
 

 

 انا مش بنت انا مش عذراء معرفش حصل ازاى وده كالم الدكتوره ليه؟

كنت حاسه بوجع فى المنطقه الحساسه وألم جامد وكل يوم بيزيد وغير كنت اقوم من النوم وجسمى متكسر وده 

مش عادى ولما الوضوع ذاد عليه روحت للدكتوره وكشفت وهنا كانت الكارثه عرفت انى مش بنت مش عذراء 

وبالفحص الطبى الدكتوره قالت إن اخر عالقه جنسيه كانت من ساعات انا اتجننت طيب ازاى؟ يعنى انا مش بنت 

ده انا مفيش راجل  !وكمان فى عالقه جنسيه حصلت من ساعات؟ دى فضيحه ومصيبه ووقعت على دماغى

 لمسنى؟!؟

 

 

 

محدش من عيلتى يعرف بالفضيحه دى ألنها  ونزلت من عند الدكتوره وأنا زى المجنونه بعد ما أكد عليها ان=.

دكتوره العيله وركبت العربيه ومكنتش عارفه اروح فين واعمل ايه! ومكانش قدامى غير أمينه صاحبت عمرى 

 !واتصلت بيها كتير بس الفون كان مغلق

لڤيال بصيت ركبت العربيه زى المجنونه وروحت عندها الڤيال ما انا مليش غيرها واول لما وصلت على باب ا =

 ...من شباك العربيه وكان عم عبده البواب قاعد على البوابه

 أمينه موجوده وال أل..

 انسه الهام ازيك يا بنتى كده برضه متقوليش حتى ازيك ..

 اسفه انا بس تعبانه شويه هى أمينه موجوده ..

 ايوه موجوده تحبى ابلغها ..

 ال ال يا عم عبده انا هركن العربيه وهدخلها ..

 

 

 وفعالً ركنت العربيه ونزلت وعم عبده فتح البوابه ودخلت ألمينه وكنت منهاره =

 تعالى يا الهام يا حبيبتى ..

 ازيك يا طنط هى فين أمينه؟ ..

 !أمينه فوق فى اوضتها بس انتى مالك شكلك مش طبيعى ووشك اصفر زى الليمونه؟ ..

 انا طالعه اشوفها �� انا كويسه يا طنط ..

 �� بيتك يا حبيبتى البيت ..

وفعالً طلعت وبفتح عليها باب االوضه كالعاده بس كان فى حاجه غريبه انها كانت قافله عليها الباب بالمفتاح =

وانا استغربت هى قافله الباب على نفسها ليه بس قولت كفايه اللى انا فيه وخبط عالباب وهى مش بترد وفضلت 

 انا واقفه وعلى اخرىدقايق و 5اخبط وارزع وفتحت الباب بعد 



 والباب اتفتح=

 الهام! براحه يا بنتى هو انا طرشه ..

 دقايق واكتر 5انتى بتعملى ايه انا بخبط عالباب بقالى  ..

 انتى مش شايفه انا حاطه الهاند فى ودانى ومشغله اغانى وانتى عارفه انا بعلى الصوت عاالخر ..

 اقفلى الباب بالمفتاح انا عاوزاكى ضرورى ..

 مالك يا الهام فى ايه ..

 

 

 انا فى مصيبه بجد مش عارفه اعمل ايه ..

 قلقتينى يا بنتى فى ايه؟ ..

 اقفلى الباب بالمفتاح وتعالى نقعد جوه ..

وفعالً أمينه قفلت الباب بالمفتاح ومن شكل الهام وخضتها أمينه اتوترت ووشها اتخطف وقعدت جمب الهام  =

 على السرير وسألتها وقالت

 !فى أيه قلقتينى؟ ..

فاكره لما كنت بقولك انى تعبانه وبحس بألم من فتره فى المنطقه الحساسه وهرش جامد وبقوم من النوم جسمى  ..

 متكسر

 ايوه وانا قولتلك روحى اكشفى ..

روحت كشفت النهارده عند دكتورة ناهد وقالت إنى مش بنت مش عذراء شوفتى المصيبه وبالفحص عرفت ان  ..

 ه جنسيه تمت من ساعاتفى عالق

 يادى المصيبه انتى بتقولى ايه يا الهام انتى مجنونه اكيد الدكتوره دى حماره او بتكذب ..

أل مش كذابه انا عارفه ده ألم مش طبيعى وكمان دى شاطره جداً كل بنات العيله وحتى اللى بتتجوز جديد بتابع  ..

 !.معاها وانتى عارفه ده

 !صل ازاى؟نفترض انها صح! طيب ح ..

 معرفش انا هموووت ..

 يمكن الشطاف؟ ...

 انتى هبله بتقولك حصلت عالقه جنسيه كمان يعنى اللى بتكلمى فيه ده هطل مش معقول يعنى؟ ..

 خالص تبقى ملبوسه بقى؟ ..

 الموضوع مش هزار؟ انا فى مصيبه ..

 وهللا مش بهزر يمكن جن عشقك وهو اللى عمل كده؟ ..

 ايه دى خرافات المهم اعمل ايه دلوقت؟جن ايه وبتاع  ..

 أمينه.. الكارثه بقى انك كشفتى عند دكتوره ناهد واكيد هتقول ألخواتك وطنط

 

 

 الهام.. انا أكد عليها وبصراحه هى نفسها اتخضت واكيد مش هتفضحنى

 أمينه.. بس دى مش فضيحه انتى مغلطتيش مع حد انتى مجنى عليكى

يها قتلى وال أحمد اللى بقول عليه عاقل برضه هيقتلتى وال ماما وبابا وال اخواتى الهام.. اخويا محمد لو عرف ف

 .البنات وال أهلى كلهم كلهم أنا فى مصيبه

 أمينه.. انا عاوزه اققولك حاجه بس خايفه

 الهام.. قولى الموضوع مش محتاج توتر

 أمينه.. اكيد اللى عمل كده حد قريب منك وأوى كمان

 �� لوحدى ابوس ايدك يا أمينه انا خايفه اوىالهام.. متسبنيش 

 أمينه.. مش هسيبك بس سبينى افكر؟ بقولك مش انتم عايش معاكم فى الڤيال والد عمك

الهام.. ايوه بس هما قاعدين فى االوضتين اللى فى جنينه الڤيال وبابا بيعطف عليهم بعد ما عمى مات وبس ومش 

بتوديه لحد عندهم ما انتى عارفه ماما مش بطقهم خالص! وبعدين انا  بيدخلوا الڤيال كتير حتى األكل الشغاله

عمرى ما ابص لحد منهم! انا بنت عمران صاحب اكبر شركات استيراد وتصدير فى البلد ابص للجرابيع دول!؟ 

 وبعدين هما مش والد عمى لزم هما من الفرع الفقير فى العيله وبابا ابن عم باباهم

اكيد واحد فيهم هو اللى عمل فيكى كده يستنى لما تنامى ويطلع اوضتك. وبعد ما تعرفى أمينه.. ما علشان كده 

 الحقيقه يبقى مفيش مفر وتتجوزيه وهو يطول واحده زيك جمال ومال



 بس ازاى محسش فى حاجه غلط والزم حد يساعدنى ��الهام.. ما خالص انا ضعت

 أمينه.. مفيش غير حل واحد

 

 

 الهام.. ايه هو ؟

 ... فى ميعاد نومك اوعى تنامى واللى هيدخل عليكى يبقى هو اللى عمل فيكى كده وساعتها بقى افضحيهأمينه

 !الهام.. هو ده اللى هيحصل بس اعرف مين وانا هقتله بإيدى ده ضيع شرفى الحيوان

 بس بقولك انا هستأذن طنط وتعالى اقعدى معايا يومين ايه رأيك؟

 أمينه.. اوك

مامت امينه وورحبت واالتنين خرجوا من الڤيال وركبوا العربيه وراحوا لحد ڤيال عمران  وفعالً استأذنت من=

واول لما نزلوا من العربيه وكانت ألول مره الهام تتدخل الڤيال وهى شاكه فى كل أهلها ولما دخلت شافت ابن 

 ..عمها بيعمل حاجه غريبه

 

  كوكي سامح 2رواية عشق محرم الجزء الثاني 

 

 .ت الڤيال شافت ابن عمها ماسك قطه وبيعذبها جريت عليه وقالتولما دخل

 ايه ده انت بتعذب القطه يا وليد ..

 هو ده عذاب انا بس يا دوب بحرمها تشرب مياه ..

 حرام عليك دى حيوان سيب القطه يا متخلف ..

 ههههههه اهو سبتها يا ست هانم ارتحتى كده ..

 أمينه.. بجد شكله مريض

 اول مره اشوفو بيعمل كدهالهام.. انا 

 أمينه.. بس عارفه فكره انه يعذب القطه بيدل انه تعبان فى دماغه وكمان عنده نقص

 !الهام.. نقص فى ايه بقى

 أمينه.. باين يا بنتى انه عنده نقص او نفسيته تعبانه

المحروق وبصراحه  الهام.. هو فعالً نفسيته تعبانه انتى مش شايفه وشه عامل ازاى كله حبوب وكمان شكله زى

 استغفر هللا العظيم انا كنت بقوله انت شكل القرد

 أمينه.. يا خربيتك يبقى هو ده اللى عمل فيكى كده؟

 الهام.. معقول

 .أمينه.. ايوه الغيظ يعمل اكتر من كده

 الهام.. بس انا كنت بهزر معاه بالكالم ده من واحنا صغيرين

 أمينه.. واخواته االتنين فين؟

آدهم وجالل اكيد فى الشركه مع بابا اما وليد مش بيشتغل فتالقيه قاعد على طول فى الجنينه المهم تعالى الهام.. 

 .بس ندخل جوه وياريت محدش يعرف حاجه

 أمينه.. اوك ربنا ينور بصيرتنا فى اللى عمل فيكى كده

 

 

 

بغدا ليها هى وامينه وقعدوا  ودخلوا الڤيال وكانت االم مش موجود وال اى حد غير الشغالين والهام أمرت =

 واتغدوا وبعد ما خلصوا طلعوا على اوضه الهام

 أمينه.. الهام انتى متأكده انك بجد حصلك كده

الهام.. ايوه وهللا الدكتوره أكدت ليه والكارثه ان كمان بتحصل عالقه جنسيه وانا نايمه ومأثره عليه ألنى فعالً 

 تعبانه بجد

 اه ايهأمينه.. انتى عارفه ده معن

 الهام.. معناه ايه

 أمينه.. انك بتكونى مش فى وعيك

 الهام.. انا افتكرت حاجه



 ايه قولى بسرعه؟ ..

من كام يوم انا قومت من النوم وكان بعد الفجر تقريبا الن النهار كان بيشقشق وكنت حاسه بوجع وقلقت علشان  ..

بس انا قولت دى  �� يه عليها نقط دم وكانت منىادخل الحمام بس لما جيت اقوم من على السرير لقيت على المال

 البريود والغريبه بقى انها لسه مجاتش لحد دلوقتى

 !قصدك ايه انك حامل؟ ..

 أل قصدى ان مكانش ميعادها وكان فى دم نازل منى يعنى فعال انا مش بنت ..

 ومعنى ده يا الهام انك مش فى وعيك واكيد متخدره ..

 ى تقيل عموما والكل عارف كدهالهام.. يا بنتى انا نوم

 

 

 

 أمينه.. الكل مين بقى تقصدى والد عمك كمان

الهام.. ايوه انا معروفه ان نومى تقيل اصال هحكيلك موقف مره ايام لما كنا فى شقتنا القديمه قبل ما نعيش فى 

جدتى ولما رجعوا بابا اكتشف الڤيال هنا كلهم خرجوا اخواتى راحوا شغلهم وانا كنت نايمه وبابا وماما كانوا عند 

انه ناسى المفتاح وانا راحت عليه نومه وقعدوا يخبطوا وحياتك اكتر من ساعه لما زهقوا وانا صحيت علشان 

 اشرب واكتشفت انهم قاعدين عالباب

أمينه.. عارفه يعنى ايه عالقه جنسيه تحصل يعنى انسان بيتملك منك وكمان بيكون فى حضنك وانتى مش حاسه 

 كده كمان عارف انك مش هتحسى بيه ومتآكد من ده وغير

 الهام.. معقول يعنى كالم ممكن يكون صح وحد بيخدرنى بس مين اللى هيعمل كده؟

 .أمينه.. اكيد متخدره ومين دى بقى هنعرفها النهارده لما تعملى نفسك نايمه

 بالليل والباب خبط 8والكالم خدهم والساعه عدت =

 بيه انتى فين من الصبح يا الهام وكمان بتصل بيكى مش بتردىودخلت االم وقالت بعص..

 أمينه.. ازيك يا طنط

 االم.. ازيك يا امينه وازى ماما أخبارها ايه؟

 أمينه.. الحمد هلل بتسلم على حضرتك

 الهام.. ماما هو انتى كنتى عند خالتو

 االم.. ايوه وبتسلم عليكى اوى بس برضه انتى كنتى فين؟

 كنت عند أمينه علشان استأذن من طنط وتقعد معايا الكام يوم دول علشان تجهز معايا لعيد ميالدىالهام.. كنت 

 االم.. كل سنه وانتى طيبه يا حبيبتي وان شاء هللا السنه الجايه يكون معاكى العريس

 الهام.. وانتى طيبه يا ماما

 ن تتعشوا وتسلمى عليهاالم.. يال اخواتك وبابا وصلوا وكمان خطيب اختك يال انزلوا علشا

 الهام.. حاضر

 

 

 

 واالم خرجت وقفلت الباب وراها وسبقتهم ونزلت =

 أمينه.. خلى الشغاله تتطلع االكل هنا احسن

 الهام.. ليه يا بنتى

 أمينه.. بصراحه انا مش بقبل اخواتك البنات التؤام دول وبصراحه مغرورين كده غيرك خالص

 برهم عيالالهام.. ملكيش دعوه بيهم انا بعت

سنه ومش باين عليكى يعنى مش اكبر منهم بكتير وبصراحه انتى  32أمينه.. ليه ان شاء هللا انتى كل اللى عندك 

 حاجه تانيه انتى قمر وكفايه تقسيمه جسمك

 سنين بالنسبه ليه عيال 8الهام..هههههههه اكبر منهم ب 

 أمينه.. هما مش عيال دى ساره مخطوبه ألبن خالتك

سنه وهو أصغر منها  24برضه عيله مخطوبه لعيل وانا قولت الكالم ده لماما كذا مره دى ساره عندها الهام.. 

 سنين وقال ايه فى بينهم قصه حب 4ب

 أمينه.. يا بنتى المهم بيحبوا بعض مش شرط السن وال مين أكبر من مين؟

صال ولو فتحت بوقى بكلمه هيقولوا الهام.. افهمى مش عيب انها أكبر منه انا بس بقول انه مش مناسب ليها ا

 غيرانه وبصراحه بطلت كالم فالموضوع ده

 أمينه.. طيب بقولك بقى انا بصراحه مش جعانه من وقت الغدا وانا حاسه ان بطنى هتنفجر



 الهام.. تصدقى وانا كمان خالص يبقى نشرب حاجه

 

 

 

 أمينه.. انا عاوزه بيبسى

 ق بتاعى وهنزل اخلى الشغاله تعمله وتطلعه هو والبيبسىالهام.. وانا هشرب شاى بنعناع ده العش

 وفعال الهام نزلت وسابتها فى االوضه لوحدها =

واتفجأت بحد بيفتح الباب وكانت بتحسبه الهام وقامت أمينه ودخلت تقف فى البلكونه وشافت والد عم الهام فى 

 الجنينه وفضلت تبص عليهم؟

أدهم ابن عمها وقال الحقوا فى واحده وقعت من البلكونه وغرقانه فى  والهام تحت بتكلم الشغاله وفجأه دخل=

 ..دمها فى الجنينه

 ��وكلهم خرجوا من الڤيال وأدهم معاهم ولما خرجوا الهام قالت أمينه

 وأدهم شالها وراح بيها على اققرب مستشفى ألنها كانت سايحه فى دمها وفاقده الوعى

المريضه وأدهم قال انه ميعرفهاش واتخانق لحد ما دخلت طوارئ وفضل  ولما وصل المستشفى سألوه عن بيانات

 واقف مستنى بره

والهام واالم واألب واخواتها الرجاله راحوا ورا أدهم ولما وصلوا الهام جريت عليه وقالت هى كويسه صح صح 

وخرج الدكتور والكل  رد وقال انا مستنى الدكتور وبعدين عاوزين بيانات عنها رددت وقالت المهم تبقى كويسه

 مستنى رده وقال البقاء هلل

 ال ال ال �� الهام.. أمينه ماتت

 

 

  كوكي سامح 3رواية عشق محرم الجزء الثالث 

 

 .وخرج الدكتور وقال أمينه ماتت

 �� ماتت ازاى يا دكتور أل أمينه عايشه عايشه ..

 شدى حيلك يا انسه ..

 انا اتفجأت انها أمينه من كتر الدم اللى على وشها معرفتهاشأدهم.. ال حول وال قوة اال باهلل وهللا 

وقعدت على األرض وقالت اقول ايه لطنط اقولها بنتك ماتت فى بيتنا وكمان وقعت من البلكونه وقالت بصوت  =

 !ضعيف بس هى وقعت ازاى؟

بيقع تالقيها كانت االم قربت منها ومسكتها من دراعها وقالت اسكتى انتى هتجبلنا مصيبه وقعت زى اى حد 

 بتبص ووقعت ما هى مش حكايه يعنى وهللا يرحمها بس المهم الزم نبلغ أهلها

 أدهم.. انا كنت قاعد مع اخواتى وفجأه لقيت حد وقع على األرض واتخضيت وبحسب الهام

 االم.. خالص يا جماعه هللا يرحمها

 االب.. هاتى رقم حد من اهلها يا بنتى

 يا حبيبتى يا امينه �� رقم طنط الهام.. خود يا بابا ده

 محمد.. المهم يا بابا ميكونش فى شبهه جنائيه

 االب.. أل يا محمد هى وقعت من البلكونه وكمان احنا اللى جبناها هنا

 محمد.. بس وقعت عندنا

 االب.. انا هتصرف بس مش عاوز حد فيكم يتكلم فاهمه يا الهام

ى انا فيها وكمان صاحبت عمرى تموت واتحرم منها دى هى اللى الهام قالت فى سرها مش كفايه المصيبه الل

 عارفه سرى

االب مسك الفون وبلغ مامت امينه والخبر نزل عليها كالصاعقه وانهارت وجت تجرى على المستشفى علشان =

حبت تودع بنتها الوداع األخير ودخلت عليها هى والهام وشافوها جثه هامده واالم ودعت بنتها والهام ودعت صا

عمرها وبعد ما االم خرجت من االوضه الهام طلبت من الممرضه انها تفضل قاعده جمبها دقايق تقرأ ليها قرأن 

على روحها وفعالً قعدت على الكرسى وامينه على السرير جثه هامده وهتدفن الصبح علشان اإلجراءات تكون 

 ش شبهه جنائيه فى الموضوعخلصت وطبعا بعد ما أبو الهام ظبط كل حاجه مع الدكتور وان مفي



وهى قاعده جمبها تقرأ قرأن على الكرسى فضلت تعيط وراحت فى النوم من كتر التعب النفسي وبعد دقايق  ..

خرجت جرى من ا الوضه والغريب ان  ��قامت مفزوعه وقالت أمينه بس لما بصت على السرير شافتها جثه

 مكانش حد موجود غير أدهم

 هما فين؟ ..

 رجوا بره وهيمشوا وهيرجعوا الصبح المستشفى علشان الدفنكلهم خ ..

 وفين طنط ؟ ..

قصدك مامت أمينه دى تعبت واغمى عليها والممرضه معلقه ليها محاليل فى اوضه الطوارئ وكمان عرفت  ..

 دفنان باباها مسافر وملهاش حد غير بنتها أمينه وتقريباً بلغت اعمامها وهيكونوا كلهم هنا الصبح علشان ال

اعمامها دول ملهمش الزمه حتى باباها سيباهم سنين علشان الفلوس وفى االخر بنته ماتت وهو مش موجود يا  ..

 �� حبيبتى يا امينه

أدهم.. يال يا الهام انا مستنيكى مش انتى قرأتى القرأن على روح صاحبتك يال علشان نروح وان شاء هللا الصبح 

 كلنا هنحضر الدفن

 ه انى هموت وتفكيرى هيتشل بعد ما..؟الهام.. انا حاس

 أدهم.. بعد ما ايه؟

 والهام وطت صوتها وقالت عارف انا شوفت حلم أل ده كابوس

 أدهم.. خير قولى؟

الهام.. بعد ما قرأت القرأن نمت على نفسى وحلمت ان حد بيصحينى من النوم وببص لقيتها أمينه وفرحت اوى 

ال يعنى كل لما امسكها بمسك هوا وفجأه قالت بصوت غريب هو اللى جيت امسكها بس كانت زى الهوا اقصد خي

 ....!قتلنى وزقنى من البلكونه يا الهام قولتلها مين رددت وقالت اللى عمل فيكى

 أدهم.. عمل ايه؟

 الهام.. مفيش

 أدهم.. فى حاجه وال ايه؟

 الهام.. انا اتخنقت وعاوزه أمشى مخنوقه

 أدهم.. تعالى نتمشى شويه

 الهام.. ياريت نتمشى ألنى فعال مخنوقه مش عاوزه اروح الڤيال دى

وخدها وخرجوا وركبوا عرببتها بس هو اللى كان سايق وهى بتفكر وبتقول فى بالها معنى الحلم ان اللى بيعمل  =

غير فيه كده ده من البيت بس هيكون مين بس وبعدين والد عمى كانوا فى الجنينه يبقى مين ومكانش حد عندنا 

 !ابن خالتى خطيب ساره معقول يكون هو؟

 أدهم.. مالك يا الهام

 الهام.. اطلع على الڤيال وخالص انا عاوزه انام ويارب ما اقوم واحصلك يا امينه

 أدهم.. حرام عليكى ده قضاها وده عمرها

الڤيال وهو دخل على  بالليل ولما روحوا هى دخلت 2وفعالً خدها وراحوا على الڤيال وكانت الساعه داخله على  ..

 اوضته عند اخواته

 االم.. شدى حيلك يا الهام

 االب.. البقاء هلل يا بنتى

 الهام.. انا طالعه انام الكام ساعه دول وياريت حد يصحينى علشان الدفن

 االم.. متنميش فى اوضتك

 الهام.. عارفه يا ماما علشان صاحبتى اتقتلت فيها

 سمع الكلمه دى تانى اطلعى نامى فى اى اوضه تانيهاالم قربت منها وقالت مش عاوزه ا

 الهام.. حاضر يا ماما حاضر يا ست الكل

وطلعت تنام وهى مخنوفه وراحت اوضه فاضيه جمب اوضتها ولما دخلت االوضه راحت على السرير  =

انا سمعته  ونامت من غير تفكير وراحت فالنوم وفجأه قلقت من النوم وهى مفزوعه وقامت وقالت ايه الصوت ده

وهو بيقولى بحبك وبيلمس جسمى وبصت على نفسها لقت نفسها شبه عريانه وبصت فى االوضه من الخضه 

لقت هدومها مرميه على األرض وشافت الشباك وقالت ده كان مقفول علشان التكييف يبقى اللى فتحه هو اللى 

 ....بيعمل فيه كده وجريت على الشباك وشافت

 

 

  كوكي سامح 4زء الرابع رواية عشق محرم الج



 

وقامت تجرى على الشباك وتشوف مين اللى عمل فيها كده وبصت من الشباك وشافت واحد بيجرى وجسمه  .

نحيف وقالت مستحيل انا شيفاه جسم عيل ودخلت االوضه جرى والبست الروب ونزلت علشان تلحقه وهى نازله 

يها اتجزعت وبرضه حاولت تكمل وخرجت بره الڤيال من على السلم اتكعبلت ووقعت وقامت فى ثوانى بس رجل

بخطوات بطيئه وفضلت تبص وكان مالوش أثر وفضلت ماشيه فى الجنينه ووقفت تحت شباك اوضتها وبصت 

على الشباك وقالت بس هو طلع ازاى انا هتجنن وفضلت تدور فى الجنينه على اى حاجه يكون طلع عليها بس 

ضه أدهم مفتوح وراحت لحد أوضته ودخلت من غير ما تخبط وكانت مش هى ملقتش اى حاجه وشافت نور او

 .قادره تتنفس ومخنوقه

 !قام مفزوع من النوم وقال =

 الهام مالك فيكى؟ ..

 انا تعبانه اوى وخايفه ..

 وقام من على السرير وقال تعالى اقعدى األول ومسك ايدها وكانت هى مخنوقه وتعبانه =

 ن جسمى كله تاعبنىانا خايفه اوى وحاسه ا ..

 وكمان اول مره فى حياتك تتدخلى اوضتى 4األول انتى نازله الجنينه فى الوقت المتأخر ده ليه دى الساعه  ..

 �� غصب عنى يا أدهم ..

 انتى بتعيطى ما تقولى فيكى ايه؟ ..

 .وقرب منها وهى منهاره ومش حاسه بيه وخدها فى حضنه وهى مستسلمه وهمس فى ودانها وقال =

 انتى حلوه اوى وعينك حلوه ..

 !انا انا ..

 انتى ايه ؟ ..

 .وحضنته وهى مش حاسه بنفسها =

 من زمان وانا بحبك وبعشقك وعمرى ما حلمت بحد غيرك ..

 الهام.. ادهم انت بتعمل ايه

 أدهم.. بحبك وهللا بحبك وبحب كل حاجه فيكى

 وهى فى حضنه ومش حاسه غير بجسمها بيلمس جسمه ومستسلمه =

 أدهم.. أخيراً انتى فى حضنى وحاسه بيه

الهام استوعبت انها فى حضن أدهم وقالت فى سرها هو مش قادر يقاوم انوثتى زيه زى اى راجل كلهم شبهه  =

 بعض وزى الحيوان اللى بيعمل فيه كده وطمعان فى جسمى

 الهام.. اوعى يا أدهم

 أدهم..وهللا بحبك

 ها وقعدت على السرير تانىقامت وقفت وجايه تمشى رجليها وجعت =

 أدهم.. مال رجلك يا حبيبتى ومسك رجليها

 الهام.. حبيبتك وقالت فى سرها يا ترى لو قولتلوا على اللى بيحصل معايا هيساعدنى

 ابتدى يقرب منها ويبوس ايدها ويبوس جسمها =

 ال ال يا أدهم اوعى ..

اها وحاول يتكلم معاها بس هى رفضت وقامت وخرجت من االوضه وهى بتعرج على رجليها وخرج ور =

 وطلعت اوضتها

ودخل اوضته وابتدى يفكر فى الهام لما كانت فى حضنه وقال ياه انا كنت حاسس انها ملكى بجد وبتمنى تبقى  =

 مراتى انا بجد بحبها وبحب كل حاجه فيها بس يا خساره انا فقير محلتيش غير شغلى عند عمى انا فين وهى فين؟

 ط وقام فتح الباب وكان اخوه وليدالباب بيخب=

 وليد.. فى حاجه وال ايه يا أدهم

.. أو لو عايزنا نعرفك لما الرواية إللي بتتابعها  pdfلو عايز أي رواية 

  من هنا ينزل منها حلقة جديدة، انضم لقناتنا على التيجرام:

 أدهم.. أل مفيش بس كنت قلقان انت عارف ان كلها شويه وقت علشان اروح مع عمى ووالده جنازه أمينه

 !وليد.. متآكد ان مفيش حاجه؟

 !أدهم.. هيكون فى ايه يعنى

 وليد.. فى انك بعد كده متنمش لوحدك انا هنام معاك

 أدهم.. ال ال خليك مع جالل اهو بيستحمل شخيرك

 !وليد.. انت مش عاوزنى علشان الجو
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 !أدهم.. جو ايه؟

 وليد.. الهام مش لسه خارجه من عندك ماشيه معاك يا عم

 ��أدهم.. انت مجنون انت شكلك شارب حاجه

 ه من اوضتك والبسه لبس يعنى ميصحش يتلبسوليد.. انا شوفتها وهى خارج

 أدهم اتجنن من كالمه ومسك فيه وقاله أخرس انت عارف بتتكلم عن مين؟ =

 هيكون عن مين يعنى ما هى واحده زى اى واحده ..

 بقولك وطى صوتك واخرس ..

ون بتعمل ايه اه زى اى واحده جايه اوضه راجل بقميص النوم وجسمها كل عريان وفى انصاص الليالى هتك ..

 بتصلى معاه مثالً 

 وهللا انت مفيش منك فايده فعالً دى بنت عمك يعنى عرضك يا جدع ..

 بنت عمى وال بنت الحرامى اللى خد فلوسنا ..

 اسكت بقولك اسكت ومسكه وخرجه بره االوضه وقاله انه لو جاب سيره الهام تانى مش هيحصل كويس ..

يق ومسك تليفونه وفتحه وفضل يبص فى التليفون وقال انا هوريك يا أدهم وفعالً وليد راح اوضته وكان مضا .=

 الكلب بقت عرضك دلوقتى علشان مطوعاك الفاجره بنت الفاجر

 جالل.. فى ايه يا وليد مالك

 .وليد.. انا هنام مفيش

 ..فى الڤيال

ش ابصله مسك جسمى الهام دخلت اوضتها ومسكت جسمها وقالت كله طمعان فيه حتى أدهم اللى انا مستعنا=

وحضنى وافتكر انى بحبه وانا فى مصيبه وقعدت على األرض وفضلت تلطم على وشها وقالت صاحبتى وعشره 

عمرى ماتت وهتدفن خالص وانا ضعت ومش عارفه مين اللى بيعمل فيه كده يارب اعمل ايه انا بتخنق يارب 

رف انى فرطت فى شرفى ومش بنت هو نفسه اللى وحتى أدهم اللى مستعناش واحد زيه انا اللى منفعوش ده لو ع

 �� مش هيرضه بيه انا تعبت تعبت
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وبعد مرور ساعات والكل صحى وابتدوا يجهزوا علشان يروحوا جنازه أمينه وفعال الكل جهز واستعدوا =

دى الهام بصت ألدهم وهى مكسوفه ومسكت جسمها وخرجوا بره الڤيال وأدهم كان واقف واخواته بس المره 

 وافتكرت وهو بيحضنها وبيبوسها

 وأدهم قال فى سره ياه وبص للسماء وقال يارب اجعلها من نصيبى انا مش قادره انسى دفىء حضنها

 االب.. يال اركبى انتى مع والد عمك يا الهام

 الهام.. ماما اخواتى فين؟

 االم.. نايمين

 �� هيحضروا جنازه أمينه الهام.. معقول مش

 االم.. كفايه اخواتك الرجاله

 وفعال كلهم ركبوا عربيتهم ومشيوا والهام ركبت مع أدهم وجالل والد عمها =

 وليد.. انا هروح معاكم

 أدهم..ال اتكل على هللا علشان تخلى بالك من الڤيال

 الهام.. اخلص يا أدهم علشان نلحق

 وليد.. ماشيه معاك يا عم

 !هو بيقول ايه؟ الهام..

 أدهم..شكله بيكلم نفسه

واتحركوا بالعربيه ووصلوا المستشفى وكانت عيله أمينه كلها موجوده وخرجت أمينه كالعروس فى ليله زفافها  =

مقتوله مظلومه وحقها ضايع والقاتل مجهول وخرجت على صرخات امها الموجوعه عليها وكانت صرخات 

مئواها األخير وعند دفنها الهام انهارت واغم عليها وأدهم شالها وخدها العربيه عاليه على بنتها الوحيده ووصلت ل

 وابتدى يفوقها وياخدها فى حضنه بكل حب

 ..وكأنها لم تكن �� والكل خرج من الترب بعد دفن أمينه=

فى تليفون عمران رن واول لما رد كان مصدوم ألنه عرف ان فى ارض من االراضى بتاعته حد من اعدائه  ..



 !السوق استولى عليها بوضع يد؟

وقال بصوت عالى خد الهام عالبيت يا أدهم انا رايح اشوف ايه الموضوع ده وخد والده وجالل واالم أصرت  .

 تروح معاهم

 أدهم فضل فى العربيه ومعاه الهام واتحرك بيها =

 وفى الطريق كانت الهام تعبانه ومنهاره على صاحبتها

 !فت ليه؟الهام.. ايه ده انت وق

 !مسك ايدها وحضنها وقالها بحبك يا الهام رددت وقالت بتحبنى ..

 ايوه ..

 وفضل يبوس فى ايدها وجسمها وهى مستسلمه ومستغربه انه بيحبها بجد وحضنته اوى =

 أدهم.. انا عارف انى مش قد المقام بس نفسى تكونى مراتى

 انا اكون مراتك يا أدهم ..

 ️❤نفسى بجد  ..

 وقالت عاوز تتجوزنى بجد قربت منه =

 ادهم.. ياريت بس انا عارف ان محدش هيوافق

 الهام.. بس انا موافقه نتجوز

 أدهم.. بجد يا حبيبتى

 الهام.. ايوه بجد

تليفون أدهم رن وكان وليد وقاله يفتح الفيس فوراً فى حاجه عاوزه يشوفها ضرورى بس أدهم قفل فى وشه  ..

 وكان مضايق منه

موافقه نتجوز وقالت فى سرها انا مش هقول انى مش بنت وغصب عنه هيعيش معايا وتليفون الهام الهام.. انا 

رن وكانت اختها ساره ورددت عليها وكانت منهاره وقالت الحقى يا الهام صورك مغرقه الفيس من كذا اكونت 

 ...بقميص نوم وخالص اتفضحنا
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 قولى ايه صورى على الفيس وبقميص نوم يا نهار اسود مين اللى عمل كده وقفلت معاهابت ..

 فى ايه يا الهام صور مين اللى على الفيس ..

 صورى يا أدهم نازله على الفيس وبقميص نوم ..

لفيس أدهم قال فى سره معقول يكون وليد هو اللى عمل كده وربط األحداث ببعضها وفهم لما كلمه وقاله شوف ا=

 ضرورى

 �� الهام.. يادى الفضيحه وانا ناقصه يارب مش كفايه اللى بيحصلى ده كتير عليه اوى

 أدهم.. اهدى وبالش عياط

ومسك الفون وفتح الفيس ولما فتحه شاف اكونت باعت طلب صداقه وبصوره الهام وقال معقول ده بنفس  =

 الروب والقميص اللى كانت بيهم النهارده لما كانت عندى

 لهام.. عاوزه اشوف هات التليفونا

 أدهم.. بالش

 الهام.. بقولك هات

 وخدت الفون وشافت نفسها بالروب والقميص اللى كانت البساهم واتجننت ومبقتش عارفه تعمل ايه =

يا نهار اسود دى حتى الصوره دى فى الجنينه يبقى اكيد حد من الڤيال يا أدهم ومعنى كده انه شافنى وانا  ..

 ن عندكخارجه م

 انا هتصرف ..

وخد العربيه وطيران على الڤيال واول لما وصلوا نزلوا وكانت بتعرج وخطواتها بطيئه وماسكه فى ايد أدهم  =

 ودخلوا الڤيال

 ساره قالت بصوت عالى =

 شايفه يا هانم يا كبيره يا عاقله فضيحتنا عالفيس وكل أهلنا وقرايبنا واصحابنا شافوها وبقت فضايح ..

 انا معرفش حاجه واتفجأت منك باللى حصل ..

 اه اتفجأتى وكنتى بقميص النوم وفى اوضه أدهم بيه بتعملى ايه ..



 بتقولى ايه ..

 اللى سمعتيه يا عاقله ..

 ادهم.. ثوانى انتى بتقولى ايه يا ساره

 بقول يا أدهم بيه ان اختى الكبيره العاقله كانت عندك بالليل فى اوضتك ..

 �� ن هى الصوره اللى عالفيس بتتكلم وقالت إنها كانت معاياوعرفتى مني ..

ال يا استاذ مش بتتكلم كل الموضوع ان الڤيديو جالى على الواتس برقم غريب انا وكل  ��اه انت بتضحك كمان ..

 ��اخواتى حتى بابا وماما وكل العيله شوفت المفجأه

 لفضيحه دىوبالمناسبة زمانهم فى الطريق وجايين علشان يشوفوا ا .

 عيب تتكلمى عنى وعن اختك كده ..

 وما بين شد وجذب ما بينهم عمران وصل هو االم وأوالده ودخل منهار وقرب من أدهم وقال=

 انت بتخون األمانه يا كلب ورفع ايده عليه =

 اوعى ايدك يا عمى وال اقولك يا عمران بيه انا والهام معملناش حاجه لكل ده ..

 اخواتك وامشوا من هنا انا اللى شيلتكم لما الكل رماكميال يا كلب خد  ..

 جالل.. بفلوسنا يا عمى

 عمران.. فلوسكم انتم لسه مصدقين نفسكم

 جالل.. مش دى مشكلتنا دلوقتى المهم المشكله األكبر ان صور الهام وفيديوهاتها هى وأدهم تتشال من على الفيس

 وضربها بالقلمعمران قرب منها وقال فضحتينا يا بنت الكلب  =

وليد دخل وقال انا اعرف هكر وممكن يشيل كل ده وبص بخباثه وقال بس المشكله بقى ان الهام كده وقف  =

 حالها

عمران.. بنتى انا يقف حالها دى بنت عمران صاحب اكبر شركات استيراد وتصدير فى البلد والكل يتمنى 

 يناسبنى

 �� راحت انت متعرفش يا بابا انا فيه ايهالهام قالت فى سرها بعد ايه بعد ما كل حاجه 

 أدهم.. المهم اتصرف يا وليد

الف جنيه وعمران دفع  10وفعال وليد كلم هكر واتفق يشيل كل الفيديوهات والصور بس قال انه طلب منه =

 ..والصور اتشالت والفيديوهات فى وقتها

 أدهم.. عمى انا عاوز اتجوز الهام

ران واالم واخواتها وقال تتجوز الهام بنتى انا رد وقاله ايوه انا عاوز اتجوزها الخبر نزل كالصاعقه على عم =

 والهام راحت واقفت جمبه وقالت وانا موافقه

 عمران.. تتجوزى مين يا بنت الكلب وقرب منها بس االم قربت وقالت تعالى عاوزك

 واالم طلعت اوضتها وعمران طلع وراها وقالت =

 عارف احنا اتفضحنا ازاى رد وقال ومش هنتفضح لما بنتك تتجوز أدهم بيهالزم تتجوزوا انت مش 

وبعدين انت ناسى وال ايه ده لى هو واخواته نص  ��ده قريبك ويمكن انا مش بطيقهم بس الظروف غصبتنا ..

 ارباح الشركات

 ده تعبى وشقايا يا هانم أرباح ايه وبتاع ايه ..

سنه وفاكره كويس ابن عمك لما جه الشقه  43ا عمران ده انا مراتك عشره انت هتعمل معايا انا الحركات دى ي ..

القديمه واتفق معاك يعمل المشروع وألنه كان اشطر منك ومتعلم وانت مكانش معاك فلوس وال شهاده قالك هعمل 

 شركه ديكورات وتصميم مبانى وهو بالفلوس وانت باألداره واألرباح تتقسم ما بينكم اكمل؟

 اسكتى متكمليشبقولك  ..

 ودفع الفلوس وابتدى يعمل الشركه وفى يوم وهو فى الموقع بيشتغل انت زقيته وقع مات فى ساعتها ..

 اه موته وانتى عارفه ليه طول عمرك بتحبيه يا خاينه ..

 ...جالل.. عمران قتل ابويا

 

 

  كوكي سامح 7رواية عشق محرم الجزء السابع 

 

 اعصابه علشان يسمع كالمهموجالل سمع ان قتل ابوه ومسك 

 االم.. انا كنت بحبه! ده وهم فى دماغك انت

 وهم ايه يا مدام ده انتى كنتى لما بتشوفيه كنت بشوف فى عينك فرحه عمرى ما شوفتها ..



انت مجنون علشان كنت حاسس بالنقص عارف ليه. ألنه كان معاه فلوس وانت معاكش غير الفقر وكان احسن  ..

 �� تعليم وحتى شكله وطيبته منك فى كل حاجه

 كملى يا مدام وايه كمان ..

المهم الهام هتتجوز أدهم انا بقولك اهو البنت اتفضحت خالص ومفيش غير الحل ده انهم يتجوزوا وبعدين  ..

كمان البنت اه هى جميله بس عدت التالتين سنه وداخله فى سن حرج! رد وقالها وهو مضايق ومتعصب يعنى 

 التين نجوزها ألى حدعلشان عدت الت

 ده مش اى حد ده فى مقام ابن اخوك يا عمران بيه والمال ماله برضه رفع ايده عليها ..

ايه ده انت عاوز تضربنى بعد العمر ده يا عمران وبعد ما داريت على مصايبك وعمايلك السوده وبصت وفى  ..

ه هيبقى لى خير فيه يا قاتل رد وقال وانتى عنيها الخباثه وقالت صحيح صدق اللى قال اللى مالوش خير فى اهل

راضيه انك تكونى مرات قاتل ليه؟! عارفه ليه علشان خليتك هانم وانا وانتى زى بعض منفرقش عن بعض 

 حاجه رددت وقالت ههههههه عندك حق المهم ان البنت الزم تتجوز وهتعيش فى اوضتها هنا معانا

 جالل.. يا والد الكلب ده انتوا عصابه

 م.. يال انزل واقولهم انك موافقاال

 عمران.. بس ده ميمنعش انه يكتب مؤخر ومهر وشبكه

 .االم.. اعمل اللى تعمله المهم البنت تتجوز علشان ندارى الفضايح

 الباب خبط وكان جالل

 عمران فتح الباب =

 جالل.. فى تليفون من الشركه االلمانيه علشان حضرتك

 مع الشركه دى تانى عمران.. انا مش قولت بالش تعامل

 يا عمى قصدى يا عمران بيه ده متعهد جديد ..

 اه انا بحسب نفس الشركه القديمه ..

 ال حضرتك احنا فسخنا العقد من فتره ..

 خالص يا جالل ابقى اتفق بس خلى احمد فى الصوره ..

 حاضر ..

 االم.. انا نازله

 م واقفه جمب أدهمواالم نزلت ووراها عمران وجالل واول لما نزلوا الها =

 انا هتجوز أدهم يا بابا ..

 خالص بابا موافق يا الهام ..

 بجد يا ماما ..

 أدهم.. شكرا يا عمى

 عمران... من اولها كده احنا لسه حتى متفقناش

جالل قال فى سره يا ابن الكلب يا قاتل يا حرامى وغالوتك عندى هتكون مدفون جمب ابويا قريب بعد ما حسرتنا 

 وسرقت فلوسه وفضلنا عايشين أيتام وفى االخر عامل بتعطف عليناعليه 

 جالل.. مبروك يا أدهم مبروك يا الهام

 .وليد قرب منهم وقال بكل خباثه مبروك للعروسين وحط ايده على كتفه وقال مبروك يا اخويا =

 أدهم.. هللا يبارك فيك

 الهام.. هللا يبارك فيك عقبالك

 الهام هتتجوز خالصوليد قال فى سره معقول  .

 وليد.. ادعيلى بقى االقى بنت الحالل بس تكون حلوه زيك يا عروسه

 ساره.. مبروك يا الهام

أدهم اعمل حسابك انكم هتتجوزوا هنا معانا فى الڤيال وفى اوضه الهام وان شاء هللا من بكره هغيرها  ..االم

 خالص وانزلوا اختاروا اوضه نوم جديده

 انا هعيش مع جوزى فى المكان اللى يختارهالهام.. أل يا ماما 

 عمران.. ههههه وهو حيلته ايه يعنى غير االوضه اللى فى الجنينه

 أدهم.. انا مقدرش اتكلم بعد كالمك يا الهام

 عمران.. يعنى ايه بنت عمران تعيش فى الجنينه زى الخادمين قصدى مينفعش

 عرايساالم.. أل يا الهام هتعيشوا معانا هنا اتفقنا يا 

 أدهم.. اتفقنا يا طنط

 الهام.. حاضر اللى تشوفيه يا ماما

 والهام طلعت اوضتها =



 وليد.. يخربيت جسمك وجمالك يا بختك يا أدهم

 أدهم.. بتقول حاجه

 وليد.. بكح انا خارج الجنينه

 جالل.. خودنى معاك

 االم.. خالص يا أدهم جهز نفسك يوم الخميس كتب كتابك ودخلتك على الهام

 هم مش مصدق نفسه وحاسس انه أمتلك الكونأد

 أدهم.. ان شاء هللا

 عمران.. خوذ الفلوس دى

 أدهم.. بتاعه ايه الفلوس دى يا عمى

 عمران.. جهز نفسك واشترى شويه حاجات ليك لزوم الجواز

 أدهم.. شكرا بس انا معايا

 

  كوكي سامح 8رواية عشق محرم الجزء الثامن 

 

 وياريت تشترى شويه بدل وقمصان غاليهاالم.. خودهم يا أدهم 

 وخد بعضه وخرج الجنينه بس راح على اوضته وفضل يفكر فى الهام �� أدهم بص وعينه مكسوره وقال حاضر

 وليد دخل عليه وقال مبروك يا عريس =

 أدهم بكل عصبيه مسكه من القميص وقال

 يس وغير الفيديوهاتانت اللى عملت كده وصورتنى انا والهام وشيرت الصور على الف ..

 اه انا اللى عملت كده علشان تتجوزها وده الحل الوحيد اللى هنقدر ناخد بيه حقنا من عمران ..

 ودخل جالل وقال الزم ناخد حقنا منه الكلب ده =

 حتى انت كمان يا جالل مصدق اخوك الطايش المجنون ..

 الهام هههههههههه انا طايش ومجنون اه شكلك نسيت الوعد وحبيت ...

 انا منستش حاجه بس كل اللى بقولوا مفيش إثبات على عمكم انه سرق ابوكم ..

 جالل.. ههههه هو سرق بس يا ابن ابويا ده كمان قتل ابوك

 بابا وقع ومات لما كان شغال فى الموقع ..

 وهو اللى زقهده اللى احنا نعرفه انا سمعتهم هو ومراته وهى بتعايره وبتقولوا انه سرق ابونا وقتله  ..

 �� مش معقول ..

 وليد.. مش معقول ايه يا اخويا انه قتل وال ابو الهام قاتل

 جالل.. مالك يا أدهم

 أدهم.. الزم نتأكد

جالل قرب منه ومسكه بكل قوه وعصبيه وقال انا بقولك سرق فلوسنا وقتل ابونا وموته وكل العز ده بتاعنا احنا 

 ى زى ما وليد بيقولانت مالك فيك ايه وال حبيت البت بق

 �� أدهم.. اطلعوا بره دلوقتى

 وليد.. مش هنسيب حقنا ليهم ان شاهلل اولع فى الڤيال دى فيها هى واصحابها انت فاهم يا أدهم بيه

 جالل.. يال يا وليد

وفعالً خرجوا وأدهم نام مكانه وهو تعبان ومضايق من كالمهم وخايف من اللى هيحصل وافتكر العهد بينه  =

 ن اخواته انهم الزم ياخدوا حقهم بس خايف على الهاموبي

 ..داخل الڤيال

بالليل والهام قاعده فى اوضتها وبتفكر فى جوازها من أدهم وبتكلم  12وعدت ساعات لحد ما الساعه دقت  =

 نفسها

تبقى انا الزم اتجوزوا علشان يساعدنى وبصت فى المرايا وبتكلم نفسها وقالت بس لو عرف انك مش بنت ه ..

فضيحه رددت وقالت لنفسها بس انا مغلطتش مع حد ان كل اللى بيحصلى كان غصب عنى وكله وانا نايمه ومش 

حاسه وراحت على السرير ونامت عليه وتليفونها رن وشافت انه رقم غريب وكنسلت وحاولت تنام واول لما 

الرساله وابتدت تقراها والرساله غمضت عينيها وابتدت تروح فى النوم جت رساله واتس مسكت الفون وفتحت 

 !مكتوب فيها

لو عاوزه تعرفى مين اللى بيعمل فيكى كده وخد عرضك وشرفك وبيستمتع بيكى وانتى مش حاسه شوفى اخر  ..

 ..مكالمه فى تليفون أمينه



 

 

  كوكي سامح 9رواية عشق محرم الجزء التاسع 

 

 هتعرفى كل حاجهشوفى اخر مكالمه فى تليفون أمينه وصدقينى يا الهام 

قامت من على السرير زى المجنونه فى االوضه ومسكت الفون وفضلت تقرأ الرساله كذا مره وقالت لنفسها  =

انا مش فاهمه حاجه أمينه ماتت وهى اللى كانت هتساعدنى وانا لما عرفت اللى جرا ليه ملجأتش غير ليها وهى 

 !الوحيده إللى عارفه سرى؟

كالمه ايه اللى فى تليفون أمينه اللى هعرف منها كل حاجه!؟ وبعدين فين تليفونها هو كان انا مش فاهمه حاجه م ..

 فى اوضتى وانا من امبارح منمتش فيها

وقامت البست روب وجريت على اوضتها وفتحت الباب ودخلت زى المجنونه تتدور على التليفون وخرجت  =

على السرير وودماغها مش فيها مش مستوعبه اللى  البلكونه وقالت أل انا هتجنن كده ورجعت تانى وقعدت

بيحصلها وبتلمس السرير بإيدها وبصت لقت الفون عليه ومسكته وجت تفتحه كان مقفول بباسورد وحاولت تفتكر 

الباسورد كام او تستنج وجربت عيد ميالد أمينه وفشلت المحاوله وجربت كذا رقم وبرضه فشل ورزعت الفون 

لى الفون ده وجت تفصل الفون قالت الغريبه ان من امبارح لحد النهارده مفيش حتى إشعار وقالت حياتى واقفه ع

مكالمه واحده جايه ألمينه مع ان فونها مكانش بيبطل رن وقالت ايه الغباء ده هو بيقول فى الرساله ان اخر 

ما تتصرف وتروح اى مكالمه جت لها يعنى اكيد رددت عليها ومسكت الفون وفصلته وشالته فى الدوالب لحد 

 مركز صيانه يفتحه وفردت نفسها على السرير ونامت لحد الصبح

 وفى صباح اليوم التالى االم دخلت عليها االوضه =

 الصبح 11انتى هنا يا بنتى مش قولتلك بالش تنامى هنا يال اصحى الساعه بقت  ..

 اه يا ماما انا حاسه ان جسمى متكسر وتعبانه اوى ..

 دى اى مسكن للعضمافطرى وخو ..

 حاضر ..

انتى نايمه كده ليه يا الهام التكييف هواه جامد عليكى علشان كده جسمك مكسر وكمان فاتحه الشباك يا خرابى  ..

 عليكى تكييف وشباك

بصت لنفسها وقالت فى سرها ايه ده انا كنت البسه الروب وفاكره انى من كتر التعب نمت بيه والروب مرمى  =

 بالمنظر ده بس يا نهار اسود يبقى حصل تانى وانا بقول متكسره ليه وحاسه بألم تانىجمبى ونايمه 

يال انا هسبقك وانزلى افطرى علشان نروح نشترى اوضه النوم ليكى  �� انتى كمان بتكلمى نفسك يا عروسه ..

 وألدهم

 سبب فى موتها وكمان متنسيش اننا ��ماما مش هنروح عزا أمينه الزم نواسى طنط فى محنتها دى ..

 انا عملت الواجب بالتليفون واخواتك وابوكى اكيد هيرحوا عزا الرجاله يال انا نازله ..

واالم نزلت والهام قامت واتأكدت ان فى عالقه حصلت وهى مش حاسه ومتجننه وفتحت الدوالب والبست  =

اشتروا اوضه نوم جديده وخدت تليفون أمينه علشان تحاول تفتحه ونزلت تحت وفطرت وأدهم جهز وراحوا 

 وابتدوا يفرشوا اوضه الهام وفى الفتره دى أصرت تنام فى االوضه مع اختها ساره والفون مش بيفارق شنتطتها

 وبعد مرور اسبوع وقبل الفرح بيوم =

 وليد.. مبروك يا عريس بكره دخلتك بقى ومحدش قدك

 هللا يبارك فيك عقبالك وربنا يهديك ..

 هههههه انت فاكر نفسك بتتجوز بجد انا بقولك اهو اوعى تنسى العهدقرب منه وقاله ه ..

 جالل.. لو نسى العهد يا وليد احنا مش هننسى وتار ابونا فى رقبتنا حتى لو كلفنى رقبة الهام يا أدهم

 عاوزين تقتلوا مرات اخوكم ..

 أل احنا هنقتل بنت قاتل ابونا ..

 �� انا عاوز اتخمد ..

 خير يا عريس وخد جالل وراحوا اوضتهموليد.. تصبح على 

وفى صباح الخميس الهام راحت الكوافير معاها أخواتها البنات علشان تجهز وهما يجهزوا واالم واألب ابتدوا  =

فى تحضير مراسم الجواز وعمران عمل حفله فى الڤيال تضم االهل واألقارب وأوالده فقد ال غير وفى الساعه 

علشان يجيب الهام من الكوافير وخرجت كالملكه فى يوم زفافها وركبوا العربيات السابعه مساءا أدهم راح 

 صباحاً  12ووصلوا الڤيال وكان المأذون حضر وتم كتب الكتاب واحتفلوا حتى الساعه 



وبعدين انتى وحشانى رددت وقالت بكسوف  12أدهم.. يال يا حبيبتى عاوزين نطلع اوضتنا كفايه كده دى الساعه 

 وقال اه واوى كمان رد ️❤د وحشتك بج

 االم.. يال يا عرايس على اوضتكم

وفعال أدهم خد الهام وطلعوا على اوضتهم واول لما دخلوا قفل الباب وهى سبقت ودخلت البلكونه ودخل وراها  =

 وابتدى يلمسها

 انت بتعمل ايه ..

 بحبك يا الهام ..

وقرب منها وابتدى يقلعها الطرحه وهى كانت بتبص لعينه ممكن اغير الفستان األول وجت تتدخل الحمام شدها  ..

 .اوى وقرب منها وهى قربت واول لما ابتدى يحضنها

 ....فجأه زقته وجريت على الحمام وجرى وراها ووقفت على الحوض وابتدت ترجع

 

  كوكي سامح 10رواية عشق محرم الجزء العاشر 

من الحمام وقعدت على السرير ووقفت على الحوض وابتدت ترجع ومسكت بطنها وخرجت 

 وقالت الظاهر كده ان اخدت شويه برد فى معدتى

 الف سلامه عليكى يا حبيبتى خلاص غيرى الفستان وريحى جسمك وانا هعملك حاجه دافيه ..

 هزت راسها ونامت على السرير ومسكت بطنها =

 وهو نزل تحت علشان يعمل لها حاجه دافيه =

لم يكن شئ وقالت كان لازم اعمل كده انا مش عاوزاه  قامت من على السرير وكأن =

يلمسنى خالص لأنى ضحكت عليه وهيعرف انى مش بنت ووقتها بقى هيتهمنى زيه زى اى 

 راجل وهيقول انى فرط فى شرفى وهيفضحنى قدام أهلى

 الام.. ايه ده فى ايه يا أدهم خير نازل وسايب عروستك لوحدها هى زعلتك ولا ايه

 ا طنط الظاهر كده انها واخده برد فى معدتها قولت اعملها حاجه دافيهأدهم.. لا ي

 الام.. اكيد التكييف

 أدهم.. الظاهر كده

 الام.. اقعد عاوزه اقولك حاجه

 أدهم.. خير يا طنط

الام.. انت دلوقت جوز بنتى يمكن مش مناسبين لبعض بس خلاص بقى أمر واقع انت بقيت 

من الهام أجمل بنات العيله واول حفيد لعيلتنا ولينا كلنا  نسيب عمران بيه وولادك هيكونوا

 هتكون انت باباه

 أدهم.. يا طنط هو فى حاجه حصلت منى

الام..المهم لازم تتغير فى كل حاجه عارف يا أدهم انت شبهه ابوك بالظبط ودايما بتفكرنى 

 بيه كان مكافح وشاطر هللا يرحمه 

أدهم.. هللا يرحمه يا طنط ان شاء هللا هكون عند حسن ظنك وقال فى سره هللا يرحمه ده لو 

 كلام جلال صح انكم قتلتوه انا مش عارف هعمل فيكم ايه 

 الام.. يلا اطلع لعروستك دلوقتى وخلى بالك منها

شكلها طردتك يا عمران.. انت هنا يا أدهم بيه ما انا قولتلك يا هانم اكيد الهام مش عاوزاه 

 عريس الغفله

 الام.. اطلع انت يا أدهم

وفعلا أدهم طلع اوضته ومردش عليه ولما دخل وكان معاه نعناع علشانها بس لقاها نايمه  =

 على السرير

 خودى يا حبيبتى نعناع يهدى معدتك شويه ..

 انا حاسه انى بقيت كويسه وعاوزه انام ..

 !تنامى؟ ..

 !ده تعبانه متنمش يعنىاه يا أدهم انام واح ..



قام وفتح الدولاب وغير البدله وقال فى سره الليله باينه من اولها وطفى النور وراح نام  =

  !جمبها ولما حاول ياخدها فى حضنه كانت بتبعد

 الام طلعت اوضتها وعمران طلع وراها وهو متعصب من كلامها مع أدهم  =

واقع بلاش بقى الأسلوب ده علشان خاطر البنت انا بقولك اهو أدهم بقى جوز بنتك وأمر  ..

 على الاققل

 ههههههههه خايفه عليه علشان شكل حبيب القلب  ..

  !انت شكلك كبرت وخرفت وبتغير من راجل ميت ..

 الراجل الميت ده انتى كنتى بتحبيه  ..

 احنا مش هنخلص من الموضوع ده يا عمران!؟  ..

 انا هنام تصبحى على خير ..

 من اهله  وانت ..

 والكل نام والڤيلا فى هدوء تام =

الصبح وشافت رساله واتس  4الهام قلقت من النوم وبصت فى الفون وكانت الساعه 

وفتحت وكان نفس الرقم الغريب ومتصل بيها كذا مره وفتحت الرساله وكان كاتب لو عاوزه 

تعرفى مين بيعمل فيكى كده انا هستناكى بكره ومعايا فيديو يهمك كتير والمكان قدام بوابه 

 يل ولو منزلتيش انتى الخسرانه مش انا بالل 3الڤيلا الساعه 

بصت جمبها وأدهم نايم وحاولت تنام بس الرساله شاغله دماغها وقالت فى سرها انا لازم  =

 افتح تليفون أمينه واعرف اخر مكالمه كانت مع مين بدل القرف اللى انا فيه ده 

 وفى صباح اليوم التالى =

تى وابتدى يقرب منها ويلمسها وهى بتبعد عنه صباح الخير يا اجمل حاجه حصلت فى حيا ..

 وقامت من جمبه 

 ايه ده انتى رايحه فين؟  ..

 نازله تحت  ..

 نازله تحت وانتى لابسه هدوم خروج  ..

 تليفون الهام رن رددت وقالت ازى حضرتك يا طنط ونزلت وهى بتتكلم  =

  لسه نارها مبردتش مبروك يا الهام بس مكنش العشم تتجوزى ولا كأنك ليكى صاحبه ..

 انا اسفه بس غصب عنى صدقينى يا طنط  ..

 انا عاوزه اشوفك يا بنتى ده انا لما بشوفك بشوف فيكى روح أمينه ..

التليفون وقع من ايد الهام والسكه اتقفلت ومسكت الفون وقالت ده جاب شاشه وهو  =

 الموضوع ناقص قرف 

 الام.. صباحيه مباركه يا حبيبتى 

 الهام.. هللا يبارك فيكى يا ماما 

 الام.. مالك فيكى ايه وفين جوزك 

 الهام.. جوزى فوق والتليفون جاب شاشه وانا عاوزاه ضرورى 

 الام.. اشترى غيره 

 الهام.. انا مستغناش عن تليفونى 

  !الام.. هه برحتك مالك يا بنتى مش على بعضك ليه؟

 الهام.. ماما انا خارجه هشوف موضوع التليفون ده ومش هتأخر 

 الام.. انتى لسه عروسه مينفعش 

 الهام.. مش هتأخر ها 

وخرجت من غير ما تقول وكانت سريعه الخطوات وهى خارجه الجنينه خبطت فى كتف  =

  .وليد

 الهام.. مش تحاسب 

  !وليد.. صباحيه مباركه يا عروسه امال فين العريس؟

 لهام.. فوق أدهم فوق ا



  ..وخدت بعضها وركبت عربيتها وخرجت =

 وليد.. شوفت الهانم بتعاملنى زى الخدام 

 جلال.. وايه الجديد 

 وليد.. الجديد انى مش هسيب حقنا 
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تبقى عبيط علشان جلال.. انت فاكر علشان اتجوزت أدهم هتعاملك زى اخوها وكده 

 هى مش بتحبه دى مغصوبه وطبعاً بسبب الفضيحه اللى حصلت 

 وليد.. بس انا مش هسيب حقى وحقكم 

  ....جلال.. أدهم بس يتحد معانا وكل هيمشى زى ما احنا عاوزين

وبعد مرور ساعات الهام رجعت الڤيلا ومعاها تليفون جديد واول لما دخلت أدهم زعق  =

 ش انها خارجهمعاها لأنها مقالت

 عمران.. اوعى تعمل راجل على بنتى انت فاهم يا أدهم بيه 

 أدهم.. دى مراتى يا عمى 

الهام.. خلاص يا بابا انا اسفه يا أدهم وقربت منه وقالت يا حبيبى التليفون جاب شاشه 

وروحت اعملها وكمان روحت كشفت على معدتى رد وقالها مش المفروض اكون معاكى 

طه منى بس انت عارف التليفون ده غالى عليه ده هديه أمينه ليه رد وقال رددت وقالت غل

 وهو فين رددت وقالت سبته فى الصيانه وقالى يومين وهروح اخده 

 ماشى يا حبيبتى  ..

 انا طالعه  ..

 عمران.. مش هتتعشى يا حبيبتى 

 الهام.. هتعشى فوق انا وأدهم

الباب وفتحت الشنطه وكان فيها تليفون  وطلعت اوضتها جرى وسبقت أدهم وقفلت عليها=

أمينه وتليفون جديد وركبت خطها ونزلت واتس ومسكت تليفون أمينه وقالت انت اللى فيك 

السر بس للأسف الولد اللى اعرفه وبيفتح اى تليفون مكانش موجود ومينفعش حد غيره لأنى 

بت تليفون أمينه فى اتعاملت معاه كذا مره وبثق فيه بس كلها بكره وهعرف كل حاجه وخ

 شنطتها وشالته فى الدولاب 

أدهم طلع الاوضه وكانت عامله نفسها نايمه واضايق منها وابتدى يقرب منها بس بعدت  =

 عنه 

  انتى بتبعدى عنى ليه مع انى بحبك ..

أدهم انا مخبيه عليك حاجات تمنعنى منك وقامت قعدت على السرير وقالت ومش اى  ..

 راجل يقبلها 

 ما انتى صاحيه اهو؟؟  ..

 يا ترى لما تعرف هتقف جمبى ..

 اكيد بس قولى حاجات ايه؟؟  ..

بكره ان شاء هللا فى خطوه هعملها وصدقنى لو متمتش هقولك على كل حاجه لأنى فعلا  ..

 محتاجالك اوى وحضنته 

 انا بحبك يا الهام ومقدرش استغنى عنك  ..

 خليك جمبى وفى ضهرى  ..

يا حبيبتى بتعيطى ليه دلوقتى وانتى فى حضنى بصت وعينها كلها حزن وقالت  انا جمبك ..

 صدقنى كلها يوم وهتعرف كل حاجه بس اوعدنى اوعى تسبنى وتقف جمبى 

 حاضر يا حبيبتى وخدها فى حضنه لحد ما نامت وهو كمان راح فى النوم  ..

 الباب بيخبط  .



يد اخوه تعبان اوى وسابها نايمه ونزل جرى قام فتح الباب وكان الوقت متأخر وعرف ان ول =

 ولما راح اوضته لاقاه ماسك جمبه وخدوا هو وجلال وراحوا المستشفى وعرفوا انها زايده 

 الفون بيرن  =

 الهام قامت مسكت الفون وبصت فيه وافتكرت الميعاد وقالت ايه ده هو فين أدهم

وخلاص كلها ربع ساعه بس فين أدهم ومسكت  3انا لازم اقوم البس وانزل ده الميعاد  ..

الفون ورنت عليه بس الفون كان جمبها وقالت هو كمان ساب التليفون امال راح فين ده؟ 

 ياربى بقى 

وسمعت صوت تليفون بيرن بس مش تليفونها ومسكت فون أدهم بس لما ركزت كان 

وقربت وفتحت الدولاب وقالت ده تليفون أمينه بيرن وخدت الصوت جاى من الدولاب 

 الشنطه وفتحتها بسرررعه 

  ..ده رقم غريب وردت عليه وبعد المكالمه نزلت جرى ..

الصبح أدهم رجع الڤيلا والغريب ان البوابه كانت  6وبعد مرور ساعات وكانت الساعه  =

فى دمه ومضروب بالنار فى  مفتوحه ودخل الڤيلا وشاف عمران مرمى على الأرض غرقان

 ...دماغه ومن الخضه طلع يجرى على اوضته وكان باب الاوضه مفتوح والهام مش موجوده
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