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ييوي هو اىا بس اللي اُتغبتها لوحسي 

ما ػحايب كلهم اُتغبوها ميايا مص ميوي 

اىا ييوي اللي اطيل الليله واتجوزها 

ًضان اتقلب السحر ًلي الساحر _ 

يااشستاش وػحابك اللي ًمال رايح جاي 

مياهم ػوروك واىت اللي بتَتغبها وبيتوا 

الْيسيو البو البوت وابوها استوجس بجابر 
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الموْلوكي ًارِ ييوي ايه جابر الموْلوكي  

ووراه الْيسيو ولو ما اتجوزتهاش جابر 

الموْلوكي  هيْؾحوي وهيْؾحك وكل 

اسهموا هتقى يف البورػه وسميتوا هتبقي 

زي السٓت محسش هيرؿي يتيامل مياىا 

بيس كسه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

برؿوا مص ُلقتي مص هتجوزها اىا = 

ػحايب بقوا ياكلوا يف لحمها قسامي اروح 

اتجوز واحسه مص بوت وكمان ػحايب 

اُتغبوها ميايا 

قرب موه ومسكه مه  الياقه بتاًته بيوّ  )

 (وُؾب وقاله 

بقي اسمى بقي لما اقولك ياروح امك اىا _ 

مص هسمح ابسا ان بيس السويه زي كلها 



كل اللي ًملته يروح لمجرز ان واحس صيك 

اىاين ميرٓص ريحه المسؤوليه يؾيى كل زه 

 �اىت ٓاهم 

رالظ يا ًس اهسي ارتاح اىا .. رالظ = 

هيملك كل اللي اىت ًايسه 

 (ًس ابتسي يسيبه ويبيس ًوه رقوه )

مه يوم ما بابا مات ًمرى ما طوٓتك = 

متيغب كسه وال ًمرك مسيت ايسك ًليا 

ًضان مه يوم ما ابوك مات واىت : ًس 

.. بقيت اابوي مص ارويا الغَير

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

بس لما تبقي ًايس تهسين وتهس كل اللي 

ًملته مه سويه كويله وقتها الزم اقْلك 

ياطريّ 



رالظ اهسي اىا هيملك .. رالظ : طريّ

اللي اىت ًايسه 

ييوي ايه ؟ : ًس 

ييوي هتجوزها : طريّ

اًمل حسابك ان كتب كتابك .. ماطي : ًس 

يوم الذميس اللي جاي اىت ٓاهم 

ٓاهم .. ٓاهم : طريّ

ًس قرب مه اروه طريّ وكبقب ًليه 

ومضي وسابه 

طريّ ركب اليربيه االسبور بتاًته وكلى 

 وهواك قابل اىتيمه night clubًلي ال 

ييوي طريّ القسرى ارو .. ييوي ايه : اسر

ًس القسرى هيتجوز بوت طوارو زي زي 

 (وهو بيضرب الكاس ومتَال  ): طريّ



تذيل يا اسر اىا اتجوز واحسه .. تذيل : طريّ

زي زي اررها تمتيوي تبقي مرايت اىا 

كيب وايه اللي يَغبك ًلي كسه : اسر 

ًس  ارويا ُاػب ًليا البت زي .. ًس: طريّ

ومص ًارِ اًمل ايه ساًتها 

رالظ كل مضكله وليها حل .. رالظ : اسر 

اطرب بس اىت اطرىب 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

____________________________

 ___

اًملي حسابك ٓرحك يوم الذميس : االب 

اللي جاي ًلي طريّ بيه 

يابابا حرام ًليك ترميوي   (بيياـ  ): البوت 

.. الرميه زي بقولك زوول اُتغبوين 



اُتغبوين وبقوا بيوهضوا ٓيه ًايس ترميوي 

الرميه زي ًضان آؾل كول ًمرى مصلوله 

لواحس ماببيرٓص ربوا زي زه 

االب مسكها مه طيرها وقلها 

اسميي يابت اىتي اىا بحاول اًمل : االب

اللي اقسر ًليه ًضان ازاري ًلي ٓؾيحتك 

اىتي ٓاهمه وال الء ارواتك البوات لسه 

ماتجوزوش واىتي كسه ممكه تبوهي 

سميتهم اىتي هتتجوزي الذميس اللي 

جاي ييوي هتتجوصيه اىتي ٓاهمه 

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

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

 (يوم الْرح  )

ميقول واحس زي ًس : حس مه المياصيم 

القسرى لحس زلوقتي ما اتجوزش ليه زه زي 



القمر ومياه ٓلوس وطركات ازاي 

مابيْكرش يف الجواز لحس زلوقتي 

بيقولوا اىه بيكره : ٢حس مه المياصيم 

الستات زي ًويه مابيحبهمص كل اللي 

بيضتَلوا ًوسه رجاله حتي الذساميه رجاله 

اىا حتي بسمى اىه بيكره اي حيوان مؤىث 

ياساتر يارب هللا يكون يف : حس مه المياصيم

ًون الست اللي هتتيامل مياه 

 ____________________

يال جاهسه : االب

بيياـ وهي البسه ٓستان الْرح  ): اليروسه 

 (والكحل سايح مه ًويها 

ايوه جاهسه : اليروسه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



اليروسه كليت وقيست جوب المأشون 

اومال ٓيه  (بَؾب  ): جابر الموْلوكي

طريّ اروك ياًس 

حاال ويكون هوا ياجابر بيه : ًس 

ًس كلى ٓوق ًضان يوازي ًلي طريّ 

بيبع مالقهووش وكان سايبله ورقه ًلي 

السرير وكاتب ٓيها 

اىا اسّ يا ابيه ًس مص هقسر اتجوز البت )

زي طمال واتليب ٓيها واىا مقبلص .. زي 

ًلي ىْسي اتجوز واحسه زي زي اسّ 

 (هتوحضوي اوي يا ابيه 

ًس قرا الورقه وبيسها اتيغب وبقي يققى 

الورقه ورماها وقال 

يااااؼ يا ابه الكلب  (بكل ُيم  ): ًس 



يف اي ياًس مالك : ػاحب ًس 

طريّ هرب : ًس 

وبيسيه هويمل ايه  (بصهول  ): ػاحب ًس 

زلوقتي جابر الموْلوكي تحت ولو البت زي 

مل تجوزتص الوهارزه هوروح ورا الضمس 

_________ : ًس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

الواس تحت ابتست تقلق ًضان التأرير زه 

كله 

ًس ىسل والواس كلها بقت بتبع ًليه وهو 

ىازل 

يف ايه ياًس ٓيه طريّ : جابر الموْلوكي

اروك 

مص موجوز : ًس 



آهم مه كسه ان مآيص : جابر الموْلوكي

جواز 

ميه قال كسه : ًس 

ما اروك هرب يبقي ميه : جابر الموْلوكي

هيتجوزها 

اىا هتجوزها : ًس 

 ��اىت : جابر الموْلوكي
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 ��اىت : جابر الموْلوكي 

اىا جاهس هوكتب كتب الكتاب زلوقتي : ًس 

ايوه بس : جابر الموْلوكي



مه ُير بس زي ارر حاجه ًوسي : ًس 

هقولها 

ًلي بركه هللا : جابر الموْلوكي 

حف ايسك يف ايس ًروستك يابوي : المأشون 

 (ًس وهو باػع الواحيه التاىيه )

ؿرورى ييوي : ًس 

كيس ؿرورى : المأشون  ا

ليه مآيص حس مه اهلها   (بضذيف  ): ًس 

احف ايسي يف ايسيه ُيرها 

ابو اليروسه جه يجرى بسرًه وقاله 

اىا موجوز اهوه .. اىا : االب 

ًس قيس واليروسه كاىت قاًسه قغازه بس 

كاىت حاكه القرحه بتاًت الْستان ًلي 

وطها وباػه يف االرؼ 



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس حف ايسه يف ايس ابو اليروسه 

اقروا الْاتحه ًضان ان طاء هللا : المأشون 

تبقي جوازه اليمر كله 

ًس ربف ًلي القرابيسه اللي ًليها المأشون 

وقال 

كتب الكتاب ورلغوا  مه ُير قرايه ٓاتحه ا

ًس اهسى طويه : مراز ػاحب ًس االىتيم 

اسكت اىت  (بَيم وُل  ): ًس 

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

 -----

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

هو يف ايه هو ايه اللي بيحغل زه : المياصيم 

هو طريّ وال ًس اللي هيتجوز الوهارزه 



بايه كسه اىه ًس اللي : واحسه مه المياصيم 

هيتجوز وىبي البت زي ػيباىه ًليا اوي 

هللا يكون يف ًوىها مه اللي هتضوٓوه 

للسرجه زي ػيب : ٢واحسه مه المياصيم 

ػيب بس بقولك : واحسه مه المياصيم

ره اليمي مص طايْوا بوي "رهوا ك"بيك

ازميه ىستحق ىييص صيه طايّ الرجاله 

.. تيتهم وبس "اسيازىا واحوا رساميوهم ولم

بس ياحرام هو مكاىص كسه بس حغلتله 

حاجه زمان رليته كسه ومه ساًتها وهو 

اتَير رالع 

ي وًرٓتي "يارراب: واحس ه مه المياصيم 

كل زه مويه 

طايْه اللي واقّ  : ٢واحسه مه المياصيم 

جوبه هواك زه 



ايوه طيْاه : واحسه مه المياصيم

اهوه زه بقي اىتيمه : واحسه مه المياصيم 

ويبقي حبيب ارت ػحبتي وبيقولها ًلي 

كل حاجه وهي بتيجي تحكيلوا اػل البوات 

اول ما تضوٓوه بتبقي هتتجوه ًليه 

يارساره الحالوه زي : ١واحسه مه المياصيم 

كره الستات اوي كسه "كلها يبقي يب

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

 ---------

 �مص هوذلع بقي وال ايه  (بسًيق ): ًس 

المأشون ابتسي يذاِ موه ويترًص 

حاؿر يابوي هوذلع اهوه .. حاؿر : المأشون 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



ًس حف ايسه يف ايس ابو اليروسه والمأشون 

حف ٓوقيهم الموسيل 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

قول ورايا : المأشون 

ًس بقي يقول ورا المأشون وهو ماسك ايس 

ابو البوت واول ما ابو اليروسه قال ورا 

كتر  المأشون زوجتك ابوتي راح ًس زاس ا

ًلي  ايس ابو اليروسه ًغرها يف ايسه 

اه ايسي : ابو اليروسه 

ًس ؿحك ؿحكه سذريه 

وبقث  بيبغله باحتقار 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ومره واحسه راح ًس سمى المأشون قال 

الّ مبروك وربوا يتمم بذير : المأشون 



المأشون مضي مه هوا والمياصيم مضيت 

وراه ًلي كول 

ومى ارر واحس كلى مه المياصيم كلى هو 

كان جابر الموْلوكي 

اسمى ياًس البوت زي تبقي : جابر الموْلوكي

 ٢٥بوت الراجل اللي كان بيذسموي كول ال 

سوه اللي ٓاتوا والبوت زي مص هقلقها 

قبل سوه ٓاهموي ياًس ولو حغل القالق 

قبل سوه اًرِ ان كل المضاريى اللي بيوي 

وبيوك هتتلَي اىت ٓاهموي كبيا 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس بقي يسوس ًلي سواىه مه الَيم الىه 

ًمره ما تيوز ان حس يسيله اوامر 

واول ما جابر الموْلوكي مضي 



الذساميه بقوا يجروا بسرًه يقْلوا االبواب 

بتاًت الْيال ويوسلوا الستاير السوزا 

والمْروطات بسرًه رجيوا يَيروها السوز 

كله بيجرى يَير اي حاجه يف الْيال للون 

االسوز 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

بسرًه يابوي بسرًه ُير : ًم حسيه 

الماليات والستاير قبل ما يقلى االوؿه 

الوهارزه اسوز يوم .. ويالقيها ملوىه يذربيتوا

يف حياته بالش يقلى ُله ٓيوا 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

حاؿر .. حاؿر يابابا : محمول ابه ًم حسيه 

رالظ ياػحبي اىا : مراز ػاحب ًس االىتيم 

ماطي 

استوي اىا ماطي مياك : ًس 



ال اىت رايح ٓيه اقيس مى ًروستك : مراز 

الوهارزه 

ًس مسك مراز مه رقبته وزقه يف الحيقه 

وقاله 

مص ًايس اسمى كلمه ًروستك او : ًس 

مراتك او اسمها او سيره ًوها موك يف يوم 

يامراز 

رالظ ياًس رالظ مص هتتكرر تاين : مراز 

مراز ساب ًس وبيس ًوه رقوه 

البوت كل زه وهي واقْه مكاىها مابتتحركص 

والقرحه ًلي وطها بس طايْه كل حاجه 

مه ورا القرحه وحاكه وطها يف االرؼ 

مابتتكلمص 

امضي يامراز  (وهو مص كايق ىْسه  ): ًس 

زلوقتي امضي 



حاؿر اىا ماطي .. حاا .. ح : مراز 

ًس ساب اليروسه واقْه ومضي وبيسها راح 

للبار اللي ًامله يف الْيال مسك االزازه وبقي 

يضربها ًلي بوق و رجيلها تاين وهو ماسك 

االزازه  وقلها 

هو اىتي لسه قاًسه ىْس القاًسه .. هللا : ًس 

اليروسه ماكاىتص بتوقق 

بس كاىت زموًها ىازله ًلي رسوزها مه 

تحت القرحه بتاًت الْستان  وبس 

اقليي : ًس 

______________ : البوت 

اىه "ًي ًايس اطوٓك ًري"بقولك اقل: ًس 

 �قسامي اىتي ٓاهمه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



البوت بغت حواليها القيت الذساميه 

واقْيه يتْرجوا ًليها مه المقبد وًايشيه 

قلى وال الء "يضوٓوها هت

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

اىتي واقْه ساكته كسه ليه ؟ : ًس 

البوت الرًب كان مايل قلبها حرٓيا بس كاىت 

المره زي اهون ًليا  )بتقول يف ىْسها 

الموت مه ان حس يستذسم جسمي مره تاىيه 

 (ُغب ًوي 

ليي كيييييييب "مص ًايسه تق: ًس 

ًس بقي يْك حسامه مه البوقلون وبقي 

ؿرب يف البوت وهي واقْه ؿربه يف "يب

كتر  كتر وا التاىيه ػويت البوت بقي بييلي ا

ليي "بقولك اق: ًس 



لوي برؿوا "مص هقلى ان طالله تقت: البوت

مص هقلى 

يبقي اىتي اللي جويتي ًلي ىْسك : ًس 

ًم حسيه : ًس 

ًم حسيييييييييييه  (بسًيق  )

ايوه يابوي اىا هوا اهوه : ًم حسيه 

هات الكرباج مه االسقبل بسرًه : ًس 

... ايوه يابوي بس : ًم حسيه 

اسمى الكالم بقولك  (بضذيف  ): ًس 

حاؿر يابوي .. حاؿر : ًم حسيه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًم حسيه راح جاب الكورباج وقلبه مص 

مقاوًه يسيه ليس 



ًم حسيه بقي بيمس ايسه ًضان يسيله 

ٓه مه ايسه وقاله "الكورباج راح ًس رف

وطي رالع زلوقتي . ارتْي مه: ًس 

حرام   (بذوِ وبترجى رقوات لورا  ): البوت 

ًليك 

اىا جسمي ورم مه الحسام ..  ابيس 

اىا محسش يقويل الء : ًس 

البوت مه كتر الذوِ راحت وقيت ًلي 

ؿهرها وًس لسه بيرٓى الكورباج ًضان 

ربها بيه راح ًم حسيه وقّ يف الوع "يؽ

ما بيوهم وارس الؾربه مكاىها ومستحملص 

الؾربه ووقى كب ساكت 

.. ًم حسيه اىتي السبب .. ًم حسيه : ًس 

اىتي السبب ًم حسيه لو مقامص موها 

مص هرحمك ٓاهمه مص هرحمك 



 بقلم 3رواية حب رارج ارازيت البارت الثالث 

ماهي احمس 

 3رواية حب رارج ارازيت الْغل الثالث 

ًم حسيه وقى كب ساكت 

اػحي ياًم حسيه ٓوء : ًس 

محموز ابه ًم حسيه جرى ًليه وقاله 

اػحي يابا ٓوء : محموز 

سيبه  اىا ممرؿه .. اوًي : ُرام 

ولسه جايه تضيل كرحه الْستان مه ًلي 

وطها ًس راح طذف ٓيها بسرًه وقلها 

كول ما اىا هوا اوًي توريوي وطك يف : ًس 

يوم واوًي تضيلي القرحه مه ًليكي اىتي 

 �ٓاهمه 



بيس ما كاىت هترٓى كرحه الْستان مه 

ًليها راحت ىسلت ايسيها وقالت 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

سيبوي اطوٓه بسرًه : ُرام 

ًس بيس ًه ًم حسيه وُرام بقت تقيس 

الوبؽ ليم حسيه القيته لسه ًايص 

وكلبت مه محموز ييمله مايه بسكر 

بسرًه وابتست واحسه واحسه تْوقه 

ًم حسيه اريرا ٓتح ًويه بيبع لقي ًس 

مذؾوؼ ًليه حرٓيا كان هيموت ًليه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًم حسيه رٓى ايسه وكبقب ًلي ًس وقاله 

ماتذآص يابوي اىا بقيت : ًم حسيه 

كويس زلوقتي 



اىت متأكس ياًم حسيه ياريت ايسي : ًس 

كاىت اتققيت 

 (ولسه هيكمل  )

ًم حسيه حف ايسه ًلي بوق ًس وقاله 

ماتقولص كسه يابوي بيس الضر : ًم حسيه

ًوك ماتذآص ًليا اىا بذير 

قوم ميايا ياًم .. كيب قوم ميايا : ًس 

حسيه 

ًم حسيه جه يقوم مابقاش قازر يقوم 

لسيه الكورباج جت كلها ًلي رجله 

وبيحسس ًلي رجله لقاها كلها جايبه زم 

مص قازر يابوي اقوم مص قازر : ًم حسيه 

ًس وقتها راح طال ًم حسيه وكلى يجرى 

يب هو ومحموز ابوه ًلي المستضْي 



وهواك 

ايه يازكتور كموي : ًس 

ميه الحيوان اللي ًمل ٓيه كسه : السكتور 

حس يؾرب حس بالكرباج زلوقتي 

ًس ابتسي يتيغب وزاس ًلي سواىه ولسه 

هيرٓى ايسه ًلي السكتور راح محموز ابه ًم 

حسيه بغله ووقّ يف الوع ما بيه السكتور 

وًس وقاله 

ابوس ايسك ياًس بيه مص ًايشيه : محموز 

مضاكل راًي ان ابويا تيبان جوه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس كلم السكتور وقاله 

ارلع ًملت مياه ايه : ًس 



ابتسي يترًب مه ىنره ًس يل  ): السكتور 

احوا ًملوا اللي ًليوا وهو الزم .. احوا  (وقاله 

يرتاح ومايتحركص ًلي رجله مص اقل مه 

اسبوًيه ويستحسه يكون هوا يف 

المستضْي ًضان ىقسر ىتابيه كويس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

اًمل االحسه ليم حسيه : ًس 

.. ايوه ياًس بيه بس : محموز 

بس ايه يامحموز : ًس 

ياًس بيه المستضْي ُاليه اوي : محموز 

ًليوا واىت ًارِ الحال 

اىت هتيغبوي وال ايه يامحموز ًم : ًس 

حسيه زه ابويا زي ما هو ابوك بالنبف اىت 

ٓاكره ابوك لوحسك 



متضكريه ياًس بيه : محموز 

ًس زرل ليم حسيه وقْل الباب وراه وقاله 

ايه اللي رالك تيمل كسه ياًم حسيه : ًس 

ايه اللي رالك تارس الؾربه مكاىها زي 

متستاهلص زي مه ػوْهم مه ػوّ 

الستات الذايوه ياًم حسيه 

يابوي اىا رْت ًليك ال تموتها : ًم حسيه 

يف ايسك ويجرالك حاجه وبيسيه يابوي البوت 

زي مص هي اللي رايوه للمره زي اىا ًارِ 

اىت بتيمل كسه ليه وًاشرك بس ًايس اقولك 

ان مص كلهم زي بيؽ يابوي مص كلهم 

.. مرات ابوك و

ًم حسيه لسه هيكمل راح ًس بسرًه 

قاكيه يف الكالم وقاله 

بوبره ػوت حازه وُيم وكره 



كلهم كسه محسش ٓيهم .. الء كلهم : ًس 

يستاهل زوول كلهم ؿلى اًوج مآيص حس 

ٓيهم ًسل ياًم حسيه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس ساب ًم حسيه ورزو الباب بتاو االوؿه 

ومضي 

ربوا يهسي بالك يابوي ويريح : ًم حسيه 

قلبك 

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

 -----

محموز : ًس 

ىيم ياًس بيه : محموز 

رليك مى ًم حسيه مص ًايس اطوٓك : ًس 

يف البيت تبقي مياه اول بأول واىا كل يوم 



هبقي اًسي ًليكم اطوٓكم ًايشيه حاجه 

وال الء 

كيب وميه اللي هيضوِ كلباتك : محموز 

ياًس بيه 

ًس حف ايسه ًلي كتّ محموز وقاله 

ماتقلقص ًليا اىا هتغرِ : ًس 

وكلى مه جيبه ٓلوس وازاها لمحموز 

رس زوول لو ًم حسيه احتاج الي : ًس 

حاجه هتهاله 

حاؿر ياًس بيه : محموز

ًس ركب ًربيته السوزا وبقي يْتكر اىه لما 

كان هيؾرب ُرام بالكرباج والؾربه جت يف 

ًم حسيه وبقي متيغب جسا اىه يف يوم 

مس ايسه ًلي الراجل اللي رباه ومالهووش 



ُيره يف السىيا مه بيس ابوه حتي لو كان 

الؾربه زي بالَلف وآتكر ُرام اىها هي 

السبب رجى بسرًه البيت وهو متورٓس 

بيبع لقي ُرام ماتحركتص مه مكاىها 

واول ما سميت حس بيْتح باب الْيال راحت 

بسرًه حقت القرحه ًلي وطها 

اىتي بتيملي ايه هوا .. اىتي : ًس 

مص ًارٓه اروح ٓيه : ُرام 

ُورى يف اي اوؿه مص ًايس اطوٓك : ًس 

مص ًايس المحك هوا 

تيايل يابوتي .. تيايل : ًم محمس السْرجي 

اقيسي يف اوؿه الؾيوِ 

ُرام زرلت اوؿه الؾيوِ  وقْلت ًلي 

ىْسها الباب بالمْتاح وكاىت اوؿه ٓيها 

سرير وتسريحه وزوالب وبيسها ُرام رليت 



كرحتها ووقيتها يف االرؼ وبقت تبع 

لوْسها يف المرايه وٓكت السوسته بتاًت 

الْستان والسموو كاىت ماليا رسها والكحل 

السايح ًلي ًويها  ورليت ٓستاىها مه 

ًلى جسمها المضوه مه االُتغاب وؿرب 

الحسام وبقت تبع ًلي جسمها وتؾرب 

ًلي جسمها بكل قوتها وقتها ُرام مسكت 

الْستان وبقت تقلى ٓيه كل ُلها القيت 

 حته ١٠٠مقع جوبها وققيت ٓستاىها 

ومه كتر اليياـ قلبها وجيها وؿمت رجلها 

بأيسيها وبقت رجلها المسه ػسرها وىامت 

اليوم زه يف االرؼ وهي 

ًرياىه رالع مه كتر التيب 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

وهي ىايمه كاىت بتقول 



كيس حلم ..يارب يقلى كل زه حلم : ُرام  ا

ومره واحسه سميت حس بيكسر الباب مص 

بيذبف ًليه 

ُرام قامت وهي مْسوًه وبقت تمسك 

قغاقيع الْستان وتذبي بيها جسمها 

اليريان ووقْت ورا الباب وقالت 

ميه  (بذؾه  ): ُرام 

آتحي ياهاىم ػباحيه مباركه ياًروسه : ًس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ىيم : ُرام 

آتحي الباب بقولك اىا مويت وسمي : ًس 

الببان المقْوله اوًي تقْلي باب بيس كسه 

 �اىتي ٓاهمه 

مص هقْل .. مص هقْل . حاؿر : ُرام 



ًس  مسك االوكره وحاول يْتح الباب مره 

تاىيه وقلها 

كسر الباب وقبل ما : ًس  بقولك آتحي ال ا

كسره تَقى وطك اليكر زه ًضان مص  ا

ًايس اطوٓك اىتي ٓاهمه 

ُرام كاىت ًرياىه اػال ومص ًارٓه تلبس 

ايه ًضان تَقى جسمها مص وطها 

طوقتها بره ىسيت تسرلها االوؿه 

اوًي تكسر الباب اىا ًرياىه ابوس : ُرام 

ايسك هاتلي الضوقه بتاًتي مه بره ًلي 

االقل ًضان البس واىا هيمل كل اللي 

هتقويل ًليه 

ًس ىسه ًلي محمس السْرجي 

اىت ياللي اسمك زٓت محمس .. محمس :  ًس 

تحت امرك ياًس بيه : محمس السْرجي 



هات الضوقه بتاًت السٓته زي بسرًه : ًس 

محمس السْرجي جاب الضوقه 

اتْؾل الضوقه ياًس بيه : محمس السْرجي 

ًس طاورله براسه وراح قاله ازهالها 

ازهالها : ًس 

آتحي ياست ُرام الباب : محمس السْرجي 

ُرام ٓتحت الباب وكاىت واقْه وراه بالراحه 

اوي ومست ايسيها ورست الضوقه وقْلت 

الباب ًلي كول وبيسها لبست هسومها 

مص كْايه كسه ياست هاىم هوْؾل : ًس 

ىستوي الهاىم لحس امتي وماتوسيص تذبي 

وطك قبل ما تقليي اىتي ٓاهمه 



ُرام جابت كرحه وحقيتها ًلي وطها 

وكليت مه االوؿه وهي تقريبا مص طايْه 

حاجه ووقْت 

اىا ُقيت وطي : ُرام 

اسميي ًم حسيه مابقووش هوا يف : ًس 

البيت هيقيسوا مص اقل مه اسبوًيه بره 

يف االسبوًيه زوول اىتي هتقومي بكل 

حاجه يف البيت حرٓيا مه ُسيل لمسيح 

لقبيد لكوس واقولك كمان رس اجازه 

يامحمس لمسه اسبوًيه ومرتبك هيوػلك 

اىت وًم مسبويل بتاو االسقبل ًضان الهاىم 

هتقوم بكل زه لوحسها 

ايوه ياسيازه البيه بس : محمس 

مه ُير بس اسمى الكالم   (بسًيق ): ًس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



حاؿر .. حاؿر : محمس السْرجي 

محمس مضي مه هوا وًس كمل كالمه وقال 

وطك زه ماطْهووش يف البيت اىا : ًس 

بغحي كل يوم الساًه سته الغبح اػحي 

االيق ٓقاري جاهس والْيال ىؾيْه والحغوه 

كله مستحميه والجويوه متوؾْه  وا

ومقغوظ الضجر الشيازه برجى البيت 

الساًه سته بالسقيقه ارجى االيق االكل 

محقوـ وتقيسي يف اوؿتك ماطوٓكيص 

رارجه موها اال لما اىا امضي ولو ػازٓت 

وىسهت ًليكي وكلبت موك طىء القرحه 

ماتتضالص مه ًلي وطك ٓهماين كبيا 

ُرام بليت ريقها وقالتله 

كيس ٓهماك : ُرام  ا



 بقلم 4رواية حب رارج ارازيت البارت الرابى 

ماهي احمس 

 4رواية حب رارج ارازيت الْغل الرابى 

وطك زه ماطْهووش يف البيت اىا : ًس 

بغحي كل يوم الساًه سته الغبح اػحي 

االيق ٓقاري جاهس والْيال ىؾيْه والحغوه 

كله مستحميه والجويوه متوؾْه  وا

ومقغوظ الضجر الشيازه برجى البيت 

الساًه سته بالسقيقه ارجى االيق االكل 

محقوـ وتقيسي يف اوؿتك ماطوٓكيص 

رارجه موها اال لما اىا امضي ولو ػازٓت 

وىسهت ًليكي وكلبت موك طىء القرحه 

ماتتضالص مه ًلي وطك ٓهماين كبيا 

ُرام بليت ريقها وقالتله 

كيس ٓهماك : ُرام  ا



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

يال ُورى مه وطي : ًس 

ُرام الىها كاىت حاكه كرحه ًلي وطها 

والقرحه تقيله مص طايْه موها حاجه كاىت 

بتحسس ًلي الحيقه ًضان تقسر تمضي 

ومره واحسه سميت رزًت باب الْيال  يف 

االول اتذؾت وبيسها ٓهمت ان ًس مضي 

وقتها اتوهست وؿربات قلبها اللي كاىت بسق 

بسرًه مه الذوِ ابتست تهسى طويه 

وابتست تارس ىْسها 

الحمسلله مضي : ُرام 

ُرام ٓكت القرحه مه ًلي وطها وابتست 

تقيس ًلي الكرسي وبقت رايْه اىها بقت 

يف الْيال القويله اليريؾه زي لوحسها وبيس 

كسه بتبع القيت ان كل حاجه يف الْيال 



حرٓيا سوزا السجاز المقبد السواليب 

الستاير كل طىء ٓيال 

وبيسها كليت اوؿه مه االوؼ اللي ٓوق 

وٓتحتها القيت ٓيها ػوره ًس مى راجل كبير 

ػبها "ٓت اللي اُت"وطريّ الس

ُرام مسكت الغوره و تبع للغوره وتقول 

حسبي هللا وىيم الوكيل ٓيكم ربوا : ُرام 

لمه ماليص ُير ربوا "يوتقم موكم يال

اطتكيله موكم 

وبيسها سابت الغوره وٓتحت زوالب ًس 

االسوز مالقيتص يف السوالب ُير قمغان 

 ١٠٠ قميع و١٠٠سوزا ويت طيرتات سوزا 

يت طيرت متيلقيه وكلهم ىْس الووو 

باللون االسوز والبواكيل السوزا 



روح ربوا يسوز ًيضتك كمان وكمان : ُرام 

زي قلبك االسوز زه 

ُرام ابتست تسرل المقبد ًضان تحؾر ليس 

الَسا قبل ما ييجي وبتبع القيت ورقه 

متيلقه ًلي التالجه  مكتوب ًليها هو ًاوز 

ياكل ايه 

ُرام ٓكرت تحقله سم يف االكل وبيس كسه 

قالت يف ىْسها 

كون صيهم جبروت لكه : ُرام  ياريتوي اقسر ا

رب "وبيسها ٓكرت ته.. اىا واحسه بذاِ ربوا 

ويف لحنه قالت 

كيب هاروح ٓيه ابويا رماين رميه : ُرام 

الكالب ومرات ابويا مص هتسيبوي يف حايل 

والواس مابترحمص 



ُرام قيست ًلي جوب طويه وبقت تبع 

ًلي حالها واللي وػلتله ومص جسيس ًليها 

لم اللي بيحغلها "كل الم

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

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

 -------

 (يف ىْس الوقت  )

الموهْيه يف الضركه 

كل واحس  ًلي المكتب بتاًه : الموهّ 

بسرًه ًس بيه جه بسرًه 

هو ًمره ما بيارس اجازه ابسا : السكرتير 

اجازه مره واحسه كيب قول يتأرر : الموهّ 

 ٨ًه مييازه حتي زه ًمره ما ًملها تسق 

بالسقيقه بوالقيه زارل مكتبه 



كيب ًلي مكتبك بسرًه قسامه : السكرتير 

 ثاىيه ويسرل ٣٠

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس كان البس البسله السوزا بتاًته ًلي 

القميع االسوز الميتاز 

والساًه الروليكس السوزا ومسرر زرار واحس 

مه جاكيت البسله واول ما زرل الضركه 

الكل وقْله وكل ما ييسي ًلي مكتب 

يسمى كلمه ػباح الذير ياًس بيه 

لحس اريرا ما زرل مكتبه 

استر يارب ًويه بقلى طرار : السكرتير 

الوهارزه بايه ًليه هيبقي يوم ما ييلم يب اال 

ربوا 

 (ًس يف المكتب  )



اول ما زرل ٓك زرار الجاكيت وزرل قلى 

الجاكيت بتاًه وًلقه  ًلى الكرسي بتاًه 

بيسها وهو بيضمر الكم بتاًه ىسه ًلى 

السكرتير 

تيايل  بسرًه :ًس 

حاؿر يا ًس بيه .. حاؿر:السكرتير 

السكرتير زرل مه هوا ابتسا  ًس  يقوله له 

هات الملْات اللي ًايسه تتمؾي  بسرًه 

السكرتير جاب الملْات 

الموهْيه قبؾوا وال لسه : ًس 

 ٢٢لسه يآوسم الوهارزه لسه يوم : السكرتير 

يف الضهر 



ايوه بس رالظ الييس كمان اربى ايام : ًس 

هيسرلوا ًلي الييس وهما مْلسيه كل واحس 

هيييس ًلي ابوه وًيلته ازاي 

اللي تضوٓوه ياًس بيه : السكرتير 

واًمل حسابك كل موهّ يل ًيسيه : ًس 

ًوسي ُير اللحمه 

ربوا يذليك ليهم ياًس بيه كل : السكرتير 

سوه كسه ما بتوسهمص ابسا 

يال بالش كالم ٓارٌ ..يال : ًس 

مراز جه وال لسه 

.. لس: السكرتيير 

 (ولسه هيكمل  )

لسه ايه ياًم احمس اىا جيت مه : مراز زرل 

زمان زه اىا بقايل ساًه يف الضركه اساسا 



اىا اسّ يآوسم : السكرتير بع لمراز وقاله 

. ما ارستص بايل مه وجوز حؾرتك 

بتتأسّ ًلي ايه هو يسرل ًليك : ًس 

الكلمتيه زوول 

اررج اىت وسيبوي اطوِ طَلي .. اررج 

مياه 

السكرتير ررج 

بالش تهسقوي كسه كل طويه قسام : مراز 

الموهْيه 

وحياه الحاجه الوالسه تيايل مره يف : ًس 

مييازك وطوِ هحترمك ازاي قسامهم 

اىا مص ًارِ متحمل زليك زه ليه ؟ 

ًضان اىا اتحب جسا كمان : مراز 

اه كبيا اىت هتقويل : ًس 



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

مراز كان ًايس يقول حاجه بس كان رايّ 

ًس بع يف ًويه وراح قاله .. مه ًس 

الء مص هقولك ًلي اللي حغل امبارح : ًس 

ه ػوْهم "وماتقلقص البت ًايضه اىا اه بكر

لهم ييوي "بس مص لسرجه اقت

اىت ٓهمتوي ُلف اىا بس كوت .. ال ال : مراز 

ًايس اًرِ قتلتها وال الء ًضان لو قتلتها 

اجي ازٓه الجثه مياك 

ال يارْيّ متضكريه مص ًايشيه : ًس 

ىتيبك مياىا 

كيب وطريّ مص ًايس تسور ًليه : مراز 

ال سيبه اىا  هوقّ الكريسيت كارز اللي : ًس 

مياه وبيس كسه هو هييجي لوحسه اول ما 

مايالقيص مياه جويه يغرٓوا وساًتها 



ساًتها ايه ياًس هتيمل ايه : مراز 

مص هرحمه اىا زليته كتير لحس ما بقي : ًس 

مص طايل مسؤوليه وكوا هوروح يف زاهيه 

بسببه 

اللي طريّ وػله زه اىت السبب ٓيه : مراز 

ياًس اىا مص ًايس اتكلم مه زمان بس اىت 

بتضرب زلوقتي تمه زليك لضريّ 

مص وقته الكالم زه لما ىروح ىبقي : ًس 

ىتكلم 

يال اًمل اجتماو سريى يف الضركه رمس 

زقايق وكله يبقي موجوز 

. ماطي اهرب مه كالموا اهرب : مراز 

مراز مضي مه هوا وًس كان ماسك قلم راح 

رماه يف الحيقه واتيغب الن هو ًارِ ان 

مراز ًوسه حق 



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

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

 (يف ىْس الوقت )

ُرام كاىت يف المقبد بتقرا الورقه اللي ًس 

سايبهالها ًلي التالجه 

وبقت تقرا اللي مكتوب بتبع القيت 

كل مص ًارٓه تقراهم اساسا مص  اػواِ ا

تيملهم 

كبق هوت باىكو رول :  ُرام 

ُرام بقت ماسكه الورقه وبقت تتهجي 

باليآيه 

توسروليه . توسرول.. ته .. و 

اي اللي هو كتبه زه  (بتكلم ىْسها  ): ُرام 

زي زروس ٓرىساوي وال اي زي 



وبيسها حاولت تْتح اليوتيوب ًضان 

تضوِ االكل زه بيتيمل ازاي برؿوا 

ميرٓتص 

ٓؾلت كول اليوم تحاول بس االكل مكاىص 

بينبف مياها ابسا حربت مره واتويه وتالته 

ويف كل مره االكل بيقلى بايم موها وترميه يف 

الشباله واريرا استسلمت وقالت 

وبيسيه بس ياريب  (بتكلم ىْسها  ):  ُرام 

اًمله اي زه 

ُرام كليت االكل يف التالجه وراحت ًملت 

مكروىه وباىيه 
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وقبل ما تيجي الساًه سته بالنبف ُرام 

حقت االكل بسرًه ًلي السْره وزرلت 

اوؿتها والساًه اول ما جت سته الساًات 



يف الْيال كلها زقت بقي ػوت الساًه بيرن 

يف كل الْيال حرٓيا ومه كتر الغوت ًايل 

جسا ُرام بقت تحف ايسيها ًلي وزىها مه 

كتر الساًات اللي بقت تسق يف الْيال 

 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

وبيسها ُرام سميت ػوت حس بيحف 

المْتاح يف باب الْيال 

كوىت  ) ملحوهه اي حس بيوضر الروايه مه ا

ُير اسم ماهي احمس زي مص بتاًته اللي 

حابب يكمل الروايه كامله هيالقيها ًوسي 

ًلي االكوىت بتاًي ماهي احمس او جروب 

 ( ١٠حكايات ماهي بتوسل كل يوم الساًه 

ًس زرل واول ما زرل قلى الجاكيت بتاًه 

ورماه ًلي اول كرسي يقابله واول حاجه 



ًملها زرل ًلي السْره زي ما متيوز 

بيبع مالقاش االكل اللي هو كان كاتبه يف 

الورقه ولقي مكروىه وٓراخ باىيه اول ما 

طاِ كسه اتيغب جسا وبقي يوازي 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

اىتي يازٓته ياللي هوا  (بسًيق  ): ًس 

ُرام كاىت يف اوؿتها وقاًسه ًلي السرير 

واول ما سميت ًس بيوازي ًليها قامت 

بحركه سرييه موها واتوْؾت مه مكاىها 

اىتي ياهاىم ياللي يف البيت  (بسًيق ): ًس 

ُرام حقت بسرًه كرحه ًلي وطها 

وكليتله 

اي كرطه بقايل ساًه بوازي : ًس 

مابتسمييص وال ايه 



اىا .. اىا : ُرام 

 �اىتي ايه : ًس 

وال حاجه .. وال حاجه  (بذوِ  ): ُرام 

اىتي اي القرِ اللي اىتي ًماله زه اىا : ًس 

مص كاتبلك اىا ًايس ايه يف الورقه 

.. اػل .. بس .. منبوـ .. ايوه .. ايوه : ُرام 

اػل ايه ما توققي : ًس 

اػل وهللا الينيم ما ًرٓت اًمله : ُرام 

حاولت كتير ما ًرٓتص رالع اػل اىا 

ًمرى ماًرٓت حتي اىقق اللي اىت كاتبه 

زه هيمله ازاي بس مص ًارٓه 

ال وهللا قومتي ًماليل مكروىه وباىيه : ًس

اىا حاولت وهللا .. اىا : ُرام 



اىا هيرٓك ازاي تتغريف بمساجك بيس : ًس 

كسه 

ًس ارس ُرام ومسكها مه ايسها وبقي يجر 

ٓيها وُرام مكاىتص طايْه قسامها مه 

القرحه اللي كاىت حقاها ًلي وطها 

اىت موزيوي ًلي ٓيه : ُرام 

كان بيضسُرام مه زراًها وبس : ًس 

مابيتكلمص مياها 

ُرام رز ًليا وىبي حرام ًليك رالظ مص 

هيمل كسه تاين وهللا ابوس ايسك سيبوي 

ًس ارس ُرام ووزاها مذسن يف االسقبل بس 

مذسن ؿلمه اوي وٓتح الباب الحسيس وراح 

رميها ٓيه 



ال ال وحياه اُلي حاجه ًوسك تْتح اىا : ُرام 

بذاِ مه الؾلمه اوي وهللا ابوس ايسك 

آتح رالظ هيمل اللي اىت ًايسه بيس كسه 

ًس ارس المْتاح وحقه يف جيبه وساب ُرام 

يف االسقبل لوحسها وكل ما الحغوه تتحرك 

جوبها او تسمى ػوت تذاِ تترًب 

وتغوت مه كتر السىيا الؾلمه االلي كاىت 

ٓيها 

ًس اول ما زرل الْيال ولقي المكروىه 

والباىيه قسامه ًلي السْره راح ماسك االكل 

رماه كله ًلي االرؼ وبقي بيْتكر لما كان 

ػَير 

 (Flash back)  

ايوه بس اىا مص ًايس مكروىه وباىيه : ًس 

زه اللي موجوز مآيص ُيره : مرات ابوه 



اىا كرهت االكله زي كل يوم كسه : ًس 

لو مص ًايس االكله زي بوسوي : مرات ابوه 

ًس جه يبوسها مه رسها 

الء مص مه رسي مه بويق ياًس : مرات ابوه 

بوسوي مه بويق 

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

 ---

كل ما يْتكر اللي كان بيحغل زمان مه : ًس 

مرات باباه مه كتر ًغبيته ربف برجله 

القرابيسه بتاًت السْره مه كتر ما هو قوي 

كرابيسه السْره وقيت ًلي جوبها جت 

ىغيه 

ًس كلى ٓوق يف اوؿته وُير هسومه وركب 

 fightingالموتوسيكل بتاًه وكلى ًلي ال 

club وبسرًه اطترك وزرل يف سباق مى 



واحس وبقي يؾربه ويقلى كل ُله ٓيه 

وكبيا ًس كاليازه هو اللي كسب وكاليازه 

بقي حواليه ًويه ازرق الن زي ما ؿرب 

كيس اىؾرب  ا

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

ُرام مه كتر الذوِ واليياـ قيست ًلي 

جوب وقلبها بقي يسق بسرًه اوي مه كتر 

ما هي بتتذيل يف رياالت اػلها بتكره 

الؾلمه اوي وبتترًب موها  ومره واحسه اُم 

ًليها مه كتر الذوِ 

وبيسها ًس زرل بيربيته مه باب الْيال 

 الْجر تقريبا ٣كاىت الساًه 

وبيسها مابقاش يسمى ػوت ُرام وحس 

ان السىيا هازيه اوي راِ ال تكون هربت 



راح بسرًه وٓتح باب االسقبل بيبع لقاها 

مرميه يف االسقبل 

اىتي ياهاىم .. اىتي : ًس 

ًس بقي يسق ُرام برجليه آتكرها ىايمه بس 

هي مقامتص 

اىتي هتيمليهم ًليا وال ايه قومي يا : ًس 

ارتي اىا ًارِ ػوْكم كويس 

______________ :ُرام 

االرؼ وىايمه ًلي . ُرام كاىت مرميه ًلي

جوبها 

ًس ابتسي يقلق راِ ال تكون ماتت هو اه 

ره اي ست بس مص لسرجه الموت "بيك



ًس بسرًه طال ُرام وزرلها الْيال وحقها 

ًلي السرير وبيسها راح يجيبلها طويه مايه 

ًضان يْوقها 

وبيسها ٓتح الوور وقتها قرب موها وزي 

كاىت اول مره يضوٓها ٓيها ٓؾل باػغلها 

طويه وكان قاًس ىع قاًسه جوبها ًلي 

السرير وهو ماسك كوبايه المايه والىه اول 

مره بيضوٓها مابقاش ًارِ هو ليه بيتأمل 

يف مالمحها 

ومره واحسه ُرام ابتست تحرك راسها يميه 

وطمال وكأىها بتضوِ كابوس 

ومره واحسه بتقول 

ماتسبويص .. ماتسبويص ياماما : ُرام 

ومره واحسه ُرام قامت مه الووم مْسوًه 

وحؾوت ًس وبقت يف حؾوه 



 ��: ًس 

 5رواية حب رارج ارازيت البارت الذامس 

بقلم ماهي احمس 

 5رواية حب رارج ارازيت الْغل الذامس 

ومره واحسه ُرام قامت مه الووم مْسوًه 

وبقت يف حؾوه 

 ��: ًس 

ُرام ٓؾلت ماسكه يف ًس وهي مص حاسه 

بوْسها وٓؾلت كسه لحنات وهي مَمؾه 

ًويها 

ومره واحسه ُرام حست بوْسها وٓتحت 

ًويها وبيست ًه حؾوه وىسلت ايسيها مه 

ًلي ًلي ؿهره وحقيت ايسيها ًلي طيرها  

بالراحه و بغيتله بقت زقات قلبها تشيس 

وىْسها يشيس  وبقي وطه قريب لوطها 



لسرجه اىهم بقوا سامييه ىْس بيؽ مه 

كتر قربهم لبيؽ والول مره ًيوىهم تتاليق 

كان بيوهم  ىنره كويله هما االتويه ومره 

واحسه ًس ققى الغمت الرهيب اللي ٓؾل 

ما بيوهم للحنات وقلها 

ًس ؿحك ؿحكه سذريه اللي هو 

ههه ارتاحتي كبيا لما بقيتي يف حؾوي : ًس 

ُرام بليت ريقها وقالتله 

تقغس ايه : ُرام 

كترر وبقي يْك زراير  ًس قرب موها ا

القميع اللي كان البسه زرار بيس زرار 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

كتر  ًس مى كل زرار يْكه كان ػسره بيبان ا

وًؾالته بتبان وكان البس سلسله ػَيره 



اوي الحبل بتاًها رٓيى جسا مى طير رْيّ 

ًلي ػسره 

كتر وحف ايسه ًلي وطها  ًس قرب موها ا

وبقي يلمس رسها بؾهر ايسيه  بالراحه اوي 

ُرام ُمؾت ًويها ومره واحسه ُرام ٓاقت 

لوْسها وٓتحت ًويها وراحت لقضته حته 

قلم ًلي وطه ٓوقه 

اىتي بتؾربيوي اىا ... يابوت ال : ًس 

قامت بسرًه مه ًلي السرير : ُرام 

وبتبع القيت تْاحه وجوبها سكيوه ًلي 

الكوموز وقالتله 

اقسم بالله لو لمستوي القتل ىْسي : ُرام 

قرب موها رقوه بيس رقوه وُرام رآيه : ًس 

السكيوه ًلي رقبتها 



ُرام بقت ترجى رقوه ورا وًس يقرب رقوه 

ًليها لحس ما ُرام ؿهرها ربف يف الحيقه 

ًس بقي قسام ُرام وجسمه الزق يف جسمها 

ابيس ًوي ماتقربص موي : ُرام 

كتر ًلي رقبه ُرام  ًس رٓى السكيوه بأيسيه ا

وحس السكيوه بقي ًلي رقبتها بالنبف 

يال .. مص اىتي ًايسه تقتلي ىْسك : ًس 

اقتلي ىْسك 

ُرام ُمؾت ًيوىها وزموًها بقت توسل 

موها 

كيب تحبي .. مص هتمويت ىْسك .. ايه : ًس 

اموتك اىا 

ُرام ٓتحت ًويها وقالتله 

ياريت : ُرام 



بس كسه زه كلب بسيف اوي حتي : ًس 

ًضان ارز القلم اللي ازتهوين 

ًس بقي يؾَف بالسكيوه ًلي رقبه ُرام 

كتر  ا

لحس ما رقبه ُرام بقت توسل زم 

واول ما ُرام اتيورت وحست بالوجى اللي 

يف رقبتها بقت تتوجى وكل ما تتوجى ًس 

كتر يف رقبتها  يَرس حس السكيوه ا

وبيسها ًس قلها 

.. هااا  (ببروز وللسكيوه ًلي رقبتها  ): ًس 

لسه بتتموي اىك تمويت 

ُرام وهي مص قازره تتوْس 

ايوه .. اا .. ا: ُرام 



كتر وبقي يبغلها وكان : ًس  ُرس السكيوه ا

ًايس يجيب اررها واريرا وهو بيحرك 

كتر  السكيوه ًلي رقبتها ا

راحت ُرام ىققت وقالت 

وزموًها ىازله وبقت تحرك .. كْايه : ُرام 

كْايه .. كْا.. راسها يميه وطمال ك

ًس وهو مقرب موها اوي ووطه يف وطها قلها 

ُريبه ييوي مص ًايسه تمويت : ًس

الء مص ًايسه اموت .. الء : ُرام 

ًس بيس السكيوه ًه ُرام  وبيس ًوها وُرام 

بسرًه ارست ىْسها وحقت ايسها ًلي 

الجرح والسم بقي يوسل ما بيه ايسيها 



القلم اللي ازتهوين زه تموه ُايل الجرح : ًس 

اللي جرحتهولك زه مايجيص حاجه يف اللي 

هتسٓييه 

اىا بحصرك احوا هوقيس مى بيؽ سوه حاويل 

يف السوه زي ماتنهريص قسامي كتير 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

.. حاؿر   (بوْس مققوو ): ُرام 

كوىت ىاطر الروايه ُير اسم  ) ملحوهه اي ا

 (ماهي احمس زي مص بتاًته 

ُرام بسرًه زرلت الحمام وبقت تبع ًلي 

ىْسها يف المرايه 

وايسيها كلها زم راحت حقت ايسها ًلي 

المرايه والمرايه اتبهسلت زم وبقت تمسح 

ًويها مه السموو ووطها كله بقي زم ومره 

واحسه حست ان مه كتر السم اللي ىسل موها 



هيَمي ًليها راحت بسرًه بقت تسور ًلي 

طاش وققه يف الحمام وٓتحت السرج 

والقيته والىها ممرؿه بتيرِ تذيف الجرح 

لما كاىت بتسرل اليمليات مى السكاتره 

وكاىت طاكره وبتتيلم بسرًه 

وواحسه واحسه ريقت جرحها وحقت ًليه 

طاش وققه وبيسها ىؾْت جسمها 

وزرلت اوؿتها وىامت ًلي سريرها وؿمت 

رجلها بأيسيها كاىت هي زي قيستها وىومتها 

المْؾله كاىت زايما بتحاول تحؾه ىْسها 

ًضان ًمر ما حس حؾوها يف يوم ُير امها 

اللي ماتت وسابتها مه ػَرها 

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

 -------

 (تاين يوم  )



ًس ػحي الساًه سته زي ًازته زرل ارس 

الضاور بتاًه بيبع لقي المرايه كلها زم 

ُرام ماىؾْتص مه وراها بيس ما ريقت 

الجرح كاىت تيباىه جسا ومص قازره تقّ 

ًس اتَال جسا مه طكل الحمام المقرِ 

وىسل بسرًه لَرام 

وٓتح الباب ًليها وهو بيسًق وبيقولها 

اىتي ياهاىم : ًس 

ُرام مه كتر التيب كاىت ىايمه ومص قازره 

تتحرك ومص حاسه بوْسها  وكاىت حاؿوه 

ىْسها وؿمها رجليها بأيسيها 

ًس طاِ ىومت ُرام آتكر بسرًه لما كاىت 

مرات ابوه بتنلمه وتقول ًليه كالم 

محغلص لباباه وتتبلى ًليه وباباه كبيا 

يغسقها ويكسبه هو ويياقبه كان برؿوا 



بيجرى ًلي سريره ويحؾه ىْسه وهو 

ػَير ويوام ىْس الوومه زي 

ًس اول ما طآها كسه واول ما آتكر ىْسه 

بحركه ال ارازيه موه راح جاب الَقا وُقاها 

بيه ولسه هيسيب الَقا ًلي جسمها ًس 

بسرًه راح رمي الَقا يف االرؼ وقال 

لوْسه 

ٓوء ياًس اىت بتيمل ايه  (يف ىْسه  ): ًس 

زول كائوات قصره مايستحقووش الضْقه 

وال الرحمه كلهم ػوّ واحس كلهم حيواىات 

بيجروا ورا ُريستهم وبس 

ًس مضي وراح مسك االوكره بتاًت الباب 

ورزو الباب 

ُرام مه كتر الرزًه بتاًت الباب قامت 

واتوْؾت بسرًه مه ًلي السرير بتبع 



القيت الساًه سته والساًات بتاًت الْيال 

كلها بقت تؾرب جامس اوي وًرٓت ان 

ساًات الْيال زي بتؾرب مرتيه يف اليوم 

مره سته الغبح وقت ػحيان ًس ومره سته 

بالليل وقت رجوًه 

ُرام قامت بسرًه ًضان تحؾر الْقار ليس 

ًضان كاىت رايْه مه ًقابه جساا 

وكليت تجري ًلي المقبد بتبع القيت 

ىْسها البسه هوت طورت وبسي حماله 

رجيت بسرًه اوؿتها ُيرت هسومها 

وكليت ًلي المقبد وحؾرت الْقار وكان 

ًس ىازل مه ًلي السلم وهو البس وماطي 

الْقار جاهس : ُرام 

 pasketهايت ال: ًس 

 pasketال   (باستَراب  ): ُرام 



  pasketايوه هايت ال  (بضذيف  ): ًس 

بسرًه 

 بتاًت pasketُرام راحت بسرًه جابت ال 

الشباله وجت 

ًس راح حف االكل اللي ُرام ًملته يف الشباله 

وقلها 

الساًه بقت سبيه واىا ٓقارى سته : ًس 

كل يف وقت ُير زه  بالسقيقه ما بيرٓص ا

المره اللي جايه سته يكون الْقار محقوـ 

ُرام زاست ًلي سواىها واتورٓست وهي 

طايْه االكل اللي تيبت ٓيه اترمي يف ال 

pasket ًس بيسها سابها ومضي كان بارز 

ميااها البيس الحسوز 

ُرام وقتها ُمؾت ًويها وارست ىْس 

وحاولت تهسي ىْسها وبقت كول اليوم 



حرٓيا توؾّ الْيال مه االكل اللي كان 

مرمي يف االرؼ والسم اللي يف الحمام وًس 

ًلي قس ما بيقسر كان بيبهسل اوؿته ًضان 

كتر  كتر وا ُرام تتيب يف التوؾيّ ا

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام بيس ما رلغت اريرا بتبع ًلي 

التالجه مالقيتص الورقه اللي ًس بيكتبها 

ًضان تضوِ هتيمل ُسا اي وٓؾلت 

كيس  مرًوبه كول اليوم ًضان لما ييجي ا

هيسألها ًه االكل ومابقيتص ًارٓه تيمل 

اي 

الساًه جت سته بس اليوم زه الساًات 

مازقتص زي كل يوم يف ىْس الميياز ُرام 

استَربت هو ازاي الساًات مازقتص 

 ١٢الساًه ًست سبيه وتماىيه وجت ًلي 

وبرؿوا ًس ما جاش وُرام بقت رايْه 



موووت مه اىها تقيس لوحسها مى ان هي 

طيْاه طيقان يف البيت ولما بيكون موجوز 

مابييملص حاجه ُير اىه يأشيها بس وجوزه 

يف البيت بيقموها 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام بتبع سميت ػوت جواميس جايه 

يف الجويوه كليت تجري بسرًه تضوِ يف 

ايه القيت ىاس بيربيان ىع ىقل جايه 

وجايه اربى جواميس وحقيتهم قسام الْيال 

وربقوهم 

تؤمرىا بحاجه تاين ياًس بيه : الرجاله

ال يارجاله اتكلوا اىتوا ًلي هللا : ًس 

ُرام بقت تبع مه الضباك بتاو اوؿتها 

وبقت مستَربه مه اللي بيحغل وبقت 

تقول يف ىْسها اي الجواميس زي كلها 



ًس ٓتح الباب بتاو الْيال ورمي الجاكيت 

بتاًه يف الغاله وكلى ًلي اوؿته حف 

مْاتيحه ًلي الكوموز ورمي ىْسه ًلي 

السرير 

ُرام اول ما ًس جه اتقموت وىامت 

وبيسها ػحيت تاين يوم الغبح ًلي ػوت 

زماره ًربيه 

تييييييييييييييت ..  تييييييييت : مراز 

اسكت بقي طويه ٓؾحتوا : ًس 

بسرًه ياًس طويه هوتأرر ًلي ػاله : مراز 

الييس 

ًس كان البس الجالبيه السوزا بتاًته وكان 

بيسرر كمام الجالبيه وىازل مه ًلي السلم 

ُرام وقتها آتكرت ان الوهارزه الييس 



ياااااه زه اىا ىاسيه حتي ان يف ًيس : ُرام 

للسرجه زي حتي الييس ما حسص يب وًضان 

تحس بالييس ٓتحت التليْشيون ًلي 

التكبيرات بتاًت الييس وكليت ايسسالها 

وبقت تغلي الييس مى الغاله وهي بتغلي 

بقت زموًها توسل موها مه كتر حسىها ومه 

كتر مآيص حس مياها حتي يقولها كل سوه 

واىتي كيبه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

وبيسها سميت ػوت ىاس كتيره اوي بره 

يف الجويوه وًس ابتسي يرٓى  الجالبيه وبقي 

يمسك الجاموسه وبيسبحها بأيسيه واول ما 

يسبح الواس اللي مياه تسلد وتوؾّ 

الجاموسه زبح االربى جواميس وبقي يحف 

ايسه يف السم ويمسح يف مراز ومراز يذاِ 



ويجري مه السم ًس كان بيؾحك مه قلبه 

مى مراز والول مره ُرام تضوِ ؿحكت ًس 

لما بيؾحك طكله بيبقي مذتلّ تماما 

مص هو ًس القاسي اللي بيياملها بكل 

قسوه ًس ارس اللحمه وبقي ييملها كياس 

والواس كاىت واقْه قسام الْيال كتيييييير 

اوي زي ما يكوىوا ًارٓيه كل سوه بييجوا 

يارسوا لحمه مه ًس وًس بقي يْرق ًليهم 

كلهم وبشيازه كمان 

واللي ارس مره يارس التاىيه لحس ما اللحمه 

كلها رلغت والكل مضي 

والسىيا كاىت متبهسله يف الجويوه حرٓيا 

ًس زرل يف الْيال وهو كله زم واول كلمه 

قالها 

اىتي يازٓته : ًس 



كل سوه واىت كيب : ُرام 

ًس بغلها وسكت وبيسها مضي وقلها 

الجويوه زي كلها زم وقرِ تتوؾّ حاال اىتي 

ٓاهمه 

ٓاهمه : ُرام 

ًس جه يقلى ًلي السلم ًضان يارس الضاور 

بتاًه راح قلها 

ُرام : ًس 

ُرام راحتله وقالتله 

ىيم : ُرام 

واىتي كيبه : ًس 

ًس قلى هسومه وزرل ارس .. وسابها وكلى 

طاور وًو تحت السش وبيلوم ىْسه اىه رز 

ًليها وقلها واىتي كيبه 



اي الَباء بتاًي زه اي  (يف ىْسه  ): ًس 

اللي يذليوي ارز ًلي واحسه زي زي مص 

ٓاهم اىا 

ًس بيسها لبس وكلى بره اآيال ركب اليربيه 

السوزا بتاًته ومضي وهو مذووق جسا 

وبقي وهو ماطي بقي مه كتر ُله ػوت 

الكاوتضات بتاو اليربيه بقي بيقلى ىار اػال 

مه كتر الحكه يف االرؼ 

ُرام ٓؾلت كول الوهار تضيل القرِ بتاو 

م لحس ما اريرا "الجواميس وتضيل الس

رلغت وتيبت وجت لسه هتسرل اوؿتها 

  jeepبتبع القيت ًس جاي ووراه ًربيتيه 

لوىهم اسوز 

ومره واحسه ًس ىسل مه اليربيه وقال 

هاتووه : ًس 



ُرام مضيت وراه ًس بتبع القيت يف مذسن 

ورا الْيال 

ارس الراجل ومياه بوزي جارزات ومره واحسه 

بتبع مه بييس 

اىت روىتوا : ًس 

ال ياًس بيه اىا ًمري ما اروىك : الراجل 

اىت اللي قولت للبوليس ًلي اليمليه : ًس 

بتاًتوا 

محغلص .. محغلص : الراجل 

لو قولت الحقيقه هموتك اىت بس لكه : ًس 

لو كسبت هموتك اىت وًيالك 

اىقق اىت اللي قولتلهم ًلي  (بضذيف  )

ميياز اليمليه الجسيسه 



الء ًيايل الء ًيايل مالهمص شىب : الراجل 

ياًس بيه ايوه 

ايوه اىا اللي قولتلهم كاىوا هيقتلوين لو 

مكوتص اطتَلت مياهم 

اىت كسه كسه ميت : ًس 

ومره واحسه رٓى المسسس وؿرب الراجل 

كلقه يف قلبه مات يف ساًتها وقتها ُرام 

طآت كسه راحت مغوته 

اااااااه : ُرام 

 �: ًس 

 6رواية حب رارج ارازيت البارت السازس 

بقلم ماهي احمس 

 6رواية حب رارج ارازيت الْغل السازس 



ُرام اول ماطآت ًس بيؾرب الراجل 

بالرػاظ راحت مغوته 

اااااه : ُرام 

 ��:ًس 

ًس بع لَرام لقاها كليت تجرى ُمؽ 

ًيوه وزاس ًلي سواىه مه ُؾبه اىها 

طآته وكلى يجرى وراها هو والبوزي 

جارزات بسرًه 

ُرام بقت تجرى ًلي بوابه الْيال وبيسها 

حاولت تْتح الباب ميرٓتص 

ًس مسكها والبوزي جارز اللي وراه كلى 

المسسس وحقه ًلي راسها ُرام وقتها 

ُمؾت ًويها وهي ميته مه الرًب  وقالت 

اطهس ان ال اله اال هللا واطهس ان : ُرام 

محمسا رسول هللا 



البوزي جارز لسه هيؾَف ًلي السىاز 

وهيؾرب بالوار 

بتيمل ايه ياحيوان اىت : ًس 

ُرام ٓتحت ًويها بسرًه اول ما سميت ًس 

بيقول كسه وبسرًه وقْت وراه ؿهره 

واتحامت ٓيه 

ًس بيه زي طآتوا ومايوْيص : البوزي جارز

اىها تْؾل ًايضه 

جابر بيه الموْلوكي لو ًرِ حاجه زي كسه 

مص هيتبسف ابسا 

اىا ًارِ اىا بيمل اي كويس وبلٍ جابر : ًس 

بيه ان كل حاجه تحت سيقريت 

ايوه ياًس بيه بس : البوزي جارز 

ًس ققى كالمه وقاله 



مآيص بس اىا المسؤول لو حغل : ًس 

حاجه 

تحت امرك ياًس بيه : البوزي جارز

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

البوزي جارز رجيوا ًضان يارسوا الجثه 

مياهم 

سيبها اىا هتغرِ يف الجثه : ًس 

تحت امرك ياًس بيه : البوزي جارز

البوزي جارز مضي مه هوا وُرام بقت 

بتبع بذوِ ليس مه هوا 

ًس مسك ُرام وبقي يضسها مه ايسيها 

وزرلها الْيال ورماها يف االرؼ 

اىتي ُبييييييييييه  (بسًيق وطذيف  ): ًس 

اىتي ايه اللي كليك مه الْيال 



ُرام وهي واقيه يف االرؼ  ): ُرام 

وبتسحّ برجليها لورا وًس موكي وبيبغلها 

ُرام قالتله 

اىت قتال قتله اىتوا مص بس هلمه : ُرام 

ومْترييه اىتوا كمان قتاليه قتله 

اررسسسسي مص : ًس قرب موها وقلها 

 �ًايس اسمى ػوتك رالع اىتي ٓاهمه 

حاؿر اىا هسكت رالع .. حااؿر : ُرام 

وحقت ايسها ًلي بوقهاا 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس ٓوىه رن 

الوووو ايوه يامراز  (بورٓسه  ):  ًس 

_______________ : مراز 

رالظ يامراز اىا هتغرِ : ًس 



_______________ : مراز 

ماقولتلك رالظ يامراز اىا هتغرِ : ًس 

ًس قْل الْون يف وش مراز ورمي الْون 

 حته مه ىرٓسته ١٠٠بتاًه يف االرؼ اتكسر 

اًمل ٓيكي اي زلوقتي : ًس 

ماتموتويص   (بيياـ وتوسل  ): ُرام

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس بقي يضس ُرام مه ايسها 

اىت بتيمل كسه ليه   (بقهره وًياـ  ): ُرام 

رالظ اقولك ماتموتويص واىا ماطْتص .. 

حاجه وهللا ما طوٓت حاجه 

ًس وقتها كان لسه بيضس ٓيها وماطي بيها 

وهي وراه وباػع قسامه 



كيب رز ًليا اىت رالظ كسه : ُرام 

.. هتقتلوي 

كيب  (وهي بتحاول تْك ايسيها مه ايسه  )

رز ًليا ماتسبويص كسه 

 (ًس وقّ وبغلها  )

اىتي مص ٓاهمه  (بورٓسه وزًيق  ): ًس 

ُبييييييه  اىتي ؿييتي ..حاجه ًضان ُبييه 

ىْسك بأيسيكي 

ًس مسك ُرام وزرلها االوؿه وقْل ًليها 

الباب بالمْتاح 

وركب ًربيته السوزا وراح ليم حسيه يف 

المستضْي 

ياره زلوقتي : الممرؿه  يا اشستاش مآيص ص



بس .. ًس بع للممرؿه بغه واحسه وقتها

كاىت ىنره كلها ُل حرٓيا راحت الممرؿه 

بيست ًوه وزرل لقي ًم حسيه ىايم ًلي 

السرير 

ًم حسيه ػحي واول ما طاِ ًس وهو 

مذووق كسه 

مالك يابوي ٓيك ايه كموي : ًم حسيه

ًليك 

مآيص ياًم حسيه حبيت اكمه : ًس 

كتر  ًليك مص ا

هتذبي ًلي ًمك حسيه : ًم حسيه 

سيبوي براحتي ياًم حسيه سيبوي : ًس 

كون جوبك ًضان ارتاح  ا

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



تيايل يابوي تيايل جوبي : ًم حسيه 

ًس قيس مى ًم حسيه طويه وٓؾلوا 

يتكلموا يف اي حاجه لحس ما ًم حسيه راح 

يف الووم 

ًس حف ٓلوس جوب ًم حسيم ومضي 

ورجى الْيال  وابتسي يحْر حْره وزٓه ٓيها 

الجثه وحْر حْره تاىيه لَرام  وزرل الْيال 

وٓتح االوؿه ًلي ُرام 

ُرام كاىت قاًسه ًلي السرير وؿمه رجلها 

واول ما طآت الباب بيتْتح بسرًه وقْت 

جوب السرير بتبع القيت ًس زارلها 

وبيبغلها 

بتبغلي كسه ليه ؟ .. ايه : ُرام 

__________ : ًس 



رالظ هتقتلوي ػح : ُرام 

ًس طسها مه زراًها وكليها بره الْيال وًس 

طاززها مه زراًها 

مكاىص قغسي ابع  (بذوِ  ): ُرام 

وهللا ما كان قغسي مص هتتكرر .. ًليكم 

مكوتص اًرِ .. تاين ػسقوي مكوتص اًرِ 

ًس وقتها وقّ ُرام جوب الحْره وُرام 

طاآت قبرها بيويها 

 (ُرام وهي واقْه جوب قبرها )

ُرام وهي مص قازره تتكلم وبتارس ىْسها 

باليآيه 

ػح .. ظ .. قبري .. قب .. زه .. زه : ُرام 

ًس مه ُير ما يوقق وال كلمه 



رٓى المسسس ًلي ُرام وحف ايسه ًلي 

السىاز ورالظ كان هيموتها لقي اللي حف 

ايسه ًلي كتْه راحت كلقه الوار كليت ُلف 

ومره واحسه راحت القلقه ًست مه جوبها 

بالنبف والقلقه جت يف الهوا 

ًس بيبع وراه  لقاه جابر الموْلوكي اللي 

حف ايسه ًلي كتْه 

كوت ًارِ اىك هتيمل : جابر الموْلوكي

كسه 

مآيص حل تاين ُير كسه : ًس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

 (ؿحك ؿحكه سذريه  ): جابر الموْلوكي

الء ٓيه ُرام بوت ًاقله ومآتكرش اىها 

هتتكلم مى حس ًليوا ػح ياُرام 



ػح وهللا ػح ًمري ما هتكلم مى : ُرام 

حس وال حتي هضوِ حس 

طوٓت بقي : جابر الموْلوكي

ًس حف المسسس وراه ؿهره وقاله 

اللي تضوٓوه ياجابر بيه : ًس 

حف ايسه ًلي كتّ ًس  ):جابر الموْلوكي

بس اىت كليت اسس ياًس كل يوم  (وقاله 

بتثبتلي اىك اقوي مه االول بكتير 

اىا مقليتص اىا كول ًمرى : ًس 

كيب يا اسس الوهارزه : جابر الموْلوكي

رقوبه بوتي والزم تجيب المسام اللي الزم 

تقيس مياها سوه ًلي االقل ًضان تحؾروا 

الذقوبه زي رقوبه ًائليه وكل واحس 

بيجيب مراته مياه 



الّ مبروك بس اًصرين اىا مه الحْله : ًس 

زي 

ماتيوزتص حس يرٓؾلي : جابر الموْلوكي

كلب 

وهو ماطي وحاكف السيجار يف ايسه  )

 (طاورله وقاله 

مستويك : جابر الموْلوكي 

جابر الموْلوكي مضي ومياه كل البوزي 

جارزات بتوًه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام ُمؾت ًويها ورست ىْسها ومضيت 

مه قسام ًس وهي ماطيه ًس طسها و مسك 

ايسها وقربها موه وبقت وطها يف وطه 

ًس راح قلها 



جابر الموْلوكي اىقصك موي المره زي : ًس 

مص هقولهالك تاين حاويل ًلي قس ما 

تقسرى تتجوبيوي ياُرام اىتي ٓاهمه 

طست ايسها مه ًس وىسلتها جوبها ): ُرام 

 (وقالتله 

اىت  ًمرك ما كوت بوي ازم اىا ًمرى : ُرام 

ماطوٓت بوي ازم صيك كسه اىا بكرهك 

كرهك اىت واروك  وهْؾل كول ًمرى ا

راح ابتسم وارس ىْس وحف ايسيه : ًس 

االتويه يف جيوبه وبع جوبه ورجى بغلها 

تاين وقلها 

كيب حآني ًلي ًمرك بقي ًضان : ًس 

تيريف تييضي وتكرهيوي 

اىت حيوان : ُرام 



وجت تسيبه وتمضي طسها مه ايسها مره 

تاىيه وقربت مه  حؾوه  وقلها 

الحيواىات بس هي اللي بتجري ورا : ًس 

ُريستها صيكوا كسه 

كون اىا الحيوان  مآتكرش ابسا اين ا

ُرام زقت ًس بأيسيها االتويه وزرلت ًلي 

اوؿتها بسرًه وقْلت الباب ًليها واترمت 

ًلي سريرها وٓؾلت تييف 

اليوم زه كان مه اػيب االيام اللي ًست 

ًلي ُرام مى اىه كان اول يوم الييس بس 

بالوسبالها كان اسوز ما يف الييس 

تاين يوم الغبح كلى ًليهم وُرام ىايمه 

الساًات ٓؾلت تسق بس ُرام ًضان 

ٓؾلت تييف كول الليل لحس ما ًويها 

ورمت مه اليياـ ما ػحيتص 



ًس زرل ًليها لقاها ىايمه ورُم اىها ىايمه 

السموو كاىت بتوسل مه ًيوىها برؿوا 

ملحوهه اىا مابوسلص الروايه زي يف اي  )

كوىت موسلها  حته ُير االكوىت بتاًي اي ا

 (ُير اسم ماهي احمس زي مص روايته 

اول ما طآها كسه راح قْل الباب بالراحه 

جسا وكلى بره 

وابتسي يروح يأكل الحغان بتاًه 

ًس بقي يحف ايسه ًلي الحغان ويقبقب 

ًليه وقاله 

جاهس يابقل : ًس 

ًس ٓك الحغان مه االسقبل وارسه والن 

الحغان زه ػيب اي حس يتيامل مياه بس 

برؿوا ًس كان بيحب يركبه ًضان حغان 

ًويس صيه ومابيسمحص لحس اىه يركب ٓوقيه 



بسهوله ًس ما كاىص بيحب يضترى ُير 

كب ًلي  الذيول االػليه وًس مره واحسه را

كتر  الحغان راح الحغان بقي يسرو بيه ا

كتر بقي يجرى بسرًه رهيبه ماًرٓص  وا

يتملك مه الحغان يف االول ومه كتر سرًه 

الحغان وُؾبه الحغان لالسّ وقى وًس 

وقى مه ٓوقيه 

ُرام سميت الحغان وهو بييمل ػوت زي 

ما بيكون بيستَيث مه كتر االلم اللي كان 

يف رجله وًس حاول يقوم بس ركبته كلها بقت 

زم بس كبيا مى ًوازه قام ًلي ركبته وهو 

مص قازر ومضي ًليها بس كان بييرج 

ُرام اول ما طآته كسه جريت ًليه واول ما 

بقت قسامه 

بقت بغاله وبقت تقول يف ىْسها 



بقي رايحه تجرى ًلي الراجل اللي : ُرام 

كان هيقتلك امبارح 

وهو باػغلها يف ًويها بقي يقول يف  ): ًس 

 (ىْسه 

ميقول بيس ما كوت هقتلها امبارح هتبقي 

ًايسه تساًسين 

ُرام وقْت ومستويه موه يقولها اي حاجه 

اي حاجه .. رجلي اتجرحت ساًسيوي 

بس كبيا ًس بيوازه ماتكلمص ُرام سابته 

وراحت للحغان والقيته مجروح 

سبيه ابيسي ًوه : ًس 

الحغان مجروح : ُرام

ًس وهو مص قازر يقّ راح قلها 



وحتي لو مجروح هيقوم لوحسه مص : ًس 

هيستوي مه حس اىه يساًسه ًضان يقوم 

اىت ليه رابف كل حاجه بيك اىا بتكلم : ُرام 

ًه الحغان وجت تقرب موه 

زي ارر مره هحنرك ٓيها اىك تبيسي : ًس 

ًوه 

الء مص هبيس ياًس  (بيواز  ): ُرام 

ُرام كليت بسرًه وجابت جرزل يف مايه 

وبقت تحف ٓيه قماطه وتمسحها ًلي رجل 

الحغان وبكل حب بالراحه جسا حاولت تقوم 

الحغان والَريبه ان الحغان قام مياها 

ومضي ًس طاِ كسه بقي مستَرب 

الحغان زه بالصات ما بيمضيص مى حس 

بسهوله 



وبيسها ُرام ارست الحغان وزرلته 

االسقبل وبقت تمضقله جسمه كله بحويه 

وتأكله حبات السكر اللي بيحبها 

وبقت ترش ًليه مايه وٓؾلت مى الحغان 

مارؿيتص تسيبه 

ًس طاِ كسه راح سابها مى الحغان وزرل 

الْيال وراح جاب االسيآات االوليه وققى 

البوقلون بتاًه وبقي يحف مقهر ًلي 

الجرح وبيسها حف طاش وققه وهو بيحف 

الققه اللسق وقى موه يف االرؼ وبقي قسامه 

وجه ًضان يقوم يجيبه بقي بيتوجى اللسق 

وهو بيقى وقى يف زارله ُرام الْيال وبقي 

تحت رجليها 

ًس بع لَرام وهو متأكس اىها هتجيبله اللسق 

لحس ًوسه بس اللي حغل ان ُرام زاست 

ًلي اللسق برجليها وسابته ومضيت 



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس اتورٓس وقام وجاب اللسق حقه ًلي الجرح 

وبيسها ُرام زرلت المقبد ًضان تحؾر 

الَسا 

اًملي حسابك كمان طويه الزم ىمضي : ًس 

ًضان ىضتريلك حاجه ىؾيْه ًضان 

تمضي جوبي يف رقوبه بوت جابر 

الموْلوكي 

مص الزم اروح : ُرام 

الء الزم تروحي واسميي  (بضذيف  ): ًس 

بقي اىا محسش يقويل الء اىتي ٓاهمه 

ُرام رآت موه وقالتله 

حاؿر رالظ هاروح : ُرام 

تمام قسامك ىع ساًه وتكوين جاهسه : ًس 



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام زرلت تلبس اللبس اليازي بتاًها وًس 

كلى ُير هسومه وىسل لَرام لقاها واقْه ًوس 

الباب مستوياه 

ًس ركب وُرام ركبت جوبه وزرلوا يف محل 

ٓذم جسا وطيك اوي 

اهال ياًس بيه ًاش مه طآك : اللي بتبيى 

اهال : ًس 

حؾرتك تؤمر : اللي بتبيى 

طايْه زي : ًس 

كيس طيْاهه : اللي بتبيى  ا

ًايسها توؾّ : ًس 

بس كسه مه ًويا اىت تؤمر : اللي بتبيى 



البوت ارست ُرام وبقت تجيبلها ٓساتيه 

كتير اوي 

وكل ٓستان ُرام تقيسه توريه ليس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

مص حلو ُيريه : ًس 

ُرام زرلت وُيرت الْستان وجابت واحس 

تاين 

مبيوك تذيوه اوي مه تحت : ًس 

وراح كلم البوت اللي بتبيى وقلها 

بقولك ًايسها توؾّ : ًس 

اىا ٓهمت كلبك يآوسم : البوت 

البوت جابت ٓستان تحْه لَرام ولبستهولها 

كان ٓستان اوِ وايت وماسك ًلي جسمها 

بكمام كويله وقغير مه قسام وجاي بسيل 



مه ورا ولبست ًليه جسمه  كيب ابيؽ كان 

كوه متْغل ًضان ُرام كاىت قمر ٓيه ًس  ا

اول ما طآها بالْستان ٓؾل باػغلها 

لحنات وبيسها اتوهس وقال 

زه كويس روحي ُيريه : ًس 

اريرااا حاجه ًجبتك : ُرام 

اىا مآيص حاجه بتيجبوي بسهوله : ًس 

كبيا اىت هتقويل : ُرام 

ُرام زرلت تَير ويف بوت تاىيه قالتلها تحبي 

اساًسك وآتحلك السوسته 

ياريت : ُرام 

ُرام زرلت البروٓه والبوت مياها وقْلوا 

باب البروٓه 

ُرام كاىت باػه يف المرايه وقالت للبوت 



ميلص بس آتحيلي السوسته : ُرام 

اسمييوي كويس مآيص وقت اىا : البوت 

الرائس مروه السيويف احوا متابييه كل رقوه 

ليكي وًارٓيه اىك زرلتي ًريه االسس مص 

بمساجك 

ُرام اول ماسميت كسه جت تلّ ًضان 

تبغلها 

لو حابه توتقمي مه ًس واروه : الرائس مروه 

واتذلغي البلس مه طرهم كلميوي ًلي 

الرقم زه اول ما تقسرى احوا محتاجيوك 

تساًسيوا ًضان ىقسر ىوؾّ البلس مه 

اطكالهم 

اىتي بتقويل ايه : ُرام 

زي ما بقولك كسه كلميوي ًلي : الرائس مروه 

الرقم زه وازتها ورقه يف ايسيها واىا هْهمك 



تيملي اي بالنبف ًضان ىقسر ىمسك ازله 

وىقبؽ ًلي ًس واللي صيه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام مسكت الورقه وحقيتها يف ػسرها 

بسرًه وًس كان جاي 

لو اتياوىتي مياىا هتيريف : الرائس مروه 

تارسي حقك موه هو واروه ومه كل اللي 

اُتغبوكي 

اىتي بتيملي اي كل زه : ًس 

_____________ :ُرام 

ًس راح ٓاتح الستاره ًليها مره واحسه بيبع 

لقاها لوحسها ولقي ان سوسته ٓستاىها 

القسيم مْتوحه الرر ؿهرها 



مكوتص .. اىا  (وبليت ريقها  ).. اىا : ُرام 

ًارٓه اقْل السوسته 

ًس قرب مه ُرام اوي وبقيت هي باػه 

لمرايه البروٓه وهو مقرب موها وباػع 

ًليها يف المرايه ولمس ؿهرها بغوابيه 

وجابلها طيرها ًلي جوب بالراحه وقتها 

ُرام ُمؾت ًويها واتوهست ًس كان قريب 

مه ُرام لسرجه اىها كاىت ساميه ػوت 

ىْسه يف وزىها وبيسها مسك السوسته 

ورٓيها والبرا بتاًتها كاىت مْتوحه مه ورا 

راح ًس مسك البرا مه الواحيتيه وؿمهم 

ًلي بيؽ كل زه وُرام متوتره جسا وهو 

طايّ ريأكضوات وطها يف المرايه وبيس ما 

قْل البرا راح قْلها السوسته وراح اتكلم 

بالراحه اوي يف وزىها وقلها 



ماتذآيص مابلمسص حس  (بهمس ): ًس 

ُيري لمسه قبل كسه 

ُرام ًس قلها الكلمه زي وسابها ومضي 

وقتها ُرام حست بكسره كبيره يف قلبها 

كالمه جارح وقاسي اوي زموًها ىسلت موها 

وبقت تمسحها يف المرايه وبيسها ارست 

الْستان ومضيت وراحت الْيال هي وًس 

قليت وٓيرت هسومها وحقت ميكب 

رْيّ  وبيرٓيوم ولبست الْستان كلوت زي 

القمر 

وًس كمان لبس البسله السوزا بتاًته ولبس 

الساًه الروليكس وحف بيرٓيوم ورُم اىه 

مص قازر يمضي ًلي رجله بس كبيا كله 

كتر  بيياىس ويسوس ًلي رجله ا



ًس اول ما ىسل كان ىازل ًلي السلم وبيلبس 

الجاكيت وهو ىازل وراحت ُرام كاليه مه 

اوؿتها مى تسريحه طيرها وجمالها 

القبييي كاىت زي القمر ًس الجاكيت وقى 

موه مه كتر ما ماكوص قازر يقاوم جمالها 

وبيسها كضر كسه وراح ماتكلمص مياها ربى 

كلمه وركب اليربيه وهي ركبت جوبه وهما 

ماطييه باليربيه وقْوا يف اطاره مرور 

ووقْت جوبهم ًربيه ٓيها طابيه وكاىوا 

مستوييه االطاره تْتح وبيسها بقي الضاب 

اللي بيسوق راح ُمس لغاحبه ًضان يبع 

ًلي ُرام كاىت زي القمر وقتها ُرام 

مكاىتص وارسه بالها وباػه قسامها راح ًس 

قآل الضباك بتاو ُرام بسرًه والضاب 

الحم ان ًس ارس باله راح اول ما االطاره 

ٓتحت راح الضاب ارس اليربيه وكبى يجرى 

بيها 



قْلت الضباك ليه : ُرام 

كسه مساجي : ًس 

ٓيال اىت كل حاجه بتيملها بمساجك : ُرام 

ًس زرل الحْله هو وُرام وسلم ًلي 

الموْلوكي وًلي بوته وقيس ُرام ًلي 

كرابيسه وًس قيس جوبها وكان يف ًغير 

قسامهم ًلي القرابيسه ًس وُرام يف ىْس 

اللحنه مسوا ايسيهم ًضان يارسوا اليغير 

ًس ٓؾل .. سوا راحت ايسه لمست ايس ُرام 

حاكف ايسه ًلي ايس ُرام وبقي يبغلها 

راحت ُرام طالت ايسها بسرًه مه تحت 

ايسيه 

وبيسها اليروسه واليريس بقوا يرقغوا 

slow راح اللي واقّ ًلي السي جي كلب 

مه كل كابلس يقوموا يرقغوا كبيا كل كابلس 



قام يرقع وُرام كاىت بتبع ًليهم وهي 

مبسوكه اوي راح واحس كان قاًس ًلي 

القرابيسه اللي جوبهم وكان بيبع ًليها راح 

قام ومس ايسه لَرام وكلب موها اىها تقوم 

ترقع مياه 

راح ًس بغله كسه وقاله 

. مابترقغص مضلوله : ًس 

الضاب بغله كسه واستَرب 

ايه مص سامى بقولك ايه : ًس 

ال سميت وسابها ومضي : الضاب 

كالمك سم : ُرام 

اىا كالمي كسه : ًس

جابر الموْلوكي الحم اللي حغل راح ليس 

وقاله 



كيب ماترقع مياها اىت : جابر الموْلوكي

كالما مص ًايسها ترقع مى ُيرك 

واىا اػال مارؿاش ارقع مياه : ُرام 

زه ًضان واحسه صيك مابتيرٓص ترقع : ًس 

اللي زيي تيرِ ترقع احسه مه : ُرام 

اللي صيك بكتير 

يوا : ًس  كيب ما تور

ُرام اتورٓست وقامت ترقع مى ًس وكل 

كابلس كاىوا بيرقغوا سوا ومره واحسه 

الموسيقي اتَيرت وًس بقي يذلي ُرام 

تلّ ومره واحسه يضسها لحؾوه كل اللي 

كان بيرقع لما طاِ كريقه رقغهم وقس 

ايه هما موسمجيه يف الرقع مى بيؽ 

وسيوا وًملوا زايره حواليهم حتي اليريس 

واليروسه 



مهما احكيلكم ًه المضهس زه مص هيرِ 

اوػْه مه كتر جماله ًضان كسه اىا ًملته 

آهى   آت مآ آيآ ٓيسيو زوروا ًلى بيسج حكآ

ًلي الْيس هتنهرلكم ًلي كول واتموي 

الْيسيو ييجبكم 

ًس بقي يمسك ُرام مه وسقها ويرٓيها 

ويحف ايسه ًلي وسقها ورقغهم كان حلو 

اوي سوا 

وًس كل ما يقربها موها 

اتيلمتي الرقع زه ٓيه : ًس 

ُرام تبيس ومى اول موسيقي تقرب 

كوت بضتَل يف ػاله تسريب للرقع : ُرام 

قبل كسه واتيلمت هواك 

وبيسها ًس لّ ُرام بأيسيه لْه والتاىيه 

والتالته ومره واحسه ُرام بيست طويه بتبع 



القيت حس تاين   زرل يف الرقغه وارسها يف 

حؾوه وبغت يف ًويه 

هو اىت : ُرام وهي بتبغله 

 ��طريّ : ًس 

 بقلم 7رواية حب رارج ارازيت البارت السابى 

ماهي احمس 

 7رواية حب رارج ارازيت الْغل السابى 

 �هو اىت : ُرام 

 ��طريّ : ًس 

طريّ مسك ُرام مه ايسيها ولْها وكمل 

رقع بيها 

ُرام بغيتله باحتقار وزقيته بأيسيها بغسره و 

حاولت تبيسه ًوها  ميرٓتص راح ؿممها 

كتر ولْها كمان مره راحت ُرام  لغسره ا



رٓيت ايسيها ًضان تلقضه بالقلم بس 

طريّ كان اسرو موها و ومسكها مه ايسيها 

وىسل ايسها جوبها باليآيه 

ًس طاِ كسه وطاِ الواس كلهم بقوا 

يستَربوا مه اللي طريّ ًمله وبع ًلي 

جابر الموْلوكي لقاه ابتسي يؾايق ولو ًس 

اتكلم وًمل حاجه ممكه ٓرح بوت جابر 

الموْلوكي يبول وزي حاجه هتؾايق جابر 

الموْلوكي جسا 

وقتها ُرام جت تبيس ًه طريّ مسك 

ايسها ولسه هيقرب موها راح ًس طسها 

لحؾوه ومى الموسيقي وهي لسه طَاله 

راح حف ايسه ًلي وطها وبقي يلمس وطها 

بحويه بؾهر ايسيه وكمل رقع مياها وبع 

لضريّ بغه راح طريّ اىسحب وكلى بره 

الرقغه 
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وبيسها ُرام كملت رقع مى ًس ولْها 

وبقيت ؿهرها الزق يف ػسره ورٓيت راسها 

وُمؾت ًويها واول ما ُمؾت ًويها 

السميه ىسلت مه ًويها ُؾب ًوها  وًس 

بالراحه اوي بقي بيوسل بؾهر ػوابيه ًلي 

وطها وراح مسحلها زميتها اللي ىسلت 

وبيسها راح طسها بقي وطها لوطه 

والموسيقي رلغت والكل سقْلهم ًلي 

رقغهم اللي يجوه الرقغه كاىت حلوه بجس 

كلها مضاًر مه ُير كالم 

ُرام ىسلت بسرًه مه ًلي االستيچ وكليت 

تجري زرلت الحمام وبقت تبع للمرايه 

وبقت تييف وآتكرت الليله المضؤومه لما 

كلهم اتلموا ًليها واُتغبوها 

Flash back 



اىا ماطيه بقي يا امويه مص ًايسه : ُرام 

حاجه 

استوي يابوتي ىروح سوا رقيبي : امويه 

زماىه جاي يارسىا باليربيه وىروحك مياىا 

كتر مه كسه : ُرام  وهللا ما قازره استوي ا

وبيسيه رقيبك زه قسامه وال الساًه سته 

الغبح ًلي ما ييجي واىا ماػسقت السكتور 

قايل روحي 

كيب رللي بالك بقي اركبي تاكسي : امويه 

وروحي ًلي كول 

كيس كبيا مص همضي يف ساًه زي : ُرام  ا

يال سالم .. زي 

سالم ياروحي : امويه 

.. تاكسي .. تاكسي : ُرام 



التاكسي وقّ لَرام ًايسه اروح المويىره لو 

سمحت 

اتْؾلي : سواق التاكسي 

ُرام ركبت اليربيه وبيسها بضويه 

ُرام بتبع ًلي القريق القيته ماطي يف 

حته مققوًه 

هو حؾرتك ماطي ازاي : ُرام 

اىا بمضي مه كريق : ػاحب التاكسي 

مذتغر ًضان اوػلك اسرو 

ال ميلص مص ًايسه اوػل اسرو : ُرام 

ًايساك تمضي مه القريق اليازي 

رالظ يا اىسه اللي : ػاحب التاكسي 

كسه اللي هتسٓيي ..تضوٓيه اىتي كسه 



التاكسي لّ ولسه هيحوز ًضان يرجى 

للقريق تاين اليربيه ما تحركتص 

يف ايه : ُرام 

مص ًارِ يا اىسه يف ايه : سواق التاكسي 

السواق ٓؾل يسور اليربيه مره والتاىيه 

اليربيه ما بتتحركص 

وبيسيه هويمل ايه هوْؾل يف الحته : ُرام 

المققوًه زي 

ماتقلقيص يا اىسه اىا : سواق التاكسي

هغلحها ًلي كول 

سواق التاكسي رٓى كبوت اليربيه وبقي 

يغلح يف اليربيه وُرام كاىت رايْه موه 

اوي 

لسه كتييير .. ها : ُرام



مص ًارِ وهللا يف ايه : سواق التاكسي

مالها وقْت ليه ؟ 

ُرام ىسلت مه اليربيه بيس ما رآت مه 

كتر  سواق التاكسي ا

رايحه ٓيه يا اىسه : سواق التاكسي

اىا هيرِ اروح لوحسي : ُرام 

سواق التاكسي قرب موها وقلها 

يا اىسه الحته هوا مققوًه : سواق التاكسي

واحوا قرب الْجر ال حس يقلى ًليكي 

ُرام بيست ًوه وقالتله 

ماتقلقص ًليا طكرا : ُرام 

ُرام بقت تمس بسرًه وهي ماسكه طوقتها 

وجريت وكل طويه تبع وراها لحس ما 



بيست رالع ًه سواق التاكسي واتوهست  

وقالت 

الحمسلله يارب وٓؾلت واقْه ًلي : ُرام 

القريق ان تيجي ًربيه او تاكسي او اي 

حاجه مالقيتص ىهايئ وٓؾلت ماطيه 

ماطيه لحس ما ًربيه جت مه بييس ُرام 

كاىت بتحسبها تاكسي طاورت لليربيه 

بسرًه ولما اليربيه قربت بتبع القيتها 

ًربيه سوزا وٓيها طباب مص اقل مه 

اربيه واللي بيسوق وقْلها 

رايحه ٓيه يامسه : الضاب 

ُرام سابته ومضيت 

ما ترزي مص اىتي .. هللا : الضاب اللي جوبه 

اللي طاورتلوا وال ايه 



ُرام  وهي ماطيه وبتمس واليربيه كاىت 

ماطيه جوبها 

كم تاكسي : ُرام اسْه كوت ٓكرا

كيب ماتيتبريوا تاكسي : الضاب التالت 

وتيايل ىوػلك يف اي حته اىتي ًايساها 

اىتوا هتمضوا وال الء : ُرام 

واالزازه يف ايسه وبيضرب موها  : طريّ 

وتقريبا طايّ قسامه كضاش ما تمضوا 

بقي ياجسًان رليوا ىروح 

احوا ٓيال : الضاب اللي كان سايق اليربيه 

هوروح كلوا 

ومره واحسه الضاب لّ اليربيه ووقْها قسام 

ُرام 

وىسل مه اليربيه 



واالتويه التاىييه ىسلوا مياه 

ييوي اي هي بقت كسه وال اي : طريّ 

طريّ ىسل مياهم 

واالربيه لْوا حواليه ُرام 

يذربيت جمال امك : واحس مه الضباب زي 

اي يابت الحالوه زي 

ابيس ايسك ًوي اىت .. ماتمسش ايسك : ُرام 

ٓاهم 

راح واحس تاين مسكها مه ورا وطسها يل 

كيب يوْى اىا : الضاب اللي طسها مه ورا 

اقرب موك 

وليه مكوص اىا اللي ابسأ بيها : طريّ 

ُرام ابتست تييف وتتوسلهم 



حرام ًليكم سيبوين امضي اىا مص : ُرام 

بتاًت كسه ابوس ايسيكم رلوين امضي 

ما احوا هومضي بس هومضي : طاب موهم 

كلوا وطالها ًلي كتْه وحقها يف اليربيه 
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ابيسوا ًوي .. سيبوين .. ُرام سيبوين 
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اي ياطريّ مص هتركب وال : طاب موهم 

اي 

مآيص مكان والمكان زحمه رلوين : طريّ 

اىا المره اللي جايه اربيه ًلي واحس كتير 

المره زي 

الضاب كلى مقوه ًلي طريّ وقاله 



احوا ٓيها كلوا سوا وًلي المكان : الضاب 

هووسيهولك 
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اتوهس وحف ايسه ًلي طيره  ): طريّ 

 (ورجيه لورا وقاله بس بضرـ 

اطرـ : الضاب 

اىا اللي هبسا ما بحبص ازرل بيس : طريّ 

ُيري 

موآق : الضاب 

اىتوا بتقولوا اي سيبوين ياوالز الكلب : ُرام 

سيبوين 

وكاىت البسه طوقه وٓيها الموبايل بتاًها 

وبقاقتها وكل حاجه تذغها حرٓيا الضوقه 

زي وقيت يف اليربيه 



و كان يف واحس ماسكها مه ايسيها االتويه 

وراحوا بيها ًلي ٓيال بتاًت واحس ػاحبهم 

حرام ًليكم   (بيياـ وروِ  ):  ُرام 

سيبوين ُرام كان يف اتويه كان كل واحس 

ماسكها مه ايس 

ُرام مابقيتص تمضي ًلي رجليها وبقت 

تسحّ يف االرؼ وهما برؿوا ماكوووش 

بيرحموها وبقوا يضسوا ٓيها مه زراًها 

وزرلوها االوؿه 

ومره واحسه حس ازاها حقوه يف رقبتها مه ورا 

وطريّ كان بيضرب يف ازازاته مص سايبها 

ازرل ياكبير بالهوا والضْا : الضاب 

طريّ زرل وكاىت ُرام مرميه ًلي السرير 

كاىت مْتحه ًويها وطايْه كل اللي 

بيحغل بس الحقوه مذليه جسمها مص 



قازره تتحرك بس مْتحه ًويها ومص حاسه 

وبيسها طريّ قلى وُرام بقت زموًها توسل 

موها وبس لحس ما الحقوه ًملت مْيول 

وراحت رالع وػحيت تاين يوم القيتهم 

كلهم ىايميه جوبها طريّ ًلي السرير 

جوبها والوالز التاىييه اللي يف االرؼ واللي 

ىايم تحت رجليها وكلهم كاىوا ًرياىيه 

بالهسوم السارليه بس ُرام اول ما طآت 

كسه بقت تغوت وتييف وُقت ىْسها 

بالماليه بسرًه 

طريّ اول ما طآها كسه حس بوْسه قام 

بسرًه وارس هسومه هو والضباب اللي مياه 

وكليوا يجروا وركبوا اليربيه بتاًتهم 

ومضيوا وسابوا ُرام يف الْيال 

ُرام وهما بيجروا 



ربوا .. بيياااـ وػريد ياوالااااااز الكلب 

ربوا يوتقم موكم .. يوتقم موكم 

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

 -----------

كل زه ُرام آتكرته وهي يف الحمام راحت 

قيست يف االرؼ  وبقت تحؾه ىْسها وهي 

تييف  لسرجه ان .. يف الحمام وبقت تييف 

زموًها ىضْت مه اليياـ و مه كتر الوار 

اللي يف قلبها وبيسها كليت الورقه اللي 

ٓيها الرقم مه ػسرها وحلْت لتوتقم موهم 

كلهم 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

____________________________

 ___________



ًس مضي وكلى بره يف القرقه بييس ًه 

القاًه 
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طريّ مضي وراه 

ًس استوي اسميوي .. ًس : طريّ 

اسميوي اىت كويس ليوا بيت ىتكلم : ًس 

ٓيه اىا مص ًايس اتكلم يف اي حاجه زلوقتي 

اىت ٓاهم مايوْيص هوا 

مكوتص اًرِ اىك هتسبس : طريّ

وتتجوزها ياطريّ كوت ٓاكر اىك هتيرِ 

تتغرِ زي ما كل مره بتتغرِ وتقليوي 

مه اي مغيبه بيملها 

كتر وراح روق طريّ بأيسيه  ًس اتَال ا

ولسقه يف الحيقه 



قولتلك مص هتكلم هوا : ًس 

سيبوي .. سيب.. ًس .. و .. ًس : طريّ

هموووت 

اىت اللي موتوي لما اُتغبت البت زي : ًس

اتوْس .. اته.. ات .. مص قازر : طريّ 

طريّ وطه بقي احمررررر جسا وكان بيقلى 

يف الروح رالظ 

مراز كلى بره بالغسٓه بيبع لقي ًس 

هيموت اروه 

مراز جرى بسرًه ًلي ًس 

سيبه ياًس سيبه الواز هيموت يف : مراز 

ايسيك 

مراز بقي حاكف ايسه ًلي ايس ًس  وبيحاول 

يوسلها بس مآيص ٓايسه 



ًس الواز مبقاش يتوْس ياًس : مراز 

ًس لسه ماسكه مه رقبته بأيسيه وطايْه 

وهو رالظ مص قازر 

كيب آتكر امك وهي بتموت وهي : مراز 

بتوػيك ًليه 

زه مالووش ُيرك 

ًس وقتها آتكر والسته بسرًه وهي بتموت 

وهي بتوػيه ًلي طريّ 

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

(Flash back) 

ًس كان ًوسه سبى سويه 

وطريّ ًوسه سوه واحسه 

ماما ًس وهي ًلي السرير يف المستضْي 

: وبتموت 



اىت بتحبوي ياًس : ماما ًس 

جسا ياماما : ًس 

يبقي توًسين تذلي بالك ًلي : ماما ًس 

مبقاش يل ُيرك يف السىيا اىت .. اروك 

اروك اماىه .. طايّ ابوك ًامل اي مياىا 

يف رقبتك ياًس 

آهي ---------------------------- مآ

آحمس --------------------------- آ

ًس آتكر كسه راح ساب طريّ ًلي كول 

وىسله ًلي االرؼ 

طريّ بقي يارس ىْسه ويكح جامس جسا 

وًس بيسها سابه وىسله وقاله 

تاين .. ُرام .. تلمس.. اوًي : ًس 

ومضي وهو ماطي لّ وقاله بغوت ًايل 



وال اطوٓك مره تاىيه : ًس 

بغوت ًايل ًضان ًس كان بيبيس  ): طريّ 

كيب اروح ٓييييييه .. كيب  (ًوه 

اتغرِ ًضان ميايا هتتيب : ًس 

ًس زرل القاًه مره تاىيه وبقي يسور ًلي 

ُرام مالقهاش 

وبيسها ُرام قامت مه االرؼ يف الحمام 

وابتست تمسح وطها ولسه بتْتح باب 

الحمام بتبع القيت ًس يف وطها 

بتيملي اي كل زه يف الحمام : ًس 

مآيص بغلح الميكب : ُرام 

وػلحتيه : ًس 

ايوه ػلحته : ُرام 

كيب تيايل ميايا : ًس 
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ُرام وهي ماطيه ربقت يف بوت والبوت زي 

كاىت ماسكه ًغير راح اليغير اتكب كله 

ًلي ٓستان ُرام 

اي زه مص تْتحي ماطيه  (بقرِ ): البوت 

ًاميه 

اىا اللي آتح اىتي اللي كبيتي اليغير : ُرام 

ًليا 

اىتي كمان بتكسيب : البوت 

ماسميص ػوتك تاين .. ًليااااااا : ًس 

اىت مص طايْها بتكسب قسامك وال اي : ًليا

وبيسيه ميه زي اػال اللي اىت ماطي 

مياها 



ًس راح مسك ايس ُرام وطبك ػوابيه 

بغوابيها ُرام بغت اليسيها وًس ماسكها 

وبقت مستَربه وبغت ليس 

زي مرايت ياًليا وابيسي مه وطي : ًس 

ًضان ىمضي مه هوا مه سكات 

 �مراتك ياًس اىت اتجوزت : ًليا 

ًس مابغلهاش ومضي وهو ماسك ايس ُرام 

وُرام ماطيه مياه راحت البوت مه ُينها 

راحت زاست ًلي زيل الْستان بتاو ُرام 

راحت ُرام اتكيبلت ولسه هتقى راح ًس 

لحقها بسرًه ووقيت يف حؾوه ًس بغلها 

كسه وهي يف حؾوه وهي كمان بغيتله 

وبقي بيوهم ىنره حلوه اوي راحت ًليا 

ققيت الونره اللي ما بيوهم وقالت 



تتجوز واحسه رييييبه .. يوم ما تتجوز : ًليا

زي زي ياًس 

ًس كان لسه هايروح ليليا وهو متَال مه 

اللي ًملته راحت ُرام مسكت ايسه وقالتله 

بالش .. بالش ياًس : ُرام 
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وبيسها ًس ارس ُرام ومضي وساب ًليا 

كل قلبها  الَيم وا

ُرام ركبت اليربيه مى ًس وهي مص ٓاهمه 

السبب اللي يذليه يسآى ًوها قسام اللي 

اسمها ًليا زي 

كبه اليربيه جوبه بقت  وكل طويه وهي را

تبغله 

ًس مه ُير ما ُرام تسأل 



اىتي قسام الواس مرايت ييوي كرامتك : ًس 

مه كرامتي ومايوْيص  حس يهيه كرامتي 

قسامي واسكت 

ُرام اتوهست وقتها وٓهمت هو ًمل كسه ليه  

؟؟ 

واول ما رجيوا البيت بيبغوا لقوا طريّ 

جوه وهو مضَل سوىج اجوبي ورايق جسا 

وبييمل االكله اللي ًس اروه بيحبها وبييملها 

بمساج والقرابيسه ملياىه طموو وورز وبيحف 

كه يف حاجه حغلت  االكل وال ا

اىا ماليص ُيرك ومص ًارِ اروح : طريّ 

ٓيه وجيت هوا وًملت اللي كوت بيمله 

زمان لما كوت بتبقي زًالن موي وتْرح 

باالكل اللي بيملهولك بأيسيا ياًس 

هتسامحوي .. ها 



_ : ًس 

تْتكروا ًس هيسامحوا وال الء 

 بقلم 8رواية حب رارج ارازيت البارت الثامه 

ماهي احمس 

 8رواية حب رارج ارازيت الْغل الثامه 

هااا هتسامحوي : طريّ 

كل قلبها  ُرام بغت كسه لضريّ والَيم وا

وبقت تقول يف ىْسها 

للسرجه زي اىا رريغه يرجى بيته : ُرام 

وحياته ويرجى لسىيته بأكله حلوه ًلي اليضا 

بغت ليس وًويها كلها زموو وهي متأكسه 

وًارٓه ان ًس هيسامحه وان ًس مايهمهووش 

اللي طريّ ًمله ٓيها ًس كل اللي يهمه ان 

اروه هرب وازبس هو يف ُرام 



بس كان ًوسها امل ولو واحس يف الميه اىه 

حتي يسًقله اي حاجه تقْي االوار اللي 

جواها بس ًس بكل بروز راح ىقق وقاال 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًاملي اي ًلي اليضا : ًس 

ُرام بغيتله كسه ىنره كلها يأس وقالت يف 

ىْسها 

كوت مستويه اي مه  (يف ىْسها  ): ُرام 

واحس زي زه 

طريّ اتبسف وٓرح وراح قال ليس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

زي لحمه مضويه ًلي كريقه اموا : طريّ

هللا يرحمها زمان ٓاكر ياًس 

 �اي زه بجس زي حلوه اوي : ًس 



اقيس ياًس زه .. اقيس  (باىبساـ ): طريّ 

اىت هتاكل ػوابيك وراها 

ًس ساب ُرام وقيس ًلي السْره وطريّ 

بيحقله االكل وحقله كبق طوربه مولى 

قسامه وطوكه وحته اللحمه 

ُرام ػيب ًليها ىْسها وقالت يف ىْسها 

كم اىا ُبيه : ُرام 

ولسه بتسور ًضان تسرل اوؿتها سميت 

طريّ بيغرخ مه الوجى 

ااااااااااااااه : طريّ

لْت بسرًه تبع يف ايه 

القيت ًس حاكف ايس طريّ يف كبق الضربه 

المَليه 



وجايب الضوكه وُرزها يف كّ ايسه التاين 

ًلي القرابيسه 

ًس ايسي اتحرقت ياًس مص قازر  ): طريّ 

 (حرام ًليك 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

مه امتي واحوا  (بورٓسه وًغبيه  ): ًس 

بوَتغب بوات الواس 

مكوتص لوحسي كوت طارب مص : طريّ 

حاسس بوْسي 

مجاوبتص ًلي سؤايل  (بورٓسه ): ًس 

لو مكوتص وآقت كاىوا كسه كسه : طريّ 

هيَتغبوها بيا مه ُيري مص ٓارقه 

كتر  ًس بغله بَؾب وُرز الضوكه يف ايسه ا

وقاله 



الرر مره هسألك السؤال زه ياطريّ : ًس 

مه امتي واحوا بوَتغب بوات الواس 

طريّ بَيم واحتقار لَرام زي ما يكون 

وطه الحقيقي بان وريأكضوات وطه كلها 

اتَيرت وقاله 

ًضان  (بَؾب و بغوت ًايل  ): طريّ 

هما كائوات قصره مايستحقووش ييضيوا 

ياًس . اررهم لمتيتوا وبس ىاسي وال آكرك

بيه مص زه كالمك مص زي تربيتك ليا 

ستات ييوي متيه ليوا ىتمتى بيهم وقت ما 

احوا ًايشيه وىرميهم وقت ما ىحب زوول 

كر  ؿلى اًوج ٓاااا

ًس وقتها ابتسي يسيب زراو طريّ وطريّ 

كلى ايسه مه الضربه وايسه اتحرقت 



ُرام بغت لضريّ وهو بيتألم راحت 

اتبسقت يف ىْسها بس محاولتص تبيه 

ًس قام مه ًلي السْره وازا ؿهره لضريّ 

وقاله 

هما ٓيال كسه بس ًمرىا ما ُغبوا ًلي : ًس 

حس يمتيوا ُغبا ًوه كله كان بارازتهم هما 

وبس ومَتغبواش حس ياطريّ 

مآتكرش اىها ٓارقه كتير ومكوتص : طريّ 

ٓاهم اىك هتؾايق اوي كسه ياًس 

ًضان زليتك وربيتك ُلف : ًس 

بس الناهر اين هرجى اربيك ػح مه اول 

وجسيس 

ُرام مابقيتص مغسقه اللي ًس ًمله يف 

اروه ورُم اىه قتال قتله وقاسي وًويس بس 

لسه يف حاجه ىؾيْه جواه 



طريّ وهو ماسك ايسه وبيتألم مكاىص 

قازر 

ييوي ايه : طريّ 

ييوي لو ًاوز تقيس ميايا هوا هتقيس : ًس 

بضروـ اىت ٓاهم 

الء مص ٓاهم : طريّ 

يبقي مه ُير ما تْهم مالكص مكان : ًس 

مياىا 

ميقول حته بت زي زي تَيرك يف : طريّ

اسبوو ياًس بيه ٓيها اي صيازه ًه اللي 

ًرٓواهم قبل كسه وال اللي هويرٓهم بيس كسه 

صيها زي ُيرها 

اه صيها زي ُيرها وًمرها ما هتكون : ًس 

ُيرهم يف يوم بس الْرقةما بيوها وبيوهم اىا 

طايله اسم ًس القسرى ولحس اليوم اللي 



هتقلى ٓيه مه البيت زه هي مرات ًس 

القسرى ٓاهموي ياطريّ 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ٓاهمك ياًس  (بونره ُيم لَرام  ): طريّ 

ُراااام  (بسًيق  ): ًس 

ىيم : ُرام 

لمي هسومك مه هوا ورايح هتوامي يف : ًس 

اوؿتي 

 �اوؿتك : طريّ 

ًس بع لضريّ وقال لَرام 

ساميه قولتلك اي ياُرام : ًس 

ايوه سميت .. ايوه : ُرام 



ُرام ابتسمت وزرلت اوؿتها وهي حاكه 

ايسها ًلي بوقها ومبسوكه مه اللي حغل 

وقالت يف ىْسها 

ميقول اللي .. ميقول  (يف ىْسها  ): ُرام 

حغل زه 

وهي بتوهج مه الْرحه ومص قازره تتوْس 

يارب ًوؿوي رير : ُرام 

ومره واحسه 

وهو بره  (بسًيق  ): ًس 

هْؾل مستوي كتير : ًس 

ال ال مص كتير وال حاجه اىا رلغت : ُرام 

اهوه 



ُرام جابت طوقتها بسرًه وبقت تحف 

هسومها يف الضوقه وطالت طوقتها وكليت 

ورا ًس االوؿه بتاًته 

ُرام حقت طوقتها يف االرؼ وكاىت مص 

ًلي بيؾها متوتره ًس طآها كسه راح قلها 

ماتتوتريص ومص ًايسك تْرحي يف : ًس 

ىْس الوقت اىا بيمل كسه ًضان اىتي 

طايله اسمي وبس ٓهماين 

ٓهماك .. ايوه : ُرام 

اىا هوام ًلي الكوبه واىتي هتوامي ًلي : ًس 

السرير 

مآيص زاًي اىا ممكه اىام ًلي : ُرام 

الكوبه ًازي 

كرر كالمي مرتيه : ًس  مابحبص ا



ًس ساب ُرام ومضي زرل الحمام ًضان 

يَير هسومه واول ما كلى ُرام ارست 

هسومها وزرلت الحمام وقيست ًلي سور 

الباىيو وهي كلها توتر حرٓيا 

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

 ----------

الوووو ايوه يا اسر : طريّ 

_____________________ : اسر 

تيبان يا اسر تيبان مص قازر : طريّ 

_________________ : اسر 

ماطي مستويك : طريّ 

اسر راح لضريّ واول ما طاِ ايسه كسه 

وزيوي المستضْي يا اسر ايسي : طريّ 

جواها ىار بتَلي 



كيب قويل ايه اللي حغل وميه ًمل : اسر 

ٓيك كسه 

مص وقته يف القريق هحكيلك : طريّ 

اسر وطريّ راحوا المستضْي 

والممرؿه بتربقله ايسه 

اىا اول مره يف حيايت ًس يمس ايسه : طريّ 

ًليا ٓيها بسبب البت زي كان يوم اسوز لما 

طوٓتها ٓيه 

ياًم واىت الزم تَتغب اللي جابوها : اسر 

ييوي 

اىا ًملت كل حاجه حرام يف حيايت : طريّ

وًس زايما بيارسين يف حؾوه اال مى البت زي 

اُتغبت حس قبل كسه : اسر 



ًوسه ًقسه مه الحته زي قال اي : ًس 

مايوْيص ىارس حس مه ُير ارازته مى اين 

مص ٓاهم اي السبب االتويه واحس 

كيب وبيسيه هتيمل اي : اسر 

مص هرحم ابوها هجيبها تحت : طريّ 

كيه وهرجى ًس زي ما كان االول  رجلي را

ال يكون اروك ًس حبها ياطريّ : اسر 

ًس  ماييرٓص يحب ًس بيكره ػوّ : طريّ

الحريم كله زه اىا لو جبت كلبه يف البيت 

يقتلوي الزم يكون زكر مص ىتايه 

اومال بييمل كسه ليه مى البت زي : اسر 

اوي .. زه اللي هيرٓه قريب : طريّ 

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

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



ُرام اريرا كليت مه الحمام بيس ساًه 

تقريبا وهي جوه واول ما كليت القت ًس 

ىايم ًلي الكوبه 

اتسحبت بالراحه اوي ًلي كراكيّ 

ػوابيها وقربت موه وبغت لمالمحه وهو 

ىايم وبقت وطها لوطه وبقت تقول بهمس  

يف ىْسها مه ُير ما تحرك طْايْها 

اىا ميرٓص اىت ًملت كسه ليه : ُرام 

وميرٓص اي السبب اللي رالك تحرق 

اروك ًضاين رُم كل قسوتك اللي بتبيوها 

قسامي اال اىك ُير ما بتبيه ابسا 

ًس وُرام بتبغله وهو ىايم راح اتقلب ًلي 

جوبه ُرام رآت ال يغحي رجيت بسرًه 

لورا راحت ربقت يف الكوموز االباجوره اللي 

ًلي الكوموز وقيت اتكسرت 



ُرام اتوترت وبقت مص ًارٓه تيمل اي 

ًس ػحي ًلي الغوت 

اي يف اي : ًس 

االباجوره وقيت مه ُير ما .. اىا .. اىا : ُرام 

اقغس مكاىص قغسي وهللا ياًس 

ًس بغلها وماتكلمص وال كلمه وىْد وسابها 

وىام 

ُرام ىامت ًلي السرير وبقت كل طويه 

تغحي ًضان تبع ًلي الساًه لحس ما 

جت الساًه رمسه 

وبيسها ىسلت بسرًه ًلي المقبد بقت 

تحؾر الْقار ليس وحؾرت اليغير وكل 

الساًات سته بالسقيقه بقت تسق يف البيت 



وطريّ ٓتح الباب وزرل وهو سكران مص 

طايّ قسامه 

لقي ُرام يف المقبد 

قرب موها وقلها : طريّ 

ال وهللا اي زه ُرام هاىم االىثي الوحيسه اللي 

يف البيت بتيمل االكل بأيسيها 

ابيس ًوي ماتلمسويص : ُرام 

وملمسكيص ليه ههه هو مص اىا : طريّ 

لمستك قبل كسه وال ايه وبكره ارويا ًس 

يرميكي يف الضارو وهلمسك تاين وتالت 

ورابى 

طريّ بقي بيليب يف رغل طير ُرام وهو 

بيكلمها 

ُرام راحت لقضته بالقلم وقالتله 



اليوم اللي هتلمسوي ٓيه مره تاىيه اىا : ُرام 

هقتلك 

طريّ حف ايسه ًلي ؿهر ُرام وقلها 

كوتي قسريت تيملي حاجه لما كوتي : طريّ 

ًرياىه قسامي واىا بَتغبك وبتمتى 

بجسمك 

ومره واحسه طسها يل وقربها موه وقلها يف 

وزىها بهمس 

اىتي لياااااا  (بهمس ): طريّ 

ًس كان ىازل مه ًلي السلم وطاِ طريّ 

وُرام وهما قريبيه مه بيؽ كسه راح قال 

ُراااااام  (بَؾب وػوت ًايل   ): ًس 

 �ًس : ُرام 



 بقلم 9رواية حب رارج ارازيت البارت التاسى 

ماهي احمس 

 9رواية حب رارج ارازيت الْغل التاسى 

ُرااااام  (بسًيق  ): ًس 

 ��ًس : ُرام 

طريّ  رٓى حجبه ورجى طيره لورا وابتسم 

ابتسامه ػْرا وقال 

حقيقي ؿلى اًوج مص مكْيكي : طريّ 

ارويا 

اىت بتقول اي : ُرام 

ًس ىسل مه ًلي الساللم ومسك زراًها 

وقلها 

اىتي اي اللي موسلك بسري كسه : ًس 



اىا ىسلت ًضان احؾرلك الْقار .. اىا : ُرام 

الساًه سته زي ما بتحب تْقر ًضان اول 

ما تغحي تاليق الْقار موجوز ياًس 

حغل ياًس مابتكسش حغل : طريّ

كملي ياُرام وبيسيه حغل .. هااا : طريّ 

اي تاين 

بس محغلص حاجه ياًس تاين : ُرام 

ارس ياُرام ييوي اىتي .. ارس : طريّ 

مص جريتي  ًليا اول ما طوٓتيوي وقربتي 

موي وقولتيلي مكاىص يوْى اللى اروك 

ًمله مياك زه 

بقت تتوْس بسرًه والحقس والَل : ُرام 

كله بقي يف قلبها وقالت 

محغلص وهللا ما حغل : ُرام 



ييوي اىتي .. ابو كسه بقي .. الاااا: طريّ 

ماقربتيص موي وجيبتي القلم وكتبتيلي 

ًلي الضاش بتاو الجرح اللي ًلي ايسي اىت 

لياااا 

اي اللي بتقوله زه ياطريّ : ًس 

.. مص مغسقوي ياًس : طريّ 

كيب  القلم الجاِ اللي كتبتلي بيه اهوه 

وراها ًلي القرابيسه سابته هوا اول ما 

كتبتلي 

ولو مص مغسق برؿوا اهوه 

طريّ ٓتح ايسيه ورلي ًس يضوِ كلمه 

اىت ليا ًلي الضاش اللي حقه ًلي ايسيه 

ًس  مابقاش مغسق 

الكالم زه بجس ياُرام  (بونره ُل لَرام  ): ًس 



وهللا ما حغل ياًس وهللا الينيم ما : ُرام 

حغل 

هو اىتي الحلْان بربوا زه اي ليبه :  طريّ 

يف ايسك يابوتي اتقي هللا بقي 

طريّ كْايه كسه  (بضذيف  ): ًس 

اللي اىا متأكس موه ان البت زي : طريّ

تيرٓوي ورحمه امي وامك ياًس تيرٓوي 

وتالقيها كاىت حاكه ًيوها ًليا مه زمان 

وًرٓت احوا بوروح ٓيه وبويجي مويه 

وًملت حوار االُتغاب زه ليبه ًضان 

اتجوزها بس هي جايه بمساجها 

كتر مه كسه  ُرام ماقسرتص تمسك ىْسها ا

وجابت السكيوه مه جوبها ورٓيت السكيوه 

ًليه وقالتله 



اه يا ابه الكلب ولسه هتؾرب : ُرام 

السكيوه يف قلبه ًس مسكها مه ايسها ولّ 

زراًها ورا ؿهرها وقلها 

احوا مص والز كلب ياُرام   (بَؾب  ): ًس 

طريّ بغلها كسه وقلها 

اىتي ًايسه تموتيوي اىا : طريّ

ماطوٓكص ىاحيه ُرام تاين  (بسًيق  ): ًس 

اىت ٓاهم 

اىا ماجيتص جوبها ماقربتلهاش : طريّ 

ماتوساش ياًس اللي ربتوي ًليه كول ًمرى 

اىا هْكرك زلوقتي يب  زوول ػوّ رايه 

مايمالش ًيوه ُير التراب ًس مسك ُرام 

وبقي يجرها ًلي الساللم وكليها االوؿه 

بتاًته ٓوق 



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

وقْل الباب ورماها ًلي السرير 

ًس ما تغسقهووش ياًس : ُرام 

ماتغسقهووش 

ًامله ىْسك بريئه  (بونره ُل وحقس  ): ًس 

وقلبك ابيؽ بس الحقيقه كلكم ػوّ 

واحس امبارح كوتي بتييقي ًضان طوٓتي 

طريّ اللي اُتغبك والوهارزه االقيكي يف 

حؾوه 

اىت بويت زه يف زماُك بس الحقيقه  : ُرام 

ان هو اللي طسين لحؾوه وكل كلمه قلهالك 

تحت كصب 

اىت لو حاولت مره واحسه تضوِ الحقيقه 

هتضوٓها كامله 



ًس  طس ُرام مه زراًها بَل وقربها موه 

وقلها 

الحقيقه واؿحه زي الضمس  ان كلكم : ًس 

ػوّ واحس كلكم كسه بتجروا ورا ُريستكم 

كتر  مص ا

ومه هوا ورايح كول السوه اللي هتييضي 

ميايا هوا ٓيها هتْوه يف ًصابك وًايس اقولك 

اهال بيكي يف جحيمي 

المضهس زه حلو اوي ما بيه ًس وُرام ًضان 

كسه ًملتوا ٓيسيو حقيته ًلي جرويب جروب 

حكايات ماهي اًملي ًليه سيرش ًلي 

الْيس بوك هينهرلك ًلي كول 

اتموي ييجبكم 

ًس رمي ُرام ًلي السرير وسابها ومضي 

وقْل الباب بالمْتاح ًليها 



طريّ كان واقّ تحت واول ما طاِ ًس 

ربيتها وال لسه .. ًملت اي .. هااا : طريّ 

ًس  بع لضريّ بغت ُل وقاله 

لما تيجي تتكلم ًلي مرات اروك : ًس 

تتكلم ًليها بأزب اىت ٓاهم وال الء 

طريّ زاس ًلي سواىه مه الَيم ان بيس 

كل اللي قاله ليس لسه ًاملها كرامه 

ٓاهم وال الء  (بضذيف  ): ًس 

 (اتوْؽ مه مكاىه وقاله ): طريّ 

ياًس ٓاهم .. ٓاهم : طريّ 

اه ىسيت اقولك اىا ًارِ اىك كساب : ًس 

ومحغلص حاجه مه اللي اىت قولتها ًضان 

ُرام طوله وبتكتب بالضمال والقلم اللي 

اىت حقيته وراها كان ىاحيه ايسها اليميه 



طريّ راِ ورجى لورا وقاله 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

اىا مص ًارِ .. اىت .. اىا  (بتوتر ): طريّ 

اىت تقغس ايه 

اىت ًارِ كويس اىا اقغس اي اىا جيت : ًس 

ًليها قسامك ًضان حاجه مييوه يف زماُي 

كتر لكه لو ٓكرت تقربلها تاين  مص ا

ياطريّ اىا اللي هقتلك بأيسي المره اللي 

 �جايه اىت ٓاهم 

ٓاهم يارويا وهللا ٓاهم .. ٓاهم : طريّ 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس جه يقلى مه الباب راح لقي طريّ 

واقّ 



اىت واقّ ليه اىت هتيجي ميايا : ًس 

الضركه 

اًمل اي يف الضركه : طريّ 

اىا قولتلك قبل كسه اىك ترجى تييص : ًس 

ميايا تاين هيبقي بضروـ واىت مه هوا 

ورايح هتضتَل زيي صيك 

اىا مابيرٓص اطتَل : طريّ 

رالظ يبقي الباب يْوت جمل : ًس 

طريّ ٓكر لثواين وقال 

اىا جاي مياك : طريّ

طريّ وًس راحوا الضركه يف الميياز منبوـ 

 وكاليازه كل الموهْيه قاموا 8الساًه 

بسرًه وقْوا وًس زارل 

بس المره زي مكاىص لوحسه طريّ مياه 



طريّ زرل المكتب بتاًه 

وىسه ًلي السكرتير تياليل بسرًه 

السكرتير زرل ليس 

تحت امرك يآوسم : السكرتير

تارس طريّ مياك تحت يضتَل ايسه : ًس 

بأيس اليمال يبقي مياهم ويقّ ًلي المكه 

ًس اىت بتقول اي : طريّ 

كالمي مص هكرره مرتيه اىت ٓاهم : ًس 

ًس اىا ايسي محروقه هضتَل ازاي : طريّ

حاول تتيامل بأيسك التاىيه : ًس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ رجى طيره القويل لورا وحقه ورا 

وزىه وقاله 



اىت بتذسرين ياًس : طريّ

اىا الول مره يف حيايت بكسبك ياطريّ : ًس 

طريّ ىسل تحت ومراز زرل ًلي ًس 

اللي اىا طايْه زه حقيقي : مراز 

مراز اىا مص كايق ىْسي الوهارزه هللا : ًس 

يكرمك 

يابوي واىت مه امتي بقيق ىْسك : مراز 

وال حس بيقيقك 

مراااااااز : ًس 

رالظ ًوسىا ػْقه سالح  .. رالظ : مراز 

بس ػْقه حلوه اوي والزم ىذلغها 

جابر الموْلوكي ًارِ بيها : ًس 

كلمك ٓيه ان احوا لو : مراز  ما زه اللي ًايس ا

قوموا بالغْقه زي جابر الموْلوكي مص 



هييرِ ًوها طىء والول مره هوبقي حريه 

مه ُير اي قيوز 

حلو اوي زه اىا يوم ما اطتَل حر مص : ًس 

هرحم جابر الموْلوكي 

احوا لو قسرىا ىارس الغْقه زي بجس : مراز 

هواكل السوق ومحسش هيقسر يوقْوا 

هوارسها وىارس ابوها ما تقلقص : ًس 

بس الغْقه زي مص هيوْى ىتْق : مراز 

ًليها هوا الزم ىسآرلها 

ىسآرلها ازاي ييوي : ًس 

ىسآرلها ياًس ىضترى تصكره ىققى : مراز 

كياره وىسآر 

 (بع لمراز ورٓى حاجب كسه  وقاله  ): ًس 

بجس اللي بتقوله زه : ًس 



اىا ًارِ الونره زي بيسها ٓيه بالوي : مراز 

يبقي توجس وتقول المْيس : ًس 

كوك بتقؾي طهر : مراز احوا الزم ىسآر ا

اليسل مثال وهووسل يف سويسرا هتيمل 

ىْسك بتسآر تريحلك يوميه مه الضَل 

ومه هواك هوسآر ًلي اليابان ىقابل اليمال 

بتوًوا هواك وىتمم الغْقه بيس ما ىكون 

متاكسيه ان محسش بيراقبوا جابر الموْلوكي 

لو ًرِ ان احوا هوضتَل لحسابوا هيوسْوا 

ورغوػا ان احوا حاكيه كل ٓلوسوا تحت 

أيسيه بيس اليمليه االريره 

جابر الموْلوكي حسابه تقل ميايا بس : ًس 

الغبر حلو 

رالظ ييوي موآق : مراز 

كيس موآق : ًس  ا



رالظ يبقي تحؾر ىْسك للسْر يف : مراز 

كر  رالل يوميه اتويه واىا هحؾر التصا

وهجيب ايمان ميايا اتْقوا 

وكبيا ُرام الزم تيجي : ًس 

اومال ييوي هاتروح تقؾي طهر : مراز 

ًسل لوحسك وال اي زىيتك بالنبف 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ٓهمت : ًس 

ًس رلع طَله ورلع زىيته وروح البيت 

والن ًس بيمضي رمسه واليمال بتمضي 

سته روح قبل طريّ وكان سته بالسقيقه 

يف البيت 

ًس اول ما روح كلى ٓوق يف االوؿه بيبع 

لقي ُرام ىايمه يف االرؼ وحاؿوه ىْسها 



ولالسّ ًامله حمام ًلي ىْسها ًس اول ما 

طآها كسه جرى ًليها وقومها 

ُرام قومي : ًس 

ماقسرتص امسك .. اىا اسْه .. اىا : ُرام 

كتر مه كسه واىت قآل ًليا الباب  ىْسي ا

بالمْتاح 

ًس الول مره كان يؾايق مه ىْسه هي المره 

زي 

قلى الجاكيت بتاًه ولْه ًليها وكليها بره 

االوؿه وزرلها الحمام 

ُرام زرلت الحمام وبقت مكسوٓه جسا مه 

ىْسها قسام ًس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



ًس ٓتح السوالب بتاو ُرام بسرًه وكليلها 

هسوم زارليه ًضان تلبسها 

ُرام قليت كل هسومها ٓب الحمام 

ًس ربف ًلي ُرام يف الحمام يف االول ُرام 

مارؿيتص ًلي ًس مه كتر ما كاىت 

مكسوٓه ان ًس طآها وهي ًامله حمام 

ًلي ىْسها 

ُرام رزي ًليا بسل ما آتح الباب .. ُرام : ًس 

الء ما تْتحص الباب اىا ًرياىه : ُرام 

كيب آتحي رسي الهسوم زي ًضان : ًس 

تلبسي 

ُرام لْت الْوكه ًلي جسمها و ٓتحت 

الباب ىع ٓاتحه كسه ومست ايسها ًضان 

تارس الهسوم مه ًس راح ًس طسها مه ايسيها 



كتر وكان ًايس يؾم ُرام يل وُرام بقت  يل ا

تحاول تذبي جسمها ورا الباب 

ًس اىت بتيمل اي سيب ايسي ياًس : ُرام 

مره واحسه ٓاق لوْسه وبيس ًوها وازاها : ًس 

الهسوم السارليه بتاًتها ولّ ؿهره   وجه 

يمضي راحت ُرام قالتله 

ماقربتص .. ماقربتلهووش ياًس : ُرام 

لضريّ كل كلمه قالهالك كسب 

ًارِ : ًس 

ًارِ  (باستَراب  ): ُرام 

ولما اىت ًارِ ليه ًملت كسه ميايا : ُرام 

ياًس ُرام كاىت ًرياىه يازوبك لْه ٓوكه 

ػَيره ًلي جسمها  مه كتر ما كاىت 

مغسومه ىسيت اىها ًرياىه وٓتحت الباب 

وطيرها القويل كان ىازل ُلي لْه الْوكه 



اللي ًلي جسمها راحت ٓتحت الباب 

رالع ووقْت قسام ًس  وقالتله 

اىت طيقان رُم اىك ًارِ .. اىت ايه : ُرام 

اىه كساب حبستوي يف االوؿه كول اليوم 

لسرجه اين ًملت حمام ًلي ىْسي وًارِ 

اين منلومه 

ازرلي الحمام ياُرام : ًس 

الء مص هسرل اال لما  (بيياـ وُيم ): ُرام 

تْهموي ليه ًملت كسه وليه قولتلي اىك 

هتذلي حيايت جحيم واىت ًارِ اين منلومه 

واروك كساب ياًس بيه 

ًس مسك ُرام مه ايسها ولّ ايسيها ورا 

ؿهرها وراحوا ًوس المرايه وبقت ؿهرها 

الزق يف ػسره وقلها 

وهو بيبع يف المرايه وبيتكلم 



ًضان اىتي ملكي ياُرام اىتي بتاًتي : ًس 

.. اًمل ٓيكي كل اللي اىا ًايسه اهلمك 

اًمل ٓيكي اللي .. اموتك .. اقتلك .. اسوسك 

اىا ًايس اًمله اىتوا ما بتجووش ُير بكسه 

كلكوا 

ايسي هتتكسر يف ايسك .. ًس ايسي : ُرام 

حرام ًليك 

ًس لّ ُرام وبقت وطها يف وطه وقلها 

مهما اًمل مياكي ماتساليص حتي ليه : ًس 

ياُرام 

ًس راح قرب مه ػسر ُرام وٓتح الْوكه 

ومسك وهي ًلي جسم ُرام مه الواحيتيه 

بس مكاىص بيبع ًلي جسمها كان بيبع 

يف ًويها راحت ُرام مه كتر ُينها موه 



كان يف سكيوه جوبها ًلي الكوموز جابتها 

وؿربته يف جوبه بيها 

ااااااه : ًس 

 10رواية حب رارج ارازيت البارت الياطر 

بقلم ماهي احمس 

 10رواية حب رارج ارازيت الْغل الياطر 

ااااااااه : ًس 

ُرام سابت السكيوه مه ايسيها وبيست ًوه 

ًس ٓؾل حاكف ايسه ًلي جوبه السكيوه 

زرلت يف جسم ًس بس يازوبك حاجه 

بسيقه مَرزتص يف جسمه اوي بس ًملت 

جرح ًس بيبع ًلي ايسه لقاها كلها زم 

ُرام رجيت لورا وقالتله 



النلم وحص واىت هلمتوي اىا مص : ُرام 

اىا مص .. بس .. ًارٓه ًملت كسه ازاي بس 

كتر مه كسه  قازره اتحمل هلمك ا

وطر السىيا كله يف ًويه وبقي يقرب  ): ًس 

اىتي تؾربيوي اىا بالسكيوه :ًس   (مه ُرام 

اىا مكاىص قغسي وهللا ما .. ًس .. ًس : ُرام 

كان قغسي زي كاىت رز ٓيل لنلمك ليا 

ًس كان حاكف ايس ًلي الجرح بتاًه وااليس 

التاىيه مسك ُرام مه طيرها 

كتر  ُرام بسرًه ثبتت الْوكه ًلي جسمها ا

وًس وهو طاززها مه طيرها بقت ُرام 

كتر وتقوله  تمسك بأيسيها االتويه  يف ايسيه  ا

مكاىص قغسي  (بغريد وًياـ  ): ُرام 

ميرٓص ًملت كسه ازاي وهللا ما اًرِ 



ًس مكاىص بيتكلم وال كلمه ُير اىه طازز 

ُرام مه طيرها وبيجرها وراه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس رز ًليا ..ًس احوا رايحيه ٓيه ياًس : ُرام 

ماتسبويص كسه 

________________ : ًس 

ًس ارس ُرام وهو بيضسها مه طيرها راحت 

ُرام طست الْستان بتاًها مه ًلي الكوبه 

وبقت مسكاه يف ايسها وبيسها ًس اريرا وازاه 

ُرام زي مذسن كسه ؿلمه ًس وطريّ  بس 

اللي ييرٓوا  مكاىه تحت الْيال 

وًس رمى  ُرام يف المذسن زه وقلها 

ًس وهو ماسك جوبه وبيتألم 



هتْؾلي هوا يف المذسن زه لحس ما : ًس 

 �تتيْوي وتمويت اىتي ٓاهمه 

ُرام وهي ياًيوي مرًوبه كاىت بتحاول 

تَقي ىْسها بالْستان وًس لما رماها يف 

المذسن ؿهرها جه يف الحيقه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام جريت ًلي ًس و ىسلت ًلي رجله 

وقالتله 

ال وىبي ما تسيبوي هوا لوحسي ًضان :  ُرام 

راكر ربوا ماتسيبوي هوا اىت لو سيبتوي هوا 

زقيقه واحسه لوحسي هموت 

ًس وُرام ماسكه بايسيها يف رجله راح قلها 

هسيبك ًضان .. الء هسيبك ياُرام : ًس 

تيريف كويس ترٓيي ًليا السكيوه مره تاىيه 



الباب الحسيس كان مْتوح ىع ٓاتحه وًس 

بيحاول يبيس ُرام وهي ماسكه يف رجليه راح 

رجى بؾهره ورا قْل الباب رالع مه ُير 

ما يقغس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس بيبع وراه راح لقي الباب اتقْل بقي 

هيتجه كلى الْون بتاًه بسرًه وٓتح 

الكضاِ 

ُرام سابت رجليه ًس وقامت بسرًه وهي 

بتحاول برؿوا تذبي جسمها بالْستان 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس جرى بسرًه ًضان يحاول يْتح الباب 

بس الباب زه ًس ًمله مذغوظ ييوي لو 

السما اتقربقت ًلي االرؼ مص هيتْتح 

اال بمْتاحه 



ًس بع لَرام 

ُرام ٓهمت ًس مه ىنره ًويه ولسه 

هيلومها ان الباب اتقْل بسببها راحت قالتله 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

هو اىت مص .. هو  (بذوِ وتوتر ): ُرام 

مياك المْتاح 

ًس بقي يسور يف جيوبه بيبع مالقاش 

الميساليه بتاًت المْاتيح يف جيوبه  والباب 

زه بيتْتح  بالمْتاح بتاًه وبس ًس بقي 

يحاول مره واتويه يضس يف الباب بس ًلي 

ميه الباب مغْح وًمره ما هيتْتح مه 

ُير مْتاحه ابسا ًس ازاه ُرام ؿهره وبقي 

يضس الباب  ًضان يْتح الباب 

راحت ُرام بسرًه لبست ٓستاىها وقليت 

الْوكه مه تحت الْستان 



وًس بقي بيؾرب ًلي الباب برجله بكل 

ىرٓسه ًضان الباب مص راؿي يتْتح 

ًس بع لَرام لقاها لبست ٓستاىها راح قرب 

موها وكله ُيم وحقس 

اىتي السبب يف اللي احوا .. اىتي السبب : ًس 

ٓيه زه كله 

هو كل حاجه اىا السبب ٓيها  (بسًيق  ): ُرام 

اىت اللي كوت ًايس .. اىت اللي جيبتوا هوا 

تحبسوي وتذليوي لوحسي يف المذسن واىت 

كتر حاجه بترًب موها هي  ًارِ اين ا

الؾلمه 

اىتي اللي .. اىتي اللي اتؾقرتيوي لكسه : ًس 

ؿربتيوي بالسكيوه يف جوبي 

زه رز ٓيل كبييي لنلمك ليا يف كل : ُرام 

مابتيملص حاجه يف ..مْترى .. احوالك هالم 



زىيتك ُير اىك كاره ىْسك وكاره اللي 

حواليك وبس 

كبييي واحس بيكره ىْسه مص هيكره اللي 

حواليه 

ًس جه يرٓى ايسه ًضان يؾرب ُرام مه كتر 

ُينه موها راحت ُرام اتكلمت بسرًه 

وقالتله 

اؿرب ياًس اىت ما بتيملص حاجه يف : ُرام 

زىيتك ُير اليوّ بس تيرِ اىا كل يوم 

ًضت مياك ٓيه هوا كل يوم رهبه رويف 

اؿرب مستوي ايه .. موك بتقل ًايس تؾرب 

ًس مه ُينه راح ؿارب ايسه يف الحيقه 

وبيس ًه ُرام وقلها 



ًس حف ايسه ًلي المسسس بتاًه اللي حقه 

كلمه واحسه موك تاىيه : ورا ؿهره وقلها ًس  

ماتلومويص ًلي اللي هيمله ياُرام 

ُرام طآت ًس وهو حاكف ايسه ًلي 

المسسس بتاًه و ٓهمت ًس وًرٓت اىه اللي 

بيقوله زه ٓيال حقيقي واىها لو اتكلمت ٓيال 

هيأشيها وهي مص ىاقغه 

ُرام قيست ًلي جوب وسوست ًلي 

الحيقه بؾهرها  وؿمت رجليها بأيسيها 

ورٓيت راسها وُمؾت ًويها وزموًها بقت 

توسل موها 

ًس بقي رايح جاي يف المذسن وهو ماسك 

الْون بأيس ومضَل ىور الكضاِ بتاو الْون 

وااليس التاىيه حاكف ايسه ًلي جرحه  وكل 

طويه يحاول يتغل بأي حس بس مآيص 



المذسن تحت .. طبكه حرٓيا يف المذسن 

االرؼ ومتقْل 

ًس مه كتر ما تيب والسم بيوسل مه جوبه 

ابتسي اريرا يقيس وسوس ًلي الحيقه اللي 

قسام ُرام وبقوا االتويه قغاز بيؽ والْون 

جوب ًس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام اريرا ىققت وقالت 

الزم تسوس ًلي الجرح ولو ٓؾلت : ُرام 

توسِ كسه هتموت ياًس رليوي اساًسك 

اىا ًوسي اموت وال ان واحسه صيك : ًس 

تساًسين ياُرام 

ايه كميه الكره اللي يف قلبك ىاحيتي : ُرام 

زي اىت حتى ما تيرٓويص اىا ًمرى ما 



ًملتلك حاجه يف حيايت ًضان يبقي يف 

قلبك ليا كميه الكره زي ياًس 

ًس ؿحك اللي هو ههه 

كبر سبب ًضان : ًس  كوىك اىك ست زه ا

كرهك ياُرام اىا بكره ػوْكم كله  يذليوي ا

ًضان اىتوا ػوّ رايه يستاهل الكره 

مريؽ بكره الستات .. اىت مريؽ : ُرام 

اىت ال يمكه تكون كبييي 

لو كرهي لغوْكم بتسميه مرؼ ٓا اىا : ًس 

حابب مرؿي زه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام سكتت ويأست مه كالمها مياه مهما 

قالت ومهما ًملت ٓهيْؾل يكره الستات 



الغمت بقي يف المكان مريب تقريبا 

مكاىووش بييملوا حاجه ُير اىهم باػيه 

كتر وبس  لبيؽ مص ا

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

 -----------

 (يف ىْس الوقت  )

طريّ رجى البيت بيْتح الباب مالقاش حس 

جوه 

ياًس .. ًس : طريّ 

مآيص حس رز ًليه كلى ٓوق يف السور التاين 

بيبع لقى االوؿه متبهسله والسكيوه مرميه 

يف االرؼ وكلها زم 

واالرؼ ٓيها ىقف زم بس وال ًس وال ُرام 

موجوزيه 



طريّ ابتسي يقلق وبيكلم ىْسه وبقي 

يقول 

ياترى ًس يكون قتل ُرام : طريّ 

وبيس كسه رجى يكلم ىْسه ويقول 

االه اومال راحوا .. ال ال مآتكرش : طريّ 

ٓيه بس واي السم اللي يف االوؿه زه 

والسكيوه زي ملياىه زم وزم ميه زه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ اتغل بمراز 

الوووو ايوه يامراز هو ًس مياك : طريّ 

_____________________ : مراز 

ازاي رجى البيت اػل : طريّ 

وابتسي طريّ يحكي لمراز اللي لقاه اول )

 (ما رجى البيت 



_________________ :مراز 

تمام مستويك : طريّ 

طريّ زرل الحمام بيبع لقي هسوم ُرام 

السارليه بس اللي موجوزه يف الحمام وكلها 

مايه طم الريحه اللي ًلي الهسوم وقال 

يى اي القرِ زه : طريّ 

وبيسها مسك السكيوه وابتسي يقلق ًلي 

ًس وكان ًمال يقول يارب يكون زه زم ُرام 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

مراز اريرا جه وطريّ ىسل ٓتحله 

اي ياطريّ اي اللي حغل : مراز 

هي زي السكيوه اللي ملياىه زم : طريّ 

اللي قولتلك ًليها 



وطايّ االوؿه متبهسله ازاي وهسوم ُرام 

السارليه يف الحمام وُير الوقف السم اللي يف 

االوؿه 

مراز اتغل بيس بسرًه 

ييوي اىا جايبك ومستويك ًضان : طريّ 

تقويل اتغل بيس 

 االِ مره ٓوىه ُير متاح ١٠اىا اتغلت بيس 

اىا ابتسيت اقلق : مراز 

احوا الزم ىيرِ السم اللي ًلي : طريّ 

السكيوه زه زم ميه 

وهويرِ ازاي يآالح : مراز 

وٓغيله السم + aٓغيله زم طريّ : طريّ

زي ىازره جسا ييوي لو كليت هي زي 

كيس زه زمه  ٓغيلته يبقي ا



ٓكره كويسه تيايل ميايا : مراز 

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

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

كتر والمذسن كله  كتر وا ًس ابتسي يؾيّ ا

كتر  مترب والجرح بيتلوث ا

واليرق كله بيوسل موه 

ُرام قربت مه ًس وقالتله 

سيبوي ًلي االقل احقلك الْوكه زي : ُرام 

ًلي جرحك ًضان اوقّ الوشيّ 

ًس وهو مرمي يف االرؼ والجرح رالظ 

كتر راح ماسك الْوكه  كتر وا بيؾيْه ا

ورماها بييس 

ُررام اتوهست وقالتله بَيم 



ما هو اسمى بقي ًايس تموت مووت : ُرام 

بييس ًوي لكه ماتذلويص اىا السبب يف 

موتك واطيل شىبك 

ههه هو زه كل اللي همك : ًس 

ال كبيا  (بهبل موها  ): ُرام 

ايه : ًس 

كيس كبيا ييوي هيكون اي : ُرام  اقغس ا

اللي هيذليوي مص ًايساك تموت ُير كسه 

كيب ياستي متضكريه اىا لو موت : ًس 

مسامحك ومص ًايسك تضيلي شىبي 

برؿوا الء اوًي ايسك ُرام طالت ايس : ُرام 

ًس مه ًلي الجرح بتاًه بتبع القيته 

متلوث جسا حابت الْوكه بسرًه وبقت 

تمسحله السم مه حواليه الجرح وبيس كسه 

جابت الموبايل وقربت الكضاِ مه الجرح  



بتبع القيت ان الجرح لو ما اتذيقص 

هييمل ُرُريوا وهيحغل ليس تسمم 

ُرام بغت ليس كسه وهي بايوه ًلي طها 

ًالمات الذوِ والقلق 

ًس بغلها وطاِ القلق والذوِ ًلي وطها 

قلها وهو بيوهج ومص قازر يتكلم 

همووت  (وبلى ريقه  )اي  : ًس 

تموت ايه ماتقلقص اىت زي .. ال .. ال : ُرام 

الققف بسبى ارواح 

هههههه رالظ طذغتي حالتي : ًس 

يازكتوره 

 (بتؾحك ؿحكه سذريه  ): ُرام 



ههههه زكتوره مره واحسه زه اىا : ُرام 

يازوبك حته ممرؿه لسه اول طهر  ليا يف 

الضَل وطوٓت وطكم السمح اىت واروك 

زه كان يوم اسوز لما    (وهو بيؾحك  ): ًس 

طْواكي 

ههههه  اه وهللا كان يوم ماكوص بايوله : ُرام 

مالمح لما طوٓتكم 

ًس وهو ساىس ؿهره وراسه ًلي الحيقه 

وٓارز ايسيه ورجليه وبقي حرٓيا مص قازر 

حتي يرٓى ايسه قال لَرام 

تالقيكي اول ما طوٓتيوي يف  (بؾحك ): ًس 

الْرح قولتي اًوش بالله مه زي رلقه 

ُرام  سوست ؿهرها جوب ًس ًلي الحيقه 

وقيست جوبه وقالتله 



بغراحه اه   (بؾحك هستيري ): ُرام

هههههههه كان طكلك يذوِ اوي الء وزايما 

مقْل حواجبك كسه ًامليه زي التماىيه كسه 

وطويه ويسلوا ًلي بيؽ طكلك كان 

مسذره 

.. هههههه .. اىا .. اىا .. وهو بيؾحك : ًس 

طكلي كان مسذره 

ههههه جسااااااا بغراحه : ُرام 

ههههه ًارٓه ههههه اىا ههههه : ًس 

ههههه اىت ايه : ُرام 

اىا لو كوت سليم زلوقتي كوت ههههه : ًس 

حقيتك تحت رجلي ًضان الكلمه زي 

اسكت .. ياًم اسكت بقي  (بؾحك  ): ُرام 

اىت حتي واىت بتموت ًايس تؾربوي 



________________ : ًس 

زه اىت مضكله اقسم بالله ياًس ارحم : ُرام 

ىْسك طويه 

_____________________ :ًس

ُرام القيت ًس ما بيتكلمص 

ًس سكت ليه .. ًس : ُرام 

ُرام راحت بسرًه وبتبع ًلي ًس القيته 

اُم ًليه جابت الْوم بتاو الكضاِ وبغت 

ًلي الجرح القيت الْوكه كلها زم حرٓيا 

ىسِ زم كتير 

ُرام بقت بتؾرب بأيسيها ًلي وش ًس 

ًضان تْوقه 

ال ال ال ال ياًس ٓوق اػحي بالله ًليك : ُرام 

ماتموتص 



___________________ : ًس 

الزم تْوء ما يوْيص تروح يف ُيبوبه : ُرام 

ُرام حقت وزىها ًلي قلب ًس القيته بيسق  

وًرٓت اىه لسه ًايص مسكت ميغم 

ايسيه القيت الوبؽ موجوز بس ؿييّ 

وبيسيه هيمل اي  (بقلق وتوتر ): ُرام 

مآيص اي حاجه هوا توقّ الجرح بتبع 

القيت زي مسمار كسه ُليم طويه 

ُرام بتقول يف ىْسها 

يااارب االيق مياه والًه يااااارب : ُرام 

ُرام بتسور يف جيوب ًس القيت والًه 

 (بتوهيسه وهي مص مغسقه قالت  ): ُرام 

الحمسلله يارب : ُرام 



ُرام جابت المسمار ووليت الوالًه وسذوت 

المسمار وكاىت ماسكه المسمار ما بيه 

ػوابيها المسمار سذه جسا لسرجه ان 

ػوابيها بقت تتحرق مه السذوىيه بس 

برؿوا ٓؾلت مكمله واتحملت حرق 

ػوابيها وهي مص قازره وبقت زموًها 

توسل موها مه كتر كراكيّ ػوابيها بقت 

تتحرق مه سذوىه المسمار واول ما حست 

ان المسمار ٓيال زرجه حرارته بقت ًاليه 

جسا راحت مسكت القميع بتاو ًس ققيته 

وراحت حقت المسمار ًليه ًضان تكوي 

الجرح 

اااااااااااااااااااااااه : ًس 

ُرام وهي ايسيها كلها ملياىه زم مسكت ًس 

ورسته يف حؾوها والسم بقي ًلي وش ًس 



ميلص ياًس اتحمل طويه   (بيياـ  ): ُرام 

ًضان راكرى طويه ػَيره بس 

ُرام كررت اللي ًملته مره تاىيه بس المره 

زي حف المسمار وًس يف حؾوها ومه كتر 

االلم اللي ًس كان ٓيه بقي ماسك يف حؾه 

ُرام بأيسيه  ومص قازر يسيبها وحآر 

ؿوآره يف ؿهرها ُرام بقت تتحمل االلم 

اللي يف ػوابيها وكمان ؿوآر ًس يف ؿهرها 

لحس ما المسمار برز ًلي جرح ًس وُرام 

طالت المسمار وراحت ققيت زيل 

الْستان بتاًها وربقتله الجرح وكول الليل 

بقت مى ًس كل طويه توضْله اليرق اللي 

كان كالى موه وكل طويه تلمس جبيود 

تالقيه سذه مولى ومكاىص مياها اي حاجه 

ًضان تقسر تيمله كمسات لالسّ 



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

 -----------

 (يف ىْس الوقت  )

مراز وطريّ يف المستضْي بيحللوا السم 

ىتيجه التحليل كليت : السكتور 

اي الوتيجه : مراز 

+ a: السكتور 

 ��: طريّ 

كيس بوت الكلب : طريّ  ًس يف رقر يامراز ا

زي ًملت ٓيه حاجه طريّ ومراز وهما يف 

المستضْي بيبغوا لقوا ًم حسيه كالى 

مه المستضْي 

طريّ حكي كل ليم حسيه 

ًم حسيه قلق ًلي ًس 



احوا الزم ىبلٍ البوليس : ًم حسيه

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

اىت بتقول اي ياًم حسيه احوا : مراز 

مايوْيص ىبلٍ البوليس 

يبقي الزم ياسي مراز ىروح : ًم حسيه 

كيس هواك هواليق حاجه تيرٓوا مكان  الْيال ا

ًس 

اىت ًوسك حق : مراز 

ًم حسيه وطريّ رجيوا الْيال وبقوا 

يسوروا ًلي اي حاجه ًضان توػلهم ليس 

جوه الْيال مآيص ابسا 

ٓؾلوا كول الليل يسوروا ال لقوا مْاتيحه وال 

لقوا الْون بتاًه بس كان الجاكيت بتاًه 

مرمي يف االرؼ 



كيس بوت الكلب : طريّ  كيس مص هوا ا هو ا

زي قتلته وهربت 

اىا قلبي بيقويل اىه هوا : ًم حسيه

حتي لو ًملت كسه ٓيال ًس تقيل ًليها 

كيس  ماتقسرش تضيله ولو جرته ًلي االرؼ ا

هيبقي السم مبهسل المكان بس زه مآيص 

ُير ىققتيه يف االوؿه 

ًم حسيت ًوسه حق : مراز 

طريّ كان ىاسي رالع حوار المذسن اللي 

تحت زوروا يف كل حته حرٓيا يف االسقبل يف 

الجويوه يف الْيال يف كل حته اال المذسن وزه 

اللي محسش ييرِ مكاىه ُير طريّ 

ولالسّ ىاسيه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ٓؾلوا كسه لحس الغبح 



ُرام تاين يوم ػحيت وًس كان حاكف راسه 

ًلي رجلها وىابم وزرجه حرارته ًاليا جسا 

وبقي بيذقرِ بالكالم ويقول 

اىتي مرات ابويا ازاي ًايساين اىام مياكي : ًس 

ابيسي .. ابيسي ًوي 

ًس كان ًمال يحرك راسه طمال ويميه 

ووقتها ُرام ٓهمت ليه زايما ًس بيقول ًلي 

كل الستات رايويه ومره واحسه بتبع 

القيت ًس الوبؽ بتاًه تقريبا مبقاش 

موجوز السذوىيه اثرت ًليه بقريقه ٓنييه 

ُرام قامت بسرًه وبقت تغرخ وتؾرب 

ًلي الباب بأيسيها 

آتحواااا البااااااااب : ُرام 

آتحوااا الباااااااااب ًس بيمووووووووت 



وقتها طريّ كان بيتمضي ورا الْيال ومره 

 �واحسه وقّ قسام المذسن بيبع 

رواية حب رارج ارازيت البارت الحازي ًضر 

 بقلم ماهي احمس 11

رواية حب رارج ارازيت الْغل الحازي ًضر 

11 

وقتها طريّ كان بيتمضي ورا الْيال ومره 

 ��واحسه وقّ قسام المذسن بيبع 

لقي المْاتيح واقيه يف القرقه بتاًت 

المذسن 

طريّ استَرب وقال 

اي اللي جاب المْاتيح زي هوا : طريّ 

طريّ كلى بسرًه لمراز 



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

 -----

بتذبف ًلي الباب بكل قوتها ومره  ): ُرام 

واحسه ىور الكضاِ بتاو الْون ٓغل وطحه 

الْون رلع وُرام بتترًب مه حاجه اسمها 

ؿلمه جريت بسرًه ًلي ًس وقيست جوبه 

 (وماسكه ٓيه وهي مرًوبه  

ًس ٓوء ياًس اػحي بالله ًليك : ُرام 

ًس ابتسي يْتح ًويه مكاىص طايّ حاجه 

مه كتر ما السىيا ؿلمه كحل 

بس رٓى ايسيه وبقي يلمس بقراكيّ 

ػوابيه ًلي رس ُرام ًضان يهسيها طويه 

وًس وهو ساىس راسه ًلي ػسر ُرام كان 

سامى زقات قلبها اللي مه كتر الذوِ كاىت 



كه قلبها هيقلى مه  بسق بقريقه ٓنييه وأ

مكاىه 

ماتذآيص مه .. ما تذآيص ياُرام .. ما : ًس 

ؿلمه اىا مياكي .. ال .. 

اىا بترًب مه الؾلمه ياًس اىا كوت : ُرام 

بتحف يف اوؿه ؿلمه بااليام  وماكوتص 

بضوِ الوور اال مه ٓتحه الباب 

 (بييااـ  )

اىا بذاِ مه الؾلمه اوي .. اىا 

ًس رٓى ىْسه باليآيه وسوس ؿهره ًلي 

الحيقه وٓرز ايسه  ومسك ُرام بحويه مه 

طيرها وارسها يف حؾوه وبقت ُرام ساىسه 

راسها ًلي ػسر ًس وزموًها بتوسل موها 

وًماله تييف بس بتييف بذوِ رهيب 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



ًس كلى المسسس مه ورا ؿهره وحقه يف 

ايس ُرام وقلها 

لو ميرٓواش ىقلى مه هوا .. لو : ًس 

ومحسش ًرِ يوػلوا 

كتر مه كسه ياُرام  ماتسبويص اتيصب ا

وبيسها ًس حف المسسس يف ايس ُرام 

تقغس اي ياًس : ُرام 

اىتي ٓاهمه كويس اىا اقغس اي  ياُرام : ًس 

ًس اسميوي احوا هوقلى مه هوا .. ًس : ُرام

وهتضوِ واىت هتذّ وهتبقي كويس 

كتر  كمان وكل حاجه هترجى زي االول وا

واىت هترجى تكرهوي وتبهسلوي وتنلم  ٓيا 

مه تاين 



هههههه ييوي اىتي ًايساين ارّ ًضان : ًس 

كرهك تاين  ارجى ا

مص مهم ياًس تْؾل .. مص مهم : ُرام 

تكرهوي وال الء المهم اىك تذّ 

_____________ : ًس 

اىت ًارِ ياًس اىا اتنلمت يف حيايت : ُرام 

كتر مابتوْس تقريبا  اتنلمت مه .. زي ا

حتي .. واروايت البوات .. وابويا .. مرات ابويا 

مه اقرب الواس ليا 

_______________ : ًس 

ُرام بتبع القيت ًس راح موها مره تاىيه 

ومبقاش يوقق كان كل طويه يْوق ويَم 

ًليه 

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



مراز اىا القيت المْاتيح بتاًت ًس : طريّ 

ورا الْيال 

وريوي بسرًه المكان اللي القيتها ٓيه : مراز 

مراز ىسل هو وًم حسيه وطريّ وراحوا ورا 

الْيال 

وبيسيه المكان هوا مقْول وايه اللي : مراز

هيجيب المْاتيح هوا ييوي ًس هيكون ٓيه 

هوا 

المكان مقْول : طريّ 

طريّ آتكر زمان لما هو ومراز يستذبوا 

مه مرات ابوهم ًضان ماتالقهمص 

وتؾربهم  ويوسلوا المذسن وًس يارس طريّ 

يف حؾوه لحس ما مرات ابوهم تمضي وان 

المكان زه مكوص حس ييرٓه لما باباه اطتري 

الْيال وهما بس اللي القووه 



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

.. الء المكان زه مص مقْول : طريّ 

المكان زه مْتوح 

ازاي مْتوح : مراز 

تيايل ميايا يامراز : طريّ 

ياما اىت كريم يارب : ًم حسيه 

طريّ بقي يمضي ًلي االرؼ مه ورا 

الْيال وبقي يحسس برجله بالراحه اوي ًلي 

االرؼ وكاىت االرؼ كيوه ًلضان الحته زي 

بيسرًوا ٓيها الضجر مراز جه يمضي ًلي 

االرؼ 

طريّ طاور بأيسيه وقاله 

أقّ ماتتحركص : طريّ 



طريّ رقوه بيس التاىيه لقي ىْسه 

بيمضي ًلي رضبه ربف ًلي الذضبه 

مرتيه لقي ان تحتها ٓاؿي 

تيايل يامراز بسرًه ارٓى ميايا : طريّ 

بيبغوا لقوا زي سرزاب تحت االرؼ وىسلوا 

ًلي السلم الحسيس وجوه السرزاب زه ًس 

ًامل اوؿه ًملها مذسن وًمل باب 

مذغوظ ليها 

طريّ وهو بره الباب لسه مآتحهووش 

بقي يوازي ًلي ًس 

اىت هوا ياًس .. ًسز .. ًس : طريّ 

ُرام اول ما سميت الغوت بسرًه قامت 

مه جوب ًس وراحت بقت تذبف ًلي الباب 

بكل قوتها 



آتحوااا .. ًس بيموووت.. آتحوا الباب : ُرام 

الباااااااب 

مراز بسرًه جري وقرب 

آتح الوور بسرًه ياًم حسيه : مراز 

مآيص ىور هوا يابوي : ًم حسيه 

اىا ميايا التليْون .. اىا : طريّ 

طريّ كلى الْون بتاًه بسرًه وٓتح 

الكضاِ رراح مراز بقي يحاول يْتح الباب 

بس المْاتيح كاىت كتير ومرتس كان متوتر 

مه ػوت ُرام اللي ًماله تييف وتغوت 

وتقول آتحه الباب 

المْاتيح وقيت مه مراز 

هااااااااات  (بسًيق )هات يامراز : طريّ 



مراز ازا المْاتيح لضريّ وطريّ بسرًه 

بقي يحاول يْتح بالمْاتيح مْتاح يف التاين 

لحس ما اريرا الباب اتْتح 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ اول ما ٓتح الباب لقي ُرام كل 

هسومها زم حرٓيا وًس سايح يف زمه طريّ 

اول ما طآها كسه بقي يسًق ٓيها ويقولها 

ًملتي ايه .. ًملتي ايييييييييييه : طريّ 

يف ارويا 

مص وقته .. مص وقته  (بيياـ وتوتر ): ُرام 

هللا يذليك 

بسرًه اكلبوا االسياِ 

طريّ وكى بسرًه وارس ًس وطاله ًلي 

ؿهره وُرام كليت مياهم وكلى يب 



ومراز راح جاب اليربيه بسرًه ووقّ قسام 

طريّ وىسل ارس ًس موه واالتويه ركبوا 

اليربيه وُرام ركبت مياهم 

كب قسام جوب مراز وًس وُرام  طريّ كان را

ورا 

قسما برب اليسه لو ًس ارويا جراله : طريّ

حاجه يابوت الكلب اىتي ال هذليكي تضويف 

الوجوم يف ًس الؾهر اىتي ٓاااهمه 

مص مهم مابقيتص ٓارقه  (بيياـ  ):  ُرام 

المهم اىه يبقي كويس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

مراز وػل المستضْي بسرًه وقّ 

اليربيه وىسل بسرًه وطريّ طال ًس ًلي 

ؿهره وزرل يب والممرؿيه بسرًه ارسوه 



ًس موه والسكاتره اتجميت حواليه ًس 

وارسوه بسرًه ًلي اليمليات 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ماتقلقوش ان طاء هللا رير : السكتور 

السكتور زرل ليس ًضان ييمل الالزم 

طريّ مسك ُرام مه رقبتها وزقها يف 

الحيقه وقلها 

اىققي ًملتي اي يف ارويا ايه اللي : طريّ 

حغل 

ُرام مص قازره تتكلم مه كتر ما طريّ 

كان راىقها 

سيبها ياطريّ سيبها احوا يف : مراز 

المستضْي طريّ ىسل ايس طريّ مه 

ًلي ُرام 



ارويا لو جراله حاجه مص هرحمك : طريّ

مص هرحمممممك .. اىتي ٓاهمه 

مص وقته الكالم زه : مراز 

مكوص قغسي .. اىا .. اىا : ُرام 

ُرام اسكتي رالع زلوقتي رليوا : مراز 

ىضوِ السكتور هيقولوا اي 

الممرؿه كليت 

محتاجيوله ىقل زم بسرًه ىسِ : الممرؿه 

زم كتير 

الن ٓغيله زم ىازره _  oمحتاجيه ٓغيله زم 

ولالسّ مص متوٓره يف المستضْي 

_ oاىا ٓغيله زمي .. اىا : ُرام

اىتي متاكسه : الممرؿه 



اىا ممرؿه صيك وًارٓه  (بسًيق  ): ُرام 

كويس اوي اىا بقولك اي 

كيب تيايل ميايا : الممرؿه 

ُرام جت تمضي راح طريّ مسك زراًها 

وقلها 

بره ًوك اىتي ارويا مايسرلص يف : طريّ 

جسمه  زمك الوجس زه اىا ٓغيله زمي زي 

زم ارويا 

حؾرتك متأكس : الممرؿه 

حللي واىتي تيريف : طريّ 

ُرام بغه لضريّ ىنره حقس وُيم 

طريّ مضي مى الممرؿه وٓيال ٓغيله 

زمه ىْس ٓغيله زم ًس  اروه وتبرًله بالسم 



طريّ ارسوا موه زم كتير ولالسّ لسه 

محتاجيه زم تاين 

رسوا السم اللي اىتوا ًايشيوه : طريّ

كتر مه كسه اىت : السكتور  مص هيوْى ا

ممكه يجيلك هبوـ يف السوره السمويه 

وتموت احوا محتاجيه حس تاين يتبرو بالسم 

بقل ًواز ياطريّ اىا هوازي ًلي : مراز 

ُرام 

ييوي الااااازم ُراام : طريّ 

ًضان اروك يييص يبقي الزم ُرام : مراز 

ياطريّ 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



ُرام جت بسرًه والسكتور حللها زمها ولقاها 

ىْس الْغيله وابتسوا يارسوا زم موها وىقلوه 

ليس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

وبيس ساًات اريرا السكتور كلى مه اوؿه 

اليمليات 

احوا ىقلواه لليوايه المركسه بس : السكتور 

ًوسي ربر وحص 

ربر اي : طريّ 

ُرام قلبها زق جسا مه الذوِ 

يف اي يازكتور : مراز 

لالسّ هو ىسِ كتير ومه كتر : السكتور 

كسجيه ًلي المد  الوشيّ حغله ىقع ا

وزرل يف ُيبوبه مؤقته 



 �ُيبوبه مؤقته : ُرام 

ييوي اي يازكتور مص هيقوم موها : مراز 

ان طاء هللا هيقوم بس محسش : السكتور 

ًارِ امتي بس هي مؤقته 

طريّ بع لَرام وًويه كلها طرار ُرام 

بقت ترجى رقوات لورا وهي مرًوبه مه 

طريّ 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

مراز مسك طريّ مه ايسه وقاله 

قسما برب اليسه لو ما احترمت : مراز 

المكان اللي اىت ٓيه ياطريّ وسيبت ُرام 

يف حالها هتغرِ مياك تغرِ مص 

هييجبك ابسا واىت ًارِ اىا ممكه اتغرِ 

مياك ازاي 



اًمل اللي  (بونره حقس لمراز  ): طريّ 

تيمله يامراز لو ارويا جراله حاجه مص 

هرحم حس 

تقسروا تتْؾلوا تروحوا زلوقتي : الممرؿه 

هو ممكه يْوق مه الَيبوبه يف اي وقت 

طريّ بقي بيبع ًلي ًس مه ورا االزاز 

وبقت زموًه ىازله موه مه ُير مايييف قال 

اىا هْؾل مياه هوا مص هسيبه : طريّ

مالكص الزمه هوا ياطريّ : مراز 

ُرام اول ما طآت طريّ وهو بيييف ًلي 

اروه بقت تؾرب ىْسها ميه جسمه اىها 

حقت السكيوه يف جوب ًس وبيسها بقت 

تبيس واحسه واحسه بسرًه وكليت مه 

المستضْي وبقت تجرى واستذبت  مه 

طريّ 



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ بيبع حواليه مالقاش ُرام 

ٓيه ُرام يامراز : طريّ 

مص ًارِ زي كاىت لسه هوا : مراز 

كيس هربت : طريّ  يبقي ا

طريّ ارس اليربيه بسرًه وبقي يلّ ًلي 

ُرام يف الضوارو ًضان يالقيها 

مراز وقّ تاكسي ومضي وُرام كاىت 

مستذبيه ورا المستضْي واول ما طآتهم 

مضيوا رجيت تاين ليس وبقت واقْه قسام 

االزاز بتاو اوؿته كول الليل 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

وهي واقْه بقت تقول 



قوم يال وٓوء .. قوم .. سامحوي ياًس : ُرام 

ًضان اىت مص هيوْى تْؾل يف ُيبوبه 

كتر مه كسه  كتييير اىت مايوْيص تبيس ا

ياًس ًضان راكر ربوا قوم بقي 

طريّ رجى المستضْي بيبع لقي ُرام 

ًوس ًس اول ما طآها زاس ًلي سواىه وراح 

جايبها مه طيرها 

تيااااايل : طريّ 

طريّ ابيس ًوي .. طريّ سيبوي : ُرام 

بس طريّ زرل ُرام اليربيه بتاًته ورجى 

بيها الْيال 

وطسها مه طيرها وىسلها 

حرام ًليك طيري هيتققى يف ايسك : ُرام 

ارحموي 



طريّ زرلها اوؿتها وزقها يف الحيقه وقلها 

ارحمك واىتي مسرله .. ارحمك : طريّ 

ارويا ُيبوبه زه اىا هذليكي تتموي الموت 

ومص هقوليه ياُرام 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ قْل الباب ًلي ُرام بالمْتاح وكلى 

يضرب لحس ما سكر .. ًلي البار وبقي يضرب 

وجاب االرر وراح ىام ًلي البار حتي ما 

كليص اوؿته 

 (تاين يوم  )

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

 ---------

الساًات بقت تسق ًلي الساًه سته 

طريّ ػحي ومالقاش اروه يف الْيال زي 

ما تيوز كلى اوؿته وبقي يضم يف هسومه 



ويحؾه مذسته وىام ًلي سريره وبيسيه 

مه ُله مسك ىسل بسرًه لَرام 

وراح ٓتح ًليها الباب ُرام اول ماطآته 

قامت بسرًه مه مكاىها 

هتيمل اي ياطريّ : ُرام 

طريّ هتيمل ايه 

طريّ طس ُرام مه ايسيها وبقي يجرها وراه 

سيبوي بقولك .. طريّ سيبوي : ُرام 

______________ : طريّ 

اىت هتيمل ٓيا ايه ابوس ايسك : ُرام 

سيبوي ياطريّ حرام ًليك كْايه اللي 

ًملته ٓيا 



طريّ كلى بره يف الجويوه وحسِ ُرام 

رماها يف االرؼ ومره واحسه راح جاب قوس 

وسهم ووقّ ُرام مكان الهسِ 

وهو ماسك السهم وحاكه يف : طريّ 

القوس وبيغوب ىاحيه ُرام راح قلها 

اقْي مكاىك لو اتحركتي حركه : طريّ

واحسه هجيب السهم زه يف قلبك 

ُرام وقْت والوققه اللي المْروؼ طريّ 

يغوب ًليها ٓوقيها بالنبف 

ُرام واقْه وكاىت بتترًص مه الذوِ 

ياًيوي 

جت تتحرك 

حركه تاىيه هجيب السهم يف قلبك : طريّ 

لكه لو وقْتي وماتحركتيص ممكه اػوبه 

ػح ومايجيص ٓيكي 



ُرام مه كتر الرًب وقْت 

طريّ بقي مغوب السهم ومْتح ًيه 

ومَمؽ ًيه وٓجأه 

 12رواية حب رارج ارازيت البارت الثاين ًضر 

بقلم ماهي احمس 

 12رواية حب رارج ارازيت الْغل الثاين ًضر 

طريّ كان مْتح ًيه ومَمؽ ًيه 

وٓجأه 

أسر ػاحب طريّ االىتيم جه ومياه الكالب 

بتاًته السوزا 

اسر  طاِ ُرام وهي ركبها بتترًص 

وبتذبف يف بيؽ مص قازره تقّ حرٓيا مه 

كتر ما كاىت مرًوبه 

اىت بتيمل اي ياطريّ اىت اتجووت : اسر 



الكالب اللي اسر كان ماسكها كاىت ًماله 

تهوهو ًلي ُرام 

بقل الجوان اللي بتيمله زه ياطريّ : اسر 

زي مرات اروك 

طريّ وهو لسه ماسك السهم وبيغوب 

ىاحيه ُرام 

اسكت اىت : طريّ 

طريّ طآها كسه راح ابتسم ؿحكه 

سذريه موها وػوب السهم جوب وزىها 

بالنبف وزىها اتيورت حاجه بسيقه ُرام 

اول ما السهم اتحسِ ًليها راحت اُم ًليها 

وقيت يف االرؼ ًلي كول 
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اسر ساب الكالب وكلى يجرى ًلي ُرام 



الكالب بقت تهوهو ًلي طريّ ولسه جايه 

ًليه طريّ بغلهم بيويه بغه واحسه 

راحت الكالب وقْت مكاىها ورؾيت وىسلت 

ًلي االرؼ 

اي ياًم الجبروت بتاًك زه   (بسًيق ): اسر 

مه امتي واىت كسه ياطريّ بتكره البت زي 

اوي كسه ليه ؟ 

البت زي مه ساًه ما طوٓت وطها : طريّ

واىا حيايت كلها اتلَبقت وارويا هيروح موي 

بسببها 

طيل ميايا .. كيب ياًم طيل ميايا : اسر 

بسرًه 

اوًي اىت سيبها مالكص زًوه : طريّ 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



طريّ مسك ُرام وطالها مابيه زراًاته 

االتويه بيبع ًليها وهو طايلها وهي كاىت 

مَمؾه ًويها وبقي يبع لمالمحها الهازيه 

البريئه وبيسها حقها ًلي السرير وهو 

بيحقها ًلي السرير قرب موها اوي والول 

مره يقرب موها القرب زه كاىت المره زي مى 

اىه اُتغبها بس مكاىص طايْهه كان طارب 

ومكاىص حتي طايّ مالمحها 
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اسر جابلها مايه وقيس جوبها وبيحف المايه 

ًلي وطها طريّ طاِ اسر بيقرب موها 

وبيلمسها راح مسك ايسيه بكل ُيم وقاله 

بره ًوك اىت اىا هْوقها : طريّ

رس ياًم اىا هاروح اربف الكالب واجي : اسر 

اسر كلى 



و طريّ مسك الكوبايه وبقي يحف مايه يف 

ايسيه ويحقها ًلي وش ُرام وبقي يلمس 

مالمح وطها بأيسيه وبيسها آتكر 

ُرام لما رقع مياها وقربها لحؾوه وبع 

يف ًويها وبيسها ابتسم ومره واحسه ٓاق 

لوْسه وقال يف ىْسه 

اي زه اىت اتجووت وال  : (يف ىْسه  )طريّ 

اي بتْكر يف واحسه زي زي ٓوء لوْسك 

ياطريّ زي اللي اىت اُتغبتها ورميتها يف 

الضارو رميت الكالب 

طريّ بيس ًه ُرام مره تاىيه وقْل الباب 

ًليها وسابها ومضي 

ًملت اي ٓاقت وال لسه : اسر 

لسه : طريّ



ياًم ال يكون جرالها حاجه ىروح يف : اسر 

زاهيه بسببها وجاي يسرل االوؿه ًضان 

يْوقها طريّ مسكه مه زراًه وقاله 

سيبها هي هتبقي كويسه : طريّ 

ماتسرلص ًليها 

رالظ كالما اىت طايّ كسه : اسر 

طريّ قيس بيبع لقي ًم حسيه جاي هو 

وابوه 

كوت ٓيه ياًم حسيه كل زه : طريّ 

كوت بايت مى ًس يابوي يف : ًم حسيه 

المستضْي ماقسرتص اسيبه 

ماتقلقص ياطريّ : محموز ابه ًم حسيه 

بيه ان طاء هللا ًس بيه هيبقي كويس ويقوم 

موها 



طريّ سابهم وزرل اوؿه المكتب بتاًت 

ًس وقال 

ًم حسيه اًملي قهوه وزرلهايل  :  طريّ

المكتب جوه 
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حاؿر يابوي : ًم حسيه

طريّ زرل المكتب 

واسر قال ليم حسيه 

ماتسيبص طريّ لوحسه ياًم حسيه : اسر 

اليوميه زوول طريّ تيبان مه ُير ًس 

كيس يابوي كبيا زه مالوش ُيره : ًم حسيه ا

يف السىيا 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



ًم حسيه ًمل القهوه وزرلها لضريّ 

بيبع لقي طريّ بيييف 

ماتبكيص يابوي : ًم حسيه 

طريّ اول ما طاِ ًم حسيه مسح 

زموًه بسرًه وقاله 

ما ارستص بايل اىك زرلت ياًم : طريّ

حسيه 

ومه امتي بساري زموًك : ًم حسيه 

قسامي ياطريّ 

ابكي يابوي لو زه اللي هيريحك 

ًم حسيه حف القهوه ًلي المكتب وراح 

لضريّ وارسه يف حؾوه وبقي طريّ 

يبكي ًلي ًس .. يبكي 



لو جراله حاجه اىا مص (بيياـ ): طريّ 

هيرِ اًيص مه ُيره ياًم حسيه اىا مه 

يوم ما ٓتحت ًيوي ًلي السىياا زي واىا 

ماطْتص ُيره اىت طايّ امي سابتوي واىا 

ًوسي سوه وابويا زي ما اىت طايّ مكاىص 

ييرِ ًووا حاجه وراح اتجوز واحسه كاىت 

بتقسيه ًليوا وراىا ايام سوزا ًضان راكرها 

هي وبوتها 

كان هو زايما اللي ميايا كان هو كل حاجه 

ليا هو ابويا وارويا وػحبي يارب يقوم موها 

ياًم حسيه 

ًم حسيه بقي يقبقب ًلي طريّ 

كتر  ويؾمه لحؾوه ا

ماتقلقص يابوي هيقوم موها : ًم حسيه 

اروك ًس جبل وهيبقي زي الْل 



ياريت ياًم حسيه .. ياريت : طريّ 

ًم حسيه بقي يبع لضريّ كسه وحس 

اىه ًاوز يقول حاجه 

ًايس تقول اي ياًم حسيه : طريّ

يابوي اىا كوت ًايس اسالك ًه : ًم حسيه 

ُرام هي ٓيه 

مرميه يف االوؿه جوه مَم ًليها ان : طريّ

طالله تروح ٓيها رليوا ىذلع موها وتريحوا 

مايوْيص يابوي الكالم زه البت : ًم حسيه 

زي اتبهسلت مياكم 

اىت ازاي بتقول كسه وهي السبب : طريّ

يف اللي حغل ليس 

وميه السبب يف اللي حغلها : ًم حسيه

ياطريّ 



تقغس ايه : طريّ

قغسي اىت ًارٓه كويس : ًم حسيه

ازيوي المْتاح هللا .. ازيوي المْتاح يابوي 

يهسيك رليوي اطوٓها واكمه ًليها 

طريّ ازا المْتاح ليم حسيه وبيسها 

ًم حسيه جه يمضي راح بع لضريّ كسه 

وقال يف ىْسه 

ربوا يبيس ًوك اىت واروك اي : ًم حسيه 

طر يابوي 
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ًم حسيه ٓتح الباب لَرام لقاها مْتحه 

ٓاقت وقيسه بتييف 

وماسكه ػوابيها المحروقه اللي مولييه ىار 

حرٓيا 



مال ػوابيك يابوتي ٓيكي اي : ًم حسيه 

مآيص ياًم حسيه : ُرام 

ماتذبيص ًليا اىا ًايسك : ًم حسيه 

تحكيلي اللي حغل بالنبف 

ُرام حكت كل حاجه حرٓيا ليم حسيه ازاي 

ؿربت ًس بالسكيوه وازاي اتحبسوا يف 

المذسن والحرق اللي يف ػوابيها كل حاجه 

حرٓيا 

اىا مغسق كل كلمه اىتي : ًم حسيه 

قولتيها ياُرام وًايس اقولك اىك وقيتي ما 

بيه اتويه ًمرهم ما طآوا رحمه وال حب يف 

حياتهم مه واحسه ست وىغيبك االزرق اىك 

بقيتي وسقهم ومياهم 
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اىا كول ًمرى حني وحص ياًم : ُرام 

حسيه 

بكره حنك وىغيبك هيتيسل : ًم حسيه

وهتضويف ايام هتيوؿك كل الصل اللي 

طوٓتيه وهتقويل ًم حسيه قال  ورغوػا 

بيس اللي ًملتيه مى ًس 

ههه هو ًس زه بيهمه حس ُير ىْسه : ُرام 

ماتقوليص كسه يابوتي ًس كيب : ًم حسيه

وطريّ اكيب موه بس هما كسه يباىوا 

وحوش قسام الَريب اما القريب اللي بقي 

مه زمهم بيحقوا جوه ىه ًويهم 

وتيايل ميايا بقي يال 

ًلي ٓيه ياًم حسيه : ُرام 



الزم ىربقلك ػوابيك اللي : ًم حسيه

بتجيب زم مه امبارح زي والزم تاكلي اىتي 

وطك اػْر زي الليموىه 

كلتص : ُرام  تيرِ اين بقايل يوميه ما ا

كل  وماليص ىْس حتي ا

ًضان كسه الزم تاكلي ياُرام الزم : ًم حسيه

يابوتي ًضان تيريف تواجهي اللي جاي 

ًم حسيه جه يمسك ايس ُرام 

اااه : ُرام 

ميلص يابوتي ما ارستص بايل : ًم حسيه

ًم حسيه حف االكل لَرام وطربها كوبايه 

اللبه وحقلها مرهم  وربقلها ػوابيها 

ػوباو ػوباو كسه بالضاش والققه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



طريّ ررج مه باب الْيال ورزو الباب وراه 

وركب الموتوسيكل بتاًه ومضي راح 

المستضْي ليس 

اي يازكتور مآيص اربار : طريّ 

لالسّ الحاله لسه زي ما هي : السكتور 

مآيص جسيس ىهايئ 

طريّ بع ًلي ًس طويه وراح اتغل بأسر 

ايوه يا اسر قويل يف رهان الوهارزه : طريّ

وال مآيص 

______________ : اسر 

ياًم اىت مالك : طريّ

_______________ : اسر 



يووووه تغسق اىا ُلقان اين اتغلت : طريّ

بيك ما اىت لو ما تغرٓتص وطوٓتلي رهان 

هتغرِ اىا مه ُيرك 

__________________ : اسر 

تمام هكون هواك يف الميياز : طريّ 

_____________ : اسر 

ياًم ان طالله ما جيت : طريّ

طريّ ركب الموتوسيكل بتاًه وكلى ًلي 

القريق وراح مكان الرهان مسابقات رهان 

تحت بير السلم بيليبوا بوكس والواس مه 

حواليهم تراهه ًلي اللي هيكسب طريّ 

اول ما راح هواك 

طريّ بيه اول مره : المسؤول ًه الرهان 

تضرٓوا ييوي اومال ٓيه ًس بيه 



ًس مص موجوز اىا هبقي مكاىه : طريّ

الوهارزه 

ايوه ياطريّ بيه بس : المسؤول ًه الرهان 

الليب زه ليب طوارو واىت ًمرك ما ليبت 

الليب زه قبل كسه 

واىت مال اهلك اىت ليك  (بسًيق ): طريّ 

ٓلوسك وبس 

رالظ ياطريّ بيه : المسؤول ًه الرهان 

كتر  حقك ًليا اىا رايّ ًليك مص ا

المسؤول ًه الرهان ارس الْلوس مه 

طريّ وحف اسمه وطريّ ابتسي يلبس 

القْازات يف ايسه بتاًت البوكس ويقلى 

هسومه كبيا الكل راهه ًلي اللي بيوآس 

قسامه الن طريّ جسمه قليل وكله ًارِ 

ومتاكس ان مه ؿربه واحسه هايروح ٓيها 



كوىت  بقلمي ماهي احمس ملحوهه اي ا

بيوضر الروايه مص بأسمي زي مص روايته 

ماله زه : واحس مه اللي واقْيه 

ياًم سيبك موه ٓاكر : المسؤول ًه الرهان 

ىْسه ًس اروه جاي يتوقف ًليوا بْلوسه 

اػبر اىا هروقهولك وهذليه يقول حقي 

برقبتي 
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طريّ زرل القْع بتاو البوكس 

والمسؤول ًه الرهان قال اسمه ورٓى ايسه 

كل اللي كاىوا بيراهووا راحوا بقواا يضاوروا 

بأيسيهم لتحت كسه واىهم مص ًايشيوه واول 

ما زرل التاين اللي قغازه كله بقي يهتّ 

بأسمه 

وبيس كسه المسؤول ًه الرهان قال 



الوهارزه مسابقه ُير : المسؤول ًه الرهان

مسابقه مه ُير قواًس وال .. اي مسابقه 

قيوز ياقاتل يامقتول ياتستسلم بالميقول 

كل اللي كاىوا واقْيه بقوا يسقْوا ويهتْوا 

ومبسوكيه باللي بيحغل والمسابقه ابتست 

المسابقه اول ما ابتست طريّ زرل بكل 

ُيم وحقس ًلي الراجل اللي قسامه زي ما 

يكون بيْرٌ كل ُؾبه ٓيه بقي يؾرب ٓيه 

يؾرب مكاىص بيرحمه كل اللي كاىوا 

واقْيه بره مكاىووش مغسقيه ان الجسم 

زه ييمل يف اللي قسامه زه كسه جسم 

طريّ حلو ومتقسم وًوسه ًؾالت بقه 

بس مص زي الذغم اللي قسامه مهما كان 

الواس بسرًه ابتست تَير رهاىها والمسؤول 

ًه الرهان لم ٓلوس بالهبل 

وكله مره واحسه بقي يوقق اسم 



طرييييييييّ .. طرييييّ .. طرييييييّ 

طريّ مكاىص طايّ وال سامى ػوت حس 

ُير ػوره ًس وهو مرمي يف المستضْي 

واريرا ؿرب الذغم اللي قسامه الؾربه 

القاؿيه اللي رليته يقى يف االرؼ وقيس 

ًليه وهو واقى يف االرؼ وقلى القْازات 

.. اللي يف ايسه وبقي يؾربه يف وطه بأيسيه 

يؾرب لحس ما الراجل وطه كله .. يؾرب 

بقي زم وايس طريّ ىْسها بقت توسِ زم 

ومره واحسه طريّ ارس باله ان اللي تحته 

رالظ هيموت راح قام مه ًليه بسرًه 

وراح بع كسه للكل ولقاهم كلهم ًماليه 

يهووا ويهتْوا بأسمه طريّ لبس هسومه 

ال بجس .. ال ًاش : المسؤول ًه الرهان

ًااااش ييوي وبيسيه زه اىت .. ًاااااش 

اروك ًس ييوي مص هتجيبه مه بره 



راح المسؤول ًه الرهان كلى الْلوس وراح 

وقاله . باسها وازاها لضريّ

تستاهلها  وبجساره : المسؤول ًه الرهان

ياباطا 

طريّ جه يمضي راحوا يف ىاس بلقجيه مه 

الرهان كاىوا واقْيه مضيوا وراه بلقجيه بس 

اي حاجه كسه ؿذمه 

طريّ جه يركب الموتوسيكل وهو تيبان 

ومص قازر حرٓيا كاقته كلها رلغت 

واحس موهم  وقّ طريّ وقاله 

رايح ٓيه ياباطا : واحس موهم 

واىت مال اهلك : طريّ

كيب كلى اللي يف جيوبك بقي :واحس موهم 

ولو مقليتص هتيمل اي : طريّ 



وهيمل كتييير .. ال زه اىا هيمل : واحس موهم 

اوي كمان 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ ىسل مه الموتوسيكل وقاله 

كيب ما توريوي حاجه مه اللي : طريّ

هتيملها كسه 

بس كسه مه ًويا : واحس موهم

وراح ؿارب طريّ روسيه يف زماُه راله 

مص قازر 

طريّ وقتها ؿربه حته ؿربه ما بيه رجليه 

وكلى ًلي الموتوسيكل بتاًه وبقي يجرى 

بالموتوسيكل والبلقجيه بقت تجري وراه 

لحس ما طريّ كلى ًلي كوبري وهما وراه 

برؿوا راحوا زىقوا طريّ ًلي الكوبري 



طريّ وقّ بالموتوسيكل وراح ىاكف مه 

ًلي الكوبري وقى يف المايه 

هرب ابه الكلب : واحس مه البلقجيه 

ماتسيبهوووش زه ارو ًس الغَير ييوي لو 

مسكواه هوكسب مه وراه زهب بسرًه 

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

 -----------

ًم حسيه كان قلقان جسا ًلي طريّ 

الوقت اتارر اوي وطريّ اتأرر : ًم حسيه

اوي ياُرام 

ان طالله ما يوًي يرجى  : (يف ىْسها  )ُرام 

وبيسيه بس ياريب مابيرزش : ًم حسيه 

ًلي تليْوىه رالع 



هو ػَير ياًم حسيه تاليق يف واحسه : ُرام 

ًجبته قال يَتغبها وهو ماطي 

ال حول وال قوه اال بالله : ًم حسيه

ًم حسيه ٓؾل يتغل تاين لقي تليْون 

طريّ اتقْل 

ييوم لحس ما هلك وهو .. طريّ ٓؾل ييوم 

اػال تيبان وكاقته كلها رلغاىه وجاب ارره 

لحس ما كلى ًلي الضف ولقاه واحس ٓقير 

ًلي قسه طاله وزرله ًوسه اليضه بتاًته 

وطريّ وقتها مه التيب اُمي ًليه 

ميه زه يابا 

ميرٓص يابوي القيته مرمي يف االرؼ واىا 

بغقاز يف الويل 

بس زه بايه ًليه ُوي اوي 



ًرٓت مويه يابوي 

مه هسومه وطكله اىت طايّ ًامل ازاي 

تيايل ىقليه هسومه وىلبسه .. كيب تيايل 

هسوم ىاطْه وىيمله حاجه سذوه 

الراجل وابوه ابتسوا يقليوا طريّ هسومه 

ولبسووه جالبيه ومره واحسه ٓون طريّ رن 

تاين 

التليْون بتاًه بيرن يابا 

كيس اهله قلقاىيه ًليه .. رز  رز بسرًه ا

ايوه احوا القيواه مرمي ًلي الضك يف : الوو

الويل الزم حس ييجي يارسه زه مَم ًليه 

ورايح ٓيها رالع 

_______________ :ًم حسيه 

ابتسي الولس يسيهم اليووان 



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

الحقي يابوتي .. الحقي ياُرام : ًم حسيه 

طريّ مَم ًليه الزم ىلحقه 

كيب ما تقول لمراز وال كلم اي حس : ُرام 

ًم حسيه اتغل بمراز لقي ٓوىه مقْول 

ولالسّ محموز ابه ًم حسيه مكاىص 

موجوز وقتها وتليْوىه مابيرزش 

اللي لقاه طريّ  اتغل بيهم مره تاىيه 

الووو : ًم حسيه 

____________ :الراجل 

احوا جاييه اهوه رللي بالكم : ًم حسيه 

موه 

_________________ : الراجل 

مسآه السكه ًلي كول : ًم حسيه 



ًم حسيه بع لَرام الزم ىروحله يابوتي 

اىت بتقول اي ياًم حسيه ما ان : ُرام 

طالله يموت وال يولى اىا مايل يب 

وكي ًلي ايس ُرام ابوس ايسك : ًم حسيه 

يابوتي الزم ىلحقه 

استَْر هللا ياًم حسيه اىت بتيمل : ُرام 

اي 

اىا ميايا مْاتيح اليربيه : ًم حسيه 

ومابيرٓص اسوق تيايل ميايا يابوتي اىتي 

بتيريف تسويق 

ايوه بيرِ : ُرام 

.. اىا هاروح ًضان راكرك اىت بس : ُرام

بس لو ًليا ان طالله هو يموت 

بسرًه يابوتي بسرًه : ًموحسيه 



ُرام ارست اليربيه بتاًت ًس وكليت 

وراحوا اليووان 

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

مص قولتلك يابا ان الراجل زه ُوي : الولس 

خ *ِ

زه تليْوىه ؿس المايه اىت ًارِ تليْون زي 

زه يسوا كام 

ُرام وًم حسيه زرلوا ًليهم 

احوا جيوا اهوه : ًم حسيه 

اهال وسهال طرٓتوا : الراجل 

ُرام ابتست تْوق طريّ وحست ًلي 

الوبؽ بتاًه 

اي يابوتي هو كويس : ًم حسيه



ماتقلقص ياًم حسيه زي القرز هو : ُرام 

كتر  كيس مه التيب مص ا ا

حس يجيب بغله وال اي حاجه بسرًه : ُرام 

الراجل جاب بغله وابتست ُرام تْوء يف 

طريّ 

وابتسي طريّ يْوء واول ما طريّ طآها 

راح ابتسم وبيسها ابتسي طريّ يركس لقاها 

ُرام 

 �هو اىتى : طريّ 

اهو ًوسك ياًم حسيه طوِ هتيمل : ُرام 

مياه اي 

بقلمي ماهي احمس 

طريّ لبس هسومه وكلى هو وُرام وًم 

حسيه 



اي اللي حغلك ياطريّ يابوي : ًم حسيه 

احكيلي 

اركب ياًم حسيه مآيص حاجه : طريّ 

حغلت اركب ًم حسيه ركب قسام وُرام 

ورا وطريّ بقي يبع لَرام مه المرايه 

اللي يف الوع وُرام تبغله بقرِ 

اي اللي جابها مياك زي ياًم : طريّ

حسيه 

يابوي اىا مابيرٓص اسوق كان : ًم حسيه

الزم حس يجيبوي 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ مضي باليربيه طويه  ومره واحسه 

لقوا اللي بيذبف يف اليربيه بتاًتهم مه 

الجاىبيه 

ًربيات ىع ىقل ػَيره ملياىه بلقجيه 



اقْلوا االزاز بسرًه كله يقْل االزاز : طريّ 

ًم حسيه بسرًه قْل االزاز هو وُرام 

بتاًهم طريّ بقي يحاول يهرب موهم وهما 

بيحاولوا يجيبوه طريّ قبل ما يذرج مه 

موققتهم واريرا بيس محاوالت كتير موهم 

اليربيه بتاًت طريّ اتقلبت قلبه يف التاىيه 

وزرلت ما بيه السرو طريّ بسرًه بقي 

يحاول يْتح الباب وُرام ىْس الكالم بقت 

مص قازره تتحرك وبتْتح الباب باليآيه 

وبيسها بيبغوا لقوا البلقجيه جاييه وراهم 

اكليي بسرًه ياُرام بسرًه : طريّ 

كيب وًم حسيه : ُرام

سبيه محسش هيارس باله موه هما : طريّ 

هيجروا وراىا احوا بسرًه مآيص وقت 



ًم حسيه اُم ًليه وطريّ مس ايسه لَرام 

وُرام مست ايسها لضريّ وزي كاىت اول 

مره يلمسوا ايس بيؽ ٓيها 

طريّ ارس ُرام وهرب وٓجاه 

رواية حب رارج ارازيت البارت الثالث ًضر 

 بقلم ماهي احمس 13

رواية حب رارج ارازيت الْغل الثالث ًضر 

13 

طريّ مس ايسه لَرام وُرام مست ايسها 

لضريّ وزي كاىت اول مره يلمسوا ايس 

بيؽ كاىت المره زي طريّ ارس ُرام 

 ��وهرب ما بيه السرو وٓجأه 

بيبع لقي واحس موهم قسامه طريّ اول ما 

طآووه راح حف ُرام ورا ؿهره ًلي كول 

وحماها موه 



الراجل جاب الضومه ولسه هيؾررب طريّ 

ًلي راسه راح طريّ مسك الضومه موه 

وبيسيه ًرِ يذلي بسيب السومه مه 

ايسيه ومسكها وؿربه ًلي زماُه ورمي 

الضومه بييس 

اجرى اىتي اهريب بسرًه : طريّ 

كيب واىت : ُرام 

طريّ بغلها كسه باستَراب اىها بتسال 

ًوه 

ولسه بيبغلها جه واحس تاين ًليه راحت 

ُرام اول ما طآت التاين راحت سابت 

طريّ وجريت طريّ بقي يؾرب يف التاين 

والتاين يؾرب ٓيه بالبوىيه يف وطه راح بوقه 

كله جاب زم طريّ راح اول ما طاِ السم 

كلى مه بقه راح تّ السم يف االرؼ 



وريأكضوات وطه اتحولت كلها لَؾب 

وابتسي يؾرب التاين ؿربه يف وطه يف التاىيه 

يف التالته لحس ما التاين رجى لورا وهو بيقى 

طريّ بيبع ًليه راح واحس جه مه وراه 

طريّ ورٓى الضومه ًليه ولسه هيؾربه 

ًلي زمااُه راحت ُرام ؿربت الراجل ًلي 

زمااُه مه وراه طريّ بع وراه لقي ُرام 

ايسها بتترًص ًضان ؿربت الراجل 

ُرام وهي بتترًص ومص قازره تتكلم 

اىا قتلته الراجل مات اىا قتلت : ُرام 

طريّ قرب مه ُرام ومسك وطها ما بيه 

ايسيه وقلها 

اهسي ياُرام : طريّ 

ُرام مكاىتص بغه لضريّ وبغه ًلي 

الراجل اللي مرمي يف االرؼ 



طريّ لسه ماسك وش ُرام ما بيه ايسيه 

وبيقولها 

ُرام ما تبغلهووش : طريّ

بس ُرام لسه بتبع للراجل اللي ؿربته 

ًلي راسه وزمه سايح مه زماُه 

ياُرااااام بغيلي  (بسًيق ): طريّ

ُرام اتوْؾت بسرًه وبغت لضريّ 

احوا الزم ىمضي مه هوا بسرًه اىتي : طريّ

ٓهماين 

ايوه ٓهماك .. ايوه   (بذوِ ): ُرام 

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

 ----

اليربيه .. الحق ياميلم يف حس يف اليربيه 

مص ٓاؿيه 



هاتووه بسرًه : الميلم 

الرجاله بقت تقلى ًم حسيه مه اليربيه 

وهي اػال مقلوبه ٓتحوا الباب باليآيه 

وبقوا يجروا ًم حسيه 

وارسوه مياهم 

ميه زه كمان : الميلم 

ميرٓص بس هو كان مياهم يف : الراجل 

اليربيه 

طوِ كسه يف حاجه يف اليربيه 

مآيص حاجه اليربيه مسُسُه : الراجل 

كيب هاتووه ماتسيبهووش : الميلم 

امرك ىآص ياميلم : الراجل 

آهي ----------------------- بقلمي مآ

آحمس ------------------------- آ



طريّ ارس ُرام وبقي يجرى بيها ما بيه 

السرو وهو ماسك ايسيها 

ُرام وقْت مه كتر التيب ووكت كسه 

وقالت لضريّ 

 (وهي بتوهج وموكيه مص قازره  ): ُرام 

.. مص قازره ياطريّ .. مص  قازره .. مص

هموت 

ميلص اتحملي طويه ياُرام قربوا : طريّ 

ىقلى ًلي الضارو 

رجلي مص قازره اتحرك ًليها .. رجلي : ُرام 

كتر مه كسه  ا

طريّ ىسل ومسك رجل ُرام بيبع لقاها 

متيوره مه الحازثه وبتجيب زم 

 اللي ُرام dressطريّ مسك زيل ال 

لبساه وراح قاكى موه حته 



ابيس ًوي اىت بتيمل اي : ُرام 

اسكتي رالع زلوقتي مص وقتك : طريّ

طريّ ربف رجل ُرام بالقماطه وحف ايسيها 

ًلي كتْه وبقي قريب موها اوي طريّ 

بع لَرام وُرام بغيتله واول مره ُرام 

تارس بالها مه لون ًيون طريّ بوي ُامق 

ورموطه تقيله وجميله وطريّ بقي يبغلها 

يف ًويها 

ُرام مره واحسه ٓاقت لوْسها وبيست ًوه 

وقالتله 

 (زقت طريّ بأيسيها وقالتله  ): ُرام 

ابيس ًوي ماتلمسويص :  ُرام 

قسما برب اليسه اسيبك .. اسميي: طريّ

 �هوا ياكلوا يف لحمك وال يهموي اىتي ٓاهمه 



ييوي اي : ُرام 

اىتي ٓاهمه ييوي اي كويس اوي : طريّ

آتكر اىك مجربه ييوي اي بوت تمضي 

لوحسها يف حته مققوًه يف وقت زي زه 

بالليل 

اىت ساااآل وموحف وجبان : ُرام 

بس كسه كيب يال بقي سالم : طريّ

طريّ ساب ُرام ومضي وبيس ًوها 

ُرام والسم بيوسل مه رجليها بقت تبع 

طمال ويميه ومره واحسه واحس موهم كلى 

ًليها 

ُرام بقت ترجى بالراحه وهي بتيرج برجليها 

وقالتله 

ابيس ًوي ال اررب بيتك : ُرام 



الراجل بغلها وقلها 

ال وهللا كيب ما تذريب بيتي كسه : الراجل 

ومسكها مه ايسها وبغوت ًايل قال 

القيت واحسه موهم : الراجل 

ُرام وهو ماسكها راحت بقت تغوت وتقول 

ابيس .. ابيس ًوي .. ابيس ًوي : ُرام 

ًوووووووي 

طريّ كان بيجرى راح سمى ػوت ػريد 

ُرام ومره واحسه وقّ 

طريّ بقي يكلم ىْسه اول ما وقّ 

اي وقْت ليه ما  (يف ىْسه  )طريّ 

يموتوها وال يسبحوها اىت مال اهلك 



وبيس كسه راح رٓى ايسه ورجى طيره لورا 

ولسه هيمضي رقوه قسام سمى ػوت ُرام 

وهي بتغوت 

هللا يذربيتك ياطيذه كان مايل يب : طريّ

اهلك اىا وراح طريّ رجيلها تاين وبقي 

يمضي ًلي ػوت الغريد 

طريّ اول ما طاِ ُرام لقي الراجل 

طسزها مه طيرها ًضان يوزيها للميلم 

بتاًهم 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ مسك كوبه بالراحه اوي مه وراه 

وراح ؿربه بالقوبه ًلي راسه الراجل وقى 

ٓيها 

ُرام بغت وراها بتبع القيته طريّ 

طريّ : ُرام 



قسما بالله لو ما مضيتي ميايا : طريّ

المره زي ما هرجى تاين 

همضي وهللا .. ال ال همضي : ُرام 

طريّ حف ايس  ُرام ًلي كتْه وبقي 

يمضي بيها وهي بقت تيرج برجليها 

وماطيه مياه 

وبيسها بيبغوا لقوا الميلم زه ومياه ىاس 

كبيه ًربيه ىع ىقل وزايس بيها يف وسف  را

السرو وماطي 

طريّ مسك ُرام طالها 

اىت بتيمل اي : ُرام 

هووووووش اررسي : طريّ 

ومره واحسه زرل زي زريبه مكاىص ٓيها اي 

حيواىات كاىت ٓاؿيه بس كان ٓيها رووظ 



كتير الذوظ االػْر زه طريّ بسرًه ىسل 

ُرام و بقي يضيل الذووظ زه وحف ُرام 

وبقي يحف الذوظ زه ًليها والسريبه كبيا 

ؿلمه مآيهاش ىور ولسه طريّ جاي 

يمضي ُرام مسكته مه ايسه وقالتله 

ماتسبويص يف الؾلمه اىا ممكه : ُرام 

اموت مه الرًب واىا يف الؾلمه لوحسي 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ بع لَرام ورجى بع ًلي ايسيها 

وهي ماسكه ايسيه وراح قلها 

كيب قومي بسرًه : طريّ 

ُرام قامت وكان ٓيه زي زقاق ؿيق جسا 

ُرام وطريّ اتذبوا ٓيه بس مه كتر ما هو 

ؿيق ُرام حرٓيا كاىت جوه ؿلوو طريّ 



مص يف حؾوه بس طريّ كان كل طويه 

يبع ويضوِ اشا كان حس جاي وال الء 

وُرام بقت تبغله وتقول يف ىْسها 

ميقول بقي زه اللي كان امبارح ًايس : ُرام 

يموتوي بالقوس زلوقتي بيحميوي 

وبيسها طريّ بع لَرام راحت ُرام بغت 

الواحيه التاىيه ًلي كول اول ما بغلها وقال 

يف ىْسه 

اي ياطريّ الوهجه  : (يف ىْسه  )طريّ 

اللي يف قلبك زي اول مره قلبك يسق كسه 

لما ست تقرب موك كول ًمر الوسوان يف 

حؾوك ًمر ما قلبك زق كسه 

كيس مه الجرى قلبي بيسق بسرًه كسه  هو ا

مه الجري 



وبيسها طريّ سمى ػوت حس زارل 

السريبه ومياه كضاِ ُرام ابتست تترًص 

مه الذوِ راح طريّ حف ايسه ًلي بوقها 

وبااليس التاىيه طاور ًلي بوقه اىها حتي 

تققى الوْس 

ومره واحسه الراجل بقي يسور ما لقاش حس 

راح كلى وقال لميلمه 

مآيص حس هوا ياميلم : الراجل 

وبيسيه الواز زه كان هيبقي لقمه : الميلم 

حلوه اوي ليوا 

زه ًامل زي الققف بسبى ارواح كل ما 

ىمسكه يهرب ابه الكلب 

كبيا مص ارو ًس القسرى مستوي : الراجل 

موه ايه 



وبيسيه هويمل اي يف الراجل الكبير : الميلم

اللي مياىا زه 

كيس كالما جاي : الراجل  كيس ياميلم يهمهم ا ا

مياهم وممكه ىقلى مه وراه بأي حاجه 

احوا ممكه ىقلى مه وراه بس مص : الميلم 

هوقلى مه وراه زي ما كوا هوقلى بمغلحه 

حلوه مه ورا ارو ًس 

كيب واليمل ياميلم : الراجل 

هاتوا الراجل وتيالوا ورايا : الميلم 

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

 -------

الرجاله مضيوا مه هوا وطريّ طال ايسه 

مه ًلي  بوق ُرام ًلي كول وكلى مه 

السقاق زه 



ياوالز الكلب : طريّ 

اىت هتسيب ًم حسيه كسه : ُرام 

بقي يمضي طمال ويميه ورجى : طريّ

طيره القويل القمر لورا وبيْكر هييمل اي 

اىقق اىت بجس ىاوي تسيبه كسه : ُرام 

طريّ وقّ قسام ُرام وقلها 

سبيوي آكر طويه  (بَيم  ): طريّ 

رليوي آكر اطوِ هتغرِ ازاي 

ييوي هتتغرِ ازاي احوا الزم ىرجيه : ُرام 

بأي كريقه 

رالظ ًايسه ترجييه روحي رجييه : طريّ

اىتي ما اىتي حماره ماطيه مه ُير مد 

طريّ كل ريأكضوات وطه اتَيرت 



طريّ بقي بيقسم رقوه قسام ُرام وُرام 

ترجى زرا رقوه وقال 

كل رقوه بوارسها الزم ىْكر ٓيها : طريّ

ػح ٓهماين ياُرام 

ٓهماك ايوه ٓهماك : ُرام 

هو ًم حسيه كان مياه ٓوىه واىتوا : طريّ 

جاييه 

ايوه كان بيكلم الراجل الغياز زه كل : ُرام 

طويه وحف التليْون بتاًه يف جيبه 

حلو اوي : طريّ

طريّ كلى  ٓوىه مه جيبه و اتغل بمراز 

بسرًه 

الووو ايوه يامراز : طريّ 

_________________ : مراز 



ايوه اسميوي .. ايوه : طريّ 

اىا ًايسك تيرٓلي تليْون ًم حسيه يف اىهه 

 locationمكان بالنبف ًايسك تسيوي ال 

بتاًه 

_______________________ : مراز 

ايوه مْتوح بس اوًي تتغل .. ايوه : طريّ

يب 

_____________________ : مراز 

تمام قسامك قس اي : طريّ

__________________ : مراز 

تمام اىا هستواك اًرٓلي اليووان : طريّ 

  بتاًي تجيلي حاال locationواىا هبيتلك ال

___________________ : مراز 

طريّ قْل مى مراز وقال لَرام 



اول ما ييجي هقليك ًلي الضارو : طريّ

واركبك تاكسي وترجيي ًلي الْيال ًلي 

كول اىتي ٓاهمه 

واىت هتيمل اي : ُرام 

واىتي مالك هيمل اي  (بضذيف  ): طريّ 

اىتي تيملي اللي اىا بقولك ًليه وبس 

ماطي : ُرام 

ُرام رجلها وجيتها راحت بقت تسوس ًلي 

التباىه وراحت قيست وٓرزت رجلها 

طريّ كان واقّ قسام ُرام وكل طويه 

يبع ًلي الباب ال حس يرجى ُرام بقت 

تبع لضريّ بغه احتقار وبقت تْتكر اللي 

حغل وهما بيارسوها مه اليربيه وبيجروا 

ٓيها ًلي الْيال وقتها السموو بقت توسل 

موها 



طريّ بغلها كسه وًرِ هي بتْكر يف ايه 

راح قلها 

آتكريت اللي حغل .. ايه : طريّ 

حسبي هللا وىيم الوكيل ٓيكم ًمرى :ُرام 

ما هسامحك ًلي اللي ًملتوا ٓيا اىت وال 

اللي كاىوا مياك 

تْتكرى يهموي اوي اشا كوتي : طريّ

تسامحيوي او الء 

اىا واحس مآيص حاجه ٓارقه مياه يف السىيا 

كلها حتي ىْسه 

ًمرى ماطوٓت حس يف جبروتك اىت : ُرام 

واروك 

لما تضويف اللي احوا طوٓواه : طريّ 

وتجريب اللي حغلوا هتيريف احوا جيبوا 

الجبروت زه مويه وبويمل ٓيكم كسه ليه 



مآيص حاجه يف السىيا تذليك توهص : ُرام

يف ًرؼ بوات الواس 

الء ٓيه لما يتوهص يف لحمك : طريّ

هتوهضي يف لحم ُيرك لما يبقي ًوسك 

 سوه ومرات ابوكي ١٢سبى سويه واروكي 

تيرؼ ىْسها ًليكي وتجيب الستات اللي 

صيها االوساخ اللي اىتي موهم ويتحرطوا 

بقْل ًوسه سبى سويه هتقليي هتيملي 

كتر لما ماترؿبص وتيترؿي تقومي  كسه وا

كل وال  تتحبسي يف مذسن بااليام مه ُير ا

طرب ًياـ مستمر ؿرب اهاىه طتيمه 

ويوم ماتضتكي وال تتكلمي ابوكي ييجي 

ًليكي اىتي ويغسقها هي يبقي ٓيه ٓهمتي 

بقي ياست ُرام احوا كليوا كسه ازاي 

ُرام مه الغسمه مابقيتص مغسقه اللي 

حغل لضريّ وًس زمان طريّ قلبه مص 



زي ًس قلبه اكيب مه ًس بكتير وزموًه 

قريبه موه لما آتكر اللي حغله ًيوىه 

زميت ُغب ًوه حاول يذبي زموًه 

ميرٓص راح كله بره بسرًه قبل ما ُرام 

تضوٓوه واول ما كلى بقي بيؾرب برجله يف 

الحيقه بتاًت السريبه وبأيسيه ومره واحسه  

حس راح جه وربف طريّ ًلي زمااُه 

طريّ اُم ًليه ًلي كول ووقى يف االرؼ 

ُرام كليت تضوِ يف اي راح واحس طالها 

مه ؿهرها وحف موسيل ًلي بوقها وكان 

ٓيه مووم ُرام ماحستص بوْسها وقتها 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام وطريّ وًم حسيه ػحيوا تاين يوم  

لقوا ىْسهم متربقيه يف مركب ػَيره 

بتاًت الغيازيه  يف الويل 



ىورت ياطريّ بيه اريرا زه اىت : الميلم 

زورتوا ياراجل 

طريّ كاىت ايسيه وبوقه متربقيه وبقي 

يسووم .. يسووم 

طاكلك كسه ًايس تقول حاجه ٓكلوا :  الميلم

الضريقه اللي ًلي بوقه 

طريّ اول ما ٓكوله الضريقه راح قاله 

ًايس اي مووا : طريّ

ًايس ٓلوس اروك ياىه ًيه اروك : الميلم 

مه جوه وبالمره ارس رقبته اػله ازاين هسيه 

قبل كسه وًايس ارزها براقبته 

الميلم كان بيضاور ًلي وطه طريّ ًرِ 

وقتها ان ًس كان ميلم ًلي وطه قبل كسه 

ارويا مص موجوز : طريّ



ومره واحسه ولسه طريّ بيتكلم بيبغوا 

لقوا الىص جاي ًليهم بأسرو سرًه 

ومابيقْص وجاي سريى جسا 

اي الالىص زه يابوي .. اي زه يف ايه : الميلم 

. اىت وهو 

الالىص مص راؿي يقّ وراح ربف يف 

المركب بتاًتهم كان هيقلبها ومسكوا ٓيها 

باليآيه 

الالىص وقّ وطريّ بيبع لقي اللي 

بيوسل موه 

 �ًس : طريّ 

 14رواية حب رارج ارازيت البارت الرابى ًضر 

بقلم ماهي احمس 

رواية حب رارج ارازيت الْغل الرابى ًضر 
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الالىص جاي بسرًه جسا وربف المركب 

وكاىت هتقلبها ومره واحسه طريّ بيبع 

لقاه ًس 

 ��ًس : طريّ 

ًس كلى المسسس بتاًه ومراز كان جوبه 

وهما االتويه مقلييه المسسسات بتاًتهم 

ورآييوها ًليهم 

الميلم ابراهيم بتاًهم جه يتحرك رقوه 

قسام  راح ًس ؿارب كلقه يف المركب 

ررمتها وبقي يف سرسوب مايه زرل  ًليهم 

يف المركب 

اتحرك رقوه كمان والقلقه  (بورٓسه  ): ًس 

الجايه يف راسك 



الميلم ابراهيم راح بع بسرًه لراجل مه 

رجالته كان ورا ُرام وبغله بيويه راح الراجل 

ٓهم الميلم ابراهيم ًايس موه اي 

وبيسها راح مقلى  المقواه  وحقها ًلي 

رقبه ُرام وقومها 

ُرام قامت مياه وهي مرًوبه وزموًها ىازله 

مه ًويها 

وبقت ُرام تبع ليس وًس يبغلها وطاِ 

زموًها ىازله موها 

الميلم ابراهيم 

بع كسه لَرام وراح بع ليس وطاِ ىنره 

الذوِ يف ًيون ًس  ًلي ُرام 

الميلم ابراهيم راح بع ليس بونره كلها ثقه 

ما احوا مص هوَرق لوحسىا ياًس : وقاله 

 �هوَرق باالموره كمان 



 (ًس اتوهس وزاس ًلي سواىه  وابتسم   )

كيب المس طيره موها وطوِ ممكه : ًس 

يحغل ٓيك اي اىت ورجالتك رربوش 

ػَير ٓيها يسوي حياتك اىت واللي 

حواليك 

ُرام اول ما سميت الكالم زه مه ًس ما 

بقيتص مغسقه وبغت ليس واكموت 

ًس راح طاور لَرام براسه كسه وُمؽ ًويه 

بأىها تقمه محسش هيقسر يأشيها 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

والَريبه ان ُرام بقي ًوسها ثقه ان محسش 

ٓيال هيقسر يأشيهاا 

مراااااااز  (بغوت ًايل  ): ًس 

تم : مراااز 



ويف ىْس اللحنه مراز وًس ؿربوا ىار ًلي 

كل اللي يف المركب حرٓيا وًس اول واحس ركس 

مياه هو اللي كان حاكف المقواه ًلي ُرام 

جاب القلقه يف المقواه بالنبف المقواه 

اتحسٓت بييس واترمت وبيسها جاب كلقه 

يف كتْه  بس مه الؾربه الراجل وقى ورا 

وارس ُرام وًم حسيه  مياه طريّ اول ما 

طآهم كسه رُم اىه متربف مه ايسيه ىف ورا 

ًم حسيه وُرام يف المايه ومراز بقي 

بيغيب كل اللي يف المركب 

طريّ وهو تحت المايه حاول يْك ايسيه 

بسرًه ٓك ايسيه بيبع لقي تحت المايه 

ُرام وًم حسيه االتويه مابييرٓووش 

كتر  ييوموا واالتويه بيَرقوا وبيوسلوا تحت ا

بقي يبع ومص ًارِ يوقص ميه ٓيهم 

االول 



بس قرر اىه يوػل لالتويه بسرًه وهو لسه 

بييوم ليهم لقي ًس تحت يف المايه وبيجيب 

ُرام وبيضاور لضريّ اىه يلحق ًم حسيه 

طريّ بسرًه ًام وراح ليم حسيه وكليوا 

ومسكوا وكلى يب ٓوق المايه 

ُرام لالسّ بيست وًس بيحاول يقرب موها 

طريّ اريرا كلى وارس ىْس بسرًه 

بيبع لقي الالىص اللي ًليه مراز مؾروب 

بالوار مه كل حته ويف كمان الىص كله رجاله 

جاي ًليهم 

مراز وهو بيؾرب ىار ًلي الميلم ابراهيم 

واللي مياه 

اكلى بسرًه ياطريّ   (بسًيق  ): مراز 

بسرًه 



طريّ بقي يقلى ًم حسيه باليآيه الىه 

كان مَم ًليه ٓكان هو اللي بيقليه 

ايسك ميايا  (بغوت ًايل وزًيق  ): طريّ

يامراز 

مراز بقي يبع ًلي اللي ؿرب الوار اللي 

. قسامه والالىص اللي جاي مه وراه 

وبقي يؾرب كلقه ويجرى رقوه ًلي 

طريّ لحس ما طس ًم حسيه بسرًه 

وزرله الكابيوه 

بسرًه ياطريّ مآيص وقت : مراز 

كيب وًس وُرام : طريّ 

الالىص اللي مه وراهم جه بسرًه وًليه 

رجاله كتيييير وبقوا يؾربوا يف الىص مراز 

بالوار 



احوا لو مامضواش ..ماتقلقص ًلي ًس: مراز 

هوموت كلوا 

طريّ بع لمراز راح قاله 

امضي اىت يامراز : طريّ 

.. طريّ ُقس تاين تحت المايه بقي ييوم 

ييوم ويْتح ًيوه تحت المايه بيبع 

مالقاش حس زي ما يكون ُرام وًس ارتْوا 

مص موجوزيه 

مراز راح بسرًه ًلي السٓه ولّ  الالىص 

وهو الرػاظ ًليه مه كل حته بيبع لقي 

طريّ كلى وبييوم ىاحيته مراز بسرًه راح 

ىاحيه طريّ مره تاىيه وطريّ كلى ًلي 

الالىص وارس طريّ وبقي بيسوق الالىص 

ًلي اسرو سرًه حرٓيا والالىص التاين بقي 

يجرى ورا طريّ ومراز وراهم 



مراز وهو سايق الالىص بسرًه 

وبيوكي راسه مه الرػاظ 

ًملت اي ياطريّ طوٓت ًس وُرام : مراز 

وطريّ بيؾرب ىار ًلي الالىص اللي وراهم 

مالقيتص  (بسًيق وػوت ًايل  ): طريّ 

مالقيتص حس يامراااز .. حس 

مراز اريرا وػل المرساه بسرًه وقسر يهرب 

مه الالىص اللي وراه وبقي ماسك ًم 

حسيه هو وطريّ ويف لمح البغر كاىوا 

كبيه اليربيه السوزا ال   بتاًته هو jeepرا

ومراز 

طريّ هو اللي ساق 

مراز ًم حسيه يف ىْس : طريّ

مص ًارِ بحاول مياه : مراز 



اوًي تذليه يموت يامراز اوًي : طريّ 

مراز بقي يؾَف ًلي ػسر ًم حسيه 

يؾَف ًليه 

مص ًارِ يامراز مآيص امل : مراز 

بقي يبع وراه وهو سايق   ): طريّ

 (بيغبيه وزًيق يف مراز 

جرب تاين يا اري : طريّ

حااؿر . .. حاااؿر: مراز 

مراز ؿرب ًم حسيه بكل قوته ًلي ػسر 

ًم حسيه راح ًم حسيه قام وارس ىْس 

وكلى المايه اللي طربها زي ما تكون الؾربه 

اللي ؿربهاله ًملتله اىياش لقلبه وٓاق 

وبقي يكح 

طريّ وقتها ارس ىْسه وابتسم 



الحمسلله .. الحمس لله يارب : طريّ 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

ٓويق ياُرام ٓويق : ًس 

سيبها يابوي براحتها : واحس مه الغيازيه 

رليها ترتاح طويه وهتبقي زي الْل 

تيايل يابوي تيايل ىيمل كوبايه طاي لحس ما 

مراتك تْوء وتغحي 

ًس ساب ُرام وقام مى الغياز وكلى بره 

وكان قسامه رضب والغياز ًمال يكسر 

الذضب ًضان يولى الوار وييمل ًليها 

الضاي 

بايه ًليكم متجوصيه قريب : الغياز 



وًرٓت : ًس ابتسم اللي هو  ههه وقاله 

مويه ياراجل ياكيب 

حسيت كسه مه لهْتك وروٓك : الغياز

ًليها 

ييوي اىا لو كوت متجوزها مه ًضريه : ًس 

سوه مكوتص هبقي ملهوِ ًليها برؿوا 

ورايّ ًليها 

ػح ًوسك حق اللي بيحب بجس ان : الغياز 

 سوه ١٠٠طالله لو متجوز مراته مه  

هيْؾل رايّ وملهوِ ًليها كول اليمر 

 �حب  : (يف ىْسه باستَراب )ًس 

الغياز ازا ليس كوبايه الضاي وبقي ًس 

بيضرب كوبايه الضاي ويْتكر اللي حغل 

الغبح 

(Flash back)  



ًس بقي يسور ًلي ُرام تحت المايه والىها 

كتر ًس  مابتيرٓص تيوم كاىت بتوسل تحت ا

ٓؾل ييوم ييوم لحس ما اريرا مسك كرِ 

ايسيها وبيسها سحبها يل وبقي يقلى بيها 

للمايه وهو بيقلى للمايه 

اؿربوا ىار ًلي المايه ًس : الميلم ابراهيم

تحت مص ًايسه يقلى موها حي 

ًس يازوبك لسه بيقلى هو وُرام ارس ىْس 

هو وُرام  بسيف جسا طاِ كلقات الوار ىسل 

مره تاىيه يف المايه وبقي يسحب ُرام مياه 

وىسل تحت المركب بتاًت الميلم ابراهيم 

وهما بقوا يؾربوا ىار ًليهم مه ٓوق ُرام 

رالظ ىْسها رلع مص قازره تارس 

كتر مه كسه بقت  تتحمل اىها تكتم ىْسها ا

تضاور ليس اىها الزم تقلى رالظ هتموت 

بس ًس كان طايّ ؿرب الوار يف كل حته 



ًلي المايه لو كليت هتموت وُرام بتقاوم 

ًاوزه تقلى راح ًس بسرًه قربها موه 

وطْايْه لمست طْايْها وازاها ىْس مه 

بوقه 

ًس يقسر يكتم ىْسه لمسه سبى زقايق تحت 

المايه 

واريرا ؿرب الوار وقّ بيس زقيقه تقريبا 

والميلم ابراهيم كلى بسرًه ًلي الالىص 

التاين اللي جاله هو ورجالته الن المركب اللي 

هو ٓيها كاىت بتَرق ًس لما مابقاش يسمى 

ػوت بقي يسبح مه تحت المركب وهو 

ماسك ُرام مص سايبها ابسا وكلى بالراحه 

اوي وبقي جوب المركب اللي بتَرق مه 

الجوب وطآهم وهما بيمضوا ورا مراز 

وطريّ 

وبيسها ًس بيبع لقي ُرام اُم ًليها 



ُراام ٓويق ..ُراام : ًس 

بس ُرام مكاىتص بتوقق ًس ٓؾل ييوم 

وهم ماسك ُرام ومص قازر حرٓيا الجرح 

الذياكه اتْكت والسم كان بيوسل موه حرٓيا 

تيبان بس مكاىص قسامه حل تاين ُير اىه 

يكمل ًوم واريرا كلى ًلي الضف 

بيبع حف ُرام جوبه واول حاجه ًملها 

يسوس ًلي .. بقي يسوس ًلي ػسرها 

ػسرها لحس ما اريرا كبيت مايه مه بوقها 

ًس اكمه ًليها وراح رٓى التي طيرت بتاًه 

بيبع ًلي الجرح لقاه ملتهب ومص قازر 

يتحرك وبيوسل زم 

بس برؿوا ؿَف ًلي ىْسه وبقي طايل 

ُرام ومضي بيها لحس ما ػياز مه الغيازيه 

بتوو الويل طآووه وارسه ًوسه 



اتْؾل يابيه اتْؾل مه هوا : الغياز

ًس حف ُرام اريرا ًلي السرير وهو هيموت 

مه التيب ُرام كان وطها اززززززرق وايسيها 

متلجه حرٓيا مه البرز 

مآيص حاجه اقسر اُقيها بيها : ًس 

ايوه كبيا يابيه ٓيه بس الزم تقليها : الغياز 

هسومها وتلبسها حاجه ىاطْه ًضان تسيف 

بسرًه 

اقليها هسومها : ًس 

اي يابيه هي ُريبه ًوك : الغياز

ال ال ابسا زي مرايت : ًس 

كيب يابيه قليها هسومها : الغياز 

الغياز ازا ليس جالبيه ًضان يلبس ُرام 



ًس بقي يقلى ُرام هسومها وهي ىايمه ًلي 

السرير بالراحه اوي اول حاجه قليها التي 

طيرت اللي مه ٓوق وبقت وقتها بالبرا 

قسامه 

اول حاجه حاول يَمؽ ًويه بس بيبع 

لقي ؿرب الحسام اللي ؿربهولها ميلم ًلي 

جسمها 

قام مَمؽ ًويه مه كتر بضاًه جسمها 

والحسام ميلم ًليه وقليها بسرًه الجيبه 

اللي كاىت لبساها لقي اثر حرق ًلي رجلها 

بس زي مكاىتص موه 

وآتكر لما كاىوا يف المذسن وكاىت بتقوله 

اىا اتيصبت كتير يف السىيا زي مه ُير شىب 



ُرام مره واحسه وهو بيقليها هسومها 

اترًضت وهي ىايمه وبقت سواىها تتكتك 

يف بيؽ 

ًس بسرًه قلى التي طيرت بتاًه وىضّ 

جسمه وارسها يف حؾوه ًضان تارس حراره 

جسمه واتَقا هي وهو بالبقاىيه بتاًت 

الغياز ورُم ان السم كان ىازل مه جوب 

تميم ًضان الجرح اال اىه مكاىص حاسس يب 

قس ما كان حاسس بألم ُرام 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ياجماًه اي حس كاتب الروايه زي بأسمه  )

زي مص بتاًته زي روايتي اىا روايه ماهي 

 (احمس

اريرا بيس ٓتره ُرام ابتست تسيف وًس بيبع 

ًلي لون طْايْها لقاه رجى تاين للون االحمر 



وجسمها رجى السم ٓيه مه جسيس بقي 

يسيبها بالراحه جسا وبيس ًوها وُقاها وبيس 

كسه مسك جرحه وبقي يسوس ًلي  الجرح 

بأيسيه ويؾَف ًلي سواىه مه كتر االلم 

ويَمؽ ًويه وٓتح الباب 

الغياز اول ما طآه كسه 

مالك يابيه تيايل ميايا : الغياز 

ًس بقي يسوس ًلي اي حاجه قسامه وبقي 

يمضي باليآيه الغياز جاب قماطه ىؾيْه 

وجه يحقها ًلي ًس ًضان يمسح السم 

ًس بيس القماطه مه ًليه بأيسيه 

ماتذآص يابيه احوا ػحيح ىاس : الغياز 

ىؾيْه 

كيس : ًس  ًارِ ا



الغياز ابتسي يضيل السم مه حواليه الجرح 

وجاب بيتازيه وحقه ليس ًلي الجرح 

وبيسها ربف الجرح بتاو ًس بالقماطه 

ميلص يابيه ميوسيص حاجه ُير : الغياز 

كسه 

تسلم ايسك ياراجل ياكيب : ًس 

ًس لبس التي طيرت بتاًه كان ىضّ 

الغياز تيايل يابيه ىيمل طاي وىضربه بره 

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

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

ًس وهو بيضرب الضاي بره مى الغياز 

ُرام ابتست تْوء وسمى زوطه يف االوؿه 

زرل بسرًه ًضان يضوِ ُرام ػحيت وال 

الء لقاها ػحيت 



ًس اىت كويس .. ًس : ُرام 

ًس قيس بالراحه جسا جوب ُرام وماسك 

جوبه وقلها 

اىتي اللي كويسه : ًس 

جرحك ًامل اي زلوقتي : ُرام 

اىا بذير كمويوي ًليكي : ًس 

لوالك ماكوتص هبقي بذير : ُرام 

ُرام ابتست تارس بالها مه اىها البسه جالبيه 

راجل قسيمه وهسومها محقوكه ًلي 

الكرسي ومْروزه 

اىت ًملت ايه .. اىت : ُرام 

مص ٓاهم : ًس 

اىت قليتوي هسومي ياًس : ُرام 



ُرام كان الزم اًمل كسه كان الزم تسيف : ًس 

الء مكاىص الزم : ُرام 

ُرام اىا جوزك : ًس 

الء اىت مص جوزي ياًس قسام ربوا اىت : ُرام

مص جوزي احوا االتويه متجوصيه بيؽ 

كتر ال اىا موآقه وال اىت موآق  ُغب مص ا

اىت ميايا بس ًضان راكر مغلحتك مص 

كتر  ا

ُرااااااام  (بسًيق  ): ًس 

ابتست تذاِ مه ًس : ُرام 

قومي ًضان ىروح : ًس 

ُرام لسه قاًسه ًلي السرير 

بقولك قومي : ًس 

اكلى بره ًضان اُير هسومي : ُرام 



ًس قام بالراحه وكلى بره وقْل الباب وراه 

ُرام قليت الجالبيه وبقت تحسس ًلي 

جسمها ورغوػا ًلي اليالمات السرقا اللي 

يف جسمها 
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ًس بقي واقّ بره هيتجه وبقي يقول يف 

ىْسه 

بقي  بيس ما اىقصتها مه الموت مآيص : ًس 

حتي كلمه طكرا كل اللي هاممها اين قليتها 

هسومها 

ُرام وهي جوه بتَير هسومها ولسه بتمسم 

التي طيرت راحت رمته تاين ًلي الكرسي 

وقيست ًلي السرير وبقت تقول يف ىْسها 

ياتري اىقصين ليه زه واحس قلبه : ُرام 

ماييرٓص ُير الَل والكره زه بيكرهوي 



وبيكره اي حاجه متيلقه بيا اي اللي راله 

يمقصين المره زي 

وهو بره الباب بقي يقول يف ىْسه : ًس 

هما الستات كسه ػوّ ىمروز كل ما : ًس 

تهتم يب يتومرز ًليك 

اىت الَلقان .. اىت الَلقان ياًس 

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

 -----------

مراز وطريّ يف المستضْي بيم حسيه 

ماتقلقوش ًليه هو بقي كويس : السكتور 

جسا زلوقتي هو كمان ممكه يروح مياكم لو 

حابيه 

الحمسلله يارب الحمسلله : طريّ

احوا ًايشيه ىارسه مياىا : طريّ 



كيس اىا هكتبله ًلي رروج : السكتور  اه كبيا ا

حمسهللا ًلي سالمته 

طريّ ومراز ارسوا ًم حسيه وروحوا 

اىا قلقان ًلي  ًس وُرام  يامراز : طريّ

قلقان  ًلي ميه ياطريّ : مراز 

اىا قولت حاجه ُلف .. اي .. يف .. اي : طريّ 

وال ايه 

ال اىت ماقولتص حاجه ُلف بس : مراز 

الَلف اىك اول مره تقول اسم ُرام قغازي 

اىت زايما تضتمها ومص بتوازيها بأسمها 

يوووووه هو وقتك زه يامراز احوا : طريّ

الزم ىقمه ًليهم 

اىا ًه ىْسي مقمه ماتذآص ًلي : مراز 

ًس يتذاِ موه وبس .. ًس 



ييوي اي : طريّ

ييوي احوا ىستوي لحس ما ًس يتغل بيوا : ًس 

واللي اىا متاكس موه اىه هيتغل بيوا 

ماطي اىا هستوي لحس ىع الليل : طريّ 

لو مجاش هتغرِ 

ماطي واىا هبقي مياك : مراز 

اىت ازاي تسمحله يقلى مه : طريّ

المستضْي وهو يف الحاله زي 

اىت ًارِ اروك بيس ما اىت مضيت : مراز 

مه المستضْي ًس ٓاق  حاولوا يتغلوا بيك 

مكوتص بترز ًلي تليْوىك كبيا اىت 

مكوتص ٓاؿي راحوا اتغلوا بيا اىا جيت 

ًلي كول وبقيت مياه وكان بيسأل ًليك 

القيتك اتغلت بيا وبتسيوي مكان ال 

location بتاًك كبيا طال االبر مه ايسه  



والمحلول ولبس الجاكيت بتاًه وػمم اال 

بالله يقلى 

حاولت اوقْه اىت ًارِ زماٌ اروك الجسمه 

ًارِ .. ًارِ : طريّ 

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

 ---

مص كْايه ياُرام كل زه ًس لسه : ًس 

هيكمل كالمه راح الجرح طس ًليه وقال 

ااااااه : ًس 

ُرام كليت بسرًه مه االوؿه اول ما 

سميت كلمه ااااه موه 

ًس ٓيك اي : ُرام 

اىتي لسه مالبستيص : ًس 

اي اللي بيوجيك ياًس ٓيك اي : ُرام 



مآيص .. مآيص ياُرام : ًس 

ُرام بتبع القيت التي طيرت بتاو ًس كله 

زم 

ياىهار اسوز الجرح الذياكه اتْكت : ُرام 

ُرام ابيسي زي حاجه بسيقه : ًس 

اقلى .. اقلى ياًس : ُرام 

ُرام رٓيت التي طيرت ليس وقربت موه 

اوي وهي بتقليه التي طيرت بتاًه واول ما 

قلى التي طيرت طآته البس سلسله سوزا 

وًلي ػسره وطم ػَير ُرام ٓؾلت بغه 

ليس وهي قريبه موه اوي وبيسها ُمؾت 

ًويها وطمت ريحته وبيس كسه ًس قلى التي 

طيرت مه زراًه ورماه 
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وجابت ابره وريف وبيتت الغياز يجيب 

الحاجه اللي هي ًايساها ًضان تقسر تذيقله 

الجرح مره تاىيه 

مص الزم تتيبي ىْسك ًضاين ًلي : ًس 

ٓكره 

مآيص تيب وال حاجه : ُرام 

الغياز جاب كل حاجه ُرام قالتله ًليها 

هتقسر تتحمل رياكه مه ُير بوج : ُرام 

اىا اتحملت حاجات كتير اػيب مه كسه : ًس 

ماتقلقيص هتحمل 

ُرام بقت تذيف الجرح مره تاىيه ليس وًس 

بقي يبع لَرام وهي بتيالجيه واريرا 

رلغت رياكه وحقيتله الضاش والققه 

وقْلت الجرح كويس 



كان المْروؼ تقليي زكتوره مص : ًس 

ممرؿه 

المْروؼ كان يحغل حاجات كتير : ُرام 

بس الوغيب 

كيب يال : ًس 

اىت الزم تستريح : ُرام 

مابرتحص ُير يف بيتي : ًس 

ُرام سوست ًس وًس قام مياها 

وجابوا تاكسي ورجيوا البيت 

واول ما روحوا طريّ طاِ ًس ولقي ُرام 

مسوساه طريّ جري ًلي ًس وحؾوه 

ااااااه : ًس 

مالك ياًس  (بذؾه  ): طريّ 



الجرح يابه الكلب مص قازر : ًس 

طريّ بيس ًه ًس وقاله 

الّ سالمه ًليك ياًس : طريّ 

اي اللي رالك تحف ُرام وًمك حسيه : ًس 

يف الموقّ زه ياطريّ 

اىا مقولتص لحس يجيلي هما اللي : طريّ

جم 

مه امتي اىت بتروح االماكه زي : ًس 

ما اىت بتروحها : طريّ

مص الزم كل حاجه بيملها اىت كمان : ًس 

تيملها 

اىا كبرت ومابقيتص ػَير : طريّ 

مهما كبرت هتْؾل ػَير يف ىنرى : ًس 

ياطريّ 



ولو ًرٓت اىك روحت االماكه زي تاين 

هتسًب موي بجس 

اي ياًم ًس ما رالظ كْايه كسه ًلي : مراز 

الواز زه الواز كان هيموت ًليك بالراحه 

ًليه 

ًارِ : ًس 

ولما اىت ًارِ ليه يابوي : ًم حسيه

بتقسي ًلي اروك كسه 

وىبي اىت اللي محلي قيستوا زي ياًم : مراز 

حسيه بس قويل اي اللي موزيك اىت 

االماكه زي ياراجل ياطقي الاااا احوا بيس كسه 

ىمسكك سالح 

بس يامراز بالش هسار : ًم حسيه
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طريّ بقي يبع ليس 

تيايل قرب : ًس 

طريّ قرب مه ًس وًس ارس طريّ يف 

حؾوه بالراحه وقاله 

اىا رايّ ًليك ياًبيف : ًس 

حقك ًليا ياًس ما تسًلص موي : طريّ

ربوا ما يحرمكم مه بيؽ ابسا : ًم حسيه

ياوالز 

كلهم بقوا يؾحكوا ويهسروا ُرام طآت كسه 

راحت بيست ًوهم وزرلت اوؿتها وهي 

زًالىه وبقت تقول يف ىْسها 

كلهم بقوا سوا ومى بيؽ وًس ىسي : ُرام 

اللي اروه ًملوا ٓيا 



وبيسها مراز روح وطريّ زرل اوؿته 

وبقي ًس ًارِ ايه اللي ُرام بتْكر ٓيه 

وبقي يبع ًليها مه ورا االزاز ويضوٓها 

وهي سرحاىه والسموو ىازله مه ًلي رسها 

وبيسها سميت حركه بره ًس راح استذبي 

بره قبل ما تضوٓوه ُرام ٓتحت البلكوىه 

وبغت طمال ويميه مالقيتص حس راحت 

قْلت البلكوىه مره تاىيه وزرلت توام 

وُمؾت ًويها 

ًس بيسها بضويه ٓتح البلكوىه وزرل ًليها 

بالراحه اوي وهي ىايمه وبقي يبع ًليها 

وهي ىايمه وبقي يقول يف ىْسه وهو بيبع 

ًليها 

اول مره تذاِ ًلي واحسه ست ياًس : ًس 



وبيسها ُرام اتقلبت مه ًلي السرير راح 

قال 

بس زي مص اي ست زي ُرام : ًس 

ًس حس ان ُرام هتغحي راح اتذبي بسرًه 

وكلى مه البلكوىه ومضي المضهس زه حلو 

جسا لما ًس كان بيراقب ُرام وهي ىايمه 

مهما اوػْه مس هيرِ ًضان كسه ًملته 

ٓيسيو ىسلته ًلي جروب حكايات ماهي 

اًملي سيرش ًليه هينهرلك ًلي كول 

ُرام ٓاقت تاين يوم وهي الوار بتاكل ٓيها 

وًرٓت ان حقها هيؾيى وسقهم راحت 

كليت رقم الرائس مروه وجابت التليْون 

واتغلت بيها 

الوووو : ُرام  

 �ُراام : الرائس مروه



رواية حب رارج ارازيت البارت الذامس ًضر 
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الووو : ُرام 

ُراااام : الرائس مروه 

ايوه ُرام ًرٓتي ان اىا ازاي : ُرام 

احوا ًارٓيه ًوك كل حاجه : الرائس مروه

ومسجله رقمك ًوسي اتأرريت اوي ًلي ما 

اتغلتي بيا ياُرام اىا قولت اىك اول حاجه 

تيمليها تتغلي بيا بيس اللي ًملوه ٓيكي 

واللي لسه هييملوه 

مكوتص ًارٓه   (بغوت واكي  ): ُرام 

كلمك  ا



مص مهم المهم اىك اتغلتي : الرائس مروه

اسمييوي كويس ياُرام 

ًس رقير ممكه اوي يراقب تليْوىك وييرِ 

اىك بتكلميوي وبتتواػلي مياايا 

كيب واي اليمل : ُرام 

الزم تجيبي رف جسيس تكلميوي مه : مروه 

ًليه واىا كمان هأموهولك 

ايوه بس اىا مابذرجص لوحسي مص : ُرام 

بيقليوين مه البيت لوحسي 

اسمييوي كويس ًس بيحب كل : الرائس مروه 

يوم يقرا الجرايس زي ًازه ًوسه ويف واحس كل 

يوم بيجيبله الجرايس مذغوظ اىا هحقلك 

الذف يف الجرايس بس اىتي اللي الزم تستلمي 

الجرايس موه بكره ياُرام ٓهماين 

ايوه ٓهماكي .. ايوه : ُرام 



ُرام حست ان يف حس جاي ًليها راحت 

قْلت بسرًه ومسحت الرقم وهي بتترًص 

ومه كتر رًضه ايسيها التليْون وقى موها 

ًلي زرله ًس 

ًس بيبع لقي الْون يف االرؼ وُرام بتوهج 

وىْسها كالى ىازل مه كتر الذوِ 

ُرام اتلَبقت ووكت ًضان تجيب الْون 

راح ًس بسرًه وكي هو كمان وكراكيّ 

ػوابيهم اتالقت ولمسوا بيؽ ًس بقي 

يبع لَرام وهو موكي بيجيب الْون وُرام 

كمان 

راحت ُرام بسرًه وزت وطها الواحيه التاىيه 

وًس ارس الْون 

كوتي بتكلمي ميه : ًس 



.. اىا مكوتص بكلم حس .. اىا .. اي : ُرام 

مآيص 

الباسورز اي : ًس 

ليه .. ايه : ُرام 

قويل .. مساجي كسه  (بكل هسوء  ): ًس 

الباسورز ياُرام 

ًيس ميالزي : ُرام 

2002_2_20 m 

ًس ٓتح الْون بتاو ُرام وطاِ ارر 

المكالمات مالقاش مكالمات ُرام مسحتهم 

كلهم 

ًس بع كسه وسكت 

ًس جاي يمضي 

هات التليْون بتاًي : ُرام 



ليه : ًس 

ُرام وقْت قسام ًس وقالتله 

تليْوين وًايساه : ُرام 

بس اىا ماطوٓتص تليْوىك زه قبل كسه : ًس 

مياكي 

اىت اػال مكوتص بتضوٓوي قبل كسه : ُرام 

هتضوِ تليْوين 

ممممم ًوسك حق : ًس 

ًس ٓتح الباب وجه يقلى راح بغلها تاين وهو 

ماسك ٓوىها وقلها 

 زه ياُرام mميه ال : ًس 

وهللا زي حاجه تذغوي ماتذغكص : ُرام 

ابسا 

ًس قرب مه ُرام والَؾب بان ًلي وطه 



ُرام رجيت ورا وهي رايْه وبقت تقوله 

اي يف ايه اتحولت كسه ليه  (بذوِ  ): ُرام 

ياًس 

مآيص حاجه اسمها تذغك اىتي كلك : ًس 

ًلي بيؾك تذغيوي ياُرام كول ما اىتي 

 �طايله اسمي تبقي تذغيوي  اىتي ٓاهمه 

ٓاهمه .. ٓاهمه : ُرام 

ًس رزو الباب وراه وارس الْون بتاو ُرام مياه 

وركب ًربيته ورمي الْون جوبه وبقي 

يسوق ًربيته وهو مؾايق جسا وراح الضركه 

اي حس بقي يف الضركه يقابله بقي يقوله 

حمسهللا ًلي السالمه ياًس بيه 

بس ًس مكاىص بيرز ًلي حس ٓيهم 

وزرل مكتبه ورزو الباب بتاو المكتب 



استر يااااارب : السكرتير 

السكرتير زرل بسرًه ليس 

ًس بيه الملْات اللي هوا ٓيها كل : السكرتير 

 (ولسه هيكمل كالمه  )

راح ًس رمي الملْات يف وش السكرتير وقاله 

مص ًايس ملْات مص ًايس  (بسًيق  ): ًس 

اطوِ وطك زلوقتي 

السكرتير بسرًه لم الملْات مه ًلي 

االرؼ وقاله 

حاؿر ياًس بيه .. حاؿر : السكرتير 

السكرتير ارس الملْات وكلى بره ًلي كول 

 mياترى ميه حرِ ال  (بيكلم ىْسه  ): ًس 

 �زه ياُرام 



آهي ----------------------- بقلمي مآ

آحمس ------------------------- آ

 (يف ىْس الوقت  )

ُرام وهي متوتره يف االوؿه ورايحه جايه 

يارب ما مروه تتغل يارب .. ياررب : ُرام 

مروه لو اتغلت وًس رز ًليها هاروح يف 

زاهيه 

يارب رليك ميايا 

ًم حسيه زرل 

بتكلمي ىْسك يابوتي وال اي : ًم حسيه

ابسا ياًم حسيه اىا بس كوت .. ال.. ال : ُرام 

كوتي اي يابوتي اىا ًارِ اىتي : ًم حسيه 

ًايسه تقويل اي 

ًارِ اي ياًم حسيه .. ًارِ: ُرام 



ًارِ اىك مص قازره توسي : ًم حسيه 

اللي حغلك يابوتي 

واللي حغلي زه يتوسي ياًم حسيه : ُرام 

هتوسي اللي حغلها .. حف بوتك مكاين 

كيس الء يابوتي : ًم حسيه بس هحاول .. ا

اًالج الموؿوو اىتي اه اللي حغلك مآيص 

حاجه ممكه تَْرها بس ًايسك تبغي ًلي 

اللي مياكي زلوقتي اىتي مياكي ًس 

ًس ًمره ما كان ميايا ياًم حسيه وال : ُرام 

هيكون 

ليه يابوتي بتقويل كسه : ًم حسيه

ُرام بغت ًلي البلكوىه وبغت ًلي 

الجويوه القيت طريّ بيتكلم يف الْون 

وقالت 



طايّ زه ياًم حسيه : ُرام 

طريّ : ًم حسيه

ايوه طريّ هيْؾل بيوا كول اليمر : ُرام 

ومآيص حاجه تَير الحقيقه زي ابسا 

ربوا يهسي الوْوس يابوتي : ًم حسيه

مآيص حاجه ممكه تهسي الوار اللي : ُرام 

جوايا ُير لما اطوِ طريّ واللي مياه يف 

السجه وزه اللي ًمر ما هيسمح يب ًس ابسا 

طوٓت بقي الحكايه ػيبه ازاي ياًم 

حسيه مص سهله زي ما اىت ٓاكر رالع 

آهي ------------------------- بقلمي مآ

آحمس ------------------------ آ

 (يف ىْس الوقت  )



ايه ياًم طَال تكسر الضركه وتسًق : مراز 

يف الموهْيه ليه مالك هي الضركه حملك 

وال اي 

مرااز بالش اكلى ُلي ٓيك : ًس 

واي اللي مذليك مَلول كسه ٓيك اي : مراز 

مراز اىا مص ًايس اتكلم يف حاجه : ًس 

يف اي ياًس ما تتكلم مالك .. الاله : مراز

اقوله كل زه .. اقوله اي زه  ): ًس يف ىْسه 

ًضان ًرٓت ان ُرام كاتبه الباسورز بتاًها 

 ( mبحرِ ال 

ًس روحت ٓيه : مراز

ال ما روحتص .. اي : ًس 

كيب اي مص هتقويل مالك : مراز 

ال ال ابسا مآيص : ًس 



كيب هويمل اي يف الغْقه احوا كسه : مراز 

اتاررىا ًلي الغْقه اوي وممكه اي حس 

يارسها ُيرىا 

هو السْر امتي : ًس 

لو اتْقوا ممكه كمان يوميه بالكتير : مراز 

تمام جهس ىْسك وجهس كل اوراق ُرام : ًس 

ًس  ارس الجاكيت بتاًه مه ًلي الكرسي 

وٓتح الباب  وجه يمضي راح بع وراه لمراز 

وقاله 

جهس باسبور طريّ مياىا مص هقسر : ًس

اسيبه هوا لوحسه اليوميه زوول بيس اللي 

حغل 

كيس اىا كمان كوت هقترح ًليك كسه : مراز  ا



ًس مضي وبقي يلبس الجاكيت بتاًه وهو 

ىازل وزرل ًلي اليربيه بتاًته ومسك 

الْون بتاو ُرام وبقي يقلب ٓيه ويقلب يف 

الغور 

ػور ُرام كاىت حلوه اوي 

وبيسها ٓتح ٓيسيو وطاِ الْيسيو وػحبتها 

بتحؾر الْضار 

وهما بيتْرجوا ًلي ٓيلم وبتقول ٓيه 

ُرام للمره المليون هتذليوا : ػاحبه ُرام 

 اللي walk to rememberىتْرج ًلي ٓيلم 

بوسميه للمره المليون ارحميوا بقي ياُرام 

ًس بيضوِ الْيسيو وبيبتسم 

اىا بحب الْيلم زه اووووي ومهما : ُرام 

اتْرج ًليه مص بسهق موه ابسا 



تيابير ومضاًر ًس وهو بيضوِ الْيسيو 

وبيضوِ ػور ُرام ماتتوػْص ًضان كسه 

ًملتها ٓيسيو وحقيته يف الجروب بتاًي 

جروب حكايات ماهي  اًملي سيرش ًليه 

ًلي الْيس هتالقيه اتموي ييجبكم 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

ُرام ىسلت الجويوه تتمضي طويه ومياهه 

hot chocolate وماطيه يف الجويوه بتبع 

 اللي مياهه وطريّ رلع mugًلي ال 

الْون اللي كان مياه وكان مستيجل جسا  

ويبلّ مه ُير ما يقغس ربف يف ُرام 

 وقيت يف االرؼ وجت hot chocolateال 

ًلي هسوم ُرام 



 (بذؾه وجه يلمس ُرام وقلها   ): طريّ

ُرام اىتي كويسه 

ماتلمسويص  (بيغبيه  ): ُرام 

ُرام اىا مقغسش المسك اىا بس : طريّ

مص ًايسك تتحريق 

ومه امتي واىت بتذاِ ًليا اوي كسه : ُرام 

ُرام اكليي ُيري هسومك بسرًه : طريّ

 �اىت مالك  (بيغبيه  ):  ُرام 

ُرام احوا الزم ىتكلم سوا بس : طريّ

لالسّ زلوقتي مآيص وقت ومص ميوى 

اين مآيص وقت اين بقلل موك وال مه ان 

احوا الزم ىتكلم بس اىا الزم امضي زلوقتي 

طريّ مضي وساب ُرام يف الجويوه وُرام 

كل ما تضوِ طريّ تْتكر كل اللي حغلها 



راحت كليت الْيال ًضان تارس طاور مه 

 اللي اتكب ًليها hot chocolateال

آحمس ------------------------ آهي آ ---مآ

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

ًس بيس ما طاِ الغور حف الْون بتاو ُرام 

جوبه بابتسامه وجاي لسه هيقلى باليربيه 

راح مراز اتغل يب 

الووووو : ًس 

__________________ :مراز 

ييوي اي يامراز مص الزم الوهارزه : ًس 

__________________ : مراز 

اىا ًارِ اىه كله لمغلحه الضَل يامراز : ًس 

اىجس  ييوي هما هيسآروا بكره 

____________________ : مراز 



تمام ًايسك تحؾرلهم سهره مه اللي : ًس 

قلبك يحبها 

______________________ : مراز 

بالش ىسوان رليها ًازيه : ًس 

______________________ : مراز 

  outياًم اًمل اللي تيمله بس اىا : ًس 

تمام كسه 

______________________ : مراز 

تمام هاروح اُير  هسومي ًضان ال : ًس 

party زي واحغلك ًلي هواك 

ًس قْل مى مراز وزاس بوشيه ولّ 

السريكسيون بتاًه ومضي اػله ًليه لْه 

 �زركسيون تحْه بغراحه 



وراح الْيال كلى اوؿته وقلى قميغه ولبس 

البوقلون االسوز القماش بتاًه وٓتح 

السوالب بتاًه ارس القميع االسوز ولبسه 

بس مكاىص قْل وال زرار وحف الكرآته 

مْتوحه ًلي الجاىبيه وطم ريحته حس ان 

ريحته مص حلوه زرل الحمام اللي جوب 

اوؿته بالنبف وٓتح الباب ولسه هيسرل 

راحت ُرام مغوته حف ايسه ًلي ًيوه 

بسرًه وقلها 

اىتي بتيملي اي : ًس 

ُرام بسرًه طست الستاره بتاًت الباىيو 

وبقت تكلمه مه ورا الستاره وقالتله 

اىا برؿوا اللي بيمل اي  (بسًيق  ): ُرام 

اىت اي اللي زرلك ًلياا واىا بستحمي 



اىتي اللي مص قآله ًليكي الباب مه : ًس 

جوه اىتي ازاي ماتقْليص ًليكي الباب 

واىتي بتستحمي 

  (وهي بتتكلم مه ورا ستاره الباىيو  ): ُرام 

اىا ىسيت وبيسيه زه مص مييازك اػال 

ايوه بس يف ىاس تاين مياكي يف الْيال : ًس 

حتي لو اىا مص موجوز 

وبيس كسه ان طالله تكوين لوحسك يف الْيال 

 �تقْلي ًليكي الباب مه جوه اىتي ٓاهمه 

 ��رالظ ٓاهمه : ُرام 

اكلى بقي رليوي استحمي 

ماطي اىا كالى والحكايه زي ما : ًس 

تتكررش تاين 



ًس كلى مه هوا وُرام كليت مه الباىيو 

وقْلت ًليها الباب بسرًه مه جوه 

وبيسها ىسلت الغابون مه ًلي جسمها 

وبقت تلبس البورىس وتلّ الْوكه ًلي 

طيرها 

يف ىْس الوقت ًس لبس قميغه وطمر 

كمامه ومسك الجاكيت بتاًه وىسل 

ُرام كليت وزرلت االوؿه بتاًتها هي وًس 

ًس وهو ىازل ًلي السلم 

اوبس ىسيا الملّ وكلى يجيبه : ًس 

ٓيه المضف وبقت تسور ًليه آتكرت : ُرام 

اىه يف الحمام ٓتحت الباب ًضان تجيبه 

وهي بتْتح الباب كان ًس كمان بيْتحه مه 

بره واالتويه ٓتحوا الباب يف ىْس اللحنه 



ومه كتر ما كاىوا قريبيه مه بيؽ راحوا 

ربقوا يف بيؽ 

ُرام بقت قريبه جسا مه ًس ومه كتر توترها 

رجيت رقوه لورا كاىت هتتكيبل راح ًس 

بسرًه لحقها ومسكها مه وسقها ساًتها 

الْوكه اللي ًلي طيرها وقيت وطيرها 

اتْرز 

ًس وُرام بقوا يبغوا لبيؽ وُرام ابتسمت 

الول مره يف وش ًس 

ًس اول ما طاِ ُرام بتبتسم لقي ؿحكتها 

حلوه بجس راح ًسلها وُرام ىسلت ايس ًس مه 

ًليها وبيست ًوه رقوه راح ًس حف ايسه 

مه ورا طيره كسه وراح قال لَرام 

اىا هتأرر الوهارزه .. اىا  (وهو متوتر  ): ًس 

ياُرام 



ُرام استَربت ييوي اول مره ًس يقولها اىه 

هيتأرر اػال 

راح ًس ارس باله مه استَراب ُرام راح رز 

بسرًه وقلها 

ييوي ًلضان لو حابه تاكلي قبل : ًس 

الساًه سته كلي 

كيب واحوا امتي   (بؾحكه مكتومه  ): ُرام 

بواكل مى بيؽ اػال ياًس 

احوا .. اىتي ػح .. تغسيق ػح .. اه .. اه : ًس 

ما بواكلص مى بيؽ 

ًس ساب ُرام وىسل جري ًلي السلم وبقي 

يقول يف ىْسه 

اىا اي اللي رالين اقولها اىا .. ياُبي : ًس 

هاجي امتي ال تْتكر اين مهتم بيها 



ُرام مه ٓرحتها ان ًس قلها هييجي امتي 

كليت ًلي السرير وبقت تتوقف مه 

الْرحه 

آهي ----------------------- بقلمي مآ

آحمس ---------------------------- آ

 ( بالليل ١١بيس الساًه  )

 ألسر night clubطريّ راح ال 

اي يا اسر اربارك اي : طريّ 

ارباري ملياىه حريم حرٓيا يا .. حريم : اسر 

اسر حرييييييم 

ًايس اقولك حاجه ..بقولك اي سيبك: طريّ 

مهمه 

قول ياػحبي : اسر 



اىا حاولت اًرِ اجيب الييال اللي كاىوا 

ميايا اليوم المضؤوم زه الييال زي ما يكوىوا 

ٓع ملح وزاب اىا ًايس اًرِ ميه ٓيهم 

اللي ػورين وبيت الْيسيو البو ُرام 

اسر كان بيبع ًلي الحريم اللي ماطيه 

قسامه 

ياًم رليك مى امي : طريّ

وهو بيضس ىْس مه سيجارته : اسر 

وبيسوس ًلي سواىه وهو بيبع ًلي البوت 

.. بس قلبي .. مياك وهللا ميااااك : اسر 

قلبي هو اللي مياهم 

يوووووه اىا ماطي ياًم : طريّ 

رالظ اهوه اقيس بقي .. كيب رالظ : اسر 

ما تبقاش ًغبي 



هتذليك مى امي وال  : (اتوهس وقال )طريّ 

الء 

وهللا مياك ياًم : اسر 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

الييال زي اىا ػاحبتها طهر مه ام : طريّ 

 ررا زه مكاىوش بيسيبوين حرٓيا nightال 

ٓجاه كسه ومره واحسه الييال زي ػورتوي 

ومه بيسها ماطوٓتص رلقتهم اىا الزم 

اجيبهم اىا جايل تليْون مهم الوهارزه ًضان 

كوت هيرِ ًوهم اي حاجه بس لالسّ 

ماًرٓتص اوػل الي حاجه ًوهم برؿوا 

تْتكر الييال زي حس زقهم ًليك : اسر 

او ممكه رايْيه ًضان كسه مص : طريّ

هاهريه 

كيب ليه ػوروك مه االول : اسر 



طريّ ارس الكاس اللي قسامه وطربه ًلي 

بوق ورزًه ًلي البار وقاله 

هتجه حرٓيا .. ما زه اللي هيجووي : طريّ

احوا ارسىا ُرام مه الضارو زه اللي رليتهم 

يمضوا مه الضارو زه 

اهسى ولو مياك رقم ٓوىهم اىا : اسر 

هيرٓلك هما ٓيه 

اىت ًبيف يال ما تليْوىهم مقْول : طريّ 

ًلي كول حاولت اطوِ مكان الرقم بس 

الرقم الزم يكون مْتوح 

ياًم زي طَلتي اىا مقْول بقي : اسر 

مْتوح مالكص ٓيه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

رليوا بقي ىضوِ الوسوان القمر زي : اسر 



ال ال اىا ماليص مساج اىا مروح : طريّ 

ًليا القالق ما يحغل ًلي االقل : اسر 

اطرب ميايا كاسيه وبيس كسه روح 

طريّ بقي يضرب مى اسر لحس ما سكر 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

ُرام كاىت واقْه يف البلكوىه كل طويه تبع 

ًلي باب الْيال ًضان تضوِ ًس جه وال الء 

ياترى اتأرر ليه : ُرام 

بتبع القيت طريّ جاي وػاحبه مياه 

بيوػله ومياهم بوات بيوػلووه وراح 

طريّ ىسل واول ما ىسل راحت بوت مه 

البوات ىسلت مياه راح طريّ طسها مه 

طيرها وؿمها لحؾوه وباسها حته بوسه 



اسر والبوات بقوا يغْروا لضريّ 

ُرام طآت كسه زموًها ىسلت وزمها ُلي 

وهي طايْه طريّ ًايص حياته وال حتي 

ىسمان ًلي اي حاجه ًملها مياهه 

يابه الكلب وهللا ال ارس  (بَيم وكره  ): ُرام 

حقي موك بأيسي ياطريّ الكلب 

طريّ زرل الْيال وزرل اوؿته  وقلى 

الجاكيت  االسوز بتاًه ورماه ًلي السرير  

ورجى طيره القمر اللي اىا طذغيا بحبه لورا 

ورمى مْاتيحه وبقي بالتي الضيرت االبيؽ 

الوع كوم وراح رامي ىْسه ًلي السرير 

وُمؽ ًويه وىام 

ُرام راحت ىسلت يف السور اللي تحت 

بضويص اوي مه ُير ما حس يضوٓها  كان 

السور اللي تحت االىوار مقْيه زرلت 



المقبد وجابت السكيوه وٓتحت باب اوؿه 

طريّ بالرااااااحه اوي القيته ىايم ًلي 

سريره وٓارز زراًه االتويه ًلي السرير 

كليت ًلي السرير بالراحه اوي ولسه بترٓى 

السكيوه ًضان تؾربه بيها راح طريّ 

مسك ايسها بسرًه اللي ماسكه بيها 

السكيوه ولّ ُرام وبقت ُرام اللي ًلي 

السرير وطريّ ٓوقيها 

طريّ وهو ٓارز  ايس ُرام  االتويه وماسك 

ايسيها والسكيوه يف ايسيه ُرام 

راح بع للسكيوه وقلها 

 (بيتكلم وهو بيوهج وبيقولها  ): طريّ

ًايسه تقتليوي ياُرام 

ىارى مص هتبرز اال لما اقتلك : ُرام 

ياطريّ 



طريّ وهو باػع لَرام ووطه يف وطها 

وهي ىايمه ًلي السرير وهو ٓوقيها 

احوا الزم ىتكلم مى بيؽ الزم : طريّ

تسمييوي 

هو اللي صيك ًايس يقول اي : ُرام 

طريّ بيبع لقي ىْسه يف اوؿته هو 

وُرام وكمان ٓوقيها لو حس طآهم 

هيْهمهم ُلف مسك السكيوه مه ايس ُرام 

ورماها بييس وراح ماسك ُرام مه ايسيها 

وقومها مه ًلي السرير 

تيايل ىتكلم بره : طريّ

وهي متَاهه موه وبتتكلم بَل  : ُرام 

قالتله 

واي الْرق هوا او بره : ُرام 



الاااا زه اىتي ًبيقه وكيبه وًلي : طريّ 

ىياتك تيايل 

طريّ مسك ُرام مه ايسها تاين وطسها 

وراه وكليوا يتكلموا يف الجويوه بره 

راحت ُرام اول ما كليوا الجويوه راحت 

طست ايسها مه ايسه وقالتله 

ًايس تقول اي ياطريّ : ُرام 

ًايس تقول اي : ُرام بيياـ 

اىا مكوتص يف وًيي ياُرام مكوتص : طريّ

يف وًيي 

مكوتص حاسس اىا بيمل اي .. 

ماكوتص حاسس ماكوتص حاسس اي : ُرام 

اىت ارست اُلي .. اىت اُتغبتوي .  اىت 

طىء ًوسي 



حرمتوي مه الْرحه اللي اي بوت بتتموي 

تْرحها ليله السرله 

اىت ًارِ اىت ًملت ٓيا ايه 

اىت رلتوي ًار ًلي ابويا واروايت 

اىا مص ًارٓه اىا ًملت اي ًضان يحغل 

ٓيا زه كله 

اىا اىتهيت ياطريّ 

اىت ؿييتوي رالظ 

اىا ًايسه اقولك اين كول ما اىا طيْاك 

قسامي مص هيمل حاجه ُير اين اتْوه ازاي 

اقتلك ًضان الوار اللي جوايا تهسي ياطريّ 

كتر مه كسه  ُرام ما قسرتص تمسك ىْسها ا

وقربت مه طريّ وبقت تؾربه ًلي وطه 



باالقالم وتؾربه بأيسيها ًلي ػسره وكتْه  

وهي بتؾربه كاىت بتقوله 

اىا بكرهك : ُرام 

المضهس زه تحْه حرٓيا ًضان كسه ًملته 

ٓيسيو برؿوا طريّ وهو بيارس ُرام يف 

حؾوه مضهس مايتوػْص ًضان كسه 

هتالقيه ًلي جروب او بيسج حكايات ماهي 

اًملي ًليها سيرش ًلي الْيس هتنهرلك 

ًلي كول 

بكرهك ياطريّ ًارِ ييوي اي بكرهك 

طريّ وقتها ماتكلمص وال كلمه بس 

حس بوجى ُرام راح ماسكها مه ايسيها 

وؿمها لحؾوه وهي بتؾربه وبقت يف 

حؾوه لحس ما بقلت ؿرب يف طريّ 



ومره واحسه وُرام يف حؾه طريّ بيبع 

 ��لقي اللي جاي ًليهم 
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ومره واحسه طريّ وهو وارس ُرام يف حؾوه 

بيبع لقي اللي زارل ًليهم 

مراز بع لضريّ كسه باستَراب 

ُرام بس كاىت مسيه ؿهرها لمراز 

ماطْتهووش راحت ٓاقت بسرًه وزقت 

طريّ رجيته لورا 

اوًي تلمسوي وال تْكر يف   (بيياـ  ): ُرام 

يوم اين هغسق اىك بوي ازم بتحس وًوسك 



ًارِ ييوي .. ؿمير  اىت حيوان ياطريّ 

اي حيوان 

مراز اتسرل بسرًه 

ُرام كْايه كسه ًس جاي ورايا ازرلي : مراز 

اوؿتك 

ُرام  وهي بتييف وقلبها محروق مه اليياـ 

رليه ييجي ممكه .. ما ييجي ًس : ُرام 

يحس ًلي زمه وييرِ ان اروه الزم 

يتياقب ًلي اللي ًمله يف بوات الواس 

يامراز 

طريّ ازرل اىت زلوقتي ًس لو : مراز 

طآك واقّ مى ُرام هتبقي مغيبه 

بقي باػع لَرام وطايْهه وهي : طريّ

موهاره بالمونر زه قسامه راح قال لمراز 



  (وهو السموو بتلمى يف ًويه  ): طريّ

هتغسقوي يامراز لو قولتلك اين مبقاش 

ٓارق ميايا ممكه يحغلي اي 

الزم يْرق مياك ياطريّ امضي : مراز 

زلوقتي امضي 

مراز بقي يسق طريّ ًضان يسرل الْيال 

وطريّ زرل الْيال ومراز قْل الباب 

بسرًه ًلي زرله ًس 

اسمييوي ياُرام اىا ًارِ اىتي مريتي : مراز 

بأيه وحاسس بكل حاجه اىتي حاسه بيها 

بس مهما ًملتي اىتي مص هتبقي ُاليه 

ًوس ًس زي ما طريّ ُايل ًليه 

اىسي وًيضي .. اىسي ياُرام 

ُرام بغت لمراز مه ٓوق لتحت بغت 

احتكار وقالتله 



اىت اللي صيك حرام حتي الكالم مياه :  ُرام 

 (وسابته ومضيت  )

ُرام اىتي مص ٓاهمه .. ُرام استوي : مراز 

يف اي يامراز : ًس 

هيكون يف اي ييوي مآيص .. ايه : مراز 

ُرام بتييف ليه : ًس 

مص ًارِ ياًس ييوي اىا حتي لما : مراز 

طوٓتها قولتها اىتي بتييقي ليه مارزتص 

ًليا وسابتوي ومضيت 

كيب ااىا هقلى اطوِ يف اي : ًس 

الاااا استوي ياحبيبي هات الملّ : مراز 

االول اللي اىا جاي مذغوظ ًضاىه 

اه ػح زه اىا ىسيت : ًس 

اي اللي وارس ًقلك : مراز 



ماحسش يقسر : ًس 

كيب اي اللي وارس قلبك : مراز 

ابتسم ؿحكه سذريه كسه وقال : ًس 

قلبي اي يا اهبل هو اىا يف حس .. قلبي : ًس 

يقسر يارس قلبي 

مص ًارِ بغراحه وهللا : مراز 

كيب امسك الملّ اهوه يال بقي هويوا : ًس 

 ..

اي زه اىت بتقرزين : مراز 

. اه بقرزك يال بقي : ًس 

مراز وهو ماطي وًس بيسق ٓيه 

كيب اىت اتاررت كسه ليه ًلي ما : مراز 

جيت البيت 



يابوي مص روحت وػلت اليمال االول : ًس 

يال بقث اىجس 

ماطي بس اًمل حسابك السْر بيس : مراز 

بكره 

رالظ ًرٓت : ًس 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

طريّ يف اوؿته ال كان ًلي ىار وال ًلي بارز 

بقي ييؽ يف ايسه وبقي يْتكر ُرام وهي 

بتقوله 

بكرهك ياطريّ .. اىا بكرهك : طريّ

طريّ سوس ؿهره ًلي الحيقه وبقي بيوسل 

وبقي ؿهره يحتك بالحيقه وهو ىازل 

وقيس وهو مؾايق اوي مه كتر كره ُرام يل 



وبيسها بقي يْتكر ُرام وهي يف حؾوه وقس 

اي زقات قلبه بتبقي سرييه اوي اول ما 

بيْكر ٓيها ما بالك بقي لما تبقي يف حؾوه 

طريّ بقي بيبتسم وهو بيْكر يف ُرام 

وبيس كسه يْتكر كلمه بكرهك يرجى يكره 

كتر وبقي يسأل ىْسه  ىْسه ا

كيب ما  (بيكلم ىْسه وبيقول  ): طريّ

تكرهوي اىا اي اللي مذليوي مؾايق اوي 

.. كسه 

وبيسها حف ايسه ًلي قلبه وحس بسقات 

قلبه السرييه لمجرز اىه بيْكر ٓيها 

وقال 

كون .. ميقول  (اتوهس  ): طريّ ميقول ا

ميجب بَرام 



كيس اومال ليه  (بيكلم ىْسه ): طريّ ا

زًالن ًليها 

الء .. الء  (؛لسه بيكلم ىْسه وقال)طريّ 

اىت ًمرك ما .. ياطريّ اوًي مايوْيص 

ًرٓت تحب 

اومال اي اللي اىا ٓيه زه اي بس : طريّ

ياريب 

طريّ ؿرب الحيقه بأيسيه بيس ما اتاكس اىه 

ممكه يكون ميجب بَرام 

آهي ----------------------- بقلمي مآ

آحمس ------------------------- آ

ًس بيْتح الباب بتاو االوؿه اللي ٓيها ُرام 

ُرام قاًسه وبغه للبلكوىه وبتبع ًلي 

الجويوه 



احم .. احم : ًس 

ُرام مسحت زموًها بسرًه ورٓيت الَقا 

ًضان توام 

بتييقي ليه ياُرام : ًس 

يهمك تيرِ : ُرام

ال ًااازي حابه تقويل قويل مص حابه : ًس 

رالظ 

كيب ياًس : ُرام 

ًس زاس ًلي سواىه مه ُينه مه ُرام 

وراح اتوهس وسكت ٓتح السوالب بتاًه وقلى 

القميع اللي كان البسه 

ُرام ُقت وطها بالماليه بسرًه وُمؾت 

ًويها ًس ارس البوقلون وُير يف الحمام 
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يارب يسالوي مالك تاين يارب : ُرام 

زرل االوؿه وراح ٓرش يف االرؼ جوب : ًس 

السرير وحف المذسه وبقي باػع للسقّ 

ُرام كمان كاىت ىايمه ًلي كرِ السرير 

جوب ًس بس هي ًلي السرير وهو تحتها 

بالنبف يف االرؼ 

يف ىْسه وهو ىايم و باػع للسقّ   ): ًس 

ياتري اسالها تاين مالها وال بالش احسه  (

رليوا كسه 

بتكلم ىْسها وهي ىايمه وباػه  ): ُرام 

ييوي اي المضكله لما يسألوي  (للسقّ 

مره تاىيه مايل وبييف ليه هيتضك يف لساىه 

ييوي 

ًس اريرا قرر اىه هيقول لَرام واريرا ىقق 



ًس قام وقيس ىع قاًسه يف االرؼ وقال 

لَرام 

مص ىاويه تقوليلي مالك بقي : ًس 

ُرام قامت واتيسلت وقيست ىع قاًسه 

ًلي السرير وبغت ليس وبقت بغاله 

وبتبع يف ًويه وهو كمان بيبغلها يف 

ًيوىها الستوين القمر زي وُرام  ابتسمت 

وقالتله 

اىت مالك طىء ما يذغكص : ُرام 

ًس ُرام اول ما قالتله كسه اتيغب وقلها 

تيريف ياُرام لو بتمويت بيس كسه ما : ًس 

هسأل ًوك تاين 

ُرام ىامت بسرًه وحقت الماليه ًلي وطها 

واتَقت وهي قلبها ٓرحان اوي ًضان ًس 

سألها مره تاىيه راح ًس بع كسه 



 (كيب وحياه امك ماطي ياُرام ): ًس 

.. ًس مس ايسه وٓغل الكهربا بتاًت االوؿه 

واالوؿه بقت ؿلمه كحل ُرام اول ما 

طآت كسه طالت الماليه مه ًلي وطها 

وبقت تغوت وبحركه ال ارازيه موها وقيت 

يف االرؼ وبقت ىايمه جوب ًس 

اىتي  (بقي يبتسم بؾحكه مكتومه  ): ًس 

بتيملي اي 

ُرام وهي يف حؾه ًس وماسكه ٓيه  ): ُرام 

هو مص الوور ققى وال اي   (زي البيبي 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

مص ًارِ : ًس 

هو اي اللي مص ًارِ ُرام بتبع : ُرام 

القيت مه تحت ًقب الباب يف ىور زارل 



قامت وٓتحت الباب القيت الوور طَال 

اىت اللي ًملت كسه ػح : ُرام 

بغراحه ػح : ًس 

مص ىاويه تقوليلي بقي مالك : ًس 

ازت ؿهرها ليس وقالتله : ُرام 

برؿوا الء  (وهي بتبتسم  ): ُرام 

ُرام هموم السىيا كلها يف قلبها بس بمجرز ما 

بتكون مى ًس بتوسي ىْسها وبتبتسم 

لوحسها يف ىاس كسه مجرز وجوزهم جوبوا 

بوبتسم وبوبقي ٓرحاىيه ٓرحه الييال 

الغَيره 

الواس زي بتبقي جوه قلوبوا ومقْول ًليهم 
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ُرام هموم السىيا كلها يف قلبها بس بمجرز ما 

بتكون مى ًس بتوسي ىْسها وبتبتسم 

لوحسها يف ىاس كسه مجرز وجوزهم جوبوا 

بوبتسم وبوبقي ٓرحاىيه ٓرحه الييال 

الغَيره 

الواس زي بتبقي جوه قلوبوا ومقْول ًليهم 

ُرام طَلت الوور ورجيت ًلي سريرها بس 

كاىت ىايمه وهي مبسوكه واالبتسامه ًلي 

وطها ًس كان ىايم يف االرؼ راح بع كسه 

ًليها وهي ىايمه بيس ما راحت يف الووم 

وبقراكيّ ػوابيه كان ًايس يلمسها 

ويلمس بأيسيه مالمحها ورالظ قرب 

بغوابيه مه وطها راحت يف حاجه مويته 



وماقسرش يلمسها رجى يف كالمه بسرًه 

ورجى لمكاىه مره تاىيه 

ُرام كاىت منبقه الموبه ًلي الساًه 

رمسه ًضان تغحي قبل ًس واول ما 

الموبه ؿرب راحت قامت بسرًه وقْلت 

الموبه يف لحنتها وكاىت رايْه ال ًس يغحي 

قامت واتسحبت مه جوبه بالراحه اوي وهي 

بتمضي ًلي كراكيّ ػوابيها بتبع 

القيت ًس مص متَقي كويس راحت قربت 

موه وُقيته بالراحه اوي وبيسها بقت 

تبغله وهو ىايم وابتسمت كان طكله حلو 

اوي وهو ىايم ُرام كان ىْسها تلمسه وكاىت 

رالظ لسه هتلمس طيره بس برؿوا 

لالسّ هي كمان حاجه مويتها رليتها 

ماتقسرش تقربله راحت رجيت يف كالمها 

ومضيت وسابته 



وبيسها ىسلت المقبد بتبع القيت ًم 

حسيه تحت 

ػباح الذير ياراجل ياكيب : ُرام 

ػباحك زي اليسل ياست ُرام : ًم حسيه 

اي ست زي ياًم حسيه اىا .. ست : ُرام 

ُرام بس ياًم حسيه 

برؿوا يابوتي اىتي بقيتي : ًم حسيه

زلوقتي ست البيت وليكي احترامك 

ست البيت مره واحسه ميه قالك كسه : ُرام 

بقي زه كلها كام طهر واكلى موه رالظ 

ماهوص ياست ُرام : ًم حسيه 

ليه ياًم حسيه  (باستَراب  ): ُرام 

ماتنوص ييوي 



االبتسامه اللي ًلي طْايْك : ًم حسيه

ووطك الموور زه بيقول ُير كسه 

واىك تغحي بسرى وتسرلي المقبد ًضان 

تحؾري الْقار ليس 

كمان بيقول اىك ان طاء هللا هتقويل مياىا 

ُرام ابتسمت وسكتت وبيس كسه راحت )

 (حاولت تَير الموؿوو راحت قالت 

كيب اي ياراجل ياكيب اىا ًايسه : ُرام 

وٓتحت التالجه  )احؾر الْقار الوهارزه 

 (وقالت 

ًوسىا ٓقار اي : ُرام 

ًم حسيه كلى كل اللي يف التالجه وراح 

حقه ًلي القرابيسه 



كيب سيبوي اىا بقي ياًم حسيه : ُرام 

اًمل الْقار زه بيس اشىك كبيا 

ماطي يابوتي واىا هساًسك : ًم حسيه 

 �اتْقوا : ُرام 

ُرام ابتست تيمل الْقار بس المره زي 

كاىت بتيمله وهي مبسوكه وهي ًايسه 

تيمله مص مَغوبه زي االول ًملت 

البيؽ وًليه رسمت بالكاتضب وش 

بيؾحك وحقيت زتون اسوز ًليه كأىه 

ًيون وموارير بالْلْل االكباق كان طكلها 

حلو ولصيص وكلها ًلي طكل رسمه اكْال 

واريرا حؾرت السْره وهي مبسوكه اوي 

والساًه جت سته والساًات زقت زي كل 

يوم 



وطريّ كان ىايم ومه ػوت الساًات بقي 

يحف المذسه ًلي راسه ًضان الغوت 

بيبقي ًايل جسا حرٓيا 

وًس ػحي وىسل مه ًلي الساللم ًضان 

يْقر كيازته 

ُرام اتذبت بسرًه وقالت ليم حسيه 

ًم حسيه ماتقولص ليس ان اىا اللي : ُرام 

ًامله الْقار بالله ًليك 

ليه بس يابوتي : ًم حسيه

مص ًارٓه  (قلقت وراحت قالت  ): ُرام 

كلي . بس يمكه يكون مايحبص كريقه ا

ماتقلقيص اىا مه ُير ما اقوله : ًم حسيه 

هو هييرِ 



ًس ىسل وقيس ًلي السْره وُرام بقت تبع 

ًليه مه بييس وهي متذبيه ورا اليموز 

وقلبها بيسق اوي رايْه الْقار 

ماييجبهووش 

ًس اول ما طاِ االكل اول حاجه ًملها 

ابتسم 

وكل ما يضوِ كبق ياليق ًلي طكل 

ايموجي راح ؿحك ؿحكه بغوت ورٓى 

وطه بقي يحرك راسه طمال ويميه كسه 

 ️☺اللي هو الكالم زه بجس 

يارب : ُرام وهي بتبع ًلي ًس مه بييس 

يارب ييجبه .. الْقار ييجبه يارب ييجبه 

يااارب 

ُرام كاىت ورا ًس 

ًس وهو مسي ُرام ؿهره وقاًس ًلي السْره 



تيايل طايْك .. تيايل : ًس 

 �اي زه اىت ًوسك ًويه مه ورا : ُرام 

ههه تيايل ياُرام : ًس 

االكل مص ًجبك : ُرام 

.. باليكس جميل اوي : ًس 

حبيت اًملك حاجه مذتلْه ًه كل : ُرام 

يوم تبسأ بيها يومك 

ًجبوي جسا ًلي ٓكره تيبتي ىْسك : ًس 

ًضاين 

ال رالع ما اىت هتجيبلي طيكوالته : ُرام 

واىت جاي ًضان اىا ًملتلك الْقار 

طيكوالته : ًس 

 ٢٠ماتقلقص زي مص ُاليه زي ب : ُرام 

جويه بس 



 جويه ٢٠: ًس 

 ػَيره بس هاتها ١٠رالظ هات ام : ُرام 

بالبوسق 

ًس ؿحك كسه وقلها 

رالظ هجيبهالك بالبوسق : ًس 

ُرام حقت ايسها ًلي وطها وبغت ليس 

وهو بياكل وقالت يف ىْسها وهي بتبغله 

ميقول يف ؿحكه حلوه اوي كسه : ُرام 

ُرام روحتي ٓيه : ًس 

ال ابسا مآيص .. اي : ُرام 

كيب اي مص هتاكلي : ًس 

اه كبيا هاكل .. اه : ُرام 



ُرام بقت تاكل هى وًس سوا الول مره وكل 

واحس موهم بيبع للتاين مه تحت لتحت 

كسه 

وًم حسيه بقي يبغلهم مه بييس وبقي 

يقول 

 ️☺ربوا يهسي بالك يابوي : ًم حسيه

واريرا ًس رلع الْقار بتاًه وكلى ًضان 

يلبس 

ًضان يروح الضركه بتاًته 

ُرام لمت السْره مى ًم حسيه 

وًس لبس وىازل مه ًلي السلم ولسه 

هيْتح الباب ًضان يمضي 

ًس .. ًس : ُرام 

اي ياُرام ًايسه حاجه : ًس 



ماتوساش الضيكوالته ًضان اىا ًارٓه : ُرام 

اىك هتوسي اػال ومص هتحقوي يف بالك 

حرٓيا 

ًس بغلها كسه ورٓى حاجبه راحت ُرام قالتله 

رالظ مص ًايسه : ُرام 

ًس وهو واقّ هو وُرام راحت ُرام بتبع 

القت بتاو الجرايس جه اول ما طآت بتاو 

الجرايس قلبها زق جسا ورآت 

ُرام يف اي مالك وطك اتَير كسه ليه : ًس 

ال ال ابسا : ُرام 

كيب رالظ ماتسًليص هجيبلك : ًس 

الضيكوالته 

واىا هستواها : ُرام 



ًس ساب ُرام وهو مبسوـ جسا وركب 

ًربيته ومضي وُرام جريت ًلي بتاو 

الجرايس بسرًه قبل ما ًم حسيه يروحله 

استوي اىت ياًم حسيه اىا هاروح ارس : ُرام 

مود الجرايس 

اللي تضوٓيه يابوتي : ًم حسيه

ُرام ارست الجرايس وكليت بيها بسرًه 

ػْحه والقت .. ًلي اوؿتها وٓتحت ػْحه 

الذف ملسوق بلسٓه بسيقه رالع ارسته 

بسرًه ومسكته 

وبيسيه اًمل اي ياريب : ُرام 

ًس  كان قاسي ومْترى بس مبقاش كسه 

زلوقتي رالظ 

ايوه بس اىا لو ميملتص كسه ميه اللي : ُرام

هيارسيل حقي مه طريّ 



ُرام كان جواها ػراًات كتيره جسا ومص 

ًارٓه تيمل اي 

آحمس -------------------- آهي آ بقلمي مآ

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

ًس راح المكتب بتاًه والول مره يقول 

للموهْيه كلمه ػباح الذير وهو مبسوـ 

 ��: الموهْيه 

ًس وقّ وهو بيبع ًليهم ومستَرب 

اىتوا متوحيه كسه ليه اىا بقول ػباح : ًس 

الذير 

 لسه متوحيه مص مغسقيه �: الموهْيه 

ان ًس القسرى بيقول ػباح الذير زه ًلي 

كول مكضر وبيسرل المكتب ومابيرزش 

ًلي حس ولو حس كلمه يسًق ٓيه اي اللي 

اتَير 



الاله ما قولت ػباح الذير  (بسًيق  ): ًس 

الموهْيه اتذؾوا كسه وكلهم بقوا يوققوا 

ويقولوا 

ػباح الذير يآوسم : الموهْيه 

ًس بغلهم كسه وزرل مكتبه وقلى الجاكيت 

بتاًه وسوس ًلي الكرسي بؾهره وحف ايسه 

االتويه ًلي راسه مه ورا وهو مبسوـ 

وبيبتسم 

هو يف اي الوهارزه : السكرتير 

مص ًارِ بس زه بيبتسم ًس : الموهّ 

القسرى بيبتسم 

الء وكمان قال ػباح الذير حاجه : السكرتير 

ًجيبه 

سبحان مَير االحوال : الموهّ



اىت يازٓت : ًس ىسه ًلي السكرتير

استر يارب وزرل ليس : السكرتير

ىيم ياًس بيه : السكرتير 

تيرِ حس بيبيى طيكوالته ييوي يبقي : ًس 

محل ٓذم كسه وطيك 

حؾرتك بتقول طيكوالته : السكرتير 

كر السْر  مراز ٓتح الباب وزرل ومياه تصا

ال ال ال اىت بتقول طيكوالته ليه السىيا : مراز 

جرا ٓيها اي ياجسًان 

اىا .. اىا .  طيكوالته اي .. طيكوالته : ًس 

قولت طيكوالته 

ايوه حؾرتك كوت لسه بتقلب : السكرتير 

طيكوالته حاال زلوقتي 



تيرِ ..  اىا حغل امتي زه  (بتوتر  ): ًس 

 ايام ٣ًضان كسبك زه مذغوم موك 

اىا يآوسم : السكرتير

ياًم بيؾحك مياك : مراز راح ؿحك وقال

مص هيذغم حاجه اكلى اىت بس 

ًس وازا وطه الواحيه التاىيه ًلي كول اول 

ما السكرتير كلى 

يااااًسززز .. ًس : مراز 

اي يامراز يف ايه : ًس 

طيكوالته مره واحسه ياًس : مراز 

اه طيكوالته اي المضكله ييوي لما : ًس 

يكون ىْسي يف الضيكوالته 

ياًم مآيص مضاكل زي حاجه : مراز 

تْرحوي وهللا 



وهللا يامراز اىت كالمك ُريب اوي واىا : ًس 

مص ٓاهم موك حاجه 

ال اىت ٓاهم بس بتستيبف واىا مص : مراز 

كتى مه كسه  هؾَف ًليك ا

بقل كالم ٓارٌ وقويل السْر امتي بكره : ًس

 اليغر وازي ٣السْر بكره الساًه : مراز 

كر اىا هجيب ايمان ميايا وبالمره تتيرِ  التصا

ًلي ُرام 

ماطي هي ما اػلها حوه امك هي : ًس 

مالكص زًوه با امي ًضان هي كاىت  : مراز 

بتحبك 

هللا يرحمها : ًس 

آحمس ----------------- آهي آ ---بقلمي مآ

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



طريّ ابتسي يغحي مه الووم كان الوقت 

ًلي اليغر تقريبا الىه ماىامص حرٓيا امبارح 

مه كتر التْكير 

مص هتغحي بقي يابوي كْايه : ًم حسيه 

كسه اىت ىايم مه امبارح 

اول ما ػحي ولسه بيْتح ًويه  )طريّ 

 (راح قال 

ٓيه ُرام ياًم حسيه : طريّ

بتسأل ليه ًلي  (استَرب  ): ًم حسيه

مرات اروك ياطريّ 

ُريبه ياًم حسيه : طريّ 

اي اللي ُريبه يف كسه يابوي : ًم حسيه 

اول مره تقول ًليها اىها مرات : طريّ

ارويا ييوي 



ًضان هي مرات اروك ياطريّ : ًم حسيه

مهما حغل هي مرات اروك 

زه ًلي الورق بس : طريّ 

لحس زلوقتي ًلى الورق بس : ًم حسيه

محسش ًارِ بكره ممكه يحغل يف اي 

يابوي 

هيحغل كل رير ياًم حسيه : طريّ

طريّ زرل الحمام ًضان يارس طاور 

ًضان يْوء 

ارس الضاور بتاًه وكلى بره ًضان يروح 

االسقبل 

ويركب الحغان بتاًه طويه 

زرل ولسه بيسرل ًضان يجيب الحغان 

بتاًه لقي ُرام بتأكل الحغان 



ييوي .. تيريف ان الحغان زه بتاًي : طريّ 

اتولس ًلي ايسي 

ماكوتص اًرِ وبقلت تأكله  (بقرِ ): ُرام 

اىتي بقلتي تأكليه ًضان ًرٓتي اىه : طريّ

حغاين 

اي حاجه ممكه تكون ليها ًالقه بيك : ُرام 

اىا مص هتيامل مياها ىهايئ 

ماتارسيص الحغان بصىبي ياُرام : طريّ 

مه كتر ما بكرهك مابقيقص حاجه : ُرام 

تكون تبيك ياطريّ 

ُرام جت تمضي راح طريّ مسكها مه 

زراًها وقربها يل وقلها 

اىا هسألك سؤال واحس بس ياُرام : طريّ

طريّ اىت بتيمل اي سيبوي : ُرام 



قرب موها ولمس بغوابيه ًلي : طريّ

رقبتها وجاب طيرها ًلي جوب وقتها ُرام 

بقي ىْسها كالى ىازل مه كتر قرب طريّ 

موها 

طريّ اتكلم بهمس يف وزن ُرام وقلها 

لو كوت قابلتك يف هروِ ُير زي : طريّ 

ياُرام لو ماكوتص اُتغبتك كوتي ممكه 

تحبيوي يف يوم 

ُرام بغتله كسه وهو لسه ماسك زراًها 

ومقربها يل وبقت تبغله وهي ساكته 

طريّ بقي يبع يف ًيون ُرام ويقولها 

.. جاوبيوي ياُرام رزي ًليا : طريّ

________ :ُرام 



تْتكروا ُرام هترز ًليه وتقوله اي زه اللي 

هويرٓه البارت اللي جاي ان طاء هللا 

رواية حب رارج ارازيت البارت الثامه ًضر 
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رواية حب رارج ارازيت الْغل الثامه ًضر 
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جاوبيوي ياُرام رزي ًليا : طريّ 

______ : ُرام 

اي للسرجه زي السؤال ػيب : طريّ

ًليكي 

ميرٓص اشا كوت هحبك او الء بس : ُرام 

ًلي االقل ًمرى ما كوت هكرهك ًضان 

قلبي ًمره ما كره حس حتي مرات ابويا 

ًمرى ما كرهتها يف يوم مهما ًملت ميايا 



بس اللي اىت ًملته راله الكره يسرل قلبي 

ُغب ًوي ياطريّ 

ُرام زقت ايس طريّ وبيست ًوه وقالتله 

اللي اىت ًملته ماقسرش اُْرهولك : ُرام 

يف يوم مآيص بوت تحب اللي اُتغبها 

ورالها ًرياىه بَير ارازتها يف يوم اىت 

كان كل ..وال قله حيلتي .. مرحمتص ؿيْي

همك طهوتك وبس لكه المتذسره قسامك 

مرميه ًلي السرير بتقلب الرحمه زي يف 

زاهيه 

مكاىص يف قلبك شره طْقه وال رحمه ليا اىا 

ٓاكره كل حاجه حغلت واىت بتقولهم اىا 

هبسأ بيها ًضان مابحبص ازرل بيس ُيري 

ياطريّ 



ٓاكر وال ىسيت .. ٓاكر  (بسًيق وقهره قلب  )

 ..

طريّ  هس براسه كسه وقلها بوسم 

.. ٓاكر  (والسموو بتلمى يف ًيوىه  ): طريّ 

ٓاكر ياُرام 

كيب ٓاكر لما كلكم مسكتوين وبقيت : ُرام 

.. كيب ٓاكر .. يف الوع ما بيوكم اىتوا االربيه 

.. ٓاكر لما ػحبك ازاين الحقوه ياطريّ 

ٓاكر ػح وبيسها وقيت يف االرؼ وػحبك 

زرلوي االوؿه وقالك اتْؾل اىت االول 

كوي حضره مص بوي ازمه قسامكم  ا

.. اىا كل ما بع يف وطك بضمئس.. اىت ًارِ

وببقي ًايسه .. بضوٓك حاجه مقرٓه قسامي

ارجى مه كتر القرِ 



وكمان بْتكر كل حاجه بالتْغيل آتكر قس 

اي اىا واحسه رريغه ماليص تمه 

اىا اللي حغلي مابيرحص مه تْكيري لحنه 

واحسه روح موك لله ربوا يوتقم موك ًلي 

اللي ًملته ميايا ياطريّ 

طريّ كان بيبع لَرام وآتكر كل كلمه 

هي قالتهاله وطاِ ىْسه قس اي كان حيوان 

وقتها بيجرى ورا طهوته وبس 

ُرام مه كتر ما كاىت بتحكي لضريّ وهي 

بتييف ومتأثره جسا بالكالم راحت مكاىتص 

قازره تقّ وكاىت هتقى 

طريّ جرى ًليها بسرًه ومسكها مه 

ايسها ًضان يلحقها وماتقيص ًلي االرؼ 

..  اوًي سيبوي.. اوًي  (بسًيق ): ُرام 

اوًي تلمسوي تاين ياحقيير اىت ٓاهم 



طريّ بيس ًه ُرام ورٓى ايسه االتويه وقلها 

رالظ مص هلمسك تاين .. رالظ : طريّ

اقيسي .. اقيسي اىتي هتقيي .. بس اقيسي 

ياُرام 

ُرام قيست وسوست ًلي الحيقه يف االرؼ 

يف االسقبل وراحت قالت لضريّ 

ومه امتي الحويه بتاًتك زي : ُرام

طريّ قيس قغاز ُرام وسوس  ):  طريّ

اىا ًمرى ما كوت كسه  (ًلي الحيقه وقلها

ًمرى ما كوت بهتم بحس وال بذاِ .. ياُرام 

ًلي زًل حس مابيهمويص يف السىيا ُير ًس 

اىا اول مره احس بوسم .. اىا .. وىْسي وبس 

ًلي الحاجه اللي ًملتها ياُرام ومص ٓاهم 

اي اللي حغل ومص ٓاهم بيحغلي حتي 

كسه ليه 



اىا واحس اترىب ًلي ان الستات ليوا متيه 

ومه حقوا ىارس اللي احوا ًايشيوه موهم وقت 

ًضان هما اتذلقوا .. ًضان ..ما ىحب 

لمتيتوا  وبس اي بوت بتيجبوي كوت 

بارسها وبرؿاها مص ُغب ًوها الْلوس 

كاىت بتجيب اي بوت تحت رجلي مآيص 

حاجه اتمويت ًوي قبل كسه ًضان كسه لما 

طوٓتك ماحسيتص بصره الم لما ػحايب 

ارسوكي ُغب ًوك الن زي حاجه كاىت 

بيس كسه .. كبيييه بالوسبايل بس بيس كسه 

كل زه اتَير ومص ٓاهم ليه 

زي ًساله السما ان  (بَل وُيم  ): ُرام 

ؿميرك يغحي يف يوم زه لو كوت بوي ازم 

يوا وًوسك ؿمير  ربك بيمهل بس  كبييي ص

مابيهملص ياطريّ 



ُرام مسحت زموًها ووقْت وقالت 

لضريّ 

ياريت كول ما احوا هوا سوا : ُرام 

ماتحاولص تبان قسامي كتير ًلي االقل 

ًضان مآتكرش اللي حغلي موك زه لو 

ٓيال حاسس بالوسم 

ُرام سابت طريّ ومضيت وكليت اوؿتها 

وقْلت ًلي ىْسها الباب بسرًه بالمْتاح 

طريّ وقّ وبقي يؾرب رجله يف الحيقه 

ومذووق جسا مه كالم ُرام يل وًرِ اىها 

ًمرها ما هتسامحه يف يوم 

آحمس ------------------ آهي آ --بقلمي مآ

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

 (يف الضركه  )

اىا ماطي يامراز : ًس 



بسرى كسه ياًس : مراز 

ورايا كام حاجه كسه هيملها وبيس كسه : ًس 

هروح 

 رايح ٣وراك اي الساًه لسه ماجتص : مراز 

ٓيه 

ال ما البركه ٓيك بقي : ًس 

ماطي ياًم : مراز 

ًس طس الجاكيت بتاًه وبيْتح باب المكتب 

ًضان يمضي 

اطوٓك بكره يف   (بغوت ًايل  ): مراز 

القيااااااره 

ماطي سالااام .. ماطي : ًس 

آحمس------------------ آهي آ ---بقلمي مآ

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



ُرام كاىت واقْه يف البلكوىه بتاًتها راحت 

بتبع القت طريّ ركب الموتوسيكل بتاًه 

وحف الذوشه ًلي راسه وكلى مه باب الْيال 

راحت اتوهست وٓتحت الباب وىسلت ليم 

حسيه 

هتيمل ُسا اي ياًم حسيه الوهارزه : ُرام 

اىتي ًايسه تتَسي اي ياست : ًم حسيه

البوات 

امي هللا يرحمها كاىت بتيملي كوسه : ُرام 

بالبضاميل محضيه باللحمه المْرومه تيجي 

ىيملها الوهارزه 

اللي تضوٓيه يابوتي : ًم حسيه

ُرام ابتست تحؾر الَسا مى ًم حسيه 

وبيسها ًم حسيه ٓوىه الووكيا الغَير زه 

رن 



ًم حسيه كلى الْون بتاًه مه جيبه ورز 

ايوه يامحموز يابوي : ًم حسيه

__________ : محموز 

ًم حسيه رلع المكالمه مه هوا وراح 

حف الْون بتاًه ًلي كرابيسه المقبد ُرام 

اول ما طآت ٓون ًم حسيه راحت ارسته 

بسرًه وربته وقالت ليم حسيه 

ميلص ياًم حسيه اىا هاروح اجيب : ُرام 

حاجه مه اوؿتي واجي بسرًه 

اكليي يابوتي : ًم حسيه

ُرام كليت اوؿتها وقْلت ًلي ىْسها 

الباب 

وكليت الذف اللي الرائس مروه ازيتهولها 

بسرًه وحقيته يف الْون واول ما حقيته 



القيت حس بيتغل بيها ُرام اتذؾت وسابت 

الْون ًلي السرير 

وبيسيه ارز وال  :  (بتكلم ىْسها  )ُرام 

اًمل اي 

ُرام بقت بتْكر يف ىْسها كسه وتْتكر 

طريّ وهو حر ومتياقبص ًلي اللي ًمله 

راحت مره واحسه مسكت الْون ورزت 

الووو : ُرام 

كل زه ًضان تحقي الذف يف : الرائس مروه

الْون ياُرام 

ًس ارس موي الْون بتاًي واىا ارست : ُرام 

الْون بتاو ًم حسيه مه ُير ما ييرِ 

وحقيت الذف ٓيه 

كيب اسميي احوا ًرٓوا ان ًس : الرائس مروه 

مسآر احوا ماىيرٓص هو مسآر ليه بس 



كل اللي ًرٓواه اىه هيارسك مياه ًايسه 

ًيوك تبقي كاميرا ٓيسيو ٓهماين ياُرام 

كي تْتحي ًيوك وتيريف اي السبب  ًايسا

الرئيسي للسْريه زي 

ٓيه طريّ .. ًس .. اىتي كل حاجه ًس : ُرام 

هيتياقب ازاي ًلي اللي ًمله ازاي 

ًس هو قوه طريّ وطريّ : الرائس مروه 

ىققه ؿيّ ًس ييوي لما تؾريب واحس ٓيهم 

التاين هيقى ياُرام 

ايوه ييوي هيقى ازاي هايروح ٓيه : ُرام 

هيتسجه زي ما اىتوا ًايشيه ًس وال الء 

كيس مص هيتسجه زي ًس الن : الرائس مروه  ا

هو مالهووش زًوه بضَل ًس بس لما 

ىقبؽ ًلي ًس طريّ هيبقي مه ُير ؿهر 

ووقتها ىبقي ىْتح قؾيتك 



الااااا وهللا ييوي موت ياحمار بيس ما : ُرام 

اًملكم اللي اىتوا ًايشيوه وتمسكوا ًس 

كم اىا بقي وياًالم طريّ يهرب  اجرى ورا

ويبيس وال الء وهتمسكوا وال الء 

ُرام اىتي تقغسى اي : الرائس مروه

ييوي لما تأكسيلي اىك ٓيال هتقبؾي : ُرام 

ًلي طريّ ويروح يف ستيه زاهيه وقتها 

بس هبقي اتياون مياكم 

ُرام قْلت الْون يف وش الرائس مروه ورمت 

الْون ًلي السرير 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

ُرام رزي .. ُرام : الرائس مروه 

الرائس مروه اتيغبت ورمت الْون يف االرؼ 

وقالت بسًيق 



ُبييييييه : الرائس مروه

اللواء ابو الرائس مروه زرل ًليها اوؿتها 

مالك يامروه ٓيكي اي  : (سابقا  )اللواء 

القؾيه بتاًت ًس القسرى اللي : مروه 

كتر  حكيت لحؾرتك ًليها قبل كسه بتتيقس ا

ياوالسي مص ًارٓه اًمل اي محتاجه 

ربرتك ميايا 

ليه حغل اي لكل : بابا مروه  (سابقا  )اللواء

زه 

ُرام مص ًايسه تساًسين .. ُرام : مروه 

حقها يابوتي : اللواء

حقها ازاي بس يابابا : مروه 

ًضان اىتي زايما بتكلميها ًلي ًس : اللواء

مى ان اللي هي ًايسه تارس حقها موه هو 



طريّ الزم تيملي حاجه تأكسلها اىها لو 

ساًستك اىك تقبؾي ًلي ًس اىتي كمان 

هتوتقملها مه طريّ وبيسيه ماتوسيص زه 

ًس القسرى 

ييوي اي : مروه 

ييوي الضاب ..ييوي الضذغيه القويه : اللواء

ييوي كل حاجه .. ييوي الجصاب .. الَوي 

حلوه تضس البوت يل موجوزه يف ًس القسرى 

واىها تقسر تتَلب ًلي كل زه وتبقي مياكي 

الزم تقسمي اىتي حاجه قغاز كل زه 

اليبي ًلي كل الذيوـ ماتْؾليص ماسكه 

يف ريف واحس 

تْتكر ُرام تكون حبت ًس : مروه 

كيس : اللواء زه ا



اىا طوٓته وهما بيقيسوا الْساتيه : مروه 

هو ٓيال زي ما اىت قولت ومص اي بوت 

تقسر تقاومه بسهوله 

يبقي الزم تسي لَرام زآى .. طوٓتي: اللواء 

قوى ًضان توػلي للي اىتي ًايساه 

ًوسك حق يابابا : مروه 

آحمس------------------ آهي آ ---بقلمي مآ
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ُرام ىسلت بسرًه وطالت الذف مه ٓون 

ًم حسيه وحقت الْون مكاىه 

ًم حسيه طآها وهي بتحف الْون بس 

مارؿاش يكلمها 

وقلها 



اىا رالظ رلغت يابوتي وًس : ًم حسيه

زماىه جاي 

اتوترت وحست ان ًم حسيه  ): ُرام 

ماطي ياًم حسيه   (طآها راحت قالتله 

ُرام ٓؾلت مستويه ًس الساًات زقت 

الساًه سته بس ًس ما جاش والباب 

ماتْتحص زي كل يوم ًلي الساًه سته 

بالسقيقه 

ًم حسيه استَرب 

ُريبه الساًات بتسق وًس : ًم حسيه

محقص المْتاح يف الباب 

 ١٠ُرام ٓؾلت تستوي يف ًس الساًه ًست 

ولسه ماجاش 

ماتقلقيص ًلي ًس يابوتي : ًم حسيه

كيس يف حاجه اررته  اتَسي اىتي هو ا



ميه اػال .. ميه .. قلقاىه  (بتوتر  ): ُرام 

قال اين قلقاىه ما يتأرر براحته ياًم حسيه 

اىا مايل اػال 

اىا مص جياىه اىا هقلى اقيس طويه يف 

الجويوه 

ُرام قيست ًلي المرجيحه بتاًت الجويوه 

وكل طويه تبع يف الساًه بتاًتها وتبع 

ًلي الباب 

 بالليل ١٢ماتلقيص حس جه الساًه ًست 

وكان الجو برز اوي وُرام حست بالبرز 

واترًضت راحت اتوهست كسه وهي مذووقه 

وكليت اوؿتها 

ولسه بتْتح باب االوؿه القيت اللي بيقى 

ًليها مه اول مآتحت الباب 

كميه طيكوالتات بقريقه رهيبه 



اي زه يف ايه   (بسهضه وٓرحه  ): ُرام 

ُرام اتقسمت رقوه قسام وًس كان ورا الباب 

اول ما اتقسمت رقوه راح قْل الباب 

بسرًه ومه كتر الضيكوالتات اللي كاىت يف 

االرؼ واللي كاىت بتقى ًليها مه ٓوق ُرام 

مابقيتص ًارٓه تمسك اي وال اي 

اىا القيت طيكوالته بالبوسق كتييير بس : ًس 

اىتي ماقولتليص ًايسه اىهه ىوو روحت 

جيبتلك كل اىواو الضيكوالتات اللي يف 

السوق 

ُرام مه كتر ٓرحتها بغت ليس وراحت 

حؾوته مره واحسه 

ًس وُرام حؾواه رٓى ايسه بالراحه ولسه 

هيحف ايسه ًلي طيرها ويؾمها يل راح 

مَمؽ ًويه وٓرك يف ايسه وىسل ايسه جوبه 



ُرام حست بوْسها راحت قالت 

اسْه كبيا اين قربت موك بس .. ممم : ُرام 

اػل .. 

ًس ازرل يف الكالم بسرًه وقلها 

اىا ٓاهمك .. ال ًازي : ًس 

ُرام بقت تمضي يف االوؿه بتاًتهم اللي 

حرٓيا ملياىه كياس طيكوالته ومه ٓرحتها 

بكميه الضيكوالته زي راحت رمت ىْسها 

كياش  ًلي السرير اللي حرٓيا مليان ا

طيكوالته بالبوسق وبقت تحسِ الضيكوالته 

لْوق وترميها يف االرؼ 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

 (وهي بتحسِ الضيكوالته ًليها  ): ُرام 



والسموو بتلمى يف ًويها مه كتر  ): ُرام 

اىا اول مره مه ٓتره كبيره آرح   (الْرحه 

كسه 

كل زه ًضان طيكوالته : ًس 

زه مغوى طيكوالته زه مص مجرز : ُرام 

طيكوالته 

المهم اىك مبسوكه : ًس 

قامت مه ًلي السرير ومسكت ايس : ُرام 

.. ًس 

ًس بغلها كسه 

وبع لمسكه ايسيها اليسه 

راحت ُرام طسته ليها راحت سحبته وىام 

ًلي السرير جوبها وحرٓيا الضيكوالته ماليا 

االوؿه لسرجه اىهم ىايميه ًلي الضيكوالته 



ؿحكه ُرام  )ًس اىا مبسوكه اوي : ُرام 

 (كاىت ماليا وطها 

وهما االتويه ىايميه ًلي السرير راحت ُرام 

بغت جوبها ليس وًس بغلها وبقوا االتويه 

بيبغوا لبيؽ وهكرر للمره االلّ االوؿه 

حرٓيا ملياىه طيكوالته 

متضكره اوي ياًس ًلي المْاجأه : ُرام 

الحلوه اوي زي 

كالما زي ًجبتك يبقي اللي هيمله : ًس 

زلوقتي كمان هييجبك 

ُرام بغت كسه ليس اللي هو هتيمل اي 

ييوي 

رليكي مكاىك اوًي تتحركير : ًس 

كيب اُمؽ ًيوي : ُرام 



ال ال مالووش لسوم : ًس 

ًس قام ووقّ ًلي السرير وُرام ىايمه ًلي 

السرير بس رجليها بره السرير 

راح ًس كان ميلق زي بلوىه يف السقّ 

وجاب زبوس وٓرقيها وحرٓيا كميه 

طيكوالته سايحه ىسلت ًلي ُرام بهسلتها 

بقت تبيس بأيسيها الضيكوالته اللي : ُرام 

وقيت ًلي وطها وطيرها وُرقتها ُرام 

بقت ًباره ًه طيكوالته متحركه وقامت 

وبغت ليس كسه وهي متورٓسه 

بس ًس كان واقّ ميت ًلي ىْسه مه 

الؾحك ًليها 

ُرام قالت ليس 

بقي كسه كييييييب : ُرام 



ُرام قامت وجريت ورا ًس وبهسلته طيكوالته 

حرٓيا مياها وبقت تحف الضيكوالته ًلي 

وطه وًلي هسومه 

ال .. ال .. ال ياُرام : ًس 

بس حرٓيا ًس اتبهسل مياها وٓؾلوا كسه 

لحس ما اريرا تيبت وقيست يف االرؼ وهي 

بتوهج 

ًس بغلها وقلها 

اي تيبتي  (بوهجه  ): ًس 

اقسم بالله حرام ًليك زه اىا ًمرى ما : ُرام 

هقولك هاتلي طيكوالته تاين 

قيس جوب ُرام وقلها :ًس 

ال ال اكلبي بس واىا اىْص  (بابتسامه ): ًس 

ًلي كول اىتي تؤمرى 



ًس بقي يحف ػباًه ًلي وش ُرام ويارس 

بغباًه حته طيكوالته مه وطها وبقي 

يحقها يف بوقه 

اي زه الضيكوالته السايحه زي مص : ًس 

بالبوسق 

ٓؾلت تؾحك وقالتله وريوي اىت : ُرام 

كسه بقيم اي 

وحقت ايسها ًلي موارير ًس ولحست 

الضيكوالته 

اي زه زي طيكوالته زارك يى : ُرام 

ما ًضان اىا بحب كل حاجه زارك ٓجت : ًس 

مه ىغيبي بقي 

ًس وُرام اليوم زه ٓؾلوا قاًسيه 

بضيكوالتتهم كسه ويْتحوا بقيت 

الضيكوالتات وياكلوا موها وٓؾلوا يتكلموا 



والوقت ارسهم لسرجه اىهم محسوش 

بالوقت 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ
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 (يف ىْس الوقت )

اىا مروح يا اسر : طريّ

بسرى كسه : اسر

 ٣بسرى اي ياًم الساًه : طريّ

وكمان ًضان مسآريه بكره 

اي زه اىت ماقولتليص ًلي حوار : اسر

السْر زه 

مص وقته اىا الزم امضي زهقت : طريّ

رللي بالك ياػحبي اىت بتتَير : اسر 

وابتسيت تبقي مؤزب 



ههه ما زه اللي مذوٓوي ياػحبي : طريّ

كب الموتوسيكل  طريّ كان راجى البيت ورا

بتاًه والبس الذوشه بتاًته بيبع لقي ٓيه 

حازثه وىاس واقْه ًلي القريق ميرٓص 

ييسي راح ارس كريق مذتغر جاىبي ومضي 

ٓيه كريق مآيهووش حس 

بيبع لقي يف طباب ماطيه باليربيه 

ًماليه يتحرطوا ببوت 

وًماليه يضسوها ًضان تسرل مياهم 

اليربيه 

ال ال والوبي حرام ًليكم : البوت بيياـ 

سيبوين اىتوا ًايشيه موي ايه 

ياًم بسرًه حقها يف اليربيه : الضاب 

حس يساًسين ياىاس .. الحلقووين : البوت 



ولسه هيسرلوها اليربيه راح طريّ وقّ 

وقلى الذوشه ورمي الموتوسيكل بتاًه يف 

االرؼ والسىيا كاىت بتمقر 

طريّ اول حاجه ًملها مسك الضاب اللي 

كان ماسك البوت وبيسرلها اليربيه ازاله 

حته بوىيه يف وطه رليته يجيب زم ًلي 

كول الضاب التاين راح كلى المقواه ًلي 

طريّ 

طريّ كان بيبيس وطه والولس ًاوز يؾرب 

طريّ بالمقواه يف وطه بيس مره يف التاىيه 

وبيسها مسك الولس لّ زراًه وؿربه ووقى 

المقواه موه وؿربه برجليه يف بقوه الولس 

التاين راح ؿارب طريّ بالمقواه يف زراًه 

ًملت جرح بسيف طريّ مسك زراًه لقاه 

بيوسل زم راح بع كسه وبكل ُيم مسك 

الولس ازاله ؿربه ما بيه رجليه الولس بقي 



مص ًارِ يتوْس بيسها البوت كاىت واقْه 

ورا طريّ وبتتحامي ٓيه 

الولسيه ارسوا بيؾهم ومضيوا ركبوا اليربيه 

وجريوا 

اىت بذير هات اطوِ الجرح .. اىت : البوت 

بتاًك ماتقلقص اىا ممرؿه 

طريّ زق ايسها بييس كسه ًوه وقلها 

اىتي اي اللي ممضيكي  : (بَيم  )طريّ

يف اماكه زي كسه لوحسك ولما يجرالكم 

حاجه تقيسوا توسموا 

... اىا كوت راجيه مه .. اىا : البوت

مسك زراًها بَيم وقلها : طريّ 

راجيه مه اي اىققي 

اه ايسي هتتكسر يف ايسك : البوت 



طريّ ٓاق لوْسه بسرًه ورجى طيره لورا 

وقلها 

اىا اسّ .. اىا : طريّ

اىا اللي متضكره ًلي اللي ًملته : البوت 

ميايا اىا ٓرحي كمان طهر ولو كان حغل 

حاجه كوت هاروح يف ستيه زاهيه ربوا يكتر 

مه اللي صيك 

مه اللي زيي اىا : طريّ

كيس كبيا : البوت  ا

طريّ بغلها وقلها كيب اتغلي بحس 

بسرًه ًضان يبجي يارسك 

البوت اتغلت مه تليْون طريّ ًلي 

رقيبها ًضان مكاىص مياها رػيس 



البوت اول ما رقيبها جه حاكيتله ًلي اللي 

حغل 

اىا مص ًارِ اطكرك ازاي : رقيب البوت 

حآم ًلي رقيبتك والز الحرام : طريّ

اللي زيي كتير 

ىيم : رقيب البوت 

اقغس ربوا يذليكم لبيؽ : طريّ 

الولس ارس رقم طريّ ًضان يبقي ييسموا 

ًلي ٓرحهم وارس البوت ومضي وطريّ 

بقي واقّ وآتكر كل اللي حغل يوم ما 

اُتغبوا ُرام قيس يف االرؼ جوب 

الموتوسيكل بتاًه وبقي يييف الوسم حرٓيا 

كان بياكل طريّ مه جوه واول مره يف 

حياته طريّ يبع للسما ويقول يارب 



رواية حب رارج ارازيت البارت التاسى ًضر 
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والول مره يف حياته طريّ يبع للسما 

ويقول يااارب 

.. كاىت هي المره زي 

وهو بيبع للسما بقي يكلم ربوا ويقول 

ًارِ ان .. يارب اىا ًارِ اين ُلقت : طريّ

ُلقي مآيص حاجه ممكه تغلحه بس اىا 

ىسمان ومص ٓاهم الوسم زه جايل امتي وازاي 

طريّ كان وهو بيكلم ربوا كاىت ػوره ُرام 

قسامه بقي بيتذيلها مياه يف كل مكان 



طريّ ارر ما زهق ارس الموتوسيكل بتاًه 

وروح وزرل اوؿته ورمي ىْسه ًلي 

السرير وهو هسومه ُرقاىه مايه مه المقره 

حتي ماُيرش هسومه 

آحمس ------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

 (ُرام وًس يف اوؿتهم  )

 زرجه كسه ١٨٠اىت ازاي اتحولت : ُرام 

ييوي اي مص ٓاهم : ًس 

اىت كوت وحص اوي ميايا كوت بتكره : ُرام 

كوت .. تبع يف وطي مكوتص بتتكلم ميايا 

بتوتقم ٓيا مه كل حاجه حغلتلك مى ان 

كوت اىا المجوي ًليها .. ماليص اي شىب 

مص الجاين ورُم كسه كوت بتيجي ًليا 

بشيازه اي اللي ُيرك ياًس 



اىا ماتَيرتص اىا زي ما اىا : ًس 

ال كبيا ًس اىتبقيت  بتؾحك يف وطي  : ُرام 

.. اىت بتبتسملي ياًس.. اىت متذيل اىت 

الء وكمان جيبتلي كميه .. بتتكلم ميايا

الضيكوالته الرهيبه زي لمجرز اين كلبت 

موك طيكوالته اي اللي ُيرك ميايا كسه 

ًس  بع لَرام وبقت ُرام بغاله 

كتر : ًس  ًضان اىتي كليتي بت جازًه مى ا

كي وميايا ياُرام  حس اشا

اىا زه ازاي بقي : ُرام 

لما اتحبسوا اىا واىتي يف المذسن وكمان : ًس 

لما روحتي مى ًم حسيه لضريّ 

اىا روحت لضريّ ُغب   (بَؾب  ): ُرام 

ًوي 



المهم اىك روحتي ياُرام : ًس 

وًضان كسه بقي بقيت بتياملوي : ُرام 

. كويس 

اىا مابوساش ابسا حس ًمل ميايا حاجه : ًس 

كويسه ياُرام وبيتبره موي 

اىا مآيص ُير تالته زايما ميايا او هما زوول 

كل اللي ليا يف زىيتي 

كبيا طريّ موهم : ُرام 

قغسك اولهم : ًس 

حتي لو كان  اولهم زه ًمل ُلف كبير : ُرام

والزم يتحاسب ًليه 

ًس ٓهم ُرام راح سابها وقام وقّ ُرام 

وقْت وراه وقالتله 



حكم ؿميرك حتي الواس القريبه : ُرام 

مووا لما يَلقوا الزم يتياقبوا يا ًس 

الساكت ًه الحق طيقان اررس واىت 

ًارِ ان ليا حق 

ُرااااااام  (بَؾب  ): ًس 

ُرام اتوْؾت ورجيت ورا رقوه اول ما 

القيت ًس اتحول ًلي كول 

ًس قرب مه ُرام وهو ًلي ارره ووطه كله 

ُؾب 

 �اكليي ىامي ياُرام : ًس 

بغت ليس وهي زًالىه جسا مه رزت : ُرام 

ٓيله راحت سابته وازيته ؿهرها وطالت 

الماليه اللي كلها طيكوالته  وزرلت الحمام 

وقيست ًلي كرِ الباىيو وهي مذووقه جسا 

وبيسها رست طاور 



ًس وقتها  كان مؾايق جسا قلى القميع 

بتاًه ورماه يف االرؼ وكلى سيجارته ووقّ 

يف البلكوىه وبقي يوْد يف سيجارته 

ُرام بيس ما ارست الضاور بتبع القيت ًس 

يف البلكوىه ومسيها ؿهره جت تْتح ازاز 

البلكوىه كاىت ًايسه تكلمه كاىت ًايسه تقوله 

اي حاجه مكاىتص ًايسه توام بيس الليله 

الحلوه زي وهما زًالىيه مه بيؽ بس ًس 

اول ما جه يلّ وطاِ ُرام راحت ُرام 

بسرًه كليت توام ًلي السرير 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

وىامت ًلي جوبها وًس ىام يف االرؼ مكاىه 

بس ُرام كاىت ىايمه ًلي كرِ السرير وًس 

تحتها بالنبف ومه ُير ما تحس زموًها 

ىسلت موها كاىت بتتكتم ػوت ًياكها ًلي 

قس ما تقسر ًضان ًس مايسميهاش بس ًس 



كان حاسس بيها وًارِ قس اي هي زًالىه 

وجواها ىار ًايسه تقْيها 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

كل واحس ٓيهم بقي يْكر واالوؿه اللي كاىت 

ملياىه ؿحك وهسار قلبت بغمت رهيب مه 

االتويه الوهار كلى ًليهم وهما ماىامووش 

واول ما الوهار كلى ًس لبس الجاكيت بتاًه 

ومضي ورزو الباب وراه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام قامت واتيسلت اول ما ًس مضي 

وماقامتص مه ًلي السرير اليوم زه 

ًس وهو ىازل ًلي السلم 

ًم حسيييييه .. ًم حسيه : ًس 

ىيم ياًس بيه : ًم حسيه



ياريت تيرِ ُرام ان احوا هوسآر : ًس 

 ييوي تحؾر طوقتها ٣الوهارزه الساًه 

وتقول لضريّ كمان 

حاؿر يابوي تروحوا وترجيوا : ًم حسيه 

بالسالمه 

ًس مضي مه ُير ما يْقر وقواىيوه اللي كان 

ًملها لوْسه بقي بيكسرها بوْسه برؿوا 

آهي -------------------------  بقلمي مآ

آحمس ---------------------- آ

الوووو ايوه يا ايمان جهسيت ىْسك : مراز 

_______________________ : ايمان 

قولتي لماما وبابا اىتي هتسآري : مراز 

ميايا وال مى ميه 

_______________________ : ايمان 



رالظ اىتي حره اتغريف : مراز 

_____________________ : ايمان 

اىا مص ٓاهم اي   (بَؾب  ): مراز 

المضكله لما تقوليلهم اىك هتتهببي 

تسآرى ميايا زه احوا كلها طهر بالكتير 

وىتجوز 

__________________ : ايمان

ييوي هما يوآقوا اىك تسآري مى : مراز 

اػحابك اسبوًيه لوحسك ومايوآقووش 

اىك تسآرى ميايا اىا 

_____________ :ايمان 

رالظ يا ايمان اًملي اللي .. رالظ : مراز 

 ٣يريحك المهم تبقي يف المقار الساًه 

بالنبف 



مراز قْل ولقي ًس يف وطه 

 (اتذؽ  )مراز 

اي ياًم بتيمل اي رؾتوي : مراز 

واىت كل زه وبتذاِ اىت طايّ ىْسك : ًس 

ًامل ازاي 

كبيا زرلت مه المْتاح اللي تحت : مراز 

السواسه 

ال ًامل ًليه ىسذه : ًس 

ياًم اىا هتجوز كمام طهر .. كمان : مراز 

بالكتير رللي بالك 

لما تتجوز يبقي يحلها ربوا : ًس 

قويل كوت بتتذاىق مى ايمان ليه : ًس 

قيس وارس السجاير بتاًته وكلى  )مراز 

سيجاره ورمي اليلبه جوبه وولى بالوالًه 



ياًم سيبك   : (وهو بيوْد ومذووق قاله 

رق .زي ىسوان ًايسه الح

اىا ماطي  (بسهق  ): ًس 

اي ياًم اىت جيت يف اي وماطي يف : مراز 

اي 

يازوبك ًضان الحق احؾر طوقي : ًس 

ُرام مسًالك وال اي : مراز 

ماحسش يقسر سالم : ًس 

ماطي سالاااام : مراز 

آهي ------------------------- بقلمي مآ

آحمس ------------------------ آ

ًس روح البيت وكلى ٓوق يف االوؿه لقي 

ُرام ٓاتحه السوالب و بتحؾر طوقتها 



ومكاىتص بتكلمه ىهايئ حتي مكاىتص 

بتبغله 

ًس ٓتح السوالب بتاًه وكلى طوقته موه 

وبقي يحؾر هسومه ُرام كاىت بتبع ليس 

وهو بيقلى هسومه واول ما يبغلها تتوتر 

بسرًه وتحف طيرها ورا وزىها وتكمل 

ًس طاِ كسه راح ابتسم 

وبقي يحف هسومه ويبع ًلي ُرام واول ما 

ُرام تبغله بسرًه ييمل ىْسه بيحف 

هسومه يف الضوقه 

ُرام كاىت ٓاكره ان ًس ما بيبغص ًليها 

اػال كاىت ٓكراه بيتجاهلها راحت مه زهقها 

قْلت باب السوالب بسرًه جامس اوي راح 

ػباًها اتذبف 

اااااااه : ُرام 



ًس بسرًه اتذؽ ًليها وقلق جسا 

يف اي ياُرام  (بلهْه  ): ًس 

ػباًي ياًس ػباًي مص قازره : ُرام 

ًس قيس ُرام ًلي السرير بسرًه ومسك 

ايسها وبقي يضوِ الوجى ٓيه 

ُرام اول ما طآت روِ ًس ًليها بقت 

تبغله  وبتبتسم وهو كان موكي بيبع 

ًلي ػباًها بسرًه جابلها الزقه وحقها 

ًلي ػبيها وقلها 

مص تارسي بالك ياُرام : ًس 

كاىت متوحه ليس وبس : ُرام 

.. ُرام روحتي ٓيه : ًس 

______ : ُرام 

مالك يابوتي بتبغيلي كسه ليه : ًس 



كوت .. اي  (ٓاقت لوْسها وقالتله  ): ُرام 

بتقول حاجه 

اىتي مص ميايا رالع .. الااا : ًس 

ُرام  آتكرت اىها زًالىه مه ًس راحت 

طست ايسها موه 

اىا بقيت كويسه بيس اشىك سيبوي : ُرام 

كمل تحؾير هسومي  ا

ماطي ياُرام  (بَيم  ): ًس 

ًس وطريّ وُرام حؾروا طوقهم وكلهم 

وقْوا قسام الْيال 

طريّ بع لَرام راحت ُرام موزيه وطها 

الواحيه التاىيه ًلي كول طريّ طاِ كسه 

راح قال ليس 

اىا هحغلكم اىا ياًس : طريّ



ًس ٓهم وطاورله براسه كسه اللي هو ماطي 

طريّ ركب الموتوسيكل بتاًه وراح ًلي 

المقار 

ُرام ركبت هي وًس المضوار مه الْيال 

للمقار مص اقل مه ساًه والن ُرام 

ماىامتص كول الليل راحت ىامت يف اليربيه 

ُغب ًوها والضمس كاىت جايه ًلي ًويها 

وكاىت كل طويه توزي وطها يميه وطمال 

راح ًس حف ايسه ىاحيه ُرام ًضان يؾلل 

ًلي ًويها وتيرِ توام وبقي سايق كسه 

ٓيال لحس ما مضيوا يف اتجاه ًكس الضمس 

وُرام راحت يف الووم رالع 

ُرام .. ُرام : ًس

_________ :ُرام 



ًس وقّ باليربيه وكان ىْسه يلمسها 

ويقولها ماتسًلص موه بس كبرياءه لالسّ 

ماسمحلهووش بقي يكلمها وهي ىايمه 

وبقي يقول يف ىْسه 

اىا ًارِ ياُرام اىتي بتْكري يف اي : ًس 

كي ىار وىْسك تقْيها  ٓاهم ان جوا

بس اىتي ًايسه توتقمي مه طريّ 

طريّ اللي هو حته موي وماقسرش ااشيه 

طريّ زه اللي بايق مه امي 

اىا واقى يف حيره ما بيوكم ومص ًارِ اًمل 

اي 

كان ىْسي اقولك الكالم زه واىتي ػاحيه 

وتسمييوي 



بس لالسّ اىا ًس القسرى ماتيوزتص ابان 

ؿييّ قسام حس ورغوػا اىتي ياُرام 

مضهس ًس وهو بيكلم ىْسه وُرام ىايمه 

وىْسه يقولها الكالم زه  حلو جساااا ًضان 

كسه اىا ًملته ٓيسيو هتالقوا ًلي البيسج 

آهي او ًلي الجروب  آت مآ آيآ بتاًتي حكآ

رسوا االسم كويب واًملي سيرش ًلي 

الْيس هينهرلك ًلي كول 

ُرام ػحيت وبغت ليس القيته رآى ايسه 

ًضان يحجب ؿوء الضمس ًه ُرام 

بغيتله كسه وبغت اليسه اللي رآيها راحت 

قالتله 

متضكره اوي : ُرام 

ًس بسرًه ىسل ايسه واتحرج ان ُرام طآته 

وهو رآى ايسه 



سكت وبع للقريق ومارزش 

قساموا كتير : ُرام 

طويه : ًس 

ماطي : ُرام 

ًس وُرام وػلوا ولقوا طريّ مراز وايمان 

مستويوهم 

اصيك ياايمان : ًس 

ايمان بغت باستَراب ليس 

يف اي اىا قولت حاجه ُلف : ًس 

ال رالع بس اىت اول مره توقق : ايمان 

اسمي ياًس 

ال ما رالظ الكالم زه كان زمان : مراز 

اي يامراز اللي بتقوله زه : ًس 



مراز حب يتوه الكالم راح قال 

وزي بقي ياستي ُرام : مراز 

ايمان راحت سلمت ًلي ُرام وارستها 

بالحؾه 

اىا سميت ًوك مه مراز كتير الّ : ايمان 

مبروك ياًروسه 

هللا يبارك ٓيكي : ُرام 

طريّ اول ما ايمان قالت لَرام الّ 

مبروك اتيغب وقال 

اىا هحغلكم ًلي جوه : طريّ

استوي يابوي رايح ُلي ٓيه : مراز 

بس طريّ سابه ومضي واريرا كليوا ًلي 

القياره 



ُرام كاىت قاًسه لوحسها ومستويه ًس ييجي 

يقيس جوبها 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

بتبع القيت ايمان قيست جوبها 

كبيا كوتي مستويه واحس بيؾالت : ايمان

وزي القمر واسمه ًس ييجي يقيس جوبك 

ُرام استَربت كسه واتؾايقت وبيس كسه 

ال ابسا ًازي : ُرام 

ميلص بقي هتؾقرى تتحمليوي : ايمان 

لحس ما ىوػل الن ًس هيقس جوب مراز 

هيقيسوا يتكلموا يف الضَل وتيايل بقي اىا 

واىتي ىحكي طويه 

ُرام بغت وراها القيت ًس بيبع ًليها 

بتبع الواحيه التاىيه القت طريّ كمان 



بيبع ًليها رجيت بغت قسامها وٓؾلت 

تتكلم هي وايمان طويه 

ٓؾلوا يتكلموا سوا لحس ما زهقوا وبيسها 

ُرام تيبت وىامت والووم ارسها راحت 

سوست ًلي كتّ ايمان وهي مَمؾه 

ًويها وايسيها كاىت ًلي زراو الكرسي راحت 

ًسلت ايسيها وىسلتها تاين وراحت لمست ايس 

تحتها بتبع القيت ىْسها ساىسه راسها 

ًلي كتّ ًس وماسكه ايسه ًس بع لَرام 

وُرام اتوهست وهي بتبع يف ًويه البوي 

الَامق اللي تهبل زي 

اىت بتيمل اي هوا .. اىت : ُرام 

اي الكرسي بتاًي مايوْيص اجي : ًس 

الء يوْى بس اىت كوت قاًس مى مراز : ُرام 



اػل مراز زهق موي وقيسين جوبه : ًس 

باليآيه 

اي هتسهقي موي اىتي كمان زي مراز 

كيس الء ياًس : ُرام  ا

واريرا وػلوا وىسلوا مه القياره  وأجروا 

 سوزا وراحوا  بيت ًباره ًه jeepًربيه 

كوخ بس كبير طويتيه تالته كسه وحواليه 

التلج يف كل مكان حرٓيا 

ُرام اول ما طآت الكوخ زه بقت هتتهبل 

ًليه مه كتر جماله 

ايمان حقت ايسها ًلي كتّ ُرام وقالتلها 

اي ًجبك : ايمان 

ًجبوي بس زه تحْه يا ايمان زه : ُرام 

ىْس الغور اللي بضوٓها يف الْيس بوك 



ويقولك ىْسي اقيس يف مكان هازي وبييس 

زي زه 

اهوه المكان البييس الهازي زه بيتوا : ايمان 

بيتكم حلو يا ايمان : طريّ

اىت االحلي ياطريّ : ايمان 

 (حف ايسه ًلي وزىه  ).. ايه .. ايه : مراز 

سمييوي تاين مسه زه اىت هقلى ًيه امك 

ميه االحلي زه يابت 

ايمان استذبت ورا طريّ 

الحقوي ياًم طريّ اتغرىف : ايمان 

اي ياًم اهسي ًلي ىْسك طويه : طريّ

كتر  البت بتقول الكلمه هسار مص ا

زمي حامي ما تهسرش . ال ياقلبي اىا: مراز 

مراز مسك ايمان وطالها ًلي كتْه 



ىسلوي يامراز ىسلوي هللا يذربيتك : ايمان 

وهللا ما يحغل الزم ىقلى االوؿه : مراز 

ىغْي حسابوا سوا 

ُرام بقت تبع لمراز وايمان وبقت تؾحك 

حبهم حلو اوي لبيؽ : ُرام

طريّ كان بيبع لَرام وهي بتؾحك 

وسرح يف جمال ؿحكتها 

ُرام بغت لضريّ والقيته بيبغلها 

مآيص احلي مه اتويه يسامحوا : طريّ

بيؽ ويحبوا بيؽ ياُرام 

يف حاجات مايوْيص ىسامح ٓيها : ُرام 

ياطريّ 

ُرام سابت طريّ وًس جه مه بره وهو 

بيجيب حقب ًضان يضَل السٓايه 



كل مه بره : ًس  احوا الزم ىروح ىجيب ا

ًس طاِ ُرام وهي مؾايقه 

تيايل ميايا ياُرام : ًس 

ُرام راحت مى ًس وسابت طريّ بقي 

لوحسه 

وراحوا هايبر كبير 

ُرام بقت تبع ًلي اللي لبساه كان لبس 

ًازي بالوسبه للمكان اللي هي ٓيه وكمان 

رْيّ مص تقيل مص زه لبس لجو 

سويسرا رالع 

ًس بع يف  ًويها ٓهم بسرًه هي حاسه 

بأيه 

وكان البس مَقّ اسوز طمواه بس حلو 

اوي وكويل قليه بسرًه وراح حقه ًليها 



ًس بتيمل اي : ُرام 

هووووووش اسكتي رالع : ًس 

ًس لبس ُرام الميقّ بتاًه وكليلها 

طيرها بره وجاب الحسام بتاو البوقلون بتاًه 

ٓكه وربقه ًلي وسقها وقْب الميقّ 

ورٓى الياقه بتاًت الميقّ ًلي ُرام ًس 

بقي يبغلها بأًجاب 

بس اىتي كسه تماااام :  ًس 

ًس كلى القميع بتاًه مه بره البوقلون 

وبقي البس قميع رْيّ اسوز  ًلي 

بوقلون الجيوس االسوز بس 

بس اىت كسه هتارس برز : ُرام 

اىتي حاسه بالبرز : ًس 

كيس الء الميقّ بتاًك بيسيف اوي : ُرام  ا



رالظ يبقي اىا كمان اتسٓيت ويال بقي : ًس 

ًضان ىجيب االكل اتأررىا ًليهم اوي 

ُرام وًس مسكوا ًربيه وبقوا يحقوا ٓيها 

كل حاجه هما محتاجوها 

هللا حلو اوي البيّ زه : ُرام 

هتأكليوا زه ياُرام : ًس 

كله سرييه كسه الوهارزه ومه بكره : ُرام  اه ا

هبسأ اكبد 

سيبي ياُرام : ًس 

ليه ياًس زه جميل : ُرام 

هو جميل بس للكالب مص للبوي : ًس 

ازميه 

ياىهار ابيؽ ميقول البيْي القمر زه : ُرام 

للكالب 



ميقول جسا يال قسامي : ًس 

ُرام بقت توقي وتجيب كل اللي هي ًايساه 

لحس ما ملت اليربيه قس كسه وبيسها وهما 

واقْيه ًلي الكاطير كان القابور كله ستات 

راح ًس كلى ووقّ ُرام ًضان مايبقاش يف 

وسقهم كان يف ست ورا ُرام ومره واحسه 

الست زي كليت وُرام بقي وراها راجل  

وكان بيقرب طويه مه ُرام هو مكاىص 

قغسه كان بيقرب ًازي مى القابور ًس اول 

ما طاِ كسه راح طس ُرام مه ايسها وهو 

متيغب راحت بقت يف حؾوه 

ُرام بغت ليس وهي مص ٓاهمه حاجه 

اكليي اىتي اىا هقّ مكاىك : ًس 

ايوه بس ليه ؟ : ُرام 

مه ُير ليه اىا قولت كسه : ًس 



ُرام بتبع وراها طآت اللي وراها بقي ولس 

مص ست راحت ٓهمت وابتسمت وبقت 

مبسوكه اوي ان ًس بقي يَير ًليها واريرا 

جابوا الحاجه سوا وركبوا اليربيه 

ُرام قيست ًلي الكرسي اللي جوب ًس 

راح ًس بغلها كسه وقلها 

حقي حسام االمان : ًس 

ُرام حاولت تضسه بس ماتضسش مياها 

رالع 

ًس وهو قاًس ًلي الكرسي اللي جوبها 

اوًي ايسك : ًس 

ُرام بيست ايسها راح ًس قربلها وبقي قريب 

موها اوي وطس الحسام وحقهولها وهو 

بيحقلها الحسام وقريب موها 



ُرام ُمؾت ًويها واتوهست 

واول ما بيس 

تمام كسه وال ؿيق ًليكي تحبي : ًس 

آكهولك طويه 

ال تمام اوي رالع كسه : ُرام 

ًس ساق باليربيه وراحت ُرام مسكت الياقه 

بتاًت الميقّ بتاو ًس اللي هي البساه 

وراحت بقت تضم ريحته يف الميقّ 

ًس كان بيسوق بس كان طايْها يف ىْس 

الوقت واتبسف اوي لما ُرام ًملت كسه 

بس كبيا مابيولهاش وروحوا البيت سوا 

واول ما زرلوا 

كل اي مياكم اىا هموت : مراز  اي جيبتولوا ا

كل  وا



اػبر طويه لسه جاييه رليهم : ايمان 

يارسوا ىْسهم االول 

ال يمكه ىاكل االول مآيص وقت : مراز 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ تيايل ساًسين : ًس 

طريّ راح مى ًس وكليوا بره بقوا يضووا 

اللحمه اللي جايبيوها وايمان وُرام جوه 

بييملوا السلقات والقحيوه 

طريّ بقي يضوي اللحمه هو ًس بره واريرا 

رلغوا وكلهم بره كاىوا قاًسيه بياكلوا سوا 

تيالوا ىليب سوا : ايمان 

موآق هوليب اي : مراز 

ماليص مساج لليب : طريّ

ما تبقل ررامه يابارز : ايمان 



هوليب اي : ُرام 

 truth or dare: ايمان 

ليبه تآهه ومالهاش ميوي : ًس 

باليكس ياًس زي جميله جسا : ُرام 

اىا هبسأ ًس جاب ازازه ولْها جت ًلي : مراز

ايمان 

 truth: ايمان 

ًرٓتي والز قبلي : مراز 

يووووه كتيييير : ايمان 

الكالم زه مآيهووش هسار  (بورٓسه  ): ًس 

ياايمان 

اي ياًس يف اي بالراحه ايمان بتهسر : طريّ



كيس : ُرام  وحتي لو ًرٓت ما هو كمان ا

ًرِ 

ليه بتحلل لوْسك اللي بتحرمه ًلي ُيرك 

اىا قولت الليبه زي ليبه تآهه : ًس 

ًس اهسي اىا بهسر ومراز ًارِ اين بهسر : ايمان 

ًضان كسه هو ما تكلمص 

رالظ ياًس بالش ىليبها : مراز 

وماىليبهاش ليه ًضان اىت قولت : ُرام 

كسه يبقي رالظ كالمك يمضي ًلي الكل 

مص ًايس تليب ما تليبص 

اتورٓس وقام وقال اىا ماطي : ًس 

ُرام .اي اللي اىتي قولتيه زه ياُرام : مراز 

اىا قولت اي اىا ماقولتص ُير اللي : ُرام 

طيْاه 



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

بس هو ًوسه حق مآيص بوت : طريّ

تقول حاجه زي كسه حتي لو بتهسر 

ٓيال ًوسك حق البوات ماتقولص كسه : ُرام

بهسار لكه الوالز تَتغب البوات ًازي 

طريّ اول ما سمى ُرام بتقول كسه سكت 

وماقسرش يتكلم 

ومضي 

ياجماًه احوا جاييه ىْرٓص : مراز 

بع اليمان وقلها 

رللي بالك ماتقوليص اي حاجه قسام : مراز 

ًس اىا ًارِ اىك بتهسرى لكه هو الء 

اىا لحقت اقول حاجه : ايمان 

روحي طويف جوزك ياُرام : مراز



حاؿر : ُرام 

ُرام راحت ليس وكان واقّ قسام بحيره 

وبيمضوا ًلي تلج 

ُرام جت ورا ًس وقالتله 

هتبرز ًلي ٓكره :  ُرام 

الساقيه مابتأثرش ٓيا : ًس 

لو ًايس الجاكيت بتاًك رسه : ُرام 

ًايسه اي ياُرام : ًس 

اىا اسْه ماتسًلص موي : ُرام 

مص زًالن : ًس 

. اىت كسه مص زًالن : ُرام 

__________ : ًس 



اىا كوت مؾايقه اوي مه رز ٓيلك : ُرام 

زي كاىت بتهسر ياًس 

مابحبص الهسار يف كسه : ًس 

كب ممكه رالظ بقي ماتسًلص : ُرام 

موي مص هتتكرر تاين 

ماطي مص زًالن رالظ : ًس 

تيرِ اين ليا ارت مه مامتي هي مل : ُرام 

حيايت كسه صيك اىت وطريّ 

ال ميرٓص : ًس 

 سوه ١٦اىا ليا ارت اػَر موي ًوسها : ُرام 

كوت بذلي بايل موها واػرِ ًليها وكاىت 

ميايا زايما مابسيبهاش لحنه 

وليه ما بضوٓهاش : ًس



اػل اىا ًارِ بيس اللي .. ما .. اي : ُرام 

حغل وكسه 

بابا مبقاش ًايس ييرٓوي وققى اي حاجه 

ممكه توػلوي بيهم 

لما ىرجى مغر هرجيالك : ًس

بجس ياًس : ُرام 

كيس بجس اىا هتغرِ ما تقلقيص : ًس  ا

الء اوًي تتغرىف : ُرام 

.. ييوي اي : ًس 

كيس هي مبسوكه مياهم : ُرام  اقغس ا

بس ًلي االقل تضوٓيها : ًس 

ٓيال زي وحضتوي اوي وىْسي : ُرام 

اطوٓها بقي 



رالظ ماتقلقيص : ًس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام ٓؾلت تتكلم هي وًس ومحسوش 

بالوقت كول ما هما سوا الوقت بييسي 

وكأىه لحنات 

واريرا زرلوا ًضان يواموا 

اىتوا كوتوا بتيملوا اي كل زه بره يف : ايمان 

التلج اىتوا مص ساقيويه 

 (بغت ليس وبقت تقول يف ىْسها  ): ُرام 

ماحسيتص بالسقيه مياه 

اىتي مالك ماتسبيهم براحتهم : مراز 

ماتوساش بكره ياًس الزم ىغحي بسري : مراز 

ًضان المضوار بتاًوا 

ًس هس راسه كسه 



ماطي : ًس 

ايمان ارست ُرام وكليوا اوؿتهم ًضان 

يواموا 

هو ٓيه طريّ : ًس 

مص ًارِ بس قآل ًلي ىْسه : مراز 

االوؿه بتاًته وىايم 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ايمان كليت االوؿه هي وُرام 

ًارٓه لما اتجوز اىا ومراز هبقي صيك : ايمان 

بالنبف اىتي وًس 

زيي زيي ازاي ييوي مص ٓاهمه : ُرام 

ييوي اقغس حتي واىتوا متجوصيه : ايمان 

بس بتبغوت لبيؽ ىنرات كلها اطتياق 

وحب ًويكم بتقول اىكم بتموتوا يف بيؽ 



اي اللي اىتي بتقوليه زه الء كبيا : ُرام 

ًازي 

كيب اي المضكله اىتوا مص : ايمان

متجوصيه والمْروؼ اىكم بتحبوا بيؽ 

اه ػح ًوسك حق : ُرام 

ُرام ىامت وجوبها ايمان ًلي السرير 

اول ما ىغحي بكره الزم ارسك وىروح ىيمل 

طوبيوج اىا ًايسه اجيب هسوم كتييير اوي 

سويسرا ٓيها هسوم حلوه اوي 

ياريت : ُرام

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

 (تاين يوم  )

يال ياًس هوتأرر : مراز 



ماطي بس ىازي ًلي ايمان وًرٓها ان : ًس 

احوا هومضي 

ًايس تيرِ ايمان برؿوا ان احوا : مراز 

هومضي 

ياًم اىجس : ًس 

مراز ىازا ًلي ايمان وًرٓهم ان هما ىازليه 

ماطي واىا كمان هوسل اىا وُرام : ايمان 

ىضترى طويه حاجات 

ًس اولةما سمى كسه 

اوبقي ازي الكريست زه لَرام يا ايمان : ًس 

ًضان لو ًايسه تضترى حاجه وكسه 

ماطي : ايمان 

ًس ومراز مضيوا وايمان ػحت ُرام وقالتلها 

ًلي اللي حغل وازتها الكريسيت بتاًت ًس 



مراز وًس وهما ماطييه 

بصمتك مص حاسس حاجه مه ىاحيه : مراز 

ُرام 

اقولك بغراحه : ًس 

ياريت : مراز 

اول مره احس اين مهتم بواحسه ست : ًس 

كاىت هي ُرام 

ايوه بقي اريرا .. ايوه بقي : مراز 

بقل حركاتك زي : ًس 

كيب قولتلها : مراز 

اىا ىاوي اقولها ىاوي اًوؿها ًه كل : ًس 

ىاوي اىسيها كل .. االيام السوزا اللي ًاطتها 

حاجه حغلت يامراز 

كيب وزه امتي : مراز 



بكره ان طاء هللا هيملها مْاجاه حلوه : ًس 

اوي 

ربوا يسيسك ياػحبي : مراز 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

ُرام لبست وبقت مستويه ايمان 

ُرام زهقت مه كتر ما مستويه ايمان 

ايمااااااان اىا  (بغوت ًايل  ): ُرام 

هستواكي بره ما تتأرريص 

ماطي اىا قربت ارلع رالظ : ايمان 

ُرام مضيت بره وبقت تتمضي طويه لحس 

ما لقت التلج ًامل زي الجليس اللي 

بيتسحلقوا ًليه ٓرحت بيه اوي وبقت ماطيه 

واحسه واحسه ًليه وتحرك رجلها 



ايمان كليت بتسور ًلي ُرام 

ايمان اول ما طآت ُرام 

ُرااااام اىتي بتيملي اي  (بذؾه  ): ايمان 

هللا زه حلو اوي يا ايمان  (بابتسامه  ): ُرام 

اوًي تتحركي ما تتحركيص رليكي : ايمان 

ًوسك 

ُرام جت تمضي ليه يف ا 

راح الجليس اىضق مه  (ولسه هتكمل  )

تحتها وقيت تحت الجليس 

 (بغوت ًايل وزًيق  ): ايمان

طريييييييييييّ .. طريييييييييّ 

طريّ قام مه الووم بسرًه يجرى 

اي يف اي : طريّ 



الحق ُرام وقيت تحت الجليس : ايمان

بسرًه 

طريّ اول ما سمى كسه مه ُير اي تْكير 

جرى ًلي الجليس بسرًه 

رللي بالك ممكه تقى اىت كمان : ايمان 

بس طريّ مهتمص وٓؾل يجرى ًلي 

الجليس وقيس ًلي الجليس وبقي بكل لهْه 

يضيل التلج مه ًلي االرؼ ًضان يضوِ 

ُرام 

واريرا طال التلج بأيسه لقاها 

وبقت ُرام بقت تحت لوح تلج وبقت 

بتبغله ومص قازره تارس ىْسها وًماله 

تذبف ًلي لوح التلج 

طريّ بغلها وبقي برجله يحاول يكسر 

التلج مره يف التاىيه ميرٓص 



راح بسرًه ًلي الموققه اللي وقيت ٓيها 

ُرام وؿرب برجله اتكسرت بسرًه الن 

الموققه زي كاىت رقيقه اوي 

وىسل وبقي يسبح ًضان يجيب ُرام 

ايمان وقتها جابت حبل بسرًه ورمته يف 

الْتحه زي وبقت مستويه اي حس يمسك 

الحبل ًضان تضسهم 

طريّ اريرا لقي ُرام ومسكها وبقي 

يحاول يكسر لوح التلج ًضان يقلى ُرام 

بكل قوته لحس ما اريرا يف حته اتضررت 

وؿربه بأيسيه مى التاىيه كسر لوح التلج 

وكلى ُرام 

بسرًه هايت الحبل هوا بسرًه : طريّ

جابت الحبل وطريّ بقي يمسك : ايمان 

ٓيه وكلى هو وُرام ومسك ُرام طالها 



وزرل بيها ًلي الكوخ بسرًه 

اًملي حاجه سذوه  (بضذيف  ): طريّ 

بسرًه 

ُرام كاىت متلجه حرٓيا 

طريّ قلى هسومه اللي مه ٓوق بسرًه 

وبقي يجيب بقاكيه ويَقي بيها ُرام 

وحف ايسه ًليها ورسها يف حؾوه وقلها 

ماتقلقيص هتبقي كويسه زلوقتي : طريّ 

ُرام كاىت بتترًص وبس مكاىتص حاسه 

بجسمها مه كتر التلج 

ايمان ًملت الحاجه السذوه بسرًه 

اكلى اىت بره ًضان تَير . طريّ: ايمان

هسومها 

طريّ كلى بسرًه بره وقلها 



رللي بالك موها ياايمان : طريّ

ايمان بقت تقلى ُرام هسومها واحسه واحسه 

لحس ما قليت رالع ولبستها بس برزوا 

ُرام كاىت مَمؾه ًويها وما بتوققص 

ًلي زرله مراز وًس 

لقوا السىيا متبهسله 

يف اي حغل اي : ًس 

ايمان حاكيتله ًلي كل حاجه 

بس ومه وقتها مص بتوقق : ايمان 

ًس جرى ًلي ُرام لقاه ىبؾها ؿييّ 

اىت كوت ٓيه ياطريّ لما حغلها كسه : ًس 

طريّ اىقص ُرام ياًس : ايمان 



احوا مستوييه اي الزم ىجيبلها زكتور : مراز 

بسرًه 

طريّ اتغل بالسكتور 

مآيص وقت الزم ىارسها المستضْي : ًس 

بسرًه 

ًس طال ُرام وارسها المستضْي وكلهم 

راحوا مياه والسكتور 

كضّ ًليها وبيس ما كلى 

: ايمان بتتكلم مى السكتور 

 Sie ist Arbeiterin, Ärztin:. ايمان 

 (هي ًامله اي يازكتور  )

 Der Puls ist schwach wegenا : السكتور 

ihres Gesundheitszustandes, 



besonders bei derjenigen, die wie sie 

ist 

 (الوبؽ ؿييّ ورغوػا للي صيها  )

 ich verstehe nicht was du: ايمان 

meinst 

 (مص ٓاهمه تقغس اي  )

 Ich meine die schwangeren: السكتور 

Frauen, die wie sie sind, herzlichen 

Glückwunsch, Madam ist schwanger 

 (اقغس اللي صيها مبروك المسام حامل  )

ُرام حاامل : ايمان 

 �حاااامل  : ًس 

 �: طريّ 



 20رواية حب رارج ارازيت البارت اليضرون 

بقلم ماهي احمس 

 20رواية حب رارج ارازيت الْغل اليضرون 

 �حامل : ًس 

 �حاااامل : طريّ 

طريّ سوس ًلي الحيقه وبقي يؾرب 

زماُه يف الحيقه مه كتر ما كان مغسوم 

مه الذبر 

مراز مه كتر الغسمه حف ايسه ًلي وطه 

ياىهار اسوز اهوه زه اللي كان ىاقع : مراز

يف اي ياجماًه مالكم اتذؾيتوا كسه : ايمان 

ليه ٓيها اي لما تكون حامل 



ًس وقتها زرل لَرام بغلها راحت ُرام وزت 

وطها الواحيه التاىيه ًلي كول وزموًها 

ىازله موها 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس سابهم ومضي ما اتكلمص وال كلمه 

ًس رايح ٓيه استوي : مراز

ًس مضي ومبقاش يوقق 

طريّ الحق اروك بسرًه : مراز 

طريّ ىسل ورا ًس بسرًه بس لحس ما 

حغله كان ًس ارس اليربيه وكلى بيها 

طريّ بقي يحاول يذبف ًلي ازاز اليربيه 

ًضان ًس يْتحله بس ًس سابه ومضي 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ رجى لمراز وايمان 



اي ياطريّ لحقته : مراز 

لالسّ مالحقتوش ارس اليربيه : طريّ 

ومضي 

ما حس يْهموي ياجماًه هو يف اي : ايمان 

بالنبف اىا حقيقي مص ٓاهمه حاجه 

مراااااز سكت  (بيغبيه  ): طريّ 

رقيبتك زلوقتي 

اسكتي يا ايمان زلوقتي اىتي مص : مراز

ٓاهمه حاجه هْهمك بيسيه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

اىا زارله لَرام  (بسًل  ): ايمان 

هويمل اي يف المغيبه زي ياطريّ : مراز 

اىت السبب يف كل زه اىت السبب 



اىا ُلقت وىسمان اىا مكوتص اًرِ : طريّ

ان كل زه هيحغل اليوم زه كل حاجه جت 

بسرًه اىتوا ليه مص قازريه تْهموا ورحمه 

امي بيا مه ُيري كاىوا هيَتغبوها 

اه كاىوا هيَتغبوها بس مكاىوش : مراز

هيغوروك وال كوا ًرٓواها وال كان ًس اتيصب 

كسه ياطريّ ٓهمت ياُبي 

واىا مص هذلي ًس يتيصب تاين : طريّ

يامراز رالظ 

ييوي اي مص ٓاهم : مراز 

اىا مص ػَير اىا كبرت وًارِ : طريّ 

 سوه يامراز ٢٤بيمل اي كويس اىا ًوسي 

ييوي اقسر اتجوز وآتح بيت واطيل 

مسؤوليه مرايت وابوي اللي جاي 



اىا مص .. اىت بتقول اي اىا  (بصهول  ): مراز 

ٓاهم 

ييوي هتجوزها وهريب ابوي يف : طريّ

حؾوي واػلح ُلقتي 

اىت مجوون يال تتجوز مرات اروك : مراز 

كيس : طريّ ارويا مازرلص ًليها وا

هيقلقها بيس ما ًرِ اىها حامل وحتي لو 

ماكوتص حامل السوه كاىت هتيسي 

وهيقلقها  اىا متأكس مه كسه وبيسيه زه 

جواز ًلي ورق ما اىا مايبقاش ابوي قسامي 

وارلي يروح يتكتب بأسم ارويا يامراز واللي 

متأكس موه بقي اىه ًس ًمره ما هيرؿي 

بحاجه زي زي 

وآرؼ الواز مص ابوك ما اىتوا كوتوا : مراز 

هيغه 



حتي لو مص ابوي هتحمل مسؤليته : طريّ

اىت حبيت مرات اروك ياطريّ : مراز 

__________ : طريّ

مراز مسك طريّ مه الياقه بتاًته وقاله 

اىقق حبيتها وال الء : مراز 

مص ًارِ يامراز .. مص ًارِ : طريّ 

ػسقوي مص ًارِ 

كيب ىغيحه ليك بقي اىا زي اروك : مراز 

الكبير بالش تقول ليس الحكايه زي واوًي 

تْتح بوقك مياه ٓاهموي ياطريّ بالش 

تذسر اروك اللي ًمل كل حاجه يف السىيا 

زي بس ًضان يرؿيك 

آهي ------------------------- بقلمي مآ

آحمس  ----------------------- آ



ُرام وايمان يف االوؿه بتاًت المستضْي  )

 )

مبروك ياُرام الّ مبروك : ايمان 

__________ : ُرام 

مالك ياُرام اىا مص ٓاهمه حاجه : ايمان 

يابوتي ما تْهميوي هو ًس مص ًايسك 

تذلْي 

ُرام اول ما سميت اسم ًس 

ًس هو ٓيه ًس  (بلهْه  ): ُرام 

مضي وهو مؾايق وزًالن اوي لو : ايمان 

كوتوا متْقيه ًلي اىكم ماتذلْووش 

زلوقتي ًازي ممكه توسيل البيبي هوا يف 

سويسرا الحاجات زي ًازيه جسا ياُرام 

 (طريّ زرل )



ممكه تسبيوا لوحسىا طويه يا ايمان : طريّ

بيس اشىك 

كيس كبيا : ايمان  اه ا

ماتمضيص ياايمان  (بسًيق وًياـ   ): ُرام 

اىا مص ًايسه  اطوٓه مص ًايسه اسمى 

ػوته 

اىا بكرهك ًارِ ييوي اي بكرهك 

رالظ كيب يف اي لسه كله .. رالظ : ايمان 

اكلى بره ياطريّ زلوقتي .. 

كتر )  (طريّ  قرب مه ُرام ا

اىا مستيس اػلح ُلقتي ياُرام : طريّ 

مستيس اًترِ بالبيبي اللي يف بقوك ٓكرى 

ٓيها ياُرام ممكه ربوا ًمل كسه ًضان 

كْر ًه اللي ًملته وتسيوؤ ٓرػه اػحح  ا

وؿى ُلف مه االول اىا اللي ُلف واىا اللي 



اتحمل ىتيجه ُلقي مص ًس ابسا كْايه ًلي 

ًس كسه ياُرام اتحمل كتير 

اىا ًوسي اموت الّ مره وال اين ابقي : ُرام 

مياك ياطريّ اىت ليه مص قازر تْهم اىت 

زمرتوي مره والحمل زه زمرين لتاين مره 

.. اكلى بره 

 (بسًيق وًياـ  )

اكلى بره مص ًايسه اطوِ وطك ابيس ًوي 

طريّ كاىت كل كلمه ُرام بتقولها زي ما 

تكون بتجيب سكيوه تلمه وبتسبحه بيها 

وسابها وكلى بره وىسل 

زي المجوون مه ًلي الساللم والوسم بياكل 

ٓيه 

ايمان كاىت اول مره تضوِ طريّ بالحاله 

زي هي المره زي 



اىا مص مغسقه اللي بيحغل ياُرام : ايمان 

اللي اىا سميته زه بجس 

ُرام طالت االبر اللي كاىت يف زراًها 

والمحاليل 

اىا ًايسه امضي مص كايقه اقيس هوا : ُرام 

زقيقه واحسه 

كيب اهسي ياُرام هومضي : مراز 

مراز زٓى حساب المستضْي وارس ُرام 

وايمان ووقّ تاكسي ومضي رجيوا البيت 

زرلت ًلي اوؿتها بسرًه مكاىتص : ُرام 

ًايسه تتكلم مى حس وال حتي تضوِ حس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

آهي ------------------------- بقلمي مآ

آحمس ---------------------------- آ



ًس كان بيسوق اليربيه ومص ًارِ حتي 

هو رايح ٓيه وبقي 

كل طويه يْتكر السكتور قسامه وهو بيقول 

ان ُرام حامل 

وبقي يؾرب ًلي السركسيون بتاو اليربيه 

بكل ًسمه وهو مذووق جسا مه اللي حغل 

  ًضان يْؾل night clubووقتها قرر يسرل 

يضرب ويمكه يوسي اللي حغل 

 بس مضبوه طويه كل night clubًس زرل 

كتر بس هو  اللي ٓيه ًغابات مص ا

مهمهووش  وبقي يضرب كاس ورا التاين ورا 

التالت ويف بوت كاىت قاًسه جوبه ًلي البار 

وبقت تَمسله 



ًس اول ما طآها كسه كان طارب بقي 

يؾحكلها وكلب كاسيه واحس يل والتاين 

للبوت زي 

يف واحس مه الرجاله اللي قاًسه ًلي البار 

زي راح للبوت وقلها اىه ًايسها بس هي 

سابته وراحت ليس 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

 (ايمان زرلت ًلي ُرام اوؿتها )

مص ىاويه تْهميوي بقي ياُرام اي : ايمان 

اللي بيحغل مراز مص ًايس يْهموي حاجه 

اىتي ُلقتي اىتي وطريّ واىتي متجوزه ًس 

ما تْهميوي اىا هتجه وآهم 

ُرام بغيتلها وقالتلها 



اىا هْهمك ًلي كل حاجه :(بيياـ  ): ُرام 

يا ايمان اىا مابحكيص مى حس ابسا بس 

هحكيلك اىتي 

ُرام حكت كل حاجه اليمان كل حاجه 

ماسابتص  مه اول ما اُتغبوها لحس 

اللحنه اللي قاًسه ٓيها مياها 

ياىهار اسوز كل زه يقلى مه طريّ : ايمان 

ايوه يا ايمان : ُرام 

واىتي ازاي تسكتي ًلي حاجه زي : ايمان 

كسه ياُرام اىتي ازاي ممرمقه ىْسك 

المرمقه زي كلها اىتي ازاي ًايضه مصلوله 

كسه ليه وًضان ميه وازاي مابلَتيص 

البوليس 

يوا : ُرام ههه اىتي ُلباىه اوي يا ايمان اللي ص

ملهمص ؿهر يحميهم اىتي ًارٓه ييوي اي 



بوليس ييوي اتْؾح واروح يف ستيه زاهيه 

واروايت سميتهم تبقي زي السٓت اىا ابويا 

سلموي تسليم اهايل وًرٓوي اين مص اقل 

مه سوه ًلي ما اكلق ًلي االقل ييوي لو 

اكلقت قبل كسه مص هيارسين يف بيته 

ًضان كالم الواس وًلضان يحآم ًلي 

سميه اروايت 

وليه مهربتيص وبيسيت ًه هلمهم : ايمان 

ٓكرت اهرب كتيييير وبيس كسه قولت : ُرام 

كيب هاروح ٓيه لو هربت اىا مص مياايا 

جويه ومحسش بيتحمل حس ويف ىْس الوقت 

لو هربت مكوتص هيرِ اىتقم مه طريّ 

بس اللي حغل ان هو اللي لحس زلوقتي 

بيوتقم موي بذبر الحمل زه 

احوا ىاس ُالبه ميوسهمص بايب ًوسه بيت 

زي زه  يف سويسرا لما ىبقي مذووقيه وال 



ًايشيه ىتْسح ىارس المْتاح موه ىييجي 

 بتاًوا  يا ايمان week endىقؾي ٓيه ال 

اىتي جايه هوا وقايله لباباكي اىك مسآره 

مى ػحابك بيئتك وًيضتك وحيااتك 

تسمحلك بكسه لكه اىا الء يا ايمان اىتوا 

. حاجه واحوا حاجه تاىيه رالع 

كيب والبيبي هتيملي يف اي : ايمان 

زلوقتي 

لسه ميرٓص : ُرام 

كيس كوتي ًارٓه : ايمان  ماتيرٓيص اي اىتي ا

مه االول اىك حامل ياُرام 

تقغسي اي : ُرام 

كيس البريوت اتأررت : ايمان  اقغس ان ا

 طهور ٣ًليكي اىتي متجوزه بقالك 



كبييه جسمي البريوت بتجيلي طهر : ُرام

والتاين الء وًمري يف يوم ما حسبتلها 

ميازها ياايمان وبيسيه اىتي طيْاين حملت 

قبل كسه ًضان اًرِ اىا حامل وال الء 

ُرام ممكه اقولك ًلي حاجه : ايمان 

كيس كبيا قويل : ُرام  ا

طريّ ىسمان ًلي اللي ًمله : ايمان 

مياكي 

زه مابييرٓص يوسم وحتي لو ىسم الوسم : ُرام 

هيْيس بأيه 

ُرام طريّ بيحبك اىا حسيت بكسه : ايمان 

مه كالمه اوي الوهارزه مياكي 

هو زه ييرِ يحب ..بيحبوي اىا : ُرام 



ايوه بييرِ يحب ػسقيوي وًس : ايمان 

كمان بايه ًليه بيحبك 

ًسزز  (بتوهيسه  ): ُرام 

اىتي ماتيرٓيص بيبغلك .. ًس .. اه : ايمان 

ازاي واىتي مياه 

بس زي تبقي مغيبه لو االتويه كليوا .. 

بيحبوكي 

اتقموي ًس مابييرٓص يحب وال حتي : ُرام 

طريّ اىا بس كل اللي ًايساه ان ًس 

مايسبويص ًلي االقل زلوقتي اىا ًارٓه ان 

ػيبه ًليه وًلي اي راجل يتحمل كل زه 

بس اىا ًايساه ميايا مص ًارٓه ازاي بس 

ًايساه ميايا يا ايمان 

ُرام اىتي بتحبي ًس : ايمان 



اىا محلمص حتي يف ريايل اين احب : ُرام 

ًس يا ايمان 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

ُرام ٓؾلت يف اوؿتها تستوي ًس وكل 

طويه تبع ًلي الضباك ما تالقيص حس 

مراز زرل لَرام 

قرريت هتيملي اي يف الحمل زه ياُرام : مراز 

تْتكر ممكه اًمل اي يامراز : ُرام 

توسليه كبيا : مراز 

واىا قسامي حل تاين ُير كسه : ُرام 

اىا رايّ مه طريّ ال ما يرؿاش : مراز 

يوسل البيبي 



واي اللي زرل طريّ يف الحكايه زي : ُرام 

زي مسأله تذغوي اىا وبس .. 

مراز ٓوىه رن 

الوووو : مراز 

________ : طريّ

اهسي اىت ٓيه زلوقتي .. كيب اهسي : مراز 

______________ : طريّ

رالظ اىا جايلك .. رالظ : مراز

________________ : طريّ

واىت اي اللي يوزيك اماكه زي زي : مراز 

________________ : طريّ

رالظ اكمه اىا محول .. رالظ :  مراز 

ٓلوس ما تقلقص اىا جايلك 



 (مراز قْل مه هوا )

يف اي يامراز ماله طريّ : ايمان 

طريّ ممسوك يف القسم ًضان : مراز 

مازٓيص الحساب بتاو البار اىا هاروح اررجه 

بسرًه 

كيب اجي مياك : ايمان 

ال رليكي اىتي هوا اىا جاي بسرًه : مراز 

مراز مضي وراح لضريّ وىسي ٓوىه ما 

ارسهووش مياه 

ُرام ىامي طويه اىتي ماىمتيص مه : ايمان 

امبارح 

الء اىا هستوي طويه : ُرام 

ماتذآيص ًلي ًس هو زماىه جاي : ايمان 

اىا ماقغسش : ُرام 



ماتقغسيص برؿوا كيب اىا هوام : ايمان 

مص ًايسه حاجه قبل ما اىام 

تسلمي : ُرام 

ُرام ٓؾلت قاًسه ًلي السرير ومربيه 

رجلها وؿماها بأيسيها 

ومره واحسه مه ُير ما تحس ُمؾت ًويها 

وهي قاًسه والووم ُلبها 

ُرام بقت بتحلم بيس 

 (يف الحلم )

ًس ىايم والول مره ًلي السرير اللي ُرام 

بتوام ًليه 

ُرام كاىت واقْه ولسه هتوام القيته ىايم 

ًلي السرير 

ًس اىت بتيمل اي ًلي السرير : ُرام 



ايه ىايم : ًس 

ايوه بس اىت بتوام ًلي االرؼ : ُرام 

وقررت الوهارزه اىام ًلي السرير : ًس 

ُرام ابتسمت ًضان ىْسها ٓيال ان ًس يوام 

جوبها يف يوم بس قسامه راحت جابت مذسه 

وحقيتها يف الوع ما بيوهم 

المذسه زي ًضان تْغل ما بيوا ياًس : ُرام 

اىا مكوتص هقربلك اػال ياُرام : ًس 

زي حاجه متأكسه موها : ُرام

كيب كويس : ًس 

اوًي تْكر تقرب موي : ُرام 

اىتي بتستْشيوي ييوي ًضان اقربلك : ًس 

كتر : ُرام اىا بيرٓك مص ا



ماتذآيص : ًس 

ًس استوي لما ُرام ىامت راااالع وبقي 

يضيل المذسه اللي ما بيوهم وبقي يقرب 

موها بالراحه اوي لحس ما لمسوا بيؽ وُرام 

كاىت ىايمه وبتتقلب راحت حؾوت ًس مه 

ؿهره وًس اول مالقاها حؾوته راح اتيسل 

وارس ُرام يف حؾوه وقتها ُرام وهي بتحلم 

كاىت بتبتسم ومبسوكه اوي مه الحلم 

مضهس الحلم زه تحْه اوي لسرجه )

ماتتوػْص ًضان كسه ًملته ٓيسيو زوري 

آهي االػليه ًلي  آت مآ آيآ ًلي بيسج حكآ

الْيس هتالقيه ًلي كول ولكل اللي بيسال 

اىا بوسل الروايه كل يوم الساًه ًضره ًوسي 

 (ًلي البيسج تابيوين ًليها 

ُرام وهي بتبتسم مه الحلم سميت ػوت 

لحس ما ٓاقت .. تليْون بيرن كل طويه 



بتبع القيت اىها كاىت بتحلم بغت طمال 

ويميه واتوهست وزًلت ان الحلم رلع 

بسرًه اوي 

راحت قامت ًضان تضوِ ًس جه وال الء 

القيت ٓون مراز بيرن 

بتبع القيت رقم ًس 

ارست الْون ورزت القيت حس بيتكلم الماين 

وهي كبيا مص بتْهم الماين 

ػحت ايمان بسرًه 

ايمان اػحي بسرًه .. ايمان : ُرام 

اي ياُرام يف اي بس  (بووم  ): ايمان 

رسي كلمي زه رقم ًس واحس بيكلم : ُرام 

الماين بسرًه بالله ًليكي 

 Hallo, wer ist der Sprecher: ايمان 



_________________ : الراجل 

 Darf ich die genaue Adresse: ايمان 

wissen ؟

___________________ : الراجل 

 ich komme gleich: ايمان 

يف اي يا ايمان ًس جراله  (بذؾه  ): ُرام 

حاجه ؟ 

ًس يف بار وطكله سكران كيوه والزم : ايمان 

ىروح ىارسه حاال ًضان ػاحب البار الزم 

يقْل 

كيب يال بسرًه احوا مستوييه اي : ُرام 

كيب ًلي االقل ىتغل بمراز : ايمان 

ىتغل بمراز اي يا ايمان اشا كان زه : ُرام 

تليْون مراز بسرًه هللا يذليكي 



كيب هقوم اهوه .. كيب : ايمان 

ايمان لبست هي وُرام بسرًه وجابووه 

تاكسي وكاىت كل طويه ايمان تتغل 

بغاحب البار ًضان يوػْلها البار ٓيه الىه 

يف حته مققوًه واريرا وػلوا ولسه هتوسل 

وتسٓى حساب التاكسي مراز اتغل بايمان 

الووو ايوه يامراز : ايمان 

________________ : مراز 

اي اللي اىت بتقوله زه اىت بتتكلم :ايمان 

جس 

________________ : مراز 

رالظ رالظ اىا جايالك حاال اىا : ايمان 

ميايا التاكسي يامراز هاجي ارسكم ًلي 

كول سالم 



اىا الزم اروح ارس مراز وطريّ ياُرام : ايمان 

ُرام ىسلت مه التاكسي بسرًه 

واىا هسرل ليس : ُرام 

رللي بالك مه ىْسك البار زه مص : ايمان 

تمام ومص قاىوين اىا اسْه الزم امضي 

امضي اىتي مالكيص زًوه بيا : ُرام 

ايمان مضيت راحت لمراز وُرام زرلت البار 

ليس اول ما زرلت البار ًباره ًه كميه زران 

ومرجواىا بقريقه ٓنييه 

ُرام بقت تبع طمال ويميه وكاىت رايْه 

جسا وكان يف كام واحس قاًسيه بس كان 

جسمهم ًباره ًه وطم وؿذام اوي 

والبسيه سالسل وطكلهم ُريب جسا ُرام 

قلبها كان بيسق بسرًه لحس ما واحس موهم 

طآها 



وجه ًليها ُرام بسرًه اتحركت بتبع 

القيت ًس ىايم ًلي البار 

ُرام جريت ًلي ًس بسرًه 

ٓوء ياًس اػحي .. ًس .. ًس : ُرام 

____________ : ًس 

ًس ٓوء ًضان .. يازي الويله السوزا : ُرام 

راكر ربوا 

______________ : ًس 

 -Laden Sie stunden: واحس جه ًليها 

oder tageweise ؟

اىت بتقول اي اىا مص ٓاهمه .. ايه : ُرام 

حاجه اػحي ياًس بقي 

ُرام القيت ازازه  مايه جوبها ارستها وزلقتها 

كلهت ًلي ًس 



ًس ٓاق بسرًه وطآها وابتسي يْوء 

ًس قام وهو بيحاول يْوء 

مسام ُرام هوا ياترى بقي بتيملي اي : ًس 

هوا 

 (ُرام بتبع ورا ًس )

بع وراك ياًس بع وراك  (بذوِ ): ُرام 

ًس اول ما طاِ الراجل زه ًس حف ُرام ورا 

ؿهره ًلي كول 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

 Du bist jedes Mädchen in der: الراجل 

Bar hier, um sie mitzunehmen, aber 

dieses Mal lässt dich dieses Mädchen 

nicht 

ُرام وهي ماسكه يف ًس 



هو بيقول اي ياًس : ُرام 

مص ٓاهم بس هو زًالن : ًس 

الراجل طس ايس ُرام مه ورا ًس وًاوز يارسها 

ًس اول ماطاِ كسه راح جاب ازازه البيره 

اللي ًلي البار وكسرها ًلي زراو الراجل 

وُرز االزازه يف زراًه 

مره واحسه الذمسه اللي كاىوا مى الراجل 

اتلموا حواليه ُس وبقت ُرام ماسكه يف ًس 

وهتموت مه الرًب 

ماتذآيص ياُرام اىا مياكي : ًس 

ًس كلى المسسس بتاًه ورٓى المسسس 

ًلي الراجل ويف لحنه كاىوا كلهم رٓيوا 

المسسسات ًليه 



ًس راح يف لمح البغر ىضه ًلي اللمبه 

وبقي المحل ؿلمه وارس ُرام طسها مه 

ايسها وجرى بيها بسرًه وكليوا ًلي 

اليربيه بتاًته 

والرجاله ركبوا اليربيه بتاًتهم وبقوا يجروا 

وراهم 

حقي حسام االمان بسرًه : ًس 

حااؿر .. حااؿر  (بتوتر  ): ُرام 

 Wir müssen sie jetzt holen. Ich: الراجل 

werde ihn nicht verlassen, bis er tot ist 

الزم ىجيبه بسرًه مص هسيبه اال وهو  )

 (ميت 

وبقي يبع ًلي زراًه اللي االزاز زارل يف 

طكله ٓنيى . لحمه كان



ًس وهو بيسوق 

اىتي اي اللي جابك هوا وجيتي هوا ازاي : ًس 

ػاحب البار اتغل بيوا وكان الزم حس : ُرام 

ييجي يارسك 

حس يارسين ليه هو اىا ػَير  (بسًيق  ): ًس 

كتر رْت ًليك : ُرام  اىا قلقت ًليك مص ا

ياًس 

ُرام لسه بتكمل كالمها راحت القت اللي 

ربف ٓيهم مه الجوب 

ُرام بقت تغوت 

كليي المسسس مه التابلوه بتاو : ًس 

اليربيه بسرًه 

اىا .. ميه : ُرام 

ايوه اىتي بسرًه اتحركي : ًس 



ُرام جابت المسسس 

اهوه امسك : ُرام 

ًس ارس المسسس وبقي بيؾرب ًليهم ىار 

بأيس وااليس التاىيه سايق بيها 

بس مكاىص ًارِ برؿوا يؾرب ًليهم ىار 

مكاىص متحكم يف المسسس 

ُرام تيايل مكاين : ًس 

اجي مكاىك ازاي : ُرام 

اىجسي ياُرام  (بسًيق  ): ًس 

ُرام ٓكت حسام االمان بسرًه وقربت مه 

ًس اوي وًس طال رجله مه ًلي البوشيه 

والسبرياج وبقت ُرام راكه ايسها ًلي 

السركسيون وًس قيس ًلي الضباك وجسمه 

كله كالى بره ورجله جوه وبقي يؾرب ىار 



ًلي الكاوتص بتاو اليربيه اللي وراهم لحس 

ما اريرا الكاوتص اتغاب وًربيتهم وقْت 

ىسل مه اليربيه بسرًه وبقي : الراجل 

يؾرب برجله كاوتص اليربيه وقال 

 Ich habe die arabische: الراجل 

Nummer 

 (ارستوا رقم اليربيه  )

 Ach mit mir: واحس مه اللي مياه 

 (ايوه ارسىاه )

 Ich werde ihm nicht verzeihen:  الراجل 

 (مص هرحمه  )

ابيسي ياُرام : ًس 

ُرام بقت تسيب رجلها مه ًلي البوشيه 

واحسه واحسه وبالراحه وًس مسك بسالها 



رالظ مص هيمضوا وراىا تاين : ُرام 

الء : ًس 

كيب تحب اسوق بسالك : ُرام 

الء : ًس 

اىا كان الزم اجي ياًس اىا ًارٓه اىك : ُرام 

 (ولسه هتكمل  )مؾايق ًضان جيت بس 

.. اسكتي بقي .. اسكتي بقي  (بسًيق  ): ًس 

اسكتي 

 �مص ًايس اسمى ػوتك اىتي ٓاهمه 

ٓاهمه حاؿر .. حاؿر : ُرام 

آحمس ------------------ آهي آ --بقلمي مآ

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

 (ًس وُرام روحوا ومكاىص يف حس يف البيت  )



ًس وُرام روحوا البيت حف مْاتيح اليربيه 

ورماها وقلى الجاكييت بتاًه ورماه يف االرؼ 

ًس اىا محتاجه اتكلم مياك : ُرام 

مص ًايس اسمى ػوتك مص كايق : ًس 

اطوٓك ابيسي ًوي ياُرام احسولك زلوقتي 

ًس اىت .. او مص قازره .. مص ًارٓه : ُرام 

الزم تسميوي 

ارجوك اسميوي مص ًايسه موك حاجه ُير 

اىك تسميوي ياًس 

ًس حف وطه الواحيه التاىيه 

ُرام راحت وقْت قسامه وبغت يف ًويه 

والسموو كلها ماليه ًويها وراحت حقت 

ايسها ًلي وش ًس وقربت موه اوي 



اسميوي ياًس ممكه زي تكون ارر : ُرام 

مره تسميوي ٓيها 

 (ًس بغلها )

ًايسه تقويل اي ياُرام : ًس 

ُرام لما بغت يف ًيون ًس حست اىه مص 

ًاوز يسميها راحت رجيت يف كالمها وقالت 

رالظ مابقيتص ًايسه اقول حاجه : ُرام 

كون ُير جوه حؾوك وبس  ياًس مص ًايسه ا

ممكه وقتها ارتاح 

مص هيوْى ياُرام رالظ مبقاش يوْى : ًس 

بس ُرام مسميتص كالم ًس وحؾوته 

وبقت تغرخ يف حؾوه مص تييف وبس 

ًس لقاها كسه لقي اىها جايبه اررها راح حف 

ايسه ًليها وارسها يف حؾوه 



ابكي ياُرام ابكي لو زه هيريحك : ًس 

ُرااام بقت تغرخ يف حؾه ًس وتقول 

اااااااه ياريب لسرجه ان رجليها مابقيتص : ُرام 

طيالها وقيست يف االرؼ وًس مسكها 

بالراحه وقيس مياها 

ُرام وهي بتغرخ 

اىا مص ًارٓه ليه زه كله بيحغلي : ُرام 

ياًس 

الرحمه مه ًوسك يارب  (بيياـ  )

تيبت اوي ياًس ومص ًارٓه .. اىا تيبت 

اًمل اي 

المضكله اين مه ساًه ما ًرٓت اين حامل 

مص ًايسه ..واىا مص ًايسه اتكلم ُير مياك 

اطتكي مص ًايسه اػرخ اال جوه حؾوك 



ُرام بقت تحف راسها ًلي ػسر ًس وهو 

. باسها مه راسها وارسها يف حؾوه وبقي

يقولها 

كْايه كسه ياُرام كْايه : ًس 

ماتسبويص ياًس رليك جوبي : ُرام 

كتر وقلها  ًس  ارس ُرام يف حؾوه ا

 �اىتي كالق ياُرام : ًس 

رواية حب رارج ارازيت البارت الواحس 

 بقلم ماهي احمس 21واليضرون 

رواية حب رارج ارازيت الْغل الواحس 

 21واليضرون 

 �اىتي كالق ياُرام : ًس 

ُرام بغت ليس ومكاىتص مغسقه زي ما 

يكون ارس روحها لما قلها الكلمه زي وقتها 



ُرام كاىت يف حؾه ًس قامت بسرًه 

ووقْت وبيست ًوه ريأكضوات وطها كاىت 

تكْي وتَوي ًه اي كالم سابته بسرًه 

وبيس ما كاىت بتييف يف حؾوه كرهت 

ىْسها اىها ؿيْت قسامه وكليت مه 

االوؿه زرلت اوؿه تاىيه وقْلت الباب 

ًليها بالمْتاح 

ًس جرى ًليها بسرًه بس ملحقهاش قْلت 

الباب بسرًه قبل ما ييجي وراها 

ًس بقي بيذبف ًلي الباب 

آتحي ياُرام : ًس 

آتحي .. بقولك آتحي  (بضذيف  ): ًس 

ياُرام 



ُرام قيست ًلي الباب وىسلت بؾهرها وهي 

حاكه ايسها ًلي بوقها ًضان 

كتر مه كسه  ماتسميهووش ػوت ًياكها ا

ًس وهو ساىس ًلي الباب براسه 

اىا ًملت كسه ًضان مغلحتك ياُرام اىا : ًس

كلقتك ًضان مايوْيص ىبقي سوا ومص 

قازر اقولك ىسيل روح مالهاش شىب يف كل 

اليك اللي احوا ٓيه زه امي ىسلت ًيل 

ًضان ابويا مكاىص ًايس موها ًيال تاين 

وماتت وهي بتوسله واىا مص ًايسك تمويت 

ياُرام اىتي الزم تييضي ًضان اىتي 

اتنلمتي كتير يف حياتك والزم تييضي 

ًضان تريب ابوك ياُرام 

ًس قيس ًلي الباب وسوس ؿهره وبقي بيوسل 

بؾهره ًلي الباب وبقي اللي يْغل ما بيوه 

وما بيه ُرام باب رضب 



وهو ساىس ًلي الباب   وبيكلم  ىْسه   ): ًس 

كان ىْسي تبقي ليا يف يوم ياُرام بس كل  (

طىء ؿسىا 

وهي ساىسه ًلي الباب وبتكلم  ): ُرام 

 (ىْسها 

ًوسي الموت اهون مه اىك تقلقوي ياًس 

وتتذلي ًوي 

ما اىا لو سيبتك تمويت  (بيكلم ىْسه  ): ًس 

هييص مه ُيرك ازاي ياُرام 

الييضه يف حؾه  (بتكلم ىْسها  ): ُرام 

ُيرك زي الييضه مه ُير روح ياًس 

ُرام وًس الوهار كلى ًليهم وكل واحس قاًس 

وساىس ًلي الباب وبيْكر يف التاين 

مراز زرل هو وايمان وطريّ 



اىت قاًس هوا بتيمل اي ياًس : مراز 

ُرام قامت بسرًه وبقت تحف وزىها ًلي 

الباب ومص مغسقه ان ًس قيس كول الليل 

ىْس القاًسه اللي هي كاىت قيساها 

كوتوا ٓيه : ًس 

كوا يف القسم كليوا اروك بكْاله : ايمان 

مص ُلقتي ياًس : طريّ

اسكت رالع مص ًايس اسمى ػوتك : ًس 

ٓيه ُرام : مراز 

ُرام جوه ومكاىص يوْى ابسا تبيتهايل : ًس 

يامراز ًلي البار 

اىا مابيتص حس اىا كوت مى طريّ : مراز 

وىاسي ٓوين هوا 

اىا اللي جيتلك اىا وُرام ياًس : ايمان 



ليه اىت كوت ٓيه : طريّ 

مص طَلك ياطريّ : ًس 

ًس اىا كبرت اىا مص ػَير مص كل : طريّ

كلمك كلمه تقويل اسكت  مص .. اما ا

مسميص ػوتك .. طَلك 

تقغس اي  (استَرب ): ًس 

طريييييّ مص وقته  (بسًيق ): مراز 

رالع الكالم زه 

استوي اىت يامراز تقغس اي ياطريّ : ًس 

اقغس ان اىا زلوقتي بقيت اب والزم : طريّ

اتحمل مسؤوليه ابوي ومرايت 

.. أب : ًس 

اىت ًارِ زلوقتي كويس .. ايوه اب : طريّ

ييوي .. اوي ان جوازك باكل مه ُرام ياًس 



ُرام مص مراتك وًضان الحكايه زي كلها 

تتحل اىا الزم اتجوز ُرام 

تتجوز مرات اروك ياطريّ   (بصهول  ): ًس 

مابقيتص مراتك ياًس مابقيتص : طريّ

مرااتك 

ًس مسك طريّ وازاله حته قلم رجى مه 

كتر القلم زه لورا وطْايْه جابت زم 

اىت بتمس ايسك ًليا ياًس : طريّ

مراز وقّ ما بيه ًس وطريّ يف الوع ما 

بيوهم 

اىا اللي ُلقان كان الزم مه االول : ًس 

ازٓيك تمه اللي ًملته بس اىا اللي ما 

قسرتص ياطريّ ماقسرتص قلبي 

ماكاوًويص جيت ًليها هي ورْت ًليك 



اىت رُم اىها هي اللي اتيصبت هي اللي 

تيبت هي اللي اتنلمت 

واىا اللي تيبتها واىا اللي هلمتها واىا : طريّ

اللي ًصبتها وزلوقتي بقولك هغلح ُلقتي 

ايه ًايس ايه مص كوت ًايسين ابقي راجل 

رالظ اىا بقيت راجل وًايس اتحمل 

مسؤوليه ُلقي واػحح ُلف ًملته بهرويب 

يوم الْرح 

ُرام كليت بسرًه مه اوؿتها وبغت ليس 

وبقت تْتكر لما قلها اىها كالق واتذلي ًوها 

هي مص ٓاهمه ان كسه كسه اػال جوازهم 

بقي باكل وهو ًمل كسه ًضان راكرها 

وًضان راكر مغلحتها 

واىا  (بغت ليس بكل ًوس وقالتله  ): ُرام 

موآقه ياطريّ 



موآقه : طريّ

ُرام موآقه ًلي اي : مراز 

ان طريّ يغلح ُلقته وىتجوز زه : ُرام 

كتر حل يرؿي الكل  ا

ًس زاس ًلي سواىه واتوهس وقرب مه ُرام 

ُرام بغت ليس وقالتله 

ازيوي سبب واحس يذليوي موآقص : ُرام 

ًلي جواز طريّ واىا هرٓؽ 

كان بيبع لَرام وبس كان ًايس يقولها : ًس 

اىا بحبك مص هيوْى تكوين  لحس ُيري بس 

ازاي وهو ًس القسرى اللي ًمره ما بان 

ؿييّ يف يوم 

ساكت ليه ما تتكلم اىقق قول اي : ُرام 

حاجه 



____________ : ًس 

اىت كلقتوي وقسرت تقويل اين كالق : ُرام 

واىا ماتكلمتص  وكالما مآيص كالم ًايس 

تقوله يبقي سيبوي اتكلم اىا 

اىا موآقه ياطريّ : ُرام 

اىتي بتتكلمي بجس ياُرام : طريّ

ايوه ياطريّ بتكلم  (وزموًها ىازله ): ُرام 

جس 

طريّ رجى ورا وٓتح ايسه االتويه وهو 

بيبتسم  وقال 

رالظ يبقي كسه اتحلت : طريّ 

ولسه بيكمل كالمه لقوا رطاش إيل ًمال 

يؾرب ًلي البيت كلقات مه الرػاظ 

كاىت ىازله ًليهم زي المقر طريّ ارس 



كلقه وطريّ بع ليس اروه كسه وابتسم  

وًس بغله وًالمات الذوِ والرًب ًلي 

اروه كاىت ماليا وطه 

طريييييييييييييّ  (بغوت ًايل  ): ًس 

طريّ  (بذؾه وروِ  ): ُرام 

مراز جرى ًلي طريّ بسرًه هو وايمان 

ًس مه كتر سرًته ًلي طريّ ىف تقريبا 

ًليه وقيسه يف االرؼ وبقي يذبيه مه السىيا 

كلها زي ما كان بييمل زمان وكان يذبيه 

جوه حؾوه ًضان مرات ابوه ما تأشهووش 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ بقي ىايم يف االرؼ وًس بسرًه ارسه 

يف حؾوه 

طريّ بقي يبع ليس 



ويا ابويا ..ههه ماتذآص يا ارويا : طريّ 

اىا كويس ماتقلقص ًليا .. وكل زىيتي..

ًس والول مره ُرام تضوِ السموو ىازله مه 

ًيوه ىسلت ًلي طريّ 

ما تذآص ياطريّ اىت هتبقي كويس : ًس

كويس اهوه يا .. اىا .. ما .  اىا .. ما : طريّ

ارويا ًضان بقيت يف حؾوك زي زمان 

اًملي حااااجه ياُرااااام  (بسًيق  ): ًس 

مراز طوِ اي اللي بيحغل بسرًه : ًس 

مراز بقي يتسحب وراح اوؿه المكتب 

وجاب المسسسات اللي لما ىسلوا وررجوا 

اطتروها هو وًس 

وبقي يبع مه الضباك بالراحه وهو 

مستذبي 



ًس زوول ًربيتيه ىع ىقل ػَيريه : مراز 

وًليهم رطاش أيل 

اوػّ بسرًه : ًس 

ىاس ؿذمه بَباء وكل اجسامهم : مراز 

مليان بالوطم 

ُرام وهي بتققى القميع بتاو طريّ 

زوول بتوو البار بتاو امبارح ياًس : ُرام 

طريّ ارباره اي : ًس 

ماتقلقص ًليه الجرح سقحي : ُرام 

الرػاػه مص جواه مجرز رسش 

الحمسلله يارب الحمسلله : ًس 

مص قولتلك ماتذآص ًليا ياًس : طريّ 

هويمل اي يف المغيبه زي ميه : ايمان 

زوول 



ُرام  رللي بالك ًلي طريّ : ًس 

ماتقلقص ًليه : ُرام 

يال ياًس مآيص وقت : مراز 

راجيلك تاين ياطريّ : ًس 

ًارِ يا ارويا : طريّ

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

مراز حسِ المسسس ليس وبقي كل واحس 

ماسك كرِ طباك ًس قلى الجاكيت بتاًه 

ورماه وبقي هو ومراز بيبغوا ًليهم 

هما سكتوا ليه مره واحسه  (بهمس ): مراز 

مآيص حس يف اليربيات : ًس 

ومره واحسه ًس بع ٓوق 

هوووووش ماتتكلمص رالع : ًس 



مراز طاور براسه كسه اىه مص هيتكلم ًس 

بقي بيمضي ًلي الذقوات اللي كان الراجل 

اللي ماطي ٓوق البيت بيمضي بيها 

ومى الغوت ًس بقي بيؾرب كلقات ىار 

ٓتحت السقّ وىسلت الراجل ميت 

الراجل ىسل قسام ُرام وايمان وطريّ وهو 

ميت 

بقت ايمان تغوت هي وُرام 

اربقيلي الجرح بسرًه ياُرام بأي : طريّ 

. حاجه 

مايوْيص تتحرك ياطريّ كتْك : ُرام 

بيوسِ 

بقولك بسرًه  (بضذيف  ): طريّ



ُرام بسرًه ربقت الجرح لضريّ وطريّ 

قام باليآيه وبااليس التاىيه حف كرابيسه ورلي 

ايمان وُرام يستذبوا تحتها 

طريّ بقي يوكي بالراحه جسا وراح ليس 

اي اللي جابك : ًس 

مص وقته احسٓلي سالح بسرًه : طريّ

ًس بع لمراز راح مراز طاورله اىه يسيله 

سالح 

ًس بسرًى ازا سالح لضريّ وبقي طريّ 

ماسكه بأيس وواقّ ورا مراز ومه هوا السىيا 

كلها اتبهسلت 

واحس تاين بسرًه وقّ ًلي الرطاش االيل 

مره تاىيه وبقي يؾرب ًلي البيت بالقلقات 

اللي ما بتذلغص مراز وطريّ كل واحس 



بقي مستذبي يف حته واول ما القلقات 

بتاًت االيل رلغت والراجل بيَيرها 

مراااز : ًس 

تم : مرااز 

ًس بسرًه كلى مه الباب اللي ورا وبقي 

مراز وطريّ ًماليه يؾربوا ىار مه الضباك 

ًلي اللي بره وًس مه ُير ما حس يضوٓوه 

راح بسرًه للي واقّ ًلي الرطاش االيل 

وكلى مه وراه مه ُير مايحس ومسك 

رقبته كسرها بسرًه وبقي ًس يؾرب ًليهم 

ىار ومراز وطريّ اول ما طآوه كسه راحوا 

بسرًه ارسوا ُرام وايمان وكليوا بسرًه 

راحوا اليربيه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ومراز وقّ قسام ًس 



بسرًه ياًس : مراز 

ًس يف لمح البغر ركب اليربيه وكليوا بيها 

 ,Und sieh sie schnell:  الراجل بتاو البار 

ich will leben 

 (وراهم بسرًه اىا ًايسه حي  )

كب قسام ومراز بيسوق وكلهم ورا  ًس كان را

ًس بع وراه 

اربار زراًك اي ياطريّ : ًس 

الزم يروح المستضْي حاال ما يوْيص : ُرام 

كتر مه كسه  يوسِ زم ا

اىا كويس ياًس ماتقلقص ًليا : طريّ

الزم ىروح المستضْي بسرًه : ًس 

مراز اىا هذليهم ورايا وهتوسلوا كلكم : ًس 



ايوه ياًس بس مايوْيص اسيبك : مراز 

لوحسك 

ياًس اىا كويس آهم بقي : طريّ

مراز اىت ًارِ لو اتأررت ًليكم : ًس 

هتالقيوي ازاي 

ييوي هي مياك : مراز 

ايوه ميايا ماتقلقص ًليا : ًس 

ماطي اتْقوا : مراز 

طريّ يف رقبتك : ًس 

بحيايت : مراز 

مراز ساق بسرًه جسا جسا ولمجرز اىه بيس 

واول ما زرل يف موحوي ىسلوا بسرًه كلهم 

وًس ارس مكان مراز ولسه هيقلى ُرام 

كليت وقيست جوبه 



طريّ اتذبي بسرًه هو ومراز وايمان 

. بتيملي اي يامجووىه : ًس 

روحي مياهم بسرًه مآيص وقت 

مص هسيبك ياًس وركبت جوبه ًس : ُرام

بيبع يف المرايه لقاهم رالظ جاييه كان 

الزم يتحرك يا اما هيارسوا بالهم ان اليربيه 

كاىت واقْه راح بسرًه مضي باليربيه 

وُرام جوبه 

اىتي مستَويه ًه ًمرك ركبتي ليه : ًس 

ميرٓص بس كان الزم يبقي حس مياك : ُرام 

اىتي مجووىه وربوا مجووىه : ًس 

ُرام حاسب ياًس حاسب رللي بالك 

ًس كان يف قسامه طجره حاول يتْساها بس 

مى السرًه ميرٓص ىهايئ راح لالسّ ربف 



ٓيها وراسه كلها جابت زم ًس بيبع وراه 

لقاهم جاييه وراه 

لّ الواحيه التاىيه بسرًه وارس ُرام 

ومسكها مه ايسيها 

ُرام مكاىتص يف وًيها 

ًس طالها ًلي كتْه وبقي يمضي بيها ُرام 

ابتست تْوء طويه بتبع القيت ىْسها 

متضاله وًس طايلها 

ًس ىسلوي اىا ٓوقت رالظ : ُرام 

ًس ىسل ُرام ومسك ايسيها وبقي يحاول 

ياليق اي حاجه ًضان يتذبي ٓيها بس 

لالسّ مكاىص ٓيه 

وبيسيه هويمل اي ياًس : ُرام 



ماتقلقيص رليكي هوا وامسكي : ًس 

المسسس زه اللي ييجي ًليكي اؿربيه 

بالوار 

ماطي  (بتوتر  ): ُرام 

ًس ساب ُرام يف مكان كان امه ليها 

وبسرًه بقي يتذبي مه كل واحس وبالراحه 

ومه ُير ػوت ييجي وراه ويلّ رقبته يف 

ايسيه 

لحس ما الراجل بتاو البار اول ما طاِ واحس 

ورا التاين بيموت امر رجلته اىهم يقْوا 

ومايكملوش تسوير 

ورغوػا ان السىيا ليل ومص طايْيه حاجه 

وهما كسه ػيسه سهله ليس وقرروا اىهم 

هيْؾلوا هوا برؿوا مراقبيه المكان ًضان 



ًس ما يقليص موه وقْلوا القريق الوحيس 

اللي ممكه ًس يقلى موه ًلي الضارو 

ًس رجى لَرام 

حس قربلك : ًس 

الء محسش جه : ُرام 

كيب تيايل ميايا ًس ارس ُرام وبقي : ًس 

يسور ًلي مكان ًضان يتذبوا ٓيه لحس ما 

ييرٓوا هيتغرٓوا ازاي وازاي هيقسروا 

يقليوا ًلي القريق 

واريرا ًس بيبع لقي كوخ بس مهجور 

وحالته ؿاييه رالع والن السىيا كاىت 

متلجه حرٓيا كان الزم يسرلوا ًضان يسٓوا 

مه البرز 

ًس اىا رايْه اوي بالش ىسرل الكوخ : ُرام 

زه 



هوا ازىف مه بره طويه لحس ما ىضوِ : ًس 

هويمل اي 

ُرام بقت ماسكه يف ًس وبقت ماطيه وراه 

وقريبه موه 

واالجواء بقت هااااازيه وكل طويه ًس كان 

واقّ قسام الضباك االزاز وبيبع يضوِ يف 

حس جاي وال الء 

وبيسها ًس بع لَرام وكان ًاوز يتكلم 

ويقولها حاجه بس بيرجى يف كالمه 

ًايس تقول اي ياًس : ُرام 

مآيص حاجه : ًس 

ماطي : ُرام 

ًس اتورٓس ًضان ُرام ما سألتهووش تاين راح 

قرب موها وقلها 



اىتي ٓيال قرريت اىك تتجوزي طريّ : ًس 

ُرام سكتت وبيست ًوه رقوه 

تْتكر زه وقته ياًس : ُرام 

اه وقته ياُرام وقته : ًس 

اىت بتيمل كسه ليه ياًس : ُرام 

بيمل اي : ًس 

اىا مابقيتص ٓهماك اىا بحاول آهمك : ُرام 

بس مص ًارٓه ياًس 

ًس كان بيبغلها راح رجى بع للضباك االزاز 

تاين 

ما اىت الزم ترز ًليا ماتسبويص كسه : ُرام 

قويل بتيمل كسه ليه اىت مص رالظ 

كلقتوي وطايّ ان زه هو الغح ليا وًضان 



مغلحتي لما آكر يف مغلحتي جاي 

تسالوي هتجوز مه طريّ 

اىت زوست ًليا كتير ًضان راكر طريّ 

وجيت ًليا كتير كل زه ًضان راكره ػح 

ًايسه اقولك ًلي ٓكره اىت كساب اىت 

ماكلقتويص ًضان مغلحتي اىت كلقتوي 

ًضان جبان واىا بقيت بكرهك ياًس ًارِ 

ييوي اي بكرهك ومه اللحنه زي هضوِ 

مغلحتي 

ًس كان بيبع لَرام ومص قازر يتكلم بس 

كتر مه كسه  مبقاش قازر يكتم مضاًره ا

ولسه ُرام هتمضي وتسيبه راح مسكها مه 

زراًها وطسها لحؾوه وقرب موها ولمس 

بأيسيه ًلي رسها وبقي وطها ما بيه ايسيه 

ُرام بقي ىْسها كالى ىازل مه كتر زقات 

قلبها اللي كاىت طويه وًس يسميها وًس 



كتر مه ُرام وُمؽ ًويه وُرام  قرب ا

كمان ُمؾت ًيوىها والول مره طْايْه 

تلمس طْايْها وُغب ًوه ماقسرش 

يقاومها 

رواية حب رارج ارازيت البارت الثاين 

 بقلم ماهي احمس 22واليضرون 

رواية حب رارج ارازيت الْغل الثاين 

 22واليضرون 

 (يف ىْس الوقت يف المستضْي  )

ًامل اي زلوقتي ياطريّ : مراز 

كويس  (وهو مذووق ومؾايق ): طريّ

يامراز 

مالك ياطريّ ٓيك اي : مراز 

ييوي لو قولتلك هتجاوبوي يامراز : طريّ 



ما تقول ياطريّ مالك يف اي : مراز 

ُرام ركبت مى ًس اليربيه ليه يامراز : طريّ

واىا اي اللي ًرٓوي : مراز 

الء اىت ًارِ كويس اىا اللي : طريّ 

مكوتص ٓاهم يامراز 

ٓاهم اي : مراز 

ان ُرام بتحب ًس : طريّ

اىا مص هقسر اقولك اشا كاىت بتحبه : مراز 

وال الء ياطريّ هي ًمرها ما قالت كسه 

كيب وًس بيحب ُرام وال : طريّ

مابيحبهاش 

 (اتوتر  )مراز 

رز ًليا يامراز ًرٓوي بيحبها وال الء : طريّ



ايوه بيحبها واليوم اللي ًرٓت يف اىها : مراز 

حامل كان هييترٓلها بحبه 

طريّ  اتكسر وزي ما يكون حس جاب )

 (سكيوه وحقها يف قلبه 

وليه محسش قايل ليه ماحسش : طريّ

ًرٓوي ان ارويا اللي ماليص ُيره يف السىيا 

اريرا بيحب 

ًضان اىت ماسألتص ياطريّ : مراز 

ومكوتص ًايس تضوِ ان اروك اتَير 

ومبقاش زي االول 

ًوسك حق يامراز اىا كوت ُبي : طريّ

ومص ٓاهم او مكوتص ًايس آهم 

كيب وهتيمل اي زلوقتي : مراز 

ايمان زرلت ًلي الكلمه زي وبقت تسًق 



هو برؿوا اللي  : (بغوت ًايل  )ايمان 

اىا اللي هيمل اي يف المغيبه .. هييمل اي 

زي هقول البويا وامي ايه 

 �ابويا : مراز 

اي ابويا زي ياايمان : مراز 

ياًم سيبك موي بال ايمان بال زٓت : ايمان 

اىا كسه هاروح يف ستيه زاهيه ابويا طاري 

البيت زه بالتقسيف وًليه قساـ اروح اقوله 

اي اىا زلوقتي البيت مسمر يامراز مسمر 

اىتي يابت اىتي مص مْهماين .. قساـ : مراز 

اىكم مياكم ٓلوس  واُويه وابوكي مستضار 

ايوه مستضار بس احوا يف اليازي : ايمان 

ييوي مص مليارزيرات 

راح حف ايسه ًلي كتّ ايمان وابتسم  )مراز 

 )



وهللا كوت ًارِ بس مارؿيتص : مراز 

احرجك كل طويه تقوليلي بيتوا اللي يف 

بيتوا اللي يف سويسرا واىا كوت .. سويسرا 

بسكت واقول ما حلتهمص ُيره تتْضذر يب 

مرااااز اىا ًلي اررى موك بابا لو : ايمان 

ًرِ مص هيجوزىا اىت مص ٓاهم حاجه 

هو ميه زه اللي مص هيجوزىا ًليا : مراز 

القالق موك 

 (ابتسم ): طريّ 

ال ىتجوز ُغب ًه ًيه ابوكي كمان : مراز 

اىت كلقتوي قبل ما تجوزين يامراز : ايمان 

ال ال اىا ببيولك جسيه الموقّ واين : مراز 

هتجوزك ًآيه شوق هوتجوز ًازي 

 �كيب هويمل اي يف البيت زلوقتي : ايمان 



ماتقلقيص هوغلح ابوه : مراز 

آهي ----------------------- بقلمي مآ

آحمس ---------------------------- آ

 (يف ىْس الوقت )

ُرام بيست ًه ًس وزقته بييس ًوها 

اىت بتيمل اي .. اىت بتيمل ايه ياًس : ُرام 

اىا مص ًارِ ًملت كسه ازاي .. ُرام اىا : ًس 

 (ًس جه يقرب موها )

ُرام رجيت رقوه لورا 

اىت ايه .. اوًي تقرب موي اىت ٓاهم : ُرام 

ٓاكر كل الواس ًلي مساجك وال اي وقت ما 

تقرب ووقت ما تكون .. تبقي ًايس تقرب 

تبيس .. ًايس تبيس 



ُرام اىا لما بوستك اىتي  (بذوقه  ): ًس 

كمان بوستيوي ميوي كسه ان اىتي كمان 

ًايسه كسه 

ُرام ازت ًس ؿهرها واتوترت 

اي اللي .. اي .. اقغس .. اىا  (بتوتر  ): ُرام 

اىت بتقوله زه 

الء كبيا 

مآيص الء كبيا اىا ًارِ اىا بقولك ايه : ًس 

ومص ميوي زلوقتي ييوي اللي : ُرام 

قربت موي ياًس 

ًس  بيس ًه ُرام وؿرب ايسه ًلي االزاز  

زرلت يف ايسه ازازه جابت زم 

مص ًارِ .. مص ًارِ ياُرام : ًس 



ُرام قربت بسرًه مه ًس وهي مذؾوؿه 

ًليه 

ًس وريوي ايسك : ُرام 

ًس بيس ايسه ًه ُرام 

ابيسي ياُرام : ًس 

الء مص هبيس وريوي ايسك : ُرام 

ُرام طست ايس ًس وقربتها موها وطالت 

االزازه اللي جوه ايسيه 

ًس بقي يبغلها وهي بتضيل االزاز مه ايسه 

وبتبع ًلي ايسيه وابتسم 

مص تذلي بالك اىت ليه ًغبي اوي : ُرام 

كسه ياًس 

 (كان باػع لَرام وبس مكاىص بيرز  ): ًس 

ُرام بليت ريقها 



ُرام بغت يف ًويه ًس 

اىا هربقلك الجرح : ُرام 

طاور براسه مه ُير ما يتكلم ومره : ًس 

واحسه راح بع ًلي بقه ُرام وآتكر اىها 

كتر  حامل وان مايوْيص ييلق ىْسه بيها ا

مه كسه 

 (ريأكضوات وطه اتحركت  ): ًس 

سيبي ياُرام 

يف اي ياًس مالك اىا ًملت حاجه ُلف : ُرام 

بقولك سيبي ايسي : ًس 

ًس طس ايسه مه ايس ُرام وبقت ايسه السم 

بيوسل موها وبقي ما بيه ػوابيه زم 

اىت ًارِ ياًس الول مره  (بَؾب): ُرام 

بحس ان طريّ احسه موك الّ مره ًلي 



االقل هو وقّ قغازك وقال اىه ًايس 

يتجوزين ًلي االقل واجه المضكله لكه اىت 

زايما بتهرب موها 

اىتي طايْه كسه : ًس 

اىا مابقيتص طايْه ُير كسه ياًس : ُرام 

اىا اسْه لوْسي ًلي كل يوم ؿييته واىا 

ٓاكره اىك ممكه تكون بوي ازم وبتحس 

يوا  وًوسك مضاًر ص

ُرام لسه هتكمل  كالمها ًس ارسها وطسها 

يل بسرًه وحف ايسه ًلي بوقها ووقْوا ورا 

الباب بسرًه بقي ًس واقّ وُرام يف حؾوه 

بس مسياله ؿهرها وحاكف ايسه ًلي بوقها 

ورسوزها وطْايْها بقي ٓيها زم مه ايس ًس 

مره واحسه الباب بقي يتْتح بالراحه جسا وًس 

لقي واحس زارل ًليهم وماسك المسسس 



بتاًه ُرام حبسها ىْسها هي وًس ومص 

قازره حتي الوْس تقليه ًس ساب ُرام 

بالراحه جسا وطاورلها اىها تسكت 

وماتتكلمص راحت ُرام حقت ايسها ًلي 

بوقها وطاورت كسه براسها اىها مص هتتكلم 

وًس بيس ًه ُرام رقوه ومضي ورا الراجل 

وهو بيتسحب وكان بيمضي بالراحه اوي 

وجاب زي رضبه كويله حقها ًلي رقبه 

يذوق ٓيه .. الراجل مه وراه وبقي يذوق ٓيه 

ومره واحسه يف واحس جه مه ورا ًس ومياه 

مسسس ولسه هيؾربوا بالوار 

رللي بالك ياًس  (وهي بتترًص  ): ُرام 

ًس بسرًه لّ الراجل اللي وبقي هو اللي يف 

وش القلقات والتاين ؿربه هو بالوار الراجل 

وقى  اللي كان ًس مسكه وكان يف مسسس 

قسام ُرام بتاو ًس يف االرؼ راحت ُرام 



مسكته بسرًه وهي مَمؾه ًويها بقت 

تؾرب ىار ًلي الراجل وبقت تؾرب يف كل 

حته هي مص طايْه اػال هي كاىت 

مَمؾه ًويها ومابتيرٓص تؾرب ىار 

ًس بيس ًوها بسرًه ال كلقه تيجي ٓيه 

كْايه ياُرام مات .. رالظ ياُرام كْايه : ًس 

ُرام وقْت ؿرب ىار  وهي مرًوبه وقلبها 

بيسق 

قتلت ياًس قتلت .. اىا .. اىا : ُرام 

هايت .. بالراحه وهو بيقرب موها : ًس 

.. المسسس ياُرام 

ُرام مه كتر ما كاىت مغسومه كاىت 

ماسكه يف المسسس جامس جسا 



.. هايت المسسس .. اهسي .. بالراحه : ًس 

ماتذآيص اىا مياكي 

ُرام واحسه واحسه وقيت المسسس مه 

ايسها وًس ارسه بسرًه وحقه ورا ؿهره 

وارسها ٓب حؾوه 

ُرام بغيلي كويس احوا الزم ىقلى مه : ًس 

هوا قبل ما حس تاين ييجي ٓهماين ياُرام 

 (طاورت براسها وهي بتترًص  ): ُرام 

ايوه ٓهماك .. ايوه 

يجروا سوا .. ًس ارس ُرام وبقوا يجروا سوا 

لحس ما ًس بع مالقاش حس وراه وبيس تماما 

ًه الواس اللي بتجرى وراه بس لالسّ هو 

تاه ما بيه الَابات والجبال اللي مالياىه 

بالتلج حرٓيا ومبقاش ًارِ يرجى ًلي 

القريق ازاي 



ًس اىا تيبت اوي مص قازره اجرى : ُرام 

كتر مه كسه رالظ  ا

ميلص اتحملي طويه كمان : ًس 

لحس امتي ياًس احوا بقالوا ساًه : ُرام 

بوجرى احوا بيسىا ًوهم اوي احوا حتي 

ماىيرٓص احوا ٓيه 

ًس بيبع لقي ىار طَاله مه بييس اوي 

كيب رليكي هوا ولو ما جيتص اوًي : ًس 

تيجي ورايا 

ليه اىت رايح ٓيه : ُرام 

هضوِ الوار اللي هواك زي جايه مويه : ًس 

ال كبيا مايوْيص ال تكون ىاس مص : ُرام 

كويسه يقليوا ًليوا 



ًضان كسه بقولك رليكي هوا ًضان : ًس 

اطوِ االول اي اللي بيحغل 

ال اىا هاجي مياك وحقت ايسها يف : ُرام 

جيب ًس 

ًس بغلها كسه باستَراب 

رالظ اىا حقيت ايسي يف جيبك مص : ُرام 

هيرِ اكليها 

ًس بغلها كسه وابتسم 

كيب تيايل : ًس 

ًس راح هو وُرام واول ما  وػلوا لقوهم 

 cambingمجرز ىاس ًامله 

 hi do you speak english: ًس 

 so .. so: واحس مه الضباب 

 (طويه .. طويه  )



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

الضباب زي كاىت بوات ووالز  مولييه ىار 

وًامليه زي ريمه ػَووه اوي وهما 

بيقؾوا الليل ًضان بيتسلقوا الجليس  

الغبح وبيوسلوا مه ًلي الجليس ًضان 

 ice skatingييملوا 

 ,We can sit with you until morning: ًس 

not just now 

كتر  )  (ىقسر ىقيس مياكم لحس الغبح مص ا

 ya sure have seat: يف بوت رزت 

كيس  )  (اتْؾل اقيس ا

ًس وُرام قيسوا مياهم وبقوا كلهم حواليه 

الوار وبيسٓوا وبيسها بوت طَلت الْون 

 هازيه جسا ومست ايسها musicبتاًها ًلي 



لحبيبها اىهم يرقغوا سوا وحبيبها قام مياها 

ورقغوا سوا 

ُرام بقت تبغلهم وهي مبسوكه اوي 

وبتبسم الن الولس والبوت زوول كاىوا 

موسمجيه مى بيؽ لسرجه اىهم ىاسييه 

اللي حواليهم ًس كان بيبع لَرام مه ُير 

ما تارس بالها وبقي يسرح يف جمال ؿحكتها 

وبيسها  كل ولس بقي يقوم بوت يرقع 

مياها لحس ما ولس مه اللي قاًسيه مس ايسه 

لَرام ًضان ترقع مياه ُرام كاىت هتموت 

وترقع راحت لسه هتمس ايسها للولس ًضان 

تقوم مياه راح ًس بقي قسامها يف لحنه 

 سوا slowوطسها لحؾوه وبقوا يرقغوا 

وهو مقرب وطه اوي مه ُرام لسرجه  ): ًس 

 (اىه كان سامى ػوت ىْسها 



كوتي ًايسه تقومي ترقغي مياه : ًس 

ويذغك يف اي : ُرام 

اىتي ىاسيه اىك مرايت : ًس 

ُرام قربت مه ًس اوي واتكلمت يف وزىه 

بهمس 

قغسك كوت مراتك اىت ىاسي اىك : ُرام 

كلقتوي 

وهو بيرقع مى ُرام ىسل ايسه مه  ): ًس 

ًلي ؿهرها بالراحه اوي وحف ايسه ًلي 

كتر يل  وسقها وقربها ا

وممكه ارجيك يف اي وقت : ًس 

ترجيوي وجوازىا باكل ياًس : ُرام 



 (قرب مه وزىها اوي وبقي يقولها  ): ًس 

ارجيك لو اىتي ىْسك باكل لو ًايس اًمل 

حاجه هيملها ياُرام 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس ساب ُرام ومضي وراح وقّ بييس ًوهم 

وازاه ُرام ؿهره وكلى سيجاره مه جيبه 

ووليها وبقي يوْد ٓيها 

  ) can beraجت بوت مه البوات ارست 

وازتها ليس ومست ايسها ًضان  (ازازه بيره 

تسلم ًلي ًس 

 Hi I'm Catherine: البوت 

ًس ارس موها البيره وبغلها مه ٓوق لتحت 

 thanks: ًس 

وسابها ومضي 



واريرا االجواء هسيت وابتسوا يواموا ويف ولس 

موهم ازا ليس 

وُرام سرير للتذييم لكل واحس ًضان يواموا 

ٓيه ًس زرل ٓتح السرير لَرام 

ىامي : ًس

الء مص ًايسه اىام اىا اػال : ُرام 

ُرام ىامي ارلغي  (بسًيق ):  ًس 

كيب رالظ ماتسًقص .. كيب : ُرام 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام ىامت وًس قْل ًليها السوسته مه 

الجاىبيه وبقت ُرام بغه للسما 

وًس كمان ىام وقْل السوسته بتاًته وبقي 

باػع للسما وكان ىايم جوب ُرام وهما 

االتويه كاىوا ػاحييه محسش ىام 



اىت ىمت .. ًس .. ًس : ُرام 

الء : ًس 

بتْكر يف اي : ُرام 

وال حاجه : ًس 

طايّ الوجمه اللي هواك زي : ُرام 

الء مص طايّ : ًس 

ياًس زي هواك اهيه بع ًليها كويس : ُرام 

مالها ياُرام الوجمه زي : ًس 

زي ىجمتي : ُرام 

ىجمتك ازاي ييوي مص ٓاهم : ًس 

ُرام اتيسلت وبغيتله 

آهمك لما كوت ػَيره مكاىص ليا : ُرام 

مكان وال اىا وال والء ارتي ٓكوا بوام يف 



البلكوىه ػيّ طتا وزايما كوا بوبع للسما 

واحوا ىايميه واول ما ىبع للسما كل واحسه 

ٓيوا كل يوم تذتار ىجمه وتقول ًليها 

ىجمتها ًضان كسه اول ما بغيت للسما 

ارتارت الوجمه اللي هواااااااك زي ًضان 

تكون ىجمتي الوهارزه 

ًس بقي يبع للسما وبع ىاحيه ُرام 

ولسه ٓاكره بقي الحاجات اللي كوتي : ًس 

بتيمليها واىتي ػَيره 

اه كبيا ًارِ ليه : ُرام 

ليه ياُرام : ًس 

ًضان لسه بيملها واىا كبيره زلوقتي : ًس 

ياًس 

ًس بغلها واتوهس وبقي يقول يف ىْسه 



كان ىْسي احتْم بحاجه مه  ): ًس 

كْولتي صيك كسه ياُرام بس لالسّ اىا 

اتربيت والكل بيياملوي ًلي اين راجل 

وطايل مسؤوليه مص كْل 

روحت ٓيه .. ًس .. ًس : ُرام 

ال ال ابسا مآيص .. اي : ًس 

كيب يال بقي ارتار ىجمتك : ُرام 

ارتار ىجمتي اي بقلي كالم ٓارٌ : ًس 

كسه كيب اي رايك بقي .. كالم ٓارٌ : ُرام 

اين مص هسيبك اال لما تذتار الوجمه 

بتاًتك 

مغممه ييوي : ًس 

جسا : ُرام 

كيب اللي هواك زي : ًس 



يااااه زي بييسه اوي ًه ىجمتي : ُرام 

هي الزم تبقي قريبه مه ىجمتك : ًس 

سكتت وىامت ًلي جوبها مه الواحيه : ُرام 

التاىيه 

ال ابسا براحتك : ُرام 

ُرام لسه هتوام طآت  االتويه اللي جوبها 

ىايميه وبيبوسوا بيؽ 

ياىهار ابيؽ وحقت ايسها ًلي ًويها : ُرام 

بسرًه وبغت ىاحيه ًس 

ًس   ىام ًلي جوبه وبع لَرام 

كان الزم ييوي تبغي الواحيه التاىيه : ًس 

ُرام وًس ٓؾلوا هما االتويه ىايميه وباػيه 

لبيؽ لحس ما ًرام وًس الووم ُلبهم 

وُمؾوا ًويهم وىاموا 



آهي ----------------------- بقلمي مآ

آحمس ----------------------------- آ

 (تاين يوم الغبح  )

احوا مص هوقلى مه المستضْي : طريّ

زي بقي يامراز 

هوقلى ىروح ٓيه ياطريّ ما البيت : ايمان 

ازمر رالظ 

ىروح اي اوتيل اي حته : طريّ

الزم اروح البيت االول الين مالحقتص : مراز 

ارس ميايا اي كريسيت ياطريّ 

كيب ما يال ياجماًه احوا مستويييه : طريّ

اي بس 

كيب ييوي اىت بقيت كويس زلوقتي : مراز 



ايوه كويس وبيسيه احوا الزم ىقمه : طريّ

ًلي ًس احوا ماىيرٓص ًوهم حاجه مه 

امبارح 

ًس لو ماههرش الوهارزه هبسا اطوٓه : مراز 

ٓيه 

لسه هوستوي يامراز الوهارزه كمان : طريّ

الواس زي بايه ًليها طراىيه ومص 

هيحيبوها لبر 

كالما ًس لسه مكلمويص لحس زلوقتي : مراز 

 بتاًه يبقي هو مص locationوال ٓتح ال 

محتاجوي 

مص ٓاهم : طريّ

مه بيس ارر مره لما اتحبسوا يف : مراز 

المذسن ومه وقتها اىا وًس جيبوا ساًات 

 بتاو التاين اول ما ىسوس locationبتحسز ال 



ًلي زرار اللي يف الجوب ولو هو يف رقر 

هيسوس ًلي زرار وهحسز مكاىه ٓهمت بقي 

ياطريّ 

اول مره احس اىك اقرب موي ليس : طريّ

يامراز 

ماتقولص كسه ياطريّ اىت اُلي : مراز 

حاجه ًوس ًس يف السىيا كلها اىتوا بس اللي يف 

الْتره االريره زي بيستوا ًه بيؽ طويه 

آهي ------------------------- بقلمي مآ

آحمس ------------------------ آ

 (يف ىْس الوقت  )

:  بيغحي ًس  cambingولس مه اللي يف ال 

Wake up .. wake up we have to leave 

 (استيقم احوا الزم ىمضي .. استيقم  )



ًس ػحي وػحى ُرام مياه وقام بسرًه 

هاىروح ٓيه ياًس : ُرام 

هما ًارٓيه القريق هيقليوىا ًليه : ًس 

ياريت : ُرام 

ًس وُرام ٓؾلوا ماطييه لحس ما ولس 

طاورلهم اىهم الزم يمضوا مه القريق زه 

ًلي كول ووقتها هيالقوا القريق 

 thank you: ًس 

 u welcome: الولس 

ُرام ٓؾلت ماطيه مى ًس وكل طويه ًس 

يوقّ ًربيه ًلي القريق بس مآيص 

ًربيه بترؿي تقّ ىهايئ لحس ما اريرا 

بيبغوا ًس وقّ ًربيه ىع ىقل زي اليربيه 

التلت تربى ًوسىا  راحت وقْتلهم 



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

وكاىت بتحمل ررٓان مه ورا 

الراجل رالهم يركبوا مياه بس مه وراه مى 

الذرٓان 

ًس كلى االول ومس ايسه لَرام طسها ًليه 

راحت ُرام وهو بيضسها قربت موه اوي 

وبقت يف ىنره حلوه اوي ما بيوهم وهو لسه 

ماسك ايسيها ماسبهاش ومره واحسه اليربيه 

اتحركت راحوا وقيوا بقي ًس تحت وُرام 

ٓوقيه 

ًس اول ما وقى راح بع لَرام وابتسم 

والذرٓان اتلمت حواليهم وبقت تقول 

ماااااااء .. مااااااء : الذرٓان 

واتجميوا حواليهم ًس بقي يؾحك وهو 

طايّ الذرٓان حواليه وُرام ىسلت مه ٓوق 



ًس وىامت جوبه وهو لسه ماسك ايسيها 

ماسبهاش وبقوا ىايميه ًلي البرسيم بتاو 

الذرٓان ُرام بغت كسه ليس القيته بيؾحك 

مه قلبه بجس اول مره تضوٓه بيؾحك 

وؿحكته ماليا وطه وهي مياه كاىت المره 

زي وبقت تؾحك ًلي ؿحكه ًس مآيص 

احلي وال اجمل مه الؾحكه اللي بتقلى مه 

القلب بجس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

يارب واىتوا بتقروا تكوىوا بتؾحكوا ًلي 

ؿحكه ًس زي ما اىا ابتسمت ًلي جمال 

ؿحكته 

رواية حب رارج ارازيت البارت الثالث 

 بقلم ماهي احمس 23واليضرون 



رواية حب رارج ارازيت الْغل الثالث 

 23واليضرون 

مآيص احلي واجمل مه الؾحكه اللي 

بتقلى مه القلب 

ُرام اتيسلت ًلي جوبها وحقت ايسها تحت 

راسها وبغت ليس 

تيرِ اىك لما بتؾحك طكلك بيتَير : ُرام 

رالع ًه واىت مكضر 

زه ازاي : ًس 

واىت بتؾحك بتبقي اىسان كبييي : ُرام 

يوا ُير رالع لما بتكضر بتبقي ًامل  كسه ص

زي الَول ياساتر يارب 

اىتي ًارٓه لوال التكضيره اللي مص : ًس 

ًجباكي زي مكوتص هبقي ًس القسرى 

زلوقتي اللي الكل بييمله حساب ياُرام 



السىيا ػيبه وقاسيه ومكاىص يوْى ابسا 

مياها ُير وش الَول اللي بتقويل ًليه 

وهتْؾل البس وش الَول زه لحس : ُرام 

امتي ياًس 

االول كوت البسه ًلي كول مى اي حس : ًس 

اال طريّ 

بس زلوقتي الناهر اين هلبسه وقت ما 

احتاجه وبس 

ليه اي اللي اتَير زلوقتي ممكه : ُرام 

اًرِ 

ًس اتيسل  ًلي جوبه وحف ايسه تحت راسه 

و بع لَرام ولسه هيتكلم 

 سوزا ًماله تذبف مه jeepلقي ًربيه 

الجوب يف اليربيه اللي هما ركبيوها 



ُرام بقت تغوت 

 �اي زه يف ايه .. ااااااه : ُرام 

ًس  حف ُرام بسرًه تحتيه وبقي يذبيها 

بجسمه والسواق كان بيحاول يتْازاهم بس 

جت ًربيه تاىيه بسرًه بقت مه الجوب 

التاين وزوزت السرًه ووقْت قسام اليربيه 

الوع ىقل والسواق وقّ 

 ىسل ورآى jeepواحس مه اللي يف اليربيه ال

المسسس ًلي السواق 

Aufstehen und das Auto sofort 

verlassen 

 (اىسل وارٓى ايسك ٓوق حاال  )

السواق مبقاش ٓاهم حاجه واي اللي 

بيحغل راح ًمل زي ما هو قاله بالنبف 



الرجاله اللي يف اليربيه التاىيه ىسلوا وبقوا مه 

ورا 

اليربيه الوع ىقل  وواحس موهم ٓتح  

اليربيه وبقت الذرٓان توسل مه اليربيه 

وكاىوا رآييه  المسسس ًلي ًس 

ًس وُرام وقْوا وًس مستسلم وحف ُرام ورا 

ؿهره ًلي كول 

 what do you want from us؟: ًس 

 (اىتوا ًايشيه اي مووا  )

 You hurt my arm but I will: واحس موهم  

cut your neck No one used to 

givething, and I don't give him 

anything in return 



اىت جرحت زراو الراجل الكبير  لسرجه اىه  )

ممكه مايستذسمص زراًه تاين بس هو 

بقي ىاوي يققى رقبتك اػل هو ما 

اتيوزش حس يسيه  حاجه وميسهووش حاجه 

 (يف المقابل 

 ,And I agree, but she has no fault: ًس 

just let her go 

واىا موآق بس هي مالهاش شىب سيبها  )

 (تمضي 

( lolllllllll ): الراجل 

بقي يؾحك بغوت ًايل ؿحكه سذريه 

والرجاله اللي كاىت مياه بقوا يؾحكوا 

ُرام مكاىتص ٓاهمه حاجه وال حتي هما 

بيتكلموا بيقولوا اي 

هما بيؾحكوا كسه ليه ياًس يف اي : ُرام 



رليكي ورايا  (بغوت واكي بهمس ): ًس

ماتتحركيص وكليي المسسي اللي ورا 

ؿهرى بالراحه 

 get off from (بضذيف  ): الراجل الؾذم 

you 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

 ( �اىسل حاال  )

ًس ىسل هو وُرام وًس كان رآى ايسه وُرام 

ماسكه يف ًس وكليت المسسس مه ورا 

ؿهره بالراحه جسا مه ُير ما حس يارس باله 

ًس بقي واقّ هو وُرام والسواق يف الوع 

وكلهم حواليه 

 Ich habe keine Schuld, ich: السواق 

kenne sie nicht einmal, sie sind nur 

Weggefährten 



اىا ماليص شىب اىا حتي ميرٓهمص زوول  )

 (مجرز ىاس قابلتهم ًلي القريق

واحس مه الرجاله طاور للتاين براسه راح ًلي 

كول كلى المسسس وؿرب السواق كلقه 

يف زماُه 

ااااااااااااااه : ُراام اول ما طآت كسه ػوتت 

ًس يف ىْس اللحنه ارس طس المسسس مه 

ايس ُرام وبقي يؾرب يب الرجاله اللى واقْه 

وارس ُرام بسرًه جسا وركبوا اليربيه الوع 

ىقل بتاًت السواق وساقها وبقي يسوق 

بأسرو ما ًوسه 

الرجاله جريت ورا ًس وًس بقي ماسك 

السريكسيون بأيس وااليس التاىيه ماسك ُرام 

وموكي راسها بأيسيه تحت ًضان مايجيص 

ٓيها حاجه وكلقات الرػاظ بقت تيجي يف 



اليربيه كلقه يف التاىيه لحس ما الكاوتص بتاو 

اليربيه اللي ًس بيسوقها اتذرم واليربيه 

بقت تْلت موه ويف اللحنه زي ًس ابتسي 

يحس بالذقر و طَل الساًه وطَل ال 

location بتاًه ًلي كول اليربيه بقت 

تْلت مه ًس ما بقاش ًارِ يتحكم ٓيها 

لحس ما اليربيه اتقلبت قلبه يف التاىيه وًس 

وُرام طآوا حاجه سوزا قسامهم واُم 

ًليهم 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

مراز وطريّ وايمان رجيوا البيت مره تاىيه 

كل زه يامراز بتسور ًلي الكريسيت : طريّ

ما تذلع 



اىت طايّ السىيا ًامله ازاي وبيسيه : مراز 

كيس وقيت هوا وال هوا زور ميايا  المحْنه ا

بسل ما اىت ًمال تؤمر يف اللي جايبوا كسه 

ياًم اىا زراًي واجيوي مص ىاقع : طريّ

اهيه القيتها يامراز .. اهيه : ايمان 

اريرا القتيها ٓيه : مراز 

مهم اوي تقولك القيتها ٓيه ييوي : طريّ 

ياطريّ ياًم ارلع اىا جيان ميت 

ماطي تيالوا ميايا : مراز 

مراز احوا هويمل اي يف البيت : ايمان 

_______ وهللا ما تذايف اىا : مراز 

 (ولسه هيكمل بع يف ايسه ًلي كول  )

مراز قلبه زق بسرًه اول ما طاِ الساًه 

ىورت للون االحمر 



وريأكضوات وطه كلها اتَيرت 

طريّ بع لمراز 

يف اي يامراز ٓهموي : طريّ

ًس يف رقر لسرجه اىه طَل ال : مراز 

location ّياطري 

كيب احوا .. كيب  (بذؾه  ): طريّ 

مستوييه اي احوا الزم ىروحله 

تروحله ٓيه يامراز اىت اتجووت : ايمان 

وآرؼ مت وال جرالك حاجه واىت هواك 

زول مآيا مص اي كالم اىت ٓاكر ىْسك يف 

مغر 

اىتي بتقويل اي يا ايمان : طريّ

بقول اين رايْه ًلي مراز ومايوّ : ايمان 

 (ولسه بتكمل كالمها  )



مراز بسرًه مسكها مه وطها جامس جسا 

وًغر وطها يف ايسه وزقها ًلي الحيقه وهو 

مذووق موها جسا 

زي ارر مره تسرلي يف حاجه : مراز 

ماتذغكيص يا ايمان 

 �اىتي ٓاهمه  (بسًيق  )

ايمان  وهي رايْه جسا وزموًها ىازله موها 

ٓاهمه .. ٓاهمه : ايمان 

مراز ساب وش ايمان وبيس ًوها 

يال بيوا ياطرييييّ  (بسًيق ): مراز 

مياك : طريّ 

مراز ركب اليربيه هو وطريّ بس مراز راح 

مكان االول اطترى موه سالح كبير وحقه يف 

ًربيه ىع ىقل 



ًرٓت المكان زه ازاي : طريّ 

ًس هو اللي وزاين المكان زه اليوم : مراز 

امتي : طريّ

اليوم اللي ىسلت ٓيه اىا وًس لوحسىا : مراز 

يوم ما ًرٓوا ان ُرام حامل 

آتكرت لما ىسلته لوحسكم الغبح : طريّ 

ايوه بالنبف كسه : مراز 

كيب واي الذقه : طريّ 

هقولك واحوا يف القريق : مراز 

طريّ ومراز ٓؾلوا ماطييه ورا اليالمه 

الحمرا وكل ما يمضوا يالقوا اليالمه الحمرا 

بتتحرك 



ييرٓوا ان ًس لسه لحس زلوقتي بيتحرك 

مص ثابت يف مكان واحس لحس ما يف لحنه 

اليالمه الحمرا وقْت 

اريرا اليالمه الحمرا وقْت : طريّ 

بقي مذووق وبقي يؾرب ايسه ًلي : مراز 

السركسيون مه روقته 

يف اي يامراز حغل اي لكل زه : طريّ

اىت مص ٓاهم كالما اليالمه الحمرا : مراز 

وقْت يبقي هما وػلوا للمقر بتاًهم اىا 

كوت بتموي اوػلهم وهما ًلي القريق كوا 

هويرِ ىستْرز بيهم احسه زلوقتي ما 

ىيرٓص اي اللي هيستواىا جوه 

ماتقلقص يامراز هوالقيلها حل : طريّ

آحمس --------------- آهي آ -----بقلمي مآ

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



 (يف ىْس الوقت  )

ًس وُرام متربقيه سوا بالحبل وؿهرهم يف 

ؿهر بيؽ ومَم ًليهم 

ومره واحسه اتحسِ ًليهم هما االتويه جرزل 

مايه ٓاقوا بيسها 

اي يف اي  : (طهقت  )ُرام 

ًس حاول يْوء مه اللي هو ٓيه 

ًس بيبع قسامه لقي الراجل اللي ؿربه يف 

البار 

وميلق زراًه يف رقبته بحسام كبي 

 Niemand in meinem: الراجل الؾذم 

Leben konnte sich meinem Griff 

entziehen, aber du konntest es, aber 

am Ende war ich besiegt, und du 



kamst vor mir, ein unterwürfiger 

Demütiger, und du wirst gleich 

sterben .

مه يوم ما اتولست واىا محسش قسر ييمل  )

ميايا اللي اىت ًملته اىت تيبتوي طويه 

ولكه يف االرر ًرٓت اجيبك اىا حبيت اموتك 

 (بوْسي ًضان بحب ارس حقي بأيسي 

الرجل الؾذم كان بيتكلم بااللماين وًس 

مكاىص ٓاهمه 

ُرام بغت لْت وطها ليس وهي مربوكه 

بالحبل هي وًس 

الراجل زه بيقول اي ياًس اىا مص : ُرام 

ٓاهمه حاجه 

اىا كمان مص ٓاهم : ًس 



راح الراجل الؾذم كلى المسسس بتاًه 

وػوبه ىاحيه ًس 

زلوقتي بس ٓهمت هو كته بيقول ايه : ًس 

واىا كمان ياريتوي ما كوت ٓهمت : ُرام 

استوي اىت بتيمل اي .. استوي : ُرام

 �استوي بس هقولك 

الرجاله بقوا يبغوا لبيؽ مص ٓاهميه 

ُرام بتقول اي 

.. اسكتي ياُرام هو مص هيموتك اىتي : ًس 

هو ًايسين اىا 

ًس ُمؽ ًويه وارس ىْس 

رللي بالك ًلي ىْسك ياُرام : ًس

 ��ًس : ُرام 



رواية حب رارج ارازيت البارت الرابى 

 بقلم ماهي احمس 24واليضرون 

رواية حب رارج ارازيت الْغل الرابى 

 24واليضرون 

 ��ًس : ُرام 

ومره واحسه الراجل الؾذم لسه هيؾرب ىار 

ًلي ًس راح مراز بسرًه زرل المقر بتاًهم 

هو وطريّ باليربيه الوع ىقل الكبيره 

زمرت المكان حرٓيا 

اليربيه لسه بتتحرك جوه المقر بتاًهم مه 

سرًتها مراز زاس ًلي الْرامل بسرًه 

حااااسب هتسوس ًس .. حاااااااسب : طريّ 

ٓرمل بسرًه يامراااااز 



مراز بقي يسوس ًلي الْرامل بكل قوته 

ًضان اليربيه تقّ راحت وقْت قسام ًس 

وُرام حركه تاىيه كاىت ربقتهم 

مراز وطريّ بسرًه ىسلوا مه اليربيه وبقي 

ؿهرهم يف ؿهر بيؽ وماسكيه 

المسسسات وبقوا يؾربوا ًلي كل اللي كان 

يف المقر كبيا كل الرجاله الموجوزه جريوا 

بسرًه كل واحس اتذبي ورا اي حاجه يالقيها 

طريّ  بقي يؾرب ىار هو مراز يف كل حته 

وهو بيؾرب ىار 

اروياااا ياوالاااز الكلب : طريّ 

مره واحسه المسسسات الغَيره اللي مياهم 

ٓؾيوا 



مراز وطريّ بغوا لبيؽ كسه ورموا 

المسسسات وكليوا يجروا يتذبوا مراز 

اتذبي ورا اليربيه وطريّ راح ورا ًموز 

ُرام حاويل تْكيوي بسرًه : ًس 

ازاي بس مص ًارٓه : ُرام 

وه يف ااالرؼ او "ًس بيبع لقي زي مف

تر "ق

اسحْي ميايا ياُرام اسحْي : ًس 

مستذبي ورا ًموز : طريّ 

واحس مه الرجاله طاِ ًس وهو بيحاول يْك 

ىْسه لسه هيغوب المسسس ًضان 

تله راح طريّ بسرًه كلى مقواه مه "يق

الضراب بتاًه وحسٓها ًليه  جت  يف ىع  

زماُه راح ٓيها 



ًس بع لضريّ كسه وطاورله براسه 

اللي هو اىا مقمه بوجوزك 

مراز كان ورا اليربيه كلى بسرًه جاب 

السالح الكبير 

وبقي يؾرب يف كل اللي قسامه مه االرر 

كاىت مجسره 

واريرا ًس ٓك ىْسه ومسك ُرام مه ايسها 

بسرًه وراح ًوس طريّ 

ًس وهو ورا اليموز وؿرب الوار كله طَال 

ىاحيه مراز 

طريّ رس ُرام واكلى مه هوا : ًس 

ال يمكه اسيبك يا ارويا : طريّ 

ًس مسك طريّ وحف وطه ما بيه ايسيه 



طريّ الزم تقلى بَرام ياطريّ ُرام : ًس 

مالهاش مكان هوا رللي بالك موها 

... ايوه بس : طريّ 

بسرًه مه ُير بس ياطريّ بسرًه : ًس 

واىا هحميك 
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مستويك تيجي وراىا : طريّ 

واىا مه امتي مابجيص : ًس 

ًارِ اىك هتيجي : طريّ 

بسرًه ياطريّ بسرًه مراز مص : ًس 

كتر مه كسه  هيقسر يغمس لوحسه ا

 �ًس : ُرام 

مص وقته ياُرام امضوا بسرًه : ًس 



طريّ الول مره يمس ايسه لَرام وُرام مست 

ايسها لضريّ وًس بسرًه راح ىاحيه اليربيه 

اللي مراز ًليها وارس موها سالح وبقي 

ؿهره يف ؿهر مراز 

وبقي اي حس يقرب مه ُرام وطريّ ًس 

يقتله قبل ما يمضي وراهم 

طريّ اريرا كلى هو وُرام 

مكاىص الزم ىسيبهم ابسا ياطريّ : ُرام 

ًليهم اىا الزم اكليك . ماتقلقيص: طريّ

مه هوا زي ما ًس كلب موي 

طريّ بسرًه ٓتح ًربيه مه اليربيات 

اللي واقْه بسه السكيوه اللي مياه 

وٓك السلكتيه بتوو المْتاح وربقهم 

ببيؽ 



اركبي ياُرام بسرًه : طريّ 

ُرام لسه هتركب جه واحس مه وراها طسها 

مه طيرها وقيها يف االرؼ 

طريّ بسرًه راحلها ومه ورا الراجل ازاله 

ؿربه يف ؿهره والتاين ؿرب بوىيه يف وش 

طريّ وقى يف االرؼ طْايْه .. طريّ 

جابت زم 

طرييييييييّ   (بذؾه  ): ُرام 

طريّ حف ايسه ًلي طْايْه وتّ السم 

ًلي التلج ومسك الراجل ازاله برجله واحسه 

مابيه رجليه جابت أجله 

وقيته يف االرؼ 
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طريّ  ٓتح الباب بسرًه لَرام وركب ُرام 

بسرًه اليربيه وراح جاب الحسام بتاو االمان 

ًضان يقْله ًليها وقتها قرب مه ُرام اوي 

وبع يف ًيوىها الستوين الَامق وُرام بغتله 

طريّ ٓاق مه ًيون ًلي ؿرب ىار جاي 

ًليهم مه بييس لّ الواحيه التاىيه بسرًه 

وركب اليربيه وبقي يجمى السلكتيه 

ببيؽ وؿرب الوار طَال ًليه وجاي ًليه 

وبيقربوا 

بسرًه .. بسرًه ياطريّ   (بغريد  ): ُرام 

جاييه ًليوا 

طريّ اريرا اليربيه اتحركت مياه وبقي 

يسوقها بسرًه جسا ًلي قس ما يقسر وبقي 

 ٓيها مص اقل مه اربيه jeepيف ًربيه 

بيجروا وراهم 



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

رللي بالك يامراز وراك : ًس 

مراز بع بسرًه وراه وؿربه كلقه يف 

زماُه 

مراز اكلى بره ياًس بسرًه 

مص هسيبك : ًس 

مص وقته ياًس بقولك بسرًه : مراز 

سوا ياػحبي . ياىموت سوا ياىييص: ًس 

مراز بغله كسه وابتسم 

وجاب قوبله بسرًه مه اليربيه وحسٓها 

ًليهم وكلى يجرى هو وًس بره  ومره واحسه 

المقر اتسمر حرٓيا وهما بيجروا االىْجار 

حسٓهم بييس مه قوه االىْجار 

ًس وهو مرمي 



مراااز .. مر .. م : ًس 

اىا هوا ياسالمه .. اىا .. بيكح : مراز 

هههه : ًس 

ًس بقي يقوم باليآيه 

ال سيبك اىت بس زُسُوا امهم : مراز 

اتأررت ياحمار : ًس 

المواػالت كاىت زحمه ياًم ًس : مراز 

ههههه كيب طوٓلوا حاجه بقي ىروح : ًس 

بيها 

ًس بيبع لقي الراجل الؾذم كالى بس 

بيسحّ حرٓيا وبيكح وهباب اسوز ًلي وطه 

وحالته ؿاييه رالع 

الحق زه ماماتص : مراز 



زه ًايسله قوبله ىوويه زه القوابل : ًس 

الغَيره زي ماتوْيص مياه 

كيب سيبهويل اىا بقي : مراز 

وهللا ما يحغل زه بتاًي اىا : ًس 

ماطي ياكبير : مراز 

قيس كسه ًلي ركبه وهو بيكلم الراجل : ًس

ًس بغله بقرِ 

اىت ماتستهلص اىك تييص : ًس 

ووقّ وؿربه رػاػه يف زماُه مات يف 

وقتها 

ًس راح لمراز 

اتغل بضريّ يامراز : ًس 

اوبس : مراز 



يف اي : ًس 

اػل اىا ىسيت الْون بتاًي يف : مراز 

اليربيه واليربيه اتْجرت 
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واىت ٓيه ٓوىك : مراز 

مص ميايا سايبه يف اليربيه السوزا : ًس 

وبيسيه هويمل اي 

ماتقلقص ًليه ياًس طريّ بقي راجل : مراز

كيس زماىهم هواك زلوقتي تيايل ىضوٓلوا  وا

ًربيه مه اللي واقْيه زوول ىْتحها رليوا 

ىروح 

ماطي : ًس 
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بقلمي ----------------------------

آحمس آهي آ ------------------------- مآ

رللي بالك .. رللي بالك ياطريّ : ُرام

ماتقلقيص طايّ كويس : طريّ

وكي راسك بسرًه 

طريّ كان بيسوق بسرًه لسرجه ان 

اليربيه كاىت كاليه ىازله وُرام كاىت 

بتتذبف يف السقّ 

وكاىت اليربيه اللي وراهم ًماله تؾرب ىار 

ًليهم 

آتحي التابلوه اللي قسامك زه : طريّ

بسرًه طويف يف اي مسسس زوري ًلي اي 

حاجه 

ُرام بقت تسور 



مآيص حاجه ياطريّ : ُرام 

طريّ بقي يبع لقي اليربيه ارست 

رػاظ كتير اوي يف كل مكان راح زوز 

كتر لحس ما اللي وراهم بقوا ابيس  سرًته ا

موهم بضويه 

طريّ وقّ اىسيل ياُرام 

هاروح ٓيه اىت هتسيبوي هوا : ُرام

اتذبي بسرًه يف اي حته : طريّ

ُرام قلقت ورآت مه طريّ ال يسيبها 

ماتقلقيص هيرِ االقيكي : طريّ 

ُرام طاورت براسها لضريّ واكموت 

وجريت بسرًه بييس 

طريّ جري بسرًه باليربيه واليربيه اللي 

وراه طآته وبقت تجرى وراه لحس ما طريّ 



بيبع لقي بحيره وًليها الواح مه التلج 

بتقْو ًليها راح ىف مه اليربيه بسرًه 

واليربيه كملت ووقيت يف البحيره 

وهو بسرًه اتذبي ورا طجره والرجاله اللي 

كاىت وراهم وقْت يبغوا ًلي اليربيه وهي 

بتَرق 

وبيسها كليوا مسسساتهم وبقوا يؾربوا 

كلقات ىار ًلي المايه ًضان محسش يقلى 

مه البحيره ٓؾلوا كسه مص اقل مه ًضر 

زقايق وبيسها ارسوا بيؾهم وركبوا اليربيه 

بتاًتهم ومضيوا 

طريّ ارس ىْسه واكمه رالع اىهم 

مضيوا وبيسها رجى ًضان يسور ًلي ُرام 

طريّ بقي يبع يميه وطمال مالقاش 

ُرام ارس القريق مه اوله الرره مآيص حس 



رالع يبع هوا ويسور هوا زي ما تكون 

ٓع ملح وزاب 

طريّ الليل ليل ًليهم وبرؿوا مص القيها 

ارر ما زهق بقي يوازي ًليها والسىيا كاىت 

تلج ٓيال لسرجه ان كان البذار بيقلى مه 

بوقه وهو بيوازي ًليها 

ُراااااااااااااااام .. ُراااااااااااام : طريّ 

وبيسيه هاتروح ٓيه بس 

طريّ كان مذووق جسا كان هيموت ًلي 

ُرام ورايّ ًليها جسا ومص ًارِ ييمل 

اي 

كلى ٓوىه ًضان يتغل بمراز او ًس  بس 

مكاىص يف طبكه ىهايئ 



ورُم ان رجله وجيته جسا مه كتر التسوير 

ًلي ُرام بس كان مكمل وكان قلبه 

حاسس اىه هيالقيها 

بيبع لقى كوخ قسامه بس كوخ كان حلو 

اوي قيس يبع مه الضباك اال زاز مالقاش 

كسر االزاز وزرل موه بيبع .. حس جوه الكوخ 

لقي براز ومايه زي ما يكون كان يف ىاس يف 

الكوخ ولسه ماطييه كان جيان جسا ولسه 

هياكل تْاحه ويارس ققمه 

كيس بره ومأكلتص حاجه  آتكر ُرام اىها ا

ساب التْاحه وارس سكيوه مياه حقها 

ومضي 
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كلى يسور تاين ًلي ُرام يف ىْس الحته اللي 

سابها ٓيها 



بس المره زي بيس كتييير جسا لحس ما بيبع 

لقي ُرام ساىسه ًلي طجره وىايمه 

وموكمضه يف ىْسها مه الساقيه وتقريبا 

هتتجمس مه كتر الساقيه 

ٓويق .. ُرااام .. طريّ بقي يْوء يف ُرام 

ياُرام وبقي يؾرب ًلي وطها بأيسيه لقاها 

متلجه بقي يوْد يف ايسه ًضان تبقي ايسه 

زآيه ًليها وراح قلى الجاكيت بتاًه بسرًه 

وحقه ًلي ُرام وطالها بسرًه ومضي 

ىاحيه الكوخ 

طريّ كان تيبان وموهك والسىيا متلجه 

بس رُم كسه كان طايلها وهم ماطي بقي 

مص قازر وقوته راىته راح قيس يف االرؼ 

وهو طايل ُرام ما بيه ايسيه وكان لسه 

طويه ًلي ما يوػل للكوخ بيبع لقي 



ُرام طْايْها بقت زرقاااااااا مه كتر 

الساقيه 

كتر لحس ما قام  بقي يحمل ًلي ىْسه ا

ورجى يمضي بيها تاين لحس ما اريرا وػل 

للكوخ 

زرل بسرًه وىيم ُرام ًلي السرير وقْل 

الباب وبقي يَقيها بأي حاجه وكل حاجه 

يالقيها قسامه وبقي يسور ًلي والًه ًضان 

يضَل السٓايه لحس ما لقاها وبقي يقلى 

يجيب حقب مه بره ويحقه يف السٓايه 

وبسرًه ًمل لَرام حاجه سذوه 

طريّ وهو بيجيب الحاجه السذوه لَرام 

ًضان يسٓيها سميها وهي بتذقرِ بالكالم 

.. اىا ماليص ُيرها .. سيبوها .. الء : ُرام 

ماتذوزهاش موي 



طريّ استَرب وبقي يقول يف ىْسه 

ويسيبوا .. ميه زول اللي يسيبوها : طريّ

ميه 

وبيسها قيس جوب ُرام وبقي يبع ًلي 

مالمحها وهي ىايمه ويبتسم لجمالها 

ومالمحها البريئه وكان يف رغل مه طير 

ُرام  ىازله ًلي وطها طريّ بالراحه اوي 

مس ايسه وبقي يضيلها الذغل مه ًلي 

وطها ولالسّ ُغب ًوه قرب موها مه 

جبيوها . ُير ما يحس وراح باسها مه

ُرام اتحركت وٓتحت ًويها القت طريّ 

بيبوسها مه جبيوها 

ُرام قامت بسرًه واتذؾت وقيست ًلي 

السرير ىع قاًسه 



وبقت رايْه موه وؿمت رجلها ولسقت يف 

الحيقه 

اىت بتيمل اي .. اىت  (بذوِ  ): ُرام 

ياطريّ 

طريّ رجى رقوات لورا واتوتر 

اىا كوت بقمه ًليكي اىا كوت .. اىا : طريّ 

بضوِ اشا كوتي بتتوْسي وال الء اىا كوت 

ٓاكر اىك بيس الضر ممكه يكون جرالك 

حاجه 

ُرام بقت تؾم الجاكيت بتاو طريّ كسه 

كتر  ًليها ًضان تَقي ىْسها ا

اىا كويسه ماتقلقص اىت .. اىا : ُرام 

طريّ اتؾايق جسا مه ىْسه ًضان قرب 

مه ُرام راح ازاها المج السذه اللي 

ًملهولها 



اىا كلى بره طويه : طريّ

ماطي : ُرام 

طريّ كلى بره وكلى سيجارته ووليها 

وبقي يوْد ٓيها مه زهقه وروقته وبقي 

يكلم ىْسه 

ازاي تقرب موها ازاي .. ُبي .. ُبي : طريّ 

مضاًرك تذوىك للسرجه زي تقرب مه 

اىا ًمرى ما كوت كسه ازاي .. حبيبه اروك 

ًملت كسه مص ًارِ بس ياريب 

ُرام بقت تبع ًلي طريّ مه االزاز بتاو 

الكوخ ٓؾلت مستوياه كتير يسرل بس 

مازرلص 

وكان مص قازر يسرل اػال مه كتر ما كان 

مؾايق مه اللي ًمله ُرام اريرا كليتله 

وهي لْه البقاىيه ًليها 



طريّ : ُرام 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

اي اللي كليك  (لّ وبغلها ): طريّ

ياُرام 

مص هتسرل السىيا هوا ساقيه اوي : ُرام 

مص هيوْى ياُرام رليكي اىتي جوه : طريّ

مص هيوْى ياطريّ اسيبك هوا : ُرام 

السىيا ساقيه اوي 

وبيسيه كوت ًايسه اطكرك 

ًلي اي ياُرام : طريّ

ًلي اىك ماستسلمتص وزورت ًليا : ُرام 

لحس ما القتوي 

مكاىص هيوْى اسيبك ياُرام : طريّ

قولتلك هالقيكي 



والحمس لله اىك القتوي مه ُيرك : ُرام 

كوت زماين ميته مه التلج زلوقتي 

بيس الضر ًليكي مه الموت ياُرام : طريّ

كيب اي مص هوسرل بقي : ُرام 

مغممه اين ازرل مياكي : طريّ

كيس ييوي مص هسيبك تتجمس هوا : ُرام  ا

مه التلج ميه هايروحوي لو اىت جرالك 

حاجه 

طريّ رمي السيجاره اللي يف ايسه وزاس 

ًليها برجله وابتسم 

ههه ًلي رايك مآيص حس : طريّ

هيرجيك ُيري 

كيب اي  (هرطت يف راسها كسه  ): ُرام 

مص يال ىسرل بقي 



يال ياُرام : طريّ

طريّ زرل هو وُرام 

اًملك طاي : ُرام

ال ال مابحبوش : طريّ

الزم تضرب حاجه سذوه ًضان تسيف : ُرام 

كيس سقيان  اىت ا

ُرام ًملت طاي لضريّ وهي بتسيله 

الضاي ػوابيها لمست ػوابيه راحت 

بغيتله وبيست ًوه رقوه بسرًه 

وكليت ًلي السرير 

رجى طيره القمر لورا وقلها : طريّ

ُرام هتوامي : طريّ

اها هوام : ُرام



ماطي تغبحي ًلي رير : طريّ

واىت مه اهله : ُرام 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ رجى يكلم ُرام تاين 

ُرام : طريّ

ُرام اتيسلت وبغت لضريّ 

يف اي ياطريّ : ُرام 

اىا ًارِ اين مهما قولت مص هيَير : طريّ

ٓكرتك ًوي وال اين يف يوم االىسان اللي 

.. هلمك وال اين السبب يف كل اللي بيحغلك 

بس ًايس اقولك اىك ًرٓتي تَيري ٓيا اىا 

وًس حاجات كتير ياُرام اولها اىوا بقيوا ىحس 

بالوسم ًلي حاجه ُلف يف يوم ًملواها احوا 

مهما كوت بويمل مكواش بوحس بالوسم وال 



بالصىب اال لما زرلتي حياتوا وزي حاجه 

ُيرتوا اوي ياُرام 

اىا مص هقلب موك اىك تسامحيوي الن 

اللي ًملته مياكي مآيص حس يقسر يَْره 

يف يوم احوا بضر مص ماليكه بس ًلي االقل 

ًايسك تبسأي حياه جسيسه مى اللي قلبك 

ارتاره يف يوم 

وتْتكر يوْى ياطريّ : ُرام 

كيس هيوْى ياُرام ػسقيوي هيوْى : طريّ ا

ُرام ابتسمت لضريّ وىامت ًلي جوبها 

وزموًها ىسلت موها ُغب ًوها 

طريّ قرب موها بسرًه ومسح زموًها 

بقراكيّ ػوابيه وقلها 



السميه اللي ىسلت موك زي ياُرام : طريّ

اُلي موي الّ مره واىا اقل مه اىك توسيل 

زميه مه ًويكي يف يوم بسببي ياُرام 

طريّ اىت مص ٓاهم حاجه : ُرام 

ٓاهم كل حاجه .. اىا ٓاهم ياُرام : طريّ

وىْسي اىك اىتي تْهمي اين اتَيرت 

مابقيتص طريّ المستهتر بتاو زمان 

 (يف ىْسها وهي بتبع لضريّ   ): ُرام 

اين . مص بمساجي اين اسامحك وال بمساجي

كرهك ياطريّ  احبك وال بمساجي حتي اين ا

ىامي وماتْكريص يف .. ىامي ياُرام : طريّ

اي حاجه ىامي وارتاحي اتْقوا 

اتْقوا ياطريّ : ُرام 



ُرام ىامت وطريّ ىام تحتها وتاين يوم ومى 

اول ريف طمس كلى طريّ لقي اللي 

حاكف بوسقيه ػيس يف وطه 

 aufstehen: ػاحب الكوخ

Wer bist du 

 (مه اىت .. استيقم )

طريّ ػحي وبع ًلي البوسقيه اللي 

كتر  ًلي وطه جه يقوم الراجل قربها موه ا

 Nicht bewegen: ػاحب الكوخ 

 do you speak English: طريّ

 (هل تتحسث االىجليشيه  )

 Yes, I speak English: ػاحب الكوخ

fluently 

And what are you doing in my hut؟ 



 (ىيم اتحسث االىجليشيه وبقالقه  )

ُرام قامت بسرًه وطريّ قام وهو رآى 

ايسيه 

ُرام جت تتحرك الراجل رٓى ًليها البوسقيه 

 don't move: ػاحب الكوخ

 . (ماتتحركيص )

ُرام رليكي ًوسك اوًي تتحركي : طريّ 

طريّ ابتسي يتكلم مى ػاحب الكوخ 

وحكاله اىهم تايهيه واىهم كاىوا الزم يسرلوا 

مه البرز يا اما كاىوا هيموتوا 

 سوه ػسق ٦٠الراجل كان راجل كبير ٓوق ال

طريّ وابتسي يحف الْقار ورلى طريّ 

وُرام يْقروا مياه وبقوا يتكلموا سوا 

طريّ بيس ما ٓقروا سوا 



طريّ كلب موه اىهم يوػلهم ًلي الضارو 

بس الراجل كلى كيب جسا ووػلهم اريرا 

لحس البيت 

واول ما راحوا هواك ًس كان هيموت مه 

القلق ًليهم 

اىتوا كوتوا ٓيه كل زه : ًس 

طريّ اهوه ياسيسي ماتقلقص ًليه : مراز 

زه صيك بسبى ارواح 

ُغب ًوي اين اتأررت ًليك ياًس : طريّ 

مص مهم المهم اىك رجيت ياطريّ : ًس 

وارسه بالحؾه 

ُرام بغت ليالقه ًس وطريّ ٓيال ًالقه 

قويه محسش يقسر يْرق ما بيوهم يف يوم 

مهما حغل 



كتر  وآتكرت والء ارتها وًالقتها بيها كاىت ا

مه كسه كمان 

ايمان جريت ًلي ُرام وارستها بالحؾه 

ايه ياست ُرام قلقتيوا ًليكي ومص : ايمان 

اىا لوحسي اللي كوت هموت ًليكي وراحت 

ايمان بغت ليس 

ُرام بغت ليس وبيست ًوهم طويه 

هو احوا هوْؾل هوا ازاي ياجماًه : طريّ 

مص هيوْى الكالم زه 

ياسيسي ماتقلقص بكره البيت زه : مراز 

هيبقي زي الْل 

ازاي بس يامراز : طريّ 



هوغلحه هو اه ًايس بيت ًليه ًضان : مراز 

يرجى تاين بس هوغلحه وال اىت اي رايك 

ياًس 

ًس كان بيبع لَرام وُرام كاىت بتبع 

الواحيه التاىيه مكاىتص ًايسه تحف ًويها يف 

ًويه ًس 

اي ياًس اىت مص ميايا وال اي : مراز 

الء ازاي مياك كبيا : ًس 

كيب يال ىبسأ البت الَلباىه زي : مراز 

هتموت مووا 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

مراز ىسل هو وًس وطريّ جابوا رضب وازاز 

وجابوا كل حاجه حرٓيا وبقوا يغلحوا يف 

البيت كلهم كاىوا ايس واحسه هما الذمسه 



واريرا جابوا السهاىات سوا وكل واحس بقي 

ماسك اوؿه بيسهوها مراز وايمان يف اوؿه 

ًقبال ما ىسهه اوؿه ًتريس ياقمرى : مراز

اي ًتريس زه الء كبيا قغسك : ايمان 

الياس 

ياستي الياس ًتريس الجه االزرق : مراز 

المهم يبقي موك اىتي وبس 

يااااه يامراز بحلم باليوم زه بقي : ايمان 

تحلمي ليه احوا ىرجى مه هوا وىذلع : مراز 

زهان الضقه مه هوا وىتجوز ًلي كول مى 

ان وهللا زهان طقتي زي الْل بس ىيمل 

اي بقي حكم القوي 

اتقي هللا زه الحيقه كلها اسوز ازرل : ايمان 

ًلي طقه كلها اسوز يف اسوز اىا مص ًارٓه 

اي حبكم اىتوا يارجاله يف اللون االسوز وهللا 



ُرام وًس كاىوا يف االوؿه التاىيه بيسهووا 

االوؿه 

وًس كان بيبع لَرام بس هي كاىت بتبيس 

ًويها ًوه مص ٓاهمه ليه 

ًس قرب مه ُرام 

راحت ُرام رجيت رقوه لورا ربقت يف 

البستله بتاًت السهان وقيت يف االرؼ 

راحت ُرام اتسحلقت ٓيها هي وًس ُرام بقت 

تؾحك مه قلبها بجس وًس كمان .. تؾحك 

بقي مبسوـ مه ؿحكتها اوي 

طريّ زرل ًليهم لقاهم بيؾحكوا سوا 

بيس ًوهم وزرل اوؿه تاىيه 

ربوا يبسقك ياًس كمان وكمان : طريّ 

ٓؾلوا يوميه ييملوا يف البيت مه زهان 

لتوؾيّ ليْص جسيس كاىوا بيْقروا 



ويتَسوا ويتيضوا سوا يف االرؼ وُرام 

ىسيت مياهم رالع اىها حامل وًس ىسي 

اين يف مضاكل وُرام مه بيس ما كاىت مى 

طريّ يف الكوخ وابتست مياملتها مياه 

تتَير 

واريرا رلغوا 

ُرام اًملي حسابك ان محمس ػالح : مراز  

هيليب يف الماتص الوهارزه ييوي ًايشيه 

ٓضار وسوسوتضات وحاجه ساقيه هبقيوا 

بس كسه يامراز مه ًويا االتويه : ُرام 

وجه مياز الماتص وكلهم بقوا سوا ويتْرجوا 

سوا واول ما محمس ػالح يجيب جوول 

كلهم يهتْوا سوا ويتوققوا مه الْرحه ومره 

واحسه ًس مه ٓرحته كاىت ُرام جوبه راح 



حؾوها وهي كمان حؾوته وبيسها كان يف 

مابيوهم ىنره حلوه اوي 

اىا هقلى اىام بقي : طريّ 

ليه يابوي ما لسه بسرى : مراز 

ميلص تيبان طويه : طريّ

متأكس اىك تيبان : ًس 

كبيا ياًس اومال هيكون يف اي : طريّ

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ كلى اوؿته وهو مذووق مه اللي 

حغل قسامه ُغب ًوه مص قازر يتحكم 

يف مضاًره 

ًس طاِ طريّ كسه راح كلى بره وُرام 

كليت وراه 

ًس اىا هوسل البيبي : ُرام 



اىتي بتقويل اي ياُرام : ًس 

مآيص حل ُير كسه ياًس مايوْيص : ُرام 

كتر مه كسه  احتْم بالبيبي ا

ُرام اىا رايّ ًليكي : ًس 

ماتقلقص ًليا ياًس : ُرام 

ُرام زرلت اوؿتها وهي مذووقه جسا ومص 

ًارٓه تيمل اي 

بتبع القت يف ٓون بيرن بقت مستَربه 

ٓون ميه زه ٓؾلت ماطيه ورا الغوت لحس 

ما القيت الْون ما بيه هسومها 

الووو : ُرام 

__________________ : اللي بيكلمها 

كتر .. مص قازره : ُرام  مص قازره اًمل ا

كتر مه كسه  مه كسه مص ًارٓه اوقى بيوهم ا



: اللي بيكلمها 

 ____________________

اىا حاولت وهللا حاولت حتي قولت : ُرام 

للسكتور اين ييرٓهم اين حاول ًضان اوقى 

بيوهم ميرٓتص ًالقتهم ببيؽ ٓوق 

القبيييه 

: اللي بيكلمها

 _____________________

اىت ليه مص قازر تْهم اىا وال حامل : ُرام 

والزٓت ارحموي بقي 

مره واحسه ُرام القت اللي ٓتح الباب ًليها 

ُرااااااام : بسًيق 

 ��: ُرام 



رواية حب رارج ارازيت البارت الذامس 

 بقلم ماهي احمس 25واليضرون 

رواية حب رارج ارازيت الْغل الذامس 

 25واليضرون 

اىت ليه مص قازر تْهم اىا وال حامل : ُرام 

وال زٓت ارحموي بقي 

مره واحسه ُرام القيت اللي ٓتح الباب ًليها 

ُراااااام : بسًيق 

 ��: ُرام 

اي يابوتي سيباىا وزرلتي ًلي : ايمان 

اوؿتك ليه وبتيملي اي هوا لوحسك 

ُرام مه كتر ما كاىت رايْه الْون وقى مه 

ايسها وبقت مص ًارٓه تيمل ايه 



ُرام مالك ٓيكي ايه متوحه كسه ليه : ايمان 

؟ 

ال ال ابسا مآيص يا ايمان : ُرام

تليْون ميه زه ياُرام : ايمان 

زه تليْوين .. زه : ُرام 

ماطوٓتهوش مياكي قبل كسه ييوي : ايمان 

ُرام راحت بسرًه وقْلت الباب 

اػل ًس مص بيرؿى يذليوي .. اػل : ُرام 

كلم اهلي رالع ووارس موي الموبايل  ا

بتاًي روحت اىا جيبت تليْون وربيته موه 

كلم اهلي بس مه  ًضان كل وقت والتاين ا

ُير ما ًس ييرِ 

وليه حرام ًليه ايه اللي يذليه : ايمان 

يحرمك مه اهلك كسه 



كيس يل اسبابه يا ايمان : ُرام  ميلص هو ا

اىتي كيبه اوي ياُرام ومص ٓاهمه : ايمان 

اىتي ازاي تتحملي كل زه 

ُرام ربت الْون بسرًه وقْلته وحقيته ما 

بيه هسومها 

كلمهولك ًضان يذليكي : ايمان  لو تحبي ا

تكلمي اهلك اىا ممكه 

ُرام ققيت ايمان يف الكالم ًلي كول 

ال ال كبيا بالش اىتي ًارٓه ًس ػيب : ُرام 

طويه رليوي اىا اجيبهاله كسه بيوي وبيوه 

بالش يقويل اي اللي يذليكي تسرلي حس ما 

بيوا اىتي ًارٓه بقي ًس وتحكماته 

رالظ ياُرام اىتي حره تيايل بقي : ايمان 

اقيسي مياىا بره طويه 



ال ال بالش اىا يا ايمان بالله ًليكي اىا : ُرام 

اػلي تيباىه اوي وهموت واىام 

كيب ياقلبي براحتك اىا هقلى اقيس : ايمان 

اىا ومراز طويه واول ما ارلع مياه هسرل 

اىام ًلي كول 

تمام ياايمان : ُرام 

ايمان مضيت مه هوا وُرام بسرًه قْلت 

الباب وراها بالمْتاح مه هوا 

قلبها كان .. وبقت تحف ايسها ًلي قلبها 

هيقلى مه مكاىه مه كتر الذوِ وبيسها 

قيست ًلي السرير وزموًها بقت توسل موها 

وبقت تحف ايسها ًلي بوقها ًضان محسش 

يسمى ػوت ًياكها 

 (Flash back)  



ُرام بيس ما ػحيت والقيت ىْسها ىايمه 

ًلي السرير وطريّ جوبها قامت وبقت 

تغوت وتييف طريّ ػحي والضباب اللي 

كاىوا مياه كاىوا بالهسوم السارليه وبس واول 

ما سميوا ػويت ُرام قاموا بسرًه 

وطريّ قام ارس هسومه وكله كلى يجرى 

وسابوها لوحسها يف الْيال 

ُرام كاىت لْه ىْسها بالماليه بتبع القيت 

بقيه زم ًلي السرير وزم ًلي رجلها  بقت 

تلقم ًلي وطها وتؾرب ىْسها وٓؾلت 

تييف لحس ما زموًها ما ىضْت 
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ويف االرر بيس ما حست بوْسها اريرا قامت 

ولبست هسومها وكليت وقْت تاكسي 

وهي متبهسله والكحل سايح موها وطيرها 

موكوش 



ُرام روحت بيتها 

لسه ٓاكره تيجي ميازك : مرات ابو ُرام 

سته الغبح تكوين رلغتي ىبقضيتك 

 الؾهر كوتي ٓيه كل زه ١٢الساًه زلوقتي 

يامقغوٓه الرقبه 

_______________ :ُرام

اىتي كمان مابترزيص ًليا : مرات الو ُرام 

كمان ًامله ىْسك مص طيْاين وهللا ما اىا 

سيباكي 

مرات ابو ُرام جابتها مه طيرها ولسه 

هتؾربها والء ارتها جت بسرًه وبيستها 

ًوها 

ُرام كاىت مستسلمه جسا لؾرب مرات 

ابوها هي اػال مكاىتص حاسه هي بتيمل 



اي مه كتر ما كان قلبها مكسور مه اللي 

حغل 

سبيها بقي ابيسي ًوها ًايسه موها ايه : والء 

اهو زه اللي بوارسه موكم : مرات ابو ُرام 

سرمحه كول الوهار وسهر كول الليل مى 

بيؽ يف البلكوىه ُير كسه مآيص 

والء ارست ُرام وقيسوا مى بيؽ يف االوؿه 

وايه اللي .. مالك ياُرام ٓيكي ايه : والء 

م ميه زه اللي ًلي "مبهسلك كسه وز

رجليكي اىتي اتيوريت ياُرام 

_______________ :ُرام 

يابوتي رزي ًليا حرام ًليكي مص كسه : والء 

قلبي واجيوي ًليكي ياُرام 



مره واحسه الباب رن جامس اوي وابو ُرام 

بيرزو الباب مص بيذبف 

مرات ابو ُرام ٓتحت 

ره راحت "هي ٓيه الْاج.. هي ٓيه : ابو ُرام 

ٓيه 

يف اي ياراجل مالك بسم هللا : مرات ابو ُرام 

الرحمه الرحيم جاي بسًابيبك كسه ليه 

ره زي "هي راحت ٓيه الْاج: ابو ُرام 

ابو ُرام ٓتح الباب ومسك ُرام ازاها حته 

ًلقه وبقي ماسك التليْون وبيوريها ىْسها 

تغبها "وطريّ ىايم ٓوقيها وبيٍ

والماليه كاىت ًليهم هما االتويه 

جره قوليلي "كوتي مى ميه هوا يآا: ابو ُرام 

كوتي ىايمه مى ميه هوا 



وهللا منلومه محغلص اىا منلومه : ُرام 

 �يابابا 

ره اىا ميرٓتص اريب "منلومه يآاج: ابو ُرام 

هاروح ٓيه هيمل ٓيكي ايه .. 

ُرام ابتست تحكي لباباها كل اللي حغل 

وبيسيه هويمل ايه يف : مرات ابو ُرام 

المغييه زي بوايت سميه بوايت لو اتْؾحوا 

بوايت هيتْؾحوا مياها 

اىت جيبت الْيسيو زه مويه ياراجل اىت 

ميرٓص حس بيتلي الْيسيو زه واىا : ابو ُرام 

بوػل الموْلوكي بيه ًلي الضركه زي كل 

يوم الغبح اىا طوٓت الْيسيو مه هوا 

واًغايب سابت مه هوا مابقيتص ًارِ 

اًمل ايه سألوي مالك وارس موي التليْون 



وطاِ الْيسيو وًضان اىا طَال مياه بقايل 

 سوه قايل اىه هيتغرِ يف الموؿوو زه ٢٥

وهللا يستره كلى ًارِ الواز اللي متغور 

مياها اسمه طريّ 

اىا ميرٓهووش كالما هو ييرٓه ىروح : ُرام 

ىبلٍ ًوه الزم حقي ييجي يابابا 

اررسي اىتي ًايسه تْؾحيوا : مرات ابو ُرام 

وال ايه اىتي ًارٓه لو ٓؾحتيوا يابت اىتي 

 �مص هيكْيوي موتك اىتي ٓاهمه 

ابو ُرام كلى هو ومراته وبقت والء ماسكه 

ُرام يف حؾوها 

اىا مغسقاكي ياُرام اىا ًارٓه ارالقك : والء 

كويس اىتي ًمرك ما تيملي حاجه وحضه 

زي زي ابسا 

هموت ياوالء همووت : ُرام 



ُرام ال كاىت بتضرب وال بتاكل وال حتي 

بتتكلم كاىت قآله ًلي ىْسها االوؿه لمسه 

اسبوو 

ابو ُرام ٓتح ًليها الباب 

اًملي حسابك جوازك مه طريّ : ابو ُرام 

الذميس اللي جاي اىتي ٓاهمه واحمسي 

ربوا ان ربوا بيتلوا واحس زي جابر الموْلوكي 

ًضان يوقصىا مه المغيبه اللي حغلت زي 

حرام ًليك يابابا تجوزين مه اللي : ُرام 

كيس ما ييرٓص ربوا  اُتغبوي زه ا

ابو ُرام بع لَرام كسه وسابها ومضي ويوم 

الْرح يف طقه ابو ُرام 

اتْؾل ياجابر بيه .. اتْؾل : بابا ُرام 

اتْؾل 



اكلى بره اىت يا ابو ُرام : جابر الموْلوكي

ًايس ابقي مى ُرام طويه 

ايو ُرام كلى وقْل الباب 

اىا ًارِ اىك اتنلمتي يف : جابر الموْلوكي

الجوازه زي ياُرام بس اىا ًملت اللي اقسر 

ًليه ًضان اقسر الم الموؿوو 

ُرام بغيتله كسه وكاىت حاسه ان وراه حاجه 

اسمييوي طريّ اُتغبك رالظ ىسكت 

وال ىجيب حقوا 

ييوي اي : ُرام 

ييوي اىتي وقيتيلي مه : جابر الموْلوكي

السما اىا طريّ واروه زوول تيبوي طويه 

يف الضَل وزي ما ساًستك اىتي كمان الزم 

تساًسيوي 



اساًسك ازاي : ُرام 

ًايسك تيريف ًه ًس ارو : جابر الموْلوكي

طريّ الكبير كل حاجه اىتي زلوقتي 

هتسرلي بيتهم وهتبقي واحسه موهم مهما 

يحغل اوًي تحاويل تهريب اىتي ٓاهمه 

ولو هربت : ُرام 

اللي حغلك هيحغل لوالء : جابر الموْلوكي

ارتك 

اىت بتقول اي : ُرام قامت وقْت 

اللي سميتيه كول ما : جابر الموْلوكي

اىتي بتسميي الكالم ارتك والء هتبقي يف 

امان لكه يوم ما تليبي بسيلك كسه وال كسه 

 �ارتك هتحغلك اىتي ٓاهمه 

والء ػَيره مص حمل بهسله حرام : ُرام 

ًليك 



يبقي رالظ تسميي : جابر الموْلوكي

الكالم وكمان ًضان توتقمي مه اللي 

حغلك ياُرام اىا هبيت ارباريه لرائس اسمها 

الرائس مروه ان طريّ هيتجوز وهي ماسكه 

قؾيه ًس ىْسها تمسك ًليه اي حاجه ولما 

كيس هتتواػل مياكي  تيرِ باللي حغلك ا

واىا متاكس اىها هتحاول تكلمك ياُرام ًضان 

توقى ًس واىا ًايسك تساًسيها ٓهماين ياُرام 

وزايما حقي ارتك قسامك 

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

(Flash back)  

 (يف المستضْي  )

السكتور بيتكلم ًريب باليآيه 

السكتور وهو يف االوؿه بيكضّ ًلي ُرام 



ُرام _ اسمك_ اىتي: السكتور

ايوه اىا : ُرام 

ًملتي ايه -يقولك - اللوكي- جابر: السكتور 

ُرام اتيسلت يف قيستها 

مص ٓاهمه : ُرام 

- اىا - تيرِ - ال يوجس وقت اىت : السكتور 

ايه - ًه - اتكلم 

مص ًارٓه اًمل حاجه : ُرام 

السكتور كلى الْون بتاًه وطَل ٓيسيو لَرام 

وُرام طآته 

القت ٓيه والء ارتها متربقه ًلي ىْس 

السرير اللي كاىت ُرام ًليه وقت 

ػابها وواحس بيقليها هسومها ووالء "اُت

بتييف وبتقول 



ابيسوا ًوي محسش يقرب يل : والء 

لو   (يف الْيسيو  ): جابر الموْلوكي

ماتحركتيص بسرًه ارتك هتحغلك زه ارر 

اىصار ليكي الرائس مروه تيرِ كل حاجه ًه 

ًس وحتي ػْقه السالح الزم ماتذليص ًس 

ارتك هتْؾل ميايا لحس .. يارسها اتغريف 

ما توقيي ما بيه ًس وطريّ وقتها بس ًس 

مص هيارس باله مه طَله وال اي حاجه يف 

السىيا وقتها هيتكسر لو اروه بيس ًوه حتي 

ػْقه السالح اللي مسآر ًضاىها مص 

هيبقي مهتم بيها 

ُرام طآت كسه كاىت هتموت ًلي والء 

حرٓيا وبيسها ٓكرت بسرًه ان ممكه لو 

قالت للسكتور اىه يقولهم اىها حامل وقتها 

تيرِ توقى ما بيوهم وًس ما يروحص يتْق 

ًلي الغْقه 



السكتور كلى وقالهم ًلي اللي ُرام قالتهوله 

آهي ----------------------- بقلمي مآ

آحمس --------------------------- آ

 (يف الوقت الحايل  )

ًس زرل مه بره 

ًس اًمل حسابك ان احوا بكره هوروح : مراز 

ىتْق ًلي الغْقه 

ًارِ اىا مص ىاسي :ًس 

تمام هوغحي بكره بسرى ًضان ىقسر : مراز 

ىوػل ًلي المياز منبوـ 

مياك سالح : ًس 

مص ًارِ اشا كان اللي ميايا هيوْيوا : مراز 

وال الء مه ارر مره والسالح اللي اطتريواه 

كله ؿاو 



رالظ هوجيب جسيس : ًس 

اىا مقمه مه ىاحيه الواس زي ياًس : مراز 

احوا اللي محتاجيوهم مص هما 

ًس قرب مه مراز ومسكه مه التي طيرت 

بتاًه 

زوول تجار سالح مص بيبيوا سبح : ًس 

 �ًضان تثق ٓيهم اىت ٓاهم 

كيب ما احوا كمان تجار سالح وبوثق : مراز 

يف بيؽ 

احوا ىثق يف بيؽ لكه ُيرىا مايثقص : ًس 

ٓيوا آهم بقي 

اهسى كسه وروء .. رالظ ياًس ٓهمتك : مراز 

مالك ٓيك ايه 
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مآيص .. مآيص يامراز : ًس 

اىا ًارِ مالك ياًس : مراز 

هيكون مايل : ًس 

قلقان مه اللي هيحغل مى ُرام بيس : مراز 

كسه ًضان حامل وطريّ بيقولك اىه ًايس 

يتجوزها كل زي حاجات اىا ٓاهمها كويس 

.. اىا مص ًارِ اي اللي جرايل بس اىا : ًس 

.. اىا رايّ اىا بقيت بذاِ يامراز او 

او ايه ياًس قول : مراز 

او رايّ الضك يسرل يف قلبي ىاحيه : ًس 

طريّ وقتها ؿهرى  هيتكسر  ومص 

هيبقايل ؿهر طريّ زه ؿهرى  يامراز  مه 

وقت ما قايل اىه ًاوز يتجوزها واىا بحاول 

اقوى ىْسي اىه قال كسه بس ًضان يحل 

المضكله بس اىا مص ًبيف اىا طوٓت حب 



كسب ىْسي بس مص  طريّ لَرام بحاول ا

ًارِ يامراز مص قازر 

اي ياًم الكالم اللي اىت بتقوله زه : مراز 

اتيص بالله مه الضيقان زه طيقان بيوسوس 

كتر بس طريّ ماييملص  يف زماُك مص ا

حاجه تأشيك ياًس 

اىا متأكس مه كسه يامراز : ًس 

كيب اىت قولت لَرام اىك بتحبها : مراز 

مص قازر اقولها اال لما .. مص قازر : ًس  

توسل اللي يف بقوها  وكمان لما اتاكس اىها 

مص يف بال طريّ 
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اول مره يف حيايت اطوٓك ؿييّ : مراز 

ياًس ومص ًارِ تتغرِ يف مضكله 



اىا اول مره يف حيايت اؿيّ  يامراز : ًس 

وممكه زي الحاجه اللي مذلياين ابقي جاِ 

رايّ اؿيّ قسامها .. مى ُرام كوت رايّ 

بس ُرام ُيرهم كلهم ُير اي ست ًرٓتها 

وطوٓتها قبل كسه هي ًملت اللي مآيص 

ست يف السىيا قسرت تيمله 

ًملت اي ياًس : مراز 

رلتوي احبها يامراز وزي حاجه ًمرى : ًس 

ما كوت يف يوم اتذيل اىها تحغل 

الااا زه اىت بقيت بتقول طير زلوقتي : مراز 

ًس ؿحك اللي هو ههه 

ربوا يسيسك ياػحبي : مراز 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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



 (تاين يوم  )

ُرام كاىت ىايمه وسميت الباب بيتْتح 

رآت ال مراز وًس يكوىوا رارجيه ًضان 

الغْقه قامت بسرًه وىازت ًلي ًس 

اىت رايح ٓيه .. ًس .. ًس : ُرام 

اول مره تسأليوي السؤال زه ييوي : ًس 

ياُرام بس ليه 

مآيص بسأل .. ما .. ابسا  (بتوتر  ): ُرام 

يف حاجه ياُرام : ًس 

احوا مص .. هو .. اه ٓيه .. ممم اه : ُرام 

هاىروح ًضان ىوسل البيبي 

زلوقتي ياُرام : ًس 

اي المضكله : ُرام 

ُرام مص وقته اىا مستيجل : ًس 



كيب روزين مياك ياًس : ُرام 

ارسك ميايا ٓيه : ًس 

المكان اللي اىت رايحه : ُرام 

اىا رايح اتْق ًلي ػْقه بذغوظ : ًس 

الضَل هذسك ميايا ازاي 

 �اي اللي بتقوليه زه ياُرام : مراز 

كيب رالظ اىا هسرل ورللي .. كيب : ُرام 

بالك ًلي ىْسك ياًس 

حاؿر هذلي بايل مه ىْسي مص ًايسه : ًس 

حاجه اجيبهالك ميايا 

طريّ ٓتح باب اوؿته وهو بييسل الياقه 

بتاًته 

روزين مياك ياًس : طريّ

هو يف اي ياجماًه الوهارزه : مراز 



ميلص الزم اروح مياكم ًايس اىسل : طريّ

وسف البلس محتاج اطم طويه هوا 

ًس ٓهم ان طريّ مص ًايس يقيس يف البيت 

وهو مص موجوز 

كيب يال تيايل مياىا : مراز 

طريّ ومراز وًس مضيوا وُرام قْلت الباب 

وبقت مص ًارٓه تيمل اي ارتها يف ايس 

الموْلوكي وًس لو اتْق ًلي الغْقه ارتها 

ممكه تروح ٓيها وبقت ما بيه ىاريه 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

بببببببس ىسلوي اىا هوا : طريّ

هوذلع وهتغل بيك ًضان ىروح سوا : ًس 

تمام ياارويا : طريّ



طوٓت طريّ بقي اكمه ياًس مه : مراز 

ىاحيه طريّ 

ابتسم تْتكر سميوا امبارح واحوا : ًس 

بوتكلم 

كيس الء كبيا هو حآنك زي : مراز  يا اري ا

ما اىت حآنه بالنبف 

مراز وًس راحوا ًضان يتْقوا ًلي الغْقه 

بتاًت السالح 

وسهال .. اهال : ػاحب الغْقه 

اي زه اىت بتتكلم ًريب : مراز 

 لَه مه كتر ٢٤اىا بتكلم : ػاحب الغْقه

 لَه مره ٢٤: تياملي مى ىاس كتير مراااز 

واحسه 

مراااااز مص هوسرل يف الموؿوو وال اي : ًس 



ماطي : مرااز 

تمام اللي تضوٓوه : ػاحب الغْقه 

كتر مه حس ًايسه  السالح اللي ميايا يف ا

وهيسٓى ٓيه التمه اللي اىا ًايسه بس اىا 

مص ًايس ٓلوس 

اومال اىت ًايس ايه : ًس 

هبسلهم بققى اثار مه : ػاحب الغْقه

بلسك لو قسرت تجيبلي ققيه االثار زي اًتبر 

ان الغْقه تمت 

اىت بتقول اي : ًس 

زه اللي اتْاق ًضان ىبسل : ػاحب الغْقه

الغْقه 

بس اىت مْهمتواش كسه قبل  (بورٓسه  ): ًس 

ما ىيجي 



مص مهم اىا كل واحس : ػاحب الغْقه

كلب موي ػْقه السالح زي كلبت موه 

حاجه يف مقابلها واللي هييرِ يجيبلي اللي 

اىا ًايسه االول هو اللي هيْوز بالغْقه اىت 

ًارِ كميه السالح اللي يف الغْقه زي 

هيذليك تسوس ًلي اللي قسامك ورغوػا 

اين جاتلي اربار اىك ًايس تاكل السوق 

ورغوػا جابر الموْلوكي اللي حاكف 

اىك . ػباًك تحت زرسه واىا ًارِ ومتأكس

شكي وهتبقي اًلي موه جابر الموْلوكي 

كبر وبقي يذرِ وكمان رايّ موك ْٓكر 

ورز ًليا 

مه ُير تْكير اىا مص موآق : ًس 

ًسز استوي طويه : مراز 

 (ًس مضي  )استوي اىت اىا ماطي : ًس 



احوا متأسْيه جسا  بس ارجوك : مراز 

كيس هورز ًليك  ماتسًلص مه كالم ًس واحوا ا

واىا موتنر موكم الرز : ػاحب الغْقه

آهي ------------------------- بقلمي مآ

آحمس --------------------------- آ

مراز بيمس ًضان يلحق ًس 

ياًس استوي بس .. ًس : مراز 

ًايس اي يامراز : ًس 

اىا مص ٓاهم يف ايه اىت كسه ممكه : مراز 

تؾيى مووا الغْقه 

اىت ًارِ هو بيقلب مووا ايه : ًس 

وايه المضكله اىا مص طايّ ٓيها : مراز 

مضكله اىت محسسوي ان احوا بوضتَل 



مغلح اجتماًي اي المضكله ان احوا 

ىجيبلهم ققى االثار اللي هما ًايشيوها 

اىت بتقول اي الء كبيا وبيسيه اىت : ًس 

ًارِ كويس ان احوا كوا هوبيى السالح زه 

لميه لو كوا ارسىاه 

ًس زي ٓرػتوا الوحيسه : مراز 

برؿوا الء يامراز قولت الء : ًس 

آهي ----------------------- بقلمي مآ

آحمس ------------------------- آ

ُرام كاىت قاًسه وال  ًلي حامي وال ًلي 

بارز رايْه جسا مه ان ًس يكون اتْق رالظ 

ًلي الغْقه وكل طويه تْتكر ارتها وهي 

يف الْيسيو ورايْه يجرالها ىْس اللي حغل 

ليها 

مالم يابوتي اقيسي بقي : ايمان 



ال ابسا مآيص يا والء .. ال .. ايه : ُرام 

والء ميه والء زي : ايمان 

اسْه زي ارتي : ُرام 

اللي كوتي بتكلميها يف التليْون : ايمان 

اه بالنبف كسه .. اه : ُرام 

ايمان بغت كسه باستَراب لَرام وابتست 

تضك ٓيها هي امبارح سميتها بتكلم راجل 

. يف التليْون مكاىتص بتكلم بوت 

آتكرته باباها بس زلوقتي بتقول اىها بتكلم 

ارتها 

استَربت وسكتت 

 (ًلي بالليل  )

طريّ ومراز وًس رجيوا البيت 



ُرام طآت مراز وًس وكاىت ًايسه تيرِ 

ًملوا ايه بس مكاىتص ًارٓه تجيبها ازاي 

اًملوا حسابكم هورجى بكره القاهره : ًس 

بس يبقي اتْقوا ًلي  (يف ىْسها  ): ُرام 

الغْقه كالما هورجى 

بس ُرام لسه ماىسلتص البيبي : طريّ

ًس بع لضريّ وهو اػال كان مؾايق مه 

اللي حغل يف الغْقه 

مص طَلك اىا ًارِ اىا بيمل اي : ًس 

طريّ اتحرج 

كيب اشستأشىكم اىا : طريّ 

مكاىص يف زاًي اىك تحرجه ياًس : مراز 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



اىا زارل اوؿتي  (بع لمراز بسهق  ): ًس 

هو يف اي ًس ماله يامراز : ُرام 

مآيص حاجه : مراز 

ازاي بقي زه راجى مؾايق جسا : ُرام 

مآيص ػْقه الضَل ماتمتص اللي : مراز 

كوا هوتْق ًليها 

اتوهست وُمؾت ًويها وقالت يف  ): ُرام 

 (ىْسها 

الحمسلله يارب : ُرام 

ُرام زرلت اليوم زه يف اوؿتها وهي 

مبسوكه جسا وبيتت رساله لجابر 

الموْلوكي ان الغْقه ماتمتص وبيسها 

بضويه بيتلها مسيج اىها الزم لما ترجى مغر 



تجيب المستوسات اللي يف رسىه ًس وتتياون 

مى الرائس مروه ًضان تسرله السجه 

ُرام اول ما طآت المسيج زي قلبها 

وجيها ومابقيتص ًارٓه تضكي لميه وال 

تقول لميه مالقيتص ُير ربوا ًضان 

تضتكيله وزرلت اتوؿت وػلت وبقت 

تبكي مى كل سجسه وتسًي ربوا اىه يقليها 

مه الَم اللي هي ٓيه 

وتاين يوم اريرا ىسلوا ًلي مغر 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

ًم حسيه كلى بسرًه يارس الضوف مه ًس 

وطريّ هو ومحموز ابوه 

البلس كاىت وحضه مه ُيركم : ًم حسيه

وهللا 



تسلم ياراجل ياكيب : ُرام 

ُرام ارست طوقتها 

سيبي طوقتك ياست ُرام اىا : محموز 

هقليهالك 

الء اىا مص هسرل مياهم : ُرام 

طريّ بع كسه لَرام وبيسها وزا وطه 

الواحيه التاىيه 

ييوي اي اللي بتقوليه زه ياُرام : ًس 

اىت مص كلقتوي هسرل جوه : ُرام 

بغْتي ايه ياًس 

ازرلي ياُرام بالش كالم ٓارٌ  (بورٓسه  ): ًس 

زه مص كالم ٓارٌ اىت مقلقوي ياًس : ُرام 

هرزك ياُرام ًايسه حاجه تاين : ًس 



لما تبقي ترزين يبقي ليوا كالم تاين مى : ُرام 

بيؽ 

ًس  اتَال جسا مه ُرام وؿم ايسه وزاس 

ًلي سواىه 

كرر كالمي مرتيه اىتي ٓاهمه : ًس  مابحبص ا

� 

ٓاهمه بس ًلي االقل .. ٓاهمه : ُرام 

ًلي  االقل ايييييييه  (بسًيق ): ًس 

ًلي االقل ييوي اقيس يف  (بتوتر  ): ُرام 

االوؿه اللي كوت قاًسه ٓيها 

ازرلي واقيسي يف المكان   (بورٓسه  ): ًس 

اللي يريحك 

ُرام ارست طوقتها ورجيت تاين يف االوؿه 

اللي تحت 



ماكليتص موها وًماله تْكر هتقول ليس 

ازاي ان البيبي ىسل كاىت رايْه جسا ال 

يارسها يف اي وقت والسكتور يقولوا اىها مص 

حامل اػال 

جه الليل وُرام كليت بره يف الجويوه 

وارست المج بتاو الوسكآيه بتاًها وقيست 

ًلي المرجيحه اللي يف الجويوه طويه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

بتبع القيت ًس قاًس يف الجويوه برؿوا 

وبيبع للوجوم وابتسم 

ارتارت اىهه ىجمه ياًس : ُرام 

ًس بع لَرام واتوتر 

مآيص الكالم زه .. ىجمه اي .. ىجمه : ًس 



كيب واي المضكله لما تذتار ىجمه : ُرام 

ياًس 

طايّ ان طَل مراهقيه : ًس 

ممكه طَل المراهقيه زه هو اللي : ُرام 

بيذليوا ًايضيه 

ُرام بتتكلم مى ًس بتبع القيت يف ٓرح يف 

الْيال اللي جوبهم 

ياًس ..هللا ٓرح : ُرام 

ُرام كاىت مبسوكه اوي بالْرح ومسكت 

ًس مه ايسه وطسته بسرًه وراحوا ًضان 

يتْرجوا ًلي الْرح كان يف الْيال اللي جوبهم 

بالنبف اللي يْغل ما بيوهم يازوبك سور 

مه الضجر الغَيىر وُرام بتبع القيت 

اليريس طال ًروسته وزرل بيها الْيال 

ووقّ ًلي الباب واليروسه حسٓت بوكيه 



الورز الػحابها وًريسها كان مبسوـ بيها 

جسا وراح باسها مه رسها وارسها يف حؾوه 

وزرلوا وقْل الباب وراهم والكل كان 

بيباركلهم ويهويهم ُرام كاىت مبسوكه جسا 

باللي طيْاه  واحسسك بالْرحه اللي 

ًمرك ما حستيها 

بغت كسه ليس وآتكرت يوم ٓرحها : ُرام 

واللي حغل ٓيه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

وًس كان بيبغلها وهي متأثره جسا باللي 

بتضوٓوه 

ابتسم وقال يف ىْسه 

هيملك ٓرح احلي موه تحكي ًليه : ًس 

كول ًمرك ياُرام 



ياترى ياًس لو ًرٓت اين  (يف ىْسها  ): ُرام 

هوا بس مياك ًضان راكر ارتي هتيمل 

ميايا ايه ياترى هتقسر اين ُغب ًوي وال الء 

هتيرِ اين ًملت كسه روِ ًلي ارتي وال 

ُؾبك ساًتها هييميك وهيذليك 

ماتوٓص قسامك 

اي سرحتي يف ايه : ًس 

ال ابسا وال حاجه ياًس : ُرام 

كيب اًملي حسابك ان ٓرح امويه : ًس 

ػحبتك بكره ان طاء هللا 

... امويه ازاي اىت ًرٓت مويه اقغس : ُرام 

ًس ابتسم 

ٓاهم ياُرام ًايسه تقويل ايه : ًس 



بس لما ارست موك الْون بتاًك قبل ما 

ىسآر امويه ػحبتك اتغلت بيكي واىا 

رزيت وقالتلي اقولك ًلي ٓرحها اىا 

ماكوتص ىاوي اقولك ومكوتص هوزيكي 

بس زلوقتي اىا ًايسك تروحي 

بجس ياًس هتوزيوي : ُرام 

كيس كبيا : ًس  ا

ُرام ٓرحت اوي اىها هتحؾر ٓرح امويه 

ػحبتها الممرؿه 

 (تاين يوم )

ٓون طريّ رن 

الوووووو : طريّ

____________ : اللي بيكلمه 



ٓيال الْون كان مقْول بس : طريّ

حؾرتك ميه 

______________ : اللي بيكلمه 

مص ٓاكر وهللا  االسم اوي : طريّ

_________________ : اللي بيكلمه 

ااااااه آتكرت اىت ًامل ايه : طريّ

ورقبتك كويسه 

________________ : اللي بيكلمه

وهللا اي حس مكاين وطاق بوت حس : طريّ

كتر  ًايس يذقْها هييمل كسه وا

__________________ : اللي بيكلمه

الّ مبروك ياًريس اه كبيا جاي : طريّ

رالظ هكون موجوز الوهارزه يف الْرح ربوا 

 ️❤يتمملك ًلي رير يارب 



ُرام لبست 

كتر : ُرام  يال بقي ياًس ًضان ماىتأررش ا

مه كسه 

اىا هوػلك وهذلع طويه مضاوير كسه : ًس 

وهبقي ارجى ارسك 

ليه ياًس ما تيجي ميايا : ُرام 

رليكي ًلي راحتك مى ػحابك احسه : ًس 

ًلي راحتك : ُرام 

ُرام راحت الْرح واول ما طآت امويه 

. واحمس ًريسها بقت ٓرحاىه بيهم جسا 

وسلمت ًلي كل اػحابها اللي كاىوا هواك 

وبقت مبسوكه اوي 

مياهم 



وهما بيرقغوا وهي واقْه بتسقّ بتبع 

القيت طريّ بيسلم ًلي اليريس 

واليريس حؾه طريّ جسا ييوي ومبقاش 

سايب طريّ ورلي طريّ يرقع مياه 

ُرام بقت مستَربه اهتمام احمس اليريس 

بضريّ وطريّ واقّ مى اليريس بيبع 

لقي ُرام واقْه ىاحيه اليروسه 

وهو بقي مستَرب 

طريّ راح لَرام 

طريّ كان البس البسله السوزا ًلي قميع 

ابيؽ وكان زي القمر 

اىتي بتيملي اي هوا : طريّ

اىت اللي بتيمل اي هوا زي ػحبتي : ُرام 

يف المستضْي اللي كوت بضتَل ٓيها واىت 

تيرِ ميه ٓيهم 



تقسرى تقويل ااالتويه .. مممم .. اىا : طريّ 

ُرام مص مغسقه طريّ ييرٓهم مويه 

طريّ حاجه ومستوي امويه واحمس حاجه 

تاىيه رالع 

ولما جت ٓقره الجاتوه الكل قيس كبيا 

واليروسه واليريس راحوا يقيسوا لوحسهم 

ُرام راحت المويه بسرًه وسألتها هي 

واحمس ًه طريّ وييرٓون مويه 

وابتست امويه تحكيلها ان طريّ كان 

السبب يف اىه اىقصها مه االُتغاب ولوال 

طريّ كاىت زمان ٓرحتهم ماكملتص 

ُرام اتوهست وابتسمت وبقت مبسوكه اوي 

مه اللي حغل 

وراحت لضريّ تاين 



اىا ًرٓت اىت تيرِ امويه واحمس ازاي : ُرام 

ياطريّ 

وياترى لما ًرٓتي ارتاحتي : طريّ

كبرت يف ىنرى : ُرام 

طريّ بقي يتمضي هو وُرام وسابوا الْرح 

ارر حاجه كوت اتذيلها اىك تيمل كسه : ُرام 

واىا كمان ممكه زمان مكاىص : طريّ

بيهموي ُير ىْسي وبس 

واي اللي ُيرك : ُرام 

اىتي ياُرام  (بكل تلقائيه  ): طريّ 

اىا ياطريّ : ُرام 

اىتي ٓاهمه اللي حغل .. اقغس : طريّ 

كان الزم اتَير 



ٓهمتك ياطريّ : ُرام 

وهما ًلي الكورىيص واحس بتاو حاجه 

ساقيه ًسا 

تضريب حاجه : طريّ

تيرِ اين ىْسي يف حمع الضام : ُرام 

بجس اىا بحبه جسا : طريّ

كيب تيايل ىجيب اتويه : ُرام 

طريّ جاب اتويه وبقي يضرب هو وُرام 

وبقوا يتكلموا سوا ويؾحكوا سوا 

ُرام طربت الحمع الضام ولساىها اتلسى 

مه كتر ما كان سذه 

اوبس اتحرقت مص قازره : ُرام 

آتحي بوقك بسرًه وكليي : طريّ 

لساىك 



 �اي اللي اىت بتقوله زه : ُرام 

آتحي بس : طريّ 

ُرام كليت لساىها وطريّ جاب موسيل 

وبقي يهويلها ًلي لساىها وُرام تؾحك هي 

وطريّ سوا 

وبيسها اريرا رلغوا حمع الضام وهما 

ماطييه 

طريّ اسر ػحبه اتغل يب 

طريّ ثواين ياُرام 

الو ايوه يا اسر : طريّ 

_____________ : اسر

اىت بتتكلم جس ييوي ًرٓت تاليق : طريّ

واحس ٓيهم 

_________________ : اسر 



ًرٓت موه كل حاجه : طريّ 

________________ : اسر 

كيس بيكسب : طريّ  اىت بتقول اي ا

_________________ : اسر 

طريّ بع لَرام وزاس ًلي سواىه وهو 

متَال 

ماتبغليص كسه  اىا هقولك ًلي كل : ُرام 

 �حاجه 

رواية حب رارج ارازيت البارت السازس 

 بقلم ماهي احمس 26واليضرون 

رواية حب رارج ارازيت الْغل السازس 

 26واليضرون 

 �اىا هقولك ًلي كل حاجه : ُرام 

هتقوليلي ًلي ايه ياُرام : طريّ 



اقْل يا اسر الْون زلوقتي ورليك ًوسك 

اوًي تتحرك اىا جايلك 

 

طريّ كل ريأكضوات وطه اتَيرت وبقي 

ًغبي جسا وُرام طآت يف ًويه ىنره طر 

 ): ىاحيتها زي ما كان بيبغلها االول  طريّ 

هتقوليلي ًلي اي ياُرام اىققي  (بَؾب 

اػل .. اىا اػل  (بذوِ وتوتر  ): ُرام 

اقسم بالله ازٓوك هوا لو ما : طريّ

اتكلمتي حاال وًرٓتيوي اللي بيحغل 

ماقسرش اقولك .. ماقسرش : ُرام 

مص هتقويل يبقي اىا بقي هيرِ : طريّ 

ازاي ارليكي تقويل 



طريّ طس ُرام مه طيرها وركبها اليربيه 

مياه وارسها الْيال واول ما وػلوا 

ًس راح لَرام الْرح وبقي يتغل بيها ًضان 

يروحها  ماكاىتص بترز ًلي ٓوىها قلق ًليها 

جسا وراح وسأل  ًليها يف الْرح قالوله 

مضيت مى طاب كان هوا 

 �طاب : ًس 

ًس اول ما سمى ان ُرام مضيت مى طاب 

بقي وال ًلي ىار وًلي بارز ركب ًربيته 

وًغبيه السىيا كلها يف وطه 

وهو سايق بقي يتغل بَرام الّ مره يف 

السقيقه بس هي كبيا ما بترزش 

ًس مسك الْون وهو مذووق جسا ومؾايق 

 �رزي ياُرااااااااااام رزززززززي بقي : ًس 



ورمي الْون جوبه مه ًغبيته ولّ ورجى 

الْيال 

طريّ  بيضس ُرام مه طيرها ورماها ًلي 

االرؼ 

ًم حسيه كلى يجرى ًلي ُرام 

يف اي يابوي  (بذؾه وروِ  ): ًم حسيه 

مالك بمرات اروك ًملتلك اي 

ابيس اىت ياًم حسيه بالش ُؾبي : طريّ 

يقولك 

حرام ًليك يابوي تيمل ٓيها : ًم حسيه 

كسه ُرام حامل 

اىا مص .. اىا .. اىا  (بيياـ وطهقه  ): ُرام 

حامل 

يف زرول ًس 



 ��: ًس 

مص حااامل : ًس 

ًالمات ػسمه ًلي وش طريّ  ): طريّ 

 )

 ��مص حامل 

الالال مص حامل اىتي مص حاامل 

اىتي ميه يابت وميه اللي زقك ًليوا 

طرييييييّ  (بسًيق  ): ًس 

بال طريّ بال زٓت زي كليت حس : طريّ 

زاققها ًليوا زي ًايسه تجيب رجليوا ياًس 

ًس وكي وقيس ًلي ركبه يف مستوى ُرام 

الكالم اللي بيقوله طريّ زه ػح : ًس 

ياُرام 



كل .. ػح ياًس طريّ.. ػح  (بيياـ  ): ُرام

كل كلمه قالها كاىت ػح .. 

ال حول  (ؿرب كّ ًلي كّ ): ًم حسيه 

وال قوه اال بالله 

ليه بس كسه يابوتي 

استوي اىت ياًم حسيه  ( بضذيف �ًس 

سكت يابوي سكت : ًم حسيه 

ميه اللي زقك ًليوا   (بَؾب  ): طريّ 

اىققي حاال 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ماقسرش اقول : ُرام 

ًس بقي يبرأ لَرام وهو حرٓيا مص  ): ًس 

مغسق اللي بيحغل ومسكها مه طيرها 

وطسه جامس رجى رقبتها لورا لسرجه ان 



ييوي اي   (طيرها كان هيقلى يف ايسه  

ماتقسريص تقويل اىققي ميه اللي باًتك 

ماقسرش اقولك لو قولتلك .. ما .. ما : ُرام 

لو قولتي هيحغل اي قويل : ًس

ارتي هتموت .. ارتي : ُرام 

وزي ليبه جسيسه زي وال ايه : ًس 

 �ارتك : طريّ 

ايوه ارتي  (رست ىْسها باليآيه  ): ُرام 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ما اىتي لو ماقولتيص اىا هقلى روحك : ًس 

يف ايسي حاال يارايوه  واىتي كسه كسه ميته 

اوًي سيبوي : ُرام 

بيست ًه ًس ووقْت بيياـ وػوت موبوح 



وهو اىا مص ميته مه وقت مازرلت : ُرام 

الْيال زي واىا مص ميته محسش ٓيكم سأل 

ىْسه ولو للحنه واحسه اىا ليه كل الوقت زه 

قاًسه مياكم لما كوت بتؾربوي بالسهم 

وًايس تموتوي يااشستاش طريّ وال مياملتك 

الشباله ليا ياًس وؿربك ليا بالحسام ٓاكريه وال 

آكركم كالمكم اللي زي السم مياملتكم ليا 

مى ان اروك هو .. مى ان اىا المجوي ًليا

اللي اُتغبوي برؿوا قيست واتحملت كل 

.. كل زه اتحملته بس ًضان ارتي .. زه 

ياقوي .. ياقاسي .. ُريبه اوي ياًس بيه 

ياجبار ..

اىا ًملت اللي اىت ًملته بالنبف كوت 

بحاول احمي والء ارتي زي ما اىت حميت 

اروك مى اىه مَتغب وهالم لكه لما 

واحسه زيي تحمي ارتها تبقي رايوه 



آحمس  آهي آ بقلمي مآ

اىتي ًمرك ما قولتيلي ان ارتك يف : ًس 

رقر 

ُرام ؿربت بأيسيها ًلي المكتب وهي 

بتييف وتغوت 

لو كوت قولتلك ..ماقسرش .. ماقسرش : ُرام 

ارتي اللي كليت بيها مه السىيا كلها 

هتموت اىت ىْسك ماقسرتص تيمل حاجه 

لما اتَغبت ًلي جوازك موي 

اىا ياؿييْه هقسر 

تقغسي ايه اتكلمي : طريّ

ُرام كاىت جوب المكتب بتاو ًس بتبع 

القيت المسسس بتاو ًس جوبها راحت 

مسكت المسسس وحقيته ًلي زماُها 



مص هقسر اتكلم لالسّ مص هقسر : ُرام 

اقول كلمه تاىيه صيازه زوول ًالم مْتريه 

وهيأشوها لو اتكلمت 

ُرام سيبي المسسس مه ايسيكي : طريّ

ُرام بقت زموًها توسل موها وهي باػه يف 

ًيون طريّ 

اىا ًارٓه اين مص ٓارقه مياك : ُرام 

ياطريّ وال ًمرى هْرق مجرز واحسه 

كتر وحسيت  طْقت ًليها يف يوم مص ا

بالصىب ىاحيتها الىك اشيتها بس بالرُم مه 

كسه وبرُم ان كل اللي اىا ٓيه زه بسببك 

ومه تحت راسك حسيت مياك باللي 

ًمري ما حسيته يف يوم 

كيب سيبي المسسس مه .. كيب : طريّ 

ايسك ياُرام 



ُرام حقت ايسها ًلي السىاز وٓكت ػمام 

االمان 

طريّ بقي قلبه هيقلى مه مكاىه ورايّ 

ًلي ُرام جسا 

ُراااام : طريّ 

ُرام بغت ليس يف ًويه وبقت تبتسم وهي 

زموًها ىازله موها 

رُم كل قسوتك ًليا ياًس بس لحنه : ُرام 

رُم .. حويه موك ًليا تسوى اليمر بحاله 

اىك تبان قاسي وقلبك حجر بس اىت مص 

كسه مه جواك مجرز ابتسامه موك ليا كاىت 

بتحسسوي اين ًايضه وان لسه يف أمل يف 

الحياه 

وجوزك جوبي كان بيحسسوي باألمان اللي 

ًمري ما حسيته يف حيايت مه ساًه ما امي 



ماتت متضكره ًلي كل طيور حلو ووحص 

حسيته مياك ًارِ ليه ياًس ًضان كْايه 

اىه كان مياك 

ًس قول حاجه اىقق : طريّ 

ًس كان باػع لَرام وبس مكاىص بيتكلم 

وكان بايه ًلي وطه الالمبااله 

ُرام ُمؾت ًويها وزاست ًلي السىاز 

ُرااااااااااااام : طريّ 

آهي ----------------------- بقلمي مآ

آحمس ----------------------------- آ

مراز يف اليربيه بتاًته 

ايوه يا ايمان : مراز 

_____________ : ايمان 



يابوتي ارحميوي بقي البيت ورجيواه : مراز 

زي ما كان الْرح ورالظ كلها اسبوو 

بالكتير وتبقي مرايت وتحملي لقب الييله 

ويبقي ليكي الضرِ اًمل اي تاين بس 

_______________ : ايمان 

هكون رايح ٓيه يا ايمان ليس كبيا هو : مراز 

اىا ليا ُيره 

ها يف اسئله تاىيه 

____________ : ايمان 

استوي كسه يا ايمان : مراز 

مراز بقي يبع قسامه وٓتح كضاِ اليربيه 

_______________ : ايمان 



مص ًارِ يا ايمان يف ًربيه جايه يف : مراز 

وطي بالنبف وجايه اتجاه مياكس زه كريق 

رايح بس مآيص جاي 

_______________ : ايمان 

بحاول ابيس بحاول ابيس يا  (بتوتر  ): مراز 

ايمان بس هو بييجي يف وطي 

مراز بقي يسمر ويْتح الوور بس اليربيه 

مكمله يف وطه ولحنه وتذبف ٓيه 

مراز بسرًه زرل ًلي جوب يف حيقه وبقي 

مَم ًليه والْون وقى موه وكاىت ايمان 

لسه ًلي الذف 

الوو مراز روحت ٓيه يامراز يامراز رز : ايمان 

ًليا 

_______________ :مراز 



يف ايه يا ايمان يابوتي مالك : بابا ايمان 

مراز يابابا مراز بايه ًليه ًمل حازثه : ايمان 

مابيرزش ًليا 

وبيس كسه ايمان سميت ػوت يف الْون 

بيقول 

طيله ميايا بسرًه احوا .. طيله ميايا 

ًايشيوه حي 

ايمان وهي ماسكه الْون الْون وقى مه 

ايسها مه كتر ما كاىت رايْه ًلي مراز 

 ��ياىهار اسوز مراز : ايمان 

آهي ----------------------  بقلمي مآ

آحمس --------------------------- آ

 (يف ٓيال ًس  يف ىْس الوقت )

ُراااااااااااااااااام : طريّ 



ُرام زاست ًلي السىاز بس المسسس كلى 

ٓاؿي مآيهووش رػاظ 

طريّ ُمؽ ًويه واتوهس واكمه 

ُرام بغت للمسسس اللي يف ايسيها وبقت 

تسوس تاين وتالت بس المسسس مكاىص 

بيؾرب ىار 

ماتتيبيص ىْسك حتي الموت مص : ًس 

هيرحمك موي واىا هيرِ ارليكي تتكلمي 

ازاي ياُرام 

ًس  طس ُرام مه ايسيها وجرها وراه 

طوٓت موك اسوء ما ٓيك واتيوزت : ُرام 

ًلي ًصابك ياًس رالظ 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



اشا كوتي ٓاكره اللي كوتي بتضوٓيه موي : ًس 

زه ًصاب يبقي اىتي ُلقاىه اىا لسه 

ماتذلقتص المره اللي تؾحك ًليا 

.. ًس سيبها : طريّ 

اررس اىت رالع  (بسًيق  ): ًس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس ارس ُرام وحقها يف اوؿه اول مره 

تضوٓها بابها مه حسيس وربقها مه رجليها 

وايسيها 

محمووووووووز : ًس 

ايوه ياًس بيه اؤمرين : محموز 

كلى الكالب : ًس 

ًس بيه زي مص كالب ًازيه : محموز 

ومابتقليص الي سبب مهما كان 



ًس مسكه مه الياقه بتاًته وزقه يف الحيقه 

وبقي وطه يف وش محموز 

اىا لما اقول كلمه ماسميص كلمه تاىيه : ًس 

 �بيسها اىت ٓاهم 

ٓاهم ياًس بيه  (بذوِ ورًب  ):. محموز 

ٓاهم 

كالب ايه ياًس هو احوا ًوسىا .. كالب : طريّ 

كالب 

محموز جاب الكالب 

الكالب زي اطرس اىواو الكالب ًس بيربيهم 

مه ُير ما حس ييرِ وتربيتهم مص قاىوىيه 

الىهم مص كالب بالنبف هما مهجوييه 

كلي لحوم  وٓيهم جيوات مه الصئاب ييوي ا

البضر ومص اوٓيا لو جاًويه بياكلوا حتي 

ػاحبهم 



ًس مسك الكالب مه السالسل الحسيس اللي 

يف رقبتهم كاىوا تالته وكاىت ُرام واقْه 

قسامهم والكالب سواىها طرسه وحازه 

وبيقليوا لياب مه بوقهم ولساىهم كوله 

طبريه 

ًس والكالب ًايسه تهجم ًلي ُرام وبتهوهو 

الرر مره هقولهالك طَاله تبى ميه : ًس 

ُرام وهي الزقه يف الحيقه وبترجى لورا 

والكالب رقوه وتلمسها 

وهللا .. مص هقسر .. مص هقسر اقول : ُرام 

ما هقسر 

ياريتوي كوت اقسر اقول 

ًس ساب الحسيس بتاو  كلب موهم طويه 

ػَيره ٓقرب مه ُرام الذقوه زي راحت 

ُرام بتبيسه بأيسيها راحت ايسيها اتْتحت 



ٓاتحه كبيره مه كتر ما مذالب الكلب ُرزت 

يف كّ ايسيها 

ػوتت والسم بقي يوسل موها  ): ُرام 

 (ومسكت ايسها 

اااااااه : ُرام 

طريّ  مسك ايس ًس ومسك الكلب بسرًه 

كْايه كسه ياًس .. كْايه : طريّ 

ًس لما بيَؾب بيتيمي مابيبقاش طايّ 

قسامه وُرام وقيت يف االرؼ وهي ماسكه 

ايسها 

كتر مه كسه الّ : ُرام  وهللا لو ًملت ٓيا ا

مره يف كل مره هحف والء ارتي قسامي 

ومص هوقق بكلمه ياًس 



تيايل ميايا ياًس .. تيايل ميايا : طريّ 

هويرِ ماتقلقص بس اهسى طويه 

طريّ كلى ًس باليآيه مه ًوس ُرام 

ومحموز ارس الكالب ومضي 

ًس رجيلها تاين 

محموووووووز : ًس 

محموز جه يجرى بيس ما رجى الكالب 

ايوه ياًس بيه : محموز 

البت زي تتيلق زي ما بيلق السبيحه : ًس 

اىت ٓاهم 

أوامرك ياًس بيه : محموز 

طريّ طاِ ُرام كسه كان ًايس يمسكها 

يموتها بس مص قازر يف حاجه بتمويه قلبه 

بيمويه الىه بيحبها بجس 



طريّ طاِ ًس كسه 

اهسي ياًس بقي اىا رايح السر هيرِ : طريّ

مه الواز اللي مياه كل حاجه 

ًس  الَل كان كالى مه ًويه ساب طريّ 

وزرل اوؿه المكتب بتاًته 

وُرام بقت متيلقه مه رجلها يف السقّ 

وراسها تحت 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس وهو يف اوؿه المكتب بتاًته وهو قآل 

ًلي ىْسه الباب بقي مص مغسق اللي 

بيحغل مياه 

ًس بقي بيكلم ىْسه 

ميقول ًس القسرى بت زي .. ميقول  ): ًس 

.. زي تؾحك ًليه 



اىا ًمر ما تؾحك ًليا يف يوم ازاي يحغل 

كسه ازاااااي 

ورمي كل اللي كان ًلي المكتب مه 

ًغبيته ومه روقته 

كتر مه اىه  ًس مكاىص مؾايق اىه اتذان ا

مؾايق ان الذياىه زي كليت مه ُرام 

االىساىه الوحيسه اللي حبها مه قلبه بجس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

زرلت ًلي ًس وهي بتذبف ًلي  ):. ايمان 

 (باب الْيال جامس جسا 

.. آتحوا الباااااب  (بذوِ وتوتر  ): ايمان 

آتح  الباب ياًس بسرًه 

ًم حسيه ٓتح الباب وايمان زقته وزرلت 

ليس بسرًه 



الحقوي ياًس الحقوي : ايمان 

مالك .. يف ايه ياايمان : ًس 

كوا .. يف حس رقّ مراز .. مراز : ايمان 

بوتكلم وره واحسه القيته بيقويل اين يف حس 

ًاوز يذبف ٓيه ومره واحسه مسميتص 

ػوته ياًس بس سميت حس بيقول هاتوه 

ًايشيوه حي 

 ��: ًس 

آهي ----------------------- بقلمي مآ

آحمس ----------------------------- آ

مراز ػحي لقي ىْسه متربف بسلسله مه 

حسي وجوبه بوت متربقه مه ايسيها بس 

بحبل وقاًسه جوبه 

احوا ٓيه : مراز 



ره "وكّ.. مه "احوا ًوس ىاس هل: البوت 

ماييرٓوش ربوا 

اىتي هوا ليه ؟ : مراز 

ميرٓص بس كل اللي بسميه اىهم : البوت 

حقيوي هوا ًضان ارتي توْصلهم اللي هما 

ًايشيوه 

اىتي اسمك اي : مراز 

والء : البوت 

كيي اسميي ياوالء : مراز 

تيريف تسوسي ًلي الساًه اللي اىا البسها 

زي 

ازاي واىا ايسي متربقه : والء 

ًازي ارٓيي ايسك طويه ًضان ىقلى : مراز 

مه اللي احوا ٓيه 



بجس هتذرجوي مه هوا  (بْرحه  ): والء 

كيس كبيا ما اىا مص هذرج واسيبك : مراز  ا

هوا 

كيب احلّ : والء

ياستي مه ُير حلْان حاويل تسوسي : مراز 

بسرًه ًلي الساًه ًلي السرار اللي مه 

ًلي الجوب زه بسرًه قبل ما حس يسرل 

ًليوا 

حاؿر .. حاؿر : والء

تسحّ لحس ما بقت الزقه .. والء بقت تسحّ 

يف مراز وبقت قاًسه جوبه ورٓيت ايسها 

باليآيه وزاست ًلي السرار االحمر اللي يف 

الساًه ومره واحسه بيس ما زاست مراز 

بيبع لقي اللي زارل ًليه 

 ��هو اىت : مراز 



رواية حب رارج ارازيت البارت السابى 

 بقلم ماهي احمس 27واليضرون 

رواية حب رارج ارازيت الْغل السابى 

 27واليضرون 

 ��هو اىت : مراز 

ايوه اىا هو يف ُيري : جابر الموْلوكي 

مص ًارِ ليه قلبي كان حاسس : مراز 

وهللا ان ليك زيل يف الموؿوو 

اىا ليا زيل يف كل حته وكل : جابر الموْلوكي

حاجه بتحغل يامراز 

كيب واي اللي جايبوي اىا  (ببروز  ): مراز 

هوا 

مآيص حسابك تقل اوي : جابر الموْلوكي

كتر  مص ا



زه اىا ُلبان .. حسايب اىا : مراز 

جابر الموْلوكي قيس وحف رجل ًلي رجل 

وولى السيجار باًه 

جساااا اىت   (بابتسامه  ): جابر الموْلوكي

هتقويل 

والمقلوب : مراز 

محتاج الغْقه اللي ًس : جابر الموْلوكي

رٓؾها 

كيب واللي محتاج حاجه مه حس : مراز 

ييمل ٓيه كسه برؿه 

واًمل ٓيه اوسد مه كسه : جابر الموْلوكي

كمان اىت ىاسي اىا ميه وال اي 

ال مص ىاسي بس مص  (بال مبااله  ): مراز 

ٓاهم ماتارس الغْقه ًس كسه كسه رٓؾها 



اىتوا روتوين وكوتوا كمان : جابر الموْلوكي

هتبيوين واىا كوت حاسس وًارِ زه مه 

زمان 

بس محغلص ياباطا زه احوا كوا : مراز 

يازوبك ًاوصيه ىروح ىهيع يف سويسرا 

حبتيه قولوا بالمره كسه ىيسي ىضوِ اربار 

الغْقه اي 

يارااااجل طووووِ ازاي : جابر الموْلوكي

ييوي مص ًضان ارتلْتوا وال حاجه 

اكالقاااااااا  (هس راسه يميه وطمال ): مراز 

ياباطا احوا ىقسر برؿوا 

ابراااااااااااهيم : جابر الموْلوكي 

مه ىازهتك ًليه .. ال ال بالش ابراهيم : مراز 

بايه اين مص هضوِ رير موه 



ابراهيم جه حاجه كسه زوالب واقّ قسام 

مراز 

جابر الموْلوكي طاور براسه البراهيم راح 

ابراهيم بالبوىيه وازا مراز حته ؿربه يف بقوه 

مراز وهو مص قازر يتوْس ووطه كله 

احمررررر 

كسه يا ابراهيم .. بس .. ليه .. اه : مراز 

 

هو ٓيه يا اسر : طريّ 

هوا اهوه زه اىا مربف امه مه ساًه ما : اسر 

ًرٓت اوػله 

رجوله ياػحبي : طريّ

يابه الكككككككلب زه اىتوا : طريّ 

كليتوا ًغابه بقي 



الولس بيسووووم 

اي ًايس تقول حاجه طكلك ًايس : طريّ

تقول حاجه 

كتر  الولس  بقي بيسوووم ا

قبل ما اطيل الضريقه اللي ًلس : طريّ 

بوقك ورحمه امي اللي ما بحلّ بيها كصب 

ابسا كلمه طوِ كلمه واحسه تكسب ًليا ٓيها 

ال هيمل مه ٓذازك كْته وبيسها هسٓوك 

حي اتْقوا يال 

الولس طاور براسه اىه موآق 

طريّ طال الضريقه مه ًلي بوقه 

وهللا ياطريّ ما ليا اي شىب : الولس 

راح طريّ ؿربه حته بوىيه ًلي وطه 

سواىه اتكسرت ٓيها والسم ىسل مه بوقه 



هو ميه اللي سامحلك اىك تتكلم : طريّ 

اىا سألتك ًضان تتكلم 

الولس وهو ساكت راح طاور براسه ب الء 

كتر وال : طريّ  اىا هسأل واىت تجاوب ال ا

اقل 

حاؿر اللي تضوٓوه .. حاؿر : الولس 

ميه اللي زقكم ًليا : طريّ

.. ماًرٓص : الولس 

طريّ راح ؿربه حته ؿربه تاين جابته 

االرؼ لسه هيؾربه تاين 

وهللا ما اًرِ اىا ميرٓص ميه كل : الولس 

اللي اًرٓه ان جالوا اتويه بهوات البسيه بسل 

واحوا كوا قاًسيه ًلي القهوه وقالولوا تحبوا 



 ١٠٠تييضوا طهر يف الجوه وكمان تارسوا 

الّ جويه تتقسم ًليكم اىتوا التالته 

كبيا ياطريّ طباب صيوا مص اليق ياكل 

وآقوا احوا محتاجيه كل جويه لبسوىا 

وىؾْوىا وازوىا ًربيات ورلوىا ىروح ال 

night club اللي اىت بتسهر ٓيه ومكاىووش 

بيقولولوا كل حاجه مره واحسه الء رالع كل 

اللي قالوه ليوا ان احوا ًايشيوكم تتغاحبوا 

ػحاب .. ًلي الواز اللي هواك زه ػحاب 

ييوي وٓيال بقيوا ػحاب وبقيوا كل يوم مى 

بيؽ كوا ارر راحه لبس وبيجبولوا موبايالت 

ىؾيْه ورلوىا ىمسكها ًربيات وبوركب 

كتر مه كسه لحس ما يف يوم  هوحتاج اي ا

قالولوا ًلي اللي هيحغل بالنبف وان احوا 

الزم ىذقّ البت زي 



هي كاىت ىبقضيتها هتذلع الساًه سته 

الغبح اتْقوا مى السكتور اىه يقليها بسرى 

وكليت ًضان توقّ تاكسي سواق 

التاكسي كان تبيوا وزرلها الحته المققوًه 

زي 

وحتي الحازثه اللي كاىت ًلي القريق 

مكاىتص حازثه زوول ىاس زمايلوا ًضان 

اىت كبيا مص هتستوي وهتقولوا تيالوا 

ىسرل مه الضارو زه وسواق التاكسي اتغل 

بحمو وقاله ان البت يف الضارو وبقت 

لوحسها والبايق اىت ًارٓه 

كيب وليه كل زه  وليه سواق : طريّ

يارسها وزكتور يذرجها بسرى والبت تبيكم 

اػال 

الء البت مص تبيوا البت ٓيال احوا : الولس 

راكْيوها مكاىتص تيرِ حاجه يف االول 



ييوي اي : طريّ

االوامر اللي ًوسىا ان احوا ىذليك : الولس 

تَتغبها 

بس اىت كوت طارب وسكران كيوه ماكوتص 

قازر ال مؤارصه حتي تقّ ًلي رجلك 

ٓهتَتغب ازاي  وًضان البت تبقي 

مغسقه اىك اُتغبتها روحوا ازيواها حقوه 

هلوسه تبقي طايْه اللي قسامها بس مص 

قازره تحسز ميه بالنبف 

ييوي اىا مَتغبتهاش  (بغسمه  ): طريّ

الْيسيو اىا كوت متغور ٓيه .. كيب والْيسيو 

.. واىا 

واىت اي بس واىت اي :الولس 

اىت لما زرلت ًليها االول وقليت كوا 

بوغورك مه بره وهي اُمي ًليها ومآيص 



زقيقه واىت لسه بتبوسها روحت ىمت 

ٓوقيها زرلوا بسرًه والوال ميتس طيره زي 

طيرك جيبواه ًمل كام حركه وهي ىايمه 

بس كان وطه متذبي طيره بس اللي بايه 

وركبوا الغور ًلي بيؽ ًضان ىقسر ىوػل 

الْيسيو زي ما البهوات ًايشيوه وبيسها قليوا 

كلوا وىيمواك جوب البت وحقيوا ًلي رجليها 

زم احمر ًضان لما تْوق تْتكر ٓيال ان يف 

حس اُتغبها 

واىتوا ليه ما اُتغبتوهاش ...ياوال ال : طريّ

بسل السم اللي حقيتوه 

كلوا كوا ًايشيه بس ميتس وقتها هو : الولس 

الوحيس اللي مارؿاش وطاِ ارته ٓيها 

ووقّ قغازىا وبقي حارسها كول الليل 

ًضان محسش يقرب موها مى ان كان الزم 

اىك تَتغبها بس اىت بقي اللي روحت يف 



زىيا تاىيه ساًتها وًضان ىقسر ىارس الْلوس 

ركبوا الْيسيو بالقريقه زي 

يف ىْسه ييوي ُرام كاىت بتقول : طريّ

الحقيقه ما بتكسبص 

طريّ ٓوىه رن 

ايوه ياًس اىا ًرٓت كل حاجه : طريّ

_________________ :ًس 

اىت بتقول اي مرااااز : طريّ

___________________ :ًس 

كيب اىا جاي حاال .. كيب : طريّ

طريّ قام بسرًه 

رايح ٓيه ياطريّ : اسر 

الزم امضي حاال : طريّ



والواز زه اًمل يف ايه : اسر 

اوًي تذلي يتحرك اىا هذلع اللي : طريّ

ورايا وهجيله تاين 

كيب مص ًايس مساًسه : اسر

طريّ وهو بيْتح الباب وبيلبس الذوشه 

بتاًته 

مساًسيت  (بيسوس ًلي البوشيه  ): طريّ

اىه مايهربص موك اىت ٓاهم يا اسر 

ًيب هو اىا تلميص : اسر 

طريّ ساق الموتوسيكل بتاًه بسرًه جسا 

ومضي ًضان يروح يقابل ًس يف المكان 

اللي قاله ًليه 

آهي ------------------------- بقلمي مآ

آحمس -------------------------- آ



ًم حسيه ٓتح الباب الحسيس ًلي ُرام 

لقاها متيلقه ومربوكه مه ايسيها 

ليه يابوتي تيملي يف ىْسك كسه : ًم حسيه

ايه اللي يذليكي توػلي ىْسك اىك 

تتربقي بسل البهايم اللي ًس بيسبحها كسه 

ُرام بقت تسوووم 

ٓكلها الضريقه مه ًلي بوقها : ًم حسيه 

ىسلوي ياًم حسيه مص قازره هموت : ُرام 

اىا ممكه يموتوين ٓيها زي بس : ًم حسيه 

حاؿر يابوتي هْكك 

ًم حسيه ٓك ُرام وىسلها وقيست وجابلها 

كوبايه مايه 



اي اللي اىت ًملته زه يابا احوا : محموز 

زه ًس بيه ييلقوا .. مالواش زًوه بالكالم زه 

مكاىها 

ماتقلقص ًس مايقسرش ييملي : ًم حسيه

حاجه 

مهما كاىت ُالوتك ًوسه ًس لما : محموز 

بيَؾب مابيضوٓص قسامه 

ما اىا يابوي برؿوا مص قازر : ًم حسيه

اسيبها كسه 

ماتقلقص يامحموز اىت بس هرتاح : ُرام

طويه وبيس كسه اربقوي تاين 

ًس .. اهريب مه ًس .. اهريب يابوتي : ًم حسيه

ُؾبه وحص ورغوػا اىك روىتيه 

مكاىص قسامي حل ُير كسه : ُرام 



ُلقتك الوحيسه اىك ماوثقتيص : ًم حسيه

يف ًس هو وثق ٓيكي واىتي ماكليتيص قس 

الثقه زي 

حياه ارتي كاىت اهم بكتير مه حيايت : ُرام 

ياًم حسيه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

تليْون ُرام بيرن 

ُرام كاىت حاكه الْون ما بيه ػسرها 

الوو ميه : ُرام 

___________ : الرائس مروه

رالظ اىا وال ًايسه حقي وال ًايسه حق : ُرام 

ُيري اىا ًايسه اموت وبس 

_____________ : الرائس مروه



طويف اي حس تاين يساًسك واىا لو : ُرام 

كوت ًايسه اساًسك كوت ساًستك مه زمان 

مه وقت ما زرلت البيت زه 

ُرام قْلت الْوم ورجيته تاين ما بيه ػسرها 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

زي اللي كوتي بتكلميها لما : ًم حسيه

ارسيت تليْوين وبسلتي الذقوـ ياُرام 

ايوه ياًم حسيه اىا كوت ًارٓه اىك : ُرام 

طوٓتوي ليه ماقولتص ليس 

ًضان كوت طايّ ٓيكي حاجه : ًم حسيه

حلوه وحسيت اىك ممكه تَيري ًس 

وطريّ يف يوم وهما ٓيال اتَيروا 

ههه اتَيروا اىت مص طايّ ًس ًمل : ُرام 

ٓيا ايه 



ًس لو واحسه ُيرك ماكوتص : ًم حسيه

ًاطت لحنه ياُرام بس هو مص قازر 

يقتلك هو بيهسزك بس كان ممكه يسيب 

الكالب ًليكي بس هو ماقسرش سيبك مه 

اللي ًمله زه كله ًس اىا اللي مربيه وًارِ 

كل حركاته 

 

مص ًايس برؿوا تقتوى : جابر الموْلوكي

بكالمي 

مراز لسه بيؾرب مه البوزي جارز 

اااااه مص قازر : مراز 

جابر الموْلوكي طاور للبوزي جارز اىه يبيس 

اىا مص ًارِ لحس زلوقتي اىت ًايس : مراز 

ايه 



ًايسك تضتَل لحسايب : جابر الموْلوكي

ًايس ًس يجيبلي ققى االثار اللي ػاحب 

الغْقه ًايسها ًس الوحيس اللي ييرِ يجيبها 

اي حس ًوسه ولو ربى شكاء ًس يبقي ملك 

ما .. كب .. كيب   (بيتكلم باليآيه ): مراز 

تقول ليس 

الااا زي مهمتك اىت يابقل : جابر الموْلوكي

ورللي بالك اي حاجه كسه وال كسه زي ما 

جبواك مره ىقسر ىجيبك اىت ورقيبتك 

وًيلتها كلهااااا 

 

طريّ وػل المكان اللي اتْق ٓيه هو وًس 

اىهم يتقابلوا 

طريّ وقّ الموتوسيكل ورماه يف االرؼ 

وقلى الذوشه ورماها وركب ًربيه ًس 



جيبت مياك سالح : طريّ

آتح السرج اللي قسامك : ًس 

طريّ ارس السالح ومياه الرػاظ 

اي السىيا : طريّ

 locationلسه ميرٓص حاجه بس ال : ًس 

متحسز هوا بالنبف 

اىا المكان زه جيته قبل كسه : طريّ

اىت جيت الْيال زي قبل كسه : ًس 

ايوه آتكرت زي الْيال اللي .. ايوه : طريّ

كوت ٓيها يوم الحازثه بتاًت ُرام 

حازثه ُرام : ًس 

ًس اىا ًايس احكيلك ًلي حاجات : طريّ

كتير اوي ُرام كل كلمه قالتها كاىت ػح 



مص ًايس اسمى سيرتها مره  (بسًيق  ): ًس 

 �تاىيه اىت ٓاهم 

ال هتسمى ياًس بس مص وقته : طريّ

ًس وطريّ ىسلوا مه اليربيه وكليوا مه 

ًلي سور الْيال وىقوا ًليه وبقي ًس يمضي 

بالراحه جسا واي حس يضوٓوه ييجي بالراحه 

مه وراه والّٓ وطه مره واحسه ويكسر 

رقبته 

طريّ كان مياه كاتم للغوت والىه بييرِ 

يوضه حلو اوي بيَمؽ ًيه ويْتح التاىيه 

ويجيب الهسِ بتاًه ولو مه ارر السىيا 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

واريرا وػلوا للباب كان يف بوزي جارزات 

بس كاىوا ؿذام طويه 



ًس مه بييس بقي يضاور لضريّ اىه يبيس 

وهو هيتغرِ 

طريّ بيضاور ليس 

بميوي الء مص هتتغرِ لوحسك اىا مياك 

ًس ارس الذقوه االويل وبقي يحاول يؾرب 

البوزي جارز وقرب موه 

طريّ حسِ السكيوه يف ىع ػسر البوزي 

جارز راح البوزي جارز بغله كسه وكلى 

السكيوه مه ػسره بموتهي السهوله 

يااااااحالوه : طريّ 

البوزي جارز مسك طريّ رماه بسرًه 

وحسٓه ًلي االرؼ 

ًس لسه بيؾرب يف البوزي جارز ؿربه يف 

التاىيه لحس ما اتحسِ ًلي الجويوه بيبع 



لقي سلك كهربا مسكه وحقه يف رجليه 

البوزي جارز راح البوزي جارز اتكهرب ووقى 

مات 

ًس بسرًه راح للبوزي جارز اللي بيؾرب 

طريّ وجاب السكيوه ُرزها يف ىع رقبته 

ومس ايسه الروه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ قام مى ًس وزرلوا الْيال اريرا وبقي 

ماطي ًلي االطاره الحمرا اللي يف الساًه 

لحس ماىسل يف القبو تحت بيبع لقى مراز 

متربف طريّ جرى ًليه بسرًه ًضان 

يْك مراز   ولسه بيسرل البوزي جارز بقي 

بيؾرب ىار ًليهم زي الرطاش راح ؿرب 

طريّ رػاػه جت يف ػسره كب يف 

ساًتها وقى ومات 



طريييييييييّ : مراز 

 �طريّ : ًس 

رواية حب رارج ارازيت البارت الثامه 

 بقلم ماهي احمس 28واليضرون 

رواية حب رارج ارازيت الْغل الثامه 

 28واليضرون 

 �طريّ : ًس 

طريّ وقى يف االرؼ والبوزي جارز كمل 

ؿرب ىار والرػاظ كان ًامل زي المقر 

ًلي ًس 

ًس بسرًه راح استذبي ورا الحيقه وهو 

مص مغسق ومص قازر يستوًب اللي 

حغل 



تغوت مه كتر .. والء كاىت ًماله تغوت 

ؿرب الوار وؿرب الوار اللي جه ًليها لحس 

ًس كان بيؾرب رػاظ ًلي البوزي جارز 

وهو كان واقّ قسام والء ًلي كول وًس 

بيؾرب ًلي البوزي جارز ىار يؾرب رػاػه 

ويتذبي التاىيه ألن البوزي جارز كان مياه 

رطاش 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

واريرا جت رػاػه يف البوزي جارز وقى وهو 

بيوقى كان برؿوا ماسك الرطاش مص 

سايبه وجت رػاػه لالسّ يف والء 

 �والء : مراز 

البوزي جارز اول ما مات ًس جري ًلي 

طريّ 



طريّ قوم ياطريّ ٓوء اػحي بالله : ًس 

ًليك قوم يا ارويا اىا ماليص قومه مه 

بيسك 

____________ : طريّ

ٓكوي بسرًه .. ٓكوي بسرًه ياًس: مراز 

بس ًس مكاىص سامى وال طايّ حس ُير اىه 

ماسك طريّ وقاًس يف االرؼ ووارسه يف 

حؾوه 

مراز  بغوت ًايل وزًيق 

ًسزززززز ٓوء ياًس ٓوء الزم تْكوي ياًس : مراز 

ًس اريرا ٓاق لوْسه وقام بسرًه ٓك مراز 

مراز بيس ًس ًه طريّ وحف وزىه ًلي 

قلب طريّ سمى زقات قلبه لقاه لسه 

ًايص 



طريّ ماماتص .. ًايص .. طريّ : مراز 

بسرًه ياًس بسرًه ىوزيه ًلي المستضْي 

ًس مه الغسمه مكاىص ًارِ ٓيال يْكر او 

حتي يتحرك كان بيبع لضريّ وبس 

وواقّ بييس 

مراز مسك ًس وقاله 

اىا ًارِ ان الغسمه ًليك كبيره بس : مراز 

الزم ىتغرِ وىروح المستضْي بسرًه 

ًس ابتسا يْوء وطال طريّ ًلي ؿهره 

وكلى يب 

مراز تيايل ميايا بسرًه : ًس 

اىا جاي وراك حاال : مراز 



مراز حس ًلي ىْس والء لقاها بتتوْس 

ٓكها بسرًه وطالها وارسها مياهم يف 

اليربيه وكليوا ًلي المستضْي 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

وهما يف اليربيه وًس سايق بأسرو ما ًوسه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

بالراحه ياًس بالراحه طويه احوا كسه : مراز 

مص هولحق ىوػل كلوا 

ًس يف اقل مه ًضر زقايق كان هواك يف 

المستضْي 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ترويل هوا بسرًه : ًس 

جابت ترويل وارست طريّ : الممرؿه 

بسرًه 



ومراز حف والء ًلي ترويل تاين 

ًس اًملوا حاجه بسرًه رلوا ارويا يييص 

زه كلق ىارى : السكتور

اىت لسه هتقول كلق ىاري الحقوا االول : ًس 

وبيس كسه اًمل اللي اىت ًايسه 

حاؿر .. حاؿر : السكتور 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

السكتور ارس والء وطريّ وبقوا االتويه يف 

اوؿه اليمليات 

اهسي ياًس ان طاء هللا رير : مراز 

رير هييجي مويه الذير كول ما طريّ : ًس 

مص بذير 

هتضوِ اىه هيقوم موها ويبقي زي : مراز 

الحغان 



يارب يامراز ياااارب : ًس 

اول مره اطوٓك بتسًي ربوا ياًس : مراز 

ًضان ًمري يف يوم ما اتمويت حاجه : ًس 

زي ما اتمويت ان طريّ يييص ويبقي 

بذير يامراز 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

الممرؿه جت 

ًايشيه ىملي بياىات المرؿى بيس : الممرؿه 

اشىكم 

ًس بع كسه وساب الممرؿه وازاها ؿهره 

هايت اىا همالها .. هايت : مراز 

اسم المريؾه : الممرؿه 

اىا ميرٓص ًوها حاجه ُير ان اسمها : مراز 

والء 



ًس لّ وبع لمراز 

اىت بتقول اسمها والء : ًس 

اه ياًس اسمها والء يف اي : مراز 

اىت تيرِ ًوها ايه : ًس 

وال حاجه كل اللي اًرٓه ان : مراز 

الموْلوكي كان حابسها هواك بقالها ٓتره 

وبيهسز ارتها بيها 

اىت متأكس مه الكالم زه يامراز : ًس

اه يابوي هي اللي قالتلي كسه بوْسها : مراز 

واىا وًستها ان لو ررجت مه المكان زه 

هذرجها ميايا ًضان كسه جيبتها 

ييوي ُرام كاىت بتقول الحقيقه : ًس 

حقيقه اي ياًس اىا مص ٓاهم حاجه : مراز 



جه محتاجيه ىقل زم للمريؽ : السكتور 

بسرًه 

اىا موجوز ٓغيله زمي ىْس .. اىا : ًس 

ٓغيله زم ارويا 

اتْؾل تيايل ميايا : السكتور 

ًس راح مى السكتور ومراز ارس ٓون ًس لقي 

ايمان بتتغل 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ايوه يا ايمان : مراز 

_______________ : ايمان

اهسي بالله ًليكي .. يا ايمان اهسي : مراز 

بقلي ًياـ 

________________ : ايمان 



ياستي اىا كويس وهللا كويس مص : مراز 

ٓيا اي حاجه ماتقلقيص 

_____________ : ايمان 

اىا يف المستضْي : مراز 

___________________ : ايمان

يا ايمان مص ليا زه ًضان طريّ : مراز 

طريّ يف اوؿه اليمليات يا ايمان اىا ..

رايّ ًليه اوي بحاول اقّ جوب ًس ًضان 

اىا مص قازر اطوٓه كسه .. مايوهارش بس اىا 

يا ايمان 

____________________ : ايمان 

ماطي يا ايمان اىا مستويكي اىا يف : مراز 

********** مستضْي 



بقلمي ----------------------------

آحمس آهي آ ------------------------- مآ

ايمان بسرًه راحت ًلي ٓيال ًس 

ًم حسيه اول ما سمى الباب بيرن بقي 

هيموت مه الذؾه 

استر يارب : ًم حسيه

اربقوي بسرًه ياًم حسيه : ُرام 

ًم حسيه ومحموز بسرًه بقوا يربقوا ُرام 

راحوا سميوا ػوت ايمان وهي بتوازي مه 

بره 

آتح بسرًه ياًم  (وهي بتذبف  ): ايمان 

حسيه 

زي ايمان اجرى آتحلها بسرًه : ًم حسيه 

يامحموز 



محموز ٓتح اليمان وُرام كليتلها 

يف ايه يا ايمان : ُرام 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طريّ اتؾرب بالوار وهو يف : ايمان 

اليمليات يف المستضْي زلوقتي اىا حسيت 

اىك الزم تيريف 

 �طريّ  (بذؾه وروِ  ):  ُرام 

يال ياُرام مآيص وقت تيايل بسرًه : ايمان 

ُرام بسرًه ركبت اليربيه مى ايمان وراحوا 

المستضْي 

اىتي متأكسه ان زي المستضْي : ُرام 

ياايمان 

ايوه هي ليه ياُرام : ايمان 

زي المستضْي اللي بضتَل ٓيها : ُرام 



ُرام بسرًه راحت وًس كان اتبرو بالسم 

لضريّ وكالى 

اىتي بتيملي اي هوا : ًس 

مآتكرش زه الوقت المواسب للكالم : ُرام 

زه ياًس 

ايمان : مراز 

ايمان جريت ًلي مراز واترمت يف حؾوه 

اىت كويس يامراز : ايمان 

مراز ارس ايمان يف حؾوه وبقي يلمس 

طيرها وحف ايسه التاىيه ًلي وسقها 

وطسها يل 

اىا كوت هموت مه  (وهي بتييف  ): ايمان 

القلق ًليك يامراز اىت ماتيرٓص اىا كان 

ممكه يجرايل اي لو كان جرالك حاجه 



ييوي الزم اتذقّ ييوي ًضان اسمى : مراز 

كالم حلو موك 

اىا بحبك اوي يامراز اىا مه ُيرك وال : ايمان 

حاجه 

اىا كمان بحبك يا ايمان ومص متذيل : مراز 

حيايت مه ُيرك 

ًس وُرام كاىوا بيبغوا اليمان ومراز 

ُرام اتوهست وبغت ليس ًس ًمل ىْسه 

مص وارس باله مه ىنره ُرام يل  وبيسها 

ُرام  بغت الواحيه التاىيه وًس بغلها وبقي 

يضوٓها وهي بتبع اليمان ومراز 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

لو سمحت الحاله التاىيه اللي : الممرؿه 

جايبوها مياكم 



لالسّ حالتها ػيبه جسا واليمليه بوسبه 

 يف الميه ممكه ماتوجحص ٓا احوا الزم ٩٠

ىارس موآقه مه اهلها ًلي إجراء اليمليه 

ًس بع لَرام كسه وبقي مص رايّ ًلي 

ُرام مه الغسمه لو ًرٓت ان المريؾه زي 

تبقي ارتها والء 

مريؾه ميه التاىيه اللي مياكم زي : ُرام 

ياًس 

ًس سكت وماتكلمص 

ًس راح للمرؿه 

هايت االقرار امؾي ًليه : ًس 

حؾرتك مه اهلها : الممرؿه 

اىتي مص ًايسه اقرار ورالظ بقولك : ًس 

هايت امؾي 



يا اىسه احوا ماىيرٓهاش بس كل اللي : مراز 

كتر  ىيرٓه ان اسمها والء مص ا

اىت بتقول اي : ُرام 

ُرام اهسي ان طاء هللا هتكون كويسه : ًس 

اىت تقغس ان اللي جوه زي .. اىت : ُرام 

ارتي 

ياجماًه مآيص وقت الزم حس : الممرؿه 

يمؾي ًلي االقرار 

امؾي ياًس اىت برؿوا جوز ارتها : مراز 

ًس مسك االقرار ومؾي ًليه 

ُرام مه الغسمه وقيت اُم ًليها 

ُراااام : ًس 

ًس طالها بسرًه وحقها يف اوؿه والممرؿه 

جت قاست الوبؽ بسرًه لَرام 



الغَف واكي جسا اىا هيلقلها : الممرؿه 

محلول زلوقتي وان طاء هللا تْوء وتبقي 

كويسه 

ًس طاور براسه كسه للممرؿه 

الممرؿه كليت 

مراز  زرل هو وايمان 

ايه الغسٓه زي بقي ميقول والء : مراز 

تبقي ارت ايمان 

وال ػسٓه وال حاجه اىت بس اللي مص : ًس 

ٓاهم 

كيب ما تْهموي : مراز 

مص وقته يامراز مص وقته : ًس 

سيب ًس لوحسه مى ُرام طويه : ايمان 

يامراز 



مراز جه يمضي ووقّ ًلي الباب ولسه 

بيقلى 

مراااز : ًس 

ىيم ياًس : مراز 

مآيص اربار ًه طريّ : ًس 

لالسّ لسه يف اوؿه اليمليات : مراز 

كيب يامراز  (بتوهيسه  ): ًس 

اىت ًارِ اىه هيقوم موها : مراز 

كول ما اىت  ٓيك ىْس : مراز 

ههه اىت لسه ٓاكر : ًس 

كمل بس : مراز 

طريّ بيتوْس : ًس  

ػح كسه : مراز 



مراز مضي وساب ًس وًس بيسها حف ايسه 

ًلي قلبه وحس بسقات قلبه وآتكر زمان 

لما طريّ وهما ػَيريه زايما ييمل 

الحركه زي ًضان يتأكس ان ًس ًايص 

وهيرجيله تاين لما كان بيسيبه 

وبيسها بع لَرام وهي ىايمه قسامه ًلي 

السرير  وبقي يقول يف ىْسه 

اىا ًصرك ياُرام ًصرك يف كل حاجه : ًس 

ًملتيها ًضان توقصى ارتك زي ما اىا 

ًملت كل حاجه ولسه هيمل ًضان اىقص 

طريّ بس اللي ًمرى ما هيصرك ٓيه هو 

اىك تذبي ًليا وماتثقيص ٓيا كان ىْسي 

تيجي تقوليلي تضكيلي ترمي همومك ًليا 

ووقتها كوت هحتويكي واحقك جوه 

ؿلوًي واقْل ًليكي واحميكي اىتي 

وارتك مه السىيا كلها تْتكرى بيس ما 



ًيضتي ميايا وًرٓتيوي ماستهلص ثقتك 

ٓيا ياُرام اىا كوت كل اللي بقلبه اىك تكوين 

كتر مه كسه  واثقه ٓيا ا

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

السكتور جه وبلٍ ًس 

مبروك اليمليه ىجحت بتاًت : السكتور 

طريّ 

الحمسلله يارب  (ارس ىْس وابتسم ): ًس 

حمسهللا ًلي سالمته ياًس : مراز 

اىا كوت ًارِ اىه هيبقي كويس : ًس 

احوا زلوقتي هوسرله اليوايه : السكتور 

المركسه وبكره بالكتير ان طاء هللا هوقليه 

اوؿته 

السكتور جه يمضي 



زكتور اي اربار الحاله التاىيه اللي مياه : ًس 

لالسّ الحاله ػيبه الرػاػه : السكتور 

جوب القلب ازًولها 

طكرا يازكتور : ًس 

مراز اىت الزم تروح ًضان ترتاح : ايمان 

اىا كسه مرتاح يا ايمان : مراز 

كيب ياريت تريحوا احوا مه ريحتك : ًس 

روح استحمي كسه وارتاح طويه وتيايل اىا 

هستواك 

ايوه ياًس بس : مراز 

مآيص بس يال يا ايمان روزي رقيبك : ًس 

ماطي اىا هرجيلك ًلي كول : مراز 

مراز مضي هو وايمان وراح الحمامات 

واتوؿا ورجى االوؿه وٓرش المغليه وبقي 



يغلي ركيتيه طكر لله ان اروه طريّ قام 

موها بالسالمه وبقي يسًي لوالء ارت ُرام 

اىها تقوم موها بالسالمه 

وبيسها قيس ًلي الكرسي وبقي قاًس قسام 

السرير بتاو ُرام وكل طويه يروح يف الووم 

ويقوم تاين ييسل رقبته وكان هيموت ويريح 

جسمه 

ُرام ٓاقت وٓتحت ًويها واول كلمه قالتها 

ٓيه والء .. والء : ُرام 

ًس بسرًه قام مه ًلي السرير وبحركه ال 

ارازيه موه قيس جوب ُرام وحف ايسه ًلي 

كتْها وُرام حقت راسها ًلي ػسره 

والء كويسه ياًس : ُرام 

كويسه ياُرام ماتقلقيص ًليها هي : ًس 

بقت كويسه 



ُرام بقت زموًها ىازله موها ًس مسحلها 

زموًها وهي يف حؾوه وبقي يلمس طيرها 

ويقبقب ًليها 

واالتويه ُمؾوا ًيوىهم وىاموا 

وُرام الول مره توام وهي يف حؾه ًس 

الممرؿه ٓتحت الباب وزرلت ًليهم ًضان 

تبلٍ ًس ان والء ارت ُرام اتوقلت لليوايه 

المركسه بس اول ما القيتهم كسه راحت 

قْلت الباب بالراحه جسا ًليهم وسابتهم 

ومضيت 

رواية حب رارج ارازيت البارت التاسى 

 بقلم ماهي احمس 29واليضرون 

رواية حب رارج ارازيت الْغل التاسى 

 29واليضرون 



الممرؿه القيتهم كسه راحت سابتهم وقْلت 

الباب بالراحه ومضيت 

ُرام كاىت ىايمه يف حؾه ًس والول مره 

تحس بأمان ماحستهووش كول ًمرها رُم 

ان قاسي ًليها يف اوقات كتير بس لحنه 

حويه موه ًليها بتوسيها قساوته كلها 

ومى اول ريف طمس كلى ًليهم 

ُرام ٓتحت ًويها القت ىْسها يف حؾه ًس 

رٓيت وطها وبغيتله واتكسْت اىها يف 

حؾوه بيست ًوه بسرًه وهو كمان ػحي 

مممم احم اىا القيتك تيباىه امبارح : ًس 

 (ُرام ققيته يف الكالم بسرًه  )

اه اىا ًارٓه .. اه : ُرام 



ًس حف ايسيه ورا طيره وقام مه ًلي 

السرير بسرًه 

والء ًامله ايه زلوقتي اىت قولتلي : ُرام 

اىها بقت كويسه 

كيس بقت كويسه .. اه : ًس  اه كبيا ا

اىا ًارٓه ان طريّ قام موها ًضان : ُرام

كسه مقموه 

وًرٓتي مويه : ًس 

مه الهسوء اللي يف ًويك : ُرام 

  (بتوتر ًضان ُرام كاىت يف حؾوه  ): ًس 

اىا هقلى اطوٓهم .. اىا .. كيب .. كيب 

ًامليه اي زلوقتي 

استوي اىا جايه مياك : ُرام 



ًس كان قلقان ان والء يكون جرالها حاجه 

رغوػا اىه ماييرٓص ًوها حاجه 

اىا جاي ًلي كول .. ال ال رليكي اىتي : ًس 

ُرام زرلت الحمام اللي يف اوؿه 

المستضْي تَسل وطها وًس كلى بره 

بسرًه يسأل ًلي والء وطريّ 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

كمويوي الحاله اللي جت امبارح يف : ًس 

كلق ىاري كليت مه اليمليات 

ايوه يآوسم اىا كوت هبلٍ حؾرتك : الممرؿه 

امبارح بس ماًرٓتص 

كيب هي ٓيه : ًس 

هي زلوقتي يف اليوايه المركسه : الممرؿه 

متضكر جسا : ًس 



ُرام جت ورا ًس 

اوؿتها ٓيه ياًس : ًس 

هي يف اليوايه المركسه لسه : ُرام 

ارجوك ًايسه اكمه ًليهم هما االتويه : ُرام 

ارجوك ياًس 

كيب ياُرام اهسي : ًس 

ًس كلب مه الممرؿه ان ُرام تضوِ ارتها 

وراحت لبست لبس التيقيم وزرلت لوالء 

ُرام مسكت ايس والء وهي ىايمه ًلي 

السرير واالجهسه كلها محوكاهه وبقت تبوس 

يف ايسيها 

كل اللي اىتي ٓيه زه  (بسموو  ): ُرام 

ماقسرتص احميكي حاولت .. بسببي ياوالء 

بس ماقسرتص حقك ًليا ماتسًليص موي 



ًايسه اقولك اىك اُلي حاجه ًوسي يف 

زىيتي ياوالء واىتي ًارٓه زه كويس 

ارجوكي كْايه كسه الزم تقليي : الممرؿه 

حاال بالش تجبيلي مضاكل 

حاؿر اىا كاليه : ُرام 

ُرام كليت وراحت لضريّ وبقت تبع 

ًليه مه ورا االزاز 

وبقت تبغله وهي قلبها بيتققى ًليه 

ياريتوا كوا اتقبلوا يف  : (يف ىْسها  )ُرام 

هروِ ُير زي ياطريّ كان يف حاجاااات 

كتييييير اوي كاىت اتَيرت 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

 coffeeًس راح لَرام وجابلها 

رسي ياُرام : ًس 



 مه ًس coffeeُرام وهي بتارس ال 

ػسقتوي اين كوت مؾقره ياًس وال الء : ُرام 

هيْيس بأيه اين اػسقك ياُرام : ًس 

ييوي ايه : ُرام 

كتر مه كسه : ًس  ييوي كان الزم تثقي ٓيا ا

ياُرام كان الزم تحكيلي وتقوليلي ًلي اللي 

حغل وقتها بس كوت هغسقك 

 (بغت ليس بغه ُيم   )ُرام  

اىت ازاي كسه : ُرام 

ببروز قسام ُرام مى ان مه جواه قلبه  ): ًس 

اىا ًس .. ًضان اىا كسه ياُرام  (بيتحرق 

القسرى كسه ومص هتَير يف يوم 

اىا ًمرى ما قسرت آهمك ياًس : ُرام 



ًضان ػيب ًلي اي حس يْهم ًس : ًس 

القسرى  ياُرام 

ًضان كسه هتييص لوحسك وتموت : ُرام 

برؿوا لوحسك ياًس القسرى 

ُرام سابت ًس وربقت كتْه وهي ماطيه 

وسابته ومضيت 

ًس بع وراه وٓؾل باػع ًليها وهي 

ماطيه لحس ما كليت مه المستضْي 

ًس بقي يكلم ىْسه 

ًمرك ماهتْهميوي ًضان مص قازره : ًس 

تْهمي اين مابسًلص اوي ُير مه الواس 

اللي بحبهم اوي واىا مابحبص ُيرك ياُرام 

وال هحب يف يوم 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ



ُرام وقْت تاكسي ورجيت ًلي الْيال 

 

اي يابوتي كمويوي  (بذوِ  ): ًم حسيه 

ًلي طريّ بتغل بيس مه امبارح وبمراز 

ماحسش بيرز ًليا 

اكمه ياًم حسيه طريّ بقي : ُرام 

احسه الحمسلله 

مالك يابوتي ٓيكي ايه : ًم حسيه 

مآيص وال حاجه : ُرام 

ُرام كليت طوقتها وبقت تلم هسومها 

اومال بتلمي هسومك ليه ؟ : ًم حسيه 

رالظ ياًم حسيه اللي كاىت : ُرام 

مقيساين هوا ُغب ًوي رجيت لحؾوي 



مآيص اي سبب تاين يذليوي اقيس هوا 

كتر مه كسه  واتحمل اللي بضوٓوه هوا ا

اىا مص ٓاهم حاجه يابوتي : ًم حسيه 

ماتْهميوي 

ُرام قيست وحكت كل حاجه ليم حسيه 

وتْتكرى زه سبب كايف اىك : ًم حسيه

تسيبي البيت ًضاىه 

آتكر ان كل حاجه ًس بييملها بتأكسيل : ُرام 

اين ماليص مكان هوا 

كيب زه ًس وطريّ برؿوا : ًم حسيه 

ىْس الكالم 

 �طريّ  (بتوهيسه  ): ُرام 

ايوه ياطريّ طوٓتيه كان : ًم حسيه

رايّ ًليكي ازاي وقت ما ًس كان ُؾبان 



طوٓت ياًم حسيه بس برؿوا : ُرام 

مآيص حاجه ممكه طريّ ييملها تبرر اىه 

يف يوم اُتغبوي واىه السبب يف كل اللي اىا 

ٓيه زلوقتي 

آحمس---------------- آهي آ -----بقلمي مآ

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

 (يف المستضْي  )

اي ياًس اي االربار كموي : مراز 

السكتور بيقول طريّ ممكه يْوء يف : ًس 

اي وقت 

زي حاجه ميروٓه ييوي اىه هيقوم : مراز 

موها مص يبقي ػاحب مراز السالم 

ال ياراجل : ًس 

كبيا يابوي : مراز 



احوا الزم ىجيب الموْلوكي مه تحت : ًس 

االرؼ 

اول ما سمى ... واالىقاؼ كمان ابه ال : مراز 

ؿرب ىار بره ًرِ اىك جيت والبوزي جارز 

رسه وكار مه الواحيه التاىيه 

مص هسيبه : ًس 

قغسك مص هوسيبه ىسيت حرِ : مراز

الوون لو سمحت 

هههه ال ماىسيتهووش بس بالش اىت : ًس 

المره زي اىا رايّ ًليك جابر الموْلوكي 

مص هيسكت 

وًضان كسه الزم ىستيسله كويس : مراز 

كيس : ًس  زه ا



اشستاش طريّ ٓاق وهوقليه : الممرؿه 

ًلي اوؿته يا اشستاش ًس 

حمسهللا ًلي سالمته ياًس : مراز 

هللا يسلمك يامراز : ًس 

مراز وًس كليوا يف االوؿه ولقوا طريّ 

حمسهللا ًلي السالمه ياوحص : مراز 

هللا  (بابتسامه ومص قازر يتكلم  ):  طريّ 

يسلمك يامراز 

ًس بع لضريّ وابتسم 

وطريّ اول ماطاِ القلق والذوِ يف 

ًيون ًس وًضان يقموه اىه بقي كويس 

راح طاور براسه كسه ليس وحف ايسه ًلي 

قلبه وبع  ليس 

ًس  حف ايسه ًلي قلبه هو كمان وابتسم 



ال ال الحركه زي جسيسه اىا ميرٓهاش : مراز 

قبل كسه 

اسكت اىت مص كل حاجه الزم تيرٓها : ًس 

Flash back 

وهما اكْال ػَيريه 

طريّ كان بيسور ًلي ًس  يف الجويوه ومص 

القيه طريّ كاىت سواىه واقيه وكان كالمه 

مص مْهوم طويه 

اىت ٓيه ياًث بقي اىا رايّ : طريّ

ًس كان مستذبي مه طريّ وكاىوا بيليبوا 

سوا 

طريّ ارر ما زهق مه التسوير ًلي ًس راح 

قيس يف االرؼ وبقي يييف 



اىا .. ياًس   (ماتسبويص  )ماتثبويس : طريّ

بذاِ مه ُيرك 

ًس اول ما طاِ طريّ بيييف كلى مه 

المكان اللي مستذبي ٓيه وجرى ًلي 

طريّ وحؾوه 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

بتييف ليه ياطريّ زلوقتي : ًس 

تكون  (ياًس  )رْت ًليك ياًث  : طريّ

ثيبتوي ومسيت  زي ما ماما  ثابتوي 

ومسيت 

ًس بع لضريّ وحف ايس طريّ ًلي قلب 

طريّ وقاله 

اول ما ماتالقويص قسامك حف ايسك : طريّ

ًلي قلبك ياطريّ 



طريّ بقي حاكف ايسه ًلي قلبه 

وحس بسقات قلبك : ًس 

ًس كمان حف ايسه ًلي قلبه هو 

كول ما قلبك بيسق ياطريّ  يبقي اىا : ًس 

بذير 

وكول ما قلبك بيسق ياًث اىا كمان : طريّ

بذير 

كيس كبيا : ًس  ا

كول ما ًث بيتوْس : طريّ 

جيبتها مويه زي : ًس 

كمل بث ياًث : طريّ

اقول اي ياطريّ : ًس 

اي حاجه : طريّ



هههه يبقي طريّ بيتوْس : ًس 

بحبك اوي ياًث : طريّ 

اىا اللي بحبك ياطريّ : ًس 

ًس ارس طريّ يف حؾوه اليوم زه ومه وقتها 

لما بيبيسوا ًه بيؽ بيحقوا ايسيهم ًلي 

قلوبهم ًضان يحسوا ببيؽ 

آهي ----------------------- بقلمي مآ

آحمس ----------------------------- آ

ُرام رجيت المستضْي تاين وكان مياها 

طوقه هسومها وكليت للمسير 

اىا محتاجه ارجى للضَل تاين يآوسم : ُرام 

ايوه ياُرام بس اىتي مقسمه : المسير

استقالتك 



ارجوك ان طالله حتي مه ُير مرتب : ُرام 

مايهمويص اىا هوا يف اتويه اًس ًليا مه 

ىْسي ومحتاجه ارس بايل موهم 

اىا حتي هبقي مقيمه هضتَل : المسير 

ورزيتيه اللي تؤمر يب بس ارجوك رجيوي 

تاين 

مص للسرجه زي ياُرام اىا موآق : المسير 

اقسر استلم الضَل مه زلوقتي : ُرام 

كيس كبيا : المسير  ا

ُرام ىسلت وارست طوقتها وزرلت اوؿه 

الممرؿيه وطالت طوقتها وُيرت هسومها 

وابتست تمارس ًملها 

الورزيه اتَيرت وػحاب ُرام جم يستلموا 

طَلهم 



ُرام هو يف حس يبقي متجوز جوازه : احالم 

زي جوازتك ويرجى الضَل تاين يااااه لو كوت 

مكاىك يابذتك 

يابذتي مره واحسه : ُرام 

كبيا زي جوازه اي بوت تحلم بيها : احالم

ياريتوي كوت مكاىك 

ٓيال ياريتك كوتي مكاين بس اىا :  ُرام 

ىسيت اقولك حاجه اىا اتقلقت 

 (ؿربت  ايسها ًلي ػسرها  ): احالم 

يالهووووي 

ياريتك بقي تبقي مكاين : ُرام 

ُرام سابت احالم ومضيت 

آحمس------------------- آهي آ --بقلمي مآ

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



ُرام اول حاجه ًملتها بقت تسور ًلي 

طريّ ًضان تقمه ًليه وًرٓت اىه ٓاق 

مه الَيبوبه 

كليت بسرًه وهي مبسوكه جسا اىه ٓاق 

ُرام ٓتحت الباب وزرلت بسرًه 

 ️☺طريّ : ُرام 

وحقت ايسها ًلي ايسيه وابتسمت 

ًس بع ًلي ايسيها وهي المسه ايس اروه 

السم بقي يَلي يف ًروقه بس ماقسرش 

يتكلم ًضان اروه تيبان اتوهس وزاس ًلي 

سواىه ورزو الباب وراه وكلى بره 

حمسهللا ًلي سالمتك ياطريّ : ُرام 

هللا يسلمك ياُرام : طريّ

بكره تذّ وترجى احسه مه االول : ُرام 



طريّ طاِ روِ ُرام ًليه ولميه ًيوىها 

اتبسف وابتسم 

اىا هبقي مسؤوله ًوك هسيك السوا : ُرام 

يف مواًيسه هيمل كل حاجه لحس ما تبقي 

كويس 

مص ًايس اتيبك ميايا ياُرام : طريّ

تيب ايه وبيسيه اىا رجيت طَلي : ُرام 

اىت مص طايّ اللبس اللي البساه وال ايه 

كيس طايّ : طريّ ا

اىا هسيبك زلوقتي بس بيس كسه : ُرام 

هبقي مياك زايما اتْقوا 

اتْقوا ياُرام : طريّ

ُرام كليت ومراز ابتسي يحكي لضريّ ان 

ارت ُرام كاىت مذقوٓه مياه وكل حاجه 



ُرام اول ما كليت وقْلت الباب وراها ًس 

طسها مه ايسيها وقربها موه جسا ولْها وحف 

ؿهرها ًلي  الحيقه وبقي قسامها بالنبف 

اي اللي بتيمليه زه : ًس 

ًملت اي  (بتوهيسه  ): ُرام 

ًس ماقسرش يقولها ازاي تحقي ايسك ًلي 

ايس ارويا مى اىه كان هيموت مه جواه راح 

قلها 

اىتي ايه اللي اىتي لبساه زه .. اىتي : ًس 

زه لبس الضَل ياًس : ُرام 

وميه سمحلك اىك ترجيي الضَل : ًس 

اىا سمحت لوْسي اين ارجى .. اىا : ُرام 

طَلي وبيسيه اىت زرلك ايه اىت ىسيت 

اىك مقلقوي وال ايه 



ال ماىسيتص ياُرام   (بيوس وُيم  ): ًس 

رالظ يبقي مالكص زًوه بيا تاين : ُرام 

وًلي ٓكره اىا سبت البيت وهبيس ًوك 

رالع ولما طريّ يقلى مه هوا مص 

هتضوٓوي يف حياتك تاين ياًس 

ُرام مضيت مه قسام ًس وأزيته ؿهرها 

وبقت تمسح زموًها وراحت الرتها 

االيام بقت تمر وُرام كاىت مى طريّ لحنه 

بلحنه مكاىتص بتسيبه ابسا وارتها كاىت 

لسه يف الَيبوبه لالسّ مآاقتص 

وًس كان بيروح طَله ويرجى ًلي 

المستضْي ًلي طريّ هو ومراز 

ويف يوم ايمان كاىت بتسور طريّ 

يال رّ بقي ًضان ٓرحوا قرب اىا : ايمان 

ومراز 



الّ مبروك يا ايمان ربوا يتمملك : ُرام 

بذير 

  mate brideاًملي حسابك اىتي ال : ايمان 

بتاًتي ياُرام 

كيس كبيا مه ُير ماتقويل : ُرام ا

طريّ حاول يقوم مه ًلي السرير بس 

وهو بيقوم كان هيقى ُرام جريت بسرًه 

ًليه وحؾوته 

اىت  (وهي بتبع يف ًيون طريّ ): ُرام 

كويس ياطريّ 

ماتقلقيص ًليا ياُرام  (بابتسامه ): طريّ

اىا كويس 

االيام بتمر وًس مكاىص بييمل حاجه ُير اىه 

بيقلب السىيا ًلي جابر الموْلوكي 



 (يف الضركه  )

جابر الموْلوكي ػْي كل اًماله : مراز 

حتي ٓلوسه اللي يف البوك سحبها زي ما 

يكون ٓع ملح وزاب 

كيس يف يوم هينهر يامراز : ًس  هجيبه ا

 (يف المستضْي  )

ميلص ًضان راكرى ياطريّ : ُرام 

الميلقه زي كمان وبس 

مص قازر وهللا ياُرام : طريّ

كيب ًلي راحتك : ُرام 

ُرام جت تمضي 

ُرام : طريّ

ىيم  (لْت وبغت لضريّ ):  ُرام 

ياطريّ 



اىا مَتغبتكيص ياُرام : طريّ

 �بتقول اي : ُرام 

طريّ حكي كل حاجه لَرام وًلي كل اللي 

حغل ُرام مه كتر ٓرحتها بقت زموًها 

توسل موها وسابت طريّ بسرًه وراحت 

للسكتوره ًضان تكضّ ًليها 

السكتوره بيس ما كضْت 

ُرام اىتي ماتلمستيص هو جوزك : السكتوره 

ًوسه مضاكل وال حاجه 

بجس يازكتوره ييوي اىا بوت  (بْرحه  ): ُرام 

ايوه بوت ياُرام : السكتوره 

متضكره اوي يازكتوره : ُرام 

ُرام كان يف ربريه حلويه اوي اليوم زه اىها 

ًرٓت اىها لسه بوت والذبر التاين ان ارتها 



اريرا ٓاقت مه الَيبوبه وطريّ اتكتبله 

ًلي رروج 

ًس وهو بيارس طريّ ُرام راحت سلمت 

كاىت بتبع ليس  )ًلي طريّ وهي بتكلمه 

كوها بتقول الكالم زه ليس   (وا

اوبقي تيايل زورين ياطريّ : ُرام 

مص ىاويه تيقلي وترجيي مياىا : طريّ

بقي 

بأي ػْه ياطريّ : ُرام

طريّ ٓكر ولقى ان ًوسها حق بأي ػْه 

ًس بع لَرام وسكت 

اىا الزم امضي بقي ًضان اطوِ والء : ُرام 

هيوقلوها الوهارزه يف االوؿه 

ُرام لسه هتمضي 



حمسهللا ًلي سالمتها : ًس 

ُرام بغت ليس وابتسمت 

هللا يسلمك ياًس : ُرام 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

ُرام مكاىتص بتسيب والء لحنه وًس بقي 

يسٓه ىْسه يف الضَل ًضان يوسي ُرام 

طريّ ُرام وحضته جسا بس مبقاش ًارِ 

يقولها ترجى البيت بغْتها اي 

طريّ راح لمراز 

اي المْاجأه الحلوه زي : مراز 

اىا مذووق يامراز : طريّ

مالك ياطريّ يف اي : مراز 



اىا بحب ُرام : طريّ

تاين ياطريّ تاين : مراز 

ما هو حاجه مه االتويه يا اىا اتجوزها : طريّ

يا ًس يتجوزها بس اىا طايّ ان ًس مص 

ًايسها 

وحتي لو مص ًايسها كْايه اىها كاىت : مراز 

مراته يف يوم 

ًلي ورق مازرلص ًليها يامراز آهم بقي 

حرام ُرام تبقي لواحس تاين زي الوحيه اللي 

زرلت ما بيوا 

هي قالتلك اىها ًايساك : مراز 

الء بس برؿوا اىا متاكس اىها ىاقالتص : طريّ

ليس اىها ًايساه 

ًس زرل وسمى كالمهم 



اىت ممكه تبييوي ياطريّ : ًس 

... ًس اىا : طريّ

اتكلم بغراحه ياطريّ رليوا ىذلع : ًس 

مه الموؿوو زه رالع وماىتكلمص يف تاين 

ًس اىا ًمرى ما بييك يف يوم بس : طريّ

اىت مص ٓاهم كالما اىا واىت ًايشيوها 

سيبها هي تذتار 

اىت بتقول اي اىا لو اتحقيت يف مقارىه : ًس 

مياك ًمرى ما هرؿي بيها يف يوم 

رالظ يبقي كل واحس ٓيوا يذلي : طريّ 

حس يتغل بيها وىقولها ان احوا يف رقر يف 

ىقس الوقت يف مكان مذتلّ  واللي 

هتروحله يبقي هو زه اللي قلبه ارتارها 

ًس مسك طريّ مه الياقه بتاًته وقاله 



اىا ال يمكه اوآق ًلي حاجه زي كسه : ًس 

ولو يف يوم كاىت ُرام بغيتلك او قالتللك 

حاجه يبقي ماتلسمويص 

ُرام ًمرها ما قالتلي حاجه وكمان : طريّ

ماقالتلكص اىت حاجه ازيها ٓرػه رليها 

تذتار ولو ارتارتك اىا كسه كسه كوت مسآر 

ياًس 

ولو ارتارتوي هارسها واسآر 

وتبيس ًوي ياطريّ : ًس 

مآيص حل ُير كسه زه مؤقتا لحس : طريّ

ما االمور توتسي 

للسرجه زي : ًس 

زه ارر حل ًوسي ياًس مايوْيص : طريّ 

ىسيب ُرام تؾيى مه ايسيوا 



طريّ ساب ًس ومضي ومراز مضي وراه 

استوي ياطريّ استوي : مراز 

كر : طريّ اىا محؾر كل حاجه يامراز تصا

السْر والتأطيره كل حاجه اىا كسه كسه كوت 

مسآر 

ييوي زه الحل الوحيس : مراز 

ايوه : طريّ 

واىا هساًسك ياطريّ : مراز 

بس ًس مص هيرؿي يكون مياىا 

مص مضكله روح اىت يف المكان : طريّ 

اللي هوتْق ًليه وهكتبلها جواب ازهولها 

بس لو راحت ليس يبقي ماليص مكان يف 

قلبها وهمضي رالع مه هوا 

مراز رلي ايمان تتغل بَرام 



الووو ايوه يا ايمان : ُرام 

طريّ ًمل حازثه كبيره وهو ماطي : ايمان 

بالموتوسيكل ومحتاجك مياه ياُرام 

ُرام كاىت ماسكه مج قهوه وقى مه ايسها 

ورست اليووان وكليت تجرى وقْت 

تاكسي بسرًه 

وهي يف التاكسي 

ٓوىها رن 

ايوه يامراز اىا حايه اهوه : ُرام 

ًس اتؾرب بالوار ياُرام ومحتاجك : مراز 

ؿروري والزم تيجي ًلي اليووان زه بسرًه 

ُرام وقيت الْون مه ايسها يف التاكسي 

ووقْت التاكسي 



وقتها ًس كان واقّ ًلي البحر وبقي يقول 

يف ىْسه ياتري هاتروحي لضريّ ياُرام 

كر السْر  وطريّ كان يف المقار وماسك تصا

وبيقول يف ىْسه 

ياترى هاتروحي ليس ياُرام : طريّ 

كله يقول ياجماًه ياترى هاتروح ليس وال 

طريّ واىتوا ًايشيوها تروح لميه 

المضهس زه ٓوق الينمه ًضان كسه ًملتوا 

آت  آيآ ٓيسيو وىسلته ًلي البيسج االػليه حكآ

آهى ماهي زوري ًليها هتالقيها  مآ

 30رواية حب رارج ارازيت البارت الثالثون 

واألرير بقلم ماهي احمس 

 30رواية حب رارج ارازيت الْغل الثالثون 

واألرير 



كله يقول ياجماًه ياترى هاتروح ليس وال 

طريّ واىتوا ًايشيوها تروح لميه 

ُرام اول ما مراز قلها ان ًس اتؾرب بالوار 

زي ما يكون قلبها كان هيقلى موها وحقت 

ايسها ًلي قلبها 

مالك يا اىسه ٓيكي ايه : سواق التاكسي

ُرام بقي ىْسها سريى اوي وزقات قلبها 

بقت تسق ورا بيؽ 

ُرام ىسلت مه التاكسي وقْت سوست ًلي 

الحيقه ومابقيتص مغسقه اللي بيحغل 

كيب اقسر اساًسك : سواق التاكسي ىسل 

ًلي االقل 

ُرام كاىت بتبع لسواق التاكسي بس 

كاىت حرٓيا يف زىيا تاىيه 



يا اىسه اىتي .. يا اىسه : سواق التاكسي

سمياين 

ُرام اريرا ٓاقت لوْسها وابتست توتبه 

لسواق التاكسي 

اىا اسْه بقولك ميلص وػلوي .. اىا : ُرام 

بسرًه 

مه ًويا اتْؾلي اركبي : السواق

الوو ايوه يامراز ُرام جاتلك : طريّ

اهسى ياطريّ لسه ماتلحقص : مراز 

اىا ًارِ اىها مص هتجيلي يامراز : طريّ

زي حاجه اىا متاكس موها 

ليه بتقول كسه ياطريّ : مراز 

ًضان اىا متأكس ان ُرام بتحب ًس : طريّ

زي ما هو بيحبها 



هي قالتلك : مراز 

الء وًمرها ما هتقول بس ىنرتها يل : طريّ

واحساسها بيس يذليوي ابقي متأكس مه 

حاجه زي كسه 

كيب وكالما اىت متأكس كسه ًملت : مراز 

كسه ليه ياطريّ 

ًضان اقربهم مه بيؽ ًضان : طريّ

ارلي كل واحس ٓيهم يكتضّ اىه بيحب 

التاين ًضان ًس يْكر يف ىْسه ولو لمره 

واحسه بس 

اسميوي كويس يامراز اىا كول ما اىا هوا ًس 

ًمره ما هيْكر يف ُرام الىه ًارِ اين بحبها 

ًضان كسه قررت اسآر وابيس يمكه ًس 

يرجى يف كالمه ويرجى لَرام البوت الوحيسه 

اللي ًرٓت تسرل قلبه يف يوم 



كيب واىت ياطريّ هتيمل اي : مراز 

هيمل ايه ييوي يامراز اىا ًس ؿحي : طريّ

ًضاين كتير وجه الوقت اللي اتؾحي ًضاىه 

بحاجه ولو ػَيره بتموي ان ًس يتذلي ًه 

ًوازه ويقرب مه ُرام الىها تستاهل وًايس 

اقولك حاجه يامراز 

قول ياطريّ : مراز 

ُرام بوت اىا مالمستهاش : طريّ

طريّ اىت بتقول اي : مراز 

زي ما بقولك كسه بيس كل زه : طريّ

كليت اين مالمستهاش الحمسلله وكل زي 

كتر  كاىت ليبه مه الموْلوكي مص ا

اىا مص مغسق : مراز 



ػسق ًضان زي .. الء ػسق :  طريّ

الحقيقه 

اىت كليت واز جسو يال وراجل بس : مراز 

برؿوا سيب ُرام تذتار استوي ولو طويه 

اتأكس االول اشا كاىت هتجيلك وال هتروح ليس 

مآتكرش ان ممكه يكون يف امل : طريّ

اىها تجيلي يامراز 

طريّ كان ماسك الْون بتاًه وبيكلم مراز 

ومره واحسه 

ُراااام : مراز 

طريّ ابتسم وًرِ ان ُرام راحت ليس 

وقْل الْون وحقه يف جيبه ومسك طوقته 

مه الجرار بتاًها وزرل المقار 

ٓيه ًس يامراز هو  (بذؾه وروِ  ): ُرام 

ٓيه اىقق 



مراز لما طاِ ُرام كسه وطاِ روٓها 

وقلقها ًلي ًس راح ربى الورقه بسرًه اللي 

سايبهالها طريّ وراح قلها 

تيايل ميايا ياُرام : مراز 

ًلي ٓيه يامراز ٓيه ًس بقولك : ُرام 

ًس مؾروب بالوار ولسه ماطييه يب : مراز 

باليربيه حاال بس الزم تيجي ميايا ًضان 

ىلحقه 

كيب بسرًه اىت  (بسًيق وروِ ): ُرام 

مستوي ايه 

مراز ارس ُرام بسرًه وراح بيها ليس 

سرو ىْسك طويه يامراز اىتوا وازتوه : ُرام 

مستضْي ايه وميه ؿربه بالوار 



كل زي حاجات هتيرٓيها زلوقتي احوا : مراز 

رالظ وػلوا 

 ��يارب يكون بذير يارب .. يارب : ُرام 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

مراز كان ًارِ ًس ٓيه وًارِ المكان اللي 

بيرتاح ٓيه لما يكون مذووق 

وػلوا ياُرام : مراز 

ُرام ىسلت بسرًه مه اليربيه 

اىت مص ىازل يامراز : ُرام 

كي : مراز  ىازل كبيا هركه اليربيه واجي ورا

حاال بس ازرلي اىتي بسرًه 

ُرام مص ٓاهمه حاجه كاىت لسه هتتكلم  

راح مراز سابها ومضي 



ُرام حست ان يف حاجه ُلف بقت تبع 

طمال ويميه مالقيتص حس زرلت جوه زي 

ميوا وبقت تسور ًلي ًس بتبع القيت ًس 

واقّ والبس البلقو االسوز بتاًه القويل 

وبيبع للبحر والسْه رايحه جايه قسامه 

ُرام جريت ًليه بسرًه 

مسكت ايسيه  (بلهْه وتوتر وقلق  ): ُرام 

ًس اىت كويس .. ًس : ُرام 

اىا كويس ياُرام : ًس 

ُرام بقت تلمس ًس يف كل حته مه جسمه 

بأيسيها وتضوِ اشا كان سليم وال متغاب 

اىت كويس مص ٓيك اي .. ييوي اىت: ُرام 

حاجه 



ًس وقّ ُرام مه التْتيص يف جسمه 

بأيسيها ومسك ايسيها 

 (مسك ايسيه ُرام مه ايسيها االتويه  ): ًس 

اىا كويس ياُرام 

ُرام مه الذؾه ًلي ًس مكاىتص قازره 

تقّ قيست ًلي ركبها يف االرؼ وبقت 

تتوْس بغيوبه ًس كان لسه ماسك ايسها 

وكان بيساًسها اىها تقسر تقيس الن رجليها 

مكاىتص طيالها مه الذؾه 

اىا مكوتص موآق ًلي اللي ًملوه زه : ًس 

ياُرام 

ُرام حقت ايسها بسرًه ًلي طْايّ ًس 

وهي بتبغله يف ًويه البوي الَامق القمر 

زي 



.. هووووووش مص مهم اي حاجه : ُرام 

مص مهم حتي هتقول اي مآيص اهم مه 

اىك تكون بذير وسليم زلوقتي قسامي 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام ماتكلمتص  بيسها وال كلمه  واترمت 

يف حؾه ًس وحؾوته وبس وبقت محوكه 

ايسها االتويه ورا ؿهره ومَمؾه ًويها 

ومكلبضه ٓيه ًس اول ما طآها كسه زي ما 

يكون قلبه ارتاح والوار اللي يف قلبه هسيت 

وُمؽ ًويه وابتسم ُرام كاىت مَمؾه 

ًويها جامس اوي 

زي ما تكون ماػسقت تضوٓوه وهو سليم 

ومآيهووش حاجه 

ًس حف ايسه ًلي طير ُرام بالراحه اوي 

وبقي يلمس طيرها ويقبقب ًليها وابتسي 



بأيسيه التاىيه يقرب موها ويحف ايسه ًلي 

ؿهرها وبيس ترزز اريرا استسلم لمضاًره 

واتوهس وحؾوها بأيسيه االتويه ورباها ما بيه 

ؿلوًه مص جوه حؾوه وبس 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ُرام  وهي لسه مَمؾه ًويها وبتترًص 

مه الذؾه ًلي ًس 

كوت هموت لو كان جرالك حاجه ياًس : ُرام 

 ..

اىا ماكوتص موآق اىهم يحقوكي يف : ًس 

موقّ زي زه ياُرام مكوتص ًايسك تقلقي 

ًليا بالضكل زه 

ُرام قامت مه حؾه ًس 

مقارىه اي اىا مص ٓاهمه .. مقارىه : ُرام 

حاجه 



بتوهيسه وهو مؾايق مه اللي حغل : ًس 

طريّ بذير واىا كمان بذير بس مراز : ًس 

وطريّ ًملوا كسه ًضان ييرٓوا اىتي 

ممكه تكوين 

كون ياًس : ُرام  ممكه ا

.. اقغس ييوي : ًس 

تقغس اشا كوت بحبك اىت  (بورٓسه  ): ُرام 

وال هو مص كسه ياًس 

ُرام اىا مكوتص موآق ًلي الليبه زي : ًس 

.... مه االول بس ًلي االقل 

ًلي االقل ايه ياًس بيه .. ًلي االقل : ُرام 

ًلي االقل ًرٓت اين بحبك ومابقسىص 

ابيس ًوك واىك مهما تيمل ٓيا ومهما 

 ️❤شلتوي اين برؿوا بحبك 



ايوه اىا بحبك ياًس وًمرى  (بسموو  ): ُرام 

ما حبيت حس قس ما حبيتك 

مه اول يوم طوٓتك ٓيه واىا بحبك بس 

مكاىص ىْسي اىا اللي اقولهالك مه ىْسي 

بيس ما اسميها موك زي اي اتويه كبييييه 

بس ازاي .. بس .. حبوا بيؽ 

ُرام مسحت زموًها بكمامها وكملت  )

 (كالمها  

ازاي واىت ًس القسرى اللي مايوْيص يقول 

ازاي واىت قلبك كول .. لبوت اىه بيحبها 

ًمره قاسي ومابتضوٓص يف حياتك ُيرك 

حتي كلمه بحبك .. اىت وطريّ وبس 

رلتوي اقولهالك ُغب ياًس بيه 

ُرام جت تمضي ًس طسها مه ايسها بسرًه 

وقربها مه حؾوه 



ماتمضيص اىا مكوتص ًايسهم .. ُرام : ًس 

ييملوا كسه 

كسااااااب حتي لو موآقتص بس اىت : ُرام 

وطاورت بغابيها ًلي قلبه  )مه جواك 

كوت ًايس تيرِ اىا هذتار  ميه   (جامس 

كوت ًايس ترؿي ُرورك بأي طكل واىا زي 

الهبله جريت ًليك 

راحت ُرام زقت .. ًس كان ماسك زراو ُرام 

ايسيه 

اوًي سيبوي مالكص زًوه بيا تاين : ُرام 

اىت ٓاهم وسابته ومضيت 

مضي بذقوات سرييه ووقّ قسام  ):  ًس 

اىتي رايحه ٓيه ؟ اىا مص بكلمك  (ُرام 

ُرام حقت ايسيها االتويه ًلي وزىها 



ماتتكلمص .. مص ًايسه اسمى حاجه : ُرام 

ميايا تاين اىت ساميوي 

رالظ ياُرام اهسي : ًس 

الء مص ههسي : ُرام 

ًس طاِ ُرام كسه وهي متيغبه مارؿاش 

كتر مه كسه  يتكلم مياها ا

ُرام جت تمضي 

استوي هوػلك : ًس 

الء هاروح لوحسي : ُرام 

ًس طسها مه زراًها وبقي يمضيها وراه 

بتؾرب ًس بأيسيها التاىيه ًلي زراًه  ): ُرام

.. اوًي سيبوي : ُرام  (ًضان يسيبها 

سيبوي 

ًس كلى مْاتيحه وٓتح باب اليربيه 



ازرلي : ًس 

الء مص زارله : ُرام 

بقولك ازرلي  (زاس ًلي سواىه  ): ًس 

ياُرام 

برؿوا مس هسرل وسيب ايسي : ُرام 

بقولك 

كتر وراح ربف بأيسيه ًلي كبوت  ًس ااتورٓس ا

اليربيه جامس 

زي ارر مره هقولهالك ازرلي  (بسًيق ): ًس 

ياُرام 

كيب ياًس اىا زارله اهوه اىا قولت : ُرام 

 ��حاجه اىت زايما ًغبي كسه 

ُرام ركبت اليربيه وًس ركب وساق اليربيه 

. وبقي بيسوق بأسرو ما ًوسه



ُرام رآت وبقت تحاول تحف حسام االمان 

باليآيه هي ًارٓه ًس لما ببَؾب ُؾبه 

وحص 

ًس بع كسه لقي ُرام مص ًارٓه تحف حسام 

االمان مه كتر التوتر اللي هي ٓيه راح طال 

رجله بالراحه اوي مه ًلي البوشيه وابتسي 

يهسي السرًه طويه وقرب مه ُرام وحقلها 

. حسام االمان وهو كان بيسوق

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

وباػع للقريق  (يف ىْسه  ): ًس 

كان ىْسي تسمييوي ياُرام كان : ًس 

ىْسي اقولك ًلي اللي جوايا بس اتسرًتي 

هتسييوي اروح كسه ياًس مه ُير حتي : ُرام 

كيب .. ما تقويل كلمه تقيب بيها راكرى 

قويل اي حاجه اىت لو سيبتوي كسه هموت 



رايّ اتكلم مياكي  (يف ىْسه  ): ًس 

تغسيوي ياُرام ىْسي المس طْايْك 

وقربك موك بس مص قازر 

ًس وػل ُرام لبيتها كاىت مأجره طقه يف 

حي طيبي هى وارتها والء 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

طكرا تقسر تقّ هوا : ُرام 

ًس بغلها وماتكلمص وزرل بيها جوه الحاره 

ووػلها تحت بيتها 

اىت ًارِ بيتي ازاي : ُرام 

ًس بغلها وسكت 

اه ميلص سؤال ُبي ىسيت ما اىت : ُرام 

ًس القسرى اللي تيرِ كل حاجه 

ُرام رزًت الباب وراها وىسلت 



ًس بغلها وٓؾل واقّ لحس ما زرلت حوش 

اليماره 

.. مى السالمه ياُرام  (يف ىْسه  ): ًس 

ومضي 

ُرام بقت تذبف ًلي الباب جامس ووالء 

ٓتحتلها وُرام كاىت بتييف 

مالك ياُرام ٓيكي اي واتأرريت كسه ليه : والء 

كوتي ٓيه كل زه 

ُرام اترمت يف حؾه والء وبقت تبكي وبس 

كيب احكيلي مالك ماتسبويص كسه : والء

ُرام حكت لوالء ًلي اللي حغل 

كيب ًلي ٓكره بقي زي حاجه حلوه : والء

جسا 

قغسك محرجه جسا وشل جسا : ُرام 



الء رالع ًلي االقل اتاكسيت مه : والء 

طيورك ىاحيه ًس وًرٓتي اىتي قس ايه 

بتحبيه 

رمت الضوقه مه ًليها ًلي الكوبه  ): ُرام 

 (وبورٓسه 

هو بيحبوي وال الء زه .. كيب وهو 

مابيوققص مابيتكلمص ًامل زي لوح التلج 

ياوالء 

طذغيه ًس زي طذغيه مص ًازيه : والء

ابسا ولما بيحب بيحب بجس وواؿح اىه حبك 

ياريت ياوالء ياريت .. حبوي :ُرام 

 (الباب ربف )

ُرام ٓتحت الباب 

مراز : ُرام 



اي حغل اي احكيلي : مراز 

ابيس ًوي رالع يامراز اوًي تكلموي : ُرام 

تاين اىت السبب يف كل زه اػال 

كيب ممكه تقري الجواب زه ياُرام : مراز 

جواب اي : ُرام 

جواب مه طريّ اقريه االول مص : مراز 

كتر  ا

ُرام ٓتحت الجواب وبتقرا 

كوت ًارِ اىك هاتروحي ليس ًضان : طريّ

كسه ًملت اللي ًملته زه ياُرام كان الزم 

كي واكليه بقي  احرك حب ًس اللي جوا

اليمر قليل وبيجري بسرًه وًس بيحبك 

ياُرام وًمره ما هيحب ُيرك رليكي جوبه 

ومياه ًس يستاهل اىك تحاريب ًضان تكوين 

مياه ياُرام 



ُرام ىسلت الجواب كسه 

وهللا ًارٓه اىه  (واتوهست ).. ًارٓه : ُرام 

يستاهل 

طوٓتي بقي اىه يستاهل : مراز 

كيب واليمل : ُرام 

سيبي ٓرػه ليس اىه هو اللي ييجي : والء 

ياُرام بالش اىتي اللي تروحيله 

وميه قالك ان هي اللي هتروحله اىا : مراز 

متاكس ان ًس هيرجيلها بس لما يرجيلها 

تسيله ٓرػه 

بس هو يبجي  (يف ىْسها  ): ُرام 

قولتي اي ياُرام .. ها : مراز 

ربوا يسهل يامراز : ُرام 



آهي ------------------------- بقلمي مآ

آحمس --------------------------- آ

 (تاين يوم يف الضركه  )

الملْات كاىت هوا الملْات : ًس بيغبيه 

راحت ٓيه 

اي ياًم ًس الملْات قسامك اهيه ما : مراز 

بالراحه ًليوا طويه 

مراز اىا مص ٓايقلك رالع زلوقتي : ًس 

كيب رالظ اهسى بس كسه : مراز 

اىا كول الليل امبارح ما ىمتص لحس ما : ًس 

ًرٓت اوػل لحساب الموْلوكي يف 

سويسرا 

بتهسر ازاي : مراز 

زي ليبتي اىا مص ساكت : ًس 



كيب وبيسيه : مراز 

قسرت اًرِ الرقم السري بتاًه كمان : ًس 

زه اىت كليت جامس جسا يا .. الاااااا : مراز 

اري 

اىا لما بحف حس يف زماُي مابرحمووش : ًس 

اىت ًارِ 

اىت هتقويل : مراز 

اىا لالسّ كل اللي اقسر اًمله اين : ًس 

هجمس حسابه يف سويسرا وهَير الباسورز 

لكه مص هقسر اسحب موه مليم 

كيب وبكسه استْازىا اي : مراز 

كيس هيرجى يامراز ولو رجى مغر : ًس  اىه ا

هويرِ مكاىه ووقتها مص هرحمه 



كيب سيبك مه كل زه بقي وقويل : مراز 

مص ىاوي تغالح ُرام 

مراز اىا مص ًايس اتكلم يف الموؿوو زه : ًس 

زلوقتي 

الء هوتكلم ياًس : مراز 

لما احب اتكلم هتكلم يامراز : ًس 

ًس بيبع  يف ايسه لقاها الساًه  قربت ًلي 

تالته 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

اىا الزم امضي زلوقتي : ًس

ًلي ٓيه ياًس : مراز 

مضوار ػَير هيمله وراجى ًلي كول : ًس 

ًس ركب ًربيته وراح وقّ قسام المستضْي 

بتاًت ُرام بيبع لقاها كاليه مه الورزيه 



بتاًتها ووقْت تاكسي ٓؾل ماطي ورا 

التاكسي لحس ما وػلت بيتها يستوي لحس 

ماتقلى ويقمه ًليها وبيس كسه يمضي 

بييمل كسه كل يوم وهي رايحه المستضْي 

وهي راجيه كمان 

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

آهي ------------------------ بقلمي مآ

آحمس --------------------------- آ

ًملت اي ياًس : مراز 

مستوي جابر الموْلوكي يرجى مغر : ًس 

هيمل اي يف ايه ييوي 

ًس اىا ما بهسرش : مراز 

اىا ٓاهم بتتكلم ًه اي يامراز بس : ًس 

سيبوي اىا هروح لَرام قريب اىا بس سايبها 

كتر  ترتاح مص ا



ترتاح مه اي اىت اتجووت .. ترتاح : مراز 

اىا ًارِ اىا بيمل اي كويس : ًس 

ًس ساب مراز ومضي وبقي ييمل زي كل 

يوم يروح تحت بيت ُرام مه ُير ما تحس 

بيه ويْؾل مستويها لحس ما توسل بس اليوم 

زه ما ىسلتص مه البيت ًس بقي يبع يف 

ساًته مآيص قال ممكه تكون اجازه 

الوهارزه راح سال ًليها يف المستضْي 

الممرؿه قالتله اىها مجاتص الوهارزه 

راح تاين يوم ووقّ يف ىْس المكان برؿوا 

ُرام ما ىسلتص 

ًس ابتسي يقلق 

كيس يف حاجه ُلف : ًس  ا



ًس كلى وبقي يذبف ًلي باب الضقه 

مالقاش حس بيْتح وسمى ػوت ًمال 

يسووم جوه 

كتر  ًس بيذبف ا

آتحي .. ُرام آتحي ياُرام : ًس 

مممممممممممم .. ممممممممم : الغوت 

ًس بقي يكسر الباب بكتْه ويرجى لورا 

ويذبف الباب بكتْه لحس ما اريرا الباب 

اتْتح 

بيبع لقى ارت ُرام متربقه ًلي كرسي 

مه ايسيها ورجليها 

ًس بسرًه ٓك بوقها وبقي يْكها 

ًس الحق ُرام ياًس : والء  

حغل اي يف اي ٓهميوي : ًس 



بوت ػَيره ربقت ًليوا بالليل ٓتحوا : والء

الباب القيوا ىاس ومياها مسسسات زرلت 

ًليوا حقولوا مووم يف موسيل طوٓتهم وهما 

بيذسروا ُرام وبيارسوها يمضوا واىا ػحيت 

القيت ىْسي ًلي الكرسي زه 

ماتيرٓيص ميه الواس زي : ًس 

ميرٓص بس هما بوزي جارزات : والء 

ؿذمه جسا ياًس حقيقي ىْس اللبس البسل 

والقمغان البيؾا ًوس الراجل اللي كوت 

مذقوٓه ًوسه 

 �الموْلوكي : ًس 

هما ًايشيه اي مه ُرام ياًس : والء 

ماتقلقيص ياوالء اىا هيرِ ارجيها بس : ًس 

اىا ًايسك تيجي ميايا 

والء راحت مى ًس الْيال بتاًته 



محموز .. ًم حسيه: ًس 

ايوه .. ىيم ياًس بيه: ز وًم حسيه ,محمو

ياًس يابوي 

والء يف ًويكم لحس ما ارجى ياًم حسيه : ًس 

ولو مارجيتص وػي طريّ ًليها 

اىت بتقول اي يابوي : ًم حسيه 

ماتقلقويص ًليها 

اسمى كالمي ياراجل ياكيب : ًس 

ًس ارس السالح بتاًه وبقي يحف ٓيه 

الرػاظ 

ٓوىه رن 

اتأررت اوي يف اتغالك : ًس 

_______________ : الموْلوكي 

ًارِ المكان كويس : ًس 



____________________ :الموْلوكي

تمام اىا جاي ولوحسي : ًس 

ًس وهو ماطي 

والء جريت ًليه 

ًس هتجيب ُرام وهترجى : والء

كيس ياوالء : ًس  ا

آحمس  آهي آ بقلمي مآ

ًس مضي ومارؿاش يقول لمراز ًلي مكاىه 

الىه رايّ ًليه 

ًم حسيه اتغل بمراز وحكاله ًلي اللي 

حغل 

ًس وهو .. مراز بقي يتغل كل طويه بيس 

بع للْون وطاِ . رايح لسه يف القريق

مراز بيتغل مارؿاش يرز ومسك الْون 



ؤماه جوبه وهو بيركيه ايسه اتذبقت يف 

الكرسي زاس ًلي زرار اللوكيضه اللي يف 

الساًه مه ُير ما يارس باله 

رز بقي ياًس رز : مراز

ًس وػل للمكان لقاه زي بيت مهجور وكله 

كالب مه الكالب الضارو 

زرل البيت الكبير زه وبقي يتسحب بالراحه 

جسا الموْلوكي كان ًمله كميه يف كل حته 

واول ما زرل البوزي جارز جه مه ورا ًس 

وحف المسسس ًلي زماُه 

سيب المسسس مه ايسك : البوزي جارز 

ًس وكي وساب المسسس 

احسٓه برجلك بييس : البوزي جارز

ًس حسٓه بييس 



البوزي جارز بقي يمضي ًس قسامه وًس زرل 

وهو رآى ايسه بيبع لقي الموْلوكي 

ورجالته قاًسيه وحاكيه ُرام يف بوكس مه 

ازاز 

ًس اول ما طاِ كسه 

ُراااام : ًس 

ُرااام  بقت تذبف ًلي االزاز بأيسيها 

الحقوي .. الحقوي ياًس : ُرام 

الموْلوكي راح كلى جهاز مه ايسه وزاس 

ًليه المايه بقت تسرل جوه الغوسوق 

ُرام بقت تبع والمايه زارله ًليها ورجيت 

لورا ربقت ؿهرها يف االزاز 

اي زه الحقوي ياًس ..اي زه : ُرام 

سيب ُرام واىا هيملك اللي اىت ًايسه : ًس 



بسيقه اوي رقم الحساب اللي : الموْلوكي 

اىت ُيرته بتاًي يف البووك 

هسهولك بس اىت كليها االول  (بتوتر  ): ًس 

الناهر كسه اىك هتتيبوي مياك : الموْلوكي

الموْلوكي زاس ًلي زرار تاين بقت المايه 

تشيس اسرو والمايه وػلت لوع جسم ُرام 

رالظ هيملك اللي اىت ًايسه .. رالظ : ًس 

ًس ازا الرقم للموْلوكي بسرًه 

الموْلوكي طاور للبوزي جارز براسه اىه 

يتأكس ًلي الالب توب ان الرقم ػح البوزي 

جارز اتأكس مه الرقم والماسه وػلت لغسر 

ُرام 

ًس بسرًه ياًس : ُرام 

كليها بقي : ًس 



اىا مص هقليك ال اىت وال هي : الموْلوكي

مه هوا 

ًس حس بالَسر ووقّ راح الموْلوكي أمر 

البوزي جارز يؾرب ًس بالوار والبوزي جارز 

يف لحنه ىْص وؿرب ًس بالوار رػاػه يف 

التاىيه يف التالته يف ػسره ًس وقى يف االرؼ 

وُرام بقت تغوت ًليه 

ال .. ال .. ال .. ًسززززز .. ًسزززززز : ُرام 

ههه زه ارره اللي يتحساين : الموْلوكي 

يال كله ورايا : الموْلوكي

ُرام بقت تبع ليس وبقت مغسومه اىه 

مابيتحركص واول ما البوزي جارزات  ازوا ًس 

ؿهرهم ًس بسرًه راح قام وكلى المسسس 

مه رجله وموتهم كلهم يف لحنه الموْلوكي 

اول ما طاِ كسه وطاِ ًس قام تاين راح 



البوزي جارز اللي مياه بقي يؾرب ىار ًلي 

ًس استذبي بسرًه وبقي يؾرب ىار .. ًس 

مه بييس البوزي جارز اللي مى الموْلوكي 

مات وجابر الموْلوكي كلى وهرب لسه ًس 

هيقلى وراه راح بيبع لقي ُرام رالظ 

المايه هتوػل لبوقها جري بسرًه ًليها 

ُرام ابيسي ياُرام ًضان هؾرب ىار : ًس 

الحقوي .. ال.. بسرًه ياًس : ُرام 

ُرام كاىت بتسرل جوه بوقها بسرًه وتْها 

ًضان تقسر ارس ىْسها لحس ما القْع 

اتملي مايه ًس بقي بيؾرب ىار ًلي االزاز 

كلى لالسّ ازاز ؿس الرػاظ ُرام بقت 

تبغله وهي يف المايه ًس بقي يحاول يؾرب 

االزاز بكتْه مآيص راح بسرًه جاب زي 

رضبه كبيره وحاول يكسر االزاز برؿوا 

مآيص ٓايسه كلى مه ٓوق الغوسوق 



وحاول يكسر القْل كان مه ٓوالش ومص 

راؿي يتكسر ميمول برقم سري الزم يتْتح 

بس مه الرقم السري 

ُرام بقت تؾرب ًلي االزاز زي ما بتكون 

بتقول ليس كْايه محاوالت رليك ميايا يف 

ارر زقيقه مه ًمري ًس قرب جسا مه االزاز 

وحف ايسه ًلي االزاز االتويه وُرام كمان 

وكاىوا هما االتويه ايسيهم المسه االزاز وقغاز 

بيؽ واالزاز اللي مْرق ما بيوهم 

.. ماتسبويص ياُرام   (بسموو  ): ًس 

اىا مكوتص ًايس احبك ..ماىسبويص اىا بحبك 

بس اىا حبيتك حب رارج ارازيت ياُرام 

 ️❤ماتسبويص 

.. ُرام اوب ما سميت كلمه اىا بحبك 

ابتسمت يف الماسه وكاىت مْتحه ًويها 

وقربت طْايْها مه االزاز وًس كمان قرب 



طْايْه وكأىهم بيبوسوا بيؽ ومره واحسه 

ُرام ابتسى الوْس يققى مه ًوسها وسابت 

االزاز واستسلمت للموت 

ال ياُرام ماتسبويص .. الء : ًس 

ًس بقي يؾرب االزاز بأيسيه االتويه 

ماتسبوييييييييص : ًس 

ُرام ُمؾت ًويها وازيها ورجليها مابقووش 

يتحركوا 

ماتبيسيص .. اىا بحبك .. ماتسبويص : ًس 

ومره واحسه لقي مراز زارل وحاكف 

المسسس ًلي زماٌ  الموْلوكي 

مرااز ُرام .. مرااز .. جرى ًلي مراز : ًس 

يامراز 

مراز طاِ كسه ياوالز الكلب 



اىقق الغوسوق زه بيتْتح ازاي : ًس 

___________ : الموْلوكي 

كسه كيب : ًس 

ًس ؿرب ىار ًلي رجل الموْلوكي 

بقولك اىقق : ًس 

زاس بسرًه ًلي الجهاز اللي : الموْلوكي 

مياه راح الغوسوق اتْتح مه ٓوق 

ًس كلى بسرًه ًلي السلم وكلى ُرام 

وىسلها 

وهو حاكف المسسس ًلي راس  ): مراز

اي ياًس بتتوْس  (الموْلوكي 

بقي يحف وزىه ًلي قلب ُرام : ًس 

قومي ًس بقي ييمل .. قومي ياُرام : ًس 

اىياش ًلي قلب ُرام مره يف التاىيه يف 



التالته وراح بقي ييملها توْس ػواًي مه 

بوقها 

مره يف التاىيه لحس ما اريرا ُرام كليت مايه 

مه بوقها وٓتحت ًويها وبغت القت ًس 

قسامها 

ههههههههههه ُرااااااام .. ههههههههه : ًس 

ُرااام .  ُراااام يا مراز   (بْرحه  ): ًس 

مراز بع ليس وبقي يؾحك 

ييوي الزم اموت ًضان : ُرام بغت ليس 

تقويل اىك بتحبوي ياًس 

كوت ُبببببي ياُرام .. كوت ُبي : ًس 

ًس ارس ُراام يف حؾوه وبيسها بغلها 

وباسها مه جبيوها وهو حاؿوها ومذبيها ما 

بيه ؿلوًه ُرام وهي يف حؾوه بتبع 



القت ًس البس الستره بتاًت الوايق مه 

الرػاظ 

ابتسمت 

اىا مص مغسقه اين ًايضه : ُرام 

راح ازا كلقتيه للموْلوكي يف زماُه : مراز 

ويف قلبه 

ُرام ػوتت 

ال ػسيق اىك ًايضه ًضان تتجوزي : مراز 

اريوا زه ببقي وىتجوز كلوا يف يوم واحس 

ُرام بغت ليس 

تتجوصيوي ياُرام : ًس 

بجس اىت بتقويل ىتجوز .. بجس ياًس : ُرام 

رجييوي للحياه تاين ياُرام اىا كوت ميت : ًس 

مه ُيرك مص ًايص مه الوهارزه مص 



هسيبك للحنه واحسه هيوؿك ًه كل 

ايامك الوحضه 

بحبك اوي ياًس اوي : ُرام 

ارس ُرام يف حؾوه وطالها وركبها : ًس 

ًربيته 

وًست االيام 

آحمس-------------------- آهي آ -بقلمي مآ

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

تمام كسه يامراز : ًس 

ياًم زي القمر وهللا : مراز 

قمر اي بس اىا مكوتص متذيل يف يوم : ًس 

اين اتحف يف الموقّ زه 

ياًم اىت بتتجوز واىا كمان بتجوز آرح : مراز 

ياًس زي احلي ليله يف ًمرىا 



الباب اتْتح 

اهال باليرسان .. اهال : طريّ

 �طريّ  (بْرحه  ): ًس 

اي ياًم اتأررت ليه : مراز 

وحضتوين ياجسًان وهللا بس اي : طريّ 

الحالوه زي 

طريّ حؾه ًس 

الّ مبروك يا ارويا : طريّ

ًقبالك ياطريّ : ًس 

ال ياًم السوجله جوتله سيبوين : طريّ

اتْرج ًليكم مه بييس 

طريّ هبف البابيون ليس اروه وىسلوه القاًه 

تحت وبقي ًس مستوي ُرام ومراز مستوي 

ايمان كل ًروسه موهم ىسلت مه سلم وكل 



ًريس مستوي ًروسته ُرام كاىت زي 

القمر زالبسه ٓستان وال ٓستان االميرات 

قمر بجس وًس مسك ايسها وباس ايسيها 

وباس جبيوها وارسها ولّ بيها وهي بقت 

تحؾه ٓيه واول حاجه ًملوها هما االتويه 

رقغوا ىْس الرقغه اللي رقغوها سوا اول 

مره وبقي ًس يضس ُرام ىاحيته ويضيلها 

ويلّ بيها كاىوا حلويه سوا بجس والكل بقي 

يسقْلهم وٓرحاىيه بيهم اوي 

والء وهي بتبع لَرام كاىت زموًها بتوسل 

موها وبترجى ورا ُغب ًوها راحت ربقت 

يف طريّ 

اسْه جسا مكاىص قغسي .. اه : والء

طريّ سوسها مه وسقها وبغلها 

ال ًازي وال يهمك : طريّ



طريّ مس ايسه وحب يتيرِ ًلي والء 

اىت طريّ ارو ًس اليربس : طريّ 

واىا والء ارت ُرام اليروسه : والء 

ال بتهسرى : طريّ

اه وهللا بتكلم جس : والء 

كيب تسمحيلي بالرقغه زي ياوالء : طريّ

اليوم زه ًمره ما هيتوسي كان احلي يوم يف 

حياتهم هما السته وًس ارس ُرام وسآروا 

ًضان يقؾوا طهر اليسل ويييضوا حياتهم 

اللي مياطوهاش 

.. تمت الوهاية 


