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 األول لتحميل الكتب الموثوقة
 

 (مقدمه) 1 الحلقه  وهميه_أدوار#

 

                     

 صدري  دماغي في قاعده المنضومه دوشة حاسه�� بيتفجر صداااع راسي:ريم

 راسي فوق يلي الحجريه والكتله  البستهم يلي كيلو7ال من مغموم
  الطرحه وفوقها

 !! وجهي على كان يلي لون االلف غير من
  البالد في موجوده سيئه مزينه اكتر كانت

 والكالم المزينات ميبوش خوتي بحكم للحوش تطلع يلي الوحيده كانت بس
  هاذا الفارغ

 شويه تتريح رجلي عشان متعي الكعب نحيت ما بعد الفندق شقت في ندور

 ' الطبيعي وضعها وتاخد

 نضرة عيني وفي داخلي نحكي بديت... روحي ع نتفرج المرايا قدام وقفت
  هزوه

 

                     

 دقايق بعد الن!  بعضها مع وترعش خووف ميته توا راهو غيري بنت كانت لو
  انخدعو انهم يكشفو رح
 شي لكل خططو يلي هما اهلي اصح بمعنى او عليهم لعبت اني يكشفو وح

 !!حتى موافقتي بدون
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 حاجه اي بي حاسه وال شي في مخاطري برووود!.. توا بيه حاسه يلي عكس على

 ! حاجه اي هامتني حتى وال
 هامني مش استحقار بي عاملني او كويس الغفله عريس عاملني عشت او متت

 . فيها يفرح شي مفيش هاذي البائسه الدنيا في الن شي

 

                     

 كأن الدار لي تتقدم سريعه خطوات وسمعت️❤ انفتح الجناح باب سمعت
  الغرفه لي توصل امتى مصدقه ومش فرحانه هاذي الخطوات

 ! فرح لهفة بي يحكي وهوا صوته وسمعت الدار باب انفتح

 

                     

 ️❤ الغاليه عروستي بي اهال:ناصر

 كنت اني مالمحي من وواضح الجمود عالمات وجهي على وانا تلفتت:ريم

 ! يشوفني ما اول فعله ردة متوقعه

 في ومركز يرمش ما بدون يشوفلها دقايق وقعد ابتسامته تالشت:ناصر

 الصمت من ساعه ربع قريب بعد!!  عيونه يكذب يبي كأنه وجها تفاصيل
  ريم نطقت بيطلعو يلي ناصر وعيون

  ؟! صح سبرايز:ريم

 ! الغلط للغرفه دخلت اني واضح وو و و اءء:ناصر

 قاعدات وجها ومالمح السرير على ماسكتها كانت يلي الباقه لوحت:ريم

 ! ناصر دكتور يا متعك الجناح هاذا ال....  شي متغير ماهما زي
  اليوم عروستك انا حظك سوء ولي

 تغيرت خطبها يلي البنت معقوله... بتمعن ويشوفلها حواجبه ناقر:ناضر

 !!! كويس مالمحها حافظ هوا ؟؟مستحيل هكي
  الخفيف السمار لي مائله حنطيه قدامه ويلي بيضه خطبها يلي
 الليل زي اسود شعرها قدامه ويلي وقصير فاتح بني شعرها خطبها يلي

  طويل انه وواضح

 ️❤ قصيره قدامه ويلي االزياء عارضات زي طويله خطبها يلي
 �� االسود ع عيونها قدامه ويلي خضر عيونها خطبها يلي

 

                     

 دماغيه جلطه تجيبلك وقريب بالك في يلي االسئله من راسك نريح خلي:ريم

! 
 الني كيفهم من العروسه غيرو واهلي اختي ريماس بي واعجبت خطبت انت
  الصغيره قبل الكبيره تتزوج وغلط الكبيره انا

 الشي مستحيل انتي تقوووولي شن.... هستيريه حاله بي فيها صاح:ناصر



  هاذا

 ! عليهم النيابه بي اسفه صار يلي هاذا.... تام ببرود:ريم

 !! هكي من اكتر يحملوه رجليه قدرو معش: ناصر
  يديه بين وراسه وراه كان يلي الصالون ع طاح

 !! الصبر فارغ بي استناها يلي الليله في صار يلي يستوعب يحاول
 اكسسوارها وباقي الطرحه في تنحي وهيا الضهر بي عطاته ريم اما

 !! وثبات برود بكل وتتكلم

 

                                 

                     

 !.... عرس وبعدين بس شهرين خطبه:ريم
 في مناسبات حتى وال مكالمات مفيش يعني متحفضه وعيلتك عائلتي

  للحوش تجي عشان هاذم الشهرين

!  تامه عيله قدام ونرفض موقف ندير مقدرتش.... تمام تمشي الخطه وبهكي

 ! تانيه مره عليهم النيابه بي اسفه....
 شي بي حست معش فجآه لكن التسريحه ماسكات تحول عشان بضهر عطاته رجعت
  االبيض الفيلو على يقطر مني نازل دم بي غير

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��    

 

 طلعت وحده اخر الني بابا مع روحت  بابا جنب السياره في مقعمزه: ريماس
 وروحت فاضيه مش كانت ماما بحكم القاعه مبلغ باقي وخلصت الصاله من

 ونفكر رهيبه لدرجة قويه كانت يلي المطر ع نتفرج خوي مع قبلي

 ريم؟؟؟ مع صار شن ياترى......
  هاذا الشي ننكر منقدرش عيلتي من حقيره لقطه كانت مبعدها

 الطريقه بنفس تزوجت يرحمها هللا حناي حتى ان الموضوع في يضحك يلي
 الكبيره؟؟ قبل الصغيره البنت تزوجت لو الغلط وين مفهمتش

 !!....انضلم العريس وحتى نضلمت اختي حرام لكن الزواج ع ميته مش
 في وتغيرلنا القاعه من طلعنا لما من فينا تالحق سياره في ان انتبهت

 ! وقفنا لين مره كم الضي

 

 -: الروشن وفتح وقفنا

  حاج يا اوراقك:الشاب

 السياره درج فتح.....يناقشه ومحبش الولد خصر ع يلي السالح لمح:فؤاد
 من نضرات في يخنب الشاب كان هاذا الوقت وفي  االوراق في يدور وبدي

 ! ريماس لي تحت لي تحت
 كامل بي يعني العرس في كانت البنت ان وصحابه هوا كويس فاهم كان



  زينتها
  الشاب لي ومدهم السياره اوراق لقي فؤاد اخيرا

  السياره من انزل تفضل طارقه معندكش.... لالوراق يشوف الشاب؛بدي

  ونجيكم نوصلها بنتي معاي توا نرجعلكم تمام.... نضراته عدل:فؤاد

 رقم اعطي الفندي بنشوف الثانيه السياره لي انزل دقايق5:الشاب
  وبرا ووقع بطاقتك

 !!عندك بطاقتي:فؤاد

 عليها وسكر يمينك درس البنت ع خايف كان عاد علينا اياه:الشاب
  المفتاح بي السياره

 ينزل خاف الوقت نفس وفي وبنته هوا شي فيه يديرو يعاند خاف:فؤاد

  طبيعي مش شي في ان واضح اوالده من حد بي يتصل حتى مقدرش!!...بنته ويخلي

  المفتاح بي الباب وسكر...فؤاد وافق

 واقفين وين ووصفتله حكتله خوها بي اتصلت طول وع طاح قلبها:ريماس

 !! بزبط

 ! السياره لي مقرفه ريحه ودخلت!! انفتح الباب وسمعت لحضات

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��    

 

 -: بعيد ثاااااني مكان في

 

 وتبتسم تمروح... والدربوكه السهريه وسط البودري البسه مقعمزه:فاطمه

 ️❤️❤تجنن عليها طالعه والحنه

 ! تفكر ابدا المعازيم مع ومش سارحه كانت
 المباركات مسجات غير مسج او مكالمه اي مفيش تالفونها فتحت

  داخلها تحكي بدت صاحباتها من والتهاني

 

 شنو كلمني ومعش مسكر تالفونه امس ؟؟من اختفى وين هاذا ياربي:فاطمه
  بيتفجر راسي ؟؟افففف صاير

 الحوش في الهي هوا حتى اكيد بكرا الحفله خالص انا عليه نثقل مفروض

 هياجه وكملت روحها في اطمن وهيا هاذي الجمله بي كالمها فاطمه انهت....
 المعازيم وروحو السهريه كملت لين العيله وبنات الزمزامات مع وضحك

 ️❤ بس وبناتهم والخاالت العمات قعدو

 

__________________________________ 



 

 ويهدرزو سفره ع ملتمه العيله ليبي عرس اي ونفس الليل في1 الساعه جت
 مقعمزه ويلي يقاوم مقدرش تاعبه ويلي صغارها في ترقد ويلي ويضحكو

 ! التالفون ع تحكي تركينه في بروحها

 

 وجها كان( العروسه اب) عثمان والهدرزه العالي الضحك صوت قاطع

 !شي في ان مالمحه على وواضح اصفررر

  فاااطمه فاطمممه:عثمان

  بوك يبيك تعالي فطووومه.... مبتسمه العيله بنات من وحده ناضت

 ️❤�🔥� هنايا ليك يوم اخر بيودعك ياحليلي

 روحها على تمروح البودريه لبستها بي البنات بين من ناضت:فاطمه

  بابا نعم... وطلعت

  بضهر وعطاها.... وراي تعالي:عثمان

  شي فيه ان حست نغزها قلبها... تختفي ابتسامتها بدت:فاطمه

 لقت!... العرس حوست من لوطي فوقي مقلوبه كانت يلي نومها لغرفة خشت
  عيونها نزلت طووول وامها فيها يراجو واقفني وخالتها امها

 

 قضاء حياتنا في شي كل ان عارفه انتي قوته في ويجمع الباب سكر:عثمان
 ال؟ وال ربي عند من وقدر

 ؟؟ بوي في شن.... خوف لي مالمحها تبدلت:فاطمه

 الزمان طول على حاجه دار ويلي! ونصيب قسمه شي كل النهايه في:عثمان
  بيلقاها

  صاير شنوووو.....وجها على وخبطت البودريه المروحه منها طاحت:فاطمه
 �� ونزلت دموعها خانتها فاطمه ام

 راجلك!....نفسه يقوي يحاول وهوا وتكلم السرير على الورقه حط:عثمان

  الصبح7 الساعه من اليوم سافر
  هاذي الورقه وخاللك

 واصال دخولنا غضوا مستحيل كيف ؟؟هه سافر....بهستيريا ضحكت:فاطمه
  الجاي االثنين طيارتنا

  سكت:عثمان

 �🔥🔥🔥� طالقها ورقة انها وتفاجآة فتحتها الورقه على قربت:فاطمه

 

 �� بحنتها اليوم وخالها سنين4 دامت وفاتحه خطوبه بعد طالقها ورقة
 عشان ان فاهمين كلهم حسها طول ع وتعيط تندب االرض ع فاطمه طاحت

  عليها تخلى خطيبها
 يسافر ما قبل فيها دايرها يلي المصيبه بي علم عنده كان محدش

  يتبع....��



 

 ️❤�� هي توصل قداش المقدمه وروني

 

             

  اصفر ووجها ورقبتها وذنها في تمس.... المرايه في نفسها لي تشوف:ريماس
  اخيرا بتبكي وكانت المرايا ع مالمحها في مركزه

  الحوش برا عياط صوت تفكيرها قاطع بس
   تجري وطلعت الباب فتحت

 

  سمر المتزوجه بنتها ومعاها الباب ع واقفه ناصر ام سعاد كانت
 ريم عيلة قدام وسب وشتم وتصفيق وعياط صياح العار دااااارت ناصر ام

 ️♀�🔥� والجيران
 �� االول من غلطهم عارفين الن فيهم رد حد وال مفيش ريم اهل وطبعا
 في وركبت والشهدره بنتهم طالق بي وتهديداتهم عياطها سعاد كملت

  للحوش ورجعت بنتها سيارة

 

 صاير؟ شن هاذا شن:ريماس
  متوقعه كنت ما زي شوط دارت جت ريم عزوزة:ربيعه
 في درتوه يلي عليك حرام قتلك امممممي يا البدايه من قتلك:ريماس
  تشوفي تو ريم راس على بيرجع وكله الولد
  الرقبه في قعدت اختك راهو هكي مدرتش كان انتي ونطمري اسكتي:ربيعه
  توافقو متبوش يلي انتم فيها يخطبو ؟؟؟ريم رقبه اي:ريماس
 راسهم وجدك بوك ان وعارفه ميرتفضش والدكتور دكتور وهاذا:ربيعه
  الكبيره قبل منعطوهاش والصغيره مسكررر
 استفدتو؟ شنو!! امي يا بتطلق الكبيره لكن:ريماس
 ها بعد تحركي خاالتك لي قهوا ديري خشي هيا القصص فيها مدخلكش:ربيعه
  الصبح ع هاذي الكلبه دارتها لي الرعشه
 الذهب؟ خراصاتك وين.... امها صوت وقفها بس بتمشي جت:ريماس
  بسرعه ومشت.... داري في فوق....ريقها بلعت:ريماس

 

 ! ناصر ام من وقاحه اقل مش وريماس ريم ام كانت
  ال او مرتاحين كانو لو عندها مهم مش وبس بناتها تزوج ان همها كل

 غلطها في تكمل غالطه نفسها عارفه حتى وجه صحيحة كانت كله هاذا وفوق
!  

 



 شقة لي وانطلقو حماتها وبنات وحماتها خواتها ريم ام لمت حقاره بكل

 !!! محضر يديرو عشان ريم

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��    

 

 ! شي قال وال تكلم فينا حد مفيش الطريق طول:ريم
 برا من وبسيط متواضع حوش لي وصلنا لين هاتفي في وعيوني وبس ساكتين

  حتى مزوق مش
  خوته ولي ليه شقق والباقي امه لي االرضي الدور ان واضح دوار3 ع

 زي وواقفه ساكته قعدت طايقني مش انه لحكم طبعا ونزلت شنطي خذيت

  الشقه باب فم لعند  وراه ومشيت نزل حضرته لين النيه

 

  جديد عليه واضح االثاث وكل متواضعه شقه كانت
 بكرا او اليوم عارفه الن شنطه وال ومفتحتش بروحي متعي الشناطي دخلت

  بروحي وسيبني طلع!... مطلقه اهلي حوش لي نرجع رح الكثير بي
  نومه ضربتها و الباب وسكرت مريحه واسعه بيجامه لبست

 

____________________________ 

 

  معاها مش وعقلها سارحه الوقت ريماس؛طول
  وطلعت لبست كيف حتى متعرفش
 !بسيف دموعها في تمسك امبارح ليلة لي تدكر ما كل مقبوض قلبها
 �🔥� مره كل زي وتشكيلها اختها لي توصل امتى مستنيه

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��    

 

 وينه؟.... سيارتها في ادور:اسماء
  محله اهوا هاذا:فاطمه
 يا عليك تنقلبش ما هللا شاء ان....فاطمه لي وشافت السياره درست:اسماء
  فاطمه
 وخشت الوشاح بي وجها نص غطت.... السياره من ونزلت نفس خدت:فاطمه
  ترجف وهيا للمحل



 

 انور؟:فاطمه
 ؟ وخيتي تفضلي....الحسابات كراسة من عيونه قام:انور

  تبكي وبدت وشاحها نزلت:فاطمه
 منقدرش..... هوا سبقها تتكلم ما وقبل فاطمه وجه شاف لما ريقه بلع:انور

 شي وال الن امس خوي دارها يلي الحركه ع كلها عيلتي وال انا ال نعتدر
  خوي كسره يلي خاطرك يجبر
 ��التربحه هللا راسهم وطالهم الحوش من يطلعو حتى قادرين مش وبوي امي

  يعوضك ربي الناس بنت يا حياتك عيشي
 !! بس فاتحه عليا مقراش خوك انور يا بكن.....وتبكي تتكلم:فاطمه
  فهم بعدم حواجبه قرن:انور

 �� بيوم الدخول قبل يسيبني انه من اكبر مدايرها كارثه في:فاطمه
 �� والمعازيم الناس قدام يحشمني انه من اكبر
 ؟ تقصدي شن:انور

 �🔥🔥🔥� االولى االسابيع في حامل انا انور..... مقدمات بدون:فاطمه
  القهوا كوب يده من طاح:انور

  مهناش اهلي لما يجيني كان خوك ان تعرف يلي الوحيد انت:فاطمه
 �� عليا ضحك انه متعرفاشي يلي بس

 عليك قاريها الفاتحه حتى مرتي انتي يقولي ديمه عليا ضاغط كان
  زواجنا على بس خطوه مزال ونحنا يخليني يوم يجي متوقعتش

 �� الصدمه من متتفسرش مالمحه كانت:انور
 يستر هللا عليا استر.... رجليه في وتبوسله تبكي قدامه فاطمه طاحت
 �🔥🔥🔥🔥�عليك
 من بيه مرتبطه خوك غير حد مفيش ان عارف يلي الوحيد انت عليا استر
 �🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥� عليا استر عليك باهلل سنين

 بي وعرفو كبرت بطني لو يذبحوني وربي راضيه وطلقني بس شهر حتى خودني
 �🔥� القصه
 الناس لي النضر لفتت ما بعد توقف وساعدها رجليه على من بعدها:انور
 يهزبها؟؟ يصبرها؟؟او شنو بي وال يقول شنو معرفش حوليها يلي

 

  هللا يستر هللا يستر فرجه روحك خليتي توا المحل من اطلعي:انور
  يحميك هللا انور علياااا استر يخليك هللا......توسل بعيون:فاطمه
  توا روحي انتي بس خير يصير تمام:انور

  وطلعت شويه هدت:فاطمه
 وشاف يده على عيونه نزل وبعدين اختفت لين بعيد من يشبحلها قعد:انور

 ��البسها كان يلي الذبله لي

 

______________________________ 

 



  ناصر مافتحلهم بعد الشقه لي وخاالتها امها ورا ريماس خشت
 ��ينزلهم قادر مش ريماس على عيونه كانت يلي ناصر

  اخته خدي ما بعد عليه حرمت يلي ريماس
  مقدرش ناصر بس شي مصار كأن جدا عادي ربيعه سلمت
 وطلع....��تامه عيله تسامحكم ال هللا......ريماس، ع وعيونه يتكلم:ناصر

  وسيبهم

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��    

 

 وافق؟؟....مصدووومه وجها مالمح:اسماء
  يوافق انه احساس عندي بس منعرففففش اسماء منعرفش:فاطمه
 ��فاطمه يا بعض كلهافي القصص خششتي.... السياره كرسي على اتكت:اسماء
 عمري؟؟؟ اول في وانا نموت ترضي��تاني حل معنديش:فاطمه
 .....م الليله هديك في قتلك مره الف:اسماء
 اللليله هذيك على كالم بطلي خالاااااص....اعصابها فقدت:فاطمه

 !!!خالااااااص

 

__________________________ 

 

  وخالتها هيا الشقه ع تتفرج طلت امها ما بعد نومها غرفة باب سكرت:ريم
 السياره؟؟؟ ركب.... اختها لي بخوف ريم شافت

  دموعها ونزلو راسها هزت:ريماس
 ؟؟؟؟ ريماس فيك دارو دار؟؟شن شن:ريم
  عليها وتعيط كتافها من ريماس في تخض بدت
 يتبع...فيييييييك دارو شن

 

 بيها بتخش بصل معبيه سلة ماسكه وهيا الخزين دار من طلعت:ريماس
  للمطبخ

 وتوزع السله وطاحت السور من شاب قدامها نقز لما فزززع بي  شهقت لكن

 ! مكان كل في البصل

 

 وينك؟:اسامه
  وين تالفونك بيك نتصل امس من عليا مترديش خيرك



 ما قبل اطلع العرس متع الحوسه بي انشغلت شي مفي... ريقها بلعت:ريماس
  حد يشوفك
 يومين ليها مكلمتنيش عليها بنطمن وجاي عمي ؟بنت شافوني وكان:اسامه

  ريماس زايده وسبل كذذذذذذب بال....
 اختك؟ دخول يوم من عليا مغيرك يلي الشي شنو

  اكتر ال وتاعبه لهيت شي وهللا:ريماس
 ؟ اليوم تكلميني....يدها مسك:اسامه
  اي بمعنى راسها هزت:ريماس
 مش بطريقه ترعش كيف ريماس شاف لما استغراب بي حواجبه قرن:اسامه

 !بعض في يخبطو رجليها حتى لدرجة طبيعيه
 هكي؟ ترعشي اسامه؛خيرك؟؟؟عالش

  عليك باهلل امي تشوفك ما قبل اطلع اسامه يخليك هللا:ريماس
  عليا ردي هنايا من بنطلع.... شويه اهدي تمام به:اسامه
  به بب ب:ريماس
 يجيها مره اول مش الن شي في ان حس.... وطلع اخيره بنضره شافلها:اسامه

  يجيها ساهل كان عمها ولد ان بحكم يدها يلمس مره  اول وال
 !! هاذي الطريقه بي خافت مره مفيش لكن

 

______________________________ 

 

 ؟ ادير شنو..... ولدها في توكل:لمياء
  اهو الناس زي ؟نتصفح قدامك ندير شنو:كريم

 ؟ المصحه في تاصر لي مشيت انك امس قلتلي:لمياء
 اي؟:كريم

 مجانيش وقال ناصر سألت:لمياء
  ناسي الخدمه كثر من هوا:كريم

 كنتتتتت وين كريم عليا ينضحك انا هيله مش:لمياء
 ؟ شنو تعرفي:كريم

  يعجبك ما زي بروحك ونكدي تمام بروحك فيها اقعدي
  تعاال كررررريم كررررريم:لمياء
  وسيبها طلع:كريم

 

______________________________________ 

 

 العرس امها لي يقول بوها سمعت لما وجها وغطت عيطه بي صاحت:فاطمه

 وبياخدها فاطمه لي تقدم انور... ولدهم غلط يصلحو العيله قررت بيكمل
  ياخدها وعادي عده مفيش يعني عليها مدخلش والن هاذا الخميس



 �� الموت من نفسها نقذت انها وحست مره الف ربي فاطمه شكرت
  كامله مدينه وحديث كلها للعيله صدمه كانت

 

 وتوا وهرب سيبها وفاتحه وخطوبه وغرام حب سنين5 شخص حبت يلي فاطمه

 !! خوه من بتتزوج
 ! للكل صدمه فعال كانت

__________________________________ 

 

  فيديو بنت مع يحكي ناصر شفت لما ضحكت:ريم
  مني ويتخلص الطالق نطلب انا باش اساس ع الذل بي نحس يخليني يبي

 نعيش رح ونعرفهم عيلتي بس يوم ثاني من روحت كنت نقدر لو بس اااااه
  جحيم في

  عذر عاطياته  حياته يشوف خلي مسكين ياهلل

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��    

 

 ! االحداث_في_تسريع#
 ( اسبوعين مرور بعد)

 

  وافق انور الن كبير انتصار بي حاسه داخلي كنت:فاطمه
 �� خايفه لكن

 ؟ هاذا الزواج بعد فيا يدير رح شنو انور
  فرحته وكسرة خطيبته من فسخته في سبب نقعد رح انا النهايه في

 وينه؟....�� ونفكر خطيبي لي نذكر
 منو؟؟ مع

 !!! فيا داره يلي الشي على راضي قلبه
 مرتاح؟؟؟؟

  اليوم حفلتي في ونركز راسي من هاذي االفكار نبعد الزم توا ياهلل
  وبسسس خير ع الحفله تمشي شي اهم بس الناس نضرات بنواجه كيف منعرفش

 

_________________________________ 

 

  وبارد جدا عادي بشكل حياتي كملت:ريم
 حتى وال مشاعر اي بينا مفيش طبعا.... وتهنيت الواقع تقبل ناصر ان حتى



  دار في يرقد واحد وكل بس الليل في غير بعض في نشوفو وال كالم
 ! فقط وحده مره مني قرب

 

 نفضلها يلي الشخصيات من مكانش اختصار بي النه منه نتقرب حابه مكنتش
  يحبه يلي الستايل من انا كنت وال
 الف مع يحكي انه عارفه وكنت دكتور خدمته بحكم للحوش يروح ديمه مش

 ! تحركت مني شعره ومفيش بنت
 .... ممل يومي وروتين عادي من اقل بشكل حياتنا كملنا اختصار بي

 خوته نساوين وال خواته وال امه مع تكلمت وال ناصر اهل لي نزلت مره مفيش
 �� فيه حطوني يلي الموقف ع كبيررررر بشكل اهلي وكرهت

 

________________________________ 

 

 �� انطفيت:ريماس
 !! ضاع ونشاطي اختفت ضحكتي

 �� يوم كل الليله بهديك ونحلم فيا تالحق يوم كل الكوابيس
  عليه بنهبل كنت يلي وحبيبي صاحباتي على بعدت تغيرت

  هاذي للمرحله وصلني يلي الحرام ولد في ونتحسب نبكي ليله كل
 ! هكي من اقوى حاجات ضامتلي الدنيا ان نعرف مكنت

 

______________________________________ 

 

 بين لمحت..... للمصوره مره مره نبتسم الكوشه ع مقعمزه كنت:فاطمه
 �� خاطر كسرة الف عيونها وفي انور خطيبة الحاضرين

 !! انا حتى قلبي وجعني
 ! المضلومه بس هيا مش

 !! عليها غالي شخص منها خذو يلي بس هيا ومش
 !! انانيه انتي قتلي لما اسماء كلمة وذني في ترن
 ؟؟؟ ندير كيف به

 ؟؟ ونموت ننفضح لين ومكتفه ساكته نقعد
  ؟ غيري تعاست على حتى نفسي ننقذ او

 �� وصل العريس الن بيطئ وطلعت لقطات اخر خديت

 

________________________________ 

 



 نتصفح البالكونا في ومقعمزه قهوه فنجان دايره كنت العاده زي:ريم
 �� كله الحوش هزت عيطه سمعت لين
 وسمر وتعيط تخبط سعاد كانت االرضي الدور شفت مخلوعه بسرعه نضت

  عليها مغمى حماتي
 توفى ناصر سلفي...... وتقول التالفون في تحكي لمياء في نسمع منسأل قبل
 �🔥🔥� ساعتين ليه حادث في

 !! غلط فاهمه روحي نسحاب نصدق قادره مش مصدومه واقفه قعدت
  منهم عليا رد حد مفيش فيهم نسأل ونزلت لبست
  وفاته خبر للكل واعلنو يخشو الجيران بدو لين

 

 حوش في منعيشو بعد بعد نحبو رح ان متوقعين ؟؟كنتو صح انصدمتو:ريم
 ؟؟ الروايات باقي زي واحد

 ! وضني ضنكم خاب لالسف اال
 بس بدايه مجرد تكون انها نتخيل مكنتش.... قصتي نهاية هاذي نسحابه كنت

 يتبع!......

 

                                               

 وصارت طولها من ريم طاحت ما لغاية وطبيعي جدا هااااذي الوضع كان
  الحوش في كبيره شوشره

 

                           

________________________________________ 

 

                           

  شعرها في تقيم وهيا النوم غرفة من طلعت:فاطمه

 تكلمت  غمضه وال مرقدش امس من انه وواضح الكنبه ع مقعمز انور شافت

 ️❤ الخير صباح.... وخوف بتردد

  الناس بنت يا اسمعي.....ووقف جاده بنضره شافلها:انور
  وبيني بينك هللا حد
 حتى بالك في تحطي يسامحك ال وهللا مني تقربي تفكري حتى وال تكلميني ال

  راجلك نكون اني1%
  تجيبي لين وبس الناس قدام انا

  ساكته وهيا راسها هزت:فاطمه
  وذنه في التالفون ماسك للمربوعه وطلع سيبها انور اما

 �� انور استاذ يا نشوفو تو:فاطمه

 



                           

  ترن ترن ترن ترن

  الو:والء

  والء اهلين:انور

  تتحشم وال ماتستحي يلي صايع يا يافاسد اهال:والء

 ؟ اليوم عائشه كيف.... نفسه في يهدي وهوا غضبه كتم:انور

  الرامضه خليقتك من احسن:والء

 المشفى؟ من طلعت:انور

  شعرها في الغضروف يجيها مرتك هللا شاء ان تحسن وخالها طلعت اي:والء

  فكره ع الشعر في ميجيش الغضروف:انور

  الثعلبه تجيها هللا شاء ان:والء

  نكلمها نبي عائشه عطيني�🔥🔥🔥�:انور

 وهللا؟؟؟؟....نصها في يدها حطت:والء
 تكلمها تبي وبعدين وتسيبها تتزوج خليجي مسلسل في روحك تسحاب بالك

 ؟؟؟ مسرظن يا
  بسالمه هي كويسه اختي

 ......مب:انور

  التاس نهزب نحب قداش اااااه.....كتابها وفتحت التالفون سكرت:والء

 

                           

____________________________________ 

 

                           

 !!! بصدمه مفتوح فمها كان كامله وعيله الحوش اهتز
 �🔥🔥🔥� حامل ريم ان سمعو لما الصاعقه زي خبر عليهم نزل
  مصدومه كلها والعيله البكي بي نهااااااااارت ناصر ام

 ؟ بطني داخل شي في... بيه حسيت غريب شعور:ريم
 ؟؟ تانيه روح

 ؟! بصاره بي حتى ام نكون فكرت ما عمري
 ؟؟ حمل مانع وخديت نحمل اني مفكرتش كيف ؟؟ بروحي بنربيه كيف

 وحده مره غير فيها قربني مره مفيش يموت ما قبل ناصر بالي في مخطرش

 !! بس

 !!!!!!  مصدقه مش وانا السرير ع طحت

 

                           

 بي الموقف في تراقب عيون زوز فيه كانت كلهاااااا هاذي الصدمه بين
 �� خوف



 

                           

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��    

 

                           

 (.... ناصر اب) بشير لي الخبر وصل
 �� ولده ريحة من بينخلق شي في ان فرح لكن ولده على الكبير حزنه ورغم
 �� عليه بعيد يتربي حفيده وميبيش خايف كان

  يحبه واحد اكتر كان يموت ما قبل ناصر ان خصوصا
 ما حتى قبل وايمن كريم والده لي الموضوع يقتح بشير دفع هاذا الشي

 ! العزي فرق يوم يجي

 ! بينهم العيل يتربي عشان تولد ما بعد ريم يرد يقدر من خيرهم

 

                           

 الزم بس مبدئيا موافق كان كريم اما صعبه حسها ايمن الفعل رد حسب

 ! مشاكل متصيرش عشان نساوينهم مع الموضوع يفتحو االثنين

 

                           

_______________________________________ 

 

                           

 -: كامالت ايام4 فاتو
 والء اختها وطبعا عائشه على سؤال مبطلش يلي انور على ايام اسوء كانو

 ! ودانه وسخ تسمعه الزم مكالمه كل في

 

                           

 اي بدي البيبي ع وخافو نزيف صارلها الن شقتها في قعدت نزلت معش ريم
  فوق شقتها لي يركب يعزيها يبي حد
  سمر وبنتها هيا زفت فيها تعامل قاعده ناصر ام

 ع فيه وتراجي�� حلم حفيدها بي تحلم بدت ناصر ام ان ميعنيش هاذا لكن

 ! نار
  واختها امها عكس كويس ريم مع تتعامل كانت الصغيره ناصر اخت نورهان

 



                           

____________________________________ 

 

                           

 معاها يحكي حتى االقل ع انور تكسب الشرق بكل تحاول كانت:فاطمه
 وبس عائشه في يفكر بكل تاني عالم في كان انور بس شويه ويشوفلها

 ..... تاني شي ع ناوي وكان

 

                           

 تصرفاتها بسبب عمها ولد بي عالقتها تقطع انها في نجحت ريماس اما
 ️♀�🔥� امه مع تعاركت وامها

 

                           

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��  

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��    

 

                           

  بيحكو شنو يجهزو واالثنين بوهم قدام وايمن كريم قعمزو

 ؟ معاكم صار شن ها:بشير

  خوه لي شاف:كريم

 !لالرض وشاف ريقه بلع:ايمن

 يابوي وانا الصغار وتاخد تطلق حلفت المرا.... ناخدها منقدرش:كريم
  عيلتي نشرد منقدرش

 ؟؟؟ وانت:بشير

  زيه...واطي بصوت:ايمن
  الصغار من واحد وال نشوف معاد حلفت

  تريس مش قطاطيس جبت اني الخالصه بعضهم في يديه شبك:بشير
  كيفهم على نساوينهم فيهم يمشو فروخ جبت

 ......م القصه:ايمن

  صوتك نسمع منبيش اسكت اسسسسيكت:بشير

 

                           

  عمي.... مصدوم ووجها للمربوعه خش:مهند

  هكي يخشو الناس امتى من ياولد خيرك:بشير



  ليك النت ع مكالمه في... ريقه بلع:مهند
  متاعكم النت على بيدورني ياي هاذا هوا بشير؛من

 ! ولدك رواد ر رر ر:مهند

 

                           

 ! بيطلعو عيونهم... بصدمه بوهم لي شافو وايمن كريم

 !!السنين؟؟ هادي كل بعد معقوله
 كددب؟؟؟؟ وال صاير يلي معقوله

 ؟؟ اخباره نقطعت ما بعد قاعد عايش....؟ مستحيل

 

                           

 !! الصدمه من يتوازن قادر مش الن والده قاموه...�� االرض ع وطاح بشير وقف

 الو؟؟ اء اءء اا ال.... متقطع كالم بي يحكي وهوا ودنه ع الهاتف مسك
  سنين منها نحرم يلي الكلمه ويسمع عليه يرد رجولي صوت بي تفاجأ

  يتيع.....؟! بوي:رواد

 

                           

 ️❤�� ميضرش بس اليك جديده حاجات مخبيتلكم عاد الحلقه بي قيموها

 

                                       

 

                                         

 ( بخيال ممزوجه حقيقه) 5 وهميه_أدوار#

 

                     

 ! صدمه اسمها حاجه من اعمق  ايمن خوه لي كريم نضرات كانت
 ؟ يتصل رواد السنين هادي كل بعد
 ؟؟ قبل من مدارهاش عالش

 البدايه؟ من مكلمهمش عالش عيلته في يوصل قادر مدامه

 ! تقريبا ساعه ربع لي المكالمه استمرت
  ولده صوت قدام اعصابه في يتحكم يحاول بشير
 واحد شي بي الى رواد مردش لكن اجابتها يعرف يبي سألها االسئله االف

 !بس



 

                     

  نهدرز ال بنهدرز قداش صعب توا شي نحكي منقدرش.... بوي:رواد
  بس حاجه منك نبي

  شنو..... ملخبطه عقله داخل افكار تخشله وبدت الشك خشله:بشير

  صاحبي وولد انا ليبيا لي وبنرجع ثانيات يومين:رواد
  براني معاي يلي الرلد الن فيه نقعدو مكان تفضيلنا نبيك

 ️❤ مروح ولده بي سمع لما الروح ردتله:بشير

 ️❤ رواد بي وعوضه ناصر منه خذي ربي كأنه

 ؟؟؟ سامعني بوي؟؟بوي:رواد

  سامعك سامعك اي.....متقطع بصوت يحكي وهوا براسه هز يلمعو عيونه:بشير
 ؟ وين انت االقل ع فهمني

 ؟ قاعد بالد اين في

 غير.... نروح ما بعد شي كل نحكيلك وتو حاليا المانيا في انا:رواد
  وصيتك ما زي مكان جهزلي

  هللا شاء ان تمام:بشير

  الخط فصل:رواد

  يارواااد.... رواد:بشير

  ياعمي فصل الخط..... التالفون مسك:مهند

 بالك رد كلمك عاود كان....عيونه في يمسح وهوا الفراش ع قعمز: بشير
  السالمه بي يوصل لين ناصر خوه وفاة على تقوله

 ؟ تحكي منو بسالمه؟؟؟ع يوصل:كريم

 ️❤بيرجع يومين بعد مروح رواد.....ناصر على حزنه غلبت فرحه بي تنهد:بشير

 ! مصدق مش انه بنضرة كريم لي شاف:ايمن
 يطلع ما قبل وكلمه قبل مادار زي بوه مشاعر بي يلعب رواد انه شكً 

  للبحر
 �� ومروحش بنروح قاله

 منك؟ طلب شن:ايمن

  يروح ما اول فيه يقعد مكان يبي:بشير

 ؟ مكان في يدور عالش هنايا ويقعد:ايمن

  براني قال صاحبه معاه:بشير

 ؟ بتقعدهم ووين:كريم

 يوصل لين يطلع الخبر منبيش هللا يفرج لين المرحوم حوش في يقعدو:بشير
  مهند يا انت منك حتى

  تمام بمعنى براسه هز:مهند
  وايمن كريم سكتو

 ! يفكر بعيدددددد عقله راح بشير اما

 

                     

_______________________________ 

 



                     

 ماشيين الناس بيقعدو بس امتى لعند..... ولدها شيشة في تغسل:مروه
  تم العزي خالص جايين

  الزحمه تخف باش مسكر شهر حتى تبيلك.....الخبزه في تقص:لمياء

 ؟ معاك صار شن....يديها غسلت:مروه

 ؟ راجلي موضوع ع تقصدي......شنو؟ في:لمياء

  اي:مروه

  توأم بي حامل تبدا وكان مايخدها وهللا اضحكي هه:لمياء

  ايمن وال كريم في يلصقوها يبو كيف مفهمتش وجه صحة بكل:مروه

 بس فكر لو حتى وحلفت نبهته انا هاذي القصص من ترا ريحيني باهلل:لمياء
  وياك انا ماتفاهمت زي يعجبه مستحيل شي بيشوف

  واعره.... ضحكت:مروه

  الضحك عالمات وجها وعلى وطلعت الصونيه خذت:لمياء

 ....️❤ وراها صوته سمعت لما دقات3دق وقلبها الميه من يديها مسحت:مروه

 ؟ فطور نحصلو:بدر

 ؟ لمنو لل ل ل اءء.....تلفتتله:مروه

  قهوا؟ ندور متقدريش وال ليا....ابتسملها:بدر

 ️❤ ال عالش نديرلك اكيد ال:مروه

  قوليلي تكمليه لما برا طالع انا اماال تم:بدر

  منها بيطلع يدق وقلبها تمام بمعنى راسها هزت:مروه
  التوتر من حابساته كانت كأنها نفسها وزفرت بدر طلع

 ! وبس يكلمها عشان سبله اي في يدور قاعد بدر ان حست لما ابتسمت

 ️❤ حب بكل بدر فطور في تحضر وقعدت اهتمام بدون جنب ع ولدها شيشة حطت

 

                                 

                     

____________________________________ 

 

 بعد بتعب االكل طاولة على راسه ومنزل الكرسي ع المطبخ في مقعمز:انور
 ��عليه ترد عائشه ان االمل فقد ما

 ؟ بعضك على مش انور خيرك..... خفيفه بلمسات كتفه على يده حطت:فاطمه

 نقولك مره خامس تقريبا....يدها في يباعد وهوا ببطئ راسه انور قام
 ؟؟ حالي في خليني

 تاعب فيك نشوف شي مقلت تمام....مقابله يلي الكرسي في قعمزت:فاطمه
 ؟؟ بيا السوء ضن راسك في حاط ليش انور اكتر ال نساعدك ونحاول

  منك حرف طايق وال طاااااايقك مش الني:انور
 هاذا المعروف ديريلي عليك وسترت درته عليا يلي وبس حالي في خليني

  كلمه حتى تكلميني ومعش حياتك في

 ؟ صح ناس بنت مش اني فكره عليا خذيت..... لالرض عيونها نزلت:فاطمه



 ! مضايق انه واضح وجعا وعلى عميق نفس خذي:انور

 !خوك....�� مدخليش انا:فاطمه

  دموع معبيات عيونها وكانو راسها قامت.... نمنعه حاولت السبب هوا خوك

  دموعها شاف لما وجها مالمح تالشت:انور

 عارف وكان مسافر بابا الن امتحاني نتيجة جايبلي اساس ع جاني:فاطمه
  الحوش في حد مفيش ان

 هوا لكن نقدر ما قد نمنعه وحاولت بكيتتتت وربي هاذا الشي استغل

 ......طيح

  هيااا المقززه السيره تجبديها معش خالاااااص:انور

  عندي ينفتح معش هوا الموضوع.......حزم بي وقف
  وبس بطنك في ويلي نفسك في الهي
  القصه وتكمل الحمل خبر اعلني بسيطه فتره بعد

  كلمه بي حتى فيا تدخلي معش نعاود نبي ومعش

 بندعي لكن ونضايقك نسألك رح مش.... عيونها في وتمسح راسها هزت:فاطمه
  سترتني ما زي ويسترك همك ويفرج ضيقتك يفك يوم كل ربي

 �� كالم بدون وبس يطلع انه اكتفى... هاذا زي حلو كالم ع يرد انور معرفش

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 حامل؟.... واطي بصوت وتحكي نفسها لي تشوف المرايا قدام واقفه: ريم
  ؟ حامل انا

 ؟؟ بروحي بنربيه ؟؟كيف وياه انا بنعيش كيف؟كيف
 ️♀�🔥� نفسي نربي قادره مش انا

 ؟ زيه زيني روح هوا يعني....؟!!! طفل مسؤلية بنتحمل كيف

  بس ياربي اااه.... كيففففف
 �� هاذي الخطوه كانت حياتي في غلطه اكبر

 �� ناصر يا يسامحك هللا
 ؟ الحمل بي تسمع ما بعد فعلك ردة بتكون كيف عايش كنت لو

 هرمونات ان واضح.... راسها ع ويدها وشاحها خذت السرير ع ريم قربت

 ! نفسي مع نحكي ساعه توا من تطلع بدت الحمل

 

  ترن ترن ترن

 

  ايوا... وردت نفس خذت.... تالفون صوت من بفزع ريم تلفتت

  الحال كيف:ريماس

  احسن هللا الحمد:ريم



 ؟ نزفتي معش:ريماس

  هللا الحمد ال.... وشاحها في تلبس:ريم
 والباقي امي حال كيف

  العاده زي ننتحر يخلوني قريب:ريماس

 صاير شن عالش... تحكي وهيا الحوش باب سكرت:ريم

  متقدملي واحد في.... دقايق سكتت:ريماس

 رايك؟ شن وانتي.... الدروج في وقفت:ريم

 �� ريم نوافق قادره مش:ريماس

  بس اسامه فرخ من خايفه متقوليليش...عالش؟؟؟:ريم

 شي اي ينزلو ما قبل عيونها تمسح اكتفت!.... شي تحكي مقدرتش سكتت:ريماس

! 

  ريماس اسمعيني:ريم

  معاك ها:ريماس

 ولد في نكلم كنت قوليله... الشرعيه النضره من احكيله خايفه  لو:ريم
  وكذا وكذا نصيب ومصارش عمي

  العريس عاجبك كان لو هاذا طبعا.... شي كل احكيله

  خير يصير!.... اختها كالم في تفكر وهيا دقايق سكتت:ريماس
 ؟ انتي معاك شن المهم
 ؟؟ ايمن او كريم بياخدك رسمي

 اعبط واحد كل منهم  واحد ناخد انا....؟ تحكي ايمن؟جديات وال كريم:ريم
  التاني من

  انا حتى قلت�🔥🔥🔥�:ريماس

  نهدرزو تو شويه وجهي نمد نازله انا المهم:ريم

  هي هللا شاء ان:ريماس

  الخط وسكرت.....سالم:ريم

 

             

                     

________________________________________ 

 

 من جف حلقها لكن تنادي تبي فمها فتحت.... المطبخ باب قدام وقفت:مروه

  تامه السفره وترجف يرجفو ويديها بسرعه يدق قلبها.... التوثر

  بدر بب.... واطي بصوت نادت

 شكلها ورتبت االرض ع السفره حطت..... تسمعه بس هيا الكاد بي صوتها كان
  السفره قامت ورجعت

  بدرررر.... عالي بصوت ونادت شجاعتها استجمعت
  بدررررر

  عيونه....بعفويه عليها رد:بدر

  احمررر ووجها الصدمه من  عروقها في جف دمها:مروه

 �� عيوني نقلها ديمه اختي على متعود سامحيني....يبتسم وهوا جاها:بدر



  تفضل.... بتوتر ريقها بلعت:مروه

  يديها يلمس وتعمد السفره منها خدي:بدر

 داخلها كان..... معاه حرف وال تحكي ما بدون للمطبخ ورجعت مروه نصدمت

 !! رهيب صراع

 

  االدمان لدرجة بيه واعجابها بدر لي ربي من جي هكي يلي حبها

 ! وصغارها راجلها بي فيها يفكر شويه وكل بيذبحها يلي الضمير وعذاب

 

_________________________________ 

 

 ناصر وام حماتها وسمر( وريم مروه) االثنين سلفاتها على سلمت:ريم
  وقعمزت

 

 ؟ انتي ست يا شنو:سعاد

 نعم؟:ريم

 ! نفسك عارفه صار:سعاد

 غيري ست في هوا عالش...استفزاز بي وابتسمت ويسار يمين شافت:ريم
 ؟�🔥�هنايا

  عيونها قلبت:سمر

 ! الثاني من اعبط واحد كل عليهم ؟؟؟قلتي والدي على حكيتي:سعاد

  قلت اي.... عليها تتسمع كانت انها عرفت سمر لي شافت:ريم
  بعض لي يشوفو ومروه لمياء

 والدي على هاديه جايه وتوا حسرته بي ناصر ولدي قتلتي:سعاد
 الثانيين؟؟؟

  اي:ريم

  مخلوقه شنو من وال متحسيييييش انتي شنو.....حواجبها قرنت:سعاد

 كم عليا يمسك حد في نخلي عالش قلته اي بنقول وقلته درته يلي وهللا:ريم
 حاجه؟
  حوشهم منخربش عشان فيهم حد على موافقتش تشكريني مفروض بعدين
  حوشنا لي وبنروح جايني بابا الصبح من بكرا وتريحي

 ها على ينجاب ما اول....وبسسس حفيدي وبينك بيني يلي مروووووح:سعاد
  بناخده الدنيا

  وناضت..... طلعته راني توا حتى نطلعهولك كيف فيها كان وهللا:ريم

  متربيه مش ادب قليلة:سعاد

  منه اقوى من في قوي كل.....مروه ع طبست:لمياء
  يبهدلها من جي توا فينا تبهدل وهيا كله ؟؟؟العمر كيف ريتي

  صدقتي:الفراش ع ولدها حطت:مروه



  ماااما مااااما:ارين

  ها:مروه

  تعالي بدر قالك:ارين

  وناضت.....نشوفه خلي هاذا السفره بيمدلي:مروه

 

  امي:نورهان

  تانيه انتي تبي شن:سعاد

  هي انا تو دخلي شن عليا تكشخي عالش:نورهان

  تبي شن:سعاد

  وطلعت...... بالش خالص:نورهان

  الباب فيه نسمع يطق حد في الناس استقبلي نوضي:سعاد

  وناضت.... حاضر:لمياء

 

__________________________________ 

 

 ! معاها مركز حد في لو خايفه وهيا للمطبخ خشت:مروه

 ️❤ فيها يراجي واقف بدر لقت للمطبخ البراني الباب فتحت

  يديك ويسلمو تفضلي هي:بدر

  صحتين يسلمك هللا....خوف بي ابتسمت:مروه

 ع تعبك مقابل بسيطه حاجه وهاذي....السفره ع سوداء كيسه حطلها:بدر
  اليوم خاطري

 !! عادي فطور هوا كبيره حاجه مش..... متفاجآه وهيا حواجبها قامت:مروه

  منك بدات كبير شي ليا بنسبه انا.... انتي عندك:بدر

 

             

                     

 �� رسمي الضي عليها هرب مروه وهنايا
 اللطيف وتصرفه اليوم منه سمعتهم يلي الحلوات الكلمتين بي

  عليه ترد شنو حتى عرفت ومعش ذااااابت

 ️❤وطلع مبتسم وهوا غمزلها...... توترت عرفها

 ️❤ جابهولها يلي الكيسه وفتحت الطاوله ع السفره حطت:مروه
  صغيره نسائيه وريحه شكالته طروف فيها كان

 ️❤ بينهم صار يلي بسرعه الرهيب التطور مصدقه مش تبكي قريب مروه كانت

 



  وراها يلي الصوت بي سمعت لما لونها انخطف

 هاذي المايعه الحركات انتي شنو..... الدوالب على من الكوب في تنزل:سمر
 ؟؟؟ فيها اديري يلي

 الفوطه عليها وحطت بهدوء الكيسه سحبت بضهر شمر علطيه كانت:مروه

 تتكلمي؟؟ شنو ع..... متبانش عشان

 طالعه مش الشباب من السفر ياخد سلفك وال راجلك كلمي تانيه مره:سمر
  انتي

  هللا شاء ان:مروه

 يشوفك حد تخيلي صغارك وبي متزوجه راك حبيبتي منحله عيله مش حني:سمر
  عليك بيحكي شنو العيله شباب من شاب مع واقفه بعيد من

  كالمك رسمي اي....راسها هزت:مروه

 طلعت.... مدورتش هاذا مع بس معاها وتجاوبها مروه في استغربت:سمر
  وسيبتها

  فيها تتأمل شقتها لي وركبت الكيسه خدت مروه اما

 ️❤ حياتها في وصلتها هديه اعضم كأنها

 

____________________________________ 

 

 ! الخوف
 الخيانه بعد االنسان بيه يحس شعور اسوء ثاني ممكن الخوف شعور

 ! فعله ردود تختلف هاذا والشعور...

 

 الشعور بي حاسه انها حد بي ومتوضحش خوفها على تسيطر تقدر ناس في

 ! هاذا
 تحت بوها حوش في حامل وهايا مصيرها من خايفه كانت يلي مثال ريم زي

 ؟؟ بروحها وتربيه بتولد كيف.... ارمله اسم

 

  وجها على واضح ويكون منه جزء حتى تخفي متقدرش خوفها ناس وفي

 ! وتنكشف يتقدملها حد ان فكرة فيها ترعب كانت يلي ريماس زي
  هكي من اكتر ترفض تقدر معش خالص انها خصوصا

 

  عميقه نفسيه حاله لي يدخلها خوفها ناس وفي
  عائشه بدون حياته متخيل مش يلي مثال انور زي

 ؟ تاني شخص وخذاها جديد من رفضاته لو يصير وشن

 



  الخوف شعور على تتغلب قادره وقاحتها ناس وفي
 مع كشفها وربي الزمان دار لو وناسيه مصلحتها لي اهتمت يلي فاطمه زي

 ؟؟ انور واولهم كلها الناس

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 ناصر ولدهم موت على العاده زي بشير حوش في كئيبات كامالت يومين فاتو
🔥 

 ولو يعوض قادر يلي االنسان وجي جديد من بابهم الفرح طق ما بسرعه لكن

 ️❤ ناصر فقدان من بسيط جزء

 

 العشيه الن بكري الزحمه فضت...�� ليله كل زي مصقع الجو كان

  طوووويل والليل  قصيره
  والع الكانون

  سنه20 مكبرها وجها على الحزن واثر العاله على مقعمزه سعاد
  تقرا شيتاتها وفاتحه الكانون جنب مقعمزه نورهان
 شنو وتشوف بدر حساب في تتصفح مقعمزه كانت مروه اما موجوده مش لمياء

  منزلهم وصور مناشير اخر

 

             

                     

  الريح من بتنقلب والدنيا الخارجي الباب طق

  هاذا زي وقت في جاي يلي منو... تنهدت:سعاد

  جرده لبس وقف:بشير

 تفتح؟ تطلع انت ديما الغفير زي هاذي االيام والباب انت قصتك شن:سعاد

  عليهم مينعباش والدك:بشير

 يلمعو وعيونها عليه تترحم لالرض عيونها نزلت.... ناصر اذكرت:سعاد
  يتبكي

 

_____________________________________ 

 

  انور:فاطمه

 شنو؟.....بضهر عاطيها:انور



 ..... او بايخ طلبي تشوف ممكن.....بتوتر بعض في مشبكات يديها:فاطمه
  بيدي مش وهللا بس

 فاطمه؟ تبي شن....صبر بقلة نفس خدي:انور

 ناكل قادره مش عيوني بين الليل في امس من عليه نتوحم....فستق:فاطمه
  حاجه حتى

 عليه؟؟؟ تتوحمي:انور

  حامل الوحده تبدا لما كيف عارف انت..... اي:فاطمه

  شويه سكت:انور

 ��اسفه:فاطمه

 ........ وطلع مفاتيحه خدي:انور

 

______________________________________ 

 

 ️❤ للحوش الداخلي الباب انفتح
  رداها قامت طووول ع خاش غريب شخص في لمحت سعاد ما واول بشير منه خش

  وشاحها لبست ومروه تجري للغرفه هربت ونورهان
 داخل؟؟ لعند غريب واحد يدخل بشير كيف مصدومين

 

  تفضل....عيونه في يمسح:بشير

 الطويل الشاب في مركزه. وحده عين اال باينه مش رداها مسكره:سعاد
 ��االسمر

 ياحاج منو هاذا العفوو....ومألوفه جميله ومالمحه عسليات عيونه

  مصدومين خاش كريم صوت قاطعهم بس بينطقها وكان ريقه بلع:بشير

 رواااااد؟؟؟:كريم

  ابتسم:رواد

 صعب حاجات هلبا معبي خوه لي اخ من قوي حضن كان️❤ بقووووه حضنه:كريم
  يفسروها

  واحد سؤال عيونها وفي بشير لي تشوف كانت:سعاد

 ️❤وبس اي بمعنى راسه يهز انه اكتفى بشير اما

   الفور على عليها سعاد اغمي

 

 ! غريبه كانت حالته يلي رواد ضمنهم كلهمومن عليها التمو
  فرح على عيياط على بكي ماتنوضفش حالتها وهيا سعاد ناضت
 بس توفى وتحسابه ولدها فاقده كانت ام اي زي فيه وتشم رواد في تحضن

 ️❤ ورجع اصدمها
  شويه االوضاع وهدت كلهم دموعهم نزلو
  نورهان اخته في وصل لين واحد واحد كلهم عليهم يسلم رواد بدي



 .... وحضناته اليد بي عليها سلم
  مقدمات بدون رواد دفها

  اختك هاذي..... بشير شافله

 وانتي مخليك اسف اسف اء اءء.... نورهان لي يشوف وهوا ريقه بلع:رواد
  برانيه فيك نشوف قاعد متعود مش بس شهرين عمرك

  ابتسمت:نورهان

  هللا شاء ان تتعود غضوا..... ضحك:بشير

  برا فيا يراجي الولد نطلع الزم....سعاد راس باش:رواد

 تعيط بدت جديد من ولدها تفقد وخافت هستيريا نوبة جتها:سعاد

 �🔥� يربحك هللا جديد من كبدي وتحرق متمشيش لللللللل......وماسكاته

  بوه لي يشوف ساكت:رواد

 عيب للمربوعه بندخلوه صاحبه معاه جاي هوا ماشي مش يامرا اهدي:بشير

 ! برا يقعد

 ؟؟؟ قاعد.... ولدها يد ماسكه:سعاد

  متخافيش قاعد اي:رواد

 ️❤ برجعتك فرحتني ما زي يفرحك هللا ياولدي زينه:سعاد
  الروح فيها ردت يلي امه دعوات مرافقاته رواد طلع

 

 ان فيه يخبرها بدر من مسج وصلها ما بعد مروه في الروح ردت ما زي

 !متردد بس معاها يحكى يبي ليه قداااش

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 االحداث_في_تسريع#

  اشهر_8_مرور_بعد#

 

  قبل من اكتر يكبر بطني يوم كل:ريم
 بدي احساسي بس مني ياخدوه لو مشكله ومعنديش الحمل ع هازيه كنت

 ️❤ الجنين من حسيتها حركه اول من يتغير
  ابداااا يوصفه شخص يقدر مستحيل يلي هاذا العضيم الشعور حبيت
 �🔥�جحيم في عايشه كنت الموقابل في لكن

   متاعبني كان يلي الوحم ومن ليا امي معاملة من
 كدا ليش ضاعفه ليش محاضره تعطيني تجي شهر نهاية كنت يلي ناضر وام
  كدا ليش

 



 عائشه وافقت ما بعد انور النسبه بي حلوه كانت هاذي شهور8ال في
  جديد من ويخطبها فرصه تعطيه
 فاطمه حتى هاذا الشي متوقعين كلهم تفاجأ وال انصدم العيله من محدش

 ؟ ياخدها تخليه هل ترى يا بس..

 

 الكالم في بدر مع تعمقت ما بعد عمرها شهور احال عايشه كانت:مروه

 ️❤ معاه تسهر يوم كل وكانت

 ! هاذا الجميل والشعور الحب تعيش حياتها في مره اول

 

 ! غريب شي في طبيعيه مش رواد ولدها تصرفات ان مالحضه كانت سعاد اما
  يتهرب وديمه بحل يختلط وميحبش سارح ديما
  قصه معاه وجايب جاي كأنه

 ��الجديده السنه بداية مع بيسافر انه تذكر ما كل يتقطع قلبها

 ! ثاااااانيه تخطيطات عنده كانت بوه لكن

 

 ️❤ كلها ناصر عيلة لي وبنسبه ريم لي بنسبه المنتضره الساعه دقت
 �� العمليات غرفة داخل واعصابها شعورها فقدت خالص ريم كانت

  هلبا تمرمدت
  اخيرا الدكتور طلع لين العمليات داخل كامل يوم قعدت

 

 يتبع......م االم لكن  ولد مبروك الف:الدكتور

 

             

 

 ؟؟؟؟؟ انت تقول شن:رواد
  والضياعه الصياعه من ياسرك....سمعته يلي:بشير

  زايد وعار وشام االنجليز من فرخ تقول مروحلي
  انساه خالص سفر

 ! بينا يتربي خوك ولد خلي خوك مرت وبتاخد هنايا بتقعد
 والدم الجاي الشهر موعد عندي مستحيل مستحيل الالال.....بصدمه ضحك:رواد
  بوي يا نرجع
  ومرتك انت لكن اي ترجع: بشير
  هلبا راحتك خديت ياسر كالم معنديش هكي غير

 عيل مسؤلية ونشد حوش نفتح منقدرش انا هاذا الكالم شنووووو تي:رواد
 ؟ ولدها بي مرا تزوجت تقولي كيف

  خوك ولد يكون هادا بشير؛الولد



 وطلع بتوتر للخلف شعره رجع:رواد
 اسممع:بشير
  يتلفت ما بدون مكانه وقف:رواد
 الهروب في التفكير حتى متفكرش عندي كله سفرك وجواز اوراقك:بشير
  الفاضي ع روحك بتعب
  قدامه سودااااء الدنيا في ويشوف متكنطي وهوا طلع:رواد

 

____________________________________ 

 

 مجد ينزل بالك ناصر شقة باب في تراقب دارها روشن جنب مقعمزه:نورهان

 ️❤ وتشوفه فجآه
 ! تمام العكس شافت لكن
  مصيبه في كأنه راسه بي يديه ماسك المربوعه من طلع.... رواد خوها كان
 كأنه ويخبط يعيط قعد بعدين بهدوء البدايه في يحكي التالفون طلع

  تالفونه ولوح حد مع يتعارك

 

 شفاته ما هكي؟؟عمره يدير خوها ليش....انتباه بي تراقب نورهان كانت

 ! هاذي الدرجه لي متعصب
 نفس وجها تعبيرات كانت دقايق بعد لين معاه بهدوء يحكي وهوا مجد نزل

 سفررررررر؟؟؟؟؟ مفيش يعني.... عالي بصوت فيه ويسأل بزبط رواد

 

 -:نورهان لي بنسبه غريب منضر كان

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��    
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 ! يوم40 فات

 

 ! يسافر رواد انه بشير فيهم يقنع يحاول مجد كامل يوم40
  جديد من يفقده انه خوف كان....تماماً  رااااسه مسكر كان بشير لكن
 ! مصلحه الوقت نفس وفي

 



 هاذا مع لكن هادا زي زواج بي سعيد يكون رح مش رواد ان كويس عارف هوا

 ! هامه مش

 

____________________________________ 

 

 قادر معش انه لدرجة راقد وديما دوخه بي يحس بدي االخيره ايامه:انور

 ! متعه للعمل ينوض
 ! هاذا الشي ع مركزش لكن طبيعي مش شي في ان حس

 ️❤ يوم على تبتو خالص بعدين بس قرايتها ضروف بسبب عائشه من عرسه اجل
 ️❤️❤كلهااا انور حياة في يوم اسعد كان

 ️❤شوي ولو تفرح انها ممنعتهاش بس قلبها في يلي الغصه رغم وعائشه

 

 ��والحقد الغيره من بتموت ناس في كانت فرحانه ناس فيه ماكانت زي
 ما بكل تحاول هيا وبس هكي ومش الزواج يلتغى عشان شي اي يصير وتتمنى

 ! تلغيه عشان عندها

 

———————————————- 

 

  واختفى مات فيها يأنب كان يلي الصغير ضميرها:مروه
  اهل وال صغار وال راجل ال!... حد في تشوف معش بدت
 ️❤ وبس بدر في اال تشوف معش

 مع تقعد عشان صغارها وهامله راجلها من تنفر بدت عيونها اعمى حبها
  وترضيه بدر

  هاذا الشي يالحظ يقدر حد واي كبيره بدرجه تغيرت

 

  وبصغارها متزوجه انها نسي!.... الشي نفس كان وبدر
  عليها يبعد قدر ومعش معاها الدنيا خداته

 !!! مجهول مصيرها عالقه كانت البدايه من

 

______________________________________ 

 



 ! متخربش التسريحه عشان بهدوء ووشاحها عبايتها نحت:ريم
 ️❤جميله.... المرايه في شويه نفسها لي شافت

 ️❤️❤ يجنن لون حاطيها يلي وسمارها مالمحها
 ومكياج قصه مع غليظ كيرلي شعرها مخليه.... سكري ابيض قفطان البسه كانت

 ️❤بسيطه

 

 خالص؟ شنو:لمياء
  جايه اوكي....نخلعت:ريم

  يراجو الناس اطلعي هيا:لمياء
  لمياء مع وطلعت عطرها بخت:ريم

 

  وبس االقارب غير حد مفيه بسيط عشاء دارو ريم على رواد زواج بسبب
  فيه قعمزت مكان وخدت كلهم ريم عليهم سلمت

 

  يديها بين وحفيدها كبيره بدرجه سعيده كانت ناصر ام سعاد
 ! كبيره بدرجه ساخره نضراتها العاده زي وريم

  الثاني زواجها ع....شي كل ع هازيه
  وبينه بينها مشاعر اي مفيش يلي وولدها

  كلها بشير عيلة على
 قاعدين ناصر قصة بعد حتى عندهم كبيره الوجه صحة كانت يلي اهلها على
  عادي يجو

 �� حياتها على هازيه

 

____________________________________ 

 

 ��السفر بي ويديرها يكملها الزم قصه الف!!.... بيهبل كان رواد اما
  وقته ومش غلططططط انه زواجه لي يشوف
  يحلها الزم مشكله الف عنده

  خواته من سمعه يلي الكالم حسب ع شيييينه ريم في يتهايل
 ️♀�🔥� راسه ع النقان بي مجد صاحبه وزايده متتفسرش وجها تعابير كانت

 

________________________________ 

 



  شخص اخر تعبها واحد واكتر فيهم ترفض يلي الخطابه من تعبت:ريماس
  ريم اختها كالم اذكرت يوم في لين مصمم وقاعد فيه ترفض مرات3 طلبها

 

 قالك باهي معاك كمل شي كل احكيله الشرعيه النضره في عادي قصدي:ريم

 ؟!! بتتالقو وين رفض حالة في اصال عادي باهي ال

 

 ! اختها كالم تجرب رح انها امها ريماس حسمت

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��    
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

  ماما عند خليتهم صغاري:مروه
 سيارتي تلقي الحوش من اطلعي الرجاله عند من طلعت كيف انا بدر؛تمام

  مفتوحه مخليها طول فيها اركبي
  نجيك لين راجيني

 بنمشو؟ وين..... تمام به:مروه
 ️❤تحبه مكان:بدر

 ️❤تمام....ابتسمت:مروه

 

  بدر سيارة لي وطلعت مروه تشجعت

 

_________________________________ 

 

 ورجعت عبايتها لبست وقفت.... رضعاته ما بعد الفراش ع ولدها حطت:ريم
 خداته
  دخولك ليلة معاك يقعد ميجيش اليوم عندي خلي الالال:سعاد
 سلمت!..... يعني يوم اول من بندخل اساس ع.... تحكي وهيا جنب ع ضحكت:ريم

 الكالم  كويس عارفه وهيا راحتهم ع فيها يقرمو مخليتهم وركبت عليهم
  وراها من ينقال رح يلي

 



  داخلها تفكر وهيا الشقه باب فتحت... بروحها ريم ركبت
 ؟ هاذا رواد سي يعاملها رح كيف

 ؟؟؟ ال او خوه زي يكون رح ياتري
 !!حياتها تقلبلها وح قويه اسرار ع خاشه انها تعرف مكانتش

 تخيلتهم ما وعمرها الروايات في فيهم تقرا بنت اي زي كانت حجات

 يتبع!!!.... معاها يصيرو

 

                                         

 ( الخيال الغاء تم حقيقيه) 7 وهميه_أدوار#

 

                     

 بس االمتحانات اصحاب اسفه اليومي التنزيل في وبنبدو االرشفه كملت

 ��️❤ يستنو ميبوش الجماعه يوم كل انزل بننضطر

 

                     

  معاي يقعد انه انجبر ناصر... ناصر مع دخولي ليلة اذكرت:ريم
  يقعد مجبور توا خوه حتى واكيد

 !معاي قاعد انه فرحان حد ؟؟مفيش هكي بنقعد امتى لعند

 

                     

  طق طق طق

 ما بعد تلبس شنو ادور الدوالب لي والتفتت...ادخل.... برود بي ردت:ريم
  تغير

 ع نفسه ورمي السرير ع تالفونه لوح الباب وسكر  للغرفه خش:رواد

 توا؟؟ نقول مفروض شنو..... الكنبه
 ؟ مثال مبروك

 وجها على يلي االبتسامه وتالشت حلقها جف.....وتلفتت هزوه بي ابتسمت:ريم

 ️❤عيونه... شافاته لما

 !؟ اصال فكرت وال هكي يكون شكله متوقعتش ابدا....️❤سماره طوله

 مفهومه مش ابتسامه مع بعيد من تحيه كأنها ونزلهم حواجبه قام:رواد

 !غرضها شنو

  عادي ع اء اءء:ريم
  مهم مش شي اي قول عادي

  منها كلمه حتى مفهمش النه حاجبه قام:رواد

  مهم مش  عادي ان نقصد ن اءء.... ريقها بلعت:ريم

 سيئ شكلك توقعت فكره ع...... تعب بي الكنبه ع متكي وهوا قعمز ناض:رواد
  الهون فيك به طلعتي بس جدا



 تعجب بنضرة وشبحتله حاجبها قامت:ريم

  عليك يحكو ما زي مش مش.... يعني.... طلعتي:رواد

 .... شعرها وقامت بضهر عطاته:ريم

 ؟ انتي نضامك شن.... دخانه ولع:رواد

  اندرويد.... الرموش في تنحي:ريم

  حلو حلو.... زياده خفيف ودمك:رواد

 !!!؟ راحتك واخد كأن:ريم

 !! معانا ؟منو مناخدش وعالش......يسار يمين شاف:رواد

  المرايه روادفي لي تشوف واقفه وقعدت  شعرها لفت:ريم
  مرتبك وال متحشم مكانش ابدا

 الليله؟ بنديرو شن....الطاوله ع الدخان باكو حط:رواد

 !!! الصدمه مالمح وجها ع وواضح تلفتت:ريم

  وبنرقد معاك موضوعي نتم وتعالي بدلي تحركي هكي شنوتشبحيلي:رواد

  تجمد لسانها بصدمه تشوفله ساكته قعدت:ريم

  فيك نيه معنديش نبصر...بايخه ضحكه طلق:رواد
  اخي روحي في نحس اليوم
  كويس راقد ومش الصبح نايض

  عليها تلخبطت يلي االفكار ترتب تبي كأن عيونها على يدها حطت:ريم

  لنم جعان ناكلها حاجه وجيبيلي وضعك ونضمي غيري:رواد

  عليه ترد ما بدون للحمام وخشت بجامتها خدت:ريم

 

                     

  مسج ولقي تالفونه فتح:رواد

 زواج؟؟ يوم اول كيف...ياعريس مبروك-

  ولوحه التالفون وسكر....اناااااا،؟؟؟ ناقصك:رواد
 كلها احالمه ضاعت ما بعد بيصير شنو يفكر وهوا الكنبه ع راسه سند

 ؟؟؟؟؟
 الزواج فجآه جي بانيها يلي الورديه االيام مخططله كان شي كل تفركس
 �� وخربه هاذا
  امل فيه مزال ان نفسه يقنع يحاول وهوا عميق نفس خدي

 

                     

 !! هكي زي شعور بي تحس مره اول ريم اما
 ؟؟ مباالة الال مشي ؟؟وين البرود اختفى وين
  الضيق بي احساس سببتلها منها احرف يلي وبرودته رواد كالم

 ؟ بعدين يصير كيف بينهم دقايق5 اول هاذي بس

 

                     

________________________________ 



 

                     

 ️❤ االجنبيه االفالم احد من مشهد كأنه
 البحر وريحة  محتويها دافي وحضن الموجه صوت غير شي مفيش وهدوء ليل

 ️❤الوجه على تضرب يلي ونسمته

 ! حقيقه كان بس

 ️❤ بدر حضن في هاذي االجواء في عايشه مروه بجد كانت فيلم وال خيال مش
 مراهقين كأنهم بعض يدين في يديهم شابكين بدر وجنبها البحر قدامها

 ! حب وعصافير
  وراهم شي كل ناسيين

 

                                 

                     

  حد يشوفني خايفه..... يسار يمين عيونها في ادور:مروه

 ️❤ معاك وانا متخافيش:بدر
  يتكلم يقدر حد مفيش صاحبي لي هاذي الجيها بعدين

 هلبا قعدت ياسر نروح ونبي صقعت انا.... خده على وبساته ابتسمت:مروه
  برا

  ؟ راجلك لي تروحي تبي مستعجله.... البحر اتجاه عيونه غير:بدر

 ؟؟؟؟ راجلي لي نروح.... عتاب بنضرات تشوفله وهيا عليه بعدت:مروه
  غيرك حد متقبله مش عارفني انت متستفزنيش بدر

 ؟؟؟ متطلقيش عالش غيري حد متقبله مش ومدام:بدر
  نفهم نبي

  منقدرش..... لالرض عيونها نزلت:مروه
 لي نكونو رح مش اطلقت لو حتى راجلي خالة ولد وانت صغار عندي بدر

 !بعض

 ! والحل:بدر

  منعرفش......يده مسكت:مروه
  بس توا معاي نبيك بس شي منعرف

 ️❤ وحضنها ليها يده مد:بدر

 نروحو؟ هي:مروه

  مضايق انه مالمحه من واضح بس اي بمعنى راسه هز:بدر

 

___________________________________ 

 

  الزفه على تتفرج المطبخ روشن على واقفه:فاطمه

 ️❤ يتزوج مره اول انور كأنه
  عمره حب بي بيطير فرحان



 خدي هادا التعب بعد االقل ع فرحانين كانو وخواته امه حتى ولالمانه
  قلبه يحبها يلي

 بنضرة بيشوفولها الناس كيف تفكر وهيا غيضها من بتموووت فاطمه كانت

 ! ضره عليها خدي راجلها ما بعد  شفقه
  الزغاريط تسمع متبيش ودانها على يديها وحطت الروشن سكرت

 طقات سمعت لين واقفه وقعدت فتحاته الحوش باب لي بسرعه انطلقت

  فيهم تراجي ووقفت طلعت.... الدروج على الكعب
  بشويه معاها  يحكي مبتسم وهوا يدها من عائشه ماسك انور
  ووقف قدامه شافها لما االبتسامه اختفت لين

 مغطي يلي الكاب وقامت بيدها ماسكاته كانت يلي الڤيلو نزلت:عائشه
  فاطمه عين في عينها وتجي عيونها

  مبروك:فاطمه

  عيوش هيا... فيك ييارك...بنضراتها قتالته يلي عائشه لي يشوف:انور

 سمعتها لما ووقفت معاه مشت:عائشه

 حنيته وبي السعاده بطعم نحس خليتيني النك شكرا....��️❤ بيه تتهني:فاطمه

  هاذم الشهور8ال طول جنبه عليا

  انور لي شافت بعدين بصدمه تلفتتلها:عائشه

 ليلتكم...عيونها طرف على كانو يلي المزيفات دموعها في تمسح:فاطمه
  سعيده

 عشتها يلي ليلتي زي حلوه ليلتك تكون هللا شاء وان......عائشه لي وشافت

  عائشه وال انور ال عليها يرد ما قبل الباب وسكرت....

 

 وهيا بروحها وركبت الفيلو ومسكت��غيظ بنضرات انور لي شافت:عائشه
  متنرفزه

 هكي يوم اول من هاذا ياعيني.... الشقه قدام بروحه واقف قعد:انور

 ؟! بينهم

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

  العزومه متع(هللا اكرمكم)الزباله اكياس كل طلعت:نورهان
  بعيد من واقف مجد شافت داخل راجعه وهيا

 ️❤ ليه واخدينها بروحهم رجليها لقت لكن تمشيله انها ترددت

  اجابه تبيله سؤال100 عندها

 

 ️❤ الخير مساء:نورهان

  ليل الدنيا داخل خشي.... بضهر عطاها ورجع شافلها:مجد

  امس من فيه نفكر سؤال عندي... لالرض تشوف وهيا شويه سكتت:نورهان



  رواد مع ناصر شقة لي رجعت ريم
 �� الشارع في ؟بتقعد بتسكن وين توا انت يعني

 البنات انتم بودري كتيبكم عيله اهلك؟؟وشنو مال انتي....تلفت:محد

  كيف وال12 الساعه بعد برا يطلعو جدا عادي

 !!المنحط اسلوبه من نصدمت:نورهان
 خلوق شاب انه يوحي ديمه الخارجي منضره بس معاه حكت ما عمرها هيا

  ومحترم
 �� تماااااما قدامها فيه تشوف يلي عكس

 !!  معاك ندوى:مجد

 للحوش ورجعت عليه ترد ما بدون سيباته.... سرحانها من فاقت:نورهان
 مكسور خاطرها تجري

 البنات هم عليك...السارع في بتقعد بتسكت وين....بتقزز فيها يقلد:مجد
  خشمهم حاشرين شي كل في

 

             

                     

_________________________________ 

 

 ️❤ المعتاده مالبسها بي الحمام من طلعت:ريم

 ..... مصقع الجو كان بحكم مقاسها من اكبر تب مع قصير شرط

 ؟؟ الدخول يوم انتم تلبسو هكي:رواد

  اي....عيونها مقامتش:ريم
  السرير لي واتجهت

 والعشي؟؟ راقده وين هي هي:رواد

  جعانه مش صحتين:ريم

  نقصد يديره يبي من النهارات فيك منعزمش:رواد

 ؟؟ وضيفتهم ؟؟شن يدين عندك:ريم

  وضيفتهم شن نقولك تو الدخول روب البسي بري:رواد

 !!وقح....غضب بنضرات:ريم
  وجها وغطت السرير ع ورقدت

 . وخالص ليله عليك....بعمق تنهد:رواد

 

________________________________ 

 

  انور متقنعنيييييش..... االرض ع ورمتها بعنف الطرحه نحت:عائشه
 هااااا؟؟ تنبح قاعده شنو ابدا ملمستهاش انك حلفتلي

 خبث فاهمه تكوني مفروض انتي....مضايق وهوا القرواطه في ينحي:انور



  مني اكتر البنات

 !وبس هادي ليلتنا تخرب تبيه يلي كل

 ؟؟ الليله تخربها تبي عالش البنات خبث في نفهم والني:عائشه

 قصدك؟؟ فاهم مش:انور

 وحده ومتبيش عاااااجبها االنسه الن.....ولوحاته التاج نحت:عائشه
  فيك تشاركها

 ؟؟ دخلي شنو وانا:انور

  هاذا زي شي بي وتحس تتجرأ رح مش الشعور مبادلها انت مكنتش لو:عائشه

 بي فيه اطلعي يلي النكد من فكيني عيوشه.....بضيق عميق نفس خدي:انور
  عاد خالص امك وراس هاذي زي ليله في وقته مش هوا السيف

  منها مقربتش انك احلفلي...حاجبها وقايمه نصفها في يدها حاطه:عائشه

  عائشه...اففففف:انور

  انوووووور:عائشه

 مسيتها وال قربتها ما عيوشه يا وهللا... بشويه الحلفه في يردد:انور

  هكي تمام...

  تمام هكي اي.... كتفها بي حركه مع وضحكت الطرحه طرف مسكت:عائشه

  الدلع من اناااااااااا ياحليلي.... يديه بي صفق:انور

  التسريحه في تفك بضهرها وعطاته ضحكت:عائشه

 

________________________________ 

 

 يلي الحلوه اللحضات في تذكر مبتسمه وهيا مكياجها في تمسح:مروه

 ️❤ بدر مع عاشتها
 االمان بي حسسها يلي الوحيد المكان الدافي وحضنه نفسه في تذكر

 �🔥� راجلها كان لو حتى ثاني حد مع يتكرر مستحيل حلوه وشعور
  وراها من صوت الحلوه وذكرياتها شعورها قاطع

 المكياج؟ مسحتيه عالش:ايمن

  وجها علي كانت يلي تالشتالضحكه:مروه

 ️❤ راقدين الصغار.... الخلف من وحضنها منها قرب:ايمن

  اليوم هلبا تاعبه انا ايمن....ضيق بنبرة:مروه
  بهدوء ودفاته

 ؟ هاذي جسمك ع يلي الرجاليه الريحه شنو.....يده شم:ايمن

 اء.... فيها علقت بدر ريحة انها اذكرت ما بعد بخوف ريقها بلعت:مروه
 شويه منها بختلي خالص لين عجبتني كريم لي شاريتها لمياء مبكري م اءء

  هاذي البارده

 ! مستاحشك.....حنيه بنضرة شافلها:ايمن

 بهدلوني صغارك اليوم تاعبه جديات ايمن اسفه.... نفس خدت:مروه

  خراصاتها في تنحي الضهر بي وعطاته...

   سريره لي ورجع حيله قلة بي تنهد:ايمن



 ان تفكير ولو يفكر انه ابدااااا مسمحتالش وتفكيره مشاعره برائة

 ��! غيره حضن في وكانت فيه تخون مرته

 

__________________________________ 

 

 الدار من طلعت.... ترقد ما بدون تتقلب وهيا تعبت السرير من ناضت:ريم
  هارب الضي وكان الجوع بي حست ما بعد

 ! رواد في تراقب وهيا بهدوء رجعت بس الضيوف دار جنب من فاتت
  فيديو حد مع ويحكى قدامه توب الالب حاط كان

 حوالي عمره صغير ولد وجنبها شقراء بنت تشوف عشان شويه ريم قدمت

 مش انها واضح وكان مفهومه مش لغه بي يحكى منسجم رواد وكان سنين3
  هكي لأللماني قريبه كانت انجليزيه لغه

 الباب لين ويحكى يضحك ورواد تتفرج عشان الباب ع اتكت ريم زادت
 ️♀�🔥� صوت ودار فضحها

 ؟ خيرك شنو... وتلفت  توب الالب سكر البرق بسرعة رواد

 ؟ مخلوع خيرك يلي انت.....وذنها خلف قصتها رجعت:ريم

 ؟ الماني تفهمي انتي.... يشوفلها وهوا سكت:رواد

  حكيته شي كل وفهمت اي:ريم

  ورهبه خوف!.... تغيرت وجها ومالمح وقف:رواد
 ؟ فهمتي شن

  نفضحك كيف تشوفني ورح دخل مليكش:ريم

  فهمممممتي شنوووو.... يحس ما بدون بقوه يدها من مسكها:رواد

  يدي ااااه... والرهبه الجديه نضرة عيونه في شافت:ريم
  يددك بعد انا االلماني بنفهمه وين من عليك نبصر

  مراد وجعتني بعدددددد

  رواد اسمي.... حواجبه وقارن الطبيعي وضعها لي مالمحها رجعت:رواد
  بقوه يدها وطلق

  االسلوب نفس بعضه زي.... بوجع يدها في ادلك:ريم

  الشحن في توب الالب وحط الضهر بي عطاها:رواد

 ؟ خفت عالش:ريم

 ! تكلم كنت منو في

 يدخل محدش ناصر متزوجه لما حالك ع كنتي علمي حسب ع.... تلفتلها:رواد
  الثاني في

 ؟! يوم اول من فيا مدخله وتوا

 ؟ حكالك من انت.....حواجبها قرنت:ريم

  مدخلكش.....سوريته وفتح وقف:رواد
 الدار بيها معبيه يلي المكتبه وفي عمرك في والعي عليا من بعدي

  الوطنيه التربيه كتابات حتى تقري قريب وانتي

 .... احسنلك يكون خيالك في خليك

 ؟!!! نقرا نحب اني عرفت وين من انت:ريم

 ع بعدي شي اهم.... صعبه حاجه مش..... ساعته في ويفك سوريته نحى:رواد



  الواقع في خليك فيه تقري يلي الوهم

  عرففففت وين من انت.....مشوشه مالمح بي:ريم

 �🔥� ونزلهم وكتافه حواجبه قام:رواد

 بيغير سرواله في وينحي فوق من عريان قدامه واقف ان انتبهت:ريم
  حوايجه
  الدار من بتطلع بضهر وعطاته عيونها سكرت بعضها مع تفركست

 !! وين:رواد

 هكي مش يتكلم االقل ع حوايجه بيغير الشخص لما.... طالعه وهيا تحكي:ريم

  الدار من وطلعت...

 مشاهد عليك فوتي الخاسره انتي....سمعاته عالي بصوت:رواد

  لسانه وطلع وضحك!....متتعوضش

 وقححححح.....للمطبخ خاشه:ريم

 

             

                     

____________________________________ 

 

 في هااديه انغام على وياها هوا ويرقص خصرها من عائشه ماسك:انور

 ️❤ الغرفه

 خطوبتنا ايام هبالك تذكري.....بهدوء يحكى وهوا راسها على راسه سند
  سنتين قبل

  القاعه في الناس قدام هكي معاك نرقص تبيني

 بطرف جاكيته مسكت... الناس وسط وراجلي انا نرقص حقي من واي:عائشه

  اليوم رقصة خاطري بي مشت فكره ع.... بدلع وتحكى صوابعها
  اطلعني تخش حتى رفضت لما متت قريب

  بنت الف وسط بنخش كيف الوان الوان يولي وجهي الزح نتحشم:انور

  بنات متع مش يلي حبيبي انا ياعمررري:عائشه

  الحته والد اسألي حتى وهللا ابدا:انور

  كتفه ع راسها وسندت ضحكت:عائشه

 

  طق طق طق

 ؟ هاذا زي وقت في جاينه من... راسها قامت:عائشه

  متكنطي وهوا وطلع.... حرام فرخ جاي يلي لكن منعرفش:انور

 

 طق طق طق طق طق

  الباب وفتح.... جااااي جاي.....، اعصابه ماسك وهوا الممر من طالع:انور

 ! صح ازعجتكم:فاطمه



  هلبا اسفه

 تفضلي؟؟...الحق اي:انور

 داخل الدار وسط في بنتي مكسور والقفل�� مني تسكر الدار باب:فاطمه
 �� يفتح مباش الباب مع نحاول بكري من تبكي

 قلتيه يلي الكالم ويكفي فيها اديري يلي القصص زابط انا فاطمه:انور
  كدب في كدب كله وهوا عائشه لي

 شي منك منبي بس الباب افتحلي عليك باهلل عليا حقك انور اسفه:فاطمه
 ��داخل بنتي

  عيونها في الترجي نضرات لي يشوف وهوا سكت:انور

 جمال زايدها يلي وروبها️❤ وحنتها مكياجها بي عائشه وراه من طلعت

 انور؟:عائشه

 !! صاير شن

  نجي تو......متكنطي بصوت:انور
  ونزل

  تجري وراه ونزلت عائشه لي مستفزه بنضره شافت:فاطمه

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 وريم االكل طاولة كرسي على مقعمز.... وكناتيرا توته سروال البس:رواد
  المطبخ في تحوس

  اطيبي شنو... ويشبحلها ردبول في يشرب:رواد

  اندومي:ريم

 ؟ تعرفي ما هاذا:رواد

  مراد يا شوف.....وشبحتله الكاشيك حطت:ريم
  رواااد اسمي رواد

 يوم اول من نضامك نفهم وانا كويس نضامي تفهم الزم!.... يكن اياً :ريم

 !!تمام

  توا لعند حلو عرض به  اممم.... لحيته على يمسح:رواد

  مجمد دجاج... ماكلتي هاذي االول زواجي من:ريم
  واتي كنتاكي واتيه مجمده بطاطه اندومي

  واتي همبرجر احم:رواد

  عرفت كيف بمعنى حاجبها قامت:ريم

 ؟؟ القائمه ضمن من هوا مش:رواد

  اي.... راسها في يلي العبيطه االفكار في تطرد يسار يمين راسها هزت:ريم
  شي كل من اهم عندي يلي الروايات وكتب قهوتي

 متع مش انا بنت كنت لما من غداي وتيلي حوايجي وتيلي راسي متنفخليش
  هيا القصص

  يعني اجانب نضام حلو... فمه برم:رواد

  الطنجره في تقلب بضهر وعطاته.... هكي زي حاجه:ريم

 ولدك؟:رواد



  مني اكتر فيه ميته حناه:ريم

 ؟ عادي عندك صغاره فراق ميتحملش االم قلب يقولو:رواد
 ؟؟ تافها ام انتي لهدرجة

  يخصني هاذا شي اعتقد....تلفتت:ريم

 ! خوي ولد مدامه انا حتى ويخصني:رواد

  الطنجره في تقلب ورجعت نفس خدت:ريم

 روتين اسمعي هاذا البايخ حياتك روتين حكيتي مدامك العموم على:رواد
  انا حتى حياتي

 ! هوا يلي.... الطاوله ع مقابله وقعمزت طبق في االندومي صبت:ريم

 ابدا الحق مليكش بيا يتعلق شي اي توب الالب تالفوني خدمتي:رواد

 ! جيهته تجي وال تمسيه

 !وليش....الشوكه بي تلف:ريم

 ع حياتي روتين  اموري وهللا....بطنه عضالات على اصابعه في يمرر:رواد
  قولتك
 يكون رح مجد وصاحبي نطلع امتى ناكل امتى انوض امتى شي في دخل مليكش
  عندي المربوعه في مقيم

 ع غرفتي في خليني مهم العبيط وصاحبك انت مشكله معنديش.....تاكل:ريم
  وبس راحتي

 على مسامحك....وكاله فمها في يوصل قريب ما بعد الكشيك منها خدي:رواد
  بنشتمك انا حتى مدامني الشتايم

  بارد....بعنف الشوكه منه خدت:ريم

 ....دخانه في يولع وقف:رواد

 عندك يكون هاذي الغريبه تصرفاتك بي نفكر.... وتحكي االكل في سارحه:ريم

 ! مخبيه سر
  مثال المانيا في واطفال زوجه

  السيف بي ليبيا لي ترجع خالتك بيها يعلم محدش مدايرها كارثه او

 تقري يلي الوهم فكره ع....تلفتلها وبعدين فتره حراك بدون وقف:رواد
  ره وهلبااا عليك مأثر فيه

  شي عليها ميفوت الروايات في تقرا يلي البنت ان يقولو:ريم

 العفن من فيه تتخايل تبدا كله عليها يفوت يلي.....الطاصه ماسك:رواد

  وسيبها وطلع..... تقراه يلي

 ! ممكن..... جنب ع ابتسمت:ريم

 

             

                     

__________________________________ 

 

 مكسر ولقاه الباب مقبض مسك.....جبهته في يلي العرق في يمسح:انور
  يكسره تعمد حد في وواضح

 ��️❤️❤️❤انوور هلبا شكرا....تفتحه؟؟ قدرت:فاطمه



 ما يافاطمه هاذي الرخيصه الحركات....يده طول ع المقبض انور؛لوح

 !!! سامعه عليا تفوتش

 �🔥�حركات اي:فاطمه

  بيطلع وجاي.... شي.....تنرفز:انور

  خليك انور.... يده من مسكاته:فاطمه

 ؟؟؟؟؟ انتي النم بعقللللللك......طوره من وطلع انفجر:انور
 تخربي تحاولي معش بنتك في والهي اكبري الزفت التافها الحركات بطلي

  هيااا الليله
  شي اديري متقدري خديتها نحبها يلي خالااااص افهمي

 �� اسفه.... عاديه قعدت مالمحها بس دموع وعيونها يدها سحبت:فاطمه
  بنتها مسكت للغرفه ورجعت

   شقته لي ورجع عميق نفس خدي:انور

  وصل لين كبيره خطوات بي الدرجات في يختصر...️❤️❤️❤ عائشه لي متلهف كان

 ️❤ النوم غرفة وصل لين عليها ينادي وهوا الشقه لي خش

 فيها يتأمل شويه وقف.... النوم واخدها راقده لقاها لما امله خاب بس
  وقعمز غطاها بعدين ويشوفلها

  فاطمه اتجاه الضمير بتأنيب خس
 البنات بس وقحه كانت مهما هاذي الطريقه بي يهزبها الزم مكانش

  هكي يجرحها وغلط حسساسات

 ️❤ عائشه حاضن وهوا رقد السرير لي واتجه بوجع راسه دلك

 

 ️❤️❤يوم ثاني

 

 -: الضهر12 الساعه

  متت مروه يا السالمه عطيك ههههههه:لمياء

 عروسه روحها مصدقه شهر تبيلك تو وربي حاله القهوا في تصب:مروه
  متنزلش

  خليها هي بديري شنو....الخبزه في تقص: لمياء
 هياااا الشله بدر ام جيبها شنو اليوم مفهمتش انا

  عليك مضيقه شنو بي انتي ومالها ومالك:مروه

 يدور االخيره الشهور حسيته كبدي مدرهلي عليا مضيق هوا صراحه:لمياء
  هنايا ويتعشى يتغدى يجي عشان سبله في

  عليهم يتحكك تقولي كنهادا صبايا حتى معندناش

  ضحكت:مروه

 ؟! نورهان عشان يجي زعمى وال:لمياء

  طبعا ال.....انفعلت:مروه
 الدوا متع ومش رزينه نورهان نعرفو كلنا يعني ؟؟؟نقصد انتي هبلتي

  هيا

  اسمي سمعت: نورهان

  الخيرات صباح:مروه

 مرارتك لين باكيه امس شكلك هكي عيونك خيره نهاااااري.....شهقت:لمياء



 ؟! فايضه

  لمياء تحشمي:مروه

 �� ناصر لي اذكرت رواد دخول امس اي:نورهان

 الحالوات معاي طلعي لمياء هيا.... يرحمه هللا:مروه

  اسبقيني به:لمياء

  بوجع تنهدت: نورهان

 

_____________________________________ 

 

  نفسه في ويرتب عطره في يبخ:رواد

 ؟ مصارلكش وال للمول بتمشي صار شن....عااالي بصوت

  الصبر اي.....الصاله من:ريم

  ندير ما عندي الصبح من راسي مكسرتيلي وانتي هيا:رواد

  واتيه اوكي....للغرفه خشت:ريم

   لوطه  لعند فوق من فيها يتفحص:رواد
 وسبيدرو حمرررر شفايف عليك مرسوم جينز وجاكيت ازرق جينز البسه كانت
  الذهبي ع واكسسوار احمر

  طالعه هكي:رواد

 ؟ ليش اي:ريم

  وخيمار عبايه بتلبسي توا بتمشي....صبعه قام:رواد

 ؟؟ وهللا..... ضحكت:ريم
  بنوهب الطريق ع بنوقف وال حفله لي ماشيه عالش

 هكي معاي تطلعي انا اما طلوع مفيش اقعدي معجبكش باهي عجبك:رواد
  الااااااااا

  بنشريهم حاجات هلبا عندي الزم نطلللللع الزم:ريم

  قلته عندي يلي:رواد

  عاد الااااا تي......برجلها خبطت:ريم

  وبنطلع دقايق3معاك.... كللللمه:رواد

  تغير وخشت شنطتها لوحت:ريم

 �� تحكم يبارك هللا صقر.... المرايا في نفسه لي شاف:رواد

 

____________________________________ 

 

 ️❤️❤ الثانيه في مره الف يدق وقلبها غريب راجل مع مقعمزه:ريماس

 وجاها االمل مفقدش بس فيه ترفض مره وكل مرات5 خطبها يلي نفسه هوا

 ! تقابله وافقت حضه ومن السادسه للمره



 !! اخيرا الشرعيه النضره وهاذي

 ️❤ ذااايب انه وواضح فيها يتفحص وهوا لسانها وتجمد حلقها جف
  بيه حاسه مش وهيا فتره ليه عليها مكبد

  تحكي ريماس قدرت اخيرا

 

  نحكيه الزم شي في عشان بروحنا نشوفك طلبت ط ط:ريماس

 ️❤ ادللي:وليد

 حد اي ولي ليك رفضي بسبب يقنعك يلي وهوا تعرف الزم شي في:ريماس
  وتبعد الوضع تتفهم رح واكيد يتقدملي

  احد ومتحكيش راجل تطلع ياريت بس

 !! حياتك في شخص في..... خوف لي وليد مالمح تغيرت

 ال بمعنى راسها وهزت دموعها نزلو:ريماس

 السبب؟؟ شنو اماال:وليد

 .... تحكي وبدت قوتها واستجمعت دموعها مسحت:ريماس

 

__________________________________ 

 

  عائشه لي الفطور يركب عشان بكري الصبح نزل:انور

  هنايا هاتفك نسيت امس.... تحكي فاطمه سمع نازل وهوا

  الخير صباح:انور

  فاضيه مش انا خوده تعال النور صباح: فاطمه

  حاطتيه وين.... الشقه لي خش:انور

  المكتبه ع.... بنتها في ترضع ماسكه:فاطمه

  بياخده خش:انور

 ؟ تهنت.... الصالون ع بنتها حطت:فاطمه

 ؟؟؟ امس هني فيها خليتي انتي هوا....فونه شحن لي يشوف:انور

  مسكاته....بيطلع وجي

 !! بيا حس:فاطمه

 ؟!!!متتعبيش....بملل عيونه قلب:انور

  بعض زي عاملنا:فاطمه

  منقدرش:انور
 والعداب منها حرمتيني يلي والفرحه درتيه يلي العار بسبب منقدرش

  منقدرششششش نتعدبه خليتيني يلي

 !! انور معاها تتهنى منخليكش نحلف:فاطمه
  مرتك اني حسسني

  بعدي انتي مريضه:انور

  دفها وانور فيه مسكت:فاطمه



  لحقاته وال محكتش فاطمه استغرب بس بيطلع جي
 �� دمها في وغارقه الدرجه حاشية ع جاي راسها يشوف عشان تلفت

 

____________________________________ 

 

 في يبعتلها يلي بدر لي الروشن من وتشوف القهوا سفرة ماسكه مروه خشت

 ️❤ بعيد من بوسها

 ! كلمه ودنها في جت

 

  فضوا ياسعاد معاي تمشي نبيك قتلك:عواطف

 ؟؟ خير على وين:سعاد

  بدر ولدي لي علي بنت نشوف بنمشي:عواطف

 من تااااامه القهوا سفرة طاحت لما شعورها وفقت بصدمه شافتلهم:مروه

  يتبع.... يديها بين

 

 ️❤️❤️❤ هي الحلقه بي قيموها

 

             

 

                     

  عليهم يسخف رح قلبه يشوفه حد اي هاذا زي مشهد

 ! بعض لي ميكونوش عشان منعتهم يلي الضروف شنو ويقول
 �🔥� صغارها وبي متزوجه تكون لما حرام اكبر كان هاذا المشهد بس

 ؟؟! نلومو مفروض منو على
 ؟؟ صغارها وبي متزوجه انها كويس عارف وهوا منها قرب يلي بدر ع

 ( بدر!) خالته ولد مع راجلها تخون انها نفسها لي سمحت يلي مروه ع وال

 !! ماديه حاجات او قلوس في مش مرته مع مقصر كان يلي ايمن على وال

 !! معاها مشاعر في مقصر كان

 ! هكي زي حاجات ومحتاجه صغيره كانت مروه
 فيهم واحد اي على نلومو عارفين وال هاذي زي خيانه يبرر يقدر محدش
 ؟؟؟ بزبط

 



 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 ! االحداث_في_تسريع#

 ️❤️❤ اسبوعين مرور بعد

 

 ️❤ حاجات هلبا صارو هادو االسبوعين في
  رضت لين حالها في مخالهاش يلي العريس على وافقت واخيرا ريماس

 ️❤ راجل وطلع حكتله
  النهايه لعند معاها يكمل وقرر عليها حد لي ومحكاش موقفها تفهم

 اسبوعين في حضروله عرسها وافقت انها رغم مرتاح قلبها مكانش ريماس

 ! بس
 واهل رايها تغيير خايفين انهم بسس نفسهم ريماس اهل من طلب وهاذا

 !معارضوش العريس

 

 !!نصدق من عرفت معش:ريم
  غريبه حاجات عليها ويعرف علط شي في رواد انه يقولي يلي قلبي

  شي ومفيش عليا مأثرين فيهم نقرا يلي الروايات ان يقولي يلي وعقلي

 !وبس فتفاتات خواته انه القصه كل

 اغلبية وولدي داري من منطلعش العاده زي انا....جدااا عادي الوضع كان
  حناه عند الوقت

   مرات ايام3ال  بي بيه منشوفش  المربوعه في مجد مع ساعه24 يلي ورواد

 !! نمشي وين عرفت معش هاذي االيام
  اختي عرس لي وال رواد خال ولد بدر عرس لي

 بس نفاق مليانه يلي العائليه والتجمعات المناسبات نكره وطبعا

 نكون اخترت وطبعا ريماس حفلة موعد نفس اليوم بدر هول   نساير مظطره

 ! اختي مع

 

___________________________________ 

 

 بنتها عشان اماليها حوش في كامالت اسبوعين تقعد انها تعمدت:فاطمه
 فيها ترضع انور فيها يجيب العسل شهر عليهم وتخرب عائشه عند تقعد

  بيها ويروح
 في كبيره وامها بنتها بي تهتم قادره ومس فيها يوجع راسها ان بحجة

  متقدرش  السن



  هوا بسببه انفتح راسها الن مرفضت انور وطبعا

  عروسه انها رغم  وساكته الوضع متحمله كانت عائشه

 

—————————————————- 

 

 كويس انا اوكي.... داخلي نحكي:مروه
  بخير انا تمام انا
 �� هاذا الخير شعور اال شعور اي حاسه كنت بس

  العروسه في نراجي وانا بيتقطع قلبي
  حياتي في حبيته يلي الوحيد الشخص مني بتاخد يلي هادي نشوفها نبي

  ركابي لعند حنيت
  نزل موضه لون اخر شعري صبغت
  قفطان احسن لبست
 �🔥🔥🔥� يشوفني يخش لما نبيه

 

_________________________________ 

 

 ��مقبوض قلبي:ريماس

 !شي اوبيصير شي في ان حاسه

 !الناس قدام منقدرش بس بنبكي
  روحي في ونسأل بسيف دموعي في متحكمه

 ؟؟؟؟ واالومورتمام تبكي عالش
 طول شي عليا منقص ومش وطيب حنووون هاذا والشخص عليا يستر شخص حصلت

 !!العرس تحضيرات فترة
 ع واحد يوم لو وافرحي شويه استمتعي توا عانتيه يلي يكفي هم ياسرك

 !! حياتك في االقل

 

____________________________________ 

 

  معاه حكيت مزال لو كرامه عندي يبدا مستحيل:نورهان
  مجد منكلمش عشان هاذي الجمله في نردد كنت
 شق من فيه ونتأمل نشوفله اني من نفسي نمنع قادره مش بس مكلمتاش اي

 ��يعرف ما بدون الروشن
 �🔥�واحد طرف من حب هوا االنسان يتعب شعور اكثر



 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

  طق طق طق

 اهال.. عاديه مالمحها خلت.... الباب وفتحت شعرها لمت:عائشه

  بنتي وين قدامي من نحى.....وخشت دفتها:فاطمه

 في تتحكم يساعدها انه ربي في تترجى وهيا دقايق عيونها سكرت:عائشه
  اعصابها

  ياروحي..... بنتها في تبوس:فاطمه
  هاذي الشريره بوك مرت بتاخدك روحها تسحاب ياعمري

 بوك؟؟:عائشه

  اي بوها.....لونها انخطف:فاطمه

  الكدب ليش بس هه:عائشه

 شايفه هكي الناس كل.....استفزاز فاطمه؛بي
  وطلعت

  الباب وسكرت..........مريضه:عائشه

 

______________________________ 

 

  للخيمه يخش رفض بدر ان ربي حمدت:مروه
  عاديه من اقل وكانت عروسته شفت

  ليا حبه يثبت دليل كانت يدرجها يخش ان رفضه

 بنروح انا) راجلي ايمن لي رساله وبعتت الصغار ع اطمنت امي بي اتصلت
  غادي بنبات صاحبتي حياة مع

 (نقاها فترة ناخد نبي امي حوش في الصغار مدام متجمعين البنات
  مره كل الرد نفس بي ايمن عليها ورد

 (كلميني بتروحي لما تمام)

  تفكر وهيا التالفون سكرت:مروه

 

________________________________ 

 

  بس االقارب غير حد معزمتش الني زحمه مكانتش حفلتي:ريماس

 ️❤ نروحله المهم جدا بسيط عرس كان



  اهله حوش على بعيد ارضي حوش كان حوشه لي وصلت
  جناناته بي واسع قنين حوش

  بنموووت يدق وقلبي الصاله في واقفه قعدت داخل خشيت

 

_____________________________ 

 

  روحي في نشوف المرايا ع وقفت:ريم
 ؟؟؟ البنات نفس مش انا عالش
 مع نهدرز نحب وال مد نكره حتى وال حد نحب وال حد معبره وال حد مدوره مش
 حد

 ؟؟؟؟ تأثير ليه الماضي

 !!  هكي بروحه يعيش يقدر االنسان كيف

 

  ياعيني روحه على يتفرج يلي والضي الشي ع ياعيني:رواد

 فزع بي تلفتت:ريم

 

________________________________ 

 

 ️❤ صحابه ودع ما بهد حوشه لي خش:بدر

 ؟!ابدا قبل معاها محكاش وهوا معاها بيدا كيف....متوتر
  مقعمزه لقاها الصاله لي خش

 ابدا خاطيه ومش قنين طالعه
  مرتبك بصوت مبروك وقتله ضحكتله

 جديده رساله بي فيه ينبه وهوا تالفونه صوت قاطعه بس عليها بيرد كان
  مروه من

 

 بروحي متخلينيش ضروري فيك نراجي️❤ االستراحه في وتكون ساعه ربع}

 { ضروري تعالي

 

 ..... بدر ارتبك
 ؟ لالستراحه تخش قدرت كيف

  المفتاح من نسخه عطاها ان ادكر
 ؟؟؟؟ غادي هيا ليش بس



 ! راجلها وتخلي تطلع قدرت كيف
 يتأمل تسحابه خجل بي لالرض تشوف قدامه يلي للمسكينه بيقول شنو

 !!فيها

 ! مروه في رغبته يقاوم قادر وال يطلع قادر مش

 

 مابين راحتك وخودي بدلي الناس عرفة لي خشي انتي ء ا انتي اءء:بدر
  جيتك
  للممر فيلوها بي وخشت تالشت ما بسرعه بس بصدمه عيونها عروسته قامت
  النوم غرفة لي الممر ومن

 وطلع مفاتيحه خذي البرق وبسرعة الباب سكرت لين معاها مركز قعد:بدر

  يتبع......

 

 ️❤��بنات يا اليومي والتنزيل التعب عشان اليك هيا

 

             

 

                                               

 ( الخيال الغاء تم حقيقيه) 9 وهميه_أدوار#

 

                           

  ياعيني روحه على يتفرج يلي والضي الشي ع ياعيني:رواد

 فزع بي تلفتت:ريم

  منو شنو....رجل فوق رجل وحط السرير ع قعمز:رواد

  ولدي تجيب وتنزل تتكرم لو....روجها مسحت:ريم
 والطالعه الخاشه في تكحل وجهك ماد انت ما بدل صمره ادير االقل ع

  وخالص

 ؟! عرفك شن....سوريته ازرار في يفتح:رواد

 ! وال عليا حاجات تعرف بس انت غلط اعتقد..... تلفتتله:ريم
 �� انا حتى نعرف خليني

  امممم:رواد

  ماعرفت وياريتني.....واطي بصوت:ريم

 ؟ تقصدي شن...حاجبه قام:رواد

 راجلها ان تعرف تتمنى من.... تشوفله ما بدون بملل عيونها قلبت:ريم

  وتلفتت!!.... بنات متع

 تشبحلي هكي خيرك!!... تفسرها كيف حتى معرفتش يلي مالمحه في استغربت
 ��؟؟



  سالمتك....شويه ارتاح كأنه صفراء ضحكه وضحك نفسه ع فاق:رواد

 نفقد خايفه وال عليك نزل يلي االم حنان شنو!!... قلتيلي اليوم ولدك تبي
  مدايرتيه يلي والشوء القفطان قدام شعوري

  كتافه بي هز.... شعره فيا محركتيش متخافيش
  غيره وال لبس كان سواء قديم طرازك

  متعبني والحليب مني مرضعش ليه قداش الن نبيه ولدي.... جنب ع ضحكت:ريم

 بنات لي هاذي الخدمه....حد اي نغري باش ونمكيج منلبسش زائدمتخافش
  الليل

 ع متعود انت ممكن.....مستفزه بطريقه فمها في تمسح المرايا ع قربت
  هكي كلهم البنات في تشوف بديت هادي زي شكاالت

 زي ويقصفها عليها يردها كلمه ملقاش.... يشوفلها وهوا لحضات سكت:رواد
 �🔥� قصفاته ما

  كلمه وال يرد ما بدون ونزل الدار من طلع

 

                           

________________________________ 

 

                           

 ️❤ رجليه قبل قلبه سبقه:بدر
 ورا فيه يراجي شنو ميعرفش عميق نفس خذي متعه االستراحه باب قدام وصل

 ؟! هاذا الباب

 مروه طلعتله ينادي ما وقبل عيونه بي دور.... الباب وفتح مفاتيحه طلع

 ! المطبخ من

 ️❤ شافها لما تجمد وجسمه وقف عقله
 يلي حنتها الحفله مكياج بي وقاعده شعرها فاتحه اسود روب البسه كانت

  لسانها ونطق ابتسمتله.... ركابها لعند صبع اول من رجليها احتلت

 ️❤ابدا عليا معطلتش متخيله كنت ما زي

  مروه م.... لوحها القرواطه ونحى بضيق ريقه بلع:بدر
  غلط

  تحكي شنو ع...فاهمه مش انها يعني بوجها سمايل دارت:مروه

  هكي وانتي وتناديني هاذا زي يوم في تجيني غلط:بدر

 ؟ هكي انا...... منه قربت:مروه
 يعني كيف

 .... و البسه هكي وانتي نقصد ءءء ن ءء:بدر
  انزعاج بي تنهد

  فهمت تمام اوكي... االبتسامه وتالشت للخلف شعرها رجعت:مروه

  غلط صح.... متوتره وهيا وتحكي بعض في مشبكات يديها

  اناءء.. انا اسفه

  اففف.... وهكي هيا هليها اليوم دخولك يعني بدر الفكره متحملتش

  ونص1 لقتها الساعه لي شافت.. انسى خالص اسفه اوكي مني غبيه لقطه
  رجعتلها لو توا تلحق تقدر



 العشي وارفع...عشاء جايبينلك صاحبك الن جنبها من طلعت انك قوللها

 الدار لي بترجع وجايه خالته.... ونروح راسي ندبر تو وانا وراك يلي

 ️❤يدها من مسكها لكن حوايجها تبدل عشان

 حتى وال اليوم دخولي كان سراء....️❤ ضعفي نقطة انك عارفه انتي:بدر
 نخليك وال نقاومك منقدرش جنازتي

 �🔥�اسفه:مروه

  بطلي تتأسفي معش اششش....منها قرب:بدر
  ليها نكون ما قبل ليك انا

  منك ياخدني يلي ماعاش

 ️❤ يلمعو وعيونها ابتسمت:مروه

 

                                       

                     

 وباش عيب النه شي نقول منبيش الباب وتسكر الدار لي خشو وبعدين
 �🔥� اباحيه حاجات في تكتب اروى متقولوش

 

____________________________________ 

 

 ️❤وليد مساعدة بي البساته كانت يلي الكاب نحت:ريماس

  واقفه وانتي بكري من ارتاحي قعمزي:وليد

  االرض في وعيونها الصالون ع وقعمزت ابتسمت:ريماس

 !حالك؟ كيف:وليد

 ️❤هللا الحمد بخير:ريماس

 ️❤ يبارك هللا طالعه قنينه:وليد

  الحلوات عيونك.... اكتر تحشمت زادت:ريماس

  معاك صاير يلي حد لي محكيتش انا....جديه لي مالمحه تحولت:وليد

 هاذا زي موضوع في يفتح عالش نفسها سألت.... نفس وخذت ريقها بلعت:ريماس

 ��!! هاذي زي ليله في

 يديره حد مفيش هاذا زي شي فيا وثقتي مدام نحكي مستحيل انا:وليد
  اعلمك

 كأنه....؟!! هكي وكالمه اسلوبه عالش فاهمه مش وهيا عيونها قامت:ريماس
  تحول

 هاذي الدنيا في ان ريماس يا تعرفي الزم بس....جاكيته في ينحي وقف:وليد
  البالش بي حاجه مفيش كلها

 يلي بسبب الذهول من وتسأل تحك مقدرتش.....بصدمه حواجبها قامت:ريماس

 ! سمعاته

 حتى عليك وسترت عطيتك انا ما زي يعني.....تألم بي رقبته في يحرك:وليد
  الشي نفس انتي

 نعم؟؟؟....وقفت:ريماس



 الخطوبه؟ ايام من محكيتاش هاذا الكالم ليش!!... انت تحكي شن

 الفرصه في تراجي مكنتيش  انك بتقنعيني انتي بعدين....اموري:وليد
   والدقيقه الساعه بي هاذي

 !! بيك يرضى حد يجي يعني

 �� حق على كان المقبوض قلبها ان تأكدت.... صدمتها من قعمزت رجعت:ريماس

 !!...هاذا الكالم توا موضوعنا مش المهم:وليد
 درتهولك يلي الخدمه ع المقابل شنو نفهمك خليني

  شي تقول قادره مش وهيا عيونها من دمعه طاحت:ريماس

 من ميطلعش سيئ كان مهما هنايا تشوفيه يلي....يعدد وهوا صبعه قام:وليد

 ! الحوش

  عالقه مليكش غلط كانت مهما والجماعه انا سهراتي.....التاني صبعه قام
  داعي مليهاش يلي الطلعات لي داعي اي مفيش

 !حد ال اختك ال خالتك ال عمتك ال

  ينزلو ودموعها تشوفله:ريماس

  تغلطي لكن تعرفيها تو حاجه الف في مزال:وليد
 تمام؟؟؟؟ كيف الشهدره تشوفي

  تبكي وبدت هكي من اكتر نفسها تمسك قدرت معش:ريماس

 اممك وراس دراما بالد الجو ونضميلنا دموعك امسحي نوضي:وليد

 غرفتها لي وصلت لين فيه وتعاند ڤيلوها في تحرك وهيا وقفت:ريماس
  نهارت وزادت

 

________________________________ 

 

 ️❤العمر ليلة في فرحانات العرايس كل مش
  ريماس عند شفناه هاذا والشي فرحتها تكمل عروسه كل ومش

 ! بدر عروسة️❤سلمى وعند

 بدر على بعيونها دورت... متردده بخطوات نومها غرفة من طلعت يلي
  عليه تنادي وتحشمت

  بقوه يدق وقلبها فيه تراجي وقعمزت الحمام في انه ضنت
  حاسدينها كيف حفلتها في البنات نضرات لي تذكر

 ️❤مسمى على اسم كان بدر الن
  حلوه انها واضح وشخصيته البدر زي جميل كان

  التوتر بسبب حمررر وخدودها للخلف شعرها رجعت

 ��..... تراجي الليل طول وقعدت

 

____________________________ 

 



 بعد مذكرتها في تكتب وقعمزت الروشن لي متاعها الكرسي سحبت:نورهان
  العرس مالبس بدلت ما

 

             

                     

  يومياتها في كلكات اخر كتبت

 بنفسي فخوره وانا نضعف او نكلمه ما بدون اليوم14نسكر قريب اليوم}

 {️❤ بجديات

  عيونها وفتحت عميق نفس خذت.... عيونها وسكرت المذكره سكرت
  مجد عين في عينها جت

 �🔥� اهال بمعنى فوق يده ومد صفرا ابتسامه ابتسم:مجد

  وناضت متكنطيه وهيا الستار وسكرت حواجبها عقدت:نورهان

  ادس الجمل زي قلبها ان واضح.... شيييت:مجد

 

_______________________________ 

 

 شنو.... راجلها من وقربت  النوم لي تستعد  السرير ع قعمزت:لمياء
  ادير شن ياعمري

 ؟؟ عمري.... عين طرف بي شبحلها:كريم
 ؟ خيرك لمياء؛اي

  عوايدك من مش بس ال....التالفون لي عيونه رجع:كريم

 ! فيك حرام الن ماهو.....حاجبها قامت:لمياء

  بضهر وعطاته روحها ولوت..... تبي شن وغير فيك ندلع انا فاضيه

 في يكلم او شي في يدير كأنه تالفونه في الهي وهوا بهزوه ابتسم:كريم

 ️❤️❤ كلها الدنيا يعنيله شخص

 

_____________________________________ 

 

  الدرج ع وحطاته المصحف سكرت:عائشه

 ️❤ياقلبي هللا تقبل....ابتسملها:انور

 ️❤ومنك عائشه؛مني

 عطاني ان الدقيقه كل ربي في نحمد علم عندك.....شعرها على مسح:انور

 ؟! زيك وحده

 كيف؟.....مبتسمه:عائشه

  حاجات هلبا في عليا صبرت...️❤كيوت بنت:انور



  مسيبتني ليا قداش راهو غيرك وحده او
  الثقه عاطيتيني الوقت نفس وفي

  باهي يابرنس هاذي الثقه قدها خليك....لطف بي قرصاته خشمه مسكت:عائشه

 !ال وال يديك من قهوه نحصلو شنو.....راسها ع وباسها ضحك:انور

  يحصل منو انت محصلتش لو..... ياسالم:عائشه

 ️❤ حب بكل يشوفلها:انور

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

  الصبح من انا طالعه بكرا...السرير ع متكي:رواد

  ولدها في الهيا:ريم

  الصبح من طالع قلت.... وشبحلها التالفون من عيونه نحى:رواد

 وبه؟؟:ريم

  ومجد انا طالع الزحمه ونفخ العزومه نحضر ميه معنديش:رواد

 بي وضحكت... بينهم مكان معندكش ؟طبعا!وال رجاله زحمة النها:ريم
 استفزاز

 هاذي االيام لسانك على بالك ديري جديات.....تخوف بنضره شيحلها:رواد

 !!تمام

  بملل عيونها قلبت:ريم

  للعلم هلبا عليك كثر الكالم:رواد

  بتعجب وشافتله عينها على طاحت يلي الخصله قامت:ريم

 خرصه وادير هكي تلبس متزوجه مرا مفيش.... تصرفاتك ع بالك ديري:رواد
  الصايعات زي خشمها في

  االجانب متع
  فيها عايشين يلي البيئه زي تعيشي حاولي

  ولدها ماسكه وهيا وقفت:ريم

 فيهم خشي العيله قدام شويه صورتك حسني....؟؟ عليا فهمتي:رواد
 نفسك؟؟؟ شايفه شنو على بروحك مقعمزه الوقت طول مش خالطيهم

 لبسك وانتي وطويل محتشم وقلديهم لبسهم نضام كيف خوتي نساوين شوفي
  مشرك كله المتشردين زي

 !! شي بي نعترفلك.....السرير في ولدها حطت:ريم

  االعتراف يامتع اعترفي.....يديه وربع جنبه التالفون حط:رواد

 �🔥�كبرها هكي صغيرونه حشره حتى متجيش ليا بنسبه وعيلتك انت:ريم

 .... صوتها بي زاعجتني

 االما عليك نقلب لو وربي معاك المنحل اسلوبي ميغركش....وقف:رواد
  عيشتك تكرهي

  افهميها هيا يامدام تسكتلك الرجاله كل مش

  انت مش الرجاله هذوكم اوكي.....جنب ع ضحكت:ريم

 طاحت راسها ع يلي والكعكه ولدها سرير على طاحت لين كف ضربها:رواد
  شعرها وانفتح



 عليه نزلت يلي السخونه تخفف تحاول خدها على يدها فتره قعدت:ريم

 نقولك لما كيف شفت..... شعرها وبعدت راسها قامت رجعت وبعدين فجآه
 الرجاله؟؟؟ هذوكم

 !!بنت ع يده يمد راجل مفيش الن

 رواياتك من تتعلمي لو احسن  يكون لسانك امسكي نقولك مره اخر:رواد
  هكي وقحه تكوني ما بدل الكالم اسلوب

  ي ر و م ا.... اموري:ريم

  عبيده يا الثاني يربي منو نشوفو تو:رواد
  وطلع توب الالب وخدي

  احمرررر كيف المرايا في خدها شافت:ريم

 ️❤ وكتبها سريرها لي ورجعت اهتمام بدون جنب ع ابتسمت

 

             

                     

___________________________________ 

 

 !! بعض زي كلها مش الناس
  وطبعها وحده كل االخوات حتى

 والدمعه فيها يأثر شي اي يلي ريماس شخصية في شفناه هاذا والشي
  عينها من قريبه
  عليها الناس كالم من تخاف

  سمعتها وع حد عليها يحكي ما قبل نفسها تقتل مستعده كانت ريماس
  تماماً  ريم عكس

  ومنصبه عمره كان مهما حد اي مع وقحه مستفزه
  حاجه وال لي عايشه كأنها شي لي اهتمام اي مدايره مش
  ضدها كلها الناس وقفت لو حتى هامها مش

  غريب كان مهما هيا يعجبها يلي تلبس
  ناس هلبا لي مقرف كان مهما هيا يعجبها يلي تاكل
  قدامها يلي يجرح كان مهما هيا تبيه يلي تحكي

 ! ناس وتستفز ناس تعجب وحركاتها غريبه غامضه بنت كانت

 

 تبي انانيه كانت يلي فاطمه شخصية في شفناها هاذي العكسيه والعالقه
  بس روحها لي شي كل

  االبديه والسعاده نفسها لي الستر تبي
 حواليها يلي الناس تبي بس حد عشان تتعب تبي وال حد عشان اضحي متبيش
  عشانها ويضحو يتعبو كلهم
  ناقص مكانش النه انور تريح عشان حاجات هلبا ع تنازلت يلي عائشه عكس

 ️❤معاه واقفه تكون باش حلوه لحضات بي وضحت حاجات هلبا تحملت

 



  برا الحب في ادور طلعت يلي مروه عالقة كذالك
  راجلها عند ادوره انها اصال ومحاولتش راجلها عند ملقاتاش
 �� فرصه معطاتاش

 حاجه بي معترفه ومش ارادتها بي راجلها هاجره كانت يلي لمياء عكس

 ! حب اسمها

 

  ابدا مرته مدور مش يلي ايمن عالقة
 بكري ويرقد صغاره يوكل باش فلوس يجيب يخدم كله الحياة مفهوم عنده
  النوم في يشبع عشان
 لكن الحب وتبادله لمياء زوجته بي عالقته يصلح حاول يلي كريم خوه عكس

 ��!! مساعداتاش هيا الن فشل
  االوان وفات

 

  هنايا الشخصيات في اسئلتنا
 عائشه؟؟ زي صابره تكون سلمى هل

 ومتتحملش فاطمه زي انانيه تكون وال صفها في يجي لين يدر على تصبر
 الطريق؟ نصف من وترجع

 

 النهايه؟؟ في ريم ويحب الروايه في شخصيه اي نفس يكون رواد هل
 السعيده؟؟ النهايات قواعد ويكسر غيرهم يكون رح وال

 

 روايه اي في شريره وحده اي زي بشعه نهايتها تكون فاطمه هل
 حياتنا في نشوفوه انتصار اي نفس ينتصر يلي الشر هيا تكون وال

 ؟؟ الواقعيه

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 -:الصبح10 الساعه

 !!ابدا عروس كل زي مباركه مكانتش ريماس صباحية.... صباحيه كل زي مش
 اال طول ع يلمسها مقدرش يلي وليد مع وتعبها امس طويله كانت ليلتها 

 !! جهيد جهد بعد

 �� خايفه8 الساعه من ناضت
 ؟؟ الدنيا مخبيتلها شنو جاي يلي من خايفه

 ؟؟؟ وليد مخبيلها شنو االصح او



 ؟؟ بتقول شنو لكن بيها يروح يجي خوها بي تتصل فكرت
  امس وليد من الصريح التهديد اذكرت

 

  تغلطي لكن تعرفيها تو حاجه الف في مزال:وليد
 تمام؟؟؟؟ كيف الشهدره تشوفي

 

  السلبيه افكارها طردت ما بعد ريماس ناضت
 انتباها لفت راسها بيها تعدل قهوا دارت للمطبخ واتجهت الصبح صلت

 حيوي مضاد او مسكنات المتداوله االدويه من مش انهم واضح دواء اشرطه
  القوقل في كتبتهم اسمهم خدت

 !! عصاب ادوية طلعو لما صدمتهم كانت وهني

 

             

                     

_________________________________ 

 

 الشمس خطوط تمنع عشان عيونها على يدها وحطت بتعب عيونها فتحت:مروه
  قويه وكانت الروشن من خشت يلي

 صباح....مبتسمه وهيا قعمزت ناضت.... بسرعه حوايجه في يلبس بدر شافت

 ️❤الخير

 نوضي  فوق وميلقانيش حد يركب نختف النومه خدتني.... النور صباح:بدر
  تروحي الزم انتي حتى

  حوايجه لبس وتابع....نحطك؟؟

 بيا تروح تجي حياة نكلم تو ال:مروه

 وهوا راسها ع وباسها بسرعه وتالفونه مفاتيحه خدي:بدر

  تروحي ما بعد عليك طمنيني بيا واتصلي نفسك ع بالك ديري....مستعجل

 ️❤ حب بكل مبتسمه وهيا تمام بمعنى راسها هزت:مروه

  الباب وسكر طلع:بدر

 الحلوه اللحضات في وتذكر تضحك وهيا جديد من السرير على ارتمت:مروه
 يلي صغارها ناسيه ليها حبه توضح يلي بدر حركات وفي عاشتها يلي

 !!!امس من مشافتهمش

 

______________________________________ 

 



  تسكر ما بعد الباب صوت على عيونها فتحت:سلمى
 �� تراجي وهيا خداها يلي النوم بسبب بألم رقبتها في تحرك وهيا قعمزت

  الخير صباح....الليل طول عليها غيابه يبرر عارف ومش متوتر:بدر

  النور صباح....تصحصح تحاول:سلمى
  خير هللا شاء ان كيف وال ترجع منعك صاير شي وينك؟؟في

 طايشه رصاصه جاته امس هنايا جو يلي صحابي من واحد.....ريقه بلع:بدر
  بيها يحتفلو وهما

 !جنبه منكونش وعيب عرسي في انضرب
  عمليه لي عمليه من توا ال قعدنا

 ؟؟ طمني صارله شن البااس الف...وخايف لطيف بوجه:سلمى

  تمام بخير توا هللا الحمد ال:بدر

  شعرها في تقيم وهيا وقفت.... يارب شر مايشوف:سلمى
  حوايجك غيرت مابين تاكله شي نحضرلك بنخش صح؟؟انا مرقدتش تاعب اكيد
 تنزل ضروري مش اليوم المحضر حتى يجك حد منخليش تربح وخش افطر تعال
  راحتك شي اهم

  تمام!...عجباته الوقت نفس وفي....الطيبه فعلها ردة بي تفاجئ:بدر

 ��حتى وجها تغسل ما قبل فطور احال في توتيله بسرعه للمطبخ خشت:سلمى

 

 الطيبيين االشخاص على يضحك حد بما  الدنيا في يوجع شي اكتر تقريبا}

 { سلمى زي بنيتهم ماشيين ويلي

 

___________________________________ 

 

  طق طق طق

  بتنوض وجايه تاكل:عائشه

  انا نفتح تو غزالتي خليك:انور

 ️❤️❤ عجبتها يلي الكلمه على ابتسمت:عائشه

  اهال.... الباب فتح:انور

 صباح....خفيف مكياج ومدايره الطلوع لي وواتيه البسه كانت:فاطمه
  الخيرات

 .....فاطمه صوت سمعت لما وناضت الطاوله ع الكوب حطت:عائشه

  النور صباح:انور
 عليا طالبتهم تحليالت عندي المختبر ترفعني منك فاطمه؛نبي
  تمام شي كل ان نتأكد عشان الوالده بعد نديرهم الزم الدكتوره

  عائشه لي شاف:فاطمه

  غيره معبيه مالمحها كانت:عائشه

  ونطلعو فطوري نكمل.... حاضر تمام:انور
  كلينكس طرف وخدت بضهر عائشه؛عطاته

  وجها على االنتصار نضرات:فاطمه



 على نحطوك تو مشوار عندنا وعيوش انا بنطلع هكي وال هكي اصال:انور
  طريقنا

 ️❤ بعيد من بوسه بعتتله فرحانه وهيا تلفتت:عائشه

 ️❤�� االطفال زي كانت يلي وفرحتها حركتها على ابتسم:انور

  اذنك عن... مشوار عندكم مدام انسى خالص ال....نفس خدت:فاطمه

  الباب وسكر......براحتك:انور

  السمحححح غزااااالي....رقبته في تعلقت:عائشه

  ياهبله انزلي هههههه:انور

 

             

                     

_____________________________________ 

 

 -:المغرب8 الساعه

 

 ؟؟؟ متهنيتيش يعني كيف!!نعمممممم؟؟؟كيف:انتصار

 ! شنو وال هوا صغار لعب

  صوتك وطي يخليك هللا ماما....والتسريحه المكياج تخت خايفه بمالمح:سلمى
 يتريح خليه صاحبه على خايف مسكين مرقدش الليل طول امس عليك حرام

  صوتك متعليش

 الطيبه نقولك مره الف هكي متقعديش يادرويشه يادرويشه:انتصار
  بتودرك هاذي الزايده

 زمه هوا العكس بي غلط حاجه منه مريتش راجلي هاذا النهايه في:سلمى
  انا حتى ضرفه نقدر الزم بس حنون انه وواضح خفيف

  لوطه يراجو المعازيم انزلي هي وخالص يستر ربي:انتصار

 

  مروه مثال زي العروسه يشوفو يراجو معازيم هلبا!.....صح انتصار كالم كان
 كانت بدر دخول ليلة ان تدكر ما كل وفرحها زينتها بكامل كانت يلي

  عروسته مع مش هيا معاها

 

 الطاوله في وتسمع العصير كاسة يدها في ماسكه مقعمزه كانت ريم اما
  يحكو وراها يلي

 عشان عالي بصوت ويهدرزو يضحكو بنات5 فيها وراها يلي الطاوله كانت
  تسمع ريم



 

  الناس ياسعد وخالص اااااه:نهاد
 غزال وحصالته االندومي من اكتر ملوي وشعرها وقصيره الخرا لون لونها

  منه اغزل يلي خوه وخدت حسرته بي قتالته...

  قصه في ونصبحو الناس قدام تبكي تنوض تو الهم فكينا....واطي بصوت:فدوى

 {عالي بصوت يضحكو البنات باقي}

 العبيدات في تعطي يلي الدنيا على نحكي قلت شنو انا وهللا:نهاد
  الزفت رهيبه فرص في والمزيتات

 !! دارت كيف زرق وعيونها بيضه جت كان

 قادره تقتتتل نبره بي تحكي بدت وتلفتت العصير ماسكه وهيا وقفت:ريم

 لون لوني..... صوتها مالي يلي االستفزاز من يموت قدامها يلي تخلي
  قولتك ع غزال وحصلت االندومي من اكتر ملوي وشعري الخرا
  جنبه النومه كثر من زهقت لدرجة عليه ونتمسي عليه نتصبح

 الزوز كالويك عشانها تدفعي انتي يلي النومه...... اغراء بي فمها عضت

 ! بس جنبه دقايق5 تحصلي عشان
  الطريق في والثاني واجل وبيدت هكي جيت قولتك ع

 في يحسدو عوانس وجهم ومادين ما نوعا مقبول وشكلهم بيض5 من احسن

 بي وضحكت فوق كاسها قامت.... مدورهم حد ومفيش جايه ويلي الماشيه
  الذابالت عيونها

  للحوش خاشه الطاوله من وطلعت.... االجانب قولة ع بصحتكم
 �� عليها كلها العيون كانت
  وتقتل جذااابه مالمحها سمره

 من تشتعل بنت كل خال يلي الطويل االسود شعرها عينها رسمت حاجبها
 جمال او بنفسها ثقتها ربع الحقه مش النها بشرتها لون تعجب الغيره
 �� مالمحها

 

 تمام؟؟؟؟

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 ؟ تتمايل كيف مشيتها شفتي:سمر

  الزح فيا تعجب هيا البنت...ريم لي تشوف:نورهان
  شي كل في جمالها في اسلوبها في لبسها في

 عليه تحكي جمال جمال؟؟؟اي:سمر

 ؟ انتي حاسدتيها خيرك ههههههه:مروه

  المعازيم ع تتفرج وهيا العصير من شربت:لمياء

 عيلتنا من متزوجه مرا في ان العيله في وحده من سمعت.....تنهدت:سمر

 !راجلها في تخون



  حرف تنطق ومقدرتش عروقها في الدم تجمد:مروه
 عند الخوف مالمح نفس شافت عيونها قامت لما ان الموضوع في الغريب بس

 لمياء؟؟؟؟؟

 

__________________________________ 

 

 قامه تالفونه ع مسج وصله حضنه في وعائشه الكنبه على مقعمز:انور
 عادي نت اشعار مجرد يكون انه متوقع وهوا يشوفه عشان اهتمام بدون
  جدا
  بصدمه عيونه فتح المرسل اسم شاف ما مجرد لكن

 خوه؟؟؟؟

 !!!!!!خوه
 مع يتواصل االولى للمره عرسه من هارب وهوا تسكرت يلي هاذي السنه بعد
  عيلته من حد

 �� شي كل يحكيله يبي وهوا التالفون مسك
  حامل فاطمه وسيب هرب كيف يحكيله يبي
 ��دمه من بنت عنده وتوا حامل كانت النها ممشتش الطلقه ان يحكيله يبي

 

_______________________________ 

 

 بسيطه خطوات مشت بدر اهل حوش من وطلعت وخيمارها عبايتها لبست:ريم

  وخشت الباب فتحت... شفتها وركبت رواد اهل حوش لي وصلت لي
 يحكي رواد في تسمع وهيا ووشاحها عبايتها نحت

 تفهم رح مش مره وكل االلماني بي اشخاص مع فيديو يحكي مره كل زي اكيد

 ! شي

 

 �� العربي بي يحكي رواد سمعت لما تراجعت بس نومها غرفة لي قربت

 يتبع!!!...�� قبل صوته سامعه كأنها شخص مع العربي بي يحكي

 

 ️❤��بليز الف30 وصلوها

 

             

 



                                         

 ( الخيال الغاء تم حقيقيه) 10 وهميه_أدوار#

 

                     

 �� العربي بي يحكي رواد سمعت لما تراجعت بس نومها غرفة لي قربت
 �� قبل صوته سامعه كأنها شخص مع العربي بي يحكي

 ! غريبه فعل ردة ومدارش اعصابه في تحكم  يلي رواد وشافها خشت

  هنايا العيشه هاذي يابرو واي....يهدرز استمر:رواد

  وتعال شي كل سيب غالي يا الهمه شد:الشاب
 ؟؟ تبي شنو بمعنى بيده ريم لي واشر دخانه رواد؛نفخ

 شايفاته انها وحست... الفيديو مكالمة في يلي الشاب صورة شافت:ريم

 !! قبل

 !متأكده كانت....  احساس مجرد مكانش
 رواد؛شنو؟؟؟

  اسفه شي....سرحانها من فاقت:ريم

  الطاوله ع الدخان حط:رواد

  الباب وسكرت طلعت:ريم

  مكان كل في مراقب روحك تحس... فيه عايش يلي النفخ رواد؛وهاذا

  جنبه يلي الكاس من وشرب يضحك قعد:الشاب

  راسي نفختلي توا طير:رواد

 

                     

________________________________ 

 

                     

 قدامه شايفه يلي مصدق مش ينتفض وجسمه وقف:انور

  خيرك انور...متعجبه شافتله:عائشه

 خوه بي يتصل ويحاول تالفونه في يشوف... راسه على ويده جاي انور؛ماشي

  يفصل الخط لكن 3و واثنين مره

 .....  يشرين بدي والماسنجر شد اخيرا لين

 

                     

 الووووو الوووو:انور

  انور ايوا:قيس

 العيله خششت وووووينك ووووووينك تي..... هستيريا بي يحكي انفجر:انور



 ........ح خليتها انت قاااعد وين عليك حرام بعضها في

  واسمعني شويه اهدا انور.... قاطعه:قيس
  غلطي ونصلح نجي مخطط لكن اسبابي عندي وطلعت شي كل سيبت

 �🔥�غلطك تصلح:انور

  بيك اتصلت حد لي متقولش نكلمك للبالد نوصل لما.....اي:قيس

 ��خداها ان يقوله مقدرش.... ارتبط لسانه:انور

 الخط تسكر.... اسمه بي تسجلت والبنت تلخبطت االوضاع ان يقوله مقدرش
 ��ويرد الكالم يستوعب ما قبل

 ؟!صار شن خيرك حبيبي....كتفه على يديها وحطت وقفت:عائشه

 هوا يلي الوضع يستوعب يحاول يديه بين وراسه مهدود وحياه قعمز:انور
 فيه

 

                     

____________________________________ 

 

                     

 عيلتنا من متزوجه مرا في ان العيله في وحده من سمعت.....تنهدت:سمر

 !راجلها في تخون

  حرف تنطق ومقدرتش عروقها في الدم تجمد:مروه
 عند الخوف مالمح نفس شافت عيونها قامت لما ان الموضوع في الغريب بس

 لمياء؟

 تخون صغار كوم عندها يبدا يلي الفاضيه منو باهلل.....مالمحها غيرت:لمياء
 راجلها؟

  الفاسده اال مديرهاش.....مروه لي شافت

  الميه في تشرب قعدت ترجف ويدها الكاس مسكت....اصفرررر وجها:مروه

  مدخليش فيهم واطعنو العيله كناين قرمو قلتلهم انا:سمر

  هاذا الجو متع مش لكن ومعفنات بايرات صح...الاا خوتي نساوين لكن

 سمر ان كويس عارفه لكن بصاره بي الموقف وخدت بضحكه الجو غيرت:لمياء

 ! حكتها كلمه كل تقصد

 عروسه وتشوفيها دوره كبرت بنتك ياسمر هللا مشاء:مروه

 ....ابتسمت:نمارق

 ثانيه نهاري صغيره قاعده بنتي ياوخيتي ال...نمارق لي شافت:سمر
  فيها بنعطي شنو اعدادي

  المعازيم في نفسها تلهي تحاول وهيا المحضر كملت:مروه

 ! خافت مروه ان الحضت ما بمجرد مشي كله متعها االرتباك لمياء اما

 

                                 

                     



_____________________________________ 

 

  فيهم وترتب حوايجها في اطبق مقعمزه:ريماس
  حسره ومليانه قلبها داخل نفسها على تهدرز
 من سيئه نيته وليد ان عرفت لو زواج بدون تقعد انها تفضل كانت

 �� البدايه
 ليه قنينه صوره بالها في رسمت حد لي ومحكاش بيها ورضي خطبها جي لما

 ! زواج يوم اول من ضاعت لكن

 

  ريماس فزعت تخوف وبطريقه غفله ع الباب فتح:وليد

  مكانها من وقفت:ريماس

 ؟ خفتي خيرك:وليد

  خلعتني شي:ريماس

 !!فيه اديري يلي شنو....طويله بنضره شبحلها:وليد

 الحوايج في نرتب:ريماس

 حاجه نلقى شي كل وحطي سفره وتيلي المطبخ في حطيتها بضاعه جبت:وليد

 ؟!تمام نفسك اال تلومي ما ناقصه

  تمام بمعنى راسها هزت:ريماس

  يوصلو قريب الشباب يدك في يلي سيبي قدامي تحركي:وليد

  الغرفه من وطلعت السرير ع يدها في يلي الكنشفه حط:ريماس
  الشكاير في جايبهم يلي الحاجات بي وتفاجئة للمطبخ خشت

 ،مكسرات،شيبس،سامينسا االنواع اغال من شكالته
  الغريبه الحجات من وغيرها بوخه
  يرجفو ويديها شرب تمسك مره اول ريماس كانت
  دموعها كاتمه وهيا السفره في توتي بدت

  منه تطلع صعب كابوس في نفسها حاسه

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 عجبني بس....️❤عفويه بي وتهدرز مبتسمه وهيا اكسسوارها في تنحي:سلمى
  وحلو مرتب شي كل كان

 يا تجنن امك بدات بسرعه اهلي مع تأقلمو حسيتهم جوهم محاله اهلك
  حليلها

  كويس امم.... التالفون في وعيونه السرير ع راقد:بدر

 وال لوطه الشباب مع تعشيت انت بدر قولي.... البودره في تمسح:سلمى
 تاكله؟ شي نديرلك

 في يجوع بالك قلت بروحك صونيه تنحيلك اختك وخليت فيك فكرت مبكري الن



 ؟؟ الشباب مع كويس مياكلش او الليل

  حلو اي اي امممم... تالفونه في الهي:بدر

 نحكي وال فيا تسمع بدر...��امل بخيبت المرايه من بدر لي شافت:سلمى
 بروحي؟

  التالفون لي يشوف وهوا ابتسم:بدر
 سلمى؛بدر؟

  شنو اهاا...عيونه وقام انتبه:بدر

  سالمتك....وجها في الكسر عالمات واضحه كانت:سلمى
  للحمام وناضت

 عليها ويرد مروه كالم على يبتسم وهوا التالفون لي عيونه بدر؛رجع

 ️❤بلهفه

 

______________________________________ 

 

 في حطاته ولدها وخدت جنبها الكميدينو على القهوا فنجان حطت: ريم
  سريره

 اليوم؟ المحضر جو شن.... توب الالب ع ويخدم السرير ع راقد:رواد

  السرير لي واتجهت ولدها غطت:ريم

  عندكم عرس اي زي عادي.... كتابها فتحت
  قفاصين العريس واعل مزيتات خوتك ونساوين وقحين اقاربكم
  بعض في يقرمو وكلهم

 ؟ يعني فيهم التب انتي اساس ع امممم:رواد

  نضيف داخلي يكفي... الكتاب في وعيونها قهوتها من رشفه خذت:ريم

 �🔥� نشوفه خليني:رواد

 ؟!بتشوفه يلي هوا شن....وشافتله حاجبها قامت:ريم

 ��داخلك يلي النضيف:رواد

  وشربت وجها قدام القهوا فنجان وقامت....�� للكالب فيه منوريش:ريم

  نشوفه نبي انا قتلك متعوده شكلك وانتي للكالب وريه مقتلكش:رواد

 نفختلي النك نقرا تخليني ممكن... عيونها وقامت القهوا فنجان حطت:ريم

 ؟!بدوتك راسي

 !ونتقززمنك كارهك اني تعرفي....منها وقرب تالفونه حط:رواد

 ؟!هللا سمح ال نشبهلك ؟لقيتني عالش:ريم

  شهور9 لمدة دمرتيني النك...هه:رواد
 مش فيك وطز مكاني لي ونرجع فيه نسيبك يلي اليوم يجي رح صدقيني لكن

  مدورك

  وهللا الصبر بفارغ هاذا لليوم فيه ونستنا.... جنب ع ابتسمت:ريم

 توب الالب خدي متعه البرود على يحافظ يحاول وهوا عليها من بعد:رواد

  الضيوف دار عليا متفتحيش.... وناض
  القنينات مع مكالمات عندي

  مقدمك....بملل عيونها قلبت:ريم



  منه متاكليش الطاوله ع شكالته طرف فيه:رواد

  مستغربه حواجبها قامت:ريم

 تتحسسي وانتي الفراوله بنكهة الشكالته لكن هللا سمح ال بخيل مش:رواد

 عرف كيف مصدومه ريم مخلي الباب وسكر وطلع استفزاز بي ضحكلها... منها

 ؟!! عيلتها غير يعرفه محدش هاذا زي شي عليها

 

             

                     

___________________________________ 

 

 مصحها ايمن يا بكلل حقيره بدت اختك يدها ع الكريمه في تدهن:لمياء
  وخالص
  قهرتني بكل معدله ومش نساوين مجمع في ومروه انا عليا تحكي

  وياها انتي تصافي فيكم مدخليش:ايمن

 ؟!ترااا فهمني هنايا وضيفتك شنو وهللا؟؟انت:لمياء

 ؟! موقف تاخد مستحيل مواضيع في نحكيلك ما قد ع الهم وضيفتك شنو

  ورقد جنبه يلي السهاره سكر:ايمن

 !! بااااهي هكي ديييييمه خليك لمياء؛اي

 وهيا ورقدت.... وصغارك انت الحوش ونسيبلك يوم يجيني لما وربي
  متكنطيه

 

_____________________________________ 

 

 وردي شال بي نفسها الفه التالفون بي تحكي  الصقع في واقفه:نورهان

  تمام اي.... برنوص والبسه
 اخطمي نقولك تو اطلعي باهي قتلي امي كان توا االوضاع حسب على منعرفش

  عليا

 لما عيونها طلعو وقريب تلفتت.... كتفها ع نخصتها يد بي نورهان حست
  مجد شافت

 حتى تسمع ما قبل من الخط وسكرت... مالك ونعاودلك شوي تمام اوكي:نورهان
  عليها ردت شنو مالك

 

 تفضل؟....جف نورهان؛حلقها

 الحمام عالش بنسأل جيت.... يسار يمين يشوف وقعد جيوبه في يديه حط:مجد

 ! مسكر البراني



 قال سكره الضهر مبكري رواد... بتوتر بعض في يديها شبكت:نورهان
  يصلحه السباك جايبله بكرا تنفع معش الشيشمه

  كويس به....اهااا:مجد

 !تقعد؟ وال تمشي معرفتش واقفه قعدت:نورهان
  تحكي وشن

 !وصقع ليل الدنيا برا موقفك شنو انتي:مجد

  معاي تقرا يلي البنت نكلم والزم داخل التغطيه انقطعت:نورهان

 يطلعو كلهم 11 الساعه الحوش في خوتي من حد ومفيش واقفه بابا سيارة
  بكري للخدمه

 الزم مش خدمه هلبا معندناش غضوا اصال فوق خوك نشوف تو يهمك وال امم:مجد
  الصبح من ينوض

  شكرا ش...متردده وهيا ابتسمت:نورهان

  تايم ِإِني....كتافه قام:مجد

 ؟؟ شي تبي ت اءء:نورهان

  بس الليل في تطلعي معش....... ال بمعنى راسه مجد؛هز
  كاثر طلوعك حسيت
  حاجه بي طالعه مره وكل اتصاالت ومره كناسه ماوحه مره

 ؟؟ مراقبني انت عالش....بخبث ابتسمت:نورهان

  حاله وهللا وجهي قدام طالعه انتي بمراقب عالش مراقبك هه....توتر:مجد
  الثاني في يراقب يلي معلوم وبعدين

  خير ع تصبح...️❤خدودها احمرو:نورهان

  الخير تالقي:مجد

 �� فيها هزبها يلي المرات كل ناسيه الفرح من بطير وهيا خشت:نوهان

 االذابه لدرجة جذابه.... راسه في يحك وهوا اختفت لين يشوفلها قعد:مجد 
  الفرخه

 

_______________________________________ 

 

  شعرها في تجفف الحمام من طلعت:سلمى

  صحه صحه...وشافلها التالفون نحى:بدر

  سلمك.....زعل بنبرة:سلمى

  عليها وقرب السرير من مزل:بدر

 .... االستشوار وفاتحه المرايه قدام واقفه:سلمى

 ️❤ المرايا في عليها وعيونه كتفها على ومقرب االستشوار سكر:بدر

 تاعبه؟.....

  شوي اي....ريقها بلعت:سلمى
  الدماغ يطربق يلي االغاني وصوت الزحمه تعرف

 !قادر مش وال معاي بتسهري.... رقبتها على على من شعرها بعدلها:بدر

 ️❤ اكيد نقدر....المرايه في ابتسمتله:سلمى

 ️❤ ليه جبدها:بدر



 

             

                     

 ️❤ عرسان متع ليله اي نفس الليله مشت

 هاذا عليه صعب كان فات يلي اليوم ان فهمت... معاه متريحه سلمى كانت

 ️❤بينهم شي مصار باش

 ! معاه طبيعيه حياة تكمل رح عادي يعني اخيرا تريحت بس
 رح كيف كويس فهمت كانت مروه من وصله يلي المسج قرت انها لو��مسكينه

  حياتها تكون

 

 ��اليوم عليها قرب%1 حتى تحبني لو:مروه}
  بيك يحكو ويقعدو شي عليك يمسك حد منبيش
 مش خالص تحبني قداش كويس وعارفه انا معاي قضيتها الدخول ليلة المهم

 { هكي من اكتر طالبه

 

——————————————- 

 

 -: ريماس على تمر ليله اسوء كانت
  المربوعه من رهيب بشكل طالعه الضحك اصوات
  افراح قاعة في كأنه عالي صوتها يلي االغاني
 ��فيه تسمع يلي الكبير والكالم السبان

  شي كل وتوقعت نفسها على خافت
 اذكار شوية وتقرا ترقد انها وحاولت الغرفه نفسها على سكرت ناضت

 ️❤يطمن قلبها وتساعد تساعدها ممكن

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 ️❤️❤ يوم ثاني

 

 (..السياره في)-:الضهر12الساعه

  للمرايا يشوف مره ومره يسوق:مجد

 عينه تجي المرايا في يشوفلها ما كل️❤ نضراته في تراجي كأنها:نورهان



 ��عينها في

 لي اختصار ياراجل يمينك خود يمينك خود.... السياره في ياكل:رواد
  الزحمه لي رافعنا وين الطريق

  سواقه وكمل بملل عيونه قلب:مجد

  بابا من اكتر الطرق حافظ برا سنين قعدت يلي انت:نورهان

  البديها سريع انا طبعا:رواد

  خالص لين اي....بخبث شبحله:مجد

  رجله على مجد خبط... للمرايا يشوف مجد على وركز ماكلته كمل:رواد
  ركززز مجد سواقتك في ركز

  خيرك الزح به....ريقه بلع:مجد

  كلته ما وكمل غريبه بنضره شافله:رواد

 

_____________________________________ 

 

  مروه... الخوف من تموت قريب وهيا للمطبخ خشت:لمياء

  اها...ولدها لي سيريالك في توتي:مروه

  روحي في نحس بنموت خايفه شي بنقولك:لمياء

 !! هكي مخطوف وجهك وعالش.... خيرك:مروه

 يهددو متعي الواتس على رساله واصلتني لقيت صبح اليوم نضت:لمياء
 يا صوري بعتولي يكذبو نسحابهم بنمووووت هبلت قريب صوري بي فيا

  نمووت وربي اسود نهاري مروه

 حتى الرساله نفس وصلتني...ريقها وبلعت الرخامه ع الصونيه حطت:مروه
 �� انا

 !!!!! تحكي ؟؟؟جديات تبصرررري:لمياء

  انا وحتى....عليهم خشت:سمر
 مره اول يلي الكسر مالمح في مصدومين وهما سمر لي ومروه لمياء شافو

 سمر على يشوفوها

 

  اليوم نفس في صورهم بي تهددو وحماتهم كناين زوز
 وليش؟ وراها منو

 

___________________________________ 

 

 ️❤الورد صباح:سلمى

  النور صباح:بدر



  دوش ادير تحب لو واتيات وحوايجك واتي الفطور:سلمى

  روحك متعبه عالش:بدر

 ️❤�� واجبي:سلمى

  للحمام وناض صفراء بضحكه ابتسملها:بدر

 

             

                     

___________________________________ 

 

 ؟ امس من مرقدتش....️❤كتافه من انور حضنت:عائشه

  مقدرتش ابدا... مقدرتش:انور

  ملقيتاش حل نبي....  ويفكر ويفكر يفكر عقلي

 !!  عالش مفهمتش طريقه اي بي تخرب انها مصره حياتي هكي معاي يصير عالش

  وحضناته.... اهدي حبيبي اهدي:عائشه

 يديها بين وجها مسكت... درته يلي غير خيار عندك مكانش انت
  الوضع يتفهم رح حامل خالها وان صار يلي تشرحله لما خوك واكيد

  وساكت يشوفلها:انور

 !غلط شي مدرت انت....خده على تمسح:عائشه
  قصص هلبا من عيلتك وطلعت عليها سترت انت
 تمام؟؟ نفسك ترهق وتزيد تفكر معش

  يابنت عليا السحر زي كالمك:انور

 ️❤�� ساحراتك مش قالك من....بلطف ابتسمت:عائشه

  منك مدام بيه راضي حضنها في ارتمي:انور

 ️❤️❤انا حليلي:عائشه

 

__________________________________ 

 

 معانا عايش كان او اال ياخدهم حد مستحيل الصور حصلو كيف مفهمتش:مروه
  الحوش في

  ياخدهم حد مستحيل  خاصه صور انهم نقصد

  بكل شويه طالبينه يلي المبلغ ان محيرني يلي:لمياء

 !! رصيد جني200
  الف يطلب احتمال هكي زي صور عنده حد لو يعني

 ونريح نعطيه المهم يطلب كم مدخلناش توا هاذا الكالم من فكيني:سمر
  واسي

 نردهولك نروح لين200 منكم وحده من نتسلف نبي



  تخدم يلي هيا حنى يا عندها مروه من خودي:لمياء

  نعطيهولك تو....ودنها خلف قصتها رجعت:مروه

 ! وال ايام4؟ليك مروحتيش ليش انتي

 هاذا بوي حوش ياماما وهللا....مالمحها تغيرت:سمر
 ؟؟؟ منه تلزيني تبي

 ��انا هكي مقلتش:مروه

  وجهي قدام من السفره قيمي تعالي نماااارق نماااارق:سمر

  ياماما حاضر افففف:نمارق

  متكنطيه وهيا جنبهم من ناضت:سمر

  وامتاعينه راجلها مع متعاركه البنت ساعدوها:سعاد

  عمتي يا حاضر:لمياء

  الدار من طلعت:سعاد
  يلقى يدير يلي مروه؛وهللا

  صدقتي:لمياء

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 رايح كان يلي ولدها لي شافت.....  السرير على قعمزت نومها من ناضت:ريم
  عممميق نوم في

 بيها متصله امها ان لقت تالفونها في تتفحص وهيا شعرها لفت ناضت

 اليوم رصيد جني200.... فيها مكتوب الماسنجر رساله وواصلتها مرتين
  ينتشرو صورك واال عندي يكونو

  عليهم هاذي زيد...وبعتتهوال سلفي خدت الكميرا فتحت:ريم

 �🔥�!! عليها يرد شنو معرفش يهدد يلي الرساله قوة من

 

_________________________________ 

 

 ؟ عندي بتبات امتى انور..... تحكي وبدت انور ام وجود استغلت:فاطمه

  قدر دريلها  بينا امي النم تحشمي....امه لي شاف:انور

 !عندي بتبات امتى سألتك والحرام العيب ماقلت انا وهللا:فاطمه
  امه مسكاته يضربهابس يبي وقرب شعوره انورفقد

  عليهااااااااا اطلقيني:انور

 البنت ع جاك شنو خيرك هللا بسم خيرك انور بطللل:امه

  شي فاهمه مش خشت:عائشه

 تخبط وهيا وطلعت.... راسه معبيله من ابصر.....بحقد عائشه لي شافت:فاطمه



 

             

                     

__________________________________ 

 

 -:المغرب7الساعه

 

 حاله وحالتهم الكروت في يبعتو الجنان في مقعمزين ومروه لمياء
  خايفين

  سلمى ومرته بدر يخش فجآه

 ! عيونها فيهم معلقه ومروه زغاريط بي سعاد تالقيهم

 

 صغارك نشوف يحضرني ربي ياغالي عليك مبروك الف روروروروروروي:سعاد
  يارب

  مروه لي تقتل نضرات في ويخطف....لينا يدومك ربي خالتي يسلمك هللا:بدر

  العرسان طالعين وين:سمر

  اليوم بدر برا بيعشيني...فرح بي مبتسمه وهيا جاوبت:سلمى

  يدلعك حقه من عروسه بنتي يا يهنيكم ربي:يعاد

  بدر لي تشوف وهيا ضحكت:سلمى
  يدلعك كلمة حرقتها مروه اما

  رساله بدر لي وبعتت تالفونها رفعت

 

 (روح وانت هنايا خليها وال للحوش ردها برااا عشي مفيش)

 

  يشوف تالفونه قام:بدر

  نطلعو ما قبل عليها نسلمو خلي هلبا نحبها خالتي عندي بدر قال:سلمى
  عسلكم يعقد وبي هللا شاء ان ياربي سعاد؛سلمه
  يخليك سلمى؛ربي

 منقدرش مستعجله خدمه طلعتلي شنو تعرفي....تالفونه لي يشوف:بدر
 ؟؟ خالتي عند تقعدي وال بيك نروح نفوتها

 بدر؟ ككيف ك ك... نصدمت:سلمى

  تانيه مره نعرضك تو بكل كيف مفيها وهللا:بدر

  تروح لين تتعشى كنهادا هنايا خليها اختي وليد خالص:سعاد

 تروحي؟ وال تقعدي:بدر



  نقعد عادي اي...مصدومه قاعده وهيا سلمى؛ابتسمت

  بسرعه وطلع... سالمات هي اماال تمام:بدر

 ️❤ مبتسمه وهيا خدها ع يدها حطت:مروه

 

________________________________ 

 

 حد ومفيش فاضيه الغرفه لقي ياكل شيبس ماسك النوم غرفة لي خش:رواد
  ويلعب السقف لي يشوف ريم ولد غير

  الخير مساء....جنبه وقعمز يسار يمين شاف:رواد

 ️❤ ويضحك رواد لي يشوف قعد ريم ولد

  شي اي ع تضحك خفيف تبدا معش الزح انا شي مقلت قاعد عاد ال:رواد

  وجها ع من الضحكه اختفت:البيبي

  رااااجل خليك هكي ايوا:رواد

 قاعد السفاله متعلماش حاله في الولد خلي....الحمام من تتكلم:ريم
  صغير

 !!فيه ننسى ديمه اسمه شن.... للبيبي ويشوف ياكل:رواد

  محمد...الحمام من طلعت:ريم

 �🔥�.... عليه  وسلم  صلي اللهم....لوطه لعند فوق من ريم لي يشوف:رواد

  الكيرلي شعرها في ترتب وهيا بضهر عطاته:ريم
  البساته يلي الشيفون القفطان في يتفحص رواد اما
  ورد قماش الركاب وعند شيفون وردي قصير قفطان كان

 خير؟؟ ع وين:رواد

 الن اليوم بسيطه عشاء لمة مدايره العروسه اختي.... فمها في ترسم:ريم
  محضر مدارتش امس

  لونه معاك ماشي مش القفطان غيري.... القهوا في يشرب:رواد
  مستقبلك من ابيض وحده يبي بودري وهوا عبده انتي

  رايك طلب محدش.....الصدر جيهة القفطان في تساوي المرايه ع واقفه:ريم
  قلت رواد؛غيريه

  مشاعرك ع عبر...مكياجها تابعت: ريم
  يده في كانت يلي القهوا عليها رواد؛بزع

  بطيئ بخطوات المرايا ع قربت.... بصدمه حواجبها رافعه:ريم
 ��ملبز كله الورد قماش كان

  غصب بتغيريه هكي وتوا:رواد

 وخلت ملبز يلي اللوطي الطرف مزقت....متكنطيه وهيا حاجبها قامت:ريم

  هلبا قصير بدي القفطان وطبعا.... الباقي
  مكياجها في تكمل المرايا ع ورجع

 هكي ايوا....ومبتسم ريم لي ويشوف البيبي وجنبه السرير ع اتكى:رواد
 ��اوضح الرؤيه

  واطي بصوت عيط:البيبي

 وعنيده خريه امك.....ودنه على قرب:رواد
 �🔥�جسمممم عندها لكن



 ادب قلة بطل....المرايا من شافتله:ريم

  خوت يبي قال.... معاه ونعطي ناخد كنت:رواد

 وهللا؟:ريم

 �🔥�انا مش قال هوا:رواد

  شعرها في ترتب وبدت عيونها قلبه:ريم

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

  طبيعي مش وليد ان يحسو اهلها لو ومرتبكه خايفه الوقت طول:ريماس
  اعصابها على المعازيم في وتراجي ومتأنقه البسه كانت

  جدا وطبيعي سالسه بكل معاهم يتعامل وليد شافت لما ارتاحت بس

 

 ️❤ ره معاه تعيشي خالتي ولد بدر نعرفوه معاك؟عاد الزواج كيف:سمر

 ومحترم حنون...هللا الحمد اي:سلمى

  وتسمع بنتها في ترضع:مروه

 يتزوج ما قبل هنايا ديمه يديا رباية:سعاد

  كناينك وحتى وبناتك انتي هلبا فيك يشكر ولالمانه عليكم حكالي:سلمى

  سلمى عين في عينها وتجي عيونها قامت:مره

 !هاذا الشي تبادلها مقدرتش مروه لكن ابتسمت:سلمى

  القنبله اسمعي نوض....عليها وطبست بهدوء مروه جنب قعمزت:لمياء

 شنو؟:مروه

 ! الصور بي فينا يهدد منو تعرفي لو:لمياء
 بدر خوات في حتى واصلين

 منو؟ عرفتوه:مروه

  اي:لمياء

 منو:مروه

 ...لمياء

 

_______________________________________ 

 

  ويجيب يرفع وعقلها اكسسوارها لبست:ريم

 !!تذكره قدرت وفعال شي يذكر يحاول



 ! الفيديو مكالمة في يلي الولد

  يتبع.....يلي نفس هوا

 

 ��هي قيموها

 

             

 

                                         

 (الخيال الغاء تم حقيقه)11 وهميه_أدوار#

 

                     

  ويجيب يرفع وعقلها اكسسوارها لبست:ريم

 !!تذكره قدرت وفعال شي يذكر يحاول

 ! الفيديو مكالمة في يلي الولد

  وتلفتت!!!....يلي نفس هوا

 ليه الغريبه نضراتها الحظ:رواد

 شنو؟....يلبس وهوا سألها
  النت ع معاه تحكي كنت ايام من يلي ريم؛الولد

  هزوه بي وضحكلها....منه غايره خيره:رواد

  تعرفه وين من انت معاه يحكي كلن ناصر:ريم

 تعرفي وين من....التوتر عالمات وجها على واضح وبدي الضحكه اختفت:رواد
 انتي؟

 لما فيه ونشوف الحوش نفس في معاي كان ناصر...؟ نعرف وين من شنو:ريم
  معاه يحكي

 ؟ يحكو كانو شن....اهتمام بي:رواد

 ؟!بيه عالقتك وشنو هوا منو... مركزتش:ويم

  فيا وال فيه عالقه اي ومليكش مدخلكش....حده فيه بصوت:رواد

 ؟ صح ناصر مع تتواصل كنت انت:ريم

  عليها ومردش يلبس وهوا بضهر عطاها:رواد

  انا معاااك نحكي....منه قربت:ريم

 ؟!! السنين هاذي كل اهلك مع ومتواصلتش خوك مع تتواصل كنت عالش

  هيا تخصني حاجات:رواد

 يعرفهاش؟؟؟؟ ما ناصر حتى حاجات عليا تعرف وين من:ريم

  يشوفلها وهوا تلفتلها:رواد

  عليه سألت لو عادي يخصني هاذا الشي ان اعتقد:ريم

 حتى.... التوتر اثار محت خبيثه عريضه ابتسامه وجها على ضهرت:رواد
  سمراء انسه يا عالقه بيها مليكش هاذي



  عيونها في الشكوك نضرات استمرت:ريم

 وبنمشي دقايق10.... نضراتها يتجاهل يحاول وهوا مفاتيحه خدي رواد اما
  متعطليش انزلي هيا

  وطلع

 

                     

___________________________________ 

 

                     

  القنبله اسمعي نوض....عليها وطبست بهدوء مروه جنب قعمزت:لمياء

 شنو؟:مروه

 ! الصور بي فينا يهدد منو تعرفي لو:لمياء
 بدر خوات في حتى واصلين

 منو؟ عرفتوه:مروه

  اي:لمياء

 منو:مروه

 قدامهم مقعمزه كانت يلي سمر بنت نمارق على عيونها بي اشرت:لمياء
  التالفون بي وتلعب

  جديات تدوي نسحابك مبردك هههههه:مروه

 هياا طلعت جديات نبصر؟نحكي قالك من:لمياء

 ؟!!كيف.....الصدمه مالمح وجها على:مروه

 ! االعدادي في صغيره البنت كيف

 نرقد مقعمزه وانا يلعب تالفونها الصغير خوها لي عاطيه مبكري:لمياء
  بنت في

 وباهلل الترجي وسايل نشوفلك خوها على طبست ولما يوصلو رسايل في نسمع
  وايميلي ايميلك لقيت وننصدم التالفون منه فكيت متنشريهمش عليك
  ريم ايميل وحتى

  مهددتها

  عيله البنت لمياء ؟؟مستحيل تسهوووكي:مروه

 خايفه وانتي  عمرها على تسترزق الفرخه انتي اال عيله ما وهللا:لمياء
  ترعشي

  الحقيني... ناضت بعدين فتره صدمه حالة في قعدت:مروه

  وراها ناضت:لمياء

 

                     

_________________________________ 

 

                     



  طق طق طق

  جااايه:فاطمه
  طق طق طق طق

 ️❤ انور�🔥�م قلنا باهي...متكنطيه وهيا الباب فتحت:فاطمه

  وخش.... اي:انور

  خفيف قفطان بي وقعدت الفوقي الروب نحت:فاطمه

  جايبهم يلي الشكاير حط للمطبخ خش:انور

 ️❤صحيت:فاطمه
 روحك؟ متعب ليش

  واجبي هنايت سكنتك مدامني:انور

 ️❤صحيت....برائه فاطمه؛بمالمح

  قيس كلمني:انور

 م....بصدمه ابتسمت.... عروقها في جف الدم ان وحست لونها انخطف:فاطمه
 ؟ ممني

  بيرجع انه قال.... قيس:انور
  نقول شنو وال عليه نرد شن مفهمتش

  ريقها فاطمه؛بلعت

 حوش وترجعي شناطيك بتاخدي لحضه اي في واتيه خليك....ُكليً  على:انور

  يده من مسكاته بيطلع وجي.. اهلك

  وبنتي انا نتبهدل منبيش.... ارجوك انور:فاطمه
  ياخدني قيس مستحيل
  تعرف وانت صاعبيين واهلي مطلقه اسمي بيبدا
  انور ارجوك

  يدها ونحى... بجديات نساعدك منقدرش هكي من اكتر:انور

  فهمني متبينيش ؟؟؟عالش عالااش.... تبكي وهيا تحكي:فاطمه
  حوشين نفتح منقدرش انور؛الني

 ياسر خالص قلبي ختارها يلي البنت مع انعيش نبي وبس هنايا لعند يكفي
 قدام حتى نمثل تعبت بنتي مش بنت على وحليب شكاالت الصرف من تعبت

  الناس
 صحح؟؟؟ وغلطت منشرفش الني فاطمه؛ومتبينيش

 قاعده ويلي دراته يلي العار ربع تعرف شريفه؟؟؟لو واخدها يلي تسحاب
  نسامحك تتراجاني رجليا لعند تجي صدقني فيه ادير

 هه....بهزو عليها ضحك:انور

 هيا المره!.... مرتي شرف في توصلي انك اال حاجه اي نصدق نقدر بجد

 وسكر وطلع.... نقطعهولك لسانك صدقيني الجايه والمره بنعديهالك
  الباب

 

                                 

                     

 ترى يا بس️❤ عمياء ثقه يحبه يلي من واثق الشخص يكون لما حلوه️❤ الثقه
 ال؟؟ او الثقه قد يكون هل هاذا الشخص

 بدر؟؟ حضن في تبات مرته ان يعرف لما ايمن في يصير شنو مثال زي

 !! الثقه خانت صغاره ام مرته ان يعرف لما فيه يصير شن

 !هما من منعرفوش توا ولعند الثقه خاينه روايتنا ابطال في ناس وياما



 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

  تقتلني ماما لي متقوليش�🔥�عليك باهلل عمي مرت عليك باهلل...نمارق؛تبكي

 !!نصدق قادره مش مستحيل ياربي....راسها ع ويدها قعمزت:مروه
 عمامك؟ نساوين تهددي قلبك يطاوعك صورها؟؟كيف بي امك تهددي كيف

  امي تقتلني وهللا عمي مرت عليك باهلل�🔥�الفكره عليا اقترحت صاحبتي:نمارق

  مروه لي وتشوف يديها مربعه:لمياء

  صح يعني صاحبتك تقوله شي اي مش نمارق:مروه
 في شي ومتعرف زيك صغيره النهايه في هيا منها تاخديها نصيحه كل ومش

  الدنيا
 بتحس؟؟ شنو بيك تسمع امك تخيلي
 ؟؟ انتي ترضيها تنهااار تموت احتمال�🔥�ضاااعت تربيتها ان بتحس

  اسفه غلطت انا الرصيد نرجعلكم اسفه ال.... دموعها نمارق؛مسحت

  امك لي نحكي وح ومش بنسامحك غلطك بي واعترفتي اعتذرتي مدامك:مروه

 ️❤ عمي مرت صحيتي...مروه وحضنت ارتياح بي ابتسمت:نمارق

  تحركي امك تشوفك ما قبل وجهك اغسلي بري:مروه

  بسرعه عليهم من ابتعدت:نمارق

 امها من راسها على تاكل خليتيها هااذي القرده مسامحتيها عالش:لمياء
  هاذي الوسخه تربي متعرفش انها نوروها باش

 يلي انا مش وتتربي صغيره بنت هاذي النهايه في... مدخلهاش امها:مروه
  صغارهم بي الناس في نتشمت

 ( فعلي مش والفعل ضنوتي الضنوه) المثل يقولك

  للمطبخ وخشت... قهرتنننني..... تنرفيز بي تكلمت:لمياء

 

 ️❤العيله في هكي شخص فيه يكون لما محالها
  يفضح ما بدون ينصح

 ️❤️❤️❤ يشهدر ما بدون يعلم

 

____________________________________ 

 

 خيرك وانتي....اختها لي وشافت كبرياء بي ضهرها خلف شعرها رجعت:ريم
 الويتيهم؟ هكي

  شي...وليد اهل لي تشوف:ريماس

 �� دموعها يشوف حد ما قبل بسرعه وهربت.... خفيفه بدله نلبس بنوض انا



 !؟ تكلمي خيرك... الباب وسكرت لحقتها:ريم

 روحي حاسه ريم هنايا مستريحه مش.....��يطيحو ودموعها تلفتت:ريماس
 �� وربي بنموت مخنوقه

 دارلك؟ شنو.... اختها شعر على مسحت جاده مالمح بي:ريم
  ريماس معاك صاير شن

 اهلي حوش على تعودت ممكن انا لكن كويس هوا شي....دموعها، مسحت:ريماس
  هنايا غريبه روحي حاسه

 بعدين بس البدايه في هاذا الشعور منه عانيت....ارتياح بي ضحكت:ريم
  جدا عادي تتعودي خالص

  ريم ديمه بروحك كنتي اهلي حوش في حتى انت بس....تنهدت:ريماس

 راسك من السيئه االفكار بعدي المهم...شي اذكرت كأنها جنب ع ابتسم:ريم
  دلع وبطلي

  عندك نبات نجي باش شهر نسكر امتى نراجي... ضحكت:ريماس

  بكرا من حتى وتعالي هاذي البارده التقاليد لوحي:ريم

  هنايه عايشه مش كأنك عمرك طول....قلبها من ضحكت:ريماس

  وتعالي البسي هيا....نفس خذت:ريم

 بيا بيروح جي شكله يشرينلي العيل.....تالفونها لي شافت

 �� اقعدي زيدي الاااا.... تبصري:ريماس

  نتالقو حبيبتي ياهلل... كبد ودراه نقاشات في معاه نخش منبيش:ريم

  بسالمه..تنهد:ويماس

  حد ع تسلم ما بدون وطلعت عبايتها خدت:ريم

 

             

                     

___________________________________ 

 

 بيرقدو الناس عطلت خيرك بدر...... مضايقه وهيا  ابتسمت:سلمى

  وهللا الشباب مع السهره خذتني.....حوايجه في يمسح:بدر

  هنايا عريسنا اوووو:ايمن

  الجو شن...بردرر:بدر

 في واقف وانا السياره مدرس ساعه خيرك تي...ماشيه تمام اهو: ايمن
 هنايا؟ خشيت مريتكش البالكونا

 وهللا شغل مكالمه عندي كانت وهللا اي....بتوتر ابتسم:بدر

 كأنه وردي لونهم اثار في خده تحت كان يحكي وهوا بدر في ركزت:سلمى
 ��روج بقايا

  الحال كيف ماريتك وهللا اختي سامحيني:ايمن

 �� مخطوف لونها كان ان رغم ابتسمت....تمام هللا الحمد ال اءء:سلمى

  بعضكم انستو خالتي يا هي:بدر

  عاودوها وليدي سلمك:سعاد

  سلمى هيا.... هللا شاء ان:بدر



 نفسها لي امل في تعطي كانت انها غير كلمه وال تحكي ما بدون طلعت:سلمى
 �� كدب شكها يكون

 كان يلي بدر عين في عينها جت راسها قامت فيه ترقد ولدها ماسكه:مروه

 ️❤كندرته في يلبس

 ️❤ ابتسمت وهيا غمزلها

 

  مقبوض وقلبها السياره لي سلمى ركبت

 هنايا؟ قلقتي....السياره باب سكر:بدر

  البنات حلو جوهم ال...الروشن لي تشوف:سلمى

  حلو به....السياره ولع:بدر

  فاهم مش بدر وشافلها رقبته على يدها حطت:سلمى

 ؟ بدر هاذا شنو:سلمى

 !! وردي روج بي ملبزه يدها شاف:بدر

 ال عيلين الشباب من واحد ملبزني شنو منعلم وهللا... عليها يرد شنو معرفش
  باهلل اقسم العار دارو صاحبي ميالد عيد عندنا اليوم اللوح

 صح؟ تورته كريمة بالك:سلمى

 ️❤ابتسملها....تقريباً  اي:بدر
  اليوم استاحشتك

 ️❤��انا حتى.....️❤ كلمته بي وفرحت هيا طلعتها يلي الكدبه صدقت:سلمى

 ضعفها نقطة عرف كأنه... الطريق لي عيونه ورجع ابتسملها:بدر
 ��ديمه وبيستخدمها

 

__________________________________ 

 

 وعيونه مكان كل في متناثرات حوايجه مره كل زي السرير ع رقد:رواد

  النت في ساعه24

  الحمام من طلعت:ريم

 فرخك؟ وين...التالفون في عيونه:رواد

  العاده زي حناه عند:ريم

 ؟ عادي وعندك:رواد

  تتعب نيه عندها تاخده خليها تعطيهولي مبتش.... شعرها في تمشط:ريم

  النت ع منسجم وكمل....اممم:رواد

  وتغطت السرير ع ورقدت النوم غرفة ضي سكرت:ريم

  السقف لي ويشوف جنبها رقد تالفونه سكر:رواد

  ريم....كلمها تردد بعد

 بالك؟ خير:ريم

 مفركسه؟؟ انسان حيات من اسوء في رايك حسب:رواد

 كيف؟...بضهر عاطياته وهيا عيونها فتحت:ريم



  عيلته نسي لدرجة برا قعد سافر شخص يعني:رواد
 االول؟ نفس مش يلقاهم يرجع ولما

  اكيد اسوء في.... جنب ع ابتسمت:ريم

 قصدك؟ شن... بضهر عاطياته كانت يلي ريم لي شاف:رواد

  االساس من عيلته مش هيا عيله مع يعيش لما:ريم

  مفهمتش:رواد

  عيونها وسكرت....خير ع تصبح:ريم

  ساكت وهوا السقف لي عيونه رجع:رواد

 

__________________________________ 

 

  ينقولك بدر....بحماس تتكلم:سلمى

  نعم....التالفون في عيونه:بدر

  ميالدي عيد بكرا....ابتسمت:سلمى

 وهللا؟....عيونه قام:بدر
  عمرك بطول هللا شاء ان

 ️❤معاك وانا مختلف يكون رح هادا ميالدي عيد اكيد طبعا...️❤وعمرك:سلمى

 !صح احال بيكون

  النت ع السهره وتابع...اكيد:بدر

 ما بدون ترقد انها اختارت اتجاها وبروده تصرفاته من ملت:سلمى
  هكي من اكتر تزعجه
  امها كالم في تذكر وهيا عيونها سكرت

 

             

                     

 خاطره وماخدت مسايرته من ابدا متمليش... الصغير العيل زي الراجل)
  يدك في يجي وسيوره

 ((بس عليه متنقيش حاجه اهم

 

__________________________________ 

 

 �� بكي في بكي قضاته كلها فاطمه؛ليلها
 ��دارتهم حاجات هلبا على ندم

 ! اليوم لعند فيها حاصله قعدت�� ترقعها ومعرفتش عمرها غلطة غلطة
 هاذا؟؟؟ زي وقت في بتتصرف كيف



 ؟ ادير وكيف
 يساعدها؟ بتلجأ منو لي

 وال لي قدره معندهاش يلي اسماء عمها بنت غير مساندها حد مفيش لالسف
 ��حاجه

 

__________________________________ 

 

  مفزوعه نومها من ناضت:ريماس

 توا؟ رقدك شنو نوووضي نووووضي:وليد

 ؟ نعم ن ن....خايفه وهيا السرير من نزلت:ريماس

 ارقدي؟؟ قالك من:وليد

 ! مانحس بدون النوم خداني:ريماس

 وخواتك؟ امك لي حكيتي.....ويشرب قعمز:وليد
 بنحكيلهم؟ شنو شش ريماس؛ش

 ! ناس يا البرائه....ضحك:وليد

 !! غلط بيا يعامل وليد مقلتيش
 هنايا؟ ليله كل يهيجو يلي صحابي على ومحكيتيش

  ال بمعنى راسها هزت:ريماس

  الكذب منحبش اناا....متعه السبته ومسك وقف:وليد
  ابداااا ابدااا

  غفرتلك تمام راهو... والحق الصح حكيتي لو
  كذبتي لالسف لكن

  شنو شش....بطيئه خطوات بي تباعد:ريماس
  باهلل اقسم مكذب وهللا

  ربي وحق

  غلط الالالال زياده الكذب بي وتحلفي اوووو:وليد

  ااااااااااااااه...م انا:ريماس

  كذبتك عشان االولى الخبطه هاذي:وليد

 !!فايده مفيش لكن منه تهرب وتحاول تبكي بدت:ريماس

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 :الليل

 !ال بعض زي الناس على ميفوتش الليل
 فاطمه زي كبيره لدرجه وسيئ طوووويل يكون الليل عليها يفوت ناس في

  وريماس



 

 ��التفكير من منهاااارين وهما الليل عليهم يفوت ناس وفي

 !وسلمى رواد زي

 

 وبدر مروه زي ودفئ حب معبي النه الليل عليهم يفوت ما بسرعه ناس في
  وانور وعائشه

 

 قادره مش بس القدام خطوه تخطي تحاول وهيا الليل عليها يفوت ناس وفي

 ! ومجد نورهان زي...

 

  لمياء زي مزال بديرها او اليوم دارتها يلي الخطط في تراجع ناس في

 

 يديرو يلي االغالط شنو بناتها عارفه مش كله الليل رااااقده ناس وفي

 ��سمر زي!... فيها

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 ️❤️❤ يوم ثاني

 

  عليك وقت نوض حبيبي انووور انوررر....وتبخر الدار في تلود:عائشه

  الصبح ع الدخان هاذا شن اففف.....عيون فتح:انور
 حتى باش حوشك في بخريهم قتلي ماما عطتهولي اعشاب شوية عائشه؛هاذي

  اطير عين في كان

  وامك انتي قصص عليك....ضحك:انور

  وتلبس بتفطر امتى وقت انور هيااا:عائشه

 ️❤ للحمام طريقه وكمل راسها باس السرير من نزل:انور

 

             

                     



 �� ريماس عند كان هاذا الحلو الصباح عكس
 �� ازررررق وجسمها سريرها من نزلت يلي

  بحررررقه تبكي وهيا الصبح صلة توضت
  عيون يفتح قادر مش وليد عليها خش

 برا الحمام طلع صاحبي نضفيها المربوعه ع دوره ديري نوضي:وليد

 ! امس السكير اثار من رقد السرير ع وتلوح....فطور ديريله

  وناضت قلبها من دعوه كم دعت:ريماس

 

 ️❤صباح اي زي مروه صباح كان

 ️❤ بدر من حلوه رساله
  يكملها حتى او عليها يعدل ما بدون الصبح من طالع جنبها مش وراجلها

 صوتها بي يومه  ويبدا صوتها يسمع عشان بدر اتصل وطوول الرساله قرت

 ️❤يوم كل زي

 

 -:العاده زي ويم عند الصباح اما

 ع فيه تشرب قهوا فنجان بي اكتفت وريم... بروحه فطوره في يعاند رواد
 القنوات في وتقلب مهلها من اقل

 

 عصير؟ فيه:رواد

  العشي امس من كمله الواطي صاحبك:ريم

 في توتيلي يلي انتي راهو اصل بنت كانك....الفطور سفرة ماسك:رواد
  وصاحبي انا فطوري

 الحرجانه المرا زي صاحبك بي وال بيك ال ملزومه مش انا بابا يا وهللا:ريم
  الفطريات منه يطلعو قريب المربوعه شادلي بوها حوش في

  روحها وشايفه عبده... تدوي كيف اعرفي غير به به:رواد

 يومك تكمل ومتقدرش السفره في حاطها يلي القهوا....حاجبها قامت:ريم
 �� زيني اسمر لونها الن للمطبخ رجعها بالها

  برجله الباب وسكر....يقدرك الي:رواد

  شربها وكملت....تافه:ريم

 

___________________________________ 

 

 باساته ما بعد االبتسامه عالمات وجها وعلى الدروج من نازل:انور

 ️❤ بحب وودعاته عائشه
  معاها وبنتها شفتها من طالعه كانت يلي فاطمه مع تالقى

 وين؟:انور



 بنتي نطعم بنمشي.... تااعب بوجه:فاطمه

 رافعك؟ من:انور

  تاكسي بنشوف الطريق على بنطلع....حد:فاطمه

  نوصلك تو اطلعي.... للبيبي يشوف وهوا شويه سكت:انور

  انور ضروري مش....منه يئست كأنها تحكي:فاطمه
  طريقك كمل ربي على توكل

  تاكسي يركب هنايا حد معندناش السياره اركبي:انور

  عياط بدت يلي بنتها في تسكت وهيا طلعت:فاطمه

 

________________________________ 

 

  الغساله في بتحطها وكانت بدر سورية مسكة:سلمى
 ��عليها قربتش ما وياريت ريحتها وشمت تشجعت لكن متردده كانت

 �🔥�بنت ريحة هاذي الريحه ان تميز تقدر بنت اي
  دموعها نشد ومقدرتش سلمى تلخبطت

 ريحه؟ واليوم روج امس
 زواج؟؟؟ يوم رابع من مرته يخون ميت قلبه شخص في معقوله

  الغساله في الحوايج وحطت دموعها سلمى مسحت
 �🔥�امل في نفسها تعطي قاعده هيا كله هادا رغم

 

____________________________________ 

 

  الخير صباح عليكم السالم:مروه

 كيف واسمعي العركه اسمعي خشي النور صباح.... واطي بصوت تضحك:لمياء
 �� حقنا في ياخد ربي

 فيه؟ شن:مروه

  روحي قتلها وامها�� راجلها لي ترجع متبيش سمر:لمياء

  المربوعه على وقربت ضحكت:مروه

 

  بروحي حوش يديرلي لين مروحه ماني وهللا:سمر

 وال؟؟؟ دار في بيه رضيتي شنو،؟؟؟انتي حووووش:سعاد
  توا وولد بنت عندك انتي واسكتي يجيك ما تحملي
  صفيره مش كبيره بنتك

 غلطططط االخيره الفتره فيا يعامل امي يا هوا حتى....صوتها وطت:سمر



  عليه تصبري الزم يابنتي الراجل هاذا:سعاد

 وسكتت وجها لوفت:سمر

 

_________________________________ 

 

 الجاكيت في يلمع شي شافت بتطلع جت ولما المربوعه تنضيف كملت:ريماس

  الليله هذيك خنبوها يلي سلسلتها لقتها لما ونصدمت عليه قربت...

  هوااااااا�🔥🔥🔥� هوا طلع....وجها على وخبطت االرض ع طاحت
  الخلف من صوت قاطعها لين

 

 ��الليله هديك انا كان.... وليد مكانش ال-

 

________________________________ 

 

 نجيب غير عيل يا نفوزك لما وهللا.....عالي بصوت مجد مع ويحكي يضحك:رواد

  النوم دار باب فتح... الخيط

 ؟!منو انت انت ان اءء....بصدمه تشوفله توب الالب سكرت:ريم

 قدامه يلي الواقع يواجه عشان وجها على من الضحكه اختفت:رواد

 ��انكشف....

  كيف كك:ريم
 معاك شريك الحقير وولدهم تامه؟؟؟كيف عيله تخدع قلبك يطاوعك كيف

  الواطي
 رواد؟؟؟؟ مش انك يكشفوك لما وبوه امه مشاعر في مفكرش

 !!! هكي اديرو قدرتم كيف

  كلمه وال فمه في مكانش ساكت:رواد

  منوووووو انت...عاااااااالي بصوت عليه عيطت:ريم

 يتبع...قيس انا انا ان اء اء....��متقطع صوت بي جاوب:رواد
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  منوووووو انت...عاااااااالي بصوت عليه عيطت:ريم

 ..قيس انا انا ان اء اء....��متقطع صوت بي جاوب:رواد

 خطوات بضع وخرت!... اكتر بصدمه تشوفله وهيا توب الالب يدها من طاح:ريم
  عليه من تنزلهم مقدرتش وعيونها

 

                     

._________________________________ 

 

                     

  هوااااااا�🔥🔥🔥� هوا طلع....وجها على وخبطت االرض ع طاحت
  الخلف من صوت قاطعها لين

 

                     

 ��الليله هديك انا كان.... وليد مكانش ال-

 

                     

 يرجفو يديها شعرها في وادخل وشاحها في تساوي وهيا تلفتت:ريماس

   السيف بي ووقفت
 �� وشافاته تلفتت

  اي اي!!.. قبل هاذم العيون شايفه انها حست
 ��حياتها خراب سبب كانو يلي العيون نفس هما

  معاهم نسهر ليله اول كانت باهلل يمين....��انا:محمد

  نوصلك كيف ومعرفتش هلبا عليك دورت... وعيي في ومكنتش كالمهم بي غروني
  نشوفك وقت دليل تكون باش حد لي معطيتها معاي السلسله خليت
 �� وليد وخداك سبقني لكن

 �� الدخول يوم اال البنت نفس انك معرفتش
 وليد عارفه النه ياخدك نخليه مستحيل خطيبته انتي انه نعلم كنت لو

  شنو

 �� هلبا عاليه بكاها شهقات كانت:ريماس
  الباب جنب واقف كان وهوا بتطلع الباب من قربت

 غل بكل فيه تضرب طاح ووشاحها فيه تضرب وهيا بكي ريماس انهارت
  المطر زي ينزلو ودموعها

 �🔥🔥�فيااااااا درت شن تعرف تربحك ال هللا....
  حياااااااااتي دمرتلي يلي انت انك تعرف
 �🔥🔥🔥�كويس نرقد قادره مش الليله هديك من ان تعرف



 �� قلبي حرقتلي حطمتني
 �🔥� عمري اول في نندل وخليتني كسرتني

 �🔥🔥🔥�تسامحك ال هللا واااااااااطي

 اي يدير ما بدون ضرباتها في يتحمل!... يده على وقابض ساكت كان:محمد

 وشاحها مسك االرض ع محمد نزل.... الحق عندها توا قتالته لو الن فعل ردت
  راسها وغطا
 بي البكي من مالبسها من بيطلع وصدرها حوشها داخل رجعت ريماس اما

 �� العبره
  مضعفه اضعاف ضميره عذاب زاد ومحمد

 

                     

_________________________________ 

 

                     

 ؟ الصبح ع خيرك.... سلمى لي ويشوف ياكل اللزو صونية خدي للمطبخ خش:بدر

  شي وال.....واطيب بضهر عطاته:سلمى

 ️❤ مليانه الطاوله وكانت الكرسي ع قعمز:بدر

 ️❤ سلمى عادة زي حمره وورده قنين فطور

  ساكته تقعد عادتها مش النه شي فيها سلمى ان طول ع والحظ يفطر بدي:بدر
  هلبا معاه تهدرز تحب هيا

  افطري تعالي:بدر

  جعانه مش صحتين.....الخضره في اطلع الثالجه فتحت:سلمى

 ؟ اليوم امي مع بتمشي....... القهوا من رشفه خدي:بدر

 !وين؟....تشوفله ما بدون:سلمى

  مناسبه المهم مولود وال عرس عارفه مش وحده لي بتمشي قالت:بدر

 ساكته ليش يشوفها يبي وانه حديث معاها يفتح يحاول انه عرفت:سلمى

  ال....
  شوي تاعبه نفسي حاسه الحوش في نقعد نبي البوم

 نعاينك؟....ياكل:بدر

  ضروري مش....الخضرا في تقرض الطاوله ع مقابالته قعمزت:سلمى

  فطوره وكمل.....راحتك على:بدر

  بنسألك بدر:سلمى

 !نعم:بدر

 عالقه؟؟ مداير كنت نتزوجو ما قبل...الخضراء في عيونها:سلمى

 هوا؟ السؤال شنو..... بتوتر شبحلها:بدر

 عصبت؟ خيرك...عادي بالي في خطر سؤال....مبتسمه وهيا راسها قامت:سلمى

  هوا الجو متع مكنتش.....بتوتر ضحك:بدر
  يبدل النوم غرفة لي رجع بسرعه وناض

 ��وجها على قاعده واالبتسامه دموعها نزلو:سلمى

 



                                 

                     

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

  فيها هيا يلي الصدمه تستوعب تحاول راسها على يدها:ريم

 من... بتوتر بعض في شابكهم يديه. لالرض ويشوف السرير على مقعمز:رواد
 ؟ ليك مش حاجه تفتشي قالك

 ليااا؟؟؟؟؟ مش حاجه....بصدمه ضحكت:ريم
  لييييييييييييك مش كلها العيله انت تي

  لالرض يشوف وهوا حواجبه عقد:رواد

 كيف؟امتى؟.... قدامه جايه ماشيه:ريم
 عالااااش؟؟؟ االهم السؤال

 عالاش؟؟ متحكيش وشنو تحكي وشنو عيلته في فيك ويحفظ معاك يحكي رواد

 قيس؟ اسمك!... بدله جيت يلي وانت برا قاعد هوا عالش
  عيلتك ووين منو قيس

  بيطلع بضهر وعطاها وقف:رواد

  شي كل نفهم لين هنايا من طلووووع مفيش:ريم

  وراه من تهدد يسمعها عشان الغرفه برا خطوتين قرب:رواد

 تعرفني وانت القصه مفهمتش لو كلها العيله قدام نفضحك وربي:ريم
  نديرها كويس

  ونهدرزو الليل في نروح خدمه عندي طالع توا وقته مش....تلفتلها:رواد

  تواااااااااا:ريم

  راس تسكير بطلي ونحكيلك الليل في نروح قلت:رواد

 ؟!وعد:ريم

 متنرفز شافلها:رواد

 !قيس نقصد معاااك نحكي روااااد:ريم

  ونحكيلك نروح:رواد

 ؟!وعد... نفس خدت:ريم

  وأسإلتها عيونها نضرات من هارب بسرعه وطلع اي بمعنى راسه هز:رواد

 

  شي بكل عرفت....مفاتيحه في ياخد للمربوعه خش سريعه بخطوات طلع

 ؟ هيا من... الباليستيشن يد وماسك راقد:مجد

  اطلع نوض:رواد

 صاير؟ شن خيرك تي:مجد

 اطللللللع كلها القصه النم بي عرفت متزوجها يلي النم.....فصل:رواد
  تحرررك معاي

 ! شي فاهم مش مصدوم وهوا رواد ورا السياره لي طلع:مجد



 

__________________________________ 

 

  الطريق لي وتشوف يديها بين بنتها حاضنه:فاطمه

 البنت؟ خيرها:انور

  كويسه هيا هللا الحمد شي وال...الطريق في وعيونها جاوبت:فاطمه
  محدد وقت في العيل ياخدها الزم عاديه تطعيمه هاذي

  وسكت.... كويس به:انور
  الطريق طول رهيب صمت بينهم دام

 في تقيم حتى بدت وال! منه تتقرب تحاول معش فجآه فاطمه تغير الحظ انور

 !فيه عينها

  هنايا وقفني المستوصف هاذا:فاطمه

  السياره درس:انور

 ️❤ انور صوت وقفها بتنزل وجت الباب فتحت:فاطمه

  بيك نروح باش وتعالي كملي برا مستنيك:انور

  عادي تروح تقدر ضروري مش:فاطمه

  قلت وتعالي كملي:انور

  ونزلت بنتها خدت:فاطمه

 

___________________________________ 

 

 ️❤ الضهر3 الساعه

  ابدا باينه مش الشمس... مغيمه الدنيا كانت

 ️❤ موقفتش والمطر ضالم كأنه

 

 ️❤ كلها الناس على بعيد بدر استراحة في
  مروه حضنه وفي الدفايه قدام مقعمز بدر كان

 يبوس شويه كل شعرها على بدر وفم قدامها يلي الفوشار في تاكل:مروه

 ️❤راسها في

 

 ايمن؟ مقايلتيله وين:بدر

  صاحبتي حياة حوش في مره كل زي:مروه

 متقولش؟؟ هيا البنت وضامنتيها:بدر

  مستحيل اي:مروه



  معاك وهبلتيني هبلتي....خدها ع باسها:بدر
  يعني معاك وتجيبيني اليوم تجي ضروري تالقينا بس امس

  معاك نديره خاطري شي في.... وشبحتله شويه حضنه من بعدت:مروه

 ؟ هوا يلي.... وجها على واالبتسامه:بدر

  معاي تعال.... يديها في تنفظ وهيا وقفت:مروه

 ؟؟ وين.... وجها على تعجب بعلمات:بدر

  تعاااالاا...... الزوز يديها بي يده مسكت:مروه

  معاها ناض:بدر

  تضحك وهيا️❤ المطر تحت وجبداته الباب فتحت:مروه

  تمرضي هبال بال خشي مروه يا صقععع....الميه برد من مصدوم:بدر

 ️❤ المطر تحت رقصني.... المطر تحت حضناته:مروه

 ️❤يدها بيها مسك والثانيه خصرها على يده وحط نفس خدي:بدر

 ️❤المطر تحت وياها هوا يرقص وبدي الصقع وبرودة المطر برودة تحمل

 يالحظ حد مفيش طبعا بس دموع كانت وعيونها كتفه على راسها حطت:مروه

 ! المطر عشان

 !محروقه كانت
  الحرام بي بدر مع فيه ادير شي كل ع واضيه مش

 ��حبه عشان للحرام مالت نفسها ولالسف تحبه كانت
 الروايات زي عليها ويضحك جسمها في طامع انه اكتشفت او تتمنى كانت

  الشرير دور وياخد
 �🔥�يحبها هوا حتى بس

 

             

                     

_____________________________________ 

 

 ! موقفوش ودموعها الحمام في مقعمزه:ريماس
 عليه تدعي وقعدتي حياتك خربلك يلي واالنسان انتي تتقابلي تخيلي
 �� كامله سنه لمدة

 ! مقدرش لكن يساعدك يبي كان انه تكتشفي
 بي وليد خلعها لما نفسها على وصحت ساعه قريب الحمام في ريماس قعدت

 .. العاليه الباب طقات

 ؟ حيه وال داخل متي شنو... انتي هي:وليد

  الباب وفتحت دموعها مسحت:ريماس

  الصبح ع تعيطي خيرك.....حواجبه عقد:وليد

  تشوفله وهيا نفس خدت:ريماس
 كانت لكن غليلها وتفش وجها في عليه وتتحسب عليه تعيط خاطرها كان

 فيه تضرب انها تتخيل وهيا تشوفله انها اكتفت العواقب عارفه

  الووووو:وليد

  شي ش اءء:ريماس

 ؟ برا الراجل لي فطور درتي.... لوطه لعند فوق من شبحلها:وليد



  اي بمعنى راسها هزت الخوف من:ريماس

  انا برا متغدي طالع...تمام:وليد

  تمام:ريماس

 ! مني بتتفكي عاد فرحانه:وليد

  سكتت:ريماس

  وطلع غريبه بنضرات شبحلها:وليد

 �� راسها في يتعاود الدكريات وشريط ليها كرسي اقرب ع قعمزت:ريماس

 

__________________________________ 

 

  القهوا وين هيا:سمر

  وقعمزت السفره حطت:لمياء

  وينها الصبح كيكه جبت:سمر

  الدوالب فوق.... التالفون في عيونها:لمياء

  تحركي جيبيها نوضي:سمر

  ره انا تحتك خدامه مش ياماما هي....تللفونها سكرت:لمياء
  ونحط ونطيب متحمالتك يكفي

 ؟ حبيبتي جميلك بي تسحابيه ؟؟؟بالك سمر؛وهللا
  ياماما خوتي رزق سلم

 يلي بالي وسعت وسلم جهددددي سلم ياحبيبتي ال.....وقفتلها:لمياء
  متحمالتك مخلتني
  متحملك حد معادش منك طفشو وامه راجلك حتى يتحملك منو انتي كنهادا

 �� كف ضربتها:سمر

 ️♀�🔥� شعرها ومسكتلها....ياوااااااطيه انا تضربيني:لمياء
 جت لين️♀�🔥� شعر وشحان نتش حاله وحالتهم بعض في يضربو االثنين بدو

 �� بينهم تحز سعاد

 

___________________________________ 

 

  الكلب بنت!.... مصدوم وهوا للخلف شعره رجع:مجد

  الدومان على خبط اعصابه فقد.....يسوق:رواد

 بيصير؟ كيف؟؟شنو وتوا:مجد

  بنسافر:رواد

 غبااااااااء بال المانيا ترجع خيرك؟؟؟متقدرش بتسافر كيف تي:مجد

  قيس يا.... رواد

  تونس حتى هللا شاء ان المانيا الزم مش:رواد



 ! فيها معش وياسر هكي لعند خالص

 !! هيا المزوره المعفنه االوراق بي وقفوك ولو:مجد

 وال....هنايا قيس اهو يقولوله خوتك يكلمو باش الرسميه اوراقك بي وال

 !!! المطارات في يخدم خوك ناسي
  متنساش قيس يا عليك يدورو القائمه في قاعد اسمك توا لعند

  النم فااااهم معش.....راسه على يديه حط:رواد

 الكرسي ع اتكى!.... لحضه في ضاع شي كل بتتحسن االوضاع كل خالص ما بعد
  عيونه وسكر

 ! هكي من اكتر يزيده ميبيش تكلم معش وسكت تنهد:مجد

 

___________________________________ 

 

 ️❤ بنتها لي كملت ما بعد السياره ركبت رجعت:فاطمه

 ؟ صار شن..... وطلع ولع:انور

 ️❤االمور مشت....وتبتسم بنتها لي تشوف:فاطمه
  هللا الحمد

 الصيدليه؟ من شي متبي... كويس به:انور
 حاجه؟؟ حليب شماالت

 مش مكملت فات يلي االسبوع جبته شي كل الال.... الكرسي ع اتكت:فاطمه
  شي ناقصها

 ؟ وانتي....بتردد:انور
 ناقصك؟ شني

  سالمتك شي وال...سؤاله من ابتسمت:فاطمه

  سواقته وكمل سكت:انور

 مروح؟ امتى قيس:فاطمه

 ! امتى الموعد ع مقالش..... سؤالها من تفاجأ:انور

  يروح ما قبل اطلقني نبيك:فاطمه

  وشافلها فرين شد:انور

 ؟ غريب شي منك طلبت.....شافتله عيونها قامت:فاطمه

  ليك بنسبه غريب طلب....السواقه تابع:انور

 ️❤ تكبر بدت بنتي لين:فاطمه

  حد نبي معش اكتفيت.... كلها حياتي هيا فيها نشوف بديت
  انت حتى مرتك مع حياتك تعيش حقك من طلقني قيس يروح ما قبل

 ! اطلقتي لو اهلك عند بتتشردي علمي حسب: انور

 ! مطلقه ترجع بنت معندهمش اهلي:فاطمه

  وبنتي انا تحتويني صغيره شقه بنأجر..... نرجعلهم مستحيل
  عليها نصرف عشان للخدمه وبنرجع

 ؟ تخدمي كنتي وشن:انور

  الروضه في مدرسه.....️❤ الصغار في تدكر وهيا ابتسمت:فاطمه

 ! اصح بمعنى مشرفه



  سكت:انور

 في وابدا نكلمك نحصل ما اول.... ايجار شقه في ندور هاذي االيام:فاطمه
  الطالق اجرائات

 !عليها يرد شنو عارف مش ساكت وهوا الطريق كمل:انور

 

             

                     

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 -: الليل في8 الساعه

  احووو احوووو...... السياره ولع:بدر

 ؟! بتمرض ياروحي....️❤شنطتهاوشافتله سكرت:مروه

  منك كله...��مسكر وخشمه يحكي:بدر
  هوا متعك المراهقين هبال

 احال كانت....مبتسمه وهيا كتفه على االثنين يديها لفت... ضحكت:مروه

 ️❤️❤ حياتي في لحضات

 ️❤فداك....بدر؛ابتسم
  الجو عجبك مهم

 ️❤هلبااااا:مروه

  اتتتتتتننشووووو:بدر

 ️❤ السو بعيد انا حياااتي.....خشمه مسحتله كلينكس خذت:مروه

  عليا من بعدي باااارده:بدر

 ️❤وتضحك عليه تنفرج وهيا بعدت:مروه

  العاده زي مروه صاحبت حياة حوش لي متجه السياره بي طلع:بدر

 

________________________________ 

 

  الشقه لي ركب:رواد

  خفيف صوت في ويسمع شوي... الحوش قدام يدخن واقف قعد مجد اما

  بسسسسست:نورهان
  بسسسست

 حتى يركبوك النم هوا الليل طلوع امه على قلت شن....تلفتلها:مجد
  الجنون

 !! الصبح من عليا متردش عالش.....بريئه بنضرات: نورهان

  حاجه لي فضيت ما وربي قصه الف في لهيت:مجد



 !! بكل مستاحشتنيش.....بعض في يديها عقدت:نورهان

 ! ابدا... ابتسم:مجد

  هي تروح الحق قول: نورهان

  عندكم نقعد نبي نروح منبيش....ابتسم:مجد

 ؟ وعالش.... ضحكت:نورهان

 ️❤ مستاحشك الني:مجد

 ️❤�� وهللا قول:نورهان

  تحركي داخل خشي.....وجها على من االبتسامه تالشت بسرعه:مجد

 ️❤ تتلفتله شويه وكل بطيئه بخطوات للحوش ورجعت....�� به:نورهان

 

____________________________________ 

 

 ع جسمه رمي... قدامه كانت يلي الدفايه وسكر عليه من الجاكيت نحى:رواد
  السرير

  قهوا اكواب زوز يديها بين ماسكه للغرفه خشت:ريم

 ️❤ الزوز يديها بين الثاني وسكت واحد حطتله

 

 ! فيك نسمع:ريم

 ..... السقف ع وعيونه راقد:رواد

 !احكي؟:ريم

  سنين من صاحبي رواد.... قيس اسمي:رواد

  انتباه بي مستمعه:ريم

  عمري كان كم ندكر معش السنه14 او13 بعمر صغار كنا لما من:رواد
 يقرا كان واحد علينا ماعرضها بعد الهجره فكرة راسنا في انطبعت
  معانا

 

 يحرق يفكر خاله هاذا والشي حوشهم في مشاكل في يعاني فينا واحد كل
  للبحر

 

 بعدين؟:ريم

 رجعت.... تنضمت امورنا خالص بعدين وتعبنا تمرمدنا خدمنا سافرنا:رواد
  وبوي امي رضي وخذيت اهلي شفت ليبيا لي

  وفتره فتره كل ونزورهم المانيا نرجع وافقو
 حتى ولو ابدا اهله مع متواصلش يلي رواد وبين بيني يلي الفرق وهاذا

  مكالمه بي



  متوفي يسحابوه ان وحتى شكله تعرف معش امه لدرجة

 ؟!!وبعدين:ريم

  التجاره في خشيت ما بعد غادي شفلي كبر:رواد

 بوجع ابتسم... كذا وها المانيا لي ونرجع ليبيا لي نمشي... فلوس بديت
 �� ليبيا من بنت خطبت اني حتى

  نصدمت:ريم

 لي رجعت....�� بيوم العرس قبل نخليها واضريت كبيره مشكله صارت:رواد
  المانيا

  اكبر مشكله فيا تراجي كانت المانيا وفي

 هيا،؟؟ يلي:ريم

  مطلوب وبديت فيها توضفت يلي الشركه في اختالس قضيه بي متهم كنت:رواد
 االمن ان وخبرني رواد كلمني ما بعد الطياره مركبتش المطار من رجعت

  غادي فيا يستنى

 رواد لين.... كلهم فلوسي صرفت لين فندق لي فمدق من مقضيها وبديت
  فكره عليا اقترح

 بيك فرحانه عيله بين تعبش وتجي دوره تاخد انك هاذي والفكره:ريم

 !!ولدهم انك اساس ع هنايا

  رواد وبين بيني شبه في كان..... كالمها متجاهل وهوا كمل:رواد
  كبر ما بعد رواد انا ان يقتنع انا ويشوفني صغره في رواد شايف حد اي

 

             

                     

 ! بسيطه الخطه كانت
  غادي القضيه يربح رواد لين هنايا نقعد

 ؟!!قضيه اي:ريم

 نرجع ونقدر برائه نطلع باش اسمي بي محامي وحط قضيه رفع رواد:رواد
  غادي
  ونرجع بس شهر االكثر ع هنايا نقعد القصه كل كانت

  بشير عند خدمتها يلي المزوره واوراقي.... زواج في روحي لقيت

 !! قيس اسم بي االصليه وراقي غير يدي في مفيش
 المطار في يخدم خوي الن بالد وال لي بيها نسافر منقدرش يلي اوراقي

 ! يمسكوني خشيت وال طلعت حال في اسمي وعاطي
  وبس الواقع لالمر استسلمت

 ؟ الحقيقيه بشخصيتك!! يعرفك حد مع تتالقى مخفتش:ريم

  هنايا من هلبا بعيده تانيه مدينه في يسكنو اهلي:رواد

 منى؟ معاها تحكي يلي المرا:ريم

  والد زوز منها وعنده رواد متزوجها المانيا:رواد

 ! يكون ومجد؟؟؟منو:ريم

 !! تعرفه وين من ناصر

  تعرفيها الزم مش حاجات في...وقف:رواد

 شنو؟؟؟؟ وتوا....القهوه كوب حطت:ريم

 !!؟ بيصير شني فهمني



 غادي شي كم في الزم اهلي لي وبنرجع بنسافر اني العيله بنفهم:رواد
  جديد من بنسافر وبعدين بنديره

 وهللا؟ هه....بصدمه ضحكت:ريم

 !!!!؟ هاذي البساطه بي
 ؟؟؟ فيهم بيصير شنو ولدهم يسحابوك هنايا يلي المساكين

 ؟! فيك بيصير شنو وانتي:رواد

 انا؟....هه:ريم
  غيرك وال انت ال معاي فارقه مش

 ؟ انتي معاك فارق يلي شنو:رواد

 !!  مصيرك في مافكرتيش عرفتي ما بعد حتى

 ؟! اهلك لي بترجع امتى....كالمه تجاهلت:ريم

  بكرا.... حده وبي بسرعه جاوب:رواد

 بكرا؟......نصدمت:ريم

 تقدري وانتي مسافر اني ايمن لي علم بنعطي للمدينه نطلع ما اول:رواد
 بوك حوش ترجعي

  سكتت:ريم

 السر مطلعيش انك فيك نوثق نحاول رح لكن.... معاك متعاملنش:رواد

  ندل انه الحقيقي رواد ولدهم لي ميشوفوش العيله عشان االقل ع  هاذا

 !فعال ندل هوا بس:ريم

 ! مني بتفتكي افرحي..... وابتسم شبحلها:رواد

 مقرفين ادمين بني اكثر ورواد انت ان نقولك يسعدني.....وقفت:ريم
  حياتي في عرفتهم

  عليه معدله ومش ولدها ملوحه شفتها ام اكتر وانتي شكرا...ابتسم:رواد

  وسيباته طلعت:ريم

 

_______________________________ 

 

 -:الليل في12الساعه

 

 حوووووش لي نرجع لما وهللا الصبح من بكرااا......وجها جروح في اطهر:لمياء
  بوي

  متتحملش عارفتيها عليها لسانك مطوله انتي منك الغلط:كريم

 هااااا؟؟؟ كيف وال ارنب امي يلي انا وهللا؟؟؟يعني:لمياء

 ؟ ترضي حضرتك باش ونقتلها اختي نضرب ننزل يعني ندير تبيني شن:كريم

  وهللا يارررريت:لمياء

  وطلع....تصبحي نكد معبيه ليله شكلها....والغطا مخدته خدي:كريم

  فيه ناخدك وافقت يوم اسود يوم كان حققققققير:لمياء



 

_______________________________ 

 

 !!وتحلل تفكر ترقد مقدرتش الليل طول:ريم

 !!! رواد دور قيس اثقن كيف
 هاذا؟؟ زي شي كشفتش ما ريم كيف غريب شي كان جديات
 يخش وميحبش خواته وال امه على ميقربش يلي خوته في الوحيد يعتبر رواد

 حستش؟؟؟؟ ما كييييف.... راسهم ع شي البسيين مش وهما

 

 ��مرقدش(....قيس)رواد الشي نفس
  وراه يلي الطويل بكرا مشوار في يفكر

 

 !! مرقدتش االبطال باقي نفس هيا حتى وسلمى
  مريض كان النه بدر على ساهره الليل طول

  حاااله وحالته ومزكوم حراره

 

             

                     

 �� الخوف من مرقدتش ريماس
  جيها كل من محاوطها كان يلي الخوف

 !! الحوش في معاهم قاعد يلي محمد من�� وليد من

 

  فاطمه طلب في التفكير من مرقدش يلي انور

 ! ضمير عنده النهايه في هوا لكن منها يتخلص ويبي ميحبهاش صح
 دنيا وسط في بروحهم شهور عمره بيبي ومعاها ضعيف كائن مرا يخلي كيف
  الغابه زي

 ! فيها بيطمع بروحها بيشوفها واحد كل

 !!يفكر ويزيد حضنه في راقده كانت يلي عائشه لي يشوف

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   

 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 



 -: يوم ثاني

 

 -: الصبح7الساعه
 ريم لقي حوايجه بيبدل وخش الصبح صلى وجها غسل للحمام خش رواد؛ناظ

  نايضه قاعده

 فرح؟؟؟ كله هاذا.... ابتسم شناطيها في تجهز واقفه

 ؟؟. شن بي:ريم

  يعني بتطلقي فرحانه7ال من شناطيك في توتي:رواد

  وقتي نستغل قلت نوم معنديش:ريم

  مفاتيحه وخدي عطره بخ.... سوريته في يبطم:راد

  معاك مالبسك تاخد متبيش:ريم

  بخير نشوفك ياهلل... ال:رواد
  عليك تعرفت اني وغامضه وبارده قنين فرصه كانت

 كيف عارف مش حياتي في عرفته حقير انسان اكتر.... براده بي ابتسمت:ريم
  بيعاقبك ربي

  شكرا.....ابتسملها:رواد

  سالم عبيده يا ياهلل.... ورقتك توصلك ايام بعد

  تمام بمعنى بيدها اشرتله:ريم

 

 ! داخلي في نحكي وانا حوايجي في نلم كملت:ريم
 سعاده في وعشنا وحبني حبيته راهو فيهم تقرا يلي من روايه كانت لو

 !!صح يتصدق شي كل مش جديات هه....

 

 �� نورهان روشن على عيونه الوقت طول بعضوكجد مع مجد ومعاه رواد طلع

____________________________ 

 

 ️❤️❤️❤الضهر11 الساعه

 

  الخير صباح:ايمن

  النور صباح.... تاعب بصوت وتحكي شاحب وجها:مروه

 خيرك؟.....القهوا في يصي:ايمن

  صبحت مريضه:مروه

  وطلع...وارقدي مضاد خودي الباس الف:ايمن

 زي العيله حوش لي ونزلت حوايجها لبست دارها وخشت....بارد:مروه
  العاده



 

 حوش بتروحي اساس ع مش...لوطه لمياء شافت لما  عالي بصوت ضحكت:مروه
 كليتيها؟ يلي الطريحه بعد بوك

  المصيبه شوفي خشي بعدين...بيا يروح ما حلف بوي:لمياء
 تنشل قريب عزوزتك

 صاير؟ شن:مروه

  مرته وخال جديد من سافر رجع رواد....الميه مالقي خذت:لمياء

  تبصرررررري:مروه

  وربي:لمياء
  العيله باقي جنب الصاله في قعمزو بعض مع ولمياء هيا مروه خشت

 

________________________________ 

 

  يديك سلم......الدوا اخد ما بعد الميه شرب:بدر

  الباس الف:سلمى

 عيونك؟ خيرهم......بيده سلمى وجه قام:بدر

  شي وال.... لالرض تشوف:سلمى

 صح؟؟؟ السهور من:بدر

  شي فيك يصير الحراره وتركبلك نرقد خفت.....نرقد مقدرتش:سلمى

  صحيتي يخليك ربي....ابتسملها:بدر

 واجعها قلبها وهيا وناضت..... واجبي:سلمى

 

_____________________________ 

 

  عليكم السالم..... شناطيها ماسكه نزلت:ريم
  السالم رد حد ومفيش عيونهم فيها قامو كلهم

  برا فيا يراجي خوي انا:ريم
  قاعده الش معندي يتهيئلي

  سااااامعه بيه متحلميش حفيدي:سعاد

  مشكله معنديش ليك هوا:ريم

 قلب بال:لمياء

  العار متع يا ياعبده خوي هججتي يلي انتي اكيد:سمر

 ؟ مسكين بيسافر عالش كنهادا اي رسمي:مروه

 العار؟؟؟.... قدامها يلي الصونيه من فراوله حبة خذت:ريم
 عار؟؟؟ عليه يقولو مفروض يلي منو

 عليها؟ وقالباته سمر راجل مع راجلها في تخون يلي لمياء



 ؟؟ عزوزتها ذهب في تخنب يلي سمر وال

  وسكتت مروه لي شافت.....وال

 حب قصة وعايشه راجلها في تخون يلي مروه وال....استفزاز بي ريم تبتسمت
 عريس؟؟ واحد مع
 ؟؟ ارض ع ومبصماته راجلها على ضاحكه يلي بكبرها سعاد الخاله وال

 وطلعت شنطتها وخدت.... ممتعه سهره ياهلل شويه عار كلمة وربي هههههههه
 �🔥🔥🔥� وراها تشتعل نار مخليا

 

_________________________________ 

 

  وليد على مره اول لي ريماس صوت ارتفع

 ! عليه وتحسبت االلفاض ابشع بي وسباته علها فشت
  صوت اعلى بي تنادي وهيا الحمام في منه تهرب وحاولت لحقها

 �� عالبانيو راسها وطاح زلقت لين

 �🔥🔥🔥�قتلتها..... وليد ورا واقف:محمد

 

____________________________ 

 

 كرامتها مسح بي يتعلق شي وكل لالهانات مستعده اهلها حوش لي ريم جعت 

 ��!شي كل اهلها من متوقعه كانت النها االراضي

 

________________________________ 

 

 ؟ وهللا..... عائشه مع يفطر:انور
 يدياتي من بازين احال نديرلك رح واليوم نطيبه نعرف ياروحي عائشه؛وهللا

❤️ 

  مسكتش يشرين يلي تالفونه على ورد كلمتها على ضحك:انور

 

 الو؟:انور
  عليكم السالم

  السالم وعليكم:انور

 ! فاطمه زوج انور استاذ



  تفضل ؛اي انور
 وال؟ رضيعه بنت حتى عندك معليشي

  معاي مني مزبوط:انور
  والبنت هيا اليوم تاكسي في حادث دارت مرتك جدا اسف خوي

 ....ريقه بلع:انور

 يتبع.....��اجرك هللا عضم

 

             

 

 ! عليه نحنا ما عكس فينا تشوف الناس كلها هاذي الدنيا في
 ! ريم حاسده كانت الناس يعني
 وقنين شاب عريس حصلت بس مات وراجلها مقرفه طريقه بي تزوجت انها رغم

❤️ 
 اي بينهم ومفيش واحد حوش في الغرب زي عايشين انهم يعلم حد مفيش

  زواج مشاعر

 
                           

  وشخصيه جميل وراجلها يجنن حوشها الن سلمى حاسده كانت الناس
 يخون انه متشكش عشان حلوات كلمتين بي عليها يضحك انه عارف محدش بس

 �� غيرها مع وقلبه فيها

 
                           

 راسها بيه تسكت نبيه يلي مدهلل بنت انها نورهان في تشوف كانت الناس
  خوتها جناح تحت مرتاح

 �🔥�بيها تحس يلي الخاطر كسرة عارفين مش بس

 
                           

 ورجالتهم متفاهمين سلفات انهم ولمياء مروه لي يشوفو كانو الناس
  لبس واحسن مدارس احسن في صغارهم كويس الماديه حالتهم

 �� رجالتهم مع الحب تشريلهم مقدرتش فلوسهم ان عارفين مش بس

 
                           

 ديما شهلولي راجلها كويس نصيب خدت انها ريماس لي يشوفو كانو الناس
 انه وشك على كان اليوم ان يعرف محدش بس بيها فرحان وطاااير يضحك

 يقتلها

 
                           



 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 
                           

 ️❤️❤ يوم ثاني
 -: الضهر11 الساعه

  العيله حوش في

 
                           

  طق طق طق
  الباب شوفي لميااااء.... الغدي في اطيب:مروه

  الجو شن اهال:لمياء
  هللا الحمد تمام.... الصالة بدلة البسه:سلمى
 عليها؟ نسلم سعاد عمتي وين

  مسهرها ريم ولد امس راقده:لمياء
  اهال:مروه
 ️❤اليوم حالك كيف مروه اهلين:سلمى
  بخير:مروه
 هليه ياروحي راقد بدر انوض منبيش فيه لو بصل منكم بناخد جيت:سلمى
  اوالمس من مريض
  السله من بصل طلعت:مروه

  تجنن السلسله محالهاااا حي:لمياء
 ️❤ امس ميالدي عيد في بدر جابهالي....بفخر ابتسمت:سلمى
  متعي زي.... خبث وينضرة سلسلتها طلعت:مروه
  ضحكتها تالشت:سلمى
 �🔥🔥� متفاهمين شكلهم ايمن جابهالي:مروه
  ممكن هه.....بصدمه ضحكت:سلمى
  حبيبتي البصل تفضلي:مروه
  بسالمه هي... صحيتي:سلمى

  قهوا اشربي اقعدي:لمياء
  بسالمه... تانيه مره الغدي ع وقت سلمى؛منقدرش

  نصدمت وخيرها.....سالمات:لمياء
  زيها يلبس حد متحب يلي جماعت من بالك:مروه

 ؟ للحوش روح راجلك امس:لمياء
 ؟! وانتي ال....الطنجره غطت:مروه

  امس من صاير شن مفهمتش:لمياء
  سمر كلتها يلي الطريحه خاطر ع بالك:مروه

  امس من غريبين هما عركه تصير مره اول مش مستحيل:لمياء
  وطالعه بندوش انا�🔥� بكيفهم:مروه

 وين؟: لمياء



  حاجه كم بنشري حياة مع بنطلع:مروه
  هاذي حياة بيها ياسعدك......الماعين في تغسل:لمياء

 
                           

____________________________________ 

 
                           

  فاطمه اهل بي المشفى تعبت
 وفاة خير بي عرفت لما المشفى زلزلت الغرفه من فاطمه صرخة وطلعت
 �🔥�بنتها
  وجها في وتخبش تخبط وبدت عيطت.... الصدمه تتحمل مقدرتش

 �� اكتر مهدئات يزيدها الدكتور خال يلي الشي
  ومساندتها تحبها عيله عندها كان المقابل في بس

 
                           

_______________________________ 

 
                           

  البكي من متورمه وعيونها بتعتب ناضت:نورهان
 ��صبح كل زي مجد من مسج في مكانش تالفونها لي شافت

 �🔥� بكي بي يومها وبدت عليه نفصلت انها واذكرت انقهرت

 
                           

__________________________________ 

 
                           

  مروه رقبة في يلي السلسله منضر لي وتدكر البصل في تقرض:سلمى

 
                           

 ️❤ امس ميالدي
  متعي زي.... خبث وينضرة سلسلتها طلعت:مروه

 
                           



  ياقنينه الخير صباح:بدر
  الورد صباح....وتلفتت روحها ع فات:سلمى

  طالع وين؟وين
 المضله بندير االستراحه العمال بنجيب اليوم.... ساعته في يلبس:بدر
  برا
  شوي بعد  غادي نكون الزم

 مريض قاعد انت وبعدين.... قبل تغدى:سلمى
 بفضل اكيد وهاذت احين اني حاس هللا والحمد غداي خليلي ابتسملها:يدر

  نتالقو ياهلل...️❤ اهتمامك
  وطلع مفاتيحه وخدي
  وسارحه البصل في تقرض رجعت:سلمى
  خوها بي واتصلت يدها غسلت فجآه

 
                           

  حمودي قتلك بخير هللا الحمد:سلمى
  حمودي قلتي مدام هي اطلبي:احمد
 غداه نرفعله نبي تالفونه وناسي لالستراحه طلع بدر اءء:سلمى

 وين؟ استراحته تعرف وتالفونه
 ؟ استراحته....يتدكر:احمد

 نرفعك؟؟ تبيني... مره مشيتلها اي اي
 ؟ ونمشو الغدي نجهز ثواني وهللا وخي ياريت:سلمى
  هي سلوم به:احمد
 ️❤️❤بقوه يدق وقلبها الخط وسكرت... يارب وخي سلمه:سلمى

 
                           

_____________________________________ 

 
                           

  قيس هوا يلي رواد يشبه ولد بعيد من شفت:ريم
 ️❤️❤ اشتيااااق بي بعض حضنو
  حكي ومبطلوش الصالون لي دخله عليهم واضح
  شوي عليهم نتسمع قررت

 
                           

 انور درتها متقوليش ال!!!!.....الاااا:رواد
 حامل وهيا سيبتها ما بعد الناس قدام مخليها تبيني خديتها اي:انور
  عقلك وين فهمننننني قيس منك

  مننني مش مننننننب مش البنت الننننننم:وواد



 ؟؟!  مني بنت....بصدمه:انور
 .........:رواد

 
                           

__________________________________ 

 
                           

  عبايتي البسه وانا الغدي طيبت البرق بسرعة:سلمى
  ومشينا معاي ركبت خوي جاني
 في هادي االيام عليا انشغاله يااااااااارب ندعي الوقت طول

 �� تاني شي لي مش صحابه مع فعال يكون االستراحه
 �🔥� مكانه من بيطلع قلبي

  وصلنا

 
                           

  الباب فتح:احمد
 �� قبل مفاجئه نديرله انا ننزله خلي... حمودي الالال:سلمى
  العرسان حقهم من....ضحك:احمد
 ️❤ ونزلت ضحكت:سلمى

 
                           

 ؟!!بدر عليهم حكي يلي العمال وين.... حواليها وتشوف ببطئ تمشي
  بدر فتحلها لين مرا من اكتر وطقت الباب قدام وقفت

 
                           

 ��سلمى:بدر
 مستحيل..... مبتسمه وهيا خطوتين قربت... داخل حد مفيش انه سلمى؛فرحت

 ️❤ مرضى من طالع كيف وانت غدي بدون نخليك
 ️❤ صحيتي صص ص ه ههه....الباب سكر:بدر

 ؟ جي مني....تفاح في تاكل المطبخ من طالعه:مروه
 !!! بصدمه مكانها في وقفت
 �� حد مخش تسكر الباب اما نسحابه مروه كانت
  يتبع....�� منها الصونيه وطاحت وجها على من االبتسامه اختفت:سلمى

 
                           

 �🔥�بكرا14 انزلكم وراااااسكم30وصلوها



 
                 

 

                                               

 14 وهميه_أدوار#

 

                           

 ؟ جي مني....تفاح في تاكل المطبخ من طالعه:مروه

 !!! بصدمه مكانها في وقفت
 �� حد مخش تسكر الباب لما نسحابه مروه كانت

 قطع لي تكسرت منها الصونيه وطاحت وجها على من االبتسامه اختفت:سلمى

 ️❤ قلبها زي صغيره
 جسمها بدي ومصدومه مكسوره وكانت بدر لي شافت بعدين مروه لي شافت

 ! فمها من متقطعه كلمات وطلعت يرجف

 

                           

 ��اسفه غلط وقت في جيت اني واضح و.. و ا و:سلمى
 �� فمها على يدها حاطه وطلعت الباب وفتحت

  مروه مسكاته يلحقها وحاول!!....سلمى:بدر

  بدر متلحقهاش:مروه

 !!!! انتي صار يلي مستوعبه....منها يده نفضظ:بدر

  سلمى ورا وطلع!!....ره استراحتي في شافاتك

 

                           

  بيا روح بسرعه.... صوت بدون ينزلو وزموعها السياره ركبت:سلمى

 !خيرك؟:احمد

  يخليك هللا بسرعه احمد السياره بي اطلع:سلمى

 ؟! معاك صار شن خيرك....️❤ اخته على وقلبه وطلع احمد؛ولع

 ! شني وال راجلك حاجه في معاك غلط

  منبكيش بارد يا.... بكي مالمح بدون ينزلو يلي دموعها في تمسح:سلمى

 ؟ شنو هادهم ينزلو يلي والدموع:احمد

 وال قطران حارقين الثانيه الجيها من غير عمال فيه رسمي طلعو:سلمى
  ليك باهي مش روحي بسرعه بدر قالي الريحه متحملش مفهمتش

 على يخاف يلي حليلي... بكي بدون يطيحو دموعها كانو فعال الن صدقها:احمد
  مرته

  بارد.... تضحك وهيا كتفه على خبطاته:سلمى



 

                           

 ��لحضات في انحرق ما كثر من رماد قلبها كان
 اي في انها حاسه كانت النها تروح امتى والدقيقه الساعه بي تراجي
  خوها قدام وتبكي تنهار لحضه
 في تتحكم عشان نفس في وتاخد قبضه بي يديها على مسكره الوقت طول

 !اعصابها

 

                           

____________________________________ 

 

                           

 انور درتها متقوليش ال!!!!.....الاااا:رواد

 حامل وهيا سيبتها ما بعد الناس قدام مخليها تبيني خديتها اي:انور
  عقلك وين فهمننننني قيس منك

  مننني مش منننننني مش البنت الننننننم:وواد

 ؟؟!  مني بنت....بصدمه:انور

 المصيبه مصدق ومش للخلف شعره في يرجع وهوا بضهر خوه عاطي وقف:رواد
  معاه صارت يلي

 !! قيس تكذب متحاولش....خوه ورا انور؛وقف

 معاها غلطت انك قول الفاتحه عليها وقاري سنين5من ليك مخطوبه البنت
  الموضوع وتم

  مسيتها ما وربي الزح الاااا..... اعصابه فقد:رواد

 هربت انت سبب تعطي ما حتى بدون خليتها صار؟عالش يلي شنو اماال:انور
  قيس هروب

 !! خالها ولد عليها اعتدا البنت....وبيتفجر متوتره مالمحه:رواد

 ؟! خالها ولد....بصدمه شافله:انور

  العرس اسبوع في قتلي حامل انها اكتشفت لين فمها ومفتحتش:رواد

 رضاها؟؟ بي كان:انور

  هيا والقصص وملشيات عار متع خامر خالها ولد.... ال بمعنى راسه رواد؛هز

 ؟! صار كيف:انور

 !! انور منها نسمع مقدرتش منعرفش:رواد

 واعتدى صار كيف تحكيلي فيها نسمع مقعمز منضري تخيل....بصدمه ضحك

 ؟!!! انت بعقلك عليها

 

                           

  يرعشو ويديه دخان في يطلع وهوا رواد قعمز

 يلي البنت ومنفضحش حقير ونطلع نهرب فضلت..... يحكي وهوا دخانه ولع



  نحبها

  ؟!! كويس حال في خليتها اساس ع..... انور؛فصل
 وكيف بتقول شنو بطنها بتكبر لما مفكرتش حامل خليتها انت قيس

 ؟!اهلها يذبحوها
  بس هربت انت حل مدرتش انت

 !! الواقع وواجهت راجل مكنتش

 وهيا وخديتها راجل كنت انت ال....الصدمه تأثير تحت قاعد وهوا ضحك:رواد
 هه الحرام بي حامل

 الن عنده خداها ربي كأن....كالمه وكمل ثواني عيونه على يديه انور؛حط
  زيها صغيره مالئكه ترحم رح الناس حتى وال انت وال انا ال عارف

 ؟!تقصد شن.......بصدمه شافله:رواد

  قيس اوالمس توفت البنت:انور

 ومنك مني ارحم يلي خداها والبنت عاشت االم.... وامها هيا حادث دارت

  وطلع.....
 وغاضب؟ مضايق منو من عارف مش وهوا انور طلع

 

                                       

                     

 ؟ عليه كذبت يلي فاطمه من

 !! حل يدير حتى وال فيها يفكر ما بدون وهرب سيبها يلي قيس من وال

 ��؟! اصال الموضوع في يحقق ما بدون ياخدها كيف نفسه من وال

 

 كاس يدها في وماسكه مقعمزه ريم يالقي عشان الصالون من رواد؛طلع

 �🔥� عيل طلعت...ساخر بصوت تكلمت  بول رد مشروب معبي

 شي تشوفي ما خير اخطيني ناقصك مش بدات انتي.....بضيق شافلها:رواد
  ميعجبكش

 �🔥🔥� وبنخليني بتهرب بدير شنو:ريم

   ريم فمك ضمممممي......يديه بين وراسه رواد؛قعمز

  امها بنت جديات.... يدها في يلي من رشفه خدت:ريم
 �� منك حامل انها الفكره جابتها وين من خوك ع ضحكت

  هكي يلي البنات نحب اااه.... الكرسي ع بضهرها اتكت

 ؟؟ شي سمعتي كأنك وال الموضوع سكري:رواد

  عاقبك كيف ربي تعرف لو....الكرسي ع وراسها شبحتله:ريم

  فاهم مش انه على ادل ومالمحه شافلها:رواد
  الحرام بي بنت بطنها في وحده من هربت ريم؛انت

  ههههههههه.... بطوبتها حرام بنت وجوزك
  السماء عدالة نحب قداش

 !!!انتي تخرفي شن:رواد

  حلو كتاب من قريته هاذا مقطع:ريم

 !! يفكر وارهاق بتعب السرير ع رقد:رواد



 !! غلط وال صح كان فاطمه مع داره يلي
 �� الليله هذيك في يذكر وهوا عيونه سكر

 

 قيس يدين ماسكه البكي من حاله وحالتها حمررر فاطمه؛عيونها

 ��عليك باهللا....وتبكي
  كلها هاذي السنين بعد قيس متخلينيش

 تاني حد مسك يعني شنو فاهمه انتي...... بيتفجرررر وهوا يتكلم:رواد
 ؟؟ غيري

  فاطمه منك قرفت نتقبلك نقدر معش مستحييييييل!!.... زياده منه وحامل

 �� قيس متخلينيش لكن العيل نطيح مستعده.....اكتر بكاها فاطمه؛زاد
 �� مديرهاش الاا يدك نبوس

  ال او الليله هذيك مغصويه كنتي اذا اعلم هللا:رواد

 صحتي في نترزا امك ورااااس الاااااااا الاااا....وجها على تخبط:فاطمه
  رضاي بي ماكان
 �🔥🔥🔥🔥� وربي غيرك مع هاذا زي شي مانبي ديني من شهاده

  طالع انا....عيونه مسح:رواد
  قاعد معش البحر من بنحرق هادا االسبوع

  الناس بنت يا عليك يستر ربي

  بيااا مترخيش�🔥� متخلينيش..... الزوز يديها بي يده مسكت:فاطمه

  ومشي بضهر وعطاها منها يده سحب:رواد
  بطنها ع يديها والفه تبكي االرض ع طاحت فاطمه اما

 مستحيل عندها شي اغلى يكون رح بطنها في يلي ان هاذي اللحضه في عرفت
 �� تعيش عشان المستحيل ادير ورح فيه تفرط

 

____________________________________ 

 

  وخوها امها مع وطالعه عبايتها البسه كانت:ريماس
 �� عليها قاعدات التعب اثار الن ببطئ تمشي

 قادر مش.... متوتر وهوا بعيد من يشوفلها محمد وتالمحت المشفى من طلعت
  يمشي

 �� يقرب وخايف

  مره الف فيه داخلها وتحسبت بعيد من شافتله:ريماس
 يطمن يحاول يلي محمد متجاهله عيونها وسكرت خوها مع السياره وكبت

  طريقه اي بي عليها

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 



  يعرف بوك الزم مش.....نفس خدي:كريم

  مستحيييل ينجلط يعرف كان تي هه:ايمن

  معدله واموره وجنيه وصغار المانيه مرا.... رواد ربحها: كريم

  ره جيها من ربحها واحد كل:ايمن

  لمياء في يشوف وهوا قهوا رشفة خذي:كريم

  ساعه24 بعض في عراك شادينها يلي نساوينا غير شي مربحنا ياودي

  رابح انا روحك على تكلم:ايمن

 ؟! تدوي شن....استغراب بي شبحله:كريم

  هيا االيام ناخد نفكر:ايمن

 �🔥🔥�تانيه مرا... بتاخد تاخد؟؟؟شنو:كريم

  تفضحناش ما صوتك وطي اشششش:ايمن
  مكملش الموضوع قاعد

 كيف؟؟ الموضوع متخيل انت....بصدمه:كريم

 !!ره نساوين زوز
 مرتين والنكد همين الهم

 ️❤ بروحها بالي في يلي لي بنسبه...ابدااا ياودي:ايمن
  نجيبها لما اموري نعدل غير وهللا نكد ال الهم

  وخالص قلبك مقوا انت اما:كريم

 ؟ رواد مكلمكمش....يسأل وهوا عليهم خش:بشير

 �� كريم لي شاف:ايمن

  وصل معدله اموره...يابوي كلمنا:كريم

 ! بيرجع وال مره اول زي هرب....قعمز:بشير

  مره مره زياره بيدير قال كالمه حسب.... ريقه بلع:ايمن

  التلفزيون صوت ورفع.....الخير ع به به:بشير

 

             

                     

____________________________________ 

 

  انور اا اء..️❤جنبها واقف تشوفه عشان بتعب عيونها فتحت:فاطمه

  بفزع تلفتلها:انور

 ؟! ماتت.....ذابله عيونها:فاطمه

  ساكت:انور

 ��؟!صح ماتت:فاطمه

  اي بمعنى راسه هز:انور
 المهدي بسبب وتصرخ تبكي انها ابداااا جهد عندها مكانش فاطمه اما

  عطوهولها يلي القوي
  صوت بدون منها ينزلو دموع شوية بي اكتفت

 ؟!!عليا كذبتي عالش....لالرض يشوف وهوا جنبها قعمز:انور

  عليا ضحكتي عالش خوي بنت مش البنت!!....الحق مقلتيش عالش



 ! ام انا انور.....وفتحتهم ثواني عيونها سكرت:فاطمه

  تبكي بدت...�� تعيش بنتها عشان كله العالم على تكدب مستعده ام انا

 الغرفه سقف لي يشوف راسه وقام تأثر:انور

  مني خداها ربي واهو.... متقطع تاعب بصوت وتحكي عميق نفس فاطمه؛خدت
  طول بوي حوش لي نطلع عشان هنايا من اطلقني تقدر
  علمك بدون وطلعت كلمتك كسرت اني الناس لي قول

 تخليني تحملت معش توفت البنت ولما

 ميتحملش هيا فيه يلي الوضع الن كلمه وال عليها يرد مقدرش سكت:انور
  بدات هاذا الموضوع في كالم

  كلها حياتها خسرت كأنها��منهاره كانت
 �🔥� لمعتها فقدت وعيونها شي كل من يائسه

 ! بيها حاس حد ومفيش محروق قلبها

 

 _______________________________________ 

 

 �� تبكي االرض ع وطاحت الشقه باب سكرت:سلمى
 �🔥�اطفيه قادره ومش حريق في داخل كأنه قلبها على يديها حاطه كانت
 حساته ولما�� كيف الخيانه شعور عرفت وال حست ما حياتها في بحرقه تبكي
 �� يطفيها كيف قادر ومش النار فيه والعه ادم بني يعني شنو كويس
 عاميتها كانت يلي الطيبه على مرا من اكتر وجها وضربت اعصابها فقدت
 ��حاجات هلبا على
 ��قدره وال ميستهالش وهوا عطتهوله يلي االهتمام على

 

________________________________ 

 

 ؟ بيها عالقتك شنو لمياء.... راجلها قدام وقفت:سمر

  هاذي لمياء؟؟مني:عصام

  احسن يكون استغباء بدون....يديها ربعت:سمر
  تكلم خوي مرت لمياء

  بيطلع وسيبها....؟ انتي مريضه:عصام

  عصام ندوووووي انا:سمر

  فيه انتي يلي الجو منه اطلعي يااااسر ياسر...تلفتلها:عصام
  خالاااااص رجليك تحت تبينا كلها وعيلتي انا مزاجك بي شي كل تبي

 ارحم الموت خالاااص مسيبك قرن ليا راهو الصغار من مش لو وربي كرهتك
  ياسر النم معاك العيشه من

 غي انت يا انا يا عصام يا نوررررريك تو.... عااالي بصوت تلعلع:سمر
  هاذا الحوش

  اهتمام بدون بروحها ترغي وسيبها طلع:عصام



 

_____________________________________ 

 

 �� الليل في11 الساعه
  وهدوء صقع كان الجو

  الصقع بسبب تفضى بدت والشوارع بكري الشمس اختفت

 

 طاح يلي المصيبه حجم كويس فاهم ان وجها على واضح وخش الباب فتح:بدر

 .. فيها
 ؟؟؟ وينها عيونه بي فيها يدور وهوا شقته لي خش

 ؟!!بوها حوش لي روحت وال قاعده

  ؟! بتشوفه لما فعلها ردة بتكون كيف

 تقشر.... بضهر وعاطياته المطبخ في واقفه شافها لما شويه قلبه ارتاح

 ..فيه وتعصر برتقال في

 

             

                     

  بدر؛سلمى
  شغلها في واستمرت عليه سلمى؛مردتش

  راجلها مع مشاكل شويه عندها جتني مروه.... غلط فهمتي انتي:بدر
  معاه نحلها بنحاول خالي ولد والنه

 حرف بي ومردتش العصير في تصب:سلمى

 ؟؟؟ سامعتيني سلمى:بدر

  العصير ماسكه وهيا تلفتت:سلمى
 ��شافها لما بدر؛انصدم

 ! البكي من الدابالت وعيونها هلبا مخبش كان يلي وجها

  وقطعتها رقبتها في يلي السلسله مسكت:سلمى

 ؟!عالش زيني شاريها.....قدامه حطتها

 !!راجلها وبين بينها مشاكل في الن

  سكت:بدر

 تحاول وهيا الباب عليها سكرت... النوم غرفة لي وخشت سيباته:سلمى
 �� كويس اعصابها تمسك

 

______________________________________ 

 



 وااااااك البنات خبث�🔥�:مجد

 بيشوفولي؟؟؟ كيف العيله حتى...... عميق نفس خدي:رواد
  بكل راكبه مش الززززززح سيبتها انا يلي خطيبتي واخد خوي

 بتروح؟؟ امتى:مجد

  هكي من اكتر الفندق في نقعد نقدر معش خالص...غضوا:رواد

 ؟! نتمرقد تخليني ممكن به:مجد

 حاجبه قام:رواد

 من اكتر نفتحهم قادر مش عيوني مرتك مع السرير جيهت ارقد برا:مجد
  هكي

  وناض المخده عليه رواد؛لوح

 يسمع قدر معش يلي نورهان صورة على يتفرج تالفونه وفتح تغطى:مجد
 �� صوتها

 

____________________________________ 

 

 وهوا عليها ود االلف للمره بيه تتصل مروه شاف لما اعصابه فقد:بدر
 متعصبيب

  شنو الزززززززفت تبي شن:بدر

 بدر؟ ؟؟خيرك نبي شن:مروه

 يلي المصيبه شايفه انتي افتحيه الننننم راااااسك افتحي مروه:بدر
 فيها؟؟؟؟ حني

 وكااااان؟؟؟؟:مروه
 يلي اليوم ع اندمها شي دارت وكان تحبني انك تعرف خليها شافتنا وكان

  فيه نولدت

 ! تعصب ما كثر من التالفون ولوح وجها في سكر:بدر

 

___________________________________ 

 

  تاعب بيك حاسه....️❤ بحنيه انور حضنت:عائشه

  ساكت وهوا حضنها في ارتمي:انور
  كدابه طلعت فاطمه ان يصارحها مقدرش

 �� البنت ع نشدهم مقدرتش دموعي:عائشه
 ندير ممكن شنو صغيره ماتت وبنتي فاطمه مكان في انا لو متخيله مش

 يعينها ربي بجد

  الطالق طلبت:انور

 . كيف؟:عائشه

  طول بوها حوش لي تروح عشان المشفى من الطالق طلبت:انور



 !! كله هاذا تتحمل يتقدر كيف لكن!!....لكن:عائشه

 ! انتي رايك شن:انور
  طلقها وبعدين ايام ترتاح شقتها لي تروح عائشه،خليها

  توا فيها يلي الحاله يكفي متزيدهاش انور حرام
  قبل زي ترجع لين جنبها ونوقف دارتهولي يلي اللقطات كل ننسى رح انا

  فيا يأنب ضميري ويقعد هكي وهيا اطلقها منبيش

  نحبك اني عارفه انتي:انور

 ️❤فيك نموت...عائشه؛ابتسمت

 

________________________________ 

 

  النوم لي تستعد وهيا ريم على خش:رواد

  الشخشير في تلبس السرير على قعمزت:ريم

 البسها كان يلي الصوف فانيلة نحى:رواد

 طاحت.... بجامته في يدور وهوا عليه عينها جت بعفويه عيونها قامت:ريم
  جنبه على عينها

 قديم انه واضح مخيط جرح فيه كان

 !�� ناصر عند مره شفاته يلي الجرح نفس

 

             

                     

  بطنه على بعيونها واشرت... هاذا شنو:ريم

  عمليه... المرايه في نفسه لي شاف:رواد

 شنو؟ تبع:ريم

 دخلك شن هيا متعك االسئله شن.....��والده:رواد

 ! نعرف نبي جاوبني....بجديه تحكي: ريم

  قبل الزايده منحي.....تنهد:رواد

  عليه من عيونها وغيرت سكتت:ريم

  اهلي حوش بنمشو غضوا استعدي:رواد
  ادب قلة ومنبيش مشاكل منبيش وقاحه منبيش
  فيهم ادير يلي انت حاجات ع فيا تنبه انت فكره ريم؛ع

 هكي رقبتك من نشدك االيام من يوم هكي خاطري.....بتركيز شبحلها:رواد
  هكي تتواقحي تبدي لما زوز بين رقبتك ونكسر يديا بين

 �🔥🔥🔥🔥�البحر من اهرب وبعدين:ريم

  شديتها وانتي خالاااااص:رواد

 مستحيل راجل انه يقول بعيد من يشوفك حد قصدي.....�� قادره مش اسفه:ريم
 �🔥�برجليك توخر طلعت كلمته في يوخر

 بيضربها يده رافع عليها قرب:رواد

 ! مكانك....التالفون قامت:ريم



  داخل راقد يلي وصاحبك منك مخطوفه اني نقلهم للموضفين واحد اتصال

 صبح عليك مايصبح كنهادا وهللا عليك شاغلني شي في ان ربك احمدي:رواد

 

_________________________________ 

 

 ! الفعل ردود نفس الناس كل مش
  ريم زي جدا بارده تكون مصايبها كل على ناس في

 مصيبه في تنحط لما تتماسك انها والحكمه القدره عاطيها ربي ناس وفي
  سلمى زي

 !! فاطمه زي وتنهار مصيبتها قدام تصمد متقدرش ناس وفي
 تحكي من لي معندهاش وبكاها قلبها حرقة رغم ربي على مخليتها ناس وفي
  نورهان زي

 

 (رواد)قيس زي كبير كان مهما الواقع تسيب اختارت ناس في

 . عائشه زي  الطيبه بنيتها الواقع تواجه انها اختارت ناس وفي
 تكون مستحيل وعالقه حاجه على الدنيا مع عناد في تخش قررت ناس وفي

 !! مروه زي ليها

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��   
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 -:يوم ثاني

 ! وقت هلبا الطريق مخدش:ريم
 على يلقحو عماتي كيف ونتفرج النت ع نتصفح انا يسوق مجد العاده زي

  خاالتي
  الناس قدام مناشير في بعض ع يلقحو خالي نساوين وكيف
  الخوف من يدق يلي قلبه صوت سامعه كنت رواد اما

 ؟!! بزبط خايف شنو من مفهمتش
 ؟ هرب النه عيلته يواجه خايف هل

 !! معاه جايبني عالش يطلقني يقدر كان به!!.... تزوجني النه وال
 ️♀�🔥� جواب القيتلها مش راسي في اسئله وهلبا قصص هلبا

 

  ونزلنا السياره درست اخيرا خالص لين

 



___________________________________ 

 

 !!رخيصه اني نعرف مكنتش:ريماس
 تحكي الناس متبيش انها بحجة وليد لي ترجعني اختارت امي يوم ثاني من

  شي صاير اكيد المشفى من طلعت بعد اهلها حوش في ريماس وتقول عليا

 نابس كنت.....فيا يراجي غادي فيه شنو  عارف خدي على دموعي وانا روحت
  ونبكي عبايتي في

 غريب رقم من رساله توصلني عشان

 

 حاجه في ضايقك وايد حتى او شي نقصك او شي اي صارلك لو... رقمي هاذا))

 ( محمد.... كلميني

 

 !! دمرني بعد مني يبي شنو مفهمتش:ريماس
 ؟؟ ليه روح نبيع ويحسابني فيا طامع هل

  برساله عليه ردة

 

 (وفيه فيك الوكيل ونعم هللا حسبي)

 

____________________________________ 

 

  الخير صباح:بدر

  الشاهي في تحرك:سلمى

 بهدوء.... ويحكي قدامها قعمز:بدر
  هكي نقعدو غلط وتفهميني وبينك بيني الموضوع ينحل الزم

 موضوع؟ اي....شافتله:سلمى

 غلط شفتيها يلي والحاجه حاجه شفتي امس انتي استغباء بال سلمى:بدر

  الشهر ويكمل ايام10... التاريخ شاف تالفونها فتحت:سلمى
 ؟ يعني بدر؛وشن

  وطلقني الشهر يكمل....الميه وشربت وقفت:سلمى

 ؟!!نطلقك:بدر
  انتي تقولي شن سلمى

  ومشت بضهر عطاته:سلمى

 فيك نكلمممم..... ولحقها اعصابه فقد:بدر



 

______________________________________ 

 

 �� وجهي في ابوابها تسكرت الدنيا حاسه:فاطمه

 ! فيه نشوف قدامي شي كل سواد
  عيوني وسكرت وريدي قطعت بربي ايمن ضعف لحضة في

 !نموت لين يالحظ ومحدش براحتي ننزف عشان نفسي غطيت

 

_______________________________ 

 

  قيس هوا يلي رواد عيلة حوش في خطوه اول خطيت:ريم

 ! بشي حسيت امه شفت لما عالش ومنعرفش

 !! نوصفه منعرفش غريب شي

 !! نعرفها او قبل شايفتها كأني

 ! انتهت القصص خالص نسحابه كنت

 يتبع... هنايا نخش ما اول من تبدا رح انها نعرف مكنتش

 

                                         

 15 وهميه_ادوار#

 

                     

  اهله حوش لي وخش رواد سبقني:ريم
 اعزي خيمة انها عرفت وخيمه زحمه في نشوف مكاني في واقفه قعدت انا
  فاطمه بنت متع

  شافوني يلي الغريبه الناس نضرات رغم مكاني في نوقف اني اكتفيت
  السفر شنطة معاي جايبه ؟الني هاذي مني يتهامسو كانو

 !حاجات هلبا سمعت
  مفهوم مش كالم هلبا وسمعت عياط سمعت
  بنت جتني لين برا واقفه نقعد اني فظلت
 في عرايسيه محنيه الن عروسه تكون وممكن مدام انها عليها واضح كان

 ️❤ الطيبه مالمح وجها على واضح طايره وشبه يديها

 

                     



 ️❤ عائشه؛اهلين

  بيك اهلين:ريم
 مع جاي حد في ان نعلم مكنتش برا هاذا الوقت طول خليناك عائشه؛اسفه

 وزي اليوم مروح انه مقالش قيس الن يناري نصدمت امه مع لهي وهوا قيس
  مفركسه واالوضاع عيونك حاشه عزاء عندنا متشوفي

  يهمك وال عادي:ريم

  ارتاحي معاي حبيبتي تفضلي:عائشه

 دروج لي وصلت لين الزحمه من خدتها يلي عائشه وتبعت شنطتها مسكت:ريم

 اسمك؟ شن:عائشه

  ريم فيا ينادو بس ريمه:ريم

  سلفتك عائشه وانا....الشقه قدام وقفت:عائشه

  استغراب بي حواجبها قامت:ريم

 قيس؟ مرت انتي مش....عائشه؛توترت

 معاه جايه ليش اماال اكيد مرته انا قيس اي اي اااه...؟!!قيس:ريم

  الباب فتحت وتلفتت... عليك مأثر التعب ان واضح ابتسمت:عائشه

 ��الحقيقي اسمه نسيت...داخلها نفسها ع ضحكت:ريم

 فيها ترتاحي تقدري بس هنايا موجوده مش الشقه صاحبت مبدئيا:عائشه
  لوطه الوضع يهدا لين
  اهله مع الوضع يرتب قيس لين متنزليش كالمي تاخدي لو

 فاطمه؟ تبع عادي الشقه....الشقه لي ريم؛تشوف

 ؟!تعرفيها... مصدوم بصوت:عائشه

 عليا يخبي مستحيل شي كل حكالي حبيبي قيس اكيد......هزوه بنبرة:ريم
  حاجه

 كيف بس شقتها اي اي اءء...وجها على قاعده الصدمه وعالمات جاوبت:عائشه
 ؟ عرفتي

 !... مكان كل في ملوحه يلي االطفال حاجات من واضح....حجابها نحت:ريم

  السالمه بي ترجع امتى اعلم هللا حاليا تاعبه مزبوط اي:عائشه
  ناديني شي احتجتي المهم

 ️❤ صحيتي تمام:ريم

  وطلعت.....يسلمك عائشه؛هللا

 

                     

  بعيونها الشقه في تتفحص ريم مخليا عائشه طلعت

 

                     

________________________________________ 

 

                     



 ! كيف وال ؟ناضت ياعمتي شنو:انور

  نروحله قادره مش العزي حتى يدك حطت على ياولدي اهو ال:مريم

  يقول شنو الدكتور نشوف وانا روحي انتي تاعبه عليك واضح:انور

 يجو الناس علط انور يا بنتك توفت يلي البنت تروح الزم يلي انت:مريم
  وميلقوكش بيعزو

  فاطمه لي شاف�� يرد شنو معرفش دقايق سكت:انور
 لي تعيش وتبي ام هيا عشان وكدبت مضلومه النهايه في يلومها ميقدرش

  بنتها اجل

 ! مرتي هيا حتى....فاطمه ع وعيونه تكلم
  ومنخليهاش معاها نوقف واجبي

  بوجع تنهدت:مريم

  الخير اال يصير ما هللا اذن وبي روحي اطلعي انتي خالص.... عيونه مسح:انور

  وطلعت البساته كانت يلي الشتوي الشال ساوت:مريم

 ! يفكر مصدع وراسه الكرسي ع قعمز:انور
 بنتها؟ موت بتتقبل كيف فاطمه بتصحى لما

 ؟!روح قيس ان تعرف لما فعلها رد بيكون كيف
 هاذا؟؟ الوضع بي وهيا نطلقها نقدر هل

 

                                 

                     

 يلي الدم قطرات نضره لفت بس عيونه يقيم يبي كان هاذا تفكيره بين من

 ! االرض ع فاطمه سرير من اطيح
 وهوا الغرفه من طلع شعور بدون عليها من الغطا ونحى السرير ع قرب

 ��  الدكاتره ع وينادي ويوقف يطيح
  يخش انه ومنعوه والممرضين الدكاتره خشو

  كبيره بدرجه سيئه حالتها بس عايشه فاطمه كانت
 �� نزل ودمها هلبا نزفت
 صعبه كانت هوا حتى وحالته يديرولها شنو فاهم مش برا واقف انور قعد
🔥 

 

____________________________________ 

 

  طق طق طق

  فيك نكلم افتحي سلمى... سلمى:بدر
  نتفاهمو الزم افتحي سلمى

 

  ترن ترن ترن

  وقتك مش مروه امي دين من نبي شن....متغلل وهوا رد:بدر



 بدر؟؟؟، وقتي مش عالش:مروه

 !انا معين وقت عندي كان امتى من

  حبي مروه....يهدا يحاول وهوا المطبخ بار على وقف:بدر

  نعم...خشمها راس من:مروه

 ما زي مش شفاته يلي ونفهمها الوضع نهدي نحاول انا متزيدينيش:بدر
  مفكره هيا

 ! راسي فوق تزني انتي حتى متقعديش

 وال ؟اقتنعت!الهانم معاها صار وشن........ولدها في ترضع وهيا تحكي:مروه

 !!ال
  الدار باب تفتح راضيه بدر؛مش
  حسها سمعت معش خالص بعدين كلمتين قتلي الصبح معاها تالقيت

 قالت؟ شن:مروه

 ! الطالق تبي:بدر

  تراجي شنو وعطيهولها:مروه

  حاضر هللا شاء ان... يهدا يحاول وهوا نفس خذي:بدر

 ؟ راجلي ايمن لي تحكي رايك حسب:مروه

 يوم من وهاذي غضب اذا الحليم شر احذر يقولو.... شي اي منها توقعي:بدر

 ! تطلع شنو توا اعلم هللا وكويسه طيبه عرفتها ما

 انت؟ بيها معجب حسيتك خيره...؟!وكويسه طيبه:مروه

 �🔥� هللا اال اله ال:بدر

  سالم هي معاها تصرف بدر تمام:مروه

  عقلك كبري مروه:بدر

  الخط وجها في سكرت:مروه

 الزححح انا ناقصني:بدر

 

________________________________ 

 

 (قيس) خش رواد ان فهمت انفتح الباب سمعت:ريم

 بكل بلحضه لحضه وفاطمه هوا اثثها يلي الشقه في يتأمل وهوا خش:رواد
 �� حب

 ��بنتها فيها وجابت بروحها فاطمه فيها عاشت يلي الشقه

 !  بروحهم وبنتها هيا ترقد كانت كيف ربي يعلم
 �� لتالي سنه رجعاته يلي الشقه تفاصيل استاحش كأنه رواد خش

 ؟! امك عند صار شن.... القهوا صبت:ريم

  وفاتت دراما شوية:رواد

 شنو؟ وتوا..... القهوا كوب مدتله:ريم

  بيصير ؟وشنو!بنقعدو وين فاطمه تروح ما بعد

 فاطمه بنت سرير لي يشوف وهوا الصالون ع قعمز:رواد

  توا شي على متسأليني....والعابها
 العزي في وجهك توري بالك ردي امي لي تنزلي بالك وردي هنايا اقعدي



  دوا ناقص مش لوطه

 خوات؟ عندك.....مقابله قعمزت:ريم

  ال....جاوب بعدين شويه سرح:رواد

 للفندق؟ جاك يلي غير من خوت:ريم

  انور غيره مفيش ال.....يدكر كأنه نفس خدي:رواد

  حلو به...اممم:ريم

 ولدك؟ تجيبي مفكره مش:رواد

 ال:ريم

 ! هيا عندك يلي  القسوه شن:رواد

  دخل مليكش! يخصني الموضوع ان يتهيألي:ريم

  ناكلها حاجه وديريلي لسان طولت بطلي:رواد

  وسروال كنتيرا بي قعدت التيشرت نحت:ريم

 ��بخبث يشوفلها:رواد

  نساوين ريحتك دوش نوض....للمطبخ خشت:ريم
 هلبا وحضناتك باساتك امك ان واضح

 !مدكرينيش.....الصالون ع رقد:رواد

 ورواد الموجوده الحاجات بي سفره في تحضر وبدت الثالجه فتحت:ريم
  بيرقد ذابله وعيونه��بعيونه فيها يتبع

  تسمسم تعال:ريم

  معلبات حطي مش حاجه طيبي قلت:رواد

 كوب في تاخد ووقفت....كبدي مدرهليش برا من اطلب عاجبك مش.... قعمزت:ريم
  مرش

 �� فيها يلصق انه وتعمد والطاوله ريم بين من بيفوت اساس ع:رواد

  عليا من بعد....عيونها وقلبت مكانها في قعدت:ريم

  حاجه وال مساج تبي بالك قلت....كتفها على يده حط:رواد

 ! مقرف انت....فيها الصق وكان تلفتت:ريم

 ؟!!!ومقرف كله هاذا الجمال....نفسه لي وشاف حواجبه عقد:رواد

 حاجات في وتفكر كلها هاذي فيها انت يلي االوضاع وسط النك مقرف:ريم

  بيده الطريق عليها سكر رواد بتمشي جت... زيك حقيره

 ؟. اليوم فيها مخاطركش هاذي الحقيره الحاجات ان انكري:رواد

  واطي قداشك....استفزاز بي ابتسمت:ريم

 ! ره عليك نتسهوك كنت...انتي؟ قربتي وزدتي فرحتي خيرك:رواد
  ياكل وقعمز قدامها من بعد

 اسود جايك يلي الن احسن الجديه وامورك حياتك في تركز لو يتهيألي:ريم

 ! قلبك من

  قلبك من اسود مريت وهللا.....ياكل:رواد

 ؟!وين مجد...النت في وتتصفح العصير في تشرب قدامه قعمزت:ريم

 اهله لي روح:رواد

 !يعني عيله عنده..اهله،؟؟:ريم

  شنو اماال عنده تي... كلينكس باكو في جاي الال:رواد

 اهاااا:ريم
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  الناس زي غدي ادير نقلها نمشي خلي عندي يلي الخرا روحت:وليد

 ؟!المستشفى في كانت مش ترتاح خليها قعمز الالال:محمد
  ويوصل شويه برا من طلبت اصال

 ؟ تتعب متبيهاش عالش وانت.... جنب ع شافله:وليد

  االمور ومشت طلبت خالص يعني نقصد هكي مش...بتوتر:محمد

  هوا الحنين القلب امه فوت... كتفه ع طبطب:وليد
 حديد وخليك

  مداير لقيتني شنو عالش:محمد

  هوا الجو فوته معاها تتالقى لما فيك نشوف:وليد
 يلي الحنين القلب غلط يستحقرهم من يبو البنات لكن مرتي انها قصة مش

 هوا عندك

  دخانه ولع:محمد

 فاطمه؟ تذكر:وليد

 فاطمه؟ من:محمد

 ؟! الطريق في تخاطينا الليله هذيك مش.... خالي بنت:وليد

 الليله هديك امها بي اذكرني معش:محمد

  عندي يلي الفرخه وضبطت الجو في ليك ليله اول انت كنت ضحك:وليد
  فاطمه خالتي بنت في النيه جت لنم مسطول مروح

  وبنتها هيا حادت دارت سمعت اليوم
  ماتت البنت

 !بيها رضي مني....يدخن وهوا يرجفو يديه بدو:محمد

  كاذبه شنو اعلم هللا الموضوع ع مقصقصتش:وليد

 ! منك وال راجلها من محمد؛البنت

  ميهمش هه:وليد
  النهايه في ماتت

 في متوحش ادم بني في معقوله.... وليد لي يشوف وهوا دخانه كمل:محمد
 ؟؟ هكي الدنيا

  عليها؟ اعتديت يلي انا ان وعارف مرته ع يحكي عادي عنده

 ؟! هاذا البرود بي بنته تكون ممكن طفله موت على يحكي كيف
 نفس اشكال صاحب لما جديات غلط انه محمد تأكد بدات هاذي اللحضه في

 �� وليد

 

____________________________________ 

 



  الثانيه للمره الموت من نفدت جديات:الدكتور
  النزيف من ماتت المريضه كانت شويه عطلت لو

 !ال وال كويس حالها...شنو؟؟؟ توا به:انور
  خير يصير بعدين المالحضه في تقعد رح مستقر الدكتور؛وضعها

  عليها سالمه الف

 ️❤ يسلمك هللا:انور

  ومشي سيبه:الدكتور

 

 ؟ تمام شي كل:رواد

 !.. خوه وشاف تلفت لما تفاجأ:انور

 ؟!فيها صاير شني:رواد

  تموت انها ربي مكتبش و اليوم تنتحر حاولت.....تنهد:انور

 تاعبه؟ حالتها.... جيوبه في يديه حط:رواد

  تتصور مما فوق:انور

 ؟! الطالق بخصوص صار شنو:رواد

  نزيدها تبيني وهلبا تاعبه حالتها البنت قيس؟؟؟نقولك بعقلك:انور

  تقعد وين معندهاش روحت لو:رواد

 ؟!قصدك شن:انور

  سكت:رواد

 !!معاك جبتها متقوليش!....الااا:انور

  الشوارع في نخليها تبيني وين!.... مرتي:رواد

 متالحقكش فاطمه عشان جايبها انك عارف كنت البدايه من..... فصل:انور

 !منتهيه شبه شي لي وال ليك جهد معندهاش البنت لكن

 دخلك؟؟ شن.....عالي الصوت بنفس عليه رد:رواد

 وليها مرا عندك انت حتى! مسؤليتها تحمل عشان انت حتى دخلك شن فهمني
  عليك حق
  وحمل اغتصاب بي ابتالها ربي هيا غالب هللا

  ارادتها بي مكانش لو هاذا

  الزززززفت فيه تقول يلي الكالم شن ياراجل هللا اتفي...كتافه من دفه:انور

  هاذي الطريقه بي حياتها بتخرب عالش خاطبها انت سنين5معاها العقل بي

  سكت:رواد

 نحمل راضي انا خليني عليك باهلل معاي متقعدش روووح قيس روح:انور
  اجر فيها نكسب االقل ع مسؤليتها

  المصحه كراسي من واحد على وقعمز انور سيب:رواد

 ! تاعب انور كان

 ! تاعبه فاطمه

 !!لحد يوضح ميبيش بس داخله من تاعب كان رواد وحتى

 

             

                     



_______________________________________ 

 

 منها وطلعت النوم غرفة فتحت:سلمى

  الصالون من رهيبه بسرعه ناض:بدر

  موجود كأنه وال قدامه من فاتت:سلمى

  سلمى....لحقها:بدر

 !  شويه نهدرزو الصالون في وياك انا قعمزي وتعالي باهلل استهدي

  معاك نحكيه شي مفي.....الميه شيشة في تعبي:سلمى

  الفي.....يدها من مسكها:بدر

  بدر خللييييييني....دفاته:سلمى
  كشفتها يلي المقرفه والعالقه عرفته يلي يكفي

 .......م سلمى عالقه مش:بدر

 ��انا عيله مش علياااا متضحكش..... تبكي وهيا تحكي بدت:سلمى

 !بنصدقها هاذي حتى يعني كذبه كم وصدقت طيبه كان مش

  بتوتر الخلف شعره رجع:بدر

  دموعها في تمسح بضهر عطاته:سلمى

 ��اسف:بدر
  انا انا اء

 !شنو؟ انت.....تلفتت:سلمى
 ؟؟ مني تبي شن

  منديرهاش ارتاح...ونفضحها؟؟ نفضحك خايف
  نفضحكم انا منجيش استركم ربي
 لي نرجع لين عليا تقرب معش حالي في خليني وال؟تمام اطمنت هكي انت

 ! طالقي ورقة وتوصلني اهلي حوش

  يشوفلها ساكت:بدر

  ومشت.... هيا حتى وريحها سلمى؛ارتاح

 كشفت ما بعد حتى اخالقها بي قتالته رسمي الن برجله الكرسي ضرب:بدر
 �� حقارته

 

_________________________________________ 

 

 !كسدت:ريم
  نقراهم جديده كتب معنديش
  كمل النت اشتراك

  ولدي بي فيا يذكر هاذي الشقه في موجود شي وكل

  خليته اني ندمت.... استاحشته اني حاسه
  بس بيه يعتنو رح انهم متريحه صح

 !! االم؟ شعور يكون هكي....��استاحشته
  هكي وحسيت عليه بعيده يومين ليا



 ��سنه؟21 هيا خلتني كيف
  بملل شعرها وقامت مره كل زي راسها رفعت

 

___________________________________ 

 

  قصيره رساله وصلتها:ريماس

 ؟ بخير انتي)محمد

  طريقي على من توخر لو بخير....عليه ردت:ريماس

 اسف:محمد

  كلميني شي احتجتي لو فيك ندكر قاعد:محمد

 ال هللا دمرتها يلي حياتي يكفي تبعتلي بطل خالااااص نكلمك رح مش:ريماس
 كالمك بي  تاخدني رح انك تفكر وال جنبك قاعد يلي والواطي انت تربحك

 ... الحرام ياولد تبي ما فيا وادير هاذا

 ! عطتهوله يلي الكفوف بي حس ما بعد تالفونه لوح:محمد
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 -:ليال ونص12 الساعه

 

 ؟ اديري شنو:رواد

  جيت انك هللا الحمد اااه:ريم

 استاحشتيني؟؟....جاكيته رواد؛لوح

 ؟. مرديتش عالش بيك نتصل.... طبعا ال:ريم

  فاضي مكنتش:رواد

  وكسدت تم النت اشتراك... رصيد نبي:ريم

  غضوا ال خير يصير:رواد

 ! بنسهر شنو ع مستحيل اليوم يابابا ال:ريم

 ��عليا:رواد

  قيس نقصد بجد نحكي رواد بطل.....المخده عليه لوحت:ريم

  نبعتلك تو رصيد عندي....بهزوه عليها ضحك:رواد

 ؟! كنت وين:ريم

  انور عند....الميه في يصب:رواد

 انور؟ من:ريم



  خوي:رواد

 هوا؟ وين.... اسمه نسيت ريم؛اي

  فاطمه مع المشفى في....الصالون ع واتكى قعمز:رواد

 البنت؟ وكيفها:ريم

  قبل من احسن بخير:رواد

  كويس:ريم

  بتعب راسه في يدلك:رواد

  قيس نقصد... رواد:ريم

 نعم:رواد

  خير ع تصبح بنرقد انسى خالص شي وال....شويه سكتت:ريم

  الخير تالقي:رواد

 ! ليها مش نوم غرفة في ترقد مقدرتش:ريم

 ! الضيوف غرفة لي وتمشي غطا تاخد انها اكتفت

 

             

                     

_____________________________________ 

 

 ��شفته يلي وندكر بروحي نقعمز ما كل يتقطع قلبي:سلمى
 نبكي لحضه اي في الني حد لي نطلع قادره مش

 ؟!!!تبكيي ليش خيرك يسألني حد ومنبيش
  للمطبخ وحشيت الشعر ميطيحش عشان راسي ع غطا حطيت
  فيهم نشكل وقعمزت حلويات عجنت
 من ونطلع الشهر يكمل لين نذكر ومعش روحي نلهي طريقه اي وبي الزم

  هادالحوش

 في ادير مقعمزه سلمى لي ويشوف الساعه لي يشوف عيونه في يحك ناض:بدر
  استغرب حلويات

  المطبخ في عالش1الساعه قريب توا

 

 كويسه؟ انتي سلمى:بدر

  عليه ومردتش شغل كملت:سلمى
  شي روحها في وادير الصدمه من تهبل سلمى ان خاف بدر اما
 كملت لين بعيونه منها باله وداير عليها يتفرج وقعمز كرسي خدي

  وطلعت الماعين وعسلت

 ️❤ يالحضها مره اول جميله مالمح عندها سلمى ان بدر عرف هاذا الوقت وفي

 



  فاطمه ع عيونه واقف وهوا انور اكتشفه الشي نفس
 الثانيه للمره تنتحر وتحاول تنوض لحضه اي في مرات عليها باله داير

  نفسه يسامح مستحيل شي صارلها لو
 بيسعد منو حايره فاطمه على وعيونه معاه تحكى الخط ع عائشه كانت

 ؟!! فيهم

 

 ��حب مش راقد وليد في تراقب يلي هيا كانت ريماس
  بيه اهتمام وال

 !! اكتر ال خوف كان

 !شي فيها ويدير مره كل زي الليل اواخر في ينوض تخاف

 

 ️❤هوا حتى يراقب كان:مجد
 ��صور في يراقب كان كلهم عكسهم بس

 !جديده فرصه تعطيهم الدنيا وممكن ذكريات مجرد يكونو ممكن

 

  مرته مروه في يراقب كان ايمن
  حبيبته مع الزواج موضوع يفتح متحمس كان النه ترقد امتى فيها يراجي

 

  قدامها يلي الصغيره القطعه في تراقب كانت وسعاد

 ️❤ناصر ريحة من قعدت يلي الوحيده الحاجه
 رح يلي وهيا حد لي تعطيه مستحيل انها تتوعد وداخلها فيه تراقب كانت

 تربيه

______________________________________ 

 

 -:ايام3مرور بعد

 ️❤السياره لي توصل لين سندها تكون وتحاول فاطمه بنتها ماسكه:مريم
 مع يحكى عشان تاني حد اي مع تركب امها واقنع وركبها انور عليها لحق

  براحته فاطمه
  وطلع سيارته انور ولع

 

  الروشن لي وتشوف الكرسي ع راسها:فاطمه
 ��منكسره��اصفر وجها��ذابله عيونها

  مروح ايام4ليه قيس:انور

  فعل ردت اي مدارتش:فاطمه

 ومرته هوا روح:انور



  بتعب ابتسمت:فاطمه

 ب لين شقتك خذت تقعد وين معندهاش مرته حاليا:انور
  مكان يشوفلها

 االوضاع تتعدل لين فوق عائشه مع اقعدي انتي

  مرته مع يعيش خليه اهلي حوش بيا روح انور معاكم مش مكاني:فاطمه
  مرتك مع عيش وانت

 ! ساهل بعدين قبل زي وتردي تتعافي لين نخليك رح مش:انور

 

________________________________ 

 

 ونردهولك شحن يجيبلي رواد بعدين بجد شكرا...الشحن عائشه من خدت:ريم

 رواد؟؟:عائشه
 رواد؟ من

  صغارها اسماء بي هبلتني خالتي مع نحكي كنت نقصد قيس اااه:ريم

 �🔥🔥�يهمك وال ضحكت:عائشه

 

  عيوووشه عيوووشه...الدروج في ينادي صوت

  قيس مرت عند انا تعاااالي...الباب فتحت:عائشه

 !وال؟ تجي عادي...ريم لي وتلفتت

 اي اكيد:ريم
  الباب سكرت وعائشه البنت خشت

 

  قيس خالة بنت تكون ساره وهاذي قيس مرت هادي ريم لي عائشه؛شافت

  تشرفنا....ساره؟:ريم

  عائشه لي وشافت....اكتر بيك:ساره

 ؟ وين راجلك... وانور قيس نفس فصيلته دم بي يتبرع حد نبو عيوشه

  قيس شوفي بيه منعلمش طلع انور:عائشه

 ؟!يتبرع عادي زعمه وحده كليه بي قيس:ساره

  عادي تقريبا بس عارف مش:عائشه

  االحداث في تربط وهيا سكتت:ريم

 ! جنه في يلي وحده؟الجرح بكليه رواد

 !!!!.....بزبط صار جنب في يلي الجرح نفس

 

______________________________ 



 

  مفاتيحه في يدور الشقه باب قدام رواد؛واقف
  الدروج راكبه خطوات في يسمع

 تالشت ما بسرعه لكن ريم بتشوف وكبت اخيرا امه يسحابها ابتسم
 �🔥🔥🔥�تامه سنه بعد فاطمه عيون مع عيونه تالقت اما االبتسامه

 

_____________________________ 

 

 ؟!!ومينوضش العمل موعد يفوت كيف وليد من استغربت:ريماس
  هيا عليها ويعصب متأخر ينوض خافت بس تنوضه انها هلبا ترددت

 

 وليددددً  وليدددد... وليد:ريماس

  يتبع!!..... هكي بارد جسمه كيف ونصدمت عليه يدها حطت

 

 �🔥🔥🔥�اليوم ونزلتها كلمتي عند

 

             

 

                                               

 16 وهميه_ادوار#

 ️❤ القروب في قعدتي لو اليك االرشفه وفكينا

 

                           

  مفاتيحه في يدور الشقه باب قدام رواد؛واقف
  الدروج راكبه خطوات في يسمع

 تالشت ما بسرعه لكن ريم بتشوف ركبت اخيرا امه يسحابها ابتسم
 �🔥🔥🔥�تامه سنه بعد فاطمه عيون مع عيونه تالقت اما االبتسامه

 ! يحكي شنو معرفش سكت:انور
  ويقاطعهم يحكي ميتجرأش خالته فاطمه لي قيس نضرات

 يعوضك وربي السالمه على هللا الحمد.... نفس وخدي بصعوبه ريقه بلع:رواد

   كلمه وال بي ترد مقدرتش.... دموع معبيات عيونها كانو:فاطمه

 ️❤ عيونها بي فيه تحضن كانت

  تحكي قادره مش وهيا راسها هزت... بعيد من ريحته في وتشم مستاحشاته



 �� تغيرت قداش مصدق مش وهوا يشوفلها:رواد
  التاعب وجها ذبلو يلي عيونها

 اثرها حتى توا ديما وجها على كانت يلي والضحكه ضاعفه كانت قداش ياهلل
 �� ال

  ترتاحي الزم اركبي هيا...مساندها يدها في مسك:انور

  شقتي نبي نن ن...انور لي شافت:فاطمه

 بعدين عائشه عند اقعدي فاضيه مش حاليا.... توتر بي رواد لي شاف:انور
  خير يصير

  انور الشقه تهمنيش(...رواد)قيس مرت فيها الشقه ان فهمت: فاطمه
 ��بس فيها يلي لين بنتي حاجات نبي انا

  ارجوك ريحتها نشم جيبهولي

  نجيبهولك وتو عائشه لي اركبي...تمام بمعنى راسه هز:انور

  مذهوله رواد مضرات مخليه وركبت سيبتهم:فاطمه

 

                           

 بيزيد الوضع ان عارف....��متوتر بصوت يتكلم بدي بعدين شويه سكت:انور
  يتأزم
  بعضه بيخش شي كل عائشه ومرتي مرتك وجود انت وجودك وجودها

 ! كلها هاذي القصص من وتنتهي اطلقها تقدر...نفس خذي:رواد

 هاذا زي موضوع في معاك نحكي منبيش انا.... بتعب راسه على يده حط:انور
  بنتعاركو الن

  حرام في حرام منها زواج حتى انت كالمي في الغلط وين:رواد

  قيس عييللللل مش انا.....فصل:انور
 سترها ربي شي بي نفضحها وال متهدمه هيه ما اكتر مرا نهدم نزيد عيل مش

  وياك انا غيري بيه يعلم حد ومخالش

 انت حتى... شويه ونفسيتها عافيتها تستعيد لما يوصلها رح طالقها
  عليها من ووخر متزيدهاش

 فمه يفتح حد ميسمحش فيه هيا يلي الوضع لكن كلنا علينا كدبت هيا
  بنتها في تعزي قاعده الناس

 .... ان متنساش:رواد

 مرتك في الهى فيه نحكي منبيش هاذا الموضوع خالص....قيس خالااااص:انور

  وركب..... القصه وتمت

  ونزل الخيط ع بغل يده ضرب:رواد

 

                           

________________________________________ 

 

                           



 ؟!يتبرع عادي زعمه وحده كليه بي قيس:ساره

  عادي تقريبا بس عارف مش:عائشه

  االحداث في تربط وهيا سكتت:ريم

 ! جنه في يلي وحده؟الجرح بكليه رواد

 !!!!.....بزبط ناصر جنب في يلي الجرح نفس

 وبعدها بعض لي مطابق كان يلي الجرح طريقة في تذكر وهيا شردت:ريم

  بنسأل معليشي....روحها ع فاقت
  عائشه؛نعم

 نقصد قيس ق اءء...رواد:ريم
 متبرع؟؟ منو لي قيس

 ... بس عارف مش اممم... تذكر تحاول:عائشه

  صاحبه لي متبرع.... موجوع صوت بي وحكت عائشه قاطعت:ساره

  بعض مع ساعه24 الروح بي الروح هلبا صاحبه
  وتبرعله كالويه بي فتره مرض

 ؟!صاحبه اسم شن:ريم

 ️❤ ناصر....يلمعو وعيونها حكت:ساره

 ناصر؟... والصدمه الذهول عالمات وجها على واضح كان:ريم

  مسكين بحادث مات يرحمه ربي توفى توا هوا.... اي:ساره

  وساكته الصدمه من جمود حالة في قاعده كانت:ريم
  باهلل انور شوفيلي عيوش المهم ساره؛ياهلل

  حاضر هللا شاء ان:عائشه

  وطلعت... بننزل خلي هي تمام:ساره
  يرحمها هللا البنوته ومالبس العاب بناخد اذنك بعد عائشه؛ريم

 هيا يلي الحاله من بتطلع كيف منعرفش مسكينه....�� نجيبهم انور وصاني
  فيها

 �� يصبرها شي اي نديرولها بنحاولو

 غالطه؟؟؟ انا وال ضرتها انتي.... استغراب بي شافتلها:ريم

 ��ضره نكون عليا حرام هاذا زي موقف في....بطيبه ابتسمت:عائشه
 �� نهبل كنت جديات مكانها نفسي نحط لو

  نيتك قيس ع يعطيك ربي..... االبتسامه بادلتها:ريم

 ️❤ يارب:عائشه

  شي اي تاخدي تتفضلي تقدري اااه:ريم

  تسلمي:عائشه

 

                                       

                     

  تحت لي تحت من عائشه في نراقب وكنت حاجاتي في نرتب خشيت:ريم
 طريقه بي تركبهم عشان والعاديه الداخليه فاطمه مالبس في ترتب كانت
  مالبسها كأن حلوه

  عليهم كويس بالها دايره وهيا المتوفيه البنوته العاب في وتقيم

 �� خير فيها مزال الدنيا جديات... وقلت تنهدت هاذي اللحضه في



 

___________________________________ 

 

  الخدمه عليك وقت وليددددً  وليدددد... وليد:ريماس
 تنصدم عشان بيدها قلباته هكي بارد جسمه كيف ونصدمت عليه يدها حطت
 �� ما نوعا متصلب وكان فمه من طالعه رفوه بي

 ومن النبض تشوف عشان رقبته على يدها حطت تتصرف كيف معرفتش... نصدمت
  مصدومه بعضها مع ترعش وهيا االرض ع طاحت الصدمه

 �🔥🔥�توفى!!....توفى
 ؟؟ وليد مات

 

  تجري الدار من طلعت تشعر ما بدون
 �� ترجف وهيا توقف وتعاود االرض ع واطيح تعتر
  مخطوف ولونها للمربوعه وصلت لين

 !! حد ملقتش بعيونها دورت
 فيها كانت يلي الصدمه لحضة في مره كل نفس معاه ساهر مكانش محمد

  شي في تفكر مخلتهاش

 ؟!! بتتصرف كيف وجها ع تخبط مكانها في جايه ماشيه قعدت
  يطق الباب صوت هاذي المزريه حالتها قاطع لين

  محمد سيارة فير حد ملقتش فتحته تجري للباب ريماس اتجهت
  بعيد واقف تشوفه عشان الباب قدام طلعت
  يقطع وصوتها عليه نادت

  منها وقرب فيها استغرب:محمد

 ؟ نعم.... االرض ع عيونه كانت

 وه ووو و وه و...�� بعضها مع وترجف تخوف مالمحها كانت:ريماس

 شي؟ صار خيرك....راسه قام:محمد

  خيره منعرفش وليد....ريقها بلعت:ريماس

  صاير شن:محمد

 ��شوفه خش خش خ خخ خ خ:ريماس

 للغرفه وصل لين االرض في وعيونه خش بعديه بس البدايه ترددفي:محمد
  وليد وشاف

  االسعاف بي اتصل تالفونه طلع.... متوفي ان نضره اول من عرف

 ؟ في شن شن... الباب ع واقفه:ريماس

  ليك العمر.... متأثر وهوا يحكي:محمد
  موجود وانا بروحك هنايا متقعديش خبريهم اهلك من حد بي اتصلي

  الغرفه من وطلعت يرجفو ويديها تالفونها خدت:ريماس

 العفن ع بعد قتلك مره الف.... بهدوء يحكي وهوا وليد لي شاف:محمد
  الجرعه ومتزيدش
 على وفقت لالسوء غيرتوني معاك ويلي انت لكن تغيرك حاولت هلبا نصحتك
  جحيم في عيشتها عمرك طول يلي االنسانه حيات خربت ما بعد روحي

 الشرشاف بي وغطاه.....يسامحك ربي



 

________________________________________ 

 

 في وتمسح الفاضيه الحاجات في تلوح... مكياجها في ترتب مقعمزه:سلمى
  الملبزه الحاجات

 ️❤ هاذي التفاصيل ترتب تحب كانت
  عليها خاش طالع بدر بي حاسه
  ممشاش للخدمه حتى الحوش من طلع معش كشفاته يوم من مالحضه كانت
 طريقه اي بي تسامحه يخليها ويبي سلمى في يراقب هاذا الوقت طول كأنه

 �� هلبا بي اعمق كان سلمى جرح بس

 

 !هدوء الحوش
  وااطي صوته كان يلي التلفزيون صوت غير مفيش
  ليها ونضراته المكان نفس في جاي ماشي بدر خطوات وصوت
  يطق الباب صوت هاذا الممل الهدوء قاطع

 

  طق طق طق

 !... سلمى ام شاف لما ويخاف ينصدم عشان فتحه للباب اتجه:بدر

  حالك كيف بدر اهال....ابتسامه بي:انتصار

  تفضلي تفضلي ت اءء... هللا الحمد كويس كويس...مبتسمه شافها اما ارتاح:بدر

 قريب الماعين محل لي جارتي في نوصل كنت.... تحكي وهيا خشت:انتصار
  سلمى نشوف نخطم قلت عليكم
 وينها؟

  سلمممى سلممى... داخل...بدر؛متوتر

 ️❤ امها شافت لما عريضه ابتسامه وجها وعلى الدار من طلعت:سلمى
  عليها سلمت

 ؟! هاذي الحلوه المفاجآه شنو:سلمى

  احوالكم شن ياربي بنتي سلمها:انتصار

  وخوتي بابا حال كيف بخير هللا الحمد:سلمى

 هاذا الميهوم حال شن انتي... كبدي ساحنيلي كويسين:انتصار

  بضحك بدر لي وشافت...معاك

  بسرعه يدق قلبه:بدر

 ️❤ حبيب كل راجل ياريت يجنن بدر....مبتسمه وهيا بدر لي شافت:سلمى

  الدلع على ياعيني:انتصار

 ؟ برا من حلوه حاجات تجيب عادي حبيبي... ضحكت:سلمى
  مني وتمو نسكافي بندير

  عيوني من ادللي....امها قدام سلمى فعل ردة من بصدممممه ضحك:بدر

  الكالم في ياخد كيف شفتيه:سلمى



 ��بوك مسلف ياريته:انتصار

  معاها ضحكت:سلمى

 

             

                     

 ️❤الصاحبات زي بنتها مع حلوه وجوها تعتبر السن في صغيره انتصار كانت

 ️❤حلوه وروحها الدنيا عندها مهمه مش وتضحك وتدهور تسوق

 ️❤طالعتلها بنتها وطبعا

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��  
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 ! ناصر يعرف وين من رواد....مصدومه قعمزت:ريم
 ؟ كليته بي يتبرعله لدرجة صحاب كانو جديات

 فتحت ناضت.... ونخلعت الباب طق لين ريم راس في كانت هلباااا اسئله

 (قيس)رواد ام! المألوف الوجه نفس تشوف عشان

 

  حالك كيف...تلمع وعيونها ابتسمت:سهام

  انا بخير... اهلين:ريم
  تفضلي ت امم

  الصالون ع وقعمزت الشقه لي خشت:سهام

  سهام صوت وقفها بس للمطبخ خشت:ريم

  شي منبي بنتي تعالي:سهام
  كلمتين معاك وبنحكي عليك بنتعرف جايه

  سهام مقابل وقعمزت المطبخ من رجعت:ريم

 ️❤قنينه هللا مشاء:سهام

  الحلوات عيونك شكرا... ابتسمت:ريم

  مدحني حد في اخيرا.... داخلها بسخف ضحكت

  قيس ام.... سهام سهام؛انا

 تشبهيله عرفتك اي:ريم

  تسمعيني نبيك بنتي:سهام

  تفضلي... وحده جديه فيه سهام صوت ان حسن:ريم

  وغلط غبيه حاجات هلبا فيها ولدي حياة ان عارفه:سهام
  فعلي مش والفعل صغاري الصغار الناس ميقولو زي بس

 حظ فيها عنده مكانش حاجات في قيس
  يديه بي ضيعها هوا حاجات وفي
  هكي حياته باقي يكمل منبيش انا بس



 ! فهم بعدم حواجبها نقرت:ريم

 وحسب انا عندي هاذا والشي ولد وعندك ارمله انك نعلم انا:سهام
  جدا عادي عقليتي

  وتغيريه عليه تحافظي نبيك بس
 لالحسن الراجل تغير وقادره حاجات هلبا على قادره يابنتي المرا
  واالسوء

  ينقال يلي الكالم في تسمع ساكته وهيا كملت:ريم
  فضييييع سهام اسلرب كان

  معاها ينسجم حد اي يخلي يجنن واسلربها راقي كالمها

 ! راقيه انسانه فعال انها واضح كانت

 ؟ بنتي عليا فهمتي:سهام

 بنتي؟؟... لمعو وعيونها شبحتلها:ريم

 ترجع وحاولت تماسكت!!.... ريم وذن على الحلوه الكلمه كانت قداش
  المستفزه العاديه مالمحها

  نحاول هللا شاء ان يهمك وال عليك فهمت خالتي اي

  فيها شفتك نضره اول من وواعيه متفهمه انك عارفه كنت....ابتسمت:سهام
  خالتي ومتقوليش

  معودتهم هكي وفاطمه عائشه حتى امي يقولولي كنايني نحب انا

 �� المعتاده المستفزه نضراتها تالشت:ريم
 نوعا الفرحه مالمح بدلهم تجي عشان المستفزه ومالمحها نضراتها اختفت

 ️❤ما

  هللا شاء ان... عنها غصب طلعت وابتسامتها لمعو عيونها

  امي ء اء.. هللا شاء ان

  ويهنيكم يسعدكم ربي....وقفت:سهام

 ! غالب هللا اكن هكي من احسن ضروف في تجي نتمنى كنت

  النهايه في هللا قدر:ريم

  الخير ع نخليك....كتفها ع طبطبت:سهام

 ️❤ وابتسمت راسها هزت:ريم

  الباب وراها وسكرت طلعت:سهام

  داخلها وتحكي فمها ع ويدها الباب ع اتكت:ريم
  الاااا

  ريم اهدي فيك تأثر عمرها ما هادي زي ؟كلمه!!خيرك متنهاريش ريم ال

 

___________________________________ 

 

 �� الشرعي الطب لي الجثه رفعو وليد وخوت االسعاف جت
  شي كل وانقلب الحوش تعبى دقايق في

 الناس نضر يذبو عشان العار مدايرين يلي واخواته وليد ام عياط
 ️♀�🔥�ليهم
  والجيران وليد واهل ريماس اهل جيران الحوش تعبى

 ! حلم في روحها حاسه وريماس اهله في وتصبر تعزي الناس بدت



  بس وحده حاجه غير شي عارفه وال شي فاهمه مكانتش
  �� منه متصحاش انها تتمنى حلم هاذا كان لو

 

             

                     

___________________________________ 

 

  يااااسر وتين ياااااااااسر:مروه

 ؟ الصغار ع هيا االيام خيرك انتي فهميني...حاجبه قام:ايمن

  معايا متحكيش حالي في خليني بدات انت:مروه

 ؟! هاذي الفتره  حد طايقه مش مخليك يلي السبب نفهم نقدر:ايمن
  منهم؟ فاده صغارك حتى

 ترا؟ عاجبك شنو..... تهدا تحاول وهيا نفس خدت:مروه

 ! فهمني
 ؟؟ يهبل الجو تبي كيف

  ؟! مثال بالد في يوم كل بيا مهيج

 ؟ مطعم في يوم كل وال!! ذهب معبيني وال
 ؟ يعني السعاده حاجات هاذي ليك بنسبه ايمن؛انتي

 !؟ مطاعم ذهب سفر
 يامروه؟ نعطيك باش عطيتيني انتي

  يافالح نعطيك تبيني نعممم؟؟شنو... حاجبها قامت:مروه

  فيه منمسش معاشك حتى انا فلوس منك طالب مش متنخلعيش:ايمن

 حب.... الناس قدام واحترام تقدير اهتمام شوية منك طالب انا

 حب؟؟؟...ضحكت:مروه
 حب؟ وجه وجهك انت

 ال؟ عالش....اعصابه مسك:ايمن
 فيك كان لو مروه يا راحتك ع فيها؟مخليك وفشلت فرصه عطيتيني انتي
  احساس ذرة

 في تباتي صاحباتك مع وهياجه فطور فيك نحاسب وال ومنتكلمش تطلعي
  المناسبات

  فيك ومنحاسبش ونصرف نمد ومزين جديد قفطان بي مناسبه كل
  رزقي رزقك الن ومنتكلمش عندك فلوسي

  معاك منقصرش نجيبهولك نقدر حاجه اي

  تقوله قادر ومش كالم معبي قلبك شكله وانت:مروه

  حركاتك على ساكت مده وليا اي....وقف:ايمن
  برا واالهتمام الحب لقيت انا مروه
 فاقده يلي الشي لقيت

  ؟ كيف....نعم؟؟؟:مروه

  وطلع...ايمن؛سالمتك

  انا ندوي هنايا تعاالاا ايمممممن:مروه

  وطلع سيبها:ايمن



 

___________________________________ 

 

  تشجعت شي اخر...  فاطمه فعل رد من خايفه وهيا للغرفه خشت:عائشه

  فاطمه على قربت... الرف على الميه وكوب المالبس وحطت الغرفه سكرت

  نضيفه مالبس جبتلك انا...فاطمه:عائشه
  ترتاحي عشان دواك تاختدي والزم حوايجك بدلي

 �� نرتاح يوم يجي مستحيل....�� بنتها مالبس حاظنه:فاطمه
  صوتها نسمع وال عيونها بنشوف معش بنشوفها معش

  قادره مش بعدها بنموت روحي حاسه

  فاطمه اسمعيني....بتنزل كانت يلي دمعتها مسحت:عائشه
  حرام توا فيه اديري يلي الشي
  بنتك يرجعلك رح مش نفسك تدمير هكي نفسك في اديري حرام

 ️❤ داخلك تموت مستحيل بنتك
  ربي عند وهيا هنايا من مره الف بي احسن مكان في هيا
  عليها منك احن يلي ربي

 مني؟ احن:فاطمه

  اكيد....عائشه؛ابتسمت
 الوريد؟ حبل من ليها ؟واقرب خلقها يلي هوا مش

  تااااعب ووجها اي بي راسها هزت:فاطمه
  توا العزي ودوشة لوطه يلي الزحمه عائشه؛انسي

 في وبنتك ارقدي وتريحي الدواء وخودي حاجه كولي مالبسك بدلي نوضي

 ️❤ قلبك

 ضعف لحضة في حضنتها...  قلبها ع البلسم زي عائشه كالم حست:فاطمه
  البكي بي ونهارت

  سامحيني معاي تكوني تحاولي توا وانتي حياتك نخرب حاولت اسفه�� اسفه

  توا هاذا الكالم انسي خالص اششش....دمعتها نزلت:عائشه
  تاكليه شي جبتلك مابين تبدلي نخليك نوضي هي

  موافقه راسها هزت:فاطمه
 ولو فاطمه تساعد انها قدرت فرحانه وهيا الغرفه من عائشه؛طلعت

 بكلمه
 زينا بشر جديات عائشه فاهم مش وهوا فيهم ويسمع يراقب كان انور اما

 ؟! مالك وال
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 تشوف الخيمه بداية من داخله ريماس شافت لما امها جنب من ناضت:ريماس
  العاده زي بتقزز الناس لي

  تبكي حضنها في وارتمت ليها جرت

  متبكيش يحبك  ربي منه افتكيتي اششش... عليها اطبطب:ريم

 جابك؟ من....دموعها في تمسح عليها من بعدت:ريماس

  واخداته يلي الخرا عير يعني منو.....شنطتها في تنحي:ريم

  قدامي ميت حد نشوف مره اول وربي متت قريب كيف تشوفي لو:ريماس

 منه افتكيتي نباركلك جايه نعزي جايه مش بجد ريماس دموعك امسحي:ريم

  ويندبو يعيطو كيف خواته لي شافت... الواطي

   ميت يلي تقول زايد شوء مدايرين خواته واهو:ريم

  هللا استغفر...طالب ابي بن علي

  حياتك في بجديه حاجه خودي ريم مصحك....ضحكت:ريماس
  تواسيني هنايا جايه مفروض

  عليك هللا مشاء مساويه:ريم

  نفس خدت:ريماس

  جاي بيلي واستمتعي حياتك شوفي:ريم
 مبروك الف صدقيني امورك تمشي بعدين بس خرا ايام تكون رح العده
  وهللا بكالوه توزعي مفروض

  عركه في نصبحو هنايا من حد يسمعك ال اسكتي....رجلها ع ضربتها:ريماس

 قبلها يلي من احرف مليطه وحده كل خواته باهلل عركه اما:ريم

 ؟!مليطه يعني شنو:ريماس

  نيه يعني:ريم

  هاذا الغريب وكالمك انتي:ريماس

  وهكي خدمه تشوفي الزم انتي الجايه مشاريعك ع احكيلي:ريم

  ره عزي يوم اول ريم:ريماس

  مخديناش هنايا القهوا هاتي هيييي... نسيت اووه:ريم

 ️♀�🔥�️♀�🔥�️♀�🔥�:ريماس

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��  
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

 ماما؟ جديات ههههههه:سلمى

 مانقولك زي وهللا:انتصار

  حبيبي تفضل...صغيره صونيه في الفواكه حطت:سلمى

  فرحان وهوا منها خداها:بدر

  نروح خلي هي:انتصار

  تعشي اقعدي عااااد ال:سلمى

 ️♀�🔥� خوتك فيش متعر يابنتي حالي فرقت:انتصار
  الحوش في نكون المغرب الزم

  انا بيك نروح تعشي اقعدي:بدر



  يابدر كيف مفيها وهللا ال:انتصار

  عليهم سلميلي به....امها الحقه وقفت:سلمى

  السالمه بي هي هللا شاء ان:انتصار

  الباب وسكرت امها باست.....سلمك:سلمى

  حبيبتي تانيه مره اعزميها:بدر

 حبيبتك؟....شافتله:سلمى

 ؟!!اي:بدر

 يجي لين الناس وقدام امي قدام هكي نعاملك رح الني!!...بدر متصدقش:سلمى
  ونطلق المناسب الوقت
  ماما قدام اسلوبي بي متنخدعش يعني

 ؟!قدامها كويس فيا تعاملي عالش:بدر

 الناس نخلي ومستحيل اصل بنت الني....السفره في نقيم وهيا شبحتله:سلمى
  خاين راجلي ان تعرف

  عادي خاين ياريت
 المقرفه النضره بي تشوفلك الناس نخلي مستحيل متزوجه مع فيا يخون

  للمطبخ وخشت.... انا بيها نشوفلك توا يلي

 

 �� ترجعله مستحيل جوهره خسر انه عرف بدر هنايا

 

______________________________________ 

 

 -:السياره في
 ؟ العزي كان كيف

 �� تسأل جديات.....قلبها من ضحكت:ريم
  عرس مش عزي

  نسأل وعادي اي:رواد

  ياربي اااه....ضحكتها كملت:ريم

 الوفاة؟ سبب قالو شن:رواد

  زايده جرعه وواخد محشش:ريم

  فاطمه لي يقرب:رواد
  خالها ولد يكون

  حرام عيشته واطي كان الن منه افتكو ياهلل....اهااا:ريم

 عالش؟:رواد

  هلبا اختي في مداير كان:ريم
  غلط كالم في فيها ويسمع عليها يده في يمد مره كم

 وال؟ كويس وانا:رواد

  يدك في تمد مجيتش انت.... بطريقته وسخ واخد كل:ريم
  بنات متع واطي جيت انت

  وحده مع يوم كل الزح فيا تشوفي شن ياربي الصبرررر:رواد



 ميخيبش احساسي:ريم

 �🔥�:رواد

  شي بنحكيلك رواد:ريم

 ؟ تمام عليه تتعودي حاولي....ريم قيس اسمي:رواد

 ..... اي بمعنى راسها هزت:ريم

 بتحكيه؟ يلي شنو:رواد

 �� ولدي نبي:ريم

 ولدك ع وحنيتي قلب عندك طلع اخيرا.....فرحان كأنه وابتسم شبحلها:رواد

 !يعنى؟

  اي... عيونها نزلت:ريم
 ؟ يعطوهولي رح كيف بس

  نجيبه تو متهتميش:رواد

  اجالته بس ناصر موضوع بتفتح كانت....سكتت:ريم

 

             

                     

___________________________________ 

 

 ؟ مروه؛استاحشتني

  اي....السيف بي فيها يساير:بدر

 سلمى؟ شافتنا يوم من قبل زي معش عالقتنا عالش:مروه

  شويه تأزم وضعنا مروه:بدر

 ! كيف:مروه

 وياك؟ انا هكي بنقعدو امتى لعند.... المسؤليه بي نحس بديت:بدر

  االسره فيها نكون بديت وانا اسره عندك انتي!.... عالقتنا نهاية شن

 �� شي منك منبي انا نقولك البدايه من.....واطي بصوت تبكي بدت:مروه
 �� بس جنبي تكون انك غير شي منك منبي

  سكت:بدر

  بدر نحبك:مروه

  ندير شنو عرفت معش بس فيك نموت اني ننكر قادر انا وال:بدر

  استاحشتك نشوفك نبي:مروه
  فيك شي كل ريحتك كالمك شكلك استاحشت

  بدر نحضنك نبي

  خير يصير هللا شاء ان.... تعب بي يفكر وهوا ثواني عيونه سكر:بدر
  حاجات هلبا نرتب نعاود نبي فتره بروحي خليني

  تمام... دموعها مسحت:مروه

  سالم:بدر

 �� الخط وسكرت....سالم:مروه

 



_________________________________ 

 

  ليله كل زي دارها من النجوم ع تتفرج سارحه كانت:نورهان
 �� تتخطاها مقدرتش عندها يلي العاطفيه االزمه
  مسكرات وعيونها نفس في تاخد وطبست الروشن فتحت
 يلي االسم متع الذهب حديدة لقت عيونها فتحت ولما طاحت حاجه بي سمعت

 الجنان لي ونزلت بملل الروشن سكرت...الجنان في طاحت يدها في كانت
  تجيبها عشان

 

  واضحه وكانت هنايا طاحت ان متأكده انها رغم ملقتهاش ودورت دورت
  يقول خلفها من صوت سمعت تلقاها ان يأست ما بعد وقفت

 

 الليل؟ في تطلعي معش قتلك مره كم

 شافت لما صدمتها وزادت ببطئ تلفتت... بصدمه فمها ع يدها حطت:نورهان
  مجد

 شي؟ منك طاح....الحديده مدلها:مجد

 ��كالم بدون ينزلو دموعها بدو:نورهان

 نغيب مقدرتش....لوطه وعيونه الحديده ومسك مادها كان يلي يده نزل:مجد
  هكي من اكتر

  صورك ع راقد ليله كل
  نسمعه قدرت معش صوتك
  نشوفك باش هاذي الطويله المسافه نقطع خلي قلت

  هكي من اكتر قدرت معش.... الني

  تبكي استمرت:نورهان

 ️❤نحبك...ووخر الحديده لبسها عليها قرب:مجد

  فمها ع االثنين ويديها بكاها زاد:نورهان

 ️❤بخير كوني:مجد
  بس سبب بدون هكي مشبت درته يلي ع اسف

  محبيتكش ان ميعنيش هاذا الشي

  فيك نموت...بكاها وبصوت يديها نزلت:نورهان
 �� خليتني عالش

  هنايا من وناخدك بنرجع اني متأكده كوني... نور متسألينيش:مجد

  وتبكي تشوفله:نورهان

  هني من ناخدك رح نور فيا اوثقي:مجد

  تمام بمعنى راسها هزت:نورهان

  الليل في تطلعي ومعش داخل خشي....ابتسم:مجد
  بسرعه وطلع

 ️❤حضنها كان قدامها عطل لو روحه عارف كان
 ��حالله مش وهيا بينهم يصير غلط هاذا والشي



 

_____________________________________ 

 

  عنب وعصير مكرونه شوية كلت:عائشه
 عليها وسكرت رقدت توا تتحسن حالتها ان حاسه هللا الحمد دواها خدت

  تفيق منبيهاش الباب

  نحبك اني غير نقوله شي معندي جديات.... نحبك:انور
 فيك شي كل نحب عيونك نحب الطيب قلبك نحب

  الحلو راجلي يا نحبك وانا....وحضناته ابتسمت:عائشه
 بروحها الزحمه متريحتش امس من ياعمري وترقد ترتاح الزم انت حتى هيا

  تكفي

 ماشيه؟ وين انتي:انور

 معاها بنضم هيا حتى تاعبه مسكينه امك لي بننزل.... بتعب تنهدت:عائشه
  ونركب الحوسه

  شي كل ع نعوضك رح صدقيني:انور

  الذنب بس متحسش حبيبي....منه قربت:عائشه
  خير عمل في ندير الني مرتاحه هكي انا

 ️❤ جنبك والني

  راسها ع باسها:انور

  توا بسالمه هي.... حجابها لبست:عائشه

  سالم بمعنى بيده اشرلها:انور

 

________________________________ 

 

  سالم...النوم غرفة لي خش:رواد

  كنت وين...شعرها في تسرح:ريم

  امي عند:رواد
  شفتها شويه خشيتلها

 تعشيت؟...كويس به:ريم

 ؟ بيا تهتمي بديتي كأنك....حواجبه قرن:رواد

  عيل عارفاتك عليك وصتني امك اي:ريم

 ؟ اللسان طولة علمك من انتي:رواد

 ضحكت:ريم

  معاك نتعارك جهد معنديش ندورك رح مش....سوريته فتح:رواد

 عيلتك؟ وهاذي عيلتك مش االولى عيلتك ان عيلتي لي بنشرح كيف:ريم

  داعي مفيش...ضحك:رواد

 وهللا؟:ريم



 !! يعني فيك يزورو يوم كل اهلك اساس ع:رواد

 ناصر؟ لي كليتك بي متبرع انت....مقدمان بدون:ريم

 قالك؟ من..... الضحكه واختفت متفاجأ شافلها:رواد

  حوشكم عصافير:ريم

  عيونه غمض:رواد

 بعض؟ عرفتو وين ؟؟من صحاب لهدرجه:ريم

 شي تعرف الناس تخلي ومتبيش الناس ع شي كل تعرفي تبي انتي:رواد
 عليك؟

 ! تعرف تبي شن هه:ريم

 النها نسألك ومبيتش قلتيها كلمه اي الحرام؟منسيتش بنت قصة شن:رواد
  انتي حتى تسألي ما زي نسأل حقي من توا بس النهايه في تخصك حاجه

  حزينه قصه....اهتمام بدون وتحكي شعرها في تمشط:ريم

  نسمع ونبي:رواد

  سبهاويه وحده ع تعرف بوي سنين هلبا قبل:ريم

  امها في توصف وهيا ابتسمت... الروايات اميرات نفس جميله كانت
  غيرتهم من يخطبوها رفضو بابا اهل لدرجة حلوه كانت

  وهكي سمراء انها.... اللون من وتحججو

  اهتمام بي يسمعلها:رواد

  مسلسالت في عايشين انهم ضنو:ريم
  الغصب بي ليه يزوجوها رح منه حملت لو وانها

 بعدين؟:رواد

  جابتني... بيا حملت:ريم

 !سعيده نهايته يبدا عشان فيام مش طلع ولالسف

 !تقصدي شن:رواد

  توفت....الطاوله ع المشط حطت:ريم
  الحرام بي جابت النها خوتها قتلوها

  القصه تمت تن وتن... ايام عمري كان من ربتني مرا تزوج بوي

  مصدوم وهوا سكت:رواد

 مفتوحه السهاره وخلت الدار ضي سكرت:ريم

 ؟! هكي انتي عالش:رواد

 كيف،؟:ريم

 مباالة؟؟ ال بي فيها تحكي قصتك حتى:رواد

 !ريم هكي مخليك معاك صاير شن

 :.....ريم

 

_____________________________________ 

 

  وتكسير صياااح صوت ع النوم من ناض:انور
 �🔥� بيموت مخنوق حد في كأن صوت



 فيها يلي للغرفه يوصل لين يتماسك يحاول البرق بسرعة السرير من نزل

 يتبع....فاطمه

 

             

 

 االحداث_في_تسريع#
 �🔥�مسكرات اسبوعين فاتو

 

 انور تلقى مره كل في بس فيهم تعبت يومين اول شقتها فاطمه رجعت

 ️❤جنبها
 ️❤قرب رمضان ان خصوصا محاوطها يلي الحزن من تطلع تحاول بدت

 

  السبب تذكر ما بدون رسميا الطالق وطلب اهلها حوش رجعت:سلمى
 ! مسحوره يسحابوها لدرجه مقالتش وخوي امها ترجتها ما قد ع

 

 عائشه قلب طيبت شاف انور ما بعد خصوصا انور بي عائشه عالقة تحسنت
  كله العمر يسعدها ديم نفسه ع وقطع

 

 ️❤بعض مع العشيه قهوة في تشرب يوم كل(قيس)رواد ام مع تأقلمت ريم ما
 في كبيره او معقد تفكيرها سهام ان بي ابدا محستش ريم... ويهدرزو

  السن
  بينهم مشاعر اي مفيش... مفهومه مش كانت رواد مع عالقتها

  وحركاتها ومكياجها لبسها بي تستفزه تحب كانت بس
 يوصل خالص ولما معاها اعصابه في يفقد ومرات روحها في يشد مرات وهوا
 �🔥� تمنعه فيها

 

  وواعدها فجآه مجد جاها ما زي...مدامتش فرحتها:نورهان
  يكلمها ما بدون جديد من اختفى

 

 بدون الحياه وفاقد سيئ مكان بدي يلي الحوش بين ملخبط شعوره كان بدر
 �� سلمى
  قرار ياخد قادر مش متالشيه مشاعر!.... مروه بي تمسكه وبين

  مروه مع يقعد قادر ومش سلمى يطلق قادر مش



 

______________________________________ 

 

  طق طق طق

 

  انور اهال...الباب وفتحت جنب ع الصاليه حطت:فاطمه
 العاده زي صالتها في تبكي كانت انها ولبستها عيونها من عرف:انور

  بيك اهلين...
  خش تفضل... تحشمت شي مطلبش وانور شويه سكتت:فاطمه
  وخش الكندره ونحى... فضلك زايد:انور

 

 مش براني ضيف جي يلي كأن النار ع قهوا حطت للمطبخ بسرعه خشت:فاطمه
 ��راجلها

  عليك نطمن جيت...وراها خش:انور
 فيك يبارك ربي...ابتسمت:فاطمه
  معروف مش وقت لي غادي تبات واحتمال هلبا مريضه امها عائشه::انور

 صاير؟ شن عليها الباس الف:فاطمه
  وهكي المعده فيه الموضوع بس مفهمتش:انور

  شر تشوف ما سالمات:فاطمه
  يسلمك هللا....بتردد يحكي:انور

  اليوم انا اءء المهم اء
  هنايا نبات احتمال
 ! فيا نسأل حوشك الحوش:فاطمه
 بتوتر ضحك:انور

 

______________________________________ 

 

  العاده زي تالفونها وفاتحه سهام جنب مقعمزه:ريم
  قالت سهام سمعت
 !!هاذا الحلو منو:سهام
 تجري ناضت.... ولدها شافت لما مكانه من بيطلع وقلبها عيونها قامت:ريم

 ️❤ حضنها في خداته
  شهرر عمره صغير كان

  تجنن بطريقه ريحته في وتشم حضناته
 وليدك صغير:سهام



  ولدها ع وعيونها اي بمعنى راسها هزت:ريم
  بيه يفرحك ربي:سهام
  رواد لي شافت..... يارب:ريم

 هلباااا صحيت
  رضعيه جعان الولد....العفو:رواد
 بيه فرحانه دارها لي بسرعه بيه وخشت راسها هزت:ريم

  للمطبخ ورجعت دموعها مسحت:سهام

 

_______________________________________ 

 

  فجآه رجع خوك كيف شي فاهمه مش انا:لمياء
 الولد تعطيه امها وكيف
  صغير النه امه لي يردوه الولد طبيعي شي:كريم

 ...... م بوك كيف:لمياء
  راسي صدعتيلي ياسر لمياء خالااااص:كريم

  سكتنا اوووووف:لمياء

 

_____________________________________ 

 

 طالعه؟ وين:بدر
  حياة صاحبتي عرس عندي روحي في نوتي:مروه
 االستراحه؟ ايام فيك ؟وتجيب تسوق يلي هاذي:بدر

  هيا مروه؛اي
 مروحه؟ امتى:بدر

 ؟ سلمى لي مشي من صارلك انت.... منعرفش:مروه
  المغرب بعد اي:بدر

  براحتها ترجع متبيش مروه؛لو
 ! حني هاذا الموضوع في قلنا شن مروووووه:بدر

 ��به اوكي:مروه
  كلميني توصلي:بدر

  تمام:مروه
  الخط سكر:بدر

  منها ونفتك يطلقها هللا شاء ان هاذي مروه؛الحقيره

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��    
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     



 

 -:المغرب8الساعه

 

  البطل رقد... وجها في يمسح الحمام من طلع:رواد
  اي.....ولدها شعر ع تمسح:ريم

  خاتمه في ينحي وقعمز....مليح:رواد
  تقولي عشان هكي من اكتر وقت محتاج مش خالص اعتقد:ريم

 شني؟:رواد
 !رواد في شن:ريم
 الولد؟؟ تجيبه قدرت كيف
 !! بساطه بي بكل القصه من وتطلع عليهم تلعب قدرت كيف
  عليا متكدبش الموضوع في لغز في

 !!! عليا شي كل تعرف كيف
 ؟ كليتك بي تتبرعله باش انت منو

 خوه.....بوجع ابتسم:رواد
 !!نعم....حواجبها عقدت:ريم

  االم نفس من مش خوه:رواد
  بس واحد اب من

 وهيا مصدومه كانت مالمحها ببعض االحداث في تربط وهيا بصدمه وقفت:ريم
  االحداث في تراجع

 

  غادي جايه مره شفتها امك!... امك
 !! رواد مش انك البدايه من عارف كان بوك

 !!يعرفو خوتك
 منو؟؟ لي هاذا الجناح رواد
 :رواد

 

______________________________________ 

 

  تروحي متبيش شنو....بتوتر رجله في يهز:بدر
  ابدا:سلمى
 خليتك معاي وتحركي الشر اكسري سلمى هاذا الكالم بطلي....وقف:بدر

  راحتك ع اسبوعين
  بدر مروحه مش:سلمى
  الناس بنات تضلم معش روحك لي حل دير

  كسرتني بس قلبي من وحبيتك تزوجنا لما منعرفكش
 !!! معاك قصرت شنو في

 ؟ برا تشوف عالش شي كل في بيك مهتمه



 روحي سلمى.....نفس خدي:بدر
  طلقني:سلمى
  سلمى معاي اطلعي.....انفعال بي:بدر

  طلقننننننني:سلمى
  وطلع...... طالق انتي... منه طلعت وفجآه بدر؛فصل

 

_____________________________________ 

 

  بس عائليه بسيطه حياة حفلة كانت
  مروه لي ويشوفو تحت ال تحت من تحكي والناس الحفله طول

 ؟ اهتمام محل حاطينها عالش تسأل كانت مروه
 !!راجلها في تخون ان دوه عليها سامعين وال تهبل طالعه الن هل

  بيها بيروح العريس جي لين صاحبتها مع مروه الوقت وطول الحفله تمت
  مكياجها وعدلت بدر مع حكت الحمام مروه خشت

 وقلها منهار كلمها بدر ما بعد بطيييييير فرحانه الحمام من طلعت
  طلقتها

  حياة جنب واقف راجلها ايمن شافت لما الضحكه اختفت ما بسرعه بس

 

 يتبع.....هنايا؟ ادير ايمن؟؟شنو:مروه
 ️❤️❤هي40 وصلوها

 
    
 

                     

  حساسيات بدون عادي يتعاملو شافتهم لما سهام قلب ارتاح
 حركه اي مفيش فعال ولقاته الملي بي رواد حركات في تراقب كانت وريم

 ! فاطمه مع دارها غلط

 

______________________________________ 

 

  حوايجها كللللل فيها لمت يلي  شنطتها مع الدروج من نزلت:مروه
  الدروج في حياة مع تالقت
 ياخاينه ياواطيه قلبي حرقتي ما زي قلبك يحرق وربي اليهنيك هللا:مروه
  فيك هللا حسبي
 بدر مرت قلب حرقتي ما زي انتي قلبك حرق ربي حبيبتي....ضحكت:حياة



  انتي هيا خاينه في وكان المسكينه
  حاجه اديري تفكري بااااالك وردي ربي شرع وهاذا الحالل بي خديته انا

 نقوله ميعجبنيش شي نشوف لو وهللا راجلك مع فاضحاتك مش قاعده ربك احمدي
  الدالئل وبي

  خليتهولك بيه اشبعي....�🔥🔥�صاحبتها كالم طريقة في مصدومه كانت:مروه
  وطلعت

 

_______________________________________ 

 

 -:الحوت سوق في
  الحوت سوق في فاطمه لي مره اول كانت

 �� الزحمه وسط اضيع وخايفه تتفرج مستغربه
 الغريبه واشكاله الحوت انوع في مصدومه الوقت وطول انور يد مسكت

 ! تشوفهم مره اول يلي

 

 امي ع تهدرز تجي يلي سميره تشبه مش باهلل هيا شوفي....اخطبوت مسك:انور
  قلبها من ضحكه طلقتها:فاطمه
  بنتها موت بعذ جديد من تضحك شافها ان فرحان كان:انور
 منه طلبت عائشه اتصلت لين معاها ويضحك ويهدرز السوق بيها يلف كمل

  يجيبهم للمشفى ويجي فلوس
 تحكي وهيا مسكتتش وفاطمه الطريق طول طبعا...ومشي معاه فاطمه ركب

  السوق في مصدومه

 

 عليها واطمن الفلوس عائشه لي عطي... بسرعه انور ونزل للمشفى وصلو

 !!لكن وطلع
 ��وحستها السياره في معاه فاطمه ان عائشه شتفت

 

 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��    
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

  االحداث_في_تسريع#
  شهور5 مرور بعد

 



 !كافيه كانت شهور5
 معاه يصير شي كل  يحكيلها ويحب ريم بي متعلق رواد تخلي كافيه كانت

  تعصب عشان يستفزها يحب الحرف بي

 ️❤��وجها على يطيحه كتاب ماسكه يلقاها قدامها يفوت
  سلبيات كله مش رواد ان تتأكد عشان ريم لي كافيه كانت
 !حلوه حاجات فيه

 

 في الجو على تعتاد وتبدا العده ترمي ريماس عشان كافيه كانت شهور5
  بوها حوش
 تغامر مستحيل هاذا مع بس اهلها على ثقيله روحها حست انها رغم

 !جديد من وتتزوج

 

  فاطمه يدين من اال القهوا ميحبش انور تخلي كافيه كانت شهور5
  فاطمه مع اال العادي السرق لي حتى يطلع يحب معش
 ️❤ فيه واضحك خفيف دمها كان الن

 !!!ليها يميل بدي

 

 ��انور وهملت زاد يلي امها مرض مع لهت عائشه اما

 

 ��العده رمت ما بعد حتى تنسى مقدرتش يلي سلمى لي كافيه مكانتش شهور5
  راسها في االسئله ونفس ينزلو الدموع نفس ليله كل

 

  جديد من مروه يتقبل يرجع او ينساها بدر على كافيه مكانتش شهور5
 !!تعوضه مستحيل حاجه فقد هوا ان ينسى عشان كافيه مكانتش

 

 انجاه داخلها الحقد نار تطفى مروه عشان كافيه مكانتش شهور5
  صاحبتها

 �� وعطاهولها ماترددش وايمن الطالق طلبت
 ��متقبلها معش بدر حتى ان وفهمت معاها صغارها قعدو

 

 يلي الشخص ع وافقت الغل ومن مجد في االمل تفقد نورهان خلت شهور5
 تقدملها

 



 ��الشـِــيـــْـخ بـــَـنـُـــووِتـــة ِرَوايـــــــــات��    
 ��المــســالتــــي الــــطـــاهــــر أروى��     

 

  ادخل.... الصاليه قامت:سلمى
  هللا تقبل:امها
  ومنكم منا:سلمى
 حالك شنو...بتوتر يديها شابكه:امها
  خيرك حالي؟؟ماما شنو...ضحكت:سلمى
  برا شخص في....ريقها بلعت:امها
 ! مني:سلمى
  بدر ب ب اء:امها
 .....:سلمى

 

__________________________________ 

 

 ..... النوم غرفة لي خش:رواد
  تلفتت.. ولدها ماسكه:ريم

 هي البارد بابا جي اهو....ولدها شعر ع تمسح
  نبيك شويه الولد حطي:رواد
 وجاته سريره في ولدها حطت.... شي في ان وجها تعابير من فهمت:ريم

 شنو؟...
  يشوفلها:رواد
 �� خالعك حد في تقول خيرك.... كتفه ع خبطاته:ريم

 ... نفس خدي:رواد
 ؟! عليا مخبي ؟شنو!! يعني جديات الموضوع اممم:ريم

  هاذي المره عليك مخبي يلي انا مش:رواد
 ...... ريم انتي هادي المره

 

__________________________________ 

 

  فاطمه تعالي.... الفوشار حط:انور
  دموع وعيونها اوراق الحمام من طلعت:فاطمه
  بيدا الفيلم تعالي:انور

  االوراق ع وعيونها جنبه قعمزت:فاطمه
 ؟ فيه شن:انور



 ؟ بتروح امتى فاطمه؛عائشه
  بكرا انور؛ممكن

  احسن اي.... يطيحو وعيونها فاطمه؛ابتسمت
 خيرك؟:انور

 يتبع.... نفس خدت:فاطمه

 
   
 


