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 ْك :دي غوماخ
 

أنسبيراْت قروب بابيليون  اللي بغاات الدااي دادايداداي ، ال ال خخخخ ، العلجية هي اللي العلجية هيْي 
 ،   باش يغنيو الغنية تاعهم لي داير سيكسي : زينة

 
 دة يهويالعلجية أنسبيرات تانيت المضحك باش يغني : وعلى مسعوودة ال فاك م

 
اولة : أنا ال أستطيع العلجية هي ألنسبيرات عمو هتلر باش يقول مقولة الشهير ولي ضرب وراها الط

هي خوها ماتحبوش ، جاية تحبني كي خوها وإحتالل شعب ، الطفلة تقول لحبيبها : نحبك كيما خوها ، 
إلى فيزو   hdالعلجية مالجونْغ تاع الشيرات لي يلبسو قْش تحير كيفماْه مخيْط ، هي مطورة الفيزو ،

4k ( ultra Hd )  مة وأفيون الشعووْب خخخخخخخخْ ، العلجييية توو سامبلوومووْن هي مله 
الج وتقول نعل بوها تبحيرة ـpي لي رانا نشوفه فال خماجـفيتي لإلواحد الزم يـ تقول معا راسك كي 

دوبياس لواحد يدير باسينة يعمرها ويعوم ، عزيزي القارء قبل ماتجي تبلونجي تخاف تلقى علجية بال
 تبرونزي خخخخْخ ، 

العلجية حابسة نيفو إبتدائي ، خطرة نشفى طاحت مالبروميار إيطاج يدها تكسرْت ، راحت عند طبيب 
 خخخخخْ هداك واش تعرف مسكينة لمقامات قالها عندك كسور : قالتو وحد ا

 
 
 

  milkemenمعشوقة الحالبين  هي،   على الزوالي زوخوعير والبالتققودوليا العلجيييْة معروفة إفري
موسطاش تاع أبوشهاب ، بالجيالت طروا ي لعفسة لوالنية لي تروماركييها فالفاتشا تاع علجيْة هي ل

 به تانيت ميناالعلجية تشابه لماريو قوماز وطيحتلنا سيلينا قوماز ، العلجية تشش خخخ ، وومايتنحا
خليقة ربي مي على جالها عيسى حبس الراب ، داك لعيسى سطوري وتعشق في عسى ماندي ، 

تعشق فألفا روميو كثر من جيليات في روميو ، العلجية ما العلجية واش حدير ، وكييْك vالعلجية تبرو
العلجية ماتخرجش بالماكياج تحبش الحديدة ، العلجية تالمون مصدية : الحديد يعشق فيها #آك فاهم ، 

آبل يعترض طريقها هي النو كي تصب آكو ـp، العلجية الماكياج يخرج بيها ، العلجية أكثر كوشمار كا
عندها فخونسي كاصي ومال بالصي ، إيماجينيو : اإلستيتك تقولها ستيك العلجية ،   x’Dتعرفو عاله 

المهم العلجية نهار حلبوها العلجية عندها دي برا كاصي ماتعرفش طيب مام البواكاصي ، ،  تيك تيك
مارك كامومبار ـيتها حتى كرهت والت تدخل لموقع تاع vـا ، واحد مآ أنللفاسيبوك ودارت طوف دياله

نهار زادو اسيون خخخخ ، طخالتهش لقات رتييال بعثتلها أنفيتالمون طولت ماد مرة  خطرة فالفال ،
كوبي كولي حلبوها صحاباتها قالولها ديري طوف تاع شاربوفا وطيحيلهم خشينة بلي ستاتي 

 و دوك تشوفي كيفاش يولو يدورو بيْك كي الذبان مين يدورو بالكوجاك هعهعهعهع ،  أونفوخصي
جيجي بارسْك كادبة  :يعطولها  ى فكرةعل بدات حكاية العلجية ورجال الحليبار المهم ومن ذاك نه

 باردو خخخ وأنوثة  ما إنتي كلك جمال  ليش يا لعجية  ، عليهم وقايلتهم وسمني : جميلة 
 

 العلجية واحد من الناس كي نشوفها : نحب نحكم الطرانسوناز ونقطعها براهيم إربا إربا خخخخ
 
 
 
 
 



 
ني يديك ني يجبك ، هادي خطرة في يوم حاْر كثر من الجعابيط ، كانت قديم الزمان  ما كان ني في

ن عالمْن تحزق كيما واحد حبيبنا كاالعصافير تحزق حزقا مدويا ، مي الحق ينقال عند ربي تعرف 
جبهة  تهصقفعهع ،المدامات كوم كوا خارج من الصال دو ميكسييالسيون هعهجايز يعرض قداْم 

التحرير حتى وال يحس روحو مايسواش ، المهم كانت الكالب تبحثو في الزوبية الخضراء عن 
علنا : حتى هوما قالو واش كال حقنا ، رونداالت الكاشير الحمراء ، وكانت القطط تمارس الفاحشة 

 خالتهاوتخلص أنتيك ، وكانت فام دوميناْج  خالتها إيكزاكتمون علجية كانت تخدم كيما موالف عند دار
وبناتها زوج متهلين فيها ودايرينها وحدة منهم ، إال ان العلجية كانت تكرهم ، على خاطر هي ماتحبش 

 ديالها راح يتزوج وهي تحبو قراف  couzوالد وبنات الفاميلية ، المهم العلجية سمعت بلي الـ 
الو وتخطفلو قلبو في الدقائق ، ألوغ واش دير خمت كيفاش تفسد عليه الزواج دي أوفارت خخخ 

زان يضرب الخفيف ـgالمهم العلجية راحت عند واحد األخيرة نعم إنهم القادمون من الخلف يا حبيبي ، 
رفته البشرية ان فارغ شغل عباش تحكيلو واش عندها ، وفي ميزكم شكون هداك الشواف ؟ أكبر إنس

وتزوجت بيه نقولو كلش مبروك بالمناسبة ، هو إنسان يقعد نص ساعة يستنى تحت الطابلة باش كي 
ن يخرج ، بيان سور راكم عرفتوه ، هو صاحب عمو حسان جن حب يرحل تقرب تخالص اإليمسيو

نعيطك هاد ليزانقريديون ديريهم  وعطاتلو عريمة دراهم ، قالها شوفي : خخخ ، المهم راحت لعندو
لمقادير الفيزيائية خخخ كامل فقدرة كبيرة وبخري للكوز ديالك بيهم : قاتلو أوكي ، مي وشنو هوما ا

قالها : ديريله بتييبانة حليب وشكارة خبز وكبدة تاع الناموس وبوزلوف تاع الذبان قالها الذبانة كي 
نهار العرس  تكون أونسات سينو ماتمشيش وقالها خلطيهم قاع ورميهم فالقدرة وبخريلو بيهم ، و 

واش قاللها علجية وأبليكات  اليامات جازتقبل ماتروحي للصال دي فات جوزي عليا قبل بساعتين ، 
للصال دي فات غوايال ، جازت عليه ، خدملها كروصة كيما تاع الداي  قبل ماتروح  ، و الشواف

الطايور تاعها رجعولها غوب دي سواغي تاع اليل تهبل ، وبمشاق ديالها رجعولها صباْط ين وحس
gucci premier choix   ، جيجي مع لي دخلت ال صال  ، تتووسامبلومون رجعها حطة تهبل

ماشي   (عصام  تها روجيكتار كامل تفيكساو ليها ، كامل والو يشوفو فيها مام وليد عمـpديفات لي 
  )تاع باب الحارة خخخخ أونفان يتشابهو في زوجج طايحين على ريسانهم مين تولي فـ : نسا 

ـونطاي تغطي على vإيـمسكينة ماعيات بالـ رحس تو وقعد مبرونشي معاها ، مرتومر ماعرفهاش خال
وقاتلو : قبيلة كنت ضت ليه اماحبش ينعل الشيطان ، نحبيبنا  وعينيه ماعيت تجرلو في راسو ، وال

ون وطايحلي رومونتيك ومعيشني مسلسل تركي ، ودوك يمطي سوننحب بنات الفاميليا كيفك ول تقولي
سنا : راك قاعد تشوف فبنت ناس هكداك ، زعفت مرتو ورماتلو الخاتم ومشات ، حبيبنا وفي نهار عر

وقعد يحكي معاها ،  لمداموريحت في بالصت  تم جات جيجي سريع التأقلم ، ماتقلقش بارسك لتم
المهم حتى والت الطناش تاع الليل ، جيجي   )كبير وجايح خخخخ   (وتحكي معاه وهو فرحان بروحو 

عصام يجري وراها والو تفكرت واش قالها الشواف رفدت رجليها وراحت تجري بالزربة ماعيا 
عصام بقى تخيست ،  ديالها ،   l gucciية ديالها ضربت مع درجة وطارلها ماحبتش ترجع ، فالجر

صاحبو عندو محل يبيع الصبابط ، يبولي : جيجي ، عصام كان يعرف واحد ما يكل ما يشرب قالهم ج
 ،   - 9 – لنافْ وحبيبنا باينة في صغرو كان حاب يخرج مهاجم صريح خخخخ عالبيها يعيطولو : ا

راح ندير  عصام  ويالج هداك يشريو من عندو ، المهم  قالـvـهدا الناف كامل لي ماف تاع ال المهم
أنونص حبيبنا : لي يجي قدها الـقوتشي نتزوجها وحبيبنا بوكوتيكي محال يريفيزيوه لي  عندك 

ا قالو بيناتنا عشرة كسرة وملح قالو هادي هدرة حبيبن 9ماتيغياليست ، وقالو : حسابك عليا ، الـ
وكارنتيكا إلخ .... المهم ، حبيبنا دارالنونص ، وكامل لبنات تاع القرية والو يتهاطلو على وهريسة 

 العلجية خالتبالخبر ن سمعت القوتشي ، ولحق نهار ويمن حيث ال يدري ، المهم وحدة ماجاقدها  9الـ
، لعلجية ماتت بالسعادة وما آمنتش المهم ، راحو كامل عند الناْف وكانو بنتاها  ها وخبرت وخبرت

دة ماجاها سواسوا ، دورك جات هوما البنات لي بقاو ماقيسوهش ، بداو بنات خالت العلجية يقيسو وح
تقدر  ماعندهاش رجلين ، عندها بوطي والتغ أنفو بوْغ فو، العلجية  خخخخ  العلجية دالة التآلفية تاع

 24تقول سفنية طارق بن زياد لي حرقها كي لحق لألندلس المهم ، الناف قالها قداش تلبسي قاتلو 



طيك غير ما كااله تقيسيه ، قالها مي ماعليش نع 73وزعما حشمت ، قالها آ واه الصباط لي عندنا 
عو باالك تجي قد رجليك أديها بصحتك  ، بنات خالتها ماقدروش بالضحك حكمهم الفورير الكرطونة تا

، علجية زعفت ونتافضت ، قاتلو وهللا غير أنا هي ديك جيجي ، بنات خالتها مافهمو والو مي قعدو 
 –يضحكو عمبالهم : الشيرة هبلت ، الناف شاف فيها مليح قعد يتفكر فالديسكريبسيون لي مدهاله 

 24عندها لودنها وقالها : الماتش مبيوع ، دخل لداخل جبدلها حابة قوتشي راح  –البشرية جل را
كونت دايرو غير للهف ،  73، وهداك ال وصاحبو عمو حسانعلى حسابها وقالها : وصاني عليك 
 ، 24فرجليها ، وقالها كاين غير نتي هنا لي تلبسي  شحال تلبسبارسك لي تجي نسقسيها مع األول 

العلجية حكمتها الهيسرية تاع جنون البقر وما آمنتش بلي راح تتزوج بالكوز ديالها ، المفيد ، العلجية 
نهار ورا ماتزوجت مع عصام ، ناض الصباح وعلجية كي تشوفها نايضة مالرقاد على الحداعش تقول 

ووح بوووقلووزة غير كاش صولدا تاع داعش ، شاف فيها مليح : سلم عليها وعنقها : وقالها : مووو
حبيييبييي ، نعرفك تخدم هاد لقوالب واش راك ، حطلها يده على فمها وقالها : يا خوو يرحملك لي 

ماتو ويشدلك فاللي راهم حيين : قولي برك كيفاش دخلت هنا ونوضت هاديييْك المزيرية وديتلها 
سرح جاتني تهبل ، ودوك نهار عرسنا تاع الصح باش ياخو طفلة مفروديا نهار عرسي مع  ! بالصتها

 ـريت بلي صح أنا لي ظلممت سرح .vديكو
 

 ~ إنتهى
 
 

Ps ها ، ونتوما مازلكم تضحكو عليها : لقحني خبر غيصامون ، قالك العلجية تابت ، هللا يثبت-_- 


