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 : مش هتروحي تشوفي جوزك النهاردة الصباحية بتاعته علي مراته الجديد يا ارض بور. 

 هدي : مرات ايه انتي بتقولي ايه يا حماتي. 

حماتها ببرود:  اه يا اختي والعنوان عندك ميتوهش كتك القر''ف احسن انه اتجوز واحدة تجيب 
 له عيل يشيل اسمه. 

 ى اخدت العنوان من ايديها بصدمة والبست الطرحه ونزلت جري علي العنوان. ند

بعد شوية ندي بتوصل العنوان وبتخبط وقلبها بيدق بسرعه رهيبه معقول حبها يعمل كده ال 
 اكيد في حاجه غلط. 

 بتفتح بنت البسه هدوم قصيرة:  افندم انتي مين. 

 فينننن. ندي زقتها وداخلت تدور عليه:  هو فين جوزي 

 البنت بغضب:  جوز ايه انتي مجنونه برا شقتي. 

ندي داخلت علي االوضة والقت احدهم متغطي راحت وشدت الغطا اتصدمت صدمة عمرها:  
 ا انت مين. 

 الراجل بخبث:  مافي وشوش جديدة اهي كويس في وقتك. 

 ندي لسه هتتكلم البوليس جاه:  لمي الناس دي كلها. 

 ه انا معملتش حاجه. ندي بخضه: ن ناي اي

 الظابط بسخريه:  معملتيش ايه دا انتي مع راجل في اوضة في شقه ضعا''رة. 

 ندي بصدمة:  ايههه. 

 الظابط:  خدوهاااا يالااا اشكال زبا"لة. 

  

 عند حماة ندي كانت قاعدة بتعيط:  هو دا يلي حصل يا بني. 

  مصطفى بغضب:  دا مستحيل يحصل مراتي عمرها متعمل كده.



 امه بخبث:  ال عملت و تقدر تروح وتسال. 

 خارج مصطفي بغضب القي عسكري قدمه:  حضرتك زوج المدام ندي. 

 مصطفى باستغراب:  ايوا انا في ايه. 

العسكري:  حضرتك المدام بتاعتك اتمسكت وهي في شقه ضعا"رة في حضن را"جل واتقبض 
 عليها. 

 مصطفى بصدمة....

 2ثاني رواية مكر حماتي الفصل ال

 مصطفى باستغراب:  ايوا انا في ايه. 

العسكري:  حضرتك المدام بتاعتك اتمسكت وهي في شقه ضعا"رة في حضن را"جل واتقبض 
 عليها. 

 مصطفى بصدمة:  ايههه ايه يلي بتقوله دا. 

 امه بخبث ودموع ولطم:  يالهوي يالهوي في حضن راجل كمان وفي شقه. 

مش مصدق او مش مستوعب حب عمره تخو"نه طب  مصطفي طلع يجري علي القسم وهو
 ليه. 

 في القسم. 

وقفه ندي وعينها منفخه من كتر العياط و منهارة:  ابوس ايدك يا باشا وهللا انا كنت رايحه 
 امسك جوزي وضرتي.

 الظابط بسخريه:  اخرسي يا و*** دا احنا جيبنك من اوضة را"جل. 

 اجه يا بيه. ندي بدموع:  وهللا محصلش حاجه معملتش ح

 الظابط بقرف:  والبسه لي حجاب ليه اقلعيه كتك القر''ف. 

 العسكري داخل:  استاذ مصطفى برا يا باشا جوز المدام ندي. 

 الظابط:  تمم داخله. 

 داخل مصطفي وعينه بتدور والقها جريت تحضنه زقها:  في ايه ممكن افهم حصل ايه. 



 بقلم مصطفى جابر. 

 ام كانت وقص كل ما حدث. الظابط:  حضرتك المد

مصطفى عينه مجتش في عينها وال حتي بص ليها وهي علي اخرها عياط:  تمم وانا هدفع 
 الكفالة لمراتي. 

 الظابط:  تمم يا باشا. 

 قام مصطفى وسلم علي الظابط وخلص كل حاجه وخرج وهي جريت وراه. 

 ركب عربيته وهي بتجري وبتنادي عليه وهو مطنش ومشي. 

 صطفى جابر. بقلم م

 وقفت تاكسي وراحت البيت وراه. 

 شوقيه ام مصطفى:  عملت ايه يا بني. 

 مصطفي الرد وداخل اوضه. 

شوقيه راحت تخبط عليه الرد:  قولتلك البنت دي زبا"لة وياترا بقا خانتك مع كام واحد 
 المفروض تقت'لها اصال. 

 مصطفى الرد. 

 لف كمان. شوقيه:  ياما حذرتك منها مش كفاية مش بتخ

 بتخبط ندي وحماتها بتفتح:  اهال اهال بمرات ابني. 

 ندي لسه هتداخل مسكتها من شعرها من تحت الحجاب:  رايحة فيننننن يا عاللمممم يا ناسسس. 

 نزلتها جرا علي الشارع وندي بتصوت:  سبينيي. 

 شوقيه:  مش قبل اما افضحك يا *** ****. 

 صطفى. الناس بدء تتلم:  في ايه يامو م

شوقيه بصوت عالي:  مراتتتت ابنيييي كانت في حضــ. ـــــن را"جل في شقه شما"ل 
 واتمسكت في االد"بببببببب مش كفاية مش بتخلفففففف ال وماشية علي حل شعرهاااااا. 



فوق مصطفى سمع صوت خناق مسح دموعه وخرج البلكونه يشوف في ايه اتصدم صدمة 
 عمره..... 
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 الناس بدء تتلم:  في ايه يامو مصطفى. 

شوقيه بصوت عالي:  مراتتتت ابنيييي كانت في حضــ. ـــــن را"جل في شقه شما"ل 
 واتمسكت في االد"بببببببب مش كفاية مش بتخلفففففف ال وماشية علي حل شعرهاااااا. 

في ايه اتصدم صدمة فوق مصطفى سمع صوت خناق مسح دموعه وخرج البلكونه يشوف 
 عمره:  امييييي ندددددي. 

شوقيه طنشت ونزلت ضر"ب علي ندي والنسو"ان معها وندي بتحاول تبعدهم وتصرخ: 
 سبونيييييي الاااا اااااه مصطفى. 

 ايد مصطفى بتشدها لحضنه وهي بتترعش من الخوف:  ايه يلي بيحصل هنا دا. 

 احد النسو''ان:  بنربي الو*** دييي. 

بغضب وشد ع حضنه لندي:  اقسم باهلل اي واحدة هشوفها مقربه من مراتي تاني مش  مصطفى
 هر"حمهاااااا يالااا غوووورا في ستين داهيه. 

 شوقيه بتمثيل الدموع:  انت مش عارف هي عملت ايه معايا وكمان بتدافع عنها. 

 مصطفى بهدؤء:  ع فوق. 

 شوقيه اتصدمت:  يا بني. 

 اصفه:  قولت ع فوق. مصطفى بهدؤء يسبق الع

 بصت شوقيه لندي بقرف وطلعت شقتهم. 

 مصطفى بعد ندي عن حضنه ومشي مسكت ايده:  اسمعني وهللا العظيم انا روحت لما ام... 

 مصطفى بحزن:  مش عايز اسمع حاجه انا تعبان عايز ارتاح يا ندي. 

 ل تعمل كده. ندي بتوسل:  وحياتي عندك لتسمعني انت عارف ندي ومتاكد انها مستحي

 مصطفى بص لها:  انا تايه اوي عن اذنك. 



 . 

طلع شقته وداخل بهدومه نزل تحت المياه وهي وراه وقفت قدم االوضه بدموع:  يارب انت 
 عارف اني مظلومة يارب. 

غيرت هدومها لهدوم بيتي ومصطفي خرج وبينشف شعره ومش بص لها هي راحت عليه: 
 اديني فرصه.

 انا عايز انام.مصطفى بهدؤء: ندي 

 ندي بانهيار:  هتسمعنيييي. 

 مصطفى شدها لحضنه تلقائي وبقا يهدي فيها: شششش خالص اهدي نتكلم بعدين. 

 ندي هديت شويه وهو شالها حطها علي السرير بحنان وخدها في حضنه ونامو. 

 تاني يوم. 

قه ندي بتصحي بتبص بحب لمصطفي وقربت باست دماغه قامت و سمعت صوت باب الش
 خرجت القت حماتها:  حماتي. 

 شوقيه ببرود:  رحبي ببنتي عزة وجوزها سالم جايين يشوفو اخوهم. 

 ندي جريت ع االوضه عشان البسه هدوم بيت وحماتها ابتسمت بمكر. 

 سالم:  هروح اعمل مكالمة. 

 شوقيه:  انا هشوف مصطفى فين. 

 عزة؛  طيب انا هقعد هنا بقا استنكم شويه. 

 . الكل: تمم

سالم راح البلكونه:  طبعا يا معلم هنحط له الحشـ. ـيش في البيت وهو هيكون ف داهيه قريب 
 مصطفى هينتهي. 

 ندي سمعت اتصدمت:  قصدك ع مين. 

 سالم بتوتر:  م مش ع حد. 

 ندي بغضب وقربت وطخخخ علي وشه:  كدداب انا هقول لمصطفي يا زبا"لة. 



 وهي وقعت معه. ماشيه تقوله شدها ووقع علي الكنبه 

 ندي بغضب لسه بتزقه وهو ماسك فيها ايد شدتها:  م مصطفى.

 شوقيه بمكر:  حتي جوز بنتي بتلفي عليه كمااااان. 

 ندي بصدمه:  محصلش هو يلي شدني. 

 سالم :  انتي يلي كدبه ووقعتي عليا وبتغر"يني يا و***. 

 ندي بغضب:  اخرررس يا كددداااب. 

احنا جايبنك من تهمة اد"ب يابتتتت ومن شقةةةة  شوقيه:  هو مش كداب دا
 مفررروووو"شةةةةةة طلقهاااا يا مصطفى. 

 مصطفى:  انتي طا..... 

 ندي اغمي عليها وو..... 
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 سالم :  انتي يلي كدابه ووقعتي عليا وبتغر"يني يا و***. 

 ندي بغضب:  اخرررس يا كددداااب. 

و مش كداب دا احنا جايبنك من تهمة اد"ب يابتتتت ومن شقةةةة شوقيه:  ه
 مفررروووو"شةةةةةة طلقهاااا يا مصطفى. 

 مصطفى:  انتي طالقققققق يا ندي. 

 ندي اغمي عليها و شوقيه ابتسمت بمكر:  اتالقيها بتمثل ارميها برا الشقة ال*** دييي. 

 بعد شويه. 

المت هدومها القت يلي وقفه بشماته  :  يا حرام يا كانت ندي بتفوق مالقتش حد قامت بدموع 
 ندوش تؤ تؤ. 

 ندي بغضب:  عايزة ايه تاني مش كفايه يلي عملتيه. 

شوقيه بخبث:  تؤ مش كفايه انتي مين انتي عشان ابني يتجوزك ويخلف منك مين انتي يلي 
 تبقي مرات ابني ال وكمان ارض بور. 



اخيرك في حياتنا وتد'مريهاااا مينن هاه مين عشان ندي بغضب:  وانتي مين عشان تحشري من
 تعملي فيا كل دا حرام عليكي دا انتي عندك بنت راعي كما تدين تدان. 

 شوقيه بغضب:  مش هيترد النه انا حق. 

 ندي بسخريه:  حق ايه يا مو حق انا لو طولت اقت'لك هقت'لككك فاهمة. 

"بتها بالفازة ع دماغها وقعت سا"يحه شوقيه بغضب مسكت ندي بعد اما ادتها ضهرها وضر
 في د"مها. 

 شوقيه بصراخ وخضه:  مصطفييييييي الحقنييييي. 

 مصطفى طلع بسرعه واتصدم القي ندي مرميه وسا"يحه في د"مها و امها جنبها. 

 سالم ومراته طالعوا وراه واتصدموا من يلي شافوا. 

 فاهمينننن. مصطفى جري علي ندي و شالها:  مش عايز اي كالممممم 

 اخدها ونزل علي المستشفي بسرعه وهو مرعوب عليها. 

 بعد شوية 

 شوقيه:  يال نسبها ملناش عالقة بيها انت طلقتها خالص. 

 مصطفى بهدؤء:  مش هسيبها ايال لما تفوق. 

 شوقيه بغضب:  خايف عليها اوي كده دي كانت هتمو''تنيييي و خانتك. 

 انتي.  مصطفى بهدؤء:  هستنى تقدري تمشي

 شوقيه بغضب بصت ع سالم. 

 بقلم مصطفى جابر. 

 خرجت الدكتوره. 

 مصطفى بلهفة:  هي كويسه. 

الدكتوره:  ايوا الحمدهلل هي بخير هي والبيبي بس لالسف في ضعف كبير في جسمها وخطر 
 ع الحمل. 



 مصطفي بصدمة:  حمل ايه دي مبتخلفش. 

 ع الحمل بتاخدها ودا اثر عليها بس مش اوي. الدكتوره:  ال حامل بس كنت في نسبة حبوب من

 مصطفى بصدمة:  حبوب منع الحمل. 

 شوقيه بتمثيل:   كانت بتاخد حبوب وياترا دا ابنك يلي في بطنها وال ابن الزبا*لة بتوعها. 

مصطفى بغضب داخل االوضة القها بتفوق راح عليهاا بغضب:  ابن ميننن يلي في بطنكككك 
 ابني وانا هصدقكككك يالااا. انطقييييي قولي انه 

 شوقيه مسرعه:  ال م... 

 مصطفى بص لها:  وال كلمة. 

ندي بغضب:  مش ابنككككك دا مشش ابنككككك اه انا خو"نتككككك وبروح شقق مفر"وشةةةةة 
 ارتاحتتت. 

 مصطفى........
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ا بغضب:  ابن ميننن يلي في بطنكككك مصطفى بغضب داخل االوضة القها بتفوق راح عليها
انطقييييي قولي انه ابني وانا هصدقكككك متقوليش انه ابن حر"ام متقوليش انك فعال كنتي في 

 حضن ر"اجل في شقه ضعا"رة  يالااا. 

 شوقيه مسرعه:  ال م... 

 مصطفى بص لها:  وال كلمة انطقي يا ندي. 

انا خو"نتككككك وبروح شقق مفر"وشةةةةة  ندي بغضب:  مش ابنككككك دا مشش ابنككككك اه
 ارتاحتتت. 

 مصطفى بصدمة وساب ايديها:  ب بتقولي ايه. 

ندي بضحك سخريه:  او"لع بنارك يا مصطفى زي م عملت فيا وطلقتني وشكت فيا اه انا كنت 
 في حضن ر"جالة كتير وبروح الشقق دي ايه رايك. 

 بقلم مصطفى جابر. 



 الوضه:  اخررررسييييي كددددب كددددددبببببب. مصطفى بصراخ و زعيق هز ا

 شوقيه بخبث:  شوفت يلي بتحبها اهي. 

 ندي بسخريه:  صدق امك بقا عندك حق ماهي امك وانا واحدة يتيمه. 

 شوقيه بغضب:  يصدقني ميصدقنيش ليه مانتي اصلت اعترفتي. 

 مصطفي بغضب بص لها:  ليه يا ندي ليه. 

 كك. ندي ببرود:  ميخصكش مش بحب

 مصطفي خرج بغضب من االوضه وشوقيه بصت ليها:  عين العقل تغوري من حياتنا. 

 ندي بجمود:  افرحي ع قد ماتقدري بس ربنا هيرده لك اعظم. 

 شوقيه ببرود:  كتك القر"ف. 

سابتها وخرجت وندي هنا:  مش هعيط مش هنهار هقف علي رجلي و هكون قد كل حاجه 
 عشان ابني. 

سايق ودموعه نازلة وبيفتكر اجمل ذكرياته معها: الاااا الاااااااا ندي الاااااااا عند مصطفي كان 
 ااااه. 

 بقلم مصطفى جابر. 

 ضرب الدركسيون بغضب وكمل طريقه. 

 مر شهر وندي خرجت رجعت بيت اهلها القديم وبتدور علي شغل من ساعتها. 

  مصطفي في اوضته حابس نفسه ودقنه طلعت و بقا بيشرب سجاير.

 شوقيه فرحانه اوي علي انها قدرت تبعد ندي وتخلص منها. 

 في يوم صاحب مصطفى اتصل عليه يخرجوا يسهروا وافق من كتر الزن عليه. 

 ندي راحت كافية بس الشفت بتاعها جاه ليالي وافقت عشان مش معها فلوس. 

 داخل مصطفي وصاحبه المكان وسط كل البنات و المشروب واالغاني. 

 فى جابر. بقلم مصط



 مصطفى قعد وحزين القي صوت مالوف بيزعق:  ايدك عنييي. 

 الشاب بسكر:  تعالي معايا وهدفعلك يلي تطلبيه. 

 ندي بغضب ماشيه مسك ايديها:  مالك هتتبسطي. 

 ايد قوية وقعته االرض ندي بصدمة:  م مصطفى. 

 لمكان. مصطفى بغضب نزل فوقه ضر"ب وقام بص لها بقرف مسك ايديها وخرج من ا

 ندي بتزقه:  ابعد عنيييي. 

 مصطفى بغضب:  مش هبعد جاية تعملي ايه هناااا حابه تكملي و***. 

 ندي بصدمة:  ملكش دعوه. 

 مصطفى قرب وشدها من وسطها ايد زقته:  ايدك وخطيبتي يا روح ا"مك. 

 مصطفي بص للشاب وو...... 
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عد جاية تعملي ايه هناااا حابه تكملي و*** وقر"فك مش كفايه مصطفى بغضب:  مش هب
 مقبوض عليكي في قضيه ضعا"رةةةة .

 ندي بزعيق:  اخرررس اخررررس كفايه.

مصطفي بغضب:  اخرس ايههه جايه لحضن الر"جالةةةة ليههههه انتي اصال بقيتي واحدة 
.**** 

 ندي بصدمة:  ملكش دعوه.

 زقته:  ايدك وخطيبتي يا روح ا"مك. مصطفى قرب وشدها من وسطها ايد

 مصطفي بغضب:  خطيبتك دي مراتيييييي.

 جمال ببرود:  قصدك طليقتك يا بيه اوعاااا.

 شد منه ندي و مصطفى بصلها بغيرة وغضب:  الكالم دا صح.

 ندي بصت لجمال:  ا ايوه صح علي االقل عمره م يشك فيا او يعمل فيا يلي انت عملته.



 .مصطفي بحزن:  تمم

 مشي مصطفي ودموعه في عينه وقلبه موجوع اكبر وجع علي حبه و بقا تايه خالص.

 جمال بهدؤء:  تحبي اوصلك.

 ندي بهدؤء:  متشكرة يا جمال علي معروفك دا بجد مش عارفه اقولك ايه.

 جمال بضحك:  وال حاجه وبعدين انا ابن خالك وملكيش غيري اعتبريني صاحبك.

 ندي ابتسمت بهدؤء.

 ابتسامة:  ضحكتك حلوة اوي يا ندوشه.جمال ب

 ندي باحراج:  احم ممكن نروح بقا.

 تاني يوم.

 مصطفي قص م حدث وامه بقت علي اخرها منها.

 شوقيه:  بنت ال هي لحقت.

 مصطفى بهدؤء:  بعد اذنك ملكيش دعوه بيها.

 شوقيه بغضب:  انت لسه بتحبهاااااا.

 مصطفي سكت.

 ا دا مين.شوقيه :  ومتعرفش الواد يلي معه

 مصطفى بغضب:  كفاية بقا كفايةةة.

 قام خرج بكل غضب.

 شوقيه البست وجهزت:  انتي فاكرة هسيبك تفرحي دا انا هخرب بيتك يا ندي.

 عملت اتصال وعرفت مكان ندي فين.

 بقلم مصطفى جابر

 جمال بيخبط.



 ندي فتحت:  جمال.

 ي الباب مفتوح.جمال بابتسامة:  جبت لك اكل يا ندوشه يال ناكل سوا وسيب

 ندي بهدؤء:  مينفعش يا جمال وبعدين افرض خطيبتك جت.

 جمال ببرود:  فكك منها انا سبتها اصال.

 ندي بصدمة: ايههه.

 جمال داخل وساب الباب مفتوح وراح حط االكل.

 ندي مكانها القت يلي داخله وكلها غضب.

 رحمه بغضب:  هي دي يلي انت سابتني عشانها.

 ندي لسه هتتكلم.

 جمال ببرود:  وانتي مالك هتجوزها.

 رحمة بغضب:  تتجوز واحدة مطلقة و كمان شما''ل وو*** عارف هي اتطلقت ليهههه.

 جمال بزعيق:  ميخصكيششش يا رحمه.

 رحمه لسه هتتكلم شوقيه جت.

شوقيه بتداخل عليهم وندي بتتصدم :  ابني طالقها عشان كانت في شقه مشبو" هه و كمان 
 د"ب.اتمسكت في اال

 جمال بصدمة:  ايههه الكالم دا حقيقي يا ندي.

ندي بجمود:  انا يلي جوزي طلقني عشان روحت شقه زي دي و كمان اتمسكت مع ر"اجل 
 فيها وحامل من غير جوزي .

 7رواية مكر حماتي الفصل  السابع 

 جمال بصدمة:  ايههه الكالم دا حقيقي يا ندي.

ان روحت شقه زي دي و كمان اتمسكت مع ر"اجل ندي بجمود:  انا يلي جوزي طلقني عش
 فيها وحامل من غير جوزي .


