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 روايه عشق الزين
 

 

 المقدمه

 
 هو زين الرجال عايش لنفسه مبيهموش حد عايش بقوانينه الكل بيخاف منه

 وبيحترموا مفيش واحدة قدرت تخطف قلبه

 يكون ضعيف وجهه نظرة ان الحب ضعف وهو مينفعش

 جت هى برقتها وطبيتها خطفت قلبه

 وبقت عشق الزين وزين الرجال بقا ملك ليها

*******""" 

 هى وحيدة قلبها مكسور

 الكل خذلها حتى اقرب الناس ليها

 الكل طمعان فيها عاشت تحت حمايته بقا ضهرها

 و سندها عشقها  عشقت مالحمه رجولته وقوته وشموخه

 حياتها عشقت حبه ليها ومبقاش ف

  اال زينها وبس

**************************************** 

 



 

 

 + البارت االول

 + ف مكتب رئيس مجلس ادارة شركات الجارحى

 +  زين باشا :

 + زين :امممممم

 + سهيله سكرتيرة زين : فى واحد عاوز يقابل حضرتك اسمه عم حسن

 + زين :دخليه فورا

 + سهيله :امرك

 استووووووووووب

 
 والدة ووالدته  شاب وحيد  يمتلك ثروة كبيرة جدا  سنه من اغنى اغنياء مصر ٣٠زين الجارحى عمرة 

زين طويل شعرة اسود وكثيف و وعيونه عسلى وله دقن خفيفه   وجدته ربته عايش لوحدة  اتوفوا

كون الجميع بيعمله الف حساب ذكى جدا وقدر ي  ناجح ف شغله  وبيهتم بجسمه ورياضته جدا  وسيم

 امبراطوريه الجارحى من جهدة وتعبه

 

******** 

 

 + زين :عم حسن وحشتنى يا راجل يا طيب اخبارك ايه ؟

 + عم حسن : انت الى وحشتنى يا زين الرجال

 + زين : يااااه ياعم حسن انت عمرك ما هاتتغير وهاتفضل تقولى زين الرجال

 + ن الرجالماهاقولك غير زي  عم حسن : انا عمرى ما هاتغير وعمرى

 + زين: ايه بقا قررت تيجى تعيش معايا انا مش عارف ليه عاوز تقعد ف الشرقيه

 عم حسن : بيتى وحياتى هناك يا زين ....المهم انا كنت عاوز اطلب منك طلب

 + ابدا  انا تحت امرك انا عمرى ما انسى فضلك عليا  زين: انت تطلب وانا انفذ على طول



 

 + سهل توافق بسرعه  يمكن ترفض الطلب صعب مشعم حسن : اهدى يابنى مش 

والى   عندى كبيرة  غالوتك  قولتلك قبل كدا انت  زين :قول ياعم حسن الى انت عاوزو ومن غير مقدمات

 + هايتنفذ  انت عاوزو

 مه اتوفواان انا ليا جار مهندس محترم ومراته ست محتر  عم حسن : دا العشم بردوا .... الحكايه وما فيها

فاتها الست مرضت وتعبت واتوفت بعد و  المشكله ان  والدة المهندس ربتها وكبرتها وعلمتها  ابوا بنتوس

ما  والدها عاوزين يجوزها البن واحد فيهم عشان ورثها البنت ضعيفه ملهاش حد قعدت ترفض وتحجج اخر
تها وانا جب  بت وجتلىلراجل كبير من سينا ف يوم كتب الكتاب هر  زهقوا منها قرروا يكسروها ويجوزها

 + الدنيا عليها  واكيد دلوقتى قالبين  اهلها دول يا زين يابنى زرعه شيطانى  على هنا

 + انت طالب منى ايه  زين :كمل ياعم حسن

وتعيش تحت   هى فى كليه هندسه  عم حسن : طالب منك تاخدها تعيش عندك وتكمل دراستها هنا

اجر  انا كنت ممكن  در يقرب منه وال من بيته وال من حاجة تخصهاظن ان زين الجارحى محدش يق  حمايتك

 + شقه ليها تقعد فيها بس زى ما قولتلك اهلها دول زرعه شيطانى هايوصلوا ليها ف اى وقت

 + زين : طب هى فين ؟

 + هاانا كنت عاوزك تتجوز  انا لسه مخلصتش كالمى. ....  عم حسن : استنى يا زين قبل ما تسال عليها

 + ن : نعم اتجوزها ليه هو انت مش واثق فيا وال ايهزي

 + بس انا طلبت منك تقعد ف بيتك وعشان الحرمانيه بس  عم حسن : ال واثق يابنى

 + ياعنى مش هاكون انا وهى لوحدنا  زين : عم حسن انا بيتى في ناس بتشتغل

بطل انك عمرك ما هاتخذلنى وتاكون مطمن   معلش ريحنى عشان  عم حسن : يابنى انا واثق فيك وهللا بس

 + تحميهاا

 + زين : ماشى يا راجل يا طيب

وبتخاف  عم حسن : تسلم يا زين الرجال .... انا كنت عاوزها تشتغل عندك تكسب ثقه ف نفسها البنت ضعيفه

 + من اى حاجة وبردوا عشان عزة نفسها

 + زين : ماشى ياعم حسن هى فين

دى االمور افهمها براحة وربنا يه  انا هانزل  عن اتفاقنا  متعرفش لسه حاجةعم حسن : تحت يابنى قاعدة هى 

 + من عنده

 + وخد وقتك انا هاخلص شويه ورق. وانزلك نتمم الموضوع  زين : انزلها



 

 عم حسن : انا مغلطتش ابدا لما فكرت فيك
********** 

 + ف االستقبال

 +  يننالقى بنت قاعدة على كراسى مخصصه الستقبال الوافد

 + هى دى بطله قصتنا

وطويل   وبيضه شعرها كنستنائى اللون  سنه طولها متوسط وعيونها خضرة ٢٠ليليان عمرها 

ما وف خدها االيمن فيه غمازة بتظهر ل  بتدرس ف كليه هندسه  جميله مالحمها هاديه جدا  محجبه  جدا

 + بتضحك

 + عمال اكلمك وانتى مبترديش  عم حسن : ليليان انتى فين

 + ماخدتش بالى كنت سرحانه  ليليان : معلش عم حسن

 + عشان انقذك منهم كنتى واثقه فيا  انتى لما جتيلى  عم حسن : اسمعى يا بنتى. مفيش وقت

جتلك  ا عشان كداوانا بحبك جد  تيته هللا يرحمها قالتلى عمك حسن هو الوحيد الى تثقى فيه  ليليان : ايوا طبعا

 + من غير ما افكر

ن انتى الزم تختفى من انظارهم الجل غير مسمى عشان كدا جبتك القاهرة لزي  حسن : بصى يا بنتىعم 

ى انا عاوزك تتجوزى زين وتعيش  وزين الرجال  محترم وراجل  وعارف قد ايه  الجارحى انا الى مربيه
ونى فى هم يابنتى تكالم  وانا قولتله يخليكى تشتغلى وتكملى دراستك ف الجامعه هنا  بيته  معاه ف  معاه

 + حمايته واهلك بس لو عرفوا انك ف حمايه زين الجارحى مش هايقدروا يقربوا منك

...طب  ليليان : هو دا الحل ياعم حسن مفيش حل غير دا طب انا ممكن اقعد ف شقه لوحدى مش الزم الجواز

 + اهله يقولو ايه عليا

وبعدين  بسرعه ... ومتخافيش مالوش اهل عايش لوحدة ....عم حسن : اه دا الحل ومفيش وقت والزم توافقى 

 + بس لغايه ما نشوف موضوع اهلك هايوصل لفين  ياستى دا جواز على الورق

 + ليليان : ماشى ياعمو انا واثقه ف حضرتك

 + جة عليهم زين

 زين : عم حسن

 + عم حسن لف لزين : زين تعال سلم على ليليان



 

 دى جميله جدا باين على وشها انها معيطه وتعبانه شكلها رقيق جدازين باصلها لقاها جميله ال 

 + زين شد عم حسن بعيد عنها

 ليه انت غصبها على حكايه الجواز دى انا لسه عند وعدى هاحميها من غير جواز  زين: عم حسن هى بتعيط

+ 

 + ياال يابنى  عم حسن : ال يابنى هى بتعيط على حالها وكسرة نفسها

هو اه   ليليان ومشى وراه زين ليليان بصت القت رجاله حراسات كتير وعربيات خافت منهعم حسن اخد 

 + وىوواثق من نفسه ا  خافت تبصله عيونه حست انها اخترقتها  جميل بس مالمحه جادة اوى عيونه قاسيه

 + تم الجواز  بعد فترة

 +  زين : انت لسه عاوز تسافر خليك معايا انهاردا

هو يابنتى   اسافر الزم اعمام ليليان ميحسوش بحاجة ..... ليليان اسمعى كالم زين  الزم عن حسن : مينفعش
 حمايتك وسندك

********* 

 وصلوا عند برج كبير على النيل نزل زين وليليان معاه ركبوا االنساسير 
 فيه غرف  وكان عبارة عن طابقين الطابق االول  جدا  وصلو اخر دور وكان مصمم بطريقه عصريه وجميل

 وغرفه الجلوس وحمام سباحه   وغرفه المكتب  الخدم

رة وغرفه جلوس خاصه بزين فيها مكتبه كبي  طابق الثانى خاص بزين فيه غرفه نوم واحدة وغرفه رياضه
   فيها كتب كتير

 +  وطابق دا ممنوع اى حد يتخطاه

 + زين : دادة سميحه

 + دادة سميحة : ايوا يا زين

 + .ليليان مراتىزين : اعرفك دى 

 + دادة سميحة بصدمه : مراتك احم اهال يابنتى

 + ليليان : اهال بحضرتك

 + زين : لو سمحتى دادة جهزى الغدا

 + دادة سميحة : حاضر

 + عاوزك ف شويه كالم الزم نتكلم فيه  زين : احم تعالى معايا المكتب



 

 ليليان بخوف : حاضر 
********* 

 + ف محافظه الشرقيه

 + ير باين على مالمحه القسوة واالجرامراجل كب

 + يكزالشيخ : وهللا ما هارحمك ياعاصم مش الشيخ عزت الى. يتعمل فيه كدا ومين الى يضحك عليه واحد 

 .... بس متقلقش هجيبها  وهللا انا ما اعرف هى راحت فين  اهدى بس يا شيخنا  عم ليليان :  عاصم

 + انت متعرفش تجيبها اجيبها انا  لو  ها فيهاالشيخ : متنساش ياعاصم الفلوس الى دفع

غايه جيبهالك لادينى بس مهله وانشاء هللا ها  عاصم : ال ال هى ملهاش حد اصال احنا هانسال عليها عند كذا حد

 + عندك

 مشى الشيخ هو ورجالته

 + شاكر عم ليليان : انت ليه موافقتش يدور عليها معانا

ولما يالقيها ويتجوزها واحنا مش موجدين انت ناسى ان الزم   هاتفضل طول عمرك اهبل  عاصم :

 + تمضى على كل حاجة االول قبل الجواز  الهانم

 + وقدرت تعمل كدا ازاى  شاكر : هاتكون راحت فين

 + عاصم : هالقيها دى بت خايبه وملهاش حد وهاتقع تحت ايدى ووقتها وهللا ما هارحمها

&&&&&&&& 

 يكوا فيهكدا خلص اول بارت ايه را

 

 + ( روايه ) عشق الزين

 + البارت الثانى

 + . وتحديدا ف اوضه المكتب  فى بيت زين الجارحى

زين : بصى انا وافقت عم حسن علشان الراجل دا افضاله عليا كتيرة بس الزم تفهمى شويه حاجات اوال 
اطلع كدا اقول   مينفعش  نتىالجواز على الورق ثانيا مينفعش حد يعرف انك مراتى. انا رجل اعمال وليا مكا

انا قررت اشغلك   عم حسن طلب منى انك تكملى دراستك وتشتغلى فى الشركه عندى  ان اتجوزت......

تنظمى مواعيد وتحضرى اجتماعات و تسافرى معايا ومتخافيش لو الشغل هايعارض   سكرتيرتى الشخصيه

 + دراستك يبقا الدراسه فى المقام االول



 

 + ههناك فى الشرقي  سن كان قالى انى هاكمل الدراسه هنا وانا ورقى ف الجامعه لسهعمو ح  ليليان :

ا مفيهوش دور الى احنا قاعدين فيه وطبع  زين : دى كلها امور بسيطه ...... زى مالحظتى البيت هنا دورين
انتى وتدخله اوضه ليكى ودور فوق دا جناحى خاص بيا انا مبحبش حد يدخله دادة سميحة الى بس مسمحولها 

 +  انا شخص بحب النظام بكرة الفوضى  كمان هايبقا مسمحولك النك هاتعيشى معايا فيه و

 + ليليان : انا ممكن انام مع دادة سميحة

كلهم   على العكس هنا طبعا  زين : بصى زى ما انا فهمتك انك مش مسموح حد برا يعرف انك مراتى

...   ومينفعش مرات زين الجارحى تنام مع اى حد من الى بيشتغل عندى   هنا فى البيت انك مراتى  عرفوا

 + مفهموم

 + : مفهوم  ليليان بضيق منه

   هدومك  رتبت  زين : طيب ياال اطلعى الجناح فوق زمان دادة سميحه

****************** 

 + فى الشرقيه

فت مفيش غيرة حسن الز  ال احنامش القيها هاتروح فين دى ملهاش حد ا  عاصم عم ليليان : ياعنى ايه

 + الى هربها اكيد  هو

 + ى اتقهر...... كل ما افتكر انها خالص راحت من  يوسف ابن عاصم : انا هاموت يابابا قلبت الدنيا عليها

 + عاصم : وحياتك عندى الجبهالك واخليك تكسرها وفلوسها كلها هاتبقا لينا وبس

شيخ لبقا نرميها واكسر نفسها وبعد كدا ن  انا مش هارتاح اال لما االقيهابس   يوسف: فلوسها بس وجمالها يابابا

 + عزت

 دا وتبلغنى  والنبى متفكرنيش بالزفت عزت ...... ركز بس معايا انت انا عاوزك تراقب حسن  عاصم:

 + حاجة الصغيرة قبل الكبيرة  بكل

 + يوسف : انا مش عارف انت ليه شاكك دا راجل خايب ميقدرش يعملها

 + عاصم : انت الى خايب محدش يعرفوا قدى

يوسف : ماشى هاراقبه بس انا شايف انه تضيع وقت بس بدام واثق خالص فى فكرة فى دماغى انفذها 

 + واعرفلك منه طريقها

 + لناكعاصم : ربنا يستر من افكارك كلها متهورة ..... الزم نالقيها يا يوسف اصل الشيخ عزت يقتلنا 

 + ابوصيوسف :متقلقش ي



 

******************** 

 + فى مكان تانى فى الشرقيه

 + حسن : الحمد هلل يا توحيدة قدرت اوصلها لزين

جل ارحى دا رابس انا خايفه عليها من زين الج  الحمد هلل يا ابو ايمان البت طيبه وهللا  توحيدة زوجه حسن :

 + طبعه صعب وشديد والبت غلبانه ومش قدة

 لمهم لو حد..... ا  هو الوحيد الى يقدر يحميها منهم ومن شيطانهم  عمرة مايأذيها ابداحسن : متقلقيش زين 

 + اوعى تتكلمى مع حد  سالك قولى معرفش هى فين حتى بنتك

 حاضر من عنيا   توحيدة :
*************** 

 فى القاهرة. تحديدا فى بيت الجارحى

  
 امخنوقه الل ايه هنا دا مش مكانها وال دى حياتها حست انهوتايهه متعرفش هى بتعم  ليليان واقفه ف الجناح

اح كبير بصت حواليها لقت الجن  هى عاوزة ترجع بيتها هى حاسه دخلت فى عالم مش بتاعها عالم كبير عليها

له عربيات كتيرة شك  جدا فيه سرير وف مكتبه فيها كتب وتلفزيون و غرفه مالبس وف ركن خاص بمفاتيح

 + واخيرا لقت هدومها   تمهووس بالعربيا

 + زين : بتفكرى فى ايه

 + ليليان : يالهووووووى ...... احم اتخضيت

 + كتير  فامتتخضيش  هنا مبيدخلوش حد اال انااا  !!!!!!!! الجناح  زين : اتخضيتى

 + ليليان : حضرتك هو انا هنام فين

 + هتنامى هنا  زين شاور على السرير :

 + تنام فينليليان بتوتر : وحضرتك ه

 + زين : هنا بردوا

يعملك مهندس يوسع الجناح و  زين اخد نفس وببرود : بصى انتى الزم تستحملى الوضع لغايه ما ابقا اشوف

 + اوضه

 + وسابها وخرج

 + ياشيخ تقول كالم وتمشى ميستناش ارفض وال اوفق  ليليان فى نفسها : اوووووف عليك انسان



 

 + شاور ولبست سدال وخرجت من الحمامليليان دخلت الحمام واخدت 

 + اقلعيها دا بقا بيتك خالص  زين : انتى البسه طرحه ليه ؟

 + احم انا كدا هاكون مرتاحه  ليليان بارتباك :

يه عم .... اظاهر انك مش فاهمه ل  بصى انا اكتر حاجة بتعصبنى اقول كلمه ومحدش ينفذها  امممم  زين :
حرك ا عشان انتى تبقى براحتك وانا كمان محسش انى مجبور ف بيتى ان اتحسن كتب الكتاب واصر على كد

 + ابررلك اى حاجة الى اقولو ياريت تنفذى على طول  بحذر وبعد كدا متستنيش منى انى

 + زين سابها و خرج

 جالحش الروليه كدا ياعم حسن تجوزنى لواحد زي دا دا زين الرجال دا   ليليان فى نفسها ال ياربى كدا كتير

 + تنين الرجال

**************** 

 + على السفرة

 + ليليان طبعا هاتعيش معايا ف جناحى ياريت تفهميها طبعى  زين : دادة

 + دادة سميحه : حاضر يابنى ...... بسم هللا مشاء هللا

تها بشرالبسه بجامه جميله من اللون الروز الى ماشى مع   زين استغرب وبص ناحيه السلم القاها نازله

 + وفردت شعرها

 1  فى نفسه هللا يخربيتك ياريتنى ما قولتلك اقلعى الطرحه  زين

 + ورقك اتحول لجامعه القاهرة  زين بهدوء:

 + هاياخد على االقل شهر  يااه بالسرعه دى انا فكرت  :  متوترة من نظراته ليها  ليليان

 تتكلم بيبقابشاف انه يتجاهلها احسن علشان كل لما زين باصلها وبعد كدا بص على االكل وبدء ياكل بهدوء هو 

 + الزم يحاول يسيطر على نفسه اكتر من كدا   ال  مجبور يبص عليها وبتجيله افكار غريبه

*********************** 

 الفجر فى بيت الجارحى  ٣الساعه 

 
ال بابا   ا الحقينى هاقع ف الحفرةليليان بتتحرك على السرير بعنف وبتعيط : بابا ال ال متسبنيش مامااااااا

 الحقووونى 

 
 زين قام من النوم مفزوع وقرب منها : ليليان اهدى اصحى دا كابوس 



 

 
 بدء بيعلى   ليليان بتعيط وبتشد فى نفسها وصوتها

 

 زين قرب منها جامد واخدها فى حضنه وضامها وبدء يهديها ويطبطب عليها. لغايه ماهديت ونامت 
 

 ى نفسه : باين عليكى حكايتك لسه فيها حاجات كتير معرفهاشزين ف

***************** 
 الجارحى   صباحا فى بيت

 

ليليان قامت من النوم على صوت منبه مزعج فتحت عينها لقت زين ف وشها ومالمحه هاديه وجميله وشعره 
فين حتى هى بفلوسها متجيش حد تنحت شويه فيه وبعد كدا فاقت لنفسها وافتكرت هى فين وهو   مش مترتب

 يزهق ويسيبها   ومسيرو  في بيته وشركته حاجة

 
 زين فتح عيونه من حركاتها ف السرير 

 

 احم انا اسفه انا اكيد دايقتك بكابوس ومسكت فيك اكيد مقصدتش  ليليان :
 

 زين : ال عادى مفيش مشكله 
 

 قام وسابها دخل الحمام 

 
ال بس انا ادايقت دا رد يردوا   ى هبله بطلى بقا تتعاملى مع الناس بسرعه كدا وتاخدى عليهمانت  ليليان لنفسها:

 والنبى انه بارد   عليا ال عادى يرد كدا بس

 
 زين واقف وراها : شكرا 

 

 ليليان : احم انا انا 
 

 زين : بالش كالم كتير على الصبح دى تانى قاعدة ليكى 

 
 : ماشى  ليليان بابتسامه صفرا

***************** 

 فى الشرقيه 
 معرفش هى فين ياحبيبى دا حتى بابا ميعرفش هى فين   :  ايمان بنت عم حسن بتكلم فى تليفون

  

 المتصل : ازاى انا متاكد ان ابوكى يعرف مكانها
 



 

 عم حسن دخل عليها فاجاه 

 + ......سالمفى الجامعه   بتوتر : ماشى يا سهى اشوفك بقا  ايمان

 + عم حسن بشك : بتكلمى مين

 + ايمان بتوتر : مانت حضرتك سمعت سهى

 لى تبعدىامممممم حاو  تهز ثقته فيها :  بس حاول انه يصدقها بنته الى مربيها استحاله  عم حسن مش مصدقها

 + عن البنت دى عشان انا مبحبهاش ..... ياال عشان اوصلك

 + ايمان : حاضر يابابا

 + دا يقتلنى   وايمان اخيرا عرفت تتنفس:. يالهوى لو عرف  خرجعم حسن 

&&&&&&& 

 البارت الثانى خلص
 ياترى ايمان كانت بتكلم مين ؟ وايه مصيرها لما ابوها يعرف 

 ليليان هاتقدرتكمل فى عالم زين الجارحى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البارت الثالث

  فى بيت الجارحى

 وليليان جت وقعدت وبدات تمثل انها بتاكل وبتفطرزين قاعد على السفرة 

 

  زين : انتى مش بتفطرى ليه

 

  ليليان : مبحبش افطر

 

  زين بجديه : ال كدا غلط وافطرى كويس واشربى كوبايه اللبن دى

 

  ليليان بتهكم : انا اشرب اللبن انت بتكلمنى انا

 

  انتىزين ساب االكل وبتحدى : اه اشربى اللبن ... واه بكلمك 



 

 

  ليليان : ال انا مبحبوش شكرا بجد الهتمامك

 

  زين : ال العفو .... اشربى ياال

 

  ليليان : ههههههه انت بتتكلم جد اشرب ايه هو انا رايحة المدرسه

 

  زين بحدة : انا مبهزرش وهاتشربى اللبن وايه رايك بقا مرة بليل ومرة الصبح ومن غير نقاش

 

  ع كالمك فى اى حاجة اال دىليليان : بص انا ممكن اسم

 

 زين بخبث : تمام انتى كدا حكمتى على نفسك

 

 ليليان : حكمت فى ايه مش فاهمه

 

  زين : اصل انا عندى قانون ماشى على الكل الى مينفذش كالمى يتعاقب وانتى حكمتى انك تتعاقبى

 

  ليليان: ماشى اتعاقب بس ماشربوش معدتى بتقلب منه

 

ى دى على حجرى مطيعه انتى يا ليليان ..... تعالى بقا قومى كدا زى الشاطرة وتعالى اقعزين بخبث : تمام او

  وبوسينى

 



 

 ليليان كانت بتشرب ميه ولما سمعت كالمه شرقت جامد ووشها جاب ميه لون

 

  زين بتريقه : ايه دا مالك هاتموتى وال ايه

 

  ليليان وهى بتكح جامد : حرام ....عليك ايه الى الهزار دا

 

ى بقا زين بحدة : وانا فى بدايه الكالم قولت مبهزرش انا مش عيل عشان اقعد اهزر معاكى ..... واخلص

  اخرتينى

 

  ليليان مسكت كوبايه كلها وشربتها مرة واحدة

 

 اسمه كريم زين: شاطرة احبك انا كدا ..... انتى مش قد زين الجارحى ....... ياال خلصى قومى فى سواق تحت

  لجامعه وهايكون معاكى فى كل مكانهايوصلك ا

 

 ليليان لسه هاتعترض بصلها بحدة فضلت السكوت عشان هى مش قده فعال

***************** 

  فى العريش

 

  الشيخ عزت لواحد من رجالته: ها بشرنى عرفتوا حاجة

 

  احنا قلبنا الدنيا مختفيه .... واعمامها بيدورو عليها ::.

 

  من وشى حاالالشيخ عزت : خالص اهرب 



 

 

  الشيخ عزت لنفسه : ياترى انتى فين يا بنت ال.....هللا فى سما مانا سايبك وهاجيبك

 

******************* 

 

 ف الجامعه القاهرة وتحديد كليه الهندسه

 

الغرور  ليليان ماشيه تايهه بصت ف ايديها وضحكت وافتكرت وزين وهو بيديها الجدول فى االسانسير وكميه
وة بحد و فيها واستغرابها وقتها انه ازاى لحق يعمل كل وازاى قعد يديها وصايا ومنهم ملهاش دع اللى هو

 فاجأه خبطت فى حد

 

  ليليان : اسفه مقصدتش

 

  عادى يا قمر محصلش حاجة انتى شكلك جديد وال ايه تايهه كدا ليه :

 

 اسمك ايه ؟ليليان : اه فعال انا نقلت من جامعه الزقازيق وجيت هنا ... انتى 

 

  اسمى سارة فى كليه هندسه ورينى كدا الجدول دا وانا افيديك :

 

  ليليان: اتفضلى

 

  سارة : ايه دا انتى طلعتى نفس الدفعه ال بقا دة احنا نبقا اصحاب

 



 

  ليليان : اه ياريت طبعا انا اسمى ليليان

 

ها رخم نلحق اول محاضرة اصل دكتورسارة : امممم اسم جميل ......سيبك انتى من جو التعارف دا وتعالى 

  دكتور نادر النوادر

 

  هههه مين نادر النوادر داليليان : هههه

 

  سارة : ال تعالى احكيلك بقا واحنا رايحين

 

  استووووووب

 

امتها سارة بنت محجبه وجميله جمالها هادى قميحه وعيونها عسلى واسعين شعرها اسود وقصير عايشه مع م

 دير بنك واخوها بيشتغل مع ابوها وهى طيبه وبتحب الهزار وعنيدة جدابابها فى دبى م

 

*************** 

 

  فى شركه الجارحى

 

  سهيله : احم هو انا حضرتك قصرت فى حاجة

 

  زين : ال مقصرتيش ...... بس مزاج وخالص

 

  سهيله : امرك يا باشا ..... طب هى االستاذه محدش قالها على مواعيد العمل



 

 

بردوا  بحدة : ال بقولك ايه الزمى حدودك كويس ........ هى تيجى فى الى وقت الى هى عاوزة وتمشىزين 
ل براحتها انشاهلل متجيش خالص محدش له دعوة ...... وحسك عينك اعرف بس ان فى حد فى الشركه حاو

  يدايقها وهللا هافرموا بايديا

 

لى سكرتيرة الى كنت هاتموت من الرعب منه ورد عتليفون زين قعد يرن كتير واخيرا زين افرج على ال

  المتصل

 

  زين : الو .. السالم عليكم

 

  عم حسن : وعليكم السالم يابنى .......... ازيك يا زين الرجال وليليان اخبارها ايه

 

 زين: كويس الحمد هلل ...... وهى كمان كويسه مش موجودا فى كليتها ...... متقلقش عليها

 

ش رف يابنى مش قلقان خلى بالك منها ومتقولهاش انى اتصلت بيك عاوزها تنسانا خالص معم حسن : عا
حياتك عاوزها تحن تانى يابنى ...... ليليان قلبها طيب وحياتها بسيطه ووممكن تخاف منك ومن طباعك و

  فتفكر تحن وترجع تانى وانا عاوز اطمن عليها

 

 فيا وانا اليمكن اخذلك زين : متقلقش قولتلك انت لما جتلى كنت واثق

 

  عم حسن بتعب : معلش يا زين حطيتك فى وضع صعب بس اعمل ايه

 

  زين قلق من نبرته صوته: مالك ياعم حسن .... انت تعبان وال ايه

 



 

 عم حسن : ال تعب ايه بس انا تمام وزى الفل متقلقش عليا المهم حافظ على االمانه

 

  زين : حاضر ياعم حسن

 

***************** 

  فى الجامعه

 

  ليليان : ياااااه اخيرا خلصنا

 

  سارة بضحك : هههههه وجع دماغ صح مش قولتلك دا نادر النوادر المهم تيجى نشرب اى حاجة

 

  ليليان افتكرت اللبن وبخفوت : ربناا يسامحك يا شيخ

 

  سارة : بتقولى ايه مش سامعه

 

 وبعدين الزم امشى عشان الشغل ليليان : ال بقولك مش هاقدر اشرب

 

  سارة : انتى بتشتغلى ... وبتشتغلى فين

 

  ليليان: فى شركه الجارحى

 

  سارة : يابنت االيه وصلتى ازاى هناك دا مش اى حد يقدر يتعين هناك



 

 

 ليليان حبت تتهرب عشان سارة متسالهاش اكتر من كدا

 

  ليليان : بعدين هابقا احكيلك اشوفك بكرا

 

************* 

  فى الشركه

 

  ليليان وصلت وركبت االسانسير ولقت شخص كمان معاها

 

  انتى طالعه فين ياعسل :

 

 ليليان : نعم حضرتك بتكلمنى انا

 

  ال بكلم الى وراكى :

 

  ليليان لقته بيتريق سكتت ومردتش

 

  هو انا مش بكلمك االسانسير دا خاص بس لرؤساء االقسام وانا اول مرة اشوفك :

 

  ليليان : انا سكرتيرة زين باشا

 



 

  باب االسانسير فتح وليليان سألت على مكتب رئيس مجلس االدارة وراحت

 

 ليليان : لو سمحتى انا ليليان ممكن تقولى لزين باشا ان انا جيت

 

  سهيله بقرف : اممممم هو انتى بقا السكرتيرة الجديدة .... ادخلى مستنيكى

 

  ل بس سبقها الشخص الى معاها فى االسانسير ودخل قبلهاليليان فتحت الباب وجت تدخ

 

  زين : اهال مراد تعال .... ايه المشروع تمام

 

 استوووووووب

س بمراد االلفى صديق زين المقرب طويل جدا وبشرته بيضه وعيونه رمادى من االخر هو وسيم جدا جدا 

  عدينجارحى وله سر فى حياته هانعرفه بغير زين .... بتاع بنات و بيحب الهزار وله اسهم ف شركات ال

 

  مراد : اه طبعا رسيت انت شاكك فى قدراتى

 

  زين : تمام

 

  زين بص على ليليان الواقفه وبتسمع الحوار ولقاه مراد بيبص باعجاب

 

 مراد : مش تعرفنا يا زين

 



 

ى صاحبى دا مراد االلفزين اضايق من نظرات مراد ليها : اه طبعا ليليان الجارحى مراتى ...... ليليان 

 وشريكى

 

  مراد بصدمه : مراتك .... انت اتجوزت من ورايا

 

  زين : ليليان لو سمحتى ادخلى االوضه الى هناك وفيه شويه ايميالت ترجميهم

 

  ليليان : حاضر

 

  ليليان راحت على مكتبها وقفلت الباب

 

  مراد : انت بتشتغلنى وال ايه مراتك وال بتشتغل عندك

 

 : ال هى مراتى وبتشتغل سكرتيرتى الشخصيه .... قبل ما تفتح وتقعد تتكلم انا هاحكيلكزين 

 

ى حد وحكاه لمراد كل حاجة باستثناء الجواز على الورق معرفشى ليه عمل كدا بس عاوز يمحى من دماغ ا

  انه يفكر فيها

 

  مراد :بردوا عرفنى انا صاحبك يا شيخ

 

  ن المشروع اعرفك ازاى ..... بقولك الموضوع تم بسرعهزين بهدوء :. انت كنت مسافر عشا

 

 . مراد بتهكم : ال كتر خيرك



 

 

  مراد حب يضايقه سكت شويه وبعدين اتكلم

 

  مراد بمكر : ماشى ابقا قولها بقا انا مين عشان متتخضش وانا بكلمها

 

  زين : وانت كلمتها فين

 

 مراد : فى االسانسير

 

فلت عادى يا مراد انت اخويا وبعد انا مرضاش اقوم ارزعك قلمين عشان اطزين فهم ان مراد بضايقه:. 

 وكلمتها مرة بس اوعدك المرة الجايه هاديك العلقه التمام

 

  مراد :. هههههههه يخربيتك مش سهل حد يضايقك يا شيخ

 

************ 

  فى الشرقيه

 

  عاصم : مفيش اى اخبار عن حسن الزفت

 

  ادى .... اال قولى الراجل دا مبيشتغلش ازاى بيصرف على بيتهيوسف : ال عايش حياته ع

 

عاصم : كنت سمعت انه بيشتغل عند رجل اعمال كبير وبعدين لما تعب طلعو معاش تالقى الراجل دا بيعطف 

  عليه وال حاجة



 

 

  يوسف : اممممممم بس انت ليه متأكد اوى كدا ان هو الى هرب ليليان

 

  جةكن تقع بحادر تروحله وتتحامى فيه وتثق فيه بقولك ما تظبط البت ايمان بنته يمعاصم : هو اللى ليليان تق

 

نها ميوسف : ال انسى دى بت قفل اوى ووخدها جد وملهاش فى كدا بس انا مظبط البت سهى ووعدتنى تعرف 

  اى حاجة

 

برا  اصال ازاى يطلععاصم زعق من غباء ابنه: انت مجنون ازاى تعمل كدا سهى مين وزفت ايه والموضوع 

  ياغبى

 

  جيوسف : اهدى يابابا سهى دى اصال شمال وبتكرة ليليان اوى وتحب انها تساعدنى دى فى ايدى يا ح

 

  عاصم : ربنا يستر واللى بعمله ميروحش هدر

 

  يوسف : متقلقش

 

******************** 

  فى مكان اخر فى الشرقيه

 

  بت مع واحد صحسهى : اال قوليلى بيقولوا ليليان هر

 



 

ظبوط انا مايمان بضيق منها : بقولك ايه يا سهى كله اال ليليان مش علشان بتكريها تطلعى عليها كالم مش 

  مش هاسمحلك

 

  سهى : اهدى يابنتى انا قولت انك هاتقوليلى الحقيقه عشان هى بتحبكوا واقرب واحدة ليكى

 

  ورقايمان : معرفش وبعدين انا هاسيبك بقا اروح اصور 

 

  ايمان مشيت تصور ورق وهى واقفه لقت حد واقف جنبها لفت تبص لقت

 

  ايمان : عبد الرحمن

 

  عبد الرحمن ابن عم ليليان يبقا ابن شاكر : اه انا يا ايمان الى قفلتى فى وشى السكه

 

  ايه اعملايمان : يوووووووة هو انا هاقعد كتير اعتذر واحلف ان وهللا بابا دخل فاجأه عليا عاوزنى 

 

 عبد الرحمن اضايق من طريقتها معاه : ال متعمليش ياهانم وشكرا على طريقتك فى الكالم معايا

 

ا با بيشك فيايمان حست انها زودتها : عبد الرحمن بجد انا اسفه اعذرنى بس انا بتوتر وبخاف لما بحس ان با

  انت عارف ياعنى ايه بابا يعرف انى بكلمك

 

اال خالص الموضوع عدى ومتخافيش مش هايعرف حاجة بطلى خوفك الزايد دا .... وي عبد الرحمن بهدوء :

  عشان تروحى اتاخرتى

 



 

**************** 

  فى شركه الجارحى

 

  مراد : اظن كدا عملت كل الى قولت عليه

 

  زين : اه اخلع انت بقا

 

  مراد : اخلع ليه مش خالع انا .... وال عاوز تستفرد بالمزة

 

  مزة ايه وهبل ايه بطل اسلوبك دازين : 

 

  مراد بضحك : هههههه يا زين متضحكش عليا انت عاوز تفهمنى انها مش عجبتك

 

  زين بغيظ : وهللا يا مراد لو متظبطش الظبطك متنساش دى مين

 

 .مراد بخبث : مين يا قلبى؟

 

  زين بحدة : دى بقت ليليان الجارحى فاهم وال اله

 

  متزوقش كدا .... هاطير انا بقامراد : فاهم. ياخويا 

 

 مراد مشى وخلص اليوم وزين اتصل على ليليان تجيله



 

 

  ليليان : ايوا يا زين بيه

 

  مراد : خلصتى اللى طلبته منك

 

  ليليان : ايوا اجيبه لحضرتك

 

  مراد : ال... وياال عشان تروحى

 

  ة غلطضر .... هو انا حضرتك عملت حاجليليان استغربت طريقته هى عملت علشان يكلمها باالسلوب دة: حا

 

  مراد بحدة : فى البيت نتكلم يال

 

*************** 

  فى بيت الجارحى

 

  على السفرة

 

  ليليان قاعدة بتاكل بصمت وخايفه من زين اللى كل شويه يبصلها بحدة

 

 ليليان : الحمد هلل خلصت هاقوم انام

 



 

 اللبن ومش عاوز اقعد كتير اتكلم فى الحوار دة زين بحدة: متقوميش من مكانك قبل ما تشربى

 

  ليليان : ال ارجوك انا بطنى بتوجعنى ولو شربته مش هاعرف انام

 

  يهافزين : خالص تعالى نفذى عقاب الصبح وعلى فكرة العقاب دا قايم على كل مرة ترفضى تشربى اللبن 

 

  ليليان اتنهدت وشربته كله وقامت تجرى على الحمام

 

*******  

كاتب  ليليان خرجت من الحمام بعد ما غسلت وشها و واخدت نفسها وبتلف لقت زين قاعد على السرير ماسك

 بيقرا وقالع التيشرت والبس بنطلون بس اتكسفت وبصت فى االرض

 

ب ايه عقاليليان فى نفسها : يادى النيله عليا مش يلبس هدومه ال انا هاسكت اال يقولى عقاب تانى مش كف

  البوسه داطلع سافل وقعدت السرير ولسه بتشد الغطا وتنام

 

  زين : انتى قابلتى مراد انهاردا

 

  ليليان باستغراب : مراد مين

 

  زين : الى دخل قبل ما تدخلى وعرفتك عليه

 

  ليليان : اه. فى االسانسير

 



 

  زين : واتكلمتو فى ايه

 

اكرة فاتبسط نوعا ما النها مش كذبت وحكت الحقيقه وانها كمان مكنتش ليليان حكتله على الى حصل وهو 

  مراد

 

 وبس زين : طيب ياريت تقصرى فى الكالم مع اى راجل سواء مراد او غيره تعاملك فى الشركه معايا انا

 

  ليليان : ليه هو شخص مش كويس

 

  او غيرةزين : ال طبعا مراد صاحب عمرى وهو عارف موضوعنا بس انا قولت هو 

 

  ليليان :طيب..... انا هنام انا بقا

 

 زين : تصبحى على خير

 

  ليليان برقه وصوتها كله تعب : وانت من اهله

************** 

  الفجر ٣الساعه 

  تليفون زين بيرن كتير قام واتعدل ورد

 

  زين : الو

 



 

  شخص: الحق يا باشا ..... عم حسن اتوفى

 

 .بتقول ايه ؟زين انتفص من مكانه : انت 

 

 البقاء هلل يا باشا هو لسه فى المستشفى :'

 

  ليليان قامت من النوم : فى حاجة؟

 

 زين : مفيش .... فى مشكله ف مصنع الحديد هاقوم اشوفه كملى نومك

 

 ليليان : متاكد

 

  زين هز راسه بمعنى ايوا وقام يغير هدومه

 

&&&&&&&&&& 

 (رواية )عشق الزين

  البارت الرابع

 

  كليه الهندسه فى

 

  سارة : مالك يا ليليان. وشك اصفر ليه

 



 

  ليليان : مش عارفه قلبى مقبوض

 

  سارة : من ايه..... طيب تعالى كدا نقعد فى الكافتريا وتحكيلى ايه اللى قلقك كدا

 

 ليليان وسارة قعدوا مع بعض

 

  .سارة : ها ياستى فى ايه

 

 ( هى مخنوقه اوى الزم تحكى مع حدليليان سكتت كتير مش عارفه تقول ايه بس )

 

ا سارة يليليان : سارة انا ارتحتلك اوى ونفسى تبقى صاحبتى ونفسى احكيلك وجعى ومشكلتى .... بس اوعى 

  الكالم الى هاقولوا دا يتقال لحد

 

  سارة : انا عذراكى عشان متعرفنيش بس بكرة تعرفى هى مين سارة

 

 هاحكيلك ليليان : صدقينى انا حبيتك عشان كدا

 

************* 

 

  فى الطريق من الشرقيه لقاهرة

 

  ظابط الحراسات : زين باشا هانطلع على فين



 

 

  زين بتعب وحزن : اطلع على البيت

 

  ظابط الحراسات : ماشى يا افندم

 

  ينززين بص من الشباك واخد نفس طويل وافتكر موت عم حسن الراجل الى بيحبه..... قد موته كسر قلب 

 

  فالش باك

شرقيه زين غير هدومه بسرعه وعقله واقف عن التفكير وبيتمنى ان الخبر دا يطلع غلط نزل جرى وسافر ال

  دةوامر الحراسه يقفوا بعيد عن بيت عم حسن ونزل هو علشان محدش يعرفه ووصل المستشفى وراح لتوحي

 

  زين : عم حسن فين

 

  مات وسابناتوحيدة بعياط : زين يابنى عمك حسن مات خالص 

 

د زين حاول يمسك نفسه قدامها وفضل يهديها وخلص اجراءات المستشفى و الغسل والدفن ووقف كمان اخ

  العزا وخالص مبقاش له لزمه هايطلع لحجه توحيدة يتكلم فاجاه سمع حد نادى عليه

 

  زين باشا :

 

  زين لف لقى شاب صغير فى بدايه العشرينات قرب منه زين

 

 ت تعرفنىزين : نعم ان



 

 

  اه انا احمد الى مأجر دكانه عم حسن فى السوق :

 

 زين : امممممم اهال

 

  احمد : حضرتك متعرفنيش اكيد بس انا عارفك من كالم حسن عنك دا بيحبك اوى

 

  زين : انت باين عليك ان عم حسن كان بيعزك اوى لدرجه انه يتكلم معاك عليا

 

دفعلى لما ارتميت من الملجأ وهو اتأجرلى اوضه فوق سطح وقعد ياحمد حزن : ايوا عشان هو الى مربينى 
وفى نص إجارها وكمان ادانى دكانته ببالش افتحها واستزرق منها.... انا لو قعدت عمرى كله ما اقدرش ا

  افضاله وحنيته عليا

 

قد ما  سرنيشزين فى نفسه : يااااااه ياعم حسن انت افضالك على الكل موتك كسرنى اوى انا موت ابويا مك

  موتك كسرنى كدا

 

ى دقت. ..... وزين فاق لنفسه :. احم ... انا سعيد ان اتعرفت عليك يا احمد وانا مكان عم حسن موجود فى. اى 

  ارقامى اتصل عليا فى اى وقت اعتبرينى اخوك الكبير

 

  احمد : ربنا يعزك يا باشا

 

  زين سابه وطلع لتوحيدة وخبط عليها. وتوحيدة فتحت

 



 

  توحيدة بهدوء : اتفضل يابنى

 

  زين : شكرا يا حجه ..... بقواك يا حجه توحيدة اجهزى انتى وبنتك عشان نمشى

 

  توحيدة : نمشى فين دا هنا بيتى واهلى وناسى كتر خيرك يا زين

 

  زين : معلش ريحينى يا حجه انا هاكون مطمن عليكوا وانتو جنبى

 

  لىنى لو فى اي حاجة هاجيلك بسرعه دا انت الغالى حبيب الغاتوحيدة : انا مقدرة خوفك علينا وصدق

 

ليا ان عزين : حضرتك عاوزنى اصدقكوا تانى انك ممكن تيجلى لو فى مشكله مش كفايه انك كذبتوا وخبيتوا 

 عم حسن قلبه تعبان وعاوز عمليه بسرعه

 

  يقلق حد عليهتوحيدة : وهللا يابنى كان مخبى عليا انا كمان هو طبعه كدا مش عاوز 

 

  زين : انا مش قادر اسامح نفسى انى قصرت واهملت معاه

 

  توحيدة : هون على نفسك يابنى دا قضاء وقدر

 

ى ا هاجيلك فزين : الحمد هلل على كل حاجة....... انا عاوز اقولك ان انا موجود فى اى وقت اطلبينى بس وان

 ثانيه .....عم حسن مماتش انا معاكوا

 

  : عارفه يابنى ..... نفذ وصيته يا زين اوعى تزعلها او تكسرها عشان قلبه يرتاح توحيدة بحزن



 

 

  زين : فى عنيا متخافيش ..... انا مضطر اسافر اشوفك على كل خير

**************** 

  فى القاهرة وتحديدا فى كليه الهندسه

 

 ى حد زى زينفبس احمدى ربنا انك وقعتى سارة : يااااااااه يا حبيبتى انتى عيشتى كتير اوى فى حياتك ..... 

  الجارحى

 

 ..... ليليان بتهكم : ليه ياعنى يا سارة ما يمكن زى اعمامى

  و كملت بخفوت : انا اصال مش مطمناله بعد حوار البوسه والعقاب دا

 

ثمر فى تسارة : ال يا ليليان زين الجارحى رجل اعمال معروف ومعروف اوى كمان ....ماسك البلد كلها بيس

  داكل حاجة كلمته مسموعه وبتمشى على اى حد وسمعته كويسه انا عمرى ما سمعت انه بتاع بنات وال ك

 

  ليليان : اللى شوفته خالنى اشك فى كل الناس ربنا يسامحهم

 

  سارة : طيبه انتى قولى ربنا ياخدهم ...... ايه دا مش دا السواق بتاعك جاى علينا

 

  ليليان : خير يا كريم

 

  كريم بصوت واطى : زين باشا على تليفون عاوزك

 

  ليليان اخدت منه التليفون : الو



 

 

  زين : ليليان كريم هايوصلك على البيت ... انا فى البيت مرحتش الشركه

 

 ليليان حست بصوته انه تعبان او فيه حاجة : احم هو حضرتك كويس

 

  زين : ايوا وياال تعالى

 

  ليليان : تمام

 

  عطت تليفون لكريم وكريم مشى وقامت وقفتليليان 

 

  ليليان : سارة هاقوم امشى زين روح وعاوزنى اروح انا كمان

 

  سارة : تمام ياقلبى اشوفك بكرا

 

**************** 

  فى الشرقيه

  عاصم بضيق:حسن مات وانا معرفتش البت فين هاوصلك ازاى انا بقا

 

كدا .....  وال حد من عيلته يعرفوا مكانها وانا اتأكدت بنفسى منيوسف : يابابا انت كان تفكيرك غلط حسن 

  وبعدين موته حاجة كويسه اكيد لو اللى كان مخبيها هاتظهر

 



 

 عاصم : وممكن متظهرش

 

  يوسف: بابا اسمحلى انا بقا امشى بطريقتى وادور عليها واوعدك هاالقيها فى اسرع وقت

 

  واقف فى كل حاجة انهارداعاصم : متعرفش مين الراجل االلى كان 

 

نى نصايه يوسف : ال ... بس انا شوفته بيتكلم مع احمد الى متأجر دكانه حسن ..... بس لو عاوز تعرف ادي

  هاجبلك تقرير عن كل حاجة عنه

 

***************** 

  فى القاهرة

 

  ليليان وصلت البيت ولقت دادة سميحة فى استقابلها

 

  يرى هدومك زين قاعد على السفرة مستنيكىدادة سميحه : ياال روحى غ

 

منظرة  ليليان راحت غيرت هدومها بسرعه بس نفسها تشوفه تطمن عليه متعرفش ليه قلبها وجعها عليه وعلى

  امبارح لما سمع خبر المصنع غيرت ونزلت

 

  على السفرة

  زين قاعد مهموم وحزين

 

  ليليان : احم



 

 

  زين بانتباه : ليليان ياال اتغدى

 

 ليليان :هو حضرتك كويس

 

  زين : اممممممم

 

  زين كان طول الوقت بيفكر هايقولها ازاى والقى انه انسب وقت وهى جايه تنام

 

******************* 

  فى الشرقيه

 

  سهى : البقاء هلل يا ايمان ..... معلش اجمدى عشان مامتك

 

  ايمان : قلبى واجعنى اوى يا سهى بابا راح خالص مش قادرة

 

  عزا داسهى : معلش يا حبيبتى ..... اال قوليلى يا ايمى هو مين الجدع الحليوة الى كان واقف ياخد ال

 

  ايمان بضيق: انتى فى ايه وال ايه بقولك ابويا مات بتسالينى على حد معرفوش

 

حتى  وال سهى استغبت نفسها : معلش يا حبيبتى مكنتش اقصد انا كنت مستغربه بس اصل عمرى ماشوفته هنا

  عندكو



 

 

  ايمان : معرفهوش يا سهى

 

  سهى : طيب خدى العصير دا اشربى يمكن تهدى شويه

 

  وطلعت تليفونها وبعتت مسج ليوسف : سالتها والبت بنت ال ...... زعقت وقاتلى متعرفهوش

 

***************** 

 بليل فى بيت الجارحى

 

  ض عيونهزين قاعد على السرير وحاطط راسه بين ايديه ومغم

 

  ليليان ببرائتها وجت جنبه : هو انت كويس

 

  زين رفع وشه وفضال باصلها. كتير: ليليان انا كنت عاوز اقولك خبر

 

  ليليان : خبر ايه خير

 

  زين : عم حسن

 

 ليليان بخضه : ماله جراله ايه اكيد زعالن منى عشان مكلمتوش .... بس مم

 



 

  هلل زين قاطعها : عم حسن مات ... البقاء

 

  ليليان بهدوء: قولى قولى انك بتهزر ...... ازاى هو وعدنى يفضل جنبى

 

  زين سكت وحط وشه فى االرض ومعرفش يقول ايه

 

  ليليان دموعها نزلت كتير : مش كل مرة حد احبه يتاخد منى كدا ومين الى ياخدة المووووت

 

  زين قام ومسكها : هشششش اهدى الموت علينا حق ودا أجله

 

 يليان بدات تعيط بهستريا : ااااااااااااه محدش حاسس. بيا ااااااااااه انا ضهرى اتكسر خالصل

 

  زين قطعت فى قلبه منظرها شدها لحضنه: ضهرك متكسرش وال حاجة طول مانا موجود اوعى تقولى كدا

 

ت ..... ان ى فى بيتكليليان قعدت زى الطفله : ال انا ضهرى اتكسر انت مين. ... انت مش تعرفنى عشان تخلين

  مجرد مخلينى عندك عشان عم حسن وافضاله

  طب اهو ماات ووعدك خالص مات بموته .........

 

  زين اتسرع ومعرفش هو قال كدة ليه : ال الى رابطنا اكبر من وعدى لعم حسن صدقينى اكبر بكتير

 

  يطمنها. لغايه ما نامت زين اخدها على السرير وقعد يهديها ويطبطب عليها ويقولها الكالم الى

 



 

ا هى دى زين اتنهد فى نفسه بيفكر. هو من امتى كدا من امتى بيهمه حد من امتى بيخاف على زعل حد اشمعن
و لعم حسن لسه ميعرفهاش اال من يومين ليه عياطها وجعه وزعله .... طب ليه قالها الى بينهم اكبر من وعد

يها ه واجعه علقا كدا اتنهد واستسلم لنوم وعقله مبطلش تفكير وقلبليه الكالم طلع منه مرا واحدة اول مرا يب

  وعلى حزنها

 

********************* 

  فى الشرقيه

 

  احمد نازل من عند توحيدة بعد ما سألها لو عاوزة حاجة لقى فى وشه يوسف

 

 يوسف : احمد ازيك

 

  احمد : اهال استاذ يوسف خير

 

  ند الحجه توحيدةيوسف : خير دا انا شوفتك طالع ع

 قولت استناك نتمشى مع بعض

 

  احمد : اه

 

  يوسف : هللا يرحمه عم حسن كان راجل ونعم الناس

 

 احمد بحزن : هللا يرحمه كان ابويا واخويا

 



 

  هه انت تعرفيوسف : هللا يرحمه ..... اال من حق مين الجدع الى كان واقف فى كل حاجة دا انا عمرى ما شوفت

 

  عا اعرفهاحمد : اه طب

 

  يوسف بمكر : مين

 

 .............. احمد: دا استاذ زين

 

&&&&&&&&&  

  خلص البارت الرابع

 

  ياترى فعال زين الى بينه وبين ليليان اكبر من وعدو لعم حسن ؟

 

  ايه مصير الحجه توحيدة وايمان بعد موت عم حسن ؟

 

 يوصل لليليان ؟ياترى احمد هايقول ايه ليوسف ؟ ويوسف كدا خالص قدر 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 البارت الخامس

 

  مرة براعاحمد : دا استاذ زين محاسب فى السعوديه قريب الحجه توحيدة من بعيد بس ايه محترم اوى وعايش 

 

  يوسف بشك: ومتجوز وال عينه على ايمان

 

  احمد ألف قصه بسرعه : ال متجوز ومخلف تؤام مراته سوريه اصال

 

  بس دا مش قعد حاجة ومشى على طوليوسف : اه ..... 

 

  ماحمد : اصل الحجه بلغته ان عم حسن مات وهو جة بسرعه وساب شغله ومراته فاكيد رجع عشان خاطره

 

  يوسف : طيب ياحمد اشوفك بعدين بقا .... سالم

 

  بعد ما يوسف مشى احمد طلع تليفونه واتصل على توحيدة



 

 

  توحيدة : الو

 

 بكلمك دلوقتى احمد : معلش ياحجه ان

 

  توحيدة : ال يابنى عادى خير انت لسه كنت عندى

 

  احمد : اصل انا لما نزلت من عندك لقيت فى وشى يوسف ابن عم ليليان وسالنى على بشمهندس زين

 

  توحيدة بخوف : وقولتله ايه يابنى

 

 ام وهو صدقاحمد : قولتله انه قريبك من بعيد وبيشتغل فى السعوديه محاسب ومتجوز ومخلف تؤ

 

  توحيدة بفرحه : كتر خيرك ياحمد انا متشكرة انك مش قولتلة على زين

 

اجة احمد : عيب يا حجه توحيدة ...... اصل انا مبطقش يوسف دة وحسيت منه ان هو عاوز يستفهم على ح

 معينه وانا عملتله اهبل واتكلمت معاه .... وبعدين دا عم حسن مكنش بيطيقه اروح اتكلم معاه

 

  توحيدة : خالص يابنى اى حد يسالك على زين قوله الكالم دا

 

  احمد : حاضر يا حجه توحيدة ..... وزى ما قولتلك انا تحت امرك فى اى وقت

 



 

  توحيدة : تسلم يابنى

 

توحيدة قفلت معاه وبصت على صورة حسن وعيطت. :. الى زرعته فى دنيتك بنحصدة اهو يا حسن 

  ربنا يرحمك يا حبيبىومكملناش يوم على وفاتك 

 

**************  

  فى بيت الجارحى

 

  زين نايم وواخد ليليان فى حضنه قام مفزوع على صوت عياطها

 

  زين بفزع : فى ايه ..... ليليان مالك

 

  ليليان بتعيط جامد : مخنوقه ........ قلبى واجعنى مش قادرة اخاد نفسى

 

  زين بقلق : اتصل على الدكتور يجى

 

  يان سكتت وحطت وشها بين ايديها وفضلت تعيط جامدليل

 

  زين اتعدل من نومته وقام وعدلها وقعدها

 

  زين : اشربى الميه دى

 



 

  ليليان اخدت الميه ويدوب بللت شفايفها بس

 

ة يك على فكرززين : ليليان انا عاوزة اقولك حاجة ....... انا يمكن اول مرة اتكلم مع حد كدا بس انا كمان 
اشت وحيد ماليش اهل وابويا وامى ماتوا قصاد عينى وااللى ربتنى جدتى حتى هى اتخلت عنى وسافرت وع

  لى الكلعفى تركيا..... وانا فضلت لوحدى مكنش ليا اللى اال عم حسن واهو مات .... بصى هى سنه ودايرة 

 

  زين سكت وبعدها اتنهد جامد : طب انا عاوز اسألك سؤال

 

  ها : اتفضلليليان رفعت وش

 

  زين : عم حسن كان بيتمنى ايه بس امنيته من ناحيتك انتى بالذات

 

  ليليان صوتها بيقطع من كتر ماهى بتعيط: نفسه ..... يطمن عليا

 

 زين : يطمن عليكى ازاى؟

 

  ليليان : اكمل تعليمى واعيش بعيد عن اهلى ومتعبش فى حياتى

 

  يرتاح فى قبرة وال انتى عاوزة يفضل تعبان زين : شوفتى اهو كملى حياتك بقا عشان هو

 

  ليليان :ال طبعا انا عاوزة يكون مرتاح

 

  زين : برافو عليكى ...... نامى ياال عشان تروحى جامعتك



 

 

  ليليان : حاضر يا زين باشا

 

  زين بضحك : هههههههه انتى هبله وال ايه

 

النسان قد ايه ضحكته حلوة وجميله غريب اوى ا ليليان استغربته انه بيضحك اول مرا تشوفه هادى وبيضحك

  دا حتى المفروض فى عز وجع قلبه بيضحك

 

 ليليان مبستمه : احم انا هبله ليه ؟

 

  زين : ياعنى قاعدة فى سريرى وتقريبا فى حضنى ومراتى وبتقوليلى زين باشا

 

 ليليان بغباء : امال اقول ايه

 

  زين : قولى زين وبس

 

  مينفعشليليان بهدوء : 

 

  زين : ليه مينفعش

 

اليام ليليان اتوجعت وهى بتتكلم كدة : علشان زين باشا دى على طول هاتفكرنى دايما انك فى يوم من ا

  هاتتخلى عنى ولما يجى اليوم دا قلبى مش يوجعنى

 



 

كالم  نزين كالمها وجعه اوى رغم انها لسه صغيرة بالنسباله اوى وقالت كالم مش مترتب بس قالته بمليو

  مترتب

 

 زين بحنيه : مش المفروض انا قولتلك قبل كدا ان اللى بينا اكبر من وعدى مع عم حسن

 

 ليليان بارتباك : وايه هو الى بينا ؟

 

ولى فى قزين : معرفش.... بس اكيد هانعرف .... ومن وقتها لغايه ما نعرف قوليلى زين وبس وابقى ياستى 

 الشغل بشمهندس زين .... اتفقنا

 

  ليليان بابتسامتها الرقيقه: اتفقنا

***************** 

 فى الشرقيه

 

  يوسف : وهو دا الى حكاه الواد احمد

 

 .عاصم : اممممممممم ..... الشيخ عزت اتصل بيهددنى. ...اعمل ايه ؟

 

  يوسف : طب ماتسيبنى اخلص على امه ونخلص من قرفه دا ومن غير ماحد يحس

 

  من غير شوشرة ماشىعاصم. بتفكير : ماشى بس 

 

  يوسف بضحك: متقلقش يابابا ..... ياعنى هو انا لما خلصت على جدتى حد حس



 

 

تحه فى عاصم : هششششش هللا يخربيتك اسكت هاتفضحنا ..... اللى حصل دا يموت ما بينا وال حتى تفكر تف

  يوم من االيام

 

  اتخنقت من امكوانت بقا ياعزت دورك جة اصل انا ...…يوسف : طيب سكتنا اهو 

************** 

  فى القاهرة فى بيت الجارحى

 

  على السفرة

 

 اتهدت زين : ليليان مش كل يوم هاقولك اشربى اللبن انا مبرجعش فى كلمه بقولها لو الدنيا من حواليا

 

 ليه اشرب حاجة مبحبهاش…... ليليان : حقيقى وهللا انا تعبانه انا مبحبوش 

 

  كدا وياال والعقاب لسه موجود زين : عشان انا عاوز

 

  ليليان بضيق منه : اووووف ... حاضر

 

  زين : ابقى وافقى واشربيه من االول احسن من حوار كل يوم دا

 

  ليليان : بيبقا عندى امل انك تقدرنى وتوافق مشربوش

 



 

 زين بتريقه : امل ماتت متفكريش فيها كتير ....ياال عشان تروحى جامعتك

 

***************** 

  فى شركه الجارحى

 

 مراد : ايه يا جدع بتصل بيك من امبارح مبتردش

 

  زين : كنت مسافر

 

 مراد : مسافر فين ؟

 

  زين : الشرقيه .... عم حسن اتوفى

 

  مراد : ال حول وال قوة اال باهلل ... البقاء هلل يا زين .... طيب مقولتش اروح معاك ليه

 

  تأخر وجريت على هناكزين : عرفت بليل م

 

 .مراد : طب وليليان عرفت ؟

 

  زين بهدوء : اه قولتلها والحمد هلل عدت على خير

 

 مراد : طب ايه يا صاحبى ناوى على ايه ؟



 

 

  زين باستعباط : مش فاهم ناوى على ايه بالظبط

 

  مراد : ال انت فاهم كويس يا زين ...... ناوى ايه على عالقتك انت وليليان

 

  : معرفش عالقتنا بتجرى بسرعه اوى يا مراد زين

  ى اناوالسرعه دى مضايقنى ومبقتش قادر اوقفها ...... ومش عارف اذا كان السبب منها هى وال من ....

  بس االكيد انا لسه عند وعدى مع عم حسن وعدى مماتش بموته مش زين الجارحى للى يعمل كدا .....

 

  على مشاعرك كدا غلط مراد : زين سيب نفسك وبطل تسيطر

 

  زين بشرود : انا مبقتش قادر حتى اسيطر على مشاعرى

 

  زين فاق على تصفير مراد

 

  زين : تصدق انك رخم .... قوم ياال روح ظبط االمور عشان الوفد

 

**************** 

  فى الجامعه

 

  سارة : مالك يا ليلو شكلك تعبان كدا

 



 

  س مش جسمى قلبى ... قلبى الى وجعنىليليان : اممم انا تعبانه فعال ب

 

 سارة : ليه كدا فى ايه مانا سايبكى امبارح كويسه

 

  ليليان : فاكرة عم حسن اللى حكتلك عنه ..... اهو مات هو كمان وسابنى

 

  سارة ضمت ليليان لحضنها: البقاء هلل يا حبيبتى .... ياقلبى عشان كدا قلبك كان مقبوض امبارح

 

  ضهرى انكسر بجدليليان : انا 

 

  سارة : متقوليش كدا زين موجود وانا كمان اهو مش هانسيبك ومعاكى وفى ضهرك

 

ن ى فى يوم مليليان : زين ....فى يوم من االيام يزهق منى فى يوم من االيام هايحب واحدة ويتجوزها ويطلقن

  االيام هارتمى فى الشارع وابقا وحيدة

 

  دانا خالص يا ليلو انتى بقيتى صاحبتى واختى وال يمكن اسيبك ابسارة : ال انا كدا ازعل منك ورب

 

  ليليان : ربنا يخليكى ليا يا سارة

 

*************** 

  فى الجامعه بس فى مكان تانى بعيد عن ليليان وسارة

 



 

  عمر باشا سرحان فى ايه :

 

  عمر : هايكون فى ايه اكيد فى الصاروخ اللى هناك دا

 

  مش سكتك باين عليها ملهاش فى الشمالبس يا عمر دى  :

 

ها وانا ل يوم شوفتعمر : لو ملهاش يبقا ليها يابا ....... انا سبحان ماصبرنى عليها اصال انا مبقتش قادر من او

  نفسى فيها

 

  خالص البنات دى مبتجيش اال بالغصب :

 

  عمر : صح..... انت صح الغصب احلى حاجة

 

 ان الجامعهاقط وبيعيد كتير مالوش اال فى البنات مدلع اوى وبيسقط بمزاجه عشعمر الليثى ابن رجل اعمال س

  المكان الوحيد اللى بيوقع البنات منه

 

************** 

  فى الشرقيه

 

  ايمان بتتكلم فى التليفون وبتعيط

 

 ايمان : عاوز ايه يا عبد الرحمن .؟

 



 

  طريقه دىانا بتصل بيكى اواسيكى تقومى تكلمينى بالعبد الرحمن : ايه عاوز ايه دى هو انا غلطت فى ايه 

 

  ايمان : شكرا مش محتاجة شفقه من حد

 

  عبد الرحمن : اخص عليكى يا ايمى بقا انا بعد دا كله بشفق عليكى .... ايمان انا بحبك

 

  .ايمان : ولما انت بتحبنى مجتش تتقدملى وابويا عايش ليه؟

 

. لكن ى وكانك مكنتيش معايا خطوة بخطوة فى القرف اللى كنت فيه ...عبد الرحمن بنرفزة : انت بتتكلم
هافضل اقولك وابررلك ان كنت مستنى موضوع ليليان بنت عمى يهدى واهى الحمد هلل موضوع خلص 

  بهروبها

 

  كبيرايمان : وانت مفكر ان ابوك خالص هايسكت هو وال عمك ال دول هايجبوها ويجوزهالك علشان انت ال

 

طب  اختى .... لرحمن : وهللا ما بحبها يابنتى دى طول عمرها اختى الصغيرة يا ايمان انا بحبها فعال بسعبد ا

 تعرفى انا حزين ان هى هربت وعاشت لوحدها مهما كان دى بنت وخايف عليها من الزمن اذا كان وهى

  عايشه فى وسط اهلها كانوا بيأذوها مابالك بقا بالغريب

 

نت ا.... بس لو كنا معاها بابا كان بيحبها وانا كمان بحبها اوى دى كانت صاحبتى الوحيدة .ايمان بتنهيدة : رب

 معايا فى الظرف دا كانت هونت عليا كتير

 

افقوا بعثه ولو وعبد الرحمن : معلش يا قلبى .... مسيرها نالقيها بس بعيد عنهم .... على فكرة انا قدمت فى ال

  انتى ووالدتك ونسافرباذن هلل هاجى واتقدملك واخدك 

 



 

  ايمان بقلق : طب واهلك ... وبابك هايوافق دا مكنش بيطيق ابويا هللا يرحمه

 

ه .... يا عبد الرحمن : هاتجوزك غصب عن الكل .... يوافق وال ميوافقش مبقتش فارقه كله بيدور على مصلحت

  ايمى ازاى ممكن تتخيلى ان انا اتخلى عنك دا انتى حب الطفوله

 

  ايمان : ربنا يعدى الفترة دى على خير .... جرس الباب بيرن شكلها سهى

 

ربيتك تعبد الرحمن بضيق : انا زعالن منك مش انا قولت بالش سهى الزفته دى تانى وال هى شكلك وال من 

  وال من اسلوبك .... دى شمال

 

 س جت وعزتنىانا بكرة اسلوبها جدا بايمان : طب اعمل ايه وهللا ما عارفه اخلع منها لزقت فيا ... وبعدين 

  ووقفت جنبى مينفعش اقفل بابى فى وشها

 

  عبد الرحمن : طيب الخر مرة بقولك ابعدى عنها

 

  ايمان : حاضر

 

  عبد الرحمن : يال انا هاقفل هاتعوزى حاجة اجبهالك

 

 ايمان : ال يا عبد الرحمن شكرا

 

  عبد الرحمن : سالم يا قلبى

 



 

  ت تشوف مين كان بيرن وسألت مامتهاايمان قفلت وخرج

 

 .ايمان: ماما مين كان بيرن الجرس ؟

 

  توحيده : دا احمد كان جاى يسألنا فى حاجه عاوزينها

 

  ايمان: اه فيه الخير ..... انا كنت بحسب سهى

 

  توحيدة بضيق : ال مش زفته

 

  ميت بابا ايمان : اه من حق يا ماما مين الراجل الى كان واقف فى كل حاجة يوم

 

  توحيدة بارتباك : وانتى شوفتيه فين ... انتى كنتى تعبانه ونايمه هنا

 

  .ايمان : دى سهى اللى يومها سألتنى

 

 توحيدة : دا قريبى من بعيد وبيشتغل فى السعوديه ومتجوز ولما عرف جة على طول ومشى عشان سايب

  عك فى مشاكلمراته لوحدها...... وبعدين قصرى من البت دى عشان هاتوق

 

 .ايمان : حاضر .... وهللا انا كمان مخنوقه منها دى الزقه فيا لزقه

 

**************** 



 

  فى شركه الجارحى

 

  سهيله : زين باشا ..... الوفد االلمانى وصل

 

  زين : طيب حضرى الورق وبلغى مراد

 

  سهيله بخبث : تمام .... بس فى مشكله ليليان مجتش لغايه دلوقتى

 

  عا سهيله كانت فى نيتها توقع ليليان فى مشكله لتاخيرهاطب

 

  زين : مش مشكله عادى انتى الى هاتحضرى معايا االجتماع .... جهزى كل حاجة

 

  سهيله خرجت وفى نفسها ال بقا دا اكيد الموضوع فى إن والزم اعرفها

 

**************** 

  فى الجامعه

 

 صدعت ولسه اليوم طويلسارة : تعالى يابنتى نشرب حاجة انا 

 

 ليليان بتعب : صدقينى مش قادرة روحى انتى

 

  سارة : طيب ... خليكى وانا هاروح واجاى بسرعه



 

 

  ليليان واقفه لوحدها جه عمر الليثى عندها ووقف فى وشها وقرب

 

  عمر الليثى : ايه الجميل واقف لوحدو ليه

 

  اوى ..... راح وراها ليليان بصتله وقامت ومشيت وسابته وهو اضايق منها

 

 لها بتقفلىكعمر مسك ايد ليليان جامد : ال يا مزة مش عمر الليثى الى واحدة زيك تسيبه وتمشى دى الجامعه 

  على رجل انتى فاهمه

 

  ليليان بخوف : اوعا احسنلك ....هاجبلك االمن

 

  لوينحالعربيه نقضى يومين عمر : امن مين يابنت ال *****.... انتى هاتيجى زى الشاطرة معايا تركبى 

 حد ك مكانك والوقرب منها وقالها فى ودانها : هايبقوا يومين حلوين اوى ..... عارفه لو رفضتى انا ممكن ادفن

  يقدر يقولى انت بتعمل ايه

 

  ليليان عيطت جامد وعليت صوتها : سارة الحقينى

 

  لكسارة جت جرى عليهم : انت بتعمل ايه يا جدع انت سيبها احسن

 

ا منبه ليليان بصتلها بحذر انها متقولش اسم زين مش عاوزة تعمله مشاكل وال تعرف حد انها مراته زى م

  عليها وسارة فهمتها

 



 

  كريم شاف الموقف كله جه جرى عليهم

 

 كريم: لو سمحت سيب ايديها عشان مطلبش االمن

 

عليهم النهم اطول واعرض منه عمر شاور لحارس بتاعه يجى يضرب كريم واتخانقوا وكريم مش قدر 

  والموضوع وصل لعميد

 

**************** 

  فى غرفه العميد

 

  عمر : البت بنت ال****...دى بتعرض عليا حاجات مش مظبوطه

 

  سارة باندفاع : انت كداب وحيوان انت اللى كنت ماسك ايديها

 

  ليليان بتعيط جامد : ال طبعا هو كداب محصلش

 

 علشان عمر : اخرسى يابت انتى وهى هاتمضوا على فصلكوا من الجامعه عقاب ليكودكتور نادر ادخل 

  علشان فكرتو تيجوا جنب عمر باشا

 

  ليليان : ال ال سارة ملهاش دعوة انا هامضى لوحدى

 

  سارة : انتى مجنونه تمضى ايه ال طبعا

************* 



 

  برا غرفه مكتب العميد

 

  كريم عمال يتصل بزين مبيردش

 

  كريم : رد يا باشا

 

  سهيله ردت بقرف : الو

 

  كريم : احم انسه سهيله لو سمحتى عاوز الباشا

 

  سهيله : الباشا فى اجتماع مهم ..... سالم

 

  كريم : اهدى يا انسه ... ليليان هانم واقعه فى مشكله كبيرة فى الجامعه الزم يعرف

 

عدين ه ..... وبالباشا ماله بحته بسكرتيرة واقعه فى مشكله وال السهيله : انت مجنون ليليان ايه وهبل ايه هو 

  هو فى اجتماع مهم سالم

 

  وقفلت السكه وكريم : اعوذ باهلل منك يا شيخه

 

صل وحظه كريم فضل يفكر يعمل ايه وافتكر ان الوحيد اللى يقدر يوصل لزين هو مراد االلفى جاب رقمه وات

  ط ورق االجتماع لقى رقم بيرن كتيران مراد كان واقف فى مكتبه بيظب

 

  مراد : الو



 

 

  كريم باندفاع: مراد باشا انا كريم سواق ليليان هانم

 

  مراد باستغراب : امممممم فى حاجة يا كريم

 

باشا  كريم : ايوا ليليان هانم فى مشكله كبيرة فى الجامعه وانا مش عارف اتصرف وعمال اتصل على زين

 رفضت تقولهسهيله ردت وقولتلها و 

 

 مراد : طب اقفل وعطل كل حاجة عندك لغايه مازين باشا يجيلك

 

  كريم : يا باشا انا اصال مش عارف بيحصل معاها ايه جوا منعونى ادخل

 

  مراد : طب ااقفل

 

******************  

 مراد جرى على زين واخدة بعيد عن الوفد

 

  زين : فى ايه يا مراد ..... فى حاجة فالورق

 

  مراد : ال المشكله مش فى كدا .... ليليان واقعه فى مشكله فى الجامعه

 

  زين مستناش يسمع بقيه الكالم وجرى على الجامعه



 

 

  همسبمراد اعتذر للوفد وقالهم ان اهو الى هايكمل االجتماع مكان زين وبعدها بص على سهيله وقالها 

 

  ى انتى هببتيهمراد بهمس : استلقى وعدك بقا من زين لما يعرف الل

 

**************** 

 

د فى زين وصل الجامعه ودخل بهبيته الكبيرة ورجاله الحراسه حواليه محدش مصدق ان غول المعمار موجو

  الجامعه محدش كان بيعرف يوصله

 

 زين لقاه كريم جاى جرى عليه

 

  كريم : باشا ليليان هانم فى مشكله الحقها ومنهارة جدا

 

  هزين فتح الباب فجأ

 

 ........******زين : انت بتعمل ايه يابن ال

 

&&&&&&&&&&&  

  ( روايه ) عشق الزين

  البارت السادس

 



 

 زين دخل فجأه عليهم لقاه الدكتور ماسك ليليان من ايديها وبيزعقلها وهى بتعيط زين هجم عليه

 

  زين : انت بتعمل ايه يابن ال....... دا انا هاطلع روح امك فى ايدى

 

ن يهد الى فى المكتب حاولوا يخلصوا الدكتور من ايد زين محدش قدر ابدا عليه كان هايج و غضبه كاكل 

  جبال وعمال يشتم فى كل الموجدين

  واخيرا قدروا يخلصوا الدكتور من ايد زين

 

ب ين قرززين بص على ليليان لقاه وشها متبهدل وطرحتها باين انها مشدودة منها وفى صوابع حد على خدها 

  منها ومسك وشها

 

 زين بصوت مخيف : مين اللى عمل فيكى كدا

 

  ليليان ساكته خايفه من منظرة الى مبيبشرش بالخير ابدا

 

 سارة باندفاع : عمر الليثى هو الى ضربها تحت قدام الجامعه كلها

 

  زين لف وبيبص على عمر الليثى دة لقى واحد واقف فى اخر االوضه مرعوب زين قرب منه جامد

 

  زين : انت الى اتجرأت ومديت ايدك

 

  عمر : ايوا عشان هى واحدة مش مظبوطه دى بتعرض عليا تركب معايا العربيه ونقضى يومين

 



 

  فى االخر طبعا عمر كان بيحاول يهز ثقه زين فى ليليان وميعرفش ان اللى قاله كله غلط وهايجى على دماغه

 

  كان اكرملك من الى هاعمله فيك بعد كالمك دا زين بصوت مخيف جدا : انت عارف لو كنت سكت

 

  زين شاور لحراسه ياخدوا ويمشوا

 

  رئيس الجامعه دخل عليهم : ممكن افهم فى ايه

 

  زين بحدة : انا افهمك

 

  رئيس الجامعه : اهال زين باشا محدش ادانى خبر ليه انك موجود

 

  كوا كلكوزين بغضب : خبر ايه وزفت ايه دا انا هاطربقها على دماغ

 

 .؟ملوا حاجة عرئيس الجامعه : ليه بس زين باشا .... قولى لو فى اى مشكله اقدر احلها .... مين البنات دول 

 

  زين قرب من ليليان واخدها فى حضنه : ليليان الجارحى مراتى

 

  طقب الى غلاعارئيس الجامعه : اهال يا هانم ... مالك بس يا باشا قولى على اللى هما غلطوا فى ايه وانا ه

 

سارة باندفاع :عمر الليثى اتهجم على ليليان وقالها كالم مش كويس وكان عاوز يخدها معاه فى العربيه ولما 

الموضوع كبر وجينا للعميد ...دكتور نادر اصر على اننا نمضى على ورق فصلنا من الكليه والعميد موافق 

  على كالمه



 

 

  زين : سمعت الى قالته

 

 ه : اللى انت تؤمر بيه هايتنفذ وحاالرئيس الجامع

 

ن مهو الجزاء زين : الواد اللى اسمه عمر الليثى يتفصل من الجامعه .... ودكتور نادر يتفصل هو كمان ياال ا

 .هجنس العمل وسيادة العميد نكتفى بس بلفت نظر من مجلس التاديب ... وياريت دة كله يتنفذ وبسرع

 

محدش  ضنها وهو ماشى كانه بيدى رساله لكل اللى فى الجامعه انها تخصهزين اخد ليليان و خرج وفضل حا

  يفكر يبصلها

 

*****************  

  دكتور نادر زعق واضايق : ليه انشاء هللا اتفصل هو مين دا الى يأمر كدا وحضرتك تنفذ

 

عنه  الجارحى ابحثرئيس الجامعه : احمد ربنا انه فصلك بس مدفنكش مكانك .... ولو انت مش تعرف زين 

وله واعرف انه غول المعمار فى الوطن العمرى واستثماراته فى كل حاجة فالبلد ومن اكبر راس فى الد

  الصغر حد بيعمله الف حساب ... اهدى بقا

 

  العميد : الحمد هلل انا اتنفست لما مشى دى دخلته علينا سحبت الدم من جسمى

 

  سيبوادكتور نادر : اكيد الليثى باشا مش ها

 

  العميد : تبقا بتحلم تالقيه بكرا بيجرى عليه علشان يرحموا من الى هايحصله هو وابنه



 

 

**************** 

  زين وليليان قربوا من عربيه الحراسه وليليان وقفت تدور على سارة

 

  زين : لو سمحت يا زين ممكن تنادى سارة البنت اللى كانت واقفه معايا

 

  الحرس يناديها وسارة جت عليهمزين شاور لواحد من 

 

  سارة : نعم يا ليليان

 

 ليليان : انا مش عارفه اشكرك ازاى بجد يا سارة وقفتك معايا هاشيلها فوق دماغى العمر كله

 

ريم سارة : متقوليش كدا انتى صاحبتى واللى حصل دا ميرضيش ربنا .... بس اول لما تروحى شوفى اى ك

  يهدى وشك

 

  يها على خدها وافتكرت ضرب عمها ليها : ال انا متعودة على كدة فترة وهاتعدىليليان حطت ايد

 

 قا سالم ياسارة : طيب متجيش بكرا المحاضرات وانا هاحضر متقلقيش و متتعبيش نفسك انتى ....استأذن انا ب

  ليلو

 

  طبعا دا كله وزين بيتابع الحوار بهدوء

*************** 



 

نه هى اه ليليان فى حضنه ومش راضى يسيبها ابدا وعمال يتنفس بسرعه ليليان خافت مفى العربيه زين واخد 

  كانت بتخاف منه بس خوفها زاد بعد الحاله اللى كان عليها فى الكليه

 

  زين بحدة : مين سارة دى

 

فت وقليليان رفعت وشها له : دى ساره صاحبتى اتعرفت عليها .. وهللا هى طيبه وجدعه وكمان محترمه و

  جنبى انهاردا

 

  زين بهدوء : ماشى هانبقى نشوف الحوار دا بعدين

 

 ليليان خافت يمعنها عن سارة قعدت تدعى ربنا يعدى االمور على خير

********************** 

 فى بيت الجارحى

 

 زين قاعد على السرير والغضب باين عليه

 

  مراد زين : ابن الكلب الزم يتربى االسهم بتاعته كلها تقع يا

 

  مراد بضحك : هههههههه طيب اهدى بكرا تسمع خبرة فى التلفزيون والجرايد

 

 زين : انت بتضحك على ايه يابنى ادم انت متنرفزنيش

 



 

مراد : اصل الصراحه اول مرة اشوفك كدا انت مشوفتش منظرك وانت طاير من غرفه المتينج وسايب 

  الصفقه وكل حاجة تولع

 

  فى الدنيا دى مراتىزين : ماتولع اى حاجة 

 

  مراد بضحك : ههههههههه يا حنين

 

  زين : وهللا انك بارد

 

  مراد : ال بس انت الزم تشد سهيله شويه

 

  زين : ليه

 

  ا حاجةمراد : كريم اتصل عليك والهانم ردت ورفضت تحولك المكالمه ولوال الواد دا يا زين مكناش عرفن

 

  ....ال زين : وحياه امها الوريها بكرا بنت

 

  مراد : انت مالك يابنى بقيت سافل كدا ليه وعمال تشتم كل شويه انا مش متعود عليك كدة

 

  نازين : ههههه اسكت امال لو شوفتنى وانا فى الكليه الصبح دا انا قولت الفاظ حسيت ان انا مش ا

 

 .. مراد بضحك : ههههه ليه يابيبى الزم تاخد عليك كدا انت لما بتتعصب بتقلب



 

 

  زين : ماتلم نفسك ياعم انت

 

  مراد : هللا ياعم وانا مالى انا هاقفل سالم

 

  الهزين : بقولك قبل ما تقفل فى بنت صاحبه ليليان عاوزك تجبيلى عليها معلومات وتشوف هى تمام وال

 

  مراد : ليه الباشا شاكك فيها

 

اال ييخصنى الزم اعرف نيته ايه .... زين : مش حكايه شاكك بس دا طبع فيا اللى يقرب منى او من حد 

  هابعتلك اسمها كامل فى رساله سالم

 

  مراد : سالم

 

****************** 

  ليليان خرجت من الحمام بعد ما غيرت هدومها وكان باين عليها التعب

 

  زين شدها وقعدها جنبه على السرير

 

 زين : ليه مقولتيش انك مرات زين الجارحى

 

  كلها دموع : خفت منك انك تزعقلى لو جبت اسمك فى المشكلهليليان عيونها 



 

 

 ليا متخليشزين زعق: انتى اتجننتى انتى لو كنتى قولتى اسمى مكنش حد قدر يقرب منك .... بعد كدا اتصلى ع

  كريم الى يكلمنى

 

  ليليان باستغراب : انا اصال مقولتلوش يتصل عليك

 

ى يليان فى االلى اتصل بيا من نفسه ..... اول واخر مرة تحصل يا ل زين بتنهيدة كلها غضب : ياعنى كمان هو

  مشكله تحصلك وانا مش موجود عرفى بنفسك للموجودين

 

  ليليان برقه : ياعنى انت مش هاتزعل منى

 

  زين بهدوء: ال مش هازعل

 

 ليليان : هو انا ممكن اسالك سؤال

 

 زين : اسالى

 

 .؟ليليان : هو انت هاتحرمنى من سارة 

 

 زين : ليه بتقولى كدا ؟

 

ت كالمك ليليان برقتها الى بتخلى قلب زين يلين : علشان انت نبهت عليا قبل كدا معملش صدقات وانا عصي

  بس وهللا انا بخاف ابقا لوحدى انا اسفه .... بس خليها صاحبتى مش تمنعها عنى انا بحبها



 

 

  جبتنى هابعدك عنهازين : انا كلفت حد يسال عليها لو فى اى حاجة. مش ع

 

  ليليان بابتسامه : ال ال انشاء هللا مش هاتالقى انا متأكدة

 

 زيت ابتسم على سذاجتها وطيبتها الزايدة وبعدها الحظ خدها

 

  زين بخفوت : هو بيوجعك

 

  ليليان باستغراب : هو ايه دا

 

  زين : وشك

 

  ليليان : ال اتعودت على كدا انا كنت بنضرب امر من كدا

 

  ين بغضب حاول يداريه : مين اللى كان بيضربكز

 

بب ليليان وهى بتعيط : عمى عاصم ويوسف وعمى شاكر احيانا..... عمى عاصم كل ما يشوفنى يضربنى بس

ز او من غير سبب تصدق انا معرفش هو بيضربنى وبيكرهنى اوى كدا ليه .... ويوسف عشان بيحبنى عاو

دا ساعات احسه طيب وساعات ال بس عموما هو ماشى وراة عمى يمتلكنى وانا مش بطيقه و عمى شاكر 

  عاصم مفيش حد حنين عليا اال جدتى

 



 

زين قرب منها ومسك وشها بين ايديه : طول مانا موجود محدش يقدر يلمسك تانى انا ضهرك وسندك 

  متخافيش من حاجة وانسى اللى فات

 

  ليليان : ياعنى انت مش هاتضربنى

 

  ما مديت ايدى على واحدة ...... مابالك بقا بمراتى هامدها عليكى انتىزين : انا عمرى 

 

  ليليان : امال ليه دايما بتتكلم على العقاب

 

  زين بخبث : مش كل العقاب ضرب يبقا فى عقابات تانيه بتبقى زى العسل

 

  ليليان ضحكت جامد واول مرا تبان غمازة اللى خدها

 

  ليليان : ربنا يخليك ليا

 

  قرب منها وهمس بين شفايفها : ويخليكى ليا زين

 

  تليفونه رن

 

  .زين بغيظ : الو يا زفت عاوز ايه مش انا لسه قافل معاك

 

  مراد بضحك : هههههههه شكلى قطعت عليك عليا النعمه انا جدع وجامد



 

 

  زين بنرفزة : ماشى يا مراد اغلط كمان وانا هاعدلك كويس

 

  تصلت افكرك انك لغايه دلوقتى مبعتش اسم البنتمراد : انا اللى غلطان ان ا

 

  زين بعد التليفون وعمل كتم للصوت

 

  زين : ليليان هو اسم صاحبتك سارة ايه ؟ ليليان ؟

 

  زين شافها القها رايحة فى النوم باس راسها واتنهد

 

  زين : مراد بكرا هابقا ابعتلك اسمها فى رساله ... سالم

 

تهم وشه فى شعرها : معرفش حبيتك امتى بس انهاردا اتاكدت من كدا لما شوف زين اخدها فى حضنه ودفن

  بيأذوكى غضبى كان هايحرقهم كلهم

************** 

  فى. الشرقيه

 

  توحيدة دخلت على ايمان وهى بتكلم عبد الرحمن فى التليفون

  ايمان ارتبكت وقفلت السكه فى وشه

 

 متكلميش الزفت عبد الرحمن دةتوحيدة بغضب : هو انا منبهتش قبل كدا 



 

 

ى لت انتى الايمان عيطت : يا ماما ليه بس ؟ عبد الرحمن ماله ؟ وهللا هو شخص كويس وبيحبنى ... دا انا قو

  هاتفهمينى

 

عمه مين توحيدة :. افهمك !!!....... لو نفترض انه شخص كويس مع انى اشك كملى بقا ابن مين ابن شاكر و

  ن يابنت حسنعمه عاصم وال عيلته مي

 

  ايمان : ملناش دعوة باهله انا عاوزة هو وبس

 

  هتوحيدة : وهو ولو اخر واحد فى الدنيا مش هاتخديه يا ايمان ومش هارجع فى كالمى فاهمه وال ال

 

  .ايمان : ليه يا ماما دا لو بابا موجود مكنش عمل كدا بالعكس كان قعد معاه

 

راضيه وكان قتلك وخلص منك ....... اوعى تكونى فاكرة انى ساكتلك توحيدة بحزن : ابوكى لو كان موجود 

يرى غبالعكس انا كنت مكتومه وساكته خايفه من غضب ابوكى عليكى ..... واهو راجلك مات ومبقاش ليكى 

  وانا اليمكن افرط فيكى الى حد

 

  توحيدة خرجت وايمان عيطت جامد ودعت ربنا يهدى امها ويحنن قلبها عليها

 

&&&&&&&&& 

  خلص البارت السادس

 

 ياترى سارة هاتطلع شخص كويس وال اله ؟



 

 

  وليليان وزين عالقتهم هاتوصل لفين

 

 وياترى عبد الرحمن وايمان الى هايحصلهم لو عاصم وابوة عرف بعالقتهم ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٨ال ٧ال

  ( روايه ) عشق الزين

  البارت السابع

 

 صباحا فى بيت الجارحى

 

  ل يقوم من غير ما ليليان تحس ...بس حست بيه قامت وعنيها كلها نومزين بيحاو

 



 

 .ليليان : هو احنا امتى ؟

 

  زين : احنا الصبح نامى ... نامى ومتروحيش الجامعه انهاردا شكلك تعبان

 

  ليليان :. ماشى

 

 زين : ليليان قبل ما تنامى ... اسم صاحبتك ايه بالكامل

 

 ....... هللاليليان : اسمها سارة عبد 

***************** 

 

  فى الشرقيه

 

يوسف : بقولك الموضوع يخلص ومحدش يحس بيه .... اصال فى العريش االمور مش متظبطه فى االمن 

  ماشى

 

 مجهول : متقلقش يا يوسف بيه الموضوع هايخلص وهاتسمع خبر الراجل دا .... مهما كان هو مين دا

  مياخدش فى ايدينا غلوة

 

  فل معاه ولف اتكلم مع ابوة اللى مستنيه بفارغ الصبريوسف ق

 

  عاصم : ها ؟ هايخلص امتى ؟

 



 

 يوسف : يابابا الناس دى ليك انك تقولهم وهما عليهم امتى وازاى ملناش دعوة

 

  شاكر دخل عليهم وهما سكتوا

 

  شاكر : ايه سكتوا ليه ياعاصم انت وابنك

 

  ر عائليه بقا يا اخوياعاصم : ال سكتنا وال حاجة .... دى امو

 

  فين شاكر : اه ..... وبعدين بقا ياعاصم فى البت المخفيه دى الموضوع بيزيد وبيطول ومحدش عارف هى

 

 عاصم : وهللا انا مش ساكت حتى الواد يوسف قالب الدنيا عليا زى مايكون فص ملح وداب

 

ته وكتب هو كمان كل حاجة باسم بن شاكر : لو مكنتش امى بس كتبت كل حاجة باسم فارس وفارس استنصح

 مكنش دا كله حصل

 

  حصل عاصم : بطل بقا تفتح فى ام السيرة دى كل شويه عفاريت الدنيا بتتنطط قدامى كل ما افتكر اللى

 

 يا زى يوسفشاكر : اعمل ايه ياعنى بالش اتكلم مع حد ...... حتى ابنى ربنا مخيبنى فيه مش شايل الهم معا

  معاك ابنك ماهو شايله

 

غله شيوسف بخبث : احسن ياعمى عبد الرحمن قلبه ضعيف وطيب وبعدين دا دكتور فى الجامعه خليه هو فى 

  لعسل كداوانا معاكوا اهو مكانه ..... واول ما اوصل للبت هانجيبها ونجوزهاله على طول خليه نايم فى ا

 



 

 عاصم ابتسم على ذكاء ابنه اللى قدر يثبت عمه ويسكته

 

***************** 

  فى القاهرة

 

  قديم زين فى عربيته رايح على الشركه وامرهم يطلع على مكان االول قبل الشركه والمكان دا كان مخزن

 

  زين : الحيوان دا فين

 

  واحد من رجاله زين : متكتف جوا وعمال يصوت زى النسوان

 

  زين دخل لعمر لقاه مرمى على االرض ومتبهدل من كتر الضرب

 

  بغضب : انت مش عارف اللى عملته دا هايحصلك ايه بسببهعمر 

 

  زين بتريقه : ايه اللى هايحصلى احكيلى كدا عشان اتخيل

 

  عمر زعق : ابويا مش هاسيبك يا حيوان

 

ك هنا زين عينه احمرت : انا حيوان !!!؟ وابوك مين دا اللى مش هايسيبنى ؟ طب تصدق وهللا الجيب ابو

س ببتنضرب ياروح امك ويترجانى وانا هارفض ايه رايك ؟. بس الزم تتربى االول قدامك ويشوفك وانت 

  على ايدى

 



 

ف انا زين قرب منه ومسكه من هدومه ووقفه : انت عارف قربت من مين ؟ انا اقولك قربت من مراتى ؟ عار
عترف ن ال وبتممكن احرق اللى يبصلها ويفكر فيها ؟ عارف بقا انت عملت ايه انت مسكتها و ضربتها كما

.. مفترى .وجرئ .... انت بقا متخيل انا هاعمل فيك ايه انت وابوك انا هاحرقكم مش هاخليكم تسوووا حاجة 

  انا صح

 

للى زين قرب من ودانه : انا كل ما افكر اضربك مالقيش مكان اضربك فيه بس الصراحه رجالتى عملوا ا
ل علشان سخ ايدى فى واحد زيك صايع وبعدين انا مش عيعليهم وزيادة ..... انا مش هاضربك انا اليمكن او

 العب مع عيل زيك انا هالعب مع ابوك راجل وانا راجل

 

نص ساعه  زين زقه على ااالرض ونادى على رجالته : الواد يتمنع عنه االكل والشرب وابقوا سلموا عليه كل

 مثال

 

********************* 

 فى شركه الجارحى

 

  الغضب لسه جوا واقسم انه هايعاقب كل الى غلط اليوم دازين دخل الشركه و

 

 سهيله شافته كدا وخافت وارتبعت منه منه : استر يارب

 

  زين :اهال سهيله هانم اهال

 

 ....سهيله : احم زين ب

 

زين : هشششش اسكتى اسكتى خالص ..... بقا انتى يا حيوانه حد يتصل بيا يقول عاوزنى ضرورى تردى 

  من دماغكعلى لسانى و



 

 

 ا انا غلطتسهيله : ياباشا حضرتك كنت فى اجتماع مهم وانا خفت اقولك تعاقبنى وتزعقلى .... ارجوك يا باش

  سامحنى وبعد كدا لو غلطت تانى وكررتها عاقبنى زى مانت عاوز

 

 مراد دخل وانقذ سهيله من غضب زين

 

  مراد : زين عاوزك

 

 وخليكى فاكرة انتى اللى حكمتى على نفسكزين : اخرجى ودا اخر انذار ليكى 

 

  سهيله خرجت بتتنفس : الحمد هلل يالهوى كنت هاموت الحمد هلل عدت على خير

 

 عند مراد وزين

 

حاسب فى مراد : انا سالت على البت دى وهى كويسه مفيش عليها اى غبار وامها بتشتغل فى مدرسه وابوها م

 م متقلقشدبى وواخد اخوها معاه .... الدنيا تما

 

  زين :تمام كدا .... عملت ايه فى موضوع الليثى

 

  مراد : انت مقرتش الجرايد اسهم شركاته وقعت فى االرض

 

 زين : ملحقتش كنت بصبح على ابنه

 



 

  مراد: تالقيه جاى دلوقتى يترجاك على ابنه عمله

 

عاها مللى مينفعش حد يغلط زين : انا مبعملش كدا عشان حد يترجانى انا بعمل كدا عشان ابنه غلط مع ا

  وبعدين ابنه مش متربى فقولت اتولى المهمه دى واربيه انا

 

  مراد : ههههههههه ياجدع اقنعتنى وهللا

 

 سهيله خبطت ودخلت : زين باشا رجل االعمال محمد الليثى عاوز حضرتك ضرورى

 

 زين : خليه يدخل

 

  مراد: العب يا كبير

 

 . علشان العب براحتىزين : طيب طير انت بقا ... 

 

  ابنه الليثى دخل وكان مرتبك ومش عارف يقول ايه .....زين الجارحى مش ممكن يسامحه ابدا وال هو وال

 

  محمد الليثى : باشا انا جاى اعتذرلك على اللى عمله ابنى اعتبره عيل وغلط

 

  زين: اممممممم اعتذراك مقبول

 

  صايع تالقيه بس ميعرفش انها مرات حضرتك محمد الليثى بفرحه : بجد يا باشا ده ولد



 

 

عمله بزين : يعرف وال ميعرفش مش فارقه ..... بس قولى انت جاى عشان افرج عنك ابنك وارحمه من اللى 
و بتفكر لفيه وال عشان االسهم بتاعت شركاتك اللى وقعت .... بس مظنش انك تفكر فى مصلحه ابنك ... انت 

  ا حالهللحظه فى مصلحته مكنش دا بق

 

  محمد الليثى : ياباشا العقاب شديد اوى عليا وعلى ابنى

 

س انا بزين : ال بالعكس انا شايفو عادى جدا .... طب اقولك انا ممكن درجات العقاب عندى توصل للقتل 

  مرضتش حرام دا شاب بردوا وزى مانت قولت صايع وعاوز يتربى ... وانا ربيته بما فيه الكفايه

 

 .....: بس ياباشا محمد الليثى

 

  زين : خالص المقابله انتهت واللى عنده قولته فرصه سعيدة

 

  محمد الليثى بغل : انا اسعد ياباشا .... متشكر

 

  زين بابتسامه صفرا : ال العفو على ايه بس

 

***************** 

 فى بيت الجارحى

 

  ليليان : صباح الخير يا دادة

 



 

  الخير ايه يس قولى مساء الخير دا كله نومدادة سميحه : هههههه صباح 

 

  ليليان : مش عارفه جسمى متكسر ... يمكن من جو االكشن اللى عشت فيه امبارح .... هو زين فين

 

  دادة سميحه : زين خرج من الصبح راح الشركه

 

 مهل مكالليليان : طيب هاروح اذاكر بقا شويه .... اال قوليلى يا دادة هو انتى معاكى تليفون اعم

 

  دادة سميحه باستغراب : عاوزة تكلمى مين ؟

 

  ليليان: هاكلم سارة صاحبتى هاشوف عملت ايه فى الجامعه انهاردا

 

  دادة سميحه : امممم خدى اهو

 

  ليليان: شكرا يا دادة

 

  ليليان اخدت التليفون وراحت طلعت الكتاب اللى سارة كاتبلها فيه رقمها واتصلت بيها

 

  وسارة : ال

 

  ليليان : الو ازيك يا سوسو

 



 

  سارة : ليليان يخربيتك بتكلمينى من فون مين اوعى يكون المز

 

  هههه ال ياختى مش المز لسه مجاش .... دا تليفون دادة سميحهليليان : ههه

 

  سارة : هللا عندكو دادة زى الناس االغنيا هههههههههه

 

 هبله.... قولى انتى عملتى ايه فى الكليه انهارداليليان : ههههههههههعه وهللا انتى 

 

  فيها بكرا سارة : عملت كل خير ومادة الدكتور نادر مسكها دكتور ارخم منه وقال ايه ياختى عاملين امتحان

 

  ليليان : يادى النيله ....انا مفهمتش حاجة فى المادة دى امتحان ايه بس

 

 االمتحان.... ال اقولك كلميه يلغى المادة اصالسارة : بقولك ما تكلمى زين يكلمهم يلغى 

 

  ليليان : انتى هبله ههههههههه يلغى ايه بس

 

  سارة : اشطا خلينا نسقط هههههه دا حتى السقوط جميل ولذيذ

 

  ليليان بضحك : ههههه انتى بتضحكى وال همك حاجة

 

  سارة : ياختى اضحكى محدش واخد منها حاجة

 



 

  ل واشوفك بكرا فى االمتحانليليان: صح... انا هاقف

 

******************  

  ليليان قفلت التليفون لفت لقت زين واقف وراها حاطط ايدة فى جيبه

 

 زين : كنتى بتكلمى مين ؟

 

  ليليان اتوترت من موجودة المفاجئ : كنت بكلم سارة بسألها على المحاضرات

 

  زين : اممممممم وجبتى التليفون منين

 

  تليفون دادة سميحهليليان : 

 

  زين : طب وكلمتيها ليه مش منبه عليكى هاسأل عليها االول

 

  ليليان : وسألت ؟ كويسه صح ؟ وهللا هى طيبه وجدعه

 

  زين : امممم كويسه

 

  ليليان : الحمد هلل اكلمها عادى صح

 

  زين : اه صداقه جامعه وبس يا ليليان



 

 

  معه وبسليليان : اه طبعا انت هاتقولى صداقه جا

 

  زين : طيب عندك امتحان بكرا

 

  ليليان : اه امتحان فى مادة وحشه كدا معرفش متسربعين على ايه

 

  سقوط ابدازين : بعد العشا تعالى على المكتب اشرحلك فيها علشان تعرفى تنجى فيها.... انا مش هاقبل بال

 

  داليليان : وال انا على فاكرة سقوط ايه بس وانا بتاعت الكالم 

 

  زين : اه منا واخد باللى

 

**************** 

 فى ملهى ليلى

 

  مراد : ايه دا يا كوكو الحالوة دى انتى شقلبتى المسرح رقص

 

  هههه عسل يامراد باشاكوكو واحدة بترقص فى البار : ههههه

 

  مراد : والنبى انتى اللى عسل مش ياال بينا ياقمر بقا

 



 

  اال قولى يا باشا هو زين باشا مش هاتجيبوا معاك مرةكوكو : اه ياال طبعا..... 

 

  مراد : هههههههه ال زين ايه بس ... زين الجارحى مالوش فى الشمال

 

  كوكو : وانت ليك بقا فى الشمال يا باشا هههههه

 

  مراد : ههههههه انا ليا فى الشمال واليمين .... انا ليا فى كل حاجة

 

هم ماشى لمح بنت بتجرى من مجموعه شباب وقف العربيه ونزل راح ناحيت مراد اخدها وركب عربيته وهو

  والبنت جريت عليه واستخبت فى ضهرة

 

  واحد من الشباب:. احسنلك سيبها هى كدا دخلت عداد فى الموت

 

  مراد : عداد موت ... واحسنلى .... انت عارف االول بتكلم مين يا توتو

 

  واحد من الشباب: طب عرفنا يا شبح

 

  مراد طلع مسدسه وضربه فى رجله : عرفت يا توتو

 

  كلهم جريوا واخدوا صاحبهم وخافوا منه

 

 مراد لف ومسك ايديها وراح عند عربيته : اركبى



 

 

  البنت بصت فى العربيه لقت واحدة قاعدة افتكرت انها مراته: ماشى هاركب شكرا

 

 البنت دى كانت سارة صاحبه ليليان

 

  كرة جداسارة: احم انا متش

 

  مراد : العفو .... بعد كدا متمشيش فى شوارع ضلمه وفى وقت زى دا

 

  سارة : احم ماشى .... ممكن حضرتك توصلنى الى اقرب شارع عمومى وانا هاكمل

 

  مراد : ال قولى عنوانك فين انا هاوصلك

 

  سارة : ال وهللا حضرتك كتر خيرك وعلشان معطلكش انت والمدام

 

  طيب ياال ياختى انزلى ضيعتلنا الليله كوكو : اووووف

 

  مراد: اخرسى يا حيوانه ... انتى مين اذنلك تتكلمى اصال

 

  كوكو : يالهوى انت بتقلب فى ثانيه ليه اهو انا مبحبكش علشان القلبه دى مالكش امان

 

  مراد وقف العربيه



 

 

  بجد مراد بحدة : طب انزلى بقا يا روح امك مش عاوز اوريكى القلبه اللى

 

  كوكو وهى نازله : ياخويا انت حر انت الخسران

 

تك دى على مراسارة : احم هو انت ازاى تسمح انها تنزل كدا ... انا السبب اناوعملت مشكله بينكم ... روح نا

  وانا هانزل

 

  . مراد استغرب : مراتى ايه دى واحدة شاقطها

 

  سارة مصدومه: شا... ايه يا عنيا

 

  ...شاقطهامراد : قطها ..

 

وز اقضى سارة : اه يا سافل يا قليل االدب شاقط واحدة ومخلينى اركب معاك وعاملى فيها شهم ايه كنت عا

  معاكوا الليله

 

 . مراد باستفزاز : لو انتى موافقه معنديش مانع

 

 . سارة بغيظ : ال فعال معنديش... طب تعال بقا

 

  سارة مسكت مراد من رقبته وعضته فيها جامد

 



 

 مراد حس بوجع فى رقبته: اه يابنت العضاضه سيبى

 

 سارة سبته وخرجت من العربيه جريت باقصى سرعتها

 

  مراد : اه يابنت العضاضه دى ورمت هو يوم اسود اصال .... اكيد زين اللى باصصلى فيه

 

***************** 

  فى بيت الجارحى

 

  اوراق بيرجعهاليليان خبطت ودخلت المكتب لقت زين قاعد وقدامه 

 

 ليليان : ممكن ادخل ؟

 

  زين : مانتى دخلتى اصال مالوش لزمه تستأذنى

 

  ليليان محروجه منه : احم هى عادة فيا معلش استحملنى

 

  د جنبهازين قام من على المكتب راح عندها ومسك ايديها واخدها وقعدها على كنبه صغيرة تاخد شخصين وقع

 

  زين : ادينى الكتاب

 



 

ى ود هاركز فان ادته الكتاب وكانت متوترة جدا علشان قاعدة جنبه بالطريقه دى وفى نفسها : يا نهار اسليلي

  كالمه انا ازاى دلوقتى

 

  زين بضحك : متخافيش هاتركزى ههههههههه

 

  !ليليان مصدومه : انت سمعت ؟

 

د يخليها يشرح طبعا زين كان قاصزين شدها لحضنه ولف ايدة حواليها وبايدة التانيه مسك ورقه وقلم وبدء 

  تتوتر وهو فرحان بقربها منه

 

  ليليان فى االول مكنتش مركزة بس بعد كدا حاولت واخدت على الوضع وفهمت كويس منه

 

 بعد فترة

 

  زين : ها ؟ فهمتى حاجة ؟

 

  ليليان : اه طبعا فهمت .. بجد انت شرحك جميل ... هو انت ليه مبقتش دكتور فى الكليه

 

  زين : علشان انا مش عاوز ابقا دكتور

 

  ليليان : انت غريب بجد فى حد ميحبش يبقا دكتور فى الجامعه

 

  زين : اه فى انا...... زين الجارحى



 

 

  ليليان : هههه مغرور اوى

 

  زين : عادى .. مش غرور

 

  ليليان : انت بتخاف تضحك

 

  ربى اللبن وتنامىزين : انتى ليه بقيتى تسالى كتير ... ياال علشان تش

 

 ليليان : يالهووى عليا وعلى اللبن فى يوم واحد

 

  زين بحدة : ليليان

 

 ليليان :سكت

***************** 

  ليليان : زين ممكن تليفونك اتصل بسارة .. نسيت اسالها االمتحان الساعه كام

 

  زين قاعد جنبها على السرير: هاتكلميها دلوقتى ... الوقت اتأخر

 

  ليليان : ال عادى بتسهر

 

  زين : انتو اتصاحبتوا لدرجه انك عرفتى انها بتسهر



 

 

 ليليان بضيق : خالص مش عاوز اكلمها

 

 زين : خدى كلميها

 

  ليليان اتصلت على سارة

 

  سارة بتنهج من الجرى : الو

 

  ليليان:سارة مالك بتنهجى ليه كدا

 

  سارة : اصل روحت اجيب لماما دوا من الصيدليه

 

  ليليان : دلوقتى .... الوقت متأخر

 

م طلع سارة : اعمل ايخ كنت الزم انزل وفى شباب جريوا ورايا وفى واحد انقذنى منهم وكنت بحسبه محتر

  قليل االدب البجح بيقولى فى وشى انه شاقط واحدة

 

  ليليان : نهار اسود وعملك حاجة

 

  امور موت خسارة فى الشقط سارة : ال متخفيش عضته وجريت غاظنى اوى بس ايه.

 



 

  ليليان : ههههههه مجنونه الحمد هلل انك كويسه .... كنت عاوزة اسألك االمتحان دا الساعه كام

 

 ٢سارة : الساعه 

 

  ليليان:. ماشى اشوفك بكرا باى

 

  ليليان ادت التليفون لزين

 

  زين : فى ايه مالها صاحبتك

 

  ليليان حكتله وزين ساكت مبيردش عليها

 

  ليليان : ال انت مبتخافش تضحك وبس ال انت بتخاف تتكلم كمان

 

  زين : اممممم بخاف على بوقى يوجعنى

 

 ليليان : ال بجد اتكلم زينا زى الناس العاديه دى حتى فى رياضه اسمها رياضه الكالم

 

 زين: امممم طب تعرفى من وقت ما عرفتك وانا بتكلم كتير

 

  تك حاجة هههههليليان بفخر : طيب كويس علم

 



 

  زين شدها لحضنه : تعالى نامى بقا مش كل شويه اصحى من النوم على صوت كوابيسك دى

 

  ليليان : اسفه مش بايدى الكوابيس دى

 

  زين : نامى وبطلى اسف وشكر كتير

 

****************** 

  فى الجامعه تانى يوم

 

  حليتى كداسارة: ال قوليلى بجد انتى بتذاكرى من ورايا ازاى 

 

  ليليان : هههههههه وهللا دا زين اللى شرحلى

 

وا سارة : طيب زين دا ليه ميبقاش دكتور ويشرحلنا دا يبقا شرح زى العسل بس تصدقى ممكن نسقط برد

  هانركز فى حاجات تانيه

 

ه احسن خلي داليليان اتخيلت زين واقف بيشرح بوسامته وهيبته وشعره اللى بيجننها حست نار فى قلبها : ال ك

 بعيد احسن

 

  سارة : اوووو هللا اكبر ايه دا ليليان هانم شايفه بتطلع قلوب من عنيها

 

  ليليان : ههههههه مجنونه وربنا عليكى كالم

 



 

  سارة : اه ياختى اضحكى ليكى حق ..... هو انا مش هاقع على واحد زى زين الجارحى

 

  ليليان بخفوت : تؤتؤ زين الجارحى واحد وبس

 

************** 

  فى شركه الجارحى

 

  زين : تمام كدا ياعلى اظن احنا متفقين على البنود

 

  مراد : بس اهم حاجة عندنا االلتزام بمواعيد والبنود

 

  على الباشا رجل اعمال: عيب يا مراد مش على الباشا الى يتقاله كدا

 

  فى الوقت دا ليليان خبطت ودخلت

 

  دخلت ولقى على بيبصلها اوىزين بصلها بحدة علشان 

 

  زين بحدة : فى حاجة يا على شايفك بتبص جامد

 

  ان نتأملها خلقه علشعلى الباشا : ال يا زين باشا دا انا ببص على الجمال الربانى دا .... اصل ياباشا الجمال ربن

 

  مراد بخفوت : هللا هاتولع



 

 

  ليليان اتحرجت جامد ووشها بقا احمر

 

  خرج وخرجت فعال وزين قام ولف وراح عند علىزين باصلها ت

 

ه زين شدو من قميصه: حسك عينك اشوفك بتلمحها بطرف عينك هانسى اى حاجة وال شراكه وال حتى معرف

  قديمه

 

  على الباشا : اهدى بس يا زين هى تخصك فى ايه مش دى سكرتيرتك بردوا

 

  زين فهم انه شافها قبل ما يدخل

 

  تيرتى .... هى مراتىزين : ال هى مش سكر

 

  على الباشا بضيق : انت اتجوزت مبروك .. مكنتش اعرف انها مراتك

 

 زين زقه على الكرسى : اديك عرفت

************************ 

  فى الشرقيه

 

  توحيدة : ايمان شوفى مين بيخبط

 



 

  ايمان : حاضر

 

  ايمان فتحت : عبد الرحمن ايه اللى جابك

 

  ممكن ادخل اقابل مامتكعبد الرحمن : 

 

  ايمان فتحت الباب علشان تدخله : ماما تعالى

 

  توحيدة : فى ايه مين اللى جاى

 

  عبد الرحمن : انا يا حجه ممكن ادخل ؟

 

  توحيدة بضيق : تعال يابنى اتفضل

 

  دخلو الصالون

 

  توحيدة : ايمان اعملى شاى

 

  ماماايمان بارتباك من زيارة عبد الرحمن : حاضر يا 

 

  توحيدة بتنهيدة : خير يابنى

 



 

يهم عبد الرحمن : انا عارف انك مش طايقنى .... بس انا مخترتش اهلى يا حجه انا عارف انك مش بتحب
ارس هللا فوليكى حق بس مش الزم كلهم يبقوا شياطين زى ما كان فيه ليليان طيبه وهى من نفس العيله وعمى 

يدى انت حجه انا بحب ايمان اوى ياحجه ايمان دى حبى دى كبرت على ا يرحمه وجدتى فى انا كمان وهللا يا

ا انا شاريه ليه عاوزة تحرمينى منها لمجرد ان ليا اب وعم تفكيرهم فى الفلوس انا ماليش دعوة بيهم صدقينى

  وهللا وعندى استعداد احارب الكل علشانها

 

  يت لما ماته البوها ليه لما كان عايش ليه استنالحجه توحيدة : كالم جميل اوى ... والكالم دا مجتش تقول

 

مل ان عبد الرحمن : اقسملك باهلل ان كان كل تفكيرى ان اساعد ليليان واخلص من موضوعها وكان عندى ا

لى ب وجبتها عابويا ينسى الفلوس بهروبها بس لالسف منسيش ....يا حجه انا اللى هربت ليليان ليله كتب الكتا

  ى هناالقرف الل وايمان عارفه دا كويس ... وهللا بتمنى ان ليليان تفضل هربانه اهو تبعد عن هنا لعم حسن ....

 

  توحيدة : اهو اديك قولت قرف وزفت وحقد انا ايه اللى يخلينى اوافق على جوازك من بنتى

 

افر انا هانسعبد الرحمن : اللى يخليكى توافقى حبى ليها ولو كان على القرف احنا مش هانعيش هنا. احنا 

  وايمان وانتى امريكا انا مقدم على بعثه وانشاء هللا يوافقوا

 

  توحيدة قلبها رق علشان شافت الحب فى عنيه ولهفته فى الكالم وانه عاوز يقنعها باى طريقه

 

 توحيدة :طيب تقدر تقولى هاتقنع ابوك ازاى هو وعمك

 

جة مش بويا انا اصال مش هاقوله وال هاعرفهم حاعبد الرحمن : انا راجل مش عيل علشان استنى موافقه ا

 لو عاوز حاجة تمنعنى عن ايمان.... بس امى عارفه وموافقه وهتيجى معايا وقت كتاب الكتاب انشاء هللا

  وافقتى

 

  توحيدة كالم عبد الرحمن عاجبها : طيب ادينى فرصه افكر وارد عليك



 

 

عت يش حد هايحب ايمان زى .... وزى ما ليليان قطعبد الرحمن : ربنا يخليكى ياحجه ... وصدقينى مف

  عالقتها معاهم انا كمان هاقطعها

 

  عبد الرحمن مشى وايمان جت جرى على امها : شكرا يا ماما انك ادتيله فرصه وسمعتيه

 

  توحيدة بهدوء : بتحبيه يا ايمان

 

  لاهل زى دو يب اوى ومش ذنبه ان لهايمان : ياااااه ياماما بحبه بس ... انا كبرت على حبه ليا وهللا هو ط

 

  توحيدة : هاعمل استخارة واقولك قرارى

 

  ايمان بفرحه : ماشى يا ماما

 

****************** 

حت يوسف كان نازل من عند توحيدة وفرحان النه حس ان توحيدة مالت لكالمه واتفاجئ من وجود يوسق ت

  البيت

 

  على الحجه توحيدة وال على ايمىتيوسف : ايه يا عبد الرحمن كنت بتطمن 

 

  عبدالرحمن : اخرس متجبش اسمها على لسانك الوسخ دا .... مالكش دعوة بيها احسنلك

 

  يوسف : ماشى ياعم الغيور



 

 

 عبد الرحمن : انا ماشى من وشك

 

بقا ر تعبد الرحمن مشى ويوسف فى سرة : انا سايبك بمزاجى يا عبد الرحمن الكلب علشان لما الهانم تظه

 لوحدى وبس

 

**************** 

 فى شركه الجارحى

 

  ليليان : زين باشا انا خلصت

 

  زين : هو انا مش قولت قبل كدا بالش باشا دى

 

  ليليان لقته متنرفز حبت تهدى الوضع : حاضر بشمهندس زين

 

  زين : ياال انا هاخدك تروحى معايا انا مشيت كريم من زمان

 

  همش على بعض االسانسير وليليان عماله تاكل فى شفايفها ودى عادة فيها لما بتوتر وهوزين اخدها ووقفوا فى 

ت يليان حاوللزين زقها وسندت على المرايه وقرب منها باسها باسها بغل كل ما يفتكر كالم على الباشا عليها 

  تاخد نفسها مش عارفه

 

  ليليان : اه زين اوعى ... ابعد

 



 

  : اياكى اشوفك بتعملى الحركه الزفت دى تانىزين بعد شويه وبعصبيه 

 

  ليليان هزت راسها وقلبها بيدق بعنف منه

 

************** 

  مساء فى بيت الجارحى

 

  على السفرة

 

 زين : عملتى ايه فى االمتحان

 

  ليليان بخفوت : الحمد هلل

 

 زين : كويس

 

  ليليان حاطه وشها فى الطبق ومش عارفه ترفع وشها

 

  ارفعى وشكزين : 

 

يان ليليان رفعت وشها وزين باصلها لقى شفايفها ورامه وحمرا فضل باصص عليهم وبيتنفس بصعوبه وليل

 اتكسفت وعملت نفس الحركه ال اراديا

 



 

  زين بحدة : قومى نامى

 

  ليليان : ها ؟

 

  زين بنرفزة: بقولك قومى من وشى

 

انا  كدا وتتعصب عليا.... انت غريب بجد ..... بصليليان عيطت واتنرفزت : هو انت كل شويه تعاملنى 

 مخاصمك مش تكلمنى

 

 .!!زين :نعم.... ايه مخاصمك دى ؟

 

 .س هاليليان عيطت : مخاصمك يا زين واياك تيجى ورايا واياك تقولى اشربى اللبن وربنا مانا شاربه ب

 

فيه  فاهمه هو ليه كدا ليه بتحسهوجريت وراحت على االوضه ونامت على السرير وقعدت تعيط هى ليه مش 

  حنيه الدنيا كلها وليه بتحسه قاسى وقلبه حجر وجارح زى اسمه بالظبط

 

*********** 

  تانى يوم

 

 فى الجامعه

 

  ليليان : سارة انا هامشى بقا اتأخرت على الشركه

 



 

 سارة : ماشى روحى انتى ومتنسيش تفكرى نخرج مع بعض يوم

 

  د عليكىليليان : ماشى هافكر وار

 

************* 

 

  فى الشركه

 

  ليليان : انسه سهيله بشمهندس زين جوا

 

 سهيله بسخريه : اه موجود ادخلى ... انتى هاتتبسطى اوى

 

  ليليان بصتلها من فوق لتحت : مجنونه دى وال ايه

 

 مين دى خبطت ودخلت لقت واحدة واقفه جنب زين وبتتكلم فى شغل ايه دا لحظه دى بتتكلم فى شغلها

 

  ليليان : بشمهندس زين

 

  زين : اهال يا ليليان

 

  ليليان بصت على الواقفه جنبه باستفهام

 



 

  زين بابتسامه : دى نورا سكرتيرتى الجديدا

 

  ليليان : احم ..مكان سهيله

 

  زين : ال مكانك انتى

 

  ليليان : امال انا هاروح فين

 

 .زين : انتى مرفودة

 

  !نعم ... مرفودة ؟ليليان برقت مصدومه: 

 

 . زين ببرود : اه ... استغنيت عن خدماتك

 

 . ليليان : استغنيت عن خدماتى ... انت بتهزر يا زين

 

 زين : وانا اهزر معاكى ليه يا هانم ....... وبعدين اسمى بشمهندس زين

 

  واضح لليليان بتهكمبعدها زين جاله تليفون ورد عليه ووقف واداها ضهرة وقعد يتكلم ونورا قعدت تبص 

 

مشى ا ال الزم الليليان واقفه دموعها نازله فى سرها : استغنيت عن خدماتى ورفدنى مستنيه ايه تانى يا ليليان 

 انا مش هاتزل تانى وال انت هاتشوف وشى تانى يا زين حتى لو رجعت الهلى



 

 

  وجريت تعيط ونزلت شارع

 

  كويسه لقت كريم فى وشها : مالك ياهانم ... حضرتك

 

  ليليان بصتله : انا مش هانم ومالكش دعوة بيا اللى مشغلك رفدنى تقدر ترتاح

 

  : ليليان مشيت فى شارع بتعيط

 

  كان الزم تفهمى يا ليليان

 

 غنى عنكبعد موت عم حسن ان الدنيا بتديكى انذااار مفيش حد هايفضل جنبك لالبد ... واهو زين كمان است

 

 (رواية) عشق الزين

  ارت الثامنالب

 

  فى شركه الجارحى

 

 .زين : سهيله ..... ليليان فين ؟

 

  سهيله :معرفش خرجت وقالت هاتروح الحمام

 



 

 . زين: ماشى لما تيجى دخليها على طول

 

 سهيله : اوك

 

  سهيله خرجت ونورا قابلتها فى وشها

 

  نورا : ليه قولتيله انها راحت الحمام ؟

 

عيطه معايا اصل مش ناقصه .... عاوزنى يا ابله اروح واقوله دى خرجت مسهيله بمكر : فتحى دماغك دى 

 علشان يجرى وراها

 

  نورا : اه يا لئيمه انتى عاوزة تكسبى وقت تكون هى مشيت وغارت فى داهيه

 

 . سهيله : ايوة هللا ينور عليكى فتحى دماغك الحلوة دى معايا

 

******************** 

  فى الشارع

 

خوف ماشيه تايهه مش عارفه هى رايحة فين وال اصال هى فين حست بوجع الوحدة والخوف .... الليليان 

  ام زين ليهمالى قلبها طيب تعمل ايه تروح فين عقلها مش ساعفها وال عارفه تفكر كل اللى هى بتفكر فيه كال

  سارة فاجأه جت قدامها وافتكرت انها حفظت رقمها

  ه تعمل مكالمه تليفونراحت عند كشك صغير وطلبت من

 



 

  ليليان : لو سمحتى عاوزة اعمل مكالمه ضرورى

 

  صاحبه الكشك : اتفضلى يابنتى

 

  ليليان : الو

 

  سارة : ليليان ؟. ايه دا كل شويه ارقا... ايه دا هو انتى بتعيطى

 

  ليليان عيطت: تعااليلى يا سارة انا محتاجكى اوى

 

 .سارة : طيب انتى فين ؟

 

  سألت صاحبه الكشك على مكانها وقالت لسارةليليان 

 

 . سارة : مسافه السكه متخافيش

***************** 

  فى شركه الجارحى

 

  .زين : اهال بالباشا انت فين من امبارح

 

  مراد : راحت عليا نومه

 



 

 .. زين : وهللا انك بارد ...وكمان

 

  زين الحظ العضه اللى فى رقبه مراد

 

 . انت وصلت للمرحله دى زين : نهارك اسود

 

 .!!!مراد باستغراب: مرحله ايه؟

 

  زين : ايه دا اللى فى رقبتك دا يا استاذ

 

  مراد حط ايدة على العضه : اه مش تفكرنى .... دى نار قايدة فيها.....بتوجع اوى

 

ايه  تركز والزين اتعصب من برودة : انت اتجننت يامراد ازاى تسمح لواحدة تعمل معاك كدا انت مبقتش 

  فوق لنفسك من القرف اللى انت فيه

 

 ال ... لو مراد: براحه يا زين .... انت فاهم ايه دا انا اتخانقت مع بنت واخدتنى على خوانه وعضتنى بنت

 اشوفها بس

 

رى زين : مين دى اللى اتخانقت معاك ... وازاى تاخدك على خوانه وبعدين ايه دا طب البس حاجة تدا

 الفضيحه دى

 

  نىمراد: موضوع كدا هابقا احكيهولك بعدين.... وبعدين محدش له عندى حاجة براحتى البس اللى يعجب

 



 

  زين ومراد بيتكلم افتكر ليليان اللى اتأخرت قام وقف مرة واحدة

 

  زين زعق : سهيله

 

  سهيله دخلت على صوته : ايوا يا افندم

 

  زين : ليليان فين

 

 . سهيله : احم معرفش مجتش

 

 زين طلع يجرى ونزل تحت الشركه وسأل الحراسه : كريم فين

 

 واحد من الحراسه : كريم مشى اخد المدام وروحها

 

  زين نوعا ما بقا اهدى شويه : طيب اطلع على البيت

 

  مراد : زين فى ايه جرتنى وراك ... رد عليا

 

  زين : مراد انا الزم امشى كمل انت مكانى

 

 .فين؟مراد : ليه هى ليليان 

 



 

 . زين : رفدتها

 

  مراد: ايه.... رفدتها ليه وازاى وامتى

 

  زين : بعدين بقا .... سالم

********************* 

  عند سارة وليليان

 

  سارة : تعالى يابنتى متتكسفيش... ماما مش موجودة بتزور صاحبتها وهتتأخر

 

  ليليان بتعيط وعينها ورمت ومبقتش عارفه تاخد نفسها كويس

 

  سارة : اهدى يا حبيبتى كدا هايجرالك حاجة علشان خاطر ايه دا كله

 

  ليليان :ياريت يجرالى حاجة انا بقيت اكرة نفسى

 

 وىنا حبيتك اسارة : ال اخص عليكى متقوليش كدا دا انتى اختى وحبيبتى وربنا يعلم من اول يوم شوفتك فيه وا

 

  اكتر من اختى. علشان كدا فكرت فيكى اول واحدةليليان : وانتى كمان كدا وهللا ... بقيتى 

 

  سارة : ها؟ احكيلى فى ايه ؟

 



 

  ليليان : زين رفدنى واستغنى عن خدماتى

 

  سارة : ايه طيب ازاى .... اقصد عملتى حاجة غلط مثال

 

قالى ومكانى  يدةليليان : ال يا سارة معملتش اتفأجت لما دخلت بواحدة معاه ولما استفهمت لقيتها سكرتيرة الجد

  استغنيت عنك ورفدنى

 

  سارة : طيب ايه مقالكيش اسبابه

 

  ليليان : مستنتش جريت ومشيت اتخنقت

 

  سارة : ليه مستنتيش تعرفى اسبابه ايه ...ليه مشيتى بسرعه

 

استنى  ىنتى عاوزناليليان : ال طبعا ... عاوزة يقول ايه عليا ضعيفه ... دا كان بيكلمنى بطريقه وحشه جدا .... 

  واروح البيت ويقولى انتى طالق

 

  سارة : ال انتى خفتى تروحى يقوم يطلقك خفتى يسيبك

 

لط انا غليليان : انا مكرهتش فى حياتى قدة ..... انا عمرى ما هارجعله وكل اللى انتى بتقوليه غلط ف 

  مروحتش علشان مينفعش يفضل يكسرنى اكتر من كدا

 

 فى ايه...؟ سارة : هو كان كسرك قبل كدا

 



 

رجع على ليليان اتعصبت : سارة انا ليه حاسه انك بتدافعى عنه .... لو سمحتى هى ليله هاقضيها عندك وا

  الشرقيه

 

ى تهربى سارة: يالهوى ترجعى الهلك يا ليليان .... ترجعى بعد كل اللى حكتهولى .... ترجعى بعد ماقدرت

  تروحى برجلك تانى

 

عى رثى بقا بتامحدش فيهم يقدر يقربلى ..... وبعدين انا خالص تميت السن القانونى ووليليان بشجاعه مزيفه : 

  محدش يقدر يمضينى على حاجة حتى لو كان على موتى

 

لما وسارة : ماهما هايموتوكى فعال علشان يورثوكى ....اهدى كدا امسحى دموعك دى وتعالى نامى شويه 

  ى حاجةتصحى قررى هاتعملى ايه وانا معاكى فى ا

 

********************* 

  فى بيت الجارحى

 

  زين : دادة سميحه

 

  دادة سميحه : اهال يابنى امال فين ليليان

 

  زين : ليليان!!!! .. هى مجتش

 

  دادة سميحه : ال يابنى مجتش. وقلقت عليها بس قولت اكيد معاك

 



 

  زين اتعصب وطلع تليفونه وجاب رقم كريم

 

  زين : الو

 

  ايوا يا باشا كريم :

 

 زين بحدة : ليليان هانم فين ؟ وانت فين ؟

 

 قالتلى انكوكريم : طلعت منهارة من الشركه بعد ما وصلتها بربع ساعه ولما سألتها انتى رايحة فين زعقتلى 

  رفدتها واصرت تمشى لوحدها وانا وهللا حاولت الحقها بس ضاعت منى واختفت

 

  زين بحدة : ومتصلتش ليه

 

  : تليفونى باظ وهللا ياباشا وبصلحهكريم 

 

  زين قفل معاه واتصل على مراد

 

 .مراد : ايه يا زين ؟

 

  زين : بسرعه ادينى عنوان سارة صاحبتها

 

  مراد : سارة مين !!!.... اه صاحبه ليليان طيب اقفل هابعته فى مسج



 

 

************** 

 . ىعاصم : اخيرا ظهرتى يابنت فارس ال وايه جايه برجليك

 

  ليليان بعصبيه : مالكش دعوة بيا .. محدش له دعوة بيا واييااااك تفكر تضربنى تانى

 

يلتك لى دا ليله عاصم : ال وايه كمان ايه جايه بتخربشى . ..... انا مبسوط اوى انا انهاردا اسعد يوم فى حيات

  انهاردا..... يوسف انت مش كنت عاوزها براحتك اهى عندك عاوز اسمع كل خير

 

 عاصم خرج وليليان خافت وعرفت انها اكبر غلط عملته فى حياتها انها فكرت ترجع

 

  يوسف : اخيرا يا ليلو جتيلى .... انتى جيتى علشان بتحبينى صح

 

  ليليان : انا بكرهك ومبكرهش حد قدك

 

  يوسف : وانا بحبك وبموت فيكى وبتمناكى فى كل لحظه تعالى يا قلبى

 

  تك يا يوسف لو قربت منىليليان : ابعد هامو

 

  يوسف مسكها وقلعها طرحه وفضل يقطع فى هدومهاوهى بتصرخ جامد

 

 ليليان : الحقونى



 

 

  ليليان بتصرخ جامد : زييييييييييين

 

  ليليان فاقت مرة واحدة وسارة بتهديها

 

  سارة : اهدى يا ليليان دا اكيد كابوس

 

  ليليان بتاخد نفسها : كابوس وحش اوى يا سارة

  اكيد ربنا بيدينى انذار علشان مروحش الهلى ..

 

  فى الوقت دا رن جرس الباب

 

  سارة : هاروح افتح تالقيها ماما ونسيت المفتاح كالعادة

 

  سارة فتحت اتفأجت بزين واقف قصادها

 

  زين : ليليان فين ؟

 

  سارة : احم اتفضل حضرتك

 

  تى قولى لليليان تجهز علشان نمشىزين : ميصحش ادخل ومامتك مش موجودة ... لو سمح

 



 

 .. ليليان خرجت مندفعه : انت عاوز ايه ها .... انت مش رفدتنى خالص خلصنا كل واحد فى حاله

 

  زين ببرود: البسى طرحتك كويس وهاستناكى تحت .. متتأخريش

 

  ببوكيه وردوسابها ونزل وليليان اتغاظت من برودة فى سرها : ايه يا ليليان مستنيه يصالحك 

 

  سارة : ليليان خدى نصحيتى ليكى روحى معاه واسمعى كالمه واحكمى عليه

 

  ليليان بنرفزة : شوفتى جاى يكلمنى ازاى

 

  سارة : معلش..انتى لو اتأخرتى ثانيه هايطلع وهايطربقها على دماغنا

 

  ليليان حست ان كالم سارة صح زين وقت غضبه بيتحول تماما

 

****************  

  فى بيت الجارحى

 

  .زين بصوت جهورى : انتى ازاى تسمحى لنفسك انك تمشى من دماغك كدا ايه مالكيش راجل

 

  ليليان : مش انت اللى قولتلى مستغنى عنك

 

  زين : انتى مجنونه انا استغنيت عنك فى الشغل مش فى حياتى شغلى حاجة وحياتى حاجة



 

 

سبابك ... كنت المفروض تفهمنى تقولى مش عاوزك فى الشغل وتقولى اليليان : لو اللى انت بتقوله صح .... 

  انت عاملتنى وحش اوى يا بشمهندس زين

 

 وقالت كالمها االخير بتريقه

 

بيوضح  زين بنرفزة : انا معملتكيش وحش دى طريقتى وانتى عارفه كدا كويس ..... ومش زين الجارحى اللى

  اسباب لحد

 

  جاريه عندكليليان زعقت : وانا مش 

 

  زين بحدة : الزمى حدودك علشان لو غضبى طالك هتخافى منى

 

  ليليان بصريخ: بطل تهددنى بقا

 

  زين خرج من االوضه قبل ما يعمل حاجة ويندم عليها وراح اوضه الرياضه يطلع غيظه فيها احسن

***************** 

  فى الشرقيه

 

  توحيدة : ايمان هاتى رقم عبد الرحمن

 

  ان : احم ماما هو انتى خالص قررتىايم

 



 

 توحيدة : ايوا وهاتسمعى وانا بكلمه

 

 توحيدة اتصلت على عبد الرحمن

 

  عبد الرحمن : الو

 

  توحيدة : ازيك يابنى

 

  عبد الرحمن بفرحه : اهال يا حجه ها؟ قررتى ؟

 

  تل فى اى وقين هاتصل بيه ينزتوحيدة : ايوا يابنى انا موافقه .. بس لسه موافقه قريبى االلى فى سعوديه ز

 

  .عبد الرحمن : براحتك ياحجه المهم موافقتك

 

  توحيدة : ال المهم موافقه قريبى دة دا الكل فى الكل

 

 عبد الرحمن : تمام ... ممكن ابقا اجيب امى وتقعد معاكوا شويه

 

  توحيدة بتنهيدة :. ماشى يابنى تشرف فى اى وقت

***************** 

 ويوسف عند عاصم

 



 

  عاصم : ها ؟ الراجل دا متصلش

 

  يوسف : لسه مستنى اتصاله اهو

 

  تليفون يوسف رن

 

  يوسف : الو عملتوا ايه ؟

 

  اتصاب ونقلو العنايه المركزة :

 

  يوسف : هو انت باعتلى واحد حمار مش عارف الفرق بين االصابه والموت

 

  لص عليهمتقلقش االمور تعدى ..... وهو فى المستشفى هانخ :

 

  يوسف : عاوز اسمع المرة الجايه كل خير علشان مزعلكش

 

  يوسف قفل معاه وقعد متنرفز

 

  عاصم : ابن الكلب هرب حتى من الموت ... يوسف عزت لو فاق هانروح فى داهيه

 

  يوسف : متقلقش يابابا ... لو هما مش عرفوا هاروح بنفسى واخلص عليه

****************** 



 

  الجارحىفى بيت 

 

لق جدا : زين بيلعب رياضه وكانه بينتقم منه نفسه وكان متعصب وعلى اخرة تليفونه رن وكان رقم توحيدة ق

  هو يوم مش باين اصال

 

  زين : الو

 

  توحيدة : ازيك يا بنى

 

  زين : الحمد هلل ياحجه توحيدة اخبارك انتى

 

لشان انت م الجمعه وكنت عاوزك تقعد معاه يابنى عتوحيدة : انا كويسه .. بس فى عريس كان جاى اليمان يو

  راجلنا بعد حسن هللا يرحمه

 

  زين بهدوء : الف مبروك انشاء هللا هاجيلكوا

 

  توحيدة : بس انا يابنى معرفاهم انك عايش فى السعوديه ومحاسب ومتجوز ومخلف تؤام

 

  زين : ههههههه ايه دة كله يا حجه ليه كدا

 

  وار عليهمحليليان سألوا عليك وشكوا فيك والزم اللى يتكلم معاهم يتكلم بثقه ويألف  توحيدة : علشان اهل

 

  زين : ايوا مفهوم تمام...... مفيش مشكله



 

 

  توحيدة : ليليان اخبارها ايه وحشتنى اوى

 

  زين بتنهيدة : كويسه

 

  الحلوةتوحيدة : شكلها مجنناك معلش استحملها وهللا هى غلبانه وبتتاخد بكلمه 

 

  زين : ربنا يهديها

 

  زين قفل مع توحيدة واتنهد ووقف يفكر يحل مشكلته ازاى معاها

 

  دادة سميحه : زين يابنى .... رد عليا

 

  زين فاق على صوتها : احم معلش يا دادة .... فى حاجة

 

  دادة سميحه : ايوا مراد تحت وعاوزك

 

  جهزى العشا لليليان وكوبايه اللبن قبل اى حاجةزين : طيب تمام هانزله ... لو سمحتى يادادة 

 

******************** 

  فى المكتب

 



 

  مراد : ايه يا زين انت قلقتنى وال فهمتنى اى حاجة ومشيت ومبتردش على فونك

 

  زين : متقلقش يا صاحبى االمور تمام

 

  مراد : ايه سبب المشكله دى وليه رفدت ليليان

 

  ادى ياعنى ايه اللى فى الموضوع غريبزين : كدا رفدتها كدا ع

 

 اصال مكنش مراد : ايه الغريب انت بتهزر ..... انت رفدتها فاجأه ومن غير اسباب وجبت مكانها واحدة وانت

  عندك سكرتيرة شخصيه انت اخترعت الشغالنه دى ليها علشان تكون جنبك

 

  زين ببرود : حبيت يكون عندى سكرتيرة شخصيه حبيت الوظيفه دى

 

 .. بس انت لومراد : زين بطل البرود دا .... انا فاهم كويس ليه رفدتها علشان على الباشا صح كالمه عصبك .

  اى حد فكر يعاكسها قدامك ايه هاتقتلها وتخلص منها على كدا

 

ا يجى زين بعصبيه : اى حد يا مراد يعاكسها قدامى هانسفه .... لو كنت سبتها وعلى الباشا فضل كل مر
ى قتلته شان خاطرها هاتبوظلى كل حاجة هاتبوظلى اللى بخططله من سنين عارف هاتبوظو ازاى لما تالقونعل

 قدامكوا كلكو

 

 ..مراد : انا عارف كويس انك مبتحبوش بس

 

زين قطع كالمه وهو متعصب : انا مبحبوش بس .... قول انا بكرهه .. قول انا عايش بس علشان انتقم منه 

 واحرق قلب ابوة



 

 

قا فى بمراد : طيب اهدى يا صاحبى دا مش حل انك تعيش علشان تنتقم طيب وزمان كنت ساكت ..... دلوقتى 

  ليليان

 

  صح صفيهم كلهمتزين : مراد متمثلش المثاليه عليا ... انت لما مراتك وابنك اتقتلوا قصاد عنيك منمتش قبل ما 

 

ا ع على الباشمقصاد عينى ليا حق .. بس انت بقا عدواتك مراد :. زين انا قتلتهم علشان شوفتهم وهما بيموتهم 

  مبنيه على الباطل

 

امى ونا وابويا ازين بعصبيه : ومين قالك انها مبنيه على الباطل ... ومين قالك انى مشوفتش ابوة واحنا بنموت 

 انا شوفتهوبينا  وهو بيضحك ومبسوط و مين قالك ان ابويا متحايلش عليه علشان ينقذنا قبل ما العربيه تولع
انت بيضحك وبيقوله موووووت بقا ياعز انت وابنك ومراتك انا اللى دبرت الحادثه دى وبتمنى اشوفك و

 بتموت واديك اهو خالص كلها ثوانى وتسافر فوووق ومترجعش تانى وسابه ومشى ...... انت عارف ان

ت لك ان مكنتش صاحى وشايف الموكالمه لسه بيتكرر قدامى وكانه امبارح وفى ودانى على طول مين قا
امراد كنت ومستنيه وانا طفل صغير مفهمش حاجة .... لوال عم حسن لما كان ماشى بالصدفه هو اللى انقذنى ي

  موت

اشوف  ولما حاول ينقذ ابويا العربيه خالص كانت هاتولع وعم حسن اخدنى وجرينا...... عارف ياعنى ايه

 هنه ومن ابنمنار بتحرقهم وبتحرق قلبى. ..... ودا كله مش عاوزنى انتقم ابويا وامى يتحرقوا قدام عينى وال

لتوش لوال عم حسن اللى خدنى بيته وربانى وعاملنى كانى ابنه ومقصرش معايا لحظه وكان راجل فقير مح

 اموت ابوي حاجة..... والتانى وهو ابنه مترمغين فى فلوسى وفلوس ابويا ..... الفلوس السبب اللى كانت فى

  وامى وهاتبقا السبب فى موتهم

 

 مراد اتنهد : اخيرا يا زين اتكلمت .... دا انا كنت بعانى معاك علشان تتكلم وتقول اللى جواك

 

 زين : وادينى اتكلمت هاتعمل ايه؟

 



 

  مراد : هاقف جنبك يا صاحبى وهانوقع على الباشا وابوة

 

رب لى ممكن احاالحاجة الوحيدة اللى فاضللى هى الوحيدة الزين : فهمت ليه عاوز ابعد ليليان .... ليليان هى 
ه ى جت وفتحتالدنيا كلها علشانها ... انا كنت قافل قلبى ومش راضى افتحه علشان االنتقام مالينى ... بس ه

  ودخلت وعمرها ما هاتطلع ابدا منه يا مراد

 

  ريب.... وتجيبوا مراد الصغير قمراد : ربنا يخليهالك يا زين ومايحرمكوا من بعض ابدا يا صاحبى .

 

  زين : ههههههههه مظنش مراد تانى مش كفايه واحد

 

  مراد : ههههه انت الخسران هو انا فى زى اصال..... انا هامشى بقا

 

***************  

  عند ليليان ودادة سميحه

 

  دادة سميحه : ياال يا ست البنات قومى علشان تاكلى

 

  ةليليان : مش عاوزة حاج

 

  دادة سميحه : ال كدا غلط يا ليليان انت باين عليكى التعب وبعدين زين هايزعل

 

  ليليان بعصبيه : ما يزعل انا مالى وبصى متجييش سيرته قصادى

 



 

  دادة سميحة : طب وطى صوتك يابنتى بالش مشاكل .... اشربى اللبن ونامى

 

  العصبيه والغيظ منه ليليان مسكت الكوبايه ورمتها فى االرض كسرتها من كتر

 

زين كان تحت وسمع حاجة بتتكسر خاف وجرى على ليليان يكون جرالها حاجة ودخل لقاها واقفه بكل 

  عصبيه وبتعيط وبتتحداه فى نفس الوقت وكوبايه اللبن مكسورة

 

  زين بحدة : اخرجى برا يا دادة حاال

 

  دادة سميحه : يابنى انا اللى كسرتها وقعت غصب عنى

 

  ليليان بعند : ال انا اللى كسرتها وكويس ان مكسرتش الصينه كلها

 

 .... دادة سميحه خافت من ردة فعل زين : يالهوى

 

  زين بصوت مخيف : اخرجى برا يا دادة وبسرعه

 

لدها من دادة سميحه خرجت ومنظر زين ميبشرش بالخير ابدا وليليان بعد ما كانت بتتحداه بقيت ميته فى ج

  الخوف

 

  ين : تعالى هنا قربىز

 

  ليليان بتبعد : ال ال ال انت دا هاتضربنى



 

 

  زين بصوت عالى : ليليان تعااااالى هنا فورا

 

 ......ليليان بخوف : قولتلك ال

 

&&&&&&&&&&&& 

  خلص البارت التامن

 

  ياتررى زين هايعمل ايه فى ليليان ؟

 

 ؟ياترى ايه السر اللى بسببه مرات مراد وابنه ماتوا 

 

 زين هايوافق على جوازة عبد الرحمن من ايمان وخصوصا لما يعرف هو مين؟

  ( البارت التاسع )

 

  ليليان : قولتلك ال ......انت هاتضربنى

 

  زين : هاعد من واحد لتالته ان مجتيش انتى حرة

 

  .. ليليان وهى بتعيط وبتدراى نفسها علشان تتفادى ضربه : اهو جيت

 



 

ا عندة لدرجاتى بتخاف منه ... شدها لحضنه وحاضنها وباس شعرها اللى بيعشقه ومؤخرا بقزين صعبت عليه 

  ادمان يشم ريحته : هو انا مش قولتلك انا عمرى ما اضربك خايفه ليه تيجى .... متزعليش منى

 

ط لغليليان خبت وشها فى حضنه وعيطت وكانها بتشتكى البوها : انت زعلتنى اوى مع انى معملتش حاجة 

  ومبقولش غير حاضر

 

  زين بحنيه : مش الزم تعملى غلط علشان مش عاوزك تشتغلى يا لى لى

 

  ليليان اتبسطت من دلعها دا بس بردوا الزم تفهم ليه رفدها

 

  ليليان : بس انا اتفقت معاك اشتغل صح

 

و لاستى حتى ي... وبعدين زين : ال غلط انتى متفقتيش تشتغلى دا عم حسن هللا يرحمه هو اللى كلمنى اشغلك ...

 انتى اللى كنتى اتفقتى فانا غيرت االتفاق فيها حاجة دى

 

دور اليليان : ماشى ....بس انت المفروض تقولى اسبابك ... وبعدين انت مش عاوزنى اشتغل عندك ممكن 

  على اى شغل تانى

 

  ستك وذاكرىزين : وال عندى وال عند غيرى ... انا مش عاوزك تشتغلى اصال ركزى فى درا

 

  ليليان : انا مقصرتش فى دراستى. وانا لسه عند كالمى قولى اسبابك ايه

 

  زين : وانا لسه عند رأى مش هاقول اسباب ريحى نفسك بقا



 

 

  ليليان : اووووووف

 

 بس مقصدتش زين بضحك : ههههههه اووف عليكى انتى... ليليان انا لما قولتلك انا رفدتك يمكن خانى التعبير
ون ايه للحظه ان هاسيبك ...... ياريت متكررش تانى اللى عملتى ... الن وقتها مش عارف ردة فعلى هاتك

  ....ممكن

 

  ليليان بابتسامه : ممكن

 

  زين مسك وشها بايديه وبخفوت : ياال نفذى العقااب

 

  ليليان بتوهان : عقاب ايه

 

  بقا عاقبين دبل ياعنىزين : عقاب اللبن يا لى لى. .. وكمان كسرتى كوبايه ي

 

  ليليان اتكسفت : ال ال ابعد يا زين عيب

 

  زين : عيب ايه بس دا انا ناويلك على نيه سودا

 

 ليليان : زي

 

ا حست زين قطع كالمها وباسها برقه وهى للحظه تجمدت بس بعد كدا اتجاوبت معاه وضمته ليها جامد النه

  انه ممكن يسبها وهى حبته وعشقته



 

 

اوزها فترة بعد عنها بياخد نفسه هو حس انه وصل لمرحله مبقاش متحكم فى نفسه وهو بيحبها وعزين بعد 

 هتحبه ومش عاوزها تخاف منه وميعرفش انه بقا كل حياتها ليليان حطت وشها فى حضنه من كسوفها من

 

  زين بحنيه : ياال ننام علشان انا تعبت واليوم كان متعب وانتى كمان اكيد تعبتى

 

  اهاان مشيت معاه راحت على السرير ونيمها فى حضنه وهى مبسوطه ان زين الرجال مش سابها واحتوليلي

 

******************* 

  فى الشرقيه

 

  ايمان بتكلم عبد الرحمن فى التليفون

 

  ايمان : بس انا خايفه من مقابله مامتك لينا دى

 

وى يا ايمى علشان انتى صاحبه ليليان .... امى طيبه اعبد الرحمن : وهللا ما تخافى بالعكس امى حبتك جدا 

اصم فى عكس ابويا ساعات بقعد افكر هى ازاى اتجوزت ابويا ووافقت تكمل معاه بعد اللى عمله هو وعمى ع

  جدتى وليليان

 

  رحنافايمان: وليليان كمان بتحبها ودايما كانت بتقول عليكوا كل خير .... حبيبتى كانت نفسها تحضر 

 

ى ى انا وانتد الرحمن : ايمان بالمناسبه ... احم انا مش هاقدر اعملك فرح انا يدوب هانكتب الكتاب ونمشعب

  ومامتك على طول



 

 

  ايمان : مش مهم يا حبيبى عادى مش الزم فرح .... انت فرحى يابووودى

 

  تهمعبد الرحمن :. بودى هههههه ياااه لو الطالبه عندى فى الجامعه سمعوها هابقا تريق

 

 ايمان بتكشيرة : محدش يقدر يقولهالك غيررى اصال ومحدش بردوا يقدر يسمعها وانا بقولها

 

الراجل  عبد الرحمن : ههههههههههه طبعا علشان المنظر العام بس ميقعش فى االرض ..... اال قوليلى مين

  اللى مامتك بتقول قريبها دا وهو الرأى االول واالخير

 

هللا  ماما وبابان اللى كان واقف فى ميت بابا يبقا قريب ماما من بعيد ومسافر السعوديه وايمان : دا استاذ زي

  يرحمه بيحبوة جدا وانت عارف مبقاش لينا حد والزم يكون راجل موجود علشان ماما تطمن اكتر

 

  عبد الرحمن : انشاء هللا بعد كتب الكتاب مش هتحتاجوا لقريبك دا وال لحد اصال هاكون موجود

 

  ايمان : انشاء هللا .... امال انت فين كدا

 

  عبد الرحمن : عند احمد قاعد معاه فى الدكان بتاعه كنت بذاكرله وخلصت وهو بيقفل اهو وهانروح

 

  ايمان : سلملى عليه

 

  عبد الرحمن : هللا يسلمك .... على. فكرة انا قولتله يكون موجود معانا وقت كتب الكتاب

 



 

  ماما بتحبه اوى وانا بعزة زى اخويا والمفروض يكون موجودايمان : وماله 

 

  عبد الرحمن : طيب تمام كدا ..... عاوزة حاجة يا قلبى ...سالم

 

  ايمان : سالم

 

  عبد الرحمن قفل مع ايمان وراح عند احمد اللى مستنيه

 

  احمد : ايه خلصت يا دكتور

 

  كتب كتاب تكون واقف جنبىعبد الرحمن : اه ياال علشان نمشى ومتنساش يوم 

 

  احمد : ال عمرى ما انسااه ... بردوا مش هاتعرف ابوك

 

 عبد الرحمن : ال ياحمد الزم كل حاجة تخلص واسافر ويبقا يعرف براحته

 

  احمد : وانا كمان شايف كدا .. علشان عمك عاصم ميقفش فى الجوازة

 

احد وطايل يسهلى الجوازة هايسهلها انا اكتر  عبد الرحمن بشرود : بالعكس عمى عاصم مش هايقف دا لو

ة واتشجعت عارفه .... نهايته انا مش عارف اشكرك ازاى لوال انت اللى قولتى اروح واتكلم مع الحجه توحيد

  مكنتش وصلت لمرحله دى ابدا

 



 

ن حساحمد : عيب يا عبد الرحمن انت صاحبى وانت جدع وطيب وبتحب ايمان جدا ....وهى اختى وبنت عم 

  هللا يرحمه الزم اقف جنبكوا

****************** 

  صباحا

  فى بيت الجارحى

 

  ليليان صحيت من النوم ملقتش زين جنبها غيرت هدومها ونزلت لدادة سميحه

 

  ليليان : صباح الخير يادادة

 

 دادة سميحه : صباح النور يا ست البنات

 

 لشان كلمتكجدا على قلبى .... اوعى تكونى زعالنه منى ع ليليان : حبيبتى يا دادة بتفكرينى بواحدة عزيزة

  بنرفزة مقصدتش وهللا انا بس كنت مخنوقه

 

.. واه فى دادة سميحه : ال انا عمرى ما ازعل منك اصال ... يال تعالى زين بيقولك افطرى واشربى اللبن .

  العلبه دى سايبهالك

 

  ليليان : ماشى حضرى الفطار ..... ونفطر مع بعض

 

  دادة سميحه : ال انا هاحضر الفطار واقعد اشرب معاكى الشاى علشان انا بفطر من زمان

 

  ليليان : اللى تشوفيه المهم تقعدى معايا وانا باكل ... انا هاروح اشوف العلبه دى فيها ايه



 

 

ك تضح ليليان راحت قعدت وفتحت العلبه لقت موبايل احدث نوع فتحته لقت محطوط عليه صورة زين قعدت

  عليه تقريبا محاوطها من كل حته حتى فى التليفون ولقت مسج منه

 

  زين : الفون دا هديه منى ليكى علشان زعلتك اقبلى الهديه يا لى لى ... ولو قبلتيها كلمينى

 

  ليليان كانت مبسوطه جدا واتصلت عليه

 

 ليليان بهزار : الو لو سمحت ممكن اعاكس

 

 عادى جدا و ممكن كمان اجيلك تعاكسينى براحتكزين : ههههههه اه ممكن 

 

  ليليان : هههههه يالهوى مش خايف مراتك تعرف دى شرانيه خاف منها احسنلك

 

  زين : هههههه تؤتؤ مسمحلكيش تقولى عليها كدا دى ليليان هانم الجارحى

 

  ليليان : يااادى الغرور

 

  زين : فطرتى وال لسه

 

 ضر الفطار اهو .... واه هاشرب اللبن متخافشليليان : ال لسه بس دادة بتح

 



 

  زين : شاطرة ... وذاكرى كويس االمتحانات قربت وال ناويه تسقطى

 

  ليليان : انا اسقط طبعا ال انا اسقط ومعايا زين الجارحى

 

 .زين : انتى ناويه على ايه بالظبط ؟

 

  ليليان : ناويه على كل خير... مش انت رفدتنى استلم بقا

 

  : هههههههه ...... احب استلم انا منك اى حاجةزين 

 

 سهيله دخلت وزين بيكلم ليليان

 

  سهيله : زين باشا ... لو سمحت فى اوراق عاوزة تتمضى

 

  ليليان سمعت صوتها اتغاظت جدا منهااااا وحبت تداقيها

 

 .... ليليان : زين

 

  زين : نعم

 

  ليليان : قولى سالم ياليليان وبصوت عالى

 



 

  بابتسامه فهم ان ليليان عاوزة تغيظها : سالم يا ليليان زين

 

ه سنين وسهيله اتغاظت انها لسه موجود فى حياه زين اشمعنا هى اللى زين بيعاملها كدا ماهى فضلت قدام

  عمرها ماشافته بيضحك وال بيخاف على حد قدها وال بيعمل حساب لخوف حد زى ما بيعملها

 

اله انها قه امبارح ان ليليان راحت الحمام من طريقه ليليان وكمان لما كريم زين فهم ان سهيله كدبت علي

  مكملتش ربع ساعه ونزلت بتعيط

 

  يهزين وهو بيمضى االوراق : سهيله دا اخر انذار ليكى لما نشوف الغلطه التالته هاتغلطيها وال ا

 

  سهيله بخوف : زين باشا انذار ايه انا مش فاهمه حاجة

 

رى جهورى : سهيله اخرسى .... انا مبطقش فى حياتى قد الكدب وهارجع واقولك تانى انا صبزين بصوت 

  بينفذ بسرعه لو فضلتى تغلطى كتير مش عارف ممكن اعمل فيكى ايه .... ياال اخرجى برة

 

  مراد داخل لقاه سهيله بتلم االوراق وهى مرتبكه وخرجت

 

  مراد : هو انت على طول كدة نرفوز يا زين

 

 زين : بت سافله فاكره انها ممكن تضحك عليا... انا سايبها بس بمزاجى ولغرض فى دماغى

 

  مراد : اغراضك دى تودى فى داهيه .... طلبتنى ليه

 



 

  زين : عشا العمل اللى يوم الجمعه احضرو مكانى

 

  مراد : ليه ؟

 

  زين. : مسافر الشرقيه للحجه توحيدة

 

  عاوز انا اروحلها علشان متظهرش فى الصورة تمام عادىمراد : خير ؟ فيها حاجة ؟ لو 

 

  زين : تسلم .. بس انا الزم اكون موجود بنت عم حسن متقدملها عريس والزم اروح واحضر

 

 ... مراد : مش غريبه الراجل لسه ميت ويتقدم عريس وكمان مراته وبنته يوافقو

 

  زين : هى غريبه فعال واالغرب بقا العريس يبقا مين

 

 مراد : مين ؟

 

  زين : يبقا عبد الرحمن شاكر بن عم ليليان

 

ن بنته امراد : ال كدا جنان ياعنى الراجل قبل مايموت هرب بنتهم منهم وخاف عليها وتيجى مراته توافق 

  تتجوز من ابنهم ايه الهبل دا

 

 ....زين : هو فعال جنان وهبل



 

 

  مراد : وانت عرفت ازاى هى قالتلك

 

  نا عارف ومن زمان وساكت ومستنى اجيب اخرةزين : تؤتؤ ا

 

  مراد : طبعا متبقاش زين الجارحى لو معرفتش كل حاجة عن كل واحد

 

حجم اكبر  زين : انا كنت مستنى الموضوع دا من زمان اصال .... وان االوان الحكايه دى تنتهى علشان اخدت

  من حجمها

 

  مراد : ياعنى هاتوقف الموضوع دا

 

  لمراد وسكت وهللا اعلم زين الرجال ناوى على ايهزين بص 

 

&&&&&&&&&&&&  

 ( روايه ) عشق الزين

 

 البارت العاشر

 

  فى الشرقيه

 

  عاصم : ها عزت مات؟



 

 

 يوسف : اه مات غار فى ستين داهيه تاخدة ...... انا اتأكدت بنفسى

 

  وسف انا واثق فيكعاصم : الحمد هلل .... انا عاوزك تفضى بقى لليليان وجبهالى يا ي

 

كل يوسف : متقلقش انا مش ساكت وهللا وهاجيبها واهو عزت مات وعبد الرحمن شكله ماشى فى جوازته و

 حاجة ماشيه زى مانا عاوز

 

  عاصم : هو عبد الرحمن ماشى فعال فى جوازته من ايمان بنت حسن ؟ وابوة فين ؟

 

عارفه كل  يدة ... وعمى شاكر ميعرفش حاجة لكن مراتهيوسف : اه كل يوم وهناك اظاهر بيتفق مع الوليه توح

  حاجة

 

 عاصم. : هايفضل طول عمرة شاكر اهبل هههههههه

 

بس  يوسف : ياما نفسى اعمل مشكله لزفت عبد الرحمن واحرق قلبه ومخليش جوازته تتم من حبيبه القلب

  ساكت علشان خاطر ليليان لما ترجع مبيقباش غيرى

 

********************** 

  فى شقه عم حسن

 

  توحيدة : يا مرحب يا كريمه نورتى البيت

 



 

  كريمه ام عبد الرحمن : دا نورك يا حجه وهللا. ... ازيك يا ايمى

 

 ايمان : الحمد هلل يا طنط كويسه

 

  ر بزيادةيتى قمكريمه : مشاء هللا عليكى يا ايمان قمورة اوى ..... اصال طول عمرك جميله ولما كبرتى بق

 

  توحيدة : دا من زوقك يا كريمه .... انتى اللى عينك جميله

 

  كريمه : تسلميلى يا حجه. .... اتفضلى يا ايمان العلبه دى

 

  ايمان : علبه ايه دى يا طنط

 

وجودة كريمه : دى شبكتك يا قلبى .... صحيح عبد الرحمن هايتجوز من غير مايعرف ابوة واهله بس انا م

  ساش االصول ابداومن

 

  توحيدة : بس احنا مش هانقدر نقبل الشبكه دى

 

  كريمه : ليه ياحجه .. مش انتى وافقتى .. لسه فاضل ايه

 

فق هانكتب توحيدة : موافقه زين قريبى انا بعتبرة ابنى وهو هايجى يوم الجمعه يقعد مع عبد الرحمن لو وا

  كتاب فى نفس اليوم

 



 

ا حجه ويوم عبد الرحمن ابنى طيب وبيحب ايمان اوى ......طيب ممكن تخليها عندك يكريمه : باذن هلل يوافق 

 الجمعه لو قريبك مش موافق هاخدها عادى

 

  توحيدة : مفيش مشكله

 

  كريمه : هاقوم امشى بقا علشان متأخرش عبد الرحمن بيرن علشان انزل

 

  نينتوحيدة : ملحقناش نقعد معاكى مش كفايه العالقه مقطوعه من س

 

  كريمه : ياال ربنا يجازى اللى كان السبب

 

  كريمه مشيت ونزلت لعبد الرحمن

 

  عبد الرحمن : ها يا ماما عملتى ايه كل حاجة تمام

 

  كريمه : متقلقش تمام بس الحجه توحيدة مرضتيش تلبس ايمان الشبكه اال لما قريبها يوافق

 

  تر قلبى مش مطمنىعبد الرحمن : اه هاقعد معاه يوم الجمعه ربنا يس

 

  كريمه : متقلقش ياال نمشى نروح علشان ابوك

 

  كريمه روحت ولقت شاكر قاعد ووشه مبيشرش بالخير ابدا



 

 

  شاكر : كنتى فين ؟

 

 كريمه : كنت بزور واحدة صاحبتى

 

  شاكر :وصاحبتك دى توحيدة ..... مرات حسن

 

اتك مع وعزتها اال انا مش عييب مهما كانت خالفكريمه : اه فيها ايه الست جوزها مات وكل الناس راحت 

  جوزها هللا يرحمه ماليش فيه دا واجب والزم اروح واعزى

 

 عبد الرحمن : يابابا انا مش شايف ماما انها غلطت ... دا مجرد واجب وخلص

 

 ش مطمنى منمشاكر : اه طبعا ياخويا ماهو الموضوع على هواك ..... علشان حبيبه القلب ايمان ... انا قلبى 

  ناحيتكوا انتو االتنين

 

  كريمه : ايه دا هو انت عندك قلب وبيعرف يطمنك زى الناس العاديه

 

  شاكر بغضب : ليه هو انا مش بشر

 

 كريمه : ال انت حجر ياشاكر

 

****************** 

  فى القاهرة



 

 فى قصر على الباشا

 

  ل ابداالباشا :خليك واخد بالك كويس من زين علشان هو مش سه

 

  على: متخافش وابنك كمان مش سهل

 

  الباشا : ال زين ذكى ولماح ومعاه مراد فهد المخابرات واللى انت داخل عليه مش مريحنى

 

 على : مراد متخافش منه استقال من زمان ومبقاش له فايدة بقا له فى الهلس والمسخرة وبس

 

بقا يبيعملوله الف حساب ومش معنى انه ساب شغله الباشا : متستهونش بيه اوى كدا علشان دا فى شغله 

  خالص بالعكس الطبع بيغلب

 

سم عيله اعلى : ريح بالك انت بس وسيب ابنك ينتقملك من زين الجارحى على نار هاديه .... وانا هامحيلك 

  الجارحى من الوجود

 

لوجود ... ام عيله الجارحى من الباشا بشرود : كنت واثق نفس ثقتك دى .... وكنت بقول كدا بردوا هامحى اس

  بس مقدرتش وزين عاش وبقا غول المعمار بقا غول عن ابوة

 

******************** 

  فى بيت الجارحى

 

 زين قاعد جنب ليليان على السرير وبيقرا فى الكتاب



 

 

  ليليان بملل: زين

 

  زين قفل الكتاب : ايوة

 

 ةليليان : ايه الملل دا ماتيجى نتكلم ف اى حاج

 

  المفروض حضرتك تنامى ٢زين : ملل ايه دى الساعه 

 

 ا فاضى اوىليليان : ال بجد الحياه ممله انا عاوزة ارجع الشغل .. انا كان يومى بيبقى مليان .. يومى بق

 

  .شغلزين : من يوم ... يوم واحد بقيتى حاسه الحياه ممله .. طيب اتعودى عليها علشان مفيش رجوع ال

 

  ا صح تالقيك خايف من ست السلعوة سهيله والمعفنه اللى انت جايبها مكانىليليان : ايو

 

 رفكت ونورازين حب يدايقها: سلعوة ومعفنه .... وبعدين انا مبجبش حد معفن يشتغل عندى الزم كلهم يبقوا ب

 .ممتازة جدا فى شغلها

 

  معفنهليليان بغيرة : اممممم قولتلى اسمها نورا اسمها وحش وهى وحشه وبردوا 

 

حترم زين بضحك : هههههههه ماليش دعوة باسمها حلو وال اله والحتى شكلها انا راجل محترم ومتجوز وب

  مراتى جدا

 



 

  ليليان تاهت من كالممه وقربت منه : ياعنى انا احلى منها

 

ه مابينك مقارنزين بحنيه : طبعا انتى احلى من اى واحدة فى الدنيا دى كلها .... وبعدين اصال مفيش وجه 

  وبينها ... وعمرك ماتحطى نفسك مع اى حد علشان انتى مش اى حد

 

 ليليان بضحك وغمازتها بانت : هههههههه ايوا صح انا ليليان الجارحى

 

  زين قرب منها وباسها من خدها : تعرفى ان انا بحبها اوى

 

  ليليان بصت فى عينه : هى ايه دى للى بتحبها

 

  زين بخفوت : غمازتك

 

  ليليان ابتسمت اكتر

 

  زين: بتغرينى انتى كدا صح

 

  ليليان اتكسفت وحبت تهرب منه

 

 ..... ليليان : شوفت اتكلمنا وضيعنا وقت ممل والنوم جه اهو ياال تصبح على خير يا

 

  زين شدها له: يا ايه



 

 

  ليليان برومانسيه : تصبح على خير يا زين الرجال

 

  بوسه رقيقه : ال انا زينك انتى وبسزين قرب من شفايفها وباسها 

 

ة اال اخدها فى حضنه زى كل ليله هو خالص بقا متعود تنام فى حضنه واقسم بين وبين نفسه مينمش فى مر

  وهى فى حضنه

************************ 

 صباحا

 

  سارة : لو سمحت جبلى الدوا دا بسرعه

 

  الصيدلى : ثوانى هاجبهولك من جوا

 

  يكمالسالم عل :

 

  سارة كانت ضهرها لباب الصيدليه

  حست ان الصوت دا تعرفه قلبها دق : يا نهار اسود هى مالها ضلمت كدا ليه

 

  الصيدلى : اتفضلى اهو يا انسه

 

  سارة مرتبكه وبتحاول تغير صوتها : طيب خلص االستاذ وانا بعدين اصل فى حاجات اسال عليها



 

 

 لشخص: نعم اتفضل يا استاذالصيدلى استغرب منها ووجه كالمه ل

 

  مراد : عاوز اى حاجة لصداع

 

  ساعات ... اتفضل ميه ٨الصيدلى : اتفضل خد حبايه دلوقتى لو الصداع مستمر خدها بعد 

 

  مراد : شكرا معايا ... حسابك

 

  مراد خلص واخد الدوا ومشى

 

  سارة اتنفست اخيرا : الحمد هلل ... قولى بقا حسابك علشان امشى

 

  سارة اخدت الدوا ولسه خارجه من باب الصيدليه لقت اللى بيشد ايدها فى شارع جانبى

 

  سارة : يالهوى اوع ايدى يا مجنون انت

 

ه اللى مراد : بتغيرى صوتك فى الصيدليه فاكرنى مش هاعرف صوتك ... ياغبيه وبالنسبه لمرايات الصيدلي

  مبيناكى دى

 

  عضاك نفس العضه والمرادى هاخليها تجيب دم سارة : وربنا لو مشلتش ايدى الكون

 



 

  مراد : هللا بموت فى البنات الشرسه اللى زيك كدا

 

  سارة : اه يا حيوووووان .. ايدى بتوجعنى ... شيل ايدك وبطل كالمك السافل دا

 

عضك ايه رايك ا مراد : انا بردوا اللى حيوان .... وانتى لما عضتينى كنتى ايه عصفورة .... تعالى نتفق اتفاق

  نفس العضه وفى نفس المكان ونبقا خالصين

 

  سارة : يالهوووووووووووووى الحقونى

 

  مراد : اتكتمى

 

  الناس اتجمعت حوالينهم

 

  فى ايه يا انسه مالك :

 

  مراد : انسه ايه دى المدام

 

  سارة : اخرس ... والنبى ابعدو عنى بيتحرش بيا

 

  واحد يتحرش بمراته مراد : اتحرش بيكى ايه .... فى

 

  ال حول يا جماعه حلوا مشاكلكوا فى البيت مش فى الشارع كدا :



 

 

  سارة : بيت ايه وشارع ايه ياجدع انت .... ياتخلصنى منه يا تتزفت تمشى من وشى حاال

 

  هللا يكون فى عونك عليها يا استاذ احنا اسفين ربيها زى مانت عاوز :

 

 فضحتنى لم الدور داسارة : هللا يخربيتك .... 

 

  مراد : مش انتى اللى صوتى انا مالى..... لمى انتى

 

  سارة : خالص يا جماعه جوزى وبدلع عليه ياال طرقونا

 

  الناس مشيت مستغربين من المجانين دول

 

 سارة : اوعى ايدى كفايه فضايح لغايه كدا

 

لشان راجل علطانه من االول لما عضتينى انا مراد :الفضايح دى انتى اللى عملتيها مش انا... وانتى اللى غ

  مرضتيش ارنك العلقه التمام وال كان حد قدر يعملى حاجة

 

  سارة : ال حول هللا ... انا عضيتك السبابى

 

  مراد : وهللا اقدر اعرف ايه اسبابك

 



 

  سارة : انك سافل وقليل االدب وبتشقط بنات

 

 عالى بقااسيبك واسامحك بس بعد اللى قولتيه وهللا العضك ت مراد : وانتى مالك .... طب تعرفى كنت بفكر

 

ل مراد مسك دراعها من غيظه وعضها فيه و بعدين سابها ومشى بغل اول واحدة تدايقه كدا وتعصبه طو
علشان  عمرة بارد. زين دايما يقوله انت تالجه يامراد ....مش سهل حد يعصبه بسهوله مش عارف ليه يمكن

ا شافها اول واحدة اتجرأت عليه وزعقتله وشتمته بس هى على بعضها كوكتيل استفزاز ولمشرسه وعنيدة وال 

 البسه احمر وهو بيكرة اللون دا جدا كرهها اكتر

 

  .... سارة : هللا يخربيتك يا حيوان .... كان يوم مهبب يوم ما شوفتك

 

************************ 

  فى الجامعه

 

  سارة سايبنى دا كله لوحدى ليليان : ما لسه بدرى يا ست

 

  سارة : اسكتى يا ليليان انا عفاريت الدنيا بتنطط فى وشى

 

 ليليان : ليه مالك يا حبيبتى

 

  سارة : ايدى بتوجعنى اوى يا ليليان .... الهى يتشك فى قلبه البعيد

 

  ليليان : ايدك مالها ومين البعيد دا



 

 

  سارة حكت لليليان كل حاجة

 

  ههههه ههههههههه مش قادرة وهللا انكو مجانينليليان : هههه

 

  سارة : بتضحكى .. وهللا انك باردة

 

كون فاكرك ليليان : يا سارة يا حبيبتى انتى اللى غلطانه من االول لما فكرتى تعضيه عاوز منه ايه غير ي
انك مله بايه بعردتى اللى ويردلك اللى عملتيه .. وبعدين هو انقذك من الوالد اللى كانوا بيجروا وراكى وانتى 

  تعضيه ههههههه

  المفروض كنتى تعتذرى

 

  سارة : اعتذر..... ال طبعا على جثتى .....انتى مسالمه اوى يا ليليان وانا مش كدا

 

نيدة مع ليليان : بالعكس انا مش مسالمه ... بس بالعقل كل حاجة هاتيجى طيب انتى تعرفى مينفعش اكون ع

  بينا .... حكمى عقلك شويهزين الدنيا تخرب ما 

 

  سارة : مع دا ال مفيش عقل ..... ربنا ياخدة الحيوان ورملى ايدى

 

  ليليان : يادى النيله مفيش فايدة فيكى ابدا.... المهم انا مدايقه جدا وعاوزة ادايق حد

 

  سارة : هللا هللا فين العقل يا ليليان هانم

 



 

  ق حدليليان : مالعقل اهو بستخدمه عشان اداي

 

  سارة : وياترى مين الحد دا

 

ايكون مليليان : سهيله سكرتيرة زين يا سارة بت رخمه وشايفه نفسها وملزقه كدا وبتلبس ديق وقصير زى 
ين زمش جايه تشتغل ... ال دى جايه علشان تعمله اغراء ومعرفش بتكرهنى ليه وهى السبب اكيد فى ان 

 سبب وال اله بس انا فعال مبحبهاشيخلينى اسيب الشغل بصى مش عارفه هى ال

 

ل كالم دا سارة : حاسبى بس الدخان اللى بيطلع منك هههههه انتى بتغيرى يابطه على زين ... وبعدين بعد ك

  عليها ومش عارفه بتكرهك ليه ؟

 

الشغل  ليليان : ال وهللا اناكنت عادى ومش فى دماغى بس هى اللى كرهها ليا واضح وبعدين يوم ما سيبت

  انت فرحانه اوىك

 

  سارة : والمطلوب

 

وقعش رد ليليان : فكرى معايا كدا عاوزه اعرفها حجمها كويس واعرفها انا ابقا مين بس خايفه من زين مت

  فعله عليا يبقا عامل ازاى

 

  كهسارة : هاقولك تعملى معاها ايه ... وتعملى كمان مع زين ايه ... بس انتى هتحتاجى تروحى الشر

 

  : وماله مااروح تعالى نحضر محاضرات ونظبط الخطهليليان 

 

***************** 



 

  فى شركه الجارحى

 

  سهيله ونورا قاعدين بيتكلموا

 

 ليليان : هاى

 

  سهيله : ايه دا ... انتى

 

  نورا : هو انتى مش اترفدتى جايه هنا تانى ليه

 

 ليليان اتجاهلت كالم نورا : قولى لزين انى موجودا

 

كه تها من الشربتريقه : واقوله مين بقا انشاء هللا ليليان سكرتيرتك القديمه اللى حضرتك رفدتها ومشيسهيله 

 كلها عاوزك

 

  ليليان برقه : تؤتؤ قوليلو .... ليليان الجارحى مرات حضرتك

 

  سهيله ونورا اتصدموا من الخبر سهيله كانت متخيله بينهم عالقه عابرة مش مراته

 

  احسنلك تدخلى ليليان بتحدى :

 

  سهيله خبطت ودخلت



 

 

  زين مرفعش عينه من على الورق: فى ايه يا سهيله

 

 سهيله : مرات حضرتك برا ليليان الجارحى

 

  زين قام وقف وراح عند الباب : دخليها فورا و بعد كدا تدخل من غير اذن

 

  ليليان دخلت والباب مفتوح وسهيله واقفه ونورا واقفه برا شايفهم

 

  ليليان قربت من زين وبكل رقتها رفعت نفسها وباسته من خدة : انا جيت

 

  ... وحشتينىزين فهم هى عاوز تعمل ايه وهو استغل الفرصه و باسها من خدها و ابتسم : نورتى الدنيا كلها .

 

  وبص لسهيله : اخرجى انتى واطلبى عصير فراوله لهانم

 

رت زى ما هى عاوزة واحسن كمان بس لسه ردة فعل زين وافتكليليان كانت مبسوطه اوى ان الخطه نجحت 

  كالم سارة

 

  سارة : اتسهووووكى يا ليليان متعرفيش تتسهوكى

 

  زين : تعالى نقعد .... ها شايفك جايه من غير ما تقوليلى فى حاجة

 



 

  ليليان برقه : ال مفيش حسيت ان عاوزة اجاى واشوفك

 

  الظبط وهاتشوفينى معاكى فى البيتزين : بجد طيب كنتى استنى ساعه ب

 

  ليليان بسهوكه زى ما سارة فهمتها وقربت منه : ال مقدرتش استحمل

 

ماغك يبقا دزين : ال انا اللى مش هاستحمل... اهدى شويه ... احنا فى الشركه .... انتى منفذتيش اللى فى 

 خالص

 

  ليليان : هو انت زعالن ان قولت مراتك يا زين

 

  طبعا ....الدنيا كلها عرفت ان متجوز عادىزين : ال 

 

 ليليان بغيرة : امال الهوانم اللى برة دول لما عرفوا منى اتصدموا ليه

 

  زين مستمع بغيرتها : وهللا هما اتصدمواا .... انا مالى بقا بيهم

 

  ليليان : ال طبعا الغلط غلطك انت ليه مش معرفهم

 

  ا وال ميعرفوش انا مالىزين : وانا اعرفهم ليه وبعدين يعرفو

 

 ... ليليان : ال طبعا مالك ونص..... حضرتك المفر



 

 

تصدم بس قطع كالم ليليان دخول سهيله و فى لحظه كانت ليليان قاعدة على رجل زين ومحاوطه رقبته وزين ا

  مبينش وقربها منه اكتر

 

  ليليان : بيبى ودينى المالهى

 

 قلها : هههه حاضر هههههههزين مقدرش يمسك نفسه من الضحك على ع

 

له ودينى سهيله شافت المنظر دا اتصدمت معقوله دا زين الجارحى دا اكيد اتغير وبقا واحد تانى ال وبتقو

 المالهى بيقولها حاضر ال اكيد فى حاجة غلط

 

  زين مبتسم : شكرا يا سهيله حطى العصير هنا واتفضلى انتى شوفى شغلك

 

  شافتهسهيله خرجت هاتولع من اللى 

 

  زين قام ووقف ولبس جاكت بدلته : ياال

 

  ليليان : ايه هاتودينى المالهى

 

 زين : ههههه ال هانروح فى مالهى البيت هناك احسن

 

واكيد  زين خرج وماسك ايد ليليان والشركه كلها اتفرجت وليليان مبسوطه ان خطتها مشيت زى ماهى عاوزة

 . بص لزينهاالخبر هاينتشر فى الشركه ومحدش يقدر ي



 

 

************** 

 

  مساءا

 

  فى بيت الجارحى

 

  زين بيكلم مراد على التليفون

 

  زين : ظبط انت كل حاجة وخليك صاحى كويس لعلى انا عارف انا باعت مين يا مراد

 

  مراد : متقلقش ...مظبط كل حاجة

 

  زين :انا لوال موضوع الشرقيه دا كنت روحت انا بس اعمل ايه

 

  قولتلك متقلقش ... انت مش واثق فيا وال ايهمراد : 

 

  زين : مش هارد عليك ... علشان انت عارف لو كنت قدامى كنت عملت ايه فيك

 

  يانمراد : سماح يا بيييه .. بس اال قولى ايه موضوع انهاردا الشركه كلها بتتكلم عليك انت و ليل

 

  سكاكينها لسهيله وناويلهازين : ليليان ههههه دى كانت جايه الشركه بتسن 



 

 

  مراد : ربنا يخليهالك يا زين انا عمرى ما شوفتك بتضحك وال مبسوط قد الفترة دى

 

  زين : ويخليك ليا يا صاحبى

 

  مراد : خلى بالك من نفسك وخد الحراسه معاك

 

  زين : ايه ياعم مراد هو انا رايح فين دا انا رايح الشرقيه

 

  مش ياعم .. سالممراد : بردوا االمر ميسل

 

  زين قفل مع مراد ولف لقى ليليان واقفه بتبصله

 

  زين: ليليان انتى واقفه هنا من امتى

 

  ليليان : هو انت رايح الشرقيه ليه يا زين

 

  زين : انتى بتتصنتى عليا وال ايه

 

  ىليليان قربت منه وعيونها كلها دموع : فى ايه رايح ليه .... متروحش هناك . خليك جنب

 

  زين : انا جنبك متخافيش ... ومروحش هناك ليه هايعملوا فيا ايه



 

 

  ليليان بخوف عليه : زين دول شياطين ... علشان خاطرى متروحش

 

  زين : حتى لو الحجه توحيدة عاوزنى وقاصدنى

 

  ليليان : ماما توحيدة عاوزك فى ايه

 

  زين اخدها بهدوء وقعدها وقعد جنبها : تعالى فى حضنى

 

ها ابوها ليليان ارتمت فى حضنه ومش عاوزة تسيبه وعماله. تعيط شريط ذكريااتها بيمر قدام عنيها راح من

 وامها و جدتها وعم حسن بس زين ال الوحيد اللى مش هاتقدر على فراقه

 

  زين : اهدى يا لى لى

 

  ليليان بتحاول تهدى : هى ماما توحيدة عاوزك فى ايه

 

  مك متقدم اليمان بنتهازين : عبد الرحمن ابن ع

 

  ليليان بفرحه. : بجد اخيرا بودى اخد الخطوة دى

 

  زين بضيق : بودى مين المؤاخذة

 



 

  ليليان : هههههه بودى ابن عمى شاكر بيحب ايمان اوى يا زين حب طفولته وانا كنت شاهدة

 

 زين : مش سى زفت بودى كانوا عاوزين يجوزهولك بردوا

 

ى ى ويمنع عنة ما وافق يا زين بالعكس دايما كان بيساعدنى لما عمى عاصم كان بيحبسنليليان : ههههه ال عمر

  االكل والميه

 

  زين : هما كانوا بيحبسوكى وبيمنعوا عنك االكل و الميه

 

  ليليان : اه الحمد هلل بس خلصت منهم وادى عبد الرحمن قدر يخلص منهم

 

  هايتجوز ايمانليليان عماله تتكلم ومبسوطه ان عبد الرحمن 

سرة :  وزين كان فى دنيا تانيه كان بيتخيلها وهى بتعانى وبتعيط علشان كدا عندها كوابيس على طول فى

  يومكوا قرب اوى ومش هارحمكوا

 

  ليليان : زين انت فين

 

  زين : معاكى اهو... بتقولى ايه

 

  ليليان :خدينى معاك

 

 ليا غلطت لما قولتلك انا رايح فينزين : انتى اتجننتى .. اخدك فين ... باين ع

 



 

  ليليان: ليه بس يازين .... افرض عملوا فيك حاجة ..الزم اكون معاك

 

  زين : ليه هاتحامى فيكى

 

  ليليان : انا مش هاسمحلك تروح لوحدك هاخاف عليك

 

  الرجال لو فاكرة زين سنه علشان تكلمينى كدا.... انا راجل ...انا ١٩زين بتنهيدة : انتى هبله هو انا عيل عندى 

 

  ليليان: طب اوعدينى انك هاترجعلى

 

  زين : هارجعلك يا لى لى ... ياال نقوم ننام

 

  ليليان : ياال ..... هما هايتجوزوا على طول

 

 زين فى سرة: مش لو انا وافقت اصال ......وبعد بودى دى مش هاواافق بردوا

&&&&&&&&&&&&&&& 

 البارت العاشر خلص

 

  بقا زين ليه رافض عبد الرحمن حتى بعد كالم ليليانياترى 

 

  ياترى مراد وسارة هايتقابلو تانى .....لو اتقابلو هايفضلو زى القط والفار كدا

 



 

 ... وعبد الرحمن هايعمل ايه لما زين يرفض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (١١البارت الحادى عشر) 

 

  فى الشرقيه

 

  توحيدة بخفوت : ليليان كويسه يا زين

 

 زين : اه كويسه الحمد هلل بتسلم عليكو



 

 

  توحيدة : هللا يسلمها خلى بالك منها دى الغاليه حبيبه الغالى

 

  زين : متخفيش فى عنيا .... هو مين اللى جاى معاه

 

  توحيدة : هو وامه كريمه طيبه ومحترمه واحمد طبعا انت عارفه واحنا وبس

 

  زين : اه بس فى واحدة مع ايمان مين دى

 

  جةتوحيدة : دى سهى بت قليله االدب لزقه فى ايمان اكيد يوسف هو اللى باعتها علشان تنقله كل حا

 

  زين : ال لو سمحتى ياحجه توحيدة خلى ايمان تمشيها ... انا مضمنش ايه ممكن اللى يحصل

 

  توحيدة : ليه يابنى هو انت هاترفض

 

ى جوا البنت الل . يبقا خالص ثقى فيا ومتقلقيش .... بس مشوازين : انتى لما جبتينى هنا علشان واثقه فيا صح..

  دى

 

  توحيدة : طيب حاضر عن اذنك هاقوم اقول اليمان

 

  توحيدة قامت ودخلت على ايمان ولقت سهى قاعدة معاها بتساعدها فى اللبس

 



 

  توحيدة : خلصتى يا ايمان

 

 ايمان : اهو خالص ياماما هالف الطرحه وبس

 

  ..... ممكن يا سهى تروحى المطبخ تجيبلى ميه توحيدة : طيب

 

  .سهى : اه طبعا يا طنط ثوانى

 

 ( سهى كانت مبسوطه علشان تخرج تتكلم مع زين وخرجت)

 

  توحيدة : ايمان مشى سهى مبقاش ليها لزوم هنا

 

عرفت وجت فجأه  لىايمان : ازاى يا ماما امشيها .... انا هاتكسف وهللا .... انا اصال مقولتش ليها حاجة هى ال

  كل حاجة

 

ن متبوظش توحيدة : ال هى مجتش كدا بالصدفه ... يوسف اللى باعتها علشان تنقله كل حاجة ... مشيها علشا

  الجوازة

 

  ايمان خافت : طيب اعمل ايه ؟

 

 ...... توحيدة : معرفش مشيها قبل ما عبد الرحمن يجى

 

************* 



 

  بصوت واطى وشايف سهى وهى بتراقبهزين قاعد بيتكلم فى التليفون 

 

  زين : وحشتينى

 

  ليليان : ال انا زعالنه انت ازاى تمشى الصبح وتضحك عليا ومتصحنيش

 

  زين : لو صحيتى هاتعملى ايه

 

  ليليان: هو انت بتتكلم صوت واطى ليه فى حد جنبك

 

  زين : ال مفيش ... بس فى واحدة فى المطبخ بتراقبنى

 

  دى ؟ ايمان ؟ ال ثوانى بقا البت دى شعرها احمرليليان : مين 

 

  زين : اه سهى

 

  ليليان بغيرة : هو انت لحقت عرفت اسمها مشاء هللا ومش عاوزنى اجاى علشان تاخد راحتك

 

  زين بضحك : اوعى تفهمينى صح .... هههههههههههه

 

  ليليان بتحذير : زين

 



 

  زين : عيونه

 

 كشر ماشى. ...واوعى تكلمها وربنا هازعل البت دى بتكرهينى يا زينليليان : متضحكش اوعى تضحك 

  وسافله

 

  زين : ههههههه بتكرهك ليه .. علشان انتى اجمل منها صح ... ماهو العين متكرهش اال احسن منها

 

  ليليان : قولتلك متضحكش ... انت جاى تضحك وانا مش جنبك

 

مها ... بس انا مكلمتهاش دى الحجه توحيدة اللى قالتلى على اسزين : اممممممم اهو مبضحكش ... وعلى فكرة 

  شكلها جايه تكلمنى دلوقتى

 

  ليليان : اوعى تقفل هازعل وربنا

 

 .... زين : حاضر يا حبيبى

 

  ليليان بتوهان : حبيبك مين ؟ الكالم دا ليا

 

  زين بضحك : هههه امممم ليكى ... احم ثوانى يا حبيبى

 

 افندم مسمعتشزين بجديه : 

 

  سهى بدلع : بقولك عاوز تشرب حاجة اعملك ايه



 

 

  زين : شكرا مش عاوز حاجة

 

  سهى : تؤتؤ الزم تقول

 

  زين : قولتلك مش عاوز ... لو عوزت حاجة هاقول لحجه توحيدة متشكر

 

  سهى : انا وطنط توحيدة واحد وانا نفسى اعملك حاجة بايدى

 

  دماتكماله تضيعى وقتى .... وانا عاوز اكلم مراتى لو سمحتى شكرا لخزين : هو انتى مش مالحظه انك ع

 

  سهى : امممم ....وهو انت متجوز ..... مش باين عليك خالص

 

يه عارف فى ا زين : اه متجوز .... وتتخيلى بقا انى سايب مراتى على التليفون .... وانتى واقفه بتتكلمى مش

  جة مش تخصكالصراحه .... بس اللى عارفو انها حا

 

  ....سهى: اه بس

 

  زين قاطعها : باين حجه توحيدة بتنادى عليكى

 

  سهى : اه عن اذنك

 



 

  زين : اتفضلى

 

لوقت سهى مشيت وطبعا دا كله ليليان كانت على التليفون ومتغاظه من سهى ودلعها على زين وفى نفس ا)

 .(مبسوطه جدا من زين وهو بيكسفها

 

  معايا ؟ زين : ايه يا لى لى انتى

 

  ليليان : اه معاك... هى مشيت

 

 ... زين : اه ... وانا هاقفل بقى .. خلى بالك من نفسك لغايه ما اجيلك .. سالم يا

 

 .... ليليان قطعت كالمه : يا ايه

 

  زين بضحك : يا لى لى هههههه

 

  ليليان : وهللا انك رخم سالم

 

  زين قفل معاها وهو بيضحك

 

  ليليان توحيدة : كنت بتكلم

 

  زين : اه ايه اللى عرفك



 

 

  توحيدة : من ضحكتك اللى على وشك دى

 

 زين : يا سالم ماهو ممكن بكلم حد تانى وبضحك بردو

 

  توحيدة : ال بس الضحكه دى من القلب ومش هاتطلع اال اذا كان سببها حد خاطف قلبك

 

  زين :. احم امممم هى خطفته فعال .... ها البت دى هاتمشى

 

 توحيدة : اه زمان ايمان بتقولها ... اطمن

************************ 

  ايمان : سهى كدا كل حاجة مظبوطه

 

  سهى : اه

 

  ايمان : طيب انا متشكرة جدا .... تعبتك معايا .. تقدرى تروحى

 

  سهى : ال عادى انا ممكن اقعد لغايه ماليوم يخلص

 

  ... وبعدين دى لسه اتفاقات ياعنىايمان : ال روحى علشان اهلك ميضايقوش 

 

  سهى اتكسفت ومبقاش ليها عذر علشان تقعد : ماشى يا ايمى .. سالم هامشى بقا



 

 

*********************** 

  سهى وهى ماشيه بتتكلم فى التليفون

 

  سهى : زى ماحكتلك كدا دا كله اللى حصل

 

  يوسف : وليه ياعنى عاوزين يمشوكى

 

  مبطقنيش اصال علشان كدا تالقيها عاوزه تمشينى سهى : الوليه امها

 

  يوسف : امممم مش مشكله اقفلى انتى بقا

 

  سهى : ايه مش هاشوفك

 

  يوسف : بعدين .. سالم

 

*********************** 

  عاصم : ايه مشوها .... اكيد توحيدة عرفت انك باعتها علشان تنقلك االخبار

 

  متأخر .. راحت بدرى اهو مشوها بدرى قبل ما زفت يجىيوسف : المتخلفه قولتلها روحى 

 

  عاصم : طب والواد دا متكلمتش معاه



 

 

 يوسف : بتقول اتكلمت معاه وهو بيكلم مراته وكسفها

 

 همعاصم : ههههه مش قريب توحيدة وحسن عاوزو يكون ايه مثال صايع ال طبعا الزم يكون من نفس عينت

 

عجبه مى ان قد ايه زين دا وسيم اوى وشيك ويعجب اى بنت وقد ايه هى يوسف كان قاعد بيفكر فى كالم سه

 ... بيه وتخيل لو ليليان لو شافته ممكن تحبه

 

  عاصم : ايه انت فين يا استاذ.... مش معايا خالص

 

  يوسف : معلش ... كنت بتقول ايه

 

  عاصم : بقولك مفيش اى اخبار عنها

 

 غل فى البنك لو هى صرفت من الكرديت يقولىيوسف : لسه انا كلمت واحد صاحبى بيشت

 

  عاصم : تمام .. تعجبنى بدات تفكر اهو

 

  يوسف : متقلقش انا مش ساكت وهاجيبها

 

***************** 

  فى شقه عم حسن



 

 

  زين وتوحيدة وايمان وكريمه وعبد الرحمن و احمد قاعدين

 

يمان وهى الحجه توحيدة قالتلك ان عاوز اتجوز اعبد الرحمن متوتر جدا من نظرات زين : احم .... اظن ان 

  .موافقه مبدئيا بس قالتلى ان الزم موافقتك

 

 زين مستغرب جدا من درجه الشبه بينه وبين ليليان لون عينها ونفس لون شعرها

 

  زين بجديه : امممممم قالتلى ... وقالت انها موافقه هى وايمان ...بس الحقيقه انا مش موافق

 

  مت الكلالكلمه صد

 

للى اديا ايه اكريمه : ليه يابنى مش موافق عبد الرحمن الحمد هلل اخالقه كويسه ودكتور فى الجامعه ومقتدر م

  يعيبه

 

 زين : اهله مثال .... حجه توحيدة كانت حكتلى عن اهلك وكنت سمعت عن شويه مشاكل من عم حسن هللا

  ى بقا انا و اوافقيرحمه .... ولو عم حسن كان موجود كان رفضك .. اجا

 

ا عد عنهم انعبد الرحمن : وزى ما قولت لحجه توحيدة هاقولك بردوا انا ماليش دعوة باهلى انا اصال عاوز اب

نت ا ... ليه هاخدها وهاخاد مامتها واسافر انا مقدم على بعثه فى امريكا .... انا مش عاوز حد من اهلى اصال

  .تاخدنى بذنب اهلى

 

  حد بذنب حد .. بس دا اللى عندى انا مش موافق زين : انا مباخدش

 



 

وافقه عبد الرحمن اتعصب وقام ووقف : تطلع مين انت.. علشان ترفض وال توافق .... امها موافقه وهى م

  وبتحبنى وانا بحبها .... انت مالك اصال ...وال تكون حاطط عينك عليها

 

لموضوع اقالتلك ... اوافق وال ارفض ال احب اقولك زين قاعد وبكل هدوء : اطلع مين .. اظن حجه توحيدة 

.. وبعدين فى ايدى .... حاطط عينى عليها .. امممم احب اقولك بردوا ان متجوز وبحب مراتى وايمان اختى .

  انا مش شايفك مناسب ... ممكن اكون شايف حد تانى مثال مناسب عنك

 

لبلد كلها يفه مناسب عنى بقا محدش يقدر يتقدملها اعبد الرحمن : انت واحد مستفز ومين دا اللى حضرتك شا

  عارفه انى بحبهاااا

 

ط يتكلم زين : احترم نفسك وانت قاعد بتتكلم انت مش قاعد فى الشارع علشان تتكلم كدا .. وبعدين مش شر

  ويجى يتقدم انا لو طلبت منه يتجوزها هايتجوزها ومش هايرفض

 

  داعبد الرحمن بنفس عصبيته : يطلع مين 

 

  زين : احمد مثال

 

 ( الكل اتصدم من كالم زين حتى توحيدة)

 

  احمد :نعم انت بتقول ايه يا استاذ زين ... اهدى بس عبد الرحمن صاحبى وايمان اختى

 

ته زين : صاحبك دى تخصك متخصنيش وايمان مش اختك .... وعم حسن كان بيحبك لدرجه انه بيتمناك لبن

  ك لبنته... وانا بقا مكانه وبتمنا

 



 

  ه قولىعبد الرحمن : وهللا هاقتلك .... ايه اللى انت بتقوله دا احمد وايمان ايه انت عاوز توصل الي

 

انت  خاطرهم ...بكريمه : اهدى بس يا عبد الرحمن .. ال حول وال قوة اال باهلل ليه كدا بس يا استاذ زين تكسر 
 كلمى يا حجه..ايمان انت مش شايف حالتها عامله ازاى... ما تتمش شايفه هايتجنن ازاى .....طيب بالش ابنى 

  توحيدة

 

  توحيدة : انا قولت ان الموافقه والرفض فى ايد زين وانا مقدرش اتكلم

 

  ايمان مبطلتش عياط من بدايه كالم زين : ماما ... ارجوكى

 

  توحيدة : اسكتى

 

  عبد الرحمن : وكالمى ليكى يا حجه ... انتى نسيتى

 

جوايا  ير وانا منزين : الكالم سهل اوى ..... مثال انا ممكن اكلمك واقولك كالم قد ايه انا بحبك وبتمنالك الخ

  مش طايقك وبتمنالك الشر كله

 

 خاد ايه منعبد الرحمن بنرفزة : قصدك ايه ان بضحك عليهم .... تقدر تقولى هاكسب ايه وانا بضحك عليها ها

  ان اتجوزها واسافر بيها

 

  زين : هللا اعلم يمكن عاوز تكسرها وال تحقق اغراض حد تانى ... هانعرفه مع االيام

 

  عبد الرحمن : الزم حدودك ....وعلى فكرة انا عارفك كويس وعارف انك زين الجارحى



 

 

  زين بسخريه : شوفت اهو انا قولت االيام هاتعرفنا انت عاوز ايه..... مجبتش سيرة الثوانى

 

  ه القاهرةانا مش فاهم قصدك ايه... انت حد معروف اوى وانا شوفتك قبل كدا فمؤتمر فى جامععبد الرحمن : 

 

  زين : تفهم وال متفهمش ... نهايه الكالم ....انا مش موافق

 

  كريمه : طيب يابنى متشكرين... ياال ياعبد الرحمن

 

  عبد الرحمن : ياال فين ... انا مش هامشى قبل ما اتجوزها

 

  ياال يابنى وعدى االمور دلوقتى وهانتكلم بعدين ... فرصه سعيدة عن اذنكوا كريمه :

 

 . عبد الرحمن : انا هامشى دلوقتى .... بس ايمان ليا ومش لحد تانى

 

  عبد الرحمن مشى هو وكريمه

 

نا ا. بس تك ..ايمان قامت وقفت : انا معرفش لحد دلوقتى انت مين وتقربلنا ايه وليه اصال ماما مستنيه موافق

  كمان بقولك لو مش هاكون لعبد الرحمن عمرى ما اكون لحد تانى

 

  توحيدة : بنت .. احترمى نفسك واتكلمى باسلوب احسن من كدا.... ادخلى اوضتك

 



 

  ايمان دخلت اوضتها واحمد اتكلم

 

  صالابخاطرهم احمد : انا مش فاهم انت ليه عملت كدا يا بشمهندس زين ليه تزعل منى صاحبى وليه تكسر 

 

  بىزين : صاحبك دا يخصك انت .. بس انت ياحمد لو انا فعال وجيت قولتلك اتجوز ايمان هاترفضلى طل

 

عبد  احمد : انا يعز عليا ان ارفض طلبك بس اه هارفض علشان حاجتين مهمين .. عبد الرحمن صاحبى ...
مل كدا فى حاجة ووقف جنبى وانا اليمكن اع الرحمن قرب منى وانا مش قدة وال فى السن وال التعليم وال اى

ة حبيبه  واهم حاجاى حد مابالك بقا صاحبى اللى افضاله عليا .... والحاجة التانيه ايمان .. ايمان دى اختى فعال

 صاحبى ..... عن اذنك يا بشمهندس

 

  احمد هو كمان مشى ومفضلش اال توحيدة وزين

 

. بس بالش نى واثقه فيك وواثقه انك عاوز توصل لحاجة معينه ...توحيدة : انا مش هاسألك انت رفضت ليه ال
رحمن ايمان واحمد ... انا بنتى مش وحشه يا زين علشان اطلب من حد يتجوزها ... حتى لو رفضت عبد ال

 عبد الرحمنلهى هاتفضل لغايه مايجى نصيبها لغايه باب بيتنا .... ومتزعلش من ايمان هى قالت كدا من حبها 

 

. انا : متقلقيش من اى حاجة ... ومش زعالن على فكرة منها لو مقالتش كدا كنت شيكت فى حبها ...زين 

  هامشى بقا علشان سايب ليليان هناك لوحدها ... لو حاجة حصلت اتصلى وبلغينى

 

  توحيدة : ماشى يا زين.. سلملى على الغاليه

 

******************* 

 انا مش بنادى عليكاحمد : استنى يا عبد الرحمن ... 



 

 

  عبد الرحمن بعصبيه : عاوز ايه ... وال خالص ظبط االمور فوق وجاى تمثل عليا

 

  كريمه: عيب يا عبد الرحمن دا مهما كان احمد اعقل كالمك

 

  احمد : متشكر يا صاحبى .. عن اذنكوا

 

وق يا يرضيك ... انا مخنعبد الرحمن : استنى ... انت عاوزنى اكون ازاى ياعنى انت اللى حصل فوق دا 

 احمد .... مخنوق وحاسس ان مبقتش قادر اتنفس .... انا اسف... سامحنى مقصدش ازعلك

 

  كريمه : متزعلش ياحمد .... اعذرو يابنى وهللا لسه متخانق معايا علشان اخدته ومشيت

 

وصل انت مكنتش هاتاحمد : انت صاحبى وعارف اللى قولته دا من خنقتك بس ... وبعدين كالم مامتك صح 

  لنتيجه فوق وانت بالطريقه دى .... اهدى .... وانشاء هللا خير

 

  واسيبها عبد الرحمن : اهدى ازاى ..وخالص المفروض اسافر والباشا اللى فوق رافض ... انا اليمكن اسافر

 

ع زين بس تقدر تقناحمد : خالص عافر متسكتش عافر لغايه مايوافق....وزى ما قدرت تقنع امها ... بردوا ها

  بالهدوء

 

  داكعبد الرحمن : هدوء ايه بس هو دا ينفع معاه هدوء .... انا مشفتتش فى حياتى انسان مستفز زيه 

 

********************* 



 

  زين فى الطريق للقاهرة

 

  زين : الو

 

  مراد : ايه خلصت

 

 زين : اه خالص .... انت فين

 

  مراد : سايق اهو رايح المطعم

 

  زين : طيب لو قدرت اوصل بدرى وانت مكنتش خلصت لسه هاجيلك

 

  مراد : طيب سالم

*********"******** 

  فى بيت سارة

 

بى دوا رة روحى جيسارة : اروح فين انا ياماما .... انامالى اصال ...هو انتى وخالتو مالكوش حد اال انا.... سا

 . مصيبه روحى الحقيهالخالتك ... سارة الحقى بنت خالتك واقعه فى 

 

كى و ياعنى خالتك متصله تعيط وتقول بنتها فى حد خبطها بالعربيه وهى مش قادرة تروح وبتستنجد بي :

  تقولى ال دى تربيتى ليكى

 

 سارة : وايه بنتها ماتت .... اصل البت دى مدلعه وانا مبحبهاش



 

 

  ايابنتى هللا يهديكى قومى روحى شوفيها واطمنى عليها وجيبه :

 

  سارة : يوووووة يادى سارة وسنين سارة .... هللا يخدك يا ماهيتاب الكلب

 

****************  

  سارة وصلت المستشفى وسألت على اوضه بنت خالتها

 

 سارة : مانتى كويسه اهو وقردة امال ايه بتعيطى ليه

 

  نتىاانا قولت لمامى بالش ماهيتاب بنت خاله سارة وفى ثانويه بس مدلعه : هو انتى اللى جيتى .... 

 

  مىاسارة : مامى ... امال مش مامى متعشيش الدور يابنت فتحيه ... انا على اخرى منك ومن امك ومن 

 

  مهيتاب : ايه بنت فتحيه دى ..... وبعدين انتى مش شايفه قد ايه انا تعبانه انا رجلى مكسورة

 

  سارة : هو فين اللى عمل فيكى كدا... علشان اشكرة

 

  مهيتاب : تشكريه .... وانا اللى قولت انك هاتسجنيه علشان خبطنى

 

قومك سارة: اسجن ايه .... بقولك عفا هللا عما سلف مش مشكله رجلك اتكسرت عادى ياعنى .... خلينا ا

  واوصلك



 

 

  الباب خبط

 

  سارة : ادخل

 

  السالم عليكم :

 

  ايهسارة : يانهار اسود انت .... انت ماشى ورايا وال 

 

  مراد : ال بجد مكنتش ناقصك ... ال وكمان البسه احمر يانهار اسود ابعدى عنى وشى

 

  سارة : ابعد عن وشك ايه يا اهبل انت.... انت الى جاى وبتخبط علينا

 

  مراد : لمى نفسك علشان انا على اخرى ومش هاستحمل طوله لسانك

 

  سارة : اطلع برا

 

  يكى ياقمر ... انا مقصدتش اخبطك ابدامراد اتجاهلها : الف سالمه عل

 

  سارة : قولى بقا انت اللى خبطها ....دا انا هاروح فيك فى ستين داهيه.... دا انا هاسجنك

 

  مراد : انتى مالك انتى بتدخلى ليه اما انك باردة بصحيح



 

 

 ....... ماهيتاب : سارة انتى مش قولتى عفا هللا

 

  مالى دى تبقا اختى سارة : اخرسى انتى .... انا بقا

 

  مراد : دى اختك

 

  ماهيتاب : ال مش اختى دى بنت خالتى

 

 مراد : اه وانا بقول القمر دا يبقى اخت دى ازاى

 

  سارة : ومالى بقا يا عنياااااااا

 

  مراد : هههههه بصى لنفسك للمرايه وشوفى نفسك

 

 ماهيتاب : هههههههههههههه

 

  كنتى عماله تقوليلى اسجنى اللى خبطنى سارة : عجبتك يا حيوانه .... مش

 

  ماهيتاب بدلع : غيرت رأى ..... كفايه انك جيت واطمنت عليا

 

  مراد : ال دا اقل حاجة ... ممكن ياقمر رقم تليفونك علشان اطمن عليكى



 

 

 سارة : نهارك اسود بتشقط البت قدامى .... انت ايه صغير وكبير مش عاتق حد

 

 ..... ورايا حاجة مهمه جدا ... هاكلمك يامراد: انا الزم امشى 

 

  ماهيتاب بدلع : ماهيتاب

 

  مراد بضحك: مين اللى تاب هههه

 

  ماهيتاب : هههههههه دمك خفيف

 

  سارة : دا دمه يلطش .... بتضحكى على ايه دا ظريف

 

  مراد : وهللا ماحد ظريف اال انتى ... بتتدخلى ليه

 

  يوصلك اظن انتى هاتموتى وتوصلى لدا .... انا ماشيهسارة : طيب يا توتو خلى البرنس 

 

  سارة مشيت ورزعت الباب وراها

 

  مراد : مين العنيفه دى

 



 

بطنى خمهيتاب : دى سارة بنت خالتى ... بس مستغربها ليه عملت كدا معاك دى كانت عاوزة تشكرك علشان 

  اصلها بتكرهنى

 

  ت انها عنيفهمراد : ههههههه يخربيتها انا مغلطتش لما قول

  طيب ياقمر ثوانى وراجعلك

 

********  

  مراد : انتى استنى .... يابنتى استنى

 

  سارة : عاوز ايه منى ؟

 

  مراد: مش جدعنه ابدا انك تسيبى بنت خالتك وتمشى

 

  سارة : انا مش جدعه ..وصلها انت .. سالم

 

  شاطرة وصليهامراد بعصبيه : يوووووة ما قولنا مش فاضى ... ياال يا 

 

  سارة : ال مش هاوصلها وفكك منى

 

  مراد : سارة استنى بس اقولك حاجة

 

 سارة : متنطقش اسمى ...عاوز ايه؟



 

 

  ... مراد : لو سمحتى متلبيسش اللون االحمر علشان بيعصبنى

 

  ... سارة : وانت مالك ؟

 

  مراد قاطعها : اه وخدى الكشاف دا

 

  .ا على قورتها ومشى بسرعه يضحكمراد ضربها على وشها وتحديد

 

  سارة فاقت من الصدمه : اه يا حيووووووان

 

  مراد مشى وساب سارة فى صدمتها وماهيتاب اللى فاكرة انه هايوصلها

 

  سارة : ايه ياست الحسن والجمال ... الباشا خلع

 

 ماهيتاب : مش مشكله ... بس قد ايه زوق وعسل وجنتل مان وامور اوى

 

  ور وجنتل مان دا حيووووان ... ياال ياختى علشان اوصلكسارة : ام

 

******************* 

  على التليفون بين مراد وزين

 



 

 .. زين : ياعنى انت كويس ..... فيك حاجة

 

  مراد : وهللا كويس او كنت كويس لغايه ماشوفتها عكرتلى دمى

 

  زين : مين دى

 

بلغه وهانبقا ن ان عملت حادثه بسيطه وانت مسافر واجلنا االجتماع مراد : بعدين.... انا ااتصلت بعلى وقولتله

  المعاد امتى

 

  زين : كويس وانا قربت اوصل ... اجيلك

 

  مراد : ما قولتلك كويس يا زين

 

  زين : انا غلطان .. سالم

*********************** 

 

  فى الشرقيه

 

  مرة اشوفه .... مين دا علشان يتحكم فياايمان : ازاى تسمحيله يعمل كدا مين دا .. انا اول 

 

.. يحبه اوى .بتوحيدة : اخرسى ومتعليش صوتك عليا .... ودا قريبى قولتلك .... دا حبيب ابوكى .. ابوكى كان 

  وبعدين عاوزة ايه عبد الرحمن يقول مالكيش رجاله

 



 

  ر اهلهعبد الرحمن كويس وغي ايمان : اسفه يا ماما... يا ماما علشان خاطرى كلميه اقنعيه تانى وهللا

 

... سيبى  توحيدة اتنهدت : ماشى .. بس بردوا عاوزة اقولك عبد الرحمن لو بيحبك هايعافر لغايه ما يوصلك

  ربنا يسرلك امورك يابنتى .... واللى فيه الخير يقدمه ربنا

 

  ايمان : يارب يسرلى امورى

***************** 

  فى بيت الجارحى

 

  الخيرزين: مساء 

 

  ليليان : زين ... انت جيت

 

  عمامهااليليان قامت تجرى عليه حضنته فرحتها بيه متتوصفش انه رجع بالسالمه كانت خايفه عليه ليقابل 

 

  زين ما صدق حضنته ... قد ايه هو كان محتاج حضنها بعد يوم طويل زى دا

 

  ليليان : انت كويس ... تعبان

 

  هللزين : اه كويس ... الحمد 

 

  ليليان : عملتوا ايه .. شوفت عبد الرحمن



 

 

  زين : اه شوفته ... فيه شبه كبير منك

 

  .ضليليان : اه فعال شبه بعض عمى شاكر شبه بابا جدا وانا شبه بابا .. فانا وعبد الرحمن شبه بع

 

  زين : اممممممممم

 

 .. ليليان: ها كتبتوا الكتاب

 

 .زين : ال ... انا رفضته

 

 . بعدت عن حضنه : ليه يا زين ليليان

 

ى زين شدها تانى لحضنه : متبعديش عن حضنى .... وليه متوجعيش دماغك الحلوة دى انا عاوزك تذاكر

  وبس

 

  ليليان : زين متكسرش قلبهم. .. انت ترضى حد يكسر قلبك

 

 زين : مفيش حد يقدر يكسره غيرك انتى .... انتى ترضى تكسرى قلبى ؟

 

  ما اقدر اعمل كدا ليليان : عمرى

 



 

ويل فى زين : خالص متحطنيش فى مقارنه مع حد ... وبعدين انا فعال تعبان وجعان نوم وعندى بكرا يوم ط

  الشركه ممكن ننام بقا

 

 ليليان : اممممم ماشى انا سمحتلك تنام علشان انت بس تعبان .... واهرب منى براحتك

 

************** 

  فى الجامعه

 

سى من هههههه بجد مش قادرة .... هللا يا سارة نفسى احضركوا مرة هاموت على نفههه ههههليليان : ههه

  الضحك

 

  سارة : انتى بتضحكى وانا مش عارفه انام من الغيظ .. دا ادانى واحد كشاف يا ليليان

 

  ليليان : ههههههههههههههه وهللا ما قادرة

 

  نى بيه كمان مرة بس وانا انتقم منهسارة : اضحكى...... دا انا بطلب من ربنا يجمع

 

  ليليان : ههههههه يارب ياستى تشوفيه بس هاتعملى فى ايه ايه سارة

 

  سارة : هاخنقه هاموته البجح كان بيشقط بنت خالتى قدامى

 

 .ليليان : وهللا انه لذيذ

 



 

  سارة : لذيذ.... تمام استنى اسجلك وابعتها لزين

 

  من حق كنت عاوزة اروحله الشركهليليان : ال زين ايه بس ... 

 

 .!سارة : ليه ؟

 

تروحيها  ليليان : حوار كدا هاحكيلك بعدين... طيب اقولك تعالى معايا اتفرجى على الشركه مش انتى نفسك

  واحكيلك واحنا ماشيين

 

  سارة : اشطا ياال

*****************  

  ليليان وسارة تحت مبنى الشركه

 

  تى لغايه ما اروح اجبلى حاجة اشربهاسارة : بقولك اطلعى ان

 

  ليليان : طيب متتاخريش

 

  ليليان طلعت ووصلت مكتب زين والمرادى دخلت ومستنتش سهيله تتدخل تستأذن ودا غاظ سهيله جدا

 

  ليليان : زين

 

  زين : ليليان ...تعالى.. شايفك بقيتى تيجى الشركه اكتر ماكنتى بتشتغلى فيها



 

 

  ماجيش ياعنى ايه المقابله الوحشه دىليليان بقمصه : 

 

  .. زين : هههههه وهللا

 

  ليليان راحت وقعدت على المكتب قدامه : ال انا زعالنه صالحنى

 

 . زين :طيب وطى كدا وانا اصالحك

 

  ليليان ضحكت ووطت وهو باسها من خدها : متزعليش يا لى لى

 

  ك فى موضوعليليان : عفونا عنك ..... انا كنت جايه اتكلم معا

 

 زين شدها وقعدها على رجله : اتكلمى براحتك بقا انا كدا اعرف اركز كويس فى كالمك

 

*************** 

  مستشفىسارة : يا ماما انا فى مشوار مش هاعرف اجاى وبعدين انا عملت اللى عليا امبارح وجبتها من ال

 

  الزم تيجى يا سارة حتى لو شويه :

 

  كدا واكلمك ... ماما اقفلى بس بسرعهسارة : طيب هاشوف 

 



 

  سارة شافت مراد بيركن عربيته وداخل الشركه .. استخبت بسرعه وحلفت لتنتقم منه

 

  ه وقعت تحت ايدىسارة : هههه

 

**************** 

  سهيله : حضرتك مينفعش تدخل من غير معاد

 

  انا الزم ادخل ودلوقتى ..... اوعى كدا من سكتى :

 

و قاعد على كرسى و ليليان قاعدة على رجله وبتحاول تقنعه بموضوع عبد الرحمن وايمان وه زين كان

  مستمتع جدا بيها وتقريبا مش مركز مع كالمها وفجأه الباب اتفتح ودخل منه حد

 

  ايه ليليان :

 

  ليليان : عبد الرحمن

 

  ( روايه ) عشق الزين

 

  البارت الثانى عشر

 

  فى شركه الجارحى

 



 

 يان : عبد الرحمن ..؟ليل

 

  عبد الرحمن : ليليان .. انتى بتعملى ايه هنا وازاى قاعدة على رجله كدا ..... انطقى

 

  ليليان بخوف : ماهو ...اااااه

 

دى تبقا  زين : ماهو ايه انتى كمان ... انت داخل شركتى ومكتبى وبتزعق احترم نفسك ...وبعدين يا محترم

  مراتى

 

  اتجوزتهااا ازاى ... وازاى اصال تتجوز بدون علم اهلهاعبد الرحمن : انت 

 

  !زين باستفزاز: هما فين اهلها دول ؟؟

 

  ليليان : زين لو سمحت .. سيبنى اشرح لعبد الرحمن

 

. وبعدين تى مراتى .زين بعصبيه : تشرحى ايه ونيله ايه .... انشاهلل عنه ما فهم حاجة .. انا اللى عندى قولته ان

ليه هو انا مش رفضتك امبارح واظن انت عارف زين الجارحى ولو مش عارفنى اسأل عنى انت جاى 

  واعرف انى مبرجعش فى كلمه قولتها فاااااهم

 

عبد الرحمن راح قعد على كرسى وببرود : ال مش فاهم .... وعلى فكرة انت غصب عنك هتوافق على 

  جوازتى من ايمان اال اذا

 

  ب ابدانطق...وبعدين حاسب على كالمك كويس معايا انا مفيش حاجة بعملها غصزين : اال اذا ايه ..... ا



 

 

 عبد الرحمن بعصبيه : عادى ممكن باتصال بسيط لعمى وابويا واقولهم على مكانها

 

  زين : ايوا قول اللى جواك ... بس اقولك اعلى ما فى خيلك اركبه وال يهمنى

 

طر اخليه وعلشان  ن ايه منى .... انتوا واقفين لبعض على الكلمه ....ليليان بعصبيه : بس كفايه ... انتو عاوزي

  ايه

 

 تى مش القىعبد الرحمن : ومش سألتيه ليه هو رافض جوزاتى من ايمان .... ليه عاوز يفرقنا انا لغايه دلوق

  سبب معين لرفضه ليا

 

ويا و على زين عبد الرحمن زى اخ ليليان : زين لو سمحت اقعد خلينا نتكلم براحه وبهدوء.... على فكرة يا

 دافكرة كمان هو اللى هربنى يوم جوازتى من الشيخ وعمرة ما أذانى ابدا ... انت ليه رافضه اوى ك

 

ابعد عن عبد الرحمن بهدوء : على يافكرة يا بشمهندس انا بحب ايمان اوى انا مش عاوز حاجة غيرها انا ه
 ابويا طول ان مكنتش الضحيه الوحيدة فى العيله دى .. انا كماناهلى واسافر ومش ناوى ارجع تانى ... ليلي

حبونى عمرة ظل عمى وماشى وراة فى اى حاجة وعمرو ماحسسنى بحبه .. جدتى وامى وليليان اللى كانوا بي
ويا بيتها واب وانا بحبهم ... جدتى وماتت وليليان والحمد هلل ربنا كرمها ومشيت بعيد عنهم وامى رافضه تسيب

  دها امل ان ابويا يرجع زى زمان وانا فقدت االمل فيه وعاوز اعيش مع االنسانه اللى بحبهاوعن

 

  زين : ليليان لو سمحتى اخرجى

 

  ليليان : نعم ؟ اخرج فين .. زين انت بتقول ايه

 

 زين : اللى قولتهولك اسمعي واخرجى برا ..لو عاوزنى اسمع منه



 

 

 تى علشان نعرف نتكلم كويسعبد الرحمن : كالمه صح ... اخرجى ان

 

  .ليليان بخفوت وقربت من زين تاخد شنطتها : ماشى يا زين ..ماشى

 

  ليليان خرجت

 

  زين : بتحبها بقالك قد ايه

 

يدى وربتها سنه لما شوفتها بيبى صغننه حبيتها واتعلقت بيها جدا وكبرت قدامى وعلى ا ٢٠عبد الرحمن : من 
ر عمرى كله سنين بعافر علشان خاطرها ولسه بردوا بعافر وعندى استعداد اعافونفسى تبقا مراتى انا بقالى. 

  بس تبقا ليا

 

  زين : ومروحتش ليه البوها لما كان عايش

 

  عبد الرحمن : كان هايرفض

 

  زين : اديك قولت كان هايرفض .. انت عاوزنى انا بقا اوافق

 

نت كوال عمى عاصم .... بس انت قصدك ايه ان  عبد الرحمن : عم حسن كان هايرفض علشان مبيحبش ابويا

  مكنتش هاروح مثال وهو عايش واتقدم واستنيت الفرصه لما مات واتقدمت

 

  زين : امممم ماهو دا اللى باين



 

 

حدة بس عبد الرحمن : ال طبعا لو عم حسن كان لسه عايش كنت روحت واتقدمت انا اللى مانعنى هو حاجة وا
ايفرط هم يخلص والحمد هلل قدرت اهربها لعم حسن يومها وانا واثق ان عمرة ما ليليان موضوعها كان الز

رت وافقوا وفكفيها ابدا .... ولما الحمد هلل ليليان هربت مكلمناش حاجة وهو مات .. انا قدمت على البعثه و

  اتقدم واخدها واسافر ومرجعش تانى

 

  زين : ولما تاخدها وتسافر مش هاتحن الهلك

 

  الرحمن : هاسالك نفس السؤال .. ليليان بتحن الهلهاعبد 

ا زيها مش اجاوب انا و هارد واقولك ال مبتحنش عارف ليه علشان مشفتش منهم اال كل شر وانا كمان كد ....

  هاحن الوحيدة الى هافكر فيها هى امى وانا فكرت ان كل فترة هابعتلها وتسافرلى

 

اثق انك دا .. كنت قولت انك بتمثل ومبتحبهاش وعلى فكرة انا كنت وزين : انت عارف لو مكنتش جيت انهار

  جاى وكنت مستنيك علشان شوفت حبها فى عينك امبارح

 

تنى عبد الرحمن باستغراب: طيب لما انت شايف حبها فى عنيا وواثق انى جاى.. وفهمتنى كويس ليه رفض

 اصال امبارح ليه عاملتنى كدا

 

. ه لعريسها ... عم حسن مكنش شخص عادى بالنسبالى ....الزم اتأنى وانا بسلم بنتزين بهدوء: الزم اعمل كدا 

 ا ليا الحقوخصوصا لو عريسها دا له اهل هو بيكرهم وجه قبل كدا وجوزنى بنتهم علشان يحميها منهم ... يبق

  اخاف على بنته وال اله

 

  ... بس اعتبر انك كدا موافقعبد الرحمن : طبعا ليك حق ... بس انت عيشتنى اسود ايام حياتى 

 

  زين بابتسامه : انت شايف ايه ؟



 

 

  عبدالرحمن : طيب ايه هاتقدر تيجى بكرا نكتب الكتاب علشان المفروض اسافر بعد بكرة

 

  زين : اممم انشاء هللا هاجى

 

  عبد الرحمن : احم كنت عاوز اقولك على حاجة واشكرك كمان

 

  زين : اتفضل قول وشكر ايه دا

 

فيك من بد الرحمن : شكرا انك حميت ليليان واتجوزتها وانت مش مجبر على كدا ... وعاوز اقولك انا بعع

  الجوازة دى ....طلق ليليان وهاخدها معانا واحنا مسافرين وهما مش هايقدروا يوصلوا ليها

 

  زين : تصدق باهلل.... قول ال اله اال هللا

 

 .عبد الرحمن: ال اله اال هللا

 

ماهارحمك وانت لو فكرت تعيد الكالم اللى قولتة دلوقتى ....هاقوم واكسر االوضه دى عليك حته حته  زين :

  ابدا

 

 ...عبدالرحمن بضحك : هههه ليه بس انا كنت بقو

 

ياريت زين : دكتور عبد الرحمن لو عاوز تتجوز ايمان وبكرا وميحصلش اى تأجيل يبقا تسكت خالص .... و

 على لسانكمتجبش سيرتها تانى 



 

 

  عبد الرحمن وهو مستغرب : سيرة مين

 

  زين : ليليان... ليليان الجارحى

 

و لعبد الرحمن : زى مانت خايف على ايمان انا كمان خايف على اختى وبنت عمى ... ومحتاج منك وعد 

  زهقت من حمايتها وفكرت تسيبها مش تجرحها وانا موجود

 

  ا ...وياال علشان تلحق تظبط امورك لغايه بكرةزين : انا وال هاسيبها وال هازهق منه

 

  عبد الرحمن: استأذن انا ... بس هى فين اطمن عليها قبل ما امشى

 

  زين : يادى النيله اطمن عليها وانا مش جاى بكرا وال فى كتب كتاب

 

  عبد الرحمن : ههههههههههههه ال سلميلى عليها ... سالم

 

 ك بالش حد يعرف ان ليليان اتجوزت وال عندى ... هى. مش جاهزةزين : عبد الرحمن مش محتاح اقول

  تواجهم وانا ماشى معاها خطوة بخطوة ولما تكون جاهزة للحظه دى انا هاقولهم بنفسى

 

  عبد الرحمن : من غير ما تقول ... انا كنت ناوى اعمل كدا ... عن اذنك

 

******************* 

  سارة بصوت واطى جدا : الو



 

 

  ان : سارة انتى فين ... انتى مالك بتتكلمى بصوت واطى اوى كدا ايه ... انتى روحتىليلي

 

  سارة : ال مروحتش .. انا فى مصيبه

 

  ليليان : مصيبه ايه... انتى فين

 

  سارة : انا فى الزفته الشركه ... انا مستخبيه ومتسألنيش فين انا نفسى مش عارفه

 

  فين بالظبط وانا اجيلك ليليان : اهدى كدا انتى مستخبيه

 

ش انا كنت سارة : وربنا ما اعرف هو جوزك دا ايه دا كله مبنى فى ميه اسانسير وميه سلم .. بصى انا معرف

  هابجرى ركبت اسانسير ووصلت اخر دور لقيت اوضه فتحتها لقيتها ضلمه ومفيهاش حد دخلت استخبيت في

 

  وانتى فى دور رؤساء االقسام ... هادور عليكى اه ليليان : طيب تمام .. احنا كدا فى نفس الدور

 

  سارة : بس بسرعه قبل ماابولهب يالقينى ويقتلنى

 

  ليليان : ابو لهب ايه وانتى عملتى ايه

 

خل الشركه سارة : معملتش فاكرة الحمار اللى حكتلك عن الصبح ... اهو التور دا لقيته بيركن عربيته وبيد

ه كله ى.... قولت الزم انتقم ... روحت اشتريت جردل دهان لونه احمر وكبيتالصراحه الدم غلى فى عروق

  على العربيه وبالقلم اللى معايا ... مضتله على العربيه خربشتها ههههه



 

 

  ليليان : يخربيت سنينك يا سارة انتى مجنونه ايه اللى انتى هببتيه دا

 

ر يليق بك ..مع تحيات سارة عملك االسود .. االحم سارة: ههههه الصراحه انا مبسوطه .. تعرفى كتبتله ايه

  هههههههههههههه

 

  ليليان : وهللا العظيم انتى هبله

  طيب حد شافك ..

 

ت ا جريت طلعسارة : اه واحد جه جرى وقالى يانهارك انتى بتعملى ايه دى عربيه مراااد بيه واتصل يقوله فان

  يانهار اسود الشركه استخبى .... ايه دا النور ولع ليه....

 

 ليليان : سارة ردى عليا سارة فى ايه .. يانهار اسود ليه .. فى ايه

 

 ( نور االوضه ولع فجأه وظهر مراد اللى كان قاعد على كرسى المكتب والشر باين فى عينيه)

 

  سارة : اهدى كدا انا مش قصدى عليك .. ايه ليله السودا دى

 

  مراد بصوت مخيف: انا حماااااار

 

  سارة : مين قال كدا عليك

 

  مراد : انا حماااار و كمان تووووور



 

 

  سارة : مش انت بتكرة اللون االحمر فاكيد فيه عالقه بينك وبينه زى التور واللون االحمر كدا

 

  مراد بصوت جهورى : انا تووووووور .... دا انتى ليله اهلك سودا مش هاسيبك اال لما اقتلك

 

  الوضه : ينهار اسووود... اهدى ياشبحسارة طلعت تجرى فى ا

 

نه ها دهان لومراد : شبح يا حيوانه يا قذرة يا بيئه .... انتى ازاى جالك الجرأه وتلمسى عربيتى وتكبى علي

  احمر يا حيوانه

 

  لته فيكسارة: وهللا ماحد حيوان اال انت ... ما تلم نفسك يا جدع انت.... واقولك تستاهل اللى انا عم

 

  فى لحظه دى فقد اعصابه وطلع مسدسه : هاقتلك ... وربنا القتلكمراد 

 

  سارة : يالهووووووى الحقووووونى ابو لهب هايموتنى

 

نتيكه الكل اتجمع برا من الصوت وليليان جت وفتحت الباب واتصدمت من سارة اللى فوق المكتب وماسكه ا

  ا بيصوب مسدسه ناحيتهافى ايديها كانها بدافع عن نفسها بيها ومراد واقف قدامه

 

 ليليان وقفت قدام مراد: اهدى يا استاذ مراد.... معلش امسحها فيا انا

 

  مراد : اطلعى انتى منها .. انتى مرات صاحبى

 



 

  ليليان: وهى صاحبه مرات صاحبك .... لو سمحت اهدى وانا هاخليها تعتذرلك

 

لمسدس دا افاكرنى هاخاف منه وال من مسدسه تالقى سارة : اسكتى يا ليليان هو فاكر نفسه مين مازنجر ... 

  لعبه وبيرش ميه فى االخر

 

  مراد : مانا هاخليه يرش ميه عليكى دلوقتى

 

  ليليان : اسكتى يا سارة انتى مش شايفه منظرو عامل ازاى دا هايصور قتيل

 

 سارة : وال يهز فيا شعرة.... لو جدع اضربنى بالمسدس

 

  رة بسنتى واحد والكل صوت حتى ليليان اتخضت وكان هايغمى عليهامراد ضرب طلقه وعدت سا

 

ى زين سمع صوت ضرب نار طلع يجرى ولقاه الكل متجمع وبيتفرج زعق بكل صوته : فى ايه بتتفرجوا عل

 ايه .... اوعوا كدا

بس  ودخل لقاه مراد واقف وليليان قدامه ومالمحها كلها خوف ورعب وسارة على المكتب خايفه هى كمان

  مش مبينه وبتستعد لحاجة

 

  زين : فى ايه يامراد .. انت ضربت نار وال ايه

 

  مراد مبيردش بس باصص لسارة بتحدى وبيستعد هو كمان لحاجة

 

 زين قرب من ليليان واخدها فى حضنه : مالك خايفه ليه كدا جسمك متلج



 

 

  ليليان بخوف: مراد ضرب نار علينا وكانت هاتيجى فينا

 

  د نزل الزفت دا من ايدكزين: مرا

 

  سارة بتحدى رغم الخوف اللى جواها:اه كخ يا بابا نزله عيب كدا متلعبش بالحاجات دى

 

اول  مراد فى لحظه دى ضرب طلقه تانيه فوق راسها الوضع كان مخيف جدا من بدايه موظفين الشركه اللى
ه حس ان من مراد ياخد منه المسدس الن مرة يشوفوا مراد كدا وبالعصبيه دى و وزين الى كان بيحاول يقرب

رة اللى صاحبه خالص فقد كل ذرة عقل وليليان الخوف ماليها وبدات تفتكر لحظات مكنش عاوزة تفتكرها وسا

  خافت فعال الن فى الطلقتين كانوا قريبين منها جدا ووممكن لو اتحركت لحظه كانت ماتت

 

  االزين : ليليان خدى صاحبتك واطلعى ..... روحى ي

 

  ليليان بتحاول تجمع اعصابها واخدت سارة وخرجت

 

  زين : كل واحد على مكتبه مش عاوز واحد واقف هنا

 

*************** 

  سهيله : انتى اتجننتى يا نورا ايه اللى عملتيه دا

 

  نورا : يالهوى وطى صوتك بقا ... مش انتى اللى عاوزة تخلصى منها انا هاخلصك منها ولالبد

 



 

  ه : تقومى تفكرى تموتيها .. موووت ... زين الجارحى لو عرف حاجة هايقتلناسهيل

 

يه نورا : صحصحى كدا معايا وال هايعرف انا عطلت الكاميرات خالص ... واالسانسير كتبت ورقه ان ف
ر سانسيىعطل فنى ويرجى استخدام السلم ودور دا مفيهوش اال سلم الطوارئ دلوقتى هما هايروحوا يركبو اال

بسيط  هايالقوا الورقه هايسألو عن السلم هايعرفوا هاينزلو وتالقى الزيت وتقع تتكسر وتموت الموضوع

 مفيهوش اى خطورة ... وصاحبتها اللى هاتشيل الليله

 

  سهيله : وافرض بقا يا ناصحه صاحبتها اللى نزلت االول مش هى ايه العمل وقتها

 

وكلفت  دخلت فى االوضه واخدت الشنطه بتاعتها ومحدش اخد بالهنورا : ال متخافيش فى وقت الخناقه انا 

  زلتالتانيه ن بنت من الموظفين الجداد ينادوا عليها اول ما توصل للسلم علشان تديها الشنطه بس تكون النيله

 

  سهيله : اما دا لو حصل زى ماانتى مخططه ليكى الشهد وهللا

 

  نورة : متخفيش كل حاجة تمام

 

***************** 

  ليليان : اووووف ايه اللى عطله دا بس

 

  سارة : لو سمحت االسانسير متعطل وبيقولو يرجى استخدام االسلم هو فين

 

 ذا اسانسيراحد الموظفين : هنا مفيش اال سلم الطوارئ استخدميه وهاتنزلى على الدور اللى بعدة هاتالقى ك

 شوفى انهى واحد شغال

 



 

 متشكرين .... فين السلم دا بقاسارة : 

 

  اخر الطرقه على الشمال :

 

  ليليان : انتى مش شايفه انك زودتيها اوى مع مراد

 

  نهعسارة : ليليان متتكلميش لو سمحتى فى الموضوع دا ... ياعنى ضرب عليا نار وانتى كمان بدافعى 

 

  ينا ننزلمش مقتنعه باسبابك..... يلال خلليليان : ال مبدافعش بس شايفه انك مكبرة الموضوع من االول و

 

  لو سمحتى يا انسه :

 

  سارة وليليان لفوا والبنت شاورت لسارة تيجى تكلمها

 

  ليليان : روحى شوفيها وانا هانزل الدور الى تحت اشوف العطل فى الشركه كلها وال ايه

 

  سارة : طيب

 

  جدا النها ناسيها فعال وكانت ماشيهسارة راحت للبنت اللى ادتها شنطتهاا وسارة شكرتها 

زحقلت فى الوقت دا مخطط نورة وسهيله مشى صح وليليان نزلت على السلم اللى فى نصه بالظبط رجليها ات

وقعت بسبب الزيت وحاولت تتحكم فى نفسها لغايه ما قدرت توصل وتقف بس رجليها فقدت السيطرة عليها و

 باى حاجة ودا كله حصل فى ثوانىاتخبطت فى حديدة واغمى عليها محستش 

 



 

ة سارة فتحت باب السلم ولسه بتنزل لقت ليليان مرميه فى فى اخر السلم بتنزف جامد من راسها سار

  مستوعبتش الموقف للحظه وبعد جدا صرخت باعلى صوتها كله : ليلياااااان

 

****************** 

  فى مكتب مراد

 

صلت ت كدا .... دا انت المفروض ظابط وبتتحكم فى نفسك ازاى وزين : عجبك اللى حصل دا من امتى وان

  لمرحله دى يا مراد ... وتضرب نار على البنت مش خايف فى عز غضبك تموتها ونشانك يخونك

 

  مراد ساكت وسرحان وباين على وشه الحزن

 

  زين : متجننيش اتكلم انطق قول اى حاجة

 

ت ها ..... جكنت واخدلها الورد وعربيتها اللى بتحبها ورايح ازورمراد بحزن : كانت ذكرى وفاتها انهاردا و

 ة عندىهى بكل غبائها كبت عليها دهان وخربشتها ... كانت عاوزة تنتقم منى وانتقمت فعال فى اغلى حاج

 

  زين : مراد اعذرها ... هى متعرفش اكيد .. طيب ادينى مفتاح العربيه وانا هاظبطها زى ماكانت

 

  زين ومراد سمعوا صوت صريخ وكان قريب منهم الن السلم قريب من اوضه مكتب مراد فى الوقت دا

 

بيشدها  زين طلع يجرى لقاه الكل متجمع ومصدوم وسارة واقفه على السلم بتحاول توصلها وحد من الموظفين

ب منه تسحعلشان متقعش هى كمان .. زين لقاه ليليان مرميه فى اخر السلم وراسها وبتنزف حس ان روحه بت

  فاق على صوت مراد

 



 

  مراد : اوعوا يا متخلفين افتحو الباب من الدور الى تحت ازاى سايبنها كدا وبتتفرجوا

 

  ياباشا الباب القفل بتاعه مكسور و مش عارفين نفتحه وبعتنا نجيب حد يقدر يفتحه :

 

  مراد : زين فوق كدا .. وتعال نكسر الباب اللى تحت .. بسرعه مفيش وقت

 

دور اللى زين ومراد جريوا على االسانسير وركبوة وفى الوقت دا مكنش فين ورقه على االسانسير ونزلوا ال

  متحت وحاولوا يكسروا الباب وفعال نجحوا وكسىروا وزين اخد ليليان وجرى بيها وسارة ومراد وراه

 

  زين حطها فى العربيه وساق باقصى سرعه على المستشفى

 

  بيركب عربيه تانيه غير اللى بوظتهاوسارة لقت مراد 

 

  سارة بتعيط جامد: لو سمحت خدنى معاك .. والنبى

 

هى.  مراد سكت وركب العربيه ومشى كان مخنوق منها جدا ... بس فى حاجة خلته يرجع تانى مش عارف ايه

ربيه وقف العيمكن صعبت عليه لما لقاها بالمنظر دا و يمكن حس بخوفها على صاحبتها ..... مراد رجع و

  قدامها وفتحلها الباب

 

  مراد : اركبى بسرعه

 

 سارة بتعيط : متشكرة جدا

 



 

هى مراد :انا مش ركبتك علشان خاطر سواد عيونك .. انا ركبت علشان انتى متعرفيش زين هاياخدها ان

  مستشفى ... واالهم عاوز اعرف وقت ما طلعتوا من االوضه وايه وصلكوا لباب سلم الطوارئ

 

 ....رة : االسانسا

 

  مراد: مش دلوقتى .. نطمن عليها االول... نقطينا بسكاتك

************************ 

  فى المستشفى

 

  زين شايلها وقلبه خالص قرب يقف بيجرى بيها فى المستسفى : انا عايز اى حيوان يجى يشوف مراتى

 

  تشفى كبيرة كماااان وليها اسمهادكتور : اهدى يا حضرت احنا مش فى زريبه احنا فى مستشفى ومس

 

اسمها  زين بنرفزة من اللى قدامه بيديله محاضرة وسايب اللى فى ايدة بتنزف:: واحب اعرف المستشفى دى

  ايه

 

  دكتور : مستشفى الجارحى

 

  زين : وانا زين الجارحى واللى فى ايدى دى مراتى وبتنزف

 

  بس ناخد المدام ونطمنك عليهادكتور ارتبك : احم اهال زين باشا .... ثوانى 

 

  زين بعصبيه : ال .... عاوزة دكتورة وحاال



 

 

  بعد فترة

 

  زين اعصابه بدات تفلت منه وممكن ثانيه كمان يطربق المستشفى دى على اللى فيها

 

  دكتورة سما خرجت من عند ليليان : زين بيه

 

  زين : ها ؟ مالها ؟ وقفتوا النزيف

 

  كويسه وقدرنا نوقف النزيف .. بس دكتورة سما: حضرتك هى

 

 زين : بس ايه انطقى

 

  ليهاعدكتورة سما : المدام حصلها تشوش فى الذاكرة ياعنى فقدان ذاكرة مؤقت الن الوقعه كانت شديدة 

 

 !!!!!!!!!! زين : ايه فقدت الذاكرة

 

حاله مريض يبقا فى الدكتورة سما : متقلقش حضرتك مؤقت .. بس االهم انت هتتعامل معاها ازاى ... ال

 اى سلبيات متتوقعش رد فعله .... كل اللى بنطلبه من حضرتك تفكرها بس بالحاجات الحلوة اللى فى حياتكو و

  بالش منها فى الفترة دى ممكن يحصل انتكاسه فى اى وقت

 

  زين : مفهوم .... هى هاتفوق امتى

 



 

  دكتورة سما : بعد ساعتين انشاء هللا

 

  على زين وسارة جت وراةمراد جة جرى 

 

  مراد : ها يا زين .؟ فيها حاجة ؟

 

  زين : متقلقش الحمد هلل ... بس فقدت الذاكرة

 

 مراد : ال حول وال قوة اال باهلل

 

  دكتورة. سما : مراد ازيك.. انت مش فاكرنى

 

  مراد : اسف حقيقى مش فاكرك

 

  رب منهانت بتكرها النها دايما كانت بتحاول تقمراد كان فاكرها كويس دى كانت جارته وبتحبه ومراته ك

 

  دكتورة سما برقه: انا دكتورة سما جارتك فى العمارة القديمه قبل ما تنقل

 

  سارة : والنبى سيبكى من جو التعارف دا ... قوليلى ليليان اخبارها ايه هى كويسه

 

  دكتورة سما :وانتى مالك اصال انا كنت كلمتك

 



 

 روحى تكملىتتورة ولما ليليان تفوق هابعت حد ينادى عليكى وتطمنينى عليها...... تقدرى زين : متشكر يا دك

  شغلك

 

  دكتورة سما مشيت وسارة كانت واقفه بتشتمها فى سرها)

 ( وفجأه مراد وزين لفوا ليها وبصولها ونظراتهم كانت غريبه جدا مش قدرت تفسرها

 

  اتحولتو كدا ليهسارة : فى ايه يا جماعه ... مالكوا 

 

  مراد : اقعدى واحكيلنا ايه اللى حصل بالظبط من وقت لما طلعتوا من االوضه

 

 سارة : حاضر

 

  سارة قعدت وقدامها زين ومراد مترقبين افعالها وحركاتها

 

  مراد : خلى بالك مش هاسمحكلك تكدبى وقولى الحقيقه احسنلك

 

  سارة بعصبيه : مسمحلكش ... انا هاكدب ليه

 

  مراد : وطى صوتك .... وقولى ازاى وقعتيها من على السلم

 

  سارة قامت ووقفت واتنرفزت : انت بجد حيووووان... انا هاوقع ليليان ...... دى صاحبتى

 



 

 ا ال هاردومراد قام هو كمان ومسكها من ايدها : احترمى نفسك... واوعى تنسى ان انا عديت اللى عملتيه في
ئ وليه هى همه وال اله .... اشمعنا مركبتوش االسانسير وليه نزلتوا على سلم الطواربس مش دلوقتى ... فا

  وقعت وانتى ال

 

نا مزقتش سارة عيطت جامد مش من وجع ايدها لكن من وجع اتهامه ليها: لو سمحت سيب ايدى ...ويعلم ربنا ا

  ليليان

 

  لنا اللى حصلزين بهدوء : مراد سيب ايديها ... وانتى يا سارة اقعدى واحكي

 

 مراد ساب ايديها وهى قعدت وعيطت اول مرة حد يحطها فى اتهام زى دا وحست قد ايه هى بتكرهو

 

ام يرجى استخدوسارة : انا وليليان خرجنا ورحنا على االسانسير ولقينا عليه ورقه مكتوبه ) االسانسير متعطل 

  ( السلم

 

  مراد : الورقه دى مكتوبه بخط ايد وال كمبيوتر

 

  سارة : ال خط ايد

 

  مراد : الخط كان صغير وال كبير

 

  سارة : مش متذكرة بس الخط كان كويس كانك مثال بتحاول تكبر خطك

 

  مراد : كانت محطوطه فين بالظبط



 

 

  سارة : على باب االسانسير

 

  مراد : وبعدين ايه عرفكوا بالسلم الطوارئ

 

الته الطوارئ وس قالى ان الدور اللى احنا كنا فيه مفيهوش سلم اال سلمسارة : انا لقيت واحد واقف وسالته وهو 

  هو فين وقالى اخر الطرقه على الشمال

 

  مراد : وبعدين

 

تلى يليان شاورسارة : روحنا وقبل ما نفتح الباب وننزل ... لقيت بنت بتنادى وبتقول لو سمحتى. بصينا انا ول

س جودة وال بدور اللى تحته تشوف فيه عطل فى بقيه االسانسيرات المووانا روحتلها وليليان قالتلى هتنزل ال

بك فى الدور اللى كنا فيه وسبتها وروحت للبنت وطلعت عاوزة تدينى شنطتى النى كنت ناسيها فى مكت

 وشكرتها وروحت فتحت الباب علشان انزل لقيت ليليان واقعه اخر السلم وغرقانه فى دمها

 

  تيها تعرفيهامراد : البنت دى لو شوف

 

  سارة : اه طبعاااا

 

  مراد : منزلتيش وراها ليه ؟

 

. حد سارة : انا وقفت واتصدمت من الموقف ولما فوقت صوت والناس اتجمعت ومنعونى اكمل وانزل ... فى

  قال ان فيه زيت مكبوب وقعدوا يشدونى

 



 

  مراد : وانتى كنتى جايه الشركه ليه ؟ علشان تنتقمى منى ؟

 

ج على اوال انا مكنتش اعرفك وال اعرف اسمك حتى وانا جيت مع ليليان النها عزمتنى اجاى اتفر سارة :
وقى الشركه ولما هى طلعت لبشمهندس زين وانا روحت اجيب عصير لقيتك بتركن عربيتك فالدم غلى فى عر

ت الباقى ان وحلفت انتقم منك وبس لما حد شافنى وقالى انه هايبلغك خوفت وطلعت جريت استخبى واظن

  عرفته

 

  مراد : وانتقمتى ؟

 

معاك  سارة بغل وضيق من اتهامه ليها : ال لالسف منتقمتش صح ... تصدق انا كان نفسى فى المسدس اللى

  مكنتش اترددت للحظه وضربته كله فيك

 

  قيقه كالمكحمراد : لمى لسانك الطويل دا وعلى فكرة انتى لسه فى موضع االتهام لغايه ما نتاكد ... ونشوف 

 

  سارة : انت بجد حيوان انت لسه بتتهمنى

 

 مراد بصوت جهورى : ماتتلمى بقى يابت .... هو ايه سكتناله دخل بحمارو

 

اللى  تى انا فيازين : بس انتو االتنين كفايه .... برا لو سمحتوا مش عاوز اشوفكوا لو سمحتوا على االقل دلوق

  مكفينى

 

&&&&&&&&&__ 

 ى عشر خلصالبارت الثان

 



 

  مراد وسارة هاتفضل عالقتهم كدا وال هاتسووء اكتر

 

  وزين ممكن يشك فعال فى سارة انها عملت كدا فى ليليان

 

  وعبد الرحمن اللى مستنى كتب كتابه هايعمل ايه لو اتأجل

 

 وليليان هاتتقبل فكرة انها فقدت الذاكرة وزين هايقولها ايه عن حياتها وعنه هو؟

 

 

  الثالث عشرالبارت 

 

  .فى المستشفى

 

  فى كافتريا مراد وسارة قاعدين كل واحد على ترابيزة وكل لوحدة وعاوزين يولعوا فى بعض

 

  .مراد ممكن اقعد معاك :

 

  مراد : اهال يا دكتورة اتفضلى

 

  دكتورة سما : هو انت مكنتش فاكرنى بجد

 

  مراد: اه هاكدب ليه



 

 

  سنين تنسيك كل حاجةدكتورة سما : معقول يا مراد ال

 

  مراد : اه كفيله تنسينى ....وتخلينى واحد تانى غير مراد اللى تعرفيه

 

  دكتورة سما : فعال انت واحد تانى غير مراد بتاع زمان ....هى مين البنت اللى قاعدة هناك دى

 

 مراد. : معرفش ومتشغليش بالك بيها

 

  انا حاسه انك محتجلىسما مسكت ايد مراد : لو سمحت خلينى قريبه منك 

 

***************  

  سارة فى سرها : ال حول وال قوة اال باهلل ... حتى فى المستشفى بيشقط مش مضيع وقت

 

  تليفونها رن

 

 سارة : ايوا يا ماما

 

  انتى فين مجتيش بردوا عند خالتك يا سارة :

 

 المستشفى معاهاسارة : اه ياماما علشان ليليان وقعت من على السلم وانا فى 

 



 

  يالهوووى ... طيب وهى عامله ايه دلوقتى :

 

  سارة بحزن : فقدت الذاكرة

 

  راكىطيب يا حبيبتى انشاء هللا خير .. تعالى بقا الوقت تأخر عليكى وفقدت الذاكرة ياعنى مش فاك :

 

  ا عليا ايهسارة عيطت جامد. : ال طبعا يا ماما .. انا اليمكن اسيبها دى صاحبتى عاوزهم يقولو

 

  هما مين دول اللى يقولوا :

 

  سارة : جوزهااا واهلها

 

  طيب بردوا متتاخريش .. سالم :

 

******************* 

  سما : واضح انها مش فى بالك

 

  مراد :هى مين دى

 

  سما : البنت اللى قاعدة بتتكلم فى التليفون وبتعيط وانت مركز مع كل حركه بتعملها

 

 : انا اسف بس الزم امشى فرصه سعيدة مراد قام ووقف



 

 

  مراد مستناش رد سما وركب عربيته وراح الشركه يتأكد من كالم سارة

 

****************** 

  فى الشرقيه

 

  عبد الرحمن : بس يا حجه هو دا اللى حصل وبكرة باذن هلل هانكتب الكتاب

 

  ى انا وسافر انت وايمانحجه توحيدة : مبروك يابنى .. انا كنت عاوزة اقولك سيبك من

 

ضى ... عبد الرحمن: ال مينفعش الزم تسافرى معانا .. مش هانعرف نسيبك كدا لوحدك هنا وال ايمان هاتر

 وفى نفس الوقت مش ضامن ردة فعل ابويا ايه بعد ما يعرف ان اتجوزت وسافرت

 

  توحيدة : مش عاوزة اكون عبأ عليك يابنى

 

  تانى ازعل ..... يعلم ربنا انا بحبك قد ايه.... انتى زى امى عبد الرحمن : ال متقوليش كدا

 

  توحيدة : تسلم يا حبييى ... انت اللى خالص بقيت غالوتك من غالوة ايمان بالظبط

 

  س زينعبد الرحمن : ربنا يخليكى لينا يا ست الكل.. انا هاقوم امشى ابلغ احمد وامى بموافقه بشمهند

 

  توحيدة: ماشى



 

 

 الرحمن مشى وفى الوقت دا ايمان كانت نايمه من تعب التفكير فى رفض زين وعبد الرحمن اللىعبد 

  مكلمهاش من امبارح

 

  توحيدة : ايمان قومى اصحى .. كفايه نوووم

 

  ايمان : سيبنى يا ماما لو سمحتى مش قادرة اقوم

 

  ن تلحقى تجهزىتوحيدة : فى عروسه كتب كتابها بكرة وتكون عاوزة تنام ...قومى علشا

 

  ا مامايايمان : كتب كتا... ال انتى بتقولى انة فعال كتب كتابى بكرا ... والنبى قولى الحقيقه ازاى 

 

عاه متوحيدة بضحك : اه ياختى كتب كتابك بكرة وزين خالص وافق.... عبد الرحمن راحله انهاردة وقعد 

 وزين وافق

 

  ايمان بغيظ: وكان رافض من االول ليه بس

 

شان عبد توحيدة : افهمى يا غبيه الزم يعمل كدا اوال علشان يتأكد من نوايا عبد الرحمن وتانى حاجة عل
ى الرحمن ميحسش انك سهله بالعكس الزم يعافر علشان يوصلك .. وتالت حاجة ودى االهم يعرف ان ليك

  ضهر لو فكر يدايقك. .....و زين موجود

 

  بقا واشوف البس ايهايمان : المهم انه وافق هاقوم اجهز 

 



 

 ههههههه مجنونه وهللا ... قومى ياختى ربنا يسعدك ويتمللك على خيرتوحيدة : ههه

 

************************ 

  ( فى القاهرة ) المستشفى

 

  مراد : ها يا صاحبى ... فاقت

 

  زين : لسه.... عدى الساعتين ومفقتش ودكتورة سما بتقول عادى هاتفوق فى اى وقت

 

 ...مراد : طيب خير ... على فكرة انا روحت الشركه و

 

 ش. االتهام وحزين قاطع كالم مراد : قبل ما تتكلم وتكمل كالمك.. انا زعلت جدا من اتهامك لسارة يا مراد ..
س حبيبت بجدا وكسرت نفسها وهى فعال صاحبه ليليان وعمرها ما تعمل كدا... وانا واثق انك متأكد من كدا 

 وبستدايقهاا 

 

  مراد : ياخى انا مش عارف من وقت ما ليليان ظهرت وانت بقيت حينين اوى

 

  ى حقهافزين : مش حكايه حينين يا مراد حكايه ان انا بعرف اقرى الناس كويس واللى انت عملته غلط اوى 

 

  مراد : واللى هى عملته مش غلط فى حقى

 

د حر ومتدخلش ضيتوا من االول تلعبوها يبقا كملوها لالخزين : اه غلط بس انتو بتلعبوا لعبه القط والفار ور

  وسطكوا يا مراد



 

 

  مراد : قط وفار ايه بس .... انا حقيقى مكرهتش حد فى حيااتى قد ما كرهتها يا زين

 

  زين : اه ماهو باين.... وهى بردوا بتعزك اوى

 

المتها عوجودة على باب االسانسير مراد : مع علينا... انا روحت الشركه وطلع كالمها صح كان فى ورقه م
وكوسه واضحه حد حطها وشالها تانى واالغرب ان كاميرات كانت متعطله فى الوقت دا واالغرب بقا ان الم

وهى  فعال خرجت من مكتبى من غير حاجة فى ايديها وانا فاكر كويس ان المكتب كان مفيهوش شنط حد ...

انت كرة طيب اشمعنا ليليان وهى اصال اللى المفروض اللى قالت ان فى بنت نادت عليهم وشاورت على سا
ت بقا ايه بتشتغل فى الشركه وسارة اول مرة تيجى طيب عرفتها منين وعرفت منين ان دى شنطتها ... تفهم ان

 يا زين؟

 

 سارة : نفهم انى مظلومه وانت الزم تعتذر وحاال

 

  ايقكمنى بس ... بصى ابعدى عن وشى انا مش طمراد : استغفر هللا العظيم .. انتى عاوزة ايه يابنتى 

 

  سارة : اعتذر

 

و عيال فى زين : ال لو سمحتوا كملوا خناقكو بعيد عنى انا مش قادر استوعب اللى انتو بتعملو دا وهللا ل

  مدراس هايكونوا اعقل منكوا

 

  زين باشا.... المدام فاقت تقدر تدخلها وانا هنادى على دكتورة سما :

 

بصوا بقا خناقتكوا دى بعيد عن ليليان خالص ... الدكتورة قالت بالش ضغط نفسى حواليها وانتو مشاء زين : 

  هللا بارعين فى كدا انتو تعصبوا بلد بحالها



 

 

 زين دخل على ليليان لقاها قاعدة بتعيط وماسكه راسها وبتأن جامد

 

  زين : ليليان انتى تعبانه

 

  وقت ما فقت مش فاكرة حاجة خالصليليان : انت تعرفنى ... انا من 

 

  زين قرب منها : اه اعرفك انا زين جوزك وانتى ليليان مراتى

 

  ليليان : طيب ايه حصلى ليه مش فاكرة حاجة

 

  زين : امممم علشان وقعتى من على السلم واتخبطى فى دماغك ونزفتى .. وعندك فقدان ذاكرة مؤقت

 

 ر انا مينليليان :مؤقت .... ياعنى فى امل افتك

 

  زين : طبعا يا لى لى انا وانتى مع بعض هانفكرك بكل حاجة

 

  فى الوقت دا دخلو سارة ومراد

 

  مراد : حمد هلل على سالمتك يا مدام ليليان

 

  سارة : الف سالمه عليكى ياحبيبتى



 

 

  زين : دا مراد صاحبى ودى سارة صاحبتك

 

  ليليان : هما متجوزين زينا

 

 ههههه زين : اه متجوزين

 

 !مراد و سارة فى نفس اللحظه: نعم؟

 

  زين اتجاهل استغرابهم :دلوقتى الدكتورة هاتيجى وهاتديكى مسكنات وترتاحى

 

  مراد : زين لو سمحت عاوزك برة ضرورى

 

  زين بص لسارة بنظرة تحذير انها متتكلمش فى حاجة : طيب

 

*************** 

  للى متجوزين دىمراد : انت بتستعبط وال بتستهبل ايه ا

 

  زين : وطى صوتك ليليان تسمعك

 

  مراد : ياخى ما تسمع وال تتنيل انا مالى .... تدبسنى فى الحيوانه اللى جوة دى

 



 

وانت  زين : على فكرة انا مش هاحاسبك على كالمك دلوقتى ... بس بعدين هاعرفك معنى كالمك كويس. ...
ا انتكاسه كانها مراتك وكويس كمان انا مش عندى استعداد يحصلههاتسمع كالمى يا مراد وهاتتعامل مع سارة 

  بسببكوا

 

كويس يا  مراد : اوووووووف ياخى ياعنى هى هايحصلها انتكاسه لو قولنلها اننا مش متجوزين ماتعقل كالمك

  زين

 

يحصل يا هازين : اه هايحصلها الدكتورة قالت كدا ... قالت ممكن على اهون سبب ... واللى هى عاوزة كله 

 ... مراد ومحدش بس يقدر يفكر يزعلها وال يدايقها

 

  مراد : انت اتغيرت اووى يا زين

 

ش فاهم مزين : اه اتغيرت عارف ليه.. علشان اللى جوة دى عشقى ... عشق الزين ... اوعى تكون فاكر انا 

  ل فيها كداالنتقم من اللى عماللى حصلها فى الشركه وان فى حد عاوز يموتها .... بس وحياه غالوتها عندى 

 

  مراد : اه صح انتقم براحتك ... بس ابعد عنى الجاموسه دى

 

 وهللا ماحد جاموسه اال انت ماتلم لسانك يا جدع انت :

 

  مراد : هللا يخربيتك انا حاسس لو دخلت الحمام هاالقيكى ورايا

 

  سارة : بطل قله ادب ... قال ياعنى انا اللى دايبه فى هواك

 

  مراد : ياحلوة انتى تطولى اصال تبقى حرم مراد باشا



 

 

  سارة : اه اطول ياخويا انت مين انت ... تطلع مين انت

 

فى  ض وبتموتوازين : بس بقا كفايه ... بقولكوا ايه اللى هايحصل كاالتى. انتوا االتنين متجوزين وبتحبوا بع

 بعض كمان .... مراد انت مش صاحبى ؟

 

  ا صاحبكمراد : ايوا طبع

 

  زين : وانتى يا سارة مش صاحبتها !؟

 

  سارة : اه طبعا

 

خير وفى  زين : يبقا ايه واجب الصحوبيه عليكوا ... انكو تسمعوا كالمى انا عاوزها تعدى الفترة دى على

نكوا نفس الوقت تشغلوا حيااتها علشان مفيش حد فى حياتها وهى هاتستغرب كدا فهمتو ليه قصدت اقول ا

كوا لزوم قعدت ين ... ساعدونى بقا ... انا داخل لليليان اطمن عليها ... وانتوا روحوا بقا مبقاش ليهامتجوز

  وبكرة نبقا نتكلم ونشوف هانعمل ايه

 

  مراد : ال هاستنى اوصلك .. مش هاتقدر تسوق

 

  زين : ال الحراسه جت تحت ... متقلقش

 

********** 

  سما : مراد لو سمحت دقيقه



 

 

 بخفوت : يادى النيله السودةمراد 

 

  سما: بتقول حاجة

 

 السودة سارة كانت ماشيه وسمعتها وهى بتنادى على مراد رجعت تانى ومسكت ايد مراد: بيقول يادى النيله

 

  سما : لوسمحتى انا عاوزة مراد على انفراد

 

ته ... عيب وشى .. فى وش مراسارة : انفراد ايه ياحبيبتى .... مش مكسوفه من نفسك وال ايه وبتقوليها فى 

  ياماما

 

  سما : انتى مالك انتى ...انا عاوزة فى حاجة شخصيه

 

 ا كمان نسىدسارة : شخصيه بردوا وال عاوزة تعاتبيه انه ازاى مقالكيش ان انا مراته .... ههههه معلش بقا 

  يقولك على البيبى اللى فى بطنى

 

  سما : بيبى ؟! طيب عن اذنكوا

 

  نك معاكى ياختىسارة : إذ

 

نه مش مراد كان طول الوقت ساكت ومبسوط وفسر انبساطه دا انها قدرت تبعد سما عن طريقه بس حب يبين ا

  مبسوط من اللى عملته



 

 

 مراد : ممكن افهم ايه اللى انتى عملتيه دا

 

 اعرفها انىاغيظها وسارة سابت ايديه بقرف. : اقولك انا .. فى الحقيقه الدكتورة دى رخمه كدا ولزجه قولت 
 مراتك وهى بتكشف على ليليان خلصت كشف وطلعت تجرى وراك زى المتخلفه تشكيلك انك معرفتهاش انك

  متجوز... فقولت اجاى واكمل عليها

 

  ل الموقفمراد بص يمينه وشماله ملقاش حد زقها على الحيطه اللى وراها وقرب منها جامد : مش خايفه استغ

 

  سارة بتوهان : ها

 

  ... مراد بخبث ورفع ايدة يلمس وشها : ها ؟ ايه بس

 

  سارة : انت بتعمل ايه ؟

 

 ... مراد فضل يحرك ايدة على وشها: بعمل كدا

 

  سارة بمكر : وانا هاعمل كدا

 

  مراد : اه يابنت العضاضه ... سيبى ايدى

 

*************** 

  فى الشرقيه



 

 

  عاصم : انت متأكد من اللى انت بتقوله دا

 

عمال يوسف : اه متأكد طبعا .. واحمد ابن الكلب طلع بيكدب عليا .. وطلع اسمه زين الجااارحى رجل ا

  مشهور جدا وله وزنه فى البلد

 

&&&&&&&&& 

  روايه عشق الزين

 

 البارت الرابع عشر

 

  فى الشرقيه

  عاصم : انت متأكد من اللى انت بتقوله دا

عمال ابن الكلب طلع بيكدب عليا .. وطلع اسمه زين الجااارحى رجل ايوسف : اه متأكد طبعا .. واحمد 

  مشهور جدا وله وزنه فى البلد

  عاصم : طيب واحمد بيكدب ليه اال اذا كانوا مخبين حاجة ومش عاوزين حد يعرفها

 يومها عدينيوسف : طبعا مخبين .. انا شكيت فى الواد احمد دا اصال وال هو بيطقينى وال انا بطقيه ... وب

 حسيت انه بيألف قصه عليا

  باختفائها عاصم : انت كدا صح ... تعجبنى كدا ... مش انا قولتلك قبل كدا ان حسن والعيله دى ليهم عالقه

ما يوسف : انا شكيت اصال فى عبد الرحمن طول عمرة قلبه ضعيف من ناحيتها وكنت مكلف حد يراقبه ول

مين قالى  شركه لمدة ساعتين استغربت وسألته اسمها ايه وال بتاعتالواد قالى انه سافر القاهرة وقعد فى 

 بتاعت زين الجارحى اسم زين حسيته مش غريب عليا دخلت على النت وبحثت عنه وشوفته هو اللى كان

 موجود يوم الميت ويوم الجمعه ... وقتها فهمت ان فى حاجة غلط

  عاصم : راقب زين دا كويس



 

يات وز تخطيط ... زين دا راجل له وزنه وتقله فى البلد وبيمشى معاه عربيوسف : مش سهل الموضوع عا

  حراسه كتيرة والكل بيعمله حساب

  عاصم : اتصرررف

  يوسف : حاضر ... بس انت ادينى وقت وهاتاخد اعلى شغل منى

********************** 

  فى بيت الجارحى

  صباحا

  زين : بالشفا يا لى لى

  شكراليليان بابتسامه : 

  زين : زى مانتى متغيرتيش

  ليليان : ازاى مش فاهمه

  زين : ياعنى ... شكرا واسفه بتقوليهم فى اليوم ميه مرة

  ليليان : طيب معنى كدا حاجة كويسه صح

  زين بحنيه : انتى كل على بعضك كويسه يا لى لى

  ليليان : معرفش ليه مش حاسه انك مش جوزى

  دا ... تحبى اوريكى صورة القسيمهزين : نعم ؟! ليه بتقولى ك

 ليليان : ال طبعا انا واثقه فيك .. بس انا بتكسف منك . المفروض ياعنى مراتك متكسفش منك صح

ل زين : والمفروض انك وقعتى وحصلك فقدان ذاكرة ومش فاكرنى والمفروض انك بتتعرفى عليا كانك او

  مرة تشوفينى

  وامتى وكان شكلى عامل ازاى ليليان: طيب قولى اول مرة شوفتك فين

  زين اتوتر : اول مرة شوفتك عندى فى الشركه كنت جايه مع قريبك عم حسن

  زين استنى يشوف ردة فعلها ولما قال اسم عم حسن ملقاش اى ردة فعل منها فاتنهد وكمل

  زين : كنت جميله اوى زى دلوقتى .. انتى طول عمرك اصال جميله



 

  حبتنى امتى وانا اتجوزتك ازاىليليان : طيب وانت 

رة ... زين قرب منها ومسك وشها بين ايديه : اول مرة شوفتك خطفتى قلبى ... واتجوزتك من قريب على فك

  احنا لسه عرسان

  ليليان : بجد .. احنا لسه عرسان ...قول وهللا طيب اهو كالمى صح علشان كدا بتكسف منك

 دا هايحصلىا نقضى الفترة اللى انتى مش فاكرنى فيها مكسوفه... ال كزين : ياستى كسوف ايه بس ... هو احن

  حاجة

ت فتش اال انواحدة واحدة ... طيب فين مثال امى ابويا اختى اخويا كدا انا لما فوقت مشو ليليان : ههههههه

 وصاحبك وصاحبتى ودادة لما جيت هنا

خدك دتك .. احم هى كمان اتوفت وعم حسن ازين : احم . مامتك وبابكى متووفين من صغرك واللى ربتك ج

  عنده وبعد كدا انا شوفتك وحبيتك واتجوزتك .. ومالكيش اخ وال اخت

 ليليان عيونها كلها دموع : ياعنى انا ماليش اهل ...طيب عم او خاله طيب فين عم حسن دة

زنا ان بعد ما اتجوزين : اعمامك مسافرين ومالكيش خاله الن مامتك وحيدة زيك وعم حسن اتوفى هو كم

 . بفترة كدة

  اليليان فى الوقت دا عيطت جامد حسيت قد ايه هى وحيدة : ياعنى ماليش حد فى الدنيا ... ليه كد

  لىك وانتى اهزين اخدها فى حضنه : حبيبتى يا ليليان انا ابوكى واخوكى وامك وكل حاجة فى حياتك .. انا اهل

حبها : مان وكمان ريحته مش غريبه عليها كانها عارفها وكانت بتليليان حضنته النها حست فى حضنه باال

  ربنا يخليك ليا

  زين : حبيبتى انا الزم انهاردا اروح مشوار ...معلش هاسيبك بس هاجبلك سارة تقعد معاكى

  ليليان : ماشى

  زين : انتى زعالنه انى هاسيبك ... لو زعالنه خالص مش هاروح

 وىانا معرفش سارة دى معرفش هاقعد معاها ازاى ... حاسه انى متوترة اليليان : هو ضرورى .. اصل 

نتى ازين : بصى المشوار دا ضرورى وعدت حد اكون عندة انهاردا وانا مبقدرش اخلف وعدى ابدا ... بس 

متقلقيش ولو خايفه اسيبك مش مشكله هاتصل واعتذر ... وبالنسبه لسارة دى عسوله اوى وانتى بتحبيها اوى 

  خدى عليها بسرعه زى ما اخدتى قبل كداهتا

  ليليان : ماشى خالص روح مشوارك ... واتصل عليها خليها تيجى



 

********************** 

  مراد بنوم : الو

 زين :انت لسه نايم ...قوم يا باشا

  مراد : انت عاوز منى ايه ياعم .. سيبنى انام

 زين : قوووم عاوزك تتصل بسارة

  .. متجبش سيرتها قدامى ... انا مش هاكلم حدمراد : متكملش .

  زين : انت نسيت يا مراد اللى قولتهولك امبارح

  مراد : ال مش ناسى ... بس انت متعرفش الهبله دى عملت فيا امبارح

  زين : ها عملت ايه ست سارة .. اصل انا فاضى ليكوا

  هاكلمها ممعيش رقمهامراد : وال عملت وال سوت اطلع من دماغى يا زين ... انا مش 

  زين : معايا انا

 مراد : وانت جبته منين

  زين : وظابط مخابرات .. وقال فهد المخابرات .... يا ذكى من فون ليليان

  مراد : اه ... بردوا مش هاكلمها

د عبايمان و زين : مراد كلمها وقولها تيجى تقعد مع ليليان ... علشان انا هاسافر الشرقيه علشان كتب كتاب

  الرحمن

  مراد : اووووف وانا مالى ياعم ... ماتكلمها انت قولها انت كل اللى قولته من شويه

لى وتطلعها ع زين بخبث : انا ماليش كالم معاها ... لكن انت ليك .. وبعدين انا عاوزك تروح تجبها من بيتها

 بيه اليقينليها حق الصراحه جوز اغهنا وتدخلوا على ليليان كدا وتشوفكوا مه بعض علشان هى خايفه منكوا و

  على بعض وهللا ... هابعتلك رقمها فى رساله واخلص

سك عصر على نفمراد : زين .متستع.... قفل السكه ... يادى ليليان اللى طالعلى فى البخت ... معلش يا مراد ا

  لمونه وكلمها وعدى االيام اللى جايه دى على خير

  كله علشان صاحب عمرك ..



 

***************** 

  سارة نايمه ومدايقه من اللى عمال يتصل كل شويه

  سارة صوتها كله نوم ودا كان كفيل يخلى مراد ميركزش فى حاجة : الوو

  مراد : احم صباح الخير

 سارة مش مركزة : صباح النور

  مراد : انا هاعدى عليكى بعد نص ساعه اخدك ونروح لليليان متتأخريش .. سالم

  سالمسارة : 

  وقفلت فونها وكملت نوم

 بت يا سارة قووومى .. انتى مش رايحه الجامعه :

 سارة : ال هانام

  لى ماهىعوهللا انك فاشله .. انا هاروح المدرسه .. وبعد كدا اروح على خالتك والمرادى هاتيجى تسلمى :

  سارة رايحه فى النوم

 طبعا جاموسه نايمه وال عمرهت هاترد عليا :

******************  

  فى شركه الجارحى

  سهيله : اهى مش ماتت ... رئيس الحسابات بيقول فقدت الذاكرة

  زين باشا نورة : ماشى اهى فقدت الذاكرة حاجة كويسه ... نقدر نلعب على الحاجة دى ونخلى ثقتها تتهز فى

ه دى مراد دا مش مرتحالسهيله : قلبى مش مطمنى ... دة زين الجارحى عمرو ما غاب عن الشغل . وكمان 

  دماغه داهيه سم .. ربنا يستر

  ى التمامفنورة : متقلقيش.انا عطلت الكاميرات والبنت طردتها من الشركه استغنينا عن خدماتها والموضوع 

  سهيله : ربنا يستر

*********************** 



 

  بب فى كداا ويشتم فى زين النه السمراد وصل تحت بيت سارة وكل.شويه يتصل بيها قفلت تليفونها قعد يشتمه

  وخالص قرر يطلع ويخبط عليها واللى يحصل يحصل

  سارة كانت نايمه وجرس الباب مش مبطل رن وهى قامت

  ومش مركزة هى البسه ايه وقامت فتحت

  سارة بنوم : نعم ... مين

  مراد بصدمه : ايه دا ..... هللا ايه الحالوة دى

هبل ابصت على مراد واتصدمت انه جاى لغايه بيتها : يخربيتك .... انت ايه سارة فى اللحظه دى فاقت 

  مجنون .. انت الحماس واخدك وجاى لغايه بيتى

  ه وهللا انتى اللى هبله ... انتى مش قولتى ماشى اجاى علشان تروحى لليليانمراد بضحك : هههه

  سارة : انا... فين دا اكدب بقا

انهاردة  .... انا مش كلمتك من قيمه شويه على فون وحكتلك انك الزم تروحيلهامراد : وهللا انك مجنونه 

  وقولت بردوا هاعدى بعد نص ساعه وقولتى ماشى

 سارة : اناااا

  مراد : اه انتى ... واخلصى ادخلى استرى نفسك .. احسن حد يشوفنا ومنظرنا مش لطيف

 ...سارة بتبص على نفسها: ليه ياخويا ..مال

فسها كرت انها فتحت على طول من غير حجابها قفلت فى وشه الباب وجريت على المرايه وشافت نسارة افت

 كانت البسه بجامه برمودة لونها اسود مناسب لبشرتها وشعرها منكوش حوالين وشها

ه اللى انا ياعنى كدا ياهبله تفتحى بالمنظر دا مش تركزى يقول عليكى ايه ... اووووف يالهوى على الكسف :

  فيها .... هانزل ازاى دلوقتى

********************* 

  مراد : اهو يا زين مستنيها .. وخالص فهمت هافهمها بقا ... اقفل خالص هى نزلت

  سارة : روح انت انا هاجيب تاكسى واجاى وراك

  مراد : اركبى يا حلوة خلينا نتكلم .. اخلصى



 

  ان بيتى ازاى مظنش ان قولته كمان وانا نايمهسارة : نعم اهو ركبت عاوز ايه .. انت عرفت عنو

  مراد : ال مش انتى .. عرفته من زين زى ماعرفت رقمك منه

 سارة : هى ليليان كويسه ؟

  مراد : اه كويسه بس زين وراة مشوار مهم وهايسافر الشرقيه وعاوزك تقعدى معاها

  سارة : تمام

ى ى افهمك علقدامها. وبعدين هاسيبك معاها ... وكمان قال مراد : زين قالى اننا نطلع مع بعض ونتعامل كويس

  شويه حاجات علشان متقعيش بلسانك قدامها

  سارة : طيب قبل ما تفهمنى ...اقف عند اى محل حلويات او ورد

  مراد : نعم ؟ ليه انشاء هللا ... انتى فاضيه واليه بقولك الراجل مستنينا

م ندخل اقولك عليها على طول ... يا استاذ مش احنا متجوزين الز سارة : يووووووة .. اعمل حاجة واحدة

  بحاجة .. هى مش عيانه وال ايه

  كيلو تفاح اشيك ٣كيلو موز على  ٢مراد : هههههه وهللا انك تافهه بس اقولك الفاكهه احسن 

  سارة : بس بس موز وفاكهه ايه ... اقف عند محل الورد دا خالص هانجيب بوكيه ياال

  : خليكى انتى .. هانزل انا مراد

  سارة : ال هانزل انا ... اكيد زوقى احسن

  رسارة ومراد نزلوا ووقفوا ينقوا االلوان وعكس بعض فى كل حاجة وسارة اعتمدت تنقى اللون االحم

  مراد : يادى النيله السودا ماقولنا بالش ... ام اللون دا بكرهه جدا

  تحب اللون دا جدا مالكش دعووةسارة : وانا مالى بيك ...ليليان ب

 . على فكرة زوق حضرتك يجنن ... مفيش احسن من كدا الصراحه :

 سارة : بجد ياعنى االلوان حلوة مع بعض

  طبعا انا هاعملك بوكيه يجنن ... علشان تبقى زبونتنا بقا :

  سارة : ميرسى اوى وهات كارت اكتب عليه لو سمحت

  لى عيون فى الدنياحاضر ياقمر .. احلى كارت الح :



 

لمتخلفه مراد كان واقف متابع حوارهم وحس بنار بتاكل فيه مع كل كلمه صاحب المحل بيقولها وكل نظرة وا

 بتضحكله بس ال بدء يتغزل فى عينها لغايه هنا والزم يدخل

  مراد: ماتلم روحك ياله ... وال المك انا

  انا قولت ايه غلط ... انا بشكر فى زوقها الراقى :

  مراد : اشكر ... وانا هاشكرك حته شكرة تطلع من نفوخك الحلو دا

 ...سارة : مراد ف

  مراد قطع كالمها بعصبيه : روحى على الزفته العربيه ومسمعش صوتك

من اول  سارة مشيت وراحت على العربيه مبسوطه وفرحانه علشان عمل كدا هى بتحب تدايقه النها معحبه بيه

تمنى حد تتخنقت لما عرفت انه بييشقط بنات معنى كدا انه الموضوع كبير وهى مكنتش مرة شافته فيها. بس ا

  زيه .. بس القدر بيخليها تجتمع بييه كل شويه

  عند مراد كان واقف على اخرة من الشخص اللى كان بيتغزل فيها

 اتفضل البوكيه اهو :

حاجة  يتنفس : بعد كدا يا ظريف متبصش علىمراد اخد البوكيه وبحركه منه خنق الراجل خاله مكنش عارف 

  حد ...وال تتغزل فى حد ...المرة الجايه لو وقعت تحت ايدى هاقتلك .. حسابك اهو يا زفت

**********************  

  فى شركه الجارحى

  نورة : عملت كل اللى انت قولته

  هو حس بحاجة :

 نورة : منعرفش مجاش تقريبا قاعد جنبها

 حصلها ايهطيب وهى  :

  نورة : فقدت الذاكرة

  طيب ..لو فيه اى اخبار بلغينى ...وحاسبى من مراد علشان مش سهل ماشى :

  نورة : مراد بس دا ايه اللى افظع منه زين الجارحى



 

  طيب حاسبى منهم االتنين .... وخليكى طبيعيه :

  نورة : طيب .. سالم

*********************** 

  فى االسانسير

  : يوووووة وربنا حفظت خالصسارة 

  مراد : الزم اقولك كذا مرة انتى غبيه ومبتفهميش بسرعه

  سارة : اناااااا غبيه .... اصماهلل عليك يا اخوياااااا الذكاء بيقع منك

نتى رفه اللى امراد مسك ايدها وشدها عليه وتقريبا كانت فى حضنه : انتى تعرفى انتى بتكلمى مين ... انتى عا

  يه دا بيشتغل ايهبتكلم

  سارة : ياعم اوعا ... مش عاوزة اعرف

 بط مخابراتمراد : ال الزم اقولك .. علشان تعرفى انتى بتكلمى مين كويس وتحترمى نفسك يا حلوة .. انا ظا

  رتبتى مقدم ... انا لقبى فهد المخابرات المصريه .. خافى منى بقا

  سارة : وال يتهز فيا شعرة .... عادى ياعنى

 مراد : ال هايتهز مع انه خسارة فى الهزازان ههههههه

  سارة : وهللا انك بارد .... اوعى كدا انت استحليتها

  باب االسانسير فتح لقوا زين فى وشهم

  ير بقازين : وهللا كنت حاسس .. انك بتتخانقوا... انا قولت ايه يا مراد ... عدوا اااليام دى على خ

  حاجة .. ياال خلينا ندخلمراد : ياعم وانا عملت 

***************** 

  مراد : حمد هلل على سالمتك يا ليليان

  زين ضغط على رجله : مدددام

  مراد : احم اقصد مدام ليليان

  ليليان : هللا يسلمك يا استاذ مراد وال اقول يا بشمهندس ... هو انا كنت بقول ايه



 

 خالص مراد : فى الحقيقه انتى مكنتيش بتقولى حاجة

  ليليان باستغراب : ليه

ش زين بصله بضيق : اصل مراد ظابط فى المخابرات واستقال وجه معايا الشركه وله اسهم فيها فهو م

 بشمهندس وال حاجة

  زين قرب منها وكلمها بخفوت: بصى متقوليش حاجة خالص .. متوجهيش كالم له اصال

  اعنىليليان بنفس الخفوت : ال هاكلمه ... مكلموش ليه ي

  زين بحدة وصوته واطى : ليليان مالك .. فى ايه كل ما اقول كلمه تقولى ال من وقت ماوقعتى

 ولمينى انا ليليان بنفس طريقته : وانا من وقت ما فقت وانت بتقولى متكلميش ومتعمليش ومالكيش دعوة بحد ك

  بصيلى انا

  تكزين بضيق : متكلمنيش ومتبصليش ... ومالكيش دعوة بيا وبراح

  ليليان : هو انت زعلت

  زين : ال

قع كنت اليليان: ال انت زعلت واتقمصت منى بردوا ..... طيب بص براحه عليا انا اصال مش فاكرة قبل ما 

  ازاى وال بتعامل ازاى

 زين : كنتى حبيبتى ولسه حبيبتى ... وكنتى بت

  وا اوى.. واحنا بصراحه مركزين معاكمراد : ما خالص بقا يا زين بقالكوا ساعه بتتكلموا بصوت واطىى..

  سارة : ايه مركزين معاكوا اوى دى... متجمعش .. انا مركزتش مع حد

  مراد : وربنا انك كدابه ... انتى عينك كانت هاطق عليهم

  زين : احمممممممممممممم.... يارب نهدى بقا

  ه تحفهليليان : بس بجد ميرسى جدا على البوكيه اللى يجنن دا ..... الوان

  مراد : الوان ايه اللى تحفه ... الوانه كلها بلدى

  هههههههه ههههههسارة : اصل مراد عندة هطل من اللون االحمر ههههههه

  ههههههه هطل هههههههههههزين : هههههه



 

  مراد : عجبتك يا زين

  ليليانزين : جدا هههههه .. احم ياال هاقوم امشى .. وانتى يا سارة خلى بالك من 

  مراد : لو سمحت مدام سارة

 . سارة : ال عادى اشطا سارة .سوسو ... اى حاجة

 زين : ههههههه هههههههه مراد اسكت احسن .. لى لى تعالى معايا ثوانى

  زين وليليان دخلو المكتب

  زين قرب منها وحضنها: هاتوحشينى اوى يا قلبى

مبسوطه  عارفه. اذا كانت بتحبه وال بتكرة بس االكيد انهاليليان مكسوفه ومش عارفه تتصرف ازاى هى مش 

  من قربه دا : احم .. زين هما برة وعيب مينفعش نسيبهم كدا

  زين : سيبك منهم ... يولعوا .. انا بقولك هاتوحشينى

ى اخاد علمليليان : طيب انا مش عارفه اتصرف وال اقول ايه .. احم ممكن نبقا زى المخطوبين مؤقتا لغايه 

  الوضع بس

  زين : مااااااشى مخطوبين .... مخطوبين .. احنا تحت امرك هو انا عندى كام ليليان

***************  

  مراد : انزلى من على الكنبه ... وهللا الضربك

  سارة : اهدى بس يا مرمر انا قولت ايه بس

  ما تظبطى انتى حرةمراد بعصبيه مكتومه: هللا يخربيتك ... مرمر ميييييين ... وهللا لو 

  سارة : يخربيت عصبيتك انا مش شايفه انا غلطت فى حاجة

  مراد : دا كله ومغلطيش فيا ... ماشى كله بحساب ... اول ما نطلع برا البيت دا وربنا الوريكى

  ايه دا فى ايه :

  مراد وسارة اتصدموا من زين وليليان

  احنا مش فى بيتنامراد : بقولها هاتى بوووووسه ... بتقولى عيب 

  سارة : بووسه ...مااااااااااااشى مااااااااشى



 

 زين : ماتديلو يا فوزيه ههههههههههع

  مراد : انت ياعم مالك رايق وفايق كدا ليه ... انت مش وراك مشوار خلينا نخلص ياال

 . زين قرب من ليليان وهمس : انا ماشى خلى بالك من نفسك

  ليليان : وانت كمان

********************* 

  فى االسانسير

 مراد : انا هاروح معاك

  زين : تروح معايا فين

واالمور  مراد : الشرقيه .. ماليش مزاج اروح الشركه اصال .. وبعدين انا عاوز احسسهم ان الموضوع عادى

  عدت علشان اللى عمل كدا يغلط اكتر

  زين : طيب ... ياال نركب العربيه بقا اصل اتأخرنا اوى

*************** 

 فى الشرقيه

  عبد الرحمن : ياعنى انت خالص جاى فى الطريق

 زين : ايوا خالص قربنا .. انت جبت المأذون وخلصت كل حاجة

  عبد الرحمن : اه .. توصل بالسالمه

  زين : تسلم

  عبد الرحمن قفل مع زين

 احمد : ها جاى

  عبد الرحمن : اه جاى فى الطريق خالص هايوصل

  : تمام قولتلك متقلقش زين دا محترم .. دايما عم حسن يقول عليه زين الرجال احمد

عبد الرحمن : هو شخص كويس اوى بس غامض ومش سهل حد ياخد عليه فى الكالم ... المهم ما علينا 

  يوصل بالسالمه ونكتب الكتاب ونسافر واخلص بقا



 

  اش ليا حداحمد : هاتوحشنى. اوى يا عبدة .... كلكوا روحتوا ومبق

  بداعبد الرحمن : هاظبط امورى ... واشوفلك شغالنه تيجى تقعد معانا هناك انا مقدرش استغنى عنك ا

  احمد : ربنا يخليك ليا يا صاحبى

********************** 

 فى الطريق من القاهره لشرقييه

 مراد : بس انا شايفك مبسوووط ان ليليان فقدت الذاكرة

و نفسى بقول لصراحه .. اه ... ههههههه. بقيت باخد راحتى فى الكالم معاها.... كل اللىزين مبتسم : عاوز ا

 ....... جاى على هوايا الموضوع دا

  مراد : اه يا لئيييييييم وانا اللى كنت فاكرك محترم .... طلعت نووووتى كبير

 زين : وهللا ما حد نووووتى اال انت هههههههه

  وى اننا مطنشينه االيام دىمراد : على كلمنى وزعالن ا

  نزين : سيبك منه ... هو عاوز كدا اصال ... انت عارف انا واثق انه له ايد فى اللى حصل لليليا

  مراد : يابروووودك وقاعد كدا عادى

يتها راد لما لقمزين : مين قالك ان انا بارد ... بالعكس انا جوايا غضب يهد جبال... انا روحى اتسحبت منى يا 

  لمنظر دا واقعه وسايحه فى دمها ...بس هانتقم وانتقامى هايكون شديدبا

  مراد : انت هاتقولى لما بتحط حد فى دماغك ... يبقا بالسالمه عليه

 عه من اللىزين : وانا بقا على الباشا غلطاته كترت اوووى والصراحه بيلعب بغباء .... وانا بتخنق بسرررر

  بيلعب بغباء

  حاجة معرفهاشمراد : انت تعرف 

 لى بقا مينزين بغموض : ال معرفش ... كل اللى انا عاوزو منك الفترة دى تبقا مكانى فى الشركه ... وتشوف

  ساعد على

  مراد : وانت ايه اللى مخليك انه هو اللى عمل كدا

  زين : مفيش حد يقدر يفكر التفكير دا اال هو ... انا متأكد وواثق جدا فى كالمى



 

  ص اعتبرة حصلمراد : خال

********************** 

  فى بيت الجارحى

  سارة : بس ياستى دى حكايتى مع مراد

  كيها دىليليان : بس انتو باين عليكوا بتناقروا بعض كتير ... مش باين عليكوا قصه الحب للى انتى بتح

بس احنا  بعض تولعوا فى بعضسارة : ههههههه وهللا كل الناس بتقول كدا ... باين عليكوا عاوزين تضربوا 

  عكس كدا خالص... احنا كبل كييييييوت هههههه

  ليليان :كيييييييووت ... اممم ممكن ... طيب انتى بتحسى بايه لما بتشوفيه

ا ليليان لكيش بقا يسارة : بحس بايه ..... ببقا مبسوطه فررررررحانه ييياااااااه لو ميبعدش عنى ثانيه ..... مقو

 ... ماالرومانسى وال اوقاتنا الحلوة اللى بنقضيها مع بعض بيبقا عاوز يجبلى حته من الس على كالمنا

 سارة فى سرها : ربنا يسامحنى على الكدب دا

 ليليان : مشاء هللا عليكوا ربنا يحميكوا ياررب

  سارة : تسلمى يا حبيبتى

  ليليان : طيب انا كنت عاوزة اسالك سؤال

  سارة : اسألى يا حبيبتى

  ليليان : هو وانا زين كنا بنحب بعض

  سارة : اه

  ليليان : امال ليه انا بتكسف منه كدا ... بتوتر منه ومن نظراته

ه تى خدى عليسارة : طبيعى يا حبيبتى الزم تبقى كدا انتى فاقدة الذاكرة ودى حاجة مش سهله ابدا ... بس ان

  لحد رة اللى تقرب جوزها منها بسرعه ومتسبيهوشواتجرأى كدة ... انا دايما ماما بتقولى الست الشاط

  ليليان : حد زى مين ؟ فى حد بيحبه

ركه سارة : ال بس زين الجارحى حد معرووووف .. وشيك ومز وكدا ورجل اعمال له وزنه وهيبته وعندة ش

 كبيرة وفيها بنات .. ممكن حد يستغل خبر انك فقدتى الذاكرة ... ويقرب منه



 

عاه وهو مايه ساعدنى ... انا حاسه انى تايهه ومش فاهمه حاجة ومش القيه غيرك اتكلم  ليليان : طب اعمل

  اتكسف اتكلم معاه مع انه متفهم اوى

.. انتى سارة : متخفيش انتى بس وخليكى معايا وانا هاظبطك بس انتى فكى كدا... انتى متخشبه كدا ليه .

  مكنتيش كدا

  صايح مامتكليليان : حاضر ....واهو ربنا يخلى ن

  سارة : اه وهللا امى دى خطيرة.... يالهوى دا انا مقولتهاش انى عندك

 ليليان : وتقوليلها ليه مش جوزك عارف

مى قولك ماتقوسارة بتوتر : اصل ماما ممكن تيجى عليا من بعد المدرسه ومتالقنيش .. بتقلق هى علياااا ... ب

 اكلمهاتجبيلى حاجة اشربها عصير اى حاجة لغايه ما 

  هه طيب سلميلى على مامتكهههليليان : هههههه

  ليليان قامت تجيب لسارة العصير

  سارة : يالهووووى كنت هاتقفش .. ماتصل على الحجه وربنا يستر

 الو انتى فين يااخرة صبرى :

  سارة : عند ليليان .. جوزها اتصل عليا وقالى انه وراة مشوار والزم اقعد معاها

  وتعالى على ماهى اطمنى عليهاطيب خلصى  :

  سارة : طيب

********************** 

  فى الشرقيه

 المأذون : بارك هللا لكما وبارك عليكما وجمع بينكما فى خير

  مبروك يا جماعه.....

  زين : مبروك يا عبد الرحمن .... خلى بالك منها ... اوعى تزعلها

  ياعبد الرحمن : متخافش يا بشمهندس زين فى عن

  مراد : مبروك يا جماعه ...ربنا يتمم على خير يارب



 

  توحيدة : مبروووك يا ايمى .. مبروك ياعبد الرحمن .. مبرووك يا حبايبى

  زين : طيب ياال جهزوا نفسكوا .. العربيه تحت هاتمشوا معانا ونوصلكوا للمطار

  رجععبد الرحمن : مالوش لزوم احنا هنسافر بعربيتى واحمد هاياخدها وي

  زين : ال انا كدا هاطممن اكتر ياال مبقاش في وقت

**************** 

 عاصم : ياعنى خدهم ومشيوا

  يوسف : اه كتبو الكتاب واخدهم وتوحيدة كمان وقفلو البيت ومشيووا

  عاصم : امممممممم ... ال انا اتأكدت ان فيه حاجة

  اللى جايه الزم نفكر فى كل االتجاهاتيوسف : ممكن وبردوا ممكن نكون بنفكر غلط ... الفترة 

  عاصم : صح .... واهو غاااار فى ستين داهيه كان عاملنا قرف بس

  يوسف : عقبال ابوة

  عاصم : ياااااارب

******************* 

 فى المطار

  عبد الرحمن : تعبناك وهللا يا بشمهندس

  هاخد ايمان اكلمها شويهزين : متقولش كدة .... انا اطمنت عليكوا ... عن اذنك 

  عبد الرحمن : اتفضل

انا كنت  زين : ايمان انا اخوكى الكبير .. طبعا انتى مش طايقنى من وقت ما رفضت عبد الرحمن بس صدقينى

تك لعبد الزم اعمل كدا والزم اتأكد انه بيحبك فعال ... على فكرة انا فى ضهرك وسندك ومش معنى ان جوز

الكو من بايدى بالعكس انا هافضل معاكى انتى ومامتك لغايه اخر نفس فيا ... خلى الرحمن ابقا كدا خلعت 

  نفسكوا

فك جنبى ايمان : انا مش زعالنه من حضرتك ... ماما فهمتنى كويس انت قصدك ايه .. ومتشكرة جدا على وقو

  ... انت حسستنى ان ابويا مامتش



 

 عبد الرحمن : ايمان ياال الطيارة

  ا من نفسكوا ... حجه توحيدة انا موجود على طولزين : خلى بالكو

  توحيدة : تسلم يابنى ... اشوفك وشك على خير وخلى بالك من االمانه

**************** 

 مراد : ها ركبوا الطيارة

  زين : اه الحمد هلل

  مراد : بس ايه دا عبد الرحمن شبه ليليان اوى

  ا .. علشان كدا الشبه واضحزين : اه ليليان كانت قالتلى ابوة شبه ابوه

  مراد : وهللا لو بنت منا سايبه معدى من تحت ايدى

  زين : هههههههه ربنا يهديك ....... انت راجل متجوز احترم نفسك

  مراد : متجووووز مين ياعم انت هاتلبسنى فى الحيطه وال ايه

  زين : هههههههههه هى سارة حيطه بردوا

  بعضمراد : دى مجموعه حيطان فى 

  زين : بالعكس مشاء هللا عليها امووووورة

سى فدان مراد : بالستر ... امووورة بالستر ... خالص وصلنا... اطلع قولها تنزل لغايه ما اعصر على نف

  لمووووون

 زين : هههههه طيب

*****************  

  سارة : بس اول ما يجى تعملى كدا ... وتخليكى ناصحه

  لما مراد بيجى بتعملى كداليليان : ياعنى انتى 

  سارة : يانهاااااااار دا انا بعمل اكتر من كدا يابنتى.... انا كل يوم بنيمه دمه محروق منى

 ليليان : دمه محروق منك ليه



 

احبييتى سارة : علشان مبيعرفش يراضينى وال يبسطنى زى مانا بعمل .. يقعد يقولى يا سارة نفسى ابسطك ي

 ا كدازى مانتى بتعملى معاي

زم احاول الليليان : يااااااه معقول ... ربنا يخليكو لبعض ويخليكى ليا من غيرك كنت هاضيع زين من ايدى 

 معاه. ... هو باين عليه يستاهل انى احاول علشان

  سارة : انا هانزل بقا مراد مبطلش رن .. سالم اشوفك بعدين

**************  

  نازل وضربك فى الشارع الوقت اتأخر انك تروحى لوحددكمراد : وهللا لو ما ركبتى العربيه ل

  سارة ': ال شكرا ... وبعد كدا مش هاركب معاك ولما تعوز حاجة تخص ليليان ابعت مسج وخالص

  مراد بعصبيه : بقولك اركبى ... متعصبنيش انا عصبيتى وحشه

  سارة : ال

  مراد مسك ايديها وزقها فى العربيه : طيب تعاالى بقا

  رة : اوعى ايدى يا مجنون ... انت استحليتها كل شويه ماسك ايدىسا

  مراد : ماسك ايد االميرة ديانا .... ارحمينى دا انتى ساااارة

  سارة : ومالها سااارة ياعنيا

  مراد : مالكيش... خلينى اوصلك البيت

 ..... سارة : ال وصلنى عند

  مراد : انتى رايحه فين كدا بليل

 التىسارة : عند خ

 مراد : ايه دا عند ماهى ..... سلميلى عليها

 سارة بغيظ : ياخدك انت وماهى الكلب فى يوم واحد

  مراد : سمعتك

*********** 

  سارة : ازيك يا خالتو ... ماما فين



 

  امك جوا وهاتفرقع منك علشان تاخيرك ... ادخلى راضيها :

 سارة : ربنا يستر

  شوفى مين والنبى ما اشوف ماهى عاوزة ايهيوووووة يا سارة افتحى الباب  :

 سارة : طيب

  سارة فتحت الباب واتصدمت وقلبها وقع فى رجليها

  مراد : والنبى وحشتينى

&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 البارت الرابع عشر ... خلص

 

 

 

 

 


