
ن علي الفصل األول ي ولكن بقلم ياسمي   رواية ابنت 

 

ي   فاطمة: ازيك ياوعد ياحبيبت 

تك عاملة ايه وعمر  وعد: الحمدهللا ياابلة فاطمة ... حضن
 وسندوسة فينهم

ي .. عمر نزل شغله وسندوس لسه  فاطمة: كويسة ياحبيبت 
 مصحتش نوم الظالم عبادة

 وعد بضحك: ليه بس كدا دي عسولة اوي وهللا

ي نازلة بدري كدا فاطم .. انت  ي ي الي عسل وهللا ياحبيبت  ة: انت 
 راحة الكلية ! 

 

وعد: ال انا خدت اجازة اسبوع .. هروح عند خالتو عائشة 
ي اووي وعاوزة اشوفها  وحشتتن

ي انا كمان 
ي علشان هي وحشاانن فاطمة: طب وصللها سالمي ونت 

ها العمارة زي  وهللا الست عائشة دي بركة عمارتنا من غي 
ي شايفة كدا مضلمةمان  ت 



 وعد: حاضن ياابلة فاطمة هسلملك عليها

ي   فاطمة: توصلي بالسالمة ياحبيبت 

 وعد: هللا يسلمك

 *وصلت وعد فيال الهاللي *

 وعد: ايوة ع جنب هنا لو سمحت ... شكررا

سالمةة: الست وعد يااهال وسهالاا .. دي الست عائشة 
 هتفرح اووووي

 الوالدوعد: ازيك ياعمو سالمة وازاي ا

ي  ي ايه اخبارك يابنت   سالمة: الحمد هللا كلهمم بخيي  .. وانت 

وعد: الحمدهللا ياعمو اهو كويسة ... هي خالتو عائشة 
 صحيت

ي المطبخ 
سالمة: الست عائشة صحيت من ساعة وزمانها فن

 بتحضن الفطار

 وعد: شكرا جدا ياعمو

ي   سالمة: العفو يابنت 

ي المطبخ*
 *فن



ر ووعد داخلة ببطء ومن غي  صوت عائشة واقفة بتجهز الفطا
 وحضنت عائشة من ضهرها

ن وعد  عائشة بفظع: بسم هللا الرحمن الرحيم .. ميي 
ي حضنها

ي اوووي وخدتها فن ي وحشششتينيت  ي يابنت   يااحبيبتت 

ي  ي كمان ياخالتو وهللا وحشتينيت  وعد بتبادلها الحضن: وانت 
 اوووي

يبك عائشة: مقولتليش ليه انك جاية كنت بعت سالمة يج
 من محطة القطر

 وعد: مالهوش لزوم بقا انا قولت اعملك مفاجأة. 

 

ي الدنيا وبتبوس وعد
 عائشة: واحلي مفاجأة فن

ي ياللي اسمك عائشة  صوت من بعيد: ياعائشة ... انت 

 عائشة: حاضن ياست هانم جاية ... 

ي الست هانم واصحي 
ي افطري وانا هروح اشوفن وعد ياحبيبت 

ي وفرح واجيلك
 سيفن

ي للست هانم وانا وعد: ال  ي بس انا فطرت رويي انت   استتن



ي وفرح متقلقيش
ي .. ااقصد هصحي سيفن

 هروح لسيفن

ي متتأخريش بس
 عائشة: ماش 

 

 

  

ي فرحانة انها هتشوفوا بتفتح الباب، 
وصلت وعد اوضة سيفن

ي نايم ع الرسير باهمال بهدوم الخروج وبالجزمة وفاتح 
سيفن

 زارير القميص.. اتنهدت

 

ي . 
ي اصحي الفطار جهزوعد: سيفن

 . سيفن

ي انام انا راجع الصبح وملحقتش انام ...وشد  : سبيتن ي
سيفن

 الغطا عليه

وعد شالت الغطا من عليه:... ع االقل قوم غي  هدومك دي 
 وكمل نوم

ي  ي مااالك ... انت  ي فتح عينه شافها قام بعصبية: وانتت 
سيفن

ي هنا ليه اصال !   دخلت 



: خالتو عائشة هي ا ي
 للي قالتلي اصحيك تفطروعد بتوتر وخوفن

ي  ي ... قولتلك عاوز انام اتفضلي اخري  : شكرا ياستت  ي
سيفن

ي النور
 وطفن

 وعد: حاضن 

 خرجت وهي مضايقة

 

ن !  ي فيي  ... كنت   نهلة: سااعة بناادي عليكي

 عائشة: معلش ياست هانم وعد جت وكنت ... 

نهلة: خالص خالص مش لسه هتحكي ... المهم كمال خرج 
ي   امت 

 اعة ياهانمعائشة:من نص س

 نهلة: والوالد لسه مصحوش

 عائشة: وعد طلعت تصحيهم ياهانم.. 

 نهلة: وهي وعد جاية زيارة يوم وال هتقعد

تك  عائشة: هتقعد اسبوع ياهانم بعد اذن حضن



ن ماهي جت خالص ي في 
 نهلة: بعد اذنن

ي بحاجة ي تأمريتن  عائشة بزعل: تحت 

ي شغلك
 نهلة: ال رويي شوفن

 مشيتعائشة: حاضن ياهانم .. و 

ي بيت 
طمة: قال جاية تقعد اسبوع قال فاكرة نفسها فن نهلة بي 

 اهلها

 

* كة كمال الهاللي ي ش 
 *فن

كمال: انا معرفتش انام طول الليل ونزلت الشغل اول لما 
ي الورطة دي ياسعيد 

ي اعمل ايه فن
صحيت .. انا مش عارفن

ي .. شوفلي حل
 اتضفن

 حلالمحامي سعيد: اهدأ ياكمال بيه كل حاجة وليها 

 كمال: اهدا ازاي وكل حاجة بتضيع من ايدي ! 

: مافيش غي  حل واحد للموضوع داا  المحامي

 كمال: ايه هوو .. اتكلم

 



ي 
عائشة دخلت المطبخ وهي متضايقة ووعد كمان كانت فن

 المطبخ متضايقة

 عائشة: وعد صحيتيهم

 وعد: اه ياخالتو فرح صحيت

ي ! 
 عائشة: وسيفن

ي فيكي حاج ة ياخالتو مالك اوعي تكون وعد: مصحاش .. انت 
 العقربة ضايقتك ! 

 

 

  

ي خالص  عائشة: اتعودت يابنت 

 وعد:يبقا ضايقتك .. انا هعرفها ازاي تضايقك

عائشة مسكت ايدها: وعد انا مش عاوزة مشااكل مع حد مش 
ي   عاوزة حد يكرهك ياحبيبت 

ي تاعبة نفسك ليه ياخالتو ايه يخليكي تستحملي  وعد: انت 
ي انا  االهانة ...معاش ي كليت 

جدو يعيشنا وان كان علي مصاريفن



 انزل اشتغل

ي الموضوع دا كويس ياوعد مافيش 
ي عارفة رأي فن عائشة: انت 

شغل قبل ماتخلصي دراسة ... وبالش كالم كتييي  ودي االكل 
 ع السفرة معايا يال

 وعد بتنهيدة: حاضن ياخالتو

 

 فرح: جود مورنينج يامامي 

ي  ي صحا  نهلة: جود مورنينج يا حبيبت 
  .. سيفن

 فرح: معرفش.. بس تقريبا ال

نهلة: كان سهران لوش الصبح طبعا مع الجرابيع صحابه زي  
 كل يوم

 فرح بتأكل وال ع بالها كالم امها

ي يابنت انا مش بكلمك.   نهلة بعصبية: انت 

 

 فرح: عادي يامامي مايسهر هو وراه حاجة

ل الشغل مع ابو  ن ه نهلة بغيظ: ال مش عادي المفروض يين



ي يقولي بدل ماابوكي مبيحكليش اي  ي حالنا ومالنا ويح 
يشوفن

 حاجة خالص

ي ... يال سالامم  فرح: مامي انا خارجة مع اصحان 

نهلة بعصبية: انا هتتشلل من البيت دا مافيهوش حد حاسس 
 بياااا

 

ن* ي بي 
 *موبايل سيفن

ي بنوم: ايوة .. ايه ياخالد
 سيفن

 شخالد:ايه ياعم انت فينك شكلك لسه مصحت

: ال لسه .. هي الساعة كام ي
 سيفن

ل .. اما  8خالد: الساعة  ن ياعم .. انجز بقا كدا علشان عاوزين نين
لك حتة سهرة  انا محضن

: ال مش قادر اخرج انهاردة ي
 سيفن

 خالد: طيب انا هجيب احمد ونجيلك

ي مستنيكم .. سالم
: ماش  ي

 سيفن

ي 
 قفل و كمل نومه تانن



 *وعد بتفتح الباب*

 ااخالد: ايه القمر د

 وعد: نعم! 

ي مصحاش
 احمد زغدوا: هو سيفن

 وعد: مش عارفة اتفضلوا وهشوفوا

ي ياقمر
 خالد: ماش 

ي ومشيت-
 وعد بصتله بقرفن

ي 
احمد: ماتهدا ياعم مالكش دعوة بحد هنا .. عيب دانت فن

 بيت صاحبك

ي عليا القمر دا ي بجد مكنش خت   خالد: ماهو لو صاحت 

ي اسكت  احمد: طب اسكت ونت 

 

ن اللي   جه نهلة:مي 

لهم ن ي هطلع اصحيه يين
 وعد: دول صحاب سيفن

 نهلة: ال خليكي انا هشوفوا



 وعد: حاضن 

 

ي اوضة سيف*
 *فن

تك نايم ي انت جايب صحابك وحضن  نهلة: يعتن

: هما جم من امتا ي
 سيفن

ن ومستنينك تحت ممكن تصحا بقا  نهلة: لسه جايي 

ي انا صحيت اهو : حاضن ياست الكل من غي  متتعصت  ي
 سيفن

ي اذا كنت انت وال ابوك وال نهلة: وانتو ي فرق معاكم عصبيت 
 اختك.. 

 

: اااه المرشح هيبدأ ي بصوت واطي
 سيفن

 نهلة:بتقول حاجةة ! 

: بقول ان مينفعش القمر دا يتعصب وباسها من خدها ي
 سيفن

ي يابكاش خلص وانزل علشان صحابك
 نهلة: ماش 

: حاضن يارويي  ي
 سيفن



 

 

  

ي نزل لصحابه*
 *سيفن

ن مصحتش ليهخالد: انا مش قايلك ياع  م ان احنا جايي 

ي القيها منك وال من امي ياعم سلم وانت 
: مش عارفن ي

سيفن
 ساكت

ي ياعم .. كنت عاوز اسألك ع حاجة كدا شوفتها 
خالد: ماش 

 و... 

 احمد: خالد ! 

ي ايه مالكم
: فن ي

 سيفن

 خالد: ال خالص يال نلعب بالستيشن

 

ي المطبخ *
 *فن

 وعد: بتعملي ايه ياجميلل



ي  ي واصحابه عائشة: خضتينت 
 .. بعمل عصي  لسيفن

م طمة: قال صحاب قال دا انسان مش محي   وعد بي 

 عائشة: بتقولي حاجة ياوعد

 وعد: ال ياخالتو مبقولش

عائشة: طيب انا هاخدلهم العصي  و... عائشة داخت ووعد 
 سندتها. 

 

يحي .. وجبتلها كوباية  وعد: خالتو ماللك ! تعالي تعالي اسي 
 ماية

ي كويسةوعد: خدي ياخالت ي .. انت  ن   و اش 

وحو لحالهم ي شوية دوخة بس وهي   عائشة: متقلقيش يابنت 

وعد: ال ياخالتو .. خليكي انا هودي العصي  متتحركيش عقبال 
 مااجيلك

 

 طلعت بالعصي  بتقدملهم وخالد مشالش عينه من عليها-

 عطيت العصي  الحمد



 وعد: اتفضل

 احمد: شكرا. 

ي وعلي وشها ا
 بتسامةبتدي العصي  لسيفن

 وعد: اتفضل ياسيف

ي ساكتة..  ي بلعب حطي وانت 
: مش شايفانن ي

 سيفن

 

اتضايقت وبصيت لخالد لقيته متنحلها سابت العصي  قدامه 
ي ومشيت

 وبصيتله بقرفن

 خالد:فيه ايه ياعم انت مابراحة ع الجنس االخر

ي اللعب
ي وركز فن ي حالك ونت 

: خليك فن ي
 سيفن

ي حاجة
 تانية خالص خالد: لعب ايه بس ... انا مركز فن

 

ي المطبخ*
 *فن

ي العصي  ياوعد  عائشة: طلعت 

ي كويسة ي بقيت   وعد: اه ياخالتو .. انت 



ي فيكي حاجة !  ... انت  ي  عائشة: اه بقيت كويسة ياحبيبت 

ي الجنينة
 وعد: ال ياخالتو .. انا هطلع اشم هوا بس فن

ي  ي ياحبيبت 
 عائشة: ماش 

 

 *وعد بتكلم نفسها*

ي ! هتفضلي تحبيه حد مبيحبكيش لح -  د امت 

ي اكيد انا اتحب انا مش وحشة ي مرة ويحبتن
 =اكيد هيحس بيا فن

ي مش وحشة .. وكل الناس تتمناكي بس هو مش بيحبك  - انت 
 شيلي من دماغك

= مش عارفة اشيله حاولت كتي  مش عارفة.. انا بحبه هو 
وبس رغم عيوبه رغم معاملته ليا انا بحبه .. يارب متعلقش 

ي بحد مش ليا يارب  قلت 

ي **
 ورجعت الفيال تانن

 

ن القمر اللي عندكم دي  خالد: مقولتلناش بقا ياعم ... مي 

ي باستغراب: قمرر ! 
 سيفن



 خالد: قمر شوية عليها وهللا

 احمد: ماتهدأ ياعم خالد

ي دا شكله شارب : قول حاجةونت  ي
 سيفن

 خالد: ال دانا فايق اوي .. ومركز انك احرجت البت قدامنا

ي 
 .. مكنش المفروض تكلمها كدا احمد: خالد عنده حق ياسيفن

ع االقل مش قدامنا هي اتحرجت اكيد .. دا غي  ان حاسس 
 انها بتحبك

ي .. دي تبقا  ن دي اللي تحبتن : انت هتهرتل وال ايه مي  ي
سيفن

اتجننت رسمي لو فكرت كدا هي هتنسا نفسها .. دي مجرد 
 خدامة عندنا ... خدامة وبس ومش هتكون غي  كدا

 

 من الكالم اللي سمعتواوعد وقفت مصدومة 

 

ن*  *موبايل نهلة بي 

ن و...   نهلةة: ايوة ياكمال انت في 

ي 
ي كويس فاللي هقولو ومش عاوز حد يعرفن كمال: اسمعيتن



ي الوالد  حاجة وال حت 

ي   نهلة: خي  ياكمال قلقتتن

 

ل من عينها ...  ن وعد واقفة مصدومة والدموع كانت هتين
 لهم مسمحتش لنفسها تعيط واستجمعت نفسها وراحت

ي بالطريقة دي !   وعد: انت اززاي تتكلم عتن

ي حاجة من 
ي علينا .. حلو علشان لو فن ي بتتصنت  : انت  ي

سيفن
 نحيتك تنسيها.. 

 

ي بحبك اصال 
ن قالك انن وعد: ايه الثقة اللي بتتكلم بيها دي مي 

وال ممكن ابص لشخص متكي  زيك وانت ازاي تقول عليا 
 خدامة اصال

: اه خدامة اللي تطلع تص ي
ي تبقا خدامة اللي تجبلي سيفن حيتن

 العصي  لحد عندي تبقا خدامة

ي وشه
 وعد بغيظ مسكت العصي  وحدفتوا فن

 وعد: واللي تقلبوا عليك تبقا ايه ! 



 

ي ... وشدها من ايدها جامد ي اتجننت  : انت  ي
 سيفن

ي وسيبها
 احمد: اهدا ياسيفن

ي زقه وشد وعد وهي بتحاول تبعده عنها
 سيفن

: اخرررشي واطلعي برا ي
 سيفن

ي يامتخلف  وعد: سيبتن

 

ي  ي يانهلة ومتخليش الوالد يزعلوا متن  كمال: سامحيتن

ي وفاقت ع صوت زعيق نزلت تجري*
ي عالم تانن

 *نهلة فن

 كمال: نهلة .. نهلة ! 

ي حاجة ياكمال بيه
: فن  المحامي

 كمال: ال مافيش .. يال بينا

 

نهلة نازلة ع السلم وعائشة جاية تجري من المطبخ لقيت 
ي ماسك ايد 

 وعد بيطردها طلعت تجري شدت وعد منه سيفن



 عائشة: انت بتعمل ايه سيبها

ي وعلي رأشي انما دي مش  ي علي عيتن : دادة عائشة انت  ي
سيفن

ي البيت ثانية واحدة
 هتقعد فن

ي 
ي ايه ياوعد انطف  ي عملت   عائشة: انت 

: عملت ايه   قولي معملتش ايه الهانم بتتصنت عليا  ي
سيفن

 وبتبجح وقلبت العصي  عليا

ي كدا ياوعد ! عائش ي عملت   ة: انت 

 

 وعد: هو اللي قال... 

ي عليه  ي اللي قلبت  عائشة بعصبية: ردي ع قد السؤال انت 
ر  العصي 

 وعد: ااه علشان .. 

بتها بالقلم*  *عائشة ضن

ي ياخالتو علشان واحد مغرور زي دااا بيتن ي بتضن  وعد بعياط: انت 

ي   عائشة: مسمعش صوتك قدامي نلم حاجتنا ونمش 

ي باستحقار وهو علي وشه الفرحة واالنتصاروعد بصت لسي
 فن



 * نهلة وقفة تتفرج ومافيش اي رد فعل منها *

 

*وعد وعائشة رجعوا اسكندرية ووعد ساكتة وعائشة زعالنة 
بيتها*  علشان ضن

 

* ي فيال كمال الهاللي
 *فن

ي بيفتح
 الباب بيخبط ..سيفن

 الظابط: دي فيال كمال الهاللي 

: ايوة ي
 سيفن

 الهاللي  الظابط: انت كمال

ي الدين الهاللي ابن كمال الهاللي 
: ال انا سيفن ي

 سيفن

 الظابط: ادخلوا فتشوا الفيال

ي ايه ياسيف
 فرح نازلة تجري ع السلم: فن

ي ايه
تك يافتشوا الفيال ليه هو فن : اهدي يافرح ... حضن ي

 سيفن

 الظابط: معانا امر بالقبض ع كمال الهاللي 



ي وفرح: بااابااااا ! 
 سيفن

 

لهاللي عمل ايه .. وايه المكالمة اللي كانت بينه ياتري كمال ا
ي تكون  ي الفصول الجاية .. اتمتن

ي فن
ن نهلة مراته ... هنعرفن وبي 

 عجبتكم .. متنسوش تقولوا رايكم

ي 
ن علي الفصل الثانن ي ولكن بقلم ياسمي   رواية ابنت 

 

ي بيت عائشة
ي االسكندرية فن

 فن

ت االكل وبتبص بزعل ع اوضة وعد اللي  عائشة حضن
 جتش منها من وقت رجوعهممخر 

 عائشة بتخبط ع اوضة وعد

 ...: ممكن ادخل

 

 وعد بتمسح دموعها برسعة: اه .. اه طبعا اتفضلي ياخالتو

ي مأكلتيش من امبارح ت االكل تعالي كلي انت   عائشة: انا حضن

 وعد بتداري وشها:انا شبعانة ياخالتو شكرا



ي ا
ي مش هعرفن ي لما تداري وشك متن نك عائشة بزعل: وانت 

ي .. انا  معيطة ... انا بحس بيكي ياوعد .. دانا اللي مربياكي يابنت 
ي االول 

ي حف 
ي غلطي فن ي حقك .. بس انت 

ي انا غلط فن
فن اه بعي 
 ياوعد.. 

ي حقك ! 
 وعد بزعل: انا ياخالتو انا اغلط فن

ي اللي مربيها متعملش كدا .. الي  عائشة: ايوة ياوعد .. انا بنت 
م ي بنت محي 

ي دا مش تضفن ي قدامهم عملت  ي صغرتيتن ة .. انت 
 وقدام نفشي 

 وعد:ال ياخالتو ... اللي عملتوا دا الصح. 

ي علي الناس .. انا ربيتك  عائشة: والصح بالنسبالك انك تتصنت 
ي   علي كدا يابنت 

وعد بعياط: وهللا ياخالتو ماكان قصدي وهللا انا داخلة 
 بالصدفة

 عائشة: ودلق العصي  عليه صدفة بردك.. 

ي خدامة ياخالتو وعد: يستاهل 
ي بانن اكي  من كدا ... دا وصفتن

ي كمان كدا ك انت   ودا معناه انه معتي 

ي احنا  ي .. ماهي دي الحقيقية يابنت  عائشة بحرسة: وايه يعتن



 هنضحك ع بعض انا خدامة عندهم

ي اللي ربتيهم  ي خدامة ... انت 
ي عمرك ماتبف  وعد: ال ياخالتو انت 

ي اسمع كدا وقت ماكان اهلهم مش فضينلهم ... ازا
ي عاوزنن

 واسكت

عائشة: انا نبهتك ياوعد قولتلك مش عاوزة مشاكل مع حد 
ي .. انا مش عاوزة حد يكرهك  يابنت 

 وعد: انا اسفة ياخالتو.. 

 

ي انا اللي مديت ايدي عليكي  عائشة حضنتها: انا اللي اسفة يابنت 
ي 
عليش ...وغالوتك ماهتتكرر تانن ن ي مي  ي حقك عليا يابنت   ياحبيبت 

كوعد بع ي انا ماليش غي   ياط: مقدرش ازعل منك مهما عملت 

عائشة: طيب رويي اغسلي وشك، العيون الحلوين دول 
ي بتحبيه  تلك االكل اللي انت  ، انا حضن ي

مينفعش يعيطوا تانن
ة واحدة زي زمان، وهنفضل دايما مع  ن ي نتلم ع طربي  ياحبيت 
.. معاش جدك هللا يرحمه  ي

بعض خالص مافيش شغل تانن
 دهللايكفينا الحم

 وعد: بجد ياخالتو.. 



ت خالص مش حمل شغل ... يال  ي انا كي  عائشة: ايوة ياحبيبت 
غيش كتي  رويي اغسلي وشك علشان نأكل  مي 

 وعد: حاضن ياخالتو انا جاية وراكي اهو

 

 

  

 *عائشة خرجت*

ي اتنهدت جامد و 
ن سيفن ي اللي حصل بينها وبي 

وعد بتفكر فن
 دمعت

 وبعدين خرجت من االوضةوعد: ياارب معجزة من عندك ... 

 

بتها .. وعد كانت  =وعد مكنتش بتعيط علشان عائشة ضن
ي راحت 

ن سيفن اتأكدت ان اي حاجة كانت بتجمع بينها وبي 
ي وشها 

لالبد ... وانه اكيد بعد اللي عملتوا مش طايق يبص فن
ي لسه بتحبوا

 وهي نفس الحكاية بس لالسفن

 



 نرجع لفيال كمال الهاللي 

 اقفة مبتتكلمشفرح بتعيط ونهلة و 

: لو سمحت انا عاوز افهم بابا مطلوب القبض عليه  ي
سيفن

ي سوء تفاهم
 بتهمت ايه ... اكيد فن

تك واخد قرض من البنك بضمان امالكه  الظابط: والد حضن
 والبنك رفع عليه قضية نصب واحتيال

ي سوء تفاهم اكييد
 فرح: استحالة بابا يعمل كدا اكيد فن

ي سوء تف
ي الظابط: وهللا لو فن

ي ونعرفن تك يح  اهم بجد والد حضن
 منه ... 

 

ي الفيال يافندم
 العساكر: مش موجود فن

ي بيه
ي الحالة دي اتفضل معايا ياسيفن

 الظابط: طب فن

ي حتة
وح فن ن مش هي   فرح: هتاخدوا علي في 

: اهدي متخافيش يافرح ي
 سيفن

الظابط: لو سمحت بهدوء اتفضل معانا هنسألك كام سؤال 
ي   وهتمش 



ي ممكن ح
ي وراكم بالعربية. سيف: ماش  تك تتفضل وانا هاي   ضن

 

 

  

 الظابط: تمام

ي  ن وسايبتن ي انت رايح في 
 فررح بعياط: انت بتقول ايه ياسيفن

ي  : متخافيش مش هتأخر .. كلمي اونكل سعيد يحصلتن ي
 سيفن

ي ياماما ردي عليا
ي ساكتة ليه خدوا سيفن  فرح منهارة: ماما انت 

 نهلة: قومي نلحق اخوكي .. يال

 

 سعيد اتضففرح: اونكل 

ي ايه 
المحامي سعيد: اهدي ياانسة فرح انا هدخل اشوفن

 الحكاية

 

 فرح: ان شاءهللا خي  .. وبتبص المها اللي شحانة



 

سعيد: سعيد ابو المجد محامي عائلة كمال الهاللي .. اقدر 
ي بيه هنا ليه

ي ايه وسيفن
ي فن

 اعرفن

ن من  الظابط: واحدة واحدة ياستاذ سعيد ... بناخد كلمتي 
تك تكون محامي العيلة سي ي بخصوص والده ... وغريبة حضن
فن

ومتعرفش ان كمال الهاللي واخد قرض بالمبلغ دا كله علي 
ن اجانب  وع كبي  ليه عالقة بمستثمريي  اساس يقوم مرس 

وع عدا معاد تنفيذه ومبدأش..   ...والمرس 

 

ي الموضوع دا كله
: اكيد طبعا اعرفن  المحامي

ي مكان كمال بيهالظابط: حلو .. يبقا اكيد تعر
 فن

ن مكانه ..  تكم مش عارفي  ن لما حضن ي مكانه مني 
: هعرفن المحامي

ي 
انا محامي العيلة بس ... واظن انت خلصت كالمك مع سيفن

 يقدر يتفضل

ي لو عرفت 
الظابط: اه يقدر يتفضل ... بس متنساش ياسيفن

ي صالحه مش ضده
 اي معلومة عن ولدك تبلغنا دا فن

: اكيد هيعمل كدا..   المحامي



 

 

  

ي التسي  ع هارب يعتي  
الظابط: وياريت انت كمان ... انت عارفن

 جريمة

 سعيد بابتسامة: طبعا .. بعد ازنك

ي مصدوم
 خرجوا من عند الظابط وسيفن

ي .. طلع سوء تفاهم صح  ي ايه طمتن
: فن ي

فرح جريت علي سيفن
 ... انت سااكتت ليه ررد عليا .. بابا برئ صح

: بابا نصابب..  ي
 سيفن

 

ة: انت ازاي تقول ع بابا كدا ... بابا ال يمكن يكون فرح بعصبي
 نصاب

: الااا نصااب وهرب وسبنااا ي
 سيفن

 فرح: انا مش مصدقة الاا بابا استحالة .. ماما قولي حاااجة

ي 
ي حل و الكالم دا يكون فن

ي نهدأ علشان نلف  : انامن رأني المحامي



 البيت مش هنا

 

ي وسبهم* ي خد عربيته ومش 
 *سيفن

 

ي االسكندري
 ةفن

ي علي اللي عملتوا  عائشة بتصلي وتدعي بعياط: يارب سامحتن
ي كدا ... يارب متحرمنيش منها  يارب .. وعد متستاهلش متن

ي .. يارب  ها وهي مالهاش غي  ياررب .. انا ماليش غي 
ي فيها حاجة وحشة ... انت  ي عليهاوال توريتن متوجعش قلت 

ي  ي واجعلها تسامحتن  عالم باللي جوايا سامحتن

ن وعد: خالت ي في   و .. ياخالتو انت 

 عائشة: السالم عليكم ورحمة هللا .. السالم عليكم ورحمة هللا

ي االوضة.. 
 ..تعالي ياوعد انا فن

 

 وعد: حرما ياجميل

ي   عائشة: جمعا ياحبيبت 



ي تدعيلي  ي نسيت 
 وعد: اوعي تكونن

ك ي هو انا ليا غي   عائشة: دعيتلك ياحبيبت 

نا هروح اعملنا فشاار بقا  وعد: ربنا يخليكي ليا يااحلي خالتو ... ا
 كدا عبال مالمسلسل يبدأ علشان نظبط القعدة

ي ياوعد رويي وانا جاية وراكي 
 عائشة: ماش 

 

 *وعد راحت تعمل فشار*

 

ي رجع البيت
 سيفن

ن وسايبنا  نهلة: انت كنت في 

ي وطالع انام تصبحي ع خي   : كنت مع اصحان  ي
 سيفن

ي  نهلة: استنا عنندككك ... بزمتك انت عندك دم .. 
سايبنا فن

 الورطة دي وتقولي طالع انام

 سيف: الورطة دي مش انا السبب فيها

ي انت كمان هتعمل زيه !   نهلة: اللي سبب فيها سبنا ومش 



فزة: اااه انا اللي هشيل الليلة دي لوحدي هو ياخد  ي بين
سيفن

 الفلوس وي  هرب ويبقا نصااب وانا اللي اتحاسبب

 نهلةة: اخررص ابوك مش نصاااب

: ا ي
ي انا سيفن ي دار ايتام فهميتن

ومال خد المبلغ دا كله وحطوا فن
ن   هتجين

 نهلة بتوتر: انا معرفش حاجة معرفش

 

 وعد: انا جيبت الفشاارر و... اييه دا المسلسل بدء

ي   عائشة: اقعدي اهو لسه بدء دلوقت 

 وعد: بصي ياخالتو البطل بيحب البطلة ازاي

ي   عائشة بابتسامة: ربنا يوعدك يابنت 

ي اعالنوعد: يارب   ياخالتو .. ايه داا هو لحق يح 

ي   عائشة طب انا اقوم الم الغسيل عبال مايح 

 

 



  

ي التلفزيون*
 *فن

طة بمحاولة  المذيعة: خي  عاجل لقد قام بعض رجال الرس 
كات الهاللي  القاء القبض علي كمال الهاللي صاحب ش 

للمنسوجات ولكن فشلوا النه قد قام بالهرب بعد اخذه قرض 
ي المهلة المحددة م 65بمبلغ 

ليون دوالر ولم يتم سدد المبلغ فن
 .. وجااري التحفظ ع جميع ممتلكات كمال الهاللي 

 

عائشة: ياحول هللا ياررب .. ياحول هللا يارب .. دا حصل ازاي 
 دا

 وعد: اهو اللي قال عليا خدامة .. ابوه طلع نصاب

م ال يمكن يعمل كدا  عائشة: عيب ياوعد كمال بيه رجل محي 

د: ماهو اكيد مش مقلب رامز جالل ياخالتو ... ماهو وع
ي البلد

ي كام كمال هاللي فن
ي فن  قدامك اهو المذيعة قالت هو يعتن

ي حاجة غلط... انا الزم أرولحهم
 عائشة: معرفش بس فن

ي من الشغل ي مشيت   وعد: نعم ! احنا مالنا ياخالتو خالص انت 



ي 
هم الزم اقفن ي من خي 

ي دا لحم كتافن ي عائشة: ال يابنت 
 جنبهم فن

 المحنة دي ... جهزيلي هدومي برسعة

 وعد: حاضن ياخالتو

 

ي ... اكيد حكالك عن القرض دا : اززي متعرفيش فهميتن ي
 سيفن

 نهلة: بقولك معرفش ابوك مكنش بيحكيلي حاجة

ي التلفزيوون
 فرح نازلة تجري ع السلم: الحقوا جابوا الخي  فن

ن دا    كله ياربنهلة: اتفضحنا خالص .. كان مستخبلنا في 

فرح: كل اللي همك الفضيحة .. مش همك بابا .. مش همك 
ي الشارع بعد ما يحجزوا ع الفيال

مي فن  اننا هني 

 نهلة: يحجزوا ع الفيال ! احنا الزم نفكر هنعمل ايه.. 

 

ن  ي بابا في 
: الزم االول نعرفن ي

 سيفن

ن زمانه سافر ي مني 
 نهلة: هنعرفن

ن انه ساف ي مني  ي عرفت  ي باستغراب: وانت 
 رسيفن



ي  نهلة بتوتر: اا انا بقول ان هو اكيد مش هيهرب جوا مض يعتن
 ... انا هكلم حد من قرايبنا نروح عنده

ي وانا هحضن الشنط.. 
 فرح: ماش 

 

ن* ي بي 
 *موبايل سيفن

: ايوة ياخالد ي
 سيفن

 خالد: اللي سمعتوا دا بجد ... ايه حصل

ي اتضف
ي مصيبة ومش عارفن

: ايوة بجد احنا فن ي
 سيفن

ي الكافيةخالد: اهدا ط
 ب وانزلي انا واحمد فن

ي هعمل ايه 
: ال مش هينفع اسيبهم لوحدهم هشوفن ي

سيفن
 واكلمك .. سالم

 

 

  

ي اسكندرية*
 *فن



ي طب للصبح نروحلهم  وعد: ياخالتو استتن

ي  ي ياوعد اروح اشوفهم زمانهم لوحدهم دلوقت   عائشة: سبيتن

وعد: علشان خاطري الوقت متأخر الصبح رويي علشان 
 خاطري

 حاضن ياوعد عائشة: 

 

*عائشة مكنتش قادرة تستنا يادوب الفجر اذن ونزلت ركبت 
 القطر وسافرت القاهرة*

ي  ي االوضة: بردك ياخالتو عملت 
وعد صحت الصبح ملقتهاش فن

ي دماغك
 اللي فن

 

* ي فيال كمال الهاللي
 *فن

ن  وح عند مي   فرح: ماما كلمتيهم هين

د .. محدش هيقبلنا بعد ا لفضيحة نهلة: من امبارح محدش بي 
 دي

ن  وحوا في  : والعمل ياماما هي  ي
 سيفن



 نهلة: مش عارفة ياسيف

ي ... هي باسمي مش هيتحجز  : طب ابيع العربية بتاعت  ي
سيفن

 عليها

 نهلة: ال متبعش حاجة .. هتتحل ان شاءهللا هتتحل

 

ي  ي ع جنب هنا نزلتن  عائشة: ايوة يابتن

ي ياست عائشة .. الدنيا هنا مقلوبة خالص ي جيت   سالمة: انت 

 عائشة: اللي سمعتوا دا بجد ياسالمة البيه هرب بالفلوس

ي بيه
 سالمة: ايوة بجد البوليس ..كان هنا امبارح وخدوا سيفن

 عائشة: انا داخللهم اسي  يارب ... اسي  يارب

 

 "عائشة دخلت الفيال ... وفرح جريت عليها وبتعيط "

ي اللي حصلنا يادادة عائشة  فرح: شوفت 

: هي ال حة ناقصة قتلهنهلة بصوت واطي  مرس 

ي بس  عائشة: اهدي يافرح ياحبيبت 



ي يادادة بسبب اللي حصل اخر مرة
: انا اسفن ي

 سيفن

ي اللي حصل حصل ... المهم  عائشة: مش وقته الكالم دا يابتن
ي   انتو هتعملوا ايه دلوقت 

ي الشارع
مي فن ي شايفة هني   نهلة: زي مانت 

ي ه و بيتكم عائشة: عيب ياست هانم الكالم دا وانا موجودة بيت 
ي اي وقت

 تنوروا فن

ي الدنيا.. 
ي احلي دادة فن  فرح: انت 

 

ي وافقت "
 " نهلة ملقتش قدامها حل غي  كدا مؤقتا فن

ي جهز نفسك
ي وانت كمان ياسيفن  نهلة: هحضن الشنط واي 

ي افتكر اللي حصل مع وعد وانه مش طايق يشوفها*
 *سيفن

ي لحد  : ال روحوا انتو وانا هروح عند حد من صحان  ي
سيفن
ي حلمان

 شوفن

ي عليك ي ابقا طمتن ي ياحبيت 
 نهلة: ماش 

 

 *وسافروا مع عائشة*



 

ي بيتصل بخالد
 سيفن

ي عملت ايه
 خالد: ايوة ياسيفن

: اتحجز ع الفيال وماما وفرح راحوا قعدوا عند دادة  ي
سيفن

 عائشة

 خالد: طب وانت

ي اقعد عندك كام  : ماهو دا اللي بكلمك علشانه .. اقدر اي  ي
سيفن
 يوم

ي لو مشلتكش االرض اشيلك اناخالد: وهللا يا
 سيفن

ي ابتسم*
 *سيفن

ي من البيت
ي انا ابويا طاردنن

 خالد: بس انت عارفن

 سيف: خالص مافيش مشكلة

ي  علش متن ن  خالد: مي 

: مافيش زعل .. سالم ي
 سيفن

 



ي نفخ وكلم احمد "
 "سيفن

: ايوة يااحمد عامل ايه ي
 سيفن

 احمد: انا كويس المهم انت ازيك

: انا مش تمام ومش ال ي
ي مكان انام فيه بعد ماحجزوا ع سيفن

ف 
 الفيال

ي 
 احمد: ازاي تقول كدا وبيت اخوك موجود... تعالي تنورنن

ي اشكرك ازاي
: انا مش عارفن ي

 سيفن

 احمد: متقولش كدا ياعم احنا اخوات

 

ي العربية وركب وراح الحمد*
ي حط الشنطة فن

 *سيفن

 

 *وصلوا بيت عائشة*

ي ... دي وعد ه
 تفرح اوووي بيكمعائشة: وهللا انتو هتنورونن

ي "
 "نهلة بتبص ع دخلة العمارة بقرفن

ي العمارة يا عائشة
ي عندك بواب فن  نهلة: انت 



 عائشة: ايوة ياست هانم

 عائشة بتفتح الباب .. وعد جاية من اوضتها تجري

ي ياخالتو... استغربت ي جيت   وعد: انت 

 عائشة: تعالي ياوعد سلمي ع الهانم وفرح

 تها.. وعد: اهال وسهال وبتبص لخال

 

 عائشة: الست هانم وفروحة هينورونا عبال مالمشكلة تتحل

 وعد: نعم... ااقصد ينوروا ينوروا

 فرح: ع فكرة بيتك حلو اوي يادادة .. نهلة بصيتلها

عائشة: دا بيت ابويا هللا يرحمه .. اتفضلوا انتو هتفضلوا 
ن ع الباب وال ايه ... دخلي معاهم الشنط ياوعد  واقفي 

ق لخ  التها ومتعصبةوعد بتي 

 عائشة: خالص خليكي انا هدخلهم

 وعد: ال ميصحش بردك وخدت الشنط تدخلها

ن   عائشة: منوريين



 

ي وهللا ياسيف  احمد: نورتتن

ي هزعجك بس
ي انن

.. انا اسفن ي : بنورك ياحبيت  ي
 سيفن

ي انت اخويا و دا بيتك
 احمد: مافيش ازعاج ياسيفن

ي 
... بعد ازنك عاوز احمد فن ي ن ابو احمد: منورنا يابتن   كلمتي 

 احمد: طب بعد ازنك ياسيف

: اتفضل ي
 سيفن

 

ي   ابو احمد: ايه دا يابتن

ي ولجأ ليا اقولو ال انت مربتنيش ع   احمد: ايه يابابا ... صاحت 
 كدا

ي مربتكش ع كدا بس انت عندك اخوات  ابو احمد: ايوة يابتن
ي البيت

 بنات مينفعش راجل غريب يكون فن

م ي محي 
 يابابا انا عارفه احمد: هو هيكون معايا ... وسيفن

م زي ابوه كدا  ابو احمد: محي 



ي  ي اعمل ايه اطرده يعتن
م .. عاوزنن  احمد: ايوة يابابا محي 

ي انا اجبهالو بالزوق
 ابو احمد: لو انت مكسوفن

 احمد: ال يابابا متصغرنيش عيب

 

 *سمعوا صوت الباب بيتقفل*

 احمد طلع يجري ملقاش سيف

 المكاحمد: عجبك كدا يابابا... اهو سمع ك

 ابو احمد: كويس انها جت من عنده

 احمد بزعل ليه كدا بس وبيتصل ب سيف

ي وهللا
ي ياسيفن

 احمد: انا اسفن

: متتأسفش انا مش زعالن منك ... وباباك عنده حق ي
 سيفن

ي  ن دلوقت  وح في   احمد: طب انت هي 

ي متقلقش سالم
: هتضفن ي

 سيفن

 

ي بيفكر هيعمل ايه مقدمهوش غي  حل واحد"
 "سيفن



 

ي بيت 
 عائشة**فن

 عائشة: اتفضلي ياهانم دي اوضتكم

ن هينام فيها  نهلة: ايه اوضتكم دي .. هو مي 

تك وفرح  عائشة: حضن

ي االوضة
 نهلة: نعم ! انا مبعرفش انام جنب حد فن

ي الصالة
يقة: ليه هو اونكل كمال كان بيبات فن  وعد بي 

 *عائشة برقتلها وزغدتها*

ي 
ي اونكل كمال كان بيسهر فن كةنهلة: ال ياحبيبت    الرس 

طم: اكيد كان بيهرب من وشك  وعد بتي 

 نهلة: بتقولي حاحة ! 

 

 وعد: بقول هللا يعينه

عائشة: خالص ياوعد بقا ... متضايقش نفسك ياهانم خدي 
ي اوضة تانية .. كدا كويس

 االوضة وفرح تنام فن



 نهلة: الي حد ما مش بطال

 وعد ماسكة نفسها بالعافية

 فرح: شكرا يادادة ع تعبك معانا

ي ... وشدت وعد ... تعالي  عائشة: وال تعب وال حاجةياحبيبت 
يحوا .. يال ياوعد .. خدتها  لهم االكل ونسيبهم يسي  نحضن

 وخرجوا

 

ي ازاي بتتكلمي كدا ياماما... دا وال كأنك طالعة مصيف  فرح: انت 

ي ايه ... بزمتك دا شكل مصيف
ي ايه وقرفن

 نهلة: مصيفن

عامليها وحش دي الوحيدة فرح: احسن من الشارع ... اللي بت
ي وشنا 

اللي وقفت جنبنا .. احسن من قرايبنا اللي مبصوش فن
ي   حت 

ي نفسها 
نهلة: طب بس بالش كالم فارغ .. لتسمعك وتاخد فن

 قلم

ي ابدا ي مش هتتغي   فرح: زي مانت 

 



 عائشة بتشد وعد للمطبخ: تعالي هنا

 وعد: اييه ! ايه ياخالتو مسبتنيش اجيبها من شعرها ليه

ي بيتناعائ
ي دول فن  شة: عيب يابنت 

ي بيتنا فعال .. ال دي بتتأمر وال كأننا 
مة انهم فن وعد: ياريتها محي 

ن   خدامي 

 

ي مش واخدة ع الوضع واكيد اللي  عائشة: معلش يابنت 
 حصلهم دا مش شوية بكرا تتغي  

وعد: اللي زي دي ال بتتغي  وال بيأثر فيها حاجة ... اللي زي دي 
ي عاوزة تعيش طول عمره ها يخدم عليها ... انت  ا ملكة وغي 

 بس اللي طيبة ياخالتو

نا  عائشة: معلش ياوعد احنا احسن من غي 

يلي الحمام ياعائشة  صوت نهلة من بعيد: حضن

وعد بعصبية جاية تخرج لحقتها عائشة وبتضحك: يابت 
 اهدي بقا انا مش قادرة عليكي وال ايه

 



 *جرس الباب رن*

ن  ي مي 
ع الباب وانا هروح اشوفها عاوزة عائشة: يال رويي شوفن

 ايه

 وعد: حااضن ياخالتو ... حاضن 

وعد ماشية لحد الباب بتكلم نفسها: الزم وعد تقول حاضن 
وتسكت لواحدة مغرورة ومش شايفة غي  نفسها زي دي ... 
ي الزفت هو كمان طالع 

اااه عاوزة اجيبها من شعرها ام سيفن
 شبهها منكوا هلل ياعيلة الهاللي منكو هلل

* ي
 *الجرس رن تانن

ر هو انا عايشششة جنب الباب وبتفتح  وعد بعصبية: ماتصي 
 ... *بلمت للحظه*

ي ! 
 وعد: سيييييفن

 

ي تتأقلم ع 
ي ووعد .. و نهلة هتعرفن

ن سيفن ياتري ايه هيحصل بي 
ي الفصول 

ي فن
الوضع الجديد وال هتفضل زي ماهي ... هنعرفن

ي   الجاية تابعوا .. متنسوش رايكم يهمتن

ن علي الفصل الثالثرواية ا ي ولكن بقلم ياسمي   بنت 



 

ر هو انا عايشششة جنب الباب وبتفتح  وعد بعصبية: ماتصي 
 ... *بلمت للحظه*

ي ! 
 وعد: سيييييفن

 

ي وهو مش طايقها: دادة عائشة هنا
 سيفن

ن اللي جه ياوعد  عائشة: مي 

ي .. انا اللي جيت ي زق وعد ودخل: دادة عائشة حبيبت 
 سيفن

... طب ماكنت جيت عائشة: حمدهللا ع س ي المتك ياحبيت 
ي   معانا علي السكة يابتن

ي ازاي 
: وهللا يادادة انا لما فكرت قولت ياواد ياسيفن ي

سيفن
 هتعيش بعيد عن دادة عائشة حبيبتك

 عائشة بتضحك

ي انت جاي علشان دادة  ووعد بتبصلهم بغيظ: الاياشيخ .. يعتن
 عائشة وال ملقتش حتة تقعد فيها غي  بيت دادة عائشة

هاشس ي بصلها ومعي 
 يفن



ي اي وقت
ي ينورنا فن

 عائشة: عيب ياوعد سيفن

ي بقا  ي دايما .. وريتن
ي يادادة عائشة ... يانضانن : حبيبت  ي

سيفن
ن الحسن انا مقتول  هنام في 

ي .. تعالي   عائشة: بعد الرس  عنك ياحبيت 

ي وراحت وراهم 
" وعد واقفة متغاظة من معاملة عائشة لسيفن

" 

ي دي ا ي عائشة: اهي ياحبيت 
وضتك .. هي محتاجة شوية تنضيفن

 .. بس متقلقش وعد هتظبطهالك

 وعد: وانا انضفها ليه ... وهو مكسح مايعملها هو

ي مبعرفش 
ئ دي تلم لسانها + انن : دادة عائشة قولي للش  ي

سيفن
 انضف

 وعد: ليه هي مامي معلمتكش وال ايه ... 

: بقولك ايييه ي
 سيفن

موا وجودي ...  وعد هتعملي اللي  عائشة: بااااس انت وهي احي 
ي تعالي كل عبال ماتخلص

 قولت عليه ... وانت ياسيفن

 



ي خارج من االوضة وبيبص لوعد بصة انتصار واستفزاز
 سيفن

 

ي وشه"
 "وعد بعصبية رزعت الباب فن

ي ياخالتو
 وعد: كل حاجة وعد .. وعد ماش 

 

ي انت جيت امتا ! 
 نهلة: ايه دا سيفن

: لسه جاي ي
 سيفن

 نهلة: حصل حاجة مع صحابك

ي معاكم بالش نتفرق : ال محصلش ياماما انا قولت اخليتن ي
 سيفن

ي كويس انك جيت وهتبقا معانا ي حبيت 
 فرح: سيفن

ي  عائشة بتحط االكل: وهللا انا مش عارفة اوصفلكم فرحت 
 بوجودكم هنا معانا

ن نشكرك ازاي وهللا : احنا اللي مش عارفي  ي
 سيفن

ي جنبنا و  ي الوحيدة اللي وقفت  اكيد مش فرح: اه يادادة انت 
ي دا

 هننسالك المعروفن



 

ي عائشة"
 "نهلة بتبصلهم وهي مش طايقة مدحهم فن

 

ي ايه  ي ... يح  عائشة: عيب ياوالد تقولو كدا انا عملت ايه يعتن
كم ي خي 

 جنب اللي عملتوا معايا وانا طول عمري عايشة فن

 نهلة: عندك حق ياعائشة

ن   فرح بصت المها: عن اذنكم ... اه يادادة هو انا هنام في 
 علشان ادخل هدومي 

ي لما جه 
عائشة: انا كنت هديكي اوضة لوحدك ... بس سيفن

ي هتنامي مع وعد والرسير كبي   خدها ... بس متقلقيش انت 
 يكفيكم

 .. ن ي ياعائشة هتنامي في   نهلةة: وانت 

 

ي ياهانم ي اوضت 
 عائشة: فن

ي 
ي اوضتك وفرح تنام فن

نهلة: طب حلو .. خدي وعد معاكي فن
 اوضة وعد لوحدها



 ائشة باحراج: اللي تشوفيه ياهانمع

ي 
فرح بصيت المها بغيظ: ال يادادة انا هنام جنب وعد فن

ن نخرج حد من  اوضتها ... وجهت كالمها المها: احنا مش جاايي 
 اوضته

 نهلة: علي راحتك

ي اوضته ووعد 
: انا عندي حل احسن .. كل واحد ينام فن ي

سيفن
 تنام ع الكنبة

 وعد جاية: اللهم طولك ياروح.. 

ي االوضة
ي تروف  ي لحقت  : انت  ي

 سيفن

ي الدوالب 
 وعد: اه يادوب رميتلك هدومك فن

: ماهو دا المتوقع منك ي
 سيفن

 وعد: قصدك ايه ! 

: اقصد انك قليلة الزوق ..  ي
 سيفن

 وقام دخل االوضة .. ووعد فضلت بصاله بغيظ

 

 *وعد دخلت المطبخ*



 وعد: سامعة كالمه ياخالتو

ي كما  نعائشة: اه وسامعة كالمك انت 

ي   ، اه مانت  ي ، بتحبيه اكي  متن ي وعد بزعل: هتدفعي عنه لحد امت 
ي 
ي عايشة معاهم وسايبانن  كنت 

ي  عائشة: متخلقش لسه اللي احبه اكي  منك وال هيتخلق، انت 
ي الزم نستحمل

 اغلي حاجة عندي، بس هما ضيوفن

 وعد: اه ضيوف

ي االوضة
 عائشة: واعملي حسابك فرح هتنام معاكي فن

 وعد: حاضن ياخالتو

 عائشة: تسلميلي ياروح قلب خالتك

 

ي اوضة سيف*
 *فن

ي دخل االوضة لقها متنضفة وريحتها حلوة بيفتح 
سيفن

ي هدومه مرصوصة بشكل جميل .. ابتسم
 الدوالب لف 

: دي مجنونة دي ي
 سيفن

 رمي نفسه ع الرسير بعد يوم صعب بنسباله



 وعد: تصبحي ع خي  ياخالتو

ي  ي من اهله يا حبيبت   عائشة: وانت 

 

ي ... وعد: متكي  وعد 
 راحة ع اوضتها وبصيت علي اوضة سيفن

 

ي الدوالب"
 "وعد دخلت االوضة لقيت فرح بتحط هدومها فن

ي حاجة
ي اساعدك فن  وعد: تحت 

ي شكرا انا خالص خلصت  فرح: ال ياحبيبت 

ي 
وعد: طيب لو انت زي مامتك ومبتحبيش حد معاكي فن

 االوضة انا ممكن اروح انام مع خالتو... 

 

مة: ال انا مش شبه ماما ...وبعدين انا المفروض فرح بابتسا
ي أوضتك

ي معاكي فن  اشكرك انك هتخليتن

 وعد: مافيش شكر احنا اخوات

ي اخت
 فرح: انا فعال كان نفشي فن



ي  يتن ي انا اهو اعتي  وعد: ياااه غالي والطلب رخيص ... ياست 
 اختك

 

ي  ي جميلة اووي ياوعد .. مش غريبة اكيد انت  فرح حضنتها: انت 
 ادة عائشةشبه د

 " وعد بدلتها الحضن وهي مبتسمة "

 

ي اوضتها بتفكر مع نفسها*
 *نهلة فن

 

بقا كدا يا كمال .. تعمل فينا كدا ..بعد العمر دا كله ...ترمينا 
الرامية السودة دي ... انا بنت االكابر اقعد عند الخدامة ... 

ي 
ي ياكمال انا هصي  ماش 

 ماش 

 

 اليوم التالي 

ي صحي داخل المطب
 خ: صباح الخي  يادادةسيفن

ي .. معرفتش تنام وال ايه  عائشة: صباح النور ياحبيت 



: ال انا نمت كويس ...هي ماما صحيت ي
 سيفن

ي ..ادخل الحمام انت وانا هروح 
عائشة: معرفش وهللا ياسيفن

 اشوفها

ي البلكونة*
 *نهلة واقفة شحانة فن

 الباب خبط

 نهلة: ادخل

ي ك
 ان بيسأل عليكي عائشة: صباح الخي  ياهانم .. سيفن

ي الفطار
ن  ي انا جاية .. حضن

 نهلة: ماش 

 دقايق ويكون جاهز10عائشة: 

ي رويي وانا جاية
 نهلة: ماش 

 

علي الفطار عائشة بتحضن االكل ونهلة وفرح ووعد قعدين ع 
 السفرة

 

ي دي
 وعد: اوعا ع ريحة الفالفل اللي قالبة كيانن



 نهلة: فالفل ! 

 عائشة: تقصد الطعمية ياهانم

  هي فالفلوعد:ال 

 نهلة: طعمية وال فالفل هو دا الفطار ! 

 

 فرح بصتلها -

ي تأكلي حاجة معينة ياهانم انزل اجبلك  عائشة: تحت 

 نهلة: ال خالص مش عاوزة

ن  ي في 
 عائشة: هو سيفن

: انا جيت اهو يادادة ي
 سيفن

 نهلة: انت البس .. انت نازل وال ايه ! 

: ايوة اكيد مش هفضل قاعد هنا ي
 سيفن

ل عائشة: طيب ن  اقعد كلك لقمة قبل ماتين

 

ي قعد جنب وعد وقرب ع ودنها: متشكر اوي علي 
سيفن



 االوضة كانت حلوة شبهك

قت"  "وعد كانت بتأكل ش 

ي كويسة ي .. انت   عائشة عطيتها ماية: مالك يابنت 

ي  وعد بتوتر: انا كويسة ياخالتو .. انا هروح اجيب ماية انت 
ي  ي تجيت   نسيت 

ي ايدك 
ي عائشة: ماهي الماية فن  يابنت 

بتها: اهي خلصت ياخالتو هروح اجيب  وعد ش 

 

ي بيأكل وهو مستمتع انه قلب كيان وعد بكلمة واحدة 
سيفن

 واتأكد انها معجبة بيه

" وعد دخلت المطبخ وحطيت ايدها ع قلبها اللي عمال يدق 
" 

 

ل بقا ن : الحمدهللا ... انا هين ي
 سيفن

 نهلة: متتأخرش

: حاضن ياماما ي
 سيفن



ي ووعد ط ي مش 
 لعت تكمل اكل**سيفن

 فرح دخلت تجيب حاجة من االوضة

 صوت حلو من بعيد: 

فن جوه قلت  حاجه مستخبية...كل لما باي  أقولها فجأه مش 
ي وبنش إيه يتقال... 

 بقدر...قدام عينيك بقفن

 

ن الحلو دا معرفتش هو  ي صوت مي 
فرح طلعت البلكونة تشوفن

ن بس فضلت واقفة تسمعه  مي 

 

ها كده ليا...ودي ه كلمة واحدة بس ...: ليه كل مره يجرى في
...والكلمة ديه عندى فيها راحة البال ...   مش أكي 

 حبيتك

 يوم ما إتالقينا

 لما حكينا أول كالم

 حبيتك

ي عل ده
 وأحلفن



 تسمع زيادة ده أنا مش بنام... 

 

 فرح طلعت تجري ع وعد شدتها وهي بتأكل

 

ي  ي طب فهميتن ي ايه يامجنونة .. اصي 
 وعد: فن

 الي برسرعةفرح: تع

 وعد: قوليلي طب مالك

ن  ي صوت حلو طالع من البلكونة دي ... صوت مي 
 فرح: فن

ي كل دا 
ي مجرجانن ي بس انت  وعد: اه دا تالقيه عمر... استتن

ي ع الصوت  علشان تسأليتن

 فرح: اه

 وعد: انا بقول تلموا هدومكم وتمشوا.. 

 

ي قولتيلي اننا اخوات ي ايه ياوعد مش انت 
 فرح: فن

ي كالمي وعد: شكلي هر 
 جع فن



 فرح بزعل: بقا كدا

ي  عليش بهزار .. عاوزة ايه انت  ن ي مي   وعد بتضحك: خالص ياست 

ي عمر دا قد ايه.. 
 فرح: عاوزة اعرفن

 

 وعد برفعة حاجب وابتسامة: اكي  منك يافروحة

ي الصوت 
ي غلط .. انا بس عاوزة اعرفن ي فهمتيتن فرح بتوتر: ال انت 

 حلو دا صوت حد كبي  وال صغي  

ي ذا فويسوعد: ليه 
 هتقدميلوا فن

ي   فرح: هو انا ينفع اشوفوا وهو بيغتن

 وعد: ال مينفعش هو مبيتكشفش ع بنات

 فرح: ياوعد بتكلم جد بقا.. 

 وعد: خالص بطلي زن هوديكي 

ي يال بينا
 فرح: ماش 

وح بالبجامة  وعد: هين

 فرح: اه حلوين اهو .. يال بينا



ن ياقمرات  عائشة: ع في 

ي سندوس علشان وعد: هروح البلة فاطمة وبال
مرة اشوفن

ي 
 وحشانن

ي متتأخروش
 عائشة: ماش 

 

ي الكافيه
 فن

 خالد: مالك يااحمد مبوظ ليه كدا

 احمد: زعالن بسبب اللي حصل امبارح

 خالد: اللي حصل حصل ... ابوك معاه حق

ي زعل
ي اوي واكيد سيفن

 احمد: ال مش معاه حق .. صغرنن

البوه خالد: انت هتشيل نفسك زنبه .. هو انت اللي قولت 
 يهرب... 

 

ي المفروض اكون جنبه ... دا  ي احتاجتن احمد: ال بس صاحت 
ي ياخالد صاحبنا اللي كان معانا من صغرنا

 سيفن

ي   خالد: نعملوا ايه يعتن



ي 
ي الكالم معاك .. انا ماش 

 احمد: انت مافيش فايدة فن

 خالد: خالص ياعم اقعد .. اتصل بيه طب شوفوا

 

ي ا
ي العربية ونزل بيفكر فن

ي وقفن
 للي حصلهمسيفن

 ...موبايله رن

: ايوة يااحمد ي
 سيفن

ي  ي .. اوعا تكون زعالن متن
 احمد: عامل ايه ياسيفن

: انا مش زعالن منك .. انا زعالن علي اللي حصلنا بس  ي
سيفن

ي كويس
 هبف 

ن   احمد: طب انت قاعد في 

ي اسكندرية.. 
: فن ي

 سيفن

 

 احمد: روحت لدادة عائشة

 خالد: يابن اللعيبة ... راح للوتكة

 بصله ورجع كلم سيفاحمد 



ي عليك .. اه وخالد بيسلم عليك  احمد: طيب ابقا طمتن

: هللا يسلموا .. سالم ي
 سيفن

 

 خالد: هو انا سلمت ع حد

ي بحسن صورتك ... وانت معندكش دم
 احمد: انا غلطان انن

ي اقعد حزين زيك وهو عايش 
خالد: معنديش دم ليه .. عاوزنن

 حياته هناك مع وعد

ه دا صوته باين عليه الزعل ... وبعدين احمد: عايش حياته اي
 ماقدامك هما اتخانقوا اخر مرة

ي ع حق
 خالد: بكرا تقول انن

ي .. سالم
 احمد: بقولك ايه انا ماش 

 خالد: سالم ياابو الصحاب

 

 وعد بتخبط وهي بتطبل

 فاطمة: حاضن جاية اهو .. يووة استنا يلي ع الباب



ي من القاهرة امتا ي جيت   ...وعد انت 

ي عاملة ايه وعد: ال  ة اوي يابلة فاطمة ... انت   دي قصة كبي 

ن الحلوة اللي معاكي دي..  ي .. مي   فاطمة: الحمدهللا ياحبيبت 

 

 وعد: دي فرح قريبتنا جاية تقعد معانا كام يوم

ي   فاطمة: تنور ياحبيبت 

ن فنانا اللي مدوب قلوب البنات  وعد: اومال في 

ي هناديهولك ي اوضته استتن
 فاطمة بضحك: عمر فن

 

ي ليه ماقولتلهاش الحقيقة  فرح: انت 

ي اونكل كمال وممكن 
وعد: كدا احسن علشان محدش يعرفن

 يصدقوا انه نصاب ويتعاملوا معاكي وحش

ي 
 فرح: ماش 

 عمر: اهال ياوعد عاملة ايه

 وعد: الحمدهللا ياعمورة انت عامل ايه



ن   فرح بصاله ومن جواها بتقول: صوت قمر وشكل قمريي 

 عمر: الحمدهللا ياوعد

 

تك  عمر مستغرب ع اللي بتبصله جامد: اهال ب حضن

 

 فرح بتبصله وساكتة

ي هتفضحينا
 وعد زغدت فرح: فوف 

 فرح بتوتر: اهال بيك

وعد: طب ياعمورة فرح سمعتك من البلكونة .. وانبهرت 
 بصوتك جدا وكانت عاوزة تسمعك فيس تو فيس كدا

ي معنديش مشكلة 
عمر مستغرب بردك من نظرات فرح: ماش 

ي    تسمعي ايه يافرحتحت 

ي ايه  فرح: انت بتحب تغتن

ي .. انا هغنيه ي اللي تحبيه انت 
 عمر: شوفن

 فرح: ال اختار انت.. 



 

ي اي حاجة  : ال احنا بننام بدري ... غتن ن وعد بصلهم هما االتني 
ي " بينا نعيش " لعامر منيب  ياعم عمر ... اقولك غتن

 فرح: هللا بحبها اوي

 عمر: خالص نغنيها علشانك

 

ي ... تحت نظارات فرح ليه* *بدء  يغتن

 

ي لقانا
 من اول يوم فن

ي هواك عشت معاك
 خدنن

ن عمري ياغالي   احلي سني 

 بان علي طول ايه جوانا

ن  ي العي 
ن جت فن  لما العي 

 وال حسيت باللي جرالي 

بينا نعيش ده العمر ليله ماتقوليش نستنا ليله دي االيام جنبك 



 جميله وعمري ياغالي لقيته معاك

 

 ه ومبتسمه .. ووعد بتبصلها وفرحانة**فرح بصال

 

ي   قربلي كمان يا حبيت 

ي اعيش نفشي اعيش  سيبتن

 ليله ما كانت علي بالي 

ي بتمناك  م االول وانا يا حبيت 

ي خيالي 
 قبل لقاك ياما قبلتك فن

بينا نعيش ده العمر ليله ماتقوليش نستنا ليله دي االيام جنبك 
 جميله وعمري ياغالي لقيته معاك. 

 

: تحفة بجد صوتكفرح بتسق ي
 فن

 عمر: دا من زوقك بس

 فرح: ال بجد جميل جدا



ن سندوس بقا ي في 
 وعد: طب انا هروح اشوفن

ي وبصيت لعمر
 فرح: ماش 

 عمر: اتفضلي اقعدي

 

ي 
 وعد: سندوسة اللي وحشانن

 سندوس: طنط وعد .. وجريت عليها

ي ي اوي .. بتعملي ايه من غي   وعد شالتها: وحشتينيت 

 نا قعدة عاوزة حد يلعب معاياسندوس: مس بعمل .. ا

ن يافرنساا ... انا العب معاك ياجميل  وعد: وانا روحت في 
ن انت  ياصغين

 سندوس: انا بحبك اوي ياطنط وعد

 وعد: دانا اللي بحبك اوي اوي ياروح طنط

 

ي اوضتها الموبايل رن رقم غريب*
 *نهلة قعدة فن

 



ن معايا  نهلة: ايوة مي 

 ...: انا كمال يانهلة

ال ! جريت تقفل باب االوضة .. وبتتكلم بصوت نهلة: كما
ن ياكمال .. دي عمايل تعملها فينا بردك ياكمال  ... انت في  واطي

 ... احنا اتبهدلنا اووي

ي ع الوالد  كمال: اهدي وطمنيتن

ن .. بعد مااتحجز ع الفيال  نهلة: مش كويسي 

 .. ن  كمال: طيب انتو روحتو في 

 

ي وشنا بس احن
ا روحنا عند عائشة نهلة: كل السكك اتقفلت فن

ي اسكندرية
 فن

ي عمرها
 كمال: فيها الخي  وهللا.. ست اصيلةربنا يبارك فن

جع امتا  نهلة: احنا فيها وال فينا ...قولي هي 

كمال: لما اخلص اللي جيت علشانه هرجع .. خليبالك من 
 الوالد يانهلة سالم

 نهلة: سالم



 

 نهلة: عائشة .. ياعائشة

 عائشة: ايوة ياهانم

ي لسه مرجعشنهلة: 
 هو سيفن

 عائشة: ال لسه ياهانم

ن فرح  نهلة: اومال في 

ان  عائشة: مع وعد عند الجي 

ي   نهلة: نعم ! وهي تروح من غي  ما تقولي .. كلميها تيح 

 عائشة: حاضن 

 

 موبايل وعد رن

 وعد: ايوة ياخالتو

 عائشة: وعد تعالي يال علشان تتغدوا... والهانم عاوزة فرح

 وعد: حاضن ياخالتو

 



 فرح: مقولتليش بقا انت خري    ج ايه

ي خري    ج تجارة انجلش  عمر: انا ياست 

فرح: بجد ! انا كمان تجارة انجلش .. علي كدا بقا انت اتعينت 
ن   في 

ي حتة لالسف
 عمر: ال متعينتش فن

 فرح: ليه

ي حاجة انا  ي لو احتاجت  عمر: محصلش نصيب ... المهم انت 
 موجود

 

 وعد: فرح يال بينا

ن كدا   اتغدوا معانافاطمة: ع في 

 وعد: معلش ياابلة فاطمة .. خالتو عاوزنا ومامت فرح عاوزها

ي 
 فرح: هشوفك تانن

 عمر: اكيد

 وعد شدت فرح: يال.. 



 

ي براحة .. باي ياعمر
 فرح: ماش 

ي مستغرب وشحان
 عمر ابتسم وواقفن

ي ايه
 فاطمة: احم احم شحت فن

 عمر: وال حاجة ياماما عمللنا اكل ايه بقا

ي    تستاهل بقكفاطمة: حلة محش 

 عمر: ياحالوتك يام عمر

 

ي قدام البحر ومخنوق من كل حاجة وبيفكر فاابوه 
ي واقفن

سيفن
ي  ي حل .. ركب العربية ومش 

ي الي حصلهم ومش الف 
 وفن

 

 *وعد وفرح رجعوا*

 

ن !  ي في  ي كنت   نهلة: انت 

 فرح: كنت مع وعد



ي  ن يعتن  نهلة: ايوة في 

ي ايه ياماما هو تحقيق
 فرح: فن

 ؤالنهلة: ردي ع الس

ان  فرح: كنت عند الجي 

ي ترويي عند ناس غريبة ليه..   نهلة: وانت 

 

ن  ي مني  ن واي  ي ايه من امتا بتقوليلي اروح في 
 فرح: ايه دا فن

ي بتتحمي فيه  نهلة: من وقت ماابوكي سابكم ليا .. اللي كنت 
ي  ي خالص .. من هنا ورايح .. الكلمة كلمت   مش 

ة وعارفة انا بع مل ايه كويس فرح: ال ع فكرة انا مش صغي 
 ومش هستأذن حد

 عائشة: عيب كدا يافرح دي مامتك.. 

 

ي  ن بنت  ي وبي   نهلة: ممكن متدخليش بيتن

 عائشة: انا اسفة ياهانم ... تعالي ياوعد نخش جوا



 "وعد ماسكة نفسها بالعافية وساكتة علشان عائشة "

 

فرح: ليه كدا.. ليه بتعملي كدا معاها .. حرام عليكي بجد ... 
 لكيش حاجة وحشةالست معملت

ي  ي مش هتحاسبيتن  نهلة: انا حرة انت 

ي .. عن اذنك ي كمان مش هتحاسبيتن  فرح: صح انت 

 

ي رجع داخل من باب العمارة*
 *سيفن

 

ي 
 صباح: الحق ياعبده الراجل الغريب جه تانن

ي حالنا
 عبده: مالناش دعوة ياصباح خلينا فن

ي .. احنا الزم نفهم ايه اللي   صباح: مالناش دعوة ازاي يعتن
 بيحصل

ي 
ي شغلنا .. وخليكي فن

ي مالك ياولية .. خلينا نشوفن عبده: وانت 
 حالك بقا

 



ي المطبخ*
 *فن

ي   وعد: هنستحمل لحد امت 

 عائشة: لحد لما ربنا يزي    ح عنهم المشكلة دي

وعد: يزي    ح عنهم هما ! انا شايفة ان المشكلة بقيت عندنا احنا 
احدة مش هما ... ايه عايدلنا من كل دا .. قلة قيمة من و 

 متسواش

ي  ان حسناتنا يابنت  ن ي مي 
 عائشة: كله فن

 وعد: هما مش مقدرين دا.. 

 

 عائشة: احنا نبقا االحسن

ي ياخالتو ... بس انا مش هستحمل اهانتها 
وعد بقهرة: ماش 

ي 
 ليكي دي تانن

ي رويي ناديهم يأكلوا  عائشة: طيب ياحبيبت 

 *وعد مشيت*

ي  ي يابنت 
ن  ي ياوعد كي 

ن   عائشة دمعت: كي 

 



ي او 
 ضة سيف**فن

 وعد خبطت وفتحت الباب علطول

: نعمم !  ي
 سيفن

 وعد: تعالي علشان تأكل

ي مرة متدخليش 
.. وتانن ي : مش عاوز اكل .. واتفضلي اخري  ي

سيفن
 غي  لما اقولك

 وعد باستغراب من طريقته: انت بتتكلم كدا ليه معايا ! 

 

ي فاكرة علشان قولتلك   ي وال انت  ي اعملك ايه يعتن
: عاوزنن ي

سيفن
ي  كلمة حلوة

ي نفسك ... ال فوف 
 هتشوفن

وعد بعصبيه: ال فووووق انت لنفسك بقا ... طول مانت هنا 
ي  ي بيت 

 تتكلم معايا عدل انا مش خدامتك انت هنا فن

 

 *الكل جه ع صوتها*

 

ي ايه ياوعد صوتك عالي ليه
 عائشة: فن



وعد: الزم نحط حد وكويس انكم كلكم هنا .. اللي عايز يعيش 
امه ..  ال انا وال خالتو هنستحمل إهانة من معانا يعيش باحي 

ن !   حد *بتبص لنهلة* مهما كان هو ميي 

ي ياوعد  عائشة: اسكت 

وعد: الا ياخالتو الموضوع زاد عن حده ... وانا بسكت 
 علشانك بس بعد كدا مش هسكت .. يارب يكون كالمي اتفهم

 

 *عائشة خدت وعد ومشيت*

ي انت عملتلها ايه
 فرح: هو ايه االي حصل ياسيفن

ي حالي اطلعوا
ي فن

ي بعصبية: ممكن تطلعوا براااا وتسبونن
 سيفن

 

ي حااسس بخنقة لدرجة انه عاوز يعيط بسبب كالم وعد 
}سيفن

ه النه  ي غروره وتكي 
اللي هو مقدرش يرد عليه علشان يرضن

 مالهوش مكان غي  هنا {

 

ي اوضه نهلة*
 *فن



ن  م ... تربية خدامي   نهلة: بنت ال عندها زوق وال احي 

عكس بقا انا مبسوطة باللي عملتوا .. لو مكانها هعمل فرح: بال
ي مطردتناش  اكي  من كدا ... انا بحمد ربنا وهللا انها لحد دلوقت 

ي طالعة البوكي .. بيحن لالشكال دي  نهلة: هقول ايه مانت 

ي طالعة لبابا
 فرح: احسن حاجة قولتيها وهللا .. انن

 

ي حاجة
 }انتهي اليوم والكل نايم وهو بيفكر فن

ي اللي عملتوا وبدءت تقتنع انها مش هينفع تحب و 
عد بتفكر فن

ي ..وفرح مشغول بالها بعمر اللي خد قلبها بصوته.. من 
سيفن

 قبل ماتشوفوا

 

ي بيفكر يكرس االوضة ع وعد بعد اللي عملتوا 
ي بقا فن

..اما سيفن
} 

 

 اليوم التالي 

 فرح: وعد .. وعد اصحي 



ي انام ي .. سبيتن ي ايه يابنت 
 وعد: فن

  تنامي ايه .. اصحي يالفرح: ال 

 وعد: صحيت اهو اهدي بقا

 

 عائشة: صباح الخي  ياحلوين

ي .. غصب  ي زعالنة متن
وعد جريت حضنتها: خالتو اوعي تكونن

ي حصل كدا  عتن

ي الصح انا كان الزم اعمل كدا ..  ي عملت  ي ودن وعد: انت 
عائشة فن

 مش زعالنة منك ... يال بقا انا راحة السوق عاوزين حاجة

 رح: ال شكراوعد وف

 

 فرح: يال نروح عند سندوس نلعب معاها

 وعد: ال ياشيخة سندوس بردك

ي  ن يعتن  فرح بتوتر: اومال مي 

وعد: اسألي نفسك بقا .. ع العموم سندوس مش موجودة 
ي الشغل

 ..تلقيها فن



 فرح بزعل: بجد ! 

ي حتة 
ي رخمة اوي ياوعد خالص مش راحة معاكي فن ااقصد انت 

 ... ومشيت وسبتها

ي السوسة .. قال سندوس قال .. ببيع  وعد ب
ضحك: شوفن

ي انا  كرس 

 

 عائشة: السالم عليكم

صباح: وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته ... ست عائشة  
ي حاجة كدا

 كنت عاوزكي فن

ي حاجة
 عائشة: خي  يا صباح فن

 صباح: مش عارفة اجبهالك ازاي ... اصل هو

ي  ي ايه قلقتيتن
 عائشة: فن

ي .. هو  ن الراجل اللي عندكم دا صباح: اقصد يعتن  مي 

ي بتسألي ليه  عائشة: دا قريبنا من مض ... انت 

 ..  صباح: ال مش انا بسأل بس اصلي

 



 عائشة: اصل ايه

صباح: اصلي سامعة طرطيش كالم كدا من الناس .. ان ازاي 
ي بنت

 راجل غريب داخل طالع ع البيت وهو فن

ي بتقولي ايه ... انت  ي ي اتجنيت   عائشة بعصبية: انت 

اح: وغالوتك مانا ياست عائشة دول الناس .. بس انا صب
ي خيار .. ااه الست وعد دي 

ي اديتهم من المناف  مسكتلهمش 
 مافيش زي  ها ادب واخالق

ي 
ي وطلعت البيت تانن ي .. اسكت   عائشة: اسكت 

ي الزمن دا يبقا وحش ... 
صباح: عجايب .. اللي يقول الحق فن

 يال مالناش دعوة

 

 لتووعد: ايه اللي رجعك ياخا

...سيف ن ي في 
 عائشة: سيفن

 فرح ونهلة باستغراب: هو فيه ايه

: نعم يادادة ي
 سيفن

ي .. بس انت مش هينفع تعيش هنا  عائشة: انا اسفة يابتن



ي بتقولي ايه ياعائشة  نهلة: انت 

ي من هنا ...  ن لو مش  وح في   فرح: ليه كدا يادادة .. هي 

ي  ي يابنت   عائشة: غصب عتن

ي ايه.. 
 وعد: مالك ياخالتو .. فن

 

ي يعتذر لوعد وخالص 
فرح: لو علشان اللي حصل امبارح سيفن

 تتحل

ي بعصبيه: انا مش هعتذر لحد
 سيفن

 وعد: وانا مش هقبل اعتذارك اصال

عائشة: بس بس انا قولت اللي عندي .. انا مش هسمح لحد 
 يتكلم ع وعد

ي قصدك ايه !   نهلة: انت 

 

ي البيت ووع
ي راجل غريب فن

د عائشة: الناس بتتكلم ع ان فن
 موجودة وبيتكلموا عنها

ي ... مالناس ياما بتقول  نهلة: ياشيخة خضتينا وايه يعتن



ي وسمعتها اللي يمسها بالسوء امسه بالدم  عائشة: ال كله اال بنت 

ي  : عندك حق يادادة .. انا همش  ي
 سيفن

ن  وح في   نهلة مسكته: هي 

: مافيش حل غي  بيع العربيه..  ي
 سيفن

 

 نهلة: انا قولت مافيش بيع ليها

ي س ي الشارع المهم العربية ارتاحت 
ي بعصبية: خالص اترمي فن

 يفن

ن  ي    ح الطرفي   فرح: انا عندي الحل اللي هي 

 عائشة: ايه هو

 نهلة: اتكلمي 

ي يتجوز وعد
 فرح: سيفن

ي ووعد: نعم ! 
 سيفن

 

جع  ي ووعد هيوافقوا ع الحل دا ... وهل كمال هي 
ياتري سيفن

ي الفصول الج
ي فن

ي وال هيفضل هربان .. هنعرفن
اية تابعوا .. تانن



ي   ومتنسوش رايكم يهمتن

ن علي الفصل الرابع ي ولكن بقلم ياسمي   رواية ابنت 

 

ن  ي    ح الطرفي   فرح: انا عندي الحل اللي هي 

 عائشة: ايه هو

 نهلة: اتكلمي 

 فرح: سيف يتجوز وعد

 سيف ووعد: نعم ! 

ي وال ايه ي اتجنيت   نهلة: انت 

ي ا  دم دااوعد: دا استحالة يحصل.. انا استحالة اتجوز البتن

سيف: انا عندي ابات ف الشارع وال اتجوزها .. انسوووا .. 
 ودخل اوضته

 *فرح ونهلة دخلوا وراه*

 فرح: ممكن تهدوا علشان افهمكم

 نهلة: تفهمينا ايه .. انا مش موافقة اصال



ي ياسيف دا جواز  فرح: سيف هو اللي يقرر ياماما... اسمعتن
حدش يتكلم هيكون علي ورق بس ... قدام الناس علشان م

 عن وعد .. وف نفس الوقت دادة عائشة تسيبك قاعد معانا

ي ال .. مش هتجوز االنسانة دي  سيف: ال يعتن

فرح: طب اسمع بقا ياسيف ...انسا كل حاجة حصلت بينك 
ي محتاج مكان تقعد فيه ...مقدمكش  ن وعد ...انت دلوقت  وبي 

 حل غي  دا

 *سيف شح بيفكر*

ي ايه ...او 
 عي تكون هتوافقنهلة: انت شحت فن

ي اللي رافضة بيع  ي ... مش انت 
سيف بعصبية: عندك حل تانن

 العربية

 نهلة سكتت

 

 *خرجوا من االوضة*

 سيف: انا موافق

وعد: بجد ! تصدق فرحت .. زغرطي ياخالتو البيه وافق 



ي 
 يتجوزنن

ي اقف اتكلم معاكي 
ي مكنتيش تحلمي انن سيف: الزم تفريي .. انت 

 حتة

ك بج  د ... بس لالسف انا مش موافقةوعد: ال كي  خي 

ن سيف  فرح: وعد متترسعيش ف القرار اي حاجة بينك وبي 
 انسوها ولو عاوزة يعتذرلك هيعتذر

 سيف بص لفرح: انا مش هعتذر لحد

 وعد: متتعبيش نفسك يافرح انا مش موافقة

 

 

  

ن بيتفرجوا بس مش بيتكلموا*  *نهلة وعائشة واقفي 

 ه ""وعد قربت ع سيف وعينها ف عيني

وعد: مش موافقة اتجوز واحد مغرور ومتكي  زيك، وانا عاوزة 
اشكر الناس اللي خليت خالتو تاخد قرار طردك من هنا... 

ارجع بقا الفيال بتاعتك.. اه صح انا نسيت انها اتحجز عليها.. 



يقة  اقولك علي حل حلو انت تنام ف العربية... وضحكت بي 
 ومشيت

 

اوز ينفجر ف وعد بس *سيف واقف ساكت وجوه بركان ع
 مش قادر*

 "فرح دخلت االوضة ورا وعد"

ي .. سيف مينفعش يبعد عننا 
فرح: وعد علشان خاطري وافف 

ي عاوزها ...   .. ارجوكي وانا هخليه يعمل اي حاجة انت 

 وعد بتفكر وشحت

 فرح: وعد ردي عليا

وط  وعد: انا موافقة... بس عندي ش 

 فرح: ايه هي قولي ! 

ي بيت فاطمة*
 *فن

 اطمة: اصحي ياسندوس.. اصحي ياحبيبت ماماف

 سندوس:... 

فاطمة: بسم هللا الرحمن الرحيم ... سندوس... سندوس ردي 



ي ... سندوووسس  عليا يابنت 

 

*سيف قاعد بيفكر ومستغرب ازاي وعد بتحبه ورفضت انهم 
 يتجوزوا*

 "خرجت فرح ووعد"

 فرح: وعد وافقت

فضهالكل بصلها وسيف ابتسم علشان كان عارف ا  نها مش هي 

وط  فرح: بس عندها ش 

ط ماهي بقا ليها بيت وبتتحكم فينا  سيف: ال الهانم تترس 

ي  ي بيت 
ط .. طول مانا فن  وعد بصتله بتحدي: اه اترس 

وطك دي  نهلة: وايه بقا ش 

 

ي  ي ... الحقووونت   صوت من بعيد: الحقووووونييت 

 

 *طلعوا يجروا كلهم*



 وعد: الصوت جاي من عند ابلة فاطمة

ي " جر  وا خبطوا .. فاطمة فتحت وهي منهارة .. الحقووا .. بنت 
" 

ي ايه ... سندوس مالها
 وعد: اهدي فن

 

 *دخلوا االوضة*

 وعد: دي قاطعة النفس

سيف شال سندوس برسعة ونزلوا ركبوا العربية وراحوا 
ي 

 المستشفن

 

 

  

ي بيت عائشة*
 *فن

نهلة: مكنش ليه لزوم اللي حصل دا ياعائشة ... طب كملي 
 ك لالخرجميل

عائشة: بصي ياهانم انا هفهمك حاجة .. انا لما جبتكم هنا ... 



ي بيه .. ال انا علشان 
مكنش قصدي انه يكون جميل تفتكرونن

ي اسيب الناس اللي 
اتربيت ع االصول واصلي ميسمحليش انن

موا ف الشارع... وكمال بيه فتحلي بيته من  افضالها عليا يي 
ين سنة .. استحالة اسيب اهله  ف محنة واقف اتفرج..  عرس 

 

ي مش هحتاج افكرك بيه...  نهلة: حلو انك فاكرة كل دا .. يعتن
ك وعاوزة ترمي ابن اللي فتحلك بيته ف الشارع  ايه بقا اللي غي 

عائشة: انا ماليش غي  وعد اللي طلعت بيها من الدنيا 
...واستحالة اسمح لحد يأذيها ولو بكلمه ... لما الموضوع 

... عن اذنك يتعلق ب وعد يبق ن ي لو كان مي  ا الزم اعمل كدا حت 
 ياهانم

 

* ي
ي المستشفن

 *فن

 وعد وفرح وسيف وفاطمة واقفة منهارة

 عمر جاي يجري: ايه اللي حصل ... سندوس مالها ياماما

دش  فاطمة بانهيار: مش عارفة انا روحت اصحيها لقيتها مبي 
 عليا وقاطعة النفس



 خي  ... سندوس عمر حضن امه: اهدي ومتقلقيش ان شاءهللا
 مش هيحصلها حاجة

 فاطمة: ياارب ... يارب

 

 "سيف بيبص لوعد اللي عمالة تعيط وخايفة ع سندوس"

 

 الدكتور خرج والكل جري عليه: خي  يادكتور

 الدكتور: الحمدهللا فاقت وتقدروا تشوفوها

 الكل: الحمدهللا

 عمر: اللي حصلها دا ليه يادكتور

ن   الدكتور: انت مي 

 اخوهاعمر: انا 

 الدكتور: طب اتفضل معايا

 

ي دخل يشوف سندوس"
 " الباف 



ي حمدهللا  ي ياحبيبت  ي يابنت  فاطمة جريت ع سندوس: ياحبيبت 
 ع سالمتك

ن ياماما  سندوس: انا في 

ن نطمن عليكي  ي .. جايي  ي ياحبيبت 
ي ف المستشفن فاطمة: انت 

ي   وهنمش 

ي .. انا عاوزة العروسة انتو سبتوها ف  ن عروست  سندوس: في 
 ت لوحدها.. البي

فاطمة: اهدي ياسندوس انا بعت عمر يجبهالك سندوس: 
ي بتعيطي ليه ي ياماما ... طنط وعد انت 

 مان 

ي انا مش بعيط .. كدا  وعد مسحت دموعها: ال ياحبيبت 
ي عليكي   ياسندوس تخضيتن

ي  عليس متن ن  سندوس: معلس ياطنط و عد .. مي 

ي   وعد: مقدرش ازعل منك ياحبيبت 

ي معايا..   سندوس: وهتلعت 

 

 وعد: وهلعب معاكي كمان



ن الواد الحو دا ياطنط  سندوس بتوشوش وعد: مي 

يرة : دا ابن الساحرة الرس   وعد بصيت لسيف وبصوت واطي

 سندوس بصت لسيف: ياوحس

 

 عمر جالهم وهو مصدوم وساكت .. حضن سندوس وباسها

 فاطمة: الدكتور قالك ايه .. سندوس هتخرج معانا

 عمر: اه ياماما هتخرج

 رح: الحمدهللاوعد وف

ي حاجة هو مخبيها
 فاطمة وسيف بصوا ل عمر وحسوا ان فن

 

 *خرجوا ومعاهم سندوس وصلوا البيت*

ي انك لحقتها  عمر: انا متشكر اوني

ي .. لو احتاجت حاجة انا موجود  سيف: متقولش كدا دا واجت 
 .. بعد اذنك

 عمر: اتفضل



 فرح: حمدهللا ع سالمتها ياعمر

 

 *عمر شحان*

 نت كويسفرح: عمر ا

ي   عمر: اه انا كويس ... انا كويس ومش 

 

"عمر شايل سندوس ودخلها تنام علي الرسير وغطاها وبصلها 
 بزعل وخرج من االوضة "

 

 فاطمة: نامت

 عمر: اه ياماما

 فاطمة: كويس .. الدكتور قالك ايه

 عمر: مافيش حاحة ياماما .. هتبقا كويسة

ي عليا ايه ياعمر ... اختك  مالها فاطمة: انت مخت 

 *عمر بصلها وسكت*



 

 *وعد وفرح وسيف رجعوا*

 عائشة: خي  البنت بقيت كويسة

 وعد: اه ياخالتو الحمدهللا اطمنا عليها

ي بقا  عائشة: طب كويس ... نطمن عليكي انت 

 وعد: قصدك ايه

عائشة:اقصد اللي كنا بنتكلم فيه الصبح... انا سيبتك تاخدي 
ي ي ن ايه ! القرار براحتك .. واظن انك وافقت   بقا مستني 

ي عاوزة ايه ياخالتو  وعد: انت 

 عائشة: تكتبوا الكتاب انهاردة

 

 

  

 فاطمة: ماترد ياعمر متقلقنيش

 عمر بزعل: الدكتور قال ان سندوس عندها ثقب ف القلب



ي ...طب والعمل ي يابنت   فاطمة بخضة: ياحبيببت 

ة ... لو مجبش نتيجة  عمر: الدكتور كتبلها ع عالج لفي 
 عمل عمليةهتحتاج ت

 فاطمة: والعملية دي تتكلف كام.. 

 

 الف جنية 60عمر: 

ن دول  فاطمة: اييه ! وهنجيبهم مني 

عمر: متقلقيش ان شاءهللا مش هتحتاج عملية .. ف احتمالية 
ي بس  انها تتحسن بالعالج .. ادعيلها انت 

 فاطمة: يارررب ااقف معانا ياررب

 

وط  وعد: بس انا لسه مقولتش الرس 

 ! سيف: ايه هي 

ن .. االول ان كل واحد هينام ف اوضته  طي  وعد: هما ش 
 والجواز قدام الناس وبس

ي وهللا انا موافق  سيف: خي  ماقولت 



ي  
ط التانن  نهلة: والرس 

ل يدور ع شغل ويشتغل .. انا مش هتجوز  ن وعد: سيف يين
 واحد عاطل

 

)طبعا دي حاجة صعبة علي واحد مدلل مكنش بيشتغل وال 
 (متحمل مسؤلية حاجة 

 

فض*  *نهلة فرحت علشان كانت متأكدة ان سيف هي 

 سيف: انا موافق

ي وعد نفسها  الكل اتصدم من رده .. انه وافق بسهولة حت 
 استغربت و كانت متوقعة انه يرفض

 

 عائشة: طب طلما وافقتوا يبقا نكتب الكتاب ف اشع وقت

 وعد: ال مافيش كتب كتاب غي  لما يبدء شغل

دنا ايه انا عاوزة الناس تعرف .. انكم عائشة: ويبقا كدا استف
 متجوزين



جعش ف كالمه ن انه مي   وعد: وانا اضمن مني 

جعش ف كالمي   سيف: انا مي 

 وعد: يبقا اتفقنا

 سيف: اتفقنا

 

 ف اوضة سيف

نهلة بعصبية: استحالة انت ازاي توافق بالسهولة دي ... دانا 
ن اقولك اشتغل وكنت رافض ...  ي اتدلدل بقالي سني 

وال لسانن
تكون بتحبها .. يانهار اسود ... اوعي ياسيف ... دانا اموت فيها 

 تحب خدامه

 

ن .. بس انا مجي  اوافق ع الجواز  سيف: ال طبعا احب مي 
علشان افضل موجود ودادة عائشة عندها حق هي بردك بنت 

وليها سمعتها... والشغل انا شايف انها عندها حق .. الزم 
ي وفرح وانا هنحت اح مصاريف اكيد دادة عائشة مش اشتغل انت 

 هتضف علينا

فرح: عندك حق ياسيف .. اكيد دادة عائشة مش هتقدر ع 



 المصاريف دي كلها.. 

 

 

  

نهلة: دادة عائشة دي طلعت حية معملتش كدا معروف فينا 
.. دي كانت مخططة كويس اووي .. تجبنا هنا وتعمل الفيلم 

 دا علشان تجوزك لبنت اختها

ي فرح: ال يامام
 ا متنسيش ان فكرة الجواز دي فكرن 

ة متفهميش حاجة ي صغي  ي انت   نهلة: اسكت 

ة ياماما  فرح: انا مش صغي 

سيف: بااس خالص انا خدت القرار ... نزلوا راحوا للمأذون 
 وكتبوا الكتاب

 

ن سيف ووعد ...  ومرت االيام ع ابطالنا كالعادة مناقرة بي 
اطمن وسيف بدء شغل .. وسندوس بدءت تتحسن وعمر 

 عليها وبدء يقرب من فرح



...ويبادلها نفس الحب بس ميعرفش انها بنت كمال الهاللي ... 
 تفتكروا لما يعرف ايه هيحصل ! 

 

 بداية يوم جديد

 *الباب خبط.. ووعد فتحت*

ي خدي ..  ...: بقا كدا ياوعد متسأليش عليا .. خدي البت عتن
ي عائشة ن خالت   اومال في 

ي  ي جيت  ن .. انت  ي وعد: نرميي   اسكندرية امت 

 

ن اخت وعد وتبقا بنت اخت عائشة ..اكي  منها  )اعرفكم نرمي 
بسنة ومتجوزة وعندها *هدي* بتغي  من وعد ف كل حاجة 
من معاملة عائشة ليها و وعد متعلمة وطموحة وهي فضلت 

 انها تتجوز وتوقف تعليم (

 

ي قولت اجلكم
ي .. وحشتونن : لسه جاية دلوقت  ن  نرمي 

ي وعد: تنوري ياحبيب  ت 



 

ن لما تعرف انها اتجوزت"  "وعد بتفكر ف رد فعل نرمي 

ي  ي جيت  ن انت   عائشة: نرمي 

ي  ي .. عيتن
ونن ي شكلكم ال تسألو وال تعي 

: اه مانتو نستونن ن نرمي 
ن ياللي مالكيش حد يحبك زي وعد  علي حظك يانرمي 

ي عاملة ايه  ... انت  ي
ن بنان  عائشة:متقوليش كدا انتو االتني 

 وجوزك عامل ايه.. 

 

 : ن ين بنت عم   نرمي  ... انتو اتعزمتوا علي فرح ش  ي كويس ياخالت 
ي 
 رشدي .. اصلهم عزمونن

ي الفرح هو اللي جابك مش علشان  عائشة: اه اتعزمنا .. يعتن
 وحشناكي 

: ال طبعا فرح ايه انا جاية علشانكم ن  نرمي 

 

ن و وعد اتوترت "  "سيف صحي وخرج من االوضة قدام نرمي 

ن دا : مي  ن  نرمي 



 بعضسيف ووعد بيبصوا ل

عائشة: دا سيف ابن كمال الهاللي اللي كنت شغالة عنده وجوز 
 وعد

ن باستغراب: وعد اتجوزت من غي  ماتقول..   نرمي 

 

ي حصلت فجأة بسبب ظروف والد سيف  عائشة: معلش يابنت 
 وملحقناش نبلغ حد

ي عندك يااستاذ سيف..سمعت اللي حصل البوك..  : قلت  ن نرمي 
ي رايك ع الجواز 

ن  ي ياوعد غي  ي  وانت  ي بتنصحيتن .. مش كنت 
ي كدا احسن الست 

متجوزش واكمل تعليم .. بس تصدف 
 مالهاش غي  بيت جوزها

ب  وعد: عن اذنكم هروح اش 

 

 "عائشة راحت ورا وعد"

عائشة: رويي لمي هدومك من اوضتك وحطيها ف اوضة 
 سيف



 وعد: نعم ! 

ي .. مش عاوزها تعرف  ن تمش  ي لحد مانرمي  عائشة: زي ماسمعت 
ي عارفة اختك بقها ف ودن انكم متجوز  ين علي ورق بس .. انت 

 جوزها.. ودا لو عرف حاجة الدنيا كلها تعرف

 

 وعد: ال ياخالتو.. انا استحالة انام ف اوضته

ي ! يبقا تستحملي بقا النتيجة ي وافقت   عائشة: مش انت 

 "وعد مشيت وهي مخنوقة دخلت اوضتها تلم الهدوم"

ي وا ن فرح بتتمطع: صباح الخي  .. انت   خدة هدومك و راحة في 

 وعد: راحة اوضة سيف

 فرح: ايييه ! 

 

: يابت اقعدي بالش شقاوة ن  نرمي 

ي تلعب  عائشة: سبيها يابنت 

 "نهلة خرجت "



ن دي كمان : مي  ن  نرمي 

 عائشة: دي ام سيف

ي بيكي انا اخت  : دي العيلة كلها هنا بقا .. اهال ياحبيبت  ن نرمي 
 وعد

ي الفطار ياعا
ن   ئشةنهلة مردتش عليها: حضن

 عائشة: اه ياهانم جاهز

ي فرح صحيت والال
 نهلة: طب رويي شوفن

 عائشة: حاضن 

ن بتبصلهم ومن جواها: مالها الست دي معوجة كدا ليه  نرمي 
 اومال لو مكنش جوزها حرامي ونصاب كانت عملت ايه

 

ي هروح اوضة سيف  وعد: زي ماسمعت 

ي وال ايه ي حنيت   فرح: دا ايه اللي حصل ... انت 

ي جت وخالتو مش وعد: حنيت  ايه وزفت ايه ... انا اخت 
ي   عاوزها تحس بحاجة .. مؤقتا يعتن

 فرح: اممم .. هو سيف عرف



 وعد: ال

ي لسه ملمتيش هدومك  عائشة: انت 

 وعد: بلمهم اهو

ي عارفها مفتحة ..  عائشة: طب برسعة قبل ماتاخد بالها .. انت 
ي مامتك عاوزكي  ي يافرح يابنت   وانت 

 وراكي  فرح: حاضن يادادة جاية

 

 "وعد خدت هدومها وخرجت"

 

ي اوضة سيف "
 "فن

 سيف بيلبس ورايح الشغل

 ..الباب خبط

 سيف: ادخل

 وعد دخلت وهي ساكتة ومعاها شنطة هدومها

 سيف باستغراب: ايه دا



 وعد: زي مانت شايف هدومي 

 سيف: وهدومك جاية هنا ليه

يقة: جيبهالك تلبسها..   وعد بي 

 

  بدل مااكرسلك دماغكسيف بعصبية مسك ايدها: اتعدلي 

ي   وعد بخوف: سيف سيب ايدي بتوجعتن

 اول لما سابها .. بعدت عنه

 وعد: والمفروض بقا اخاف منك كدا

ي مش فاضيلك عندي شغل
 سيف: حظك انن

ن اننا مش متجوزين..   وعد: استنا .. متبينش قدام نرمي 

 

ي   ..سيف سكت وجه يمش 

 وعد: استنا

 سيف: افندم اي اوامر تانية ! 

ي وعد: ا ي افضل هنا لحد ماتمش   ه خالتو طلبت متن



ي مردش عليها "  "بصلها ومش 

دش عليا ابن نهلة  وعد بغيظ: مبي 

 

 *جرس الباب رن*

 عائشة: اهال

ي العزيزة
 فاروق: ازيك ياحمان 

 عائشة: حماتك هللا يرحمها

ي .. 
ي حمان  ي تبقا انت 

ي اللي مربية مران  فاروق: ازاي بس مش انت 
 يهمش هتقوليلي اتفضل وال ا

 

ن .. وعائشة مش  )طبعا فهمتوا ان فاروق يبقا جوز نرمي 
لها من زور وال هي وال وعد ( ن  بتتقبلوا خالص وال بيين

 

 عائشة: ال ازاي متجيش اتفضل

 



* ن  *الكل قاعد .. معادا نرمي 

ي 
ن مران   فاروق: اومال في 

ن جت: شي فاروق انت مش قولت مش جاي  نرمي 

 فرح باستغراب: شي فاروق ! 

ي االول واالخي  .. انا هنا من اجلك فاروق: زوج ي العزيزة حت  ت 
ي وبس وهللا  انت 

: العشق الممنوع هيبدأ  وعد بصوت واطي

ن من طريقة فاروق  فرح بتضحك وسيف ونهلة مستغربي 

 

: يوه ياراجل مش كان عندك شغل ن  نرمي 

فاروق: انا كنت قاعد ف شغلي ال بيا وال عليا .. قوم ايه بقا 
ي ف بالي وقو  ي انت  لت لنفشي ازاي ياض يافاروق تسيب جيت 

ي ع شعار "انا ال 
زوجتك تبعد بعيد عنك .. اه حاكم انا ماش 

ي " ي اال بجانب زوجت 
 ارتاح ع وسادن 

: اصيل ياشي فاروق..  ن  نرمي 

 



ي ع االعضاء الجديدة  فاروق بص حواليه: مش تعرفيتن

ي ياوعد
ن   وراح يسلم ع وعد: كي 

ي كنت بلعب ع باب بي
ة وعد: دا ع اساس انن تكم وانا صغي 

ن  ي من تلت سني   ..فوق يافاروق انت متجوز اخت 

ي .. و مازال ماسك  ن دول شوية يعتن فاروق: وهما التلت سني 
 ايدها

 سيف شد ايده من ايد وعد: ازايك انا سيف جوز وعد.. 

 

ي 
ي اتجوزن   فاروق باستغراب: انت 

 وعد استغربت من رد فعل سيف: اه اتجوزت

وك ياوعد  فاروق: مي 

 يال ياوعد نحضن العشاعائشة: 

 فرح: انا جاية معاكم

 

ن هتنام جنب فرح  "اتعشوا وكل واحد راح ع اوضته ونرمي 
 وفاروق هينام ع الكنبة"



 

 *ف اوضة فرح*

 فرح واقفة بتكلم عمر من البلكونة

ي اوي  عمر: فرح وحشتيتن

 فرح: وانت كمان وهللا ياعمر .. عامل ايه ف شغلك

ي مالك فيكي حاجةعمر: انا الحمدهللا كويس .. ا  نت 

 فرح: انا كنت عاوزة اقولك حاجة

 عمر: خي  يافرح قولي 

 صوت من بعيد: عمر... عمر

عمر: طب يافرح انا هدخل اشوف ماما عاوزة ايه واجيلك 
ي   استتن

ي ياعمر
 فرح: ماش 

 

)فرح متوترو وخايفة من رد فعل عمر لما يعرف انها مش قريبة 
 فرح وانها بنت كمال الهاللي (



 

ي عاوزة ايه بقاعمر  ي كنت   : انا جيت ياحبيبت 

 نهلة دخلت االوضة: فرح

 فرح بعد ازنك ياعمر ... ايه ياماما

ن  ي كنت بتكلمي مي   نهلة: انت 

 فرح: انا كنت ... 

 *نهلة دخلت البلكونة شافت عمر*

ي بتكلمي الجربوع داا ي كنت   نهلة: انت 

 فرح بعصبية: متغلطيش فيه

 

 حتكنهلة: وبتدافعي عنه كمان يابجا

 فرح: اه بدافع عنه ... انا وعمر بنحب بعض

ن  ن .. وبنت مي  ي مي  ي انت  ي نسيت  نهلة: حبك برص يابعيدة .. انت 
 ... هو انا هلقيها منك وال من اخوكي اللي راح اتجوز الخدامة

ن ... ومنستش بردك اننا خالص  فرح: منستش انا بنت مي 



حياته  مبقاش حيلتنا حاجة ياماما ... وبعدين كل واحد حر ف
ي انا كمان اختار ي ع سيف ... يبقا تسبيتن  وزي ماوفقت 

ي  ة ... وانت  ي مجي 
ي انا وافقت ع سيف النن نهلة: ال ياحبيبت 

عارفة ان جواز سيف دا شكل وبس مافيش حاجة هتحصل 
ن الخدامة دي  بينه وبي 

 

ن واقفة ورا الباب وسمعت الحوار ... جريت ع جوزها "  " نرمي 

: شوفت اللي حصل  ن  يافاروقنرمي 

ي ايه
 فاروق: فن

ي كدا ليه : مالك ياراجل بتكلمتن ن  نرمي 

ي عاوزة تقولي ايه  فاروق: مافيش.. قولي كنت 

: السنيورة وعد طلعت متجوزة سيف دا شكل وبس ن  نرمي 

ي ايه  فاروق: يعتن

ي علي الورق وبس ياراجل افهم : يعتن ن  نرمي 

 .. ن ي مني  ي عرفت   فاروق بفرحة: وانت 

 



: سمعت العقربة ام س ن يف بتقول .. مالك ياراجل فرحان  نرمي 
 كدا ليه

ي وعد  ي .. يعتن فاروق: الزم افرح ياولية مش سيف دا ابوه غتن
 هتبقا من االغنياء وتتكي  علينا

: تصدق عندك حق .. وكمان اساسا سيف مش اليق ع  ن نرمي 
ي   وعد دا ابن ناس وهي مش حلو يعتن

يقة: اه فعال مش حلوة خالص  فاروق بي 

 

ي اوضة سيف*
 *فن

 د: بزمتك انت عندك زوق انتوع

ي   سيف: استغفرهللا العظيم ... انا جيت جنبك دلوقت 

ي انام ع االرض  وعد: نايم ع الرسير وهتخليتن

ي من سكات  سيف: وحد قالك نامي ع االرض .. اتلقحي جنت 

 وعد: ال يابابا دا بعينك

سيف: احسن بردك نامي ع االرض ياكش يجيلك رطوبة ف 
 دا لسانك اللي عايز القطع



 

"وعد بغيظ شدت الغطا من ع سيف وخدت مخدة 
 وحطيتهم ع االرض ونامت "

 

ي هنام ع الرسير 
سيف بيغيظها: خدي مش عاوزه ..المهم انن

ي   براحت 

 

"وعد فضلت تتقلب وتبصلوا بغيظ وهو نايم ع الرسير .. 
قامت فتحت الدوالب جامد وطلعت مخدات ورزعت 

ي وفضلت تعمل أصوات وهي بت
 تحرك"الدوالب تانن

 

 سيف: هتفضلي تفركي كدا كتي  ... اتهدي بقا عاوز انام

 

"وعد بصاله بغيظ ومردتش عليه وحدفت المخدات جنبه 
 وعملت حاجز بينهم ونامت "

ي لما  ي ارتاحت 
ي .. يارب تكونن سيف: دا خط الدفاع بتاعك يعتن



ي ...منك هلل ياشيخة ي النوم من عيتن
ن   طي 

 *وعد مردتش عليه وراحت ف النوم*

 

 جينا ليوم الفرح

*وعد البسة فستان اسود رقيق والكوم تل وفردة شعرها 
وحاطة ميكاب رقيق جدا ...وفرح البسة فستان قصي  لونه 

ي وحاطة ميكاب رقيق بردك*
 ازرق وعاملة شعرها ويفن

 

 سيف وفاروق قعدين مستنينهم يخلصوا .. وعد وفرح طالعوا

 

يك اب .. سيف شاف وعد تنح اول مرة يشوفها بفستان وم
 وشكلها رقيق جدا

 وعد: انت بتبصلي كدا ليه

ن   سيف: بدور ع وعد .. راحت في 

وعد ضحكت: ال مانا ف االفراح مبستخضش ف نفشي 
 حاجة



 سيف: بضاحة جميلة اوي انهاردة

 وعد بتداري كسوفها: انا طول عمري جميلة اصال.. 

 

ي جميلة علطول ي انت  ي ياست 
 سيف: حلوة الثقة دي ... ماش 

 ابتسمت بكسوف وعد 

 سيف: بس لسانك عاوز الحرق

ي انا اللي عاوز الحرق
 وعد قلبت وشها: ال واضح ان لسانن

ي .. الميك اب هيسيح  فرح: مايال بقا مش هنمش 

 

ي وهي بصاله ومستغربة  سيف مسك ايد وعد ومش 

 

 }الفرح خلص وهما خرجوا{

 

فرح: العروسة كانت حلوة اوي .. انا اول مرة احضن فرح حلو  
 اكد



ن الحالوة دي  نهلة: في 

 الكل بصلها

ي  نهلة: ااقصد انه خلص برسعة اوي انا كنت عاملة حسان 
 هنسهر للصبح

 عائشة: طب ايه رايكم نروح نقعد ع البحر للصبح

ي يادادة  فرح: فكرة حلوة اوني

 نهلة: انا موافقة اهو نعوض الفرح.. 

 

 موعد: خالص روحوا انتو وانا هروح علشان تعبانة وعاوزة انا

سيف: طب انا هوصلها البيت واروح اشوف حاجة ف الشغل  
ي 
 كلمونن

ي الصبح  عائشة: طيب ياسيف خليبالك عليها واحنا هنيح 

ي   فاروق: طب انا استأذن بقا علشان .. هروح اقابل صحان 

ي متتأخرش : طيب ياحبيت  ن  نرمي 

 



 *سيف خد وعد ووصلها البيت*

 سيف: انا هروح اشوف عاوزين ايه ف الشغل وهرجع

ي انا هطلع احضن االكل
 وعد: ماش 

ي خليبالك من نفسك .. باي
 سيف: ماش 

 وعد: باي .. وطلعت

 

 "و احد االشخاص يراقبهم من بعيد"

 

دخلت وعد االوضة تغيي  هدومها بتدور ع الموبايل ملقتهوش 
 سمعت الباب بيفتح .. طلعت تجري

ي ... *اتخضت ورجعت ل ورا*  وعد: سيف كويس انك ي 

 ازاي !  انت دخلت هنا 

 

! وايه اللي هيحصل معاها وهي لوحدها  ن ياتري وعد شافت مي 
 .. ي  ... هنعرف ف االجزاء الجاية تابعوا.. متنسوش رأيكم يهمتن



ن علي الفصل الخامس ي ولكن بقلم ياسمي   رواية ابنت 

 

 علي البحر

 نهلة: حلوة الفكرة دي ... اول مرة تقولي حاجة عدلة ياعائشة

 فرح: ماما ! 

 

 ن عليها القلق""عائشة باي

 فرح: مالك يادادة

ي مقبوض ... قلقانة ع وعد  عائشة: قلت 

: ليه البيت هيأكلها ... زمانها قعدة بتأكل وال هممها ن  نرمي 

ن عندها حق  نهلة: نرمي 

 عائشة: ال انا مش مرتاحة .. فرح اتصليلي ب وعد

 فرح: حاضن يادادة

 "فرح بتتصل ب وعد"

 يت موبايلهاسيف سايق العربية: ايه دا وعد نس



 سيف: ايوة يافرح

 وعد: سيف هي وعد معاك

سيف: ال انا لسه موصلها .. بس هي نسيت الموبايل ف 
 العربية

ي .. اصل دادة عائشة قلقانة عليها  فرح: طب هي كويسة يعتن

ي كويسة ... انا هرجع اديها الموبايل وهخليها  سيف: ايوة يابنت 
 تطمن دادة عائشة بنفسها

ي ياسيف 
 .. متنساشفرح: ماش 

 سيف: ال انا اهو بلف وراجعلها .. انا قريب من البيت اصال

ي يال سالم
 فرح: ماش 

 سيف: سالم

 فرح: سيف رايحلها اهو يادادة وهيطمنك

 عائشة: ربنا يسي  

 

ن .. ومراتك  وعد: انت بتقول ايه .. انت اتجننت ..بتحب مي 
 وبنتك



ي ليكي .. وعمال يقربلها وهي  جع  فاروق: انا اتجننت بحت  بي 
 بضهرها وخايفة

 

 وعد دخلت المطبخ وخدت سكينة حطيتها علي رقبتها

 وعد بعصبية: لو مخرجتش من هنا هموووت نفسشي 

 فاروق: اهدي طيب اهدي

 *سيف وصل داخلة العمارة*

 صباح: يااستاذ سيف .. يااستاذ سيف

ن  ي مي   سيف: نعم .. انت 

 صباح: انا مرات البواب ...انت متعرفنيش وال ايه

 ف: ايوا عاوزة ايهسي

وك انا سمعت انك اتجوزت  صباح: كنت عاوزة اقولك ... مي 
 الست وعد

ي   سيف: هللا يبارك فيكي .. جه يمش 

 صباح: استنا بس يااستاذ سيف



ي انا مستعجل وعندي شغل  سيف: لو سمحت 

ن مش هأخرك  صباح: دا هما كلمتي 

 

 وعد بعصبية: بقولك ااطلللع بررا .. اطللع برراااااا

ي انك مش هتقولي فار  ي بس اوعديتن ي خالص همش 
وق: ماش 

 لحد

ي مش هقول لحد .. اخرج بقاا ارجوك
 وعد: ماش 

ي .. خرج ..سمعت صوت الباب بيتقفل  فاروق: اهو همش 

رميت السكينة وقعدت ع االرض تعيط... دخل فاروق مسكها 
 من شعرها وجرها من المطبخ ... 

رر ي ياحقيييي   وعد: ابعد عننيت 

ت فاروق: مسمع ي فااهمةة.. انا صي  ششش نفسكك .. انت 
ر وجت الفرصة مش هضيعها  عليكي كتتتي 

 

صباح: كنت عاوزة اقولك .. ان الست وعد دي مربينها ع 
ايديينا .. ادب ايه واخالق ايه .. نسمة كدا نسمة .. ومش 



ي زي  ها ابدا
 هتلف 

 سيف: اناعارف كل دا

ي ايه يااستاذ سيف انت مستعجل ليه كدا 
.. وبعدين صباح: فن

ي لوحده .. وشوية  ي ... شوية االستاذ فاروق يح 
ن الباف  هو في 

تك .. هو ايه الحكاية  حضن

 سيف: نعم ! هو فاروق هناا

ي   دقايق 10صباح: ايوة دا لسه طالع قدامي من يح 

 

 

  

 *سيف طلع يجري ع فوق*

 صباح: يااستاذ سييف .. يوة هو ماله دا

 *سيف طالع يجري علي السلم*

ي ايه !  عمر: سيف
 ازايك .. سيف .. هو فن

 



 فاروق حدف وعد ع الرسير وبيقلع الجاكيت

 وعد: انت هتعمل ايييه

 فاروق: اللي كان الزم يحصل من زماان

 وعد جت تجري .. مسكها من شعرها

ي يا ساافل  وعد: ابعد عتن

ن   فاروق: انا هوريكي انا مي 

 سيف دخل الشقة

ي 
 وعد بضي    خ: الحقوونن

 ها.. عضت ايده وزقته وجريتفاروق حاول يكتم نفس

 سيف: وعدد

ي   وعد: سيفف الحقنتن

 

 فاروق شاف سيف رجع بضهره: انت فاهم غلط .. انا كنت .. 

ب ف وشه ...  به بالدماغ .. وهجم عليه وفضل يضن سيف ضن
 فاروق زقه وهجم عليه وبيخنقوا.. ووعد بتضخ



.. جريت جابت فازة وكرستها ع دماغ فاروق علشان يبعد عن 
.. سيف  ي

ب فيه تانن  .. سيف زق فاروق ونزل ضن

 

 وعد: كفااية ياسيف هيموت ف ايدك

ن دااهية دا كلب  سيف بعصبية: يغور ف ستييي 

وعد: سيبوا علشان خاطري .. ميستاهلش تودي نفسك ف 
 داهية علشانه

 "سيف سابوا وقام يشوف وعد "

ي كويسة .. عملك حاجة  سيف: انت 

 وعد: انا كويسة

 وهو غرقان ف دمه فاروق قام جري نزل

 

 "سيف جه يمسكوا وعد مسكتوا "

عش: سيبوا خالص  وعد بخوف وبتي 

 سيف: اهدي طيب .. متخافيش انا جنبك



 

صباح: ايه دا ياسااتر ياررب ... مالك يااستااذ فااروق .. 
 يالهوي يالهووي ايه الدم دا

 عبده: مالك ياولية صوتك عالي ليه

ن .. نازل من فوق صباح: االستاذ فاروق جوز الست نرم ي 
 غرقان ف دمه

ي ف عقلك ي اتخبلت   عبده: بتقولي ايه ياولية انت 

ي دوولل وهو نازل يجري  صباح: ال ياخويا ال دانا شايفة بعيتن
 زي مايكون سارق شيقة

ي   عبده: طب ادخلي جوا انت 

 صباح: ادخل ايه .. دانا الزمن اطلع اشوف ايه العبارة بالظبط

 .. انا مش عاوز مشاكلعبده: بقولك ادخلي جواا 

 صباح: ياعبده استنا بس

 عبده: انا مش هعرف احكم عليكي وال ايه .. ادخلي ياولية

قش هدخل اهو ن  صباح: خالص مي 

 



 عائشة: سيف اتأخر ليه كدا .. انا قلقت اكي  

ي مبتعرفيش تستمتعي بالجو ليه .. انشي  ي انت  : ياخالت  ن نرمي 
 وعد بقا

 عائشة: انا هقوم اروح

ي بس يادادة هكلمهم انافرح: اس  تتن

 

 *موبايل فرح رن*

ي حتة فيها شبكة .. ومشيت
 فرح: طب انا هروح اكلمهم فن

ي   فرح: الو .. ايوة ياعموري وحشتتن

ي كمان وهللا .. بقولك هو اخوكي ماله  عمر: وانت 

 فرح بقلق: ماله سيف

عمر: معرفش انا بسألك .. اصلي شوفتوا ع السلم وكلمتو 
 مردش.. 

 

ي ليه .. هو كان رايح يشوف وعد .. طب فرح: انت  هتقلقتن
ي ممكن تشوفهم  بقولك ياعمر ونت 



ي انا ف الشغل .. اتصلك بماما تشوفهم  عمر: وهللا ياحبيبت 

 فرح: ال خالص بالش تقلقها .. انا هكلموا

ن الفرح خلص ي في  ي .. انت 
 عمر: امممم .. ماش 

 فرح: اه خلص .. وهنسهر ع البحر

ي ع البحر وانا اسهر ف الشغل.. عمر: ايوة ياعم .. اسه  ري انت 

ي   فرح: ربنا معاك ياحبيت 

 عمر: يارب .. بقولك هو الفرح كان حلو

ي   فرح: اه كان جميل اوني

 عمر: عقبالنا

 فرح بفرحة: ياربب

ي ع سيف ... واروح اشوف شغلي ..  عمر: يال انا هسيبك تطمتن
 خليبالك من نفسك

 فرح: حاضن .. باي

 عمر: باي

 



 وهي مبسوطة وشحانةفرح رجعتلهم 

ن كل دا ي مع مي 
عن ي بي   نهلة: كنت 

ي   فرح بخضة: كنت بكلم واحدة صاحبت 

ي  ي بسيف يابنت   عائشة: اتصلت 

 فرح: هتصل بيهم اهو

 

سيف: اهدي واحكيلي ايه اللي حصل بالظبط.. دخل ازاي دا 
 هنا

 

ي .. طلعت لقيت الباب  وعد بتحكي وهي منهارة: بعد ماسبتتن
ي اتفتح .. فكرتك انت 

 رجعت ... طلعت لقيته ف وش 

 سيف: وبعدين

وعد: فضل يقول ان خالتو بعتتوا وكالم كله كدب .. وفضل 
 يقرب وقالي ان هو

 سيف: قالك ايه ! 

ن  ي ومبيحبش نرمي   وعد: قال بيحبتن



 سيف بعصبية: الناقص انا مكنتش مرتاحله من االول

 

ي   وعد انهارت من العياط: انا كنت هموت نفسيت 

 

ي .. سيف حضنها: اه
 دي خالص مش هيقدر يقربلك تانن

 

 *موبايله رن*

 سيف: دي فرح .. دادة عائشة كانت عاوزة تطمن عليكي 

 وعد: هي عرفت ! 

سيف: ال .. بس حسيت ...ايوة يافرح .. انا عند وعد هي  
 كويسة

ي كويسة ي اطمتن  فرح: بجد .. اهو ياست 

ي اكلمها
 عائشة: فينها هان 

 شة عاوزة تكلمهافرح: سيف طب هات وعد .. دادة عائ

سيف بص لوعد " دادة عائشة عاوزة تكلم وعد " .. وعد هزت 



 رأسها انها مش عاوزة تكلم

 

ي لما تطلع  سيف: مش هينفع .. اصل وعد ف الحمام دلوقت 
 تكلمها

ي .. سالم
 فرح: خالص ماش 

ي بقا بخي  وسيف كمان معاها ي اطمتن  .. اهو ياست 

 عائشة: ربنا يسي  

ي و  : فاروق كلمتن ن قالي انه جاله شغل ورجع القاهرة.. هبقا نرمي 
 اروح لوحدي بقا

ي  ن يابنت   عائشة: طب ماتخليكي يومي 

ي .. وبعدين فاروق ميقدرش  : ال انا هرجع اشوف بيت  ن نرمي 
ي مش هينفع اسيبوا ي عتن  يستغتن

ي   عائشة: ع راحتك يابنت 

 

 

  



ي مرضتيش تكلمي دادة عائشة ليه  سيف: انت 

 وعد: مش عاوزها تحس بحاجة

ي مش هتقوليلهم اللي حصلسيف  : ليه هو انت 

 وعد: ال طبعا .. مش عاوزة مشاكل

سيف: نعمم ! انا مش موافقك مشاكل ايه .. الزم يعرفوا ان 
 فاروق دا زبالةة

ن بتحبه مش عاوزة اكرسها وابينلها حقيقة جوزها ..  وعد: نرمي 
 ومش عاوزة اتسبب ف خراب بيت

ك غلط ياوعد .. دا خاين ول ي اختك بجد .. سيف: تفكي  و بتحت 
 الزم تعرفيها

 ... ي  وعد: مش هتصدقتن

 

 سيف: هتصدقك .. لو مقولتيش انا هقول

 وعد: خالص انا هقول.. بس انا خايفة

 سيف: متخافيش هكون معاكي .. بس الزم تحكيلهم

 وعد: حاضن 



ي شكلك تعبانة  سيف: يال نامي انت 

 وعد: بس انت مأكلتش .. هقوم احطلك تأكل

ي .. لما اجوع هحطلي سيف: ال انا  يحي انت  مش جعان .. اسي 
ي مكسح ي لسه شايفتن  اكل .. وال انت 

وب بس  وعد: ال انت مش مكسح .. انت مضن

 

ي انا 
ي ف حالتك دي لسانك طويل .. تصدف  ي وانت  سيف: حت 

 غلطان كنت سيبتوا يقتلك

 *وعد عيطت*

ي تعيطي .. انا 
ي مابتصدف  سيف: اهدي وهللا بهزار خالص .. انت 

ه.. يال نامي .. وانا مكنت ش هسمحلوا يقربلك ال هو وال غي 
 هطلع اشوف الخرابة اللي برا دي اظبطها

 وعد: سيف

 سيف: نعم

ي   وعد حضنته: شكرا ع كل حاجة عملتها .. وانك انقذتتن

سيف ابتسم: مافيش شكر دا كان الزم يحصل .. يال تصبحي ع 



 خي  .. قفل النور وخرج

 

ي لندن*
 *فن

 يدكمال: ايوة ياسع

: ايوة يا كمال بيه .. عملت ايه  المحامي

وع هيبدأ يقوم وكل حاجة  كمال: اقنعت المستثمرين والمرس 
جع زي ماكانت  هي 

 

وك وك ياكمال بيه الف مي  : الف مي   المحامي

كمال: هللا يبارك فيك ياسعيد .. انت السبب ف اللي وصلتله 
 دا .. مش عارف اشكرك ازاي

: متقولش كدا ياكمال  بيه .. دا شغلي  المحامي

 كمال: طب انا كدا اقدر ارجع مض

ي مينفعش القضية لسه شغالة ..  : ال طبعا دلوقت  المحامي
وع يبدأ والبنك يعلم ب كدا .. متقلقش ياكمال بيه  المرس 

ي   اناهخلص كل حاجةهنا وهكلمك تيح 



ي سالم
 كمال: ماش 

 

 *سيف واقف ف البلكونة بيفكر ف اللي حصل*

ا اوي كدا ..مش عارف لو كان حصلها انا ليه خوفت عليه -
.. انا ايه الي بيحصلي دا .. هو انا  حاجة مكنتش هسامح نفشي
ي .. مافيهاش عيب ..  حبيتها وال ايه .. وفيها ايه لما احبها يعتن
علشان هي مش من مستوايا .. مستوي ايه بقا انت هتضحك 
 ع نفسك.. دانا اللي مبقتش من مستواها .. بصلها وهي نايمة

 

 *وعد قامت مفجوعة*

 جري عليها .. مالك ! 

 وعد بخوف: انا كويسة .. كويسة

ي كابوس وال ايه  سيف: شوفت 

 وعد: كابوس اه .. انت منمتش وال ايه

 سيف: ال مجاليش نوم

 وعد: هما لسه مجوش



ي بايه  سيف: ال لسه .. قوليلي بقا حلمت 

 وعد: حلمت ... 

 

 عائشة: مش يال بينا بقا

 قيت كامنهلة: هي الساعة ب

 7عائشة: الساعة 

 نهلة: طب يال بينا

 

 سيف: مالك

 وعد: اصل انا عمري ماحكيته لحد

 سيف بضحك: ليه هو بيجيلك كتي  وال ايه

ي   وعد بزعل: ممكن متضحكش علشان الموضوع بيضايقتن

 سيف: مالك بهزار .. احكي طيب

ي  وعد: انا مش عارفة مالي .. هو بيجيلي كتي  فعال .. هتصدقتن
ي بحلم نفس الحلم من وانا عندي لو قول

ن  10تلك انن  سني 



 

 سيف: كل يوم بتحلمي نفس الحلم ! 

ة احلم نفس الحلم بنفس  وعد: ال مش كل يوم .. كل في 
 التفاصيل

 سيف: طب قولي ايه هو

ة ف مكان  وعد بتحكي وهي متأثرة: بشوف نفشي وانا صغي 
ي واحدة  .. وبتيح  ي ي وعاوز يمسكتن ضلمة.. وراجل بيقرب متن

ي عنه وتقولي متخافيش مش هيقربلك... وكل ت
ي وتبعدنن

اخدنن
ن اصحا من الحلم..  ي اعرف هي مي   لما باي 

 

ن دول ي عارفة مي   سيف: طب اهدي انت 

ن دا  وعد: بشوف وش الراجل بوضوح .. بس انا معرفش مي 

 سيف: طب والست ! 

وعد: مش بقدر اشوف مالمحها كويس .. او ببقا ناسية 
 بفتكرها مالمحة مش عارفة انا مش

 



ي متأثرة بالحلم ف بتحلمي بيه   ي انت 
سيف: طيب ممكن تكونن

ي اكيد
 كتي  .. شيلي من دماغك مش هيجيلك تانن

 وعد: حاضن 

 *الجرس رن*

 سيف: شكلهم جم .. هقوم افتح

ي 
 وعد: ماش 

 

} وعد حسيت انها مستفدتش حاجة من رد سيف لما حكيتلوا 
در تشيلوا من الكابوس اللي بيطاردها من صغرها ألنهامش هتق

 دماغها.. بس ع االقل حسيت انها ارتاحت لما حكيت لحد {

 

ن   عائشة: وعد في 

ي .. وحضنتها  وعد: انا اهو ياخالتو وحشتيتن

ي كويسة !   عائشة: انت 

 وعد: اه .. اه انا كويسة

ي وشك مخطوف .. سيف  عائشة: قولي الحقيقة ياوعد... انت 



 انت عملتلها حاجة

 وعد: ال مش سيف

ن ! عائشة: ا  ومال مي 

 

 *ف الكافية*

 خالد: مالك شحان ف ايه

ي مبسألش عليه
ي وهللا .. وزعالن انن  احمد: سيف وحشتن

ي تقولي سيف .. سيف  خالد: يادي سيف ... انت كل لما تيح 
.. ياعم دا تلقيه عايش حياته هناك .. ومش سأل فينا .. دا اذا 

 منسناش اصال

 

 احمد: هو انت بتكرهه ليه كدا

ي .. المهم انا مجهزلك سهرة حلوة  خالد: انا  ... هكرهه ليه يعتن
 .. وجايب مزز وهنولعها

ي ماليش ف القرف دا
 احمد: انت عارف انن

خالد: قرف .. حد يرفص النعمة .. انت فقري شبه سيف .. 



 سديت نفشي .. سالم

 احمد: احسن بردك ... سالم

 

 وعد: هو فاروق

ي 
: ماله فاروق .. حصله حاجة .. انطف  ن  نرمي 

 وعد: اتهجم عليا

 عائشة: اييه ! 

ي بتقولي اييه فاروق ف القاهرة : انت  ن  نرمي 

 سيف: هو لحق ياسافر

 وعد: قبل مايسافر جه هنا وانا موجودة .. وحاول يتهجم عليا

ي مكنش مرتاح  عائشة: انا كنت حاسة انك فيكي حاجة .. قلت 
ي هللا  ي حصلك حاجة ... حست  ي انت  ي يابنت  وقولتلهم .. طمنيتن

 عم الوكيل فيك يافارووقون

 

 وعد: ال ياخالتو انا كويسة .. وسيف جه ف الوقت المناسب



ن بغيظ: والمفرروض بقا انا اصدق التمثيلية دي  نرمي 

ي قصدك ايه  وعد: تمثيلية ايه ... انت 

: اقصد انك كدابة وبتتبلي ع فاروق ن  نرمي 

ن اللي بتقولي الختك دا  عائشة: عييب يانرمي 

 . وهكدب ليه اصال.. وعد: انا مبكدبش . 

 

ة   ي الغي 
ي تلف  ي ليه .. انت  ي تكدن  ن بغيظ: اقولك ياحبيبت  نرمي 

ي  ي .. وانت  ي وبيدلعتن ي فاروق بيحبتن
كلتك من جوا .. لما بتشوفن

ك .. ف تعملي التمثيلية  عاملة شبه البيت الوقف محدش معي 
ن جوزي بس انا  ي وبي  الخايبة بتاعتك دي ...علشان توقعي بيتن

 مش هسمحلك

 شة: وتغيي  ليه منك مااجوزها موجودعائ

ي ومعرفش 
ي نايمة ع ودانن

ن بضحك: جوزها ! انتو فاكرنن نرمي 
انه متجوزها جي  خاطر كدا علشان قعدتوا ف البيت بس ال 

 هو بيحبها وال طايق يبص ف خلقتها

 



وعد دمعت وبصيت لسيف: قولتلك مش هتصدق .. وجريت 
 ع اوضتها

 

ي 
ن قالك انن ي مي  ي مالك سيف بعصبية: انت   متجوزها اجبار .. انت 

ي وبينها اصال  باللي بيتن

تك..  ة جوزي انا كمان اجيب سي  : لما هي تجيب سي  ن  نرمي 

 

ة جوزك علشان جوزك مش راجل  سيف بعصبية: جابت سي 
.. انا ساكت من الصبح وبقول انتو اخوات متدخلش .. بس 

مة  ي واحدة مش محي  ي متتسميش اخت اصال ... انت  انت 
عن جوزك حاجة .. لما تدفعي عن شخص زبالة  ومتفرقيش

مة .. واه وعد مبتكدبش  ي مش محي 
ي قصاد اختك تبف 

وتوقفن
ي ...  وجوزك اتهجم عليها وكان هيموت ف ايدي لوال هي منعتتن

ك ليه فيه .. انا مش مجي   ي وال غي  ن وعد ال انت  ي وبي  واللي بيتن
ي جوزك انه لو راجل ميظهرش ق

صدي ع وعد انا بحبها .. وبلعن
 ف اي حتة ... دا لو كان راجل اصال

 



ي داخل يشوف وعد*  *ومش 

ن مصدومة من الكالم وخدت حاجتها وبنتها ومشيت ...  ونرمي 
ن من رد فعل سيف الغي   ن مصدومي  وفرح ونهلة وعائشة واقفي 

افه بحب وعد ... بس لالسف وعد  متوقع ودفاعه واعي 
 مسمعتش وال حاجة

 

ي كويسة  سيف: وعد انت 

 وعد: اه

عليش .. انا السبب .. اللي خليتك تسمعي الكالم دا  ن سيف: مي 
 مكنتش اعرف انها كدا

 وعد: مش زعالنة.. هي مقالتش حاجة غلط دي الحقيقة

 سيف: ال مش الحقيقة ياوعد .. انا مش مجي  ع جوازي منك

 وعد: ال انت مجي  ياسيف

ي   سيف: الكالم دا كان ف االول بس دلوقت 

ي ايه اللي   اتغيي   وعد: دلوقت 

 سيف: انا .. انا حبيتك



 

 فرح: عمر عامل ايه

ي مالك وشك مقلوب ليه  عمر: انا كويس انت 

 فرح: كان عندك حق ياعمر.. سيف كان فيه حاجة امبارح

 عمر: ليه ايه حصل

 فرح: فاروق اتهجم ع وعد وسيف لحقها

ن عملت  تحلهوش الراجل دا .. نرمي  عمر: ايه ! ابن ال .. انا مي 
 ايه

ذبت فرح وقالتلها كالم يوجع اوي .. بس سيف فرح: ك
 مسكتلهاش

 عمر: اكيد طبعا جوزها وبيدافع عن مراته.. 

 

 فرح: اه ...مراته

 } عمر ميعرفش ان جواز سيف ووعد ع الورق بس {

 فرح: عمر كنت عاوزة اقولك ع حاجة



ي قولي   عمر: عاوزة ايه يا حبيبت 

 *موبايل عمر رن*

ي .. ا ي ياحبيبت 
يوة .. اه انا وصلت .. اه معايا .. عمر: طب ثوانن

 طيب انا جايلك

ي ايه ياعمر
 فرح: فن

عمر: واحد ف الشغل نشي المفتاح بتاعه .. هروح اديلوا اللي 
ي   معايا واي 

ي ياعمر
 فرح: ماش 

 

ن   وعد: انت بتقول كدا علشان مزعلش من كالم نرمي 

ي   سيف: وعد تتجوزيتن

 

 نهلة دخلت عليهم: سيف انا عاوزك

ي ي
... وعد فكري .. هستنا ردكسيف: ماش   اماما انا جاي وراكي

 



 نهلة: ممكن افهم ايه اللي سمعتوا

ي ايه  سيف بقلق: سمعت 

ن .. انت بتحب  مي  نهلة: انت هتستعبط .. الكالم اللي قولتو لين
 وعد

 سيف: اااااه

 نهلة: نعمم ! 

 

سيف: ال اقصد اه ان قصدك ع الموضوع دا .. ال دا بس كان 
ي هي جرحت وعد ازايرد فعل ع كالم نرم ي شوفت  ن .. انت   ي 

ي الحنية دي مانت مكنتش بتطيقها  نهلة: من امت 

ن عند حدها .. وبعدين  ي بردك كان الزم اوقف نرمي  سيف: يعتن
ي كان الزم ارد

ن   هي جابت سي 

ي انت مبتحبش وعد !   نهلة: يعتن

 سيف بيفكر: ال

ي   نهلة: ايوة كدا ريحتتن

 



ا لما تعرف انه عاوز }سيف كذب ع امه علشان عارف رد فعله
 يتجوز وعد بجد ممكن تموت فيها {

 

 فرح جت.. 

ن  ي في   نهلة: كنت 

 فرح: كنت بجيب حاجات ... 

ي حاجات وال مع الجربوع بتاعك  نهلة: بتجيت 

ي متقوليش عليه كدا  فرح: ماما لو سمحت 

ي زي مابتدافعي عنه كدا  نهلة: ياريتك بتدافعي عتن

ي مش محتاج ي انت   ة حد يدافع عنكفرح: ال ياماما اطمتن

 

ي بتعملي ايه  سيف: انت 

ي  ن مشيت .. هرجع اوضت   وعد: بلم الهدوم .. نرمي 

ي ف اللي قولتهولك
ي فكرن   سيف: امممم ... انت 

 وعد: ايه هو



 سيف: وهللا

 وعد: ! 

 

ي .. انا عاوز اتجوزك
ي ياوعد هقولك تانن

 سيف: ماش 

وعد: سيف لو سمحت لو بتقول كدا علشان اللي حصل .. ف 
 انا مش زعالنة متقلقش

ي فرصة  ة بفكر .. ممكن تديتن سيف: ال ياوعد انا بقالي في 
ي   اثبتلك حت 

 

وعد: انا مش عاوزة اتوجع يا سيف .. لو سمحت خلينا كدا 
 احسن

ي !  ي بتحبيتن  سيف: متخافيش .. وبعدين هو مش انت 

 وعد: ... 

 سيف: ايه

 وعد: بحبك ياسيف ومن زماان اوي كمان .. 

 فسيف ابتسم: مانا عار 



ي وحش  وعد: عارف ! وكنت بتعاملتن

سيف: كنت ببقا قاصد بضاحة .. علشان مكنتش بفكر فيكي 
ي فرصة  بضاحة .. ها بقا ردي هتديتن

ي ياسيف انا موافقة.. 
 وعد: ماش 

 

 *سيف فرح*

وعد: ممكن بقا توسع علشان اروح اودي الهدوم .. لسه 
ة وسع يال ي وليلة كبي 

 هحطهم ف الدالب التانن

 

ي ف ايه من الصبح ..  سيف: نعم
عن  .. اومال احنا بين

ي 
ي ايه ياسيف .. مانا وافقت .. عاوز ايه تانن

 وعد: فن

 سيف: تفضلي هنا

ي .. 
 وعد اتكسفت: اممم.. ماش 

 سيف غمزلها: طب ايه

 وعد: ايه .. 



 

ي  : ايه انت  ي
 سيف غمزلها تانن

ي ايه دا مرض دا مالك  وعد: فت 

ي هتستهبلي   سيف: انت 

ي ايه ياسيف بجد
 وعد: فن

 سيف: امممم .. انا شكلي اترسعت ف قرار احب واحدة غبية

م نفسك بقا  وعد: يوة ماتحي 

ي اللي مش بتفهمي   سيف: مانت 

 وعد: عاوز ايه ياسيف انجز

ي عاوزك ي ياست 
 سيف: انجز ! ماش 

ي ازاي مانا جنبك اهو.. 
 وعد: عاوزنن

 

ي .. راح شالها ي برميل غباء متنقل وهتتعبيتن  سيف: ال دانت 

ي بدل ماصوت واجبهملك كلهم وعد: انت  بتعمل ايه .. نزلتن
 هنا



ي ... ونزلها ع الرسير ي كدا وريتن
 سيف: صون 

 وعد: طب استنا طب هفهمك

 سيف: القرار صدر وجاري التنفيذ

 وعد: ياسييف طب

 سيف: ششششش خالص .. مافيش كالم

 وعد: انا بحبك ياسيف

 سيف: وانا كمان بحبك

 

ي 
 بقا { }استوبب لحد هنا نروح مكان تانن

 

 *نهلة قعدة ف اوضتها موبايلها رن*

 كمال: الو يانهلة .. عاملة ايه

 نهلة: الحمدهللا انا كويسة .. انت ايه اخبارك

 كمال: قريب هرجع

كات  نهلة: بجد ياكمال .. طب والفلوس والفيال والرس 



جع وهنبقا احسن من االول كمان  كمال: كل حاجة هي 

ي راجع  نهلة: طب امت 

ي  كمال: قريب..   خليبالك ع العيال بس انت 

 نهلة: حاضن ياكمال .. سالم

 

نهلة بتفكر مع نفسها: ال زم قبل ماكمال يرجع اصلح كل حاجة 
 ... ياتري ايه الي نهلة عاوزة تصلحه  

 

ي وعد لسه نايمة .. باسها من راسها .. وفضل 
سيف صحي لف 

 يحسس ع شعرها .. وعد صحيت

 

 وعد: صباح الخي  

 .. قلقتك سيف: صباح النور 

 وعد: ال انا اللي صحيت .. انت مش رايح الشغل

 سيف: ال هأجز انهاردة .. قعدلك



 وعد ضحكت: طب يال نقوم نفطر

ي .. اه صح وعد متقوليش لحد ع اللي حصل
 سيف: ماش 

 وعد: ليه

ي موضوع فاروق واالي حصل  سيف: علشان مش وقته يعتن
ي منقولهمش حاجة  مأثر ع البيت .. ع االقل دلوقت 

ي .. مش هقول لحد خالص
 وعد: ماش 

ي .. يال نفطر ي ياقلت 
 سيف: ماش 

 

 وعد ف اوضة فرح

 

 وعد: فرح ... فرحح

ي مالك.. شكلك مبسوطة ي ايه يابنت 
 فرح: فن

 وعد: اه اوي اوي

ي معاكي   فرح: باين عليكي .. ها بقا فرحيتن

ي  فلي بانه بيحبتن  وعد: سيف اعي 



ن   فرح: اه مانا فرحت لما قال كدا قدام نرمي 

 وعد: قال ايه

ن وقال فيكي اشعار  فرح: قال انه بيحبك قدامنا كلنا وهزق نرمي 
ي فاتك نص عمرك  يابنت 

 

 *وعد فرحت و اتأكدت انه بيحبها*

 وعد: وبضاحة ف حاجة كمان

 فرح: خي  

 وعد: اه هو خي  .. انا وسيف اتجوزنا

ي قصدك ي انت   فرح: وايه الجديد مانتو ... ايه دا استتن

 رأسها: اه..  وعد بفرحة هزت

 

ي احسن 
ي ... سيف مش هيالف  وك يارووحت  فرح حضنتها: مي 

 منك

ي وعمر ي انت   وعد: عقبالك ياحبيبت 



 فرح بزعل: يارب

 وعد: مالك .. حساكي مضايقة .. هو عمر عملك حاجة

ي مش  فرح: ال عمر معملش .. بس موضوع الكذبة دي مزعلتن
ي بنت كمال 

ي عن عمر حاجة الزم يعرف انن الهاللي .. عاوزة اخت 
ي   وكل لما اقوله حاجة تحصل تمنعتن

 

 وعد: انا اسفة .. انا السبب

ي 
ي .. مكنتيش تعرفن

ي كدا علشانن ي عملت  فرح: متتأسفيش .. انت 
 ان انا وعمر هنحب بعض .. بس انا الزم اقولو

 

 نهلة سمعتهم: انا بقا كدا عرفت انا هعمل ايه

 

ي انت عامل ايه  فاطمة: عمر ياحبيت 

 س ياماماعمر: انا كوي

 فاطمة: ايه اللي واخد عقلك بقا

 عمر: فرح ياماما



ي   فاطمة: مالها ياحبيت 

 عمر: عاوز اخد خطوة ف عالقتنا ...عاوز اتقدملها

ي .. نروح نطلبها من اخوها وامها .. البنت   فاطمة: وماله يابتن
 كويسة وانا بحبها بضاحة

ي ياماما .. انا هكلم فرح اخليها تحدد م
عاد مع عمر بفرحة: ماش 

 اهلها

 

 *الجرس رن*

ن ..   فاطمة: خليك انت انا هشوف مي 

 راحت تفتح

 فاطمةة: الست نهلة .. خي  اتفضلي 

 نهلة: شكرا .. انا جاية لعمر .. هو هنا

 فاطمة: اه ولسه بتكمل ..عمر طلع شاف نهلة استغرب

ب  ها ياماما  عمر: اهال وسهال اتفضلي .. اعمليلنا حاجة نرس 

ي نهلة: انا مش جاية   اتضايف .. انا جاية اقولك نصيحة وامش 



 عمر بقلق: خيي  ! 

 نهلة: ابعد عن فرح ياعمر .. 

 

ياتري ايه رد فعل عمر من طلب نهلة... وايه الحاجة اللي نهلة 
عاوزة تصلحها قبل رجوع كمال... هنعرف ف االجزاء الجاية 

ي علشان اقدر اكمل  تابعوا.. متنسوش رايكم يهمتن

ي ولكن بق ن علي الفصل السادسرواية ابنت   لم ياسمي 

 

ي   نهلة: انا مش جاية اتضايف .. انا جاية اقولك نصيحة وامش 

ر !   عمر بقلق: خي 

 نهلة: ابعد عن فرح ياعمر

يحي نتكلم  عمر: طيب اتفضلي اسي 

 نهلة: اظن انا خلصت كالمي 

مه .. انا فعال كنت غلطان  تك ومحي  عمر: انا مقدر شعور حضن
ي معاكي كل الحق  وانت 

ف ب كدا.. نه  لةة: حلو اوي انك معي 



 

ي مدخلتش البيت من الباب .. بس ربنا 
عمر: ايوة انا غلط انن

يعلم فرح عندي ايه .. ولسه كنت بتفق انا وماما اننا نزوركم 
ي انا مش  تك .. او من سيف .. صدقيتن واطلب ايدها من حضن

 قصدي العب بيها وهللا ..انا عندي اخت

يقة: انت تتقدم لب ي .. انت شكلك اتجننتنهلة بي   نت 

 عمر باستغراب: اتجننت ! 

ة عليك.. تبقا اتجننت  نهلة: لما تطلب حاجة كبي 

تك تقصدي ايه !   عمر: حضن

ن .. اكيد متعرفش الن فرح  نهلة: انت عارف فرح تبقا بنت مي 
 مخبية عليك ... 

 عمر: ! 

 نهلة بفخر: تبقا بنت كمال الهاللي رجل االعمال المعروف.. 

 مصدوم وساكت ""عمر واقف 

ي عرفت حجمك وانك مش الشخص  نهلة: اكيد دلوقت 
ي بالمرة.. وعاوزة اعرفك ان فرح محبتكش.. فرح  المناسب لبنت 



ي انصحك.. علشان  .. انا قولت اي  بتحب تتسلي بس مش اكي 
 الموضوع لو وصل لكمال هتتأذي جامد .. عن اذنك

 

 "عمر فاق من الصدمة اللي هو فيها واستجمع نفسه "

ي ياهانم .. انا لسه مردتش .. انا هسيب فرحع  مر: استتن

 نهلة: حلو جدا... 

 

عمر: بس مش علشانك وال علشان تهدديك وال انا خايف من 
ي قولتيه دا .. انا هسيبها علشان  ابوها وال كل اللي انت 

فنيش اناسب عيلة نصابة شبهكم  ميرس 

 نهلة: انت اتجننت .. انت متعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه

ك ..والكالم  ي وال غي  عمر: متقدريش تعملي معايا حاجة ال انت 
ي  ي بيت 

ي فن اللي قولتيه دا انا مش هقدر ارد عليكي فيه علشان انت 
 بس

 نهلة بعصبية: قليل الذوق .. ومشيت. 

 



 

  

ي انت كويس ..   فاطمة خرجت: عمر يابتن

ي   عمر: انا كويس .. ومش 

ن ياعمر .. رد عليا وح في   فاطمة: هي 

 

ن عمر: ا ي في   نت 

 فرح: ايه ياعموري انا ف البيت

 عمر: انزليلي انا ف المكان اللي بنتقابل فيه

ي حاجة
 فرح: حاضن هو فن

 عمر: مستنيكي .. سالم

 فرح بقلق: سالم

 

ن  ي راحة في   نهلة: انت 

ي حاجة وجاية ل اشي  ن  فرح: هين



ي 
 نهلةة: امممم .. ماش 

 

ي اووي  فرح مبتسمة: وحشتنت 

ي بنت كمال الهال  لي ! عمر: انت 

 فرح وشها قلب: انا كنت .. 

ي واحدة كدابة  عمر بعصبية: انت 

ي   فرح: انا مكدبتش عليك ياعمر .. انت عمرك ماسألتتن

ي  ي كدبت  ي انك قريبة وعد ..يعتن ي قولت   عمر: انت 

 فرح: وهللا العظيم وعد هي اللي قالت كدا مش انا

 

ي ف الكدبة دي ي عيشت   عمر: وعد قالت وانت 

ي اقولك حاجة تحصل  فرح: حاولت اقولك كتي   .. كل لما اي 
ي   تمنعتن

 

 



  

ي حاجة زي دي  رر ... المفروض تعرفيتن عمر بعصبية: مش مي 
 وانا ساعتها اقرر اذا كنت هدخل ف عالقة معاكي والال ... 

ي كدا ليه .. انا معملتلكش حاجة وحشة  فرح: عمر انت بتكلمتن
.. 

ي ف موقف وحش وفوق كل دا  ي .. وحطتيتن عمر: ال عملتت 
 شايفة نفسك غلطانة مش

 فرح: انا مش فاهمة .. موقف ايه اللي حطيتك فيه

عمر بعصبية: دا ع اساس انك متعرفيش ان نهلة هانم كانت 
 ! ي  عنديت 

 

 فرح: ايييه .. ماما كانت عندك ... قالتلك ايه .. عمررر رد عليا

ي   عمر: اللي بينا انتهي يافرح .. جه يمش 

ي فرح جريت مسكت ايده وبتعيط: الاا  عمر الاا .. الزم تسمعتن
ي بس  انا ماليش زنب .. انا كدبت انا غلطانة حقك عليا .. عاتبتن

 متسبنيش .. انا بحبك ياعمرر .. 



ي   عمر: مبقاش ينفع خالص ... شد ايده ومشت 

 

 الباب بيخبط جامد

ي ايه
 عائشة ووعد طلعوا من اوضهم: هو فن

 عائشة: اسي  يارب

ي ياخالتو انا هفتح ..   وعد: استتن

 عد فتحت لقيت فرحو 

ي ايه يابت هتكرسلنا الباب .. ايه دا مالك
 وعد: فن

ن  ي فيي   فرح: هت 

ن يافرح  وعد: مي 

ي معيطة  نهلة خرجت من االوضة: اهال .. مالك يافروحة انت 

ي ايه ل عمر ي قولت   فرح: انتيت 

 نهلة: هو لحق يقولك

ي عليا  فرح بعصبية: رددني

ي امك
.. قولتلو اللي كان  نهلةة: اتكلمي عدل معايا متنسيش انن



ي بنت  الزم يتقال انه مش مناسب ليكي ويبعد عنك وعرفته انت 
ن ..   مي 

ي بتعملي لييه كدا ..  فرح بعياط وعصبية: ليييييه كداا ... انت 
ي وبينك ...   ليه مصممة تدمري كل حاجة بيتن

 نهلة: انا عاوزة مصلحتك

ي مع  ي ... مصلحت  ي متعرفيش حاجة عن مصلحتتت  فرح: انت 
ي تختارييه ..  اللي   احبه مش اللي انت 

ة متعرفيش حاجة ي صغي   نهلة: انت 

ة  ة ... انا مش صغي  فرح بعصبية ومنهارة: متقوليييش صغي 
 وفضلت تكرس ف الحاجة وتعيط

 وعد: اهدي يافرح هيحصلك حاجة

ي محتاجة دكتورر ي .. انت   نهلة: دا جنان رسمت 

ي .. انا مش هسامح ك .. فرح قربت من امها: لو عمر سابتن
 ودخلت اوضتها ...وعد طلعت تجري وراها

 

ي كدا ياهانم.. ليه تحرميها من حد بتحبه  عائشة: ليه عملت 



ي هتقوليلي اعمل ايه  ي وال ايه .. انت  ي اتجننت  نهلة بعصبية: انت 
ي نفسك ي نسيت   ومعملش ايه .. انت 

ة  ي كبي  عائشة: ال العفو .. انا مش هقولك تعملي ايه .. انت 
ي بت عملي ايه كويس .. بس اعرفك حاجة .. اللي وعارفة انت 

رعيه ف بنتك .. بكرا تحصديه .. افهمي الكالم دا كويس  ن بي 
 وافتكريه .. عن اذنك

 

 وعد: فرح علشان خاطري اهدي .. كل حاجة هتتحل

فرح بعياط: كل حاجة راحت يااوعد .. كل حاجة راحت .. 
حبها ... انا بسببها .. ليه بتعمل معايا كدا ... بتاخد كل حاجة ب

 بكرههاا بكرهها

وعد: اهدي بس ومتقوليش كدا يافرح .. دي مامتك بردك 
 عيب

ي ! دي مش ام ..دي مبتفكرش غي  ف نفسها  فرح: مامت 
ي ماكان عندي ام .. كنت هعيش مبسوطة..   وبسس ... ياريتتن

 

ي 
ي ف نعمة يافرح .. فن ي كدا يافرح اوعي .. انت  وعد: اوعي تتمتن



 ون عندها ام *ودمعت*ناس كتي  نفسها يك

ي يكون عنده ام زي امي   فرح: اكيد محدش يتمتن

وعد: اينكان عيوب  ها يافرح .. دا ميدكيش الحق تقولي كدا عنها 
.. ربنا يخليهالك .. ميحسش باالم غي  اللي محروم منها .. 

ي كدا وامسحي دموعك وكل حاجة هتتحل ..  اهدي بس انت 
جعلك .. اديلوا وقته  .. سبيه يفكر اكيد كالم عمر بيحبك وهي 

مامتك كان قاشي عليه .. الزم يفكر ويقرر.. هو بيحبك 
 استحالة يفرط فيكي بسهولة

 ..  فرح: يارب ياوعد ياارب ... عمر لو مرجعليش همووت نفشي

 

ي .. مسحتلها دموعها .. يال قومي   وعد: بعد الرس  عنك ياحبيبت 
ي وصلي وادعي لربنا كتي  .. 

هو اكي  كدا اغسلي وشك واتوضن
 حد حاسس بيكي 

 فرح: اصلي ! .. انا مبعرفش اصلي 

 وعد: طيب تعالي انا هعلمك .. يال قومي 

 

} كالم وعد طمن فرح ابتسمت وقامت تصلي وقعدت تعيط 



 وتدعي {

 

 

  

 سيف دخل االوضة: قمري صايي وال نام

وعد: مقدرش انام غي  لما اطمن عليك .. عملت ايه ف 
 الشغل

 ن كويس.. انهاردة خدت اول قبضسيف: الحمد هللا كا

ن قدك..   وعد: ياسيدي ياسيدي ...مي 

 

 *سيف طلع علبة من جيبوا*

 سيف: وعد بصي هو حاجة بسيطة بس يارب يعجبك

وعد بفرحة: فتحت العلبة لقيت خاتم .. هللا حلو اووي 
ياسيف ... *حضنته*.. ربنا يخليك لياا يارب مبسوطة انك 

ي   افتكرتتن

 يتك ياوعدسيف: انا عمري مانس



ي بجد ياسيف  وعد بصتله: انت حبيتتن

 سيف: لسه عندك شك ! 

 وعد: تؤ تؤ انا واثقة فيك

ي البسهولك بقا
 سيف: طب هان 

وعد بصاله وفرحانة اوي ومش مصدقة .. وحاسة انها ف حلم 
.. ال حلم ايه .. دا بجد الشخص الوحيد اللي حبيته .. اتجوزها 

 وبيبدلها نفس الحب

 

ي .. بس لما لبستيه بقا سيف: بضاحة ال خاتم مكنش عاجبتن
 حلو جدا

 وعد: ربنا يخليك ليا يارب

ي ادخل اتكلم مع فرح شوية  وعد: سيف صح ونت 

 سيف: ليه مالها ! 

وعد: اتخنقت هي ومامتك .. معلش ادخل راضيه .. هي 
 محتاجك

 سيف: حاضن 



 

ن مع بعض جدا  } فات شهر ع ابطالنا وعد وسيف مبسوطي 
ي مع اهم ... عمر مبقاش مبسوط ف حياته بعد والحياة بمت 

ي  جعلها... وفرح يااعيتن ماساب فرح بس هو قرار انه مش هي 
جعلها لما يهدأ  عايشة ع االمل اللي وعد عطتهولها ان عمر هي 

ن عمر وفرح .. ودا  ... ونهلة طبعا مبسوطة انها فرقت بي 
 الحاجة اللي كانت عاوزة تصلحها قبل رجوع كمال {

 

ي ... انت ياعم اصحا وعد: سيف اص حاا .. يال علشان توصلتن
 بقا

ي  ي مش سايبتن
ي يوم اجازن  سيف: خالص يازنانة صحيت .. حت 

 ف حالي .. 

ي يرضيك مراتك حبيبتك تروح الكلية لوحدها .. دا  وعد: يعتن
ي يبقا عيب ف حقك .. وبعدين دا اخر يوم امتحان خالص  حت 

ي ... 
ي تانن  سيف: الحمدهللا مش هتقرفيتن

 ص عليك انا بقرفك .. دانا بنورلك عرببتك وهللاوعد: اخ

ي بس..  ي مش عربيت 
ي بتنوري حيان   سيف: انت 



 وعد بكسوف: مانا عارفة

 سيف غمزلها: ال مش عارفة

 وعد: ال عارفة .. ويال بقا هنتأخرر

 سيف: يخربيتك بتفصلي الواحد

 وعد: طب خالص يال قوم اللبس

. وبطلي غباء سيف: حاضن .. ركزي ف امتحانك ومتترسعيش . 
 ابوس ايدك .. 

 وعد: اخص عليك ياسيف انا غبية

ي غبية بس انا بحبك عليش انت  ن ي مي   سيف: ال ياقلت 

ي .. يال بقااا قوم .. قوم
 وعد: اذا كان كدا ماش 

 سيف: حاضن اهو قايم وهللا

 

 *ف القاهرة*

ي .. انت نايم وال ايه  خالد: ايوة يابتن

ي ايه   ع الصبحاحمد بنوم: ايه ياخالد عاوز متن



 خالد: انا زهقان انزل اقعد معايا

ن   احمد: انت في 

 خالد: انا ف النادي مستنيك متتأخرش

ي انا جايلك
 احمد: ماش 

 

 وعد قاعدة ف االمتحان مش مركزة وحاسة انها دايخة

ي كويسة !  ي حاجة .. انت 
 المراقبة: فن

 وعد: اه انا كويسة

 

 احمد وصل النادي وبيكلم خالد

ن انا   جيت النادي اهواحمد: انت في 

ن بالظبط وهجيلك  خالد: انت في 

 

ن لبس ف بنت والعصي  بتاعها  " احمد لسه بيلف يبص هو في 
 اتقلب عليه "



 ...: انت يااعمي مش تحاسب

 احمد: انا اللي احاسب ! 

ي   ...: اه انت اومال انا يعتن

 

سنة بنت رجل االعمال سالم ابو النجا.. وحيدة  20) نادين 
جميلة فوق ماتتخيلوا .. طويلة .. وبيضة ودلوعة ابوها ... 

وشعرها اسود طويل .. ومالمحها مرسومة .. بتحب الرياضة 
جدا وعلطول ف النادي .. تقيلة والناس بتفتكر تقلها دا تناكة 

) 

 

ي اللي قالبة  ي انت 
ي مش واخدة بالك... انن احمد: لحظة بس انت 

 العصي  عليا

 صلك كدانادين: تستاهل .. مانت لو بتشوف مكنش ح

ي حاجة ف دماغك
ي عبيطة .. وال فن  احمد بعصبية: انت 

ي كدا انت متعرفش انا  نادين: انت اتجننت انت ازاي تكلمتن
ن   بنت مي 



ي   احمد: ال ومش عاوز اعرف اصال ... انسانة قليلة الذوق ومش 

 

 " وهي بصاله ومتعصبة انه غلط فيها ومردتش عليه "

ي بدور عليك .. ايه دا   حصلك ايهخالد: ايه يابتن

 احمد بعصبية: واحدة مستفزة ومعندهاش دم .. دلقته عليا

ي تجرب  خالد: طب اهدي بس.. مانت لو تسمع كالمي وتيح 
 وتتعامل مع البنات .. مش هتبقا كدا

... تصدق انا  ي
ي ايه يااين

ي ايه وانت فن
احمد بعصبية: انا فن

 غلطان اللي نزلتلك اصال .. سالاام

 

دنيا بتلف بيها .. طلعت تجري وعد خرجت من االمتحان وال
 ع الحمام استفرغت .. 

 وغسلت وشها وخرجت وهي شحانة وبتفكر

 

ي ايه ف االمتحان  ...: وعد عملت 

 وعد: الحمدهللا يا سارة



ي تعبانة  سارة: مالك ياوعد انت 

وعد: مافيش انا بس منمتش كويس .. بعد اذنك ومشيت وعد 
 وهي بتفكر لحد ما وصلت لصيدلية ... 

 

واقفة ف البلكونة شحانة وبتبص ع بلكونة عمر .. فرح 
 وقررت انها الزم تتكلم مع عمر .. هو خد وقته ف التفكي  

 

ن الجرس*  *بي 

ي اتفضلي   فاطمة: فرح .. اهال يابنت 

تك عاملة ايه  فرح: حضن

ي   فاطمة: فضل ونعمة يابنت 

 فرح: هو عمر موجود

ي هدخل اندهولك  فاطمة: ايوة يابنت 

 

 ادي عمر وفرح واقفة خايفة من الموجهه""فاطمة دخلت تن



 فاطمة: فرح برا ياعمر

 عمر: قوليلها مش موجود

ي  ي اكدب يابتن
 فاطمة: عاوزنن

 عمر: خالص قوليلها مش عاوز يقابلك

ي البت جت لحد عندك .. البت دبالنة  فاطمة: ليه كدا يابتن
ي متاخدهاش بذنب امها  خالص .. باينها بتحبك يابتن

ي ياماما   .. متدخليش ف الموضوع دا عمر:لو سمحت 

ي .. وخرجت  فاطمة: اللي تشوفوا يابتن

 

} عمر مكنش سهل عليه يبعد عن فرح .. بس كرامته 
مستحملتش اهانة نهلة ليه وفتحتله جرح قديم ف انه 

متقبلش ف الشغل بسبب الواسطة مع انه كان تقديره امتياز 
... ساعتها حس بالعجز نفس احساسه بالعجز وهو مش قادر 

 يرجع لفرح ... بسبب الفرق اللي بينهم.. اختار يبعد عنها {

 

ي هو الظاهر خرج وانا مخدتش بالي   فاطمة بتوتر: معلش يابنت 



ي ياطنط شكرا
 فرح فهمت انه مش عاوز يقابلها: ماش 

ي لو عاوزة تقوليلو حاجة قوليلي  فاطمة بزعل: طب ياحبيبت 
ي اقوله  ولما يح 

خالص .. وخرجت وهي فرح دمعت: ال مالهاش الزمة بقا 
 بتعيط واتأكدت انه خالص اللي بينهم انتهي 

 

 *الجرس رن*

ي  ي جيت  ي انت  ي ياحبيبت   عائشة: وعد يابنت 

 وعد: اه ياخالتو

ي دي  ي ايه ف االمتحان .. شدي حيلك ياحبيبت  عائشة: عملت 
 سنة التخرج

 وعد: الحمدهللا كان كويس ياخالتو ... هو حد ف الحمام . 

ي  ي عائشة: ال ياحبيبت 
  الحمام فاضن

 

)وعد دخلت الحمام .. وعملت اختبار الحمل .. وطلعت 
 حامل (



 

وعد كانت حاسة انها فرحانة وخايفة ومتوترة ومبسوطة كل 
الحاجات دي مع بعض ...ومكنتش عارفة تعمل ايه .. حطيت 

 االختبار ف الشنطة ودخلت اوضتها تفكر هتعمل ايه ... 

 

 *ف فيال سالم ابو النجا*

 فتحية .. فتحيةنادين: 

ي  ي رجعت   فتحية: نادين هانم .. انت 

ن   نادين: اه هو بابا في 

لك االكل  فتحية: ف مكتبه ياهانم .. احضن

 نادين: ال .. انا هطلع لبابا

 

ي مكتب*
 *فن

 سالم قاعد ع مكتبه وماسك صورة

ي .. عامل ايه وراحت باسته  نادين: بان 



ي  سالم دخل الصورة برسعة: الحمدهللا ياحبيبت بابا  ي كنت  انت 
ن   في 

 نادين: كنت ف النادي زي كل يوم .. 

ي   سالم: راجعة بدري يعتن

 نادين: حصل موقف مع واحد متخلف .. قفلي يومي كله

 سالم: حد قربلك  

 

ي ... انا بعرف اتعامل مع االشكال دي  نادين: محدش يقدر يابان 
 متقلقش

ي عليكي ... هتتغدي معايا وال زي ك ل سالم: ماهو دا اللي مطمتن
 يوم

نادين: ال هتغدي معاك انهاردة .. علشان خارجة بليل مع 
ي   اصحان 

سالم: طيب يال بينا .. اصل انا اول لما شوفتك نفشي اتفتحت 
 اوي

ي انت  نادين بتضحك: ياحبيت 



 

 " وعد شحانة وبتفكر .. لحد ما عرفت هي هتعمل ايه "

)دخلت المطبخ وقررت تعمل عشاء حلو .. وعملت كيكة 
 .. وجهزت السفرة وناديت عليهم (وزينتها 

 

ن وقعدوا يأكلوا ..   كلهم مستغربي 

 سيف: اكلك حلو اوي

 عائشة: اه وعد شاطرة اوي ف االكل

ي تعالي 
نهلة: عندك حق ياسيف .. احلي من اكل خالتك .. تبف 

 تشتغلي عندنا لما كمال يرجع

 وعد اتضايقت: ربنا يرجعوا بالسالمة

 

 *وكملوا اكل*

 جبتلهم الكيكة بعد االكل وعد 

ي مكلفة نفسك ع االخر .. كل دا  سيف: ال كدا كتي  .. انت 
 علشان انا اجازة صح



وعد: بضاحة ال .. انا حبيت اجمعكم علشان اقولكم ع حاجة 
 مهمة

 

 كلهم بصلها

ي   عائشةة: خي  يابنت 

 وعد بفرحة: خي  ياخالتو متقلقيش ..جريت ع اوضتها

ن   الكل: دي راحة في 

بجيب حاجة .. معلش .. انا متوترة اوي وعد رجعت: كنت 
مش عارفة اقول ايه .. ف انا هوريكم وانتو تعرفوا .. *طلعت 

 االختبار*

 سيف: ايه دا

 وعد: انت مش فاهم اكيد .. دا اختبار الحمل

ن "  " نهلة وعائشة قعدين مصدومي 

 وعد بفرحة: انا حاامل

 سيف: ايييييه ! 

 



 با سأل عليانادين: فتحية انا خارجة علشان لو با

 

 فتحية: حاضن ياهانم

 موبايل احمد رن

 احمد: نعم.. عاوز ايه ! 

خالد: ياعم براحة عليا بس .. انا عاوز اصالحك .. انا سهران 
ي تعااللي   سهرة حلوة دلوقت 

 احمد: بنات الا ياخالد قولتلك مليون مرة

 خالد: وهللا ياعم معيش بنات انا لوحدي

ن  ي انت في 
 احمد: ماش 

 تلك اللوكيشنخالد: هبع

 

 وعد: ايوة انا حامل ياسيف

ن !  ي ايييه .. حامل من مي  ي بتقووولت   نهلة: انت 

ن .. من سيف طبعا  وعد: هيكون من مي 



ي وسيف اتجوزتوا !   عائشة: هو انت 

ي   وعد بفرحة: ايوة ياخالتو .. وانا حامل دلوقت 

ي  وك ياحبيبت   فرح: الف مي 

وكك ايه ... دا نهار اسوود ... ان  تو اتجننتوانهلة: مي 

 

 وعد: نهار اسود ! حاملي بنسبالك حاجة وحشة

ي مش حامل .. متتكلم يااسييف ..  ي اكيد بتهزاري انت  نهلة: انت 
ي   قول حاجة.. هي حامل منك .. انت كنت بتستغفلتن

 سيف: انا مش عارف دا حصل ازاي

 وعد: نعم ! هو ايه اللي حصل ازاي

 

 *موبايل نهلة رن*

 تش عامل حسابهسيف: الحمل .. انا مكن

ي   وعد: دا كان متوقع يحصل يعتن

سيف: ال .. المفروض كنا نتفق .. مكنش المفروض تاخدي 



 القرار من نفسك

وعد: قرار ايه ياسيف انا لسه عارفة انهاردة ... انا زيك مكنتش 
ي   عاملة حسان 

 سيف: بس ... 

 وعد: بس ايه ياسيف

 سيف: مش عارف .. مش عارف

 

يعمل ايه .. هو لما خد قرار انه } سيف مبقاش عارف فعال 
ي خالص ..  يتجوزها.. محطش ف دماغه انهم يخلفوا دلوقت 

ة عليه المسئولية {  النه حاسس انه كبي 

 

 نهلة جت تجري: ابوكووو ررجععع

 

 احمد: ايه المكان دا

ي ..   خالد: مكان عالمي هتنبسط اوني

 احمد: انت مش قولت مافيش بنات



ن البنات مانا قاعد   لوحدي اهو خالد: في 

 احمد: وكل اللي حواليك دول ايه

 خالد: ال دانت عاوزلك كوكب لوحدك بقا

 احمد: ياريت وهللا بال وجع دماغ

خالد: بزمتك دول يوجعوا الدماغ .. بص حواليك كدا . .. 
 هتعرف انك مش عايش

 

احمد بيلف يبص لمح البنت اللي دلقت عليه العصي  
 )نادين(...وشه قلب

 

ي ايه
 مالك .. قلبت وشك ليه خالد: فن

 احمد: المستفزة اللي قلبت العصي  اهي هناك

ي ... انت قصدك ع انهو ن دني  خالد بص: في 

 احمد: الي بتضحك هناك دي

 خالد: يالاهوووي ... هي دي اللي اتخنقت معاها



 ..  احمد: ايوة هي

 

ي حد يتخانق مع 
ي .. فن خالد: دانا هتخانق معاك دلوقت 

ن  الصاروخ دي .. انت عارف  دي بنت مي 

ي  ن يعنت   احمد: يادي ام الكلمة دي .. بنت مي 

خالد: دي بنت سالم ابو النجا .. رجل اعمال كبي  اوي .. انت 
 خناقتك معاها دخلتك التاري    خ

ي ع ايه..   احمد: نعم ! ليه يعتن

 

خالد: ع ايه .. ال دانت اعمي بجد .. دا مافيش حد بيعرف 
ا .. بس سيبك انت يقرب منها اصال اي حد بيقربلها بتظبطو 

 البت وتكة ع االخر

ي   احمد بصلها: مش للدرجة يعتن

ي .. انت مبتفهمش  خالد: اقعد ساكت ونت 

ي .. مش اوي بردك
 احمد: شكر ياعم .. ورجع بصلها تانن

 



 *ف اوضة نهلة*

ن  ي مني  ي كلمت   سيف: بابا رجع ازاي .. وانت 

جع ي يابابا .. انا كنت عارفة انه هي   فرح: ياحبيت 

دوا هفهمكم كل حاجة ... ابوكو اتصل بيا قبل الحادثة نهلة: اه
 بيوم

 

 *فالش باك*

ن و...   نهلة: ايوة ياكمال انت في 

ي كويس فاللي هقولو ومش عاوز حد يعرف  كمال: اسمعيتن
ي الوالد  حاجة وال حت 

ي   نهلة: خي  ياكمال قلقتتن

ي .. انا هسافر
 كمال: انا مش عاوزك تقلف 

 ر دايمانهلة: طب فيها ايه مانت بتساف

 كمال: ال المرة دي مختلفة

 نهلة: ازاي



 كمال: انا ههرب يانهلة

 نهلة: اييه ! 

 

ي  ي بكرا .. لما يح  ي ههرب والبوليس هيح  كمال: زي ماسمعت 
متتصدميش .. واستحملي يانهلة شوية عبال ماارجع ... خليكي 

 واثقة فيا انا هرجع ومش هسيبكم ... 

ي ايه
ي طيب فن  نهلة: فهمتن

ي شوية كمال: مش هين ي .. كل اللي عليكي انك تصي  فع دلوقت 
 بس وهرجع

 

 نهلة: هو دا كل اللي ابوكم قالوا .. انا معرفش حاجة تانية

ة دي ومخبية ي ع تواصل معاه كل الفي  ي كنت   سيف: يعتن

 

 نهلة: هو اللي مكنش عاوزكم تعرفوا

 سيف: ليه هنبلغ عنه ..ع االقل يعرفنا انه مش نصاب

ي 
ن قالك انن صدقت ان بابا كدا اصال .. انا واثقة ف  فرح: ومي 



 بابا عمره مايعمل حاجة غلط

ي المهم انكم تجهزوا حاجتكم  نهلة: مش مهم الكالم دا دلوقت 
 علشان نتحرك

ن   سيف وفرح: ع في 

جع فيالتنا  نهلة: هين

 فرح: طب ووعد

 

ي يافرح جهزي هدومك وانا هشوف  نهلة: طيب رويي انت 
 الموضوع دا

 ش مرتاحة المها...فرح مشيت وهي م

 

 "سيف قاعد شحان ف وعد مش عارف يعمل ايه"

 نهلة: عرفت هتتضف ازاي مع وعد

ي انا مش عاوز اسئلة  سيف: ال ياماما ولو سمحت 

نهلة: ال انا مش هسألك ف حاجة .. انت مغلطش هي مراتك 
ي معانا...   .. وانا مش زعالنة منك وموافقة كمان انها تيح 



 سيف: بجد ياماما

ي .. نهلة:  ميها يعتن  طبعا يا سيف دي مراتك اكيد مش هين

 

ي .. بحبك اوي  علي متن ن سيف: انا كنت عارف انك مش هي 
 ياامي 

نهلة: يارويي .. هو انا عاوزة غي  سعادتكم .. بس قولي بقا 
 هتعمل ايه ف اللي ف بطنها

 سيف: مش عارف ياماما

 

نهلة: اسمحلي بقا ياسيف اقولك انها غلطانة ف كدا .. 
ن تتفقوا مع بعض ... بضا ي المفروض انتو االتني  حة يعتن

ررة اوي ياسيف ومحتاجة وقت  الخلفة دي مسئولية كبيي 
ي لسه صغي  ع الخلفة والعيال .. انت  وتفكي  .. وانت ياحبيت 

ة دي انت ووعد  من حقك تستمتع بحياتك الفي 

}سيف بيفكر ف كالم امه ومقتنع بيه هو فعال مكنش عاوز 
ي {  خلفة دلوقت 

سيف: علشان كدا مش عارف اعمل ايه .. انا اتحطيت قدام 



 االمر الواقع

 نهلة: ال طبعا ف حل ياسيف

 سيف: ايه هو ! 

 

ل اللي ف بطنها ن  نهلة: وعد تين

 سيف: نعم ! 

نهلة: عادي ياسيف .. اكيد وعد مش حامل بقالها كتي  .. طلما 
ي ولما تحبوا  45لسه مكملتش  له دلوقت  ن يوم خالص .. تين

 ا بعد كدا خلفوا ع راحتكمتخلفو 

 سيف: بس مفتكرش وعد هتوافق

نهلة: هتوافق اكيد انت مش بتقول انها بتحبك .. اللي بيحب 
حد بيعمل علشانه اي حاجة ...لو بتحبك بجد تثبتلك حبها 

 ليك

 

*عائشة سمعت الحوار كله والغضب كان ماليها النها فاهمة 
 اللي نهلة بتخططله*



 سيف اقتنع وراح ل وعد

فض  نهلة بصتله وضحكت } نهلة عارفة ومتأكدة ان وعد هي 
ل اللي ف بطنها .. { ن  تين

 

ف اوضة وعد قعدة شحانة وبتفكر ف هل هي غلطانة فعال 
ن سيف اتفاق والال .. بس هي خالص  وكان الزم يكون بينها وبي 

 بقيت حامل مافيش حل .. سيف دخل

 

ي وهللا انا مكنتش عاملة حس علش متن ن ي وعد: سيف مي   ان 

ي   سيف: مش زعالن منك ياحبيبت 

ي ... انت  عل متن ن وعد: بجد ياسيف انا كنت عارفة انك مش هي 
ن   بتاخد هدومك رايح في 

ي  ي حضن ي كمان هتيح  جع الفيال خالص .. وانت  سيف: هين
 نفسك

 وعد: بجد .. طنط نهلة وافقت

 سيف: اه ومبسوطة اوي رجوع بابا خلها فرحانة وافقت



 وعد باستغراب: بجد ! 

 

 يف حضن هدومهس

سيف: وعد عاوز اتكلم معاكي ف حاجة بخصوص اللي ف 
 بطنك

 وعد: اتكلم

ي انا مش زعالن من اللي حصل هو كان  سيف: بصي ياحبيبت 
ي وعنك .. بس ف حل  غصب عتن

 وعد بقلق: حل ايه

ليه ياوعد .. ولما نحتاج طفل نبقا نخلف .. احنا  ن سيف: تين
ين  لسه صغيي 

 ! وعد بتدمع: انت بتقول ايه

 سيف: انا عارف انه صعب عليكي 

 وعد: صعب عليا انا لوحدي  

 

ي .. انا شايفها  ي انا مش عاوز خلفة دلوقت  سيف: وعد افهميتن



ة اوي عليا  مسئولية كبي 

وعد: مش هتكون عليك لوحدك انا هكون موجودة معاك ف 
 كل خطوة ياسيف .. بس شيل الفكرة دي من دماغك

ي افهم ي انا مش عاوزه .. مش سيف بعصبية: وعد لو سمحت  يتن
 عاوزه

وعد: ليه بتقول كدا .. ياسيف علشان خاطري ... انا استحالة 
 اعمل كدا.. 

 

ي  ي مش بتحبيتن  سيف: وعد انت 

 وعد: وهللا بحبك ياسيف

ي 
ي هتوافف   سيف: لو بتحبيتن

 وعد: صعب .. صعب ياسيف علشان خاطري افهم

 سيف: ياانا ياللي ف بطنك

 ..وعد: انت بتقارن ايه بايه 

 سيف: دا اخر كالم عندي

 وعد: مش هقدر ياسيف .. مش هقدر.. 



 

ي  ي ... ومش 
 سيف: يبقا اختارن 

ي  ن وسايبتن  وعد: سيف .. استنا انت رايح في 

ن ياسيف بيه انت ونهلة هانم .. ضيافتنا مش  عائشة: ع في 
 عجباكم وال ايه

نهلةة: متشكرة اوي يا عائشة .. بس كفاية عليكم كدا ... احنا 
ن ف  يالتنارجعي 

وك ياهانم .. وانت ياسيف هتعمل ايه مع  عائشة: الف مي 
 وعد

 

دش*  *سيف مبي 

 وعد: سيف علشان خاطري متسبنيش

ي ياوعد
ي اللي اختارن   سيف:انت 

ن ياسيف  وعد: انا عاوزكم انتو االتني 

 سيف: مينفعش

 



 نهلة: افهم من كدا انها رفضت

 *سيف ساكت*

 نهلة: تمام يبقا يال بينا

 امامافرح: ووعد ي

 نهلة: اه صح مينفعش نسيبها كدا

 نهلة بصيت لسيف

 

ي طالق ياوعد  سيف بص لوعد اللي عمالة تعيط: انت 

ن علي الفصل السابع ي ولكن بقلم ياسمي   رواية ابنت 

 

ي طالق ياوعد  سيف بص لوعد اللي عمالة تعييط: انت 

 فرح: سيف ايه اللي بتقولو دا

 نهلة: مسمعش وال كلمة قدامي .. وخرجوا

 

 *وعد واقفة مصدومة*



وعد: سيف استنا ...جت تجري وراه عائشة قفلت الباب 
 ...ووقفت قدامها

ن  ي راحة في   عائشة: انت 

عش: الزم اللحق سيف ياخالتو .. سيف  وعد بتعيط وتي 
جع  ي .. هو بس زعالن انا هصالحه وهين ي مش هيسبتن بيحبتن

ي .. وسعي ياخالتو الحقوا
 تانن

 عائشة: ادخلي جوا ياوعد.. 

عد بعصبية: مش هدخل انا مش هسيب جوزي .. سيف و 
ي اروح ي .. خالتو علشان خاطري سبيتن ي صدقيتن  بيحبتن

ة  ي عاوزة الفي  ي زي مانت 
عائشة انفجرت فيها: انا سيبتك تتضفن

اللي فاتت ... لحد هنا وخالص مافيش خروج .. سيف سابك 
ي وانسيه  ياوعد سابك فوقيت 

لشان خاطري انا وعد بتعيط: انا مش هعرف انساه .. ع
ي هروح اجيبوا  هثبتلك انه بيحبتن

ي وراه .. انشي انك ليكي  ي من الباب دا روحت  عائشة: لو خرجت 
ي مت . .. ودخلت اوضتها يتن  خالة .. اعتي 

 "ووعد قعدة ف االرض منهارة وحاسة انها ف كابوس"



ن .. فرح بتعيط .. ونهلة مبسوطة طبعا  فرح ونهلة وسيف نازلي 
هي عاوزة... وسيف تايه مش عارف اللي خالص حققت اللي 

عمله دا صح وال غلط .. بس هو من وجهة نظره هو اللي عمله 
جع لطبيعته وينسا كل دا مع الوقت  صح ... هي 

عمر قابلهم وهو داخل العمارة وشاف فرح وهي بتعيط 
 وبتبصله ... ديي  وشه وطلع

 

ي   فاطمة: عمر انت جيت ياحبيت 

 .عمر دخل ع االوضة ومردش . 

فاطمة سمعت اصوات حاجات بتتكرس ف اوضة عمر .. 
 طلعت تجري

ي ايه ... ايه اللي بتعملوا دا
 فاطمة: فن

ي  ي وسبيتن  عمر بعصبية: اخرري 

ي مالك ي فهمتن  فاطمة: اهدي ياحبيت 

ي خالاص  عمر بيعيط: ضاعت متن

ي ايه اللي ضاع ي وفاهمتن  فاطمة حضنته: براحة ياحبيت 



 رح سافرتعمر: فرح ياماما انا ضيعتها .. ف

ي .. ياما قولتلك متاخدهاش بذنب  فاطمة: ياما قولتلك يابتن
 امها

 .. ي ي .. وهللا غصب عتن  عمر: غصب عنت 

 

علش نفسك انا مش  ن ي .. مي  ي اسمعتن فاطمة: طيب ياحبيت 
ن دول  عاوزة اشوفك ف الحالة دي .. افهم كويس الكلمتي 

ي لو كانت ف سابع سما  ياعمر .. لو فرح نصيبك هتاخدها حت 
علش ياعمر ربنا عاوز كدا..  ن  بس لو مش نصيبك مي 

 عمر بضيق: ياارب

 

 سندوس دخلت: ابيه عمر انت بتعيط

ي انا مبعيطش  عمر مسح دموعه: ال ياحبيبت 

 سندوس: ال بتعيط وانا كمان هعيط .. 

ي   عمر: تعيطي ليه حد زعلك ياحبيبت 

 سندوس: اه انت



 عمر: ليه عملت ايه

 نيلي زي االولسندوس: مبقتش تلعب معايا وال تغ

ي اخوكي ياسندوس راجع تعبان  فاطمة: سيت 

عليش .. بس ممكن  ن عمر: ال ياماما سبيها .. انا هلعب معاكي مي 
ي   مش دلوقت 

ي ياابيه بس متنساش ها
 سندوس: ماش 

 عمر: حاضن 

 نادين شافت احمد قاعد .. راحتله

ي وال ايه !  اقبتن  نادين: انت بي 

ن ان ي علشان اراقبكاحمد: افندم ! هراقبك ليه .. مي   ت 

عل ف  ن نادين: انصحك بالش تدخل تحدي معايا علشان هي 
 االخر

ي اخرك  احمد: انا عاوز ازعل .. وريتن

عليش نفسك يانادين هانم ..  ن خالد: هللا .. اهدوا بس كدا .. مي 
 احمد ميعرفكيش

ن انت كمان..   نادين: انت مي 



 

خالد: خالد الجندي صاحب احمد ومدلها ايده يسلم .. 
 تشمسلم

ي   نادين: شكلك عارفتن

 خالد: هو حد ميعرفكيش بردك

ي .. 
نادين: طب كويس فهم صاحبك ميحاوش يظهر قدامي تانن

 علشان مش ف مصلحته

ي كالمك .. عن اذنك علشان انا  يقة: خلصت  احمد ضحك بي 
ي  ي للعب العيال دا .. ومش 

 مش فاضن

 نادين فضلت واقفة متعصبة وبصاله باستغراب

 

ي بس انها ترد عليهم () ازاي يعاملها با  لشكل دا والكل يتمتن

 

ي العربية*
 *فن

ي انت عملت  نهلة بتبص لسيف: انت زعالن وال ايه .. ياحبيت 
 الصح .. انت خيارتها وهي اختارت متشيلش نفسك الذنب .. 



انت فوق كدا بقا علشان ترجع لحياتك الطبيعة ... لعلمك بقا 
تخرج مع لو كنت كملت ف العالقة دي مكنتش هتعرف ال 

 اصحابك كنت هتفضل مربوط جنبها

 فرح بصلها: مبسوطة ياماما

ي برجوع ابوكم  نهلة: اوي يافروحة مش قادرة اوصفلك فرحت 

ي ... انا بحيكي 
ي وخططي ونفذن  فرح: ليكي حق تفريي .. رسمت 

ي  ي مجهود عظيم بضاحة... بس بجد انا مستغربة انت  عملت 
ي  وت كدا .. قادرة تفريي وانت  شايفانا مكسورين ازاي جي 

 بالشكل دا

 

ة وهتعدي و هتنسوا وبكرا هفكرك بالمواقف دي  نهلة: في 
ي حزينة ع واحد ميستاهلكيش  وتقعدي ...تضحكي ع انك كنت 

ة وهتعدي وهرجع اضحك بس مش علشان   فرح: فعال هي في 
كنت حزينة ع عمر .. انا هضحك بجد لما ارجع لعمر .. 

 اوعدك هتحصل وقريب

 

ي متحكيش  نهلة بصتلها  بغيظ ومردتش عليها: سيف ياحبيت 



 الابوك ع اللي حصل وال تقول انك اتجوزت

 فرح: خايفة يبوظلك كل تخطيطك ويرجعهم لبعض

نهلة: ال كمال عمره مايقبل بخدامة .. انا بس مش عاوزة يقول 
 كنت مخبيه عليه ويزعل

فرح: بابا لو كان موجود مكنش سمح باللي حصل انه يحصل 
ه هيعرف ..انت ساكت ليه ياسيف .. ... مهما  خبيتوا مصي 

ي ع اللي عملتوا
 انت راضن

ي بقاا  سيف بعصبية: ايوة يافرح ممكن تسكت 

 فرح: بكرا هتندم

 

 *ف اسكندرية*

وعد قعدة ف االوضة بتفتكر كل المواقف اللي كانت بينها 
ن سيف وتعيط  وبي 

ف اوضة عائشة .. قعدة مقهورة علي اللي حصل لوعد 
 وبتفكر

ليه يارب كدا .. ليه يحصل فيها كدا .. انا عشت عمري كله  -



احميها .. ليه تتوجع بالشكل دا .. انا السبب انا اللي جبتهم هنا 
 ... مكنتش اعرف ان دا هيحصل .. يارب خليك معايا يارب

 

وصلوا الفيال وكمال هناك فانتظرهم ... فرح جريت ع كمال 
ي اوي يابابا وبتعيط  حضنته: وحشتتن

ي كم
ي كمان وهللا يافرح متعيطيش انا مش هسيبكم تانن ال: وانت 

 اوعدك

ي   نهلة: حمدهللا ع سالمتك ياحبيت 

ن !   سيف: ممكن اعرف ليه حصل كدا وكنت في 

 كمال: هحكيلكم كل حاجة

 

 فالش باك

كماال: انا معرفتش انام طول الليل ونزلت اما الصبح طلع .. انا 
 يد اتضفمش عارف اعمل ايه .. انا ف ورطة ياسع

: اهدا يا كمال بيه كل حاجة وليها حل  المحامي

 كمال: اهدا ازاي وكل حاجة بتضيع من ايدي



:مافيش غي  حل واحد للموضوع دا  المحامي

 كمال: ايه هو .. اتكلم.. 

: تسافر تحل المشكلة بتاعت المستثمرين  المحامي

كمال: بس ازاي الحكاية دي محتاجة وقت وانا اخر مهلة ليا 
 بكرا

وعا : عارف بس انت الزم تسافر تقنعهم بالمرس   لمحامي

 كمال: بس انا كدا هبقا هربان .. واحتمال يحجزوا ع امالكي 

: دا اللي هيحصل فعال..   المحامي

 

كمال: انت بتقول ايه ياسعيد .. ال يمكن اوافق .. انا هرجع 
وع  القرض .. بالها مرس 

وع دا انت : فكر كويس ياكمال بيه .. المرس  بتفكر فيه  المحامي
من زمان ومضمون ومرب  ح جدا.. هينقلك نقلة تانية خالص 

 الزم يتم

 كمال: طيب ونهلة والوالد

: امرهم سهل .. يقعدوا عند قرايبكم عبال ماترجع ..  المحامي



 بس مينفعش تقول الكالم دا لحد

 كمال: انت شايف كدا

: اكيد  المحامي

 كمال: طيب نفذ ياسعيد باشع وقت

 

ي معاكم اهوكمال: هو دا   الي حصل كله .. واديتن

وع دا مرب  ح اوي .. بيدخل فلوس كام  ي المرس  نهلة بلهفة: يعتن
 مثال

ي عملت فيكم كدا
 كمال: كتي  اوي يانهلة .. انا اسف انن

وع كدا كل شوية  نهلة: ال اسف ايه لو هتعمل مرس 
هنستحمل... فرح بصتلها مستغربة لهفتها ع الفلوس اكي  من 

 لهفتها ع جوزها

 

ي عليكم دول انتو شكلكم مش مبسوط ليه
 كمال: طمنونن

ن اوي ... اول لما عرفوا انك  ي ياكمال دول فرحني  نهلة: ازاي يعتن
 رجعت صمموا نجيلك.. مش كدا ياوالد



ي   سيف: اه .. عن اذنكم انا طالع اوضت 

ي مالك  كمال: فرح ياحبيبت 

 فرح: انا كويسة يابابا... انا هطلع ارتاح

 

 وحس ان ف حاجة مخبينها""كمال بص لنهلة 

 

ب من  عائشة دخلت تبص علي وعد اللي ال بتأكل وال بترس 
 ساعة اللي حصل

ويي  عائشة: وبعدهالك ياوعد . .. هتفضلي كدا لحد امتا هي 
ي  ي يابنت   متن

 وعد: ... 

 

ي .. انا مغلطش لما وقفت  عائشة: ردي عليا .. متوجعيش قلت 
.. اللي يتخلي عن ي لحمه ودمه  قصادك .. دا الصح يابنت 

ي لو بتحبيه الينفع يكون  ي حت 
بالشكل دا متستأمنلهوش تانن

ي ابعدي عنه .. اتعلمي انك  زوج وال اب ..الحب وجع يابنت 



ي توجعي .. اللي يحاول يكرسك استقوي  متتوجعيش .. انت 
ي سند نفسك انا مش هعيشلك  ي ومتتكرسيش ... انت  يابنت 

ي قومي اغسلي وشك .  . وارمي حمولك ع العمر كله .. يال يابنت 
لك االكل .. جت  الذي ال يغفل وال ينام ... انا هقوم احضن

ي   تمش 

 

 وعد: هو انا ليه معنديش اب

 

 الكلمة نزلت زي الصاعقة ع عائشة: ليه بتقولي كدا ياوعد

ي بالشكل دا ..  وعد: لو كان عندي اب .. مكنش حد وجعتن
ه انا مكنش حد قدر يقربلي .. كان هيبقا سند وضهر ليا .. لي

، انا ضعيفة اوي، انا ليه حصلي كدا، انا  اكون سند لنفشي
ي علشان يحصل كدا، انا مبأذيش حد، هو 

ي حيان 
عملت ايه فن

ي  ي وجعتن ي حبيته! ليه اتعاقب العقاب دا .. انا قلت 
ي انن انا ذنت 

اوي .. اديته كل حاجة ثقة وحب وصدقته ..ماذتهوش ليه 
ي .! 

 يكرسنن

ي غب
ية .. هو طلع كالمه صح انا كنت كان دايما يقول عليا انن

 غبية فعال .. وانهارت من العياط.. 



 

عائشة حضنتها وقعدت تعيط معاها: ابوس ايدك ياوعد 
ي  ي صدقيتن  متعمليش ف نفسك كدا مش هستحمل يابنت 

 

 

  

 وعد بعياط: خد رويي ورااح.. 

جعلك .. خليكي  ي .. حقك هي  عائشة: حقك عند ربنا يابنت 
ي من االوضة دي .. متوقفيش  واثقة من كدا .. قومي  اخري 

حياتك عند حد .. قومي ارجعي لحياتك .. صحتك اهم من اي 
ن  ي اتني  ي بقيت  حاجة .. متنسيش انك مبقتيش لوحدك انت 

ي عليه
ي .. خافن  يابنت 

ن بابا ! هواجهه ازاي .. انا الزم  ي في  وعد: هقولو ايه لما يسألتن
 انزله

ي الص ي عملت  ي عائشة: اوعي ياوعد اوعي انت  ح .. ابنك هيح 
ي دا  ي ويكي  وهيبقا احسن حد ف الدنيا .. ادعي يابنت  ن  وهيي 

ي وادعي   اختبار من ربنا اصي 



 وعد: ياررب

 

 سيف قاعد مخنوق ف االوضة وبيفكر .. اتصل بخالد

 سيف: ايوة ياخالد عامل ايه

خالد: ابو الصحاب عاش من سمع صوتك .. انت رجعت وال 
 ايه

 احمد: سيف رجع ! 

ن سيف: ا  يوة رجعت انهاردة انتو في 

 خالد: ف الكافية

ي انا جيلكم ..سالم
 سيف: ماش 

 

ي اوضة فرح ... قاعدة شحانة .. كمال دخل
 فن

 

ي   كمال: فروحة حبيبت 

ي   فرح: بابا عاوز حاجة ياحبيت 



ي  كمال: كنت عاوز اعرف الجميل ماله من ساعة مارجعتوا وانت 
ة وقعدة ف االوضة مش دي فرح اللي انا س  يبتهامتغي 

 

 فرح: مافيش يابابا

ي   كمال: متخبيش عليا .. ايه حصل ف غيان 

ي اوي  فرح عيطت واترمت ف حضنه: بابا انا محتاجك جنت 

ي احكيلي مالك  كمال: انا جنبك يابنت 

 

ي الكافية*
 *فن

 خالد: اهال واحشنا وهللا

ي 
 سيف: وانتو كمان وحشتونن

 احمد: عامل ايه .. وولدك عامل ايه

 ل حاجة اتصلحت متقلقشسيف: الحمدهللا ك

.. فيه حاجة ي  احمد: اومال مش باين عليك انك مبسوط يعتن

سيف: مافيش بس اللي حصل مكنش شوية .. مع الوقت 



 هرجع زي ماكنت

 

} سيف قرر ميقولش لحد ويتخطي المرحلة دي لوحده .. 
علشان مش عاوز حد يعاتب عليه وال يسأله .. هو بيحاول 

الص اتخلص من الحمل يقنع نفسه انه عمل الصح وخ
 بطالقه من وعد {

 

ي   فرح: دا اللي حصل يابابا... وعمر بعد عتن

 كمال بعصبية: نهلة مش هتتغي  طول عمرها كدا

 

 فرح: العمل يابابا انا بحبه

ي مش هرفضلك طلب 
ي عارفة انن ي انت  كمال: بصي يابنت 

ي هو لو اتقدم انا هوافق عليه .. بس هو واضح من  ...صدقيتن
 خالص بعدكالمك انه 

فرح: بعد بسبب كالم ماما انك هتأذيه .. بابا ممكن تكلموا 
 وتعرفوا انك موافق.. 



 

ي  ي .. اتصل اقولو تعالي اتجوز بنت  كمال: ميصحش يابنت 
جعلك .. وانا عند وعدي ليكي انه لو  ي لو بيحبك هي  ..اصي 

ي  عليش عاوزك تخري  ن ي مي  اتقدم هوافق.. المهم بس انت 
لت كل دا علشان ايه .. مش علشان وتفريي .. هو انا عم
ن   اشوفكم مبسوطي 

 فرح: ربنا يخليك لينا يابابا

ي .. قوليلي يافرح نهلة عملت حاجة  كمال: ويخليكي ليا يابنت 
ي 
 تانن

 فرح افتكرت موضوع وعد

ي  
ي حاجة تانن

 كمال: فن

 فرح: ال يابابا مافيش

 

) فرح مرضتش تقول علي وعد علشان شايفة ان دا قرار يخص 
وا يرجع لوعد ودا مش حل .. الزم سيف و  لو كمال عرف هيجي 

 سيف هو اللي يرجع من نفسه مش يكون مجي  (

 



 وصلنا للشهر الرابع

 " وعد وعائشة عند الدكتور "

ي ايه ... انا متحمسة اوي
 وعد: انهاردة هعرف انا حامل فن

ي مهما كان
.. ارضن ي  عائشة: كل االي يجيبوا ربنا كويس يابنت 

التو ..بتبص حواليها لقيت واحد قاعد مع وعد: حاضن ياخ
مراته وحاطت ايده ع بطنها ومبسوط بانها حامل .. افتكرت 

 سيف دمعت

ي ربنا شيلك االحسن  عائشة: معلش يابنت 

ة: اتفضلوا دوركم  السكرتي 

 عائشة: يال ياوعد ندخل

 وعد: يال ياخالتو

 

كة سالم ابو النجا* ي ش 
 *فن

ة: كمال بيه برا  السكرتي 

 دخليه برسعةسالم: 



ي ياعم كدا متسألش عليا  كمال: اهالاا بصديق عمري .. واحشتن
ة دي  طول الفي 

 

ي انت عارف من ساعة 
سالم: وانت كمان وهللا الشغل واخدنن

 لما رجعت من السفر

كمال: طيب ياعم مش زعالن.. بس قولي المدام عاملة ايه 
 ونادين

 سالم: نادين كويسة .. بس المدام تعيش انت

 ان هلل وان اليه راجعون امتا دا حصلكمال: 

ن ... انا رجعت بعد موتها مبقاش ليها الزمة  3سالم: من  سني 
 العيشة هناك

 

 كمال: طيب ونادين كويسة

 سالم: كان صعب عليها ف االول .. 

ها ك ويصي   كمال: ربنا يصي 

 سالم: يارب .. المهم قولي انت كنت جاي..عاوز تقول حاجة



 ادين انهاردة وبالمرة نتكلم شويةكمال: اه عزمك انت ون

ي  ي ياكمال هجيب نادين ونيح 
 سالم: ماش 

 

ي  ي نوع البيت   وعد: ها يادكتورة .. عرفت 

 

ي بنت زي القمر زيك . .. ان شاءهللا  الدكتورة: هتجيت 

 وعد بفرحة: بنت

ي ف وسطينا ن  ي هتي  وك ياحبيبت   عائشة: الف مي 

 الدكتورة: ممكن اتكلم مع االب 

 الب .. االب مسافرعائشة بتوتر: ا

ن اللي بيكون معاها  الدكتورة: طيب هو مي 

 عائشة: انا يادكتورة

ي تابعي معاها و  الدكتورة: طب خليها تخليبالها ع اكلها وانت 
 ابعدي عنها اي ضغط هيتعبها

 عائشة: حاضن يادكتورة



 

 *ف فيال سالم*

ن ع العشا  سالم: اعملي حسابك اننا معزومي 

ن   نادين: عند مي 

 مال الهاللي سالم: ك

ي جدا بقالي   ي وسيف وفرح وحشتن نادين: اونكل كمال وحشتن
 كتي  اوي مشوفتهمش

ي هتشوفيهم .. يال جهزي نفسك  سالم: اديكي اهو ياست 

 نادين: حاضن يابابا

 

 عائشة ووعد رجعوا

ي كالم الدكتورة .. اهتمي بنفسك شوية واكلك  عائشة: سمعت 
ف عليكي   ..وانا هرس 

ي وعد: حاضن يا خالتو ه ي تيح  عمل كل حاجة علشان بنت 
 بالسالمة

 عائشة: طيب ياوعد ادخلي ريحي شوية



 

)وعد دخلت اوضتها ع قد ماهي فرحانة بانها هتجيب بنت .. 
 ع قد ماهي موجوعة من سؤال

الدكتورة عن االب .. لما هو صعب ترد ع دكتورة هتعمل ايه 
 لما بنتها تسألها ! (

 

 ياسيف: ماتجيب خالد وتيحي تقعد معا

ي .. انا هظبط الدنيا عندي 
احمد: هو خالد انهاردة مش فاضن

 وممكن اجيلك

ي مستنيك
 سيف: ماش 

ن ياسيف  نهلة: انت بتكلم مي 

ي يقعد معايا  سيف: دا احمد ياماما .. بقولوا يح 

ي انهاردة..   نهلة: هو وقته يعتن

 

 سيف: ماله انهاردة

تقريبا نهلة: ابوك عازم سالم ابو النجا ونادين بنته ع العشا 



 هيتكلموا ف الشغل

 سيف: طب انا مالي ... احمد هيقعد معايا مش معاهم

ي ع راحتك
 نهلة: ماش 

 *الجرس رن*

ل نستقبلهم..  ن  نهلة: شكلهم جم يال نين

 

ي   كمال: اهال سالم بيه .. ازيك يانادين يابنت 

 نادين: الحمدهللا يااونكل

ي اوي  فرح: نادين وحشتيتن

ي كمان يافروحة..   عاملة ايه ف كليتك. نادين: وانت 

 فرح: اهو الحمدهللا

نا  ي كي  نهلة: اهال وسهال .. منورنا وهللا .. ازيك يانودي ياحبيبت 
 واحلوينا

شي ياطنط .. ازيك ياسيف  نادين: مي 

 سيف: الحمدهللا يانادين .. موبايله رن .. طب عن اذنكم.. 



 

 نهلة: اتفضلوا .. العشا جاهز

ن   سيف: ايوة يااحمد انت في 

 بركن العربية وداخل اهو احمد: 

 سيف: طيب متتأخرش مستنيك

 سالم: وانت ياسيف مش هتأكل معانا

ي .. اهو جه .. حماتك  ي صاحت  سيف: ال جاي ياعمي بس مستتن
 بتحبك ياعم.. 

 

 احمد سلم عليه: .. ايه دا مش تقول ان عندك ضيوف

 كمال: تعالي يااحمد انت مش غريب .. اتفضل معانا

بنا يخليك .. لسه بيقعد شاف نادين .. احمد: شكرا ياعمي ر 
 ونادين شافته

 احمد ونادين: انت/ي ايه جابك هنا

 سيف: انتو تعرفوا بعض



 احمد ونادين: ال

 سالم: مالك يانادين ف حاجة

ي شوفتوا مش اكي  
 نادين: ال يابابا انا بس حاسة انن

ن بعض  وقعدوا ف وش بعض مش طايقي 

 

 *ف اسكندرية*

ي عائشة: وعد بتعملي اي  ه يا حبيبت 

 

 وعد: بذاكر ياخالتو

لي ع االمتحانات  ن لي الكلية .. ماتين ن ي مصممة تين عائشة: انت 
 وخالص

م دا كمان .. واحتاس ف  وعد: ال ياخالتو مش عاوزا اضيع الي 
 االمتحانات

عائشة: خالص اعمل اللي يريحك بس متجهديش نفسك ... 
بيها ... خرجت  هروح اعملك حاجة ترس 

 



ي بكل احساسه: ووعد قاعدة بتذ  اكر سمعت عمر وهو بيغتن

ي مهما كنت بعيد عليا ي قلت 
 مكانك فن

 ومش كل يوم بنقابل حبايب جداد

ي ليا ي وضحكتك يا حبيت   صوتك واحشتن

ي اقرب معاد
ي فن

 ياما نفشي أشوفك تانن

..كل ما أشتاق يا  مقدرتش أنساك والليالي ...كل ما تفوت الليالي
ي وأقول...   حبيت 

 

...كان أيامنا وحشاك وال  ك بقاشي ... ياللي انت من غي  ناشي
 نفشي أعيش عمري معاك علي طول

 مقدرتش أنساك والليالي 

 كل ما تفوت الليالي 

ي وأقول  كل ما أشتاق يا حبيت 

 أيامنا وحشاك وال ناشي 

 



ك بقاشي   ياللي انت من غي 

 مكنتش اتخيل فراقنا يطول... 

 ) افتكرت سيف وقعدت تعيط .. من ناحية تانية عمر مش
 مبسوط وفرح وحشاه (

 

 وعد: صباح الخي  ياخالتو

لي  ن ي .. افطري قبل ماتين  عائشة: صباح الخي  ياحبيبت 

 وعد: حاضن ياخالتو

ي   عائشة: ربنا معاكي يابنت 

 

 *ف الكافية*

ي هو دا اللي مكرهكم ف بعض اوي كدا  سيف: يعتن

 احمد: ايوة بنت مستفزة وطالعة فيها مش عارف ع ايه

النجا الزم تبقا طالعة فيها ... بس ع  سيف: بنت سالم ابو 
ي معاها وعارفها .. هي كويسة جدا  ن  فكرة هي غي  كدا .. انا مي 

 بس مبتحبش اي حد يدخل حياتها



 احمد: وهو انا هموت وادخل حياتها اصال هو انا بطيقها.. 

 

سيف: مفهمتنيش .. انا اقصد انها بتتعامل كدا مع كل الناس 
 علشان محدش يدخل حياتها

 احمد: بس كدا الناس هتكرهها

 سيف: هي مرتاحة كدا بقا

احمد: مقولتليش بقا انت فيك ايه .. مش متظبط من ساعة 
 مارجعت

 سيف: متقلقش عليا انا كويس

 

ة*  *وعد خارجة من المحاضن

 سارة: وعد عاش من شافك .. فينك كل دا

ي بطنها .. شكلها حامل ي مش شايفة يابنت   غادة: انت 

 حاملوعد: اه .. اه 

ي .. مقولتليش ياواطية ي امت 
 سارة: ايه دا اتجوزن 



 وعد: مجتش مناسبة احكي معلش.. 

 

ن بقا ي مي 
ي قوليلي اتجوزن  ي ياست 

 سارة: ماش 

 غادة: ال متقولش هي تورينا صورته

 وعد: معلش .. اصل انا موبايلي فاصل بعدين هوريلكم

ي مستعجلة ليه كدا هو مستنيكي وال ايه  سارة: انت 

 و مسافر .. بعد اذنكموعد: ال ه

 غادة: خالص سبيها دي شكلها خايفة نحسدها

ي اول واحدة تتجوز  سارة: ع ايه يعتن

 وعد سمعتهم ورجعت البيت وشها مقلوب.. 

 

ي مالك .. حصل حاجة  عائشة: خي  يابنت 

 وعد بعياط: مش هقدر اتحمل ياخالتو .. انا تعبت

 عائشة: احكيلي بس ايه اللي حصل

 الكلية طول مانا حامل وعد: انا مش هروح



وح عليكي   عائشة: بس كدا السنة هي 

 وعد: مبقتش فارقة ياخالتو

 

 *ف فيال كمال*

 فرح: تسمحلي ادخل

 سيف: طبعا اتفضلي 

 فرح: انت كويس ياسيف

 سيف: اه يافرح انا كويس اوي

 فرح: بس عينك مبتقولش كدا

 سيف: ايه الكالم الكبي  دا ياست فرح .. انا كويس متقلقيش

رح: القلق بجد انك تكون كويس وقدرت تعدي اللي حصل ف
 عادي كدا

ي عاوزة ايه بالظبط اكون كويس والال !   سيف: انت 

 فرح: انا عاوزك تفوق ياسيف .. شوف اللي انت ضيعتوا منك

 



 سيف: انا مضيعتش حاجة يافرح

فرح: ال ياسيف ضيعت انت عارف كدا كويس .. بس بتحاول 
ة تفكر ع اساس تاخد قرار . تضحك ع نفسك .. انا سيبت ك في 

ي مرضتش اعرف بابا علشان مياخدش قرار ضدك  .. حت 
 وتتعقد االمور .. بس الزم انت تفوق.. انت ظلمتها

 .. ي  سيف:هي الي محبتنيش وال اختارتتن

 

فرح: متقاوحش انت عارف كويس اوي انها بتحبك .. بس 
انت انت صعبتها عليها .. بتقارن نفسك بحتة منك .. ازي ! 

 عارف هي لو كانت اختارتك كانت نزلت من نظري

ي عاوزة ايه يافرح ي بتفتحي الموضوع ليه انت   سيف: انت 

ا بمصلحة نفسك  فرح: مش عاوزة حاجة ياسيف .. انت اضن

 

 اه صح وعد حامل ف بنت.. 

} سيف مينكرش ان كالم فرح اثر فيه جدا وهو كان عارفه اصال 
النظر عن كل دا هو بس بيقنع نفسه انه صح .. بس بغض 
 فرح لما عرف انه وعد هتجيب بنت {



 

 *الشهر السابع*

 "وعد طلعت تتفرج ع التليفزيون مع عائشة"

ي ف حضنك زي زمان  وعد: خالتو ممكن تاخديتن

ي .. تعالي   عائشة: طبعا ممكن ياحبيبت 

وعد: يااه ياخالتو حضنك حلو اوي .. كنت مفتقده اوي .. 
ي ياخالتو انا مش معتي  

اكي خالتو .. انا شايفاكي امي اه وهللا تعرفن
ي زي  واكي  .. افتكر لو ماما كانت عايشة مكنتش هتعاملتن

 ... ي ي انت   مابتعامليتن

 

 عائشة دمعت وساكتة

ي  وعد: هانت خالص ياخالتو .. هانت واخلف واجبلك بنت 
ي انا بقولك اهو ... انا  ي .. بس متحبيهاش اكي  متن تربيها انت 

ي انا بحبك اوي ياخالتو مت ي فيها جنت  شكرة ع كل لحظة كنت 
ك ف الحياة دي ...   ماليش غي 

ي 
ي اعرف انن ك ياوعد .. مهما حصل يابنت  عائشة: وانا ماليش غي 

ي لو زعلتك ف مرة ف كان 
ي و اتأكدي انن حبيتك من كل قلت 



 .. ي ي وسامحيتن  غصب عتن

 

وعد: انا ازعل منك ياخالتو .. انا عمري ماازعل منك ...هو انا 
 ب منك طلبممكن اطل

ي  ي ياحبيبت   عائشة: اطلت 

 وعد: هو انا ممكن اقولك ياماما .. انا نفشي اقولها اوي

ي .. يال بقا قومي ارتايي   عائشة بتعيط: موافقة ياحبيبت 

 وعد: حاضن ياماما

 

 عائشة دخلت اوضتها طلعت ورقة وقلم وبدءت تكتب... 

ي .. 
 )وعد قبل ماتنام قررت انها مش هتخلي حاجة تكرسها تانن

ي بنتها .. ومن ضمن قراراتها انها  وهتعمل كل حاجة علشان ترن 
مش هتخلي سيف يشوف بنته ولقيت جواب ع السؤال اللي  

ن ! هتقول انه مات ( ها لو اتسألت بابا في   كان محي 

 

عائشة خلصت كتابة وحطيت الورقة ف الدرج وقامت تصلي 



 ..  وتدعي

 

ي .. انا ك ي واجعلها تسامحتن نت بحميها عائشة: يارب سامحتن
اتسببت ف اذي ليها.. يارب انت عالم باللي جوايا .. انا تعبت 

يارب ومبقتش قادرة استحمل اشوفها مكسورة.. انا عارفة 
ها ..  ي غلط .. متعاقبنيش فيها يارب انا مااليش غي 

يارب انن
ي يارب  يارب احفظها وابعد عنها كل ش  .. اجعلها تسامحتن

 

ي بس المرة دي كان  ) وعد قامت مفجوعة .. الكابوس
تانن

 مرعب اكي  ... الست اللي كانت ف الحلم اختفت (

 

وعد خرجت من االوضة تشوف عائشة دخلت االوضة لقيتها 
 سجدة

ابتسمت وراحت الحمام تغسل وشها وبتفكر ف الكابوس ... 
ي لقيتها لسه سجدة ..قلقت

 عديت ع اوضة عائشة تانن

ي بتصلي .. ردي وعد قربت ع عائشة: خالتو ... خالتو ..  انت 
ي عليا .. الاااا ...خالتوو متسبنيييش ماليش  عليا ... خالتو رديت 



ك ردي عليا .. خالتو !   غي 

 

ياتري ايه هيحصل ل وعد بعد مابقيت لوحدها ! وايه الورقة 
اللي عائشة كتبتهالها ... والكابوس اللي وعد بتشوفوا .. ليه 

ة تابعوا.. متنسوش تفسيي  والال ..هتعرفوا ف االجزاء الجاي
 . ي  رايكم يهمتن

ن علي الفصل الثامن ي ولكن بقلم ياسمي   رواية ابنت 

 

ي بتصلي .. ردي عليا  وعد قربت ع عائشة: خالتو.. خالتو .. انت 
ي علياا ...  ك ردني  .. الاا خالتو ردي ردي .. متسبنييش ماليش غي 

 

* ي فيال كمال الهاللي
 *فن

ن عليها ..  فرح نايمة صحيت ع صوت موبايلها .. عمر  بي 
 اتخضت وفرحت

 فرح بلهفة: عمر عامل ايه .. انا كنت ... 

ي .. الست عائشة ف ذمة هللا  عمر: فرح اسمعينت 



 فرح: ايييه ! 

 

 

  

 نهلة: هتتأخر انهاردة يا كمال

 كمال: اه يانهلة... عندي شغل كتي  

 نهلة: عملت ايه مع سالم

وع الجد يك معايا ف المرس   يدكمال: وافق انه يكون ش 

 نهلة: طيب كويس بردك .. انا كنت بفكر ف نادين

 كمال: مالها نادين

 فرح نازلة تجري بتعيط

.. ف ايه ي  كمال: مالك يابنت 

 فرح بعياط: دادة عائشة ماتت يابابا

 كمال ونهلة: اييه

ن قالك  كمال: ان هلل وان اليه راجعون .. دا حصل ازاي ومي 



ي .. يال يابابا  الزم نسافر اسكندرية فرح: عمر اتصل بيا دلوقت 
 برسعة

 نهلة: عمر رجع اتصل بيكي ! 

ي ايييه
ي فن ي ايه وانت 

 فرح بعصبية: انا فن

كمال: مش وقته الكالم دا يانهلة .. اطلعي يافرح صحي اخوكي 
 وانا هحضن نفشي .. يال

 فرح: حاضن يابابا

 

 ف اوضة سيف

 سيف نايم ... فرح دخلت بتصحيه وهي منهارة

ي ايه يافرح
 سيف: فن

 رح: دادة عائشة ماتت ياسيف .. قوم اللبس برسعةف

 سيف: اييه .. طب وعد كويسة

 فرح: مش عارفة حاجة .. اللبس علشان نروح نشوفها

 سيف: حاضن اهو هلبس



 

ي الجنازة*
 *فن

 وعد وال بتعيط وال بتتكلم و ماشية تايهه .. 

كمال وفرح وسيف وصلوا .. فرح جريت علي وعد تعزي  ها .. 
ة بيها وال حاسة بحد .. وسيف واقف بيبص وعد مكنتش حاس

ن   لفرح وعاوز يروح يكلمها بس مالهوش عي 

_وقت نزول عائشة القي  .. وعد واقفة بتبصلها وقعدت ع 
 االرض

ي   وعد بابتسامة: هتوحشيتن

فرح قومتها من االرض ومسكتها .. ومستغربة ازاي مبتعيطش 
! 

 

 كمال واقف جنب سيف

 كمال: هي وعد اتجوزت

 تر: مش عارفسيف بتو 

ن معاهم .. دي  كمال: ازاي متعرفش انتو مش كنتو عايشي 



 باينها حامل ف اخر شهور كمان

 سيف: مش عارف يابابا

ن جوزها مش باين .. شاور ع عمر .. يمكن هو دا  كمال: بس في 
 جوزها .. 

 سيف: ممكن

كمال: البت دي صعبانة عليا اووي .. مبقالهاش حد .. من بعد 
 اها ... عائشة .. ربنا مع

 

 " سيف بص ع وعد وهو مضايق.. انه مش جنبها "

كمال: بقولك ياسيف انا الزم ارجع علشان عندي شغل مهم .. 
خليك انت وفرح مع وعد وارجعوا بليل .. اه وشوف وعد لو 
ي وانا  محتاجة اي حاجة .. الست عائشة مسبتكمش ف غيان 

 مش هسيب وعد من بعدها

 سيف: حاضن 

 

 *ف بيت عائشة*



ي  سيف
وفرح وصلوا وعد البيت .. ووعد مازالت ف عالم تانن
ورغم انها مش بتعيط بس باين عليها حالتها وحشة.. فرح 

 دخلتها االوضة .. وطلعت لسيف

 

 سيف: نامت ! 

فرح: ال صاحية .. انا خايفة عليها اوي .. دي منطقتش وال 
ي عيطت  حت 

ة  سيف: الصدمة كانت كبي 

ها وهللا ..   فرح: ربنا يصي 

 : فرح ممكن اطلب منك طلبسيف

 فرح: خي  ياسيف.. 

 

ن .. لحد ما حالتها  سيف: ممكن تخليكي مع وعد هنا يومي 
 تتحسن

 فرح: اكيد ياسيف .. انا كنت هعمل كدا

ن هجيلك .. خليكي  ي يافرح .. انا هرجع وكمان يومي 
سيف: ماش 



 جنبها وحاولي تخليها تتكلم

ي   فرح: حاضن ...سيف مش 

 وفرح دخلت لوعد

 

 قعدة مبتتكلمش وعد 

ي عليكي ..  ي .. طمنيتن  فرح: وعد ياحبيبت 

 وعد: ... 

ي .. بالش تفضلي  
ي قولي اي حاجة عيطي اضين فرح: لو سمحت 

كدا علشان اللي ف بطنك .. انا عارفة ان صعب عليكي بس 
 ردي عليا

 وعد:... 

ي تتكلمي انا  فرح: طيب انا هسيبك ترتايي شوية .. لو حبيت 
 ... فرح خرجت من االوضة موجودة معاكي مش هسيبك

 

 ووعد قامت .. دخلت اوضة عائشة .. ومسكت صورة عائشة

ي مش قولتيلي انك هتفضلي  ي ف كالمك، انت  وعد: ليه رجعت 



، بدءت تعيط، انا  ي ي وسبتيتن ، ليه مشيت  ي ي بنت  معايا وترن 
، انا كنت خالص  ي ي سبتيتن ي انت  ك، حت  قولتلك انا ماليش غي 

ي سوا ... ليه  استقويت بيكي .. كنت فرحانة ي بنت  ن  اننا هين
ي  ي خديتن ي .. طب كنت  ن هيقويتن ي .. بقيت لوحدي .. مي  مشيت 

معاكي . .. انا كنت عاوزكي معايا... كل حاجة حلوة راحت معاكي 
ي بدرري اووي ... اااه ياارب الحمل تقل علياا اووي ...  .. مشيت 

ي .. وقامت لسه بتخرج من االوضة .. اغمي عليها  ارحمتن

 

دش ..  فرح ف  اوضتها عمالة تتصل ب عمر مبي 

فرح: وبعدين معاك ياعمر .. هتفضل كدا لحد امتا .. حدفت 
الموبايل ع الرسير .. وخرجت ... بتلف وشها لقيت وعد واقعة 

 ع االرض .. جريت عليها

ي ردي عليا .. وعد !  ي .. وعد ياحبيبت   فرح: وعد ... وعد فوقيت 

 سيف ف العربية .. نهلة اتصلت بيه

 سيف: ايوة ياماما

ن انت واختك كل دا  نهلةة: انت في 

 سيف: فرح عند وعد وانا جاي ف الطريق اهو



 نهلة: نعم .. وفرح مش معاك ليه.. 

 

 سيف: فضلت مع وعد علشان كان حالتها صعبة

 نهلة: حالتها صعبة وال بتستعبط قدامك

سيف: حرام عليكي ياماما .. وعد حالتها صعبة فعال .. هي 
ن هشوفها وارجع مكنتش حا ي ياماما فرح بي 

سة بيا اصال .. ثوانن
 اكلمك

ي 
 نهلة: ماش 

 سيف: ايوة يافرح

 فرح: الحق وعد يااسيفف

 

 سيف بخوف: حصل اييه .. مالها وعد

دش عليا ... انا  فرح بعياط: مش عارفة واقعة ع االرض ومبي 
 مش عارفة اتضف ازاي

 يالكسيف: اهدي طب اتصلي باالسعاف برسعة .. وانا ج

 



 *ف بيت فاطمة*

فاطمةانا مش عارفة اللي حصل دا حصل ازاي .. دي كانت زي 
 الفل

 عمر: مكتوبلها ياامي .. وهو ربنا بيحبها كتبلها موتة حلوة

 

فاطمة: مش خسارة فيها وهللا عائشة مكنش فيه ف طيبتها 
ي ..دي كانت  وحنية قلبها .. بس وعد صعبانة عليا اوي يابتن

 روحها ف عائشة

هاعم  ر: ربنا يصي 

 

 جرس الباب عمال يرن

ي ايه
 فاطمة: ياساتر فن

ي فرح
ن .. فتح لف  ي ياماما انا هشوف مي   عمر: استتن

 عمر: فرحح

ي ياعمرر.. وعد واقعة ف االرض وانا مش عارفة  فرح: الحقتن
 اعملها ايه



 عمر جري هو وفاطمة لقوها مرمية

 فاطمة: يلهوي دي باينها بتولد .. 

ي عمر شالها برسعة و 
 جروا ع المستشفن

 

 نهلة قعدة ف اوضتها بتفكر .. وقررت تتصل ب نادين

نادين كانت ف النادي بتجري .. استغربت من مكالمة نهلة 
 ليها

 نادين: ايوة ياطنط نهلة

 نهلة: ازايك يانودي.. عاملة ايه

 نادين: تمام الحمدهللا .. هو ف حاجة ! 

ي انا بطمن عليكي ... انا مش   زي ماما وال ايهنهلة: ال ياحبيبت 

 " نادين اتضايق لما قالت انها زي مامتها "

ي معايا  نهلة: الو .. نادين انت 

 نادين: اه معاكي 

نهلة: قوليلي بقا بتعملي ايه.. لو فاضية تعالي اقعدي معايا .. دا 



ي اليوم معانا
ي سيف زمانه ف السكة .. تعالي قصن  حت 

 نادين: سوري بس انا مش فاضية انهاردة خالص.. 

 

ي ف اي وقت .. 
ي وال يهمك بس لما تفصن نهلة: خالص ياحبيبت 

ي تقعدي معانا .. اصل انا بحب قعدتك اوي  تبقا تيح 

شي ياطنط .   نادين: مي 

ي بتعملي .. سالم  نهلة: طب اسيبك بقا تكملي الي كنت 

 نادين قفلت وهي مستغربة: مالها دي .. وكملت جري

 

 "ياتري نهلة بتخطط اليه "

 

* ي
 *ف المستشفن

ن .. وسيف جه  فرح وعمر وفاطمة واقفي 

ن وعد .. حصلها ايه  سيف: في 

 فاطمة: ف اوضة العمليات بتولد



 شهور 9سيف: بتولد ازاي .. هي مش لسه مكملتش 

 فرح: تعبت جامد و هتولد ف السابع

ن لما حصلها كدا..  ي في   سيف: انا مش قولتلك خليكي معاها كنت 

 

اح معرفش ايه وداها فرح: وهللا كنت معاها بس سيبتها ترت
 اوضة دادة عائشة ...طلعت لقيتها مغمي عليها

 عمر: ممكن تهدوا شوية

ي من اوضة العمليات ".. والممرضة خرجت  " صوت بيت 

 الكل: خي  طمنينا

الممرضة: البنت نزلت سليمة الحمدهللا بس هتدخل 
 الحضانة

 سيف: و االم 

 الممرضة: ادعولها

 سيف: ماتت ! 

 فرح: ايييه



 

 كة ابو النجا**ف ش  

 سالم قاعد ع المكتب وماسك صوره وبيبصلها ويعيط .. 

ي .. مكنتش عملت كدا
 سالم: ياريت الزمن يرجع بيا تانن

 الممرضة: ال طبعا مامتتش... 

 سيف: اومال ايه ندعيلها دا

الممرضة: ادعولها علشان لسه مفاقتش وحالتها خطر .. بعد 
 اذنكم

 

 دفاطمة: ربنا يقومك بالسالمة ياوع

 فرح: ياارب

ي خليك هنا انا هروح علشان اشوف اختك ..   فاطمة: عمر يابتن

ي ياماما .. فاطمة مشيت
 عمر: ماش 

ل اجيب حاجة وجاي ن  سيف: انا هين

ي 
 فرح: ماش 



 

 فرح: عمر ممكن نتكلم

 عمر: مش وقته يافرح

فرح: ال وقته ياعمر .. الزم نتكلم .. انت مبسوط وانت بعيد 
ي  ي يعتن  عتن

 عمر: ... 

 ساكت ليه .. ردفرح: 

عمر: ال يافرح مش مبسوط .. بس مافيش حاحة هتتغي  .. 
ي حاجة وانا حاجة ن مش هننفع لبعض .. انت   احنا االتني 

 فرح: انا حكيت لبابا .. وقالي انه موافق عليك

 عمر: بجد .. 

 

ي   فرح: اه مش هو دا اللي كان بعدك عتن

ي ..  جعتن  عمر: ال يافرح مش موافقة باباكي هي اللي هي 

ي صح !   فرح: عمر انت نستتن



 عمر ساكت

 فرح بعياط: تمام فهمت

عمر مسكها: منستكيش يافرح وهللا مانسيتك ولسه بحبك 
ي مش هينفع  وعاوزك .. بس غصب عتن

ي .. انا بحبك وبابا موافق عاوز  فرح: ايه اللي مش هينفع فهمتن
 .. ي

 ايه تانن

 

 عمر: انا مش هعرف اعيشك نفس العيشة بتاعتك

ي انا .. فرح: انا عا  وزة اعيش عيشتك انت مش عيشت 

ي مش  عمر: هتبقا صعبة عليكي .. انا مسئول عن امي واخت 
 لوحدي

ك  فرح: هستحمل ياعمر اوعدك .. انا مش عاوزة اي حاجة غي 

 عمر: طيب انا هتقدم لما اكون متوظف وليا شغل ثابت

كة  فرح: سهلة اكلملك بابا يوظفك ف الرس 

 هشوف شغل بنفشي عمر: ال يافرح معلش .. انا 

ي ياعمر اللي تشوفوا
 فرح: ماش 



 

 الدكتور طلع

 الدكتور: الحمد هللا الخطر زال

 فرح: الحمدهللا .. طب يدكتور نقدر نشوفها

الدكتور: حاليا مش هينفع هي لسه مفاقتش من البنج .. لما 
 تفوق تقدروا تشوفوها

ي يادكتور شكرا
 عمر: ماش 

 فرح: انا هتصل بسيف اطمنو

 

اح الحضانة يشوف بنته .. واقف بيبصلها وهو " سيف ر 
 فرحان ونفسه ياخدها ف حضنه " موبايله رن

 سيف: ايوة يافرح .. 

 فرح: وعد بقيت كويسة ياسيف

 سيف: بجد هي فاقت

البنج بس هتفوق ان شاءهللا  فرح: ال لسه تحت تأثي 



 سيف: طيب الحمدهللا .. انا جايلكم

 

 فرح: حمدهللا ع سالمتك ياوعد

ي وعد:  ن بنت   هللا يسلمك .. في 

 فرح: ف الحضانة

 وعد: عاوزة اشوفها

ي بالسالمة وهتشوفيها.. المهم قوليلنا بقا  فرح: قومي بس انت 
 هتسميها ايه

 *وعد شحت شوية*

 وعد: هسميها عائشة

ي .. موبايلها رن ..طيب  ك ياحبيبت  فرح بصيت لعمر: ربنا يصي 
ي   انا هطلع اجيب حاجة واي 

 

 ليهفرح: سيف مدخلتش 

 سيف: مش هينفع ادخل مش هعرف اواجهها



 فرح: طيب انا هقعد معاها لو عاوز تسافر انت سافر

ي  ي عليها .. ومش  ي طمنيتن
ي .. ابف 

 سيف: ماش 

 

 ف فيال كمال

نهلة: شايف اللي عيالك بيعملوا .. تقدر تقولي مرجعوش لحد 
ي ليه  دلوقت 

كمال: انا اللي قولت لسيف يشوف وعد لو محتاجة حاجة .. 
 زمانهم ف السكة

ي من بدري وقالي انه جاي ومجاش لحد  نهلة: ابنك مكلمتن
ي   دلوقت 

ن .. بدل  كمال: ممكن يكون مع اصحابه .. كلميه شوفيه في 
ي بتأكلي ف نفسك كدا  مانت 

ي هكلموا
ي ياكمال ماش 

 نهلة: ماش 

 

 *ف العربية*

 سيف: ايوة ياماما



ن كل دا ياسيف  نهلة: انت في 

 سيف: وعد تعبت رجعتلها

 نهلة: وانت بيخش عليك الكالم دا .. دي بتستعبط

سيف: بتستعبط ايه ياماما .. وعد تعبت بجد وهي ف 
ي .. دا غي  انها ولدت وهي ف الشهر السابع ي دلوقت 

 المستشفن

 نهلة: طب ماتولد انت مالك.. 

 

ي والزم اقف جنبها
ي بتقولي ايه وعد كانت مران   سيف: انت 

 نهلة: كانت بقا انت طلقتها خالص

 سيف: والطفل اللي بينا دا ايه نسيتيه

نهلة: احنا اتفقنا ع ايه ياسيف .. هو انت مش بعدت عن 
ي ليه

جعلوا تانن  القرف دا كله .. بي 

 سيف: قرف ! بقولك ايه سالم سالم

 

ي ياوعد انا هوريكي 
 نهلة: ماش 



 

ن ..  ي هي وبنتها وبقوا كويسي 
)وعد خرجت من المستشفن

قاهرة .. هي بقيت كويسة ومش وطلبت من فرح انها ترجع ال
 محتاجة حد معاها .. 

وفرح رجعت وبقيت بتتكلم هي وعمر ومابينهم اتفاق انه 
 هيتقدملها لما يتوظف (

 

 *ف الكافية*

ة دي ن الفي  ي في 
 احمد: ايه ياسيف كنت مختفن

 سيف: كان فيه شوية مشاكل كدا.. دا غي  ان دادة عائشة ماتت

 احمد: ياحول هللا دا حصل امتا

ن   سيف: من اسبوعي 

 احمد: طب ووعد عاملة ايه .. هي ليها حد غي  دادة عائشة

ها..   سيف: ال مالهاش حد غي 

 

ها  احمد: ربنا يصي 



ن   سيف: يارب .. اومال خالد في 

ي 
ة مختفن  احمد: معرفش هو كمان بقالوا في 

 سيف بهزار: تفتكر اتجوز

 احمد: ال دا ماافتكرش انه يتجوز

ي   سيف: ليه يعتن

ل خالد مش من النوع اللي بيتحمل مسئولية بيت احمد: اص
ي انا وانت ي .. هو غي   وخلفة كدا فاهمتن

 سيف: اه .. اه فاهمك.. 

 

ي بواحدة .. 
احمد: وبعدين دا مبيشبعش بنات مش هيكتفن

 فكك منه المهم انت قولي كنت عاوز تحكيلي حاجة

 سيف: ال انا كنت جاي اقعد معاك بس.. 

عن كل حاجة عملها وياخد  )سيف كان هيحكي الحمد فعال 
 رأيه بس من غي  مايحكي هو عرف رأي احمد(

 

 *بعد شهرين*



كة ابو النجا*  *ف ش 

 سالم: ادخل

ة: سالم بيه ف اخبار جديدة عن الست اللي عايشة  السكرتي 
 ف اسكندرية

 سالم بلهفة: اخبار ايه قولي 

ة: الست اتوفيت من حوالي شهرين  السكرتي 

ي مت  أكدة من الكالم دا ! سالم: اييه .. انت 

ة: ايوة يافندم متأكدة  السكرتي 

ي كل 
سالم: طب خليهم يجهزوا العربية برسعة .. والعن

 االجتماعات

ة: حاضن يافندم  السكرتي 

 

 *ف اسكندرية*

ي   فاطمة: وعد عاملة ايه يابنت 

 وعد: ابلة فاطمة انا كويسة الحمدهللا .. تعالي اتفضلي 



ي مش هعطلك شك  لك نازلةفاطمة: ال ياحبيبت 

ي حاجة لعائشة وجاية  وعد: اه كنت رايحة اشي 

ي حاجة قوليلي   فاطمة: ربنا يخليهالك .. لو احتاجت 

 وعد: شكرا ربنا يخليكي .. بعد اذنك

ي   فاطمة: اتفضلي يابنت 

 

ن ع الباب ياماما  عمر: بتكلمي مي 

لك تأكل  فاطمة: كنت بكلم وعد .. احضن

 عمر: ال شكرا مش جعان

ر كنت عاوزة اقولك حاجة .. وال بالش فاطمة بتفكر: عم
 خالص

 عمر بقلق: خي  ياماما قولي 

 فاطمة: عمر انا عاوزك تتجوز وعد

 

 *ف العربية*



سالم ماسك الصورة ف ايده وبيبصلها ومدمع وبيفتكر اللي 
 سنة 20حصل من 

 

 *فالش باك*

*  *ف فيال كمال الهاللي

ي وهللا هو اللي  بيتجوز  كمال: اهال ياسالم نورتنا ..وحشتن
ي كدا

 بيختفن

 

 سالم: بنورك ياكمال .. وهللا لسه راجع من السفر

وك ع الجواز ياسالم ..   نهلة: مي 

ي هللا يبارك فيكي 
 سالم: متأخرة بس ماش 

 

ي بحاجة تانية  عائشة: الوالد ناموا ياهانم .. تأمريتن

ب ايه ي البيه يرس 
 نهلة: ال شوفن

تك تش... واقفت بلمت وسال  م بصلهاعائشة: حاضن .. حضن



 نهلة وكمال: مالك ياعائشة

 عائشة: ال مافيش

 نهلة: انتو تعرفوا بعض

 عائشة: ال معرفهوش ..عن اذنكم

 نهلة وكمال اتوتروا: منورنا

 سالم: شكرا

 

 عائشة واقفة برا الفيال بتعيط.. سالم وهو خارج شافها

 سالم: عائشة

 عائشة شافتوا مشيت

ي بتعملي  ي .. انت   ايه هنا سالم جري وراها: استتن

 عائشة: زي مانت شايف

ي شغالة هنا ليه  سالم: انت 

 .. ي
 عائشة: وانت مالك .. ابعد عن طريف 

 



 سالم: انا اسف ع اللي عملتوا فيكي .. انا ندمت

ي انا وبنتك  ي وال ع انك رمتتن عائشة: اسف ! ع انك كرستتن
 وسافرت

ن .. انا عاوز  ي بنت .. هي في  ي جبت  ي .. انت  سالم بفرحة: بنت 
 ااشوفه

عائشة: بعينك .. وال عمرك هتطولها .. انت رمتها وهي ف 
ي .. متجيش بعد  ن تسأل عنها ٣بطتن  سني 

ي زي ماهي بنتك..  ي اشوفها هي بنت 
 سالم: بس انا من حف 

 

عائشة بعصبية: مش من حقك حااجةة خالص .. مالكش حق 
ي اياك .. ارجع لسفرك  عليها .. ايااك ياسالم تحاول تقرب لبنت 

ي وانساهاولمراتك ول
 حياتك وانسانن

ي 
ك .. انا اتجوزت علشان ارضن سالم: عائشة انا محبتش غي 

ي  ي اشوف بنت  ي سيبتك .. ارجوكي خليتن
 ابويا بس .. انا اسف انن

 عائشة: مش هتشوفها ياسالم مش هتشوفها.. 

 



 سالم: هاخدها بالقانون

عائشة ضحكت: مش هتعرف .. عارف ليه علشان انا 
 مكتبتهاش باسمك

ي بتقولي ايهسالم: ا  نت 

ي وجوزها  عائشة: زي ماسمعت .. انا كتبتها باسم اخت 

ي ازاي تعملي كدا ازاي  سالم: انت 

ي ..   عائشة: علشان احميها .. مش هتقدر تاخدها متن

 

ي اشوفها  سالم: طب ارجوكي خليتن

 عائشة: هخليك تشوفها بس مش هي 

 سالم: اومال ايه ! 

 عائشة اديته صورتها

ي حاجة تانية .. عن اذنكعائشة: دي صورتها ومت  طلبش متن

 

ي  ي .. انا جايلك ياحبيبيت  سالم باصص للصورة: انا جايلك يابنت 



... 

 برسعة شوية

 السواق: حاضن يابيه

 

 } فهمتوا حاجة   {

ي بتقولي ايه مينفعش  عمر: انت 

بية  فاطمة: مينفعش ليه ياعمر .. مالها وعد بنت كويسة ومي 
ي احسن منها .. و 

ال انت مش عاوزها علشان وسطينا مش هتلف 
 كانت متجوزه

 

ي  ن  عمر: ال ياماما بس وعد دي زي سندوس بنسبالي .. انا مي 
 معاها استحالة

ي البنت محتاجة حد جنبها  فاطمة: يابتن

عمر: احنا جنبها من غي  حاجة .. واكيد وعد كمان لو سمعت 
ي اخوها

 الكالم دا هتقول انن

 فاطمة: هجرب اسألها واشوف



 اما اوعي تعملي كدا .. وبعدين انا رجعت لفرحعمر: ال يام

 

وعد رجعت البيت .. نيمت عائشة وخرجت من االوضة 
..وراحت ع اوضة خالتها .. فتحت الدرج علشان تطلع صور 

 عائشة .. مسكت صورتها

ي اوي ياخالتو مش هنساكي ابدا  وعد: وحشتيتن

 "بتدخل الصورة شافت ورقة.. مسكتها باستغراب وبتفتحها "

ن .. فتحت*ا  لجرس رن*.. سابتها وخرجت تشوف مي 

 وعد اتخضت: انت ! 

________________________________ 

 

} طبعا فهمتوا ان الي جه سالم .. وعرفتوا ان سالم ابو وعد 
ن وعد استغربت لما  ووعد بنت عائشة .. بس اكيد مش فاهمي 

شافت سالم ليه وهي متعرفهوش   اقولكم بقا .. فاكرين 
س .. والراجل اللي كان ف الكابوس .. طب فاكرين لما الكابو 

قالت لسيف انها بتشوف وش الراجل بوضوح بس متعرفهوش 
 .. فهمتوا استغربت ليه لما شافت سالم {... 



 

ياتري وعد هتعمل ايه لما تعرف الحقيقة ! هل هتسامح 
عائشة ع اللي عملتوا وال هتكرهها علشان حرمتها من ابوها كل 

ن دي  .. هنعرف مع بعض االجزاء الجاية تابعوا ... السني 
ي جدا  متنسوش رأيكم يهمتن

ن علي الفصل التاسع ي ولكن بقلم ياسمي   رواية ابنت 

 

*  *ف فيال كمال الهاللي

ن ياللي اسمك سالمة  نهلة: انت يازفت الطي 

 سالمة: نعم ياست هانم

 

 نهلة: مراتك خلصت الغدا وال لسه

 هاسالمة: لسه ياست هانم .. هستعجل

نهلة: ال كدا مبقاش ينفع انا هكلم كمال يشوفلنا واحدة مكان 
 عائشة

 



 *ف اسكندرية*

ا شاف بنته ..  سالم بيبص لوعد ومش مصدق نفسه انه اخي 
 ووعد واقفة مستغربة

ي ياوعد
ن   سالم: كي 

ي  تك تعرفتن  وعد: حضن

 سالم: اعرفك .. انا اكون ابوكي 

تك ا  ي .. حضن
كيد متلغبط .. بعد وعد: بابا ازاي انا بابا متوفن
 اذنك وجت تقفل الباب

ي ياوعد .. انا هفهمك .. ممكن ندخل نتكلم جوا  سالم: استتن

ي اتفضل
 وعد: ماش 

ي تفسي  لظهوره 
} وعد وافقت تسمعوا علشان ع االقل تلف 

ة دي .. بس كانت خايفة {  ليها ف الحلم كل الفي 

 *ف اوضة سيف*

ي انت لسه نايم  نهلة: سيف ياحبيت 

 : ف حاجة ياماماسيف بنوم

ل  ن نهلة: اه ف موضوع مهم عاوزك فيه بس لما تفوق كدا تين



 نتكلم

 سيف: حاضن 

 

 سالم بيبصلها

ي .. انت ازاي بتقول انك ابويا ي دلوقت   وعد: تقدر تفهمتن

ة  ي .. انا اتحرمت منك كل الفي  ي صدقيتن سالم: انا ابوكي يابنت 
ة .. هي دي ي صغي   دي وماليش ليكي غي  صورتك وانت 

ي فعال .. انا مش فاهمة حاجة .. وع
د استغربت: دي صورن 

 ازاي انت بابا

سالم: انا عملت غلطة زمان عشت عمري كله ندمان عليها .. 
ي عندك  ن  3ولما فوقت وطلبت من والدتك اشوفك وانت  سني 

 .. رفضت

ن ازاي .. ماما ماتت وانا  ٣وعد: تطلب من ماما وانا عندي  سني 
ي  شهور وخالتو عائشة ٥عندي   هي اللي ربتتن

 سالم استغرب: خالتك ! 

فهم ان عائشة مخبية عن وعد .. صعبتيها عليا اوي ياعائشة 



ي انا هحكيلك اللي حصل كله  .. بصي يابنت 

 

ي عاوزة ايه  سيف: نعم ياماما كنت 

ي انا عاوزك تتجوز  نهلة: سيف ياحبيت 

ن   سيف: نعم ! اتجوز مي 

 نهلة: نادين بنت سالم

ي   .. سيف: نادين ازاي يعتن

ت واحلوت دا غي  ان ابوها مع  نهلة: هو ايه اللي ازاي البت كي 
 فلوس تعيشك ملك طول عمرك

 .. ي  سيف: واحنا ناقصنا فلوس يعتن

ي واحد غريب يلم كل  نهلة: البحر يحب الزيادة .. احسن مايح 
 دا

سيف: بقولك ايه انا لما سيبت وعد ف دا كان علشان ابقا حر 
ي ليه نفشي .. ودا كان كالمك بردك

ي تانن  .. عاوزة تجوزيتن

نهلة: وعد ايه وقرف ايه بقولك بنت سالم ابوالنجا تقارنها 
 بوعد



ي لو مكنتش اتجوزت وعد انا مش  سيف: وانا مش موافق حت 
موافق ع نادين وال عاوز اتجوز ... ولو قررت اتجوز هرجع 

 لوعد.. 

 

 نهلة: انت اتجننت انت عاوز تبوظ اللي عاملنه

ن صح سيف: قصدك اللي  ي عليا بكلمتي  ي .. وضحكت  ي عملت  انت 
! 

نهلة: انت مش صغي  علشان يضحك عليك... انت كنت 
 عارف انت بتعمل ايه كويس

سيف: صح عندك حق انا مش صغي  ... متتعبيش نفسك بقا 
 وتفكري ف عروسة ليا .. انا مش هتجوز . عن اذنك

 

ي ايه انا بنت عائشة .. عيطت .. طب ليه  وعد: اييه ! يعتن
 خبت عليا كل دا .. انا كنت محتاجة وجودكم اوي

ي .. انا طلبتك منها وهي رفضت  سالم: انا اسف يابنت 

ي فهمت الكابوس اللي كان بيجيلي   وعد: انا دلوقت 



 سالم: كابوس ايه

 وعد شحت وافتكرت الورقة اللي ف درج عائشة

ي ... دخلت اوضة عائشة برسعة وفتحت  ي وهاي 
وعد: ثوانن

 تقرأهالورقة وبدءت 

 

ي انا بكتبلك الكالم اللي انا مش هقدر اوجهك بيه..  "وعد يابنت 
ي 

ي انن انا ارتكبت خطأ زمان وصلحته بخطأ اكي  منه.. اعتقاد متن
ي لما لقيتك محطوطة ف نفس الموقف اللي  صح .. اللي فوقتن

سنة .. انا عارفة ان الكالم اللي هقولو  24اتحطيت فيه من 
عليا انا كمان ونفشي  هيكون صعب عليكي .. هو صعب

ي 
، ع امل انن ، انا امك ياوعد، عشت عمري كله ليكي ي تسامحيتن

ي نفس  ي عشت  ، بس لالسف انت  ي ي حياة احسن متن اخليكي تعيش 
اللي انا عيشته .. انا قدرت اعدي واوجه الحياة لوحدي .. بس 

انا مش هقدر استحمل اشوفك كدا .. ابوكي عايش مامتش .. 
ي حرمتك من

ي بعاقبه .. لالسف انا انا اسفة انن
ه .. كنت فاكرة انن

ي ارجوكي .. انا محبتش حد  ي يابنت  ي .. سامحينتن عاقبتك انت 
 قدك ياوعد .. انا اسفة "

ي ..  وعد بعيااط: ليه كدا .. ليه بيحصل فيا كدا .. يارب ارحمتن



 وخرجت لسالم وهي بتعيط

ي وعنها  وعد: ليه اتخليت عتن

ي انا عشت عمر  ي كله ندمان .. انا مستعد سالم: انا اسف يابنت 
 اعوضك عن كل اللي فات

ي .. انا احتاجت وجودك كتي  اوي ..  وعد: صعب اوي تعوضتن
 ليه عملت كدا

سالم: انا غلط اه بس كان نفشي اشوفك مقدرتش اشوفك 
ي منك .. اول لما عرفت انها ماتت جتلك  بسبب عائشة منعتتن

ي علطول .. انا هعوضك عن كل حاجة وهثبتلك دا ..  انت 
ي 

ي معايا انا واختك .. ارجوكي توافف  ي تعيش  ي معايا دلوقت   هتيح 

 

"وعد بتفكر انها مبقاش ليها حد خالص .. هي اه زعالنة من 
ابوها جدا وف االغلب هي لسه مسمحتهوش .. بس هي 
محتاجه اكي  ماهو محتاجها .. طول عمرها نفسها يكون 

 عندها اب يكون سند ليها "

 

ط وعد: انا موافقة ..   بس برس 



طي براحتك  سالم: اش 

وعد: محدش يعرف ان عائشة تبقا امي ... مش عاوزها تكون 
 قدام الناس كدابة

ي معايا ي انا موافق عليه بس المهم تيح 
 سالم: اللي تشوفن

ي انا وعائشة  وعد: حاضن هحضن حاجت 

ن   سالم باستغراب: عائشة مي 

 .. ي  وعد: بنت 

ي ياوعد وكمان ل
ي اتجوزن   يا حفيدةسالم بفرحة: انت 

 وعد: اه اتجوزت واتطلقت

 سالم: اييه ازاي حصل كدا

 وعد: هو انا ممكن اسألك سؤال

 سالم: اتفضلي 

 وعد: هو اللي انت عملتوا ف ماما اتعاقبت عليه  

ي منك دا كان العقاب.. 
ي حرمانن  سالم: اه يابنت 

 



وعد: ال دا مكنش عقاب .. دا كان اختيارك .. بس عقابك مش 
 انت اللي خدته

ن س  الم: اومال مي 

وعد: انا .. انا اللي اتعاقبت ع اللي انت عملتوا .. اللي انت 
عملتوا ف ماما زمان .. جه اللي عملوا فيا .. عرفت بقا انا 

 اطلقت ليه ! 

ي  ي .. سامحيتن  سالم بحزن: وعد يابنت 

ي  وعد: اكيد هسامحك انت مهما كان بابا .. بس ممكن تديتن
 وقت

ي هصي  بس ي ..  سالم: حاضن يابنت  ي جنت 
 المهم تكونن

 وعد: حاضن هكون جنبك

 

 *ف الكافية*

 سيف قاعد متعصب

وب وال ايه  خالد: مالك ياعم مضن

ي ف حالي مش فايقلك  سيف: بقولك ايه ياخالد سبتن



 خالد: تصدق انا غلطان اولع

ي احسن مااتجن ع حد  سيف: انا همش 

ي ايه 
احمد مسكه: استنا ياسيف .. اهدا ياعم خالد شوية .. فن

 ياسيف مالك.. 

 

ي 
 سيف: اتخنقت مع امي علشان مصممة تجوزنن

ك هتتجوز  احمد: وفيها ايه ياسيف مانت مصي 

 سيف: ال يا احمد انا مش عاوز اتزفت

ي ان لو العروسة حلوة توافق  خالد: انا رأني

سيف: المشكلة مش ف العروسة .. هي حلوة اكيد .. المشكلة 
ي مش عاوز اتجوز انا حر

 ف انن

ن   العروسة لو حلوة انا جاهز اتجوزها انا.. خالد: مي 

 سيف: نادين

ن   خالد: نادين مي 

 سيف: بنت سالم ابو النجا



 احمد وشه قلب

ن . .. ورفضت انت اتجننت .. هي دي  خالد: انت بتقول مي 
فض  تي 

 احمد: وهي نادين رأيها ايه

ح عليا بس علشان لو وافقت نروح  سيف: معرفش هي بتقي 
 استحالة اوافق.. نطلب ايدها .. بس انا 

 

فص  خالد: عبيط وهللا عبيط .. ماتقولو حاجة يااحمد بي 
 النعمة

 احمد: انا هقوم اروح علشان تعبان شوية وعاوز انام .. سالم

 خالد: دا ماله دا كمان .. 

المهم انت خليك معايا .. وافق ع البت دي حلوة اوي .. دا 
 غي  فلوس ابوها .. 

قد ماركز ف ريأكشن احمد "سيف مش مركز ف كالم خالد .. 
 اللي اتغي  لما سمع اسم نادين "

 



ي  ي يابنت 
 سالم: جهزن 

 وعد: اه

 سالم: ممكن اشوف بنتك

 وعد: اكيد

سالم شال عائشة وهو مبسوط وف نفس الوقت مدمع: بنتك 
 حلوة اوي شبهك ياوعد

 وعد: شكرا .. 

 سالم: طب يال بينا .. 

وح مشوار االول  وعد: هين

 اسالم: مشوار ايه د

 

 *ف فيال سالم*

 نادين: فتحية .. فتحية

 فتحية: نعم .. ياست هانم

 نادين: هو بابا لسه مجاش



 فتحية: اه لسه ياهانم

ي ... انا انهاردة  ي ناديتن ي لما يح  نادين: طب انا هطلع اوضت 
 مفضية نفشي ليه

 فتحية: حاضن ياهانم

ي  ي نمش  ي لو هتتعت   سالم: وعد يابنت 

س مش هينفع اسافر من غي  وعد: متخافش انا كويسة .. ب
 مااشوفها .. خلي عائشة هنا .. مش هتأخر

ي  ي يابنت 
 سالم: ماش 

ة عائشة وقعدت  وعد نزلت من العربية وراحت عند مقي 
 قدامها

 

ي مخبيها ..  وعد: ازيك يا .. ياماما .. انا عرفت كل حاجة كنت 
ي زعلت 

ي مش هسامحك .. انا اه منكرش انن
ي اكيد بتقولي انن انت 

ن نفشي تقوليلي انك امي .. بس انا حاسة بيكي .. انا منك كا
ي فيه .. وفكرت  ي اتحطيت  اتحطيت ف نفس الموقف اللي انت 

ك .. ومكنتش اعرف نتيجته هتكون ايه .. انا  نفس تفكي 
مسمحاكي ياامي .. هتفضلي ف نظري اعظم شخصية .. انا 



ي اعيش معاه .. انا 
هفضل احبك وافتكرك .. بابا جه وهياخدنن

ي اوي يااماما .. عمري و  ي محتاجة اوي هتوحشينت 
افقت النن

 ماهنساكي .. وقمت مشيت. 

 

 *وصلوا الفيال*

 وعد بصيت للفيال: هو احنا هنعيش هنا

ي .. من النهاردة دا بيتكم  سالم: ايوة ياوعد يابنت 

 فتحية: اهال يا سالم بيه

 سالم بفرحة: اهال بيكي يافتحية .. نادين جت وال لسه

 وة ياسالم بيه ف اوضتهافتحية: اي

 سالم: طب ناديها .. عندي ليها مفاجأة.. 

 

 فتحية بتبص لوعد باستغراب: حاضن يا سالم بيه

 فتحية طلعت لنادين بتخبط

 نادين: ادخل



 فتحية: البيه جه ومستنيكي تحت

ي انا نازلة
 نادين: ماش 

 

ي مكسوفة وال ايه  سالم: تعالي ياوعد ادخلي . .. انت 

ي .. انت كنت... نادين: بابا وا  حشششنت 

 سالم: تعالي يانادين اعرفك دي وعد

ن دي يابابا  نادين: اهال بيكي .. مي 

 سالم: وعد تبقا اختك

ي  ي ازاي يعتن  نادين: نعم .. اخت 

 سالم حكالها القصة كلها

ي اصدق الكالم دا كله .. انت جايب 
نادين بعصبية: انت عاوزنن

 واحدة من الشارع وتقولي دي اختك

 

ي كداوعد: ان  ا مسمحلكيش تتكلمي عتن

ي ايه اللي موقفك  ن تتكلمي .. انت  ي كمان ليكي عي  نادين: وانت 



 معانا اصال

ي اصال .. عن اذنكم  وعد: انا مكنش المفروض اوافق اي 

ي   سالم مسك ايد وعد: ارجوكي متمشيش ارجوكت 

جاه .. متسيبها تغور ماكان ماجت..   نادين: انت كمان بتي 

 

ي مسمعش  ة غصب سالم: اسكتت  صوتك .. دي اختك الكبي 
ي ليكي .. وانا هنا اللي  ميها .. وليها فيا زي مانت  عنك والزم تحي 
ي ..  ي ووعد هتعيش معانا النها بنت  ن يمش  ن يقعد ومي  اقول مي 

ي   ومسمعش كلمة تانت 

نادين بعصبية: وانا مش قعدلك ف البيت .. اشبع بيها بقا .. 
 ومشيت

 

كندرية .. انا مش جاية وعد: لو سمحت انا الزم ارجع اس
 اشقلب حياتكم

سالم: ال خليكي نادين هتهدأ وهتحبك .. انا عارف كدا كويس 
بس استحمليها وخليكي معانا .. فتحية هتوصلك اوضتك .. 

 اطلعي ارتايي 



 وعد: حاضن 

} نادين مكنتش متضايقة ان طلع ليها اخت .. بالعكس هي 
كي  منها نفسها ف اخت .. بس حسيت ان سالم هيحب وعد ا 

} 

 

 نادين سايقة وهي منهارة من العياط كلمت صاحبتها

ن .. تمام انا جيالكم  نادين: انتو في 

 

"وعد قعدة ف اوضتها وزعالنة من رد فعل نادين لما عرفت 
انها اختها .. وحسيت ان وجودها هنا هيكون صعب .. وف 

 نفس الوقت هي محتاجة ابوها جدا .. 

ت واخده انها مش هتخلي افتكرت سيف والقرار اللي كان
يشوف بنته .. بصيت لبنتها وهي نايمة: انا استحالة اعيشك 

ي  ي لو هاي  اللي عيشتوا وال اخليكي تحشي باللي حسيت بيه حت 
 ع نفشي "

 

*  *ف فيال كمال الهاللي



ا جيت  نهلة: اخي 

ي ف وفري الكالم انا 
سيف: لو هتتكلمي ف نفس الموضوع تانن

 مش موافق

ي انت ي انا عاوزة مصلحتك نهلة: فهمتن  مش موافق ليه .. يابتن

ي كفاية انا طالع انام  ي مش مع نادين ولو سمحت  سيف: مصلحت 
 .. وطلع

 نهلة: اهرب براحتك ياسيف .. ف االخر هتسمع كالمي بردك

 

" احمد قاعد شحان مش عارف ايه سبب انه اتضايق لما 
ن سمع اسم نادين وان سيف ممكن يتجوزها .. فكر يروح المكا

 اللي خالد وده فيه قبل كدا "

 

 ف اوضة فرح بتكلم عمر ... سيف دخل فجأة

ة .. هكلمك بعدين .. سالم  فرح: طب يا ني 

ي هعديها
ة بردك .. ماش   سيف: ال ياشيخة ني 

ي تبوظ 
فرح: عديها ومتعرفش ماما علشان متعملش حاجة تانن



ي   الدنيا ونت 

ي مبسوطة  سيف: مش هقولها متخافيش .. المهم انت 

 فرح: اوي ياسيف.. 

 

ي بالحاجة اللي عاوزها ..  سيف: انا مبسوط اكي  انك اتمسكت 
ي   ومسبتهاش وهربت 

 فرح: مالك ياسيف

ي بتسألي ع وعد  سيف: ماليش المهم انت 

 فرح: اه بكلمها بس مش علطول

 سيف: هي كويسة

فرح: هي بتقول انها كويسة بس هللا اعلم .. اللي حصلها مش 
 شوية

ي  ي هتعملي ايه معايا.. سيف: فرح هو انت  ي مكانها .. كنت    لو كنت 

 

 فرح: اقل حاجة كنت هعملها احرمك من بنتك



 سيف بزعل: تفتكري هي هتعمل كدا

فرح: معرفش .. بس انت زعالن ليه .. مش هو دا اللي كنت 
 عايزه ! 

 سيف: مش عارف يافرح انا مبقتش عارف انا عاوز ايه

 ت وتندم .. فرح: الزم تعرف ياسيف قبل مالوقت يفو 

 

ي نادين هناك عمالة ترقص وشكلها سكران 
احمد راح المكان لف 

وفيها حاجة غريبة .. والناس واقفة بتتكلم عليها .. اتعصب 
قص  وراح شدها وهي بي 

 احمد: تعالي معايا

ن بس تعالي نرقص ي في 
 نادين وهي سكرانة: انت واخدنن

 احمد: بقولك يال

ي انا مبسوطة كدا نادين: انت غلس ليه بقا انا مش عاو  زة امش 
ي   سبتن

 واحد واقف مسك ايد نادين: ماتسيبها انت مالك

ي  احمد شد ايدها منه: خليك ف حالك احسنلك .. وانت 



 ...  اتحركي

 

 خرج وهو بيشد نادين من ايدها وركبها العربية وركب

ي   نادين: انت ايه اللي جابك .. سبتن

كمان احمد بعصبية: مش هسيبك ايه اللي بتعمليه دا .. و 
قصي وسط الشباب  سكرانة وبي 

ن   نادين: وانت مالك اصال .. انت رايح ع في 

 احمد: هوصلك بيتك

ي ف  نادين: اقف .. بقولك اقف انا مش عاوزة اروح .. وسبتن
 حالي بقا

ي فيه ارجعي انا غلطان ان  احمد: عاوزة ترجعي للقرف اللي كنت 
مة بس ...   خايف ع واحدة زيك .. انا كنت فاكرك محي 

 

مة صح  ي مش محي  نادين بدءت تعيط: بس ايه كمل .. شايفتن
ي وحشة ومغرورة  ! .. بس انا مش كدا .. كل الناس بتشوفتن

وتنكة وكل حاجة وحشة بتشوفوها فيا .. انا مش كدا وال عاوزة 



ي .. انا من يوم ما  اكون كدا .. بس مش عاوزة حد يقرب متن
ي وبينهم مامي ماتت بقيت خايفة من الناس عاملة مساحة ب يتن

ع قد مااقدر علشان متجرحش واوصل للحالة دي .. وف 
االخر اتجرحت من اقرب حد ليا .. انا مش عارفة انا عملت كدا 

ي ولوحدي ومحدش حاسس بيا ..   ازاي .. انا مخنوقة اوني

 

ي جميلة ف   ي مش وحشة انت  احمد: اهدي طيب انا اسف .. انت 
ي ف خناقتنا كنت بشوفك جميلة .  ي لسه كل حاجة حت  . انت 

مة .. لو مكنتش شايفك كد مكنتش خدتك  ف نظري محي 
 غصب عنك .. نادين انا بحبك... 

 

_____________________________ 

ياتري ايه رد فعل نادين ع كالم احمد .. ! وياتري سالم لما 
يعرف ان اللي اذي وعد وجرحها يبقا ابن كمال هيعمل ايه فيه 

ي  .. هنعرف االجزاء الجاية تا  بعوا ... متنسوش رأيكم يهمتن

ن علي الفصل العاش   ي ولكن بقلم ياسمي   رواية ابنت 

 



ي جميلة  ي مش وحشة .. انت  احمد: اهدي طيب انا اسف .. انت 
ي لسه  ي ف خناقتنا كنت بشوفك جميلة .. انت  ف كل حاجة حت 

مة .. لو مكنتش شايفك كدا مكنتش خدتك  ف نظري محي 
انا اسف ع كل حاجة عملتها غصب عنك .. نادين انا بحبك .. 

ضايقتك .. انا... *وبيبصلها لقاها نايمة* .. ضحك .. هو وقته 
ي وصلها للبيت ..  ي .. ومش   نوم دلوقت 

 

 احمد: نادين .. نادين .. اصحي 

ن   نادين: ايه دا انا في 

ي مش فاكرة حاجة وال ايه ي .. انت  ي ف عربيت   احمد: أنت 

 نادين: اه .. اه افتكرت

 وصلنا خالص .. يال اطلعي ارتايي  احمد: طيب احنا 

 نادين: انا مش عاوزة ادخل.. 

ن  ويي في   احمد: نعم اومال هي 

 نادين: مش عارفة بس انا زعالنة من بابا

احمد: بصي اينكان اي حصل بينكم انا مش هسألك ايه هو، 



بس هو لو عمل حاجة غصب عنه ف هو بيحبك واكيد مش 
ادخلي وهو اكيد  قصده يزعلك، اوقات احنا بنفهمهم غلط،

 مش هيهون عليه زعلك .. 

نادين بزعل: حاضن .. ونزلت من العربية .. احمد .. ممكن 
ي لو ضايقتك علش متن ن  مي 

ي   احمد ابتسم: مش زعالن ..يال ادخلي .. ومش 

 

 نادين دخلت قابلت وعد قلبت وشها

وعد: حمدهللا ع سالمتك .. انا محبتش انام غي  لما اطمن 
 عليكي 

ي .. انا كدا كدا بتأخرنادين: شكرا 
 .. متستننيش تانن

 وعد: حاضن .. هو انا ممكن اتكلم معاكي 

 نادين: انا تعبانة وعاوزة انام .. عن اذنك

 

 *وقت الفطار*

 وعد وسالم قعدين ونادين قعدة مبتكلمش حد منهم .. 



ي امتا امبارح يانادين  سالم: رجعت 

 نادين: مش فاكرة

ي متأخر   ومش عاوزة تقولي سالم: مش فاكرة وال رجعت 

 وعد: ال هي مرجعتش متأخر انا كنت صاحية

 نادين: ممكن تخليكي ف نفسك

 وعد: حاضن 

ة ام .. دي اختك الكبي   سالم: قولتلك كلميها باحي 

 *نادين قامت من ع االكل*

ي اكي    وعد: انت كدا هتخليها تكرهتن

ي   سالم: اسيبها تجرحك بالكالم يعتن

ي .. وعد: لو سمحت سيبها وانا هحاول   اقرب  ها متن

ي ..   سالم: اللي تشوفيه يابنت 

 وعد: هو انا ممكن اطلب منك طلب

 .. ي ي عيتن ي تطلت   سالم: انت 

 



كة .. هو خري    خ تجارة  ن حد عندك ف الرس  وعد: انا عاوزك تعي 
انجلش وجايب تقدير كويس .. بس محالفهوش الحظ بسبب 

 الواسطة

ن  ي اعينه علشان خاطرك قوليلي هو مي 
ي ماش 

 بقاسالم: عيونن

ي معايا وف مقام اخويا وانا عاوزة  ن  وعد: دا ابن جارتنا ومي 
 اساعده .. 

ي هيبقا صعب  ي هو من اسكندرية .. بس كدا يابنت  سالم: يعتن
ي القاهرة كل يوم  عليه انه يح 

 وعد: ال متقلقش انا هقنعهم يجوا يعيشوا هنا .. 

 

ي وانا ان شاءهللا هعينه ي يقابلتن  سالم: خالص كلميه وخليه يح 

 عد: شكرا اويو 

ي  ي ف كلية ايه وال اتخرجت   سالم: وانت 

تش  وعد: كان المفروض اتخرج السنادي بس محضن
 االمتحانات بسبب الحمل

 سالم: هو انا كنت عاوز اسألك ع حاجة.. 



 

 وعد: اتفضل

ن  ن جوزك .. اقصد طليقك فينه .. مسافر وال في  سالم: هو في 
 .. لو هنا انا ممكن اكلموا

انا كدا كويسة جدا .. ولو سمحت بالش  وعد: مالهوش لزوم
ي .. مش عاوزة افتكروه

 تفتح الموضوع دا تانن

 سالم بزعل: حاضن 

نادين ف اوضتها قعدة متضايقة .. مش عارفة هي ليه بتعامل 
وعد كدا .. مع انها زعالنة من ابوها مش من وعد .. سمعت 

ن لقيت عائشة  صوت طفل بيعيط .. خرجت تشوف مي 
عد .. اترددت انها تدخل .. ف االخر دخلت بتعيط ف اوضة و 

وشالت عائشة ... وفضلت تلعبها لحد ماسكتت .. ونادين  
كانت مبسوطة .. لحد ماوعد دخلت االوضة واستغربت وف 

 نفس الوقت فرحت .. نادين سابت عائشة.. 

 

نادين: هي كانت بتعيط كنت بشوف مالها .. انا اسفة .. وجت 
ي   تمش 



ي يانادين .. دي بنت اختك ليكي الحق تمسكيها  وعد: استتن
عادي .. انا مش هزعل .. بالعكس انا فرحت جدا .. يمكن هي 

 دي تكون سبب ف اننا نقرب

نادين: بس انا مش عاوزة اقرب من حد وخالص انا قولتلك 
 اسفة .. عن اذنك

 ..  وعد: ليه بتكابري وبتتكلمي بطريقة غي  اللي جواكي

 

 نادين: تقصدي ايه

ي وعد: بصي  ي ليكي حق .. انت 
يانادين انا عارفة انك مش طايقانن

ي جاية هنا اخد اونكل سالم منك
 فاكرة انن

 ..  نادين: اونكل ! مبتعرفيش تقولي بابا وال هو مش ابوكي

 

وعد: انا عمري ماقولت بابا وصعب عليا اقولها ف يوم وليلة 
.. بس هحاول اتأقلم واقولها .. المهم انا عاوزة اعرفك انا مش 

اية اخده منك وال اخد حبه .. انا عشت عمري كله محرومة ج
ن .. رغم غلطهم سمحتهم علشان  من االب واالم وهما عايشي 

ن دي ولما  محتجاهم بجد .. ربنا عالم بوجعي طول السني 



ي لوحدك 
ي .. لما تبف 

عرفت الحقيقة بس حطي نفسك مكانن
ي بنتك ازاي  ن  ومش عارفة حياتك هتكون عاملة ازاي وال هي 
ي معاهم   .. انا 

ي تكونن
فصن وفجأة ربنا يبعتلك اب واخت هي 

ي اوافق مش طمعانة ف حاجة وهللا .. 
ملقتش حل غي  انن

ي وحشة .. وشقت فرحتك وهللا العظيم 
ي شايفانن ي لو انت  وياست 

ي 
ي تكونن ارجع زي ماكنت ومش هزعل منك .. بس محبش انت 

 .. ي  زعالنة متن

ي جميلة اوي .. انا ا سفة لو ضايقتك .. نادين دمعت: انت 
ي محتاجنا انا كنت محتاجة  ومتمشيش ال خليكي .. زي مانت 

اخت من وقت ما ماما ماتت وانا بقيت لوحدي .. زي ما ربنا 
ي لو جرحتك  عليش متن ن ي كمان ربنا بعتك لينا .. مي  بعتنا ليكي انت 

 .. مكنتش شايفاكي صح .. 

ي بقا ..  وعد بتعيط: مقدرش ازعل منك .. تعالي ف حضتن
ضنوا بعض .. وسالم دخل هو كمان عيط لما شافهم ح

ن بعض  حضني 

 سالم: كان نفشي اشوفكم كدا من زمان.. 

 

 نادين ووعد جروا عليه حضنوا ..: ربنا يخليك لينا يارب



ن ف الدنيا ... يال بقا يانادين  سالم: ويخليكم ليا يااحلي بنتي 
وا هدوم وكل الحاجات اللي وعد  خدي اختك وانزلوا اشي 

 تاجها .. هتح

ي نفسك  نادين: حاضن يا بابا .. يال ياوعد حضن

 وعد: مالهوش لزوم التكلفة دي.. 

 

سالم: تكلفة ايه بس ياوعد اللي بتتكلمي فيها .. انا كل فلوشي 
ي  تحت امركم .. واه انا هجيب واحدة ترعي عائشة وقت مانت 

 متكونيش موجودة

ي وهي    مع حدوعد: ال انا هرعها بنفشي .. انا مطمنش ع بنت 

ي  ي واحدة معاكي اكيد انت  نادين: مش هينفع ياوعد هتحتاي 
ي بابا هيجيب واحدة  ي مع عائشة .. واطمتن

مش علطول هتكونن
ن فيها .. ويال بقا جهزي نفسك علشان متحمسة  احنا واثقي 

ل نعمل شوبينج مع بعض ن  نين

ي علشان خاطرك ي ياست 
 وعد ابتسمت: ماش 

 

*  *ف فيال كمال الهاللي



غالة اللي بعتها كمال بيه جت وواقفة برا ادخلها سالمة: الش
 ياهانم

 نهلة: اه دخلها

 

 ...: ازيك ياست هانم

ي اسمك ايه ة .. انت  ي اللي كمال بعتك .. شكلك صغي   نهلة: انت 

 كريمة:خدمتك كريمة ياهانم

ي بتشتغلي ف حتة قبل كدا  نهلة: كنت 

 كريمة: ايوة ياست هانم كنت شغالة ف مكان وسيبتوا

 : وسبتيه ليه.. نهلة

 

كريمة: صاحب البيت كانت عينه زايغة ومرتحتش ف الشغل 
 هناك

ي هنا مش هتقابلك المشكلة دي .. انا مش  نهلة: طيب اطمتن
ي اللي بشوف بيها ..   عاوزكي هنا خدامة وبس .. انا عاوزكي عيتن

ي فاهمة  كل حاجة تشوفيها تقوليلي عليها .. انت 



ي ب  حاجة تانيةكريمة: حاضن ياهانم .. تؤمريتن

ي شغلك .. سالمة هيوصلك
 نهلة: ال رويي شوفن

ي   نادين: خدي دا ودا ودا وادخلي قسيهم يال واطلعي وريتن

 وعد: ليه كل دا

ي قيشي  ي دا لسه احنا يومنا طويل خش  نادين: كل دا ايه يابنت 
ي كدا الفستان دا هيبقا تحفة عليكي  ومتتعبنيش .. يال .. استتن

 ادخلي قيسيه كمان

 

  دا مفتوح اويوعد: ال 

ي عندك حق نبقا نجبلوا كارينا
 نادين: تصدف 

 وعد: ممكن ليه ال

ي قسيه بقا يق .. خش  ي وال ايه انا بي  ي صدقت   نادين: انت 

ي براحة .. دخلت قسيته وطالعة قالبة وشها
 وعد: ماش 

 نادين: تحفة تحفة بجد.. 

 



ي ال مش هعرف اللبسوا وهو كدا بجد ن دا يابنت   وعد: في 

ي الزم تاخدي نادين: ياح ي الفستان حلو وشيك جدا .. انت  بيبت 
 ع اللبس دا هتحتاجيه ف الحفالت وكدا

ي هحاول
 وعد: ماش 

ي عبال مااحاسب .. وعاوزين نروح  نادين: طيب ادخلي غيي 
نقعد ف مكان وتحكيلي بقا قصتك .. عندي فضول اعرف كل 

 حاجة

وعد: وال وان مبحبش افتكر الحاجات اللي حصلت معايا بس 
ي هحكيلك

 ماش 

 

اسبوع عدا .. سالم وظف عمر ف مكان كويس وبمرتب حلو .. 
ونادين ووعد اندمجوا مع بعض جدا .. وسيف ونهلة ف 

مشاكل النها لسه مصممة علي جوازه من نادين اللي هو اصال 
 مش ف بالها .. 

 

 *ف اسكندرية*

ي خالص ياعمر قررت هنعيش هناك  فاطمة: يعتن



دقت فرصة الشغل دي مش عاوز عمر: ايوة ياماما انا مص
 اضيعها

ها ع اللي عملتوا .  فاطمة: وهللا وعد دي بنت اصول وكي  خي 
 .. بس مش فاهمة ايه حكاية ابوها دي

عمر: مالناش دعوة ياماما .. المهم ان بقا ليها عيلة بدل 
 ماتعيش لوحدها

فاطمة: عندك حق ياعمر وهللا .. المهم انت هتعمل ايه مع 
 فرح

 دملها ان شاءهللاعمر: هتق

 

 فرح نازلة تجري ع السلم ومبسوطة

 سيف: مالك يامجنونة

ي يتقدملي .. ومش بس كدا  فرح: باركولي باركولي .. عمر هيح 
 دا نقلوا من اسكندرية وهيعيشوا ف القاهرة هنا

 نهلة: اييه

ي .. اهي دي األخبار وال بالش وك ياحبيبت   كمال: الف مي 



ي 
ن  وك يافروحة .. كي  ي عروسة.. سيف: مي 

  وهتبف 

 فرح: هللا يبارك فيكم يارب .. انا هطلع اشوف هلبس ايه بقا

وك ع ايه ياكمال .. انت موافقها ع الجنان الي هي  نهلة: مي 
 عاوزه دا

كمال: ايوة يانهلة انا وعدتها انه لما يتقدم هوافق .. انا مش 
ي  ي عملت  ي وكفاية اللي انت   عاوز حاجة غي  سعادة بنت 

انا عملتوا هو الصح وف مصلحتها .. الولد دا ال نهلة: اللي 
 يمكن يتجوزها

ن اي حد  كمال: هيتجوزها يانهلة غصب عن عي 

ي   نهلة: انت قصدك غصب عتن

كمال: بالظبط دا اللي اقصده وكفاية بقا تحرمي عيالك من 
ي وسابها  سعادتهم .. ومش 

 

ي ..  ي هتفضلي متخرجيش كدا يابنت   نادين: انت 

ن  ي .. وبعدين معرفش حد هنا وعد: اخرج اروح في   يعتن

ي جتلي فكرة .. بس يارب بابا يوافق عليها
 نادين: تصدف 



 وعد: فكرة ايه.. 

 

نادين: بما انك متعرفيش حد وبردك محدش يعرفك .. انا 
ي فيها ع الناس

ة ليكي تتعرفن  بقول اننا نعمل حفلة كبي 

 وعد: ال انا ماليش ف الحفالت والكالم دا

ي بس و  ي الزم نادين: اسمعيتن هللا هتبقا حاجة حلوة جدا وانت 
 الناس تعرف انك بنت سالم ابو النجا .. بصي انا هقول لبابا .. 

ي انا لسه موافقتش ي يامجنونة انت   وعد:استتن

 نادين: ال ماحنا مش هناخد موافقتك اصال ... يابابا .. ياااباباااا

 

 سالم: ايه صوتكم عالي ليه .. مالكم

 ... نادين: كنت عاوزة اقولك

وعد حطت ايدها ع بق نادين: ال يابابا متشغلش بالك دي 
نادين بيجلها ضع قبل ماتنام متقلقش انا ههديها روح كمل 

 نوم انت

نادين: ال يابابا انا مبيجليش ضع وال حاجة .. انا كنت عاوزة 



اقولك اننا نعمل حفلة بمناسبة رجوع وعد ونعرف الناس ع 
 وعد وكدا ايه رايك

 فكرة حلوة مجتش ف بالي .. احنا الزم نعرف وعد سالم: وهللا
 ع الناس .. خالص انا موافق.. 

 

 وعد: مالهاش الزمة وهللا

ي عليكي  ي ازاي الزم الناس تعرفك ... نادين انت  سالم: ال يابنت 
 تجهزيات وانا هعزم كل الناس اللي نعرفها

 نادين: حاضن يابابا ... بكرا حلو اوي

ن ليه  كدا  وعد: انتو مستعجلي 

ي حالوتها ف شهقتها..   نادين: يابنت 

 

ي   وعد: حماوتها .. حماوتها مش عارفة تقولي المثل تسكت 

نادين: اي حاجة المهم الحفلة هتكون بكرا .. انا هصحا بدري 
اجهز كل حاجة .. واصحا ليه انا مش هنام انا هسهر ارتب كل 

ي نامي ومتقلقيش بكرا هيكون يوم جميل  حاجة .. رويي انت 



ي  اوي  وهتفرحت 

ي لما نشوف .. تصبحي ع خي  
 وعد: ماش 

ي من اهله  نادين: وانت 

 

ي يوم*
 *تانن

وعد صحيت من النوم لقيت فستان متعلق لونه موف 
 منفوش وشكله شيك وحلو اوي .. ابتسمت .. سالم دخل

 سالم: عجبك

 وعد: حلو اوي .. انت اللي جبتوا

ي سالم: اه .. دا الفستان اللي هتلبسيه ف الحفلة . 
. عاوزك تبف 

 سندريال انهاردة

 .. ي  وعد بضحك: مش للدرجة يعتن

 

ي احلي من سندريال ياوعد  سالم: انت 

 وعد ابتسمت



ن دي ..  ي كل السني  ي لما ضيعتك متن سالم: للدرجادي كنت غت 
ي وال  واتحرمت من االبتسامة الحلوة دي .. ياتري سامحتيتن

 لسه ياوعد

 وعد حضنته: سامحتك يابابا

ي سالم دمع: ياحب ي يابنت   يبت 

 

تيبات وانتو هنا  ي ف الي  نادين: هللا هللا بقا انا طالع عيتن
ي  بتوزعوا حنان من غي 

ي كمان ي انت   سالم: تعالي ف حضتن

ي يابابا .. يال كفاية احضان بقا وقولي  نادين حضنته: ياحبيت 
 انت عزمت الناس وال لسه

 

 سالم: عزمت كله خالص .. 

تيبا ت .. وكلمت ميك اب نادين: حلو وانا خلصت كل الي 
ي ل وعد كمان ساعة  ارتيست هتيح 

 وعد: يااه انا نمت كتي  وال ايه انتو لحقتوا تجهزوا كل دا



ي تنامي وانا اسهر  نادين: اه مانت 

ي منك ي ربنا مايحرمتن  وعد: ياحبيبت 

نادين: يال اللبشي الفستان القمر دا بقا .. وانا هروح اجهز .. 
 الناس وانت يابابا اجهز علشان تستقبل

 

ي فيال كمال*
 *فن

ي   نهلة: كمال انت جاي بدري يعتن

ي جهزوا نفسكم  كمال: اه عندنا حفلة ياست 

 فرح: حفلة ايه دي يابابا

 كمال: سالم ابو النجا عامل حفلة بمناسبة رجوع بنته

 نهلة: رجوع بنته ايه انا مش فاهمة حاجة

 فرح: هو اونكل سالم عنده بنات غي  نادين.. 

 

اعرف حوار قديم اوي انه كان متجوز واحدة قبل  كمال: هو انا 
ي  كدا وكانت حامل بس هو طلقها .. بس مكنتش اتوقع ان يح 

 يوم ويرجع بنته .. واهي رجعت وعملها كمان حفلة



} سيف سمع الكالم افتكر وعد وانه عمل فيها نفس الي سالم 
ي كل  ي انا ممكن مشوفش بنت  عملوا .. وبيقول ف باله يعتن

ة دي {  الفي 

 

نهلة: اممم .. بس حلوة الفكرة دي اهو نتعرف عليها يمكن 
 تطلع حلوة وتعجب استاذ سيف .. بدل ماهو مش عاوز نادين

ي ف حاااالي بقا ..   سيف بعصبية: ممكن تسبيتن

 كمال: ف ايه ياسيف بتكلم مامتك ليه كدا

سيف: قولتلها مليون مرة انا مش عاوز اتجوز .. ومش هتجوز 
م ارتايي بقا ... وطلع ع اوضته.. وفرح بطريقتها دي تماا

 طلعت ورا

 نهلة: عجبك قلة ادبه دي.. 

 

ي اخته تختار وهو  كمال: خالص يانهلة سبيه هو يختار.. يعتن
 نجوزه غصب عنه

ي موافقة ع اخته اصال
ن قالك انن  نهلة: ومي 



ي اللي هتتجوزي وال بنتك ي ليه هو انت 
ي توافف   كمال: وانت 

 بجد ..  نهلة: الاا انا هتشل منكم

ي  ي لما نروح الحفلة االول متتشليش دلوقت   كمال: طب استتن

 

 *ف اوضة سيف*

 فرح: مالك ياسيف .. متعصب ليه

ي ف دماغها
ي ف حالي .. حطانن  سيف: قولتلها تسبتن

فرح: اهدا طيب تقول اللي تقوله .. انت اعمل اللي انت عاوزه 
 وخالص

مبقتش  سيف: ال يافرح مش هسيبها تقول اللي تقولو .. انا 
 قادر استحمل طريقتها

ي ايه ياسيف الموضوع مش موضوع ماما .. انت مالك 
فرح: فن

 انا اول مرة اشوفك كدا.. 

 

سيف: انا مش مبسوط يافرح .. انا كنت تاييه ومش عارف انا 
ي عرفت ايه االي انا عاوزة وايه اللي  عاوز ايه .. انا دلوقت 



ي مبسوط  هيخليتن

 فرح: ايه ! 

ي سيف: انا عاوز ار   جع لوعد وعاوز بنت 

فرح: يا سالم وانت لما تعوز تسيبها تسيبها بسهولة كدا وترجع 
 تقول عاوزهم ! 

ي ..   سيف: كان غصب عتن

 

فرح: مافيش حاجة كانت غصب عنك انت مسئول عن 
 تضفاتك ياسيف

ف بغلطي ومستعد اعمل كل اللي هي  ي انا معي 
سيف: ماش 

ي يافرح  عاوزة بس ترجعلي .. ساعديتن

ب بص بكرا ان شاءهللا نسافر اسكندرية نشوفها فرح: ط
ي قوم  ضا تسامحك وترجعلك والال .. بس دلوقت  ونشوف هي 

 اللبس علشان نروح الحفلة دي

 سيف: مش عاوز اروح ف حتة

فرح: ال ياسيف عيب ممكن اونكل سالم يزعل .. نروح بس 



 الحفلة وبكرا يحلها ربنا ف موضوع وعد

ي يافرح
 سيف: ماش 

 

 تها لبست وخلصت وقعدة .. نادين دخلتوعد ف اوض

ات بجد  نادين: هللا حلوة اوي .. الفستان تحفة .. شبه االمي 

ي 
وعد: انا خايفة اوي انا اول مرة اللبس فستان زي دا وحاسة انن

ي قدام الناس .. الفستان تقيل اوي
 وانا نازلة هقع ع وش 

 نادين: ال ان شاءهللا ميحصلكيش حاجة.. 

 ت والالوعد: هما الناس ج

 نادين: اه ف ناس كتي  جت تحت

 وعد: ربنا يسي  

 

 سالم: اهال كمال بيه .. ازيك يامدام نهلة اتفضلوا منورين

ن نادين وصاحبة  نهلة: دا نورك وهللا يا سالم بيه .. اومال في 
 الحفلة .. متشوقة جدا اشوفها



ي .. اتفضلوا ..  يحوا وانا هطلع اجيبها واي  سالم: اتفضلوا اسي 
 يجيب وعد وطلع

}سيف شحان وبيفكر ف وعد وخايف متسامحهوش وال 
 ترجع معاه .. وفرح بتتصل بعمر تشوفوا اتاخر ليه{

 

ي يال الناس مستنياكي تحت  سالم: وعد ياحبيبت 

 وعد: بابا انا خايفة اوي

سالم: انا جنبك متخافيش اي حد هيسأل سؤال انا هرد عليه 
 متقلقيش محدش هيقدر يضايقك

ي نادين: يال    بقا يابنت 

 وعد: حاضن .. يرس خليبالك من عائشة ها .. 

ي   يرس: عائشة ف عنيا ياهانم اطمتن

 

 ووعد مسكت ايد سالم ونازلوا .. سلموا ع الناس .. 

سالم: تعالي بقا ياوعد اعرفك .. ع صديق عمري .. هتحبيه 
ي   جدا هو ووالده .. وخدها عند كمال .. اعرفكوا وعد بنت 



ن نهلة وفرح وكمال اتخ ضوا وواقفوا وسيف ووعد فضلوا باصيي 
 لبعض لمدة دقيقة

ي حاجة انتو تعرفوا بعض
 سالم: فن

وعد: ال .. بابا عن اذنك انا هطلع اشوف نادين .. وطلعت .. 
ي   وسالم اتحرج ومش فاهم ايه الي حصل واعتذرلهم ومش 

ي .. وعد تبقا بنت سالم  نهلة: مش ممكن ازاني

ي وفرح مشيت وراه  .. سيف اتضايق ومش 

 

ي ع الناس
ي تتعرفن ي لحقت  ي ليه انت  ي طلعت   نادين: انت 

 *وعد بتعيط*

 نادين: مالك ياوعد بتعيطي ليه حد ضايقك ! 

 وعد: شوفته

ن دا  نادين: هو مي 

 وعد: سيف

ن .. ابن كمال الهاللي .. ماله  نادين: سيف مي 



ي يا نادين.. 
 وعد: سيف يبقا طليف 

 

قا سيف .. دا لو بابا نادين: ايييه ... اللي عمل فيكي كل دا يب
 عرف هيخرب الدنيا عليهم

وعد: ال يا نادين متقوليش لبابا .. مش عاوزة مشاكل .. انا 
 خالص بعدت عنه

ي مقولش لبابا ان سيف ابن كمال الهاللي .. 
ي عاوزنن نادين: يعتن

ي متجوزه  هو دا اللي كنت 

 

 سالم: انتو بتقولو ايه ! 

 

ي فيال كمال .. رجعوا من الحفلة كله
م منهم اللي مستغرب فن

ومنهم اللي متفجأ ومنهم اللي حاسس ان كل حاجة خططلها 
ن ع االوضة  انتهت .. كلهم طالعي 

 

 كمال: استنو عندكم



ي ايه ياكمال
 نهلة: فن

كمال: انا عاوز افهم ايه اللي حصل .. وشكم قلب لما شوفتوا 
 وعد ليه

ي ايه ياكمال .. احنا بس اتفجأنا وبعدين م
انت  نهلة بتوتر: فن

 كمان استغربت

ي مقلبش وال مشيت وسيبت 
كمال: اه استغربت بس وش 

 الحفلة

 .. ن  نهلة: انت تقصد مي 

 

 كمال: هو عارف نفسه كويس .. انا مش اهبل

 فرح: طب بابا ممكن نتكلم بعدين

ي الزم افهم ..  ن .. دلوقت   كمال بعصبية: مافيش بعديي 

 سيف: عاوز تفهم ايه

لما شوفتها ومشيت وسيبت كمال: عاوز افهم وشك قلب ليه 
 الحفلة

 سيف: عاوز تفهم حاضن هفهمك.. 



 

 نهلة: اطلع ع اوضتك ياسيف

ي  ي مسمعش صوتك .. انطق فاهمتن ي انت   كمال: اسكت 

ن ...   سيف: جه الوقت اللي يعرف فيه مش هنفضل مخبيي 

 

 انا اتجوزت وعد .. وطلقتها وهي حامل

 كمال: ايييه ! 

 

__________________________________ 

ي كمال وسالم بعد مايعرفوا هيخرسوا بعض والال ..  ياترني
وسيف هيعمل ايه مع وعد بعد ماعرف انها بنت سالم ... 
 .. ي  هنعرف ف االجزاء الجاية تابعواا .. متنسوش رايكم يهمتن

 


