رواية بنت بمدرسه اغنياء




الجده:زينب اذا ماتبين ولد عمك يتزوجك غصب هجي انا اسفه يابنتي ماقدر اسوي لك شي

زينب وهي تبكي:جده وين تبيني اروح انا ماعندي احد امي ماتت وابوي مفقود من10 سنوات وين اروح ياجده 

الجده:اسفه يابنتي والله ماقدر عليه الله يغضب علي ابوك اللي ماعرف وشلون ينتبه لك الله يغضب علييه

زينب وهي تبكي بحرقه:تكفين سعديني والله بموت نفسي اذا تزوجني حمد والله بموت مارح ارضى فيه ابد تكفين ياجده دوري لي حل اهئ اهئ

الجده:تدرين يازينب ماعندي السلطه علي حمد ولا ابوه ماقدر امنعهم والله انتي بنتي واحبك وانت من الغاليه الله يرحمه ويغضب الله على ابوك ال استغفرالله العظيم 

زينب:جده انتي تدرين كم مرا هجيت ولقوني وين اروح فييه مابقا مكان مارحت فيه حتا اني تخبيت بوسط الزبايل اكرمك الله هناك حتى لقوني ويين اروح 

فجاه انفتح الباب الجده وزينب التفتوا يشوفون مين 

خلود:اسمعي انا عندي لك حل 

زينب وهي تشاهق:خوفتيني ياعمه وشو الحل

خلود:شرايك اسجلك بمدرسه اولاد سكنيه 

زينب والجده منصدمين:وشووو

خلود:ايه يابنتي انتي غاليه علي ومافي الا هالطريقه عشان تنفذين منهم ولا تزوج حمد بغيرك انا راح ارجعك لمدرسه بنات 

الجده:خلود وش تقولين انتي صادقه انتي ولا تمزحين 

خلود:يماا اذا في حل ثاني قولي لي رجااا 

التفتت خلود لزينب وقالت:موفقه والا لا

زينب:عمه انتي تدرين وش بيصير فيني لو اكتشفوا اني بنت والله يودوني لسجن 

خلود:زينب يابنتي قلت لك اذا حمد يايس منك ولا لقاك راح ارجعك لمدرستك وانا متاكده 50% مارح يكشفونك 

زينب:طيب والخمسين الثانيه ؛(

خلود:اذا انتبهتي لنفسك واحرصتي انهم مايكشفوك صدقيني بكمل ال50 الثانيه 

زينب وهي تمسح عيونها: طيب خليني افكر لان ذي الفكره خطيره فيها حياة و موت 

خلود: يابنتي انا فكرة قبلك بثلاث مرات بهذي الفكره ولا تطولين تفكيرك عندك عشر دقايق بسرعه عشان اجهز اوراقك للانتقال 

زينب:طييب موافقه 

الجده وهي تصيح:سامحيني يابنتي وحسبي الله على عمك وولده وابوك حسبي الله عليهم حسبي حسبي 

زينب ضمت الجده وقالت:انا اكيد بشوفك بالعطلات مارح اخليكي انتي امي وابوي واختي واخوي انتي اهلي كلها ياجده 

خلود:سامحيني يازينب فكرتي خطيره ويمكن تاثر ع شكلك 

زينب:عادي اهم شي اهج من حمد وعمي مستحيل اتزوج حمد حتا لو كلفني الموت راح اسوي اي شي 

خلود: خلاص اجل بكرا بجهز اوراقك وتنتقلين بعد بكرا و تعالي لغرفتي اعدل شكلك





اوه نسيت اوصف لكم شخصية زينب بطلة القصه: زينب شعرها طويل يوصل تحت ظهرها ولون شعرها بني عيونها عسليات غامق ونحيفه وبشرا بيضا شوي لاهي طويله ولا هي قصيره نكمل وعمر زينب هو 18


بعد ماراحت زينب لغرفة خلود اخذت المقص وتحاول تقص شعره زينب بس هي متردده 

خلود وهي خانقتها العبره:ماقدر اقصه شعرك يذكرني بالغاليه الله يرحمها يااربي ماقدر اقصه

زينب التفتت لعمتها وابتسمت:عمه عادي بيطول من جديد ميخالف وبعدين انا لو تقولين لي موتي بموت انتي بتساعديني كثير 

خلود ضمت زينب وهي تبكي وتقول:سامحيني يابنتي سامحيني انحرمتي من حنان الام وامان الاب وبتغصبين لزواج حمد وهذا انتي بتهجين وتخلين نفسك ولد عشان تهجين منهم حسبي الله على ابوك وعلى عمك حسبي الله عليهم حسبي الله 

زينب:عمه يلاا بسرعه ماعندنا وقت قصي شعري وانا متاكده انه بيطول اكثر ممن قبل

خلود: يلا بسم الله 

خلود قصة شعره زينب ومن بكرا راحت شرت لها ملابس ولاديه قمصان وثوب وبناطرين ونعالات ومابقا الا يستنون لبكرا عشان يودونها لمدرستها الجديده

الجده:زينب قبل ماتروحين عندي لك هديه 

زينب:وشو هي 

الجده: بما انك ما تتذكرين وجه امك عندي صورها لها يوم كان عمرك سبع سنوات وهي واقفه بجنبك 

زينب: جد وينها 

الجده حطت ايدها بمخباتها وطلعت الصوره 
الجده:خوذي واعتبريها هديه مني 
زينب: وووااه امي حلووه كثير 
الجده:ايه يابنتي انتي اخذتي صفاتها ونص شكلها امك كانت تحبك وكانت حنووونه مراا وطيبه مدري وشلون وافقت على ابوك حسبي الله عليه حسافه والله 

زينب ابتسمت وناظرت الجده
زينب:انا متاكده ان امي كانت مبسوطه يوم عرفتك انتي وعمتي خلود وعماتي الباقيات 

واخيرا جا اليوم اللي تروح زينب لمدرسة العيال 
زينب البست بنطلون اسود مع بلوزه سودا 

زينب وهي السياره مع جدتها وعمتها 
زينب:اووه قلبيي بيطيح 
خلود:يووه يازينب هذا وانا مارحت احس اني بصيح 
الجده:زينب شسم اسمك الاولادي 
زينب وهي تناظر الجده باستغراب:امممممم هيهيهيهيهي مادري
الجده:انتي رايحه لمدريه ماتعرفين وش اسمك حتا 
زينب:بقول اسمي زينب انا ولد بس اهلي سموني زينب لانه كانوا يبون بنت :)
الجده:تستهبلين انتي ولا صادقه
زينب:مدري بدور اي اسم ولادي زين 
خلود:اقول يابنت اعقلي اسمك الولادي زياد 
زينب والجده:واو اسم يجنن 
خلود:لو الله اعطني ولد بسميه زياد 
زينب:هههههههههه اسمي حلو 
خلود:ايه اخترت اسم زياد لانه اول حروف اسمك وثاني حروف اسم امك وثالث حروف اسم الجده واخر حروف اسمي 
زينب:احلا يا عمه ههههههههه
خلود طلعت من شنطتها جوال وصارفه 
وبوك داخلها 8000 الف ريال 
زينب:عمه انا وين بروح مو لازم كل هذا 
خلود: الا يابنتي شوفي هذا الجوالالجوالضغطي ع رقم واحد وبيرد عليك شاب اذا صار شي بس قول له وش فيه وبالنسبه لدورتك الشهريه شريت شقه صغيره لك وكل ماجتك راح تاجذين اجازه اسبوع اللين ماتخلص وبس

زينب:هههههههه طيب 
زينب فجاه تغيرت ملامح وجهه صار صعب عليه التنفس 
الجده وخلود:زينب وش فيك تعبانه فيك شي
زينب وهي تتنفس بصعوبه:عادي خذا بسبت الشاش اللي رابطته على صدري راح اتعود عليه عادي هيهيهيهيهي
الجده:خلود خلاص مو لازم خلينا البيت ونفكر بحل ثاني
زينب:جده خلاص سوينا كل شي كو لازم نرجع واذا على الشاش راح اتعود عليه عادي
الجده وخلود:ا
وقبل مايكملون كلامهم قاطعهم السواق 
السواق:ماما وصلنا مدرسه
خلود وزينب والجده طالعوا من الدريشه يناظرون 
زينب:واااااوو ياكبر المدرسه كانها قصر 
الجده:اي والله يابنتي كانها قصر مو مدرسه ثانويه 
خلود:ايوه انا اخترتها لاني اعرف ناس هنا
زينب:بيصير مع مغامره ههههههههه
خلود:اسمعي يابنتي انتي من الحين اسمك زياد امك وابوك مسافرين لشغل خارج البلاد عايشه مع عمتك وانتي غنيه اسم زينب مو فيه انتي من الحين مو بنت انتي ولد اي ولد يقرب منك لا تعطينه وجه واللي يسكن معك حاولي انك ماتحتكين فيه اسم عايلتك السيوف زياد السيوف اتفقنا 
زينب: طيب طيب اسمي زياد الخناجر امي وابوي سافرو عشان يدروس وانا عايشه مع جدتي صح
الجده التفتت على خلود وقالت: خلود امشي بس نرجع البيت عذي راح تنكشف من اول يوم 
خلود:زيني ركزي الله يهديك اسمك زياد السيوف عايشه مع عمتك واهلك مسافرين خارج البلاد وانتي غنيه 
زينب:خلاص حفظت 
الجده:زينب لا تتكلمين مع اي ولد هذولا ذياب بشريه بياكلونك وانتي حيه لا تكونين اصدقا ابدا ولا تمزحين معهم ابدا
خلود:يما ترا انتي تخلينهم يكشفونها انه بنت لازم تكون صدقات مع عيال عشان مايشكون فيها 
زينب: انا تاخرت لازم انزل
الجده:زينب انتبهي ع نفسك انتي اغلا شي عندي 
خلود:يماا وانا تراني بنتك بعد 
الجده:لاصرتي رايح لمدرسه فيها عيال ومافيها بنت راح اقول لك كيذا 
خلود:هممممم :( خلاص بسجل بمدرسة عيال 
الجده:اقول اقعدي بس 
زينب وخلود:ههههههههههه
الجده:افففف مهما شفت زينب احسها بنت مو ولدد ياربي بيكشفونها 
خلود:يما لا تظلين تقولين بيكشفونها بيكشفونها
زينب:يلا انا بنزل عمه وجدتي اشوفكم ع خير
الجده ضمت زينب وصارت تبكي 
زينب:جده لا تسوين كيذا ترا بهون ولا بروح 
الجده:لا تروحين اهئ اهئ 
زينب مسحت عيون الجده 
وقالت:راح اجي اشوفك انتي وعمتي وعماتي البقيات انتظرو بس 
خلود وهي خنقتها العبره:يااربي بس يتزوج حمد ويفكنا 
زينب:امين 
خلود وهي فيها الصيحه: راح يصير البيت فاضي بدونك مين اللي راح ياخذ مكانك 
زينب وهي تبتسم :عمتي وش قلت انا راح اشوفكم اكيد وراح اكلمكم اكيد مارح اقطع
خلود:طيب يامز اهئ
زينب:هههههههههه انا مز ههههههههه
الجده:ايه والله يابنتي طلعتي ولد جميل 
زينب:ههههههه اخجلتيني يلاا انا بنزل 
خلود:زينب لا تنسين تكتبين لنا رسايل اول باول لا تقطعينا 
زينب:طييب :$ باي باي 
نزلت زينب من السياره ودخلت المدرسه 
مشوا الجده وخلود 
خلود:ياارب احفظ بنيتي ياارب احفظ الغاليه 
الجده: انا خايفه عليها يااربي وش مسويه هالبنت حتا يصير لها كيذا 
نرجع لزينب زينب ذاك الوقت كانت خايفه وترتجف واقفه عند باب المدرسه 
جا بواب المدرسه 
بواب المدرسه:ياولد لا توقف هناك تعال ادخل بسكر الباب 
زينب تلتفت دور الولد اللي يقصده البواب همن شوي وتستوعب انها هي صارت ولد 
زينب: اسف
دخلت زينب من الباب وهي تمشي وقفها البواب 
البواب:امم انت الطالب الجديد 
زينب:ا ايه 
البواب قرب وجهه لوجه زينب وقال:انت اكيد ولد 
زينب توترت وقالت: وش رايك انت :) 
البواب:اسف بس تشبه وحده اعرفه 
زينب: اممم غربيه انت سعودي اول مرا اشوف بواب سعودي وشاب جميل :)
البواب:اووه هههههههه شكرا بس كل اللي يشتغلون هنا هم عربين ماهم اجانب اللي تلقا من قطر وكويت والامارات والبحرين والسعوديه يعني تقربين بس اللي يشتغلون هنا هم خليجين لان هذا المدرسه مرموقه وممنوعه عن الاجانب 
زينب وهي مستغربه: همممم اهاا 
قرب البواب وجهه وناظر عيونه وقال: وممنوعه ممنعن باتا عن البنات 
زينب:هيهيهيهيهيهي اهااا 
البواب:شسمك 
زينب:زي 
كانت بتخطي وعلى طول قالت:زي زياد 
البواب:هممم ههه عاشت الاسامي 
زينب:ع عاشت ايامك وانت وش اسمك 
البواب:اوسامي
زينب:سامي 
البواب:لالا او سا مي 
زينب:اوووووو اسمك حلو 
البواب:ههههههههه انت احلا 




نعرفكم على اوسامي 
اوسامي طوله 183 عمره 22 شعر اسود وعيونه سود ابيض واسمر شويعضلات وكتوف عريضه 


اوسامي:زياد اذا تبي اعرفك ع المدرسه 
زينب:اييه علمني 
اوسامي:تعال معي 
زينب:طيب 
ودخلة حوش المدرسه كانت كبيييييييييره بشكل لا يوصف كانه شارع بكل مكان تلقا زينب محلات ومطاعم 
اوسامي:ههههه شكلك متحمس
زينب:هههههههه ايه شوي
زينب بنفسها:ماني متحمس بس خايفه اهئ اهئ بكل مكان عيال اهئ اهئ
اوسامي:انت تلفت النظر
زينب:هاه 
اوسامي:الكل قاعد يناظرك 
زينب:وشوو وتناظر يمين ويسار والكل كان يتكلم بصوت خافت 
نبضات زينب كانت تتسارع 
اوسامي مسك يد زينب 
اوسامي:هذا الشي طبيعي كل طالب ينتقل لمدرسه يسوون كيذا بس المره غريبه 
زينب بذاك الوقت كانت بعالم ثاني وكانت مستحيه وكان نبضات قلبها بينفجر مم قوه النبض 
اوسامي:زياد اوووي زياد
زينب:هاه وشو
اوسامي:شكلك بعالم ثاني 
زينب:اممممم مو كثير 
اوسامي:هههههه طيب امش اوديك لسكن الطلاب واعلمك الطرق 
زينب: طيب 
زينب واوسامي مرو من عند بحيره كبييييره وكان بدخل البحيره بجعات وبطات وطيور
ومن الجهه الاول والثانيه فيه غابه ومليانه شجر 
زينب: وااااه هذي اكيد مدرسه ولا 
اوسامي:اييه عههههههههههه
زينب:اكيد كلفت الكثير من الفلوس على هذي المدرسه 
اوسامي:اييه كلفت 2مليار ريال سعودي
زينب بصراخ:وشووووووووووو 
اوسامي:هههههههه ايه هذي المدرسه ماهي عاديه تخرج منها الكثير الفنانين والتجار وعارضي الازياء والاغنياء وبعد الامراء 
زينب:وواااااه هذي المدرسه شي مو طبيعي 
اوسامي:اييه ايه
زينب بعيون حزينه وصوت خافت: اكيد مارح يلقاني هنا اكيد 
اوسامي:عفوا ماسمعتك 
زينب: لا ولاشي



ومن هنا نوقف وانتظرو البارت الثاني مع تحياتي ماري البطي 
واذا عجبتكم الروايه وتبوني اكمل رجاء اكتبوا بالتعليقاات âœŒهبي هبي ماري 

ملاحظه^هذي اول رواية اكتبها 

