاف حالته  

 مسح هلم يدخلونه 

ابو فارس دخل وشاف ودل اخوه مريم  

  ابلعناية وحالته تكرس اخلاطر 

 واليل مايعرفه يرمحه ويقول هذا زين ان عاش 

سال ادلكتور قاهل ادلكتور شف الودل حالته  

  للحي مايه طبيعيه ووعيه 

 15من    4

ابو فارس : وهللا ايدكتور ما افهم يشء من  



 اليل تقوهل 

ادلكتور : شف واان اخوك الوعي عند  

الشخص السكران    15الانسان الطبيعي  

او    14اليل ماهو بوعيه هنائيا  وعيه الطيب  

 بس   13

 ..؟   4مفا ابل بوعي ودل اخوك  

  ابو فارس : يعين شلوون 

  ادلكتور : امسع حنا ماقد جتنا حاالت وعهيا 

الا وهذا مبشيئة هللا س بحانه يتوفون واان    4

اقول هالالكم عشان تدعون هل واان  

 اشوفك رجال مؤمن 



وعاقل يعين الزم ابلغ احد من ذويه عن  

حالته والباقي عادي خنيب علهيم حالته بس  

 الزم واحد يكون عىل عمل بلك يشء 

 ابو فارس : يعين وش تقصد بميوت 

غيب بس ابذن هللا  ادلكتور : ال اان ما اعمل ال 

بيعيش بس ان عاش نتوقع انه راح تكون فيه  

اعاقه ذهنيه خفيفه يعين ماراح يكون انسان  

  عاقل 

ابو فارس : ايهلل ايرب لطفك ايهلل ايرب  

 لطفك 

ابو فارس مسك راسه وقام يدعي من  



اخلوف والربكه مايدري وش يسوي تذكر  

 واحد من اخوايه يش تغل هنا ابملستشفى 

لمه عن حاةل ماجد ودل اخوه  اتصل فيه وع

وقاهل تكفى نيب جنيب ش يخ يقراء عليه ان  

شاء هللا ربك يطرح يف تالوته ودعاءه  

  الشفاء 

قاهل خوييه خالص ابرش انت هاته واان  

 آلكمهم 

ابو فارس اتصل عىل الش يخ والش يخ ماقرص  

  جاء 

ص دخل الش يخ عىل غرفة    11الساعه  



الت  ماجد واول ما شافه دمعت عيونه عىل ح 

  ماجد 

بنفس الوقت ابو فارس راح لبيت ماجد عند  

امه واخته بيبلغهم وهو ابلطريق اتصل عىل  

ودله فارس وقال رح لعمك وخذه للمستشفى  

  وقاهل لك يشء 

بنفس الوقت ومباكن اثين العسكري اليل عند  

احلادث كتب لك يشء وقدم سعد بالغ عن  

 رسقه وارصدوا احلاالت اليل عندمه 

لبصامت ايخذون البصامت من  وجوا حقي ا 

  الس ياره 



 ابو فارس وصل لبيت ماجد 

  وطق الباب وجت ام ماجد بتفتح الباب 

  ام ماجد : منو 

  ابو فارس : السالم عليمك اي ام ماجد 

 ام ماجد : وعليمك السالم 

ابو فارس : اان ابو فارس مع العيال ابدخل  

 ابيمك يف موضوع هللا الهيينك

تغطت وفتحت    ام ماجد : طيب دقيقه ) 

 الباب ودخل ابو فارس وهو معطهيا ظهره ( 

 ابو فارس : شلونمك طيبي 

ام ماجد واكنت خايفه انه ييب يشء من  



ماجد وال جاي ييب مشآلك : امحلد هلل  

 عايشي هبادلنيا 

  ابو فارس : بنطول ابلوحش اي ام ماجد 

ام ماجد : حياك البيت بيتك وانت تدل  

 اجمللس 

فع قدرك ال تسووين يشء  ابو فارس : هللا ير 

اان ماين مطول بس ابيك مفوضوع وبقوهل  

 فاجمللس 

 مىش قدامه واجته للمجلس 

ام ماجد تعرف ابو فارس زين طيب ونعم  

فيه بس احياان  اخوه حيرضه عىل ماجد )  



وهذا الالكم قبل اليكرب ماجد ويعرف عامنه  

  زين ( 

بس يه ماتدري وش ييب وتقول يف نفسها  

 هللا يسرت

ش لي وصلت اجمللس ووقفت عند  ومت 

الباب ولقته جالس بطرف اجمللس بعيد عن  

 الباب 

 ام ماجد : ابسوي ل قهوه وايج 

ابو فارس : ال ال تعايل اسرتحيي ابيك  

 مفوضوع قبل الجتي ساره 

 ام ماجد جلست جنب الباب : تفضل 



ابو فارس : وهللا اي ام ماجد مدري وش  

 اقول بس ودلك ماجد 

ويه اكنت حتس به جاي يتشىك من  ام ماجد  

ماجد : وش فيه ودلي ماجد اي ابو فارس  

 اتوقع انه ماقرص معمك وفزع ل مك مره 

ابو فارس وعيونه بدت تدمع النه حس انه  

 ظامل لعيال اخوه وملرت اخوه 

ام ماجد اس تغربت هادلموع وخافت تكون  

 دموعه كذب جلل يضحك علهيا 

  وفاخته   ابو فارس : وهللا ونعم مفاجد وفيك 

ام ماجد : اجل وش السالفه ال يصي ودلي  



 ماجد فيه يشء 

ابو فارس : ال مافيه الا العافيه هو لكمين  

 وقال اان صار عيل حادث وهو طيب 

ام ماجد قامت واقفه وبدت تبيك بصوت  

قووي شووي : ودلي وش فيه تكفى ايبو  

 فارس ودلي وش فيه 

 ابو فارس : مافيه الا العافيه قلت ل 

اجد : ال وهللا انت تكذب عيل اتخذين  ام م 

عىل عقيل انت من دخلت وانت متضايق  

  امانه ودلي ح 

ابو فارس : واليل يقطعين من عيايل وحيرمين  



شوفهتم ان اكين ابكذب عليك ودلك وهللا  

ح ومافيه ان شاء هللا الا العافيه هو منوم  

 ابملستشفى 

 واان جاي اخذك انت وساره تشوفونه 

   تصيح : ايهلل مشينا ام ماجد ويه 

ابو فارس : ال اي ام ماجد اخربك عاقل  

ومؤمنه ابهلل اصربي خل بنتك جتي ومنش  

  مجيع 

  ام ماجد قامت تصيح 

ابو فارس قام يقول : اي ام ماجد انمت اهيل  

واليل مىض مىض وانت مؤمنه اصربي وادعي  



هل وربك بيقومه ابلسالمه ليش خايفه عليه  

 ء هللا يصيل ويصوم وبعدين ماجد ما شا 

 ويعبد ربه عىل امكل وجه..... 

  ...... : السالم عليمك 

  ابو فارس : وعليمك السالم هال ببنت ساره 

ساره تناظر اهما ويه تصيح وصوهتا مسموع  

وتطالع معها اليل وقف وعيونه واظح علهيا  

الباكء واقفه منصدمه عارفه من هاالشاكل  

  وادلموع 

ون ماجد اخوي  فيه مصيبه بس منو ال يك 

  الا ماجد اان ادق عليه مايرد 



  ساره : ميه ماجد فيه يشء 

  ام ماجد تصيح وحتضن بنهتا وتمكل صياح 

ساره توخر اهما بشويش ويه بدت تصيح  

وصووهتا مو مسموع : مياه معي تكفوون  

قولوا يل ان ماجد مافيه يشء تكفون ويه  

 تصيح 

وجيي معها يسحهبا من اهما ويقووول لها :  

بنت اخوك مافيه الا العافيه ) وهو ايخذها  اي 

 بيقرهبا حلظنه ( 

ويه توخر عنه ويه مو قادره تسكت او  

 تسمع نفسها من الصياح 



ومتسك اهما وتصيح : مياه ماجد وينه وينه مياه  

التقولي ماجد مات مياه تكفي ال تقولي مات  

 تكفي 

ابو فارس وهو خالص ماقدر يتحمل املوقف  

بنت مافيه الا العافيه ان شاء  وبداء يبيك : اي 

 هللا 

هو مسوي حادث خفيف واان ابخذمك  

  تشوفونه وتتطمنون عليه 

ساره شافت معها يبيك وجاء يف ابلها ان  

ماجد مات الن معها مو معقوهل بيبيك وهو  

 رجال عشانه طيب وماقدرت متسك نفسها 



طرررررررراخ .... طاحت عىل الارض  

 مغمى علهيا 

يصحوهنا وتروح اهما ركض جتيب  حياولون  

 ماء من املطبخ 

وايخذ املاء معها ويرش عىل وهجها ويسمي  

ابهلل ويذكر ربه ثواين الا يه صاحيه  

  وتطالعهم وترجع تبيك ايهلل ابهلل يقوموهنا 

  ويركبون الس ياره ويتجهون للمستشفى 

 ابلطريق حالهتم 

ام ماجد تبيك وقلهبا تقطع من الباكء بس  

الهنا عارفه بعد ماجد بيضيعون    الباكء داخيل 



واكنت تدعي ان هللا يرفق حباهل ويقومه  

 الخته ابلسالمه 

واكن لك دعاهئا ايرب ايغفور قوم ودلي  

ابلسالمه وخذين بداهل اخته مالها الا انت مث  

هو ايرب خذين بداهل ايارب تكفى قومه  

 ابلسالمه 

ساره اكنت حالهتا مايه بعيده عن اهما بس  

وت مسموع حىت ان لو واحد  اكنت تبيك بص 

وقف جنب الس ياره عرف ان اليل ابلس ياره  

 تبيك 

اكنت تبيك ويف داخلها تعرف لو ماجد جد  



ميت اهما بيصيهبا يشء فاكنت تبيك ولك  

وقهتا ايرب يويم قبل يوهمم االثني ايرب  

 يويم قبل يوهمم االثني 

ايرب الطف حبالته ايرب الطف حبالته ايرب  

  رب خذين وخل يعيش خذين وخل يعيش اي 

ابو فارس اكن هو اهدى واحد ابلس ياره مع  

هذا اكن يبيك وميسح بغرتته كيف وماجد اكن  

يفزع هل جد وال يرد لعمه طلب مو مثل اخوه  

 اليل ايما لكمه وطرده 

بس ابو فارس ماعرف يصلح الامور  

 وخالها عىل مايه عليه 



  وصلوا للمستشفى 

ه قاهلم ابو  ويوم وصلوا لقسم العنايه املركز 

 فارس 

انه ممنوعه الزايره عنه النه تو صاير هل  

  احلادث 

يعين ميكن يفتحوهنا العرص بس انتوا شوفوه  

من ورى دريشه الغرفه اليل مسموح اهنم  

 يطالعون مهنا 

ساره وام ماجد قاموا يطالعون بس  

مايشوفون يشء فيه رجال مطوع قاعد يقراء  

  عىل ماجد 



فارس ويوم    وهو يقراء طق ادلريشه ابو 

التفت املطوع وشاف احلرمي وخر شوي  

 عشان يشوفون 

 هذ ي اللحظه ويه ثواين يه اكرث من ساعه 

الن ساره وام ماجد ووقت ما التفت املطوع  

وشافوه يبيك ومه حاسي ان حالته مايعمل فهيا  

 غي رب العامليي 

ويوم وخر املطوع ومه قلوهبم متوقفه عن  

 النبض ويطالعون اليل قداهمم 

اكنت جمرد اهجزه واسالك يف الصدر واليدين  

والانف والفم والراس ابيض من الشاش  



 حقت اجلروح 

ووحده من اليدين جمبسه والوجه منتفخ  

 ابحليل 

يعين هاالنسان مآاكنوا يتوقعون وال واحد  

 ابمليه انه ماجد ابد 

  جفاه ..... طططررررررررررررااااااااااخ 

عىل الارض ساره طاحت وام ماجد  

 سكت يد بنهتا ويه ماتدري م 

املمرضات يركضون ويش يلوهنا وام ماجد تقوم  

 تبيك برصاخ 

ماتدري تلحق بنهتا اليل تو طاحت وال تطالع  



 فبقااي ودلها اليل ماتعرفه ويه تشوفه 

قامت تصيح وجلست بكريس من التعب  

جنب غرفة ماجد ابو فارس قالها : ام ماجد  

حلي اان  اجلس هنا ساره امغى علهيا وبتقوم ا 

 بروح معها انت اجلس معها

ام ماجد تطالعه ويه تبيك ويف نفسها  

ماتدري وش تقول بس امحلد هلل عىل لك  

 حال امحلد هلل عىل لك حال 

ابو فارس يوصل لغرفة ساره وبعض الاهجزه  

  عندها وادلكتور يقيس نبضها وضغطها 

بعد عرش دقائق عند ام ماجد يوصل فارس  



 ومعه محد ) مع ماجد ذا عقمي وماهل عيال ( 

  فارس : السالم عليمك خاهل 

  محد : السالم عليمك اي ام ماجد 

ام ماجد تطالع فهيم وتبيك وال ردت حىت  

 السالم 

فارس يطالع من ادلريشه وقام يبيك النه من  

ال  الناس اليل حيهبم ماجد وماييب يشوفه هباحل 

واكنت عالقته اغلهبا ابلرس عشان مايزعل  

 ابوه ومعه 

وهو مآاكن يدري ان ابوه ملكم ماجد عشان  

القرض وماجد طيب ماتلكم عند فارس عن  



 ابوه 

  بداء يبيك اكنه طفل 

محد : وش فيك تبيك خكل رجال وبعدين  

 اليل يشوفك يقول اخواي انت وايه 

فارس طالع معه وعيونه محر وهو يبيك  

 لو ماهو معه اخو ابوه اكن راح فهيا ووهللا  

حىت معه محد شاف نظراته وصد عنه وراح  

يلكم ام ماجد : انت من جابك هنا وساره  

ويهنا ) مع انه يدري معلمه فارس بس  

 بيشوف ويهنم ( 

ام ماجد ويه ايهلل برتد ويه تبيك فارس رد  



 عهنا : ابوي جاهبم واحلي ادق عليه واساهل 

يه تعرف عن عالقته مع  ام ماجد تطالع فيه و 

ماجد وبدت تبيك النه مك مره يلكمها ابلتليفون  

تصحي ماجد ويسمل علهيا هالودل غي عن  

 عائةل ابوه لكهم 

فارس يدق عىل ابوه وابوه يقوهل لك يشء  

 ويسكر منه 

فارس يعمل معه ومعه محد قال اان بروح  

 اشوف بنت اخوي واجيمك 

  ابعد العم محد عن غرفة ماجد 

اللحظه زاد باكءه وقال الم ماجد :  فارس هب 



ادعي هل اي خاهل ربك بيقومه ابلسالمه ابذن  

  هللا 

ام ماجد ويه تبيك : آ مي هللا يسمع منك  

 ايودلي 

  ام ماجد قامت من كرس هيا 

 فارس : وين ايخاهل 

ام ماجد ويه تبيك : بروح لقسم النساء هذه  

الغرفه جنبمك بصيل يل ركعتي وادعي ريب  

 مه يقومه ابلسال 

فارس قام يبيك وباكءه غي النه يعرف ماجد  

 متعلق ابهل واهل متعلقي فيه 



قام يدعي هل : ايرب قوم ماجد ابلسالمه  

ايرب قوومه مال اهل غيه ايرب اشفه انت  

 الشايف ايرب اشفه انت الشايف 

  محد وصل عند غرفة ساره 

 محد يفتح الباب ويدخل : السالم عليمك 

ابو فارس : وعليمك  ادلكتور واملمرضات و 

 السالم 

  ادلكتور : س 

  ابو فارس : هذا اخووي 

  ادلكتور : اهااا 

محد : وش فيه معصب هو ) وهو يلكم اخوه  



 ادلكتور سعودي (  >ويعين ادلكتور  

ادلكتور : اخوي احرتم املستشفى واحرتم  

راحة املريضه وال تفضل برى جاي تسولف  

شوف اخوك جالس ويدعي وانت جاي  

 تسولف 

د : طيب اليطق فيك عرق وانت تفحص  مح 

  بنت اخت 

 ابو فارس : ماعليش ايدكتور اان اخذه برى 

 ويسحبه لي وصل لربى الغرفه 

ابو فارس : امسع ايمحد حنا ابملستشفى  

والنفوس تعبانه خل الكمك ل وال ترى  



  بيصي ترصف اثين ويطنشه ويدخل 

محد : امحلد هلل والشكر وش فهيم معصبي  

ملستشفى وش نسوي هل والبنت بعد  الودل اب 

يعين نسكت بعد دعاء وبندعي هلم وهللا  

 حاهل 

دخل الغرفه وسكت ويطالع ادلكتور اليل  

 ادلكتور حقد عليه وهو حقد عىل ادلكتور 

  ادلكتور يقول للممرضه عطيين الابره 

 املمرضه ) سعوديه ( : ابرش .. وتعطيه اايه 

البلووزه  ادلكتور قال للممرضه ارفعي طرف  

  من هنا ) جلل بيرضب الابره ( 



محد قام يطالب : تعال تعال فيه حرمه انت  

وش تيب ترضب البنت ابره وتتكشف عىل  

 حمارمنا 

ابو فارس ميسكه : ايبن احلالل خل يقوم  

 بعمل 

ادلكتور ماحب يطول السالفه وال يتناقش  

معه مد الابره عىل املمرضه السعوديه وقالها  

 يك ارضبيه هنا اوو 

 قالت املمرضه اوويك 

طلع ادلكتور ينتظرمه خيلصون عشان بعد  

 الابره شووي وان شاء هللا تصحى البنت 



طلع محد ولقى ادلكتور جالس وبيده اكس  

 ماء 

  محد : ماختاف من ربك 

ادلكتور : ال اخاف من ريب وهالشء حالل  

الحترمه وبعدين البنت يف غيبوبه واان اقوم  

ف عىل حمارم  بواجيب مانيب جالس اتكش 

 الناس 

محد : ال تتكشف وتطالع فهيا وال اكن حمارهما  

  واقفي جنبك 

وهو يقرب من ادلكتور وميسكه مع البالطو  

 حقه ويقوهل : ال تتكشف عىل ... 



ادلكتور وخر يده بطريقه قويه وقام واقف :  

شف يدك وخرها منت كفو متسك البالطو  

وبعدين تراي حمرتمك الن عندمك مريضه  

 ء اليل خمليين اسكت وهالش 

فرجاء  وخر يدك وابعد عن وهجيي ال اخليك  

 تندم فامه 

محد وهو ميسك ابلطو ادلكتور من جديد  

 ويقووهل :ال ي..... 

ادلكتور مسك يده ولفها عىل جسم محد  

وحطه عىل اجلدار وحسبه لي وقفه عند  

  الباب وينادي ابو فارس 



يوم طلع ابو فارس دفه عىل ابو فارس وقال  

اخوك وال ترى بنادي الامن يطلعونه  خذ  

 برى 

ويبداء يهتجم محد عىل ادلكتور بيرضبه  

 وادلكتور واقف يطالع فيه وابو فارس ماسكه 

  املمرضات طلعوا وبعض الامن جاء 

ومحد قام يهتدد ايب املدير املدير وينه هذا  

ماهو دكتور هذا يتكشف عىل عوراتنا وهللا  

 يل املدير   القدم فيك شكوى وين املدير اندوا 

ادلكتور : اخوي هللا جيزاك خي اان املدير  

واذا بتش تيك فيه قسم شاكوي اتبع يل اان  



واان اليل اس تمل الشاكوي اذا ماودك تقدهما  

 يل فيه قسم ملركز الرشطه هنا مو بعيد 

 رح عىل رجول وقدم الشكوى 

ويطالع وحده من املمرضات : رهيام ابقي عند  

دي عشان اذا  املريضه وعطهيا احلي هم

 حصت ماترجع تتعب من جديد 

ويطالع اببو فارس : وهللا يقوم بنتمك وودلمك  

ابلسالمه واان بغرفت اذا بغيت يشء مرين  

 اان خبدمتك اخوي 

ابو فارس : ابرش هللا جيزاك خي ) ابو فارس  

 ماسك اخوه هو وواحد من الامن ( 



ادلكتور يقول لالمن : خلوه الرجال عشان  

بان ... تراك مسامح وهللا يشايف  اهل اكيد تع 

 اهكل 

ادلكتور قام ميش بثقه وخاله بعصبيته  

 وحقده وال هو قادر يسوي يشء 

بعد ربع ساعه حصت ساره واول ماحصت  

 بدت تبيك 

وفصلت اليل بيديهنا وطلعت من الغرفه  

  حاولت املمرضه متنعها بس ماقدرت 

قالها معها خالص خلهيا حتت مسؤليت وراح  

لي وصلوا لغرفة ماجد ولقوا فارس    معها معها 



 وام ماجد مايه فيه 

ساره قامت تطالع اخوها ويه تبيك وال اكن  

  فيه احد مو من حمارهما هنا 

  ابو فارس يسال فارس : وين ام ماجد 

فارس وهو ابين عليه التعب : ابسرتاحة  

  النساء تصيل 

ابو فارس : ساره واان معك خالص روح  

  اجلس عند امك وادعي هل 

ساره معي تكفى ايب اجلس شووي اشوفه  

  تكفى ويه ما التفتت هل 

ابو فارس سكت وطالع بودله : فارس واان  



ابوك خذ وجب آلك خفيف لنا ساره واهما  

 اكيد ما آلكوا يشء 

فارس : اان معي فلوس ابرش .. وراح جييب  

 هلم 

الش يخ طلع من غرفة ماجد وعيونه محراء  

ساعه ويورح  وهو اكن جاي اصلن بس نص  

بس من شاف حالته قام يقراء ومادرى الا  

 جالس ساعه ونص 

الش يخ : هللا يقومه ابلسالمه اي ابو فارس  

وان شاء هللا يفرحون اهل ولك اليل حيبونه  

بسالمته واان ان شاء هللا جبيه العرص  



 والعشاء ابذن هللا 

ابو فارس : هللا جيزاك خي ايش يخ بنتعبك  

 معنا 

وال يشء هللا يشافيه مفان  الش يخ : ال تعب  

 هللا 

 ابو فارس : مفان هللا 

الش يخ يبعد وصووت اجلهاز بداء يصوت  

 ابجراس عاليه 

ثواين واملمرضات وادلاكتره لكهم ابلغرفه اللك  

 واقف عند الغرفه 

ام ماجد بدت تبيك وبصوت مسموع من  



  اللك الهنا حست بتفقد ودلها 

 ساره يف حضن اهما وتبيك ويه تطالع اخوها 

 ابو فارس بداء القلق واخلوف عليه 

العم محد وقف والول مره حيس بنوع من  

 القلق عىل ابن اخوه 

ثواين ويسكرون الس تاره عن ماجد ومن  

 فالغرفه 

 ام ماجد تقوهلم يفتحوهنا مايف احد يليب نداها 

 الفصل الثالث عرش  

  خارج الغرفه اللك مايعرف وش يصي 

  بعد اكرث من ربع ساعه 



 فارس ومعه الاغراض يوصل  

  ويشوف الناس حالهتم حاهل 

  فارس : يبه وش السالفه 

 ابو فارس يعمل ودله وهو يبيك 

فارس انصدم وقام يطالع الغرفه وحياول  

  يشوف مهنا لو شووي 

 لو يشوف يشء خفيف يطمن قلبه 

 اىل جفاءه 

يطلع ادلكتور ومعه كذا ممرض وجيلس عنده  

 ممرضات ثنتي 

 ه ايئس نوعا  ما ادلكتور يقابلهم بوج 



 ابو فارس : هاه دكتور وش فيه طمنا تكفى 

ادلكتور : ال امحلد هلل مافيه الا العافيه بس  

 ادعوو هل هو حمتاج دعائمك 

 فارس : دكتور وش فيه تو وش اليل حصل 

ادلكتور : ماحصل يشء اخنفضت عنده  

دقات القلب وسوينا هل صعق كهرابيئ  

 ورجعت زي مآاكنت 

دلعاء وجلس تمك هنا مالها  وغي هذا ييب هل ا 

 اي فائده 

العرص تعالوا    5روحوا لبيوتمك والساعه  

  شوفوه 



ام ماجد : اان ماين راحيه ابد من هنا الا  

 وودلي معي 

 ساره : واان مانيب راحيه 

ابو فارس : خالص ايدكتور جزاك هللا خي  

 ماقرصت 

ادلكتور : هللا يقومه لمك ابلسالمه اي ايم )  

 يعين ام ماجد ( 

  و فارس : اي ام ماجد مسعت ادلكتور اب 

 ساره : وانت مسعت ايم ومسعتين 

 العم محد : قرصي صوتك ايبنت عيب عليك 

ابو فارس : محد خالص انت اليل اسكت ..  



 اقول واان معك اي ساره 

اخوك ييب هل ادلعاء مو جتلسون هنا يعين  

روحوا لبيتمك وصلوا فالبيت وادعوا ان هللا  

  ا ترحييون شوي يقومه ابلسالمه ومهن 

وبعد العرص اان بنفس امرمك اصيل العرص  

 ابملسجد اليل عندمك واؤديمك وش تبون بعد 

 ام ماجد : وودلي اي ابو فارس 

ابو فارس : اي ام ماجد ودلك ولكي امره هلل  

س بحانه وتعاىل وادعي هل انت لو جلس ت هنا  

راح يس تفيد من جلس تك وهللا الجلس لي  

 يقوم ابلسالمه 



ماراح يس تفيد ابد يعين بس بنتعب  بس  

 اعامران 

اي ام ماجد تولكي عىل هللا وروحوا مع فارس  

 والعرص اان مبرمك وادعي هل 

ام ماجد : ان شاء هللا قامت وقبل تطلع  

قامت تطالع ودلها من برى الغرفه ويه  

  تبيك 

وساره قامت معها بدون اي لكمه وال نقاش  

حاةل    وتطالع وتبيك وحالهتا مايه بعيده عن 

 اهما 

فارس قام معامه يؤدهيم وابو فارس اخذ محد  



 وطلعوا من املستشفى 

 خارج املستشفى 

 وبعيد عن اهلم واحلزن 

سلامن نزل الاغراض يف السوبر ماركت  

وطلب من رشوق ماتفتح الظرف غي بغرفهتا  

 وحلالها 

 ورشوق وافقت عىل طلبه 

  وصلت للبيت 

غداء  ودخلت غرفهتا وقالت للخدم ماايب  

  اوويك 

وعىل طول فتحت الظرف ولقت فيه صورة  



  اجمد 

اكنت الصوره اكرث من روعه جلست اكرث  

  من نص ساعه ويه تطالع الصوره 

  س نه عندها اخو   22مو مصدقه انو بعد  

اييبه ليش لهدرجه ماتبينا نعرفه او نشوفه  

  وليش لك هالس نوات خميب علينا 

 يبه حرام عليك.... 

....... 

 خذين واترك الغايل يعيش  ايموت تكفى 

 لو راح ايموت ترى وهللا املوت بفراقه 

 



 ساره يف بيهتم يه واهما 

 وحالهتم ماترس ال صديق والعدو 

ساره قامت تصيل وتدعي رهبا ان هللا  

 يقوومه ابلسسالمه 

اكن ابيق عىل صالة العرص حوايل ساعتي  

 وزايده 

  واكنت ادلقيقه متر علهيم ساعه 

قران وتبيك واكن لك    ام ماجد اكنت تقراء 

  مهها ان هللا ينجي ودلها 

  وخيليه الخته وميد بعمره ابلطاعه 

........ 



  عادل 

 دخل املنتدى وما شاف ساره متواجده 

  وجلس شووي وطلع 

اكن جالس عنده صاحبه تريك وهو اقرب  

 الناس هل 

  تريك : وش فيك 

عادل : مافيين يشء ليش وش انت شايف  

 ايلرادار 

الا هللا اذكر ربك وبعدين    تريك : ال اهل 

شفتك فتحت الاب وسكرته ابلعاده اذا  

 فتحته اان اليل اسكره ابلغصب ههههههههههههه 



عادل : ال بس دخلت ومالقيت فيه رسائل  

 وطلعت 

تريك : عىل طاري الرسائل وش صار عىل  

 البنت اليل معك ابملنتدى

عادل : وهللا ايتريك هالبنت برصاحه حبوبه  

 لها هبالسوالف   حيل وطيبه وال 

تريك : طيب حرام عليك خلها ميكن اتخذ  

 امثها 

عادل : اان مايب مهنا يشء وهللا عامل اين  

ارحتت لها وايب اتقرب مهنا وال ايب ارضها يب  

 يشء 



  وبعدين لو شفت اهنا خالص ماتيب خبلهيا 

تريك : وهللا اين مدري عنك انت احياان  

  خترهبا واحياان  احسك اطيب احد 

ايللكب ) اعزمك هللا ( احلي اان احياان     عادل : 

 اصي اطيب واحد يعين احياان اصي خبيث 

تريك : وهللا اغلب الاوقات تصي جنس  

 خخخخخخخخخخخخ 

عادل : ال وهللا ايترووك هالبنت ذي اان  

 اشو..... 

  ....... : السالم عليمك 

تريك وعادل : وعليمك السسالم ح هللا  



 اذليب 

قيمك ) يريم شامغه وجيلس  ....... : هللا يب 

 وزقارته بيده وابين عليه الضيقه ( 

تريك وهو يلكم عادل بصوت خفيف : وش  

 فيه 

 عادل : وهللا مدري شلك صايره هل مصيبه 

 عادل : وش فيك كنك متضايق 

....... : خلها عىل ربك تذكرون خويي اليل  

 ابلرشكه اليل امسه ماجد 

معنا هنا  عادل وتريك : هللا هللا اليل تغدء  

 مره 



سعد : ايه نعم صار عليه حادث اليوم قبل  

 الظهر واحلي ابلعناية املركزه 

عادل وتريك : هللا يقومه ابلسسالمه  

 ويشـــآ فيه يآ آ آ رب 

الف    180سعد : واملصيبه اكن معه ابلس ياره  

 رايل رسقت من الس ياره 

 تريك : يعين بيغرمونه اايها اذا عاش 

كن اان اليل  سعد : اي وهللا بس اذا مات مي

  آلكها 

 عادل : ليش اتلكها 

سعد : الن اان اليل مفروض اين اودهيا البنك  



مو هو والاداره عىل ابهلم اين مودهيا للبنك  

واان عطيهتا ملاجد وقلت هل رح لودل معي  

 فالن 

عادل : هللا يعينك ويقوومه ابلسسالمه  

 ايااارب 

 سعد : آ مي اياااارب 

 

...... 

 

  آأجماد وصلت لبيهتم 

 وسلمت عىل آأهما وخالهتا ام رشوق 



وقالت عن اذنمك بروح لغرفت بغي لبس  

 وانزل لمك 

 قالت آأهما : ايه غيي لبسك وتكشخي 

  اجماد : ليش اكشخ 

ام رشوق : فيه انس انوين جيون اليوم  

ىل انت تعرفيهنم )   يقولون بيمكلون ديهنم ... اإ

 ويه تيب تشوف ردة فعل اجماد ( 

اعرفهم بس جارتنا ام انرص  ام اجماد : ال ما  

تقول اهنم عيال اخوها وطيبي واليل يبهيا  

 يش تغل ابملستشفى 

اجماد منصدمه وال تدري وش السالفه معقوهل  



 جد احد جاء خيطهبا 

اجماد برسعه وبدون تردد : ال ايمه مايب  

 اتزوج ايب امكل دراس ت توي عىل العرس 

ام رشوق : صدقيين واان خالتك الودل  

 لو بيدي اخذته لبنت رشوق ماينتفوت 

 اجماد : خوذيه ميديك اان مابيه 

 ويه تقوم وتطلع غرفهتا 

ام رشوق ويه تلكم ام اجماد : حرام بنادهيا  

 اعلمها 

ام اجماد : ماعليتس مهنا اعرفها بنت جتي بعد  

 شووي ونقوولها وال ننادهيا ونعلمها 



 ام رشوق : يعين هذا رايك 

 مهنا ام اجماد : هللا هللا وماعليك  

 ام رشوق : عىل خي اجل 

اجماد وصلت لغرفهتا وسكرت الباب وقامت  

تبيك ماتدري وش تسووي حتب ودل خالها  

 وهو ماتدري وش شعوره 

واحلي جاء واحد بيخطهبا وبعدين من بيجي  

ومن ومن وهو مىت بيحس وجيي يتقدم  

 وبدت بنوبة باكء سبهبا جفاء قلب 

  فتحت املذكره واكلعاده 

 التعبي عن ما جيول يف خاطري ) ال اس تطيع  



 وال اس تطيع البوح عن مابداخيل من افاكر 

 ولكن اس تطيع ان ابي للجميع انين احبك 

ولكن ما يقلقين هو الشعور اذلي حتمل يف  

 قلبك يل 

هل شعور يفي بغرض الزواج ام شعور  

 للقرابه فقط 

 انت ال تعمل انين احبك 

  انين اعشقك 

واشعر ابلطمآ نينه حيامن  انين ال ازال اتنفسك  

 افكر بك 

فانت من اامتن عليه حيايت يف غيايب يف  



 منايم 

  انت من ميكل احاليم 

 انت من يس تحق ان اقول هل هنيئا  ل يب 

 لن اقبل بغيك 

 همام اكن المثن ( 

قفلت ادلفرت ومكلت باكها اليل توقفت بسببه  

 عن الكتابه 

 الضيقه اليل بصدرها كمتهتا 

 ماردت علهيا اتصلت عىل رشوق و 

 اتصلت عىل ملكه وال ردت علهيا 

قالت مايل الا نوف وساره نوف عند زوهجا  



 اكيد بدق ساره 

 اتصلت عىل ساره 

 بعد دقائق ترد بصووت تعبان 

 ساره : هال 

 اجماد وبصوت متضايق : هال ساره 

ساره : هال بك ) وصوهتا بداء ابلباكء الهنا  

 حتس ودها تتلكم مع احد ( 

 ساره وش فيك اجماد :  

ساره ويه ماقدرت متسك نفسها زايده  

 وبدت تبيك 

اجماد نست نفسها وبدت تبيك وتسالها :  



 ساره تكفي علميين وش فيك 

  ساره : اخوي ماجد 

اجماد ويه توقف عن البيك واكهنا تنتظر  

 صدمه مره اثنيه : وش فيه ماجد 

ساره ويه من الباكء ماتقدر تتلكم : صار  

  ابلعناية املركزه عليه حادث وهو احلي 

  اجماد : وش فيه 

ساره : مدري وهللا بس منعوان عن زايرته  

اجماد اان خايفه ميوت اجماد وهللا لو ميوت اكن  

 اموت اان ومتوت ايم من التعب واهلم والقهر 

اجماد من لنا غيه اجماد حنا نتعب وهو معنا  



مو عاد بروحنا اجماد وش نسوي اجماد ويه  

  ايل حىت ان اجماد تمكل باكها بصوت ع 

من اخلوف علهيا قالت لها خالص خالص  

  حنا جايي 

  وعىل طول سكرت مهنا 

ودقت عىل نوف اول اتصال ماردت اثين  

اتصال وترد ويه اكنت حتط الغداء مع  

  البنات عشان العيال فيصل وزايد 

 نوف : هال وهللا اجمااادوه 

 اجماد ويه تبيك : نوف تكفي احلقي علينا 

اخلوف بداء يعرق جسمها    نوف ويه من 



 وترصخ بصوت عايل مسعه فيصل وزايد اخوه 

 نوف : وش فيك اجماد 

اجماد : ماجد اخو ساره صار عليه حادث  

وهو ابلعناية املركزه وساره تعبانه حيل يه  

واهما وبمتوت من الباكء ) واجماد تتلكم ويه  

 مو قادره تنطق 

يشء من الباكء اليل فهيا ( واان بروح لبيهتم  

 حلي رووح هناك تكفي ا 

نوف : بسم هللا علهيم خالص خالص اان  

 بروح هناك مع السالمه 

فيصل توه داخل املطبخ ويسمعها تقول  



 خالص خالص بروح هناك 

 فيصل : وش السالفه ليش ترصخي 

نوف ويه عيوهنا تدمع وماسكه يدينه الثنتي  

 برتيج : تكفى ودين لساره احلي تكفى 

 فيصل : وش فهيا ساره 

نوف : اخوها ابلعناية املركزه مسوي حادث  

 ويه واهما تعباانت حيل تكفى بروح هلم 

فيصل ) يعرف وظع ساره اكنت نوف تتلكم  

عن مشآلكها شوي واكن حين علهيا وهو  

اصلن يعرف ماجد عن طريق البنات جييب  

 اغراض يودي اغراض ( 



فيصل : هللا يقومه ابلسالمه ايهلل البس واان  

  بشغل الس ياره 

نوف عىل طول وال لكمه البست عبايهتا بس  

وانزلت قبل عند الس ياره ويه تدعي رهبا ان  

 هللا يرفق حبال ماجد عشان امه واخته 

فيصل اس تاذن من زايد وخواته وعلمهم  

 وطلع 

ابلس ياره فيصل : نوف مىت سوى حادث  

  ماجد 

 نوف : وهللا مدري تو تعلمين اجماد 

.. وسكتوا  فيصل : هللا يقومه ابلسالمه ..



 واللك يدعي يف قلبه 

اجماد دقت عىل ملكه وملكه اكنت تتغداء مع  

  اهلها ردت علهيا 

وعلمهتا ابلسالفه ونفس الشء الصدمه آلكت  

 وهجها عند اهلها 

 وقامت ووداها وواحد من اخواهنا 

نص ساعه وساعه الا ربع وهن لكهن عند  

 ساره 

 اول من وصل اكنت نوف 

 اخلدامه فتحت الباب لها  

وعىل طول ادخلت البيت ويه تدور ساره  



 او اهما 

وتاليق ام ماجد حىت ان ام ماجد ماعرفهتا  

 بس سلمت ويه تبيك 

نوف نزلت عبايهتا وقالت : مايشوف رش  

ايخاهل هللا يقومه ابلسالمه ايرب ) واكنت  

 نوف بنفسها تعبانه بس ماتيب تزود علهيم ( 

 ام ماجد : امي هللا يسمع منك ايارب 

نوف : خاهل دقيقه بس بزنل ساره من غرفهتا  

 الجتلس حلالها 

وتطلع لغرفة ساره وتطق الباب وتسمع ساره  

 تصيح وال قالت لها ادخيل وال يشء 



  فتحت الباب ودخلت 

ساره اكنت متوقعه ان اليل فتح الباب  

اخلدامه او اهما مارفعت راسها وال سوت  

 يشء مكلت باكها 

ت تبيك ويه  نوف قربت مهنا ومضهتا وقعد 

 تقول ادعي هل ان هللا يقومه ابلسالمه 

ساره هباللحظه اكنت اول انسانه تمتناها يه  

  اخهتا اليل ماجابهتا اهما نوف 

اول ما مسعت صوهتا بداء باكها يزيد واكهنا  

 تنتظرها جتي من زمان 

ونوف بدت حتاول هتدهيا ويه بنفسها تيب لها  



 من هيدهيا 

جد ساره واهما  الهنا عارفه لو حصل يشء ملا

 بيوحون فهيا 

وحاولت هتدهيا وتقولها : ساره تكفي ادعي  

 هل ابلسالمه 

وان هللا يشافيه وبعدين امك تعبانه خلينا  

 نروح نزنل حتت عىل الاقل ماتتعب زايده 

 ومسكهتا مع كتفها واكهنا ماسكه يشء خفيف 

اكنت ساره تتجاوب مع اي يشء قومهتا نوف  

 وقامت بسهوهل 

 ملكه تو وصلت الن بيهتم  نزلو حتت الا 



  مآاكن بعيد 

وجلست عندمه شووي واجماد وصث واهما  

معها اهما قالت بروح معك وخالهتا راح مع  

 السواق لبيهتا

جلسوا البنات وام اجماد عندمه لي صالة  

 العرص ومه يدعون وهيدون بساره واهما 

  بعد الصالة دق التليفون وترد عليه نوف 

  نوف : نعم 

  السالم عليمك هذا بيت ماجد ...... :  

  نوف : ايه نعم 

  ..... : اقدر آلكم خالت ام ماجد 



نوف : ثواين .... خاهل واحد عىل التليفون  

  يقول ايب خالت ام ماجد 

ام ماجد اتخذ التليفون وصوهتا لكه راحي من  

 الباكء : نعم 

 فارس : السالم عليمك خاهل 

 ام ماجد : وعليمك السالم 

 فارس ومبرمك بعد عرش دقائق  فارس : خاهل اان 

  اكون عند الباب 

ام ماجد : هللا جيزاك خي عىل خي ان شاء  

 هللا 

 فارس : مع السالمه .... وسكر التليفون 



ام ماجد : ساره قويم اهجزي بيجي فارس  

 ودل معك بياخذان للمستشفى 

ساره تقوم بدون اي الكم وتلبس عبايهتا  

 وترجع جتلس 

ماجد خوذوا راحتمك  ام اجماد : اي ام  

ابملستشفى وتطمنوا عىل ودلمك وهللا يطمنمك  

عليه حنا بنجلس نرتب البيت شوي وننتظرمك  

  والبيت بيتنا 

ام ماجد اكنت يف نفسها الف لكمه ولكمه  

بس تلكمت نوف قبلها : هللا يقومه ابلسالمه  

وان شاء هللا بيقوم احسن من اول بس  



 اذكرو ربمك 

  بداء اللك يذكر ربه 

ووي وصل فارس وطق الباب وطلعت ام  ش

 ماجد وساره وركبوا معه وراحوا للمستشفى 

ام اجماد واجماد ونوف وملكه جلسوا فغرفة  

  الضيوف 

ام اجماد راحت للخدامه وقالت لها هجزي  

 قهوه خفيفه للبنات 

وسووي عصي لميون وحطيه ابلثالجه  

 عشان ام ماجد وساره 

 ى ام ماجد وساره وقت مادخلوا املستشف



لقوا فيه عند غرفة ماجد معه ابو فارس  

  داكتره   3ممرضي و   7واقف وحوهل اكرث من  

 من مضهنم ادلكتور اليل هو املدير املناوب 

واكنوا بعض املمرضي واقفي يشوفون  

 املريض من وراء ادلريشه 

ويوم وصلوا قريب من الغرفه الا لك الطامق  

  الطيب طالع من الغرفه ومسكرين الس تاره 

اجد اول ماوصلت حتاول تشوف مع  ام م 

 ادلريشه تيب بس تتاكد هو ميت او ح 

ساره شافت الطامق الطيب لكه طلع ومسكرين  

  الس تاره حقت الغرفه جلل حمد يشووف 



قامت تلكم معها بصوت خفيف : مع التقوول  

 ماجد مات تكفى التقووهل 

ام ماجد من مسعت لكمة مات ويه حتس  

سمع رد ادلكتور  ادلنيا بتدور فهيا بس تيب ت 

 او معه 

وساره صوهتا صار اعىل شوي ويه مايه  

 معطيهتم فرصه يردون 

  ال تقول مات 

التقول تكفى التقول مات وبدت تبيك  

 بصوت متقطع 

ادلكتور يرد قبل العم وهو يقاطع الكم ساره  



اليل مو راضيه تسكت : ال ايبنت الودل  

طيب وحالته متحس نه افضل من اليوم  

 الصباح 

وهنا بدت تبيك ماتدري فرح وال    ام ماجد 

 خوف من يشء اثين 

ساره تطالع ابلغرفه ويه يف نفسها تقول ليش  

 طيب مسكرين الس تائر حقت الغرفه 

ادلكتور فهمها : وحنا احلي نغي هل اللبس  

ونغي املفرش حق الرسير عشان كذا مقفلي  

  الس تائر 

  ساره : يعين صدق طيب 



ه مناعه قويه  ادلكتور : امحلد هلل الودل عند 

وجسمه نش يط وقدر جيتاز الصدمه القويه  

 ساعه   48ساعه او    24بس ييب هل حوايل  

 حتت املراقبه وبعدها حندد لمك لك يشء 

فارس بصوت عايل ولك من اكن قريب مهنم  

يسمعه : امحلد هلل ايرب تقومه ابلسالمه  

 وتعافيه اياارب ايرب قومه ابلسالمه 

جيزاك خي    ادلكتور وهو يلكم فارس : هللا 

وامي ايرب يسمع منك وتراه حمتاج دعائمك  

 وان شاء هللا ريب بيعافيه 

ام ماجد : اي وهللا ايارب تكفى عافه  



  وقوومه ابلصحه والسالمه 

شوووي فتحوا الس تاره ممرضتي وطلعوا من  

  الغرفه 

 ساره : دكتور ) واكن ادلكتور بميش ( 

 ادلكتور : آ مري اخت 

 ه ساره : ايب ادخل ازور 

ادلكتور : شويف اخت ابسمح ل وابسمح  

لمك مبا انمك اربعه بس برشط لك دقيقتي  

 يدخل واحد عليه بس وملره وحده 

وهذا جتاوز مين اان برشط ماتتلكم وال  

 تقربون ابحليل منه 



 ساره : ابرش بس بندخل 

ادلكتور : تفضلوا .. ويآ رش للممرضي يعين  

 امسحوا هلم 

 ادخيل انت اول وحده ابو فارس : ام ماجد  

ام ماجد بدون تردد دخلت ووقفت بعيده  

 عنه شووي بس تشوف مالمح وهجه 

املالمح اليل مابقى مهنا يشء معروف لك  

يشء فهيا صار فيه دم وال خيوط معلية  

 جراحيه 

املالمح اليل بقت لكها مالمح التعب واهلم  

 واحلزن اليل اكن يف صدره اكمته من س ني 



مالمح شقاء الاايم وتعب    املالمح اليل بقت 

الس ني ايل اكن يركض فهيا ورى ادلنيا جلل  

 امه واخته 

املالمح اليل بقت نفس املالمح اليل انهتت  

ابس باب احلادث اكنت لكها تعب وحزن ومه  

 جلل يريض امه واخته 

جلست تقراء وتدعي من بعيد لي ما ارش  

 لها ابو فارس وعرفت اهنا طولت وطلعت 

 اي ساره واان معك بس  ابو فارس : ادخيل 

  التطولي تكفي نيب نزور لكنا 

تدخل ساره وتوقف بعيد عن ماجد تطالع  



فيه وتبيك مايه مصدقه يف يوم راح تشوف  

 اخوها يف نفس هاملاكن 

متسكت ابحد اطراف اجلدار ووقفت تطالع  

 اخوها من بعيد ويه بتيك 

فارس شاف الوظع كذا وعرف اهنا مايه  

لها برسعه اخذ كريس  قادره توقف عىل رجو 

 وحطه جنب ماجد وطلع 

ساره قربت هبدوء صوب اخوها وجلست  

 ابلكريس ويه يف حال يرىث لها 

 مسكت يدهـ ويه تتلكم معه وتبيك 

 ايخوي تكفى مق مالنا غيك بعد هللا 



 تكفى ايمس ندي مق تكفى الختليين بروح 

دقاائق الا    10جلست تدعي رهبا مايقارب  

 وء وتطلعمعها ينادهيا تقوم هبد 

وجتلس تطالعه من ورى ادلريشه ويه  

 مازالت عىل نفس حالهتا 

دقائق    10دخل ابو فارس وجلس حوايل  

 وطلع 

دخل فآ رس وك ن هو آ خر واحد ماوراهـ  

 احد 

من دخل وجلس ابلكريس اكن انوي يقراء  

 بس 



ماقدر هو قاعد يشوف اخوه اليل ماجابته  

امه واليل لك اهل مايدرون انه عىل عالقه  

ه ومتواصل هو وايه اكن خايف من ابوه  في 

 ومعه 

ماعرف ان ابوه مايكره ماجد ولك اليل اكن  

 يصي ابالايم املاضيه من معه محد 

قاعد يشوف ماجد واليل بقى من ماجد مو  

 يشء كثي

اخليوط اليل فالوجه كثيه وال هجزه اكرث من  

 آأهجزه قريبه منه   4

  بداء يبيك 



حيرجه  وتذكر ماجد اكن يضحك ومره ك ن  

ومره اكن يغيضه ومره ومره ومرات تكون  

 بيهنم اش ياء كثيه ماينساها 

تذكر ان ماجد هو الوحيّـد اليل وقف معه  

بآأش ياء كثيه هو اليل انتشل من انطواءه بعد  

 قصة احلب اليل خرسها وخرس حمبوبته 

واليل يه بنت خاهل بعد ما اكن حيهبا س ني  

بست    طوال ولكم ابوه وامه ووافقوا بعدها 

 شهور يكتشف اهنا خمطوبه لودل معهتا 

وان اليل دار بينه وبي امه جمرد الكم واكنت  

تدري وحىت اخته اليل اكنت توصل  



املراس يل مابيهنم اكنت جمرد مراس يل فارغه  

 من احلب احلقيقي 

 واحلقيقه اهنا اكنت فقط تتسىل 

باكء بشدهـ فهو يرى اخوه وصاحبه يعّـآ ين  

ي وحآ لته من سوء  من التعب الشـيء الكث

ىل آأسواء   اإ

  وماقدر الا انه يقوول 

ريب آأشفه آأنت الشآ يف اللهم احيئه مادام  

 احلياة خيا  هل وآأمته مادامت احلياة رشا  هل 

وقعد يكرر ادلعاء الاخي اكرث من مخس  

  مرات 



بداء يقراء املعوذات وينفث عىل ماجد )  

 يقراء عليه يعين ( 

 عند ابو فارس وسـآ ره 

رجّـال بعيد شووي عهنم وتلكم بصوت  وقف  

 شوي عآ يل مسعه ابو فارس وساره 

 ..... : السالم عليمك 

 الفصل الرابع عرش 

 

ابو فآ رس : وعليمك السالم ) وهو يتوجه  

 للرجل ويسمل عليه ابليد ( 

  ...... : هذي غرفة ماجد الـ .... 



 ابو فآ رس : نعم هذي غرفته 

ابلسسالمه  ..... : هللا يشافيه ويقوومه  

  اياارب اان فيصل من معارف ماجد 

سآ ره عرفت ان فيصل هذا زوج نوف  

  صديقهتا 

ابو فارس : امي هللا جيزاك خي تفضل  

 هذي غرفته 

 يدخل ابو فارس ويطلع ودله فارس 

  فارس وهو يسمل عىل فيصل وال يدري منو 

فيصل دخل وشاف ماجد وحآ لته وتعبه اكن  

 بآ ين والاهجزه حوهل كثيه 



  اء عليه شوي وماحب يطوول وقام بيطلع قر 

ساره : مع تكفى جبلس عنده دقيقتي بس  

 تكفى 

 ابو فارس : خالص اذا طلع ادخيل 

يطلع فيصل وهو ماسك يد ابو فارس  

  وواقف عند فارس 

ويتلكم معهم : هللا يشافيه ايرب ويقومه  

ابلسسالمه وهذا اي مع رمق عبدالرمحن ودل  

 معي مدير العالقات العامه 

اان لكمته وقال عطهم رمقي واي يشء يبونه  

 يلكموين وال يس تحون او حىت رساهل 



 ابو فارس : ماتقرصون وهللا جيزامك خي 

فيصل : اان اس تاذن ايهلل هللا يشافيه ويعافيه  

 اياارب مفان هللا 

 سمل علهيم وطلع 

 فارس : منو ذا يباه 

  ابو فارس : وهللا مدري بس اكيد خويه 

  اول مره اشوفه   فارس : خويه غريبه 

  ابو فارس : وانت تعرف اخوايه 

 فارس : ال مو لكهم .. وسكت 

ساره جلست شووي وطلعت الهنا تعبت  

 واجتهت لقسم انتظار النساء عشان اهما 



  ابو فارس : اقول ساره 

 ساره : نعم 

 ابو فارس : هذا صديق ماجد فيصل من هو 

ساره : هذا زوج وحده من صديقايت وهو  

معرفه سطحيه ويه علمته  يعرف ماجد بس  

 واكيد جاء يزوره 

 ابو فارس : هللا جيزاه خي

ساره : آ مي ... راحت ل هما لقت اهما تصيل  

 للحي وتدعي 

  يف ماكن اثين 

  فيصل طلع ودق عىل نوف 



 فيصل : الوو 

 نوف : هال بك 

 فيصل : شلوونك وشلون اليل عندك 

 نوف : لكهم طيبي امحلد هلل 

  برى فيصل : تبون اغراض من  

نوف : ال فيه اغراض كثيه وام اجماد طلعت  

 للسوبر ماركت وجابت لك يشء وتو داخل 

فيصل : هللا جيزاها خي طيب اان تو طلعت  

 من ماجد 

 نوف : هاه شلوونه 

فيصل : وهللا اان كنت عند ادلكتور وتلكمت  



معه ويقوول حالته احلي احسن مهنا يوم جاء  

 الصباح 

 امه يشء ادلعاء وان شاء هللا تتحسن بس  

 نوف : هللا يشاافيه اياارب 

فيصل : طيب احلي اخليك واذا بغيتوا يشء  

لكميين تراء بروح ازور عبدالرمحن ودل معي  

 لكمته وقال حياك وتعرفي بيته قريب من هنا 

نوف : عىل خي وال تنس لكمه عن ماجد  

 ميكن يسووي يشء 

فيصل : لكمته وخلصت وعطيت مع ماجد  

  رمقه 



هللا جيزاك خي وجيزاه خي ويقووم    نوف : 

 ماجد ابلسالمه المه واخته ايارب 

فيصل : اي وهللا آ مي وواظح التعب عىل  

ساره اشوفها تطالعه من ورى ادلريشه  

ومابقى يشء ماهو يف عيهنا خوف وحزن  

 ومه 

 وام ماجد ما ادري ويهنا 

 نوف : بسم هللا علهيا ويهنا فيه 

 فيصل : مدري وهللا 

 ابسرتاحة النساء   نوف : ميكن 

 فيصل : ميكن .. طيب اان بسكر تبي يشء 



 نوف : ال سالمتك 

 فيصل : هللا يسسلمك مع السسالمه 

 نوف : مع السسالمه 

 

مباكن اثين وبعيد عهنم اشواق قامت من  

النووم وطلعت تدور اهما وماحصلهتا ابلصاهل  

 قالت اكيد انميه 

 خليين اروح اشوف رشوق انميه او قاميه 

غرفه وحتاول تقوهما عشان تقولها  فتحت ال

 برووح لصاحبت رهف 

ويه تقووم اخهتا الا تشوف طرف من  



 الصوره بيدها 

 تسحب الصوره بشويش 

 وتشووف اليل ابلصووره 

اشواق : معقووهل اي رشوق واحد اصغر  

 منك ومو سعودي ...؟ 

ويه تريم الصوره عىل اخهتا وتقووهما من  

 النووم لي قامت 

بروح لرهف خويت علمي    اشواق : اقول اان 

ايم اذا مقت وبعدين الصوره دس هيا زين واذا  

بتلكمي لكمي كربك مو اصغر منك تضحكي  

 عليه 



 وتطلع وختلهيا 

رشوق ما انتهبت اىل الخر يشء قالته : هاه  

  وش تقول ذي 

ويه تقووم بصدمه وتدور الصوره وتالقهيا  

 جنهبا ومرميه 

وعرفت ان اشواق شافهتا وعشان كذا  

س هبا تلكمه حضكت حضكه خفيف ومكلت  حت 

 نووهما 

 

ملكه ويه جالسه يف بيت ساره مع ام اجماد  

 واجماد ونوف دق جوالها 



وشافت املتصل الا هو نفس الرمق اليل  

 مزجعها 

طنش ته وسكر ودق مره اثنيه وشافت ام  

  اجماد تطالع فهيا اس تحت مهنا 

 وقامت وردت 

 ملكه : هال مرام 

 .... : هال بك 

  يوم ابعدت عن الناس : وش تيب ملكه  

 ..... : عندك احد ص 

ملكه : مال دخل خلصين وش تيب تراك  

 مسبب يل ازعاج 



.... : ادري وهللا بس بعدين رآ ح تعذريين  

 وقت ماتعرفيين عدل 

ملكه : اقول خالص ارمحين مابيك وال ايب  

آلكمك وريب خليتين اعيش بضيقه مايعمل فهيا  

  غي رب العاملي 

 اليل يرمح وآ دليك ال عآ د تدق تكفى و 

..... : وش اسوي اان احبك وريب ماقدرت  

وريب ماقدرت انساك اول يشء قلت احرتام  

  للعالقه ايل تربطين ابخوها 

بس وريب ماقدرت اجلس مع اخوك اكرث من  

 ايم وابوي والسبب انت 



 ملكه : طيب واملطلوب علمين 

..... : ملكه شويف اان انسان صادق ورصحي  

 من البدايه معك  

اان وريب آأحبك وزاد حيب ل من رصيت  

تطنشيين واان لك ماطنش ت رساييل زاد  

 حيب ل 

  النك جوهره وماشوف غيي يس تحقها 

شويف ايملكه اان مافكرت اسبب ل ازعاج  

 حبيايت 

واعرف انك ماراح تقولي الخوانك عشان  

 كذا اقول روح قويل هلم 



لبيت  وما اتصل الا اذا عرفت انك حلال اب 

 او اخوانك امه يشء مامه فيه 

شويف فكري بالكيم واان وهللا صآ دق  

 وشآ ريك ونيت طيبه ول فكرت بآأذيتك 

 فهمت الكيم 

ملكه : طيب اان فهمته بس وش الهناية  

 لهالالكم لكه 

 ..... : الزواج 

ملكه : موب صآ دق بالكمك النك ماترىض  

 اتخذ وحده لكمتك تليفون 

 بس اان ازجعتك  ..... : ادري وتفكيك سلمي 



واعرفك وادري فيك ماتلكمي بس جلل هذا  

اخرتتك وايب نبداء حياتنا من احلي خنطط  

لها وبعد ماختلصي دراس تك نزتوج واان امحلد  

 هلل قريب بتوظف ان شاء هللا 

ملكه : ال هالالكم ماراح ميش معي النك  

كذاب وتضحك عيل بس جلل تس تغلين  

 ...طططططراخ 

 يف وهجه وتسكر التليفون  

ويه جآ لسه تفكر يف لك مه وهل هو صادق  

او ال وبعدين مايقدر يكذب النه يعرف  

 اخواهنا 



طيب ميكن يكون عالقته مع اخواين فهيا  

 حقد وييب يفك حقده عيل 

  وميكن وميكن ... ويه يف معق تفكيهّـا 

  جهتا نوف 

 نوف : ملوووك وش فيك 

 ملكه : هاه وال يشء 

جالسه تفكرين  نوف : كيف وال يشء وانت  

 وشايل مه 

ملكه : هاه ايه جالسه افكر بساره واهما  

 واخوها هللا يقومه ابلسالمه 

نوف : هللا يقومه السالمه ويعي اهل وهللا  



لو صار هل يشء ليووحون فهيا ام ماجد  

 وساره 

 ملكه : هللا يشافيه عشاهنن ان شاء هللا 

  نوف : ايهلل قويم جنلس عند ام اجماد واجماد 

 ه : ايهلل ملك

ويقومن يروحن لـ ام اجماد واجماد ويسولفن  

 معهن لي اذان املغرب 

 

 ابملستشفى قبل اذان املغرب بنص ساعه 

 ابو فارس : اي ساره واان معك 

 ساره ويه للحي عىل باكها : س 



ابو فارس : قويل المك بمنش احلي خالص  

 بيسكرون الزايره بعد شووي 

مابقى وقت وان شاء  وحنا طولنا واان معك  

 هللا اان بكرى الصباح جبي هنا والعرص امرمك 

 وان حصل يشء جيت وطمنتمك 

 ساره : طيب .. ايمه منش للبيت

ام ماجد ويه مايعمل حبالهتا غي رب العباد  

للحي ويه تبيك ومو مصدقه فراق ودلها :  

 بسم هللا ايهلل 

 فارس راح قبلهم بشوووي

لبيت وقاهلم اذا  ركبوا مع ابو فارس ووصلهم ل 



 بغيتوا يشء دقوا عيل 

 نزلوا ام ماجد وساره للبيت 

تس تقبلهن نوف واجماد اما ملكه اكنت مع ام  

 اجماد يسولفن 

ام ماجد جلست ابقرب كريس ال اجماد  

 وبنفس هدؤها 

  وساره اخذهتا نوف وراحت لغرفهتا فوق 

 اجماد اهما قالت لها جييب العصي من املطبخ 

  ام ماجد اكس اجماد جتيبه وتعطي  

 وام ماجد رفضت ترشبه 

ام اجماد : هللا هيديك اي ام ماجد انت كبيه  



ومؤمنه ابهلل س بحانه اذا انت تسووين  

 هالشء وش نقوول عن ساره ايقليب علهيا 

مبي علهيا التعب ومو قادره تسوي يشء  

خليك قويه واان اختك عشاهنا يه حمتاجتك  

 اكرث من اول 

 علهيا   ام ماجد سكتت وال ردت 

اجماد : ايهلل خاهل عشاين لو شووي منه ... )  

مدت الاكس لها واخذته ورشبت منه  

 شووي واكهنا مارشبت ونزلته جنهبا ( 

 نوف وساره ابلغرفه 

ساره باكها زاد الهنا تدري مايدري عن اليل  



بقلهبا الهلها غي نوف صديقهتا ونوف ماتدري  

 يه هتدهيا او هتدي نفسها 

م روهحا كذا بدت تبيك  اليل من شافت توا 

 من قلب 

ويه تقووول لساره : ساره شويف امك  

شلون تعبانه وال آلكت يشء وبي علهيا العب  

 وشايل مه 

بدال ماتوقفي وتكوني قويه قداهما جلل  

 تراتح شووي تزودين مهها مه اثين 

ايهلل عاد ايقليب تكفي خالص خليك قويه  

  عشان امك زين 



سكتت وحاولت  ساره اقتنعت بالكم نوف و 

تداري دمعهتا ونزلت حتت ويه ايهلل ايهلل  

 ماسكه العربه 

 وجلست جنب اهما وامسكت يد اهما 

وام اجماد تدعي بصوت عايل وتذكرمه ابهلل  

س بحانه وابليل اكتبه وان الواحد اخلي  

 مايدري وينه فيه 

 هبالوقت وصلت رساهل لـ ملكه 

  فتحهتا ملكه ولقهتا من اليل مزجعها ك تب فهيا 

) آ سف لو ضآ يقتك آ و س ببت ل آأحراج  

بس صدقيين اي ملكه وريب احبك ليش منت  



 رآ ضيه تفهمي 

ادري تبي تعرفي اان من اان بقول منو وانت  

  فكري وعلميين 

 اان عبدالرمحن صديق اخوك بدر 

واان آ دري خمطي وغلطان بس وش اسوي  

جعزت انساك ماقدرت وريب تفكيي لكه  

  فيك 

 فكري وعلميين ( اان اسف بس  

قرآ ت الكمه وتفكر وش تسووي يه ماتبيه  

 وال تيب تلكمه او تلكم غيه

 واحلل احلي وشو 



ال هو اخوها   هباللحظات دق جوالها وفزت اإ

 بدر 

 ملكه ويه ترد وخايفه ليش ماتدري : هال 

بدر : هال ملووك هاه شلووهنا خويتك  

  واهلها شلووهنم 

 ملكه : ماعلهيم امحلد هلل 

  ب تراي عند الباب ايهلل اطلعي بدر : طي 

 ملكه : طيب بس تاذن واطلع ل 

تسكر منه وتتتلكم مع ام ماجد وساره : هللا  

يقوومه ابلسالمه خاهل ومايشوف رش ويرجع  

 لمك ازين من اول 



 اان اس تاذن اخوي عند الباب 

  ام ماجد : آ مي هللا جيزاك خي ماقرصيت 

 ملكه : وش دعوه خاهل ايهلل مفان هللا 

 وجودات لكهن : مفان الكرمي امل 

 طلعت ملكه وركبت مع اخووها 

 بدر : هال ملووكه 

 ملكه : هال بك 

 بدر : هاه وش سويت عندمه 

ملكه : ماسويت يشء بس جلست معهن  

  وسولفت مع ام اجماد وطلعت 

بدر : وحنا جايبينك عشان جتلسي تسولفي  



اكن خدمت الناس مامه مل شغل او يشء  

 يسوونه 

ييل وراك اكنك معصب اليل  ملكه : ايو 

يشوفك يقول امك ال ايدلب هذي ام اجماد  

  سووت لك يشء وعيت اننا نساعدها 

  بدر : ايه هذي اليل فامهه 

ملكه : فامهه وش انت وش اليل تفهمه  

 هباالمـ..... 

يدق جوال بدر ويرد عليه ويطنش اخته اليل  

  قهرهتا احلركه ذي 

هلل    بدر : هال ... شلوونك طيب ... امحلد 



اان خبي ... وهللا معي اهيل راحي للبيت ...  

خالص اوويك وينك انت .... ايه امحلد هلل  

  انك قريب مين 

احلي تدرين شلون مبر اخذهن منك عشان  

ما ارجع ... خالص مخس دقائق واكون هناك  

... ايه ماين بعيد اصلن جنبك هههههههه ...  

 ايهلل مفان هللا 

 وسكر التليفون 

 ي ليه تطنش ين وترد عىل خويك ملكه : احل 

  بدر : وهللا دق تبيين اخليه يسكر 

ملكه : ال وهللا ماختليه يسكر واان تسحب  



 عيل 

بدر : ايه عادي اخت وامون علهيا  

 ههههههههههه 

ملكه : يوووه اووف منك رايق وتس هتبل  

  اقوول ودين البيت برسعه بال مالغه 

بدر : اصربي بس ابخذ من خويي افالم  

هن الليل ولو حتلمي مااتبعي معي ليش  بتابع 

 تقولي بال مالغه ايملليغه 

ملكه : ال وهللا بتاخرين بعد بدر وبري  

 طفشانه ودي البيت 

بدر : خالص اقل من مخس دقائق بس  



 واخذ الاغراض ونمكل مشواران 

ملكه اسكتت وال ردت عليه وجلست تطالع  

 من ادلريشه الس يارات 

طلع لها من وين    ويه تفكر بعبدالرمحن اليل 

 ماتدري وكيف تتخلص منه 

وقف بدر ونزل خلويه ذا وسمل عليه وسولفوا  

 اقل من دقيقتي وركب الس ياره ومىش 

بدر : خوذي الارشطه حطهيا بش نطتك  

عشان مايشوفوهنا اخواين مث يزجعوين بنتابع  

 بنتابع اذا خلصت اعطهيم 

ملكه : طيب .. اإىل عىل فكره منو ذا  



صديقك اليل بس جييب ل افالم بدال  

ماجييب ل يشء زين ينفعك جييب ل  

  افالم 

بدر : هذا يس تآ جرهن وجييهبن يل اذا خلص  

مهنن واان اشوفهن وارجعهن وهو يعطي  

 الافالم احللوه بس وعىل ذوقه 

ملكه : ومن وين عرفته ذا شلكك عرفته يف  

 سعوديه هههههههههههه سيامن برى ال 

بدر : هذي اليل طفشانه تنكت اقول انطمي  

اي سيامن هذا عبدالرمحن ماهل ومال برى  

 السعوديه حده البطحاء ويرجع هههههههههه 



ملكه وك هنا تركو ابالس وحتاول تتذكر شلكه  

جزء بس يط من شلكه الهنا مآاكنت مركزه  

  فيه حملته حمله بس يطه 

المح حلووه  تذكرت مالمح منه واكنت م

وشدت انتباها بعد ماعرفت انه عبدالرمحن  

 ليش ماتدري 

 وسكتت ماردت عليه 

  بدر : امزح وش جاك 

 ملكه : ال وال يشء بس اكرمين بسكوتك 

بدر : سالمات اان وانت خبول مره اان  

احضك واسكتك ومره انت تضحكي  



 واسكتك واحلي عكس خبوول 

ملكه وال عطته وجه اصلن مآاكنت تدري  

  ش يقوول و 

  اليل يف ابلها بس عبدالرمحن وبس 

موظف بوزارة    26معره   <) عبدالرمحن  

الرتبيه والتعلمي وهو صديق مقرب لبدر ومن  

 نفس القبيل ( 

 

 عند اشواق ورهف 

اشواق : اقول قاهرتين هبالبنت مو راضيه  

 تكون معي ال وتكرهين اكين ذاحبه اهما 



  رهف : حيوانه ماعليك مهنا 

يب حاقده علهيا ايب ادمرها بس  اشواق : ور 

 كيف مدري 

  رهف : تبي تدمريهنا حرام عليك 

اشواق : حرمة عليك عيش تك انت مال  

 دخل اان بدمرها مو انت 

  رهف : طيب شوويف اان عندي طريقه 

  اشواق : ويشء 

رهف : اصربي واان اعلمك .. ترفع التليفون  

 وتتصل ثوآ ين ويرد الطرف الثآ ين 

  ووفه ..... : هال رهو 



 رهف : هال بك وش اخبارك طيب 

..... : خبي امحلد هلل وش الطآ ري داقه  

ابلعاده اان اليل ادق والايق سب وش مت  

 هههههههههههه 

رهف : ادري عنك تدق ابوقات غلط  

  وجووي يكوون زفت 

..... : ال شلكي ادق والقلب عندك ) يقصد  

 اشواق بس هو مايعرف امسها ( 

  رهف : املهم امسع ابراهمي 

  ابراهمي : هال 

 رهف : ايب منك خدمه 



  ابراهمي : طيب ابرشي بس املقّـآ بل 

 رهف : انت اول اعرف وش اخلدمه 

ابراهمي : ال ابسووهيا ل بدوون ماعرفها لو  

 عىل ابووي وايم بس املقـآ بل 

  رهف : نتفامه بعدين عليه 

  ابراهمي : ال انت عارفه وش ايب 

اخلدمه تدري  رهف : خالص اووويك بس  

  وش 

  ابراهمي : وش 

رهف : عندي بنت ابملدرسه قاهرتين بس  

حترش الناس عيل من االإداره حىت الطالبات  



 وايب اقهرها 

 ابراهمي : مت واان اليل بقهرها ل 

 رهف : شلوون 

  ابراهمي : هايت يل صورهتا 

رهف : امممممم مدري بشووف اذا قدرت  

 بعلمك اوويك 

 ابراهمي : اوويك مت 

 : ايهلل مع السالمه رهف  

 ابراهمي : مع السالمه 

 اشواق : منو ذا ابراهمي 

رهف : ابراهمي ودل معت اليل اقول يتحرش  



 فيين دامي 

 اشواق : وش املقابل اليل يقصده 

رهف : هاه اااااااا يقصد فلوس ييب فلووس  

 النه حمتاج اكيد 

اشواق : ميخالف نعطيه ليش ال بس امه  

 يشء تتكرس هالش اميء 

جآ معي للحي ودل معة    24معره   <راهمي  ) اب 

رهف وهو عىل عالقه حمرمه معها ويه امه  

يشء ينفذ مطالهبا مافكرت مبس تقبلها او  

 اخرهتا وخامتهتا ( 

 



 يف بيت فيصل واهل 

 ش اميء : تدرين عاد اهنا تقهر احياان 

 اسامء : حرام عليك وش تقهر ماسوت يشء 

ش اميء : وش اليل ماسوت هذي يه ماخلت  

 ل يتغدى وراحت عند خويهتا فيص 

 طيب اخو خويهتا ابملستشفى يه وش دخلها 

 اسامء : مدري بس عادي يوم راحت 

 ش اميء : انت صغيه وش عرفك عادي او ال 

 اسامء : اخص ايلكبيه ايليل فامهه 

ش اميء : اقوول يه وش اليل خالها تبيك  

 عىل اخو ساره خويهتا 



 اسامء : وش تقصدين 

ان ش اميء : وهللا مدري    بس السالفه فهيا اإ

 اسامء : حرام عليك نوف مو كذا 

ش اميء : نوف اان اعرفها احياان اذا دق جوالها  

تقوم من عندان واذا سالهتا قالت ساره طيب  

  ساره ماتلكميهنا قدايم ليش 

 اسامء : ميكن عندمه يشء مايبونك تعرفينه 

  ش اميء : ص عليك جبتهيا 

  اسامء : وش يف راسك انت 

 اقوول بعدين بس اصربي ش اميء :  

 اسامء : طيب نصرب وش وراان 



 زايد : وش اليل ورامك وين برتوحون 

ش اميء : وين برنوح ايحرسه ماعندان احد  

 يودينا 

  اسامء : توي احس اين يتميه جد 

ش اميء : اقول عن العياره هللا يغفر هلم  

 ويرمحهم 

 زايد : خالص ايهلل البسوا 

  ش اميء وين برنوح 

 مالمك خص البسوا وقوموا زايد :  

  اسامء : وفيصل 

زايد : اان داق عليه وقايل هل ابخذ البنات  



 وابطلع 

ش اميء : خالص مت برنووح نلبس ) وتقوم  

 ركض عاشن تلبس ( 

 زايد : ههههههههههه ايهلل وانت قوويم بعد 

 اسامء : طيب ههههههههههههه التعصب 

  وتقوم تروح تلبس 

مول وبعدها  ويطلعون مع زايد اخومه لكذا  

 بيوحون يتعشون 

 

 يف ماكن بعيد عهنم عند ساره واهما 

نوف جاء فيصل واخذها واجماد راحت مع  



  اهما جلل ختلهيم ايخذون راحهتم 

  طلعت ساره لغرفهتا ويف داخلها الف مه 

مه ماجد اخوها ولو حصل هل يشء شلون  

 بتكون حياهتم 

 ال ابو وال اخو غيه يعين يه واهما برووهحم 

معها بي ان معدنه طيب بس ماتدري    حصيح 

 عن الاايم وظلمها 

من اهلم فتحت املنتدى وماتدري وش  

 تسووي 

فتحت مدونهتا وكتبت فهيا ليس كام تكتب  

 بعادهتا كتبت 



 ) آ آ آ هـ مك آأتعبتين تكل الت تدعى احلياة 

 فهيي ك هنا اإحدى الطرق الت آأمتلئت 

 ابملياه العكره 

 الت تشووه منظر الطريق 

 لطريق فارغ من املشاه بسبهبا ويبقى ا 

 يه حيايت 

بسبب ماهبا اصبحت خاليه من الزوار  

 والاقارب 

فهيي حبزهنا ومهوهما واملصائب الت تآأيت  

  متتابعه 

  يه من قست عيل 



 يه من جعلتين اقوم يف لك ليل 

واقول ... اللهم اجعلين من من يصىل علهيم  

 يف ظهر يوم الغد 

يه لكمة    اللهم اجعل اخر ما انطقه حبيايت 

 س بحان ريب الاعيل يف جسود الفجر 

 اللهم انك تعمل مبا حيمل قليب من حزن 

 اللهم تقبلين يف هذه الليل 

 اللهم اجعل اخر ليايل حيايت يه هذه الليل 

واجعل آ يم وآأيخ آأفضل حاال  من مايه عليه  

 ال ن 

......... 



 ايموت تكفى وينك ل اايم غايب 

 حده ايموت تكفى شويق ل وصل  

........ 

اللهم اجعل حياة ايخ بدل حيايت واسعده  

  فادلنيا والاخره 

اللهم قوومه ابلسالمه وعافه اليم واجعل ما  

 اصابه تكفي  ذلنبه( 

 نزلت الرد وطلعت من املنتدى بكربه 

 وحطت راسها عىل فراشها 

 تيب النوم يقرب لها 

 ولكن ههيات وين النوم جيهيا ويه هباحلاهل 



  وبدت نوبة باكء 

 ومل تتوقف بل انمت ويه تبيك 

 

يف ماكن اخر عادل اكن جالس مع اخوايه  

 ابالسرتاحه 

  واكنوا بيطلعون برى 

 قال ابشوف املنتدى دخلت ساره او ال 

 فتح املنتدى ومالقها راده عىل رسالته 

 والقها موجوده ابملدونه 

 اس تغرب تطنيشها 

وشاف اهنا بس مزنهل رد واحد من امس  



 وطالعه 

  وقراه 

صدم النه مايدري وش السالفه اخوها من  وان 

 الكهما صابه مكروه 

 بس وش السالفه 

 وش اليل صابه ..؟ 

 مايدري 

  ارسل لها رساهل خاصه 

 ) السالم عليمك خيتوو 

 كيفك ان شاء هللا خبي 

 اسف بس وش سالفة الرد اليل ابملدونه 



 سالمات اخوك فيه يشء 

 طمنيين عنك او ماتدخلي 

 تكفي 

 مفان هللا ( 

 الرساهل وطلع   ارسل 

لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية زوروا  

 موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 

 الفصل اخلامس عرش  

 

http://www.riwaya.ga/


ابو فآ رس : وعليمك السالم ) وهو يتوجه  

 للرجل ويسمل عليه ابليد ( 

  ...... : هذي غرفة ماجد الـ .... 

 غرفته ابو فآ رس : نعم هذي 

..... : هللا يشافيه ويقوومه ابلسسالمه  

  اياارب اان فيصل من معارف ماجد 

سآ ره عرفت ان فيصل هذا زوج نوف  

  صديقهتا 

ابو فارس : امي هللا جيزاك خي تفضل  

 هذي غرفته 

 يدخل ابو فارس ويطلع ودله فارس 



  فارس وهو يسمل عىل فيصل وال يدري منو 

به اكن  فيصل دخل وشاف ماجد وحآ لته وتع 

 بآ ين والاهجزه حوهل كثيه 

  قراء عليه شوي وماحب يطوول وقام بيطلع 

ساره : مع تكفى جبلس عنده دقيقتي بس  

 تكفى 

 ابو فارس : خالص اذا طلع ادخيل 

يطلع فيصل وهو ماسك يد ابو فارس  

  وواقف عند فارس 

ويتلكم معهم : هللا يشافيه ايرب ويقومه  

رمحن ودل  ابلسسالمه وهذا اي مع رمق عبدال



 معي مدير العالقات العامه 

اان لكمته وقال عطهم رمقي واي يشء يبونه  

 يلكموين وال يس تحون او حىت رساهل 

 ابو فارس : ماتقرصون وهللا جيزامك خي 

فيصل : اان اس تاذن ايهلل هللا يشافيه ويعافيه  

 اياارب مفان هللا 

 سمل علهيم وطلع 

 فارس : منو ذا يباه 

  ري بس اكيد خويه ابو فارس : وهللا مد 

  فارس : خويه غريبه اول مره اشوفه 

  ابو فارس : وانت تعرف اخوايه 



 فارس : ال مو لكهم .. وسكت 

ساره جلست شووي وطلعت الهنا تعبت  

 واجتهت لقسم انتظار النساء عشان اهما 

  ابو فارس : اقول ساره 

 ساره : نعم 

 ابو فارس : هذا صديق ماجد فيصل من هو 

وحده من صديقايت وهو    ساره : هذا زوج 

يعرف ماجد بس معرفه سطحيه ويه علمته  

 واكيد جاء يزوره 

 ابو فارس : هللا جيزاه خي

ساره : آ مي ... راحت ل هما لقت اهما تصيل  



 للحي وتدعي 

  يف ماكن اثين 

  فيصل طلع ودق عىل نوف 

 فيصل : الوو 

 نوف : هال بك 

 فيصل : شلوونك وشلون اليل عندك 

 ي امحلد هلل نوف : لكهم طيب

  فيصل : تبون اغراض من برى 

نوف : ال فيه اغراض كثيه وام اجماد طلعت  

 للسوبر ماركت وجابت لك يشء وتو داخل 

فيصل : هللا جيزاها خي طيب اان تو طلعت  



 من ماجد 

 نوف : هاه شلوونه 

فيصل : وهللا اان كنت عند ادلكتور وتلكمت  

يوم جاء  معه ويقوول حالته احلي احسن مهنا  

 الصباح 

 وان شاء هللا تتحسن بس امه يشء ادلعاء 

 نوف : هللا يشاافيه اياارب 

فيصل : طيب احلي اخليك واذا بغيتوا يشء  

لكميين تراء بروح ازور عبدالرمحن ودل معي  

 لكمته وقال حياك وتعرفي بيته قريب من هنا 

نوف : عىل خي وال تنس لكمه عن ماجد  



 ميكن يسووي يشء 

لكمته وخلصت وعطيت مع ماجد  فيصل :  

  رمقه 

نوف : هللا جيزاك خي وجيزاه خي ويقووم  

 ماجد ابلسالمه المه واخته ايارب 

فيصل : اي وهللا آ مي وواظح التعب عىل  

ساره اشوفها تطالعه من ورى ادلريشه  

ومابقى يشء ماهو يف عيهنا خوف وحزن  

 ومه 

 وام ماجد ما ادري ويهنا 

 يهنا فيه نوف : بسم هللا علهيا و 



 فيصل : مدري وهللا 

 نوف : ميكن ابسرتاحة النساء 

 فيصل : ميكن .. طيب اان بسكر تبي يشء 

 نوف : ال سالمتك 

 فيصل : هللا يسسلمك مع السسالمه 

 نوف : مع السسالمه 

 

مباكن اثين وبعيد عهنم اشواق قامت من  

النووم وطلعت تدور اهما وماحصلهتا ابلصاهل  

 قالت اكيد انميه 

 اروح اشوف رشوق انميه او قاميه خليين  



فتحت الغرفه وحتاول تقوهما عشان تقولها  

 برووح لصاحبت رهف 

ويه تقووم اخهتا الا تشوف طرف من  

 الصوره بيدها 

 تسحب الصوره بشويش 

 وتشووف اليل ابلصووره 

اشواق : معقووهل اي رشوق واحد اصغر  

 منك ومو سعودي ...؟ 

ا من  ويه تريم الصوره عىل اخهتا وتقووهم

 النووم لي قامت 

اشواق : اقول اان بروح لرهف خويت علمي  



ايم اذا مقت وبعدين الصوره دس هيا زين واذا  

بتلكمي لكمي كربك مو اصغر منك تضحكي  

 عليه 

 وتطلع وختلهيا 

رشوق ما انتهبت اىل الخر يشء قالته : هاه  

  وش تقول ذي 

ويه تقووم بصدمه وتدور الصوره وتالقهيا  

 ميه جنهبا ومر 

وعرفت ان اشواق شافهتا وعشان كذا  

حتس هبا تلكمه حضكت حضكه خفيف ومكلت  

 نووهما 



 

ملكه ويه جالسه يف بيت ساره مع ام اجماد  

 واجماد ونوف دق جوالها 

وشافت املتصل الا هو نفس الرمق اليل  

 مزجعها 

طنش ته وسكر ودق مره اثنيه وشافت ام  

  اجماد تطالع فهيا اس تحت مهنا 

 وقامت وردت 

 لكه : هال مرام م

 .... : هال بك 

  ملكه يوم ابعدت عن الناس : وش تيب 



 ..... : عندك احد ص 

ملكه : مال دخل خلصين وش تيب تراك  

 مسبب يل ازعاج 

.... : ادري وهللا بس بعدين رآ ح تعذريين  

 وقت ماتعرفيين عدل 

ملكه : اقول خالص ارمحين مابيك وال ايب  

بضيقه مايعمل فهيا  آلكمك وريب خليتين اعيش  

  غي رب العاملي 

 تكفى واليل يرمح وآ دليك ال عآ د تدق 

..... : وش اسوي اان احبك وريب ماقدرت  

وريب ماقدرت انساك اول يشء قلت احرتام  



  للعالقه ايل تربطين ابخوها 

بس وريب ماقدرت اجلس مع اخوك اكرث من  

 ايم وابوي والسبب انت 

 ملكه : طيب واملطلوب علمين 

... : ملكه شويف اان انسان صادق ورصحي  .. 

 معك من البدايه 

اان وريب آأحبك وزاد حيب ل من رصيت  

تطنشيين واان لك ماطنش ت رساييل زاد  

 حيب ل 

  النك جوهره وماشوف غيي يس تحقها 

شويف ايملكه اان مافكرت اسبب ل ازعاج  



 حبيايت 

واعرف انك ماراح تقولي الخوانك عشان  

 ويل هلم كذا اقول روح ق 

وما اتصل الا اذا عرفت انك حلال ابلبيت  

 او اخوانك امه يشء مامه فيه 

شويف فكري بالكيم واان وهللا صآ دق  

 وشآ ريك ونيت طيبه ول فكرت بآأذيتك 

 فهمت الكيم 

ملكه : طيب اان فهمته بس وش الهناية  

 لهالالكم لكه 

 ..... : الزواج 



ملكه : موب صآ دق بالكمك النك ماترىض  

 حده لكمتك تليفون اتخذ و 

..... : ادري وتفكيك سلمي بس اان ازجعتك  

واعرفك وادري فيك ماتلكمي بس جلل هذا  

اخرتتك وايب نبداء حياتنا من احلي خنطط  

لها وبعد ماختلصي دراس تك نزتوج واان امحلد  

 هلل قريب بتوظف ان شاء هللا 

ملكه : ال هالالكم ماراح ميش معي النك  

س جلل تس تغلين  كذاب وتضحك عيل ب 

 ...طططططراخ 

 وتسكر التليفون يف وهجه 



ويه جآ لسه تفكر يف لك مه وهل هو صادق  

او ال وبعدين مايقدر يكذب النه يعرف  

 اخواهنا 

طيب ميكن يكون عالقته مع اخواين فهيا  

 حقد وييب يفك حقده عيل 

  وميكن وميكن ... ويه يف معق تفكيهّـا 

  جهتا نوف 

 نوف : ملوووك وش فيك 

 كه : هاه وال يشء مل

نوف : كيف وال يشء وانت جالسه تفكرين  

 وشايل مه 



ملكه : هاه ايه جالسه افكر بساره واهما  

 واخوها هللا يقومه ابلسالمه 

نوف : هللا يقومه السالمه ويعي اهل وهللا  

لو صار هل يشء ليووحون فهيا ام ماجد  

 وساره 

 ملكه : هللا يشافيه عشاهنن ان شاء هللا 

  ايهلل قويم جنلس عند ام اجماد واجماد   نوف : 

 ملكه : ايهلل 

ويقومن يروحن لـ ام اجماد واجماد ويسولفن  

 معهن لي اذان املغرب 

 



 ابملستشفى قبل اذان املغرب بنص ساعه 

 ابو فارس : اي ساره واان معك 

 ساره ويه للحي عىل باكها : س 

ابو فارس : قويل المك بمنش احلي خالص  

 بيسكرون الزايره بعد شووي 

وحنا طولنا واان معك مابقى وقت وان شاء  

 هللا اان بكرى الصباح جبي هنا والعرص امرمك 

 وان حصل يشء جيت وطمنتمك 

 ساره : طيب .. ايمه منش للبيت

ام ماجد ويه مايعمل حبالهتا غي رب العباد  

للحي ويه تبيك ومو مصدقه فراق ودلها :  



 بسم هللا ايهلل 

 س راح قبلهم بشووويفار 

ركبوا مع ابو فارس ووصلهم للبيت وقاهلم اذا  

 بغيتوا يشء دقوا عيل 

 نزلوا ام ماجد وساره للبيت 

تس تقبلهن نوف واجماد اما ملكه اكنت مع ام  

 اجماد يسولفن 

ام ماجد جلست ابقرب كريس ال اجماد  

 وبنفس هدؤها 

  وساره اخذهتا نوف وراحت لغرفهتا فوق 

 لها جييب العصي من املطبخ   اجماد اهما قالت 



  اجماد جتيبه وتعطي ام ماجد اكس 

 وام ماجد رفضت ترشبه 

ام اجماد : هللا هيديك اي ام ماجد انت كبيه  

ومؤمنه ابهلل س بحانه اذا انت تسووين  

 هالشء وش نقوول عن ساره ايقليب علهيا 

مبي علهيا التعب ومو قادره تسوي يشء  

ا يه حمتاجتك  خليك قويه واان اختك عشاهن 

 اكرث من اول 

 ام ماجد سكتت وال ردت علهيا 

اجماد : ايهلل خاهل عشاين لو شووي منه ... )  

مدت الاكس لها واخذته ورشبت منه  



 شووي واكهنا مارشبت ونزلته جنهبا ( 

 نوف وساره ابلغرفه 

ساره باكها زاد الهنا تدري مايدري عن اليل  

تدري  بقلهبا الهلها غي نوف صديقهتا ونوف ما 

 يه هتدهيا او هتدي نفسها 

اليل من شافت توام روهحا كذا بدت تبيك  

 من قلب 

ويه تقووول لساره : ساره شويف امك  

شلون تعبانه وال آلكت يشء وبي علهيا العب  

 وشايل مه 

بدال ماتوقفي وتكوني قويه قداهما جلل  



 تراتح شووي تزودين مهها مه اثين 

يك قويه  ايهلل عاد ايقليب تكفي خالص خل 

  عشان امك زين 

ساره اقتنعت بالكم نوف وسكتت وحاولت  

تداري دمعهتا ونزلت حتت ويه ايهلل ايهلل  

 ماسكه العربه 

 وجلست جنب اهما وامسكت يد اهما 

وام اجماد تدعي بصوت عايل وتذكرمه ابهلل  

س بحانه وابليل اكتبه وان الواحد اخلي  

 مايدري وينه فيه 

 ه هبالوقت وصلت رساهل لـ ملك



  فتحهتا ملكه ولقهتا من اليل مزجعها ك تب فهيا 

) آ سف لو ضآ يقتك آ و س ببت ل آأحراج  

بس صدقيين اي ملكه وريب احبك ليش منت  

 رآ ضيه تفهمي 

ادري تبي تعرفي اان من اان بقول منو وانت  

  فكري وعلميين 

 اان عبدالرمحن صديق اخوك بدر 

واان آ دري خمطي وغلطان بس وش اسوي  

ساك ماقدرت وريب تفكيي لكه  جعزت ان 

  فيك 

 اان اسف بس فكري وعلميين ( 



قرآ ت الكمه وتفكر وش تسووي يه ماتبيه  

 وال تيب تلكمه او تلكم غيه

 واحلل احلي وشو 

ال هو اخوها   هباللحظات دق جوالها وفزت اإ

 بدر 

 ملكه ويه ترد وخايفه ليش ماتدري : هال 

بدر : هال ملووك هاه شلووهنا خويتك  

  واهلها شلووهنم 

 ملكه : ماعلهيم امحلد هلل 

  بدر : طيب تراي عند الباب ايهلل اطلعي 

 ملكه : طيب بس تاذن واطلع ل 



تسكر منه وتتتلكم مع ام ماجد وساره : هللا  

يقوومه ابلسالمه خاهل ومايشوف رش ويرجع  

 لمك ازين من اول 

 اان اس تاذن اخوي عند الباب 

  ماقرصيت   ام ماجد : آ مي هللا جيزاك خي 

 ملكه : وش دعوه خاهل ايهلل مفان هللا 

 املوجودات لكهن : مفان الكرمي 

 طلعت ملكه وركبت مع اخووها 

 بدر : هال ملووكه 

 ملكه : هال بك 

 بدر : هاه وش سويت عندمه 



ملكه : ماسويت يشء بس جلست معهن  

  وسولفت مع ام اجماد وطلعت 

بدر : وحنا جايبينك عشان جتلسي تسولفي  

خدمت الناس مامه مل شغل او يشء    اكن 

 يسوونه 

ملكه : ايوييل وراك اكنك معصب اليل  

يشوفك يقول امك ال ايدلب هذي ام اجماد  

  سووت لك يشء وعيت اننا نساعدها 

  بدر : ايه هذي اليل فامهه 

ملكه : فامهه وش انت وش اليل تفهمه  

 هباالمـ..... 



يدق جوال بدر ويرد عليه ويطنش اخته اليل  

  هتا احلركه ذي قهر 

بدر : هال ... شلوونك طيب ... امحلد هلل  

اان خبي ... وهللا معي اهيل راحي للبيت ...  

خالص اوويك وينك انت .... ايه امحلد هلل  

  انك قريب مين 

احلي تدرين شلون مبر اخذهن منك عشان  

ما ارجع ... خالص مخس دقائق واكون هناك  

هههه ...  ... ايه ماين بعيد اصلن جنبك هههه 

 ايهلل مفان هللا 

 وسكر التليفون 



 ملكه : احلي ليه تطنش ين وترد عىل خويك 

  بدر : وهللا دق تبيين اخليه يسكر 

ملكه : ال وهللا ماختليه يسكر واان تسحب  

 عيل 

بدر : ايه عادي اخت وامون علهيا  

 ههههههههههه 

ملكه : يوووه اووف منك رايق وتس هتبل  

  ال مالغه اقوول ودين البيت برسعه ب

بدر : اصربي بس ابخذ من خويي افالم  

بتابعهن الليل ولو حتلمي مااتبعي معي ليش  

 تقولي بال مالغه ايملليغه 



ملكه : ال وهللا بتاخرين بعد بدر وبري  

 طفشانه ودي البيت 

بدر : خالص اقل من مخس دقائق بس  

 واخذ الاغراض ونمكل مشواران 

طالع  ملكه اسكتت وال ردت عليه وجلست ت

 من ادلريشه الس يارات 

ويه تفكر بعبدالرمحن اليل طلع لها من وين  

 ماتدري وكيف تتخلص منه 

وقف بدر ونزل خلويه ذا وسمل عليه وسولفوا  

 اقل من دقيقتي وركب الس ياره ومىش 

بدر : خوذي الارشطه حطهيا بش نطتك  



عشان مايشوفوهنا اخواين مث يزجعوين بنتابع  

 اعطهيم بنتابع اذا خلصت  

ملكه : طيب .. اإىل عىل فكره منو ذا  

صديقك اليل بس جييب ل افالم بدال  

ماجييب ل يشء زين ينفعك جييب ل  

  افالم 

بدر : هذا يس تآ جرهن وجييهبن يل اذا خلص  

مهنن واان اشوفهن وارجعهن وهو يعطي  

 الافالم احللوه بس وعىل ذوقه 

ملكه : ومن وين عرفته ذا شلكك عرفته يف  

 برى السعوديه هههههههههههه   سيامن 



بدر : هذي اليل طفشانه تنكت اقول انطمي  

اي سيامن هذا عبدالرمحن ماهل ومال برى  

 السعوديه حده البطحاء ويرجع هههههههههه 

ملكه وك هنا تركو ابالس وحتاول تتذكر شلكه  

جزء بس يط من شلكه الهنا مآاكنت مركزه  

  فيه حملته حمله بس يطه 

واكنت مالمح حلووه  تذكرت مالمح منه  

وشدت انتباها بعد ماعرفت انه عبدالرمحن  

 ليش ماتدري 

 وسكتت ماردت عليه 

  بدر : امزح وش جاك 



 ملكه : ال وال يشء بس اكرمين بسكوتك 

بدر : سالمات اان وانت خبول مره اان  

احضك واسكتك ومره انت تضحكي  

 واسكتك واحلي عكس خبوول 

تدري    ملكه وال عطته وجه اصلن مآاكنت 

  وش يقوول 

  اليل يف ابلها بس عبدالرمحن وبس 

موظف بوزارة    26معره   <) عبدالرمحن  

الرتبيه والتعلمي وهو صديق مقرب لبدر ومن  

 نفس القبيل ( 

 



 عند اشواق ورهف 

اشواق : اقول قاهرتين هبالبنت مو راضيه  

 تكون معي ال وتكرهين اكين ذاحبه اهما 

  رهف : حيوانه ماعليك مهنا 

اق : وريب حاقده علهيا ايب ادمرها بس  اشو 

 كيف مدري 

  رهف : تبي تدمريهنا حرام عليك 

اشواق : حرمة عليك عيش تك انت مال  

 دخل اان بدمرها مو انت 

  رهف : طيب شوويف اان عندي طريقه 

  اشواق : ويشء 



رهف : اصربي واان اعلمك .. ترفع التليفون  

 وتتصل ثوآ ين ويرد الطرف الثآ ين 

  هال رهوووفه ..... :  

 رهف : هال بك وش اخبارك طيب 

..... : خبي امحلد هلل وش الطآ ري داقه  

ابلعاده اان اليل ادق والايق سب وش مت  

 هههههههههههه 

رهف : ادري عنك تدق ابوقات غلط  

  وجووي يكوون زفت 

..... : ال شلكي ادق والقلب عندك ) يقصد  

 اشواق بس هو مايعرف امسها ( 



  ابراهمي   رهف : املهم امسع 

  ابراهمي : هال 

 رهف : ايب منك خدمه 

  ابراهمي : طيب ابرشي بس املقّـآ بل 

 رهف : انت اول اعرف وش اخلدمه 

ابراهمي : ال ابسووهيا ل بدوون ماعرفها لو  

 عىل ابووي وايم بس املقـآ بل 

  رهف : نتفامه بعدين عليه 

  ابراهمي : ال انت عارفه وش ايب 

اخلدمه تدري  رهف : خالص اووويك بس  

  وش 



  ابراهمي : وش 

رهف : عندي بنت ابملدرسه قاهرتين بس  

حترش الناس عيل من االإداره حىت الطالبات  

 وايب اقهرها 

 ابراهمي : مت واان اليل بقهرها ل 

 رهف : شلوون 

  ابراهمي : هايت يل صورهتا 

رهف : امممممم مدري بشووف اذا قدرت  

 بعلمك اوويك 

 ابراهمي : اوويك مت 

 : ايهلل مع السالمه رهف  



 ابراهمي : مع السالمه 

 اشواق : منو ذا ابراهمي 

رهف : ابراهمي ودل معت اليل اقول يتحرش  

 فيين دامي 

 اشواق : وش املقابل اليل يقصده 

رهف : هاه اااااااا يقصد فلوس ييب فلووس  

 النه حمتاج اكيد 

اشواق : ميخالف نعطيه ليش ال بس امه  

 يشء تتكرس هالش اميء 

جآ معي للحي ودل معة    24معره   <راهمي  ) اب 

رهف وهو عىل عالقه حمرمه معها ويه امه  



يشء ينفذ مطالهبا مافكرت مبس تقبلها او  

 اخرهتا وخامتهتا ( 

 

 يف بيت فيصل واهل 

 ش اميء : تدرين عاد اهنا تقهر احياان 

 اسامء : حرام عليك وش تقهر ماسوت يشء 

ش اميء : وش اليل ماسوت هذي يه ماخلت  

 ل يتغدى وراحت عند خويهتا فيص 

 طيب اخو خويهتا ابملستشفى يه وش دخلها 

 اسامء : مدري بس عادي يوم راحت 

 ش اميء : انت صغيه وش عرفك عادي او ال 



 اسامء : اخص ايلكبيه ايليل فامهه 

ش اميء : اقوول يه وش اليل خالها تبيك  

 عىل اخو ساره خويهتا 

 اسامء : وش تقصدين 

ان ش اميء : وهللا مدري    بس السالفه فهيا اإ

 اسامء : حرام عليك نوف مو كذا 

ش اميء : نوف اان اعرفها احياان اذا دق جوالها  

تقوم من عندان واذا سالهتا قالت ساره طيب  

  ساره ماتلكميهنا قدايم ليش 

 اسامء : ميكن عندمه يشء مايبونك تعرفينه 

  ش اميء : ص عليك جبتهيا 



  اسامء : وش يف راسك انت 

 اقوول بعدين بس اصربي ش اميء :  

 اسامء : طيب نصرب وش وراان 

 زايد : وش اليل ورامك وين برتوحون 

ش اميء : وين برنوح ايحرسه ماعندان احد  

 يودينا 

  اسامء : توي احس اين يتميه جد 

ش اميء : اقول عن العياره هللا يغفر هلم  

 ويرمحهم 

 زايد : خالص ايهلل البسوا 

  ش اميء وين برنوح 



 مالمك خص البسوا وقوموا زايد :  

  اسامء : وفيصل 

زايد : اان داق عليه وقايل هل ابخذ البنات  

 وابطلع 

ش اميء : خالص مت برنووح نلبس ) وتقوم  

 ركض عاشن تلبس ( 

 زايد : ههههههههههه ايهلل وانت قوويم بعد 

 اسامء : طيب ههههههههههههه التعصب 

  وتقوم تروح تلبس 

مول وبعدها  ويطلعون مع زايد اخومه لكذا  

 بيوحون يتعشون 



 

 يف ماكن بعيد عهنم عند ساره واهما 

نوف جاء فيصل واخذها واجماد راحت مع  

  اهما جلل ختلهيم ايخذون راحهتم 

  طلعت ساره لغرفهتا ويف داخلها الف مه 

مه ماجد اخوها ولو حصل هل يشء شلون  

 بتكون حياهتم 

 ال ابو وال اخو غيه يعين يه واهما برووهحم 

معها بي ان معدنه طيب بس ماتدري    حصيح 

 عن الاايم وظلمها 

من اهلم فتحت املنتدى وماتدري وش  



 تسووي 

فتحت مدونهتا وكتبت فهيا ليس كام تكتب  

 بعادهتا كتبت 

 ) آ آ آ هـ مك آأتعبتين تكل الت تدعى احلياة 

 فهيي ك هنا اإحدى الطرق الت آأمتلئت 

 ابملياه العكره 

 الت تشووه منظر الطريق 

 لطريق فارغ من املشاه بسبهبا ويبقى ا 

 يه حيايت 

بسبب ماهبا اصبحت خاليه من الزوار  

 والاقارب 



فهيي حبزهنا ومهوهما واملصائب الت تآأيت  

  متتابعه 

  يه من قست عيل 

 يه من جعلتين اقوم يف لك ليل 

واقول ... اللهم اجعلين من من يصىل علهيم  

 يف ظهر يوم الغد 

يه لكمة    اللهم اجعل اخر ما انطقه حبيايت 

 س بحان ريب الاعيل يف جسود الفجر 

 اللهم انك تعمل مبا حيمل قليب من حزن 

 اللهم تقبلين يف هذه الليل 

 اللهم اجعل اخر ليايل حيايت يه هذه الليل 



واجعل آ يم وآأيخ آأفضل حاال  من مايه عليه  

 ال ن 

......... 

 ايموت تكفى وينك ل اايم غايب 

 حده ايموت تكفى شويق ل وصل  

........ 

اللهم اجعل حياة ايخ بدل حيايت واسعده  

  فادلنيا والاخره 

اللهم قوومه ابلسالمه وعافه اليم واجعل ما  

 اصابه تكفي  ذلنبه( 

 نزلت الرد وطلعت من املنتدى بكربه 



 وحطت راسها عىل فراشها 

 تيب النوم يقرب لها 

 ولكن ههيات وين النوم جيهيا ويه هباحلاهل 

  وبدت نوبة باكء 

 ومل تتوقف بل انمت ويه تبيك 

 

يف ماكن اخر عادل اكن جالس مع اخوايه  

 ابالسرتاحه 

  واكنوا بيطلعون برى 

 قال ابشوف املنتدى دخلت ساره او ال 

 فتح املنتدى ومالقها راده عىل رسالته 



 والقها موجوده ابملدونه 

 اس تغرب تطنيشها 

وشاف اهنا بس مزنهل رد واحد من امس  

 وطالعه 

  وقراه 

صدم النه مايدري وش السالفه اخوها من  وان 

 الكهما صابه مكروه 

 بس وش السالفه 

 وش اليل صابه ..؟ 

 مايدري 

  ارسل لها رساهل خاصه 



 ) السالم عليمك خيتوو 

 كيفك ان شاء هللا خبي 

 اسف بس وش سالفة الرد اليل ابملدونه 

 سالمات اخوك فيه يشء 

 طمنيين عنك او ماتدخلي 

 تكفي 

 مفان هللا ( 

 الرساهل وطلع   ارسل 

نوف من طلع فيصل من غرفهتا بدات تبيك  

 ماتدري وش تسووي 

  ماتدري مع منو تتلكم مايف احد 



 ساره اليل فهيا مكفهيا 

 والبنات اكيد انشغلوا 

صارت تبيك حبرقه الهنا ماتقدر تسوي يشء  

 ويف داخلها قهر من ش اميء ومن فيصل 

 فيصل دخل علهيا الغرفه ولقاها تبيك 

ييب يتلكم علهيا وهياوشها الن الكم  اكن داخل  

 اخوه اثر فيه 

بس شافها كذا واحتطم زايده عىل ماهو فيه  

وطلع من الغرفه ونزل حتت للمجلس وقفل  

 ابب اجمللس وجلس يفكر ابليل حيصل معهم 

ش اميء دخلت عند اخهتا اسامء ويه منقهره  



وتتلكم عن نوف واليل سوته واملشلكه اليل  

  صارت بي فيصل وزايد 

الن فيصل ماحيب احد يتلكم عليه واكيد  

 اخذها خباطره 

وزايد ماراح يتعذر لـ فيصل لو وش يصي ما  

 راح يعتذر 

والسبب يف نظرها اهنا نوف وبداء احلقد  

 يدخل قلهبا عىل نوف 

 

  يف ماكن ثآ ين وبعيد عهنم 

 يف لبنان 



اجمد اكنت امه رآ حيه حلفةل خطبة بنت وحده  

تروح معي    من صاحباهتا وقالت لـ اجمد 

 ورفض 

 وجلس ابلبيت 

وطفش دق عىل امه وقالها ابطلع ومامعي  

  فلوس 

قالت هل امه شوف الفلوس بغرفت تالقهيا  

  ابدلرج اليل عند التلفزيون حتته 

 قالها طيب وسكر مهنا 

  راح فتح الغرفه 

 وفتح ادلرج وادور الفلوس وماحصلها 



بس شاف صندوق صغي لونه ذهيب قال  

 اكيد الفلوس وسطه 

 فتحه ولقاء اوراق بس 

 وفتح ورقه من الفضول بيشوف ويشء 

 لقاها صوره دلفرت العائل حق ابوه 

وفيه اس زوجته الاوىل اليل يه ام رشوق  

  و رشوق واشواق 

هذي خالته وذوال خواته وهذي اشواق كربه  

بنفس الس نه مولودين بس هو اكرب مهنا  

 بشهور 

 وجاه فضول يفتح بقية الاوراق 



 ىن انه ما شافه او عرفه ابد وشاف يشء مت 

لقاء ابالوراق الشء اليل خيص ابوه وخالته  

 ام رشوق 

 والرس اليل خمبينه من س ني كثيه 

وماحد يعرفه غيمه وجنوى ومن قبلهم رب  

 العاملي بس 

  واحلي هو 

السالفه القدميه يه ) ابو رشوق اكن يدير  

رشكة لتاجر كبي ابلسن واكن الشايب يثق  

 اس تغل هالثقه ملصلحتهفيه وهو  

واكن خيتلس مهنا عىل كيفه التاجر هل بنتي  



وحده ام رشوق والثانيه ام اجماد وودله اليل  

 هو ابويزيد وابويزيد اكن يدرس ابخلارج 

ام رشوق اكنت انسانه حتب الطلعات واكنت  

 حتب لها واحد هذا يش تغل ابلرشكه 

واكن يدري ان ابو رشوق خيتلس ابو رشوق  

 وج وقهتا مآاكن مزت 

  راح وقالها 

قالت هل هات يل اوراق تثبت هالشء راح  

وصور لها اوراق كثيه تثبت انه خمتلس اكرث  

 من نصف مزيانية الرشكه 

اليل اكنت مزيانيهتا ابملاليي يوم جاب  



 الاوراق لها 

  قبل ماتفتح املوضوع مع ابوها 

دخل ابوها مره ولقاها يف وظع غي الئق مع  

 كه عنده املوظف اليل ابلرش 

 وامغى عليه ونوم ابملستشفى 

جاء ابو رشوق بزيوره قاهل امسع هذي  

  وصيت وامانه تنفذها 

ابيك تسجل لك احلالل ابس بنت نوره )  

يعين ام اجماد ( وودلي سعود ) ابو يزيد (  

بس و فوزيه ) يعين ام رشوق ( اان متربيء  

 مهنا فامه 



 قاهل ابرش 

 ام اجماد اكنت عند الباب واقفه 

دقت عىل اخهتا وعلمهتا ويه ماتدري وش  

 السالفه 

انقهرت ام رشوق ودقت عىل ابو رشوق  

  وقالت هل تعال ابيك فالبيت 

 قالها طيب 

  وجاء للبيت وقالت هل التنفذ وصية ابوي 

قالها مقدر ذي وصية الوادل ) وهو بينفذها  

عشان ايلك اليل يقدرعليه قبل اليطلع بدون  

 يشء ( 



ه من الاوراق يوم  قالت شوف وعطته نسخ 

 قراها انصدم 

قالت امسع اان وابوي هتاوش نا عشانك ) الهنا  

ماتكده ان ابوها ما قال اهنا مع واحد فغرفهتا  

 ) 

  امسع انت نفذ الوصيه واان اقدم الاوراق 

س نه    20واتوقع الاوراق تسجنك ابلقليل  

 يعين وش بتس تفيد 

شف نكون حبايب وننهتيي هنا من لك يشء  

ص اان مس تعده اعطيك اليل  انت تيب فلوس  

  تيب 



بس رشطي الاول ماتنفذ الوصيه وتدسها  

 عندك لي نشوف ابوي يقوم او ال 

والثاين تزتوجين بعد مايرجع اخوي من  

 السفر تتقدم يل واان اوافق 

 واان حبفظ الاوراق وال راح اقدهما 

قالها وش يضمن يل بعد ما تتوزعون الورث  

 ماتقدمي شكوى عيل 

دم قدمت احلي وطعنت حىت  قالت لو بق 

 ابلوصيه وراح يصدقوين مبا انك حرايم 

 بس انت فكر وعلمين 

  جلس اس بوع وتوف ابو سعود ) الشايب ( 



 ويرجع سعود من السفر وحيرض عزاء ابوه 

وبعدها بمك يوم يتصل ابو رشوق ويقول  

لفوزيه ) ام رشوق ( خالص موافق  

والزواج بعد مايصي البوك ثالث شهور  

 متويف 

 واتفقوا بيهنم عىل لك يشء 

  ولكم سعود وسعود شاور اخته ووافقت 

 ومت لك يشء عىل خي 

  20مليون وام رشوق لها    40ان ابو يزيد هل  

مليون هذا ابالوراق    20مليون وام اجماد لها  

مليون    50بس ابحلقيقه ام رشوق اخذت  



 وهذا الاجاميل مع احملالت واملس تودعات 

ابلفلوس    مليون ويه تلعب   30وهو اخذ  

بس من بضاعه وحمالت لبضاعه وفلوسها معه  

 وتسحب مهنا لك فرته والثانيه ( 

اجمد عرف ان ادلعوى فهيا رسقات  

واختالسات بس رجع الاوراق ماكهنا  

  وسكت 

 وطلع من البيت لـ وين مايدري ..؟ 

 

رشوق وزايد يف الشاليه سواليف وحضك  

 وماتدري وش اليل بيصي لها بعدين 



حيب تكفي قوويم ارقيص  زايد : شوشو  

 وريب زمان ماشفتك ترقصي 

 رشوق : من عيووين ) وتقووم تيب ترقص ( 

زايد حيط عىل احدى القنوات الغنائيه ورفع  

 لصوت العىل حد 

  رشوق بدت تامتيل قدامه وترقص 

وزايد شافها ترقص رفع جواهل بيصورها فتح  

 الاكميا وبداء التصوير 

مل تعارض    ويه من الثقه يف داخلها بزايد 

 ابلعكس ابتسمت وامكلت مابدات به 

دقايق واكرث من    4اهنيى التصوير مبقطع لـ  



 الثالثي اثنيه 

جلست جنبه رشوق وشافت املقطع وسالته  

 قالت : واااي ابخي رقيص ص 

 زايد : ابلعكس جينن 

 رشوق : ايه هي بال جمامل امه يشء امسحه 

زايد : وهللا انو رقصك خيايل ولو جمنون  

 فك ترقصي يرد هل عقل يشو 

وهو يلكمها اكنت عينه عىل اجلوال ومبعده  

  شووي عهنا وسواء هل نسخ 

وقالت رشوق : طيب صدقتك هههههههههههه  

 امسحه زين 



زايد : شويف ايقليب هذا ديليت واووويك  

خالص حذفته ) وحذف املقطع والنسخه  

 موجوده ( 

 رشوق : تسمل قلبوووو 

رقص معك  زايد : طيب مكيل رقص واان ب 

 تكفي 

 رشوق : ايهلل 

  وبداو لكهم يرقصون ويامتيلون عىل املوس يقى 

 يف ماكن ليس ببعيد

سلامن اكن طفشان يدق عىل رشوق ماردت  

عليه ) اكنت حاطه جوالها صامت وبش نطهتا  



 وماشافته ( 

 قال بروح اانم ابلشاليه ارحي يل من البيت 

 وراح للشاليه وحصل س يارة زايد 

مانيب جاي وجبلس    اس تغرب وهو يقوهل 

 عند خوايت ليش طيب جيي 

دخل ومسع الازعاج وتوقع ان زايد كعادته اذا  

طفش شغل الاغاين ورفع عىل الصوت  

 وجلس يدخن 

  دخل 

وشاف رشوق ماسكها زايد من خرصها  

 ويه ترقص معه وتضحك 



 وقف يطالعهم من بعيد وال عرفوا انه موجود 

 الن الغرفه اكنت فهيا انوار خفيفه بس 

 عند الباب يعين لو ركزوا بيشوفونه   وهو 

اخذ بعضه وطلع وال اكنه عرف بشء او  

 شاف يشء 

  وطلع وهو يف دآ خل قهر من ايش مايدري 

 من صاحبه اليل بداء خييب عليه 

وال رشوق اليل حيهبا وميوت فهيا ويه  

 صارت تطنشه 

يعين لك اليل صار ابلوقت املايض جمرد  

 مصلحه ...؟ 



 

 وبعيد عن هالناس وضياعهم يف ماكن اثين  

ساره اكنت انميه تلفتت حولها شوي ماشافت  

 غي بقااي دموعها عىل اخملده 

  راحت لغرفة اهما مالقهتا فيه 

 نزلت حتت تشوف يه مبصلها او ويهنا فيه 

 متش بشويش وخايفه من ايش ماتدري 

دخلت الغرفه اليل اهما فهيا تصيل لقهتا تصيل  

بس الاكيد  وماتدري من مىت ويه تصيل  

 ماانمت 

  3طالعت الساعه اليل عىل اجلدار لقهتا  



 وعرش دقائق 

  يووووه ايوقت ماودك متش 

اكنت تيب تروح للمستشفى ودها تتطمن  

 عىل اخووها 

 وانتظرت اهما لي خلصت صالهتا 

 وقالت لها : مياه انت مامنت 

ام ماجد : اىل امحلد هلل منت يل نومه خفيفه  

 وكفتين 

   مكيل نومتك ساره : طيب روح 

ام ماجد : ال بمكل صاليت .. وكربت  

 وطنشت ساره الهنا تعرف بتحن عىل راسها 



ساره اس ندحت عىل الكنب اليل وراء اهما  

وتفكي وتفكي وانمت ويه ماتدري عن  

 نفسها 

 

 بعد ثالث ايآ آ ام 

 ماحصل يشء ابد 

ماجد ابلعنايه املركزه وادلكتور يقول حالته  

س عىل خفيف  احسن من اول ويف حتسن ب 

وهالشء ان شاء هللا يبرش خبي بس انت  

 ادعو هل 

ساره واهما لك يوم عنده لي يطلعوهنم الامن  



 ويقولون خلصت الزايره 

عادل شافها طولت مادخلت خاف علهيا  

  وارسل لها رساهل اثنيه ييب يتطمن علهيا 

رشوق شافت رمق سلامن ودقت عليه بعد  

  غريبه مارجعها زايد وسالها وينك مارديت 

قالت كنت انميه وانقهر وسكر التليفون يف  

 وهجها وصارت تدق وترسل وهو مطنش 

سلامن سـآأل زايد وقاهل كنت ابدق عليك  

 نروح الشاليه وقلت اكيد مع خواته وهونت 

زايد قاهل اي وهللا كنت مع خوايت ... وقعد  

 يسولف عليه 



وسلامن حست يف خاطره هالسالفه وسكت  

 وال قال يشء 

يصل عىل نفس احلاهل مايتلكمون وال  نوف وف 

 اي يشء يصي بيهنم 

 بس قالها لو تلكمت مع ش اميء ايويكل 

 ش اميء صارت تذب علهيا الكم ويه ساكته 

اشواق صورت ش اميء وعطت الصوره  

 لرهف ورهف عطهتا لـ ابراهمي 

 ابراهمي شافها واجعبه جاملها 

واقتنع انه جييب راسها هل اول يشء وبعدين  

  لرهف 



ماصار يلكم امه ولك ماسالته امه يقول    اجمد 

  ليش ماتعلميين عن خوايت 

ويه تسكت وهو يسكت امه وابوه طفشوا  

من هالسالفه وابوه لك يوم يلكمه وال ه  

 رايض يقتنع 

رشوق صارت ماتنام اىل ويه تتفرج عىل  

صورة اخوها واكهنا حمتاجته وحمتاجه رجال  

 يوقف معها وينصحها وهياوشها 

 ل ابلثالث اايم بعد هاليل حص 

 ساره اكنت يه واهما ابملستشفى عند اخوها 

 بغرفة العناية املركزه 



  دخل علهيم ادلكتور وسمل علهيم 

 وردوا السالم 

ادلكتور وهو يشوف ماجد ويقرب منه  

ويشووف الورقه اليل عىل الرسير ويشوف  

 الاهجزه 

ويقول هلم : ابرشمك الودل احسن من اول  

انه يقدر يسمعمك  بكثي وميكن اقدر اقولمك  

  احلي 

بس ماين متاكد ميه ابمليه بس ان شاء هللا  

 يسمعمك 

 ساره : جد دكتور 



 ام ماجد : امحلد هلل والشكر ل ايرب 

ساره ويه تبيك تقرب راسها الخوها وهتمس  

ابذنه ويه تبيك : ماجد تكفى ارجع لنا ماجد  

  وهللا فقدانك 

ماجد بغينا منوت من دونك ماجد وهللا ...  

  ات تبيك بصوت يسمعه ادلكتور وبد 

حىت ان ادلكتور قالها بصوت مسموع اخت  

ماعليش تراه حيس هو يعين الختلينه يتعب  

 بالكمك 

ساره صارت تطالع ابخوها ويه تشوف  

  عيونه واكهنا من التعب تيب تبيك 



  اكد لها ادلكتور الكمه وقال شويف اي خاهل 

وام ماجد تقرب من ادلكتور شوي جلل  

 تشوف 

كتور اكن واقف عند يده اليرسى وقرص  ادل 

  يد ماجد من حتت 

ماجد بطريقه عفويه حيرك اصابعه وحياول  

 يبعد يد ادلكتور وهو مو قادر يرفعها 

  ساره وام ماجد بدوا يبكون 

 وام ماجد حتمد رهبا 

 ساره اتكدت ان اخوها يسمعها 



وتقرب الذنه وتقول تسمعين او ماتسمعين  

  بيك جعل يويم قبل يومك وبدآ ت ت 

 الفصل اخلامس عرش  

نوف من طلع فيصل من غرفهتا بدات تبيك  

 ماتدري وش تسووي 

  ماتدري مع منو تتلكم مايف احد 

 ساره اليل فهيا مكفهيا 

 والبنات اكيد انشغلوا 

صارت تبيك حبرقه الهنا ماتقدر تسوي يشء  

 ويف داخلها قهر من ش اميء ومن فيصل 

 فيصل دخل علهيا الغرفه ولقاها تبيك 



اكن داخل ييب يتلكم علهيا وهياوشها الن الكم  

 اخوه اثر فيه 

بس شافها كذا واحتطم زايده عىل ماهو فيه  

وطلع من الغرفه ونزل حتت للمجلس وقفل  

 ابب اجمللس وجلس يفكر ابليل حيصل معهم 

ش اميء دخلت عند اخهتا اسامء ويه منقهره  

وتتلكم عن نوف واليل سوته واملشلكه اليل  

  صل وزايد صارت بي في

الن فيصل ماحيب احد يتلكم عليه واكيد  

 اخذها خباطره 

وزايد ماراح يتعذر لـ فيصل لو وش يصي ما  



 راح يعتذر 

والسبب يف نظرها اهنا نوف وبداء احلقد  

 يدخل قلهبا عىل نوف 

 

  يف ماكن ثآ ين وبعيد عهنم 

 يف لبنان 

اجمد اكنت امه رآ حيه حلفةل خطبة بنت وحده  

ت لـ اجمد تروح معي  من صاحباهتا وقال 

 ورفض 

 وجلس ابلبيت 

وطفش دق عىل امه وقالها ابطلع ومامعي  



  فلوس 

قالت هل امه شوف الفلوس بغرفت تالقهيا  

  ابدلرج اليل عند التلفزيون حتته 

 قالها طيب وسكر مهنا 

  راح فتح الغرفه 

 وفتح ادلرج وادور الفلوس وماحصلها 

بس شاف صندوق صغي لونه ذهيب قال  

 فلوس وسطه اكيد ال

 فتحه ولقاء اوراق بس 

 وفتح ورقه من الفضول بيشوف ويشء 

 لقاها صوره دلفرت العائل حق ابوه 



وفيه اس زوجته الاوىل اليل يه ام رشوق  

  و رشوق واشواق 

هذي خالته وذوال خواته وهذي اشواق كربه  

بنفس الس نه مولودين بس هو اكرب مهنا  

 بشهور 

 وجاه فضول يفتح بقية الاوراق 

 اف يشء متىن انه ما شافه او عرفه ابد وش 

لقاء ابالوراق الشء اليل خيص ابوه وخالته  

 ام رشوق 

 والرس اليل خمبينه من س ني كثيه 

وماحد يعرفه غيمه وجنوى ومن قبلهم رب  



 العاملي بس 

  واحلي هو 

السالفه القدميه يه ) ابو رشوق اكن يدير  

رشكة لتاجر كبي ابلسن واكن الشايب يثق  

 فيه وهو اس تغل هالثقه ملصلحته

واكن خيتلس مهنا عىل كيفه التاجر هل بنتي  

وحده ام رشوق والثانيه ام اجماد وودله اليل  

 هو ابويزيد وابويزيد اكن يدرس ابخلارج 

ام رشوق اكنت انسانه حتب الطلعات واكنت  

 حتب لها واحد هذا يش تغل ابلرشكه 

واكن يدري ان ابو رشوق خيتلس ابو رشوق  



 آاكن مزتوج وقهتا م

  راح وقالها 

قالت هل هات يل اوراق تثبت هالشء راح  

وصور لها اوراق كثيه تثبت انه خمتلس اكرث  

 من نصف مزيانية الرشكه 

اليل اكنت مزيانيهتا ابملاليي يوم جاب  

 الاوراق لها 

  قبل ماتفتح املوضوع مع ابوها 

دخل ابوها مره ولقاها يف وظع غي الئق مع  

 ليل ابلرشكه عنده املوظف ا 

 وامغى عليه ونوم ابملستشفى 



جاء ابو رشوق بزيوره قاهل امسع هذي  

  وصيت وامانه تنفذها 

ابيك تسجل لك احلالل ابس بنت نوره )  

يعين ام اجماد ( وودلي سعود ) ابو يزيد (  

بس و فوزيه ) يعين ام رشوق ( اان متربيء  

 مهنا فامه 

 قاهل ابرش 

 ب واقفه ام اجماد اكنت عند البا 

دقت عىل اخهتا وعلمهتا ويه ماتدري وش  

 السالفه 

انقهرت ام رشوق ودقت عىل ابو رشوق  



  وقالت هل تعال ابيك فالبيت 

 قالها طيب 

  وجاء للبيت وقالت هل التنفذ وصية ابوي 

قالها مقدر ذي وصية الوادل ) وهو بينفذها  

عشان ايلك اليل يقدرعليه قبل اليطلع بدون  

 يشء ( 

عطته نسخه من الاوراق يوم  قالت شوف و 

 قراها انصدم 

قالت امسع اان وابوي هتاوش نا عشانك ) الهنا  

ماتكده ان ابوها ما قال اهنا مع واحد فغرفهتا  

 ) 



  امسع انت نفذ الوصيه واان اقدم الاوراق 

س نه    20واتوقع الاوراق تسجنك ابلقليل  

 يعين وش بتس تفيد 

شف نكون حبايب وننهتيي هنا من لك يشء  

يب فلوس ص اان مس تعده اعطيك اليل  انت ت 

  تيب 

بس رشطي الاول ماتنفذ الوصيه وتدسها  

 عندك لي نشوف ابوي يقوم او ال 

والثاين تزتوجين بعد مايرجع اخوي من  

 السفر تتقدم يل واان اوافق 

 واان حبفظ الاوراق وال راح اقدهما 



قالها وش يضمن يل بعد ما تتوزعون الورث  

 ماتقدمي شكوى عيل 

لت لو بقدم قدمت احلي وطعنت حىت  قا

 ابلوصيه وراح يصدقوين مبا انك حرايم 

 بس انت فكر وعلمين 

  جلس اس بوع وتوف ابو سعود ) الشايب ( 

 ويرجع سعود من السفر وحيرض عزاء ابوه 

وبعدها بمك يوم يتصل ابو رشوق ويقول  

لفوزيه ) ام رشوق ( خالص موافق  

ر  والزواج بعد مايصي البوك ثالث شهو 

 متويف 



 واتفقوا بيهنم عىل لك يشء 

  ولكم سعود وسعود شاور اخته ووافقت 

 ومت لك يشء عىل خي 

  20مليون وام رشوق لها    40ان ابو يزيد هل  

مليون هذا ابالوراق    20مليون وام اجماد لها  

مليون    50بس ابحلقيقه ام رشوق اخذت  

 وهذا الاجاميل مع احملالت واملس تودعات 

مليون ويه تلعب ابلفلوس    30وهو اخذ  

بس من بضاعه وحمالت لبضاعه وفلوسها معه  

 وتسحب مهنا لك فرته والثانيه ( 

اجمد عرف ان ادلعوى فهيا رسقات  



واختالسات بس رجع الاوراق ماكهنا  

  وسكت 

 وطلع من البيت لـ وين مايدري ..؟ 

 

رشوق وزايد يف الشاليه سواليف وحضك  

 ن وماتدري وش اليل بيصي لها بعدي 

زايد : شوشو حيب تكفي قوويم ارقيص  

 وريب زمان ماشفتك ترقصي 

 رشوق : من عيووين ) وتقووم تيب ترقص ( 

زايد حيط عىل احدى القنوات الغنائيه ورفع  

 لصوت العىل حد 



  رشوق بدت تامتيل قدامه وترقص 

وزايد شافها ترقص رفع جواهل بيصورها فتح  

 الاكميا وبداء التصوير 

 داخلها بزايد مل تعارض  ويه من الثقه يف 

 ابلعكس ابتسمت وامكلت مابدات به 

دقايق واكرث من    4اهنيى التصوير مبقطع لـ  

 الثالثي اثنيه 

جلست جنبه رشوق وشافت املقطع وسالته  

 قالت : واااي ابخي رقيص ص 

 زايد : ابلعكس جينن 

 رشوق : ايه هي بال جمامل امه يشء امسحه 



ولو جمنون    زايد : وهللا انو رقصك خيايل 

 يشوفك ترقصي يرد هل عقل 

وهو يلكمها اكنت عينه عىل اجلوال ومبعده  

  شووي عهنا وسواء هل نسخ 

وقالت رشوق : طيب صدقتك هههههههههههه  

 امسحه زين 

زايد : شويف ايقليب هذا ديليت واووويك  

خالص حذفته ) وحذف املقطع والنسخه  

 موجوده ( 

 رشوق : تسمل قلبوووو 

يل رقص واان برقص معك  زايد : طيب مك 



 تكفي 

 رشوق : ايهلل 

  وبداو لكهم يرقصون ويامتيلون عىل املوس يقى 

 يف ماكن ليس ببعيد

سلامن اكن طفشان يدق عىل رشوق ماردت  

عليه ) اكنت حاطه جوالها صامت وبش نطهتا  

 وماشافته ( 

 قال بروح اانم ابلشاليه ارحي يل من البيت 

 وراح للشاليه وحصل س يارة زايد 

تغرب وهو يقوهل مانيب جاي وجبلس  اس  

 عند خوايت ليش طيب جيي 



دخل ومسع الازعاج وتوقع ان زايد كعادته اذا  

طفش شغل الاغاين ورفع عىل الصوت  

 وجلس يدخن 

  دخل 

وشاف رشوق ماسكها زايد من خرصها  

 ويه ترقص معه وتضحك 

 وقف يطالعهم من بعيد وال عرفوا انه موجود 

 ر خفيفه بس الن الغرفه اكنت فهيا انوا 

 وهو عند الباب يعين لو ركزوا بيشوفونه 

اخذ بعضه وطلع وال اكنه عرف بشء او  

 شاف يشء 



  وطلع وهو يف دآ خل قهر من ايش مايدري 

 من صاحبه اليل بداء خييب عليه 

وال رشوق اليل حيهبا وميوت فهيا ويه  

 صارت تطنشه 

يعين لك اليل صار ابلوقت املايض جمرد  

 مصلحه ...؟ 

 

 ماكن اثين وبعيد عن هالناس وضياعهم يف  

ساره اكنت انميه تلفتت حولها شوي ماشافت  

 غي بقااي دموعها عىل اخملده 

  راحت لغرفة اهما مالقهتا فيه 



 نزلت حتت تشوف يه مبصلها او ويهنا فيه 

 متش بشويش وخايفه من ايش ماتدري 

دخلت الغرفه اليل اهما فهيا تصيل لقهتا تصيل  

ويه تصيل بس الاكيد    وماتدري من مىت 

 ماانمت 

  3طالعت الساعه اليل عىل اجلدار لقهتا  

 وعرش دقائق 

  يووووه ايوقت ماودك متش 

اكنت تيب تروح للمستشفى ودها تتطمن  

 عىل اخووها 

 وانتظرت اهما لي خلصت صالهتا 



 وقالت لها : مياه انت مامنت 

ام ماجد : اىل امحلد هلل منت يل نومه خفيفه  

 وكفتين 

  : طيب روح مكيل نومتك   ساره 

ام ماجد : ال بمكل صاليت .. وكربت  

 وطنشت ساره الهنا تعرف بتحن عىل راسها 

ساره اس ندحت عىل الكنب اليل وراء اهما  

وتفكي وتفكي وانمت ويه ماتدري عن  

 نفسها 

 

 بعد ثالث ايآ آ ام 



 ماحصل يشء ابد 

ماجد ابلعنايه املركزه وادلكتور يقول حالته  

ويف حتسن بس عىل خفيف  احسن من اول  

وهالشء ان شاء هللا يبرش خبي بس انت  

 ادعو هل 

ساره واهما لك يوم عنده لي يطلعوهنم الامن  

 ويقولون خلصت الزايره 

عادل شافها طولت مادخلت خاف علهيا  

  وارسل لها رساهل اثنيه ييب يتطمن علهيا 

رشوق شافت رمق سلامن ودقت عليه بعد  

 ينك مارديت غريبه مارجعها زايد وسالها و 



قالت كنت انميه وانقهر وسكر التليفون يف  

 وهجها وصارت تدق وترسل وهو مطنش 

سلامن سـآأل زايد وقاهل كنت ابدق عليك  

 نروح الشاليه وقلت اكيد مع خواته وهونت 

زايد قاهل اي وهللا كنت مع خوايت ... وقعد  

 يسولف عليه 

وسلامن حست يف خاطره هالسالفه وسكت  

 يشء وال قال  

نوف وفيصل عىل نفس احلاهل مايتلكمون وال  

 اي يشء يصي بيهنم 

 بس قالها لو تلكمت مع ش اميء ايويكل 



 ش اميء صارت تذب علهيا الكم ويه ساكته 

اشواق صورت ش اميء وعطت الصوره  

 لرهف ورهف عطهتا لـ ابراهمي 

 ابراهمي شافها واجعبه جاملها 

واقتنع انه جييب راسها هل اول يشء وبعدين  

  لرهف 

اجمد ماصار يلكم امه ولك ماسالته امه يقول  

  ليش ماتعلميين عن خوايت 

ويه تسكت وهو يسكت امه وابوه طفشوا  

من هالسالفه وابوه لك يوم يلكمه وال ه  

 رايض يقتنع 



رشوق صارت ماتنام اىل ويه تتفرج عىل  

صورة اخوها واكهنا حمتاجته وحمتاجه رجال  

 وهياوشها يوقف معها وينصحها  

 بعد هاليل حصل ابلثالث اايم 

 ساره اكنت يه واهما ابملستشفى عند اخوها 

 بغرفة العناية املركزه 

  دخل علهيم ادلكتور وسمل علهيم 

 وردوا السالم 

ادلكتور وهو يشوف ماجد ويقرب منه  

ويشووف الورقه اليل عىل الرسير ويشوف  

 الاهجزه 



ويقول هلم : ابرشمك الودل احسن من اول  

ي وميكن اقدر اقولمك انه يقدر يسمعمك  بكث

  احلي 

بس ماين متاكد ميه ابمليه بس ان شاء هللا  

 يسمعمك 

 ساره : جد دكتور 

 ام ماجد : امحلد هلل والشكر ل ايرب 

ساره ويه تبيك تقرب راسها الخوها وهتمس  

ابذنه ويه تبيك : ماجد تكفى ارجع لنا ماجد  

  وهللا فقدانك 

نك ماجد وهللا ...  ماجد بغينا منوت من دو 



  وبدات تبيك بصوت يسمعه ادلكتور 

حىت ان ادلكتور قالها بصوت مسموع اخت  

ماعليش تراه حيس هو يعين الختلينه يتعب  

 بالكمك 

ساره صارت تطالع ابخوها ويه تشوف  

  عيونه واكهنا من التعب تيب تبيك 

  اكد لها ادلكتور الكمه وقال شويف اي خاهل 

كتور شوي جلل  وام ماجد تقرب من ادل 

 تشوف 

ادلكتور اكن واقف عند يده اليرسى وقرص  

  يد ماجد من حتت 



ماجد بطريقه عفويه حيرك اصابعه وحياول  

 يبعد يد ادلكتور وهو مو قادر يرفعها 

  ساره وام ماجد بدوا يبكون 

 وام ماجد حتمد رهبا 

 ساره اتكدت ان اخوها يسمعها 

وتقرب الذنه وتقول تسمعين او ماتسمعين  

  يويم قبل يومك وبدآ ت تبيك جعل  

  ابلليل 10الساعه  

عند ابو فارس وهو جالس مع ودله فارس  

الف  180ويتلكمون عن ماجد ومشلكته ابلـ  

 رايل 



  تلفون ابو فارس يتصل 

 ابو فارس : هال 

 ...... : السالم عليمك ابو فارس 

ابو فارس : وعليمك السالم ورمحة هللا وبراكته  

 فارس هللا هللا اان ابو  

  .... : اان ادلكتور جامل 

  ابو فارس : ايهلل حيه ونعم وهللا 

د جامل : هللا يبقيك وينعم حبال اان وهللا  

داق اتطمن عليك واطمنك عن ودلمك ماجد  

ابرشك الودل حصى وحنا بنبقيه بغرفة العناية  

 املركزه لي الصباح جلل نتطمن عليه 



  ابو فارس : هللا يبرشك ابخلي هللا يبرشك 

 ابجلنه 

د جامل : امي وايك ان شاء هللا ايهلل اان  

 اس تاذن 

 ابو فارس : هللا يسرت عليك ومشكور 

 د جامل : العفو هذا واجيب مفان هللا 

 ابو فارس : مفان الكرمي 

  فارس : وش السالفه 

ابو فارس : ماجد ابرشك حصى امحلد هلل  

يقولون بيخلوونه ابلعنايه لي الصبح جلل  

 ين يتطمنون عليه از 



فارس : امحلد هلل والشكر ل اياارب يباه  

  بعد اذنك بدق عىل ام ماجد وابرشها 

 ابو فارس : ميخالف دق واان ابوك 

 فارس يرفع جواهل ويتصل عىل بيت ام ماجد 

  يف بيت ام ماجد 

ساره اكنت قريبه من التليفون يوم مسعته  

 يدق ردت عليه 

 ساره : هال 

  فارس : السالم عليمك 

  السالم ساره : وعليمك 

 فارس : خالت فيه 



 ساره : جالسه تصيل وهللا احلي 

فارس : طيب ايبنت معي قويل لها فارس  

اتصل ويسلمك عليك ويقوووول ابرشك تراء  

  ماجد ص من الغيبوبه 

 ساره : هاه ماجد ص صدق وهللا مىت حصى 

فارس : وهللا تو ادلكتور لكم ابوي وقاهل  

ح ونتاكد من  ويقول بنخليه ابلعنايه لي الصبا 

  سالمته وبعدها نطلعه للغرف التنومي 

ساره جت بتتلكم اىل اهما واقفه جنهبا  

وتسمعها ترصخ قطعت صالهتا وجت ساره  

 شافت اهما وصارت تلكمها 



 ساره : مياااه ابرشك ماجد حصى من الغيبوبه 

 ام ماجد : وانت من قال 

 ساره : فارس عىل التليفون احلي 

 ن مهنا : هال بوليدي ام ماجد اتخذ التليفو

فارس : هال بك خاهل والف امحلد هلل عىل  

  سالمته 

 ام ماجد : من قال انت 

فارس : ابوي تو ملكمه ادلكتور وقاهل بنخليه  

لي العرص ابلعنايه واذا طيب ماعلهيا رش  

 نطلعه لغرف التنومي 

ام ماجد : هللا جيزاك خي ويوفقك ويسعدك  



 هللا يبرشك ابجلنه 

امي واان حبيت ابرشك وان شاء  فارس :  

  هللا بكرى مبرمك بدري مو اكلعاده 

ام ماجد : اي وهللا ايودلي تكفى مران قبل  

 العرص بساعه 

 فارس : ابرشي ايخاهل ماطلبت يشء 

 ام ماجد : هللا يسرت عليك 

 فارس : امي مفان هللا 

 ام ماجد : مفان الكرمي ... تسكر منه 

ى امحلد هلل )  ساره : مياه امحلد هلل ماجد حص 

 ويه بدت تبيك ( 



ام ماجد : اي وهللا امحلد هلل والشكر ل  

 اياااارب 

 ساره من الفرح ماتدري وش تسووي 

ارفعت جوالها واتصلت عىل نوف اىل تاليق  

 جوال نوف مقفل 

  تتصل عىل الثابت 

 وترد اسامء : هال 

  ساره : السالم عليمك 

 اسامء : وعليمك السالم 

 ساره : انت ش اميء 

  سامء : ال اان اسامء انت منو ا 



  ساره : اهلي اسووم اان ساره 

اسامء : اهلين ساره وشلونك وشلون اخوك  

 احلي ان شاء هللا طيب 

ساره : امحلد هلل خبي وابرشك حصى قبل  

شووي لكموان املستشفى وقالوا انه حصى من  

 الغيبوبه 

 اسامء : امحلد هلل عىل سالمته 

رش اقول اسووم  ساره : هللا يسلمك من لك  

 ممكن آلكم نوف 

 اسامء : طيب دقيقه 

اسامء راحت تنادي نوف طلعت من الصاهل  



 لقت ش اميء انزهل وتقولها وين راحيه 

 اسامء : ابنادي نوف ساره عىل التليفون 

ش اميء ويه تطالع فوق احد مسعها او ال :  

روح قويل لها عند اهلها تيب تتعشاء هناك  

 واكيد بتتاخر 

 اين اكذبه علهيا اسامء : ال م 

ش اميء : ايخلبل امس مهتاوشه مع فيصل  

واحلي تبي ختليهنا تس تانس وتلكم صاحبهتا  

روح قويل لها وال ترى بقول لفيصل ان  

اسامء جالسه عند هالتليفون وترد عىل لك  

  من هب ودب 



 اسامء : بس لو تدري نوف بزتعل 

ش اميء : وانت خايفه اهنا تزعل وال ختافي عىل  

 ايخلبل   اخوك 

 اسامء : طيب 

 اسامء ترجع لتليفون وتلكم ساره : هال ساره 

 ساره : ايه هال بك 

اسامء : ماعليش بس مالقيهتا اثرها راحيه  

 الهلها تتعشاء عندمه وتيب تطول ميكن هناك 

ساره : طيب عىل خي اذا جت سلمي علهيا  

 وقويل لها اليل قلته ل اوويك 

  اسامء : ان شاء هللا 



 ن هللا .. وتسكر التليفون ساره : مفا 

 اسامء سكرت التليفون وش اميء تلكمها 

  ش اميء : انت خبل لهدرجه 

 اسامء : ليش 

ش اميء : ماعليك مهنا اي احد يبهيا قويل لها  

 مايه فيه طالعه انميه جالسه مع زوهجا 

  رصفهيم 

 اسامء : طيب 

ش اميء : وبعدين ترى فيصل ماحيب يشوف  

 ابلتليفون ال يزعل عليك نوف تلكم  

ش اميء ويه تلكم اخهتا جهتا رساهل فتحهتا  



 رايل سواء من رمق غريب   300ولقهتا حتويل  

وهالرمق طبعا  رمق ابراهمي بس يه ماتعرف  

 امسه 

اسامء : وش الرساهل اليل شلكك مصدومه  

 مهنا 

ش اميء : هاه وال يشء اان بروح غرفت عن  

 اذنك 

 ا تسحب عىل اخهتا وتطلع لغرفهت 

 تشوف الرمق وتتصل عليه 

  ابراهمي شاف رمقها ورد علهيا : هال 

 ش اميء : هال بك نعم حمول رصيد انت 



 ابراهمي : ايه حمول رصيد 

 ش اميء : وشووهل حتول احد قال حمتاجه 

رايل بس الين    30ابراهمي : ال وهللا تراها  

بلغي الرشحيه وحولهتا ل ماعندي احد  

قلت خل  اعرفه عنده سواء وانت معصبه  

 اخلهيا تروق 

  30مو    300ش اميء : ال اليل انت حموهل  

  300ابراهمي : اووما  

  300ش اميء : ايه  

 ابراهمي : خالص فداك اان مابهيا 

 ش اميء : ال برجعها ل كيف ارجعها 



ابراهمي : تبي ترجعيهنا يل ارسيل يل رسايل  

 حلوه اان ماعندي رساهل 

 ش اميء : ال رسائل اسفه 

  ابراهمي : ليش 

 ش اميء : ماعرفك عشان ارسل ل 

 ابراهمي : طيب اان اعرفك او ال 

 ش اميء : مدري عنك 

  300ابراهمي : ال وهللا ماعرفك وارسلت ل  

  يعين من ش نو خايفه ال اعرفك وال تعرفيين 

  ش اميء : طيب اان مايب ارسل ل 

ابراهمي : خالص الترسلي يل مع السالمه اان  



 مشغول احلي 

   وهجها وسكر التليفون يف 

يه انقهرت وارسل هل رساهل ) سالمات  

 تسد التليفون فوهجيي وتيب رسائل بعد ( 

 طنشها وال رد علهيا برساهل 

 انقهرت ونزلت حتت وخلته براحته 

 

  سلامن قال لزايد نزلين ابلبيت

 اهيل يبوون اغرااض 

 نزهل زايد 

 وركب سلامن س يارته ودق عىل رشوق 



طول :  رشوق شافت االتصال وردت عىل  

 هال سلووم 

  سلامن : هال بك 

 رشوق : وينك من زمان ماترد 

سلامن : ماعليك من هالالكم ذا امسعي انت  

ذاك اليوم ترصفيين وتكذبي عيل وانت كنت  

 مع زايد ابلشاليه ص 

 رشوق : هو قال ص 

سلامن : ال ماقايل اان شايفمك بنفس ودخلت  

ولقيتك ترقصي انت وايه وطلعت وكنت  

يشء امتىن اشوفه اين اشوفك هبالشلك    اخر 



 وهباملنظر 

  رشوق : سلامن امسعين 

سلامن : انت امسعيين هالالكم ابقوهل ل وال  

ايب زايد يدري عنه لو درى صدقيين  

 بتخرسين زايد واان خبرسه بعد 

اان فتحت جواهل ولقيت ل مقطع رقص  

ومالبسك ما شاء هللا اكنت حمتشمه وتراي  

س لو سال اكنك  مسحته ليش مدري ب 

 ماتدري عن اي يشء 

رشوق : سلامن املقطع مسحه هو بنفسه  

 قدايم 



سلامن : اقول اان اليل مسحته قبل نص  

 ساعه 

رشوق : واان شايفته يوم ميسحه قدايم قلت  

هل امسحه قال خالص واحمسه قدايم واان  

 اشوف 

سلامن : واان تو شفته ولو تبي اقوول  

 شلوون كنت ترقصي قلت ل 

وق : طيب يعين كذب عيل ليش وش  رش 

 ييب ابملقطع 

سلامن : مدري بس انتهبيي وال عاد يصورك  

فامهه ال عاد يصورك ابد واان اعذريين بقفل  



 وال عاد تتصلي 

 ويقفل بوهجها 

 رشوق رجعت ودقت عليه شوي ورد علهيا 

 سلامن : وش تبي 

رشوق : سلامن اان اسفه بس وش اسووي  

قول ويسال  هو قايل الحد يدري وخفت ا 

 وجتاوبه 

سلامن : زايد يعلمين بلك يشء بس شلك  

 انت اليل ماتبي 

 رشوق : ال هو اليل قال التقولي الحد 

سلامن : كيف التقولي الحد وهو مايدري اين  



آلكمك بتضحكي عيل قدميه اي رشوق قدميه  

العيب عىل غيي اان حصيح اهمت فيك  

  واداريك بس انك حتطيين مضحاكه وتلعبي 

عيل اطنشك واخليك تضيعي بكيفك ماين  

 مسؤل عنك اان 

رشوق بدت تبيك : سلامن اان وش اسوي اان  

عارفه انك حتبين وماحبيت اجرح مشاعرك  

 واخليك جتي وتشوفين مع زايد وقلت هل كذا 

واان وهللا شايل مهك وافكر فيك وادلليل  

اين مك يل واان اتصل فيك سلامن تكفى وريب  

احسه صادق معي من    انك الوحيد اليل 



 هالناس وانت الوحيد اليل 

اقدر اقوهل لك يشء ويعرف لك يشء عين  

 وابيق حتبين تكفى سلامن 

سلامن : وش فايدة حيب ل دامك حتبي  

غيي واان وش ابس تفيد من هالشعور اليل  

 تشعرين فيه بس تكذبي وبعدها ترجعي 

رشوق : سلامن تكفى اان مايب اخرسك اان  

.... ) سلامن سكر التليفون يف    وهللا اين من 

 وهجا رجعت تدق عليه بس لقته مقفل ( 

ارسلت هل رساهل ) سلامن تكفى افهمين وهللا  

 مايل بعد هللا غيك سلامن تكفى ( 



 

 

عادل فتح املنتدى ماحصل ساره متصل من  

 اايم 

  ارسل لها رساهل خاصه 

  ) السالم عليمك ايقليب 

م ضايق  تكفي طمنيين عليك وهللا يل ااي 

صدري عشانك امانه اول ماتدخلي تطمنيين  

 عنك مفان هللا ( 

 ارسل هالرساهل وطلع 

اكن عنده ابالسرتاحه خوويه سعد اليل هو  



 صاحب ماجد ابلرشكه 

عادل : اقول سعد وش صار عىل خويك  

  ماجد 

سعد : وهللا مدري امس جيته وللحي  

 ابلعنايه هللا يقومه ابلسالمه بس 

شاء هللا والفلوس اليل  عادل : امي ان  

 رسقت وش صار علهيا 

سعد : اليوم الصباح مريت مركز الرشطه  

وقالوا اننا حولنا القضيه للبحث والتحري وان  

 شاء يالقون اليل رسقها 

 عادل : هللا يعينك ويعينه لو مالقوها 



 سعد : اي وهللا هللا يعي 

عادل : اىل اقول سعد هو وش امسه ماجد  

  اىل ايش 

د ............ ابوه ميت وعنده  سعد : ماج

ابلبيت امه واخته بس واحلي اكيد ماهلم احد  

 غيه بعد هللا 

عادل : اهااا هللا يرمح ابووه ويقوومه  

 ابلسالمه المه واخته 

 سعد : وانت وش هل تسال 

عادل : مدري عندي وحده ابملنتدى بنفس  

اليوم اليل صار عىل خويك احلادث يه تقول  



  ابلسالمه   ادعوا الخوي يقوم 

سعد : اهااا ايه اان اذكر كنت معه وقال برح  

اجيب هجاز اخت الالب توب من احملل  

  خرابن 

  عادل : ماتعرف امسها 

سعد : وهللا اين ما اذكر بس اتوقع قريته  

 بدفرت العائل مره اليل معه ساره 

 عادل : ايووه يه امسها ساره 

  سعد : بذمتك يعين يه 

ه بس اصرب  عادل : وهللا مدري رصاح

 مصيان نتاكد 



  سعد : يه شاعره ص 

  عادل : ليش وش دراك 

سعد : اان احياان  اقرى رسائل جبوال ماجد  

واشوف قصائد لها يعين بيتي ثالثه وكنت  

اقوهل هالقصايد حلوه يقول من اخت يه  

 تكتهبن 

عادل : اي وهللا اهنا تكتب ابياات كثيه دامي  

 ابملنتدى 

  سعد : طيب وش بتسووي 

عادل : ماراح اسووي يشء وانت اسكت  

التقوهل اذا حصى ان شاء هللا اختك تدخل  



 املنتدى اليل فيه خويي خكل ساكت 

 سعد : ليش شايفين حامر هههههههههه 

عادل : تقدر تقول شووي مو دامي  

 ههههههههههههه 

سعد : اقوول وخر برووح البيت وراي  

  داوم 

  عادل : خذ رآ حتك 

 

 لش ميّـاء   ابراهمي ارسل رساهل 

) اهلي وراك معصبه طيب وهللا انك  

 شلكك دامي معصبه 



شويف ايبنت اان انسان اتلكم بواقعيه وانت  

 تعصبي عيل 

اان اجعبين صوتك واسلوبك بس لو ماتعصبي  

 اكن ازين 

وآ نت    25عىل العموم اان امسي ابراهمي ومعري  

 ..؟ ( 

  وصلهتا الرساهل وردت عليه 

خل فيين معصبه  ) تدري انك نش به مال د 

  او ال 

وبعدين وش اسووي ل ادور ل عروسه  

 او ال ( 



ابراهمي رد علهيا برساهل وسائط واكن مرسل  

  لها صورته 

ومبا انه وس مي فالبد انه يشد انتباهها اكتب  

 حتت الصوره 

 ) هههههههه حلوه تدورين يل عروسه 

هذي صوريت وامسي عندك ومعري قديم يل  

العروسه بس بدون  وايليت تكوني انت  

 عصبيه ههههههههه ( 

ش اميء شافته وخقت ومو قادره تبعد عيووهنا  

  عن صورته حصيح الودل حلوو 

 بس وش ييب 



 ) طيب انت وش تيب ( 

ابراهمي عرف اهنا ش به النت ورق قلهبا لو  

 شوي هههههههه 

) شويف اان برصآ حه كنت آلكم وحده  

 وهالبنت خليهتا وقت ماتزوجت واحلي 

ين واان ساكن عزويب يعين معذور  عايش وحدا 

 يوم اطفش 

اليل ابيه بس نكون اصدقاء بس ال اكرث وال  

 اقل 

واان اوعدك ما ازجعك يب وقت تتصلي انت  

 اما اان ما ازجعك اوعدك ما ادق ( 



  ش اميء 

 ) طيب اان ماعرفك كيف اثق فيك ( 

 ابراهمي 

) ال تقولي يل يشء خاص عنك اىل لي  

 تثقي فيين ( 

  ش اميء 

 طيب اان وش يثبت يل انك ماتعرفين (   ) 

  ابراهمي 

) وهللا اين ما اعرفك وريب ما اعرفك وال  

 ادري وين ساكنه ( 

  ش اميء 



) خالص اان بقفل جوايل احلي اخوي بيجي  

 ) 

  ابراهمي 

) طيب خوذي راحتك واان تراي اصي  

ونص ايليت تفتحي    1فايض عىل الساعه  

 جوال ( 

 

 الفصل السادس عرش  

لها ثالث اايم ماتشوف فيصل الا  نوف  

 وقت الالك واحياان  ايلك مع اهل حتت 

 واكهنا خدامه مو زوجته 



ضاقت ادلنيا فهيا اكنت مقفل جوالها وفتحته  

 ولقت رساهل من ساره اهنا متصل علهيا 

 اتصلت علهيا وقبل ماترد ساره يدخل فيصل 

نوف اكهنا ماشافته ردت ساره علهيا : هال  

 نووف 

  ساره وش اخبارك نوف : هال 

ساره : امحلد هلل ابرشك ماجد حصى من  

 غيبوبته 

نوف : صدق وهللا ما شاء هللا امحلد هلل عىل  

 سالمته ما شاء هللا مك هل 

  ساره : وهللا تو ماهل ساعه 



  نوف : ما شاء هللا امحلد هلل 

 فيصل : نوف سكري ابيك 

ساره مسعت الكم فيصل الن صوته اكن عايل  

بقفل احلي وان شاء هللا  : طيب نوف اان  

 بكرى آلكمك 

نوف : طيب عىل خي سلمي عىل خالت  

 اوويك 

 ساره : ابرشي مفان هللا 

 نوف : مع السالمه 

فيصل : اان ماقلت ل قفيل وراك اكنك  

 ماتبي تقفلي 



نوف : هذاي قفلت س بغيت يشء اسويه  

 ل 

 فيصل : ال وهللا هذي نربة اس هتزاء 

تيب يشء الين ما  نوف : ال مو اس هتزاء جد  

 اشوفك من ثالث اايم اىل اتلك وتنام وتطلع 

فيصل : اشوفك طفش ت مين ماتبيين اخدم  

 عنك 

نوف : فيصل حرام عليك وهللا تعبت وش  

 فيك كذا جفآ ه تغيت عيل 

فيصل : حترم عليك عيش تك اان صار عيل  

  حرام عيل وانت حالل عليك 



نوف : وش اليل حالل عيل اان ماسويت  

 فيصل الاتخذين ابخطاء غيي يشء  

 فيصل : صوتك الترفعينه فامهه او ال 

نوف : ان تلكمت بصوت خفيف قلت  

التس هتزئي وان رفعت صويت قلت قرصيه  

تبي اسكت عشان تراتح حرضتك  

 ويراتحون خواتك 

 فيصل : خوايت مال شغل فهين 

 نوف : واان س بيهتن قلت تبون تراتحون 

  فيصل : اشوف لسانك صايل ورصيت 

 ترادديين ابلالكم 



نوف : اجل تضلمين واسكت فيصل حرام  

عليك اان احبك وهللا اين احبك ليش  

 تطنش ين زي كذا 

فيصل : النك ترفعي الضغط وماعندك  

 احرتام الحد ال لزوج وال لغيه 

نوف : ال انت حمرتمتك وحاطتك فوق رايس  

بس خواتك ماعليش اشوفهن تغين عيل مو  

 ين وبيهنن سالم وبس ملزومه احرتهمن اليل بي 

فيصل : واان مع خوايت اليل ييب خوايت ابيه  

 واليل ماييب خوايت مابيه 

نوف انصدمت من الكمه وال قالت وال  



  لكمه 

 فيصل : اشوفك سكت تبي خوايت او ال 

 نوف : فيصل ممكن توديين بيت اهيل 

 فيصل : اول جاوبيين واوديك لو تبي للمقربه 

سك نفسها  نوف ويه خالص مو قادره مت 

اكرث من كذا وبدت تبيك : ف ف فيصل  

خالص ودين بيت اهيل مايب اجلس ودين  

  بيت اهيل 

 وال ابدق عىل احد اخواين جيي وايخذين 

فيصل : ال وهللا تطلعي من بيت ابخر الليل  

 مافيه اجلس وبكرى اويدك ماكن ماتبغي 



نوف : فيصل تكفى فيصل خالص واليل  

  يرمح وادليك ودين تكفى 

فيصل : قلت الالكم اليل عندي ..... واخذ  

  شامغه وطلع من البيت 

 نوف بدت تبيك وال تدري وش تسوووي 

  فكرت وفكرت وبعد تفكي قررت 

  واتصلت عىل اخووها مانع 

مانع : هال ابلزين لكه هال ابليل ماتذكران اىل  

 اذا جت تعزمنا ههههههههههههه 

  نوف : هال مانع وهللا انك رايق 

بصوت اخته فهيا يشء : نويفه  مانع حس  



 فيك يشء 

نوف : ال مافيين بس ايب ايج عندمك تعال  

 خذين 

 مانع : من عيووين بس فيصل يدري 

 نوف : مابيه يدري بعد 

 مانع : نوف صاير بينمك يشء 

نوف والعربه خانقهتا : ال بس تكفى تعال  

 احلي 

مانع : اصلن اان قريب من بيتمك ييب يل عرش  

 دقائق بس 

 يب اذا وصلت علمين نوف : ط 



 مانع : طيب اوويك 

  وسكروا 

 

 

 

  اجمد قرر يلكم امه 

 اجمد : مياااه 

 جنوى : عيون امك 

اجمد : لو قلت ل رس وقلت ل امانه  

 تقوولي البوي تقولي هل 

  جنوى : ال حبفظه ل 



اجمد : حلو ابيك حتفظي هالرس مثل  

 ماحفظت رس ابوي 

اختبصت الهنا  جنوى ويه بي علهيا اهنا  

ماحتب هالسيه : ماعلينا من رس ابوك شو  

 رسك 

 اجمد : نفس رس ابوي 

 جنوى : كيف نفس رس ابوك 

اجمد : اان شفت الاوراق اليل تثبت اان ابوي  

خيتلس من الرشكه واالتفاق اليل موقعه مع  

 خالت اليل يه زوجته الاوىل 

 جنوى : انت شفت اي اوراق 



 ا اكمل اجمد : اليل عندك انت قريهت

جنوى : ومن مسح ل تشوف يشء موب  

 ل 

 اجمد : شفهتا وخالص املشلكه مو هنا 

جنوى ويه بدت ختاف من اي يشء : شو  

 املشلكه اجل 

اجمد : اين بدي اقول البوي لك يشء واقوهل  

اين عرفت لك يشء بس ايب خوايت ماهيمين  

 اي يشء 

جنوى : ال اجمد حبييب اذا انت قلت البوك  

 مشآلك تكفى انس  ابوك بيسبب يل 



 هالسالفه 

اجمد : انساها وما افتحها ابد الي انسان  

 برشط واحد 

 جنوى : وش الرشط 

 اجمد : تعلميين بلك يشء 

 جنوى : انت عرفت لك يشء 

 اجمد : ال ايب افهم مو اعرف بس 

جنوى وبدت تفكر يه بي انرين انر زوهجا  

وودلها : طيب بقول بس توعدين ماحتيك  

 ال اي احد 

 : اوعدك ماحبيك ال اي احد   اجمد 



 جنوى : طيب امسع ) وتقوهل لك يشء ( 

 

 

رهف و اشواق اكنوا يف اجملمعات واكن معهن  

ابراهمي واكن يسولف علهين ويقول بسووي  

 وبسووي 

ومه عىل هالالكم اس تاذنت اشواق وراحت  

 دلورة املياه ) اعزمك هللا ( 

ابراهمي اس تغل هاللحظه وتقرب من رهف  

  وضع غريب ومباكن عام بعد لي صاروا يف 

بس اكنوا يف مطعم واكن يف ابهلم حمد يشوفهم  



 دام فيه جدار وس تاره 

جفآ ه ويدخل علهيم اثني اعضاء هيئه ورهف  

 اكنت اقرب مالها اهنا يف حضن ابراهمي 

مسكومه وجرووومه اشوواق شافت الوظع  

  كذا وحطت رجلها 

  سلمووا ابراهمي ملركز الهيئه 

وتبيك لي فكووها    ورهف قامت تبيك 

  وقالت وهللا ماعاد اطلع معه 

  ومه مايبون يقولون اننا نصي لبعض 

  بعد حماوالت مهنا ومن ابب السرت فكووها 

  واول ماطلعت اتصلت عىل اشواق 



اشواق بغت ترد وخافت يكون عضو هيئه  

 يدق علهيا وحسبت س يفون عىل املاكمله 

ويه خايفه عند الباب تطلع جوالها وتتصل  

ىل السواق وتقوهل جيهيا الهنا اكنت جايه مع  ع

 سواق رهف 

ويه تنتظره اىل رهف واقفه قداهما رهف :  

 اشواق وش فيك ماتردين 

  اشواق : انت طلعت وشلون 

رهف ويه تضحك : ههههههههههه اان ماعيل  

خوف اطلع بسهووهل ماعليك انت ليش  

 ماتردين 



اشواق : كنت خايفه عضو هيئه هو اليل  

 يتصل من جوال 

رهف : خيس ايخذ جوايل ال ويتصل منه  

 بعد خخخخخخخخخ 

 اشواق : ههههههههه طيب وابراهمي 

رهف : ابراهمي ماعليك متعود ايخذون عليه  

 تعهد ويطلع هههههههههه 

  اشواق : يعين عادي متعودين 

 رهف : اان ال بس هو ايه 

 اشواق : امحلد هلل وبعدين ليش اخذومك 

كوا فيين وقعدوا يسالون  رهف : هاه ايه ش 



 وقالوا امشوا هههههههههههههه 

  اشواق : بس كذا 

رهف : ايه بس ماعليك اقوول السواق  

  بيجي 

 اشواق : اان لكمت سواقنا وبيجي 

رهف : ال تكفي قلبوو برنوح للبيتنا  

 التروحي لبيتمك 

 اشواق : وراي بكرى دوام 

رهف : ال ختافي اان ادبر ل ورقه عذر بس  

  وريب مش تاقه ل تكفي  

اشواق : اان عندك من العرص كيف مش تاقه  



 يل ايلنصابه 

رهف : وش اسووي مقدر ابعد عنك لو  

 بكيفي خليتك تسكني عندي 

اشواق : وهللا فكره بقوولها لأيم بس خلهيا  

 جتي من السفر 

 رهف : امك مسافره 

  اشواق : ايه لها ميكن اس بوع او اقل 

  رهف : وابوك 

 مانشووفه اشواق : اكلعاده  

 رهف : اجل ليش تروحي للبيت 

  اشواق : مدري ههههههههههههههه 



 رهف : اجل بتنامي عندي وغصب عليك 

 اشواق : ال مو غصب بس بنام هههههههههههه 

 

 

 مانع اخذ نوف وراحوا للبيت ابلطريق 

  مانع : وش السالفه 

 نوف : مافيه يشء 

مانع : ال فيه ومو من العاده تهتاوشون وش  

 السالفه 

 نوف : مانع تكفى مايف عشاين خالص 

مانع : ال بتقولي يل وال بدق عىل فيصل  



 واساهل 

 نوف : ال خالص التدق عليه وال يشء 

  مانع : ايهلل قويل 

نوف : السالفه ومافهيا .... وتقوول هل السالفه  

 من اولها ل خرها 

  مانع : اهاا خالص جوال معك 

 نوف : ايه معي ليش 

  مانع : هاتيه 

 نوف متد هل اجلوال 

 مانع ايخذه ويتصل عىل واحد شووي مايرد 

 يتصل اثنيه مايرد 



 مانع : مسي جوال ... ويطلع جواهل ويدق 

نوف : دام جوال يدق ليش تدق من  

 جوايل 

مانع : اصربي .... ) اليل اتصل فيه مانع رد  

 عليه برسعه ( : هال وهللا 

  ..... : هال بك 

  مانع : وش الاخبار 

خبي امحلد هلل انت وشلونك وشلون    ..... : 

 معي ومعت 

مانع : لكهم طيبي بس زعالني عليك  

  يقوولوون ماعاد يسي وال مير 



..... : وهللا ايبن احلالل خلها عىل ربك وهللا  

 البيت والشغل والاهل انت عارف عاد 

مانع : ابد معذوور وهللا ايفيصل واان اخووك  

 مي اان تو مريت البيت ومالقيتك 

ولقيت اخت وقالت بروح للبيت حتس اهنا  

تعبانه قلت اتصيل عىل فيصل ودقت تيب  

 تس تاذن منك مارديت علهيا

قلت خل ادق عليه ميكن عند رجال وماييب  

 يلكم حرمي ههههههههههههه 

 فيصل : هاه انت بتاخذها معك احلي 

 مانع : هللا هللا ليش فهيا يشء واان اخوك 



بس اكن انتظرت  فيصل : هاه ال مافهيا يشء  

 واان اودهيا 

مانع : ال ماحيتاج نتعبك انت تو تقول خلها  

 عىل ربك تعب هالبيت قلت ارحيك 

فيصل : وهللا انك ماتمنسك تالقها عىل طول  

 عىل خي 

مانع : عىل العموم القهوه بكرى يب وقت مرين  

فالبيت او نطلع اان وايك ابتفامه معك  

 ههههههه 

 هه فيصل : هذا هتديد ههههههههه 

مانع : ال هذا اسلوب العزامي اجلديد عشان  



 خيافون وماجيون ههههههههههه 

فيصل : وهللا ايبن احلالل ان شاء هللا اين  

  مبرمك ابلبيت مهنا اسمل عىل معت ومعي 

مانع : خي ماتسوي ما اطول عليك تيب  

 يشء 

  فيصل : ابد سالمتك 

 مانع : هللا يسلمك ... مفان هللا 

 فيصل : مفان الكرمي 

 مانع : هذا فيصل وخلصنا منه 

 نوف : ليش تلكمه 

  مانع : النك زوجته 



 نوف : وانت اخوي 

مانع : واملراءه واان اخوك ماتطلع من بيت  

زوهجا اىل ابذنه واان اخبص هباالمور هذاي  

 اخذتك واس تاذان منه عشان مايزعل ويترشه 

 نوف : مدري براحتك 

  مانع : ال براحتك انت 

 ترتيق تراي ماين فاضيه نوف : ال  

 مانع : اقول تعرفي تلعبي بلوت 

نوف : ايه نسيت انك علمتين ذاك اليوم  

 علهيا

مانع : اذا عىل لعبك ذاك اليوم مابيك تلعبي  



 معي هههههههههه 

 نوف : وخر عين موب رايقه ل 

 مانع : ههههههههههههههههههههههههه 

 

 

  يف ماكن اثين 

تدري وش  رشوق من الضيقه اليل فهيا ما 

 تسووووي 

 قامت تتصل عليه وجواهل مقفل 

وتكرر اتصاالهتا اكرث من مليوون مره الهنا  

 عندها قناعه انه بيفتح اجلوال بعد شووي 



  لك بعد مخس دقائق ترجع تدق عليه 

بعد كذا اتصال مسك اخلط واكهنا مو  

  مصدقه 

 بدت متسح دموعها ويه تنتظره يرد 

  ماتوقعت انه يرد 

راد هل شووي وقاعد  بس اكتشفت انه  

 يسمعها تبيك 

  رشوق : سلامن 

 سلامن : نعم 

رشوق : سلامن تكفى الختليين سلامن وريب  

انيك اتلكم بصدق انت ابذلات مايب اخرسك  



ميكن لو اخرس زايد اتعب وانساه بس انت  

 اخوي اليل مو من ديم تكفى الختليين 

 سلامن : وليش ما اخليك وانت حتبي زايد 

   اسووي رشوق : وش تبيين 

 سلامن : انسيين 

 رشوق : ماين قادره 

 سلامن : بتتعودين عىل فرايق 

رشوق : سلامن اان لو حبيتك اكيد راح  

نتفارق الن احلب مصيه الفراق بس اان  

 معتربتك اخ يل وعشان كذا مايب اخرسك 

سلامن : كيف تعتربيين اخ واان اعتربك حب  



  يل يعين تصادم مشاعر 

  معي   رشوق : سلامن تكفى خكل 

سلامن : اان اسف رديت عليك بس جلل  

اقوول انسيين فامهه انسيين لالبد ال عاد  

  اشوفك داقه فامهه 

 مع السالمه 

  رشوق : سمل..... قفل يف وهجها 

 ودقت عليه مارد مره مرتي ثالث وهو مايرد 

رشوق ارسلت هل رساهل وقفلت جوالها  

  كتبت هل 

بس  ) سلامن اذا انت ماتبيين ماراح اجربك  



تذكر اين انتظرك يب وقت تتصل وامتىن ترجع  

 ) 

 

 

 ابملستشفى 

املمرض امسه ماجد برضوا نفس اس ماجد  

 واكن هو اليل عند رسير ماجد ويراقب حالته 

املمرض ماجد اكن يتابع حالته ويشووف  

 التحسن من زمان 

املمرض ماجد توقع ان ماجد يسمعه فقام  

يناديه : ماجد ماجد تسمعين اذا تسمعين  



  حرك اصبع يدك هذا 

ماجد اكن يلتفت عىل خفيف وحياول حيرك  

 لو جزء بس يط من جسمه وبصعووبه حيركه 

املمرض ماجد : ال تتحرك اان احركك بس  

 وش تيب 

 ماجد بداء حيرك شفايفه اليل انشفه من زمان 

املمرض ماجد فهمها وجاب ابره فهيا ماء ش به  

 ابرد والابره اكنت كبيه 

  عىل خفيف يف مف ماجد واكن يزنل ماء  

ماجد اكن حيرك شفايفه مع لك ماء يزنل واكنه  

 يبلل ريقه 



املمرض ماجد بداء يسولف عليه ويقووهل ان  

اهكل لك يووم ومه عندك ويدعون ل  

 وبس يبونك تقوم ابلسالمه 

  واكن يشووف ماجد وعيونه تدمع 

املمرض ماجد : ال تبيك اي ماجد انت رجال  

ثل اهكل اكن  وبعدين لو عندي اهل م 

ايش يخ مقت مثل احلصان هلم احلي ورجعت  

 بكرى الصبح امكل اعاليج 

  ماجد يطالع هل بعيونه واكنه يضحك 

املمرض ماجد : ايه احضك ماعليك ادلنيا  

 تراها ماتسوى تيب اقول نكت 



 ...... : وانت جالس تنكت عليه وال تعاجله 

 املمرض ماجد : هههههههه اهلي دكتور جامل 

 : هال بك ههههههههه وش فيك د جامل  

املمرض : زي منت شايف احاول اسليه  

 حصى من نومته اليل قبل ساعه 

د جامل : هال ماجد شلوونك امحلد هلل عىل  

 سالمتك 

تدري اي ماجد مع ابو فارس وودل معك  

فارس واهكل ما شاء هللا تبارك الرمحن  

 صابرين ويدعون ل 

وامحلد هلل ريب اس تجاب دلعاهئم وهذاك  



 يب تيب نوديك هلم وال جتلس عندان ط 

املمرض : تراه ايدكتور ماهو صغي عشان  

 تضحك عليه 

  د جامل : ليش هو مك معره 

 س نه   25املمرض :  

ماهو ابين    15دجامل : ما شاء هللا احس بك  

 انك كبي ههههههههههههههه 

املمرض : قوويه ايدكتور دور غيها  

 هههههههههههههه 

ور غيها وايج  د جامل : طيب اان بروح اد 

  تيب يشء اي ماجد 



ماجد هيز راسه وهو لسان حاهل يقول ليتين  

اقدر اقول يشء هباحلاهل اكن حضكت وال  

 لكمت ايم 

 املمرض : يقول ييب شيشه هههههههههههه 

د جامل : ال ما شاء هللا مايشيش هو ايهلل  

 عن اذنمك 

 ويطلع ادلكتور وخيلهيم بروهحم 

عىل خفيف    ويرجع املمرض ماجد يتلكم معه 

وهو ابالساس يتلكم معه عشان يشوف  

 استيعابه 

 



  يف ماكن اثين 

 ساره من الفرح ماتدري وش تسووي 

حست بآأحساس اهنا ودها تدخل املنتدى  

 زمان عنه 

وبتطمهنم ومهنا تتطمن عىل عادل اليل  

 ماتدري عنه يشء 

فتحت املنتدى ولقت رسائل من عادل ومن  

 كذا عضو ابملنتدى 

  عادل غي عن لك هالرسائل بس رسائل  

 رسائل عادل تشوفها الامه من بيهنم 

 وطبعا  هو مو متصل 



 بدت تقراء لك رساهل من رسائل عادل حلالها 

  وابلهنايه ارسلت 

  ) صباح اخلي 

 وش اخبارك ان شاء هللا طيب 

ابرشك اخووي طيب امحلد هلل وحصى من  

 غيبوبته قبل ساعه بس ماشفناه للحي 

 ان هللا يقومه ابلسالمه وامتىن تدعي هل  

 مشكور عىل اهامتمك ( 

راحت وبدت تقراء رسايل بعض الاعضاء  

 وترد علهيم 

وتشوف املوضوع ايل نزلته ومن رد عليه  



 وكذا 

 بعد نص ساعه لقت رساهل خاصه واحده 

  فتحهتا لقهتا من عادل قرهتا 

  ) صباح النور 

  ساره وش اخبارك انت وش علوومك 

وهللا يقوومه ابلسالمه  امحلد هلل عىل سالمته  

 لمك ايارب 

وبعدين حرام عليك وريب جالس عىل  

  اعصايب 

يل مك يوم وهللا ان حىت النوم ايهلل تغفى  

 عيين 



  مدري انت خبي او ال 

تدرين امس رحت خلويي اليل اكن مرافق  

معي ابملشفى وقلت هل تذكر الرمق اليل دق  

 عيل واان ابملشفى 

ن وين اجيبه  قال ايه قلت ابيه قال صعبه م 

 واان ماحفظته 

 وندمت ليتين حافظه 

 عىل العموم امحلد هلل انك خبي 

 وهللا يسعدك ايقليب وين ماكنت ( 

 قرآأت رسالته واكهنا اس تغربت نوعا  ما 

  ردت عليه 



  ) هال بك 

 اول يشء كيف عرفت امسي ..؟ 

 واثين يشء وش تيب برمقي ..؟ 

 اثلث يشء ) يآ قليب ( ..؟ 

انصدمت من لك هاالش ياء  اسفه بس  

  الغريبه 

 اعذريين بس ايب توظيح ( 

 قراء رسالهتا وتبسم وهو يبهيا كذا 

  كتب هل 

) اول يشء امسك انت دامي تزنلي قصايد  

 ابس ساره وصور ابس ساره مبدونتك 



 مثل قصيده بدر بن عبداحملسن 

واثين يشء رمقك وش اسووي اي ساره وهللا  

ون صابك  اين شايل مهك خايف عليك يك

 يشء 

وهللا اين من قريت هاخلرب ودموعي عىل  

  خدي 

واثلث يشء اان اليل اسف اذا قلت لكمه  

  ابخلطاء بس قلهتا مدري كيف 

 اعذريين علهيا 

 يكفي انك خبي ايلغاليه ( 

قرات رسالهتا وانقهرت الهنا حست اها غبيه  



 حيل كيف مشت علهيا سالفة املدونه 

  ردت عليه 

املدونه .. انت شلكك  ) ايه ص اسفه نسيت  

 تدخلها اغلب الاوقات 

ورمقي امحلد هلل انه ماحفظه وهللا النصدم  

 جد اذا دقيت 

مدري مو اقصد يشء بس مدري خايفه مو  

 متعوده آلكم شاب 

  وامحلد هلل هاليومي اان خبي

وال تتاسف عادي دامك تقول ماتدري  

 شلون قلهتا عادي اعتربين مامسعهتا ( 



  عادل 

ساره فيه يشء بقوهل ل تتقبلينه  ) تدرين اي  

 مين ( 

  ساره 

) قول اان اتقبل منك لك يشء وال ميكن  

 ازعل عليك ( 

  عادل 

  ) انت ابلنس به يل انفاس اتنفسك 

 انت ابلنس به يل العي والشوف 

ساره انت امه يشء حبيايت من عرفتك واان  

 اعتربك يشء مو عادي ( 



  ساره 

 انك  ) تسمل من ذووووقك وانت وهللا عامل 

غايل وان مافيه خملوق هباملنتدى اسولف معه  

 واحضك معه غيك 

انت ابلنس به يل يشء اثين مو مثل ابيق  

 الاعضاء ( 

  عادل 

 ) ساره اان وريب ماقدر عىل فراقك ( 

  ساره 

 ) وال اان اقدر عىل فراقك ( 

  عادل 



) ساره وريب لو قلت ل احبك اصي  

 كذاب اان اتنفسك مو احبك بس 

ادري بزتعلي او اتخذين خباطرك بس  اسف  

 ساحميين 

  اان طالع ايليت هتمتي بنفسك 

  وطمنيين عنك وعن اخوك 

 مفان هللا ( 

ساره قرآأت الكمه وانصدمت مآاكنت متوقعه  

 بيوصل للحب 

ال احلب ممكن بس كيف حبين اان معقوهل  

  احبه اكين فرحت يوم قالها 



 ال مو فرحانه ابلعكس عادي

  ترددت كثي وكثي 

  وفتحت املسن ولقت افنان متصل 

 افنان : اهلي سااااارونه 

 ساره : هال بك فنووووو وش اخبارك 

 افنان : خبي امحلد هلل شلونك وشلون اخوك 

ساره : امحلد هلل طيب وابرشك حصى من  

 الغيبوبه قبل من ساعه بس ماشفناه 

 افنان : هللا يشافيه اياااارب 

 وبدواء يسولفون ويضحكون حوايل 

 ع ساعه رب 



 بعد هالربع ساعه 

 ساره : اقووول فنوو 

  افنان : عنوووهنا 

ساره : هههههه تسمل يل عنوونك تذكرين  

 الودل اليل قلت ل عنه 

 افنان : ايه اجلرح القدمي 

 ساره : ايووه عليك نور هو ذا 

 افنان : وش فيه 

ساره : اليوم نرتاسل ابخلاص وقايل الكم  

  كثي 

 افنان : وش قال 



كثي بس اليل اس تغربته يشء  ساره : قال  

  واحد 

 افنان : قال احبك 

 ساره : ايه بس قالها بطريقه اثنيه 

 افنان : شلون قالها 

ساره : قال اان لو قلت احبك اكون كذاب  

 اان اتنفسك مو بس احبك وطلع 

 افنان : ايوه وش قلت هل 

 ساره : ماقلت هل يشء 

 افنان : طيب وش بتسوين 

 ساره : مدري 



 انت حتبينه افنان :  

  ساره : مدري 

  افنان : شلون ماتدرين 

ساره : وهللا جد مدري هو حصيح اين افقده  

ويوم دخل املستشفى حسيت به يشء يقول  

 تطمين عليه 

وهو من انحيته احس ابهامتم وهاالمتام  

 يرحيين كثي و... 

تقاطعها افنان : وتقولي ما احبه خالص هذا  

 هو احلب 

 ساره : ال ما احبه 



 ن : انت قد حبيت افنا 

  ساره : ال 

افنان : خالص اساليين هذا هو احلب انت  

حتبينه بس مستنكره يشء امسه حب وال  

 انت حتبينه 

وبعدين حرام ختلينه كذا تراء لكها منتدى وال  

مسن وال ان خربت جوال يعين مافيه يشء  

  خيوف 

 وبعدين انت تقولي واثقه منه ومن طريقته 

 خايفه ساره : مدري وهللا  

افنان : شويف انت اول لكميه مسن وشوويف  



هو حبيب مو حبيب اخالقه كيفها وبعدين  

 قرري تلكمينه جوال او ال 

 ساره : آلكمه جوال ال ايحيايت لو اين جمنونه 

  افنان : اجل وش بتسوين 

 ساره : بس بلكمه مسن 

افنان : ايه هي وقت ماتسولفي ابملسن راح  

وال والتقولي  متلون من املسن وتروحون ج 

 ماقالته افنان 

 ساره : اخاف مامعري لكمت احد 

افنان : ال قويل هالالكم لغيي انت ملكمته  

 هو بنفسه يعين عادي غامري ولكميه 



صدقيين ماراح خترسين يشء لكها رشحية  

 بدون اس وانهتت السالفه 

ساره : يعين ماراح يعرفين لو اخذت رشحيه  

 بدون اس 

رفك ...... وقامت افنان  افنان : ال ماراح يع

 تعطهيا وصااي ش يطانيه لي ماقفلت املسن 

ورجعت ساره املنتدى وارسلت لـ عادل  

 رساهل 

) آ ممممم مدري وش اقوول ل بس احس  

  اين مبسوطه ليش مدري 

عىل العموم تراي مازعلت وانتظرك تدخل  



بكرى وعدان بعد املغرب الين بروح زايره  

  الخوي 

 مفان هللا ايلغايل ( 

وقفلت املنتدى وحطت راسها تيب تنام  

  واكنت حتس انه اسعد انسانه ابدلنيا 

الول مره تاليق اليل حيهبا ويه تكن هل بعض  

املشاعر واخوها بنفس الوقت قام سامل يعين  

 اسعد حلظات حياهتا 

 مع اهنا مآاكنت تفكر اهنا حتب 

 

 



  يف ماكن اثين 

ابراهمي بعد ماطلع من املركز واكن كفيل  

 من اخوايه وايهلل طلعوه   واحد 

  اتصل عىل ش اميء ماردت 

  فتح الرسائل وقام يكتب لها رساهل 

 ووقت ماخلصها الا يه تتصل عليه 

 رد علهيا : هال وهللا 

 ش اميء : هال بك 

ابراهمي : تصدقي كنت اكتب ل رساهل بس  

 كويس انك دقيت 

  ش اميء : طيب وش كنت تيب ترسل 



  عشان تعرفي ابراهمي : لك ذي رشافه  

 ش اميء : ال بس هامك برتسلها يل ايب اعرف 

ابراهمي طيب بقراها ل اان اكتب ل اهلي  

وين اليل عىل وعدان وال ص انت ماوعدتيين  

بس ماتوقعت انك بتطش نيين الين عندي  

احساس واحسايس ماخييب انك يل وابذن  

 هللا نكون لبعض 

 بس وانت دقيت قبل ارسلها

 من وين ل هالثقه   ش اميء : ايواثق 

ابراهمي : الزم الواحد يوثق بنفسه دلرجة  

 الغرور 



 ش اميء : حلوو ايملغرور 

ابراهمي : وهللا حبيايت لكها ماكنت مغرور بس  

 يوم عرفك حسيت ودي اصي مغرور 

 ش اميء : ليش 

ابراهمي : الين احسك تس تاهلي الغرور  

 واحسك مجيل ل بعد احلدود 

قك بس ميكن  ش اميء : هههههه تسمل من ذو 

 اطلع شينه 

ابراهمي : وش قلت ل الزم تكوني واثقه من  

 نفسك 

 ش اميء : طيب خالص اان مجيل 



 ابراهمي : طيب وش امسك ايمجليل 

ش اميء : احلقيقه وال تبيين اكذب عليك من  

 البدايه 

ابراهمي : ال احلقيقه النك لو كذبت وبعدين  

علمتيين صدقيين ببعد الين ما احب احد  

يل اذا بتكذبي علميين ابتعد عنك  يكذب ع 

 من احلي جد 

  ش اميء : هههههههههههه طيب امسي ش اميء 

 ابراهمي : عاشت الاسايم 

  ويس متر التعارف 

 ويبداء ابراهمي خيطط عىل راحته بدمار ش اميء 



 

 

  نوف 

 آأرسل لها فيصل رساهل 

) حلوه تدقي عىل اخوك وتقولي هل تعال  

 ال ( خذين واان حامر فالبيت ماين رج

نوف قرات رسالته وطنش ته وال تيب ترد  

 عليه 

 بس شوي واندمت وارسلت هل 

) فيصل حيايت اان دقيت عىل مانع جيي  

ايخذين الين خفت اجلس اكرث وتقهرين اكرث  



  ونندم عىل بعض 

فاخلين اراتح فبيت اهيل شوي وانت اراتح  

شوي ولك منا يراجع حساابته وبعدها نتفامه  

 وابرش ابليل يرضيك ( 

قراها فيصل وحس بقهر مايدري هو قهر  

 مهنا او من نفسه 

 فكر يرسل لها مث قرر خيلهيا

 

 

  زايد دق عىل ريناد 

 زايد : اهلي رنووو 



 ريناد : هال بك وش اخبارك 

 زايد : امحلد هلل انت شلوونك 

 ريناد : خبي امحلد هلل دامك خبي

 زايد : ترى اليل طلبتيه مين جاهز 

  ريناد : وشو 

 زايد : صورت ل رشوق 

 ريناد : من جد طيب مىت ايج اخذ املقطع 

زايد : ال زي ما اتفقنا جييب معك اليل قلت  

 يل علهين واملقطع اتخذينه الليل 

ريناد : اوويك بس عطين ساعه او ساعتي  

  وارد ل 



 زايد : اوويك 

قفلووا وريناد اتصلت عىل صاحبهتا املغربيه  

 واتفقوا عىل لك يشء 

  الوانسه راح بيشووف املقطع   زايد من 

فتح الاس تديو مقاطع الفديو املقطع مو  

 موجود 

 قعد يدوره 

  ويدروه ماحصل انقهر 

 اتصل عىل سلامن 

 بعد حلظات سلامن يرد : هال زيزووو 

زايد : هال سلامن ابسال انت ماحس يشء  



 من الاس تديو من عندي 

 سلامن : ال ليش 

 زايد : اكيد 

ه مامسحت  سلامن : وش جاك اقول اي 

 ليش ممسوحه اذلاكره 

 زايد : ال مقطع واحد كنت حافظه وامنسح 

 سلامن : عساه ماهو همم 

 زايد : ال همم وابحليل ومدري كيف اجيبه 

 سلامن : وهللا مدري عنك انت ومقاطعك 

 زايد : ايهلل بس مع السالمه 

 سلامن : مع السالمه 



 زايد ارتفع ضغطه مايدري وش يسوووي 

 يل ماحسته واتصل علهيا توقع اهنا رشوق ال 

شوي وترد عليه رشوق ويه حيل منقهره  

 ماتدري وش ليش حافظ املقطع عنده 

  رشوق : هال 

  زايد : هال بك وش اخبارك 

 رشوق : تعبانه شوي احس مامنت زين 

زايد : سالمتك طيب ابسال انت فاحته  

 جوايل يوم كنت ابلشاليه 

رشوق وتيب تعرف السالفه وليش حافظ  

  : ايه ليش املقطع  



  زايد : انت ماحسه يشء 

رشوق : ايه لقيت املقطع اليل كنت ارقص  

فيه وقلت شلكك مامسحته او انه رفض  

  خل اجرب وجربته 

 وامنسح بس 

 زايد : طيب من مسح ل تفتحي جوايل 

 رشوق : اان مسحت املقطع اليل يل 

 زايد : ولو اان مسحته يعين بكذب 

تقول مسحته  رشوق : هذا اليل قاهرين انك  

  وانت تكذب ليش 

 زايد : اشوفك رصيت ترفعي صوتك 



رشوق : وليش تبيين اقرصه اساسا  وش  

 كنت تيب ابملقطع 

  زايد : حيايت عشان اتذكرك بس 

رشوق : تو اشوفك ترفعي صوتك واحلي  

 عشان اتذكرك تغيت النربه

 زايد : رشوق الترفعي يل ضغطي اوويك 

 فيه  رشوق : طيب ماجاوبتين وش تيب 

 املقطع 

زايد : قلت ل وهللا بس عشان اتذكرك اذا  

  فقدتك 

  رشوق : مدري قليب انغزين وخايفه 



 زايد : ختافي مين اان 

  رشوق : برصاحه ايه 

 زايد : ال اان حبيبك وروحك ختافي مين 

 رشوق : هذا اليل خموفين اكرث 

زايد : قلبووو تكفي وريب عادي لو حفظت  

 يشء اشوفه   مقطع عندي ابجلوال ولك 

  رشوق : ال مو عادي كيف عادي 

  زايد : تكفي 

رشوق : انت ليش ُمرصر عىل املقطع امانه  

 معك منو تعطيه اايه 

 زايد : كيف منو ابعطيه انت شلكك خبل 



 رشوق : اسفه مظطره اقفل تيب يشء 

  زايد : وين تقفلي 

رشوق قفلت يف وهجه وال لقت لالكمه ادىن  

 اعتبار 

سل لها رشوق تقفلي يف  زايد انقهر وار 

 وهجيي التليفون 

قرت رشوق الرساهل وطنش ته ويه خايفه  

 ليش ماتدري 

  زايد انقهر وبعد ربع ساعه ارسل لها 

 طيب وهللا ال اخليك تندمي ايلـ............ 

قرت الكمه وانصدمت من اليل اكتبه  



 وانقهرت 

  وبدت تبيك 

واتصلت عىل سلامن سلامن مطنشها وقايل  

 لها التدقي 

 ويه لقت اجلوال مقفل اساسا  

انقهرت ومكلت باكها لي ماجفت دموعها  

 وانمت 

 

 ونص قبل صالة العرص بدقائق   3الساعه  

فارس يتصل عىل بيت ام ماجد ويقوهلم انه  

 عند الباب يطلعون ويروحون 



 معه 

وصلوا هناك مع الصالة صلوا العرص مث فتحوا  

 الزايره 

  ماجد راحوا يسآألون عن رمق غرفة  

وصف هلم املوضف رمق الغرفه والقسم اليل  

 فيه 

 اكن يف قسم التنومي العام 

 الهنم مايدرون ابلعظام واغلب عظامه جمربه 

  الباطنيه برضوا تعبانه 

  وظهره برضوا 

قالوا ابلتنومي العام ويدارونه اخملتصي واكن  



 بغرفه خاصه 

 دخلت ساره وام ماجد ابلغرفه 

 ولقوا ماجد انمي 

ه ومه مالي من كرث ماجيلسون  جلسوا عند 

 عنده وهو مايدري عهنم 

قعدن يسولفن ام ماجد وساره لي حصى  

 ماجد 

 وبداء يطالعهم وعيونه تدمع 

ام ماجد وقفت تطالع فيه وقعدت متسح  

دموعه وحتط يديهنا عىل وهجه وخدوده  

 وساره ابجلهه الثانيه 



 ماسكه يده وتبوسها وتبوس راسه ويه تبيك 

  عىل السالمه ساره : امحلد هلل 

  ام ماجد : امحلد هلل عىل السالمه واان امك 

ماجد واكن يتلكم بصعووبه بس نسبيُا مفهوم  

الكمه : هللا يسلمك مياه ... قالها وهو يطالع  

 امه 

  مث التفت لساره وقالها : هللا يسلمك 

ام ماجد : ال تتلكم واان امك اسكت حنا  

 نسولف عليك ونقول ل لك يشء 

يه وساره عن معه ابو  وبدت تسوولف  

  فارس وفارس وكيف وقفوا معهم 



 وماخلومه وال يوم 

ومه منسجمي معه طق فارس الباب :  

 السالم عليمك 

ام ماجد : وعليمك السالم السمووحه واان  

 امك نسيتك عند الباب 

فارس : ال عادي ابلعكس مقدر اي خاهل ..  

 هاه ماجد ما شاء هللا اثرك انشط مين 

شه ويسمل عليه وحيب  وهو يقرب من فرا 

 راسه 

 فارس : شلوونك ان شاء هللا خبي 

 ماجد وهو بصعووبه يتلكم : امحلد هلل خبي 



فارس : خالص التتعب نفسك انت بس  

حاول تقراء ل لك يوم املعوذات وآ ية  

 الكريس بس 

 وجزاك هللا خي 

ماجد : طيب ) وهو اكنه صغي ويسمع الكم  

 اي واحد قريب منه ( 

ليك جتلس مع اهكل اان  فارس : خالص خب 

 بطلع امتىش شووي ... مع السالمه 

ماجد اكن يطالع فارس وهو يطلع لي قفل  

 الباب وطلع واكنه يقول اجلس ال تروح 

  ام ماجد : تبيه جيلس معك مياه 



ماجد التفت عىل ساره واكنه يقول وساره  

وين تروح مث تبسم وساره شافت الابتسامه  

 ماتدري ليش وابدلته نفس الابتسامه ويه  

ساره : ال تطالعين كذا مانزلت ماكفايت )  

 ويه تلطف اجلو وحتاول تضحكه ( 

ام ماجد : الا طالعه لها اكرث من اس بوع بس  

 قاعده تلعب فهيا ههههههه 

ساره وام ماجد بدواء يسولفون عنده  

 بشويش وهو يسمع ومبسوط فهين 

 

 



 فيصل راح لبيت ابو مانع ويوم وصل هناك 

  مانع وفتح هل مانع الباب دق عىل  

وسلموا عىل بعض ودخل اجمللس وقعدوا  

 يسولفون 

وتطرقوا ملوضوع نوف وقال مانع الالكم اليل  

قالته نوف وانه هو مو غريب وانه يعتربك  

 اخو 

وال مآاكن تطرق لهالالكم معك وقال هل : اان  

 ما اشوفك ايفيصل اخطيت ابد 

وال اشوف نوف اخطت بعد بس انتوا  

ا بفهم بعضمك غلط يعين انت  ترسعتو 



  ماحاولت انك تدارهيا 

  وتراعهيا شوي وتشوف وش فهيا 

 وال يه قدرت تفهمك الكهما واليل تقصده 

ومن انحية الالكم اليل حصل مع خواتك اان  

  اشوفه عادي واان اخوك 

 يعين البنات الزم حتصل بيهنن حساس يه 

وبعدين خواتك حيسن بغياب اهمن ومو  

 يدارهين نوف مو اهمن   متصورات ان اليل 

وال اليل اعرفه اهنن حلوات مع بعض من  

  قبل وفاة الوادله 

فيصل : وهللا واان اخوك اان مارصت ادري  



 وش اسووي 

مانع : واان اخوك اان اليل بقول وفكر يف  

الكيم انت رحي نفسك مك يوم ويه برتحي  

 نفسها مك يوم 

وصدقين مك يوم وبتش تاقون لبعض وبتجي  

اهكل راضهم قد ماتقدر واان  زحف لهنا و 

 اخوك وزوجتك راضها بعد 

 فيصل : ربك يعي 

مانع : طيب عن اذنك جبيب عصي وايج  

 هههههههههه 

 فيصل : ال امبش وهللا 



 مانع : ال ان شاء هللا بتجلس 

فيصل : وهللا اين مظطر اي وهللا اعذرين  

 مره اثنيه تكفى 

مانع : هللا يسرت عليك وال تقطع تراك  

 وعدتين 

 يصل : عىل خي مفان اهل ف 

 مانع : مفان الكرمي 

 

 

 

 عن ام ماجد وماجد وساره 



ومه للحي يسولفون وماجد يتبسم معهم  

 ويضحك 

 طق الباب فارس 

  تغطوا ام ماجد وساره وفتحت الباب ساره 

فارس : ماعليش ايخاهل بس فيه اثني من  

 اخواي ماجد بزيورونه 

 ام ماجد : ابرش بنطلع احلي 

  فارس : طيب 

ام ماجد وساره البسوا عباايهتم وتغطوا عدل  

  وطلعوا 

 طلعت ام ماجد وساره وراها 



  وشافت االثني واحد اكن مو ملهم 

  والثاين اكن يطالع ساره 

ودخلوا وساره مس تغربه من اليل يطالعها ذا  

 ؟؟؟؟ 

 الفصل السابع عرش  

 ساره مس تغربه من اليل يطالعها ذا ؟؟؟؟ 

 امحلد هلل عىل السالمه ... : السالم عليمك  

.... : السالم عليمك ماتشوف رش ان شاء  

 هللا 

 ماجد : وعليمك السالم هللا يسلممك 

..... : ما شاء هللا انشط مننا انت وهجك  



 هاململوح 

فارس : من انحية مملوح اان متاكد فيه امللح  

  لكه 

...... : امللح عنده وال يشء هو حىل وال اان  

  غلطان ايسعد 

هههه انت تقول يشء غلط لك  سعد : هه 

 الكمك ص هههههههههه 

 عادل : ايه بدينا ابجملامالت ههههههه 

فارس : عاد سعد من زمان وهو معه لسان  

 مرصي ههههههه 

ماجد : سعد وش صار عىل الفلوس اليل  



 ابلس ياره 

سعد : هاه ماعليك ايبن احلالل انت اول مق  

 ابلسالمه وربك بعدين حيلها 

 ابلس ياره ماجد : تراها  

 سعد : ايه ندري اهنا ابلس ياره 

 ماجد : اجل وشلون تقول بعدين حيلها ربك 

فارس : ال تش يل مه ايماجد الفلوس اصلها  

مايه ابلس ياره رسقت وسعد بلغ عن الرسقه  

ماعليك واليوم اان جيت للمركز الصباح  

  وقالوا 

اهنم يراقبون اثني اخوان شاكي بآأمرمه الهنم  



س يارهتم اكنت عند س يارتك  مه اليل مبلغ عن  

 ومشو ومانيب نضلمهم 

 ماجد : وليش ماقلتوا يل 

فارس : اليل يشوفك يقول صاح ل  

 اس بوع ههههههههه 

عادل : ههههه وبعدين انت وش حمرق رزك  

خلهم مصيمه مك يوم ويالقوهنم انتبه عىل  

 نفسك وحصتك واهكل اوىل فيك 

سعد : وعادل صادق خكل من هالالكم لكه  

 ء حصتك امه يش 

ماجد بدات عليه ال فاكر تروح ميي ويسار  



وش بيسوي لو مالقوها اكيد ايهو ايسعد  

بينسجن وسعد اكيد قاهلم الفلوس معي يعين  

 هو بيفصلونه اوان بيسجنوين غي الفصل 

 بداء التفكي ابمه واخته 

العيال قعدوا يسولفون شوي مث اس تاذنوا  

عشان يطلعون اطلعوا من عند ماجد وساره  

  اهما دخلوا و 

واول ماجسلوا ام ماجد تلكم ودلها : وش  

  فيك انت تعبان تيب تنام 

ماجد : ال وهللا ش بعان نوم مك يل يوم واان  

 انمي ويتبسم 



ساره : تدري فالبيت اان ما اانم قلت يكفيين  

 نوم اخوي ههههههههه 

ماجد : ايه واظح انك تعبانه حيل ووهجك  

 تراه اصفر 

  تعبان شايل مهي   ساره : ايقليب حىت وانت 

 ماجد : الخوي يوم حبيايت واان بش يل مهك 

  ساره : بعد معر طويل ايلشي 

ام ماجد : خالص انت احسن ارضبيه  

 ايخلبل بس هتاوشه وهو تعبان 

ساره بدت تسولف عليه حوايل ربع ساعه  

ويه جالسه عند راسه وتسولف هل عن  



 مسلسل هو يتابعه 

 

 

 

ء وماردت عليه  ابراهمي اتصل الظهر عىل ش امي 

 الهنا ماوصلت من املدرسه 

وش اميء اول ماوصلت تغدت وجلست مع  

اخواهنا لي صالة العرص وطلعت لغرفهتا  

حطت راسها تيب تنام وشافت اتصال ابراهمي  

 قالت خل ادق عليه 

  دقت 



 ابراهمي : هال وهللا هبالصوت 

 ش اميء : هال بك وش اخبارك 

انت  ابراهمي : دامين مسعت صوتك اان خبي  

 شلونك 

  ش اميء : امحلد هلل اان خبي 

  ابراهمي : ايجعل دووم ايلغاليه 

  ش اميء : تسمل 

  ابراهمي : وش عندها مس تحيه 

ش اميء : هههههه ايه موب متعوده عىل  

 هالالكم 

ابراهمي : التعودي من اليوم وراحي بقول زي  



 كذا واحىل بعد 

 ش اميء : عىل كذا بروح فهيا هههههههههههههههه 

  اهمي : ال لك يشء الا تروحي انت ابر 

 ش اميء : هللا يسلمك 

 ابراهمي : ويسلمك .. الا اقول ش يووم 

  ش اميء : هال 

 ابراهمي : وش رايك تغني يل 

 ش اميء : ال ووع من زين صوويت 

ابراهمي : اذا صوتك شي وش اقول عن  

 صويت هههههههههه 

 ش اميء : ال مو مغنيه 



عادي تكفي مش تاق  ابراهمي : ال تتغلي وهللا  

امسعك تغني وخاصه انت بتنامي واان بنام  

 ايهلل 

 ش اميء : وهللا ما اعرف تعرف وهللا 

ابراهمي : تكفي عاد ايهلل غين عشان  

  خاطري 

  ش اميء : ال اذا ملزم بقول قصيده 

  ابراهمي : طيب تلحنيهنا شوي 

 ش اميء : اممممممم اي شوي ميخالف 

 ابراهمي : ايهلل 

يب اصرب خل اتذكر  ش اميء : ط 



 آ ممممممممممممم 

ايه ص بس شووف تراها كذا عاديه يعين  

 مو اليل فهيا اعنيك اوويك 

 ابراهمي : طيب اوويك 

 ش اميء : طيب امح امح 

  ال تقول اين ذكرت .. وال تقـول انـي نسيـت 

  كيف يعين .. يذكرك انسان حلضـه مانسـاك 

ادري اين صدق احبك .. وادري انك  

  مادريـت 

   حىت ضد نفس صـرت ايمعـري معـاك اين 

لو اقول اشكرث احبك ! ما تصدق لـو  



  حكيـت 

داااام حيب فـووق وهللا مستـواي  

  ومستـواك 

)لك حرف ٍ ل كتبت ( و )لك حرف ٍ يل  

  قريت( 

)يف يش ٍ من عناي( و)فيه يش ٍ من  

  غـالك( 

  يف غيابك ... ايحبييب ايكثـر ماقلـت لييـت 

  ين يف غيابـك وش بـالك وايكرث ما قيييل ع 

  مو همم اليل جرى يل ... املهم انك رضيـت 

  دام يزعلين زعكـل ... ودام يرضينـي رضـاك 



  انت دمع ٍ يف عيوين .. مابكيتـه لـو بكيـت 

  وانت لك اليل كتبته ... واان بس اللـي قـراك 

  وانت درب ٍ من بديته فـي حياتـي منهتيـت 

  اتـي والهـالك وانت تعين لـي هبادلينـا جن 

 ) ما اعرف اكتهبا وهللا ( 

 ابراهمي : ....... 

  ش اميء : الو ابراهمي وينك 

 ابراهمي : هاه هال 

 ش اميء : وش فيك التقول مو معي 

ابراهمي : ايش يخه ارووح ملح وش هالصوت  

 وتقوولي ماعرف وهللا اين رحت فهيا 



  ش اميء : ال عاد مو لهدرجه 

صادق وبعدين حرام  ابراهمي : ايه وريب اين  

عليك وهللا لو هالصوت عندي اكن عىل  

 طول اصدرت رشيط وغنيت

ش اميء : هههههههه ايه ص ابصدر رشيط  

 خالص مت 

ابراهمي : ش يووم تراي ما امزح ادري ختافي  

 من اهكل بس جمرد الكم هههههههههه 

 ش اميء : طيب ممكن ختليين اانم 

ابراهمي : طيب اوويك وانتهبيي عىل نفسك  

 يك او 



 ش اميء : اوويك وانت بعد 

 ابراهمي : اوويك مفان هللا 

 ش اميء : مفان الكرمي 

 وقفلوووا 

ش اميء حطت راسها وبدت تفكر فيه لي  

 انمت 

  ابراهمي ال 

 فتح مقاطع الصوت ومسع التسجيل 

  واكن مسجل صووهتا ويه تقوول القصيده 

  الصوره والصوت   2وصار عنده لـ ش اميء  

عيد مآاكن ييب  بس اكن تفكيه لأبعد الب 



يرضها احلي ييب يطقطق عىل راسها وبعدها  

 يدمرها 

 

  نرجع املستشفى 

ام ماجد وساره : اكنوا يسولفون بعد ما انم  

  ماجد 

 قطع علهيم الالكم فارس يطق الباب 

فارس : ماعليش خاهل بس ابوي ومعه رجال  

  بزيورون ماجد 

  ام ماجد : ابرش احلي بنطلع 

  تطلع ام ماجد وساره 



  و فارس : السالم عليمك اب 

 ام ماجد وساره : وعلكمي السالم 

  ابو فارس : ام ماجد وشلونه ماجد اليوم 

ام ماجد : وهللا امحلد هلل طيب بس مدري  

احس لسانه ثقيل واان خايفه يظل طول معره  

  كذا 

ابو فارس : ال ان شاء هللا مع الاايم اجلايه  

بس مك يوم ويتعدل ابذن هللا وهذا الكم  

  كتور يل تطمين ادل 

  ام ماجد : هللا يسمع منك 

ابو فارس : امي ... تفضل اي ابو عبدهللا  



 ماعليش طولنا عليك 

ابو عبدهللا : ال عادي ... يدخلون عىل ماجد  

 وحيصلونه انمي ويصحيه معه 

  حصى ماجد وشاف معه وابتسم 

 شاف ابو عبدهللا .... 

 

  اجماد اليوم خمتبصه وحالهتا حاهل 

يزيد ومعها واهل بيجوون الكوافيه من  اليوم  

  قبل العرص ويه ابلبيت 

رشوق واشواق وام رشوق موجودين من  

  2قبل العرص والكوافيات  



رشوق : وش فيك راحيه فهيا خالص تراها  

خطبه بس مو ملكه وال زواج اكنه بيدخل  

 احلي بعد الصعر 

 ههههههههههههههههههههه 

ل الليل  اشواق : وراه يدخل احلي ال يدخ 

 ازين لها تراء 

اجماد : وجع انت وايه مايس تحون اقول  

 انثربوا 

ام رشوق : هاه وش فيك ترصخي لك ذي  

 خايفه 

رشوق : مياه تراها خايفه من اليوم حتس به  



  ادلخل العرص 

ام رشوق : ههههههههههههه ال قبل العرص  

 اتفقنا معهم هههههههههههههههه 

  اجماد اس تحت من خالهتا واسكتت 

 رشوق : وين راح لساانك هههههههههه 

ام اجماد : وهللا ال انت وال بناتك تس تحون  

 وش تبون فهيا خلوها هههههههههههه 

ام رشوق : طيب بنخلهيا هاملره  

 هههههههههههههههههههه 

  الكوافيه اكنت تضحك علهين 

طبعا  الكوافيه الاوىل عند ام اجماد وام  



  رشوق 

 والثانيه عند البنات 

ة املغرب يدق ابو يزيد عىل جوال  قبل صال 

اخته ويقولها ترى بعد املغرب ان شاء هللا  

 عىل طول حنا عندمك 

 ام اجماد قالت هلم هللا حييمك 

وقفل وعلمت البنات وجتهزوا وهجزوا  

 البخوور 

 اجماد اكنت مو شايلهتا الارض من الفرح 

قررت هبالفرح تكتب ولو سطر بس يط قبل  

 طبه اخلطبه عشان تكتب بعد اخل 



اس تاذنت ودخلت غرفهتا وفتحت مذكرهتا  

 وكتبت 

) آ آ آ هــ مك متنيت هذا اليوم منذوا ان كنت  

 صغيه 

ُكنت اراك ابلأحالم ومازلُت آأراك ابل حالم  

 فمل يتحقق بعد رؤيت ل 

امتىن من هللا ان تكون يل وحدي وآأن آأكون  

 ل وحدي ( 

  قفلت مذكرهتا الهنا خافت اهنا تبيك 

ىل الكنب واشواق  نزلت حتت وجلست ع 

ورشوق يرتيقون علهيا ويه جالسه تطالعهم  



 وماتيب ترد عليه 

 رشوق : تكفي ابدخل بدال ماراح يدري 

 اجماد : تدخلي وين ايخلبل 

 رشوق : اذا طلب بيشوفك 

  اجماد : ال ال ال وشلون اشوفه ال ميه مقدر 

رشوق : شفت عشان كذا اقوول بدخل  

 هههههههههه اشوفه بدال مايدري بتلمث ه 

 اشواق : تدرين واان بدخل والبس عبايه 

  رشوق : ليش 

 اشواق : حمرم هههههههههههههه 

 رشوق : خخخخخخخخخخخخخخخخخ 



اجماد : اقول قويم انت وايها تراي موب  

  رايقه لمك 

ام اجماد : رشوق اشواق تعالوا انتو فاضيات  

  قوموا شوفوا اجمللس مرتب او ال ايهلل 

 ههههههههههه اجماد : ازين  

 

 عند ماجد وابو فارس وفارس وابو عبدهللا 

 ماجد ابتسم يوم شاف معه ابو فارس 

 ويوم شاف ابو عبدهللا اس تغرب انه جاي 

ابو عبدهللا وهو يسمل عليه : ماش توف رش  

 اي ماجد 



 ماجد : ماجييك الرش ايبوعبدهللا 

ابو فارس : ابو عبدهللا لكمين وقال ييب  

سالم وقال ال  يزورك وقلت حنا نوصكل ا 

 وهللا ابزوره 

 ماجد : ماتقرص ايبوعبدهللا 

ابو عبدهللا : وش دعوه تراك عزيز وغايل  

وابلنس به ايماجد التش يل مه الفلوس اليل  

انرسقت من الس ياره معك قايل وتفامهنا عىل  

 لك يشء 

  ماجد : تفامهتوا عىل وش 

ابو فارس : خالص اي ماجد هو راعي  



ء انت دير  احلالل ماعليك انهتيى لك يش 

 ابل عىل نفسك وبس 

ابو عبدهللا : ومعك صادق الفلوس فلويس  

 وماعليك ربك يرزقين غيها امه يشء الصحه 

 فارس جالس بيهنم ومايدري وش السالفه 

 ابو عبدهللا : عىل العموم اان اس تاذن احلي 

 ابو فارس : بدري اي ابوعبدهللا 

ابو عبدهللا : بدري من اعامرمك ان شاء هللا  

يشء تطمنا عىل ماجد وان شاء هللا يل    امه 

 زايره اثنيه 

ابو فارس : حياك يب وقت واان اخوك  



  وماقرصت وهللا 

ابو عبدهللا : وش دعوه حق وواجب ايهلل  

 مفان هللا 

 ابو فارس : هللا حييك مع السالمه 

ويطلع معه لي وصلوا لعند الباب الرئيس  

 حق املستشفى ووعند الباب 

 خي وان شاء هللا  ابو فارس : جزاك هللا 

مثل ماقلت ل الفلوس ابذن هللا اان اليل  

بسددها لو مالقوها بس عطين يومي اجيب  

 ل الش يك 

ابو عبدهللا : ال ايبو فارس اان بعد ماشفت  



ماجد وحالته طابت خاطري من الفلوس ان  

 اكهنم لقوها زين عىل زين 

وان اكهنم مالقوها ريب يعضوين غيها وخي   

 مهنا بعد 

ابو فارس : وهللا مدري شقول اي  

 ابوعبدهللا 

ابو عبدهللا : اي ابو فارس نظرة امه واخته يل  

ومه مايعرفوين واان ماعرفهم شفت بعيوهنهم  

 احلزن عليه 

كيف تبيين بعد ماشفت اليل شفته بعيوهنم  

وعي ماجد ايج واحرهمم منه واقول سددين  



ال وهللا ربك يعوض امه يشء يقوم  

  ابلسالمه 

و فارس : بيض هللا وهجك وماقرصت  اب 

  وهللا انك احرجتين واين مدري شقول ل 

ابو عبدهللا : ال تقول يشء اي ابو فارس  

ماغي ايب منك ومن ام ماجد ادلعاء يل  

 ولعيايل ابلصالح بس تكفيين 

ابو فارس : ابرش هبا بظهر الغيب وهللا واان  

 اخوك 

ابو عبدهللا : جزاك هللا خي ايهلل اان  

 اذن مع السالمه اس ت 



 ابو فارس : هللا يسرت عليك مفان الكرمي 

ابو فارس يتجه لغرفة ماجد وياليق ساره  

  واهما عند الباب 

ابو فارس : ام ماجد انت وساره هللا الهيينمك  

  ادخلوا داخل ابيمك 

 ام ماجد : ابرش 

يدخلون وجيلسون ويتلكم معهم ابو فارس مع  

 فارس وماجد وام ماجد وساره 

ويقووهلم عن ابوعبدهللا ووش قاهل وان  

 موضوع الفلوس انهتيى لكه 

  وحيمدون رهبم ويشكرونه 



 

ابو يزيد وصل هو ويزيد وامه وخواته الثنتي  

  اليل هن ابرار ومضاوي 

  دخلوا البنات 

ابو يزيد اكن يسولف مع يزيد ودخلت ام  

يزيد وام اجماد وام رشوق وخلوا البنات  

 هناك بروهحن 

داء يتلكم : انت تعرفي ليش جايي  ابو يزيد ب

 واان اخوك 

 ام اجماد : وهللا هاليوم انتظره من زمان 

 ابو يزيد : البنت وش راهيا 



 ام اجماد : البنت ان شاء هللا اهنا موافقه 

ابو يزيد اذا تسمحي يل خلهيا جتي ابملقلط  

 ابهيا 

 ام اجماد : ابرش واان اختك 

اد  ام اجماد يوم دخلت عىل البنات : اجم 

 روح للمقلط 

 اجماد بصدمه وذهول : هاه ليش ال مايب ميه 

ام اجماد : وش اليل ماتبي خال يبيك  

  حلال 

 البنات حضكوا علهيا 

رشوق : خوافه للحي مصدقه انو فيه دخل  



 احلي 

ابرار : ليش يه تبهيا احلي عادي آلكم يزيد  

 ويدخل احلي 

  اجماد : كويل تراب انت وايها 

 ندمه ويه ايهلل تش يلها الارض ومتش من ع 

يوم دخلت لقت خالها جالس سلمت عليه  

 وحبت راسه 

ابو يزيد : هللا يسلمك ما شاء هللا ليتين  

داري عن هالزين اكن لك يوم ايج اكحل  

 عيوين بشوفته 

اجماد راحت فهيا وماتدري وش تسووي  



 نزلت راسها حتت 

ابو يزيد : املهم ايبنت اان تراي حبس بة ابوك  

 س تحي مين والت 

واان ابوك ايب رايك ومايب امسعه من امك  

 ابيه منك انت انت موافقه عىل يزيد او ال 

  اجماد ساكته ووهجا صار علبة الوان 

ابو يزيد : وش رايك ايبنت قويل يشء  

عشان اراتح مايب اظلمك ابيك متشي  

 برايك 

اجماد : الراي ل ايخال واان بنتك وهذاك  

  ودلك 



   موافقه ان شاء هللا ابو يزيد : يعين 

  اجماد وال لكمه وال حىت نفس 

ابو يزيد : اجل الف الف مربوووك وان شاء  

 هللا ريب يسعدمك فادلنيا والاخره 

ويرزقمك اذلريه الصاحله اليل تعينمك عىل دينمك  

 ودنيامك 

 ويقووم عهنا ويرووح للمجلس 

  99ويه تقوم وتروح طيان للبنات وعيوهنا  

 % مهنا دموع 

ت : يوم شافوها : هاه وش فيك وش  البنا 

 صار قويل لنا 



  اجماد جالسه تطالع فهيم وساكته 

 البنات : ههههههههههههههههههههههههههههه 

 رشوق : وش فيك ايخلبل 

اجماد هباللحظه ودها تضم رشوق من الفرح  

  وبنفس الوقت تيب تتوطاء يف بطهنا 

 ابرار : ال البنت جد فهيا يشء 

 هههههههههههههههههههههههه البنات :  

اول مادخل ابو يزيد عىل يزيد وامه ومعته ام  

 اجماد وام رشوق 

 ابو يزيد : الف الف الف مربوك ايودلي 

يزيد يقوم وحيب راس ابوه : هللا يبارك فيك  



 اييبه 

  وحيب راس امه وراه عامته الثنتي 

  ولك وحده تبارك هل 

 ابو يزيد : اقول واان اخوك

  ام اجماد : س 

ابو يزيد : ترى يزيد مس تحي وهو قايل يل  

  قل لعمت وده يشوفها وهذا من رشع ريب 

يزيد يطالع ابوه اليل قاعد ينصب ماقال يشء  

  هو بس سكت وانصدم معقوهل يشوفها 

 ام اجماد : ابرش من حقه ومن حقها بعد 

 وترووح ام اجماد للبنات 



 ابو يزيد : وش رايك فيين اجعبك 

 ال ام يزيد : هو صد ق 

ابو يزيد : ال بس الوظع معجبه ودلي واعرفه  

 ماتشوفي سعابيل تقوطر عىل ثوبه 

ام رشوق : حرام عليك الودل راح فهيا من  

 احلياء 

ابو يزيد : اقول هيه التسوي يشء تراها  

  شوفه بس 

 ام يزيد تس بتسم وتسكت 

ام رشوق تضحك وتطالع فيه وهو ساكت  

 يطالع ابوه ومس تحي البعد احلدود 



 البنات   عند 

  ام اجماد : اقول اجماد 

رشوق : جاك املوت اي اترك الصالة اقول  

خاهل مىت يصي دوري وادخل داخل  

 هههههههههههه 

ابرار : هههههههههههههههههههه ايخلبل بتآلكيهنا  

 ههههههههههههه 

اجماد ويه ميته قهر من هالثنتي ال ومضاوي  

  واشواق ميتات من الضحك 

 اين الوريتس بيوم  ام اجماد : ان شاء هللا 

ملكتك واجننك اقوول اجماد قويم يزيد ييب  



 يشووفك 

  اجماد من الصدمه متسكت برشوق 

رشوق ماتت من الضحك وتيب تفك نفسها  

 ماقدرت 

ام اجماد : اجماد وش فيك ايهلل قويم روح  

 للمقلط

 اجماد ايهلل تقووم وترووح للملقط 

بنفس الوقت ابو يزيد قال لودله روح للمقلط  

  واجلس 

  راح يزيد ومعه امه تلكمه وتوصيه 

  ام اجماد فتحت الباب وقالت الجماد ادخيل 



  قبل تدخل اجماد قامت ام يزيد وطلعت 

 اجماد دخلت وراسها مزنلته حتت 

 يزيد يطالع فاالرض 

ولك واحد يطالع فاالرض يزيد يوم حس  

  بقرهبا رفع راسه بيشوف 

وشافته  اجماد اكنت قريبه منه وجت بتتلكم  

 وصارت تطالع فيه جفاء يرفع راسه يزيد 

  وتتقابل عيوهنم يف بعض 

  ريناد تتصل عىل زايد 

زايد شاف رمقها واكن ضغطه مرتفع ومارد  

 علهيا



 اتصلت مره اثنيه مارد 

  وقالت اكيد انه مشغول اذا فىض يتصل 

  جلس دقيقه واتصل علهيا 

  ثواين وردت 

 ريناد : هال 

 زايد : هال بك 

  ينك عن اجلوال ريناد : و 

  زايد : اسف ماكنت امسعه 

 ريناد : شلكك متضايق من يشء 

زايد : تدرين اان قبل مك يوم مصور املقطع  

وايج احلي ادوره عشان اعطيك اايه  



  ماحصلته 

يوم اتصلت عىل رشوق تقول اهنا يه اليل  

ماحسته قلت ليش قالت بس انت ليش  

  حافظه 

اشوفه قالت  قلت لها عشان اتذكرك لك ما  

  يل ال اسف ماقدر اخيل املقطع عندك 

 ريناد : طيب ليش قلت لها انت 

زايد : اان اصورها ويه تشوف ويوم جت  

بتتفرج نسخته بذاكرة الهاتف وشافته وقالت  

  امسحه قلت ابرشي ومسحت 

واحد والثاين فيه بس مدري وش دراها انه  



 فيه اثين 

ريناد : طيب ميكن شافته بعد مانزلت  

 جوال 

زايد : ال انت تعرفيين ما انزل جوايل عند  

 احد ابد حىت لو انت كيف عاد يه 

 ريناد : طيب كيف شافته 

  زايد : اي وهللا ص كيف فاتت عيل ذا 

ريناد : يعين معقوهل اتخذه من غي ماتدري  

 انت 

زايد : ال مااتخذه ابد وال معرها فكرت  

 اتخذه 



 ريناد : طيب منو اليل ايخذ جوال عادي 

 زايد : اىل سلامن بس 

 ريناد : انت مىت اخر مره شفت املقطع 

 زايد : امممممم امس 

 ريناد : ومىت اخر مره ركب معك سلامن 

  زايد : اليوم 

  ريناد : اجل سلامن اليل مسحه 

 زايد : ال مايسوهيا ليش يسوهيا 

ريناد : شووف اان اعرف واحد ابالتصاالت  

  وييب خيدمين يب وس يل 

 نيب فيه زايد : طيب وش  



ريناد : ابدق عليه واقووهل يشووف رمق  

سلامن ورمق رشوق وابتحداك اذا مآاكنوا  

  يلكمون بعض 

اذا مايلكمون بعض جبيب ل املغربيه اليل  

 قلت ل عهنا بدون مقابل وش تيب بعد 

زايد : وهللا مدري رصاحه اان مامهتين  

املغربيه مهين اذا جد يلكمون بعض او ال  

 ؟؟؟ 

ه بسكر واتصل فيه اذكر مداوم  ريناد : دقيق 

 احلي بشوف وش يقول يل 

  زايد : طيب 



سكرت ريناد ويه تمتىن يطلع الكهما حصيح  

  جلل تنتقم من رشوق 

 وتنفرد بسلامن حلالها 

اتصلت عىل خوهيا ولكمته وقالها بكرى  

الصباح يعلمها بلك يشء احلي ماميديه النظام  

 موقف 

  قالت هل اوويك موب مشلكه 

  ه واتصلت عىل زايد وسكرت من 

 زايد : هال هاه وش قال 

 ريناد : قايل كذا وكذا ) قالت هل لك يشء ( 

زايد : طيب بكرى اان انتظرك تصلي عيل  



  اوويك 

  ريناد : من عيوين 

 زايد لىب عيوونك 

 ريناد : الا اقول انت فايض احلي 

 زايد : لبيه امري 

ريناد : اذا فايض مرين طفشانه وماعندي  

 ابطلع ههههههههه يشء  

  زايد : ابرشي ماطلبت يشء مسافة الطريق 

 ريناد : مك ييب ل يعين 

 زايد : ميكن نص ساعه 

ريناد : اوويك بطلع املشغل احلي اليل عند  



 البيت اكلعاده 

 زايد : اوويك 

 سكروا وبعد ماتفقوا عىل اللقاء 

 

ملكه حصت من النوم العرص ولقت اتصالي  

 من عبدالرمحن 

 ويه بفراشها رد علهيا   اتصلت فيه 

  عبدالرمحن : هال وهللا 

 ملكه : هال بك 

 عبدالرمحن : انميه 

 ملكه : اي وهللا وتو حصيت 



عبدالرمحن : اجل مش تاقه يل وقلت بسمع  

  صوته 

 ملكه : ايه ههههههههههههههه 

 عبدالرمحن : عاش مرصف ههههههههه 

  ملكه : ايه ماعلينا وش اخبارك 

 نت شلوونك عبدالرمحن : امحلد هلل ا 

ملكه : امحلد هلل خبي بس تدري اليوم برنوح  

  لبيت خالت 

  عبدالرمحن : اكيد ماتقدرين تلكميين 

ملكه : هههههه اكيد مقدر فبيت خالت  

 ماجلس بروح اجلس مع البنات 



  عبدالرمحن : طيب عادي ارسل ل رسائل 

ملكه : ايه اوويك عادي بس مانكرث لبعض  

 عشان حمد يشك 

 ن : اوويك عبدالرمح 

ملكه : طيب تسمح يل احلي بروح اخذ يل  

 شور والبس قبل نطلع 

عبدالرمحن : اوويك خوذي راحتك وانتهبيي  

 عىل نفسك 

 ملكه : اوويك وانت بعد 

 عبدالرمحن : اويك مفان هللا 

 ملكه : مفان الكرمي 



قفلوا وراحت ملكه تتجهز قبل تروح لبيت  

 خالهتا 

 

 

اهلم ربع  ساره يه واهما عند ماجد وفارس ق 

  ساعه ومنش 

دق فارس عىل جوال ام ماجد وقالها اان عند  

  ابب املستشفى 

  وجت بتطلع 

  ماجد : الا ساره وش صار عليك ابللكيه 

ساره : برصاحه حذفت هالرتم قلت للبنات  



 وخلصوا يل لك يشء 

 ماجد : ليش 

ساره : بعدين نتفامه ماعليك الحقي عىل  

 الظرب هههههه 

  ماجد : طيب 

  ماجد : ايهلل مفان هللا ايودلي ام  

 ساره : مفان هللا خيوو 

 ماجد : مفان الكرمي هللا يسرت عليمك 

 

 اجماد ويزيد 

اجماد وقفت ويه مو قادره توقف اكرث من  



  كذا 

يزيد اكن مس تحي يطالع فهيا والسبب ليش  

 مايدري 

بس يوم حط عينه علهيا ماحرك عينه الي  

ايدري  ماكن اثين غي وهجها حىت فس تاهنا م 

  وشلونه 

 ام اجماد : اجماد اجلس واان امك 

اجماد جلست ويه تدعي الهما الهنا قالت لها  

  اجلس الهنا لو ماجلست اكن طاحت 

واول ماجلست دق جوال يزيد واكنت نغمته  

قوويه واكن بيده اليرسى ويه قريبه من  



  اليرسى 

  وفزت 

يزيد من الربكه مايدري وش يسوي رد عىل  

 ه اليل متصل علي

 يزيد : ههههههال 

 ..... : هال وهللا وش الاخبار 

  يزيد : امحلد هلل طيب خبي

 ..... : وش فيك خمتبص ابلالكم 

 يزيد : وش فيين مدري بس انت وش تيب 

اجماد من رد يزيد ويه قدرت ترفع راسها  

  وتطالع فيه ويه ماتدري وش يقول 



صارت تطالعه واكهنا اول مره تشوفه ماتعرفه  

 اصلن 

 : افاااء ذي طرده يعين   ..... 

يزيد : اقوول عبدالسالم وهللا اين مشغول  

  آلكمك شوي مع السالمه 

 عبدالسالم : طيب مفان هللا 

يزيد سكر ومن غي شعور رفع راسه وشافها  

تطالع فيه واكنت تطالع بوهجه وانس يه اليل  

  حولها 

ومانتهبت انه يطالعها الهنا تطالعه وتفكر فيه  

 وهتوجس يف وهجه 



يد وهو حياول يامتل اعصابه : وشلون  يز 

 دراس تك 

 اجماد : هاه 

يزيد عرف اهنا مفهيه وتبسم ابتسامه خفيفه :  

 اقول دراس تك شلوهنا 

  اجماد يوم شافت ابتسامته راحت فهيا : زينه 

يزيد اس تغرب هاالجابه البس يطه والغبيه  

  برصاحه 

 يزيد : امحلد هلل اهنا زينه 

  اجماد ويه خترهبا : ويشء 

 يد يتبسم : دراس تك يز 



  اجماد : وش فهيا 

يزيد ماقدر ميسك نفسه وقعد يضحك  

 بشويش : ههههههههههههه ال واليشء 

اجماد راح وهجها امحر ودرت اهنا جابت العيد  

: عن اذنك ويه تركض وماميديه يلتفت  

 علهيا اىل ويه عند الباب 

  يزيد : اجماد 

اجماد مافهيا تتلكم وقفت تطالع فيه بس  

 اس تغربت انه انداها 

يزيد وهو واصل لعند الباب اليل يطلع  

للمجلس : شويف هالهديه البس يطه عىل  



  الطاوهل تراها ل وال احد يشوفها حىت ايم 

اجماد ترددت ترجع اتخذها او ال بس يوم  

 شافته طلع وسكر الباب معه 

راحت اخذهتا وطلعت غرفهتا عىل طول من  

 غي حمد حيس يب يشء 

  ه ويوم جت بتفتح الهديه دخلت الغرف

  طق ابب غرفهتا 

 اجماد : منووو 

 رشوق : اان يزيد هههههههههه 

 ابرار : ال تكذب اان يزيد ههههههههههههه 

اجماد ويه تفتح الباب : اقول ترامك زودتوها  



 هههههه 

ابرار : طيب اسفي بس ... ويه تدخل  

بغرفهتا ومعها رشوق ويسكرون الباب عن  

 اشواق ومضاوي 

 : قويل لنا وش صار داخل مع خيوو   ابرار 

 اجماد : وش دخلمك 

 رشوق : ال عاد ايهلل قويل جد جد وش صار 

  اجماد : موب قايل 

  ابرار : تكفي عاد 

 رشوق : ايهلل قوويل 

  اجماد : ال موب قايل 



ابرار : طيب .. ويه ترفع جوالها وتسوي اهنا  

 بتدق 

 اجماد : وش بتسوين 

تقول اخوك شي  ابرار : بقول لزييد اجماد  

 واكنه اول مره يشوف بنت 

اجماد : ال ال ال تكفي خالص وهللا اقوول  

 ايلشينه انت وايها 

  ابرار : ايهلل قويل 

رشوق : ههههههههههه خوافه ويه ما اخذته  

 ههههههههههه 

 اجماد : اقوول انثربي ترى وهللا ماقول يشء 



  رشوق : خالص هاه سكت 

دخلت لي    اجماد ويه تقوهلم وش صاار من 

 طلعت ماعدا عن الهديه ماقالت عهنا يشء 

  رشوق وابرار ميتات من الضحك علهيا 

 اجماد : هذا جزاي اين قلت لمك 

رشوق : ال وهللا ههههههههههه بس وهللا  

جالسه معمك اكن رحت فهيا من الضحك  

 عليمك 

ابرار : اخووي يس تحي من مىت  

 ههههههههههههههههه 

 وايها   اجماد : اقوول انثربي انت 



 رشوق وابرار يضحكوون للحي 

اجماد ويه تفتح الباب وتطلعهن وحده ورى  

  الثانيه : اقول انت وايها الرشهه عيل اان 

وتسكر الباب ويه تسمع حضاكهتن برى عند  

 الباب 

وتطنشهم وتروح تفتح ادلوالب اليل فيه  

  الهديه 

  وتفتحها 

 

 

ملكه وصلوا لبيت خالهتا وجلست مع بنت  



  خالهتا رمياس 

وجلسوا بغرفة رمياس وعندهن عزام والرباء  

 عيال اخت رمياس الصغار يلعبون 

  عبدالرمحن ارسل رساهل لـ ملكه 

) هال قليب وش اخبارك هاه وصلت بيت  

 خالتك ( 

  ملكه قرت الرساهل وارسلت هل 

س  ) ايه وصلنا تو وترى ايم تقول ميكن جنل 

 الفجر (   1لي الساعه  

  عبدالرمحن 

سالمات واان وش بيصربين    1) اوووما  



 ايدلبه ( 

  ملكه 

) وش نسووي ايم ودها جتلس لهالوقت  

وبعدين مو دامي جني لبيت خالت وبعدين  

 موب دبه انت ادلب ( 

عبدالرمحن اكن مزنل جواهل ابلس ياره ونزل  

يطلب الهل عشاء عشان ايخذه بعد صالة  

 العشاء 

ان كذا ماقراء الرساهل الا بعد ما ارسلهتا  عش 

 بربع ساعه ورد علهيا 

 بس قبل اليرد علهيا 



ملكه شافته طول مسحت الرسايل حقاته  

 اليل قبل شوي وقعدت تسوولف مع رمياس 

يسولفون عن اللكيه وعن نوف وساره واجماد  

الن رمياس تعرفهن معرفة اسامء وماشافهتن  

 غي مره وحده يوم زواج اخهتا 

 زمهتن ملكه وحرضوا الزواج ع

  ام ملكه تنادي ملكه وتقووول تعايل ابيك 

  ملكه : اقوول رمياس دقيقه بزنل اليم وايج 

  رمياس : طيب اوويك 

  قامت ملكه وراحت الهما وقبل التطلع 

رمياس : اقول ملووكه عادي اشوف جوال  



برسل يل رساهل حلووه مااعندي رسايل  

 جوايل جديد 

نادهيا بنفس الوقت  ملكه اهما اكنت ت 

 ومامسعهتا زين بس قالت : اوويك 

فتحت اجلوال رمياس وقرات رساهل  

  ورسالتي 

بنفس الوقت رد عىل ملكه عبدالرمحن  

 وكتب لها 

) ايلىب امك ايش يخه اان حبيتك اصلن  

عشان امك لىب قلهبا وعشان بدر بس  

  هههههههه وبعدين اان مانيب دب ايلشينه 



لي وريب اين احبك  ههههههههههه امزح التزع

وال راح احبك مثكل .. طيب خوذي  

 راحتك واذا رجعتوا ارسيل يل رساهل 

وتراي بطلع مع بدر احلي وش اسووي  

نشب يل يقول ماعندي احد يعشيين هههههه  

 ) 

 اكنت رمياس تقراء رساهل اثنيه 

يوم وصلهتا الرساهل طلعت واجلهاز تلقائيا   

  ائل يه يودهيا لرساهل اجلديده داهما ابلرس

  وشافت الرساهل مكتوب الاس حلووومه 

  فتحهتا عىل ابلها حلوووه 



انصدمت من اليل مكتوب وقالت يف نفسها :  

معقووهل ملكه تلكمي واحد ال ويعرف اخوك  

 بعد وش انت انويه تسوين حفياتك 

 نزلت اجلوال ويه ماتدري وش تسووي 

شووي وجت ملكه وقعدت تسوولف معها  

  ا ومره تفكر وتشووفها مره معه 

 تسالها : رمياس فيك يشء 

 رمياس : ال مافيين ليش 

ملكه : مدري اكنك خايفه من يشء  

 هههههههههه 

  رمياس : ال بس قاعده افكر 



 ملكه : بش نوو .. 

 قطع الكهما صوت رساهل جبوالها 

 فتحهتا اىل يه من عبدالرمحن اكتب فهيا 

) اسف ملوكه التزعلي بس امزح معك  

 ساحميين ( تكفي  

ملكه اس تغربت وش فيه ذا سوت هل رد  

  وارسلت هل 

) سالمات ابزعل من وش عادي تراك  

ماقلت يشء يعين متعوده ان البنات يقولون  

 ايدبه ههههههه ( 

يه عىل ابلها انه عىل الرساهل الاوىل للحي  



 ماشافت الرساهل الاخيه 

  عبدالرمحن قراء الكهما واس تغرب 

اهنا زعلت عشاين قلت  ) امحلد هلل اان قلت  

لها ماحبيتك الا جلل امك وبدر اخوك  

 طيب تسسلمي ايقليب انتهبيي عىل نفسك ( 

ملكه وصلهتا الرساهل ويه تقراها انصدمت  

وش يقول ذا وتناظر برمياس اىل رمياس تطالع  

  فهيا وتفكر 

قالت يف نفسها معقووهل جت رساهل ويه  

 قراهتا 

  دخلت الرسائل وشافت رسالته ولقهتا 



مفتوحه وقراهتا وتطالع رمياس وال قدرت تقول  

 يشء 

 وصاروا يتبادلون النظرات بس 

 

 

فيصل يوم طلع من عند مانع ارسل رساهل  

  لنوف 

  ) عندي عتاب للصاحب اليل اعزه واغليه 

 وفـي خـاطـري هل من الـشـوق شـيء  كثي( 

 قرات رسالته نوف وارسلت هل 

 ) ايصاحيب ليه تكمت وانت اغىل من العي 



ايليل ملكت القلب قيل وش اليل تيب تقوهل  

 ) 

  فيصل 

  ) لو قلت ل مش تاق بكون كذاب 

 الشوق ذاحبين واان يف انتظارك ( 

  نوف 

 ) تدري انك اغىل من الروح 

 واليل تبيه ابرش بيجيك لعندك ( 

  فيصل 

  ) ال اينوف الجتي خليك مك يوم رحيي 

 ويوم تراتحي اتصيل اجيك ( 



  نوف 

 فيصل ( ) انت فيك يشء  

  فيصل 

 ) بس مش تاق ل ( 

  نوف 

) اذا تيب وهللا احلي ارجع معك او اخيل  

 مانع يرجعين ( 

  فيصل 

) ال ايلغاليه خليك مك يوم عادي وبعدها اان  

 اجيك اوويك ( 

  نوف 



 ) اكيد تبيين اجلس وال بس تقولها كذا ( 

  فيصل 

 ) ال من قليب اقول هالالكم ( 

  نوف 

 ايلغايل ( ) هللا الحيرمين منك  

  فيصل 

 ) وال منك ايلغاليه ( 

 ولك واحد نزل جواهل وبدوا يفكرون حباهلم 

فيصل قرر انه يبعد مشآلك البنات عنه  

الهنن اكيد بيمتشلكن كثي مع بعض فقال  

اخلهين واحاول من بعيد لبعيد اهنيي لك  



 يشء 

نوف قررت اهنا تبعد عن ش اميء ومشآلكها لو  

 وبس   عىل حساب راحهتا امه يشء فيصل 

 

 

 

ش اميء وعبدالرمحن قاموا يسولفون بلك وقت  

  وابراهمي لك مايلكمها 

اكن يلكمها عن نفسه وانه ماهتمه ادلنيا وانه  

 مو حمتاج فلوس ومدري ايش 

اما ش اميء اكنت حالهتم نسبيا  حلوه بس مو  



 لك يشء تبيه جيهيا 

 قالها وش رايك اجيب ل جوال هديه 

 ش اميء : ال مابيه مشكور 

ن : ال جد وهللا جبيب ل عىل  عبدالرمح 

الاقل نرتاسل بلك وقت عادي يعين يب  

وقت تبيين تكتبي يل لو ماعندك رصيد عىل  

 طول ادق عليك 

 ش اميء : ال اصلن صعبه اخواين وش اقووهلم 

عبدالرمحن : ليش مه مايعطونك فلوس  

 وجتمعيهنن 

ش اميء : الا بس مو معقوهل امجع ماشرتي  



يت هجاز فهيا  يشء لي اقوهلم مجعت ورش 

 صعبه 

عبدالرمحن : طيب اعطيك فلوس وانت  

 اشرتيه 

 ش اميء : بيقولون يل مني ل هالفلوس لكها 

عبدالرمحن : شويف عندي فكره حلووه بس  

 هل انت موافقه جد اعطيك الفلوس 

 ش اميء : اذا مافهيا مشآلك ايه 

عبدالرمحن : شويف قويل الخوك الكبي انو  

بنسوي مجعيه من  بنات ابملدرسه و   10حنا  

 شهور   10لك شهر ملدة    150



ولك شهر اتخذها وحده وودي ادخل معهن  

قالوا يل انت اول وحده اتخذيهنا الن القرعه  

  طاحت عيل اان 

واان قلت لهن مادري ادخل معمك او ال واذا  

رفض اقنعيه لي يقتنع واذا اقتنع اان اعطيك  

من اخوك    150الفلوس ولك ماجتيك  

او اشرتي فهيا حشن وفعيل  احفظهيا عندك  

 اخلدمه 

 ش اميء : بس بيفض اكيد 

 عبدالرمحن : ال انت جريب معه وماعليك 

 ش اميء : اممممممممم مدري بشوف وارد ل 



 عبدالرمحن : اوويك براحتك 

ش اميء : طيب اان بقفل وابروح الخت جالسه  

 بروهحا اان قلت لها ابخذ شور بس 

 فسك عبدالرمحن : طيب اويك انتهبيي عىل ن 

 ش اميء : طيب وانت بعد 

 عبدالرمحن : اويك .. ابي 

  ش اميء : ابي 

سكرت ش اميء وصارت تفكر هبالالكم ويف  

  نفسها تقول وهللا فكره حلووه 

 بعد تفكي اقتنعت تلكم فيصل هبالالكم 

طلعت من غرفهتا الخهتا اسامء اليل جالسه  



 عند التلفزيون 

جلست عندها وقالت لها سالفة امجلعيه ذي  

واجعبهتا اسامء السالفه وقالت وهللا حلوه لو  

 نسوهيا اان والبنات 

وبعد قناعة اخهتا يه اقتنعت جد ابملوضوع  

 وقررت تلكم فيصل 

 

 

 ملكه ورمياس 

رمياس خربهتا وبدات الالكم بعد ماشافت ان  

 الوظع خالص انكشف 



 رمياس : منو اليل تلكمينه ذا 

  ملكه : هذي بنت 

 بنت بتقول اان  رمياس : ال ودل وال معقوهل 

 بطلع مع بدر اخوك ؟؟ 

  ملكه ساكته 

رمياس : ملكه تلكمي تراي بنت خالتك  

 ماراح ارضك وهالالكم وعد بيين وبينك 

ملكه ويه اصلن اخلوف دخلها من عرفت  

 رمياس ابلسالفه 

 رمياس : تلكمي وريب ما اتلكم عند احد 

 ملكه : هذا عبدالرمحن 



  رمياس : ومنو هذا 

 ر ملكه : صديق بد 

رمياس : وكيف يلكمك ومن مىت ووشلون  

 وبدر اخوك مدرى للحي عنه 

ملكه قالت لك يشء لـ رمياس من اول يشء  

 لأخر يشء 

 رمياس : وانت خبل صدقتيه

ملكه : هو انسان صادق ويقول بيتقدم يل  

 اول ماتنهتيي مشآلكه 

رمياس : افاااء اي ملووكه انت اصعب وحده  

ك واحد  ينضحك علهيا بسهوهل يضحك علي



 خاين الصداقه والاخوه اليل بينه وبي بدر 

 ملكه ساكته 

رمياس : ملكه فكري بالكيم الودل لو صادق  

اكن جاء مع الباب مو مع الش باك واذا تبي  

رايي ارسيل هل رساهل قويل هل التلكمين وال  

 تراسلين بعد هالرساهل ابد 

اذا صادق حتبين تعال تقدم يل اما تلكمين  

ر اخون اهيل وصدقيين  احلي اسفه مقد 

  بيطنشك وال راح يوصل ل ابد 

ملكه : بس لو غيت رمقي جييبه من  

 اخوووي بدر عادي 



رمياس : ماعليك اذا رجع يزجعك وقهتا حيلها  

ربك بس انت سوهيا وصدقيين ماراح  

 خترسين اي يشء 

  ملكه تفكر بالكم رمياس 

رمياس قالت بزنل اجيب يشء انلكه وارجع  

 ل فكري بالكيم 

بعد عرش دقائق رجعت رمياس وقلت ملكه  

 ش به تدمع عيوهنا 

 رمياس : وش فيك 

 ملكه : مافيين يشء 

 رمياس : الا عيونك تقول انك تبكي 



ملكه : ال مابكيت بس ختيلت اليل طاح  

 فيين ايم او بدر مو انت وش بيصي 

رمياس : يوووه وهللا ان كنت عايشه فانت  

 خبي هههههههههه 

خالص برسل هل رساهل احلي بس اذا  ملكه :  

 قفلته وش اقوول الهيل 

 رمياس : انت ارسيل الرساهل وماعليك 

  ملكه : طيب ..... ارسلت هل رساهل 

) اسفه عبدالرمحن اان مقدر اخون اهيل اكرث  

من كذا اذا حتبين جد تعرف وش تسوي  

 ومن وين تبداء ( 



ارسلت هل الرساهل وقفلت اجلوال وقالت هاه  

 ووي احلي وش اس 

 رمياس : دقيقه هايت اجلوال 

ملكه تعطهيا اجلوال رمياس تطلع الرشحيه  

 وحتطها يف مفها وتكرسها كرسه خفيفه 

 عشان ماتش تغل ابد 

 ملكه : طيب وبعدين 

رمياس : مافيه يشء خالص نقوول عزام هو  

  اليل كرسها بس نونه 

 ملكه : من وين ل هاالفاكر انت 

ههههههه بس  رمياس : ماتطلع اىل عشانك ه 



امه يشء انتهبيي منه تراء اليل يبداء حبرام  

  ينهتيي حبرام 

ملكه : ال اعوذ ابهلل خالص وهللا ماعاد  

 آلكمه ابد 

رمياس : ان ازجعك علميين واان اعلمك وش  

 تسوين 

  ملكه : مشكورره رمياس 

  رمياس : وش دعووه العفوووو 

 

 

 عبدالرمحن وصلت هل الرساهل وقراها انصدم 



  علهيا واجلوال مقفل  بداء يتصل 

 اتصل كذا مره بس للحي مقفل 

  ارسل لها رساهل 

) سالمات ايقليب اان وعدتك بتقدم ل بس  

اصربي عيل .. اذا فتحت اجلوال ديق ابيك  

 رضوري ( 

 

لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية زوروا  

 موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 الفصل الثامن عرش  

http://www.riwaya.ga/


عادل بعد ماطلع من ماجد مآاكن متصور ان  

 قلبه جبد بينجرب لهالبنت 

 سعد : وش فيك ايعادل 

عادل : مدري ايسعد مدري وهللا اين مدري  

 وش اليل جرايل 

 سعد : لك ذا عشان هالساره 

 يه ميه ابمليه عادل : تصدق اين متاكد اهنا  

 سعد : طيب وش بتسوي

عادل : وهللا اين مدري البنت دخلت قليب  

مايه سالفة حتدي وعناد ايسعد وهللا ان  

 هالبنت مدري التسالين ليش 



سعد : انت عندك اكرث من اربع بنات وش  

تيب بذي عىل الكمك وعىل اليل اعرفه  

  واشوفه اهنا عاقل ومالها هاخلرابيط 

الف اكن ماعيل مهنا راس  يعين لو لها هالسو 

 مالها بنت 

عادل : ايسعد وهللا اين ابهيا ليش مدري  

 ومابهيا الين اعرفها طيبه تدري اي سعد 

 سعد : وشو 

عادل : مك مره افكر اخلهيا بس هاالنسانه  

 رصآ حه حبيهتا 

 سعد : ايه حبيهتا ص اان صدقتك ههههههههه 



عادل : سعد وهللا اين اتلكم جد اين حبيهتا  

 ين ابهيا يب وس يل احس ا 

سعد : هللا يسرت من تفكيك اليل مدري  

 وين بيوديك 

عادل : تدري ابسووي يشء ومانيب اندم  

 علهيا هالفكره ابد 

  سعد : وش بتسوي 

 عادل : بعدين اقول 

سعد : وهللا برصاحه ما اذكر انك سويت  

 يشء وندمت عليه 

عادل : قسسم ابهلل انه اول يشء اندم عليه  



 ملنتدى اين جسلت هبا

 سعد : اعووذ ابهلل لهدرجه رحت فهيا 

  عادل : خلها عىل ربك بس 

 سعد : خباطرك يشء تقوهل ص قوول 

 عادل : بعدين بعدين 

 سكت سعد احرتام لرغبة خويه 

وعادل بداء يفكر ابليل قرر يسويه بس الزم  

 يشوف هل كذا فكره 

 

 

ساره وصلت لبيهتم فتحت املنتدى  



 ىل رسالهتا ماحصلت عادل موجود وال رد ع 

 ارسلت هل 

 ) مسسساء اخلي عادل 

 وش آأخبارك ان شاء هللا خبي 

  وينك خمتفي مال شووفه 

 طمين عنك تكفى اوويك ( 

 فتحت مدونهتا وكتبت 

) متتلكين الكثي من املشاعر املتناقضه يف  

 هذه اللحظه 

ولكن تبقى فرحت بآأيخ وفرحت بقرب ذال  

 الغريب 



 ( يه من آأمجل الأش ياء املنتظره  

قفلت املنتدى وفتحت املسن ولقت افنان  

  متصل 

 ساره : اهلييييييييييييي فنووو 

افنان : ولمكوووووووووو .. هال بك  

 منووووره 

 ساره : يسسسسسلمو النور نوورك كيفك 

 افنان : خبي انت كيفك 

 ساره : امحلد هلل خبي 

 افنان : هاه كيف اخوك اليوم 

  خبي ويتلكم معنا ساره : ال ابرشك امحلد هلل  



افنان : امحلد هلل هللا يطمنك .... طيب وش  

 اخبار حبيب القلب 

 ساره : امممممممم مادخل من امس 

  افنان : ليش 

  ساره : مدري وهللا 

افنان : اكيد انشغل وبيدخل اخر الليل  

 ماعليك 

ساره : ان شاء هللا .. طيب فنوو اان بطلع  

 امس ارحي وريب حدي تعبانه مامنت زين من  

  افنان : اوويك نووم العواايف 

 ساره : هللا يعافيك ايهلل مفان هللا 



 افنان : مفان الكرمي 

 

  اجماد 

 فتحت الهديه 

يه علبه فوش يه بآأطرافها ريش آأمحر عىل  

 ذهيب خفيف 

وآأول مافتحت العلبه مشت رحية عطر  

 حلووو اكن عىل اطراف العلبه من داخل 

ر  اكن فالعلبه عطر من ماركة شانيل )الو 

 سنشوال برفيوم( 

واكن معها علبه صغيه جدا  اكن فهيا خامت  



 مرصع مباء اذلهب ورقيق جدا  

آأجماد اهنبلت مآاكنت تتوقع ان ذوقه لهدرجه  

  جينن 

اخلآ مت آأجعهبا حيل بس ماحبت تفتح العطر  

 احلي والبنات عند الباب 

سكرت العلبه ومضهتا عىل صدرها مث ابس هتا  

 رشوق وابرار  ورجعهتا لدلوالب وطلعت اىل 

 عند الباب 

 رشوق : وش فيك انت 

 اجماد : مافيين يشء 

 رشوق : طالعي وهجك مس تحيه للحي امحر 



 ابرار : وهللا انك جبتهيا 

  اجماد : داهما جابهتا آلكهيا انت وايها 

 ومتش وختلهيم 

رشوق ويه تصنع الضحك : خخخخخخ  

  مبوت من الضحك اان 

طبخ  اجماد وال علهيا من احد راحت للم 

  واخذت لها عصي وجلست ابجمللس 

 وجوا البنات يرتيقون علهيا ويه وال عىل ابلها 

وتعشوا البنات    10جلسوا البنات لي اساعه  

حلاهلم والاهمات بروهحم اما ابو يزيد يزيد  

 طلعوا يتعشون برى 



 

زايد مرتفع ضغطه ويفكر مبوضوع سلامن  

 ورشوق هل هو صدق او ال 

ابلصاهل سمل علهين  دخل البيت ولقى البنات  

 وجلس يمكل تفكي 

ش اميء اس تغلت وجوده وقالت بلكمه  

  ابملوضوع 

 ش اميء : زايد 

 زايد مامسعها 

 ش اميء ويه تعيل صوهتا اكرث : زاياااد 

 زايد : وجع وش تبي 



 ش اميء : افاااء ال خالص مايب يشء 

زايد : احلي قاعده ترصخي عيل يوم قلت  

 وش تبي تقولي مايب يشء 

 ش اميء : خالص دامك معصب مايصلح اتلكم 

زايد : ال وهللا بلك برود انت ووهجك وهللا  

معذوره نوف فيك يوم تزعل عليك وتروح  

بيت اهل اثرك انسانه ماحترتمي احد  

 والعندك اسلوب تتلكمي فيه مع الناس 

ش اميء ويه بدت تنقهر شوي ومالها قدام  

 اخواهنا غي ادلموع وبدوون صوووت 

 : بدت تمتسكن زايد  



 قام وراح لغرفته وخالها 

ش اميء من القهر نزلت راسها وبدت تبيك  

اسامء اكنت تطالع فهيا ومو عارفه وش  

 تسوووي 

اسامء : ماعليك اكيد انه مرتفع ضغطه من  

يشء تعرفينه كذا جيلس نص ساعه وجيي  

 يراضيك 

ش اميء : بس اان ماقلت يشء جلل يقول نوف  

  ونوف 

وهللا شووي    اسامء : خالص ماعليك 

 ويعتذر انت تعرفينه 



 فيصل : السالم عليمك 

ش اميء قامت وراحت غرفهتا ماتيب فيصل  

 يشوفها ويه تبيك 

 اسامء : وعليمك السالم 

 فيصل : وش فهيا ش يوووم 

 اسامء : عادي هاوشها زايد وراح غرفته 

 فيصل : رضهبا 

اسامء : ال بس تلكم علهيا شووي وراح  

  لغرفته 

مرتفع ضغطه تو عند    فيصل : واان اشوفه 

 الباب حىت انه ماشافين وش السالفه 



  اسامء قالت هل السالفه 

  فيصل : غريبه بس كذا 

 اسامء : ايه 

 فيصل : طيب ش يوم وش اكنت تيب 

 اسامء : مدري ماقالت يشء للحي 

 فيصل : طيب برووح لها اشوف وش عندها 

فيصل قام وراح غرفة اخته وطق الباب  

  ماردت 

دري انك تسمعي افتحي  فيصل : ش يووم ا 

 الباب ايهلل 

ثواين ش اميء تفتح الباب وترووح لرسيرها  



 وتتغطى فيه لي نص جسمها 

فيصل جاء وجلس جنهبا : ابدري ليش  

تفتحي الباب يل برسعه واسامء وزايد لو  

 يطيون مافتحتيه 

ش اميء ويه واظح علهيا الباكء وصوهتا ايهلل  

لو  يسمعه فيصل : النك ماتروح لي افتح  

 جتلس يوم اكمل 

فيصل : امحلد هلل انك تعرفي طيب قويل يل  

وش كنت تبي بزايد واليل ماقلتيه وهاوشك  

 قبل تقولينه 

 ش اميء : خالص مايب اقول يشء 



فيصل : افااء اان فصووول تقولي مايب اقول  

 يشء 

ش اميء : تكفى فيصل وريب مايب اتلكم وال يل  

 خلق 

نش به وما اروح  فيصل : مبا انك تعرفي اين  

من عند الباب لي تفتحي اكيد تعرفي  

 ماخبليك لي تقولي ص او ال 

  ش اميء : يووووه 

  فيصل : يووه وال يوووم ايهلل قويل 

 ش اميء : ماعندي يشء موضوع ابخي وخالص 

 فيصل : طيب قوليه ميكن عندي مو ابخي 



 ش اميء : ال ابخي 

 فيصل : طيب قوليه 

درسه مسوين مجعيه  ش اميء : اان والبنات ابمل 

رايل ولك شهر جتي لوحده منا    150من  

 شهور بس   10الفلوس لكها وملدة  

  فيصل : طيب وين املشلكه 

ش اميء : بس مايف مشلكه كنت بشاور زايد  

 وعصب عيل 

فيصل : والتزعلي خالص اان اعطيك لك  

زود عىل اليل جييك والتزعلي    150شهر  

 وانهتت السالفه بس 



خالص مايب اصلن  ش اميء : مشكور بس  

  شلكي بعتذر عهنا 

فيصل : ليش يه مىت جتيك اصلن يعين مىت  

 ادلور جييك 

ش اميء : البنات سوو قرعه عشان وال وحده  

  تزعل وطلعت عيل اان اول وحده 

فيصل : حلوو خوذهين واحسيب علهين  

 هههههههههه 

 ش اميء : ال حرام هههههه 

فيصل : ايه ماعليك احضيك وابرشي مىت  

  دون فهيا انوين تب 



 ش اميء : مدري بس شلكها هاليومي 

فيصل : خالص اذا بغيتهيا علميين اوويك وال  

ويقول    200تدرين .. يفتح بووكه ويطلع منه  

 خوذهيا ل لكها 

  ش اميء ويه تقوم وحتب رآأسه : مشكور 

فيصل : مايب مشكور ايب شهاده ترفع الراس  

 وختليين افتخر فيك واان اخوك 

 ش اميء : ابرش فهيا 

 فيصل : ايهلل اان برووح تبي يشء 

 ش اميء : سالمتك 

 فيصل : هللا يسلمك ايهلل تشآ آ و 



  ش اميء : ههههههه تشّـآ و 

فيصل طلع من غرفت اخته وهو يضحك  

عشانه يدري اهنا تضحك عىل لكمة تشاو مو  

 متعودين يسمعونه يقولها 

  لقى اسامء جالسه وماسكه التليفون وتلكم 

 التلفزيون   جلس جنهبا وصار يتفرج عىل 

اسامء : طيب خلود بكرى ابملدرسه نمكل  

مابقى من حديث ههههههههههههه .... ال بس  

اخوي جاء وجبلس معه ..... ايهلل مع  

 السالمه ... ابي 

 تسكر ويلتفت علهيا فيصل : ليش قفلت 



اسامء : بس بسولف معك اشوفك مبسووط  

 وايب تقويل وش مفرحك نفرح معك 

 مبسوط بس  فيصل : اول يشء اان دامي 

اليومي اليل راحوا شوي اتعبوين املهم  

 امسيك 

 اسامء : ويشء ذي 

  فيصل : فلوس 

  اسامء : ادري بس امحلد هلل معي اان 

فيصل : اقوول بالش حياء وامسكهيا اان  

وانت ل مثلها بعد    200عطيت تو ش يووم  

عشان ماتقولي حتبون ش يوم واان ال  



 ههههههههه 

اسامء : يعين بس بقول انمك حتبوين عشان  

 هامليتي ههههههههه 

 فيصل : امحدي ربك انس مالقوها 

 اسامء : اي وهللا امحلد هلل 

معهم    بدواء يسولفون ويضحكون وجلست 

 وراحوا ينامون لكهم   12ش اميء لي الساعه  

 

 

 

ساره حطت راسها تيب تنام وجفآ ه تاليق رمق  



غريب دق علهيا اس تغربت هالرمق اول مره  

 تشوفه 

 طنش ته وماردت عليه بعد دقائق جتهيا رساهل 

  فتحهتا اىل يه من نفس الرمق مكتوب 

 ) صباح اخلي ساره .. اان عبي ردي عيل ( 

 تصل الرمق مره اثنيه وشووي اىل ي 

  ترد ساره : هال 

  عبي: اهلي ساره 

  ساره : هال بك 

عبي : وش اخبارك وش اخبار اخوك ان  

 شاء هللا خبي 



ساره : امحلد هلل خبي وطيب بس منو انت  

 ماعرفتك وهللا 

عبي : امحلد هلل ان شاء هللا يقوم ابلسالمه  

آ مممممممم اان وحده من املنتدى بس موب  

 ل احلي منو اان قايل  

ساره : املنتدى طيب منو انت وكيف عرفت  

 رمقي 

عبي : شويف اقول بس ماتعصبي عيل بس  

 موب قايل ل اان منو ابملنتدى 

 ساره : طيب كيف جبت رمقي 

عبي : عادل عطاين رمقك وقال لكمهيا  



وطمنيين علهيا وقويل لها انه يسمل عليك كثي  

حىت ابراج    بس مايقدر يدخل الن ماعنده 

 جوال 

  ساره : يعين انت تلكمي عادل 

عبي : ال اان آلكم صاحبه اليل معه وهو قال  

خلها تلكم ساره واان قلت اوويك دام فهيا  

 رسايل حب ابرشوا 

 ساره : تراي ماين فامهه وال يشء للحي 

عبي: ال فامهه بس منصدمه عىل العموم امحلد  

ى  هلل عىل سالمة اخووك ومايشوف رش وتر 

عادل يقول وريب مش تاااق ل مووت اسف  



 مقدرت ادخل بس قليب معك 

  ساره : هاه 

  عبي : ايهلل مفان هللا 

وتقفل ويه مامسعت وال لكمه من هاليل  

 تسمى عبي 

  ساره من الصدمه ماتدري وش السالفه 

  وفتحت املنتدى مالقت عادل 

فتحت املسن مالقت افنان متصل انقهرت  

 ن وجت بتسكر صفحة املس 

اىل افنان تقول لها : ولمكووووووووو هذي  

  اليل بتنام 



ساره : يسلمووو ليش حاطه ظهور دون  

  اتصال 

افنان : فيه انس غاثيين وسويت اين بطلع  

 انت شلكك شفتيين موب موجوده دخلت 

 ساره : الداخل عشانك 

 افنان : ليش ش نو فيه 

ساره : قبل شوي جاين رمق غريب دق عيل  

عليه شووي اىل جتيين رساهل ساره  مارديت  

 ردي اان عبي

 ارد علهيا ) وتقوولها لك يشء ( 

 افنان : اووووما وش حتس فيه هالبنت 



  ساره : مدري وهللا 

 افنان : تدرين عادل ذا حيبك كثي

 ساره : وش عرفك 

افنان : النه حصل رمقك بس ما اتصل هو  

او ارسل عليك عشان مايسبب ل مشآلك  

بنت ويه تلكمك جلل  بس عطى رمقك  

 ماتصي ل مشلكه 

 ساره : مدري وهللا 

 افنان : وهللا هذا اليل واظح ايلشينه 

ساره سكتت وصارت تفكر بالكهما مث قالت  

 : افنان بطلع اانم تبي يشء 



  افنان : سالمتك 

 ساره : ايهلل مفان هللا 

 افنان : مع السالمه 

ساره طلعت ويه تفكر بالكهما معقوهل جد  

 هبا لهدرجه حي

حطت راسها ويه عىل نفس الفكره وانمت  

ويه ماتفكر بغي عادل اليل اقتحم حياهتا  

 غصب علهيا 

هذا ويه ماتعلقت فيه للحي صارت  

السوالف ذي لكها اجل بعدين وش بيصي  

  ايساره 



 

 ملكه رجعت مع اخوها بدر واهما للبيت

 وفالطريق قالت هلم عن الرشحيه 

  هالالكم ام بدر : طيب فالبيت ليش ماقلت 

ملكه : مياه اس تحيت خفت خالت تفهمها اين  

 ايب رشحيه وسكت 

بدر : ص اليل قالته ملكه مياه وبعدين مافهيا  

 يشء خالص الرشحيه بدالها الف رشحيه 

 ملكه : بس كيف اقدر اطلع بدل فاقد لها 

بدر : ايه عندك الكرت حقها اليل فيه الرمق  

 الرسي 



 ه ملكه : ال زمان مضيعته وماحصلت

بدر : ماعليك ادور واحد من العيال  

 ابالتصاالت يطلع لنا بدون هالالكم ذا لكه 

ملكه : تدري بدر اان ايب موابييل مايب  

  سواء 

 بدر : ليش 

ملكه : مادري بس البنات يقولون ماترصف  

 فلوس كثيه مو مثل سواء 

بدر : براحتك اروح اشرتي ل وحده  

 واجيهبا ل بس 

 ملكه : زين مشكور 



يف ابلها راحه ولو جزء بس يط عىل  ملكه  

 الاقل صلحت خطاها 

 

  ش اميء بعد ماراح لغرفهتا 

 طلعت جوالها ودقت عىل ابراهمي 

 ابراهمي : هال وهللا 

  ش اميء : هال بك 

 ابراهمي : وش اخبارك 

 ش اميء : خبي انت شلوونك 

 ابراهمي : امحلد هلل دامك خبي اان خبي 

  ش اميء : امحلد هلل امسع 



  ابراهمي : لبيه 

ش اميء : لىب قلب اان برووح اانم بس قبل  

اانم بقول اين لكمت اخوي ووافق وقال  

 خالص وعطاين الفلوس بعد 

 ابراهمي : طيب حلوو 

 ش اميء : طيب والبايق شلون 

ابراهمي : مافيه ابيق اان اعطيك الفلوس وانت  

تعطيهنا اخوك وتقولي هل اشرت يل بالك بيي  

 وبس ويشرتيه ل 

 ش اميء : ال كيف تعطيين الفلوس 

 ابراهمي : عادي ايج واعطيك اايها وين تبي 



ش اميء : ال وش تعطيين اايها شف ل حل  

  غي هاحلل 

 ابراهمي : انت وش فيك خايفه 

 ش اميء : اكيد خباف لو احد شافنا 

ابراهمي : معقوهل لهدرجه ماتفكرين ايبنت  

قوويل بعد مك يوم تعبانه بغيب واذا غبت  

  البيت مايكون فيه احد زي ماعرفت منك 

يعين يكون فايض ايج واعطيك اايها لكها  

 دقيقه مهنا تشوفيين ومهنا اشوفك 

 ش اميء : ال ال صعبه 

 ابراهمي : ليش صعبه 



ش اميء : الهنار اللك يكون صاح يعين  

  مشلكه لو احد يشوف 

ابراهمي : طيب شويف ابلليل مىت اخوانك  

 يب يوم   يكونون موب موجودين يعين 

ش اميء : واحد دامي برى والثاين مايكون طالع  

 اىل يوم الاحد مع احصابه ليش 

  ابراهمي : خالص انهتت السالفه 

  ش اميء : ال ماجتي قدام الناس كذا 

ابراهمي : انت خبل اصربي امكل الكيم اان  

اعرف واحد من اخوايي راعي مطعم اجيب  

 لمك عشاء عىل اين اوصل الطلبات 



في اختك ابلتليفون وجتي اتخذين  وانت ترص 

العشاء وعىل ان الوطع عادي مطعم وال احد  

 راح يشك 

  ش اميء : اممممم مدري افكر واشوف 

 ابراهمي : اقول ش يووم حيايت 

 ش اميء : هال 

ابراهمي : ترى الاس بوع اجلاي اان مسافر  

لالمارات يعين الزم يكون معك البيب عىل  

قبل    الاقل فاامهه وال ترى اذا سافرت 

 اتخذيهنا ماراح ايج اىل الشهر اجلاي 

 واان مافيين اصرب للشهر اجلاي 



ش اميء : امممممم طيب بشووف االثني ذا  

  حباول 

ابراهمي : طيب احس يب حسابك تراه بعد  

  بكرى 

  ش اميء : اووويك ايهلل اان بقفل 

 ابراهمي : اوويك انتهبيي عىل نفسك 

  ش اميء : اوويك وانت بعد 

 ايهلل ابي   ابراهمي : اوويك 

 ش اميء : ابي 

قفلت وحطت راسها ويه تفكر حبل لأبراهمي  

  كيف جيي 



 

 

 يف لبنان وعند جنوى ام اجمد 

جنوى ضاق صدرها حيل الهنا قالت لأجمد  

  لك يشء وخافت ينكشف لك يشء 

وضاق صدرها اكرث الهنا نقضت العهد اليل  

 حمافظه عليه من زمان 

نفسها  من الضيقه اليل فهيا ماقدرت متسك  

 واتصلت عىل ابو اجمد اليل هو ابو رشوق 

ابو رشوق اكن ييب ينام بس شاف رمقها  

 ابلليل   12واس تغرب االتصال الساعه  



  ابو رشوق : مرحبا 

 جنوى : اهلي حبييب 

 ابو رشوق : هال بك ايلغاليه 

 جنوى : كيفك 

 ابو رشوق : خبي امحلد هلل خبي انت كيفك 

  جنوى : امحلد هلل منيحه 

 رشوق : امحلد هلل هاه وش عندك ابو  

جنوى : ماعندي يشء بس هيك اش تقت  

 ل وقلت بسمع صوتك 

ابو رشوق : هللا يسلمك ايقليب بس تراك  

 زوجت يعين اعرفك وش فيك 



  جنوى : مافيين يشء 

ابو رشوق : وهذا اكرب دليل النك ابلعاده  

تقولي ايحبييب مافيين يشء تلكمي ايجنوى  

 اجمد فيه يشء 

 ال امحلد هلل مافيه يشء جنوى :  

ابو رشوق : امحلد هلل طيب وش فيك  

 تلكمي 

 جنوى : مدري وش اقول 

ابو رشوق : ابدي من املاكن اليل تبي  

 تبدين فيه 

 جنوى : اول يشء توعدين ماتزعل عيل 



ابو رشوق : افااء اي جنوى اان مامعري زعلت  

س نه مازعلت تبيين ازعل    19منك ابد من  

 ضوع قووي ويزعل احلي ليش شلك املو 

 جنوى : عشان كذا خايفه تزعل 

 ابو رشوق : اوعدك مازعل عليك 

 جنوى : اجمد 

 ابو رشوق : وش فيه 

جنوى : عرف عن سالفة ام رشوق وعرف  

 عدد خواته واسامهئن 

ابو رشوق : احلي ل مك س نه حافظه هالرس  

 وتروحي تقولينه بعد هالس ني لكها 



  جنوى : اان ماقلت هل 

 اجل منو ابو رشوق :  

جنوى : الصندوق الصغي اليل ل ويل هنا  

فتحه واان موب ابلبيت وقراء لك يشء  

 وسالين وانكرة وقال امه يشء عرفت 

ابو رشوق : آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ هـ طيب وش مسووي  

 احلي هو يلكمك يقول يشء 

جنوى : عشان كذا دقيت عليك اجمد يقول  

ايب اتعرف عىل خوايت حنا مالنا ذنب ابليل  

 ابوي وخالت بي  

 ابو رشوق : هالودل خبل وال وش قصته 



جنوى : ال لك يوم يقول هالالكم ويقول ابلكم  

ابوي واان رافضه انه يلكمك عشان متعصب  

 ويصي فيك يشء 

  ابو رشوق : هو عندك احلي 

 جنوى : ال طلع يقول بيجع بعد نص ساعه 

 ابو رشوق : خالص اان آلكمه بكرى العرص 

 امانه ماتزعل مين جنوى : خالص بس  

ابو رشوق : انت مال ذنب عىل العموم  

الختلينه يشوف اي اوراق اثنيه ميكن ماقراء  

 لك يشء 

 جنوى : طيب ابرش 



 ابو رشوق : ايهلل تبي يشء اثين 

 جنوى : ال سالمتك 

 ابو رشوق : هللا يسلمك ايهلل مع السالمه 

 جنوى : مع السسالمه 

 

يد عن  اجمد اكن طالع برى البيت وجالس بع 

 البيت ومايدري هو يسوي هالشء او ال 

 وبعد تفكي طوووويل قرر هالشء 

رفع التليفون واتصل بداء مبفتاح السعوديه  

 ومكل الرمق اليل مسجل عنده 

 بعد اربع رانت يرد صوت انثوي : نعم 



 اجمد : السالم عليمك خاهل ام فراس 

 ام فراس : وعليمك السالم منو 

 تك جنوى اجمد : اان اجمد ودل صاحب 

ام فراس وعرفته بس انصدمت وش ييب  

 هبالوقت : هاه امك فهيا يشء 

اجمد : ال خاهل ايم منيحه بس اان اسف اين  

 دقيت هبالوقت بس ايب رمق سلامن ابن اختك 

 ام فراس : ليش 

اجمد : هو اكن معطيين اايه واان امنسح من  

 جوايل 

 ام فراس : طيب هذا الرمق ومتيلء هل الرمق 



وره خاهل بس ممكن ايم ماتدري  اجمد : مشك

  اين اتصلت ابد 

 ام فراس : طيب ميخالف ماراح اقولها 

 اجمد : مشكوره خاهل ايهلل مع السالمه 

 ام فراس : مع السالمه 

اجمد سكر من هنا وعىل طول اتصل من هنا  

 عىل سلامن 

سلامن اكن بفرآ شه ويوم شاف االتصال رمق  

 دويل اس تغرب ورد عليه : هال 

  ي سلامن اجمد : اهل 

 سلامن : هال بك منوو انت 



  اجمد : ولو اان اجمد 

سلامن انصدم مايدري كيف جاب رمقه : هال  

  وهللا وش اخبارك 

 اجمد : اان خبي امحلد هلل 

 دقايق بعدها   5وقعدوا يسولفون حوايل  

اجمد : طيب سلامن اان بسكر احلي بس ايب  

منك خدمه اذا متقدر تساعدين بكون شاكر  

اتقدر ايليت يكون املوضوع بيين  ل واذا م 

 وبينك بس حىت خالتك التدري 

 سلامن : امرين وش تيب بس 

  2اجمد : شوف سلامن اان عندي خوات  



مابعرف عهنم يشء ابوي حارمين اين اتعرف  

 علهيم واان ايب اتعرف علهيم وماين قادر 

ولكمته مك مره ورفض وخوايت الثنتي من ام  

 واذا تقدر  سعوديه وساكني ابلرايض عندمك 

ايب لو رمق البيت او رمق موابيل وحده من  

 البنات 

سلامن انصدم ان اجمد يدري عن خواته  

 وانصدم اكرث ان الصدفه خلته بيهنم االثني 

سلامن : انت ليش تيب تعرفهم وابوك رافض  

 طيب 

اجمد : الهنم خوايت وابوي ماراح يدري  



 هنائيا  

 سلامن : طيب شوف بقول ل يشء 

 وشو اجمد :  

سلامن : وحده من خواتك صديقة اخت  

 الكبيه 

  اجمد : وربك 

سلامن : ايه واان بلكم اخت واخلهيا تلكمها  

وتشوف وش تقول واكيد اهنا بتوافق بس  

 الزم يكون عندها خرب

اجمد : طيب خالص مىت ترد يل ابليل يصي  

 معك 



 سلامن : بكرى ان شاء هللا 

  اجمد : مشكوور سلامن 

  سلامن : العفو 

 اجمد : طيب اان ابسكر مع السالمه 

 سلامن : مع السالمه 

 

سلامن بعد ماسكر من اجمد اتصل عىل  

 رشوق 

 بس عند رشوق وقبل مايتصل علهيا سلامن 

رشوق وصلت وغيت لبسها وجلست عىل  

 الالب ربع ساعه وطفشت وطلعت 



 وشافت رمق سلامن ورمق زايد 

وصارت تقارن بيهنم وبي اسلوب ذا  

  واسلوب ذا 

صارت تشوف سلامن افضل بلك يشء بس  

  ليش قلهبا ييب زايد ليش ماتدري 

بكت الهنا ماقدرت تعطي سلامن لو شووي  

من قلهبا النه يس تاهل اكرث من زايد بس  

 وش تسوي بقلهبا 

 نزلت دموعها هبدوء واكهنا دموع ابرده 

جفاءه سلامن يدق تطالع برمقه وتس تغرب انه  

ا ويه متضايقه  اتصل وختنقها العربه اكرث الهن 



  وتفكر فيه يدق علهيا 

 رشوق ردت : هال سلامن 

 سلامن : هال بك وش اخبارك 

  رشوق : امحلد هلل عايشه 

سلامن : وش فيك وش فيه صوتك اكنك  

 تبكي 

  رشوق : مافيين يشء الختاف 

سلامن : شويف رشوق اان مادقيت اعاتبك او  

 او اان بس دقيت اول يشء بتطمن عليك و.. 

ن عيل وانت خلتين واان  رشوق : تطم 

حباجتك تدري ان زايد دق عيل وهتاوشت  



 وايه وقال منو اليل مسح املقطع قلت هل اان 

وعصب عيل وهاوش ين وسكرت بوهجه  

 وارسل يل رساهل يقول وهللا الخليك تندمي 

سلامن : ماعليك من زايد اان اعرف اهديه  

 بس اان جايك بالكم بيحيك شوي 

 ( رشوق : وشو ) ويه تبيك  

سلامن : قبل شوي اتصل عيل اخوك اجمد  

 من لبنان 

رشوق ويه متسح دموعها : هاه مىت ليش  

 وش ييب 

 سلامن : اتصل يسمل عيل 



  رشوق : تكفى عطين رمقه 

  سلامن : ال اسف امسعي 

رشوق : تكفى سلامن وهللا يرمح وادلينك  

 عطين اايه 

  سلامن : طيب امسعيين انت 

 رشوق : هاه 

 عيل يقول ابيك خبدمه سلامن : هو دق  

  رشوق : ويشء 

ابلرايض    2سلامن : قايل اان عندي خوات  

ماعرفهن ايب اعرفهن واان قلت هل ابرش اان  

وحده من خوايت صديقة اختك خبيل اخت  



 تلكمها وتعلمين 

 رشوق : هاه وشلون 

سلامن : ماعليك بكرى ابعطيه الرمق املغرب  

  11ان شاء هللا واخليه يلكمك الساعه  

  يل وش رايك ابلل 

 رشوق : ال تكفى احلي 

سلامن : عشان مايقول برسعه صار لك يشء  

اصربي بكرى ان شاء هللا وبعدين تراه بيدق  

 من لبنان يعين رمق دويل 

  رشوق : خالص عادي ميخالف 

 سلامن : خالص اوويك طيب اان اس تاذن 



 رشوق : سلامن 

  سلامن : نعم 

  رشوق : ساحمين 

 يع سلامن : هللا يسامح امجل 

رشوق خنقهتا العربه من لكمته وكمتت دموعها  

وحس هبالشء سلامن وسكت وماقدر يقول  

  يشء 

  سلامن : ايهلل عن اذنك 

  رشوق ساكته 

 سلامن : مع السالمه 

  وقفل من عندها 



رشوق تطالع بشاشة اجلوال ولك اليل اكنت  

اكمتته ماتيب تفضح نفسها بعد ماسكرت رحية  

 دموعها وعيوهنا وبدت تصيح

 بعد شوي ارسلت هل رساهل 

) سلامن وش اسوي اان اشوفك غي عن  

الناس لكهم انت غي البرش واخملاليق بس  

  ماقدرت اعطيك لو جزء بس يط من قليب 

وريب اين لو قليب بيدي اكن حبيتك وهللا  

 بس وش اسووي ( 

سلامن قراء رسالهتا وحس يف خاطره كتب  

  لها 



بيين  ) رشوق ال تتعبي نفسك النك ماراح حت 

وهالشء واظح اان بيكون اخر يشء بيين  

  وبينك اخوك اجمد اوصلمك لبعض واان ببعد 

وبرصاحه يكفيين انك خبي بس وترى زايد  

 اان هبديه ل الختافي اوويك مفان هللا ( 

رشوق قرات رسالته وزاد باكها الهنا ويه  

 حتاول تراضيه طلع هو اليل يراضهيا ويروح 

 

 

 ليل وصلته لكذا زايد يفكر هباحلاهل ا 

وليش يش يل مه رشوق تلكمه او ال عنده  



  غيها 

 بس سلامن معقوهل ايسلامن انت تسوي كذا 

حاول ينام اكرث من مره ماقدر من الضيقه  

 اليل فيه اتصل عىل رشوق 

شافت رمقه واكنت توها مسكره من سلامن  

 واكره ماتشوف زايد هبذي اللحظه 

 وال ردت عليه 

 عليهكرر االتصال وال ردت  

  شوووي كتب لها رساهل وارسلها لها 

  اكتب ابلرساهل 

) رشوق انت تلكمي سلامن ص واليل مسح  



  املقطع سلامن 

 وش اليل بينك وبينه علميين ( 

رشوق قرآ ت رسالته وانصدمت كيف عرف  

 ذا منو قاهل 

 شوي اىل تشوفه يتصل علهيا وال ردت عليه 

 بغت ترد وهونت 

ف وش  قالت الصباح آلكم سلامن يشو 

 السالفه 

حطت جوالها صامت ومكلت تفكي ابخوها  

  اجمد وسلامن 



 صباح يوم ال حد 

 نوف راحيه لللكيه مع مانع اخوها 

 فتحت جوالها وارسلت رساهل لفيصل 

  ) لو تدري وش كرث فيين من الشوق 

 مآاكن فارقت عيونك عيوين ثواين ( 

فيصل اكن توه صاح وجواهل عىل الصامت  

 الرساهل ومادرى عن  

 نزل يفطر مع خواته واترك جواهل فوق 

نوف شافته مارد نزلت جوالها وبدت  

 تسولف مع مانع 

مانع يوم شافها تسولف قالها : اقول واان  



اخوك وش رايك اليوم تتصلي عىل فيصل  

 قبل الظهر وتقولي هل 

  عازمتك عىل غداء برى 

 نوف : آ مممممممم ليش طيب 

املراءه حيبون ان  مانع : شويف الرجل او  

الرشيك الاخر معهم ابحلياة يبي هل الاهامتم  

 يعين لو هتمتي بفيصل بطريقه عفويه بس 

تالقي فيصل متولع فيك والييب يفارقك بس  

يشوفك معه شووي ومع صاحبتك شوي  

 ومع اهكل شوي 

لو كنت تلكمي اي احد ابدلنيا غي ايم  



ودخل فيصل اول ماجيلس قويل ايهلل اان  

 ل احلي بعدين آلكمك بقف 

 نوف : بيقول يل ليش قفلت 

مانع : بس قويل دامك هنا ايب اكون معك  

مايب اكون مع اي انسان اثين وسولفي معه  

 وابدي ابليل كنت تلكميهنا 

يعين اي وحده قويل هذي فالنه سوت كذا  

وطلعت وووو عشان يراتح قلبه ومايقول  

 ليش قفلت فهمت خليك بريئه وعىل نيتك 

قيين بيحبك وهمام زعلنك خواته جتاهيل  وصد 

الكهمن واحقرهين وال تقولي وال لكمه همام  



 صار 

صدقيين برتاتحي انت ص بيتفع ضغطك  

بس ازين من تنقهرين مهنن ومنه هو بعد  

 تدرين ليش 

 نوف : ليش 

مانع : النه واان اخوك الزوجه بدالها مك زوجه  

 ص 

 نوف : طيب 

مابداهلم احد    مانع : بس الاخوان والاخوات 

 فهمت اليل اقصده 

نوف : ايه فهمت يعين ممكن يفرط فيين جلل  



 اهل 

مانع : عليك نور وخصوصا  اهنن يتاميت وهو  

 ويل امرهن يعين لو ترحييهنن ل اجر وهللا 

  نوف : هللا يعي ان شاء هللا 

مانع : فكري بالكيم وايهلل ضفي وهجك  

 وصلنا 

 نوف : طيب الخترهبا ابخر يشء 

 ع : اصلن معري زينهتا هههههههههههههههه مان 

 

 

عادل اكن طالع برى الرايض وماعنده ابراج  



 وجلل هالشء ارسل البنت عبي 

بس عبي منو ذي ويه صدق تعرف خوي  

 عادل وال عادل بنفسه 

 وال منو تكون ...؟ 

 

رشوق اول ماحصت اتصلت عىل سلامن بس  

 مارد علهيا 

هل    اتصلت عليه مره اثنيه وال رد ارسلت 

  رساهل 

) سلامن رد رضوري تكفى احلي هللا خيليك  

 ) 



وصلت الرساهل لسلامن اليل اكن يشغل  

  الس ياره بيطلع 

عىل طول رفع جواهل ووقراء الرساهل راح  

للماكملات مل يرد علهيا بيتصل اىل يه تتصل  

 من جديد 

 رد علهيا : هال 

 رشوق : هال سلامن 

 سلامن : هال بك وش السالفه 

 زايد   رشوق : لكمك 

 سلامن : ال ليش فيه يشء 

رشوق : امس ارسيل رساهل اكتب فهيا انت  



تلكمي سلامن ص واليل مسح املقطع سلامن  

 بعد 

 وش بينك وبينه علميين 

 سلامن : مىت هالالكم 

ما اذكر وهللا    1او    2رشوق : ميكن الساعه  

 بس بعد ماسكرت من عندك بشوووي 

  سلامن : وش عرفه 

  رشوق : مدري 

سلامن : اممممممم شووويف طيب اان اذا  

 سالين بقوهل ايه آلكمها 

 رشوق : هاه ليش تقوهل 



سلامن : امسعي بقوهل سالفة اخوك اوويك  

وانك انت طلبت حمد يدري عن السالفه لي  

 ماتتاكدين ميه امليه 

واذا سال ليش ماقلت يل قوويل اان عرفت  

بوقت انت كنت بعزاء امك يعين قبل مك  

  انت ماكنت حويل شهر و 

ولكمت سلامن عشانه صاحبك وقلت هل  

  التقول الي احد لي نتاكد بس 

واذا سال عن املقطع قويل انت ايل مسحتيه  

 اان مادريت عنه اوويك 

  رشوق : طيب ان شاء هللا 



سلامن : خالص اان اصلن طالع للشاليه احلي  

 بلكمه ميكن هناك 

رشوق : اوويك والتنس امسح السجل حق  

 ملاكملات ا 

 سلامن : طيب 

سلامن سكر من رشوق وجلس دقيقتي  

 واتصل عىل صاحبه زايد 

 ثواين وزايد يرد : هال 

سلامن : هال زيزو يسعد يل هالصباح اكن  

 هالوجه عىل هالصبح صاح 

 زايد : وش عندك رايق 



سلامن : معري اصلن ماكنت رايق ايلشي  

 هههههههههههههه 

 زايد : طيب خلصين وش تيب 

: افااء خلصين ذي طرده وال اان  سلامن  

 غلطان 

زايد : ال مانت غلطان بس احس طفشان  

 ومايل خلق واحد رايق 

 سلامن : طيب وينك 

 زايد : تووي داخل الشاليه

سلامن : جبيب ل فطور من حمل كبده عىل  

 كيف كيفك مسافة الطريق 



 زايد : طيب مفان هللا ... وقفل 

فل ييب  سلامن : مفان الكـ.. هههههه مارسع يق

 الفكه هههههههههه 

 

 

فيصل راح لغرفته ولبس ثوبه وركب الس ياره  

وشغلها وطلع جواهل من جيبه عشان يدق  

 عىل زايد 

 الا يشوف رساهل يفتحها الا يه من نوف 

 قراها وفرح كثي لها ارسل لها رد 

 ) ايليل تقول الشوق طاغي عليك 



 اان شويق من زمن واصلن حده ( 

اكنت جالسه    وصلت الرساهل لنوف اليل 

  تنتظر البنات جيون 

  ردت عليه 

 ) من كرث مافيين من اللهفه عىل وصال 

 رصت اشوف الناس من حويل لكهم انت ( 

  رد علهيا فيصل 

) التكرثين رسايل واخرهتا اان اليل اسدد  

 هههههههههه 

ال امزح بس تراء رسايكل حلوه اخاف جييين  

 يشء واان توي طالع ادلوام 



 البيت ( مافيين ارجع  

 قرت نوف الكمه وحضكت وارسلت هل 

) ههههههههه ايه خالص ماراح اقول يشء  

 اصلن بدخل عندي حماظره بعد شوي 

 بس انتبه عىل نفسك اووويك ( 

 فيصل رد علهيا 

) هههههههه ابرشي من عيوين ايلغاليه وانت  

 بعد انتهبيي عىل روحك ( 

 قرات رسالت نوف وفرحت كثي

 برووهحا   ...... : وش عندها تضحك 

نوف : بسم هللا الرمحن الرحمي طيب سلمي  



  اول 

ملكه : السالم عليمك هاه علميين وش عندك  

 تضحكي 

 نوف : وعليمك السالم مانيب قايل ل 

 ملكه : ازين اصلن مايب اعرف 

نوف : مبي ايلشينه ههههههههههههههه الا  

 تعايل رمقك مقفل ليش 

ملكه : ايه امس احرتقت الرشحيه فبيت  

 لت خا 

  نوف : اهااا وش بتسوين 

 ملكه : بطلع بدلها موابييل ازين يل 



 نوف : ال طلعي رشحية زين احسن ل 

ملكه : خالص اان قلت الخوي يطلع  

موابييل موب قايل هل رح وغي وجب  

 موابييل زينه بعد 

  نوف : براحتك يعين امس مآلكمتك اجماد 

 ملكه : ال ليش وش فهيا 

ا لكه ماتدر  نوف : مدري امس ادق علهي

واخر الليل دقت عيل واان انميه ومارديت  

 علهيا

ارسلت يل رساهل نويف بكرى الصباح تعايل  

  بدري انت وملكه بقولمك يشء رضوري 



 ملكه : ماجت للحي 

 نوف : ال بس اكيد قريبه شووي وجتي 

 

 

اجماد طلعت من بيهتم وركبت مع السواق  

 ورفعت التليفون واتصلت عىل ساره 

 ل ماردت ورجعت اتصلت اثنيه اول اتصا 

 ردت ساره ويه انميه : هال

 اجماد : اهلي انت انميه 

ساره : اي اهلي اجماد اي وهللا انميه بس  

 ماعليك وش تبي 



 اجماد : ال قويم غسيل وهجك وديق عيل 

ساره : ليش فيه يشء وبدت تصحصح  

 شوي اكهنا خايفه من يشء 

س  اجماد ويه تضحك : المافيه اىل لك خي ب 

حصيحي وديق عيل برسعه بس غسيل وهجك  

 التسوين يشء اثين 

ساره : طيب .. قفلت التليفون مث راحت  

  وغسلت وهجها ورجعت اتصلت عىل اجماد 

  ساره : هال اجماد 

 اجماد : هال بك هاه حصصحت 

ساره : ال انميه ايه مصحصحه وش تبي  



 خوفتيين تراك 

 اجماد : طيب قويل يل مربووك 

 مربووووك بس عىل وش ساره :  

  اجماد : امس خطبين ودل خايل 

ساره : جد عىل الربكه الف الف مربوووك  

 ايلشينه بتزتوجي وختلينا 

  اجماد : اي توه الزواج ماندري مىت 

 ساره : طيب انت تبينه وال موافقه بس كذا 

اجماد : تدرين ساره اان ودل خايل ذا من واان  

وامحلد هلل    صغيه افكر فيه واحط امايل عليه 

 ريب اس تجاب دلعايئ 



ساره : امحلد هلل اجل صيل ل ركعتي شكر  

 هلل س بحانه 

اجماد : ان شاء هللا طيب اان حبيت اعلمك  

الين راحيه للبنات ابللكيه وبقوهلم وال وحده  

 اصنل تدري للحي 

 ساره : واي وانسه اان اول وحده ادري 

اجماد : ايه عشانك موب ابللكيه لو ابللكيه  

 ووول معهم بق

 ايهلل اان بدخل احلي تبي يشء 

  ساره : ال سالمتك 

 اجماد : مفان هللا 



 ساره : مفان هللا 

  ساره قفلت من هنا واتصلت عىل نوف 

نوف شافت رمق ساره وردت علهيا : اهلي  

 سووير 

ساره : هال بك شوويف برسعه بعدين  

  نسوولف اان وانت 

 نوف : بسم هللا وش السالفه 

اد بتجيمك احلي اول ماتدخل نطوا  ساره : اجم 

يف وهجها وقولوا مربوووووك الف الف  

 مربوووووك ومضوها وبووسها زين 

  نوف : ليش 



ساره : بس كذا اس هتبلوا علهيا الين اان داقه  

 علهيا وقلت لها كذا وانلحست ههههههههههههه 

نوف : طيب هذي يه اشوفها جت ايهلل  

  سكري 

 يف وهجها   ساره : مع السالمه ... وسكرت 

نوف : اقوول ملكه نطي معي عىل اجماد  

 ونقوووول لها مربوووك ونبوسها ونضمها 

  ملكه : وش السالفه 

 نوف : مدري بس ساره قالت اوويك 

 ملكه : اوويك 

اجماد اقل من نص دقيقه ويه واقفه تيب  



 تسسسمل علهيم 

اىل نوف وملكه انطي ويضموهنا ويبوسوهنا  

 مربووووك ومربووووك ايقليب الف الف  

 اجماد : هاه منو قالمك اكيد ساره الشينه 

  ملكه : ال مو ساره 

 اجماد : اها اجل منو 

نوف : ماعليك ايقليب امه يشء عىل الربكه  

 بس الف الف مربوووووك وهللا وانسه 

اجماد انقهرت وتطالع فهيم : منو قالمك علموين  

 وهللا اهنا ساره ص 

ملكه : طيب علمتنا وال ماعلمتنا وش  



 السالفه 

اجماد : ال وهللا تس هتبلي انت وايها اكيد  

 قالت لمك هالشينه ليتين ماعلمهتا 

نوف : وش السالفه وهللا يه قالت لنا بس  

 قولوا لها مربووك وبووسووها ومضووها 

  اجماد : احلفي 

نوف : وهللا بس قالت كذا تقول نس هتبل  

 علهيا

 ه اشواء اجماد : اي 

 ملكه : وش السالفه تراء ضغطي ارتفع 

اجماد : السالفه ومافهيا امح امح اان اجماد امس  



 اخنطبت 

  نوف وملكه : هاه وهللا 

اجماد حبياء يوم شافت نظرات البنات : ايه  

  وهللا 

نوف : ايوووووووووييل اجماد بتزتوج وانسه  

 هههههههههههه عىل الربكه ايقليب 

الف الف مربوووك  ملكه : يووووووووووه  

 ايقليب تكفين خوذيين معك 

 نوف : خخخخخخخخخخخخخخ 

 اجماد : هههههههههه اخذك وين 

  ملكه : لزواجك ههههههههههههههههههه 



 نوف : ههههههه ماتعرف ترصف 

 اجماد : خخخخخخخخخخخخخخ 

ملكه : اجل خبل اقولها وهللا تذحبين ويه  

 للحي ماملكوا عىل بعض ههههههههههه 

 تعايل ص منو هو تعرفينه يعين   نوف : الا 

 اجماد : ايه ودل خايل 

 ملكه : اكيد امك قالت ل خوذيه 

اجماد : اول يشء لو ايم ماقالت يل خوذيه  

  اان ابخذه الين ابيه من زمان 

نوف : وش اليب تبينه عيب عليك هو جيي  

خيطبك انت ماتفكرين ابلرجال الا بعد  



 الزواج هههههههههه 

بس    اجماد : اقول وخري 

 هههههههههههههههههههه 

البنات بدواء يسولفون ويرتيقون عىل اجماد  

 شوي وشوي يتلكمون جبديه عن الزواج 

 لي جت احملاظره ودخلوا حمارضاهتم 

 

سلامن وصل للشاليه ومعه الفطور سمل عىل  

زايد واكن زايد لك شوي يلمح هل ويتلكم  

 معه 

 ودار بيهنم ومه يفطرون هالالكم 



ترفع الضغط يووم اطلع من  سلامن : س ياريت  

البيت حرارهتا ترتفع ويوم اقرب من الصناعيه  

 ختف احلراره واكهنا طافيه 

زايد : الس ياره مثل بعض الناس ختون بس  

  بطريقه حمرتمه 

سلامن : اعوذ ابهلل وش دخل اخليانه )  

سلامن اكن فامهه قصده بس اكن يبيه يقولها  

 رصحيه ( 

احد بيصلحها  زايد : يعين الس ياره اذا جت لو 

صارت طيبه ومافيه احىل مهنا بس من  

 وراءه تسووي دوايه 



سلامن : عليك تشبيه مدري من وين جايبه  

 بس رصاحه اجعبين ههههههههههههههه 

 زايد : الزم يعجبك هو منك وفيك 

 سلامن : كيف مين وفيين 

 زايد : مو الزم تفهم 

سلامن نزل اليل بيده : وقال ايزايد اذا يف  

عيل اان يشء قووهل بس مو تقوهل  خاطرك  

 بنغزات تراك صاحيب واخوي يعين اان فامهك 

زايد : املشلكه انك صاحيب واخوي وتسوي  

 كذا الغريب ما الومه 

سلامن : وش سويت قيل جلل افهم وش اليل  



 تبيه 

 زايد : مسوي ماتدري وال شلون 

سلامن : اليل يف خاطرك قل ايزايد بلتتلكم  

 ابللغاز اان مافهمها 

  زايد : رشوق ايسلامن 

 سلامن : رشوق وش فهيا 

 زايد : انت تلكمها ص 

 سلامن : يه قالت ل 

زايد : ال اان اكتشفت هالشء وكنت امتىن  

 انك انت اليل تعلمين 

 سلامن : طيب اان اعلمك احلي بلك يشء 



زايد : ال ماحيتاج لو ادري من اول انك تبهيا  

ه  اكن قلت ل خذها بس ما اخرسك ابلطريق 

 ذي 

سلامن : ههههههههههههههههههههههههههه خترسين  

ابلطريقه ذي اي زايد حصصح حصصح  

شوووي وافهم السالفه وبعدها قل اليل  

  تقوهل 

ايزايد يوم وفاة امك هللا يغفر لها ويرمحها  

اكنت رشوق تلكمين وتطمن عليك ومره  

لكمتين ضايقه فهيا ادلنيا تقول زايد مو فيه  

 وماعندي غيك 



 رشي ابلفزعه واان بفزع لها عشانك قلت اب 

قالت يل اان رحت لسوق ولقيت ابوي معه  

 حرمه ومعها ودل والودل يقول البوي يباه 

واان ايب اشوف هو صدق اخوي او ال  

س نه يعين    18واملشلكه ايزايد الودل معره  

  ختيل 

اان قلت ابرشي وجفاءه رحت لبيت خالت  

لقيت اليل ساكن جنهبم ابو رشوق وقلت  

الت السالفه اين اعرف هالبنت عن طريق  خل

 النت وقالت ابرش بفزع ل 

وتعرفت اان عىل الودل عىل اين احسن  



 عالقت معه 

وامس دق عيل وسالين عن خواته النه طلع  

يعرفهن وييب يوصل لهن ابجلوال وقلت هل  

 وحده مهنن صديقة اخت بشوف وارد ل 

بس ولكمة امس رشوق وقلت لها قالت  

ه قلت ال عشان مايشك بشء  احلي آلكم 

 بكرى العشاء اخليه يلكمك 

وازيدك من الشعر بيت اخوها امه لبنانيه مو  

  سعوديه ومه بلبنان احلي وعشان تصدقين 

)رفع جواهل واتصل عىل الرمق اللبناين اليل  

  امس دق منه اجمد بس كذا اتصال رد اجمد 



  اجمد : هال سلامن 

 سلامن : هال اجمد وش اخبارك 

 : خبي امحلد هلل هاه طمين شو صار   اجمد 

سلامن : اان لكمت اخت وقالت احلي بروح  

لللكيه وابلكمها بس تعال وش اسامهئن  

خواتك قلت يل اان اخت قالت يل اس  

 وحده نسيته 

  اجمد : رشوق واشواق 

سلامن : ايه رشوق يه ايل صاحبة اخت  

 خالص بشوف والعرص آلكمك اوويك 

  اجمد : مشكور سلامن 



 سلامن : العفو ولو حنا خوان ايلغايل 

 اجمد : اوويك اان بسكر احلي مع السالمه 

 سلامن : مع السالمه 

  سكر منه والتفت عىل زايد 

 زايد اكن ساكت وال يقول يشء 

 سلامن : وش فيك 

  زايد : طيب يه ليش ماقالت يل 

سلامن : رصاحه يه طلبت مين قالت لي  

اعلمه وشلكها  هتداء الامور عنده ويروق  

ماقالت ل واان عىل ابيل بتقول ومايب اان  

 اعلمك ويه ماتيب ليش مدري 



 زايد ساكت 

سلامن : عىل العموم مشكور اي زايد انك  

  احسنت الظن فيين لهدرجه انت تثق فيين 

 زايد يطالع فيه بندم 

سلامن : عىل العموم اان بروح لبيت خالت  

 تيب يشء 

 زايد : التزعل سلامن 

: مامعري زعلت عليك بس هالسالفه  سلامن  

 جد احسها ابخيه منك وبقووه 

 زايد : اان لكي ابخي اصلن 

سلامن : وهللا من زمان ابخي بس توك  



 تكتشف 

 زايد : ههههههههههههه 

 سلامن : ايهلل اس تاذن 

 زايد : مكل فطورك 

 سلامن : ايبن احلالل سديت نفس 

 زايد : يعين آلكه 

 هههههههه سلامن : الهاته ايملشفوح هههه 

  ايخذه سلامن ويطلع 

 

 

ريناد دق علهيا اليل ابالتصاالت وقالها عن  



  املاكملات ومك جتلس 

انصدمت ريناد وانقهرت الن رشوق اخذت  

 سلامن واخذت زايد ويه ماقدرت بغي زايد 

  دقت عىل زايد 

 زايد : هال 

 ريناد : هال وش اخبارك 

 زايد : امحلد هلل مراتح 

  اعي االتصاالت ريناد : تدري وش قايل ر 

 زايد : وش قال 

  ريناد وتقوهل وش قالها 

 زايد : ايه ادري اهنم يلكمون بعض 



 ريناد : امس تقول يل ما اعرف 

زايد : قبل ربع ساعه سلامن اكن عندي  

وسالته وقال ايه آلكمها وبس وامحلد هلل  

ارحتت النه ماكذب يعين اليل بيهنم يشء  

 عادي 

 ريناد : ليش وش بيهنم 

و مـ قايل غي انه يلكمها بيهنم سالفه  زايد : ه 

 يقول اقولها بعدين ل 

 ريناد : معقوهل ماقال 

 زايد : ايه معقوهل وانس السالفه خالص 

 ريناد : طيب وش بتسوي بريناد 



زايد : ماراح اسوي يشء ابرحيها مين يشء  

 وبعدين ارجع اراضهيا 

 ريناد :ايه براحتك 

 وقعدوا يسولفون شوي وقفلوا 

 

 ش اميء بعد املدرسه لكمت ابراهمي 

 اتصلت عليه ورد علهيا 

 ابراهمي : هال ش اميء 

 ش اميء : هال بك وش اخبارك 

 ابراهمي : امحلد هلل خبي وانت شلونك 

ش اميء : امحلد هلل خبي بس امسع اان اخت تو  



جايه معي وبروح اتغداء بس تراء بكرى  

الصباح بسوي اين تعبانه وبغيب وانت جتي  

 للبيت

س امانه ترى لكها دقيقه وهللا مقدر اطول  ب 

 وريب خايفه 

 ابراهمي : طيب واخوانك عادي 

ش اميء : واحد الصباح يطلع ماجيي غي الظهر  

اكنه يداوم وهو يروح للشاليه حقه والثاين  

  8مو من    7لك يوم اثني دوامه يبداء من  

 ص 

 واخت بتداوم اكيد يعين ببقى حلايل 



معي هديه غي  ابراهمي : خالص حلو وترى  

اليل معي ل عىل الاقل اذا جيت تنامي  

  تتذكريهنا 

 ش اميء : ويشء 

  ابراهمي : ماصارت هديه اذا قلت ل 

ش اميء : طيب بسكر وبيننا اتصال الليل  

 اوويك مفان هللا 

 ابراهمي : مفان هللا 

 

نوف اتصلت عىل فيصل قبل الظهر وقالت  

 هل مرين وخذين من اللكيه 



خذها وقالت اان اس تاذنت  اوصل لعندها وا 

 من ايم بتغداء برى وعازمتك برى وش رايك 

 فيصل : ال اان اليل بعزمك 

نوف : ال وهللا مايل دخل اان عزمتك اول  

 وهللا ماتردين 

 فيصل : هههههههههههه طيب وهللا ما اردك 

وطلعوا ملطعم ويوم دخلوا فيصل اتصل عىل  

 البيت وقاهلم اين بتغداء برى 

د الغداء طلعوا وراح يزنلها  طلبوا غداء وبع 

 فالبيت 

 نوف ويه ابلس ياره قبل تزنل : فيصل 



 فيصل : هال 

 نوف : ممكن تساحمين عىل لك يشء 

فيصل : وهللا اين مازعلت عليك اصلن بس  

الاايم اليل راحت اكنت النفس يه مش وال  

 بد 

نوف : اسفه اوعدك وعد اين ما اضايقك  

 وماتشوفين اىل اليل تيب رضاك وتسعدك 

  يصل : هللا يسلمك وهللا اان اليل اسف ف 

نوف : طيب بزنل احلي انتبه عىل نفسك  

 وال ترسع 

 فيصل : اوويك وانت بعد 



 نوف : اوويك مفان هللا 

  فيصل : مفان هللا 

 

ملكه بعد وصولها للبيت لقت رشحية موابييل  

 عندها جديده ابلبيت تنتظرها 

فرحت فهيا وفتحهتا وارسلت للبنات هذا  

 رمقي 

د دقيقه من الرساهل يدق علهيا رمق وترد  بع

 ويه عىل ابلها وحده من البنات 

 ملكه : اهلي 

...... : هال بك وراك حترقي الرشحيه  



 عشاين 

 ملكه : عبدالرمحن وش تيب 

عبدالرمحن : اان قلت ل راح اجيب رمقك  

 همام صار 

  ملكه قفلت يف وهجه وقفلت الرشحيه 

واتصلت عىل  وراحت التليفون الثابت  

  رمياس وقالت لها اليل صار 

رمياس قالت لها خيل الرشحيه مقفل لي  

 آلكمك اان واشوف ل حل 

 ملكه قالت لها اوووووويك 

وقفلت وراحت تنام بس ههيات وين تنام  



ويه هباحلاهل وش بتسووي كيف تفتك منه  

  وش احلل 

 

 

 مر اليووم عادي عىل امجليع ماعدا ساره 

 وماحصلت عادل   اليل دخلت املنتدى 

وزاد قهرها ويه اليل تيب تتطمن عليه  

 ومش تاقه هل حيل 

  عادل اكن يفكر بساره ووش يسوي معها 

  واكن امه يشء يكون قريب مهنا 

  وابي طريقه اكنت 



 

ش اميء لكمت ابراهمي وقالت هل اهنا بتنام بدري  

ابلليل عشان بكرى امه يشء    9يعين عىل  

  امانه معك 

 دقيقتي بس   تراها لكها دقيقه او 

ابراهمي اكن ميهد املوضوع عادي وبسهوهل واهنا  

 لكها دقيقتي بس 

 واتفقوا وانمت ش اميء 

 

  ابلليل جاه اتصال   10فيصل الساعه  

  من نوف رد علهيا : هال نوف 



 نوف : هال بك انت ابلبيت 

 فيصل : ايه ليش 

نوف : اان ارسلت ل اغراض مع مانع اخوي  

 رح خذها هو عند الباب احلي 

 فيصل : ويشء الاغراض 

 نوف : رح وشفها ايهلل مع السالمه 

 فيصل : طيب مع السالمه 

نزل حتت وفتح الباب الا ياليق مانع  

 ابلس ياره 

ونوف واقفه عند الباب ومعها اغراضها مانع  

 سمل من بعيد ومىش 



 نوف : وش فيك ماتيب تقويل ادخيل 

  فيصل : الا ادخيل 

ة اليل  وفيصل اكن فرحان ومبسوط ابهلمفاجآ  

 جد اكن يمتناها 

دخلوا غرفهتم دون حمد يشعر هبم وجلسوا  

يسولفون ويضحكون ويسامرون بعض واكهنم  

 يف اول اايم الزواج 

 ونص   12انموا حوايل الساعه  

 

  لك ابطالنا انموا 

  ماعادا رشوق اليل تنتظر اجمد اخوها يتصل 



دق علهيا سلامن وردت عليه عىل طول :  

 هال سلامن 

 هال رشوق سلامن :  

 رشوق : هاه وين اجمد 

سلامن : تو لكمته وعطيته الرمق قايل بدق بعد  

ربع ساعه واان قلت هل بقول الخت عشان  

 تعلمها وتكون بروهحا 

 رشوق : يعين مىت مك ابيق هل 

سلامن : وهللا مدري هو تو سكر من عندي  

 وقال بيطلع برى البيت ويتصل 

رشوق : تصدق سلامن احس بفرح وخبوف  



 ي بس احس ودي اشوفه مو بس آلكمه مدر 

سلامن : ان شاء هللا تشوفينه ومتلي من  

 شوفته ولك صبح تهتاوشي معه 

 رشوق : هللا يسمع منك ايااااارب 

 سلامن : طيب اان بسكر تبي يشء 

  رشوق : سلامن 

 سلامن : لبيه 

  رشوق : مشكور ايلغايل وماقرصت 

 سلامن : العفو ايهلل مفان هللا 

 الكرمي رشوق : مفان  

قفلوا ورشوق تفكر بسلامن اليل يفزع لها  



بلك يشء وهو ماهل مصلحه يب يشء ويه  

 مطنش ته وال يه قادره حتبه

 ويه هبالتفكي بسلامن وطيبته 

 جفآ ءه الرمق ادلويل يتصل علهيا

 ايديهنا ترجتف وخووف وعرقها بداء يصب 

 ترد ويه اخلوف ممتكن فهيا : هههههال 

مايدري وش    اجمد من الشعور اليل فيه 

 يسوي بس من مسع صوهتا تقول هههههال 

 قال : مرحبا 

لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية زوروا  

 موقع مكتبة رواية 



www.riwaya.ga 

 الفصل التاسع عرش  

 جفآ ءه الرمق ادلويل يتصل علهيا

 ايديهنا ترجتف وخووف وعرقها بداء يصب 

 ويه اخلوف ممتكن فهيا : هههههال ترد  

اجمد من الشعور اليل فيه مايدري وش  

 يسوي بس من مسع صوهتا تقول هههههال 

 قال : مرحبا 

  رشوق : آأجمد 

يه وانت رشوق ص   آأجمد : اإ

 رشوق : ايه 

http://www.riwaya.ga/


  آأجمد : وش آأخبارك 

 رشوق : خبي امحلد هلل انت شلونك 

  آأجمد : اان خبي امحلد هلل وشلون اشواق 

 رشوق : امحلد هلل طيبه ماعلهيا 

آأجمد : امحلد هلل .. تدرين اان يل اكرث من  

س نتي واان ايب اتعرف عليمك بس ابوي  

 رافض 

 رشوق : طيب ما سالته ليش 

آأجمد : يقول تووك مو الزم تتعرف علهيم  

 احلي 

رشوق : تدري اين ادري انو عندي اخو  



 قبل شهرين 

 آأجمد : كيف عرفت 

اان وبنت خالت ولقيت    رشوق : كنا ابلسوق 

ابوي ومعه امك وانت وانصدمت يوم  

 امسعك تقول يبه 

  اجمد : اهاااا طيب مآلكمتي ابوي 

رشوق : ال اصلن مانشوفه دامئ جيي ينام  

 ويطلع اذا شفناه صدفه ابلبيت مانتلكم معه 

  اجمد : ليش 

 رشوق : ابوي خيوف بالكمه واسلوبه 

فع  اجمد : ابلعكس ابوي طيب حيل مامعره ر 



 صوته عيل 

رشوق : ال لو تشوفه عندان تقول هذا حنا  

  نش تغل عنده مو بناته 

 آأجمد : حرام عليك مو لهدرجه ذي 

رشوق : وهللا اي اجمد اكرث من اليل قلته  

 ابوي قايس ابحليل معنا 

 آأجمد : ليش طيب 

رشوق : وهللا مدري هو حصيح حنا فالبيت  

لكنا ماكنا عائل لك واحد فغرفته والمعران  

 جمتعنا الا عىل الالك ا 

واذا اجمتعنا مانتلكم الن ابوي موجود واذا  



  ابوي موجود ايم ماجتي والعكس 

 اجمد : ليش غريبه 

  8رشوق : متخامصي من زمان هلم اكرث من  

 س نوات ومه عىل هاحلاهل   9او  

 اجمد : وهللا من زمان ليش طيب 

رشوق : مدري وهللا بس تدري يوم شفتمك  

وي يضحك معمك  مع ابوي فالسوق واب 

 انقهرت كثي

 اجمد : ليش 

رشوق ويه بدت ختنقها العربه : تدري لنا  

س نه ماطلعنا مجيع ابد مامعره ابوي قال    15



 امشوا بنطلع وال نمتىش وال بنسافر مجيع 

وال ايم ماقد قالهتا ابد وال معرها فكرت  

 تقول سافروا معي لأي ماكن يه تسافر هل 

يع اذا شفنا  اان واخت اشواق ماقد طلعنا مج 

بعض ايهلل نبتسم بس واذا طلعنا عند بنات  

 خايل او بنت خالت 

 نقدر نضحك ليش الننا مانضحك مجيع 

 آأجمد : كيف عايشي 

  رشوق : امحلد هلل عايشي 

آأجمد : بس عىل كذا لك واحد حر حبياته  

 يعين حمد يتدخل حبياة الثاين 



رشوق : تقدر تقول كذا حمد هل دخل ابحد  

الساس هو لو قال قوموا نقوم  غي ابوي اب 

 قال انمو ننام غيه حمد يتدخل 

 اجمد : هللا يعي 

رشوق : امي وانت وشلون عايشي بلبنان  

 ليش ماتسكنون هنا 

اجمد : ايم ماتيب تسكن ابلسعوديه تقول مايب  

ابعد اهيل وابوي جيينا ابلس نه مره وحنا جني  

 للسعوديه مرتي 

وبرصاحه ايرشوق ابوي عكس اليل قلتيه  

هنائيا  جيي وايخذان ونطلع ويضحك ولك يشء  



 بس غريبه معمك انمت ليش كذا 

  رشوق : وهللا مدري 

 آأجمد : طيب اشواق عرفت يشء عين 

 رشوق : ال ماقلت لها الين ما اشوفها اصلن 

  اجمد : نفس آلكمها 

رشوق : خالص عطين مك يوم عشان افاحتها  

 الهنا ماتدري للحي   ابملوضوع 

اجمد : طيب اان بسكر احلي وهذا رمقي ولك  

  يوم بلكمك ان شاء هللا 

رشوق : ان شاء هللا واان لك يوم مىت  

 مافضيت بتصل فيك برضوا 



 اجمد : اويك ابي 

 رشوق : ابي 

رشوق بعد ماسكرت منه دمعت عيوهنا  

 وبكت العربه خانقهتا من اول مآلكمته 

كرب مين وساكن  رشوق ويه تبيك : ليتك ا 

معنا من زمان ماكنت اان هباحلاهل وال صار  

 فيين لك ذا 

ال ابو يدري عين وال ام تشوفي وش ايب  

  ملنو اروح اكيد بضيع اكيد 

بكت رشوق ويه لأول مره تبيك عىل حالها  

  اليل وصلت لها 



شعورها بقرب اخوها مهنا بس جمرد الشعور  

 حيسسها ابالمان 

يل وصلت هل مع  بكت ويه تفكر حبالها وال 

زايد والضياع اليل وصلت وامحلد هلل اهنا  

  ماخرست اغىل يشء حبياهتا 

ويه تفكر تسمع جوالها يدق تطالع املتصل  

 اىل هو سلامن 

 ردت عليه : هال سلامن 

 سلامن : هال رشوق وش فيه صوتك 

 رشوق : مافيين يشء 

سلامن : عيل اان رشوق قويل اليل يف  



 خاطرك 

احد يسمعها واكهنا    رشوق بكت واكهنا تيب 

 تنتظر احد يقول ابيك وبعدين تلكمي 

سلامن سكت وال قال اي يشء رشوق  

  بكت لي خلصت باكء وبدت تتلكم 

رشوق : سلامن اان ضعت حبيايت كثي وادري  

انك انت وزايد يطالعوين ابين الانسانه اليل  

 يب وقت يبهيا زايد تطلع تطلع معه 

  15معري  بس اان وش بيدي اسويه اان وواان  

اروح مع السواق بروح عادي اليل ابيه  

  الاقيه 



لك يشء عندي فلوس ولك يشء تعرفت  

عىل ريناد مع اهنا اكرب مين بمك س نه بس  

 اكنت تبيين ارصف علهيا 

وقالت اهنا تيب تسعدين الين ما اشوف  

 سعاده 

عرفتين عىل زايد اليل برضوا اذا بغى فلوس  

 يبسطه حيصلها واذا بغى ينبسط حيصل اليل  

اليل يبيه بيالقيه عندي اان ضعت حبيايت  

واكفيه احد ضاع اكرث مين الا اليل ضيعت  

 اغىل مامتكل البنت 

اان ابيك توصل هالالكم لزايد مابيه وال ابيه  



يتصل عيل ابد وال ايب آلكم اي شاب  

  خالص اان يكفي اليل وصلت هل 

ويكفيين اليل حصل يل بسبت الناس ذوال  

 تكفى انساين 

ن : شويف رشوق زايد اان اخليه يبعد  سلام

 عنك وال راح تشوفينه 

بس توعديين ماترجعي لهالطريق ابد وال  

  اشوفك بعباية ضيقه 

رشوق : اوعدك اين الكون انسانه اثنيه غي  

 عن ايل عرفهتا ابد 

سلامن : شويف انتهبيي عىل اختك اشواق  



  تراها ميكن تصي مثكل 

ذن هللا راح قد ما    اقدر امسكها رشوق : ابإ

  سلامن : طيب وش بتسوين اكيد انك بمتلي 

رشوق : ال ان شاء هللا مامبل عندي اش ياء  

 بسووهيا بس خل انهتيي من زايد 

سلامن : خالص انس سالفة زايد انت  

ارسيل هل رساهل عىل راحتك واان بلكمه  

 واتفامه معه 

 رشوق : مشكور سلامن ريب يعافيك 

 ما اجحت لشء  سلامن : العفو واان اخوك مىت 

او تبي اساعدك رمقي هو هو صدقيين بعدك  



مثل اخت واكرث واذا حابه لو رساهل وابرشي  

 ابليل تبينه 

رشوق : غريبه قلهتا مثل اختك ابلعاده ماتيب  

 تقول غي ايلغاليه 

سلامن : دامك بتسلكي درب ازين من  

ادلرب اليل انت فيه وازين من ادلرب اليل  

  ميكن تسلكينه معي 

بقول مثل اخت وصدقيين مثل ماساعدتك  

ابلوقت اليل مىض بساعدك لو احتجي  

 ابالوقات اجلايه 

رشوق : مشكور وماتقرص وهللا انك مثل  



الاخ واكرث انت ميكن سويت اش ياء الاخ  

 مايسوهيا 

سلامن : خالص ماسويت يشء عشان  

هالالكم لكه وانت ايهلل روح هللا يسرت  

 يل رساهل اوويك عليك اذا بغيت يشء ارس 

 رشوق : اوويك هللا جيزاك خي مع السالمه 

 سلامن : مع السالمه 

قفلووووا من بعض ورشوق قامت وتوظت  

وصلت ركعتي لرهبا ودعت ان رهبا يتقبل  

 توبهتا وانه يعيهنا عىل نفسها 

وبكت باكء واكهنا الول مره تبيك والول مره  



 تراتح ويه تبيك واكهنا تطلع ذنوهبا من الباكء 

حطت املنبه عىل وقت صالة الفجر جلل  

 تقوم وتصيل 

  وانمت والول مره تراتح يف نومهتا 

سلامن دعاء ربه انه يسرت علهيا ويكتب لها  

  درب الصالح 

انم وهو مطمنئ عىل الانسانه اليل حهبا  

 بصمت 

 

ماجد حالته صارت احسن من اول وبداء  

  يدخل ابلعالج الطبيعي مكساج وغيه 



رافق معه واكنت ام ماجد  فارس ودل معه م 

تلكمه العشاء وتطمن عليه هل هو ايلك  

  عشاءه زين 

او ال وامحلد هلل ادلكتور مطمهنم انه حصة  

 ماجد بتحسن 

وان امحلد هلل سلمي عنده صعوبه فالنطق مع  

الاايم بتتعدل يعين كذا اس بوع وان شاء هللا  

 تكون افضل 

 

آأجمد اس تغرب حاةل خواته وابوه وخالته مرت  

 ه حصيح هو يعرف السالفه ابو 



بس مو معناهتا ابوه يصي قايس معهم دلرجه  

ذي ويظلمهم مه بآأمس احلاجه انه يكون  

  وايمه 

اجمد قرر انه مايرتك خواته وال يوم لك يوم  

  راح يلكمهم وراح ويتطمن علهيم 

 وراح يكون قريب مهنم 

 

 اشواق : طيب مىت نطلع 

رهف : وهللا شويف بس ندخل نص ساعه  

البندري لها شهرين تقول تكفي تعايل  عشان  

 واان مايب اروح حلايل 



وبعدين قلت ل وهللا حمد يلمس نا يه تقول  

الش باب مايتحرشون حبد بس نسهر واغاين  

ورقص وبس وبعدين حنا نص ساعه ونطلع  

 وش رايك 

اشواق : شويف اان ماعندي يشء بس خايفه  

 ليش مدري 

رهف : ال ختافي وال يشء ماعليك نص  

 ه بس عشاين اان حيايت ساع 

 اشواق : اكيد انو لو بروح عشانك انت 

 رهف : اجل الترديين تكفي 

اشواق : ههههههههههه طيب خالص بس  



 نص ساعه 

رهف : اول ماندخل احس يب نص ساعه  

 واحسبيين حسب وش رايك 

اشواق : اووويك هههههههههههه طيب وخري  

 بنام عشان بداوم بكرى 

امك جت من  رهف : اوويك طيب شويف  

  السفر 

اشواق : ايه لها يومي احلي وبتسافر جلده  

بكرى العرص وبرتجع بعد يومي يعين يوم  

 الاربعاء 

 رهف : هللا يعي اوويك اخليك احلي ابي 



 اشواق : ابي 

 

  6الصباح الساعه  

ش اميء صاحيه لها شوي ومن اخلوف حتس  

  اهنا ماتقدر توقف 

 براهمي فتحت اجلوال لقت رساهل وسائط من ا 

فتحهتا لقهتا صوره فهيا علبه صغيه مغلفه  

واكتب هذي الهديه بس اليل داخل  

 ماتشوفينه اىل قدايم 

ابتسمت واخذت لها شور وانسحدت عىل  

 رسيرها الهنا تدري ان اسامء بتجي احلي 



  فيصل اكن صاح ونوف انميه 

فيصل : نوف نوف حبيبت ايهلل قوويم مو  

لوقت شلكك  من عادتك جتلسي انميه لها

 ماتبي تداومي 

نوف : هههههه فيه احد يصحى عىل وهجك  

 ويداوم 

 فيصل : ليش وش فيه وهجيي 

 نوف : من حالته اقصد هههههههههههههههه 

فيصل : بدنيا ابلرتقيع ههههههههههههههه ال جد  

 وش عندك انميه للحي 

نوف : وهللا اان من امس مقرره مانيب  



موب جايه  مداومه اليوم اول يشء ادلكتوره  

 اليوم وماعندي غي هاحملاظره 

 فيصل : طيب واثنيا  

نوف : مافيه اثنيا  بس كذا قلت اوال   

 ههههههههههههه 

 فيصل : طيب ايهلل اجل مكيل نومتك 

 نوف : طيب ههههههههههه 

  اسامء مالقت ش اميء صاحيه وراحت لها 

  اسامء ويه تطق غرفة اخهتا 

 ش اميء : ادخيل اسووم 

: اهلي وش فيك انميه  اسامء ويه تدخل  



 للحي 

  ش اميء : تعبانه مايب اداوم 

  اسامء : وش فيك 

 ش اميء : بطين يعوورين بقووه 

 اسامء : ااندي فيصل يوديك للمستشفى 

ش اميء : ال ماحيتاج ابخذ يل حبوب واانم وان  

 شاء هللا اصي ازين 

 اسامء : براحتك 

 تطلع من غرفة اخهتا وتقابل فيصل ابدلرج 

اشوفك طالعه من عند ش اميء  فيصل : هاه  

 ويهنا 



 اسامء : ماتبين تداوم شلكها تعبانه 

  فيصل : فهيا يشء 

 اسامء : ال بس بطهنا 

 فيصل : بروح اشوفها 

  يوصل لغرفة اخته ويطق الباب 

 ش اميء : ادخل فيصل 

  فيصل : ما شاء هللا وش عرفك انه اان 

ش اميء : تو اسامء طقت الباب وماراح تطقه  

 انت يعين ههههههههه اثنيه اكيد  

فيصل : طيب دامك تضحكي قوويم  

 اوديك للمستشفى 



ش اميء : وهللا مافيين ايفصول احس بطين  

  يعورين حيل 

 فيصل : طيب قويم اوديك 

ش اميء : ال ماعليك اان ابلك حبوب وابرحي اذا  

 حسيت ماخف الامل دقيت عليك 

فيصل : طيب اوويك امه يشء خيل اجلوال  

 لك شوي عليك   قريب منك عشان ادق 

 ش اميء : اوويك عىل خي 

 فيصل : مع السالمه 

 ش اميء : مفان هللا 

اللك طالع من بيهتم وراح    7الساعه  



 يداومون حىت زايد راح لشاليه كعادته 

 

 

 رشوق اول ماحصت ارسلت رساهل لزايد 

 ) السالم عليمك زايد 

اسفه عىل هالرساهل بس امتىن تنساين لالبد  

 وتدعي يل 

آلكم احد وامتىن تدعي يل    اان خالص مايب 

  وتنساين 

  هللا يوفقك فادلنيا والاخره 

  رجاء  زايد ادعي يل 



  وال تتصل فيين اذا جد حتبين 

 مفان هللا ( 

زايد اكن جواهل صامت ومادرى عن الرساهل  

 للحي 

 

 

واكنت حتس اهنا    7نوف حصت الساعه  

تعبانه فهيا صداع قوووي ومو قادره تنام منه  

  اتصلت عىل فيصل 

 فيصل شاف رمقها ورد علهيا : هال حيايت 

 نوف : هال بك وينك وصلت ادلوام 



 فيصل : ال وهللا ابيق شووي واوصل ليش 

  نوف : يعين ابعدت عن البيت 

 فيصل : ايه ليش وش تبي 

نوف : ال خالص بس كنت احس رايس  

مصدع وايب اروح املستشفى بس دامك  

بعيد بتصل بـ مانع اخوي جيي يوديين هو  

 ايض الصباح ماعنده يشء ف 

 فيصل : تبي ايج اان اوديك عادي 

نوف : ال حيايت خالص مانع اخوي عادي  

  ادق عليه جيي يوديين 

فيصل : اوويك عىل راحتك اذا موب جاي  



 علميين 

نوف : اكيد اذا مايقدر مايل غيك  

 ههههههههههه 

فيصل : طيب ديق عليه وعلميين وش يصي  

 معك اوويك 

  حيايت مع السالمه نوف : اوويك ايهلل 

  فيصل : مع السالمه 

 نوف تتصل عىل مانع اخوها 

 مانع : هال ابلشينه 

نوف : ايه طيب رصت شينه احلي هال  

  بك 



مانع : شينه من زمان بس توي اقدر اقولها  

 ل ههههههههه 

 نوف : طيب انت وينك 

 مانع : وهللا طالع مع فهد خيووو 

 نوف : ما شاء هللا وين راحيي 

مانع : وهللا فهد س يارته خرابنه وقال ييب هل  

مك شغل خيلصها وبنخلصها بعد حوايل نص  

 ساعه بس انت وش تبي امري 

نوف : وهللا احس اين تعبانه ودقيت عىل  

فيصل بعيد واكن بيجع قلت هل ال مانع جييين  

 بس دامك مشغول خالص بدق عليه جيي 



رة  مانع : ال التصلي عليه وال يشء اصلن س يا 

فهد مزنلها هو ابلصناعيه اليل قريبه منمك يعين  

نص ساعه خنلص ونعطهيم الاغراض وجنيك  

اان وايه عشان يسمل عليك يقول مبطي عهنا  

 ههههههههههه 

نوف : اخاف اطول ابملستشفى وآ خرمك عن  

 يشء 

 مانع : فهد عندك يشء انت لي الظهر 

  فهد : ال فايض بس امه يشء تفطروين 

ر الا ابلفطور انت فطرين  مانع : ول مافك

 مطلعين من الصباح وماتيب تفطرين 



فهد : ايلليل خالص مايب فطور  

 هههههههههههههه 

مانع : هاه مسعت ماعنده يشء ههههههههههه  

 اهجزي بس ماعليك 

نوف : هللا جيزامك خي خالص بعد نص ساعه  

  اصي جاهزه ان شاء هللا 

  مانع : عىل خي

 

 ش اميء اتصلت عىل ابراهمي 

 ابراهمي : هال قلبوووو 

 ش اميء : هال بك هاه وينك 



  ابراهمي : وهللا بشقت 

 ش اميء : طيب مىت جتي 

 ابراهمي : فايض البيت احلي 

ش اميء : ايه فايض وبقووه ماراح جيون غي  

قبل الصالة بس ايليت جتي قبل العامل  

 تصحى 

 ابراهمي : خالص مسافة الطريق بس وايج 

 ش اميء : شقتك بعيده 

همي : ايه اان رشق الرايض وانت غرب  ابرا 

 سالمات اكيد ييب يل نص ساعه اذا خبرهبا 

ش اميء : يووه طيب ايهلل حول تس تعجل  



 تكفى 

ابراهمي : طيب حباول انت جتهزي مو ترتبكي  

 خليك عادي 

 ش اميء : ماعليك اوويك بس اس تعجل 

ابراهمي : طيب بس بلبس واطلع ثوواين  

للبيت    وآلكمك عشان آلكمك لي اوصل 

 اوويك 

 ش اميء : طيب 

 وقفلوا 

لبس ابراهمي عىل الرسيع اي يشء وطلع  

  وركب س يارته واتصل عىل ش اميء 



وقعدوا يسولفون وهو ينكت ويضحك عىل  

شان هيدهيا وماترتبك وجلل خييل اجللسه  

 تطول ولو عرش دقائق 

 

 

 

رمياس اتصلت عىل الثابت ولمكهتا خالهتا :  

 هال 

 رمياس : هال خاهل 

 بدر : هال رمياس انت ام  

رمياس : ايه ايخاهل للحي تساليين لك  



 مآلكمتيين ههههههههه 

ام بدر : وش اسووي صوتك ما شاء هللا  

 اكنك مرصيه ههههههههه 

رمياس : التكفي الا املصاريه ايخاهل مايب  

 صويت مثل صوهتم ههههههههههه 

 ام بدر : ههههههههه شلونك انت 

 وونك رمياس : امحلد هلل انت شل 

ام بدر : امحلد هلل خبي اكيد داقه عشان  

  ملكه مو عشاين دقيقه ااندهيا قبل تطلع 

رمياس : هههههههههه ايعيين ايخاهل فامهتين  

 هههههههههه 



ام بدر : طيب ماتعرفي جتاملي ايملرصيه  

 هههههههههه 

رمياس : خخخخخخخخخخخ ال خاهل وش  

  اسووي اليل بقليب عىل لساين 

  قلبك ابلسالفه   ملكه : وش دخل 

 رمياس : بسم هللا وشلون جيت انت 

ملكه : ايم مدت التليفون وقالت اخلبل  

 تبيك ههههههههههههه 

  رمياس : افاااء قويل بدينا ابلغلط 

ملكه : اقول اخليص وش تبي بدر عند  

 الباب 



 رمياس : اول يشء انت واثقه مين 

 ملكه : اكيد 

رمياس : خالص نزيل جوال عند امك  

لميين رمز الرشحيه ورمق هذاك اليل امسه  وع 

  عبدالرمحن 

 ملكه : ليش 

رمياس : انت وش عليك اان اسووي لك  

 يشء وماعليك ابلهنايه بتشكريين وبس 

 ملكه : رمياس اخاف تسوين يشء نندم عليه 

رمياس : ماعليك يصدقيين فكرت واقتنعت  

 هبالشء وال راح اقول لي اخلصه 



  1122مق الرسي  ملكه : طيب براححتك الر

  تالقينه ابلرسائل   690ورمقه اخر يشء  

رمياس : اوويك انت رووح لللكيه وعطيين  

 خالت بسولف معها 

 ملكه : طيب ... مياه رمياس تبيك 

ام بدر : هاه عشاهنا برتوح رصيت بتلكميين  

 ههههه 

رمياس : افاء ايخاهل قسسم ابهلل اين متصل  

 عشانك وعشان ملووكه 

وش اخبارك وش سويت مادقوا  ام بدر : ايه  

 عليك الوزاره 



رمياس : ال وهللا ايخاهل دعواتك اان قدمت  

 وهللا يقدم اليل فيه اخلي 

ام بدر : هللا يوفقك ويعينونك ابملدرسه اليل  

 جنب بيتمك 

رمياس : ههههههههه امي بس اي خاهل زين ان  

 عينوين ابلرايض 

ام بدر : ال ان شاء هللا بيعينونك ابيل عند  

  بيتمك 

رمياس : امممي .. اىل عىل فكره ايخاهل انت  

 عندك يشء هالصباح برتوحي ماكن 

ام بدر : ال وهللا اين فاضيه ابلعاده ازور  



جارايت احلي لكهن مشغوالت واليوم فاضيه  

  تبي جتي 

رمياس : اويك اجبي بس امه يشء تراء جبيب  

  فطور معي مو تقولي مسوين وال بنسوي 

اذا مانت جايبه فطور معك ال  ام بدر :  

  جتي 

رمياس : خخخخخخخخخخخ ال ماعليك  

  جبيب فطور 

ام بدر : وهللا ايبنيت ان اكنه الفطور ل  

ميخالف بس اذا يل وهللا اين مفطره وانت  

تعرفي اان آلك عالجات ومايب احوس عىل  



 نفس وهللا لو ما افطرت الاقول جيبيه 

 رمياس : فطور خفيف ايخاهل 

بدر : وهللا قلتكل اذا ل عادي بس يل    ام 

 وهللا مايل هوى فيه 

رمياس : خالص براحتك اان ساعه كذا او  

  اقل اصي عند الباب 

  ام بدر : حياك 

 

 

ونص عىل اتصال رمق    7ساره حصت الساعه  

 غريب 



 ردت : الوووو 

  ...... : اهلي ساره 

 ساره : ايه منو انت 

 ...... : اان عبي وش فيك نس يتيين 

ساره ويه تصحصح : هاه عبي ال ص  

 مانسيتك اهلي 

 عبي : ومش اخبارك 

  ساره : خبي بس امانه التقفلي

عبي : وريب ماراح اقفل بس التساليين منو  

 اان اوويك 

 ساره : ليش طيب 



عبي : شويف اان اوصل بس رساهل من عادل  

  ل ومنك لـعادل 

 ساره : طيب ليش عادل مايدخل نت 

ل عادل ماعنده نت ماعنده  عبي : قلت  

غي جواهل ويلكم صاحبه ويقول خل عبي  

 تلكم ساره بس واان آلكمك 

ساره : طيب منو صاحبه ذا معنا ابملنتدى  

 هو 

 عبي : ال مو ابملنتدى اان بس معمك ابملنتدى 

 ساره : طيب وش نكك 

  عبي : قلت ل التساليين 



 ساره : ليش طيب 

يك  عبي : شويف ساره عادل يسمل عل 

ويقووول قسسم ابهلل اين ما اانم الليل جلل  

اين افكر فيك طمنيين عنك وعن اخوك ان  

 شاء هللا انه خبي 

ساره : هللا يسلمك وايه من لك رش واخوي  

طيب واان طيبه بس تكفي انت منو وال  

 ترى ماراح ارد عليك ابد 

عبي : شويف اان قلت لعادل ترى ماراح  

بس لو ماردت عيل    اقولها اان منو اذا سالتين 

عشان ماعرفتين التقويل تكفي اتصيل مره  



اثنيه واان اسفه لو ضايقتك او ازجعتك عادل  

 يدور هل وحده تلكمك غيي اان 

 ساره : انتظري عبي 

 عبي : هال 

 ساره : وش فيك عصبت 

عبي : الين اي ساره ابلعريب الفصيح اان  

اسولف واحضك مع الناس مابيك اتخذين  

اين آلكم شاب فعشان كذا خليين  عين فكره  

 مثل ما اان علشاين تكفي 

 ساره : طيب اوويك براحتك 

 عبي : مشكووره 



 ساره : مع اين ودي اعرف بس ايهلل 

عبي : طيب تعايل شلون خليت عادل حيبك  

 ساعه   24وهو اصلن حزين  

ساره : مدري رصاحه كيف حبين اان اليل  

 ابالهامتم ال اكرث وال اقل اعرفه ان الوظع بداء  

عبي : تدرين عاد اليل اان آلكمه يقول عادل  

 حيب سوارة حزن مووووت 

 ساره : وش عرفه وهو مو معنا ابملنتدى 

عبي : اان قلت هل نكك وهو قال ايه مزجعين  

 دامي يتلكم عهنا وعن قلهبا 

 ساره اس تحت وماتدري وش تقول 



  عبي : طيب ساره تبي اوصل لـ عادل يشء 

  قبل اسكر 

ساره : آ مممممممم ايه قويل هل ساره تسمل  

 عليك وتقول ارجع برسعه اووويك 

  عبي : بس 

 ساره : ايه بس ليش وش تبيين اقول 

عبي : احلي الودل حيبك وانت بعد شلكك  

 حتبينه وتقولي ارجع برسعه 

ساره : ايه مدري وش اقول اول مره احس  

  زي كذا يعين 

ره تسمل عليك  عبي : خالص بقوهل سا 



 وتقوول مش تاااقه ل موووت وهللا 

ساره : العيب وش ال تكفي قويل الكيم  

  بس 

عبي : ههههههههههههههههههه وش عيبه  

 ههههههههههههه 

ساره : عشاين عبي خالص قويل اليل قلته  

 هههههههههه 

 عبي : طيب بقول اليل قلتيه بس 

  ساره : مشكوه 

 عبي : العفو وايهلل مع السالمه 

 ساره : مع السسالمه 



 قفلوا عبي وساره 

  ساره تفكر يف عادل والكم عبي عنه 

  جد لهدرجه حيبين 

افنان تقول اكرب دليل انه حيبك انه خميل بنت  

  تلكمك مو هو اليل اتصل 

  وهللا مدري 

 رجعت انمت بعد مافكرت اكرث من الالزم 

 

ابراهمي وصل لقريب من البيت وش اميء قالت  

ره فاضيه او ال تكفى قبل  هل طيب شف احلا 

 توقف عند الباب 



  ابراهمي : طيب 

وقفل جلل يشووف احلي وشافه فايض  

 واتصل علهيا 

 

مانع اتصل عىل نوف وقالها اهنم خلصوا  

  واحلي قريبي من البيت 

 نوف : طيب اان بلبس وانتظرمك عند الباب 

 مانع : اوويك 

 

ابراهمي وقف عند الباب وشاف مافيه احد  

ره شغاهل ونزل اىل ش اميء واقفه  خىل الس يا 



 وراء الباب 

 ابراهمي : صباح اخلي قلبوو 

ش اميء ويه خايفه وتتلفت : صصصصباح  

  النور 

ابراهمي : وش فيك خايفه حمد داري عنك  

وهللا شويف من اليوم تلكميين حمد جاء  

 بيجون احلي 

 ش اميء : ماعليه بس تكفى برسعه 

اين  ابراهمي : هللا وريب ماين مصدق  

 اشووفك 

 ش اميء : ليش 



  ابراهمي : كنت اشوفه حمل وامحلد هلل احتقق 

 ش اميء : تسمل 

 ابراهمي : تدرين انك مجيل مجيل لأبعد احلدود 

  ش اميء اس تحت ونزلت راسها 

ابراهمي مد يده ومسك يدها ش اميء من  

  اخلوف وخرت يدها 

نوف اكنت فاحته ادلريشه عشان الهوى  

اخواهنا جو او  يدخل الغرفه وعشان تشوف  

 ال 

شافت ش اميء واليل معها وانصدمت : معقوهل  

ايش اميء وشافته من وقت مامد يده ويه  



  وخرت يدها 

ونوف اكنت تطالع بصدمه ماتدري وش  

 تسوي 

مانع اخووها يدق عىل جوالها واكن جوالها  

 صامت وعىل الهزاز مادرت عنه 

فهد : ميكن اهنا عند الباب وانس يه جوالها  

  صامت 

: اي وهللا الباب مطرف خل ارووح  مانع  

 اشوف احلوش ميكن اهنا جالسه تنتظران 

  فهد : طيب 

 مانع نزل واجته للباب 



ابراهمي يوم ش اميء حسبت يدها قال وش فيك  

  خايفه 

ش اميء : تكفى ابراهمي خالص رووح وهللا  

 قليب بيطيح ماكنه 

ابراهمي : طيب ابروح احلي بس شويف  

طلع اىل هو سلسال  الهديه .... فتح العلبه و 

  هاديء وحلو واكن عليه قلب صغي 

 ابراهمي : وهللا ماين مايش لي البسك اايه 

 ش اميء : ابراهمي تكفى رووح عشاين 

ابراهمي : خالص وهللا اروح بس البسك اايه  

  وامش عىل طول 



  ش اميء : طيب 

ابراهمي مد يده لسلسال وقرب مهنا حيل  

يكون  وحس بربكهتا يوم قرب واتعمد انه  

 قريب مهنا حيل 

  لبسها السلسال 

يه اكنت تطالع فيه ومايه متخيل اهنا  

 بتشوفه هبالقرب وهو قعد يطالع فهيا 

 

مانع قرب من الباب ولقاه مفتوح وشاف  

ظالل جنب الباب وقال اكيد نوف وفتح  

  الباب 



 وشاف ..... 

 

نوف اكنت منصدمه ماتدري وش تسوي  

 تتحرك اخلوف نشف ادلم فهيا ومايه قادره  

 جفاءه شافت مانع دخل و ..... 

 

فهد اكن ابلس ياره ويقراء رساهل جبواهل مث رفع  

 راسه شاف مانع يدف الباب ويدخل 

قال : وش هامللقوف وش مدخل بيت  

 الاوادم وهللا اللقافه 

جفاءه شاف مانع ومعه رجال مامتسكي  



 ويهتاوشون 

  ينول يركض 

نوف شافت مانع دخل وشاف الوظع اليل  

ش اميء وابراهمي وهو مايعرف ابراهمي  عليه  

ومسك ابراهمي وابراهمي اول مامسكه مانع  

 قعد يرضبه 

 نوف نزلت تركض برسعه 

ش اميء من الصدمه يه ماتوقعت اها تشوف  

الرجال بس من هو ذا ماعرفته النه عىل  

 طول اختفى وهجه مع الرضب اليل بيهنم 

جفاءه يد تسحهبا دلاخل البيت وتطالع اىل  



  نوف 

نوف وش جاهبا من اخلوف اليل فهيا صارت  

  متش مع نوف الي ماكن تبيه نوف 

فهد دخل ومسك اليل يرضبه مانع واكن عىل  

  ابهل زايد او فيصل 

 فهد وهو ماسك ابراهمي : مانع من ذا 

مانع : وهو ماسك يدين ابراهمي : ماعرفه  

لقيته وسط البيت ومعه وحده من خوات  

 فيصل 

.. ويمكل عليه رضب هو    فهد : ايبن الكّـلّـب 

ومانع بعد مارضبوه لي ماخلصوا وطفوا اليل  



 بقلوهبم عليه 

 دخلوه اجمللس وفهد طلع وطفاء س يارة مانع 

وركب س يارة ابراهمي وفتح ادلرج ولقى  

هجازين جوال وثالث ذواكر اخذهن لكهن  

  واخذ حمفظته 

جاء بيسكر الس ياره قال خل اشوف فيه  

 ابلس ياره يشء اثين او ال 

فتح ادلرج اليل قدام الراكب ولقى اوراق  

  كثيه طلعها لكها ونرثها قدامه 

اكن فيه كتاب يوم رىم الكتاب عند الرجلي  

  طاحت صورة بنت 



اخذها ودور ابلس ياره مالقى يشء اثين قفلها  

 ودخل البيت 

  مانع يوم جاء فهد اندى نوف 

 نوف اكنت ضامه ش اميء وش اميء تبيك 

  مانع : نوف اينوف 

: هاه وش صار تكفى مانع فكوه مانيب    نوف 

  فضاحي 

مانع : انت اسكت وين البنت اليل معه من  

 يه ش اميء او اسامء 

  نوف : ش اميء 

مانع : اندهيا خلهياتلبس عبايهتا وجتي هنا  



 ابلكمها احلي برسعه ايهلل 

نوف شافت اخوها معصب وطايره جنونه  

 ماقالت يشء 

يبيك مانع  نوف : ش اميء البس عبايت وتعايل  

 اخوي 

ش اميء مانع اخوها يعين آلكهتا يعين ايوييل  

  وقعدت تصيح 

نوف : ش اميء تكفي ايهلل قبل جيي احد من  

 العيال اخوانك 

ش اميء من اخلوف اخذت العبايه والبس هتا اي  

  الكم وطلعت يه ونوف عند ابب اجمللس 



مانع : شويف ش اميء اان مايل شغل احلي ادق  

يشء عشان اطلع من  عىل فيصل واقوهل لك  

 املشلكه اان واخوي واخت 

ش اميء ويه تصيح وصوهتا عايل : تكفى  

خالص وهللا اهنا اول مره واخر مره قسسم  

  ابهلل ما اعيدها 

وترجع تبيك حىت ان اليل يشوفها يقول بيغمى  

 علهيا

مانع : شويف اان بسكت وال راح اقول الحد  

بس ايب ادري كيف عرفتيه ومعه صور ل  

  او ال 



ش اميء : ال اان مارسلت هل يشء ابد واصلن  

 وهللا مآلكمته وال اعرفه هو مزجعين لي لكمته 

 مانع : وهالصوره ذي من وين جاهبا 

ش اميء يوم شافهتا انصدمت : هذا لبس  

  ابملدرسه 

نوف : يعين قصدك وحده مصورتك وعطته  

 رمقك وصورتك 

 ش اميء من الصدمه ماقالت يشء 

روح للصاهل    مانع : اهااا طيب خالص 

 وشووي اجيمك 

دخل مانع وهو يلكم فهد ويغمز هل : دق عىل  



فيصل وزايد خلهم جيون ويتفامهون مع  

  هاللكّـب 

  فهد : طيب .. يرفع جواهل واكنه يتصل 

ابراهمي : تكفون خلوين اورح خوذوا لك  

يشء وهللا ماتصل فهيا وال آلكمها ابد وال  

 اتلكم عهنا عند احد 

وهللا فكه ماحنا فاكينك انت متفق  مانع : ال  

مع بنت انك تسوووي فهيا يشء وادلليل  

 انك جايب صورهتا ويه ابملدرسه 

من عطاك الصوره ايابراهمي من يه اليل  

 عطتك اايها 



ابراهمي : وحده امسها اشواق يه اليل قالت  

  هذي صورهتا وسبب لها اي مشلكه 

  مانع : آ هااا وش يثبت يل انك صادق 

  عطين جوايل   ابراهمي : 

  مانع : خذه 

  ابراهمي رفع جواهل واتصل عىل رهف 

رهف بعد كذا اتصال ردت عليه ويه انميه :  

 هال ابراهمي 

ابراهمي : هال رهف اقول اان مس تعجل وش  

صاحبتك اليل عطتين صورة البنت اليل  

 امسها ش اميء 



 رهف : اشواق ليش 

ابراهمي : ال خالص بعدين آلكمك واقول  

 لك يشء 

 ر يف وهجها وسك

 مانع وهو يسحب جواهل : هذي من يه 

ابراهمي مابغى يقول بنت معي : هذي وحده  

 اعرفها 

مانع : ما شاء هللا وانت تقول هالشء  

 بسهوهل وعادي 

وميسكه ويمكل عليه رضب وفهد ما شاء هللا  

مايشوف هذا يرضب اىل ويمكل عليه رضب  



 بعد 

بعد ماخلصوا من رضبه ابعدوا عنه لي وقفوا  

  عند الباب 

 مانع : وش السوات احلي 

فهد : وهللا مدري لو لكمنا احد اخواهنا  

بتنفضح وبتصي مشآلك علهيا وزي متشوف  

اثرها يه طاحت بيدينه ويه ماتيب وغي  

كذا فيه بنت حاقده علهيا يعين ميكن ترجع  

 تسبب لها يشء 

  مانع : دقيقه انتظر عنده 

 طلع مانع وراح لنوف وش اميء 



  ه ايبنات ودخل مانع : هي 

  نوف : هاه وش صار 

مانع : دقيقه اينوف ش اميء تعرفي بنت  

 بفصكل امسها اشواق 

 نوف : ايه فيه 

  مانع : وانت وش عرفك 

نوف : الهنا يه هتاوشت معها زمان واان  

  لكمت ام البنت 

مانع : اها تراء يه اليل معطيه الودل ذا  

 صورتك 

 ش اميء : ايوييل ليش تعطيه صوريت 



  : يه وش امسها مانع  

 ش اميء : امسها اشواق بنت ......... 

  نوف : وش امسها 

 ش اميء : اشواق بنت ........ 

  نوف : بنت الذلين 

 مانع : وش فيك 

نوف : هذي اخت وحده ابللكيه معنا وبنت  

  خالهتا صديقت 

مانع : اهااا حلو يعين بسهوهل نوصل البوها  

  واهما 

 نوف : ايه 



ايش اميء انت اول يشء انس  مانع : خالص  

السالفه وتويب لربك وامحدي ربك ان هللا  

ارزقك فينا وجينا قبل يصي بنمك يشء  

 وتندمي عليه 

وهذي اختك نوف لو سبب ل احد  

مشآلك وال يشء قويل لها واان ابرشي  

 مس تعد ابليل تبينه 

بس تذكري ترى عندك اخت وعندك اخوان  

 خيافون عليك 

 ره اجلايه هللا يسرت مهنا هاملره ربك سرت امل 

ش اميء : ال وهللا مافيه مره جايه توبه وهللا  



 توبه 

مانع : خالص نوف خوذهيا وتلكمي معها واان  

 بطلع وآلكمك تليفون 

نوف : امانه التسوون يشء ابلرجال ونتوهق  

 وندخل مبشآلك وننفضح 

 مانع : ماعليك انت روح وخالص 

  نوف : طيب 

 اميء اخذت ش اميء وطلعت لغرفة ش 

 مانع دخل عند فهد وقاهل العيال ويهنم 

قال لكمة زايد ويقووول نص ساعه واان عند  

 البيت بس مايدري وفيصل جواهل مقفل 



 مانع : امحلد هلل جوال فيصل مقفل 

 فهد : ليش 

مانع : فيصل قلبه رهيف مايقدر ينفعنا  

  بشء 

  فهد : وش انت انوي عليه 

يل  مانع : ماعليك خل جيي زايد وهللا الخ 

زايد يسوي فيه يشء ان قام ح بعدها حيلها  

 ربك 

 يتلكمون وابراهمي يسمعهم 

ابراهمي وهو بداء يبيك من اخلوف قال ذوال  

اثني وسوو فيين لك ذا الثالث وش بيسوي  



  ال ويقول ح ان اكنه بعد 

ابراهمي وهو يبيك : تكفون تكفون خالص  

وهللا ماعاد آلكمها وهللا ماعاد آلكمها تكفون  

 ام عليمك حر 

مانع : اقول انثرب وال تفتح مفك ماابيق الا  

انت تقول حرام انت تعرف احلرام انت  

اصكل حرام متش عىل هاالرض وهللا اين  

الكرس ل رجوول ويديك واخليك تنوم  

 ابملستشفى ايبن اللكـــب 

ابراهمي بداء يصيح وهو مايدري وش يسوي  

 قرب من مانع وقام حيب رجوهل ومانع يدفه 



راهمي : تكفى تكفى فكوين وهللا ما عاد  اب

 آلكمها وال اتصل علهيا وال اكين شفهتا وهللا 

فهد يغمز ملانع : تدري شلون خل خنليه يزنل  

لك مالبسه ونصوره عشان عىل الاقل  

 نضمن انه مايكون عنده صور لها اثنيه 

 مانع : ايهلل نزل مالبسك 

ابراهمي : وهللا مامعي صور اثنيه وهللا ذي  

وره بس قسسم ابهلل مالها غي مقطع  الص

  صوت ابجلوال بس وهللا العظمي 

اكن يتلكم وهو يصيح ومنقهر من اليل  

  حاصل هل 



 مانع : اقول اخلص نزل مالبسك 

ابراهمي وهو القهر خل ذليل البعد احلدود :  

تكفون ) يصيح ويتلكم ( تكفون وهللا  

 ماعندي لها يشء اثين وهللا 

خذ لك اغراضه  فهد : خالص اان اقول ان 

وخنليه يضف وهجه بس انخذ امسه ورمق  

بطاقته وان قالت البنت يشء او صار لها  

 يشء 

  وهللا مانعرف اىل انت 

 مانع : دقيقه اصرب 

  رفع جواهل وحطه سبيكر ثواين ويرد واحد 



  ...... : هال وهللا هال ابلقطوع 

مانع : هال ابو عزام ماعليش ابو عزام آلكمك  

 منك خدمه   بعد شووي بس ايب 

 ابو عزام : س امرين 

  مانع : ايب برنت لواحد 

 ابو عزام : ابرش عطين رمق جسل املدين 

مانع : طيب .. ويعطيه السجل املدين حق  

 ابراهمي 

ابو عزام طلع الربنت وقاهل تعال خذه قاهل مانع  

خالص انت خذه معك واان اجيك اليوم  

 اخذه 



  سكروا 

 فهد : وش تيب ابلربنت 

عشان احتفظ فيه والربنت فيه رمق  مانع :  

بيهتم واس ابوه واس امه ورمق جوال ابوه  

 وعنوان البيت وبسهوهل جنيب اي يشء نبيه 

 فهد : وهللا انك جبهتا 

مانع : ايهلل مق وال عاد اشووفك متصل علهيا  

وال ملكمها وال قسم ابهلل العظمي اين الخليك  

تندم حنا ماحنا اخواهنا لو دروا اخواهنا  

 غيت الامور ايبن اللكــــب ت

  ابراهمي : ال خالص وريب ماعاد اعيدها ابد 



  مانع خاله يرووح 

ابراهمي ركب س يارته وحط رجل وهو يف ابهل  

 وهللا ماعاد يرجع لهاحلي ابد لو صار ماصار 

 مانع : وش اخذت انت من س يارته 

فهد : وهللا مدري جوالي وثالث ذواكر  

فهيا يشء لبنات  والصوره قلت اكيد اذلواكر 

  اثنيات حرام خل نتلفهن 

 مانع : جزاك هللا خي

مانع رفع التليفون واتصل عىل نوف وقالها  

الوظع انهتيى وعلمي ش اميء ان املوضوع بيننا  

واذا صار لها يشء اثين من الودل علميين  



 وانت انتهبيي 

التكون يه تلكمه جد وتشوفه من زمان  

اخاف عىل كذا يرجعون لبعض واكننا  

 ماسوينا يشء 

 نوف : ابرش انت وين برتوح 

مانع : برنووح نشرتي لنا يشء نرحي فيه  

اعصابنا وريب راحت فهيا وبعدين مالها داعي  

 جيي احد ويشوفنا فيه 

نوف : خالص رووحوو واان آلكمك الظهر  

 واقول لك يشء 

  مانع : اوويك مع السالمه 



 وقفل التليفون 

 

  نوف تلكم ش اميء 

 وش اميء تصيح 

  اخذت ش اميء وطلعت لغرفة ش اميء نوف  

  وبدت هتدي فهيا لي هدت 

نوف : ش يوووم وش اليل خالك توصلي  

 لهدرجه ذي 

ش اميء ساكته وال قالت وال لكمه مكتفيه  

ابلنظر لها وتآ نيب الضمي والندم عىل اليل  

 سوته 



نوف : شويف ش اميء اان عارفه انك تكرهيين  

بس ليش مدري بس هذا مامينعين اين  

اخاف عليك همام صار انت قريبه لنا قبل اخذ  

  فيصل اخوك 

وانت انسانه عاقل وتصلي بس وش اليل  

خالك تتطيحي هبالطيحه يعين برصاحه كنت  

اتوقع منك اي يشء اىل اين اشوفك مع  

 شاب فالبيت 

ش اميء انت لو اخوانك همملينك او عندك  

مشآلك ممكن الايق ل عذر ليل سويتيه بس  

وانت اخوانك حيبونك حىت    وشو عذرك 



 فيصل زعل عيل وهو حيبين عشانك 

 يعين اكرب دليل انه حيبك 

 ش اميء : بتقولي هل 

نوف : وليش اقوهل لهدرجه يف ابل اين  

 حقيه 

 ش اميء : مدري بس جلل تنتقمي مين 

نوف : ص اين مقهوره منك بس مو دلرجه  

اين اقول هالشء ل خوك او احد اثين حىت  

 ادروا مابقوهلم .. املهم ماعلينا لو اخواين م 

 شويف كيف عرفتيه ذا 

ش اميء : دق مره عيل غلطان وقعد يس هتبل  



وسكرت يف وهجه وتكرر هالشء لي رصت  

 اخذ واعطي معه 

نوف : اهاا طيب ماعليك انت انيم احلي  

وانس هالسالفه واملغرب نتفامه عىل لك  

 يشء 

  ش اميء : نوف اسفه وريب اين ظلمتك 

اعليك اليل راح راح والزم نفتح  نوف : م 

 صفحه جديده 

 ش اميء : وهللا ان قلبك طيب 

نوف : انت اطيب بس ماس تغليت هالطيبه  

 لصاحلك 



 ش اميء : مشكوره 

 نوف : ايهلل انيم 

 ش اميء : طيب 

  طلعت نوف من الغرفه واتصلت عىل مانع 

  مانع : هال 

 نوف : هال هاه وش بتسوي 

ت البنت  مانع : شويف ابيك تتصلي عىل اخ 

ولكمهيا وقويل لها السالفه وقويل حنا اهنينا  

ننا عرفنا البنت ومانيب نسبب لها   السالفه الإ

  مشآلك دامنا قدران نهنهيا 

وال نيب بنتمك تتعرض للبنت تراان اخذان  



معلومات عن الودل اكمل وتسجيل هل مقطع  

فيديو وهو يتلكم عن االتفاق بينه وبي  

  البنت وصاحبهتا 

ص ماعليك اان اتفامه معها  نوف : خال 

 واقول وش صار 

مانع : شويف اذا ماجتاوبت البنت معك قويل  

لها خالص اخوي بيوح البومك ويعلمه بلك  

 التفاصيل ولو اظطر جييب الودل معه 

 نوف : اوويك انت التش يل مه 

 مانع : يه وش قالت 

نوف : وهللا ايمانع ش اميء اعرفها مايه حقت  



عب علهيا وبعدين  هالسوالف بس شلكه انل 

يه مبي اهنا ماطولت معه الهنا تقويل اتصل  

 اول مره عيل قبل اسابيع 

مانع : معقوهل خبل لهدرجه تصدقه وتشوفه  

 عىل طول 

نوف : وش تسوي ايمانع التلوهما فاقده اهما  

وابوها تيب حتس ابهامتم خشص وحبه لها  

حب اخواهنا مايكفي وبعدين تراها اثنويه  

 كبيه تفهم هالالكم عدل يعين صغيه مو 

مانع : هذا اليل اعرفه اهنا عاقل املهم خالص  

خلهيا تنس امه يشء هالسالفه وتنتبه  



 دلراس هتا 

 نوف : طيب 

  مانع : ايهلل مفان هللا 

 نوف : مفان الكرمي 

 

رمياس عند خالهتا بعد ما افطروا وخلصوا  

  فطور 

  وقعدوا يسولفون ويضحكون 

 بفاحتك يف موضوع رمياس : اقول خاهل اان  

 ام بدر : تفضيل قويل اليل تبينه 

رمياس : تدرين وحده من صاحبايت لكمتين  



قبل امس تقول انه فيه واحد مزجعها دامي  

يدق ويه ماترد عليه جفاءه قال امسها وطلع  

 يعرفها ويوم اسالته 

قال اان صاحب اخوك فالن وخافت منه  

وسكرت يف وهجه وصار يتصل ويوم غيت  

ع يدق وتقويل وش اسوي واان  رمقها رج 

  مدري بس قلت لها 

قويل المك تلكمه وختوفه وهو اكيد بيخاف  

الهنا امك وماراح يزجعك حبيث ماتس ببين  

 مشلكه وهو يفك عنك 

ام بدر : رايك زين وازين راي وهو رائيي  



بعد ماعليك خلهيا تتولك عىل هللا واذا خايفه  

  من اهما اان آلكمه ميخالف 

ههههههه تدرين ايخاهل انت  رمياس : ههههه 

 قطعت عيل نص املسافه 

 ام بدر : وليش اقطعها عليك ؟؟ 

رمياس : البنت اليل لكمتين ملكه بنت واليل  

 مزجعها صديق بدر 

 ام بدر : انت وش تقولي 

رمياس : اي وهللا ايخاهل ويه خايفه لها اايم  

وماتدري وش تسووي واان احلي آلكمك  

لكمك تقول اخاف  ويه وهللا ماتدري اين ب 



 تصي مشلكه بيهنم واان السبب 

  ام بدر : وليه ماقالت يل 

  رمياس : خايفه ماتصدقوهنا 

ام بدر : بنت تربيت اان ما اصدقها اقول رمق  

 الودل معك 

 رمياس : ال بس اكيد جبوال ملكه 

 ام بدر : اجل جيبيه بس تراه مقفل 

  رمياس : اان اعرف الرمق حقها 

وطلعت رمقه وقبل    فتحت رمياس اجلوال 

 تتصل خاهل شويف قويل هل ... 

تقاطعها ام بدر : ال وهللا تعلميين وش اقول  



 اقول ديق عليه وهايت 

رمياس : ههههههههه طيب تراء امسه  

 عبدالرمحن 

 ام بدر : عبدالرمحن ويغازل خلق هللا 

 رمياس : خخخخخخخخخ 

رمياس خاهل ابلكمه واقول عبدالرمحن عشان  

 ر عىل طول زين لو مسع صوتك بيسك

 ام بدر : ايهلل برسعه 

رمياس اتصلت عليه بعد اقل من ثواين يرد  

 النه متوقع اهنا ملكه 

 عبدالرمحن : مابغيت تفتحينه



 رمياس : السالم عليمك 

عبدالرمحن اس تغرب الصوت : وعليمك  

 السالم 

  رمياس : عبدالرمحن 

عبدالرمحن : ايه منو انت ووين صاحبة  

 اجلوال 

 هذي يه معك بتلكمك احلي   رمياس : خذها 

 ام بدر : السالم عليمك 

عبدالرمحن انصدم مايدري يه وال مو يه  

 وال وش السالفه بس قال : هال 

ام بدر : شف ايعبدالرمحن اان ام بدر  



 صاحبك بقول مك لكمه وبسكر 

عبدالرمحن هباللحظه ذي مايدري وش  

يسوي وسكر التليفون من اخلوف او من  

 مايدري من ايش الفش يل او  

امه يشء ارسل رساهل عىل اجلوال بعد ما  

  اتصلوا اكرث من مره 

  ارسل هلم 

) اسف وعد اين ما اتصل ابد وامسح الرمق  

 بس امانه اليدري بدر ( 

قبل الجتهيم الرساهل وبنفس الوقت اليل سكر  

 فيه 



  ام بدر : خوذي اتصيل عليه سكر فوهجيي 

ه  رمياس : غريبه .. اتصلت من جديد علي

وعطاها مشغول وكررت االتصال وبرضوا  

 مشغول 

  رمياس : خاهل يعطيين مشغول 

ام بدر : اصربي شوي لي مايفكر ويعرف  

ويش يسوي ادري ماقفل اىل من الفش يل  

  ماتوقع ابلكمه 

وصلهتم الرساهل فتحهتا رمياس وقراهتا  

  وحضكت وقرات خلالهتا املكتوب 

  ام بدر : ارسيل هل ايليت ماتتصل علهيا 



والتلكمها واان بسكر عىل املوضوع من عندي  

بس خاف من ربك ترى اليل تسويه دين  

 بيقتص منك رب العاملي 

  رمياس : ابرشي 

اكتبت لك الالكم هل ووصلت الرساهل  

 لعبدالرمحن 

اليل قراها واراتح وقفل الرشحيه ذي ويف  

 ابهل ماعاد يفتحها 

 

 

ماجد يتلكم مع احد املمرضي اليل عنده :  



مك من الوقت واان جالس هنا تراي جد  طيب  

 مليت 

املمرض : انت تقول هالالكم واان لك يوم  

 ايج هنا 

ماجد : انت تقدر تروح وجتي اان جالس  

هبالرسير وال ابلكريس وواحد يدفين بي  

 هاملمرات 

املمرض : اقول وش رايك خنرهبا اان وانت  

ونزنل حتت فيه واحد يبيع كويف عىل كيف  

 نرجع كيفك انخذ منه و 

ماجد بغى يقول ايه وتذكر مامعه فلوس وقال  



 : ال ال خلنا هنا زين 

املمرض فهمها وقاهل : ايه ص اان بشاورك  

  اصلن 

ويدفه لي طلعوا من الغرفه وهو يسولف  

معه : مسوي انك بتس تحي تراك ابملستشفى  

يعين عادي يصي مامعك فلوس ليش احلياء  

 ذا لكه 

 ماهو حياء ماجد : ال بس مايب اخرسك وال  

املمرض : ال ماعليك اذا جوا اهكل زايره  

ابخذ حق الروحه بعد مو حق الكووويف  

  بس 



ماجد : ال اجل صدق رجعين  

 ههههههههههههههه 

 املمرض : هههههههههه 

وبدوا يسولفون ويضحكون اىل جفاءه صوت  

  رجال 

...... : اي ممرض وين طالع ابملريض برى  

  الاقسام 

 دكتور املمرض : آأآأآأآأآأآأآأ هال  

ادلكتور : هال بك وين مودي هاملريض لربى  

 قسمه 

  ماجد : اان ايدكتور قلت هل 



 ادلكتور : وين يوديك 

املمرض : ييب يشم هواء ابحلديقه اليل برى  

  شووي وبرجعه 

  ادلكتور : انت ماجد ص 

  ماجد : ايه اان 

 ادلكتور : اجل تسمحون يل اخاويمك 

  املمرض : حياك 

  ماجد مايدري منو ذا ماجد : حياك ..  

ادلكتور : شلكك ماعرفتين او ابالص  

ماتعرفين اعرفك بنفس اان ادلكتور جامل  

  كنت معك من اول الاايم فهيا ابملستشفى 



 ماجد : اهاا هللا جيزاك خي

ادلكتور : وايك تدري اي ماجد اان احسدك  

برصاحه بعض اليل جيون هنا منومي جيونه  

ليوم ومع هذا ماحتس  اكرث من ثالثي زايره اب 

 اهنا زايره الهنم حيبونه 

ال النه واجب ويقومون فيه بس جزامه هللا  

خي اهنم جو بس انت ما شاء هللا اكرث عدد  

بس ولكهم مبي اهنم حيبونك واشوف    7جاك  

 حصتك تتحسن برسعه شلكه عشاهنم 

ماجد : امحلد هلل اان بودي اقوم احلي واروح  

 للبيت جلل اهيل 



 انت الوادل متويف ص   ادلكتور : 

  ماجد : ايه نعم من زمان 

ادلكتور : هللا يرمحه الوادله اال يه امك  

اكنت جتي وتشوفك مث تروح قسم النساء  

وتصيل وتدعي رهبا نص ساعه مث جتي  

دقيقتي وترجع تصيل وعىل هاحلاهل لي ينهتيي  

 وقت الزايره 

 املمرض : هللا يعافهيا ويعطهيا طوةل العمر 

 كتور : آ مي ماجد وادل 

ادلكتور : طيب وش تبون من الكويف  

  شوب ذا مش هتيي يشء ايماجد 



 ماجد يطالع املمرض ويضحك 

 ادلكتور : وش فيمك 

 املمرض : حنا ايدكتور كذبنا عليك 

ادلكتور : يعين ماتبون احلديقه وين  

  برتوحون 

 املمرض : جايي هنا نيب كويف 

ادلكتور : ال وتكذبون بعد ههههههههههههههه  

يب اجل بطلب لروح وانتوا مافيه يشء  ط 

 ممنوع عليمك ايهلل روحوا بعيد عن هاملاكن 

  ماجد يطالع ابملمرض ويضحك اكنه يتشمت 

املمرض : وتضحك اصلن اان جايبك عشان  



القهوه ماتبهيا بكيفك اقووول دكتور هللا  

 الهيينك ماجد ماييب يشء اان ايب ايطاليه 

دامه ماييب    ادلكتور فهم حركة املمرض : اهااا 

 خل مباكنه وتعال خذ اليل تيب 

  املمرض : وهللا انك صادق بعد اذنك ماجد 

راح املمرض دلكتور وقعدوا خيتارون  

 ويهتاوشون من اليل بيدفع 

ماجد يطالع من بعيد ويضحك يدري اهنم  

بيجيبون هل بس مبسوط النه جلس معهم  

  شوي واتسىل وحضك ازين هل من الضيقه 

قهوه ايطاليه بس دافئه مو  رجعوا هل ومعهم  



 حاره واكن سكرها مو كثي يعين عشانه 

 ورجعوا للقسم ومه يسولفون ويضحكون 

 

 

  فيصل اتصل عىل نوف 

نوف اكنت عىل فراشها وتيب تنام بس ماجاها  

النوم وتفكر بش اميء حصت عىل الهزاز  

 برسيرها 

وعرفت اها جوالها شافته فيصل وردت عليه  

 : هال حيايت 

 بك هاه وينك   فيصل : هال 



 نوف : ابلبيت 

 فيصل : مارحت للمستشفى 

نوف : ال وهللا مارحت مانع جاه شغل وهو  

  اكن بيجيين 

 فيصل : طيب ليش مادقيت عيل 

نوف : ماحبيت ازجعك وقلت العرص او  

 بكرى عادي 

 فيصل : واحلي شلونك 

نوف : ال وهللا اين امحلد هلل خبي مافيين الا  

 العافيه 

 امحلد هلل عىل خي تبي يشء احلي فيصل :  



 نوف : ال سالمتك 

 

 بعد الظهر اللك رجع لبيته 

 وابطالنا تغدوا وانموا ماعدا رهف وساره 

رهف اكنت توها صاحيه وتصل عىل ابراهمي  

  جواهل مقفل وقالت اكيد طايف حشن 

 وجلست عىل الالب تطقطق 

ساره حصت ورفعت التليفوت واتصلت عىل  

  مرض مث عطاها ماجد غرفة ماجد ورد امل 

  ماجد : هال 

  ساره : هال ابخوي الغايل 



 ماجد : هال بك وش اخبارك 

ساره : خبي امحلد هلل انت شلونك هاه  

 تغديت او ال 

ماجد : اان خبي ازين من اول والغداء احلي  

 ابيق هل شوي 

ساره : اهاا اجل اجيب ل غداء معي وش  

 رايك هههههههههه 

 س مايوافقون ماجد : وهللا ايزيهنا ب 

 ساره : ادري بس بقهرك شووي ههههههههههه 

ماجد : اصلن طبخهم ازين من طبخك  

 ههههههههههه 



 ساره : ايه ماميديك عىل طبخي اصال 

ماجد : وليش ماميديين اصلن آلكهم هل عىل  

الاقل رحيه زينه مو آلكك اليل للحي ماقد  

 مشيت رحيته 

  ساره : هللا واكرب احلي طبخي مو زين وانت 

 ماتبقي يشء واخر واحد يقوم 

 ماجد : كنت اجلس جمامل بس 

ساره : طيب انت قوم وماعليك صايره  

 اظبط حىل عىل كيف كيفك 

 ماجد : صدق وهللا يعين اشد حييل واطلع 

ساره : لو تطلع ماراح تذوووقه  



 هههههههههههههه 

 ماجد : اوريك مسوويه برتديهنا يل 

ساره : هههههههههههه رديهتا وخلصت  

 ههههههههه هه 

ماجد : اووريك .. طيب شويف الغدا جاء  

  بعدين نمكل الكمنا 

 ساره : ايهلل ابلعافيه اجل 

 ماجد : هللا يعافيك مع السالمه 

 ساره : هال بك 

قفلوا ونزلت ساره الهما ولكمت اهما وقالت  

لها لك وحضكوا واهما تقول لها التس هتبلي  



 عليه كثي ميكن يتعب 

 ء هللا مايتعب ساره : الماعليك ان شا 

 ام ماجد : هللا يقومه ابلسالمه بس 

 ساره : امي 

 

 ش اميء ماطلعت تتغداء تقول بنام 

فيصل جاها وقال اذا تعبانه بوديك  

  املستشفى 

ش اميء رفضت وقالت وجع خفيف وبيوح  

  ماهل داعي وسوت نفسها انميه 

 



 

  العرص 

 

 نوف اتصلت عىل اجماد 

  وبعد السواليف والضحك 

  اقول اجماد نوف :  

  اجماد : هال 

  نوف : ايب رمق بنت خالتك رشوق 

 اجماد : هاه وش تبي فهيا 

نوف : ش اميء اخت فيصل ابملدرسه مع  

اشواق وصايره بيهنن مشلكه وودي آلكم  



 رشوق وحنلها مانيب مشآلك ايد 

 اجماد : هالبنت ملقوووفه ترى 

  نوف : عادي مراهقات الزم يشاغبون 

  05رمق ........ اجماد : طيب خوذي ال

  نوف : مشكووره 

 اجماد : العفو 

 نوف : طيب اان بسكر قبل جيي فيصل اويك 

 اجماد : اوويك هللا يسرت عليك

 نوف : امي وايك ايهلل مفان هللا 

 اجماد : مفان الكرمي 

 وقفلووووا 



  نوف اتصلت عىل رشوق 

رشوق صارت ماترد عىل ارقام غريبه ويه  

 مقرره تغي رمقها 

 اردت عىل نوف عشان كذا م 

  نوف ارسلت لها رساهل 

) اهلي رشوق كيفك ان شاء هللا خبي اان  

 نوف صاحبة اجماد ايليت تلكميين ( 

رشوق قرات الرساهل واس تغربت من نوف  

  وش تيب 

 اتصلت علهيا 

  نوف ردت : هال رشوق 



 رشوق : هال بك نوف وش اخبارك 

نوف : خبي امحلد هلل وشلونك انت ان شاء  

 هللا خبي 

  رشوق : وهللا امحلد بنعمه 

نوف : امحلد هلل اسفه ازجعتك بس عندي  

 موضوع اقدر آلكمك فيه احلي وال مشغوهل 

 رشوق : ال تفضيل فاضيه امحلد هلل 

نوف : شويف رشوق اان لو ما اعرفك مآاكن  

اتصلت عليك وقلت ل هالالكم شويف  

  ايرشوق واان اختك .... وقالت لها لك يشء 

معقوهل يصي لك هالالكم    رشوق : هاه مو 



  من اشواق 

نوف : ال صارت لك هاالش ياء واان قلت  

الخوي اليتشيك وال يشء عىل شان ال  

 ننفضح وال نفضح معنا انس ونعرفهم بعد 

 رشوق : طيب مك هل هالالكم 

نوف : شويف رشوق اليوم انهتيى لك يشء  

وحنا مابغينا نوصلها الي ماكن الين عارفه  

ن عيل واكن هيمين اخت  اجماد وانت بزتعلو

 زويج مايصي لها يشء وذا من حقنا 

بس اخوي قال قويل الخهتا لو صار يشء  

ترى عندان اليل يدين الودل وبنهتم والبنت  



اليل معها واان قلت وريب اين واثقه ابخهتا  

 عىل الاقل بمتسكها الترض البنت 

رشوق : ابرشي وفال خي ان شاء مال  

واان اختك وان شاء هللا  الا اليل يرضيك  

  ماجيي مهنا رش ابد 

نوف : مشكوره اي رشوق وهللا انك  

احرجتيين بس شويف تراي مامعلت اجماد  

قلت اهنن مهتاوشات وودي اتفامه مع رشوق  

عشان اخهتا تكفى رشها عن ش اميء واان  

 مبسك ش اميء 

رشوق : مشكوره نوف وهللا انك ماقرصيت  



 وجزايك هللا خي 

واان مسويت يشء وهللا يسرت  نوف : العفو  

 عىل اختك 

 رشوق : امي ان شاء هللا 

نوف : طيب اان اس تاذن احلي اتمريين  

 بشء 

 رشوق : سالمتك مفان هللا 

 نوف : هللا يسلمك مع السالمه 

سكروا من بعض ورشوق تفكر ابشواق  

معقوهل تسوي لك ذا وليش عشان البنت مو  

 راضيه تعطهيا وجه 



امهت معك ما اكون  طيب اي اشواق ان ماتف

 رشوق 

 

رمياس اتصلت عىل جوال ملكه العرص ولقته  

 فات 

 شووي وترد ملكه : هال رمياس 

 رمياس : هال بك ايلشينه 

ملكه : شينه عادي بس امه يشء وش صار  

 معك 

رمياس : ال خالص ماراح يتصل ابد اصلن  

هو مرسل رساهل عىل جوال اقرهيا واقري  



 الرساهل اليل ابلصادر 

  وش السالفه علميين وش سويت ملكه :  

 رمياس : شوويف ) وقالت السالفه لها لكها ( 

  ملكه : وليش ماقلت يل انك بتقوليهنا اليم 

رمياس : الين ادري انك برتفضي واان قلهتا  

  المك بطريقه وامك وافقت ومقتنعه فيك 

  ملكه : عىل العموم هللا جيزاك خي ايلغاليه 

سويت يشء  رمياس : العفو وش دعووه ما 

 يكفيين انك مبسوطه بس 

 ملكه : هللا يسلمك وريب ارحتت كثي 

رمياس : دووم ايرب ايهلل وخري ايم تبيين  



 من اليوم 

 ملكه : ايهلل مع السالمه 

 رمياس :مع السالمه 

 

  رهف اتصلت اشواق 

 رهف : هال قليب وينك 

اشواق : هال بك توو طالعه من بيتنا جايه  

 ل 

ا نروح للمشغل  رهف : ايهلل عشان ميدين 

 بنكشخ اعامران شوي قبل نروح 

  اشواق : طيب ههههههههههه 



 

  رشوق اتصلت عىل اشواق الهنا مالقهتا 

  رشوق : هال اشواق 

 اشواق : هال هاه وش تبي 

  رشوق : وينك 

 اشواق : طالعه لبيت خويت 

 رشوق : اقول ارجعي احلي 

 اشواق : اقول وش عندك مع نفسك بس 

 وال بقول لأبوي رشوق : ارجعي  

اشواق : اذا رجعت ابلليل اشوف وش  

عندك وعىل فكره ابوي يعرف اين اروح  



 لصاحبت ذي مفان هللا 

  رشوق : الووو الووو 

  سكرت يف وهجها 

رشوق : طيب اي اشواق مصيك اليوم جتي  

 ونتفامه 

 

  وصلت اشواق لرهف وطلعوا للمشغل 

  خلصوا قبل العشاء 

لي للبيت اليل  بعد الصالة بربع ساعه واص

فيه الباريت اكن فيه ش باب ميكن مايقارب  

  الس بعه 



  10والبنات حوايل الـ  

بدواء يرقصون ويغنون وتامتيل اجسادمه عىل  

 النغامت والمه عرافي ابلعاقبه 

 قرب وقت رحيل اشواق ورهف 

 اشواق : رهف خلينا منش 

  رهف : مليت 

 اشواق : ال ابلعكس بس مايب اطول هنا 

 ب وعد اخر مخس دقائق ومنش رهف : طي 

 اشواق : طيب اوويك 

 ابخر مخس دقائق صارت الاكرثه ابلنس به هلم 

 اعضاء هيئه ومجموعه من رجال الامن 



طوقوا املزنل ودخلوا وال مفر الي احد  

  للهروب 

  اكن العدد يفومق عدد من يف البيت 

مسكوا لك اليل فالبيت وعىل طول عىل  

 قسم الهيئه 

 مجليع ويمت التحقيق مع ا 

  البنات مت اس تدعاء اولياء امورهن 

 ابو رشوق 

اكن يف شقته يقراء بعض الاوراق اليل ختص  

 الرشكه 

 جاه اتصال شاف الرمق رمق اثبت وفالرايض 



  رد عليه : مرحبا 

 ..... : الاخ ........ 

 ابو رشوق : اي نعم وصلت خي

....... : اخوي معك قسم هيئة الامر  

 ر ابملعروف والهنيي عن املنك

لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية زوروا  

 موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 الفصل العرشون  

 ابو رشوق 

اكن يف شقته يقراء بعض الاوراق اليل ختص  

http://www.riwaya.ga/


 الرشكه 

 جاه اتصال شاف الرمق رمق اثبت وفالرايض 

  رد عليه : مرحبا 

 ........ ..... : الاخ  

 ابو رشوق : اي نعم وصلت خي

....... : اخوي معك قسم هيئة الامر  

 ابملعروف والهنيي عن املنكر 

 ابو رشوق : خي ان شاء هللا س 

 ...... : ايليت متران ابلقسم الـ ...... رضوري 

 ابورشوق : ابرش امرمك بس عىل شان ايش 

 ....... : انت عندك بنت امسها اشواق 



  ابو رشوق : ايه 

 ...... : خالص مران ايليت احلي وبرسعه 

 ابو رشوق : خالص عىل خي

سكر التليفون وهو يقول هللا يسرت هللا  

 يسرت 

رفع تليفونه واتصل عىل الثابت النه مامعه رمق  

 اي وحده من بناته 

 لكمته اخلدامه وقال لها عطيين رشوق 

  اخلدامه تروح لغرفة رشوق : ماما رشوق 

 رشوق : خي 

  : اباب ابغى انت تليفون   اخلدامه 



  رشوق : ابوي 

  اخلدامه : ايوه 

رشوق : هللا يسرت اول مره يطلبين عىل  

 التليفون 

ترفع التليفون اليل بغرفهتا وترد عىل ابوها :  

 هال يبه س 

 ابو رشوق : هال رشوق اقول وين اختك 

رشوق : وهللا مدري طالعه من العرص تقول  

 ابوي يدري 

 اان صاير خبل فالبيت   ابو رشوق : اان ادري 

 رشوق : ليش وش السالفه 



ابو رشوق : احلي جبي ومعي هاخلبل ذي  

 وانت التطلعي وال وهللا اين الوريمك الشغل 

 رشوق : ال حاشاك يبه 

 ابو رشوق : ايه مبي وهللا 

 وقفل التليفون يف وهجها 

 وشغل س يارته واجته للمركز 

بعد حوايل ربع ساعه وصل للمركز ودخل  

م وتلكم مع املدير وبعد مقاش طويل  للقس

 اطلقوا البنت بتعهد عدم تكرار ماحصل 

ركبت الس ياره مع ابوها ويه تبيك الهنا تدري  

 ان ابوها بيحاس هبا عىل هاليل سوته 



 فضحته بي الناس 

  ماتلكم معها وال قال لها وال لكمه 

 

 رشوق فالبيت غيت حاةل البيت لكه 

وختليه والختيل  صارت تشغل قراءن فالبيت  

 احد يغيه 

بدت من اهما اتصلت عىل اهما وتسولف  

  معها 

اهما اس تغربت اتصالها وقالت بس اان مقرصه  

 معك وان شاء هللا مابقرص ابد 

الام فرحت هبالشء بس مافرحت الا  



 ابالخي 

 

 

 اجماد ويه تعشاء جيهيا اتصال من ابرار 

 اجماد : هال بروووور 

 اخبارك ابرار : اهلي جمووده وش  

 اجماد : وهللا متام انت شلونك 

  ابرار : اان خبي امحلد هلل اقووول اجماد 

 اجماد : هال 

 ابرار : يزيد خيوو النش به يسمل عليك 

اجماد : نش به يف عينك هللا يسلمك وايه من  



 لك رش 

ابرار : طيب بس شوويف قايل ودي اتواصل  

 معها ابجلوال لو رسائل 

 اجماد : هاه 

 هاه مسع وش قلت   ابرار : من قال 

 اجماد : مدري وهللا 

ابرار : امممم برصاحه اان اقول وافقي وابدي  

 انت وايه برسائل وبعدين براحتمك 

 اجماد : مدري احس مالها داعي 

ابرار : اقول وش اليل مالها داعي الشهر  

اجلاي امللكه وبعدها بشهر الزواج يعين  



 شهرين تقربوا من بعض عىل راحتمك 

  مدري اجماد : وهللا 

ابرار : اقوول تراي بقوهل انك موافقه وبقوهل  

 بس رسائل اوويك مفان هللا 

 اجماد : ال ال .... 

  قفلت يف وهجها 

اجماد تفكر وسكتت واكهنا تيب هالشء من  

  داخلها 

 

 سلامن اتصل عىل زايد وتواعدوا ابلشاليه 

 وصل سلامن وبعد عرش دقايق وصل زايد 



 سلامن : هال زايد 

 بك وش الاخبار زايد : هال  

سلامن : وهللا منيح عال العال انت وش  

  اخبارك 

زايد : اوووووووووه امحلد هلل خبي وش  

  عندك 

سلامن : ماعندي يشء بس فايض ودقيت  

عليك وانت قلت فايض قلت اجل تعال  

 ههههههههههههههههه 

زايد : اجل ايهلل مق ضبط يل راس تفاحتي  

 دامك جبتين هنا 



 ما اشيش وتبيين اصلح  سلامن : ايحبييب اان 

 ل عشان اخذ ذنبك 

 زايد : ذاك اليوم مسوي يل ايلشي 

سلامن : ذاك اليوم كنت منمكخ ونسيت انه  

 عيل ذنب ههههههههههههههه 

زايد : وخر بس .. وقام يسوووي شيش ته  

دقايق جاء واجلس وقعد يسولف مع    10بعد  

 زايد 

  بعد ماخلصوا سواليف 

 سلامن : اقول زايد 

  هال زايد :  



 سلامن : قالت ل يشء رشوق 

 زايد : ال بس ارسلت يل رساهل 

  سلامن : عن وش 

 زايد : نفس اليل يف ابل ص 

  سلامن : قالت ل خلين 

 زايد : ايه ليش 

سلامن : ايه قالت يل انه بتعقل وماتيب ترجع  

هالطريق ومدري ايش بس شايل مه زايد  

قلت لها زايد ماعليك رجال يدبر نفسه بس  

  اصديق لربك   انت 

زايد : وهللا شف اان اول مره امسعها تقول  



 هالالكم وان شاء هللا اهنا صادقه 

  سلامن : يعين مو زعالن 

زايد : وليش ازعل ويه تيب تعقل غصب  

 افسدها هللا يسرت علهيا 

سلامن : هللا جيزاك خي صدقين بتفرح  

  هبالالكم 

 زايد : ليش انت تلكمها 

ايد وبرسكل  سلامن : ال بس قلت بلكم ز 

 رساهل 

زايد : طيب ارسل لها احلي بشوف ردها  

 تكفى 



 سلامن : ابرش ماطلبت يشء 

  كتب الرساهل وارسلها 

  ) السالم عليمك رشوق 

اسف بس حبيت اقول اين لكمت زايد  

ومن غي ما اقوهل اي يشء قال هللا يسرت  

 علهيا والختاف تراها صادقه بتوبهتا 

جعي الي  تكفي اثبت عىل طريقك وال تر 

 سبب هللا يسرت عليك مفان هللا ( 

زايد : تدري اان كنت بزعل بس مدري فيه  

 يشء خالين ابتسم واسكت 

سلامن : س بحان هللا هللا يسرت علهيا وهللا  



اهنا طيبه بس ريب بالها بصاحبه مثل ريناد  

  وضيعهتا 

 زايد : اي وهللا 

 

  رشوق وصلهتا رساةل سلامن واراتحت لها 

  ت هل ردت عليه وكتب 

  ) وعليمك السالم 

  مشكور وريب يعافيك سلامن 

وهللا جيزاه خي زايد وهللا زاح عن صدري  

مه فراقه بس بالكمه رحيين واقدر اخليه واان  

 مراتحه 



 هللا يسعدمك ويسرت عليمك 

 ويصلحمك اياارب 

  واعتذر الين بغي رمق جوايل 

 مفان هللا ( 

ارسلهتا ويه مقرره بتغيي الرمق من بكرى  

 صباح ال 

بس تيب تعمل اخوها اجمد هو امه واحد  

 عندها هباللحظه 

 جفاه تسمع صوت ابوها هياوش 

 تطلع ويه تركض 

تشوف ابوها يرضب اشواق تركض وحتاول  



تفك اشواق واشواق تركض وتدخل غرفهتا  

ويه تبيك وخايفه من ابوها يلحقها ابوها  

 للغرفه 

ويدخل علهيا ويتلكم معها وهو صوته عايل  

 ويسمعه لك من فالبيت 

والآأول مره يعيل صوته زي كذا : اصلن اان  

اليل غلطططان اين خمليمك تطلعون عىل كيفمك  

 وترجعون مىت ماتبون 

اصلن عادي تسووين هالشء الإن احلب  

 يطلع عىل بذره ) ويقصد هنا اهمم ( 

 رشوق : يباه وش تقصد هبالالكم 



ابو رشوق : اقول انثربي انت وايها وهللا  

زة جالهل لو اشوف او ادري انك طلعت  وع 

اي اشواق مع هالبنت او لكمتهيا او بس  

 تذكريهتا لأوريك جنوم الظهر

فامهه الرشهه عيل اان اليل ماعرفت اربيمك  

 وعىل اممك اليل همملتمك لك هاالهامل 

يطلع من غرفة اشواق وهو معصب ويتجه  

 لغرفته ويسكر الباب وراه 

تلكمها وشافت  رشوق تطالع بـ اشواق وبغت  

  الانكسار بعيوهنا وخلهتا 

  اشواق : تشمت فيين عادي 



رشوق : وش اتشمت اان يل الكم اثين معك  

 بس مو احلي 

اشواق ويه تبيك : ال عادي قويل عادي  

 اصلن لكن جيي يزف وهيي هنا ويطلع 

  رشوق : بروح اتلكم مع ابوي واجيك 

  تطلع رشوق وتروح لغرفة ابوها تطق الباب 

ا من وراء الباب وهو جالس عىل مكتبه  ابوه 

  يفكر بقهر ابليل صاير يف بيته : ادخيل 

رشوق دخلت ووقفت عند مكتب ابوها :  

 يباه ليش معصب كذا 

ابو رشوق : ايه ماتدرين اختك ماسكيهنا  



الهيئه حبفل فهيا ش باب ومعها مك بنت  

  ويرقصون بيهنم اكهنم بنات شوارع 

ا متش  رشوق انصدمت ماتوقعت ان اخهت 

 مثل ممشها يه ريب سرت علهيا احلي 

  واخهتا انفضحت 

  24ابو رشوق : ايه اكيد بتسكتي النك  

ساعه طالعه وراجعه ماتدرين عن اختك  

 وهللا يسرت وش املصيبه اليل بتجيبيهنا لنا 

رشوق انصدمت من الكم ابوها معقوهل ابوها  

 يقول هالالكم وليش طيب 

مامعرها    ابو رشوق : ايه ما الوممك اممك 



جلست اكيد بتصيون مثلها طلعات  

 وروحات وهللا العامل وين يه فيه 

رشوق ماتوقعت ان ابوها دلرجة انه يهتم اهما  

 برشفها وقداهما : يباه وش تقول ذي ايم 

ابو رشوق : ال املشلكه اهنا امك يعين اعرفها  

 واكيد بتصيون مثلها 

رشوق بكت وماقدرت تس تحمل وال لكمه  

ا ابوها عن اهما وهالمك من  من اليل قاله

 الاهئاانت املتتاليه 

 رشوق : يباه 

ابو رشوق : ليتين ماتزوجة امك ومزتوج  



 وحده غيها ارحي يل وهللا 

رشوق ويه تبيك وتتلكم بقهر وال تدري  

وش تقول : ايه قول هالالكم لكه طلع اليل  

 يف قلبك 

انت معرك جلست معنا معرك جيت وقلت  

 وش تبون ايبنايت 

يت وسفرتنا وال قلت نيب نسافر مث  معرك ج 

هونت مامعرك فكرت تفرحنا عىل الاقل ايم  

اليل انت ترمهيا برشفها تتلكم معنا تضحك  

  معنا 

اذا شفناها حنس اهنا امنا صدق مو انت اليل  



تدخل وانت رافع راسك علينا اكننا موب  

بناتك مامعري شفتك تضحك او تبتسم من  

  وحنا صغار خناف منك 

يت انك ابوي الا من امسي  تدري مادر 

ابملدرسه وال اشوفك مااتصور انك ابوي الن  

الابو جيلس مع عياهل يوم خيطون يعلمهم  

 الصح يرضهبم 

انت ال بس ترضب وهتاوش وتتلكم عىل امنا  

 قدامنا 

ايم صارت ماجتلس فالبيت عشان  

 ماتشوفك وانت ماجتلس عشان ماتشوفها 



وان  يعين لكمك منتوا فيه بس اان واشواق تب 

 نصي اعقل بنات خلق هللا 

وحنا لك يشء بي ايدينا حنا نيب انسان او  

  انسانه هيمت فينا يدارينا ايراعينا 

نيب قلب اليا ضاقت ادلنيا فينا مضنا لصدره  

 وقال وش فيمك 

اان ما اذكر جلست اسولف مع اشواق وال  

اشواق جلست تسولف معي مع اننا فالبيت  

  بروحنا 

انتوا عودتوان كذا اان احب اشواق واخاف  

علهيا واان اليل بكون معها وادارهيا واراعهيا  



  واكون لها الام والاب 

 اليل احنرموا مهنم 

تدري اشواق مو بنت شوارع اشواق بنت  

طيبه وحبوبه بس مالقت اليل يدلها الطريق  

الصحيح مالقت خشص ميسكها بيدها ويقول  

  مشينا نمتىش 

رى مع بعض الا ابحلرام كيف  نسافر نسهر ب

تبهيا ترفض ويه مالقته ابحلالل انت وايم  

 حرمتوان من اش ياء كثيه 

واحلي جايي بتحاسوبنا عىل اخطائمك اليل  

ارتكبناها بسبب غيابمك عنا انتوا ماغبتوا يوم  



 شهر شهرين 

س نه عننا وتقولون ليش    20انتوا غبتوا  

ضعتوا انت اييباه تدري عننا انت اليه  

نياك ورشاكتك وال انت داري عن هوى  بد 

 داران 

ضعنا وال ماضعنا انت لو الهيئه مامسكت  

اشواق اكن مادريت وال فكرت جتينا اصلن  

يباه حرام عليك انت وايم حاس بوا انفسمك  

  قبل حتاس بوان 

اشواق اكنت تسمع رصاخ رشوق وخافت  

وطلعت ومسعهتا تتلكم بصوت عايل ووقفت  



 وفها عند الباب واكن ابوها يش

ابو رشوق : اان ماقرصت معمك عطيتمك لك  

يشء وفرت لمك لك يشء بس تبوين اخيل  

  الرشكه واملسؤليه واجلس اداريمك 

اممك ويهنا ليش ماتداريمك وال بس قلنا بنتلكم  

عليك عشان تسكت عن هاملشلكه ال ماراح  

 اسكت 

رشوق : عطيتنا لك يشء اي يباه انت حرمتنا  

وس اذا ماحنا  من لك يشء وش فايدة الفل

  عايشي خبي 

وش فايدة التوفي اليل وفرتوه لنا وحنا  



 ضايعات وال نعرف نس تغل 

ليش ماجيت وجلست معنا وسهرت معنا  

ليش مانشوفك تطلع معنا ال لسوق وال  

حلديقه وال الماكن عىل الاقل حنس ان ابوان  

  ح ابوان جد ح 

انت ح بس مادرينا انك ح الا اذا شفناك  

مو مس تغربه لو يدق واحد بكرى  فالبيت  

ويقول امك او ابوك مات ليش الننا جنلس  

 اسابيع مانشوفمك 

وهللا اي يبه لو مت وجاين اخلرب ميكن ما  

احزن الين ما اعرفك كيف احزن واان  



 معرفت غي امسك وصورتك بس 

اكنك ميت من زمان وصورتك عندي  

  واختيكل تلكمين بس 

 مايل الا ابالحالم اختيكل 

وق ارتفع ضغطه حصيح الكم بنته لكه  ابو رش 

ص بس مو دلرجه اهنا هتينه : اقول ايبنت  

تراي ابوك جالس اوفر ل املال انت  

 وهالضايعه اختك والضايعه امك 

ماجلست اسافر مثل امك واروح الي ماكن  

 ابيه اان اش تغل عشانمك 

رشوق : ايه واحض تش تغل علشاان تدري يبه  



وجتك جنوى  مك مره شفتك ابلسوق انت وز 

  واخوي اجمد 

  ابو رشوق انصدم من اليل يسمعه 

  اشواق : اخوي اجمد 

رشوق : ايه شفتمك اكرث من مره وعرفت ان  

س نه واان مادريت انو عندي    19اخوي معره  

 س نه   19اخوي من  

وحنا اليل متنينا اخ يبقى معنا يدارينا بدال  

الضياع اليل فينا وبداخلنا تقول اان ماروح وال  

  عشانمك ايج اان 

ال اييبه مثل ما ايم تسافر وماندري وين  



تروح انت تسافر لزوجتك وودلك وتمتشون  

 وتنبسطون وحنا هنا نضيع النمك امهلتوان 

ليتمك اييبه رميتوان دلار الايتام عىل الاقل  

  نرتابء هناك تربيه ص مو مثل هالبيت 

تطالع رشوق ابوها ويه تبيك وصوهتا ماصار  

لتفت بتطلع من الغرفه  ينسمع من الباكء ت 

وتاليق اخهتا اشواق متسك يد اشواق وتطلع  

  من غرفة ابوها 

بس قبل تطلع توقف وتلتفت ويه تبيك  

تتلكم مع ابوها : عىل فكره يباه اخت اان اليل  

مبسكها وبندخل دار حتفيظ القراءن ميكن  



  نتعمل وتزين اخالقنا 

ماحنا حباجة احد يكفينا وجودمك جنبنا الاايم  

  يل راحت ال 

تسحب اخهتا وتروح لغرفهتا وتدخل وتسكر  

  الباب 

 عند ابو رشوق ويف راسه يفكر 

معقوهل لهدرجه ضاعوا من يدي بنايت معقوهل  

اكون ضيعهتم نزل راسه عىل مكتبه وطاحت  

دمعه من عينه والول مره تطيح من عينه  

 دمعه وحده عشان احد هبالبيت 

عند رشوق واشواق الوظع لكه صياح وال  



  حده مهنن سكتت و 

رشوق : وش تسوين عند الش باب ومك ل  

 طاحيه عندمه هباحلراكت هاه 

اشواق تطالع فهيا والول مره ختاف مهنا ليش  

 ماتدري : اول مره وهللا 

  رشوق : كذابه 

اشواق ويه زاد باكهئا : وهللا اهنا اول مره  

اروح هناك اصلن ماكنت بروح بس رهف  

 ونرجع يه اليل قالت نص ساعه  

رشوق : يه رهف اكيد اهنا يه اليل عرفتك  

 عىل ابراهمي بعد ص 



اشواق انصدمت كيف اخهتا عرفت ابراهمي :  

 وش دراك 

رشوق : اليل عرفين انو ابراهمي اليوم اكن  

عند ش اميء فالبيت ش اميء البنت اليل  

هتاوش ت معها ابملدرسه ونويت تنتقمي مهنا  

  وعطيت ابراهمي صورهتا 

رها وابرشك اكن بيدمرها بس  وقلت ادم

عيال معها مسكوه ورضبووه وبغوا يسلمونه  

للرشطه ويقدمون بالغ عليك وعىل رهف  

 بس خافوا من الفضيحه 

وسكتوا وزوجة اخوها اليل يه صاحبت  



ابللكيه دقت تعلمين وتقول اان قلت هلم  

يسكرون ع السالفه عشان ماننفضح  

 وعشاهنا اختك 

 اروح اقول  شفت شلون ضيعت نفسك تبي 

البوي بنت مو بس ضايعه ال تيب تضيع بنات  

 خلق هللا معها 

 اشواق تبيك وال يه قادره تفتح مفها 

رشوق : شويف اي اشواق اان وانت بنبداء  

صفحه جديده مع بعض وانس اليل كنت  

 تعرفينه ابراهمي وانس رهف وغيي حياتك 

مدرس تك من بكرى احسب ملفك واؤديك  



ده وتغيين فهيا مسعتك  مدرسة اهليه جدي 

 وحياتك 

وال فيه طلعه او روحه اىل معي لو تبي  

 احلوش تقولي بطلع احلوش فامهه 

  اشواق : طيب 

رشوق سكتت ويه تطالع ابشواق ويه  

  تبيك قربت مهنا ومضهتا عىل صدرها 

رشوق : خالص التبكي امحدي ربك ان  

السالفه انهتت عىل كذا وانت تقولي اول مره  

 لش باب يعين ان شاء هللا حمد ملسك تطلعي  

 اشواق : ال مافيه احد قايل يشء اصلن 



رشوق : امحلد هلل خالص انس اليل حصل  

 واان وانت نبداء من جديد 

 اشواق : ان........ 

الباب يطق بقووووه واخلدامه ترصخ من  

 وراء الباب 

  اشواق ورشوق يفتحون الباب خبووف 

اب طيح  اخلدامه ويه تبيك : ماما احلق اب 

 جنب مكتب مايف قووم 

رشوق واشواق يركضون ملكتب ابومه  

 وحيصلون ابومه طاحي عىل الارض 

  يركضون لي وصلوا حلد عنده 



رشوق متسك يد ابوها : يباه يباه تسمعين  

  يباه تكفى رد 

 ويه ترصخ وتنادي ابوها 

 من اخلوف اليل فهيا ماتدري تدق عىل من 

 دقت عىل بيت خالها ابو يزيد 

 ام يزيد : هال وترد  

  رشوق : هال خاهل 

  ام يزيد : من انت 

 رشوق : اان رشوق ايخاهل 

 ام يزيد : رشوق بسم هللا عليك وش فيمك 

رشوق : خاهل تكفي احلقوا علينا ابوي طاح  



 علينا وماعندان احد تكفي خاهل احلقوا علينا 

  ام يزيد : رشوق ابوك مىت طاح 

يزيد اكن جنب امه وقف جنهبا واخذ  

 تليفون من امه : رشوق وش فيه ابوك ال 

رشوق : وهللا مدري طاح ومايرد علينا  

 تكفى يزيد احلق علينا تكفى 

يزيد : خالص ايهلل اان جاي احلي لمك وبدق  

عىل الاسعاف خيل السواق يوقف عند  

 الباب 

 رشوق : طيب 

  وتسكر بوهجه 



 يزيد دق عىل الاسعاف ووصف هلم البيت 

 وابوه ويطلعون وعمل ابوه ويقوم هو  

يزيد اخذ جوال ابرار الن متوقع رشوق  

 ماراح ترد عىل رمق غريب 

بعد عرش دقائق الاسعاف وصلت واخذت  

 ابو رشوق 

  يزيد يتصل عىل رشوق من جوال ابرار 

 رشوق : هاه ابرار 

 يزيد : اان يزيد الاسعاف جت 

 رشوق : يه اخذته وقالوا مستشفى .... 

لسواق  يزيد : خالص انتوا تعالوا مع ا 



 للمستشفى واان وابوي هناك بنس بكقم 

 رشوق : طيب وسكرت 

 فاملستشفى دخلوا ابو رشوق قسم الطواريء 

ويوم وصلوا يزيد وابو يزيد حاولوا يدخلون  

 بس رفضوا ان احد يدخل هالقسم هنائيا  

  بعد دقائق وصلوا رشوق واشواق 

وحاولوا برضوا يدخلون ورفضوا وجلسوا  

 ينتظرون 

  نات شلون طاح ابو يزيد : ايب 

رشوق : وهللا اي خال ماندري اخلدامه جت  

 وقالت لنا 



 ابو يزيد : يعين من زمان طاحي ومادريتوا عنه 

 رشوق : ال كنا عنده قبلها بعرش دقايق 

ابو يزيد : امحلد هلل انه ما طول وهو مغمى  

 عليه 

  يزيد : هو فيه سكر فيه ضغط 

رشوق ماتدري وش تقول مامعرها شافته  

ربع ساعه مو عاد تدري مريض او ال  اكرث من  

  وسكتت 

 يزيد احرتم سكوهتا وسكت 

حلظات ادلكتور يطلع ويكتب يف بعض  

 الاوراق عند الاس تقبال 



 ربع ساعه متر 

  ونص ساعه 

ابالخي يطلع طكتور ومعه ممرض يتجهون هل  

 لكهم برسعه 

 ابو يزيد : هاه ايدكتور طمنا عليه 

  ادلكتور : انت اخوه 

 اان اخوه بس وش فيه   ابو يزيد : ايه 

ادلكتور : مافيه الا العافيه ان شاء هللا اليل  

 صابه هو اخنفض الضغط عنده وامغى عليه 

 شلكه اكن متضايق من يشء 

  ابو يزيد وهو يلكم البنات : هو قالمك يشء 



 رشوق : ال ماقال يشء 

 ابو يزيد: طيب احلي شلونه 

ادلكتور : ان شاء هللا طيب بس الزم جيلس  

ساعه اجلايه ومهنا نقرر    48املراقبه ملدة  حتت  

 ان شاء هللا لك يشء 

  ابو يزيد : امحلد هلل 

يزيد : ماعليه يباه امحلد هلل انه اخنفاض  

ابلضغط مو اي يشء اثين ان شاء هللا يوم  

 ويقوم طيب او يومي 

  يقطع الكهمم اتصال عىل جوال رشوق 

 ترفعه رشوق اىل املتصل اجمد اخوها 



  ردت عليه : هال اجمد ابعدت عهنم و 

 اجمد : هال بك وش اخبارك 

 رشوق : ماين خبي 

 اجمد : ليش وش فيك 

رشوق ويه تبيك : ابوي طاح علينا ابلبيت  

 واحلي ابلعنايه املركزه 

 اجمد : ابوي ومىت طاح 

 رشوق : قبل شوي واحلي ابملستشفى 

  اجمد : ايهلل مع السالمه 

 ويسكر يف وهجها 

 



لع من غرفته يركض  عند اجمد بعد ماسكر ط

 عىل امه : ميااااه 

 ام اجمد : وش فيك بسم هللا عليك 

اجمد وهو اخلوف ابين بعيونه : مياه ابوي  

طاح عىل خوايت وهو احلي ابملستشفى  

 ابلعنايه املركزه 

 ام اجمد : بسم هللا وانت من قال 

  اجمد : اخت رشوق 

  ام اجمد : رشوق 

احلي    اجمد : ايه رشوق اان امكلها اصلن بس 

 برنووح البوي وشلووون 



ام اجمد : وهللا مدري بشوف طيان فيه  

 اليوم وال راحت 

تتصل وتاليق جحز بس بآأغىل ادلرجات  

 واتخذ مقعدين واكنت الطياره بكرى الصباح 

 ام اجمد : اتصل عىل رشوق وعطين اايها 

 اجمد : طيب 

  يتصل عىل رشوق 

رشوق شافته املتصل مره اثنيه وردت عليه :  

 هال 

  اجمد : رشوق ايم تبيك 

  وميد اجلوال المه 



  ام اجمد : اهلي رشوق 

 رشوق : هال خاهل 

ام اجمد : تكفي ابوك وش فيه امانه قويل  

 وش فيه برصاحه 

رشوق : ادلكتور يقول اخنفاض ابلضغط وان  

شاء هللا انه خبي بس بيحطونه حتت العنايه  

 ساعه   48

 ام اجمد : طيب حييك وال ال 

 مدري رافضي اننا ندخل  رشوق : وهللا 

 عليه 

ام اجمد : طيب هو ليش طاح احد قاهل  



 يشء زعل 

  رشوق : مدري 

ام اجمد : طيب وش اس املستشفى بكرى  

  الصبح طيارتنا 

 رشوق : املستشفى ........ حبي ..... 

 ام اجمد : طيب مشكوره مع السالمه 

 رشوق : مع السالمه 

 

 

 نوف جالسه مع فيصل تسولف وتضحك 

  حست بشء واهنا بتس تفرغ ) اعزمك هللا ( 



  قامت واحت للمغاسل 

 حلقها فيصل : وش فيك نوف 

نوف : مدري احس بصداع والصداع مو  

 خمليين آلك بس اس تفرغ 

 فيصل : قوويم اوديك املستشفى

 نوف : ال مايب مراتحه ماعليك

 فيصل : اقووول امش بس 

وميسكها مع يدها ويلبسها عبايهتا ويسحهبا  

 ى الغرفه بر 

 ونص ابلليل   11الساعه حوايل  

وصلوا املستشفى عطوها مغذي واخذوا  



  حتاليل مهنا 

وقالوا بكرى الصباح راجعوان ونقولمك التحاليل  

 وشو 

 اىل ربع طالعي من املستشفى   2الساعه  

  وعطوها بعض العالجات ختفف الصداع 

  فيصل : شلونك احلي 

 نوف : امحلد هلل زينه 

 رش ان شاء هللا فيصل : ماتشوفي  

 نوف : الرش ماجييك ايلغايل 

  رجعوا للبيت وانموا 

 



 

 ساره اتصلت عىل عبي

 وماردت علهيا اكتبت لها رساهل ويه تكتب 

 جهتا رساهل من عبي ) ثواين واتصل عليك ( 

 ماميدهيا قفلت الرسائل اىل وعبي تتصل 

 ساره : هال عبي 

 عبي : اهلي ساره وش اخبارك 

 د هلل انت وش اخبارك ساره : خبي امحل 

  عبي: اان خبي وعادل بعد خبي الختافي 

 ساره : وش دراك انه خبي ؟ 

عبي : قبل شوي ملكمه صاحبه اليل اعرفه  



 واكن هو جنبه وامسعه يلكمه 

  ساره : طيب ممكن تعطيين رمق عادل 

 عبي : رمق عادل وش تبي فيه 

 ساره : ابلكمه ليش ممنوع 

ماتصورت انك تبي تلكمينه  عبي : ال بس  

 ابد 

ساره اس تحت من نفسها : اويك خالص  

 مابيه مشكوره 

 عبي: ال تعايل ساره 

 ساره : نعم 

  عبي : التزعلي عيل اسفه اكيد تبي تلكمينه 



 ساره : ايه اكيد 

 عبي: طيب اقول يشء بس ماتزعلي عيل 

 ساره : ال 

عبي : وتوعديين ماتقفلي التليفون لي  

 يم اخلص الك 

ساره : بس هللا خوفتيين تراك ايه اوعدك ما  

 اقفل التليفون لي اخلص الكيم 

عبي : شويف اي ساره اان كذبت عليك من  

 البدايه اما مو عبي

 ساره : مو عبي اجل منو 

  عبي : اان عادل 



 ساره : انت عادل شلون التفقعي رايس 

عبي : اان عادل واان قاعد اقدل عليك صوت  

   اان عادل بنت بس وال 

ساره انصدمت ماتدري وش تقول سكتت  

 وال قالت يشء 

عادل : ساره اسف وريب من حيب ل  

ماقدرت ابعد عنك بس مابيدي يشء مايب  

 ارضك وال ايب ابعد عنك 

 ساره تسمع بصمت 

عادل : اان اسف وريب اين احبك وش  

اسووي مو بيدي وهللا اي ساره وريب موب  



 بيدي 

  العادي ساره : طيب تلكم بصوتك  

 عادل : طيب امح امح هذا هو صويت العادي 

 ساره : بسم هللا طيب ليش كذبت عيل 

عادل : قلت ل الين احبك وهللا وش  

 اسووي اي ساره 

عادل : اان اسف وريب اين احبك وش  

اسووي مو بيدي وهللا اي ساره وريب موب  

 بيدي 

  ساره : طيب تلكم بصوتك العادي 

 هو صويت العادي عادل : طيب امح امح هذا  



 ساره : بسم هللا طيب ليش كذبت عيل 

عادل : قلت ل الين احبك وهللا وش  

اسووي اي ساره اان ايساره مايل هبادلنيا اإىل  

  هللا مث انت اان صادق معك من البدايه 

 وال كذبت عليك يب يشء آ بد 

ساره : تدري اي عادل اان ماقد يف حيآ يت  

  لكمت آأحد غريب وال فكرت اين آلكم 

 وبرصاحه اان مرتدده هباخلطوه 

عادل : ليش ترتددين اي ساره اان احبك وش  

 اسووي بدونك 

ساره : اان ممكن ما آلكمك جوال بس مسن  



 ومنتدى وغي هذا مقدر رصاحه وهللا اخاف 

عادل : ال تكفي اي ساره ليش انويه تعذبيين  

اكرث من ما اان متعذب اإىل مىت اي ساره اىل  

 مىت 

ان لو طاح يب اخوي وهللا  ساره : اي بس ا 

 ل روح فهيا وهللا مآ يرمحين 

عادل : واان ماتبي ترمحيين ساره شويف انت  

 اتصيل عيل اان ماراح اتصل اوويك 

ساره : طيب اىل مىت وحنا راح تس متر  

 عالقتنا 

 عادل : ليش انت انويه تقطعيهنا بعدين 



ساره : ال وهللا بس مادري اإىل مىت وحنا مع  

 احدان يزتوج   بعض اكيد مصي 

عادل : اي ساره اذا تبي نتفارق قويل من  

 احلي وهللا يسرت عليك 

ساره : ال مو قصدي من احلي بس ايب  

 اعرف لي مىت 

عادل : لي اليوم اليل اكتبه ريب اان يكفيين  

 اكون وايك وبس 

 ساره سكتت تفكر يف الكمه 

 عادل : ماقول غي هللا اليفرقنا 

 ساره : آ ممممممي 



يسولفون عن ماجد وحادثه وحصته مع  صاروا  

 ان عادل يدري بس اكين ما اعرفه 

  وقفلوا 

  ساره راحت تنام ومايف ابلها غي عادل وحبه 

 كيف عادل غي لها حيآ هتا 

 غي لها طعم احلياة 

فتحت الالب وفتحت املدونه ومايف ابلها غي  

 املدونه بس 

 كتبت 

 ) عندما آأقرتبت مين وآأقرتبت منك 

  بك ملاذا ال اعمل آأصبحت آأعشق قر 



 ولكن اراء بداخكل آأحالم  بدآأُت آأبنهيا 

بدآأُت آأعشق تكل احلروف الت ترمست  

مسك   ابإ

 آأحصبت آأري فيك مـآ  ال آأراه يف ال خرين 

نك وهممّـآ  فعلت فســوف    اإ

 آأكون االإنسانه الت بقيت معك ولو بعد موهتـآ  

ن ل ترتكين وحيدة  همام اكنت   فرجايئ ابإ

 ال س بآ ب ( 

 نه والالب قفلت املدو 

هنا آأسعد خملوقات هللا   وانمت ويه تشعر ابإ

 



يف املستشفى ادلكتور طلب مهنم يروحون  

 لبيوهتم وبكرى يزورونه 

ابو يزيد : اقول ايبنات تعالوا معنا وانموا  

 عندان 

رشوق : ال ماعليش ايخال بس نيب نروح  

 لبيتنا 

 ابو يزيد : وش هل تروحون تعالوا عندان رحيوا 

اعذران ايخال ميخالف برناتح فبيتنا  رشوق :  

 اكرث 

ابو يزيد : ابد برآ حتك واان خال وان بغيتوا  

 يشء اتصلوا عيل 



 رشوق : ابرش ماتقرص ايخال 

ابو يزيد : اجل ايهلل نس تاذن وانتوا بعد ايهلل  

 الجتلسون هنا 

  رشوق : ابرش 

 اللك طلع من املسش تفى 

 رشوق اتصلت عىل اهما 

  ام رشوق : هال رشوق 

 وق : هال مياه وش اخبارك رش 

ام رشوق : ما شاء هللا صايره حتبي تلكميين  

 لك شوي 

 رشوق : اقول مياه 



  ام رشوق : هال 

 رشوق : ابوي 

 ام رشوق : وش فيه ابووك

رشوق : ابوي طاح علينا ووديناه املستشفى  

  واحلي ابلعنايه 

 ام رشوق : ووش قالوا عنه ادلاكتره 

  رشوق : قالوا اخنفاض ابلضغط

 ام رشوق : ايه امحلد هلل مافيه يشء اثين 

  رشوق : طيب مىت جتيين 

ام رشوق : طياريت بعد بكرى اذا فضيت  

  قبلها جحزت 



 رشوق : وابوي 

ام رشوق : وابوك اكن يدري عين من اول  

اخبلص اشغايل اول وبعدين ايج فاضيه ايج  

 بدري بدون فايده 

رشوق : بس هو حباجتك احلي وحباجتنا  

 لكنا 

وق : من زمان واان حباجته مآاكن  ام رش 

معطيين وجه احلي يبيين اعطيه اقول ماين  

 فاضيه ل تنصحيين ايهلل مع السالمه 

 رشوق : ميااه قبل التسكرين بقول يشء 

 ام رشوق : قوويل برسعه مانيب فاضيه 



  20رشوق : ابوي تراه مزتوج عليك من  

 18س نه وعنده ودل معره  

انت من مىت  ام رشوق : هاه وش تقوولي  

 هالالكم ومن قال 

رشوق : اان دريت واشواق درت مابقى  

 غيك وقلنا نقول 

ام رشوق من القهر ماتدري وش تسووي  

قالت : ايهلل مع السالمه .. وسكرت  

 التليفون يف وجه بنهتا 

 اشواق : وش قالت 

رشوق : عادي كرشتين وماصدقت ان ابوي  



 مزتوج 

للحي مو  اشواق : ال تالقيهنا صدقت بس  

 مس توعبه وال تدري يه تزعل او ال 

  رشوق : ميكن 

 

 

 

 

آأجماد تنتظر يزيد يرسل لها رساهل وال ارسل  

لها وال يشء اس تغربت مع انه هو اليل طلب  

  ويه تفكر 



  تدخل علهيا اهما 

 وتقوولها : احد لكمك 

 اجماد : ال ليش 

ام اجماد : ابو رشوق طاح علهيم ابلبيت وهو  

 ابلعنايه املركزه 

 اجماد : بسم هللا مىت هالالكم 

ام اجماد : تو لكمتين ام يزيد وقالت يل تقول  

  قبل نص ساعه 

اجماد : اجل بتصل عىل رشوق بشوف وش  

 الاخبار 

  تتصل عىل رشوق 



  رشوق : هال اجماد 

اجماد : هال بك وش الاخبار هاه طمنينا عن  

 الوادل ان شاء هللا زين 

س  رشوق : ماعليه امحلد هلل يقولون ب 

اخنفاض ابلضغط وان شاء هللا يوم يومي  

  ويطلع لتنومي 

 اجماد : امحلد هلل يعين ماعليه خطر 

 رشوق : ال امحلد هلل ماعليه خطر 

 اجماد : امحلد هلل طيب آ مك عرفت او ال 

رشوق : ايه قلت لها تقول جحزها متاخر  

بتحاول تقربه وان شاء هللا جتي اليوم او  



 بكرى 

لسالمه وهللا يقوم  اجماد : اهاااا توصل اب 

 ابوك ابلسالمه 

 رشوق : امّـيـــن تسسلمي 

اجماد : هللا يسلمك وانت واشواق وينمك  

 احلي 

 رشوق : راحيات للبيت 

 اجماد : ال تعالوا انموا عندي

 رشوق : البنام ابلبيت ارحي يل 

 اجماد : وش قصدك يعين ماتراتحي عندي 

رشوق : اجماد تكفي ماين رايقه ملزحك  



 ماين جايه وانهتيى املوضوع   خالص 

اجماد : اوويك عىل خي انتهبيي عىل نفسك  

 وان بغيت يشء اتصيل عيل 

  رشوق : ان شاء هللا 

 اجماد : مع السالمه 

 رشوق : مفان الكرمي 

 وقفلووو 

 ام اجماد : هاه وش تقول 

اجماد : تقول ان شاء هللا يومي ويطلع من  

 العنايه 

لها تعايل انيم   ام اجماد : عارفه اقصد يوم قلت 



 عندي 

اجماد : تصدقي شلكها متضايقه حيل حىت  

 اهنا قالت بعصبيه اجماد ماين رايقه ملزحك 

 ام اجماد : ايقليب شلكهن متضايقات 

 اجماد : اي وهللا 

ام اجماد : اقووول ل لكمي السواق خليه  

 جيهز الس ياره 

 اجماد : وين نروح 

ام اجماد : وهللا ماخيل بنات اخت وهن  

 حمتاجات اليل يوقف معهن 

 اجماد : اي وهللا ايهلل بقووهل واهجز بعد اان 



نزلت اجماد تلكم السواق وام اجماد راحت  

 تغي مالبسها ويه بغرفهتا 

 اتصلت عىل اخهتا 

 بعد عدة رانت ردت ام رشوق : هال 

 ام اجماد : هال بك وش اخبارك 

 ام رشوق : خبي انت شلونك 

 من البنات ام اجماد : خبي حمد لكمك  

 ام رشوق : اىل عشان ابومه قصدك 

 ام اجماد : ايه 

ام رشوق : ايه عرفت وخالص وش  

 اسووي هل يعين 



ام اجماد : كيف وش تسوين هل انت منت  

 جايه 

ام رشوق : اىل جبي بس بعد ثالث اايم او  

 يومي 

 ام اجماد : تراك خبل وتسويهنا 

  ام رشوق : وش فهيا 

عنايه تقولي بعد  ام اجماد : زوجك طاحي ابل 

 يومي 

ام رشوق : التنسي اي اخت انه زويج  

س نه يعين بس ابالس وما    15ابالس من  

 بيين وبينه غي البنات 



ام اجماد : اي بنات تتلكمي عهنم بناتمك مه  

مدارين حاهلم حباهلم وال ال انت وال ابومه  

 يدري عهنم 

ام رشوق : احلي صار وقت نصاحي ووقت  

 اسوي تعلميين وش  

ام اجماد : ال لل سف اين علمتك مك مره  

ماتفهمي وخليتك براحتك بس شويف وش  

سويت ضعت وهللا يسرت عىل بناتك  

 اليضيعون 

 قفلت ام اجماد التليفون بوجه اخهتا 

ام اجماد تقول يف نفسها وهللا هاالنسانه الل  



مياعندها احساس وال خوف عىل بناهتا وال  

 سها عىل احد تعرفه امه يشء نف 

وال علهيا من احد يعين ليش مزتوجه اصلن  

  وليش اصلن اان احرق معري عشاهنا 

لبست عبايهتا وطلعت ولقت اجماد تنتظرها  

 طلعوا مجيع لبيت ابو رشوق 

 

 

  ش اميء مو قآ دره تنام 

 النوم جآ يف عينــها بس بة اليل حصل لها 

 كيف بسهوهل قدر ابراهمي يضحك عيل 



 خالل شهر بس معي يضحك عيل 

 ش كنت واثقه فيه واان ماعرفه لي

 كيف حضك عيل وصدقته 

 فلوس مانيب حباجة فلوس 

 ُحب آأخواين حيبوين 

  وش ايب منه اساسا  

 يوووووووووووه اي ابراهمي وش جآ بك حليآ يت 

  ليتك مادخلهتا وليتين مآ عرفتك 

 يقطع علهيا التفكي طق ابهبا 

تقوم برسعه ويه خايفه ومس تغربه طقت  

  هبالوقت الباب  



اكنت تتوقع ان اليل يطق نوف تيب تتلكم  

 معها عن املوضوع 

  فتحت الباب اىل اخهتا اسامء 

 ش اميء : وش فيك بسم هللا عليك 

اسامء : مافيين يشء بس حتلمت حمل مو زين  

 فيك وجيت ابتطمن عليك 

 ش اميء : وش احلمل 

 اسامء : شي مايب اقووهل امه يشء انك خبي 

ي بس وش حلمك  ش اميء : امحلد هلل خب

 تكفي قوويل 

اسامء : آ مممممم حتملت انك جالسه عىل كنبه  



وجنبك اان وفيصل وزايد ونوف جفاءه تقوم  

 نوف وتروح بكنبه ثآ نيه 

ويلحقها فيصل جيلس معها واروح اان اجلس  

معهم وجيي زايد جيلس معنا وتبقي حلال  

وجيلس معك واحد وانت تضحكي وحنا  

 نبيك 

رضبك وحنا نتفرج ونبيك  وجفاءه يرضبك ي 

  بس ماوقفنا وال قلنا يشء 

ش اميء : بعد جآ لسي هههههههههه طيب ليش  

 مامسكتوه اليل يرضبين 

  اسامء : مدري 



 ش اميء : طيب رووح انيم الختافي اان خبي 

  اسامء : طيب 

  راحت اسامء لغرفهتا 

 وش اميء رجعت لرسيرها 

رجعت تفكر حبالها لي انمت ويه ماتدري  

 وهحا عن رو 

 

  ام اجماد واجماد وصلوا بيت ابو رشوق 

 دخلوا الن ابب القرص مفتوح دامئ اصلن 

ام اجماد قالت ل جماد : رووح للبنات شويف  

 انميات او ال اذا قاميات علميين جبي 



 اجماد : اووويك 

طلعت فووق وصلت لغرفة رشوق طقت  

  الباب حمد رد علهيا طقت اثنيه برضوا 

ا مفتوحه دخلت اىل  راحت لغرفة اشواق لقهت

رشوق واشواق يسولفون واشواق تبيك  

ورشوق عيوهنا محرا من كرث ماتبيك وماعاد  

 به بيك 

 رشوق : بسم هللا من وين جيت انت 

 اجماد : بسم هللا من بيتنا جيت 

 رشوق : ال وهللا وليش جيت طيب 

اجماد طنش هتا وطلعت ووصلت حلد ادلرج  



 نات قاميات ويه تلكم اهما : مياااه تعايل الب 

رشوق : خالت هنا ايفشل مالبس نا موب  

 زينه 

 اجماد : ماعليتس 

  رشوق : اوريك ليش ماقلت لنا من اول 

اجماد : ايم قالت مشينا وماحبيت اقولها ال  

  وخاصة  هالراي جاز يل 

 رشوق : ايب ادري وش اليل ماجيوز ل انت 

 ام اجماد : السالم عليمك 

ويسلمون عىل  رشوق واشواق يقومون  

 خالهتم : وعليمك السالم 



 ام اجماد : هاه شلونه ابومك 

رشوق : طيب ماعليه بعد يومي ان شاء  

 هللا يطلع 

 ام اجماد : اي امحلد هلل هللا يقومه ابلسالمه 

 رشوق : آ مي 

ام اجماد : طيب رووحووا انمووا اكيد انمك  

تعابني وانت ) تتلكم مع اجماد ( ايهلل قوويم  

 غرفه اليل حتت انيم ابل

  رشوق : ال خاهل خلهيا تنام عندي 

ام اجماد : ال ماعليه واان خالتك اان ابهيا تنام  

 حتت انت رحيي وبكرى تنام مابقول ال 



 اجماد : ابرشي مياه ايهلل نزلنا 

 طلعوا من الغرفه ونزلوا حتت ام اجماد واجماد 

  رشوق راحت لغرفهتا وانمت 

  واشواق برضوا انمت 

 

 اللك انم 

 

 يف الصبآ آ ح 

ام اجمد اليل ماانمت زين لك ماغفت عيهنا  

 حصت من خوفها عىل ابو رشوق 

واجمد اليل يفكر خبواته ووش راح يصي بعد  



 مايقوم ابوه ابلسالمه ان شاء هللا 

 طلعوا الطياره واعلنوا عن بداء الرحل 

 قبل وصوهلم .... 

 

 اجماد حصت تصيل الفجر متآ خر 

ا برسعه الهنا من  ولقت رساهل من جوالها قرهت

 رمق غريب 

 واكنت تيب تسكر الرساهل 

 بس قرآ ت ابلهنايه يزيد 

  وتصحصح عدل وتقراها من جديد 

) آ ول يشء اسف تآ خرت ابلرساهل ذي  



عليك بس لس ببي الاول الين مدري وش  

 اقول او وش ابداء فيه 

واثين يشء دخول ابورشوق هللا يقومه  

هل  ابلسالمه للمستشفى خالين ااتخر ابلرسا 

 ذي 

 بس رصآ حه مايف ابيل غي لكمتي 

 مش تاق ل ( 

اجماد ظلت نص ساعه ويه تطالع لكمة  

 مش تاق ل 

 ابلهناية قررت تتجراء وترد عليه برساهل 

  كتبت 



) ماهل داعي تتاسف عادي حصل خي ..  

 آ مي هللا يقومه ابلسالمه ( 

وارسلهتا بعد ما ارسلهتا انقهرت الن رسالهتا  

مش تاق ل واان مقدرت  ابرده وهو اكتب لها  

 اقوهل لكمه حلوه زينه 

انسدحت تيب تمكل مسعت صوت رشوق  

  قاميه 

 اجماد : اهلي صباح اخلي 

 رشوق : هال بك صباح النور 

 اجماد : ليش صاحيه هالوقت 

 رشوق : اصلن مامنت للحي 



  اجماد : وليش مامنت 

 رشوق : ماجاين النوم 

ومافيه  اجماد : طيب ايهلل روح انيم احلي  

 ال وال يشء ايهلل قوويم 

 رشوق : ال مقدر الزم ارووح املطار احلي 

اجماد : تروحي املطار ليش امك قدرت جتي  

 اليوم 

 رشوق : ال موب ايم اليل بتجي 

 اجماد : اجل منو اليل بيجي وتس تقبلينه ..؟ 

 رشوق : اجمد وآأمه 

 اجماد : اجمد وآ مه ؟؟؟؟ منو ذوال بعد 



اليل شفناه مع ابوي  رشوق : تذكرين الودل  

 واحلرمه ابلسوق 

 اجماد : ايه اذكرمه 

رشوق : طلعت زوجة ابوي والودل يصي  

 اخوي واان اتواصل مع الودل يل يومي 

 اجماد : هاه شلون 

 رشوق : شلون شلون 

 اجماد : يعين ماقلت يل مىت صار هالالكم 

  رشوق : وهللا ماجاء وقت اقول فيه 

 معه اجماد : ابوك وافق تتواصلي  

رشوق : ال اصلن مآاكن يدري بس اان وهو  



 بعد هللا س بحانه 

 اجماد : شلون وصلت هل 

  رشوق : وصلت هل وخالص 

 اجماد : اثرك منت هينه 

رشوق : املهم شويف انت علمي خالت احلي  

 قبل جيون الناس للبيت وتنصدم 

اجماد : طيب اذا وصلوا علميين عشان اعمل  

  ايم 

 رشوق : اوويك 

وق من البيت مع السواق ابجتاه  طلعت رش 

املطار تنتظر طائرة اجمد وامه جلل اتخذمه  



 للبيت زي ماتفقت مع اجمد 

 

 

 

فيصل حصى وآ خذ هل شور ولبس ولقى نوف  

  صاحيه تيب تداوم 

 فيصل : وين وين 

 نوف : بروح ادلوام 

 فيصل : مافيه دوام 

  نوف : ليش 

فيصل : بس امس تعبانه واليوم تداومي ال  



 طنش هيم ماعليك   تدوامي 

 نوف : ال اخاف يقوولوون يل يشء 

 فيصل : ماعليك اان اجيب ل اجازه مرضيه 

 نوف : ثآ نكس بس مايب اتعبك 

فيصل : وش تتعبيين اقول انيم بس والورقه  

اان بروح اخذها بعد شوي وبشوف وش  

 قالوا 

 نوف : اوويك ابرش 

  فيصل : برشيت ابجلنه ايهلل مع السالمه 

 يسلمك من لك رشمفان الكرمي نوف : هللا  

 



اجماد بعد ماحصت اهما قالت ابروح اقولها  

 اليل اعرفه 

 اجماد : اقوووهل مياه 

 ام اجماد : هال وش تبي 

اجماد : شوويف مياه رشوق قالت يل قويل لها  

 احلي 

  ام اجماد : وش السالفه 

 اجماد : السالفه ..... 

 

 

ابملطار اجمد وامه اكنوا توه دآ خلي صاةل  



 لقدامون ا 

اجمد يتلفت ميي ويسار وهو مايعرف اخته  

 وال قد شافها 

ينتظر اي وحده من اليل حوهل تقول اان  

 اختك 

رشوق اكنت تتنتظرمه جفاءه شافت اخوها  

  اجمد ومعه امه شافهتم 

 واجتهت هلم ووقفت قداهمم 

 اجمد طالعها وعرف اهنا اخته رشوق 

 ام اجمد : هال بغيت يشء 

 رشوق : ام اجمد انت 



 ام اجمد : ايه وش تبي 

  رشوق : اان رشوق 

 الفصل احلادي و العرشين  

 آأم اجماد : انت وش تقولي 

  اجماد : هذي السالفه اليل قلهتا ل 

 ام اجماد : من قال 

اجماد : اان ورشوق شايفنهيم مره ابلسوق  

 واحلي مه بيجون من لبنان 

 س نه مزتوج   18ام اجماد : هل  

 بعد اجماد : ميكن اكرث  

 ام اجماد : واخت عرفت 



 اشواق : السالم عليمك 

  ام اجماد و اجماد : وعليمك السالم 

ام اجماد : اقول اشواق امك عارفه ان ابوك  

 مزتوج 

  اشواق : ايه قالت لها رشوق 

 ام اجماد : وانت من مىت تدرين 

 اشواق : امس عرفت قالت يل رشوق 

 ام اجماد : رشوق من قالها 

 اان ورشوق كنا ابلسوق  اجماد : مياه شوويف 

وشفت ابوها قلت اجماد هذا ابوك قالت ايه  

 وقربنا منه وشفنا معه حرمه وودل 



الودل يوم قربنا مهنم مسعناه يقول البو رشوق  

 يباه وعرفنا انه ابوه 

ورشوق من ذاك اليوم ويه حتاول تعرف  

 عهنم اي يشء وشلكها عرفت 

 ام اجماد : وشلون عرفت 

 نسالها   اجماد : مدري اذا جت 

 ام اجماد : وهللا هادلنيا صغيه س بحان هللا 

 

 

  رشوق : اان رشوق 

 اجمد: رشوق آأخت اهلي هال وهللا 



 ام اجمد : اهلي رشوق وش اخبارك 

رشوق ويه تسمل علهيم : هال فيمك وهللا  

 خبي امحلد هلل وامحلد هلل عىل سالمتمك 

  ام اجمد : هللا يسلمك من لك رش ايرب 

 عرفتينا اجمد : وشلون  

رشوق ويه تطلع صورة اجمد من ش نطهتا  

 اليدويه : هذي مو صورتك 

اجمد وهو يطالع صورته : ايه وشلون  

 وصلتك هذي مصورها مع سلامن 

رشوق : ايه اخته جابهتا يل سالفه طويل  

 بعدين نسولف فهيا تفضلوا ابلس ياره 



 ام اجمد : ابوك شلونه احلي 

 ونروح هل لكنا رشوق : وهللا الزايره العرص  

  ام اجمد : ان شاء هللا بس مامكلتوه انتوا 

رشوق : ال هو ابلعنايه حتت املرآ قبه يعين  

 اليوم او بكرى ان شاء هللا يطلع 

 ام اجمد : ان شاء هللا هللا يقومه ابلسالمه 

اجمد مآاكن معهم ومع الكهمم اكن يطالع اخته  

  ومبسووط 

رشوق الحظت نظرات اجمد وسكتت اكهنا  

  رت عنه ماد 

  ابلس ياره مع السواق 



 ام اجمد ورشوق دار بيهنم هاحلوار 

ام اجمد : اخنفاض الضغط اليل جاه اكيد جاه  

 من يشء احد قاهل يشء او زعل 

رشوق : مدري بس اكن معصب وتلكم علينا  

ووقهتا قلت هل اان اين عارفه انك مزتوج  

 وجتلس معهم   18وعندك ودل معره  

   ليش حتاسبنا اكرث من ما جتلس معنا يعين 

وطلعنا من عنده شوي الا اخلدامه تقولنا  

 انوه طاح ونقلناه ع املستشفى عىل طول 

 ام اجمد : يعين زعلتوه وطلعتوا 

رشوق : اي خاهل حنا مازعلناه اان قلت يشء  



س نه    15س نه اكمتته يف صدري هل    15من  

 مامعره جلس معنا لو دقيقه يضحك فهيا 

وحيبمك كثي  ام اجمد : بس ابوك طيب كثي  

 بعد 

رشوق : تضحكي عيل ايخاهل هبالالكم ابوي  

ماعرفه غي ابالس عىل العموم هالالكم ذا  

 لكه راح هللا يقومه ابلسالمه ويصلح احوالنا 

 ام اجمد : امي هللا يسمع منك 

 

 

 



 فيصل وصل للمستشفى واجته لقسم التحآ ليل 

  عند الاس تقبال 

 فيصل : السالم عليمك 

  السالم اخوي س املوظف : وعليمك 

فيصل : فيه اوراق حتليل ابس نوف .........  

 خلصت او ال 

  املوظف : ثوواين اشووف 

  دخل املوظف دلاخل القسم 

 وبعد اربع دقائق طلع ومعه الاوراق 

  املوظف : انت منو 

  فيصل : اان زوهجا 



 املوظف : فيصل ال؟ 

  فيصل : فيصل ........ 

 املوظف : اهااا ونعم 

 م حبآأل فيصل : ينع 

 املوظف : ابو من اي فيصل 

 فيصل : ابو مروان 

 املوظف : ما شاء هللا مك معره مروان 

  فيصل : للحي ما هللا قسم ابذلريه 

املوظف : اهاا اجل ابقول الف مربووك  

 املره حامل 

 فيصل : هاه 



املوظف : اقول ابرش ايبو مروان مروان ان  

 شاء هللا جاي وهللا بيصلحه ل 

  انت صادق فيصل :  

املوظف : هللا هللا هذي النتجيه عندي  

 وتبي لك يشء 

 فيصل : هللا يبرشك ابخلي هللا يبرشك ابخلي

املوظف شاف ادلموع بعيون فيصل من  

 الفرح 

  وقاهل : ايبو مروان خذ الاوراق طيب 

 فيصل : اي وهللا ص ماعليش نسيهتن 

املوظف : هللا يلوم اليل يلومك وهللا يسعدمك  



  ه لمك ويصلح

  فيصل : هللا يسمع منك ايلغايل مشكور 

فيصل طلع من املستشفى وهو مآ يدري وين  

 يرووح فرحآ ن مبسووط اىل بميوت من الفرح 

 ركب س يارته واتصل عىل دوامه 

  واس تاذن عن اليوم لكه وقال ماراح ايج 

وطلع راح حملل ذهب رشاء طقم نآ مع  

  وخفيف 

وهو طالع من احملل شاف حمل حق مالبس  

 طفال دمعت عينه ودخل فيه ا 

يتلفت هذي مالبس وهذا جاكيت وهذا  



 مفرش صغي وهذي وساده بعد 

من الفرحه اليل فيه آ خذ لوني من املفرش  

واحد ساموي فات والثاين وردي عشان لو  

 ودل ايخذ الساموي ولو بنت ايخذ الوردي 

  اخذ الهيه واخذ دب صغي

  وراح لبيهتم 

راض خمبهين  دخل من الفرحه وهو لك الاغ

  عن اهل البيت دخل غرفته 

 ولقاها انميه 

ايه نوف انميه ماحب يزجعها نزل الاغراض  

 وجاب كريس وجلس يطالع نوف ويه انميه 



معقوهل هاالنسانه الطيبه تش يل جبوفها يل  

 اغىل هديه عىل وجه الارض 

  هللا اينوف لو تدرين وش كرث اان فرحان 

احس نفس احصيك وامضك وما افكك لي  

  اشوف اليل يف بطنك جالس حبضين 

 نوف كنت غاليه حيييييييييييييل

 بس احلي انت اغىل من الغىل لكه 

  من فرحته قال بصوت بسبته حصت نوف 

  قال 

 ايه احبك وانت اغىل من عيوين ايعيوين 

 ايه احبك وانت اغىل خلق ريب ابلوجود 



  حصت نوف ويه تطالعه وعيونه تدمع 

 ك فيصل نوف : بسم هللا وش في 

فيصل : بسم هللا عليك انت شوي شوي  

 عىل معرك 

ميسكها وخييل ظهرها عىل الرسير ويغطهيا  

 زين 

 نوف : فيصل وش فيك 

فيصل يطنشها ويطلع الكيس اليل فيه الطقم  

 ويطلعه ويورهيا الطقم 

تشووفه نوف ويعجهبا بس ماقالت يشء  

 تطالع الطقم وتطالع فيصل 



 نوف : فيصل وش حقه ذا 

وال قال وال لكمه يطلع الكيس الثاين  فيصل  

 ويورهيا اغراض الاطفال اليل رشاها 

نوف تطالع الاغراض وتدمع عيوهنا حترك  

ادلب واللهايه وتشوف املفارش اثني وتطالع  

 فيصل ويه تبيك وتبيه يتلكم 

فيصل وعيونه للحي تدمع : اان رحت  

  للمستشفى وقالوا يل انك حامل 

 ا ل كذا نوف تبيك : فيصل جد قالو 

 فيصل : ايعيون فيصل ايه قالوا يل 

نوف تبيك ومن الفرحه تضم فيصل وتبيك  



 بصوت مسموع 

فيصل : خالص من اليوم وراحي ماتسوين  

  اي يشء فامهه وال حتركي جتلسي هنا 

  نوف : ابرش 

فيصل : وال تتلكمي كثي اليل تبينه بس  

 ارشي عليه فامهه 

 نوف : س ابرش 

جيب ل فطور  فيصل : خالص بروح ا 

وهللا لو ادري انك متحركه الي يشء اتفه  

 ايويكل 

  نوف ويه تبيك تبتسم : س 



يطلع فيصل وياليق ش اميء اخته يف وهجه اليل  

 برضوا ماداومت اليوم من اهلم اليل فهيا 

ش اميء : بسم هللا فيصل وش فيك تبيك  

 وطالع تضحك 

  فيصل ميسك اخته ويبوسها 

  ش اميء : بسم هللا وش فيك 

يصل : نوف حامل ابصي ابو ابصي ابو واان  ف 

 اخوك 

ش اميء بفرحه من لك قلهبا : جد ما شاء هللا  

  مربوووك 

فيصل : هللا يبارك فيك ايهلل بروح اجيب  



  فطور لنوف 

ش اميء : اقول جب يل معها وتراي جبلس  

 عندها 

فيصل : ابرشي اجيب ل لو تبي املطعم  

 بكربه وترا نوف تو قاميه 

  ي اخت مابيننا يشء ش اميء : عاد

 ش اميء تطق الباب ونوف تقول : ادخل 

 ش اميء تدخل : الف الف مربووك نوف 

 نوف : هللا يبارك فيك ايلغاليه 

 ش اميء : وهللا اين فرحت ل من قليب 

 نوف : تسلمي 



ش اميء : خالص ترى مافيه شغل ابد لك  

يشء اان واسامء نسويه حىت غرفتك حنا  

 نرتهبا 

 معطيين نصاحي ايكرثها   نوف : يووه تو فيصل 

ش اميء : ايه خليين ادري انك مانفذتهيا وهللا  

 اعمل فيصل عليك 

 نوف : طيب ابرشي ايمعه 

ش اميء : عىل طآ ري معه ص .. ويه تطلع  

 جوالها وتتصل عىل زايد 

 شووايت وزايد يرد علهيا : هال ش يوووووم 

 ش اميء : هال ابلعم املزيون 



وراك  زايد : ههههههههه ايه وش عندك  

 مصلحه 

ش اميء : ال وهللا ماوراي بس عندي ل  

 بشاره وش يل قبل اقولها 

 زايد : بشاره تس تاهل وال ال 

 ش اميء : اىل تسوى ادلنيا ومافهيا وهللا 

  زايد : ل اي يشء تبينه 

 ش اميء : ايب بالك بيي 

 زايد : جاك بس وش البشاره 

  ش اميء : نوف 

  زايد : وش فهيا 



  ش اميء : حامل 

 اه وربك صادقه من مىت زايد : ه 

ش اميء : اي وهللا تو تطلع التحاليل وفيصل  

 ونوف تو يدرون انت رابع واحد يدري 

زايد : ما شاء هللا تبارك الرمحن فيصل  

 عندك 

 ش اميء : ال عندي نوف وحاطه وسبيكر 

زايد : اهاا الف الف مربوووك ايبنت العم  

وهللا يصلحه وترى سامه زايد وبيصي اعقل  

 ههههههه مين بعد ه 

  نوف بصوت خفيف : هللا يبارك فيك 



ش اميء : تقول هللا يبارك فيك وتقول بعد ال  

 ان شاء هللا مايصي مثكل انت خبل 

 نوف ترضهبا عشاهنا تكذب 

زايد : اقول ش يووم خيل اللعانه وال بسحب  

 البالك ترى 

ش اميء : ال ال خالص اان اخلبل بس الجتي اىل  

 واجلهاز معك 

ري احلي والتسوون غداء  زايد : ايهلل وخ 

 تراء جبيب معي غداء زين 

 ش اميء : هللا من اي مطعم 

زايد : وهللا اللقافه اي مطعم وش دخكل  



 امحدي ربك غايبه ومماراح تش تغلي

 ش اميء : ايهلل امه يشء غداء هههههههههههه 

 زايد : ايهلل مع السالمه 

  ش اميء : مع السالمه 

  سكروا 

 وجه خي عيل   ش اميء : هللا هاليل يف بطنك 

  نوف : ليش 

ش اميء : بيجيين بالك بيي وبيجي غداء  

 ومراتحه امحلد هلل هههههههههه 

 نوف : امحلد هلل هههههههههه 

 



 

 يف بيت ابو رشوق 

رشوق وصصلت البيت يه ام اجمد واجمد  

 اخوها 

دخلت رشوق وام اجمد وقالت ل جمد : ال  

  تدخل ترى فيه خالت وبنت خالت 

س ابجمللس هذا واندي  اجمد : خالص جبل 

 اشواق جتي تسمل ايب اشوفها زين 

 رشوق : طيب ان شاء هللا 

  دخلوا عند اشواق وام اجماد واجماد 

  ام اجمد وورشوق : السالم عليمك 



 اللك : وعليمك السالم 

رشوق : هذي ام اجمد جنوى زوجة ابوي  

وهذي خالت اخت ايم ام اجماد وهذي اجماد  

 اشواق اخت بنت خالت وهذي  

 ام اجماد : هال بك تفضيل 

اشواق واجماد اكنوا يطالعون بنجوى واكهنم  

 اول مره يشوفون انسانه هههههههههههه 

 رشوق : هيه آلكمك انت وايها 

 اجماد : هاه وش تبي 

رشوق : اشواق امش معي للمجلس اجمد  

 بيسمل عليك 



  اشواق : اان 

اجماد : ال وش رايك اروح اان اسمل بدال  

 و مايعرفك للحي ه 

ام اجماد : اقول ايبنات خلو عنمك هاملزح  

 هاملوضوع مافيه مزح حرام عليمك 

رشوق : ماعليك خاهل ماراح يسووهنا .. ايهلل  

  امش 

 اشواق : البس عبايت او ال 

  رشوق : هذا اخوك التلبسي عبايتك 

  اشواق : طيب 

طلعوا من جملس النساء وراحوا جمللس  



 الرجال عند اجمد 

 خلوا عنده ول ول مره يشوفون بعض د 

 رشوق شافته عدل لي ملت من الصوره 

  اجمد شاف رشوق بس ابلعبايه 

واول مره يشوف اشواق اليل كربه ابلعمر  

 تقريبا  

وقفوا يطالعون بعض شووي رشوق : سلمي  

 وش فيك واقفه 

اشواق تدمع عيوهنا ويه تتجه الخوها وتسمل  

 عليه : السالم عليمك 

  السالم وش اخبارك اجمد : وعليمك 



 اشواق : خبي انت شلونك 

  اجمد : دامين شفتمك اان خبي امحلد هلل 

 رشوق : انت وش عرفك ان عندك خوات 

اجمد : من زمان ادري بس ابوي رافض اين  

اشوفمك او اتعرف عليمك ابلهنايه قررت  

 اسووي اليل ابيه من دون علمهم 

رشوق : اهااا طيب اخليك احلي ترحي  

رى فيه غرفة ابحلوش كبيه فهيا  وشووف ت

 رسير وفهيا لك يشء رح رحي فهيا 

وان شاء هللا احصيك الظهر عشان الغداء  

  والعرص نطلع للمستشفى 



  اجمد : انتوا بتنامون 

رشوق : اان ال بس بروح اجلس عند احلرمي  

 داخل 

 اجمد : وانت اشواق 

 اشواق : هاه اان ال مافيين نوم 

قل اعرف لك  اجمد : اجل اجلس عىل الا 

يشء عنك وعن دراس تك واعلمك عين لك  

 يشء 

رشوق : خالص اجل اخليمك مبا انمك صغار  

 هههههههههههههه 

 اشواق : بدينا ابلتسلط من احلي ههههههه 



 اجمد : ليش يه متسلطه من زمان 

اشواق : يووووه بقوه حتب الظمل  

 ههههههههههه 

 رشوق : ايه متسيك بس ايهلل عن اذنمك 

  اذنك معك اشواق :  

 اجمد : رشوق طيبه حيل 

اشواق ماتدري وش تقول ويه ماتعرف  

اخهتا اصلن بس يشوفون بعض اىل قليل :  

 ايه طيبه حيل 

 اجمد : ايوه انت تدرسي 

وقعدوا يسولفون لي اشواق اس تانست من  



  اجمد اخوها وبدت حتبه 

اجمد انبسط كثي مع اشواق الهنا كربه واكيد  

هل من رشوق الهنا  بيكون تواصل بيهنم اس 

 كبيه وميكن الطبايع ختتلف 

 

 

ام اجماد اكنت تطالع جنوى واكهنا ماتيب  

  تشوفها 

  جنوى اكنت حاسه هبالنظرات ماحبت تتلكم 

اجماد حاولت تلطف اجلو شووي : اقول ام  

اجمد هاه ان شاء هللا بس جو الرايض مو  



 مثل جو لبنان 

ام اجمد : ال احىل بس مو بكثي يعين حر  

 مو مثل هاحلر   بس 

اجماد : ايه عاد هاحلر من كرث ما حنا تعودان  

 عليه رصان حنبه 

 ام اجمد : شو فيه احد بيحب احلر 

 اجماد : ال بس اهل الرايض ههههههههههههههه 

 ام اجمد : ههههههههههههههه 

  رشوق : ما شاء هللا تضحكون وال قلتوا يل 

اجماد : غيي السالفه تراها احلي بتسالنا وش  

 سالفه ال 



  رشوق : الختافي مانيب ملقوفه مثكل 

 اجماد : مبي هههههههه 

رشوق : هههه اقول خاهل فيه غرفه هنا ل  

اذا برتحيي علميين تراء اغرضك فهيا واغراض  

اجمد حطيهتا ابلغرفه اليل اول مادخلت شفتهيا  

 جنب قسم الرجال 

ام اجمد : مشكوره اي وهللا ايب ارحي شوي  

 مامنت ابلطياره 

 رشوق : تفضيل من هنا 

  ام اجمد : طيب اس تاذن منمك 

  ام اجماد : خوذي راحتك 



ام اجمد راحت مع رشوق ودخلت غرفهتا  

 وجت بتطلع رشوق 

 ام اجمد : رشوق 

 رشوق : هال خاهل 

 ام اجمد : مشكوره عىل طيبتك 

رشوق : وش دعوه البيت بيتك واان بنتك  

 يعين مافيه بيننا طيبه 

  ام اجمد : تسلمي 

ق : وايك ايلهل اخليك ترحيي ومىت  رشو 

 تبيين احصيك 

 ام اجمد : مىت الزايره تبداء 



رشوق : تبداء العرص بس وش رايك  

احصيك الظهر عشان نتغداء ونتجهز عشان  

 العرص منش 

  ام اجمد : اليل تشوفينه 

 رشوق : ايهلل مع السالمه 

 ام اجمد : مع السالمه 

 

 

ساره حصت من نووهما ولقت رساهل من  

 عادل عىل جوالها 

  ) صباح اخلي قليب 



 ايجعل صباحك هالصباح امجل صباح ( 

 قرات رسالته وحست بسعاده 

  ردت عليه 

  ) صباح النور 

 رصاحه هالصباح هل طعم خاص ( 

عادل ماقراء الرساهل الن اجلوال بعيد عنه  

  اكن 

  قامت ساره واخذت لها شور وصلت الظهر 

  ونزلت الهما حتت 

 ي ابلزين لكه وش اخبارك ساره : اهليييييي

ام ماجد : خبي امحلد هلل بس عندي ل  



  يشء جديد 

 ساره : ويشء 

ام ماجد : لكمت قبل شوي ماجد ويقول  

اليوم الصباح مشيت حلايل بس ان شاء هللا  

 مك يوم وارجع زين امش زي اول 

 الين للحي ماقدر اتزن عدل 

ساره : صدق ما شاء هللا امحلد هلل والشكر  

  اارب هالصباح وهللا زين ل ايا 

ام ماجد : اي وهللا اين فرحت يوم قايل  

 ايعيوين ايودلي ايهلل تقومه ابلسالمه 

 ساره : آ مممممممممممي 



يزيد حصى قبل صالة الظهر وقراء رسآ ةل  

  آأجماد حضك وآ رسل لها 

) امحلد هلل انه ماحصل اإىل لك خي .. عىل  

 العموم طمنيين عنك ( 

ل جماد واكنت عندها اشواق  وصلت الرساهل  

 ورشوق 

  قراهتا وحضكت 

 رشوق : وش فهيا الرساهل 

 اجماد : يزيد مرسلها بس اووص التدري ايم 

 رشوق : احىل ورسايل بعد

اشواق : شلكي بزتوج عشان زويج  



 يراسلين حيرسه حمد يتذكرين هههههههههههه 

 اجماد ورشوق : ههههههههههههههه 

  رشوق : وش اكتب 

خلمك وهللا انمك مل قيف  اجماد : وش د 

 وخروا برد عليه ال اطول مث يزعل 

رشوق : هللا اكرب خايفه عليه من احلي  

 هههههههههههه 

 اجماد : ايه اخاف ماعيل منمك وال من الكممك 

اجماد طنش هتم وهن يرتيقون علهيا  

  ويضحكون 

كتبت هل ) امحلد هلل ... اان خبي امحلد هلل  



عند البنات ..  واحلي يف بيت خالت وجالسه  

 وانت شلونك ( 

  رشوق : هاه خلصت من الرساهل 

اشواق: ايه ماتشوفيهنا نزلته خلصت وتيب  

 تنتظر الرد منه ههههههههههه 

رشوق : خخخخخخخخخ اجل ننتظره معها  

 هههههههههههههه 

 اجماد : وهللا انمك بآ خيي تدرون 

رشوق : عادي نصي بآ خيي امه يشء نشوف  

 هه وش قال هههههههههه 

 اجماد : ايه هي تشوفون ههههههههه 



 اشواق ورشوق : هههههههههههههههههه 

 يزيد وصلته الرساهل 

 قراها وتبسم الهنا واحضه منحرجه من اسلوهبا 

  رد علهيا 

) ان شاء هللا دوم .. حلوو والبنات شلوهنن  

ان شاء هللا طيبات .. اان طيب وخبي ..  

 حمتاجي يشء تبوين اجيبه لمك ( 

  هما دقت علهيا وقالت لها تعايل ابيك اجماد ا 

 نزلت وتركت اجلوال عند اشواق ورشوق 

وصلت الرساهل عند هالثنايئ اليل مايوفر اي  

  يشء 



رشوق عقلت وثقلت بس فهيا عرق اللعانه  

 للحي 

  رشوق متوت فاللعانه 

 فتحوها وقروها 

  اشواق ابرد عليه 

 رشوق : ال عيب مالها داعي ميكن يزعل 

ادي اان يوم يشوفين ببيهتم يقول  اشواق : ال ع 

شلونك اشواق مضاوي تقوهل عيب مو حمرم  

ل تيب حترجه يقول مال شغل هذي اخت  

واغلهيا اكرث منك وش تبي بعد يعين  

 مايس تحي مين ماعليك 



  رشوق : ترى مايل شغل ابلسالفه 

اشواق : خالص انزيل واان ارسلها عشان  

 تدري اجماد انه مال دخل ابلسالفه 

وق نزلت حتت وقعدت تسولف مع  رش 

 خالهتا واجماد انشغلت مع اهما ورشوق 

  اشواق ارسلت هل 

) تسسسمل امحلد هلل البنات طيبات وانت  

 ان شاء هللا دوووم 

اي وهللا اذا ماعليك احراج نيب آ يسكرمي  

ذا   من بآ سكن روبزن وفشـآ ر كبي شيتوس اإ

 ممكن بطعم اجلنب ( 



  تضحك ارسلت هل هالرساهل ويه  

يزيد وصلته الرساهل واس تغرب مهنا  

 بقووووووه 

يعين ما اكن متوقع وال واحد ابملئه بتقول  

 اجماد هالالكم 

  ارسل لها 

) هللا يسلمك من لك رش .. مدري احسك  

 تس هتبلي ابلطلبات وال جاده ( 

 اشواق قرآأت رسالته وارسلت هل 

) وايك ايرب آ ممممم بكيفك اذا ماودك عادي  

 ) 



وارتفع ضغطه ليش مايدري ارسل    يزيد قراها 

  لها 

 ) طيب نص ساعه واصي عند الباب ( 

  اشواق قراهتا وماتت حضك ارسلت هل 

 ) اوويك ننتظرك بس ال تتآ خر ( 

 يزيد خالص ماقدر يس تحمل ارسل لها 

 ) اكنك تتآ مرين وال اان غلطان ( 

  اشواق خافت يصي يشء وارسلت هل 

ل  ) ال وهللا اين امزح معك اسفه التزع 

 ايلغايل ( 

 يزيد وصلته الرساهل وانصدم 



يزيد : وش جاها ذي مره تتلكم معي واكهنا  

 تتامر ومره تقول ايلغايل ومره تتعذر سالمات 

  ارسل لها 

) عىل العموم مثل ماقالت نص ساعه واكون  

 عند الباب ( 

  اشواق ارسلت هل 

 ) اويك اان بآأنتظارك عىل احر من مجر ( 

  يزيد قراء الرساهل وحضك : 

ههههههههههههههههههههههه احليوانه اشواق وهللا  

  اهنا يه اورهيا 

بغى يرسل لها رساهل وهوون قال خل اسوي  



 فهيا مقلب يه واليل معها 

 اذا متفقات وهللا ليآ لكوهنا 

 طلع وراح لبآ سكن روبزن .... 

 

اشواق مسحت الرسايل وماخلت غي  

 الرسايل اليل وقفوا علهيا بس 

 حي واكنه ما رد علهيا لل

 نزلت حتت عند البنات 

ونزلت جوال اجماد عندها وقالت قهر ما  

 ارسل وال يشء 

من اليوم انتظره ) طبعا  تقول هالالكم ابذهنا  



 ) 

فتحت اجلوال وشافت مافيه رسايل ال  

 ابلوارد وال ابلصادر 

 واراتحت 

  وال يه تعرف بنت خالهتا ش يطانيه 

 

 

 

 

 عادل قراء رساةل ساره ورد علهيا 

) آأن شاء هللا انه لك صباح مثل هالصباح  



 واحىل 

 تصدقي مش تاق لصوتك ( 

سآ ره اكنت عند اهما وقرات الرساهل جلست  

ثواين تسولف مث اس تاذنت وقالت بروح  

 الغرفه دقايق وايج 

 طلعت غرفهتا وقفلت الباب 

  اتصلت عليه 

 عادل : هال وهللا هبالصوت 

 ساره : هال بك وش اخبارك 

 اين من مسعت صوتك  عادل : قسسسم ابهلل 

  واان خبي 



  ساره : تسمل 

  عادل : ساره 

 ساره : هال 

  عادل : وهللا اين احبك واموت فيك 

 ساره : تسمل 

 عادل : بس تسمل 

  ساره : وش اقول 

 عادل : انت حتبيين 

 ساره سكتت شوي 

 عادل : هاه حتبيين او ال 

 ساره : ايه 



 عادل : طيب قولهيا 

 ساره سكتت وال قالت اي يشء 

 عادل : مس تحيه ايلشينه 

 ساره : تقدر تقول 

عادل : طيب بنسكت هاملره بس املره اجلايه  

 الزم تقوليهنا 

  ساره : ابحاول ان شاء هللا 

عادل : اقول تدرين اين آ حبك آأكث رمن  

 نفس ومن روح وقليب 

 ساره : تسمل وهللا 

عادل : هللا اي ساره ما اكنت اختيل اين جد  



حهبا وتسعدين وهللا اي  الايق ال نسانه اليل ا 

 ساره انك اسعدتيين 

 ساره : اان ماسويت يشء ل 

  عادل : يكفي وجودك حبيايت هو اسعد يشء 

 ساره سكتت من احلياء وال قالت يشء 

 عادل : وش فيك سكت 

 ساره : وهللا مدري شقول ل 

 عادل : تكفي قويل احبك 

  ساره : امممممم مو اليوم تكفى 

ليل تكفي ترى ماراح  عادل : ال وهللا انت ا 

 اسكر لي امسعها 



  ساره : تكفى عادل 

 عادل : قلت ل ماراح اسكر ابد 

ساره : آ ممممممم طيب بقولها واسكر عشان  

 انزل عند ايم 

 عادل : اوويك امه يشء انتهبيي عىل نفسك 

 ساره : ان شاء هللا وانت بعد 

 عادل : من عيوين ايلغاليه ايهلل مسعيين 

 آ مممممممممممم آأحبك .... ساره : طيب  

 وسكرت التليفون اكيد 

عادل فرح دلرجه مايتصورها اي خملوق واكنه  

 جد حيهبا 



نزلت ساره لعند اهما وجلست تسولف معها  

واهنم بيسوون عزميه ملاجد اذا طلع ومدري  

ايش ووووو لك يشء قالته الهما عن  

 هالعشاء اليل بيحطونه 

 

 

 نوف ومحلها 

رشي اهما مث قالت  نوف اتصلت عىل اهما وب 

 ابوي عندك قالت ايه 

ولكمت ابوها وبرشته وسالهتم عن مانع قالوا  

 مانع طالع 



 قالت اجل بدق عليه قالوا خالص 

 اتصلت عىل مانع 

 مانع : هال هبالصوت 

 نوف : هال بك وش اخبارك 

مانع : خبي امحلد هلل انت شلونك وشلون  

  الوظع عندك ابلبيت 

 ن اول بكثي بعد نوف : اوووه ممتاز وازين م 

  مانع : امحلد هلل ان شاء هللا داميه عليمك 

 نوف : اىل تعال بقول عندي ل بشآ ره 

 مانع : بشاره عندك انت يل اان 

 نوف : ايه 



 مانع : مابهيا 

 نوف : ال جد بقولها ل 

 مانع : غصب هو تقوليهنا مابهيا 

نوف : تراك انت اخلرسان بتقويل ليش  

 ماقلت يل 

هههههههههه وهللا العظمي انت  مانع يضحك : ه 

اليل حتملي واان اليل اخرس عىل كيفك هو  

 زوجك اليل خيرس مو اان 

 نوف بصدمه : من قال 

 مانع : اصلن واظح بطنك كبي 

نوف تطالع يف بطهنا : ال حرام عليك موب  



 واظح 

 مانع : اىل واظح خليك انت جالسه 

 نوف : ايه 

 مانع : اوقفي وشويف بطنك 

وتشوف بطهنا : مانع وهللا    نوف : توقف 

 موب واظح 

 مانع : انت واقفه 

 نوف : اي وهللا 

 مانع : خالص اجلس ال تتعبي 

نوف : يووووووووه ال ترتيق عيل وترفع  

 ضغطي من قال اين حامل 



مانع : العصفوره قالت يل اختك حامل  

 اختك حامل 

 نوف : طيب من هالعصفوره 

حامل  مانع : وانت وش تبي خالص انت  

لكولولوولللليش هاه فرحان مبسوط الزم  

  يعين اقول 

 نوف : ههههههههههههههههههه ايه قول يل 

 مانع : فيصل قايل 

 نوف : وليش يقول 

مانع : وهللا انك شغل نوووف تراي عند  

اخوايي ابدلوام فضحتيين ازغرط وحضكوا  



عيل ههههههههههه خالص اسايل فيصل اذا  

  جاب ل الفطور 

  د قال بيجيب فطور نوف : بع

مانع : تراي خويه مانيب زوجته عشان  

 تغارين 

 نوف : هههههههههههههههههه اغار منك انت 

مانع : اقول ترى جبيب وارضبك لي يزنل  

 اليل يف بطنك 

 نوف : ال ال خالص ... وتسكر يف وهجه 

 مانع : ههههههههههههه ماجيون اىل كذا 

نوف بعد ماسكرت : اوريك فيصل تروح  



  اخواين قبيل   تعمل 

فيصل تووه داخل ويزنل الفطور ابملطبخ  

  ويقول لش اميء جتهز السفره 

 يدخل غرفته وهو مبتسم : السالم عليمك 

 نوف بدون نفس : وعليمك السالم 

فيصل : افاااااء وش فيك تقوليهنا كذا بدون  

 نفس 

 نوف : ال واكنك ماسويت يشء 

فيصل : افاء وهللا ماسويت يشء رحت  

 ش بسووي يعين اجيب فطور و 

  نوف : ليش تعمل مانع اين حامل 



  فيصل : ههههههههههههههههههههه 

نوف : وتضحك تدري دقيت بقوهل وطيح  

وهجيي يقول ادري وش عيل منك اان اليل  

  حامل وال انت 

فيصل :  

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

نوف : شوف اقوهل ويضحك زايده الرشهه  

 عيل آلكمك 

: ههههههههههه طيب وش اسووي هو  فيصل  

  اتصل عيل ويسولف وبرشته 

  نوف : اخوي املفروض اان اقوهل 



فيصل : ال وهللا ههههههههههه خالص امحلل  

 الثانيه 

 نوف : ترتيق عيل 

فيصل : ههههههههههه وش اسووي  

 مايس تاهل تعصبي عشانه 

نوف : ايه النه ماطيح وهجك انت طيح  

 وهجيي اان 

ك فيه .. يرفع جواهل ويتصل  فيصل : اان اوري 

 عىل مانع 

 نوف : ال التتصل خالص امزح 

فيصل ايرش لها اوووووص وحيط اسبيكر  



 شووي ويرد 

  مانع : اي ذا الليل مره انت ومره مرتك 

  فيصل : مانع اقول اخلص عيل انت فايض 

 مانع : ابدلوام ليش 

فيصل : ايبن احلالل س ياريت اخربت بنص  

 ميديك جتي الطريق ومتوهق فهيا  

 مانع : وين خرابنه 

 فيصل : خرابنه ................. 

  مانع : ايهلل اجل مسافة الطريق واان عندك 

 فيصل : ال تس تعجل اان جبلس فهيا 

  مانع : ايهلل 



 ويسكرون من بعض 

 نوف : ليش تيب اخوي يتعب

فيصل : عشانه يرتيق عليك نرتيق عليه بعد  

 شوي 

 نوف : ال حرام 

منه خلهيا يآ لكها مقلب لو  فيصل : مآ عليك  

 مره ما اذكر قال انه احد سواء فيه مقلب 

 نوف : بس حرام عليك اجلو حرررر 

 فيصل : ماعليك 

ش اميء تطق الباب : فيصل ترى السفره  

 جاهزه 



 فيصل : ايهلل نقوم نفطر 

  نوف : ايهلل 

 وميسك فيصل يدها ويقوهما 

ونوف تنبسط عىل هاحلركه ومتسك يده  

 يعنين خايفه اطيح 

 وفيصل موب مل اي يشء غي بطن نوف 

 

 

  يزيد وصل للبيت وارسل رساهل ل جماد 

) اان عند ابب ابو رشوق والاغراض اليل  

 تبيهنا معي ابزنلها عند الباب اوويك ( 



  وفتح الباب ودخل 

اجماد قرات الرساهل وانصدمت تطالع وخايفه  

  ماتدري وش السالفه 

  ارسلت هل 

 ء ( ) وش الاغراض اان ماطلبت يش 

قراء الرساهل وعرف ان اشواق يه اليل  

  مرسل 

  ارسل لها 

) اىل قبل شوي تقولي ايسكرمي من بآ سكن  

روبزن ومدري ايش جبهتن ل تالقيهنن عند  

 الباب ( 



اجماد وصلهتا الرساهل وقراهتا وانقهرت تطالع  

 ابشواق ويه تضحك 

 اجماد : انت ليش ترسلي من جوايل 

 اشواق تركض وتدخل غرفهتا 

 اجماد وراها تركض ورشوق وراهن 

  اجماد : اقول افتحي 

 اشواق : ال موب فاحته لو فتحت برووح فهيا 

اجماد : اصربي بس خليين ارسل هل رساهل  

 واقوهل انك انت مو اان 

اشواق وتسوي نفسها خايفه : ال تكفي  

 التقولي هل تكفي 



 اجماد : وهللا الرسل احلي 

  وتكتب لزييد رساهل 

اسفه بس اان نسيت جوايل ابلغرفه وقبل  )  

شوي اخذته بس مادريت ان احليوانه اشواق  

يه اليل ترسل اسفه وهللا اين مفتشل من  

 نفس ( 

  يزيد قراها وارسل لها 

) طيب عادي اصلن كنت حاس اهنا اشواق  

عشان كذا الاغراض الاتلكيهنا خلهيا يه  

اتلكها بروهحا واذا رشوق معها خلهيا اتلك  

 ا انت ال قويل مايب وبس ( معه



  اجماد قرات الرساهل وفرحت ارسلت هل 

 ) اوويك مت ( 

 وقالت لرشوق امانه سالتك ابهلل انت تدرين 

رشوق : وهللا مدري وش بتكتب بس ادري  

 برتسل هل 

اجماد : خالص اطلعي وهللا ما اقول يشء  

 بس تراي بردها ل بعدين 

دين  اشواق ويه تفتح الباب : امحلد هلل وبع 

اان عادي ما ازعل من املقالب سوي براحتك  

 هههههههههه 

 رشوق : وهللا بتتعبي معها اي اجماد 



  اشواق : الاغراض ويهنا 

 اجماد : عند الباب ايلشينه 

اشواق راحت تركض واخذت الكيس واكن  

 كبي وفرحانه فيه 

فتحت ولقت كيسي من ابسكن روبزن  

  بوسط الكيس 

فيه املالعق    واحد يف الايسكرمي والثاين 

 واملناديل 

اخذت لها ملعقه وفتحت العلبه وشافت  

 الايسكرمي اس تغربت شلكه ابيض بقوووووه 

  بس شافت املكرسات فووقه آلكت منه 



ورشوق فتحت واحد مهنن وبدت تآ لك مع  

 اخهتا 

اشواق : الايسكرمي مو ابرد واملكرسات  

اليل فوقه ايبسه وقوويه ايهلل تتكرس وطعمه  

 دي غريب اكنه زاب 

 رشوق : شلكه زابدي مو ايسكرمي 

 اجماد : هههههههههههههههههههههههههههههه 

 رشوق : وش فيك تضحكي 

اجماد : يزيد يقول كنت ادري اهنا اشواق  

انت الاتلكي يعين اليل اتلكونه مو ايسكرمي  

شلكه كرمي للوجه  



 خخخخخخخخخخخخخخخخ 

 رشوق : ال ال وووووووووووووع 

تزنل لك اليل  اشواق راحت تركض عشان  

 آ لكته الهنا انسدت نفسها 

 اجماد تضحك علهيم 

 رشوق : ابهلل ارسيل هل وش اليل جابه 

اجماد : ال موب مرسل خلهيا مثل ماحضكتوا  

  عيل هذا هو حضك عليمك 

 اشواق : وووووع طعمه شي وشو ذا 

ال وهل رحيتي مره زينه ومره شينه  

 وووووووووووووووع 



 اجماد وصلهتا رساهل 

 هل من يزيد اكتب فهيا الرسا 

) سلمي يل علهيم وقويل هلم اليل آ لكوه  

زابدي منهتيي تآ رخيه واان رآ ش عليه عطر  

عشان ماتطلع رحيته واملكرسات اليل فوق  

  تراها تراب هههههههه 

وترى فيه ابلكيس الصغي عالج خلهيم  

يرشبون منه عشان ينظف املعده وسلمي يل  

 ههههههههههه ( عىل بنات معت  

 قراهتا وتضحك يقولون وش فيك 

طنش هتم اجماد وفتحت الكيس ولقته مكتوب  



  مل   15عليه  

 قالت ارشبوا من ذا برسعه 

اشواق ورشوق يركضون ولك وحده متسكه  

  من هجه اثنيه ويفتحونه ويرشبونه 

  يوم خلصوا 

 رشوق : تكفي وش مسوي هو 

ه  اجماد : ابد اليل آلكتوه زابدي منهتيي اترخي 

وحاط عليه عطر عشان ماتشمون رحيته  

الشينه واملكرسات طلعت تراب  

 ههههههههههههه 

رشوق : هللا يلعـــنه  



 وووووووووووووووووووووع 

 اشواق : ايوييل احس بطين يعورين 

 اجماد : هههههههههههه ازين وش هل اللقافه 

 اشواق : اوريك انت وايه وهللا ما اخليمك 

  ويه تضحك   اجماد تركض وجتلس عند اهما 

  ام اجماد : وش فيك تضحكي 

 اجماد : ال مافيه يشء بس احضك عىل البنات 

واشواق ورشوق لك وحده تغسل مفها  

 وترشب ماء كثي 

 

 



 

ابو رشوق حصى وشاف الاهجزه عند وحاول  

  يقوم مسكه دكتور 

  ادلكتور : اسرتحي ال تتحرك 

 ابو رشوق : اان وين 

ابوك  ادلكتور : انت ابملستشفى تعبت وج 

 الاهل هنا 

 ابو رشوق : مك يل هنا 

 11او    10ادلكتور : جيت امس الساعه  

  ابو رشوق : فيه احد جاء زارين 

 ادلكتور : ال الزايره بعد العرص 



 ابو رشوق : طيب ايب ماء اذا ممكن 

 ادلكتور : ممنوع ترشب يشء هالوقت 

ابو رشوق : اان طيب وريقي انشف ايب ماء  

 ممكن جتيب يل 

 اجبيب ل بس شووي ادلكتور :  

 ابو رشوق : مشكور 

 راح ادلكتور وجاب هل ماء ورشبه 

 

 

 

مانع وصل للماكن وماحصل فيصل اتصل  



 عليه 

 فيصل : هال مانع 

  مانع : هال بك وينك 

  فيصل : وش اليل ويين 

مانع : اان بنفس املاكن اليل تقول خرابنه  

 س ياريت فيه 

 فيصل : وانت مصدق 

 شوي مانع : هاه انت تقول قبل  

فيصل : ههههههههههههه ايحبييب يوم ترتيق  

عىل اختك وتطيح وهجها نسيت اين زوهجا  

 اردها ل الصاع صاعي 



  مانع : اهااااااااااااا يعين ادلعوى مقآ لب 

 فيصل : عليك نور 

 مانع : طيب ان شفت ودلك احلق شنيب 

  فيصل : وش دخل ودلي 

 مانع : انت ابوه وهذي انت جنيت عليه فهيا 

: هههههههههههههههه ايه هي حتط  فيصل  

 حرتك ابلزبارين 

مانع : ال فيك وبعدها ودلك بس خل جيي  

  هالشي من مسعنا طاريه وطاريه شي 

 فيصل : ال وهللا طاريك انت الشي 

مانع : هههههههههههههه اقول وخر برجع دلوايم  



 اليسجلوين غياب ههههههههههه 

 فيصل : ايااارب غيااب 

 ك مانع : طيب اووري 

فيصل : هههههههههههههههه ايهلل وخر بمكل  

 فطووري 

 مانع : ايرب اهنا ماتزنل واتقف حبلقك 

فيصل يسمعه صوته وهو ايلك يقول : هللا  

 ايزينه زيناه 

 مانع سكر يف وهجه وهو يضحك 

 

 



 

مبنتصف الظهر حصى اجمد واتصل عىل  

  رشوق 

 رشوق : هال اجمد 

  اجمد : هال بك اان حصيت 

 احلف   رشوق : ال وهللا 

 اجمد : ههههههههههههه 

رشوق : طيب ثواين واجيب ل الغداء  

حقك وحق اشواق واان بتغداء عند احلرمي  

 داخل 

 اجمد : طيب 



رشوق قفلت منه وهجزت غداءه وعطته  

  الشواق اليل اخذته وراحت هل 

رشوق راحت تصحي جنوى عشان يتغدون  

 وميشون النه مابقى غي ساعه عىل الصالة 

 ت لبسها وطلعت حصت جنوى وغي 

 عند اجمد واشواق 

اجمد يسولف لأشواق عن لبنان واذا جاء  

 ابوه وين يروحون وين يطلعون

 واشواق تسمع حبرسه 

 اجمد : اقول اشواق 

 اشواق : هال 



اجمد : صدق ابوي مايطلعمك وال يضحك  

 معمك 

 اشواق : من قال 

  اجمد : قالت يل رشوق 

اشواق سكتت شوي مث قالت : وهللا اي  

اان يمتيه ورشوق يتميه ال اب وال ام اليل  اجمد  

 تسمع عهنم وتشوفهم ذوال بس ابالس 

مايدرون عنا والمعر احد مهنم قال لنا لكمه  

حلوه ايم تعتربان صاحباهتا وبس تقول حنا  

 كبار ماتدري نيب ام حتن علينا

ابوي مامعره تبسم يف وجه احد منا ابوي اذا  



جاان اي يعصب علينا اي يطالعنا بنظرة  

 اس تحقار ويطلع غرفته 

  اكننا مو بناته 

اجمد : خالص خالص انس السالفه ماعليمك  

ان شاء هللا الامور تتحسن وتكون ازين من  

 اول 

اشواق : تيب الرصاحه ودي الامور تصي  

انه جد    ازين ودي احس بآأبوي ودي احس 

 عندي ابو 

اان حمتاجته اكرث من اول رشوق بعد حمتاجه  

ابوي اكرث من اول لكنا نيب ابوي ونيب ايم  



س نه    15يرجعون لبعض تدري هلم اكرث من  

 متخامصي 

 وحنا الضحيه ال نتقابل معهم وال اي يشء 

اذا شفنا ابوي نسكت من اخلوف واذا شفنا  

  ايم تراان شايفينه ويه داخل البيت او يه 

 طالعه بس 

 حنا جد حمتاجي هلم اكرث من اول 

اجمد : خالص ابذن هللا ماخبليمك بعد اليوم  

وعد اين ما اخليمك وابقى معمك لي  

 ماتزتوجون 

اشواق فرحت الخوها ووقفته معهم بس  



خايفه من ادلنيا وبالوهيا ووش تسوي فهيم  

 ويف اخوها وامه 

 

 خلص اللك غداءه 

ق  طلعوا اجمد وامه ورشوق واشوا 

 للمستشفى 

 اجماد واهما راحوا لبيهتم 

ام اجماد مايه متقبل سالفة جنوى ووجودها  

 مع بنات اخهتا 

 اتصلت عىل اخهتا 

  ام رشوق : هال 



 ام اجماد : ال هال وال مسهال

 ام رشوق : طيب ليش داقه 

ام اجماد : بس بقول ان زوجة ابومك الثانيه  

جت وسكنت عند بناتك واحلي طالعات  

تشفى يزورون ابو رشوق مدري  مجيع للمس 

  ابو اجمد 

ام رشوق ارتفع ضغطها وقفلت يف وجه اخهتا  

من القهر ماتدري وش تسووي اخر يشء  

 توقعته اهنا جتي تسكن معهم فالبيت 

 اجماد : وش فهيا قفلت 

  ام اجماد : ادري عصبهتا وسكرت 



 اجماد : حرام عليك 

ام اجماد : اخت واعرفها ما اجيهبا من سفرهتا  

   كذا اىل 

اجماد : اهااا اجل هللا يعيهنا عىل اليل بيصي  

 من ابو رشوق او من ام اجمد 

 ام اجماد : هللا يعي رشوق واشواق بس 

 اجماد : اي وهللا 

 

ساره : ميااااه ايهلل ترى فارس لكمنا ويقوول  

 عند الباب برسعه ال نتاخر عليه 

  ام ماجد : اان جاهزه من اليوم انت خلصت 



  ساره : ايه 

 ام ماجد : ايهلل مشينا 

 وطلعوا وركبوا مع فارس 

ام ماجد وساره ) ساره بصوت خفيف وايهلل  

 ينسمع ( : السالم عليمك 

 فارس : وعليمك السالم 

 ام ماجد : شلونك واان امك 

 فارس : خبي امحلد هلل انتوا وشلونمك 

ام ماجد : امحلد هلل خبي بس وهللا اننا  

وانت جتي  مس تحي منك متعبينك لك يوم  

  اتخذان وترجعنا وهللا فش يل 



فارس : وش دعوه وهللا انمك منتوا اهيل اكن  

تقبلت الالكم ايخاهل وسكت بس منمك مابيه  

 وال احب امسعه انمت عىل العي والراس 

ام ماجد : هللا جيزاك خي ويوفقك ويسعدك  

 ويزرقك اجلنه 

 فارس : امي 

 

ابملستشفى وخاصه عند رشوق واشواق  

 وجنوى واجمد  

  دخلوا املستشفى واجتهوا للعناية املركزه 

  وصلوا الغرفه وادخلوها 



اىل ابو رشوق اكن يصيل عىل جنبه ومتجه  

 للقبل وما شافهم يوم يدخلون 

سمل ابو رشوق ويشوف رشوق واقفه قباهل  

 والباقي ابجلهه الثانيه 

 رشوق : امحلد هلل عىل السالمه يباه 

اراح يرد  ابو رشوق يتعدل وهو بيطنشها م 

  علهيا 

 تعدل وشاف جنوى واجمد واشواق 

 يطالع اىل وهللا مه 

  ويطالع ابشواق 



انصدم ماتوقع بيشوفهم مجيع او كيف وصلوا  

 مجيع 

 الفصل الثاين و العرشين  

  رهف اكنت تتصل عىل اشواق ولك مآلكمهتا 

  قالت لها اشواق آلكمك بعدين وطنش هتا 

  يوم وتتصل عىل ابراهمي وحتصل مقل هل مك  

 جفآ ه بعد هالمك يوم 

 يتصل ابراهمي علهيا 

 رهف : هال هميوووو 

 ابراهمي : هال رهف 

 رهف : وينك خمتفي 



 ابراهمي : خلهيا عىل ربك كنت تعبان 

 رهف : ليش سالمات وش فيك 

 ابراهمي : بعدين اقول وش اخبارك 

 رهف : زفت 

  ابراهمي : ليش 

رهف : وهللا قبل مك يوم اان واشواق طالعي  

   عىل بآ لنا بنات بس وطلع فهيا عيال حلفل 

 قلنا بنجلس ربع ساعه نص ساعه ومنش 

 ابراهمي : ايووه 

رهف : ابد ماجلس نا وتعدلنا جبلستنا اىل  

الهيئه مقفل املاكن لكه وتركب لك اليل  



 موجودي ابلس يارات حقت الهيئه 

ويدقون عىل البيت ويلكمون ايم وجتي ايم  

 تطلعين 

 ابراهمي : امك وش قالت 

رهف : هاوشت شوي وقلت لها مادريت  

 ان فهيا عيال احس هبا بنات بس واسكتت 

 ابراهمي : طيب انت وينك احلي 

 رهف : ابلبيت 

 ابراهمي : وامك 

 رهف : اكلعاده طآ لعه وين بتكون يعين 

 ابراهمي : طيب اوويك 



رهف : اوويك تعال اصلن تووي صاحيه وما  

 آلكت يشء جب يل وانت جاي ههههههههه 

 همي : ايحبك لل لك ابرا 

رهف : ايه اقول تعال بس برسعه وجب  

ال لك وتراء ايم سالتين عنك تقول زمان  

 ماجاء 

 ابراهمي : خالص اجبي وانتظرها 

 رهف : اووويك 

 قفلوا من بعض 

 

 



  يف املستشفى عند ماجد 

مآ جد اكن ينتظر اهل جفاءه يدخل عليه معه  

 ابو فآ رس 

 ابو فارس : السالم عليمك 

 يمك السالم ورمحة هللا وبراكته ماجد : وعل 

 ابوفارس : وش اخبارك ان شاء هللا خبي 

ماجد : امحلد هلل ازين من اول بكثي بس  

 طفشت من املستشفى 

ابو فارس : افاااء ال واان معك الزم تقوم زي  

 آأول واحسن بعد 

ماجد : وهللا ايمع تعبت من هاملستشفى  



 تعبت 

خبربين بيفرحونك  ابو فارس : هذا واان جايك  

 وانت تكدر خاطري هبالالكم 

 ماجد : وشو ايمع 

ابو فآ رس : اول يش اان تو تلكمت مع  

ادلكتور وقال نقدر نطلعه بس برشط فابيت  

يراتح بفراشه مايتحرك ابد غي دلورة املياه  

 وانت بكرامه 

او يف وسط الصاهل ملدة ربع ساعه لك  

  ساعتي قلت هل اوويك 

 ابخلي ايمع طيب والثاين ماجد : هللا يبرشك  



ابو فارس : اان لكمين فارس وقال انه ييب  

 القرب منك وييب خيطب يد ساره هل 

ماجد : وهللا ايمع انت عارف رايي بودلك  

فارس وال راح الايق مثل لـ ساره بس الراي  

 الاول والاخي اليم ولساره 

ابو فارس : عىل العموم حنا مانيب اجلواب  

للبيت فكر    احلي ان طلعت ورحت 

وشاورمه ويب وقت علموان وحنا اهل سواء  

  وافقتوا او ال 

ماجد : ان شاء هللا مايصي اىل لك خي  

  ايمع 



ابو فارس : ان شاء هللا طيب احلي بيجون  

اهكل التقوهلم يشء خل املوضوع عادي اكنك  

 ماتيب الطلعه 

 ماجد : ان شاء هللا 

وقعدوا يسولفون لي وصلوا ام ماجد وساره  

 فارس و 

 

 

 

عند ابو رشوق وجنوى ورشوق واشواق  

 واجمد 



ابو رشوق انصدم من اليل شافه ما اكن  

 يتوقع انه بيشوفهم مجيع 

 جنوى : امحلد هلل عىل السالمه 

  سكت ابو رشوق وال قال وال يشء 

اشواق واجمد بنفس الوقت : امحلد هلل عىل  

 السالمه 

 ابو رشوق : جنوى 

 جنوى : س 

ذين ودلك وترجعون  ابو رشوق : احلي اتخ 

 عىل لبنان فامهه 

  جنوى : بس اان بتطمن عليك 



ابو رشوق : انهتيى الالكم خوذي ودلك  

 وروح عىل اقرب طياره 

 جنوى : ان شاء هللا ... ايهلل اي اجمد منش 

اجمد : يباه اان مايب اروح ايب اقعد عند  

 خوايت 

 جنوى : خالص اي اجمد ايهلل منش 

ائيا  ببقى عند  اجمد : اسف ماراح امش هن

 خوايت 

ابو رشوق : اجمد امسع الالكم واطلع من هنا  

 احلي انت واي امك 

س نه بتحرمين    18اجمد : يباه حرمتين مهنم  



 مهنم احلي اسف 

ابو رشوق وهو يرصخ يف وجه ودله : اجمد  

 اقوووووووووول رح مع امك 

 بعض ادلاكتره قربوا من الرصاخ 

اطلع  جنوى : خالص اجمد خل ابوك يراتح  

 معي 

 اجمد : اان قلت مانيب طالع 

رشوق ويه تبيك : اجمد خالص روح انت  

تعرف كيف ترجع لنا بس رح عشان ابووي  

 تكفى رووح 

 اجمد يطالع يف ابوه ويف خواته وهن يبكن 



 نزلت دمعه من عينه وطلع برى الغرفه 

امه حلقته وطلعوا مع السواق اليل جاهبم  

 للمطار واخذوا اغراضهم وراحوا  

مالقوا جحز اىل بكرى وقرروا يروحون  

  للشقهتم اليل هلم 

رشوق حتاول هتدي ابوها : خالص يباه  

 طلعوا هد نفسك 

 ابو رشوق : اخذي اختك واطلعي برى 

رشوق : يباه وش نسوي يباه وهللا اننا  

 خايفي عليك 

ابو رشوق : اقول خوذي اختك واطلعي  



 واذا طلعت اجيمك البيت الجتون فاهامت 

اشواق ويه تبيك : يباه حنا حمتاجينك يباه  

 ليش تكرهنا دلرجه ذي 

رشوق : يباه حنا حمتاجينك وهللا حمتاجينك  

 يباه تكفى وهللا اننا حباجتك اكرث من اول 

ابو رشوق : اقول اي بنات روحوا الترفعون  

 ضغطي روحووووا وخلوووين 

رشوق : هللا يسآ حمك حنا حباجتك وانت  

 تطردان 

  تطلع اشواق تبيك و 

 رشوق تطالع ابوها وتبيك وتلحق بآ خهتا 



 ابو رشوق بعد ماطلعوا بناته 

وهو يبيك : اسف اي بنايت بس لو تشوفون  

اليل شفته وال مسعتوا اليل مسعته من اممك  

 ماتلوموين 

وال قلتوا اليل تقولونه حىت جنوى ماتدري  

 وش اليل مسعته بس اخيب واسكت عشانمك 

ين بقيتمك حتت  املفروض انمك تشكروين عىل ا 

 آ مسي 

 اسف ما اقدر اس تحمل اكرث من كذا 

 

 



اجماد بعد ماوصلت لبيهتم تفكر بزييد وقررت  

 ترسل هل رساهل 

) مساء اخلي اسفه .. بس حبيت اعتذر عن  

حركة البنات البآ خيه جبد قهروين بس امحلد  

هلل انك كنت تدرين انو مو اان .. اسفه مره  

 اثنيه ( 

  علهيا   يزيد وصلته الرساهل ورد 

)مساء النور وشوهل تتاسفي ايقليب عادي  

ابلعكس اان مبسوط الهنم قدروا يرسلون  

الرساهل يعين عىل الاقل يعتربوين اخومه  

 مايس تحون مين 



تعرفي بنات ماهلم اخ فا اكيد بيدورون اخ  

 هلم واان تراي اكرث من اخ هلم ( 

اجماد وصلهتا الرساهل واس تغربت مايدري  

  ارسلت هل 

انت ماتدري ان ابو رشوق طلع    ) ليش 

 مزتوج وعنده ودل ( 

يزيد قراء الرساهل وانصدم سالمات وش اليل  

 مزتوج ومن مىت 

 اتصل علهيا ماييب رسائل 

اجماد شافت رمقه انصدمت ماتدري ترد او ال  

 او وش تسوي 



  ابالخي ردت 

 اجماد : ههههههال 

 يزيد : هال بك وش اخبارك 

 اجماد : خبي امحلد هلل 

 : وش اليل تقولينه ابلرساهل يزيد  

اجماد : امممممم ايم عرفت اليوم الظهر  

 ابلسالفه خايل مادرى للحي 

 يزيد : انت قويل يل السالفه احلي 

 اجماد : امسع ...... وقالت هل لك يشء 

 

 



 

  ابو يزيد اتصلت عليه اخته ام اجماد 

 ابو يزيد : هال ابلغاليه 

  اخبارك ام اجماد : هال بك وش  

 ابو يزيد : خبي امحلد هلل انت شلونك 

 ام اجماد : اان خبي امحلد هلل امسع بقول الكم 

  ابو يزيد : تفضيل 

ام اجماد قالت هل سالفة ابو رشوق وزواجه  

 ولك يشء صار فالبيت اليوم 

س نه وال    18ابو يزيد : س بحان هللا معره  

 احد عرف هبالشء 



عيهنا قويه جايه    ام اجماد : اي وهللا واللبنانيه 

  للبيت 

ابو يزيد : ماعليك يقووم ابلسالمه ونتفامه  

  معه 

 ام اجماد : هللا يقومه ابلسالمه 

 

 

 

  عند ماجد وامه وساره 

 ماجد : مياه ايب اطلع من املستشفى 

ام ماجد : وهللا ُمىن عيين تطلع اليوم بس  



 الزم ادلكتور يرخص ل تطلع 

 ماجد : مياه وهللا تعبت هنا 

: تعبت وانت بس منسدح هنا اليل  ساره  

يشوفك يقول الليل لكه تش تغل تنظيف  

 ابملمرات ههههههههه 

  ماجد : ترتيقي انت ووهجك عيل 

ساره جت برتد عليه بس دق جوالها رفعته  

  لقته نوف 

 ساره : هال نووويفه 

نوف : هال بسووير وش اخبارك هاه طمنينا  

 عن اخوك ان شاء هللا طلع من املستشفى 



ه : ال وهللا للحي بس ان شاء هللا  سار 

 اليومي اجلاايت يقدر يطلع 

 نوف : طيب شوويف بقول شغل 

 ساره : هاه وشو 

 نوف : اان حامل 

ساره : هاه وشلوون من مىت ما شاء هللا  

 عىل الربكه الف الف الف مربوووك ايلشينه 

نوف : هللا يبارك فيك وهللا مادريت غي  

 اليوم الصباح 

هللا اجل انتهبيي عىل حصتك    ساره :ما شاء 

 وال تتحركي كثي 



نوف : طيب بس اان حبيت ابرشك اول  

  وحده ايهلل بسكر واقوول للبنات 

 ساره : طيب وسلمي يل علهين اوويك 

 نوف : ان شاء هللا ايهلل مع السالمه 

 ساره : مع السالمه 

 ساره : مياه نوف حامل 

 ام ماجد : ما شاء هللا من مىت 

قويل تقول عرفت اليوم  ساره : هاه تو ت

 الصباح 

  ام ماجد : هللا يوفقها ويرزقها اذلريه الصاحله 

 ساره : امي .... 



 ساره وصلهتا رساهل 

  فتحهتا اىل يه من عادل 

) مساء اخلي ايقليب اشوفك نسيت ترسلي  

يل مساء اخلي تراي اش تاق ل ايقليب ال  

 تتغلي .. احبك ( 

 قراهتا وابتسمت 

 منو الرساهل ماجد : هاه من  

ساره : هاه من وش امسها نوف ايحليلها  

 وتضحك 

ماجد : طيب وش اليل يضحك قويل لنا  

 عشان نضحك 



ساره : ال عيب مايصلح ل رساةل بنات  

 ههههههههه 

ام ماجد : ماعليك مهنا املهم ادلكتور وش  

 قال ل اليوم الصباح 

 ماجد بداء يسولف هو وامه 

 ساره انشغلت ابلرسائل مع عادل 

  سلت هل ار 

) هال بك مساء النور ايقليب ههههههه ال  

مانسيتك بس تدري احلي اان عند اخوي  

 ابملستشفى ( 

  عادل 



 ) طيب وشلونه اليوم ان شاء هللا خبي ( 

  ساره 

 ) امحلد هلل خبي ازين من اول بكثي ( 

  عادل 

 ) امحلد هلل مش تاق ل ايبعد ادلنيا ومافهيا ( 

  ساره 

  ( ) تسمل واان اكرث وهللا 

  عادل 

 ) طيب مىت اقدر آلكمك ايقليب ( 

  ساره 

 ) اممممم العشاء حلوو اان اتصل عليك زين ( 



  عادل 

 ) اويك .. احبك مووووت ( 

  ساره 

 ) واان امووت فيك ( 

  ابب الغرفه يطق 

  ماجد : ادخل 

 ابو فارس : السالم عليمك 

 اللك : وعليمك السالم 

 ساره تقوم وتسمل عىل معها وحتب راسه 

فارس : هللا يسلمك طيب ايماجد  ابو  

 علمت اهكل 



  ماجد : ال 

ابو فارس : ايهلل اجل قلهم اليل قلته ل قبل  

 شوي 

ماجد : مياه ادلكتور عطاين ورقة خروج  

 يعين برووح معمك للبيت 

ام ماجد : ما شاء هللا امحلد هلل طيب  

 ادلكتور اليل بيطلعك او انت اليل مزجعه 

ادلكتور وادلكتور  ابو فارس : ال اان لكمت  

قال اصلن ميكن يراتح فالبيت اكرث ويكون  

 رسعة الاس تجابه للعالج ارسع 

 ام ماجد : ان شاء هللا 



 ساره : طيب مىت ميش معنا اي مع 

ابو فارس : احلي بس انتظر فارس اان  

 ارسلته جييب مالبس ملّـاجد وجيي 

 ساره : اكن قلت لنا حنا جنيب املالبس معنا 

 قبل شوي لكمة ادلكتور  ابو فارس : وهللا 

 يعين ما امداين اقووولمك 

ساره : اشوفك مبسووط لك ذا عشان  

 الطلعه ههههههههههههههههه 

 

 

ابراهمي وصل لبيت معه اليل ساكنه فيه  



  رهف 

 دق علهيا وفتحت هل 

ودخلوا ابلصاهل وجلسوا وتغدواء وقعدوا  

يسولفون رهف انصدمت من وهجه اليل  

 متغي

ك منو اليل ضاربك  رهف : وش فيه وهج 

 كذا 

  ابراهمي قالها السالفه لكها 

 رهف : ههههههههههههههههه 

  ابراهمي : وش فيك تضحكي 

رهف : بنفس اليوم اان امنسك من الهيئه  



 وانت تمنسك من عيال مع البنت ههههههههههه 

ابراهمي : ههههههههههه امحلد هلل والشكر  

 وهالشء يضحك يعين 

 راهمي شووف رهف : ال بس كذا املهم اب

 ابراهمي : هال 

 رهف : تزتوجين 

 ابراهمي : وش تقولي اتزوجك ليش 

رهف : الين صعبه اتزوج وبعدين انفضح  

وهالشء صاير منك انت يعين الزم  

 تصحصح اخلطاء وعادي بعدها طلقين 

  ابراهمي : ليش فيه احد تقدم ل 



رهف : ال بس عشان لو احد تقدم يل وايب  

 ه اقوهل مطلقه وبس اوافق ما افكر هباملشلك 

 ابراهمي : طيب امك تدري

رهف : برصاحه ايه ويه اليل طالبه مين  

 هالشء 

  ابراهمي : طيب موافق بس برشط 

 رهف : بعد تترشط 

  ابراهمي : من حقي انت الكس بانه مو اان 

 رهف : وش رشطك 

 ابراهمي : تدفع يل امك مبلغ وقدره 

  رهف : بعد تزتوجين وتيب فلوس 



 يب دوروا واحد غيي ابراهمي : ط 

رهف : كيف ادور واحد غيك وانت اليل  

 فيين بسبتك 

ابراهمي : اان ماظربتك عىل ايدك وقلت ل  

 تعايل انت اليل جيت بكيفك 

 رهف : لهدرجه ذي وصلت فيك احلقاره 

ابراهمي : هههههههههه حقاره ليش عشان  

 اخليك تكوني اسعد انسانه 

 ابراهمي ام رهف : مك تيب اي  

رهف وابراهمي انصدموا ماتوقعوا ان ام رهف  

 تسمع 



رايل هذا اليل    500000ام رهف : تكفيك  

نقدر عليه وبس اذا تبيه اووويك واذا ماتبيه  

 براحتك الباب يوسع مجل 

رايل وبدون    500000ابراهمي يفكر شووي  

اي مقابل وهللا مكسب : طيب اان موافق  

 لو تبون الليل 

لليل الشهر اجلاي وايهلل  ام رهف : ال مو ا 

اطلع وال اشوف رقعة وهجك اىل قبل امللكه  

 بيومي عشان اتخذ الفلوس 

 ابراهمي : ابرشي ماطلبت يشء 

 



 

ابو رشوق طلع من املستشفى عىل ضامنته  

 الشخصيه 

واتصل عىل جنوى وقالت اننا ابلشقه وجحزان  

  للبنان بكرى الصباح 

سكر من عندها واتصل عىل سكرتيه  

ب منه حيجز هل مقعد للبنان بطائرة  وطل 

 بكرى الصباح 

اجته ل حد الفنادق وجحز هل جناح وجلس فيه  

 الليل اكمل 

وابلصباح اجته للمطار وصعد للطائره مع اجمد  



 وامه اليل تفاجاوء فيه 

 

ماجد طلع من املستشفى وزي ماقال  

 ادلكتور صاروا ينفذونه ابحلرف الواحد 

ع فارس  ماجد ماتلكم مع احد عن موضو 

 للحي ييب يصرب مك يوم ويتلكم معهم 

 

  اايم عىل ابطالنا   3مرت  

  20ساره اكنت تلكم عادل ابليوم اكرث من  

 مره ابلساعه مره او مرتي 

واكنت سعادهتا ماتنوصف دلرجه اهنا تنس  



 ماجد واهما حتت وجتلس بغرفهتا عشانه 

 

اجمد لكم رشوق وقالها ان ابوه بلبنان عندمه  

 بيجع يفاحته ابملوضوع   وبعد مك يوم 

 

ام رشوق وصلت وال اكنت تطلع من غرفهتا  

  هنائيا  ولها يوم اكمل واصل 

 

اجماد صارت تلكم يزيد بشلك يويم مره  

الصباح ومره ابلليل واحياان العرص يصي بيهنم  

 ماكمله لعدة دقائق 



اتفقوا عىل موعد الزواج يكون بعد ثالث  

 شهور يعين يف بداية االإجازه 

 

رشوق حالته مايعمل فهيا الا هللا اكن بي    ابو 

  نيان بناته والشء اليل خمبيه عن اللك 

 

ماجد حالته صايره احسن من اول بس انه  

مالحظ تغي اخته املفايجء والغريب واكن  

 ساكت ومايدري وش سببه 

 

ام ماجد يف لك ليل تصحى من النوم  



  باكبوس خيوفها وال خيلهيا ترد تنام ابد 

 

 

 

 وعبدالرمحن انهتت قصهتم او ابيق   ملكه 

 او فيه اش ياء بتصي

 عادل وساره لـ وين بيوصلون واي بعض 

اجماد ويزيد هل بيمت الزواج او فيه طرف  

 اثلث بيدخل 

ام ماجد الاكبوس اليل جيهيا بس بة ماجد او  

 ساره 



 نوف وفيصل هل بتس متر حياهتم حلوه 

 ؟؟؟؟؟ 

ام رشوق بعد تفكي ليوم ك مل قررت  

 وهالقرآ ر رآ ح يكون قرآ رها ال خي

  اتصلت عىل ابو رشوق 

ابو رشوق اكن جالس مع جنوى وشاف رمقها  

 اس تغرب 

 بس ك نه ينتظرها تتصل وهو اليل يبهيا 

  اس تاذن من جنوى 

 وطلع رد علهيا : هال 

ام رشوق : هال بك الف مربوك الزواج مع  



 اهنا متاخره وامحلد هلل عىل السالمه 

ه هللا يبارك فيك وهللا  ابو رشوق : ههههه

يسلمك وانت امحلد هلل عىل السالمه ما شاء  

 هللا تذكرين رمقي 

ام رشوق : ال ماعليك رمقك الرمق الوحيد  

 اليل ما حفظته جبوايل بس حافظته بقليب 

ابو رشوق : هههههههه ايه مو عشاين عشان  

 اليل وراي 

 ام رشوق : ههههه زين انك تدري هههههه 

عليك ادري وال راح انس  ابو رشوق : ال ما 

 هالشء 



 ام رشوق : املهم اان متصل عشان شغلتي 

 ابو رشوق : قولهين ايهلل 

ام رشوق : اول يشء البنات مكسورات  

منك ومايتلكمن مع احد والسبب وشو  

 مدري بس يقولون ابوي طردان من املشفى 

 ابو رشوق : طيب والثاين 

 ام رشوق : اكنه الاول مايعين ل يشء 

 وق : طيب الثاين ابو رش 

  ام رشوق : ابيك تطلقين 

 ابو رشوق : ههههههههههههههههه اطلقك 

 ام رشوق : ايه طلقين 



 ابو رشوق : وش اليل جابه عىل بآ ل 

 ام رشوق : بس مابيك ابيك تطلقين 

ابو رشوق : اليل يشوفنا يقول مزتاعلي لنا  

س نه    15شهر ايست احلسن وادلالل لنا  

لوس يعين وش  مانلكم بعض غي جلل الف

فايدة الزواج او الطالق ولك منا عايش  

 حياته 

اذا انس يه تراء حنا بس ابالس ازواج وال  

ابحلقيقه عارف انك تكرهيين وانت عارفه  

س نه تقولي    15اكرهك ليش بعد هالـ  

  طلقين 



 ام رشوق : ايه طلقين ايب حريت 

  ابو رشوق : ايحرام اان اكبت حريتك 

  الكيم ممكن ام رشوق : ال ترتيق عىل 

  ابو رشوق : اان ما اتريق اتلكم جد 

 ام رشوق : اقول فكر بالكيم ورد عيل خرب 

ابو رشوق : من احلي اقول طالق مافيه  

هنائيا  حريتك ماحرمتك مهنا ما اتوقع فيه  

زوج ابدلنيا معطي زوجته حريه مثيل  

 ههههههههه 

 ام رشوق : ايب احلريه حىت ابالس 

ابو رشوق : انت شلكك القيه خشص  



  ايخذك وفرحت وتبي الطالق

ام رشوق : مع ان هالشء مايعين ل بس  

بقول اان ايب الطالق جلل اهمت ابلبنات الهنم  

 حباجت 

ابو رشوق : ههههههههههه بهتمتي ابلبنات هللا  

 واكرب ايحلنيه 

ام رشوق : اقول ورقة الطالق الاقهيا  

 يك عندي هباليومي اوو 

ابو رشوق : قلت ل ال وبعدين اهمتي  

 ببناتك بدون طالق الزم طالق 

ام رشوق : ال بس جلل ماتشوفك عيين  



  فالبيت دامك ماتبهيم طلقين 

ابو رشوق : يعين اان كنت ايج للبيت  

 عشانك هههههههههههههه 

ام رشوق : اان بقفل دامك تس هتزيء كذا  

بس ايليت اشوف ورقة الطالق عندي  

 اي الاس بوع اجل 

 وتقفل يف وهجه 

ابو رشوق : هههههههه اجل ورقة الطالق  

 وهللا حتلمي فهيا 

  ارسل لها رساهل 

 ) من نآ حية الطالق احلمي فيه كثي



  ومن انحية ماتبي تشوفيين ابلبيت 

الختافي بكرى اان حاجز للرايض وهاملره  

 اجليه عشانك انت ( 

ام رشوق قرات رسالته وتفاجات وش ييب  

 هو 

ول مره من تزوجته يكتب انه جاي  غريبه ا 

 عشاين هللا يسرت من جيته

 

 

 

رشوق : وهللا اي اجمد مدري شقول بس  



 ايم مقفل عىل معرها الباب ليش مدري 

 اجمد : ميكن تعبانه من يشء ماراحت تساليهنا 

رشوق : املشلكه ماتعودان جنهيا نسولف معها  

عن يشء خيصها يه ماتعطينا وجه وماتتلكم  

 اي يشء   معنا عن 

اجمد : مدري بس ما اتصور فيه عائل مثلمك  

 يعين لو احد قايل ما اصدقه هنائيا  

رشوق هاللكمه كرست خاطرها : يعين  

 شلون 

اجمد : اسف بس مدري احس لك واحد  

 حلاهل وال عليه من الثاين 



رشوق : تدري زين اين اان واخت قدران  

 نسولف لك يوم مجيع 

مور مع امك  اجمد : ان شاء هللا تزين الا 

 وابوك بعد 

رشوق : شوف اان متاكده اين اان واشواق  

بنكسب واحد وبنخرس الثاين بس منو  

 بنكسب مدري 

 اجمد : ال ان شاء هللا 

 رشوق : ان شاء هللا وابوي شلوونه احلي 

 اجمد : طيب ماعليه ازين من اول 

 



 

 

  رهف اتصلت عىل اشواق 

 اشواق شافت اتصالها وترددت ترد او ال 

 ي قررت ترد ابالخ

  اشواق : هال 

 رهف : اهلي بدري تو تردين 

اشواق : ماعليش بس ابوي تنوم ابملشفى  

ومانيب فاضيه ارد جوايل اكرث يشء ابلبيت  

 واحياان اخت تصي عندي

 رهف : امه يشء انك خبي



  اشواق : امحلد هلل خبي 

رهف : وش فيك ابرده ابلرد اكنك جمبوره  

 تلكميين 

 مافيين يشء اشواق :  

 رهف : اشواق اعرفك مو عيل اان 

اشواق : رهف ممكن ماتتصلي عيل مره اثنيه  

 وتنسيين لالبد 

رهف : ليش وكيف انساك جمنونه انت اان  

 مقدر انساك 

اشواق : ال بتقدرين ان شاء هللا الين اصلن  

 ماراح ارد عليك بعد هاملاكمله 



 رهف : ليش طيب 

ء وبغوا  اشواق : اخت عرفت عن سالفة ش امي 

يسجنوين لو ال ربك سرت عيل وبعدين الهيئه  

 متسكنا مع ش باب وربك سرت عيل مره اثنيه 

 اسفه مقدر امكل معك وانت بكيفك 

رهف : ال مو عىل كيفك حتببيين فيك وجفاه  

 تقولي بروح عنك ال مو بكيفك 

اشواق : ليش مو بكيفي اجل كيف منو اان  

مابيك خالص اي رهف ابعدي تكفي  

  ك مابي 

 رهف : اشواق ليش كذا 



اشواق : اان وعدت اخت اين ما آلكمك وال  

 اشوفك ابد فارجاء  ابعدي عين 

 رهف : انت وش تقولي 

اشواق : اليل قلته واسفه مظطره اقفل مع  

 السالمه 

 رهف . اشوا.... قفلت يف وهجها 

  رهف : سالمات وش فهيا ذي 

  ترسل لها رساهل 

ك وهللا  ) اشواق فكري فيين وريب من دون 

 ل موت تكفي فكري عشاين ( 

 وصلهتا الرساهل وقراهتا ومسحهتا 



ونزلت حتت للصاهل لقت رشوق اخهتا تلكم  

  اجمد ويسولفون 

رشوق حطت سبيكر وبدو يسولفون مجيع  

 ويضحكون 

واشواق نست سالفة رهف ويه ماتيب تفكر  

 فهيا اصلن 

 

 

ساره : عادل اقول سالمات وريب مقدر  

  هنائيا  

افاء اي ساره وريب احبك ومانيب  عادل :  



 قادر اصرب 

 ساره : تكفى اعفين من هالشء 

 عادل : انت حتبيين 

ساره : اىل اموت فيك بس وريب مانيب  

 قادره انفذ اليل تبيه 

عادل : ساره سالمات ايقليب كيف ماتقدرين  

انت تقولي امك تنام بدري واخوك ينام بعد  

 انمي  الفجر اللك   1النه تعبان يعين الساعه  

  واان بشوفك شووي بس 

 وانت خايفه اكين جبلس عندك اس بوع 

ساره : عادل تكفى اعفين وريب ما اقدر وال  



  اثنيه ماقدر اخون ثقه اهيل اكرث من كذا 

  عادل : طيب اان اسف 

 وقفل يف وهجها 

 ساره تتصل عليه ومايرد عليه 

 تكرر اتصالها ومايرد 

 بكت وضاقت فهيا ادلنيا 

  وش تسوي 

حتبه ايه بس مو قادره ختون ثقة اهلها  يه  

  اكرث من كذا 

  وال يه قادره عىل زعل ابد 

 ترسل هل 



) عادل تكفى ايقليب وريب ماقدر عىل زعكل  

 عشاين رد عيل ( 

  عادل قرى رسالهتا وطنشها 

ورجع للعيال ابالسرتاحه ومكل لعب بلوت  

 معهم 

 يه تتصل وتتصل وال يرد علهيا 

  ارسلت هل 

اطري تكفى رد عيل  ) عادل عشان خ

 التطنش ين كذا ( 

 وبرضوووا تتصل مايرد ومطنشها 

 انقهرت ومكلت باكها عىل فرآ شها 



 

 

 

 عادل يسولف مع خوويه سعد 

 سعد : وش فيك ماترد علهيا

 عادل : قلت لها ابشوفك ورافضه 

 سعد : طيب موب الزم 

 عادل : اييخ ايب اشوفها مش تاق اشووفها 

 ها سعد : بس حرام هالتعامل كذا مع 

عادل : وهللا مدري احس ايب اشوفها يب  

 وس يل 



 سعد : يعين ماتيب ترضها اكيد 

عادل : ال وهللا ماين خبل وليش ارضها  

 ابلعكس وريب ايب لها السعاده 

 سعد : تيب لها السعاده وانت تيب تشوفها 

عادل : تكفى خلين قسسم ابهلل اان امه يشء  

 اشوفها ومرضه مين ماراح جيي اي مرضه 

وهللا مدري عنك رصاحه انت رجال  سعد :  

 وتفهم وش تسووي 

عادل سكت وهو يفكر يف الكمه ويف ساره  

 اليل ميوووت جلل يشوووفها 

 



 

اجماد : تدري اي يزيد حاةل رشوق متغيه عن  

 اول بكثي 

 يزيد : شلون يعين متغيه من اي النواح 

اجماد : اان اقول اول يه تسمع اغاين احلي  

 قراءن   ال ماتسمع بس تسمع 

 يزيد : حلوو ما شاء هللا 

اجماد : اي وهللا وريب فرحانه عشاهنا وان  

  شاء هللا عقبال اان ما اترك الاغاين 

 يزيد : ان شاء هللا واان بعد 

  اجماد : امي 



يزيد : طيب ايلغاليه اان بقفل احلي مثل  

ماقلت ل بسافر مع خويي يعين ميكن بس  

 اراسكل لي نوصل للقصمي اوويك 

اد : اوويك اذا طلعتوا ارسل يل واذا  اجم 

 وصلتوا ارسل يل اويك 

  يزيد : من عيووين 

 اجماد : طيب ايهلل خذ راحتك 

 يزيد : تسلمي ايهلل مفان هللا 

 اجماد : مفان هللا 

 

يزيد وصل لبيت خويه وركب معه هو واخوه  



 وطلعوا للقصمي 

 

 

 بدر يطق الباب عىل غرفة اخته 

  ملكه : منووو 

 العصفوره ههههههههههه بدر : اان  

ملكه : ايه غراب مو عصفوره هههههههه  

 ادخل 

 بدر يدخل : السالم عليمك 

 ملكه : وعليمك السالم 

 ويسلفوون شوي ويضحكون مع بعض 



بدر : طيب اان بطلع بس قبل اطلع بقول  

 يشء 

 ملكه : تفضل 

 بدر : صاحيب عبدالرمحن 

  ملكه : هاه 

 بدر : عبدالرمحن خويي عرفتيه 

 ايه ايه وش فيه ملكه :  

بدر : هو تقدم ل وييب يعرف رايك قبل  

يلكم اهل واان قلت بشوف واعلمك وانت  

 فكري وعلميين اوويك 

 ملكه اس تحت وسكتت 



 بدر : ايهلل عن اذنك بطلع 

 ملكه : اذنك معك 

 طلع بدر 

وملكه ماتدري وش تسووي هل يه تفرح  

 جلل انه حيهبا 

 وال وش تسووي 

 ببه بس فهيا فرح ماتدري وش س 

ميكن عشاهنا تدري ان اليل خطهبا حيهبا  

 وموووت بعد 

 وال خايفه من احلياة معه ويه ماتعرفه عدل 

 ماتدري وش السبب 



 

 

بدري نزل ل مه وقالها وقال اين قلن مللكه  

  وتفكر وانت شويف راهيا وعلميين 

  قالت ام بدر ان شاء هللا 

 وقالت يف نفسها خبلهيا تفكر واشوف راهيا 

 

 

اه تدرين احس مليت ودي اطلع  ماجد : مي 

  اروح امتشاء امش الهواء اليل برى 

 ام ماجد : تيب نطلع للحديقه 



ماجد : ال اقصد اداوم واروح اخلص اشغايل  

 اليل تعطلت بس بة هاحلادث 

 ام ماجد : ان شاء هللا بس اصرب عىل معرك 

 ماجد : ساره ويهنا 

 ام ماجد : فوق بغرفهتا 

جتلس كثي معنا  ماجد : وش فهيا ما قامت  

 وش فهيا 

ام ماجد : وهللا مدري ) ام ماجد دمعت  

عيهنا الهنا تشوف حمل لك يوم وخايفه منه  

 وخوفها اكرث الكم ماجد عن انشغال ساره ( 

  ماجد : وش فيك مياه 



 ام ماجد : مافيين يشء 

ماجد : مياه ليش تدمع عينك عيل اان مياه  

 تراي اعرفك 

د ماتغى عيين  ام ماجد : ال بس افكر فيمك بع

 عن احلياة 

 ماجد : بعد معر  طويل ايلغاليه 

 ام ماجد : امي تسسمل اينظر عيين 

 

ساره بعد التفكي والتعب اليل حصلها بس بة  

 عادل وخوفها من زعل 

  ارسلت هل 



 ) عادل رد خالص اليل تبيه يصي ( 

 عادل ماقراء الرساهل النه اكن حاطه صامت 

 

 

ئره املتجهه  ابو رشوق جحز هل مقعد ع الطا 

 للرايض جفرا  

وقال لنجوى اين بروح الرايض اخلص بعض  

  الاوراق وايج ان شاء هللا 

 

اجمد اس تغرب هالسفره مع انه يقدر خيلص  

 لك يشء وهو هنا 



 

 ملكه : رمياس وهللا مدري احس متخوفه 

رمياس : ابلعكس عادي هذا هو جاك مع  

الباب يعين الترفضينه دامه حيبك النه حيبك  

رضيك يعين مو انت اليل حتبينه تفرق  راح ي

 كثي

  ملكه : وهللا مدري اي رمياس مرتدده 

 رمياس : لو اان مباكنك بوافق برصاحه 

 ملكه : يعين تتصورين انه راح يسعدين 

رمياس : بكثي النه حيبك مووت اكيد بيسوي  

 اي يشء جلل يرضيك وادلليل جاء خيطبك 



ملكه : امممممممم مدري ابس تخي وربك  

 عي ي

 رمياس : هللا يكتب ل اليل فيه اخلي 

 ملكه : امي 

 

 

 عادل قراء رساةل ساره وفرح لها كثي

 واتصل علهيا 

 ساره وصوهتا تبيك : هال 

 عادل : وش فيك 

 ساره : مافيين يشء 



عادل : ساره سالمات وش اليل مافيك  

 يشء 

 ساره : ليش ماترد عيل من اليوم 

  عادل : اان تضايقت وحطيته صامت حىت 

تشوفي يوم ارسلت يل خالص مارديت  

  عليك النه صامت وهللا 

ساره : يرضيك اجلس كذا وانت عادي وال  

 عىل ابل 

عادل : ساره منو قال اين جالس عادي  

قسم ابهلل جلست عند اخوايي شووي  

وبعدها طلعت من عندمه وجلست افكر  



 فيك لي جيت ولقيت رسالتك 

ل    ساره قسم ابهلل لو ما احبك ما قلت 

  هالالكم وريب 

 ساره : خالص انس حصل خي

عادل : ال اي ساره اان احبك كيف اتخذين  

 خباطرك واسكت 

ساره : ال دامك حلفت انك تفكر فيين هذا  

 يكفيين 

عادل : وريب افكر فيك وشايل مهك وافكر  

 بسعادتك وكيف اسعدك وريب 

 ساره : تسمل امك مبسوط مين هذا يكفيين 



 رايض عنك وعليك عادل : وريب اين  

ساره : طيب اان بزنل واجلس عند اهيل  

 اوويك 

 عادل : اوويك بس تعايل مىت ايج اليوم 

ونص    12ساره : اممممممممم عىل الساعه  

 زينه ل 

ونص واان اتصل عليك    12عادل : اوويك مت  

 عشان توصفي يل 

 ساره : اويك 

 عادل : اويك خوذي راحتك 

 ساره : عىل خي مفان هللا 



 مفان الكرمي عادل :  

 

ساره بعد مانزلت حتت جلست مع ماجد  

 واهما 

 وماجد بداء يعاتهبا عىل جلس هتا بغرفهتا 

واعتذرت منه وقالت انه تسولف مه نوف  

 عشاهنا حامل واتسفت 

وقالت خالص اوعدك ماآلكمها اىل قبل  

  مااانم عشان متلوون مين 

 وحضكووا وقعدوا يسولفون 

 



 

 اللك طلع ينام من ابطالنا 

 وتفكيها بعبدالرمحن زوج املس تقبل   ملكه 

  ماجد وخوفه عىل اخته 

ام رشوق ويه خايفه من املواهجه اليل بكرى  

  ليش ماتدري 

 اللك انم ماعدى نوف وفيصل 

اليل جالسي يسولفون وخيتارون اسامء عيال  

  وبنات 

 ويقررون وش يسمووون 

 



ش اميء واسامء مع زايد اليل صار جيلس كثي  

  ابلبيت مع خواته 

ساره اتصلت عىل عادل ووصفت البيت  

وهو اصلن يدهل الن سعد موصفه هل بس  

 عشان ماتشك 

 بشء 

ساره اكنت يف حاةل رعب مايعمل فهيا الا هللا  

 س بحانه وتعاىل 

 

 ابو يزيد جواهل يدق 

 يطالع الرمق اىل هو رمق غريب 



 

 ابو يزيد : هال 

 ....... : السالم عليمك ابو يزيد 

 الم من معي ابو يزيد : وعليمك الس

....... : اان سلطان خوي يزيد اليل سافر  

 للقصمي معه 

 ابو يزيد : هاه وش فيه يزيد وينه 

سلطان : وهللا اي بو يزيد حنا صار علينا  

حادث وودلك ان شاء هللا طيب بس ايليت  

 جتي ملستشفى اجملمعه جلل تشوفه 

 ابو يزيد : اسال ابهلل يزيد فيه يشء 



هللا انه طيب ايبو يزيد  سلطان : ان شاء  

وترى اخوي حتت عند ابب بيتمك ينتظرك  

 مانبيك جتي حلال عشان اخلط تعب عليك 

 ابو يزيد : ايهلل اان جايمك 

 ابو يزيد وبقميص النوم ايخذ حمفظته ويطلع 

الطريق ساعه اكمل لي يوصلون ملستشفى  

 اجملمعه 

 

 ساره تنتظر عادل 

  جفاءه تسمع اهما تطق ابب غرفهتا 

اره فتحت الباب ولقت اهما تبيك : مياه  س 



 بسم هللا وش فيك 

ام ماجد تبيك وال يه قادره تفتح مفها بلكمه  

وحده جلست عىل الكنبه تطالع بنهتا واكهنا  

 تقول احد مات او او وش صاير ماتدري 

ساره تبيك مع اهما اليل جلست عىل الكريس  

 قدام اهما : مياه ماجد فيه يشء 

 يه يشء مياه علميين ماجد ف 

  ام ماجد هتز راسها ابلنفي يعين ال 

 

ابو يزيد وصل للمستشفى ويوم دخل لقى  

 العامل متجمعه ومايه عىل بعضها 



  اجته بيشوف منعوه حراس الامن 

  حاول ورفضوا جاه ادلكتور : س 

ابو يزيد : اان وادل يزيد اليل صاير عليه  

 حادث 

 ادلكتور : اهااااه هذاك مع ابنك 

 ك سلطان جاي هل ويطالع اىل هذا 

 يسمل عليه وحيب راسه واكن يبيك سلطان 

 ابو يزيد : وش فيه يزيد ايدكتور 

 ادلكتور : وهللا مدري وش اقول 

ابو يزيد : قيل وش فيه ودلي ) يرصخ  

 بصوت عايل ( 



ادلكتور : انت انسان مؤمن بقضاء هللا  

  وقدره ودلك واخو سلطان يطلبونك احلل 

 ابو يزيد .......... 

 الثالث و العرشون و الأخي  الفصل  

ابو يزيد وصل للمستشفى ويوم دخل لقى  

 العامل متجمعه ومايه عىل بعضها 

  اجته بيشوف منعوه حراس الامن 

  حاول ورفضوا جاه ادلكتور : س 

ابو يزيد : اان وادل يزيد اليل صاير عليه  

 حادث 

 ادلكتور : اهااااه هذاك مع ابنك 



 ويطالع اىل هذاك سلطان جاي هل 

 يسمل عليه وحيب راسه واكن يبيك سلطان 

 ابو يزيد : وش فهيي يزيد ايدكتور 

 ادلكتور : وهللا مدري وش اقول 

ابو يزيد : قيل وش فيه ودلي ) يرصخ  

 بصوت عايل ( 

ادلكتور : انت انسان مؤمن بقضاء هللا  

  وقدره ودلك واخو سلطان يطلبونك احلل 

ابو يزيد انصدم هذا ودله الوحيد هذا س نده  

  ذا ميناه ه 

 مات معقوووهل مات 



ابو يزيد : ايدكتور ) ويبيك بعد هاللكمه (  

 تكفى ايدكتور ودلي تآ كدوا ميكنه مو ودلي 

ايدكتور وحيدي ذا تكفى سو هل اي يشء  

 ايدكتور تكفى 

ادلكتور : طيب حنا ثواين ندخكل عشان  

 تتعرف عىل اجلثه 

ابو يزيد هيز راسه ابملوافقه وهو يبيك مآ يدري  

 يسوي وش  

يبيك باكءه مايفيد لو صدق مات يزيد من  

التعب ماقدر يوقف وجلس عىل ال رض  

 بنفس املمر حق املستشفى 



 طلع جواهل ومده لـ سلطان اليل اكن يبيك 

 سلطان : س ايمع 

ابو يزيد : عندي اس ابو رآاكن دق عليه  

  وقل جيي هنا 

 سلطان : اقوهل اليل صاير

 مل احد ابو يزيد : ايه قل وقل ال يع 

سلطان اخذ اجلوال واتصل عىل ابو رآاكن )  

 ابو رآاكن خال يزيد ( 

ابو رآاكن اكن انمي وشاف الرمق واس تغرب  

 هبالوقت ابو يزيد 

 ابو رآاكن : هال ابو يزيد 



 سلطان : السالم عليمك الاخ ابو رآاكن 

 ابو رآاكن : هللا هللا منو انت 

 سلطان : اان سلطان خوي يزيد ودل ابو يزيد 

رآاكن : ايه هال وش فيه وش جابك    ابو 

 هاجلوال ل 

سلطان : ابو يزيد قايل آلكمك واقول جتي  

 ملستشفى اجملمعه 

 ابو رآاكن : ابو يزيد وش فيه 

سلطان : ال ابو يزيد عندي هذا هو بس  

 يزيد ودله .. وسكت 

 ابو رآاكن : وش فيه يزيد 



سلطان : يطلبك احلل توف حبادث قبل  

 شوي 

وش تقول انت شلكك    ابو رآاكن : انت 

 منتب صاح 

 سلطان : طيب خذ ابو يزيد 

ابو يزيد ايخذ اجلوال وهو مايقدر يقول لكمه  

  وحده اصلن 

ابو رآاكن يسمع باكء ابو يزيد : ابو يزيد  

 هالودل وش يقول 

ابو يزيد : راح يزيد ايبو رآاكن راح ودلي  

 راح عضيدي وس ندي ايبو يزيد راح 



جياك جايك ال    ابو رآاكن اس هتدي ابهلل اان 

 تتحرك من ماكنك 

  ابو رآاكن دمعت عينه وقفل التليفون 

ام رآاكن : سالمات وش فيك وش فيه ابو  

 يزيد 

ال ابهلل    ابو رآاكن : ال حول وال قوة اإ

  ام رآاكن : ابو يزيد وش فيه 

ابو رآاكن : يزيد يطلبك احلب مات حفادث  

  قبل شوي 

وييل  ام رآاكن : ايوييل ايوييل ايوييل ايمه اي 

 ايمه اعووذ ابهلل من لكمتك اعوذ ابهلل 



ابو رآاكن : ايبنت احلالل وش فيك اان ايل  

 فيين مكفيين اان برووح للمستشفى

وشويف ترى حمد يدري للحي بس اان وانت  

وهللا لو ادري انك قلت الحد لتشوفي يشء  

 مايعجبك 

مانيب الناس تتعب والس به انت اان اقول  

 قت فامهه الخت واخواين بطري

 ام رآاكن : ان شاء هللا ) ويه تبيك ( 

 ابو رآاكن لبس واخذ اغراضه وطلع للمجمعه 

 

 



  ابو يزيد جاه ادلكتور 

ادلكتور : تفضل اخوي عشان تتعرف عىل  

 اجلثه 

ابو يزيد يقوم معه واكن سلطان ماسكه  

  عشان مايطيح 

ابو يزيد يف نفسه يقول ايرب ماهو بودلي  

  بودلي ايرب ماهو  

ايرب تكفى اان وال هو ايرب توه صغي ايرب  

 تكفى ايرب تكفى ايرب تكفى ايرب 

يفتحون الغرفه ويدخلون ويرفع ادلكتور  

 الرششف ال بيض عن وهجه 



 

 

 

 

 ام ماجد تبيك وتطالع يف بنهتا

ساره : مياه تكفي وش فيك علميين ) ساره  

 تبيك مع اهما ( 

يوديك    مياه الختوفيين عليك تبيين آلكم احد 

 املستشفى 

 ام ماجد ويه تبيك : ال مايب مستشفى 

 ساره : مياه اجل وش فيك 



ام ماجد ويه ايهلل تتلكم : سالتك ابهلل  

 ايسوير انت انويه تسوين يشء اليوم 

ساره انصدمت من الكم اهما وش اليل تقوهل  

 ووكيف عرفت ان هالليل فهيا يشء 

 ساره : مياه وش تقولي انت وش بسوي يعين 

م ماجد ويه تبيك : اان احتمل فابوك يل اربع  ا 

 اايم 

جييين واان انمي ويقووويل افاااااء اوصيك عىل  

 بنت وتضيعيهنا افاااااء زعلتيين منك ويرووح 

 ولك يووم عىل هاحلاهل 

اليووم ال جاين يبيك ويقوووول احلقهيا تراها  



 بتضيع احلقهيا وال بتضيعي انت وماجد معها 

يين فيك يشء تكفي ايبنت  ايبنت تكفي علم 

) تبيك وجتلس عند رجول بنهتا ويه ترتجاها  

 ( تكفي واان امك تكفي 

ساره مسعت الكم اهما وبكت ووقت  

ماطاحت اهما طاحت عند رجولها وتبوس  

 رجولها وتبيك 

وتقول : ساحميين مياه ساحميين تكفي  

 ساحميين تكفي اي ساره 

فيك  ام ماجد : ساره واان امك علميين وش  

 وش اليل غيك 



ساره سكتت ويه تبيك وال قدرت تقول  

 يشء 

ام ماجد : ايبنت قويل يل وهللا اين ل عطيك  

اليل تبي بس علميين الحترقي قليب تكفي  

 واان امك 

ساره تطالع ل هما ويه تبيك وال تدري وش  

 تسوووي 

ام ماجد متسح دموعها : قويل وهللا ما  

  يل اقول يشء وال اقول لـ ماجد قويل 

 ساره : آ ان ااااا 

 ام ماجد : قويل واان امك 



 ساره : آلكم واحد وييب يشوفين اليوم 

  ام ماجد تشهق وحتط يدها عىل مفها 

  ساره تبيك وتزنل راسها 

ام ماجد : ال ايساره ماربيناك كذا وال  

 حرمناك اي يشء تبينه 

ال اي ساره ليه اي ساره ماقرصان معك يب  

  يك يشء حرام اي ساره حرام عل 

 ام ماجد : افاء اي ساره افاااء 

ساره : خالص مياه وهللا ماعاد آلكمه من  

احلي وهللا ال آ تركه وال آ لكمه وعد مين اين  

 ما آلكمه 



ام ماجد تطالع يف بنهتا وقامت وال قالت لها  

  وال لكمه 

دخلت غرفهتا وسكرت الباب شووي  

  وطلعت وجلست ابلصاهل خوف عىل بنهتا 

الباكء ماتدري وش تسووووي  ساره من  

 اتصلت عىل عادل 

 عادل اكن قريب من البيت : هال قليب 

  ساره تبيك 

 عادل : وش فيك ساره 

ساره : عادل تكفى الجتي خالص تكفى  

  ايعادل 



 عادل :وش السالفه 

  ساره ويه تبيك قآ لت السالفه هل ك مل 

  عادل سكت مايدري وش يقوول 

اين  ساره : تكفى عادل عشاين خالص انس 

مقدر اس متر معك اكرث من كذا تكفى  

  ايعادل 

عادل : خالص اي سـآ ره اليل تبينه سويه اذا  

 يرحيك فرآ يق آأبرشي برآ حتك وسعآ دتك 

  ساره تبيك ماتدري ليش 

 مو معقوهل اول مره حتب لها انسان وتفآ رقه 

 مك متنت تشوفه لها ابحلالل 



عادل : خالص يآ ساره التبكي انت بطريق  

 هللا يسرت عليكواان بطريق و 

  بس تكفي ادعي يل يف لك صالة 

 ساره : تكفى ساحمين 

عادل : اان اساحمك عىل ايش ساره تراي  

ماكنت اصيل اخر الليل انت اليل خليتيين  

اصيل انت بطيبك وقلبك عرفت تغييين  

 وانت ماتدرين 

ساره انت اليل ساحميين وهللا يسرت عليك  

 اذنك دنيا وآ خره مفان هللا بقفل عن  

  سكر املاكمله وقفل اجلوال 



 وقعد يفكر هل اليل سواه ص او غلط 

 هو حصيح حهبا بس مو معناهتا يفارقها كذا 

ال سعادهتا بعيده عين وش ايب فهيا هللا  

 يسعدها وين ما اكنت 

 

 

  ساره بكت ويه تفكر ابهلها وعادل 

 ماتدري قرارها حصيح او ال 

ت  من الباكء واليل فهيا من الضيقه نزلت حت

ولقت اهما تصيل جلست عندها لي سلمت  

 من الصالة والتفت عىل بنهتا



ساره حاطت راسها حبضن اهما وبكت واهما  

تقول لها : اس تغفري ربك وتويب هل هو اليل  

 يغفر ل وال اان اساحمك عىل طول 

وال معري زعلت عليك بس هالشء ماكنت  

 متصورته منك ابد 

امكل ابد    ساره : ال مياه خالص وهللا ما عاد 

 وهللا 

ام ماجد : مآ عليك مين طالعي ربك وال اان  

 ضعيفه مصيي اروح عن هادلنيا 

 ساره يزيد باكءها : ال بعد معر  طويل مياه 

 



 ابو يزيد دخل وشاف يزيد 

 رفعوا الرششف عن وهجه 

ابو يزيد يطالع ودله حبرسه وقهر يبيك يبيك  

  قهر عىل وحيده اليل طلع فيه هبادلينا 

   وراح العضيد راح الودل 

سلطان اكن ماسك يد ابو يزيد الميىن وابو  

يزيد يضغط يده من القهر لي بغت تنكرس  

 يد سلطان 

 يبيك ابو يزيد يوقف عند راسه ودله 

حيب راسه وحيرك يده عىل وجه ودله عينه  

 وخشه شفايفه يبيك ابو يزيد 



 ييب ودله يبيه يرجع هل مايقدر عىل فرقاه 

لطفك ايارب لطفك ايرب  ابو يزيد : ايرب 

احرمين ال اخوان وال ودل يس ندين ايرب  

 رمحتك عيل اياارب 

  ايرب رمحتك اياارب جيلس عند رسير ودله 

ادلكتور : ادع هل ابلرمحه اي ابو يزيد ادع هل  

 ابلرمحه 

 ابو يزيد : هللا يرمحه هللا يرمحه 

ادلكتور : خالص ايمع الزم نطلع ممنوع نطول  

 هنا 

  نه يسمع ابو يزيد وال اك 



ادلكتور وهو ميسكه مع يده الثانيه ويطلعه  

 برى الغرفه هو وسلطان 

  واملمرض يغطي ودله 

ابو يزيد : تكفى حببه تكفى ايدكتور حببه  

 تكفى 

 ادلكتور رمحه وال قدر يقوهل يشء 

 املمرض رفع الرششف 

 ابو يزيد يقرب من راس ودله وحيبه 

حب راس ودله اليل اخر مره راح يشوفه  

 ادلنيا فهيا هب 

  حب خده وهو يبيك 



 ووجه ودله صارت دموع ابوه لكها عليه 

ادلكتور ماقدر ميسك نفسه باكء ويقول : ايبو  

  يزيد ايمع خالص هللا يرمحه ويغفر هل 

  ابو يزيد يضم ودله وهو يبيك 

ادلكتور مسك كتف ابو يزيد : ايبو يزيد هللا  

يغفر هل ويرمحه هللا جيعل قربه روضه من  

  ادع هل بس ماييب غي ادلعاء   رايض اجلنه 

ابو يزيد يطلع من الغرفه وعيونه عىل ودله  

 لي ماسكروا الباب دونه ودن جثة ودله 

 

ابو رآ اكن قبل ال يوصل للمجمعه اتصل عىل  



عيال اخوه اثني وقاهلم عن اليل حصل  

وقاهلم تعالوا عشان ختلصون اوراق اجلثه  

 وتنقلوهنا للرايض 

للرايض وانمت ال احد   اابخذ ابو يزيد واجيبه 

 يدري 

  وصل للمجمعه 

 ودخل املستشفى 

ولقى ابو يزيد يبيك واليل يشوفه يقول فاقد  

 عائلته لكها من الباكء اليل فيه 

قرب منه وحب راسه : عظم هللا اجرك هللا  

 يغفر هل 



 ابو يزيد ساكت وال قال يشء يبيك وبس 

ابو رآاكن قوومه وجلسه عىل كرايس قريبه  

 ملركزه من العنايه ا 

وشاف شاب واقف يبيك وقرب منه : انت  

 سلطان 

  سلطان : ايه اان 

 ابو رآاكن : اان ابو رآاكن شلون مات يزيد 

  سلطان : حادث 

 ابو رآاكن : ايه شلون احلادث 

سلطان : اان كنت امش ورامه بس ياريت  

وانفجر الكفر اليل ميي وراء ومه اكنوا  



ابملسار الايرس واحنرفت الس ياره للش بك  

 ورضبته وتقلبت 

  ابو رآاكن : مك ميشوون 

  سلطان : وهللا مدري 

 ابو رآاكن : من اليل معه 

 سلطان : اخوي 

  ابو رآاكن : وعساه سمل 

 سلطان وهو يبيك : ال وهللا يطلبك احلل 

 ابو رآاكن : هللا يغفر هلم ويرمحهم 

  سلطان وال قال اي يشء 

ابو رآاكن اخذ ابو يزيد وطلعوامن املستشفى  



 بعد ما جاء مع سلطان واخوه الكبي

ابلطريق لكم اخوانه االثني وقاهلم عن اليل  

 حصل وقاهلم روحوا لبيت ابو يزيد 

واتصل عىل اخته الثانيه مزتوجه وقال لها لك  

  يشء 

 اللك اجتهوا لبيت ابو يزيد 

  اللك اكن منصدم لفقد يزيد الانسان اليل 

 حبوه اللك لطيبه وحسن تربيته 

لك من عرفه ماعرف عنه غي طيبه وفزعته  

 للجميع 

  امه وخواته ماعرفوا 



اجماد ماعرفت اهما وام رشوق ورشوق  

 واشواق ماعرفوا للحي 

اتصل اخو ابو رآاكن الكبي عىل ام يزيد  

وردت عليه ويه انميه وال عرفت عن  

 طلعت ابو يزيد لي شافت االتصال ومالقته 

 ام يزيد : هال 

 اخوها : هال ام يزيد شلونك 

 ام يزيد : خبي وش فيه 

اخوها : مافيه يشء بس افتحي الباب اان  

 عند ابب الشارع 

ام يزيد : وش فيه احد فيه يشء امانه احد  



 فيه يشء 

 اخوها : ال ماحد فيه يشء انت افتحي احلي 

ام يزيد تسكر الباب وتروح تركض وتفتح  

 الباب 

ت وهجه وهجه اخوها الثاين  ام يزيد شاف 

 عرفت انه فيه يشء 

  ام يزيد : تكفون وش فيمك احد فيه يشء 

اخوها الكبي : ايبنت احلالل مافيه اىل اخلي  

  انت خلينا ندخل داخل 

  وميسكها معي يدها ويدخلها داخل البيت 

وام يزيد تطالع اخواهنا وتبيك وتنتظرمه  



  يصدموهنا ابلالكم تدري فيه يشء بس وشو 

  هللا يسرت

اخوها الكبي : انت انسانه مؤمنه وراضيه  

  بقدر هللا س بحانه 

  ام يزيد ويه تبيك : يزيد ودلي 

اخوها الكبي : ايه يزيد صار عليه حادث  

عىل طريق القصمي وابوه راح يتطمن عليه  

 وبيعلمنا 

ام يزيد : امانه يزيد فيه يشء تكفوون  

 علمووين 

 انت  اخوها : مافيه يشء ان شاء هللا 



 اس تغفري ربك بس وماعليك

 ام يزيد : البنات ويهنن 

 راحت تركض لغرفة بناهتا 

فتحت الباب ولقهتن جالسات يسولفون  

 ويضحكن 

 ابرار : ميااه بسم هللا وش فيك 

 مضاوي ماسكه قلهبا 

  ام يزيد : يزيد صار عليه حادث 

ابرار تبيك وتقول : ايوييل مياه مياه منو اليل  

  هالالكم قال  

  ام يزيد ويه تبيك : اخواين حتت يعلموين 



ابرار تركض حتت ومضاوي معها وام يزيد  

 حلقهتم ويه ايهلل متش من اليل جرالها 

ابرار : خايل تكفى يزيد فيه خايل امانه معك  

  قول انه خبي تكفى خايل قول تكفى خايل 

 خالها الكبي ماقدر ميسك نفسه وقعد يبيك 

 ت ومض بنت اخته وسك 

 دخلت اخهتا وبكت مع اخهتا 

  فهمت ام يزيد اليل حصل 

ام يزيد وابرار ومضاوي حالهتم مايعمل فهيا اىل  

 هللا 

 وصل ابو يزيد وابو رآاكن 



  دخلوا وجلسوا مبجلس الرجال 

دخل ابو رآاكن دلاخل البيت ولقى اللك  

  يبيك سمل علهيم 

 ام يزيد : ابو يزيد وينه 

 ابو رآاكن : مبجلس الرجال 

 زيد راحت تركض جمللس الرجال ام ي

  ابرار حلقت اهما ومضاوي ورامه 

دخلت ام يزيد ويه تطالع وجه ابو يزيد : ابو  

 يزيد يزيد وينه 

ابو يزيد رفع راسه وشافها ويه تبيك واكنه  

 ييب احد يقوهل يشء هيديه شوي 



ابو يزيد : يزيد راح يزيد راح مااات ماااات  

 ودلان مات 

 ي ايوييل ايوييل ام يزيد : ايوييل ايودل 

  ابرار ومضاوي يبكون برصاخ 

حىت خواهلم جو يركضون عرفوا ان ابو يزيد  

  قاهلم وصار لك واحد هيدي هل وحده 

 ومايدرون مه هيدوهنم او هيدون انفسهم 

 ابو رآاكن قال الم رآاكن تتصل عىل ام اجماد 

  ام رآاكن اتصلت وايهلل ترد ام اجماد 

  قالت لها لك يشء 

صدمت من اخلرب ماتدري وشلون  ام اجماد ان



 تقول لبنهتا 

 دخلت غرفة بنهتا 

 ام اجماد : اجماد اجماد واان امك قوويم 

 اجماد : هاه مياه 

 ام اجماد : قوويم برنوح لبيت خال ابو يزيد 

اجماد مسعت صوت اهما تبيك ويه تقوم :  

 وش فيه مياه 

ام اجماد : اممممم يقولون واحد من خواهلم  

 تعبان مشينا هلم 

اجماد : مياه واحد من خواهلم ونرووح احلي  

هبالوقت مياه خايل فيه او احد من عياهل او  



 زوجته 

ام اجماد : ايبنت مافيين لالس ئل قوويم  

 البس برسعه بروح اشوف اخوي 

اجماد خنقهتا العربه الهنا مسعت اهما تقول  

بشوف اخوي واكنت متوقعه ان خالها فيه  

 يشء 

 لبست برسعه وطلعت 

ياره ام رشوق عرفت عن اليل حصل  ابلس  

 واجتهت لبيت اخوها ومعها بناهتا 

  ام رشوق : هاه علمت اجماد 

 ام اجماد : ال وهللا للحي ماقدرت وهللا 



ام رشوق : طيب التقولي لها اىل هناك حنا  

  نقولها انت اسكت 

رشوق واشواق اكنوا متضايقات البعد احلدود  

 م عشان ودل خاهلم وعشان بنت خالهت 

وصلوووا لبيت ابو يزيد ام اجماد اكنت قايلهل  

لسواق ينتظر سواق ام رشوق لي وصلوا  

  مجيع عشان بنهتا 

دخلت ام اجماد وشافت رجال عند ابب  

  اجمللس 

اكن ابو رآاكن واقف عند الباب وابو يزيد  

 وبناته وزوجته ابجمللس 



  يوم دخلوا ابعدوا الرايجيل عن الباب 

ق والبنات لكهن  دخلت ام اجماد وام رشو 

واكنت اجماد منصدمه من ايش ماتدري  

تشوف رشوق وقفت جنهبا وماسكه يدها  

  واكنت ترجف 

اكنت تطالعهم بنظرات ماتدري وش ومه  

 يطالعوهنا بنظرات شفقه بس ماعرفهتا 

دخلت اجماد معهم وشافت اللك يبيك بس  

 انقص يزيد 

اجماد تسمع اهما تقوووول خلالها : هللا يغفر هل  

 هل ابلرمحه ادع  



  وهو ساكت 

تسمع خالهتا ام يزيد تقول راح ودلي ودلي  

 راح اي ام اجماد 

 ودلي منو ودلها يزيد 

 معقوهل يزيد وشو 

 يزيد ماااااااات 

 طررررررراخ 

اجماد طاحت عىل الارض البنات يش يلوهنا  

واهما وام رشوق ويدخلوهنا داخل بعد دقايق  

 تصحى ويه تبيك 

  تساهلم ويعلموهنا 



   تكذهبم وتبيك ويه 

  اللك صار يبيك 

 لك من عرف يزيد الزم يبيك عشانه 

  جتمعوا يف بيت ابو يزيد بعض اقارهبم 

 ومع صالة الظهر صلوا عىل يزيد 

صلوا عىل الانسان اليل اللك يشهد هل ابخلي  

الانسان اليل اللك يعرف انه طيب الرتبيه  

 وطيب الاصل 

ابوه مآاكن يقدر يوقف عىل رجوهل وجابوا هل  

  بيه عر 

امه اكنت جالسه بعبايهتا ولك من جاء يسمل  



علهيا ويه جالسه عندها ام رشوق وام اجماد  

  واخهتا وعندها بناهتا ابرار ومضاوي 

 اشواق ورشوق اكنوا عند اجماد 

 

 

مرت اايم العزاء الثّـل ث اايم ك مل علهيم  

 لكهم حزينه 

 واشي اايم يف حياهتم 

 يه اللك اكن فاقده واللك اكن يبيك عل 

املتآ ثرين ال ساسي بفراقه امه وابوه وخواته  

نه اكن يلعب معها يه   واجماد و اشواق الإ



  واخته مضاوي عشان يس تانسون 

 

ابو رشوق وصل صباح يوم ادلفن وجلس  

 معهم الثالث اايم اكمل وال تركهم 

ساره وصلها اخلرب من نوف اليل وصلها اخلرب  

جوالها  من رشوق ارسلت لها رساهل عىل  

 وملكه خربهتا نوف برضوا وعزوا صاحبهتم 

 ام ماجد حرضت العزاء مع بنهتا ساره 

 

 

ملكه آ جل قرار املوافقه لبعد شهر ك مل الهنا  



ماتيب حتتفل بشء وصآ حبهتا هباحلاهل فقررت  

تآ جل املوآ فقه شوي وقالت ل خوها اصرب  

 بفكر 

ماجد ما لكم اخته للحي واكن مقرر بيلكمها  

 مورها وهتدى حصهتا لي تزين ا 

الهنا تعبانه عشان فراقها لعادل وعشان اجماد  

  وماجد متوقع عشان خويهتا 

  بعد آ يـآ م العزاء 

ابو رشوق اتصل عىل ام رشوق وقالها اجبي  

  االعرص اويك 

 ام رشوق ماعارضت وقالت اوويك 



مع اهنا متخوفه النه من جاء مآلكمها ابد وال  

  شافها اكن ساكن برى البيت 

ه اكنوا يدرون انه هنا بس دامه ماطلب  بنات 

 يشوفهم ماطلبوا اهنم يشوفونه 

 

 

ماجد شآ ف حاةل ساره اليل رجعت زي  

مآاكنت اول بس مبي فهيا الضيقه وال يه  

 قآ دره حتط عيوهنا بعيون اهما 

ماجدالتآ مي اليل عىل الس ياره قبل احلادث  

 عوضوه مببلغ قدر يشرتي منه س ياره ثآ نيه 



ا وآ مه ومعه تطمنوا عىل  ويروح وجيي فهي

  حصته 

مع ان ادلكتور حمذرمه من نآ حية العصبيه  

الزايده اليل بتكون عنده الزم يس تحملوهنا  

 هاالايم 

بس ماجد ماعليه خوف من هالناحيه النه  

اصلن هو مريض ربه واهل يعين حمد  

 بيعصب عليه او بيعصب عىل احد 

  ماجد طلع لغرفة آأخته وطق الباب 

 تفضل ساره :  

 ماجد : السالم عليمك 



 ساره : وعليمك السالم وش اخبارك اليووم 

ماجد : امحلد هلل والشكر هل بنعمه غيي  

 مايه بعنده 

 ساره : امحلد هلل 

  ماجد : اان جآ يك بلكمك مبوضوع 

ساره خافت ليش مآ تدري بس حست  

ان   املوضوع فيه اإ

ماجد : شويف واان اخوك انت تعرفي فارس  

 ودل معي 

 ايه   ساره : 

ماجد : معي لكمين يقول فآ رس ييب سآ ره  



عىل س نة هللا ورسوهل واان قلت هل الرآ ي  

الاول والاخي عند ايم وساره وال اان ما  

 اشوف يف فارس اي عيب 

 وامتناه لـ ساره وسـآ ره هل 

ساره مسعت هاللكمتي انصدمت ودمعت  

 عيهنا كيف حتب لها خملوق وتآ خذ غيه 

صياح نبضها يقول  ماقدر ومابيه ويف داخلها  

 عادل يبيك الاتخذين فارس 

 وعقلها يقول ال خوذي فارس عادل مايبيك 

 نزلت راسها وبكت 

ماجد : افاء وش فيك واان اخووك لو ماتبينه  



 علميين وهللا ماايخذك بس التبكي 

 ساره : مدري بس مايب اتزوج احلي 

ماجد : انت شايفه عىل فارس يشء او فيه  

 يشء مو عاجبك 

ال وهللا فارس ونعم فيه اكمل والاكمل  ساره :  

 هللا س بحانه بس 

 ماجد : بس وشو وش فيك سكت 

 ساره : مدري وهللا مدري

ماجد : طيب انت فكري عىل رآ حتك ومىت  

ماقرريت علميين وترامه ملكميين من اس بوعي  

واان ساكت ماقلت يشء ل وتراء فارس  



 ونعم واان اشوفه زين ل ابحليل 

 انه منا وفينا   طيب وحبوب ويكفي 

ساره ساكته وتفكر يف الكم اخوها واكرث  

 ماتفكر فيه ابلرصاع اليل بداخلها 

 ماجد : ايهلل اان بطلع عن اذنك 

ساره وال ردت عليه نزلت راسها ومكلت  

 باكها 

تفكر وش بتسوي هل بتوافق عليه وتكرس  

قلهبا وتكرس كربيئاها وال ترفضه وتبقي اليل  

بس يط اليل بقاء هلم  مابقى من قلهبا والامل ال 

 اهنم يرجعون من جديد لبعض يه وعادل 



 

 

اجماد تعبّـآ نه وماتيب اي احد يلكمها او يقول  

 لها حىت السالم عليمك 

معقوهل ُحهبا اليل مناء معها من الطفوهل خيتفي  

  جفاءه بعد ماحتقق حلمها 

  بكت 

 وبكت وآ نقهرت عىل نفسها 

فكرت ابالنتحـآ ر مك مره بس لو مو مصيها  

  النار اكن انتحرت 

اكنت رشوق دامي قريبه مهنا وهتدهيا واكنت  



 خايفه علهيا اكرث يشء 

فتحت مذكراهتا وكتبت ويدها ايهلل تكتب  

 من الرجفه اليل فهيا 

  ) مل آأعمل آ نه حآ ن وقت الفرآ ق مبكرا  

نه سوف يكون الفراق   كنت متيقنه ابإ

  مصيان 

 وانه ل يفرقنا عن بعض سواء املوت 

ُكنت آأظنه بعيدا  عننا وليس هو  ولكن  

 ابلقريب 

رآ دة هللا حآ ةل دون فرحت بك   ولكن اإ

لهيي مك متنيت آ ن آأكون هل حليلته  اإ



فتحقق احلمل وآأصبحت حليلته ولكن مل تدوم  

 احلال 

لهيي آأرجوك آ مجعين به يف جنان اخلدل   اإ

وجعلين من من يصلون علهيم يف صالة عرص  

  اليوم 

جعلين من من كتبت هناية  لهيي اإ حياهتم يف    اإ

 هذا اليوم 

اللهم اقبض روح مع من قبضت روهحم يف  

 هذا اليوم 

لهيي مك آأحببت ذل ال نسان يف حيآ ته   اإ

لهيي اإمجعين به بعد ممآ ته    اإ



لهيي اإمجعين به بعد ممآ يت (   اإ

 

 سكرت املذكره ومكلت بك ها 

دخلت علهيا آأهما وشافهتا تبيك وحال بنهتا  

 مايرس ال عدو وال صديق 

جنب بنهتا ومضت بنهتا ويه    ام اجماد جلست 

تتلكم : تدرين واان امك هالالكم اول مره  

 تسمعينه مين 

 ابوك يوم اول ما جاء وتقدم يل 

كنت مابيه وكنت رآ فضته بس آأخوي قايل  

تراه طيب وتراه وتراه وصار يقنعين لي ما  



 اقتنعت وافقت عليه 

ويوم عآ رشته رصت اشوف ادلنيا بعيونه  

 ومايب اشوف بعيوين 

هو لك يشء هبادلنيا يل اكن يروح  اكن  

دلوامه واول مايطلع اجلس ساعه بس  

واتصل فيه من شويق هل وهللا انه اغىل  

 خماليق ريب عندي 

لي محلت فيك وجبتك رصت احبك واحبه  

النك اغىل هديه منه يل واكن يقويل بنت  

بتكوون العون يل دام ريب مارزقين عيال يه  

  عووين 



اهد اان رفضت  بعد مك س نه قرر يرووح جي 

وزعلت ورحت بيت اخت ومره دق عيل  

 ابلليل وقال ابيك قلت وش تيب 

قال اان عند بيت اختك ابدخل واجبلس  

ابجمللس تعايل وقفل التليفون رحت هل وكنت  

متوقعه انه بيآ ضيين ويقول ارجعي خالص  

 مانيب رآ حي 

دخلت وسمل عيل ومضين عىل صدره وهللا  

ا اخر مضه  من مضته بكيت الين عرفت اهن 

 واكن يبيك 

قايل تكفي جييب بنت ابشوفها مقت من غي  



شعور وجبتك وجلسك حبضنه وقام حيبك  

ويضمك ويشم شعرك ويبيك كنت اشوفه  

  وابيك 

وقلت هل تكفى ال ختلينا من لنا غيك تكفى  

ذن هللا   حنا حباجتك قال يل ايلغاليه اان ابإ

برجع لمك واان راحي اليوم راحي بس قبل اروح  

 عندي شغلتي 

ذن هللا آ مانه   ايب اوصيك فهيا لي آ رجع ابإ

بنت التبيك وانت ختليهنا تبيك تكفي مىت  

ماشفتهيا تبيك مضهيا وقويل لها ابوك حيبك  

  ويسمل عليك 



ويقوووول ان ماشفتك ابدلنيا بشوفك  

  جبنات النعمي ان شاء هللا 

 بكيت وقلت هل والثانيه 

عيل اين احبك  قال يل الثانيه انت يشهد ريب  

اكرث من نفس واين اعشق مواطيء رجليك  

 مو اعشقك بس 

تكفي نفسك ال تتضايق عشان اي خملوق  

حىت اان تكفي اليضيق صدرك واايك تبكي  

 تكفي اايك تبكي 

وقام وهو يبيك جاء بيطلع والتفت عيل ورجع  

مضين وباكء اكنه طفل صغي لي حسيت انه  



 بنفسه يدخلين يف وسط جسمه 

ين ومضك وقام يبيك اكرث من الباكء اليل  فك 

 باكه يل 

ومسح دموعه بمكك وحبك عىل جبينك  

وقايل تكفي بنت امانه برقبتك وبكيت وباكء  

 وايي وطلع 

اان ماكنت بقول هالالكم بس امس شفت  

  ابوك 

اجماد ترفع رآ سها وك هنا مس تغربه شفت ابوي  

  شلون يعين 

ام اجماد مكلت الكهما وال خلت بنهتا تفتح مفها  



 بلكمه وحده مضهتا عىل صدرها ومكلت الكهما 

ام اجماد : شفت ابوك ابحلمل جاين مبتسم  

وقف يطالعين من بعيد مث باكء سالته وش  

  فيك تبيك 

قال تبيين احضك وابتسم وبنت ضايقه ادلنيا  

 فهيا افاااء ايلغاليه ماهقيتك ختليهنا برووهحا 

وهللا لو اقدر اجهيا جيهتا وشلت احلزن اليل  

بدآ خلها بس تدرين قويل لها اين خبي ويزيد  

 خبي التش يلي مه 

وهللا ايبنت قال هاللكمتي مث حضك وابعد  

عين مث التفت وقال تراي مش تاق ل ال  



  تتآ خرين 

حصيت من نويم وبكيت بكيت الين شفته ال  

  ويضحك بعد وبكيت النه يقول يزيد خبي 

 وان شاء هللا يزيد خبي عند ربه 

ويوم قايل ال تتآ خرين خفت عليك من ادلنيا  

 ) بدت تبيك ( 

 اجماد امسعت الكم اهما ومكلت باكء مع اهما 

ام اجماد : واحلي واان امك اقولها ل تكفي  

عشاين وعشان ابوك قوويم وادعي لزييد  

  ابملغفره تراه ان شاء هللا انه خبي 

  وارجعي حليآ تك 



جماد تبيك وال يه قآ دره تقول اي يشء  ا 

تذكرت ابوها اكنت تآ مل بزييد ينس هيا حنان  

 الاب اليل فقدته 

 بس راح يزيد ومن بقى لها هبادلنيا غي اهما 

 

 

 

 ابو رشوق وام رشوق 

ابو رشوق دخل اجمللس وجلس ينتظر ام  

  رشوق 

ام رشوق عرفت انه جاء وجلست عرش  



اليل    دقائق الن بدآ خلها خوف من اللقاء 

  س نه يصي هاللقاء   15لأول مره من  

رشوق واشواق اكنوا انميات الهنم جالسات  

 مع اجماد لي الفجر 

 بعد العرش دقائق دخلت عنده 

 ام رشوق : السالم عليمك 

ابو رشوق : وعليمك السالم ) واكن جالس  

 وال قام لها وال طالعها النه اكن يطالع جواهل ( 

 وش تيب   ام رشوق انقهرت من حركته : س 

ابو رشوق وهو يرفع راسه ويطالعها : اجلس  

 وراك واقفه الالكم طويل وطويل ابحليل 



ام رشوق : ال ماعندي وقت اجلس قوول  

 عادي وحاول ختترص الالكم 

ابو رشوق : تبيين اخترص الالكم لو اقول  

س نه كيف اخترصها بمك    15الالكم يعين يل  

  س نه س نتي 

 بمك تبيين اخترصها 

 : قول وخلصين ام رشوق  

ابو رشوق : اجلس ايبنت الناس وخليين  

 اعرف اتلكم 

ام رشوق ويه جتلس : هاه جلست وش  

 تيب 



ابو رشوق سكت شوووي وآ خذ هل نفس  

س نه يوم    16س نه او    15وقال : تذكرين قبل  

ارضبك تذكرين الالكم اليل قلتيه يل وخالين  

 ارضبك 

ام رشوق تتذكر وتتذكر اليل حصل .. ايهلل  

 للحي يتذكر هالالكم يتذكر اليل  معقوهل 

  حصل 

س نه ) ام رشوق اكنت    15اليل حصل قبل  

تلكم ابلتليفون وابو رشوق تو يدخل البيت  

سمل وجلس بنفس الوقت نزلت التليفون  

وراح تلحق رشوق الهنا اكنت مساكه جوال  



 اهما 

ابو رشوق حيس هبا نست تسكر التليفون قام  

تلكم  ومسك السامعه بيسكرها مسع خشص ي 

  رفع السامعه ومسع واحد يقووول 

الوو وين رحت التقولي زوجك جاء  

ههههههههههه قلبووو وينك .... من القهر  

سكر التليفون بوهجه واجته الم رشوق  

 ورضهبا ورضهبا 

ويه تبيك ماتدري ليش وهو يرضهبا يقوول  

ختونيين وتلكمي حيوانك للحي يـ...... وهللا  

 ماخلهيا ل 



 نايت بعد عشان يطلعون مثكل هاه ال وتربي ب 

ام رشوق من القهر اليل فهيا قآ لت ال يكون  

مصدق اهنم بنآ تك آأنت ترامه بس بآ ل س  

عصب علهيا ورضهبا رضب مارضبه اي  

  خملوق ابد 

ايهلل ابهلل قدر يكمت غيضه بس بعد مالعب  

  فهيا من الرضب 

ويه تبيك قالت هل لكمه هزته هز وماقدر  

غي انه يطلع من البيت  يسوي اي يشء 

 ويروح للبنان قالت هل 

اشوفك نسيت نفسك تراء بسهوهل احلي  



اجسنك بس تدري ليش ما جسنتك الإين آأيب  

  لي يكربوون البنات واؤرهيم آأبومه احلرآ يم 

س نه    15انقهر وطلع ... هذا اليل حصل قبل  

ومن يوهما مايلكمون بعض هنائيا  واكن ابو  

تقدم شكوى جد    رشوق ينتظر لك س نه اهنا 

 ولك س نه يقول الس نه اجلايه ( 

  ام رشوق : اي الكم تقصد 

 ابو رشوق : ان البنات مو بنايت 

  ام رشوق : وللحي تفكر هبالالكم 

ابو رشوق : اان ما اانم الليل بس بة هالالكم  

هاللكمتي التكون مصدق اهنم بناتك  



 ماخلتين اانم وال خلتين اراتح حبيايت 

  ت الثانيه ال معك وال مع زوج 

  ام رشوق : طيب وش املطلوب 

 ابو رشوق : ايب اعرف مه بنايت او ال 

س نه تيب تدري    15ام رشوق : بعد هالـ  

 وش هيمك فيه 

ابو رشوق : كيف وش هيمين فيه تبيين اروح  

اخذهن واحللهن وش بيقولن وش بيقولون  

 الناس 

ام رشوق : اي جد وش هيمك انت اصلن  

 فهيم   ماتبهيم وماحتهبم وش تيب 



 خالص انس السالفه وانس ان ل بنات 

طلقين فامه طلقين واعطيك لك الاوراق  

  اليل عندي وانس ان ل بنات 

ابو رشوق : ماراح اطلقك لي اعرف مه  

 بنايت او ال 

ام رشوق : قلت ل انس ان ل بنات  

  كيف تيب تعرف وانت ماتبهيم

 جترهحم وتقول ايب اعرف مه بنايت او ال 

: كيف تبيين اكون حنون عىل    ابو رشوق 

 بنات مدري منو بناته 

كيف تبيين اصرب عىل جرح يقتلين من س ني  



  واان اشوفهن قدايم 

كيف تبيين اطلع معهم وكيف وكيف يكفي اين  

 مبقهيم ابمسي 

وال انكرهتم علميين ايبنت الناس مه بنايت او  

 ال 

ام رشوق : اذا هيمك هالشء لهدرجه ابيك  

 بعد ما اقول وتبعد عن  توعدين انك تطلقين 

 بنآ يت هنائيا  

ابو رشوق : فراقك عيد عندي الختافي  

 بطلقك بس قوويل يل 

 ام رشوق : والبنات 



 ابو رشوق : يعمتد عىل اذا مه بنايت او ال 

ام رشوق : ال ابيك توعدين ماتلكمهم وال  

 تقوهلم يشء 

ابو رشوق : ايبنت الناس ال حترقي اعصايب  

 صايب تراي مامقت امسك اع 

ام رشوق : شوف اان بيدي اكرث من حل  

واولهن واسآ لهن آأقدم ال ورآأق اليل بيدي  

للمحمكه واطلب الطالق وجربُا عليك  

 بتطلقين وبتسجن عشان الرسقه 

ابو رشوق : فكري بس تقدمي الاوراق  

 وصدقيين ان طحت ماطحت حلايل 



ام رشوق : وكيف بتطيحين معك ال يكون  

 بتقول يه اليل ترسق معي 

ابو رشوق : ال بس عندي اش ياء ل انت  

اخيل بناتك يكرهونك واختك واخوك ولك  

اليل يعرفونك ويتوقعون انك تروحي جد  

  جلل احملالت اليل ل وللبضائع 

 ام رشوق بصدمه : وش تقصد 

ابو رشوق : ابد بس ابلصدفه عرفت فراس  

اللبناين وعرفت سامل السكرتي وعرفت محود  

ده وغي اليل عرفهم يف  مدير املكتب اليل جب 

 ديب 



 ام رشوق : انت حاط احد يراقبين 

ابو رشوق : ال ابرشك ابلصور بعد وبعض  

الاش ياء عندي لها مقاطع مثل فراس قدرت  

ادهن سيه ويعطيين اليل ابيه وسامل ابد  

وظفته بوظيفه وبراتب اكرث وجاب يل مقاطع  

 كثيه 

 عشان الفلوس بس 

  القهر : ايحليوان ام رشوق دمعت عيوهنا من  

ابو رشوق : شفت شلون اان من اليوم  

اعصايب تلفانه جلل بعرف بس البنات بنايت  

او ال وانت يوم اكتشفت اين اكشف لك  



 الاعيبك انقهريت 

 احلي علميين مه بنايت او ال 

ام رشوق : شوف عطين اليل عندك  

 واعطيك اليل عندي 

ابو رشوق : التعطيين وال اعطيك احتفظي  

ليل عندك واان حبفظ اليل عندي  اب 

والنضحك عىل بعض وخنيب صور من اليل  

منلكه علميين مه بنايت او ال واان اطلقك  

 وينهتيي املوضوع بسهوهل 

ام رشوق انقهرت ونزلت راسها ماتدري وش  

تقوووول هل يه ترفض تقوهل ويفضحها عند  



بناهتا واخهتا واخوها وال تقوهل وتسكته  

 وتنهتيي السالفه 

 اىل اهنا تقول هل   مالها 

  ام رشوق : تراك وعدت انك تطلقين 

ابو رشوق : هههههههههه اصلن مك يل ماشفتك  

وال جلست معك يعين عىل اساس انك  

 زوجت 

ام رشوق : طيب ورقت مىت جتي قبل ال  

 اقول 

  ابو رشوق : اليوم 

ام رشوق : تضحك عيل كيف جتيهبا واحملمكه  



 مسكره 

اان اجيب ل  ابو رشوق : انت قويل يل و 

 ورقتك اليوم 

 ام رشوق : طيب 

 ابو رشوق : طيب قويل مه بنايت او ال 

ام رشوق : يوم ترضبين كنت ايب اقهرك  

واحرق اعصابك عشان كذا مالقيت قدايم  

اىل كذا وقلت ل منو اليل قال اهنم بناتك  

 اصلن 

 وامحلد هلل قدرت احرق اعصابك واقهرك 

ي وش  ابو رشوق : يعين بنايت مو بنات غي 



 يثبت يل 

ام رشوق : اول يشء من تزوجتك قطعت  

عالقت مع اليل كنت اعرفه وبعد ما جبت  

اشواق انت كنت تسافر وختليين ورجعت  

 آلكم اليل كنت اعرفه وبس 

 ابو رشوق : طيب وش يثبت يل 

ام رشوق : قول لبناتك بنسوي حتليل  

عشان جوازاتمك واتكد مهنن ولو تيب اان  

 اقولهن 

تنع بالكهما : ال خالص هالالكم  ابو رشوق اق 

 يكفيين 



 ام رشوق : طيب مىت الورقه جتيين 

ابو رشوق فتح ظرف اكن قدامه وطلع ورقه  

 وعطاها اايه وقال هذي ورقتك مسي 

ام رشوق اخذهتا وقراهتا وفرحت وجفاه تطالع  

فيه ويه منقهره وتطالع الورقه وتطالعه ويه  

 تبيك 

خي  ابو رشوق : ادري انك منصدمه من اتر 

س نه يوم    13الطالق عادي طلقتك قبل  

كنت تلكمي سامل السكرتي وال قلت ل  

  الن مابيين وبينك غي هالبنات 

ام رشوق : وليش ماقلت يل من زمان )  



 ويه تبيك من القهر( 

ابو رشوق وهو يضحك : ليش اقول انت  

كنت جتلسي مع رجال مو حمارم ل عادي  

عىل الاقل    اان اشوفك بس طالعه وال داخل 

اان كنت حمرم ل بيوم من الاايم  

 ههههههههههههههه 

ام رشوق انقهرت بكت وقامت بتطلع فتحت  

  البآ ب 

  اإىل تشوف رشوق وآ قفه عند الباب تتسمع 

 ام رشوق تطالع بنهتا بصدمه 

  رشوق تطالع اهما بصدمه 



ابو رشوق ندم عىل الكمه متىن ان بنته  

 مامسعت لك الالكم 

  وها ويف اهما ويه تبيك رشوق تطالع يف اب 

قالت هلم : اذا لك واحد فرحان ومبسوط انه  

مآ سك عىل الثآ ين يشء ولك واحد فيمك هيدد  

  الثاين 

واكننا مو بناتمك وال فيه يشء يربطمك بي  

  بعض 

مافكرتوا فيين واباشواق من زمان واحلي  

واحد يقول ابعد عن بنايت والثاين يقول يعمتد  

 تقولينه يل عىل اليل  



فكرتوا انمت هل حنا نبيمك او ال فكرتوا هل  

 حنا حباجتمك او ال 

بس تفكرون ابنفسمك مامهمك غي انفسمك هللا  

  ال يساحممك ال دنيا وال اخره 

 هللا اليساحممك ال دنيا وال اخره 

مابيمك واسفه اذا اان واخت جيتنا لهادلينا  

  س ببت لمك مشآلك 

 تطلع ادلرج متجهه لغرفهتا 

  ررررررررررررراخ ط 

تلتفت وتشوف اهما طاحيه عىل الارض  

تركض وتش يلها يه وابوها وتركض جتيب  



  عبايهتا وتلبسها ويروحون املستشفى 

  بعد ثالث ساعات بغرفة العنايه 

 يطلع ادلكتور ويلكم ابو رشوق : انت منو 

  ابو رشوق : اان ابو بناهتا 

  ادلكتور : يعين زوهجا 

 يه وش فهيا   ابو رشوق : طليقها ليش 

ادلكتور : انمت اوادم مؤمني ابهلل وقدره  

  املريضه جهتا جلطه ابلراس 

وتس ببت بشلل نصفي مع فقدان اماكنية  

 الالكم 

 رشوق ويه تبيك : يعين شلون 



ادلكتور : الوادله جاها شلل نصفي وماراح  

تقدر تتلكم الا مبشيئة هللا وحده ادعو لها  

 ايهلل مفان هللا 

يف بنته اليل انظرت فيه  ابو رشوق يطالع  

 ويه تبيك قالها : اؤديك للبيت

رشوق طالعت فيه وطنش ته ومشت اخذت  

لها تآ كس وراحت لبيت خالهتا واتصلت عىل  

اشواق لي ردت وقالت لها روح بيت  

 خالت احلي مع السواق 

 

اجماد قررت بعد ماطلعت اهما منه اهنا بتنس  



اليل حصل او عىل الاقل تبداء صفحه  

  يده وحتاول قد ماتقدر اهنا تسعد اهما جد 

جوالها يدق تطالع فاالس الا يه رشوق ترد  

  علهيا : هال رشوق 

  رشوق اكنت تبيك : اجماد 

 اجماد : بسم هللا شو فيك 

  رشوق : خالت فالبيت 

 اجماد : ايه وش فيك 

  رشوق : طيب اان عند بيتمك جايه 

  اجماد : ايهلل 

اليل اهما  وتسكر مهنا وتركض تعمل اهما  



ماتدري وش السالفه بغت تتصل عىل اخهتا  

  بس قالت اخاف رشوق ماتيب اهما تدري 

يوم دخلت رشوق طاحت يف حضن خالهتا  

 وبكت 

ام اجماد : وش فيك ايبنت وش فيمك واان  

 خالتك 

 رشوق : ايم اي خاهل ايم 

 ام اجماد : وش فهيا امك تلكمي 

رشوق : ايم طاحت علينا ووديهنا  

 ادلكتور قال جاها شلل نصفي للمستشفى و 

 ام اجماد : بسم هللا علهيا وش تقولي انت 



رشوق : ايم جاها شلل نصفي وال يه قادره  

  تتلكم بعد اليوم 

اشواق اكنت توها داخل وتسمع الكم رشوق  

  وتطالع يف اخهتا ومو مصدقه اليل حصل 

اجماد راحت لأشواق ومسكهتا جلسوا ومه  

 يبكون 

 السالفه علميين ام اجماد : وش  

رشوق قالت ان ابوها طلق اهما واهما  

طاحت ويوم ودوها املستشفى مع ابوها قالوا  

جلطه تس ببت لها بشلل نصفي وفقدان  

 النطق هنائيا  



 ام اجماد : مشينا للمستشفى 

وصلوا املستشفى وتلكموا مع ادلكتور ودخلوا  

 عىل ام رشوق وشافوا حالهتا 

 بنان ابو رشوق اخذ اغراضه وسافر لل 

 

  ساره من الضيقه اليل فهيا واهلم 

دخلت املنتدى ولقت عادل متصل ارسلت  

  هل يفتح املسن 

 ورفض حاولت فيه وقالت رضوري تكفى 

 وفتح املسن وسالها وش تبي 

قالت هل لك يشء عن فارس وانه خطبين  



  ومادري وش اسووي اان افكر فيك بس 

 كيف اخذه وانت ماخذ لك تفكيي 

ساره اان حصيح حبيتك  عادل : شويف اي  

وابيك يل بس صدقيين فارس ودل معك  

 افضل مين ل وراح يسعدك اكرث مين 

انت بس فكري حتبينه واقتنعي فيه كزوج وال  

تفكرين فيين هنائيا  الين لو تزوجتك ماراح  

  اسعدك مثل فارس 

فارس راح حيط قدام عينه انت بنت معه  

يعين راح حيافظ عليك اان ممكن يب وقت  

 لقك وال عيل من ادىن مشلكه اط



بس ودل معك صدقيين بيخاف عليك ويعرف  

 انه مال غيه فراح حيبك اكرث واكرث 

صدقيين اقول ل هالالكم واان احبك ومايب  

اخرسك بس دام جت للزواج صدقيين هو  

افضل وافقي عليه وصدقيين راح تنبس يطن  

 معه 

 ساره بكت وال تدري وش ترد عليه 

ا اليل عندي وماراح  قالها : عن اذنك هذ 

 اغيه وايليت توافقي عشاين مفان هللا 

  عطاها ديليت وسكر املسن 

ودخل املنتدى ونزل موضوع عن تركه  



 للمنتدى هنائيا  

 وسكر املنتدى وطلع 

 

 

 

بعد مرور اس بوعي ام رشوق طلعت من  

 املستشفى 

 وسكنت يه وبناهتا عند اخهتا ام اجماد 

اهمم    ورشوق واشواق صاروا جيلسون عند 

لك الوقت واهمم لك ما شافهتم تبيك قهر عىل  

 العمر اليل ضيعته من غي بناهتا 



 اجماد حالهتا النفس يه افضل بكثي من اول 

 

اجمد لك يوم يلكم اخته ويتطمن عىل خالته  

 ويلكم خواته ابليوم مره او مرتي 

رشوق واشواق فرحوا كثي يوم عرفوا ان  

احد يقوهل  اجمد يلكمهم قدام ابوه وامه وال  

 يشء ابلعكس ابوه متكفل بفاتورة املاكملات 

بس مس تغربي جهران ابومه هلم ورشوق تقول  

اذا ييب يرجع لنا حياه واذا ماييب ريب يسعده  

 من دوننا 

 



ساره قررت قرار هنايئ وال يه مرتاجعه عنه  

 هنائيا  

  نزلت حتت ولقت ماجد وامه 

 ساره : السالم عليمك 

 سالم ماجد وامه : وعليمك ال 

 ساره : ماجد تذكر املوضوع اليل لكمتين عنه 

 ماجد : ايه هاه وش ردك وش اقوهلم 

ساره سكتت شوي : الرآ ي رآ يك واان اختك  

 واليل تشوفه زين سوه 

ام ماجد تبيك من فرحهتا : عىل الربكه ايبنت  

 وهللا اين كنت عارفه انك بتوافقي 



 ساره دمعت عيهنا ماتدري يه فرح وال قهر 

ماجد : عىل الربكه واان اخوك ووهللا ان  

فارس من اطيب الرجال وينرشى وهللا عن  

اذنمك بلكم معي واقوهل وهللا اننا اتخران عليه  

 واجد 

ام ماجد يوم شافت ماجد طلع من الغرفه :  

اقول واان امك وهللا مث وهللا انك اخرتيت  

اخليار الصحيح واان شايفه ل اسابيع وانت  

 متاكده   شايل مه وكنت 

انك بتختارين فارس ادعي ربك انه يسعدك  

  مع فارس 



 ساره ويه تبيك : امي 

  ام ماجد تضم بنهتا وتبيك عشاهنا 

 

 

ابو فارس بعد مابرشه ماجد قاهل اجل عىل  

خي الشهر اجلاي ان شاء هللا امللكه وبعدها  

 بشهر اثين الزواج وش رايك 

ماجد : خي الرب عاجل واان بلكم الاهل  

 مك ايمع واعل

  ابو فارس : عىل خي 

  وسكروا 



 وراح ابو فارس يبرش ودله واهل 

 

 

 نوف وفيصل وزايد وش اميء واسامء وسلامن 

سلامن تقدم لـ ش اميء اخت فيصل وزايد  

 صاحبه 

 زايد وافق وفيصل مارفض

ش اميء بعد تفكي طوويل وآ فقت وقرروا  

 امللكه ببداية الاجآ زه 

لها  نوف امحلل صار يتعهبا وفيصل جاب 

 خدامه وقال لها امه يشء ماتتحركي 



نوف راحت وشآ فت بآ حد املستشفيات  

  ال هليه نوع اجلني 

  وقالوا لها ودل 

وفيصل فرحآ ن حيل ويدعي ربه انه جيي  

  سلمي وان هللا يصلحه 

زايد حصل هل وظيفة يف ديوان املظامل وصآ ر  

من البيت لدلوام للمسجد وآ غلب وقته مع  

  خواته 

 

ت عىل ام اجماد بعد احلاح من  ام ماجد اتصل

  ساره 



 ام ماجد : السالم عليمك 

 ام اجماد : وعليمك السالم ورمحة هللا وبراكته 

ام ماجد وبعد السؤال عن احلال وبعض  

السوالف اخلفيفه : وهللا واان اختك متصل  

عليك وانت ل حق الزايره بس تعرفي  

 السكر شوي متعبنا 

 اتصال  ام اجماد : هللا يشافيك ال وهللا 

 يكفي اي ام ماجد تسلمي وهللا 

ام ماجد : اان متصل واان وهللا يرشفين اين  

اطلب يد بنتك لودلي ماجد وانمت تعرفون  

ماجد وحنا نعرف بنتمك وقلت آلكمك قبل  



 الجيون الرجال ونشوف رآ يمك 

ام اجماد بصدمه : وهللا الرشف لنا واان  

اختك والراي عند البنت وال ودلمك مافيه  

  قصور والينعاب 

ام ماجد : عىل خي خيل البنت تفكر برآ حهتا  

ومىت ماقررت علموان وتراان اهل سواء  

وافقت او ال تراان اهل واوعدك ابلزايره ان  

شاء هللا وسلمي عىل ام رشوق وان شاء  

 هللا اين بزورها هاليومي 

ام اجماد : حياك يب وقت وان شاء هللا نرد  

  لمك هاليومي 



عض واكن هالقرار متخذته ساره  سكروا من ب 

 واهما بعد احلاهحا الطويل علهيا

وماجد لكموه ومآاكن رافض الشء ابلعكس  

 متقبل الامر وينتظر ردها 

 

  ام اجماد لكمت اجماد بنهتا 

واجماد انصدمت وماتوقعت انو ساره بتطلهبا  

  الخوها 

 

 

 ملكه اكنت جالسه يه واهما ويتقهوون 



 دخل بدر : السالم عليمك 

 للك : وعليمك السالم ا 

بدر : ملووكه تراء عبدامحلن اشغلين لك يوم  

يسالين وش صار وش صار هاه ماقرريت او  

 ال 

  ملكه سكتت شووي ونزلت راسها حياء 

 بدر : يعين اتصل عليه واقوهل جيي هو واهل 

  ملكه : اليل تشوفه 

 بدر : اجل عىل الربكه اتصل واعلمه 

 ام بدر : دقيقه ايبدر 

 هال مياه مسي بغيت يشء بدر :  



ام بدر : اتصل عليه وقل البنت رافضه ماتيب  

 الزواج احلي تيب تمكل دراس هتا 

ملكه انصدمت وبدر انصدم غريبه ليش مع  

ان امه اكنت تقوهل دامي اعزم عبدالرمحن وش  

 اليل غيه 

 بدر : ليش مياه 

ام بدر : برتاددين برآ يي واان امك رح قل  

ك احلي بس رح قل  رافضه واان بلكم اخت 

 واملوضوع انهتيى وماراح نتناقش فيه ابد 

 بدر : بس اي مياه ملكه موافقه 

 ملكه اكنت من الصدمه ماتدري وش تقول 



ام بدر : ايبدر دق عليه وقل وال ترى بزعل  

 عليك ليوم احلساب 

 بدر : خالص اقوهل وامري هلل 

  يقووم بدر ويطلع 

منقهره    ملكه تطالع يف اهما وتطلع غرفهتا ويه 

 من حركة اهما 

اهما طلعت وراها لغرفهتا ودخلت وقفلت  

  الباب 

 ام بدر : تدري ليش رفضته

 ملكه ويه تبيك : ال ليش 

ام بدر : الن عبدالرمحن فكر فيك ابحلرام  



ويوم ماقدر يوصكل يبيك ابحلالل واان واان  

امك ايب رجال يعرف الس نع لبنت ومن اول  

 املشوار يبهيا ابحلالل 

رمحن انسان تربيته مايه زينه لو زينه  وعبدال

اكن فكر بصاحبه قبل يزجعك او يتصل  

 عليك

 ملكه : بس مياه هو حيبين ويبغاين 

ام بدر : ايه حيبك بس شهر شهرين س نه  

وبعدها بميل منك وبيتذكر انك لكمتيه لو يوم  

 واحد وبيكرهك ويشك فيك 

 ملكه اسكتت وماقدرت ترد عىل اهما 



اك من البدايه وهللا  ام بدر : وهللا لو ج 

الجربك اتخذينه بس احلي ال الين ايب ل  

  الراحه 

واذا مو مقتنعه بالكيم قويم قويل الخوك  

 خالص ايم موافقه 

ملكه تطالع اهما ويه تبيك : خالص دامك  

 ماتبينه يل مابيه ورايك ازين من رايي 

ام بدر : اان متوقعه انه هذا رايك من البدايه  

 ت واان امك بس انصدمت انك وافق 

 ملكه بكت ومضت اهما 

ام بدر : خالص ماعليك انس اليل حصل  



وصدقيين ريب بيزقك اليل اطيب منه  

 واخالقه افضل من اخالقه 

 

 

رشوق : ايحليوانه وافقي عليه اليل اعرفه من  

الكمك انه طيوووب وحبوووب ويكفي انه  

 انسان يصيل وعارف ربه عدل 

 اجماد ساكته وال قالت اي يشء 

وق : شويف وهللا لو ما وافقت بتندمي  رش 

عىل معرك ايبنت من حيصل لها رجال موب  

مثل الرجال الثاني يطلع ويروح وماجيي اىل  



 اخر الليل 

يعين اكيد بيحافظ عليك وهيمت فيك وراح  

 حيبك صدقيين وافقي وماراح خترسين 

وبعدين تدرين اس تخيي ابلليل وربك ان  

 شاء هللا بيقدم ل اخلي 

 

 

  عد يومي اجماد تعلن املوافقه عىل ماجد ب

وام اجماد تتصل وتبرش ام ماجد اليل بدورها  

  فرحت كثي لودلها 

وساره اليل ما اتصلت من ذاك اليوم عشان  



  ماحترج اجماد اتصلت وابركت لها 

 

بعد اس بوع ابو فارس وفارس وماجد عند ابو  

يزيد يتقدمون لأجماد اليل رحب فهيم ووعدمه  

  ابخلي 

ولكم ام اجماد وقالت اهنم لكموان قبل والبنت  

  موافقه 

ولكم ابو فارس واتفقوا مبنتصف العطل امللكه  

 والزواج خالل شهر ونص لكهن 

 

ابو رشوق لكم بناته بعد اقناع من ودله اجمد  



  وتسامح من بناته 

  والبنات ساحموه 

  وقرر حيجز هلم ببداية الاجازه للبنان 

اايم    10اهنم يروحون  وام رشوق وافقت  

 ويرجعون 

 

 

ماجد تزوج اجماد وهللا رزقهم بعد س نه  

  ونص بنت اموووره 

 مسووها ساره 

 



وفيصل ونوف نوف احلي حامل للمره الثانيه  

 بعد ماجابت ودل ومسوه مروان 

وزايد مزجعهم يقول اذا ودل تراء امسه زايد  

 هههههههههههههههه 

 

 مل ش اميء وسلامن للحي ماهلل قسم هلم حب

بس عايشي حياهتم ومبسووطي ل بعد  

 احلدود 

 

  رهف وابراهمي 

بعد التحاليل اليل قبل الزواج اكتشف  



 ابراهمي انه فيه ايدز 

وقرر يسافر لبعيّـد بس عمل رهف اليل بكت  

  وماتدري وش تسووي 

  اكيد املرض منقول لها 

  واكشفت وقالوا سلميه 

 وابراهمي سافر وترك اللك وراه 

 

 

  ساره وفارس 

  ساره حامل ابلشهر الرآ بع 

وحياهتا مع فارس من احسن مايكون فارس  



 حيهبا مووت 

  قررت اهنا تلهتيي فيه وترتك النت 

 فتحت مدونهتا وكتبت 

 ) عندما قررت آأن آأحبك 

 قررت آأن ابداء معك حياة جديده 

قررت ان اكون ساره اللت تريدها اهما ان  

 تكون ساره ملن حولها 

 ارتداها   ولسيت سوارة حزن للك من 

سوف ابقى احبك ما حييت فانت من  

  علمتين كيف اكون كام اريد 

انت زويج وانت قريين وانت تكل الانفاس  



 الت اعييش هبا 

وسوف احبيك وابقى احبيك اي ايم ملا صربيت  

 عيل يف صغري ويف كربي

ايخ ومن اوؤلك هل امري بعد هللا س بحانه  

 لن انساك من دعايئ 

 للك من عرفين هنا 

 لمك ان تدعون يل ابلسعاده ادلامئه   امتىن 

 ولن انسامك من دعايئ 

...... 

 لو مديت السعاده بيديين وقلت ابهيا ل 



 صدقين انت اغىل مــن يس تاهل يديين 

......  

لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية زوروا  

 موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 

 متت 

 

  تآأليف : 

 آ بو سـآ رهـ 

 

http://www.riwaya.ga/

