
 1الفصل االول   3رواية حين تقع في الحب الجزء الثالث 

 فكرين البارت االخير لما نور راحت لغسان الفيال يحتفلو فعيد ميالدها احنا بنكمل من هنا .

 في الصباح في فيال غسان االلفي 

 صحيت نور تاني يوم بسكل رهيب لقت غسان حضنها بتملك حولت تتحرك بس مفيش فايده 

 ودنه بهمس :حبيبي عوزه اقوم نور قربت من 

 غسان بنوم :هششش مفيش صحيان 

نور رفعت ايدها وبدأت تمشيها علي وشه ورموشه ودا خلي غسان يغمض عينه اكتر :طب انا 
 بطني وجعتني والزم اقوم اسال علي الوالد 

غسان قام بسرعه بص عليها بقلق:بطنك وجعتك ازاي فيها ايه حسه بوالده وال بأيه وبدء 
 سس علي بطنها فين الوجع يح

 نور ابتسمت بعشق:ربنا يخليك ليا شويه تعب زي كل يوم 

 غسان قرب منها وباسها برقه من شفايفها :ويخليكي ليا يا حببتي طيب ارتاحي 

نور شدت الروب اللي واقع علي االرض لبسه وقامت : انا كويسه بس ايه بقي مش هناكل انا 
 ضي يقوم جعانه وبنتي جعانه وبابا مش را

 غسان حط ايده ورا رقبته ونام علي السرير تاني :اممم ومراتي وبنتي عوزين ياكلو ايه 

 نور بجوع :عوزين ناكل سمك سنجاري ونجيب العيله كلها معانا 

 غسان شدها وقعت في حضنه :انتي ملكي لوحدي النهارده لحد مانرجع بليل 

 نور بدأت تمسح في رقابته ببتسامه 

 ب :بتمسحي ايه غسان بستغرا

 نور ببرائه :دا روج سابت علي رقبتك 

غسان حطت ايده علي رقابته بضحك :الواحد علشان يقضي ليله مع مراته دا اللي يحصل فيه 
 انا الرائد غسان االلفي بيتعلم عليا بروووج 

 نور بضحك وغرور  :مش عجبك وال ايه يا حضرت الرائد 



 ا :عجبني ونص هو انا اشتكيت غسان بمشاكسة وهو بيعض خدها ورقابته

نور بعدت بضحك :طيب انا هدخل اخد دش واخرج وانت تجيب لينا السمك علشان نلحق 
 نعمله 

 غسان غمز بعينه :حلو اووي 

 نور استغربت ودخلت الحمام 

 في الحمام 

 نور حطه ايدها علي وسطها بستغراب:هو ايه اللي حلو اووي انا قولت ايه 

 :دا القميص يا حببتي حلو اووي غلطان ان بقول الحقيقه  غسان من برا بوقاحه

 نور بخجل :قليل االدب ودخلت قفلت ستارة البانيو واخدت دش 

 وغسان طلب سمك وبدء يجهز حاجته في المطبخ 

************** 

 في الجمالية في منزل منير علي سفرة الطعام 

 عاصي بغضب:يعني راحت فين ازاي بابا يخدها كدا 

 :يا روحي ما هي زمانها جايا دلوقتي مش هتتاخر  نسمه

 عاصي ومربع ايده بتزمر:طيب ما انتي قولتي كدا بليل ومجتش هما راحو يعملو ايه اصالً 

 نسمه بتفكير :راحو راحو يجيبو لبس للبيبي وزمانهم رجعين 

 عاصي بشك ورفع صبعه في وشها  :انتي مش بتضحكي عليا صح 

 نا بقول الحقيقه نسمه بتوتر:هضحك ليه ا

 عاصي :ماشي انا هنزل العب مع اسر كوره في الشارع 

 نسمه باست خده:انزل بس متبعدش بعيد عن البيت اتفقنا 

 عاصي نزل ومردش عليها 

 نفين ايجة من المطبخ بقلق:ها يا نسمه ردو عليكي يابنتي طمنيني يطمنك ياربنا 



.. بس استني امبارح كان عيد ميالد نور فا نسمه بقلق  :التلفونات مقفوله ومحدش بيرد ....
 ممكن غسان يكون عامل ليها مجأه 

 نفين :طب ما احنا المره اللي فاتت فكرنا انها مع غسان واختطفت 

نسمه :بس يا ماما المره دي غسان مش في الشغل المهم متقلقيش هو قاسم قالي هيسأل البواب 
 بتاع فيلة القاهره ولو هناك هنعرف تمم 

ن بارتياح قليل :يارب جيب المخبي لطيف بينا ويكونو كويسين وميجبش حاجه وحشه ابداً نفي
 تزعل حد 

 نسمه :يارب 

نفين طبطبت علي نسمه من ضهرها :المهم انتي قومي اشربي يا نسمه كوبايه لبن وال حاجه 
 علشان اللي في بطنك يا بنتي 

 نسمه :حاضر يا ماما وقامت دخلت تجيب كوباية لبن 

 نفين طلعت البلكونه تطمن علي عاصي واسر و

*************** 

 في شركة منير االلفي لتصدير 

 منير قاعد علي مكتبه :المحاصيل اللي المفروض تتصدر الميركا اتصدرت وال لسه 

ايام  5نوال السكرتيره وقفه ومعاها نوته بتسجل فيها  :في الطريق يا فندم لسه قدمها حوالي 
 وتوصل 

 نفي :الء طبعاً حولو تخلي الشحنه توصل بدري منير  ب

 نوال :تمم يا فندم 

 منير :في اي اجتماعات النهارده 

نوال :بعد ما كسبنا الصفقه ومضينا عقد الشركه الصينيه الكل عوزين يتعاقدو مع الشركة 
 بتاعتنا وكميه المسجات وااليمالت كبيره جداً وفي كذا اجتماع مع كذا شركة 

 س ترجمو االيميالت وسيبو اي رسايل او اجتماعات في حان وصول غسان منير :تمم ب



 نوال بفرحه :هو غسان بيه راجع الشركه من امتي 

 منير بتذمر :دي حاجه متدخليش فيها ويال روحي كملي شغلك 

 نوال طلعت بفرحه ان غسان هيرجع الشركة تاني 

 منير اتصل بالبواب ببتسامه :الو ازيك يا راجل ياطيب 

 البواب ببتسامه  :ازيك ياحج منير وازاي صحتك 

 منير :بخير الحمد هللا في نعمه المهم كنت عاوز اعرف في حد في الفيال اللي عندك 

 البواب:اه حضرت الظابط والمدام بتاعته هنا من بليل 

 منير بارتياح :تمم طمنتني يطمنك ربنا

 البواب :احنا في الخدامه علطول يا حج 

 ا حسن وهللا وقفل وبدء شغل منير :اصيل ي

******************* 

 في القسم 

 قاسم قاعد هو واحمد بيشوف القاضيه الجديده و الترحيالت 

 احمد :الحمد هللا انا مش في الترحيالت 

قاسم بتفكير وفي ايده دفتر كبير  :ايوا بس كل العيال اللي راحه دي غسان لو شافهم مش 
 هيخليهم يروحو 

 ب:اشمعنا احمد بستغرا

قاسم حك دقنه بتفكير :دول مستجدين لسه وغسان عمره ما هيوديهم علشان لو راحو وحصل 
 هجوم دول مش مدربين علي ايدو لسه من اول هجوم هيموتو كلهم 

احمد :طب والعمل ايه الكتيبه راحه بعد بكرا يعني حتي مفيش وقت اننا نغيرهم وال اننا نكلم 
 اللواء امجد حتي 

يار :مش عارف ولو غسان معرفش عليه يعند ويطلع من كتايب الحربيه ولو معرفش قاسم بحت
 هيعمل ايه 



 احمد بتريقه:بس دول للحرب بس اكيد مش هيقبلو يطلعو لحماية الكتيبه 

 قاسم :بص احنا نستني لما غسان يرجع ونعرف منه ايه اللي هيحصل تمم 

 احمد :انا بقول كدا برضو 

 وابتسم  قاسم فونه رن بص عليه

 قاسم ببتسامه:الووو 

 نسمه بتوتر:ايه ياروحي عرفت حاجه عن غسان ونور 

 احمد بهمس :هستأذن انا 

 قاسم :اذنك معاك يا باشا 

قاسم :الوو اسمعي يا روحي التوتر غلط عليكي اناي متقلقيش هما اكيد بخير هتصل بابويا 
 دلوقتي هو اكيد كلم البواب وعرف مكانهم تمم 

 يا حبيبي بس طمنا علشان خطري  نسمه :تمم

 قاسم :حاضر وهللا هكلمهم واطمنك علطول انتي بتعملي ايه واخبار البيبي ايه 

نسمه حطت ايدها علي بطنها ببتسامه  :انا بشرب حليب اهو والبيبي كويس وبيقولك وحشتني 
 يابابا 

 قاسم بضحك:هو اللي بيقول وال يكون امه 

 نسمه بثقه:محصلش هو طبعا

 م بمعاكسه:طب بوسيه ليا بقي علي ما ارجع اكمل انا قاس

 نسمه ضحكت بخجل :حاضر 

 قاسم :يال هقفل انا دلوقتي 

 نسمه :خلي بالك علي نفسك تمم 

 قاسم :حاضر يا حببتي وقفل 

******************** 



 في منزل عمر 

 عمر شايل فرحه بيمشي بيها وبيلعبها وهي بتضحك ومبسوطه اووي 

 اخلصي يا حبيبتي يال خدي فرحه اتاخرت علي الشغل  عمر :نورهان

نورهان طلعت من الحمام لبسه بورنص ولفه شعرها بفوطه :خلصت يا روحي هاتها يال 
 علشان ما تتاخرش علي الشغل 

 عمر بتوهان :شغل مين هو في حد يشوف مراته كدا ويروح الشغل بوضو دا يبقي مش مقدرها 

حي فرحه مش هتنام علشان لسه صاحيه وانت متاخر علي نورهان بضحك بخجل :عمر يا رو
 الشغل وبعدين متزعلش ياعم انت مقدر اووي 

 عمر عض علي شفته السفليه :طب خدي بنتك واخفي من قدامي 

 نورهان خدت فرحه ومشيت بمياعه من قدامه 

عمر اخد محفظته والمفاتيح :صبرك يارب عليها ونزل علي تحت ركب عربيته وراح علي 
 لشغل ا

ونورهان لبست بجامه عباره عن شورت قصير جنب ابيض وجنب اسود وتيشرت كت جنب 
 ابيض وجنب اسود وعملت شعرها ديل حصان 

 نورهان بصت لفرحه :طيب انا كنت عوزه البسك شبهي بس انتي صعننونه البسك ايه بقي 

 فرحه بتبص عليها وبتضحك وبتالعب ايدها برجليها 

وطلعت سلبته بكم سودا :حلوه دي بس اسمعي انا شعري اطول من  نورهان فتحت الدوالب
شعرك يا فروحه علشان كدا مش هعرف اعملك ديل حصان بس المشكله مش في كدا عرفه 
المشلكة كانت فين اقولك بقي و بدأت تلبسها المشكله ان وانا حامل فيكي كان عندي حموضه 

  جيتي قرعه يا روحي سبحااااانه وهللا ديماً اقول ليه يقولو شعر البيبي طويل ومشاء هللا

نورهان بصت عليها :انتي مصدومه ليه اكيد بابا كان اقرع وهو صغير انا كنت بشعر وهللا 
بس شوفي الوقتي بقي ياهوووووو ليه شعر لما اجي ابوسه بيدخل بوقي وضحك وضحكت 

 فرحه علي اساس بتضحك ليها 

********************* 



 في فيلة احمد 

 سلوي صحيت بكسل وكانت لبسه عبايه استقبال جميله جداً ورقيقه 

 سعاد كانت قاعده في الصالون ولبسه نطاره القرأه وبتقرء الجريده بصت علي سلوي 

 سعاد بصريخ :اعاااااا مين ورميت الجريده 

 سلوي بخضه :في ايه اهدي دا انا سلوي 

 وفتك كبيره اتخضيت سعاده بخضه : ااااه اصل كنت لبسه نظاره القرأه ش

 سلوي قعدت وحطت ايدها علي قلبها :وهللا انتي اللي هتقطعيني الخلف 

سعاد :خلف ايوا فكرتيني كنت عوزه اسالك انتي احد دلوقتي محملتيش ليه يابت هو ابني 
 مقصر وال ايه 

 شهرر ملحقتش يعني  3سلوي برقت :مقصر احم احم يا ماما انا لسه متجوزه من 

ازاي الكالم دا انا كنت حامل في احمد من تاني اسبوع انا الزم اخدك عند دكتور سعاد :الء 
 اعرف الغلط من مين 

 سلوي حطت ايدها علي راسها :حرام اللي بيحصل دا وهللا 

 سعاد :استني احكيلك انا اتعرفت علي ابو احمد ازاي 

ظاها انا هقوم اكلم احمد سلوي بخضه :ال ال ال انا حفظت الحكايه دي زي اسمي وهللا وهللا حف
 اشوفه هيجي امتي وارجع تحكي موضوع جديد ماشي وجريت 

مرات بس ومسكت الجريده تاني  8،9سعاد بتفكير:انتي حره بس هو انا حكيتها كام مره دول
 تقرء فيها 

 سلوي طلعت الحديقه رنت علي احمد 

 احمد بحب:حببت قلبي اللي وحشاااااني موووت بتعملي ايه 

 وحشاك اه بأمارة ما روحت الشغل من غير ما تصحيني سلوي :

 احمد :لقيتك نايمه تعبانه مردتش اصحيك يا جميل المهم بتعملي ايه انتي وامي 

سلوي بضحك :بسمع قصة ازاي اتعرفت علي باباك يا احمد انا وهللا حفظت القصه دي زي 



 اسمي 

 احمد بضحك :معلش ياروحي خديها علي قد عقلها 

 ا يخليها يارب بحد البيت من غيرها ملوش اي طعم سلوي :ربن

 احمد :يارب يا روحي يارب 

 سلوي:طيب قبل ما اقفل هات لب وانت جاي بس هاته من الب االبيض دا يا احمد تمم 

 احمد :عيوني يا روح احمد 

 سلوي:تسلملي عيونك يا روحي يال سالم علشان مش عوزه اعطلك 

 خر وقفل احمد :يال يا روحي وانا مش هتا

 في فيال غسان االلفي 

نور طلعت من الحمام لفه حولين جسمها فوطه وبطنها باينه من الفوطه نور خطت خطوتين 
برا الحمام والم بطنها شد عليها جامد غمضت عيونها بالم شديد وحطت ايدها علي بطنها ولسه 

 هتتحرك لقت سائل مائي بينزل علي رجليها 

 واطلقت صرخه خليت غسان طلع عندها جري نور بخضه ووجع :بولد بولد 

 نور بعياط ووجع :غسااااااااان ااااااااه تعاااااالي 

 غسان بخصة بعد ما شاف الميه :اهدي اهدي دي والده هشيلك بس اهدي خدي نفس 

نور بصراخ ووجع :اوعي تلمسني ابعد لو اتحركت هولد الثانيه دي وبدأت تتمسك في غسان 
 والقلق عليها شالها حطها علي السرير براحه  اللي هيموت من الخوف

غسان وهو بيطلع قميص واسع ليها لبسه ليها وهي بتصرخ :بس اهدي خدي نفس وبدء يطلع 
 نفس علشان تعمل زيه اهدي انا هتصل بدكتوره تيجي اهدي ومسك فونه واتصل علي دكتوره 

 ه همووووووت نور بصريخ ووجع :مش قااااااااادره استحمل غساااااان مش قادر

غسان مسك منديل وبدء ينشف عرقها ونور بترجع ضهرها ورا والدموع ماليه وشها :عوزه 
 مااااااماااااا مش قااادره هموووت مش قادره اقاوم 

 غسان بحزن وخوف :اهدي يا روحي خدي نفس شهيق زفير يال يال 



 ه وصلت جري نور بدأت تعمل كدا وفضلت حوالي نص ساعه في الوجع لحد ما الدكتور

 الدكتوره شافت حالت نور :المفروض كانت تتنقل المستشفي 

غسان بغضب :هو دا اللي حصل اخلصي مراتي بتموت شوفي شغلك واي حاجه محتاجها 
 قولي وانا هجيبها 

 نور بصريخ :مش قاااادره هموووت خلصوني بقااااااااا

 الدكتوره بدأت تكشف علي نور 

 سمحتي سعديني علي ما راس الطفله تطلع الدكتوره : اضغطي اكتر لو 

 نور بوجع وصريخ :اكتر من كدا مش هقدر انا بموووت 

غسان قعد جنبها ينشف عرفها من وشها ورقابتها ووشعرها كله عرق :يال انتي هتقدري يال 
 يال نور 

نور بدأت تضغط علي نفسها وبصريخ لحد ما نزلت الطفله نور اطلقت تنهيدت راحه ورجعت 
 ا لورا بتعب واضح راسه

 الدكتور ببتسامه :مشاء هللا بنتوته زي القمر تتربي في عزكم انشاء هللا 

 غسان بخوف :نور يا دكتوره نور شوفيها االول 

الدكتوره بدأت تخيط جرح نور وعقمته :مدام نور بالف خير ترتاح شويه هي بس وبالش اي 
 رجلها لو خطوات ايام تحاول تمشي علي  4اجهاد في الفتره دي وكمان 

غسان حاسب الدكتوره ووشكرها ومشيت ورجع لنور لقاها حضنه الطفله في حضنها بشوق 
 وعياط 

 غسان حضنهم االتنين وباس راس نور :الف سالمه عليكي يا نور عيوني 

 نور بتعب وهي سنده راسها علي صدر غسان :انا تعبانه اووي يا غسان مش قادره اتحرك 

 باس راسها وبدء ينضفها ويلبسها هدومها نيمها جنب نور غسان اخد الطفله و

 نور ببتسامة تعب وهي بتبص عليهم :حبيبه يا غسان هسميها حبيبه 

غسان ببتسامه :حبيبه يا قلب غسان وراح عندها هشيلك علشان تخدي شاور وتلبسي وترتاحي 



 علشان نعرف العيله 

 بانيو نور هزت راسها بتعب وغسان شالها وحط مايه في ال

 غسان :يال تعالي 

 نور بتعب وخجل:غسان اطلع برا انا هاخد شاور لوحدي 

 غسان :يابنتي بطلي ام الكسوف دا انا هعمل ايه يعني انتي تعبانه وانا هساعدك

 نور بخجل :الء اطلع خليك مع حبيبه وانا هخلص وانادي عليك 

 غسان وهو طالع :هطلع علشان تعبانه بس وغمز ليها 

 ل بعد ما طلع :وقح وبدأت تاخد شاور نور بخج

 وغسان فضل يبص علي شكل حبيبه وهي نايمه ببتسامه وعلي شكلها الصغير 

 بعد وقت 

 نور وهي في الحمام :غسااان غساان تعالي انا خلصت 

غسان قام بسرعه وراح ليها كانت لبست بورنص الشاور :استعنا علي الشقي باهلل وشالها 
 لسرير طلعها برا حطها علي ا

 نور بوجع :براحه قدر ان لسه ولده من ساعة 

 غسان باس ايدها :معلش حقك عليا وبدأت حبيبه في البكاء 

 نور حملت الصغيره بحب وبصت لغسان :جعانه 

 غسان :انتي وال هي 

 نور بتعب :انا وهي 

 غسان :طب نأكلها االول وبعد كدا ناكل احنا 

لصغيره بوجع ووجها من شدة االلم بيتعرق وغسان نور هرت راسها بتعب ونور بدات تطعم ا
 ماسك ايدها بقوة وبيمسح وجهها من العرق 

 غسان :نور انا هكلم قاسم اعرفه يعرف العيله انك ولدتي علشان اكيد قلقانين 



 نور هزت راسها وهو اتصل بقاسم 

********************* 

 في سقة قاسم 

 ه نازلين يفطرو والوالد معاهم لقي فونه برن طلعه قاسم كان طالع من باب الشقة ومعاه نسم

قاسم :دا غسان الوو ايه يابني قلقتنا عليك مشيت وال عرفت حد وال سبت رساله حتي وامك 
 كانت هتموت من القلق عليك وعلي مراتك 

 غسان بزهق :مش هنخلص من ام الحوار ياعم اهدي كدا واسمعني العيال عاملين ايه االول 

 ال بخير عاصي نام مع اسر امبارح بس فضل يسال فين بابا وفين ماما طول اليل قاسم :العي

غسان :احنا كنا هنرجع النهارده بس حصل ظرف ونور ولدت ومعرفناش نروح مستشفي 
 وولدت في البيت 

 قاسم بفرحه :احلف نور ولدت نسمه صرخه بفرحه 

 نسمه :خليها تكلمني واساله نور عماله ايه االول 

 اهدي اهدي الوو غسان هي عامله ايه االول واخبار الطفله ايه قاسم :

غسان :الحمد هللا االتنين بخير بس احنا هنفضل هنا لحد ما نور تعرف تمشي علشان الطريق 
 المهم خلي بالك من عاصي 

 قاسم :عاصي في عنيا بس خلي بالك من نفسك انت و متقلقش انا هعرف العيله وقفل 

 نونه عاصي :ماما ولدت ال

 نسمه بفرحه :ايوا يا حبيبي ولدت النونه 

 عاصي :وانتي بتجيبى دي امتي وشاور علي بطنها 

 نسمه :دا لسه شويه صغنونين ويجي 

 اسر :وماما عامله ايه يا بابا 

 قاسم :كويسه يا حبيبي 



 عاصي :طيب هما هيجو امتي 

 هيجو علطول قاسم :هما هيفضلو شويه لحد ما ماما تقوم بسالمه وتقدر تمشي و

 عاصي :ماشي انا نازل العب شويه بقي 

 نسمه :افطر االول وبعدين انزل ألعب

 نزلو تحت وقاسم عرف ابوه وامه ان نور ولدت وفرحو جدا 

 نفين بقلق:بس المفروض يجو علشان نكون جنبهم علي االقل 

 قاسم :ما هو كان جي بس نور مش قادره تمشي والطريق والهز وكدا غلط 

 مش مشكله يومين كمان المهم يجو بسالمه نفين :

 منير :يارب المهم يال اعدو افطرو ولعد الفطار نكلهم فديو ونشوف المولوده ونطمن علي نور

 نسمه بفرحه:هروح اعرف نورهان وارجع االول 

 قاسم :نسمه اعدي كلي االول علشان اللي في بطنك وبعدين عرفيهم كلهم 

 لوالد نسمه قعدت تاكل معاهم وتاكل ا

******************* 

 في شقة نورهان 

 نورهان وعمر نايمين وفرحة صاحيه بتلعب في شعر عمر 

 عمر بنوم :بس يا بابا نامي 

 فرحه بتلعب في شعره وبتشده وبتريل علي ودنه 

 عمر بغضب :نورهااااااان 

 نورهان قامت بخضة :في ايه ايه اللي حصل بتزعق ليه 

 يلي بنتك عني علشان عاوز انام مش ام يوم االجازه يحصل فيا كدا عمر بعصبيه وهو نايم :ش

نورهان شات فرحه في حضنها :تعالي يا روح ماما انتي جعانه انتي عوزه تكلي وال تضربي 
 بابا 



 فرحه :بابا 

 نورهان بفرحه وهي بتضرب ضهر عمر :عمرررر قوووم بسرعه 

 وبنتك عمر قام :في ايه من صباحية ربنا عوزه ايه انتي 

 نورهان :عمر فرحه بتقول بابا وبصت لفرحه قولي يا روحي ماما 

 فرحه :بابا 

 عمر شالها بفرح وباسها :قلب وعقل وعمر بابا 

 نورهان بغيظ :هي اصال لوال انا مكنتش قالت 

 عمر :ليه انشاء هللا هي قالت لوحدها 

 خدت الكلمة مني نورهان :الء انا علطول بقولها ابوكي بيعمل وابوكي بيسوي فا ا

 عمر :وابوها بيعمل وبيسوي ايه يا نورهان هانم ما ابوها قاعد في حاله اهو 

 نورهان :خالص ياعم مكنتش كلمة وبصو علي فرحه اللي نامت وهما بيتكلمو 

 عمر :يا فرج ربنا وقام شالها ونيمها في سريرها 

 نورهان :شيلتها من جنبي ليه 

 نوري وفرحه نامت يعني ايه عمر بخبث:النهارده اجازتي يا 

 نورهان بتوتر:ايوا يعني ايه

 عمر وهو يقترب منها :يعني حني عليا يحن عليكي ربنا 

 نورهان :ااوو

قاطعها عمر بقبلة يبث فيها عشقة وحبه ليها طوال فترة زواجهم وذهبو في بحور عشقهم الذي 
 ال ينتهي 

********************** 

 في فيال احمد 

 ايم وسلوي علي صدره وهو حضنها الباب خبط بقوة قامو مفزوعين احمد كان ن



 سلوي بخضه :احمد في ايه مين 

 سعاد :قومو يال الضهر اذن هتفضلو نايمين لحد امتي 

احمد بيمسح وشه بغضب وبيبص لسلوي :انا فكرت حاجه حصلت في البيت او حد جري ليه 
 حاجه وهللا 

 اجي فجأة تالقيني موت من الخضة سلوي وهي في صدمتها :احمد انا ممكن 

 احمد بضحك اخدها في حضنة وباس خدها :بعد الشر عنك يا روحي 

 سلوي ببتسامه :تصدق اتعودت علي الخبطه دي كل يوم 

 احمد بضحك:وحده وحده الموضوع هيبقي روتين 

سلوي وهي في حضنه رفعت وشها ليه :بقولك ايه تعالي نروح نزور ماما النهارده وحشاني 
 اووي 

 احمد بتفكير :هوديكي بس مش هعد معاكي علشان عمدي شويه شغل

 سلوي :لو هتتاخر في الشغل بالش نروح النهارده 

 احمد باس خدها :الء يا حبيبتي انتي عوزه تروحي روحي وانا راجع هاجي اخدك 

 سلوي :و هاخد ماما سعاد بدل ما تفضل لوحدها تيجي تعد مع ماما 

 اس راسها :ربنا يخليكي ليا يا سوسو احمد ابتسم بعشق وب

 سلوي بحب:ويخليك ليا يارب 

احمد :هدخل اخد شور علشان نفطر هزت سلوي راسها واحمد دخل وسلوي ظبطت السرير 
ولكت الهدوم علقيتها وطلعت هدوم الحمد وقاعدت علي السرير مستنياه يطلع علشان تاخد 

 شور هي كمان 

************************* 

 يال غسان االلفي في ف

 غسان قاعد بيشتغل علي االب توب ونور بترضع حبيبه ونايمه علي السرير 

 نور بتعب :غسان 



 غسان بتركيز في الب :....

 نور بصت عليه بتعب :غسااان 

 غسان بنتباه :هاا نعم بتنادي 

 نور :انت مش معايا خالص 

جه مهمه الزم اشوفها بنفسي علي غسان قفل االب وراح عندها :معاكي يا قلبي بس كان في حا
 الب المهم عوزه ايه 

 نور بتعب :عوزاك تعدل ضهري علي المخده علشان مش عرفه ارضع حبيبه 

 غسان راح قعد وراها وسند ضهرها علي صدره وهي ارتاحت ورضعت الصغيره براحه اكتر 

 نور :غسان انا مش متخيله ان الوالده الطبيعي صعبه كدا 

 تي ولدتي هنا يعني من غير بنج وال اي حاجه ودا اللي صعب االمر عليكي غسان :علشان ان

نور بتعب :ايوا فعالً بس ديما ماما كانت تقول يوم وجع في والده طبيعي وال سنين في والدة 
 قيصري 

 غسان وهو يقبل شعرها :الحمدهللا انها عديت علي خير 

وت جوع وحبيبه اخدت كل طاقتي في نور شالت حبيبه ونيمتها جنبها بهدوء :غسان انا هم
 الرضاعه يعني هموت واكل 

 غسان :اخيرا نطقتي بالجوع ثواني ويكون عندك ارتاحي انتي بس وقام 

 نور مسكت ايده بحب وهو بصلها بستغراب : ربنا يخليك ليا انت فعال احلي حاجه في دنيتي 

كوبايه لبن كبيره وشوربة  غسان ابتسم ليها وباس خدها بعمق:ويخليكي ليا يارب ونزل عمل
خضار وفراخ مسلوقه وبعد وقت طلع ليها وفي ايده الصانيه اللي عليها االكل وبدء يأكلها بحب 

 وهزار شديد 

 تفتكرو الحياه هتفضل جميله كدا وال هيحصل حاجه؟؟؟؟

 نورهان قامت علي صوت فرحه وهي بتعيط بشده قامت بخضه لبست الروب وراحت شالتها 

س ياروحي بس هش هش اهدي خالص تعالي يال علشان ترضعي اكيد جوعتي يا نورهان :ب



 عمري وقعدت ترضعها لكن رفضه االكل 

نورهان بدموع :بس يا نور عيوني انتي مش راضيه تكلي ليه بس وحطت ايدها علي راسها 
 لقيتها نار 

 نورهان بعياط:عمر عمر قووم بسرعه

 عمر قام بقلق :في ايه مالك بتعيطي ليه 

 نورهان اخدت ايده وحطيتها علي راس فرحه بدموع :البنت راسها سخنه نار دا من ايه 

 عمر اخد فرحه شالها بقلق:اهدي اهدي البسي خلينا نروح لدكتور نشوف في ايه  

نورهان راحت لبست بدموع وايجه وعمر شال فرحه ونزلو عمر ركب ونورهان ركبت 
 وشالت فرحه بدموع 

 رهان بطلي عيااااط اسكتي عمر ركب بعصبيه :نو

 نورهان بخوف من صوته :عمر انا خايفه عليها 

عمر غمض عينه واستغفر :يا حببتي اهدي كل االطفال في السن دا بيتعبو التعب دا المهم احنا 
 ريحين اهو 

****************** 

 عند نور و غسان 

علي االرض بتعب  نور صحيت من النوم وملقتش حبيبه نايمه جنبها قامت وحطت رجلها
 وقامت بوجع 

 نور بوجع :ااااه انا كدا او كدا هقف وهمشي فا احاول مع نفسي انزل لتحت 

 وبدأت تنزل علي االرض وتمشي لحد ما وصلت عند الباب ومسكت بطنها بتعب 

 نور بتبص وراها :ياااااه دا انا مشيت كتير اووي ما علينا غساااااااااان يا جووووووزي 

 بيبه علي الكنبه وحط جنبها مخده بعد ما نامت وطلع لنور غسان حط ح

 غسان بضحك :ايه يا مالزم نور انتي وقفتي علي كدا ليه كملي وتعالي هنا 

 نور بغيظ وهي ماسكة في الباب :علي فكره اللي انا فيه دا بسببك انت 



 لمالزم غسان برفع حاجب وهو حاطت ايده في جيب البنطلون :بسببي انا ليه يا حضرت ا

نجوم ومكنش حصل فيا  3نور بغيظ :علشان انا لو مكنتش متجوزه دلوقتي كان زماني معلقه 
 اللي حصل وبيحصل دا 

 غسان قرب منها وهو بيعدل التيشرت عليه :حصل انا السبب يعني في كل دا وبيقرب منها 

كله فا عدي نور بترجع بوجع وتوتر وخوف :انت هتعمل ايه عليا اصوت الم عليك الكمبوند 
 اليوم علي خير 

 غسان قرب منها وشالها وهي بتالقائيه حطت ايدها علي رقابته 

 غسان وهو نازل بيها :علي فكره بفكر اسيب الجماليه ونعيش هنا ونزلها علي الكنبه 

نور برفض:الء يا غسان انا مش معاك في الموضوع دا خالص انا عوزه اعيش مع مامتك 
 سيب الجماليه وتعيش هنا ايه اللي حصل وبابا منير ليه عاوز ت

 غسان جاب كرسي وقعد قدامها ومسك ايدها :انا بفكر يا نور يعني لسه مقررتش 

نور :ايه السبب يا غسان احنا مرتاحين هناك يا حبيبي وماما وبابا ميقدروش يعيشو من غيرك 
 وبابا محتاجك في الشركه ليه عاوز تحرمهم منك 

ال ان انا كدا بمنع نفسي عنهم انا رائد يا نور شغلي في القاهره ومن غسان بهدوء:وهو مين ق
القاهره للجماليه طريق كبير وتعب فا انا عاوز اقصر المسافه والشركه هنا يعني الجماليه اقامه 

 وبس لكن المكان االساسي والشغل وكل حاجه هنا في القاهره 

ين عليا تربية عاصي وبيسعدوني نور بحيره :مش عرفه بس هناك نسمه وماما كانو مسهل
شويه وكنت في الوقت اللي انت مش موجود فيه هنا كانو بيسلوني لكن هنا هعد مع مين او 

 حتي اتكلم مع مين 

غسان :حكاية الوالد سهله انتي كنتي محتاجه حد يساعدك في تربيتهم هناك علشان بيكون 
ع هنجيب حد ينضف البيت كله وامر عندك شويه شغل في البيت وكدا لكن هنا الفيال كل اسبو

 االكل انا وانتي مش اكلين يعني وارجوكي سهلي الموضوع علشان كدا تعب ليا انا 

 نور ابتسمت بحب :اللي انت عيزه بس علي ما اعتقد ماما وبابا مش هيوفقو 

 غسان :سيبي امي وابويا عليا



 منع الحمل نور بتفكير :طيب غسان انا كمان فتره كدا عوزه اركب وسيله ت

 غسان بغضب :نعم يا نورر في ايه هو ايه اللي وسيله تمنع الحمل ليه خير 

نور وقفت بتعب قدامه :يا حبيبي احنا عمدنا واصي وحبيبه والحمدهللا عليهم دلوقتي نستني لحد 
 ما حبيبه تكبر شويه وبعدين ابقي اشيله لكن انا مش عوزه احمل دلوقتي خالص 

ووورر مفيش ام زفت متركبه واللي ربنا يجيبه الف حمد وشكر ليه غسان بغضب شديد :نوو
انا عاوز اوالد اكتر واكتر اومال انا هسيب الدنيا دي ليه علشان عايز حد يشيل اسمي من 

 بعدي في ايه يا نور ما تتعدلي كدا 

 نور بصت ليه بهدوء:افهم بس انت متعصب ليه انا بتكلم بهدوء وانت بتزعق وبتتكلم بعصبيه
انت اتناقشت معايا في موضوع انك عاوز تعيش هنا اتكلمت براحه والموضوع اتحل افهم بقي 

 ليه حجاتي انا بتتعصب فيها 

 غسان بغضب :علشان كالمك غلط ويعصب 

نور بزعيق :الء مش غلط دي حريه شخصيه انا طلبت حاجه تخصنا احنا االتنين واظن ليا 
 حق اتكلم في دي صح وال الء 

ايده وبص ليها بغضب :كملي كملي وايه تاني عرفه انا مش هتكلم وال هتعب نفسي  غسان ربع
 احنا نتصل المك تيجي ونشوف معاها الموضوع دا وهي تحكم تمام 

 نور :احسن برضو وتشوف طريقة النقاش معاك 

 غسان بص ليها بغضب شديد ولسه هيتكلم حبيبه عيطت بشده 

ي خالص بطلي عياط هش هش وبصت لغسان نور راحت عليها وشالتها :بس يا روح
 وغمضت عنيها وقالت في نفسها الحمد هللا انها عيطت وال كان زمان هوالكو اكلني دلوقتي

 غسان بغيظ :الو ازيك يا امي اخبارك ايه واخبار صحتك 

 سكينه :بخير يا نن عيني انت عامل ايه ونور عمله ايه اوعي تكون مزعالك 

ني هي تعرف النكد دا منين بس يا امي انا بس عاوز اعرفك انها غسان بص ليها بغيظ:مزعال
ولدت النهارده وقبل ما تتكلمي وهللا الموضوع ملخبط احنا في الفيله جنبك هنا هاجي اخدك 

 علشان عاوزك في موضوع 



 سكينه بفرحه :طيب تعالي يابني تعالي خدني بسرعه 

 غسان :تأمري يا امي وقفل 

 ت ايه نور بتركيز :ماما قال

غسان اخد المفاتيح من علي السفره :رايح اجيبها وراجع لو حصل حاجه رني عليا وطلع من 
 غير ما يسمع ليها كلمه 

نور بغيظ وهي بترضع حبيبه :طبعا الرائد غسان االلفي اللي مستحيل يسمع رأي حد هو بس 
 اللي شايف الدنيا صح واحنا غلط اووووف 

******************* 

  عند نسمه

 كانت وقفه في المطبخ بتعمل شاي وبتكلم نورهان 

 نورهان بفرحه :يعني نور كويسه والطفله كويسه اهم حاجه 

 نسمه :االتنين كويسين الحمدهللا وفرحه يا نورهان عمله ايه الحراره نزلت 

نورهان بحزن :لسه انا قاعده في العربيه لما عمر يجيب العالج من الصيدليه اهو الدكتوره 
 ول سبب ان انا صيفت ليها بدري والجو مش كويس اخدت بردبتق

نسمه بعتاب :ودا يصح يا نورهان دا اسر وعاصي الكبار لسه مصيفوش الحو وحش يوم 
 الء يا نورهان وفرحه صغيره الزم تخدي بالك  10كويس و 

 نورهان :يال الحمدهللا انا هروح لنور بليل اشوفها بدام هي جنبي هنا 

 اشي يا حببتي وخلي بالك علي نفسك نسمه :خالص م

 نورهان :وانتي كمان يا نسوم وحافظي علي الحمل انتي لسه في االول 

 نسمه بقرف :باهلل قرفانه من كل حاجه في الدنيا يا نورهان 

 نورهان :هو شهور الوحم كدا 

 نسمه :يال الحمدهللا المهم انا هطلع الشاي واكلمك تاني وقفلت 

 ا وباس خدها :القلب كانت بتكلم مين كدا قاسم ايجه من وراه



 نسمه بحب:كنت بكلم نورهان 

 قاسم بخبث:طب ايه مش ناوين نطلع بيتنا وال ايه 

نسمه بقرف :قاسم انت عارف ان في شهور والوحم وانا قرفانه من كل حاجه ومش عرفه 
 السبب فا سيبني شويه ممكن 

 دي يا حببتي انا جوزك حبيبك تقرفي مني انا قاسم بهدوء :نسوم بس ايه فكرة انك قرفانه مني 

 نسمه :مش منك انت انا قرفانه من كل حاجه عموما دا حاجه مش عرفه ايه سببها وهللا 

 قاسم :طيب اهدي وخدي وقتك المهم عندي صحتك يا روحي واخد الشاي وطلع برا 

ايه القرف اللي انا نسمه حست بقرف رهيب من ناحيه قاسم :استغفر هللا العظيم ايه دا ياربي 
 حساه بيه دا ومسكت بطنها خير انشاء هللا وطلعت تشاركهم الشاي 

منير :اخر صفقه كسبناها دي عمله اعالن كبير اووي للشركة واغلبية رجال االعمال 
 والشركات اللي برا بدأت تعمل معانا عالقات 

دا عوزين نعمل اجتماع  قاسم وهو بيشرب الشاي :ايوا اسمنا اول صفحه في الجرايد االسبوع
 لكل العمالء مع الشركه االروبيه بس في وجود غسان 

 منير :ما هو انا مستني لما غسان يرجع بس وندي معاد لناس 

 قاسم :نسوم العيال فين 

 نسمه :العيال بيلعبو في الشارع بالعجل 

 نفين :دول لو غسان هنا مش بيلمحو الشارع 

 رعب باهلل وقعدو في جو ضحك ومرح قاسم بضحك:دا غسان مربي ليهم ال

************** 

 في منزل انتصار 

شهور  5سعاد :باهلل يا انتصار ومليكي حلفان عليا ياسمين بنت نوال اختي اتجوزت وهما 
 وكانت حامل في الشهر االول 

انتصار وهي بتسرب الشاي :ايوا ايوا بس في بنات بتتأخر في الحمل برضو يعني عندك البت 



 سنين لما حملت ولسه في الشهر التاني بتحصل يعني  4مرات قاسم ابن اخويا قعدت نسمه 

سعاد:هش هش اسمتي يختي بعيد عننا سلوي تشد حيلها كدا علشان ربنا يجبر خاطرها بحتة 
 عيل كدا 

سلوي بهمس الحمد :احمد انا حفظت االموال دا كل ما اجي اسمعه لما بقيت عرفه انا قعد انكلم 
 في ايه 

 احمد بضحك:هش اسكتي احنا هنسمع واللي احنا عوزينه نعمله 

 سعاد :شوفي يا اناصار يختي حلوين ازاي جنب بعض اللهي يبعد عنهم عنين الحسادين يارب 

 انتصار :يارب يا ختي يارب 

 سعاد :سلوي ان تفرحني بحته العيل اللي نفسي فيه قبل ما اموت دي بالدنيا وما فيها 

 هللا يا ماما بس يعني احنا مأجلين الموضوع دا شويه كدا  سلوي بخجل :بإذن

 سعاد بصريخ :مأجلين ايه وليه ومين اللي سمح بكدا 

 سلوي بصت الحمد :يعني يا ماما احنا مش عوزين اطفتل دلوقتي دا قصدي 

 سعاد :انتو مش عوزين انا عوزه اطفال انا اللي هربيهم هاتو انتو بس 

 سلوي :ال بقي دا 

مقاطعه :بس يا جماعه اهدو في ايه يا سلوي وبعدين يا ماما الموضوع دا خاص بيني احمد ب
 وبينها ولما ربنا يأمر احنا مش هنقول الء 

 سلوي قامت بغضب علي قوضتها 

احمد بغضب من تصارفتها غمض عينه وقال في نفسه :اهدي اهدي لكل حاجه وقتها وانت عند 
 اهلها دلوقتي 

 م ويتكلمو ويضحكو وبعد وقت راح احمد قوضة سلوي يشوفها وقعد يسرب الشاي معاه

سلوي بدموع :تعبت ومش قادره اكمل انا عشق غسان بيحري في دمي مش قادره انساه مش 
 قادره عرفه ان دي خيانه الحمد بس مش بيدي يارب مش بيدي 

 احمد :سلوي .



 ؟ياتري احمد سمع سلوي وال الء؟؟ وياتري سلوي هتنسي غسان وال ال؟

 سلوي بصت وراها بصدمه :احمد انت جيت امتي 

 احمد بستغراب :جيت دلوقتي بس انتي بتعيطي ليه في حاجه وال ايه 

سلوي بتوتر :ها الء انا مش بعيط انا بس بس وبصت علي الكرسي اااه رجلي انخبطت في 
 الكرسي ووجعتني 

 احمد بص ليها بشك :ااااه رجلك طيب مش هنروح وال ايه 

 سمت :اه ياريت علشان زهقت اووي سلوي ابت

احمد :طيب يال انا هستناكي برا في العربيه وطلع وقال في نفسه ياتري في ايه يا سلوي ايه 
 اللي يخليكي كدا اكيد في حاجه ومشي 

***************** 

 عند غسان 

 كانو قعدين في غرفه النوم 

هللا عليها حته عسل ربنا يبارك فيها كانت سكينه ايجت وشالت حبيبه بحب شديد :بسم هللا مشاء 
 يارب المهم نور متعودهاش علي ان حد يشيلها خليها نايمه علي السرير علشان تتعود علي كدا 

 نور :انا مش بشيلها غير لما تكون بترضع بس 

 غسان :طيب اسمعي بقي يا امي وشوفي عمايل بنتك علشان متقوليش انا الغلطان 

 جنبها :في ايه يابني عملت ايه مزعلك كدا  سكينه بستغراب حطت حبيبه

 غسان :يرضيكي الهانم تقولي انا عوزه اخد حاجه تمنع الحمل 

 نور :لو سمحت متقولش كالم انا مقولتوش انا قولت اركب وسيله مش اخد حاجه 

 غسان بعصبيه :دي زي دي تفرق في ايه 

تركبيها دي يابت ليه خير مش  سكينه :صلي علي النبي انت وهي كدا وبعدين وسيله ايه اللي
 عوزه تخلفي ليه 

غسان :عليه الصالة والسالم ليه بقي عوزه تركبي ليه انا عاوز عيال وعاوز اخلف اومال انا 



 متجوز ليه مش علشان اعمل عيله 

نور :طيب انا مقولتش مش عوزه اخلف انا قولت لما حبيبه تكبر شويه مش قصدي علطول 
 يعني 

ي الموضوع علي هللا ومتركبيش حاجه واللي يجيبو ربنا خير وبركه واللي سكينه :يبقي تسيب
 جوزك يقوله يتعمل وانتي متعلميش هتحملي امتي تاني  

 غسان :الء ازاي اومال الراس دي تنشف علي مين وتعند علي مين 

 نور :تمام انا عنيده و راسي نشفه انا عوزه ابني يجي هنا لو سمحت 

 ر يا هانم هنجيب ابنك هنا حاجه تانيه غسان بغيظ منها :حاض

نور :ايوا عوزه هدوم عاصي وانت راجل تجيب شويه طلبات لحبيبه وشويه طلبات للبيت 
 علشان مفيش حاجه هنا وهات لبن بقري علشان عاصي 

 غسان سابها من غير رد و اخد المفاتيح  ومشي 

 ي سكينه بغضب:ايه المعامله الزفت اللي بتعاملي بيها جوزك د

 نور :يا ماما هو اللي كل حاجه تخصني يزعق ويتعصب ليه بقي عاوز افهم 

سكينه شدت نور قعدت ومسكت ايدها :اسمعي يا نور جوزك بيحبك واللي يثبت ليكي كدا انه 
عاوز يخلف وعياله تكون منك انتي في رجاله مبتكنش عوزه تخلف من االساس فا حفظي علي 

 امك جوزك وعيالك وخديها نصحية من 

نور :يا ماما انا وهللا كمان بحبه وهو عارف كدا بس انا فعالً في والدة حبيبه كنت بموت 
 محدش بيحس بوجع الوالده دا خالص ومفكرينه موضوع سهل وبسيط 

سكينه :معلش انتي اللي عليكي االستحمال انتي مراته وانتي اللي تستحملي في وقت ضعفه 
 م بتاعه يا حببتي وربنا يهديكم يارب ووجعه انتي اللي تكوني مصدر الدع

 نور :يارب يا ماما يارب المهم انا عوزه اخد رأيك في موضوع كدا غسان اقترحه عليا 

 سكينه :موضوع ايه يا حببتي 

 نور حكت ليها ان غسان عاوز يسيب الجماليه ويعيش هنا 



 سكينه :طيب هو امه وابوه هيرضو يخلوه يسيبهم 

ت ليه كدا بس هو قالي علشان خاطري متصعبيش الموضوع علشان كدا نور بتنهيدة :انا قول
 تعب ليه وسيبي موضوع ابويا وامي ليا 

سكينه وهي بطبطب علي ضهرها :خالص يبقي هو منه المه وابوه ملكيش دعوه واللي يقولك 
عليه اعمليه وريحه وخالص مش هتخسري حاجه المهم يال رضعي بنتك بقاله كتير مرضعتش 

 كل ساعه ترضعيها  اتعودي

 نور :حاضر يا ماما وبدأت ترضع حبيبه وسكينه نزلت تشوف اي اكل تعمله لنور 

************** 

 عند نورهان وعمر في العربية 

 عمر :ايوا عوزنا نروح علي نور ليه برضو 

 نورهان :نور ولدت يا عمر وعوزه اروح اشوفها شويه وحشاني 

عاهم اليوم وعلشان عاوز اعد مع الشاب وابارك لغسان عمر :يا حببتي نروح بكرا نقضي م
 كمان لكن نروح الجماليه دلوقتي هنوصل العشا ايه الزمتها 

 نورهان :نور هنا في الفيال مش في الجماليه 

عمر :طيب كويس هوصلك وهروح اعد شويه علي القهوه وهرجع اخدك بليل علشان مينفعش 
 طروف نور وكدا اروح من غير معاد كدا هللا اعلم ايه 

نورهان :ماشي يا حبيبي بس اوعي تنسي تجيب لحمه وانت راجع علشان الحق اتبلها من بليل 
 وهات جزر وليمون 

 عمر :مش ناسي وهللا يا نورهان بقيت فاكر طلبات البيت اكتر من طلبات الشغل 

 نورهان بحيرة :ودي حاجه وحشه وال حلوه 

 حاجه منك حلوه  عمر بص ليها بغيظ :حلوه يا روحي اي

 ********************* 

 في الجمالية 



وصل غسان ركن العربيه كان قاسم ومنير قعدين علي القهوه وعاصي واسر بيلعبو في الشارع 
 اول ما الوالد شافوه جريو عليه

 عاصي بفرحه :بااااااابااااااا 

 اسر بفرحه :بااااابااااا وجريو عليه 

 حبايب بابا وقلب بابا وعقل بابا وحشتوووووني غسان شالهم االتنين وحضنهم :

 عاصي بص علي العربيه بزعل :ماما فين انت جيت من غيرها ليه 

 غسان باس خده:علشان احنا اللي هنروح ليها

 قاسم من وراه :ابو عاصي منور الحاره والدنيا كله وحضنه 

 غسان بادله الحضن :حبيب قلبي يا ابو اسر يا غالي 

 مال فين بنت اخويا ومرات اخويا قاسم :هللا او

 غسان :تعالي نطلع بس وانا هقولكم 

 غسان راح عند ابوه باس ايده :ازيك يا حج 

 منير :ازيك يا حبيبي ايه ياعم حبيت القعده هناك محدش فيا وحشك خالص 

 غسان بضحك :وهللا بهدله يومين بهدله المهم اعالو عيزكم في موضوع كدا فوق 

 ارب منير بقلق:خير ي

 غسان طلع هو وقاسم وابوه الشقه بتاعت نفين 

 نفين بفرحه :حبيب قلبي وحشتني وحضنته 

 غسان بحب باس راسها :مش اكتر مني يا غاليه 

 نفين :نور و البت فين عوزه اشوفهم 

 نسمه بفرحه ايجت من البلكونه :نور فين والبنت اسمها ايه 

ور فا انا قررت اروح اسكن في الفيال اللي في غسان :اهدو بس كدا سمينا البنت حبيبه اما ن
 القاهره 



 الكل بصدمه :

******************** 

 عند احمد وسلوي 

سلوي كانت قاعده في السرير بتتفحص اميل غسان الشخصي اللي تقريبا كل يوم بتتفحصه 
 ببتسامه حزينه 

 يه احمد كان طالع من الحمام لبس بنطلون وقالع التيشرت :لولو بقولك ا

 سلوي مركزه في كالم غسان عن الدفاع في حق الوطن اللي حطه حاله علي الفيس 

 احمد بصوت عالي :هو في ايه يا سلوي شدك اووي كدا في الفون 

 سلوي قفلت الفون بسرعه وتوتر:نعم يا احمد في ايه 

 احمد بشك :هاتي فونك يا سلوي كدا 

 سلوي بتوتر:عاوز فوني في ايه يا احمد 

 الء مفيش هشوف ايه اللي شدك لدرجه دي احمد :

 سلوي بتوتر:حبيبي في ايه انا كنت بشوف حاالت الفيس عادي مضايق ليه 

 احمد :سلوي كلميني بصراحه انتي مش مبسوطه معايا 

 سلوي :ليه بتقول كدا انا مبسوطه معاك 

ني ليه ومش احمد قعد قدامها ومسك ايدها :ولما انتي مبسوطه معايا يا سلوي منعه نفسك ع
 سمحالي ان المسك 

 سلوي بتوتر سحبت ايدها :عادي يا احمد انا بس تعبانه مش اكتر 

احمد بسخريه وهو باصص علي ايدها اللي سحبتها :انتي تعبانه من تاني يوم جواز يا سلوي 
وانا مش هسكت كتير علي النظام دا ومش هتقبل اعيش لحظه وحده مع وحده مش متقبالني 

 مني يكون كالمي واصل ولبس التيشرت وطفي النور وراح نام بهدوء زوج ليها ات

سلوي نامت والدموع علي خدها وقالت في نفسها :اسفه اسفه بس انت ليك حد احسن مني يا 
احمد وكملت بسخريه انا وحده متجوزه وبحب واحد متجوز وبيعشق مراته برافو عليا اطلقي يا 



 ال ميسواش يتكلم عليكي سلوي واعدي جنب امك خلي اللي يسوا و

احمد في نفسه :نفسي اعرف مالك يا حببت القلب والوجدان نفسي اعرف تعبك فين وانا اخده 
مكانك بس انتي ترتاحي بحبك بشدة يا سلوي بس انتي ليه كدا ليه دي مش الحياه اللي كنت 

 بتمناها معاكي ابداً واتنهد بصوت ونام 

 )انتظرو القادم(

نك تكون عايش مع حد عقلك معاه بس قلبك مع حد تاني شعور صعب الصعب في الحياة ا
 وحش جدا ...؟

 في الجماليه في منزل منير الصمت كان سيد المكان بالكامل 

 غسان :الء انا مش بقول علشان تسكتو انا عاوز رد 

منير بسخريه :رد علي ايه انت بتقول انا قررت خالص فا رأينا ملوش قيمه بعدك يا سيادة 
 ائد انت مش صغبر انت كبير وعارف مصلحتك الر

غسان بهدوء:طيب يابا انا هقولك علش شوية حجات لو انت لقيت ليهم حل انا هكون ناسم في 
 شقتي الليله 

 الكل ركز معاه 

انا شغلي في القاهره بين القاهره والجمالسه ساعة ونص انا هناك طول الوقت ولما 1غسان :
 بليل وانت عارف نظام شغلي  2انشاهلل بيطلبوني اجباري الزم اروح 

 الكل سكت علشان معاه حق 

الشركة هناك انا هتابع شغلي في القسم وسغلي في الشركة وهتكون تحت عيني 2غسان :
واروح واجي في اي وقت انا هاجي هنا الخميس الصبح مش هروح غير الجمعه بليل كل 

 اسبوع كدا يعني مش هقطع نفسي عنكم 

ه :اسمع يا غسان انت طول عمرك صحبي مش ابني وانا اللي يهمني رتحتك منير طلطب علي
 انت ولو رحتك في بعدك معني كدا رحتنا معاك 

غسان باس راسه :لو في يوم اتصلت بيا انشاهلل الفجر وانا مكنتش عندك مسافه الطريق يبقي 
ا ست الكل في ليك الحق في كل حاجه تعملها وبص المه اللي ساكته احم وانتي ايه رايك ي

 الكالم دا 



ين: مش هتيجي ليا كل ما توحشني خالص بس راحتك اهم من اي حاجه يا حبيبي ربنا ڤن
 يسعدك ويهنيك 

 غسان باس راسها :ويخليكي ليا كدا 

 قاسم :يعني ايه هعد لوحدي وال ايه انا 

يوم تنط غسان مال عليه وحضنه :انت هتصيع دا فرصه يا غبي انا رايح اسهر مع غسان ومل 
 القاهره 

قاسم بضحك:الء جامده الصراحه دي المهم خلي بالك علي نفسك وبعدين انا معاك كل يوم فا 
 متقلقش 

 غسان :هطلع اجيب شوية هدوم كدا وانزل امشي علطول وطلع علي الشقة 

**************** 

 ين اسر وعاصي كانو قعدين ڤفي قوضة غسان اللي في شقة ن

ايه انا كدا مش هعرف اي اخبار عن غزل خالص وال حتي هشوفها غير عاصي بتفكير :يعني 
 كل اسبوع ال الال مقدرش 

 اسر :يا جدع طلعها من نفوخك بقي البت دي مصاحبه اصالً 

عاصي :ال ال انا متاكد البت دي مش مصاحبه وبعدين لو مصاحبه انا كنت عرفت وبعدين 
 اللفي فا متقلقش كمان كل عيال الحاره عرفه ان غزل تخص عاصي ا

 اسر :اطمن يعني 

 عاصي :اسمع اي حد يقرب منها صوره ليه حلوه كدا وانا اخر االسبوع انزل اروق عليه اشطا 

 اسر :اشطااا 

******************* 

 في الفيال عند نور 

 سكينه شايله فرحه بحب وحبيبه:عشت وشوفت احفادي عوزه ايه اكتر من الفرحه دي 

 شدة شعر حبيبه وحبيبه صرخت فرحه وهي بتلعب 



 نور بغيظ شالت حبيبه :في ايه يا استاذه نورهان ما تشيلي بنتك عننا 

نورهان اللي نايمه علي بطنها علي السرير وبتاكل سكاكر :بس يا فرحه اختك يا حببتي 
 اضربيها بس براحه شويه 

 نبي نور :دي تربيه دي االم محتاجه صيانه اصال عوزه البنت تطلع ايه وال

نورهان :دلوقتي انا مش فرحانه قد ما انا فرحانه بنور عيون خالتو وقلبها دي وشالت حبيبها 
 في حضنها وفضلت تبوس فيها 

 سكينه :المهم انتي عمله ايه مع جوزك واخبارك ايه كدا طمنيني 

 نورهان :الحمد هللا اهو يوم كويس والتاني ماعصب والتالت هادي وعلي جميع االحوال 

 نه :ايوا وبتتعاملي ازاي يعني بتقومي تشوفي نظام بيتك وحجات جوزك وكدا سكي

نورهان بتوتر :بقوم بدري قبل فرحه متقوم اعمل فطار وارتب البيت تكون صحيت نفطر 
 وعمر يروح الشغل وانا اعمل الغدا ويرجع ياكل وينام بس كدا 

صل دي حيوان الكسالن بيقول نور بشك :انتي بتقومي قبل فرحه انتي اربي دقني لو دا بيح
 يدور علي اكل ودي الء 

نورهان بغيظ :هو في ايه يا نور هانم وقفه ليا علي الوحده ليه خير شوفي يا سوسو علشان 
 متقوليش انا اللي بشد معاها انا اللي من ساعت ما دخلت وهي بتتريق عليا 

 خناق مع بعض يخرابي  سكينه :بس انتي وهي كل وحده فيكم عيالها يتجوزو وانتو نزلين

نور بعمس لنورهان :وهللا كدابه انتي بتقومي بدري دا انتي لو مش مجوعه المسكين عمر 
 مبقاش انا نور 

 نورهان حطت حبيبه علي السرير براحه وطلعت تجري ورا نور 

 سكينه :بس انتي وهي اسكتو 

 فرحه بتضحك عليهم وهما بيجرو ومبسوطه 

 :اااااه بطني نور وقفت وهي بتنهج ووجع 

 نورهان بخضة سندتها :مالك اسفه وهللا نسيت انك ولده اصال 



 نور بصت ليها بغيظ :اسكتي خااالص يا وحبد القرن انتي 

سكينه بعتاب:شاطره يا نور انتي ونورهان يا فرحت اجوزكم بيكم وحده لسه ولده وبتجري 
 والتانيه بنتها اعقل منها مفيش فيكم غير نسمه 

وا الممحونه دي هي اللي تمشي في الزمن دا الزم تكون رومانسيه علشان تعرف نورهان :اي
 تتصرف بال قرف 

 سكينه :قرف لما يقرفك بت اسكتي خالص علشان كالمك بيعصبني 

 نورهان بستفزاز اخدت السكاكر من علي السرير وراحت اعدت في البلكونه 

  نور بوجع نامت علي السرير :مش قاااادرة بطني وجعتني

 سكينه :علشان تجري حلو وبنتك جعانه الزم تاكل 

 نور بتعب :خلي نورهان ترضعها علشان مش قادرة اتحرك 

 سكينه ادت حبيبه لنورهان و نورهان ابدأت ترضعها بحب شديد وابتسامه اموميه حنونه 

**************** 

 في الجماليه 

 غسان واقف تحت في العربيه وعاصي لسه فوق 

 :عاااااصي اخلص يا حيوان انزل يال مدا هنوصل الفجر  غسان بعصبيه

 عاصي وهو نازل من الساللم جري :اسر زي ما اتفقنا بقي 

 اسر :تمام يال مع السالمه

 نزل عاصي ركب جنب غسان بزعل وغسان مشي 

 غسان بستغراب :في ايه مالك زعالن ليه يا عاصي بيه 

ب اسر وكمل في سره بس اياك اسر عاصي بزعل وهو باصص لشباك :زعالن علشان هسي
 بس هو اللي ميعلقش البت غزل 

غسان :احنا مش هنهاجر احنا هنروح اخر االسبوع وانت وقت ما تحب عايز تروح هوديك 
 يبقي ليه الزعل يا عم عاصي بقي 



 عاصي :طيب انا عاوز لبن بقري علشان مبعرفش انام غير لما اشرب بحس ان مضايق 

 يا عم عاصي هنجيب لبن  غسان ببتسامه :حاضر

**************** 

 عند احمد وسلوي 

احمد قام من السرير كان بيحاول يبنام بس مقدرش قام ودخل علي الحمام وبعد وقت طلع لبس 
 طقم عبارة عن بنطلون اسود وتيشرت اسود ومسرح شعره طلع لقي سلوي في وشه 

 سلوي بحزن :احمد 

 يا سلوي احمد بعدم اهتمام :مش عاوز اتكلم 

 سلوي بحزن :ليه يا احمد مش عاوز تتكلم معايا

احمد وهو بيلبس الكوتش:علشان كالمي مش هيعجبك وال هيريحك انا هسيبك لما تهدي وقلع 
 الدبله حطها علي الكوميدينو وتخدي قرارك علي راحتك 

 سلوي بصت علي الدبله بحسرة وزعل :احمد انت عاوز تطلقني 

وصلتي الفكره ليا معاملتك ليا عدم اهتمام لحقوقي وطلباتي ليه يا سلوي احمد بحزن :انتي اللي 
لييه انا عندي رضاكي بالدنيا وما فيها لما بتضحكي يومي بيكمل وبفرح بس انا عندك عادي 

مش فرقه جوازه والسالم وانا مش مستحمل الوضع دا من يوم جوزنا وانا بقول هتفهم ان كدا 
 جد بحد وسابها وطلع برا البيت كله غلط هتتأقلم بس الء مليت ب

سلوي الدموع مليه وشها لسنها مربوط مش عرفه تكلم وال تقول ايه غصب عنها نزلت علي 
ركبها بحسره :طيب انا بحب غسان بس ليه مش قادره علي فكرة ان احمد يسبني احمد حياتي 

وهللا هتغير علشانك بس  انا اتخلي عن الدنيا بس عنه الء ومسكت الدبله بتاعته وباستها هتغير
 اوعي تفكر تسبني او تتخلي عني يا احمد 

 احمد فونه رن وهو سايق 

 احمد :اهدي اهدي انا وهللا ربع ساعه وهكون في المطار 

 محمد :انا مش عاوز اتعصب وبحاول اكون هادي فا انجز علشان مش طايق حد خااالص 

 احمد في سره :انت امتي طايق حد يا محمد امتي 



 مد بغضب :احمدددد بتقول ايه علي الصوت شويه مح

 احمد :بقول انا في الطريق اهو يا حبيبي اهدي وانا جي اهو 

 محمد قفل في وشه السكه 

محمد رائد في المخابرات زميل غسان وقاسم يوم بيوم واصحاب جامد محمد جسمه رياضي 
ل متملك جداً بأي حاجه جداً بيعشق الجري والسباحه في الوقت الباكر وبيعشق ركوب الخي
سنوات وايجه بس يا تري  9ملكه ديما غاضب ولوحده من غير سبب كان عايش في روما من 

 ايه سبب رجوع محمد ؟

 �😂�بص يا اخ محمد هتنكد علينا ارجع مكان ما انت جي احنا مش نقصين اصال 

 ه غسان بعد وقت وصل البيت بتعب بس اتفاجئ ان عمر بينزل من العربيه بتاعت

 عمر لما شافه ابتسم وراح عنده غسان نزل من عربيته وحضنه بترحاب 

 غسان :سيادة القبطان عندنا بذات نفسه وحشني ياجدع 

عمر ببتسامه :وهللا وانت كمان االول حمدهللا علي سالمة نور ويخلي البيبي الجديد يارب 
 سميت ايه 

 عاصي بسرعه :حبيبه احنا سمينا حبيبه

 ده:حبيب قلبي اللي وحشني وهللا المهم يبارك فيها يارب عمر شاله وباس خ

 غسان :يال نطلع واقف تحت ليه اصال 

عمر :نورهان ايجت من شويه وكان عندي كام شغله كدا خلصتهم وجيت اخدها علشان نمشي 
 بقا الوقت اتاخر 

اخلص  غسان وهو بيشد فيه :وهللا لتطلع انت محسسني انك رايح بيت صحبك دا احنا دم واخد
 يال 

عمر :يابني مش كدا اقسم باهلل بس انا تعبااااان ومش قادر اعد فعال وانت كدا كدا بقيت جنبي 
 هاجي ليك علطول 

 غسان :تشرف في اي وقت يا حبيبي 



 نورهان نزلت جري :اتاخرت عليك وبصت لغسان ازيك يا ابو عاصي 

وشالها وباسها من خدها حببت  غسان :ازيك يا ام فرحه اخبارك ايه واخبار حببت عمها ايه
 قلبي ربنا يبارك فيها يارب 

 عمر بهزار:مش عاوزها اسبوع وال حاجه 

 غسان بعبوث مصطنع :يا عم دا انا اديك عليها 

 عمر بضحك :متشكر انا مستغني عن الخدمه دي المهم يال يا نورهان علشان فاصل نوووم

 ودخلت العربيه  نورهان سابت عاصي اللي نزلت فيه بوس واخدت فرحه

 عمر حضن غسان :يال يا سالم دلوقتي وهاجي ليك تاني 

 غسان :تنورنا في اي وقت 

 عمر ركب ومشي وغسان اخد الحجات من العربيه 

 غسان :عاااصي 

 عاصي بنوم :نعم يا بابا 

 غسان :تعالي يا حبيبي شيل العربيه بتاعتك دي 

علي جوا كانت نور وقفه في المطبخ  عاصي:حاضر واخد العربيه وغسان فتح الباب ودخل
 بتعمل اكل 

 عاصي بفرحه :مامااااا 

نور طلعت ليه بفرحه وجريت عليه وحضنته :قلبي وعقلي وحشتني اوووي اووووي اوووي 
 وفضلت تبوس فيه وتحضنه 

 غسان بنرفزه :فقرة البوس واالحضان دي مش هتخلص وال ايه الحكايه 

 ب يا روحي اطلع فوق هتالقي سوسو اعد معاها نور فهمت غيرته وبصت لعاصي  :طي

 عاصي بفرحه :ايه دا بجد سوسو فوق وطلع جري 

 نور قربت من غسان وحطت ايدها حولين رقبته :طيب روحي زعالن ومتنرفز ليه 



غسان بضيق بعد عنها وحط الشنط علي السفره :مفيش هزعل وال اتنرفز ليه انا عادي اهو 
 طه الحمرا وهدومك انتي وعاصي وانا في السودا الكبيره المهم هدوم حبيبه في الشن

نور بصت ليه :في ايه يا غسان دا ابني مش كل ما قرب ليه تزعل ياروحي ان مكنتش انا 
 اعمل كدا واحسسه ان امه مين هيعمل ليه كدا 

غسان بص ليها بتحذير :انا اتكلمت دلوقتي وقلت كلمه وحده ...وال انتي عوزه خناقه وخالص 
ا نور انا جي من طريق رايح ساعتين وجي ساعتين يعني هلكان ومش قادر اتحرك فا لو في ي

 اي خناق او نكد سبيها لبكرا تمام 

نور بضيق من تصرفاته :تقصد بكالمك ان نكديه خالص تمام انا اللي طلعت غلطانه وانا اللي 
 طلعت عمله ومسويه 

بتدوري علي النكد والحزن فين تعمليه انا  غسان بعصبيه :استغفر هللا العظيم يابنتي انتي
اتكلمت انا قولت مش قادر وهلكان معني كدا ان عاوز انام بس دا كالمي لو نومي مضايقك يال 

 مش ضروري هاا اعمل ايه دلوقتي 

 نور بتوتر وضيق :احضني 

غسان ابتسم بتعب وقرب منها واخدها في حضنه وسبب فرق الطول كان شايلها وبيتنفس في 
 قابته وايده متحكمه علي وسطها بقوه ونور مسكه في رقابته ومغمضه عينيها ر

 غسان بهمس :انتي عمله ايه دلوقتي الجرح اللي عندك عامل ايه 

نور بنفس الهمس :انا حسه بشد جامد في بطني بس دلوقتي او بعدين الزم هقوم وامشي علشان 
 لو قعدت في السرير الجرح هيلم غلط 

 تها :هتكوني بالف خير يا حبيبي انشاء هللا المهم انا واقع من الجوع غسان باس رقاب

نور بعدت عن حضنه بس هو فضل مقربها منه :حاضر يا قلبي بس انت جبت لبن علشان 
 عاصي 

 غسان وهو بيتاوب :امم جبت المهم انا جعان 

 نور :حاضر روح غير وانزل يكون االكل خلص 

 لعت وشوفت السرير هنام ومش عقدر انزلغسان :الء اكل االول علشان لو ط



 نور بضحك :خالص تعالي ساعدني علي مخلص االكل ليك 

 غسان :مفيش مانع بس اكل ايه اللي عماله 

 نور :في فراخ وشوربه وفي لحمه بس انت بتحب الفراخ اكتر

 غسان :خالص سخني فراخ وشوربه ورز بس بسرعه بقي 

 نور :حاضر وبدأت في تحهيز الطعام 

*************** 

 في المطار 

احمد نزل من العربيه بتوتر:يارب يكون هادي يارب ونزل راح عن ساحه الخروج وقف 
 يتلفت حواليه لقي اللي مسكه من قفااه 

 احمد بخضه :بسم هللا الرحمان الرحيم 

 محمد بعصبيه :نفسي اعرف بتتاخر ليه ومش ملتزم بموعيدك ليه 

 يا حضرت الرائد نورت مصر كلها  احمد ببتسامه :وحشتني وهللا

محمد وهو حاطط ايده في جيبه :مصر منوره بأهلها المهم وديني علي الفيال بتاعتي علي ما 
 اجيب الصبح عربيه 

 احمد :يال يا كبير وركبو عربية احمد 

 محمد :غسان وقاسم عملين ايه وحشوني اووي 

 م مراته حامل ومعاه اسر احمد ببتسامه :بخير غسان معاه ولد وبنت دلوقتي وقاس

محمد ببتسامه :يا مشاء هللا يعني انا بقيت عمو دلوقتي وكمل بتحذير اوعي يكون حد فيهم 
 عرف ان انا راجع مصر 

 احمد بثقة :عيب يا جدع محدش عرف اي حاجه المهم انت اتجوزت وال لسه يا حضرت الرائد 

الول اغير علي الجروح اللي في محمد رجع راسه لورا بتعب :انا عاوز اروح المستشفي ا
 صدري علشان بدء يوجعني 

 احمد بخوف :جرح ايه يا حصرت الرائد اللي في صدرك 



 محمد بتعب :المهمه االخيره اتصبت اصابه بس الزم اغير علي الجرح بسرعه 

 احمد غير طريق البيت وراح علي المستشفي 

****************** 

 عند عمر ونورهان 

ي المطبخ بتعمل رضعة فرحه وبتكلم نسمه :بس مشاء هللا علي حبيبه وجمالها يا نورهان وقفه ف
 نسوم قمر قمر كدا 

نسمه بفرحه :هموت واشوفها ولو قولت لقاسم عوزه اروح هيقولي النهارده بالش عندي شغل 
 وبكرا ومش هيرضي دلوقتي 

 واجي اكلمك نورهان سمعت صريخ فرحه :يختاااي طب اقفلي مدا يا نسوم ارضع فرحه 

 نسمه :طيب روحي يا عمري وقفلت 

نورهان راحت جري علي فرحه كان عمر نايم علي الكرسي وفرحه في حضنه ابتسمت علي 
 شكله واخدت فرحه وبدأت ترضعها وهي بتمشي بيها 

 نورهان بهمس :عمر حبيبي عمر 

 عمر :امممم 

 نورهان :قوم نام علي السرير يا حبيبي 

 نام علي السرير :طفي النور يا نورهان عمر قام بتعب ودخل 

نور :حاضر وطفت النور وحطت فرحه في سريرها ودخلت نامت جنب عمر وعمر اخدها في 
 حضنه ابتسمت ونامت 

************** 

 محمد دخل المستشفي بتعب مش واضح 

 الدكتور صالح دخل مكتبها :دكتوره يمني في حاله محتاجه تغير علي جرح دلوقتي 

بتسمت :حاضر يا دكتور ثواني واكون هناك وقفلت الملف اللي كان في ايدها وراحت يمني ا
 علي اوضة التغير خبطت ودخلت 



 يمني ببتسامه :الف سالمه علي حضرتك 

محمد كان قاعد علي الكرسي وضهره ليها :هللا يسلمك ولف ليها واتصدم من جمالها وعيونها 
 السودا الواسعه الجميله 

 ضرتك ممكن تعد علي السرير علشان اغير علي الجرح يمني بتوتر :ح

 شهور ولسه ملمش  4محمد قام بتعب قعد علي السرير :الجرح دا اصابة عميقه من حوالي 

 يمني بتوتر وكسوف :طيب الجرح فين 

 محمد شاور علي صدره ودا خلي يمني وشها احمر من الكسوف 

 يمني بكسوف:طيب ممكن تقلع التيشرت علشان اشوفه 

 محمد قام قلع التيشرت تحت نظراتها الخجوله والمنبهره من شكل عضالته 

 محمد قعد ويمني بدأت تشوف الجرح اللي في صدره ولمسته محركة شعور محمد بشده 

 يمني بكسوف :احم الجرح اللي في صدر حضرتك دا ملتهب مين اللي فك ليك السلك 

 محمد بجمود :انا 

 ط تاني علشان كدا هيعمل صديد ويتعبك اكتر من االول يمني بصدمه :بس دا الزم يتخي

 محمد :تمام خيطي يال 

 يمني جابت ادوات الخياطه وايجت ليه 

 يمنب بخجل :احم نام علشان اقدر احط البنج 

 محمد :مش عاوز بنج علشان عاوز اكون فايق خيطي عادي 

 يمني بصدمه :هتقدر من غير بنج معقول 

 حمد كمال فا عادي متعود علي كدا محمد بضيق :انا الرائد م

يمني بإعجاب :تمام وبدأت تخيط الجرح وهو بيغمض عينه وتضغط ومستنيه انه يتوجع بس 
 متوجعش 

 محمد :حضرتك منين 



 يمني :انا في االساس من الدقهليه بس عايشه في القاهره علشان طروف شغلي 

 محمد بحرج :احم واهلك فين موحودين يعني 

 لي واخواتي عايشين في الدقهليه وانا بروح ليهم كل فتره يمني :ايوا اه

 محمد برفع حاجب :افهم من كدا انك عايشة لوحدك 

 يمني ببتسامه :ايوا عايشه في شقة في عماره في زايد 

 محمد بتعب من االلم بدء يعرق يمني من غير مقدمات جابت فرطه وبدأت تمسح ليه العرق 

 بنج يمني :اسمع كالمي وخليني اخط 

محمد بتعب :الء عاوز اكون فايق وغصب عنه بسبب تقل راسه سند علي كتفاها وفي الحركه 
 دي مع دخلة احمد والدكتور شهاب اللي معجب بينني ويمني مش عاطية ليه وش 

 شهاب بجرأه :هللا هللا طب مانتي كويسه مع المرضا اهو اومال الدكتوره مش هيكفوكي وال ايه 

 م بأسلوب كويس علشان هتندم محمد بعصبيه :اتكل

 شهاب بسخريه :ومين اللي هيندمني بقااا 

 محمد غمز الحمد راح احمد مكتف ايد محمد ودا خلي يمني تبرق بصدمه 

 شهاب بغضب :انت بتعمل ايه سبني علشان مش عاوز اتعصب علي حد فيكم 

شويه انا بس محمد قرب منه وهو صدرة عريان :تؤ تؤ اجمد كدا انت كنت سبع رجاله من 
هعرفك انا مين مش اكتر ورجع راسه لورا وخبطه في منخيرة بمهاره احم برا بقاااا ولو 

 سمعت شكوة منك تيجي تزرنا في القسم اسبوع او شهر او سنه مش فارقه بقي احمد ساب ايده 

 شهاب طلع برا بغضب 

 احمد :طيب انا هستناك برا يا كبير 

و الواد دا قرب منك انا عوزك تكلميني علي الرقم دا واخد محمد بتعب لبس التيشرت بتاعه :ل
 فونها مع صدمتها وسجل رقمه وبص عليها فوقي وشوفي انا بتكلم في ايه 

 يمني بصدمه من حركاته وخوف: هو كدا بسبب انك ضربته هو ممكن يعمل ليا حاجه 

 محمد كمال  محمد بهدوء هو استغربه :لما حد يتكلم معاكي قوليلو انا خطيبت الرائد



 يمني برقت بصدمه :بس بس ازاي اقول كدا مينفعش 

محمد وهو لياهد محفظته بغرور :معلش تعالي علي نفسك وقولي كدا يمكن القدر يحققه وغمز 
 ليها ومشي 

محمد بإعجاب :ايه الوتكة دي البت حتة قشطه وكمل بجمود في ايه اظبط كدا يا محمد انتي 
 هتعوج وال ايه 

 ب:حضرت الرائد انت واقف ليه يال احمد بستغرا

 محمد بتوهان :اسمها يمني 

 احمد ببتسامه :يال يا محمد خلينا نمشي 

 محمد بستوعاب :احم احم يال يا احمد وال كأن سمعت حاجه تمام 

 احمد ببتسامه:حاضر يا حضرت الرائد بس يال علشان فاصل 

 محمد حط ايده علي كتفه ومشي معاه ركبو ومشو 

************** 

 عند نسمه 

 قاسم دخل الشقة وحط المفاتيح علي البار :نسوووم بت 

 نسمه :تعالي يا حبيبي انا في المطبخ 

 قاسم دخل علي المطبخ لقي رز بلبن :هللا هللا ايه الشطارة دي كانت فين من زمان 

 نسمه ببتسامه وهي بتقلب فيها علي الرخامه :اهو بقي اللي بقدر عليه 

 ا وبيبوس في رقابتها بعشق قاسم قرب منه

 نسمه وقفة ثابتة ومش بتتحرك 

 قاسم لفها ليه وبدء يبوس خدها بهدوء وبعدين قرب من شفايفها نسمه حست بقرف شديد 

 نسمه بقرف بقت تضغط علي ايدها بس مش قادرة وعوزه ترجع :ق قاسم ابعد 

 قاسم مردش عليها 



 نسمه بعياط وقرف :قاااااسم ابعد 

 صدمة :في ايه يا نسمه كل ما قرب منك تعملي كدا قاسم بعد ب

 نسمه بعياط:انت لما بتقرب مني انا بقرف اررري ومش عرفه السبب 

قاسم بحزن اخدها في حضنة :طيب اهدي يا حبيبي مفيش حاجه المهم تكوني مرتاحه وانا يا 
 يتي مش هقرب ليكي المهم تكوني مرتاحه 

 ة اووي نسمه بدموع :انا اسفه بس انا تعبان

قاسم بحنان شالها ودخلها االوضة ونيمها علي السرير وغطاها :نامي ياروحي علشان ترتاحي 
 وتهدي 

 نسمه :انت مش زعالن مني وال هتمل صح 

قاسم بحنان :وانا يوم ما مل همل من مراتي يا نسووم انا عندي تكوني مرتاحه اهم من اي 
 حاجه يا حببتي 

**************** 

 عند احمد 

احمد بعد ما وصل محمد الفيال عنده رجع البيت متاخر علشان مش عاوز يشوف سلوي نزل 
من العربيه ودخل البيت كان البيت هادي عرف ان الكل نام راح دخل اوضتة واتصدم من 

 شكل ومنظر سلوي 

 احمد :س سلوي

احمد اول ما دخل لقي سلوي لبسة قميص نو*م والروب بتاعه وعملة شعرها علي جنب 
 ومتشيكة جدا وريحتها جميلة جدا

 احمد بصدمة : سلوي 

 سلوي ببتسامة وكسوف:نورت يا حبيبي وقلعت الروب ورميته علي االرض 

 احمد قرب منها ووهي غمضت عنيها ونزل علي االرض وجاب الروب ولبسه ليها 

او اتغير  احمد بسخرية :ايه اللي غيرك يا سلوي مش انتي كنتي منعة نفسك عني ايه اللي اتجدد



اااه انا اقولك لما عرفتي ان انا ممكن اتخلي عنك انتي عملتي كدا قولتي يال ليلة يسكت هو 
بعديها وخالص بس الء يا سلوي وانا مش هلمسك وحتي لو انا بحبك كبرياء رجولتي 

وكرامتي مش هجرحهم فا ارتاحي يا حببتي واااه اوعي تنسي تلبسي البجامه اللي بكمام علشان 
 مينفعش اشوفك بيها انا 

سلوي بدموع :احمد اسمعني انا موجوعة تعبانه مفيش حاجه عجباني الحياة اللي عيشاها مش 
سنين  4عرفه اعشها زي ما انا عوزه مفيش حاجه بتيجي علي مزاجي انا دخلت السجن ظلم 

 انت الزم تقدر دا 

مكنتش بسيبك غير لما  احمد بسخريه :لو تفتكري ان السجن دا انا كنت معاكي لحظه بالحظه
تنامي وقبل ما تصحي كنت بكون قدامك احسن اكل واحسن شرب كان بيتقدم ليكي لو فكرة ان 
اللي اناي كنتي فية دا سجن فا انتي غلطانه السجن هو اللي انا عايش فيه دلوقتي وال عارف انا 

واقول  متجوز وال مطلق وقرب منها اووي وبكمل بغضب انا لما اجي ابص لحد بفتكرك
مراتك اجمل واحسن منها مليوون مره بس مراتي منعه نفسها عني وعلشان قولتلها هسيبك 

 رجعت رضيت عني وانا لو هموت مش هقرب منها بالطريقة دي وسابها ودخل الحمام 

سلوي بقهر :انا اللي عملت في نفسي كدا انا اللي حبيت واحد غير جوزي انا اللي طول حياتي 
اللي استاهل اوحش معامله بس الحب مش بيدي ومحدش عارف كدا يارب  هعيش في ذنب انا

 خلصني من اللي انا فيه دا 

احمد في الحمام الدموع بتنزل من عينه بوجع وهو بيفتكر سلوي وهي كاتبة في المذكرات 
بتاعتها :غسان انت الشخص اللي حبيته واللي هفضل احبه طول الحياه والشخص اللي ممكن 

 علشانه ولو في فرصه اعيش معاك مش هتردد ثانيه وحده بحبك  اضحي بحياتي

احمد بوجع :لييه كدا يا سلوي ليه دا انا كنت اتمني ليكي الرضا ترضي ابتسامه منك بتخلي 
يومي سعيد قدمت ليكي كل الحب اللي في قلبي بس انتي قدمتي ايه يا سلوي الخيانه هي اللي 

 هدوء تحت نظراتها الحزينه انتي قدمتيها وغسل وشه وطلع نام في 

************* 

 عند غسان 

 غسان اكل وخلص وطلع فوق خبط علي الباب 

 نور :تعالي يا غسان ماما في االوضة التانيه



 غسان دخل واول مشاف السرير اترمي عليه بتعب :ااااااااه همووووت وانام يا نور هلكاااان 

 نور وهي بتلعب في شعرة :نام يا قلبي نام 

 ان اتعدل :عاصي فينغس

 نور : عاصي ماما اخدته تنيمه معاها

غسان راح عند سرير حبيبه وباس خدها :روح ابوها دي نامي وغطاها كويس وراح هلي 
 السرير 

 غسان :نور اعدلي رجلك كدا 

 نور عدلت رجلها وهو نام عليها 

 غسان :بكرا يوم صعب اكيد في الشغل 

 ي اشمعنا بكرانور وهي بتدلك راسه :ليه يا حبيب

 غسان وهو مغمض عينه :مش عارف بس انا حاسس بكدا التدريب كله هيكون عليا 

نور :بصراحه انت تدريبك صعب جدا ارحم شويه فيهم يا غسان انا مجربة وعرفه انت مكنتش 
 بترحم حد وال حتي انا 

ايه الزمت ان غسان :يا نور انا الزم اقسي عليهم علشان يتعودو ويعرفو التدريب الصح واال 
 انزل الطابور لو مش هدرب صح وبعدين انتي كنتي عليكي شوية حركات بتخليني عاوز اقتلك

 نور :غسان بص انا مش هتكلم علشان مش عوزين نتخانق وال ايه 

غسان اتعدل علي المخدة واخدها في حضنة ببتسامه انا برضو بقول كدا ننام احسن مش 
 عوزين امك تتفرج علينا 

 ت علي صدرة وحوطته من خصره وهو شدد عليها من حضنة ونامو في ثبات نور نام

************ 

 8تاني يوم الصبح الساعة 

 غسان قام من النوم علي رنت المنبة اللي قلق نور 

 نور بنوم :غسان الساعة كام 



 غسان بهدوء:تامي نامي لسه بدري انا هقوم البس واروح الشغل 

 ان هعملك تفطر قبل ما تمشي نور :ال يا حبيبي هقوم علش

 غسان :طيب يا حبيبي قومي علي ما اخد شور اعمليلي 

نور هزت راسها وقامت من السرير بصت علي حبيبه ببتسامة :غسان حبيبه غير عاصي 
 خالص عاصي طول اليل كان صاحي لكن حبيبه نايمه مشاء هللا عليها 

هادية بس اسكتي خليها نايمة احسن ما  غسان ابتسم وهو بيقلع التيشرت بتاعه :شكلها هتكون
 تقوم تعيط ودخل الحمام ونور نزلت علي المطبخ 

*************** 

 في الفيال عند محمد 

محمد كان لسه راجع من الجري اللي متعود علية كل يوم ايجة ودخل قلع الجاكت وقعد علي 
 الكنبه وهو مبتسم 

انا اول مره في حياتي وحدة تشغلني بس ياتري انتي محمد :طيب انا بفكر فيها ليه انا مالي بيها 
 مين ووراكي ايه وقام من كتر التفكير يا خد شور علشان ينزل الشغل 

وبعد وقت طلع من الحمام وهو لبس فوطة محاوطة خصرة لبس بنطلون بدلة اسود وقميص 
م ابيض وشمر كمامه وبانص اسود وسرح شعرة وحط برفانه ونزل علي المطبخ وقف قدا

 التالجه 

محمد بتفكير :ناكل ايه دلوقتي وبعدين طلع كوباية لبن ساقعه وتوست ومربي واكل وطلع ركب 
 عربيتة ومشي 

************** 

 عند نورهان 

 كانت وقفه في المطبخ بتعمل الشاي وعمر بلعب مع فرحه في البلكونه 

 عمر بزهق :نورهاااان هتاخر 

 نورهان :خالص انا خلصت اهو 



عرفه يا فرحه امك دي علي ما اتأقلمت علي الوضع طلعت ميتيني كانت افشل انسان عمر :
 بالدنيا اتنيلي يعني هي ربنا عدل حالها اصال 

نورهان حطه ايدها في وسطها :ومال حالي يا عمر بيه مش عجبك في ايه يا خسارة الشاي 
 فيك 

 عمر :يا روحي دا انا كنت بشيل العين عنك 

 علي السفرة بغيظ:طيب اشرب يا جوزي  نورهان حطت الشاي

************* 

 عند احمد وسلوي 

 احمد كان خلص لبس ولسه هيمشي سلوي وقفته 

 سلوي قامت :احمد انت رايح فين 

 احمد من غير ما يبص ليها :رايح الشغل 

 سلوي بحزن :هتفضل متتكلمش معايا لحد امتي 

انا برضو كنت موجوع وزعالن وانت  احمد بص ليها بسخريه :وجعك تجاهلي ليكي شوفتي
 اغلبية الوقت ساكته يا سلوي 

 سلوي بحزن :انا اسفه انا عرفه ان غلطانة بس سامحني 

احمد :عرفه انتي متهوره جدا بس دا غلط انتي عقلك طايش عوزه اي حد يشاغلك وخالص 
 بس اسفك دا بعد ايه يا سلوي بعد ما وال اقولك ملهاش الزمة 

 يا احمد قول انا عملت ايه يخليك كدا  سلوي :بعد ايه

احمد برفع حاجب وابتسامة ساخرة :بعد ايه فعال انا جي عليكي معلش يا حببتي اسف مس 
هتتكرر وكمل بعصبيه سلوي احنا لو اتكلمنا مش هنكمل مع بعض فا اسكتي يا حببتي وخليني 

 ساكت 

 سلوي :وهتفضل ساكت المتي انا عوزاك تتكلم 

:لما ربنا يأمر وااه انا هتاخر نامي بالش تفضلي سهرانه علشان مش هتكلم  احمد وهو طالع



 غير لما اهدي واعرف انا بعمل ايه وسابها ومشي 

سلوي فصلت تعيط وراحت علي الدرج تشوف المذكرات بتاعتها علشان تكتب فيها احزانها 
 بس ملقتش المذاكرة بتاعتها اتصدمت وفضلت تدور عليها بهستريا 

  ال ال بالش يكون حد اخدها دي فيها كالم لي غسان يلهوي اعمل ايه سلوي:ال

***************** 

 غسان خلص فطار 

 غسان :يال انا همشي علشان مش عاوز اتاخر ولو حصل اي حاجه اتصلي بيا 

 نور :حاضر يا حبيبي 

 غسان قرب منها وباسها من خدها :يال يا حبيبي باي ومشي 

 فره لقت عاصي صحي ونزل جري ونور بدأت تلم في الس

 عاصي :ماماااا ماماااا تعالي بسرعه حبيبه بتعيط جامد 

نور طلعت جري علي فوق واخدتها في حضنها :بس يا روحي بس هش هش وجابت الرصعة 
 بتاعتها وفضلت ترضعها 

 عاصي :ماما انا عاوز الفون بتاعك العب بيه شويه 

ان عينك وتحطه علي الشاحن علشان بابا منكن نور :علي التسريحه اهو بس نص ساعه علش
 يتصل 

 عاصي :خاضر 

 نور :سويو صحيت 

 عاصي :الء هي لسه نايمه 

 نور :طيب تعالي العب هنا علشان متصحاش 

 عاصي بخوف:بس بابا ممكن يزعق علشان انا في االوصة بتاعتكو 

عيال الحول وال نور :الء يا روحي بابا مش هنا العب برحتك وكملت بهمس عامل رعب لل
 فوك اال باهلل 



 عاصي نام هلي بطنة علي السرير وفضل يتفرج علي الفون 

****************** 

 عند يمني 

يمني كانت لبسة بنطلون اسود واسع وبلوزه بيج وجزمة كعب بيج وعملة شعرها ديل حصان 
 ولسه هتطلع من باب البيت اتصدمت من اللي واقف قدام الباب 

 ....يمني بصدمه :

 يمني فتحت الباب لقت ابوها واخوها 

 يمني بصدمه وفرحه :بابا .. واترمت في حضنة بدموع وحشتيني اوووي يا بابا  

 سمير بحب :وانتي كمان يا قلب ابوكي و يا نن عيني وحضنها بحب 

 ماهر بغيظ:ايوا سلمت علي ابوها وسابتني بياعه 

  يمني بخب حضنت اخوها اللي بادلها الحصن بشوف

 يمني بدموع :وحشتني اووووي يا ماهر 

 ماهر وهو بيمسح دموعها:وانتي كمان بس ايه هنفضل برا كتير 

 يمني بضحك :اظن مش محتاجين عزومة علشان تدخلو يعني 

 سمير وماهر دخلو بحب واضح 

 ماهر :يمني انتي وراكي شغل 

 يمني :عادي هاخد اجازة انا كدا كدا مأخدتش من زمان 

لينا من الكالم دا انا اللي جايبني من اخر الدنيا ان اوال بنتي وحشاني ثانيا العريس سمير :ما ع
 اللي زي العسل اللي متقدم ليكي 

يمني بحترام :وانت تنور في اي وقت يا بابا لكن العريس انا لسه مش شايفه نفسي جاهزه 
 لفكرة الجواز 

سنه عوزه تعدي لحد امتي  27ندك ماهر بغضب من حاديثها :مش جاهزه ايه انتي النهارده ع
يا يمني احنا سيبينك بمزاجنا وبنقول بكرا اعقل لكن مش كل عريس يجي نرفض نرفض اعدي 



 وشوفي الوضع مرا 

سمير بغضب:ماااهر لو الحكايه تبقي بعلو الصوت الزمت وجودي اييييه انا بتكلم مع يمني في 
 بلش واقول رأي حاجه تخصها وهي قالت رأيها وانا يا اتقبل يا متق

 ماهر سكت بحترام لوحود والدها ويمني قاعده ساكته تسمع كالم والدها 

سمير بهدوء:طيب يا يمني يا بنتي انتي رفضه العريس ليه انتي تعرفي هو مين وال شوفتيه وال 
 عمرك سمعتي عنه 

شغلي  يمني :يا بابا انا مش عوزه اتجوز في البلد انا دكتوره وليا مركزي مش عوزه اخسر
ومنصبي بسبب كالم ناس ملهاش الزمة وكالمها عليا ايه اللي اخر بنتك في الجواز ومحدش 

 راضي بيها انا مس هاممني كل دا 

سمير بهدوء:وانتي مين اللي قالك انه من البلد وانه ملوش منصب انتي لما تعرفي دا مين من 
 الصدمة مش هتتكلمي نص كلمه 

 جايبكم من اخر الدنيا ومتمسكين بيه دا يمني بتشويق :هو مين دا اللي 

 ماهر بغضب:اسمه الرائد محمد كمال يا دكتوره يمني رائد رائد 

 يمني برقت من الصدمة فعال ومعرفتش تتكلم وفتحت بوقها بعدم استوعاب 

سمير :اناي في ايدك الرد الراجل اتصل بيا امبارح بليل وطلب ايدك وانا مش القي احسن منه 
 يش بعد كدا بقي ليكي وال مف

 يمني بهمس وصدمه :بليل ايه هو لحق يجي يكلمك طب طب ازاي 

 سمير :اديني رد يا يمني 

 يمني بعدم استعاب :بابا اديكي فرصه اجمع بس وهقولك ردي بليل اوكي 

 سمير :بإذن هللا يا يمني المهم سجادة صالة بقي الحق ركعتين الصبح 

كامل الصدمة وراحت دخلت المطبخ تعمل فطار ليهم يمني جابت السجادة لوالدها وهي في 
 وماهر قاعد علي الفون بتاعه 

****************** 



وصل غسان القسم صف العربيه بتاعته ونزل منها بشموخه المعتاد بس لمح ضهر حد قدامه 
 من بعيد هو عرفه كويس قرب منه شويه ومحمد لف ليه ببتسامه 

 ه ليك بس انا حبيت اعملها مفاجأة وحشتني يا ابو عاصي محمد ببتسامه :هي ممكن تكون صدم

 غسان مش مصدق نفسه محمد صاحب عمره قدام عينه جري عليه وحضنة بشوق كبير 

 غسان :وحشني وحشني وحشني حمدهللا علي سالمتك يا بطل 

 محمد :هللا يسلمك يا حبيبي انت اللي وحشني اكتر وهللا ايه يا عم فين قاسم 

 يه ذلوقتي احكيلي انت جيت ازاي ومين جابك ومرنتش لسا ليه اجي اجيبك غسان :قاسم ا

محمد :انا كنت عاوزها مفاجأة المهم لما لقيت كل شغلي في روما خلص لقيت مليش الزمه 
 هناك حجزت ورنيت باحمد ايجه اخدني 

 غسان :المهم انك وصلت بخير ودي اجمل واحلي مفأجأه في الدنيا 

 ت السهره وال مبقاش ليك فيها محمد بضحك :فاكر ان

 غسان :بس يا عم انا راجل متجوز ومراتي بتغير عليا من ابويا بقيت محترم من الشغل للبيت 

محمد بضحك :اوباااااا دا انت متعلم عليك جامد غسان االلفي تاااب مش مصدق وال عارف 
 اصدق دا انت الكنج يا بني 

 سد برضو اوعي تنسي غسان بغرور :متعلم عليا ايه يابني انا ا

محمد برفع حاجب :ايوا ايوا ما هو باين وحط ايده علي كتفه المهم يا غسان عاوز تبان جامد 
هنتجمع هتيجي  9انا النهارده عازمكو علي اكبر بار فيكي يا مصر انت والشله كلها الساعه 

 بقي يا عم االسد وال مش جاي 

 ضريت بإذن هللا غسان بتوتر وشجاعه مصطنعه :جي يابني اول الح

 قاسم بصدمه :هو اللي انا شايفه بعيني دا بحد محمد قدامي صح 

 محمد بضحك حضنه بشتياق شديد :وحشني يا بني وهللا 

 قاسم :وانت كمان يا بطل رجعت امتي وال جيت ازاي احكيلي احكيلي 

 غسان حط ايد علي كتف ومحمد ايد علي كتف بضحك:نحكي جوا بقي 



********************** 

 نور قاعده مع مامتها وهي بترضع حبيبه 

 سكينه :نور انا هروح النهارده علشان مش عرفه انام هنا خالص 

 نور بحزن :ليه يا ماما لو المكان مش عاجبك نغيره بس خليكي 

سكينه :مش عاجبني ايه هو في احسن من كدا انا بس مش متعوده وبعدين انا هاجي تاني 
 نتيسبيني علي راختي بس ا

 نور بفقدان امل :اللي يريحك يا ماما اعملية المهم تيحي ليا تاني 

سكينه :هاجي وهللا المهم هروح انا داوقتي ادبحلك فرختين واجيبهم ليكي علشان انتي كدا مش 
 هتقدري تقاومي 

 نور :طيب استني غسان يجي يوصلك بليل هتمشي من دلوقتي ليه 

 بع ساعه هاخد تاكسي وامشي انا وقامت سكينه :المسافه مش كبيرة اووي دا ر

نور قامت معاها بحب وصلتها للباب :خلي بالك علي نفسك يا ماما وابقي تعالي ليا انا جنبك 
 اهو 

 سكينه :هجيلك يا قلب امك المهم ادخلي جوا علشان متتكبسيش انتي لسه والده 

ي ايدها جابت السرير نور :تمام وسكينه بعدت عن الفلة ونور دخلت وحبيبه كانت نامت عل
 بتاعها جنبها في الصاله ونيمتها وغطتها ودخلت المطبخ تجهز اكل 

 نور وقفت علي السلم :عااااصي عاااااصي 

 عاصي بنوم طلع برا :نعم يا ماما 

 نور :انزل با حبيبي علشان تفطر يال 

قال ايه  عاصي بنوم :حاضر نازل الثانيه دي ودخل علي اتغطي ونام تاني قال انزل افطر
 العيلة دي ياربي 

 نور عملت ليه كوباية لبن وسندوتش قشطة وحطينهم علي السفره واستانت شوية 

نور :الحيوان دا منزلش ليه ايه عاااااصي عاااااصي وطلعت ليه بغضب فوق فتحت االوضة 



 كان غرقان في النوم 

 قوووم يال اخلص  نور بغضب :بقي يا حيوان انا بحسبك بتاخد دش وانت نايم عااااااصي

 عاصي بهدوء ونوم :صاحي انا متنيل صاحي 

 نور بزهول :متنيل .. قوم يال اخلص بدل ما امسكك اقتلك دلوقتي 

 عاصي بنوم :هو مفيش صبر عن الناس ليه يارب ...الحقيييييي بسررررعه 

 نور بفزع :في ايه 

 تعالي عاصي وهو بيعدل البطانيه :حاسس ان حبيبه بتعيط روحي شوفيها و

 نور شالت البطانيه بغضب :قوم يا حيوان اخلص 

 عاصي بنوم :انا من االخر مش قايم انا هموت وانام 

نور :خالص تمام اتصل بأبوك نعرف منه الدكتور اللي عليه واجب دا ومش راضي يقوم 
 يعمل ايه فيه او اقولك خليك نايم بس ابوك لما يجي هو اللي يذاكرلك 

يه العلط بس ما انا قومت اهو فين الواجب اللي هيخليني اروح ورا عاصي قام بسرعه :ول
 الشمس دا هاتي هاتي 

 نور :ثواني وتكون تحت يال ونزلت 

عاصي بغيظ :تهديداتك مستفزه وراح قفل الباب بالمفتاح ودخل علي السرير ونام بهدوء وال 
 كأن فيه حاجه 

غذاء وانسجمت شويه وقطعت نور نزلت علي تحت دخلت المطبخ وبدأت تحضر طعام ال
البصل وحطيتة في الزيت وفرمت الطماطم وحطيتها علي النار علشان تتسبق وحبيبه بدأت 

 تصرخ 

نور بصوت شبه عياط وهي بتغسل ايدها من البصل:اهدي يا حبيبه بغسل ايدي وراحت جري 
عليها شالتها بحب بس بس بس هش هش اهدي يا روحي اهدي وبدأت ترضعها وافتكرت 

 البصل والطماطم علي النار حطت حبيبه في سريرها وجريت عليهم تقلبهم 

نور بغضب ودموع :الحيوان عاصي منزلش يشيل اخته عني ليه وهللا لخلي غسان يموتك 
المره دي يا كلب ونزلت البسله في الطماطم واللصل في بعض وهديت النار وطلعت لحبيبه 



 جري 

 أت ان الباب مقفول نور شابتها وطلعت بغضب لعاصي اتفج

نور بصدمة وغضب :قفل الباب الواد دا ايه اللي كنت بعمله في طفولتي بيطلع عليا واااااد يا 
 عااااااصي 

 عاصي بنوم :تؤ كل ساعه هتيجي بقي وال ايه 

 نور بغضب :اقسم باهلل يا عاصي لو مفتحت لهفتح دماغك انا النهارده يا زباله 

 ماليه غيري يا شيخه عاصي بنوم وهمس:نفس درس الج

نور بغيظ :بقي حتة عيل شبر ونص يعمل فيا كل دا يخراااابي ماشي اوعي تفتح اوعي بس انا 
 هعلمك االدب لكا ابوك يجي ونزلت بغضب وحبيبه عيطت اول ما حطيتها علي الكنبه 

من نور بعياط:يعني اعمل انا ايه دلوقتي اطبخ وال اشيلك وال اصحي الحيوان دا وال اتشطف 
ريحة الطبخ دا وال اعمل ايه بس هللا يلعن الحواز علي اللي عوزين يتجوزو انا كمان سنه مش 

 هبان من القلم الرصاص 

 حبيبه بتبص عليها بهدوء وبتسمع 

نور بدموع :ووجع ضهري كوم والدنيا دي كلها كوم بطني بدأت توجعني وكله كوم والتور 
مبيردش عليا دا انا لما ابوه يجي هخليه يكسر دماغه اللي انا مخلفاه دا كوم لوحده الحيوان 

حتت كدا وهتشوفي وبصت علي حبيبه لقيتها نامت راحت حطة مخده جنبها وقامت براحه 
 علي المطبخ وبدأت تخلص عمل االكل بستعجال 

***************** 

 سلوي قلبت االوضة كلها عن المذكرة بتاعتها بخوف شديد 

شافها او قرء حاجه فيها او احمد ممكن يكون شافها يلهوووي  سلوي بخوف:ينهار لو حد
 يلهووووي 

 سعاد خبطت علي الباب :سلوي اطلعي عوزه اتكلم معاكي 

 سلوي بتوتر:حاضر يا ماما هغير واطلع اهو 

 سعاد بسخريه :اطلعي يا سلوي الحاجه اللي بدوري عليها معايا 



 سلوي فتحت بخوف :ماما ..انا 

اما انتي خليتي فيها ماما انتي لما تعملي عملت دي يبقي ليكي عين تتكلمي مع سعاد بسخريه :م
 ابني ازاي 

سلوي بحزن وندم :وهللا يا ماما انا غصب عني عملت كدا انا مش عرفه اقول ليكي ايه علشان 
 عرفه ان كدا خيانه 

 سعاد :اللي تقلع دبلة جوزها من ايدها يبقي عيب عليها العيشه معاه 

 تغراب :دبله انتي بتتكلمي عن دبله وبصت علي ايدها سلوي بس

سعاد :اومال اتكلم عن ايه انا داخله المطبخ االقي دبلة مرات ابني فجأة دا يثبت ان ابني عندك 
 وال حاجه 

سلوي بفرحه مخفيه :اسفه وهللا يا ماما مش هتتقرر تاني بس انا كنت بغسل ايدي والصابون 
 ا بيدخل فيها علشان كدا قلعته

 سعاد :انا مش هقول الحمد المره دي بس المره الجايا هقول خدي واخدت الدبله لبستها ليها 

سلوي دخلت وقفلت الباب ووقفه وراه بخوف شديد :يخراااابي كان قلبي هيقف من شدة التوتر 
 وبصت علي الدبله بس انا نسيت دي ازاي 

****************** 

 شالت فرحه في العربيه بتاعتها ووقفت عمد بتاع الخوخ نورهان نزلت تشتري طلبات للبيت و

نورهان بصت للخوخ بشده :هللا الخوخ دا جميل اوووي ...بس انا مشدوده للخوخ اووي كدا ليه 
 وراحت عند البياع 

 نورهان :لو سمحت عوزه كيلو خوخ وكيلو تفاح وكيلو عنب بناتي 

 وة وال ايه ست من الوقفين :انتي مش شيفاني وقفه قبلك يا حل

 نورهان بصت ليها :انتي بتكلميني انا ياست انتي 

 الست :اومال بكلم بنتك 

نورهان بصت ليها من فوق لتحت :اصل ميشرفنيش انك تتكلمي عني واجباري هاخد في 



 الدور اللي انا وقفه فيه ولو انتي زعالنه كدا بالش تنزلي نزلي انسان بيفهم ياخد مكانك 

 مدام الطلبات البياع :اتفضلي يا 

 نورهان اخدت الطلبات ودفعت الحساب وبصت لست اللي هتموت من الغيظ بسخريه ومشيت 

نورهان بغيظ :ايه الناس اللي معندهاش ذوق دي ..هو انا ليه مجبتهاش من شعرها خليتها 
عبره لسوق كله يال مش مشكله يارب يجعله في ميزان حسناتي بس شوفتي الناس يا ست 

 في بركة فيهم فرحه مبقاش 

 فرحه بتلعب في رجليها ونورهان مبسوطه ليها 

نورهان :حبيبي انتي عوزه تخرجي وتتمشي االجازه الجايا هخلي بابا يخرجنا يا قلبي وفونها 
 رن 

 نورهان :الوو حبيبي كنا لسه في سيرتك حاال 

 عمر بستغراب :سيرتي مع مين 

 نورهان :مع فرحه هيكون مع مين 

 م رجعتي البيت وال لسه عمر :ماشي ياع

 نورهان :لسه هجيت قهوه وشاي وسحلب وينسون ونعناع ونسكافيه وو

 عمر :خالص يا نورهان هاتي اللي تجيبه المهم مش عوزك تتأخري برا اوكي 

 نورهان :حاضر يا حبيبي يال هقفل علشان خالص داخله السوبر ماركت اهو 

**************** 

 كتوره بتشرح ليها حالها نسمه كانت قاعده قدام الد

نسمه :بمجرد ما يقرب مني بس بحس ان هيغمي عليا وعوزه ارجع وقرفاانه اوووي ومش 
 عرفه السبب 

 الدكتوره :طيب انتي في الشهر التالت صح 

 هكمل التالت  1/6نسمه :ايوا يوم 

وقتي في الدكتوره :ماهو الغريب انك بتقرفي بس مش بترجعي ودا ازاي انا مش عرفه يعني دل



اول التالت بتبدء انك تقرفي من حجات كتير اووي وبترجعي كتير اووي وبستمرار ودلوقتي 
 انتي بتقرفي من غير ترجيع 

 نسمه بخوف :ودي حاجه كويسه وال الء يا دكتوره 

 الدكتوره :انتي هتعملي التحاليل دي ولما النتيجه تطلع نشوف الحل بإذن هللا 

خالص يا دكتوره ايه السبب يعني اختي كانت في التالت وكانت  نسمه :طيب وبطني مش بتكبر
 بطنها باينه شويه انا مفيش خالص 

الدكتوره :انا شاكه ان الجنين مش بيكبر ودا الزم نعمل فحص والزم التحليل االول قبل 
 الفحص 

 نسمه :تمام يا دكتوره انا هعمل التحاليل واجي علطول 

 الدكتوره :تشرفي يا حببتي 

ه مشيت من عند الدكتوره وكانت حاسه ان الدنيا كلها سودا في عيونها خايفه علي جنينها نسم
شهور بياكل  3سنين حملت بيه وبقاله  4اللي تعبت وعامت كتير جداً علشان يكون موجود بعد 

اللي بتاكله وينامو سرا وبقي حته منها وتكتشف انه ممكن بكون مريض الدنيا كلها حست انها 
مها ومش قادره تتكلم وال تعبر حتي بالجواها ركبت تاكس ورجعت علي البيت بس بتلف قدا

 بوجع هي بس اللي حسه بيه 

نسمه دخلت البيت طلعت علي شقتها علطول دخلت قلعت الكوتش بإهمال وقعزت علي الكنبه 
 وهي مسكة بطنها بعياط 

جودك هو عدم وجودي نسمه بعياط :هعمل المستحيل وهللا علشان تكون موجود علشان عدم و
 انا كمان وفونها رن بثت عليه بدموع لقت قاسم مسحت دموعها وردت 

 قاسم :الووو حبيبي اجيب حاجه وانا واجع للبيت او ليكي 

 نسمه بشهقه وعياط:محتجاك يا قاسم تعالي ارجوك 

 قاسم بخوف :نسمه حبيبي وكزي يا قلبي في ايه يا نور عيوني مين اللي مزعلك 

 اط :ارجع يا قاسم ارجوك عوزاك نسمه بعي

 قاسم بقلق قام جري :انا جي حاالً يا قلبي اهدي بس وقفل 



 غسان :قاااسم وال في ايه رد عليا 

 قاسم :مفيش باين نسمه متخانقه مع حد من البنلت وزعالنه هشوف في ايه وراجع علطول 

 محمد :حكاوي نسوان يعني المهم يال روح شوف مراتك 

 علي عربيته ومشي قاسم طلع جزي 

محمد طول الوقت بيبص في فونه مستني يمني ترن بأي حجه يشوف ردها او حتي انفعالها 
 بس مبتسم علطول 

 غسان كان في مكتبه بيشوف الفرقه اللي راحه للكتيبه بستغراب تام 

غسان بستغراب :دول اللي ريحين للكتيبه معقول معقول دول عمرهم ما يقدرو يحمو نفسم دول 
 ه في مركز تدريب وكمل بغضب ايه المهزله دي لس

 محمد دخل فجأة :في ايه يابني صوتك عالي ليه 

غسان بغضب :يعني دول عمايل يعملوها دي اسمها****دول لسه ملحقوش يدربو حتي 
وعوزين يرحلوهم انا اساسا مش حابب فكرة الترحيل ولما قالو هنودي اخر كتيبه قولت تمام 

 لكن دول مودين فرقه لسه جايا من اسبوعين دي ايه يا عم محمد دول تدريبي ويقدور 

محمد مسك الورق يشوفه واستغراب :دا ايه دا الء دا مينفعش خالص دول الزم علي االقل 
 شهور ازاي قاسم واحمد يعملو كدا  3لترم يكونو مدربين 

ا بقي جسابه غسان بغضب مسح وشه :دول مش عمايل قاسم واحمد دول عمايل القائد رامي ود
 تقل معايا اوووي يعني 

 محمد :طيب اهدا وانا هحاول اشوف الموضوع دا 

 غسان بغضب قطع الورقه :بس كدا وال حد هيروح وال حد هيجي 

 محمد :بس كدا سيبك بقي 

 غسان بغضب :انزل معايا علي الطابور نبدء تدريب 

 محمد في سره :استر يا رب وراح وراه 

 ب :اجمع الفريق كامل يال بسرعه غسان نزل الطابور بغض



 الفريق في خالل دقيقتين كان مجمع في الطابور 

غسان بصوت عالي :اسمعو انتو لسه مركز تدريب مش عارف حظكو حلو وال وحش ان انا 
اللي هدربكو بس اللي اعرفه ان انا معنديش يما ارحميني في شغلي العد هيبدء وقبل ما يتنهي 

 وقف ليلة سوداااا معايااااا ابدء تكون بادء ضغط واللي هي

 محمد قرب منه بهمس:اهدي عليهم شويه لسه مش عرفين التدريبات الصح 

غسان :ايه رايك تروح تشوف شغلك علشان اعرف اتنيل اشوف بعمل ايه وال تدهل تدرب 
 معاهم 

 محمد رفع ايده ومشي :ابعد عني هللا يخليك اتجوز وبعدها انا معاك في اي حاجه 

 ضحك عليه وبعدين كمل تدريب بأعلي واعلي مستوي  غسان

********** 

عند قاسم وصل البيت بسرعه رهيبه نزل راح علي الشقه علطول فتح ودخل واتصدم بنهيارها 
 علي االرض 

 قاسم قرب منها بشدة وخوف :نسوم حبيبي مالك في ايه اهدي خالص 

 الص هيروح نسمه اترمت في حضن قاسم بعياط :هيروح مني يا قاسم خ

 قاسم بستغراب :هو مين يا نسمه اللي هيروح اهدي وقوليلي يا حبيبي مين اللي هيروح 

 نسمه بشهقه :ابننا يا قاسم ابننا وعيطت بقهر 

 قاسم :ومين وهمك بكدا يا نسمه ابننا بخير ومفيش فيه غير السالمه 

بر بطني وقالت ان ممكن نسمه بعياط:انا روحت لدكتوره اقولها علي قرفي الذايد دا وعدم ك
 الجنين يكون مش بيكبر بس الزم اعمل تحاليل 

 قاسم :ااه وطبعا روحتي من غير ما اعرف ورحتي لدكتوره بنت **** وهمتك ان ابنك هيموت 

نسمه :يا قاسم افهم انا لو كنت قلت ليك انت كنت هترفض وتقول كله علي هللا واللي كاتبه 
 ان اروح اطمن مش غلط هنشوفه انا معاك في كل دا بس 

قاسم بغضب :يا نسمه انتي من الشهر االول وانتي حطه في دماغك ان بطنك مش بتكبر تكبر 



ايه وانتي في التالت دا في ناس بطنها مش بتكبر غير في التاسع وكتر التفكير في الموضوع 
 غلط عيشي عادي 

 الدكتوره فاهمه وعرفه يعني  نسمه بدموع :يعني انا اللي غلطانه مش دا كالم الدكتوره واظن

قاسم بغضب :علشان دكتوره بنت **** دكتوره ايه وزفت ايه سيبي الموضوع علي هللا وربنا 
اللي هيكتب هيعيش وال الء مش الدكتوره وحذاري يا نسمه تخرجي مره تانيه من البيت من 

 غير معرف فاهمه وقرب منها بغضب فاااااهمه 

 همه ودخلت علي قوضتها بدموع نسمه بفزع :حاضر يا قاسم فا

 قاسم بغضب مسح وشه وقعد علي الكنبه اللي في داخله باب الشقه  :استغفر هللا العظيم يارب 

************** 

عند غسان رجع البيت بتعب من شدة التمارين ومعاه كذا ملف ورقي اول ما دخل لقي نور 
 مه في سريرها ونور بتهز فيها قاعده في الصاله بتعب شديد باين علي وشها وحبيبه ناي

 غسان دخل باس خدها :عامل ايه يا حبيبي 

نور بدموع :اطلع شوف الحيوان اللي فوق دا طول النهار نايم لحد العصر وعماله اصحي فيه 
راح قافل الباب بالمفتاح ومش معبرني اصال وال اكل والشرب وال كتب واجب وال حاي ايجة 

 انا لو كنت اعرف ان هيحصل فيا دا مكنتش جيت من الجمالية قعد باخته لحد ما خلص حاجه 

 غسان بزهول :عاصي ابني عمل كل دا 

نور بتمسح دموعها :ايوا ما انت لو بتعد معانا يوم واحد مش هتتصدم كدا بس وربي يا غسان 
 لو مسكته لكسر عضمه في ايدي علشان زودها معايا اوووي 

ل طالع ميتين اهله علشان يجي يالقي حد يقابله غسان بتعب وغضب :الواحد جي من الشغ
 مقابله حلوه جي يسمع مشاكل سي زفت وطلع علي االوضه بتاعت عاصي بغضب 

 نور بخوف :دا ممكن يضربه وهو متعصب كدا وطلعت وراه جري 

 غسان دخل بغضب:عاااااصي 

 عاصي بخوف ورعب :بابا 

 غسان :ينفع اللي انت عملته دا 



  عاصي بخوف:انا وهللا

غسان :من غير حلفان ينفع اللي انت عملته دا والكالم اللي ماما بتقوله دا وايه فكرة قفل الباب 
 دي بتقفل الباب ليييه 

نور دخلت بخوف عاصي اول ما شافها ايجه يستخبي وراها :غسان اهدي هو اكيد كان سهران 
  علشان كدا نام متاخر اخر مره ومش هتتكرر صح يا عاصي وقرصت ايده

 عاصي بخوف :ايوا ايوا مش هتتكرر وهللا تاني 

 غسان بستغراب:مش هو دا اللي اول ما تشوفيه هتكسري عضمة 

 نور بحنان :ولو عمل ايه مقدرش دا حتة من دمي 

غسان :يبقي تحلو مشاكلكم مع بعض علشان لو سمعت حاجه تاني كالمي وتصرفي مش 
 هيعجب حد فيكم 

 نور وعاصي:حاضر 

الغرفه وهو بيتكلم :مش عارف انا بربي مين العيال وال امهم صبرني يارب  غسان طلع من
 ودخل جناحه 

 عاصي :كله بسببك انتي اللي كان الزم تقولي ليه 

 نور :وانت كان الزم تنرفزني وتعصبني 

عاصي :خالص يا ستي حصل خير المهم احنا مش هنروح الجماليه وال ايه بقي وكمل بهمس 
 البت وحشتني 

 :انت بتكلمني زي ما اكون اختك الصغيره كدا ليه يالاا دا انا امك نور 

عاصي :خالص يا ماما انا اسف ليكي بس قولي لجوزك عوزين نروح الجماليه علشان 
 وحشااااني 

 نور طلعت بزهول :جوزك نام يالاا نام وراحت اخدت حبيبه وطلعت علي جناحها 

 يان الصدر كان بياخد شورلقت غسان واقف قدام المرايا بيسرح شعره عر

 نور بكسوفها المعتاد :البس حاجه علشان كدا هتاخد برد 



 غسان :هاخد برد وال مكسوفه رغم السنين اللي مرت دي بس لسه بتتكسفي 

 نور حطت حبيبه في سريرها بخجل:مش بتكسف علي فكره 

 نور غسان ببتسامه :وضح من هدودك الحمرا وراح نام علي السرير بقولك ايه يا 

 نور :نعم 

 غسان :تعالي اعمليلي مساج في ضهري 

 نور بخجل :طيب نام علي بطنك وانا جايا اهو 

غسان بضحك :نام علي بطنك ياااه الكلمه دي مسمعتهاش من ايام ما كنت بلعب عسكر وحرام 
 المهم يال غسان نام ونور ايجه وقعده جنبة وبدأت تعمل مساج ليه بكسوف وبعد وقت 

 ه كدا ايدي وجعتني ايجة تقوم نور :كفاي

 غسان بحركة سريعه منه نور بقت تحته :اممم راحه فين 

نور :راحه انام علشان تعبان من ايه هقولك قبل ما تسال كنست وطبخت غسلت اتخانقت مع 
 عاصي وو 

 غسان قاطعها بقبله يبث فيها تعبه واشتياقه وحبه الكبير اللي كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله
نور اتجوبت معاه بحب وبعشق غسان مد ايده طفي النور من الزرار اللي جنب السرير ومد 

ايده عبث في مالبسها حتي نزعها من عليها نور كانت تشبه المغيبه نعم فهي مع من تعشق بكل 
ما فيه من عيوب ومميزات تجاوبت معه بحب ورمانسيه حتي انتهت ليلتهم بأجمل واكتر ما 

 لة حب يقال عليها لي

*************** 

 عند يمني 

يمني وقفه في البلكونه بتاعت قوضتها ومعاها الشاي اللي بتحب تشربه كل يوم فيها بس 
 النهارده الشاي طعمه مختلف اول مره تكون مشدوده ليه كدا ابتسمت يمني وبصت لسما 

متلخبطه ومش عرفه  يمني :هو انا مالي كدا النهارده ببتسم وبضحك من اقل حاجه ليه انا فعال
في ايه بس انا مشدوده ليه ومعجبه بيه جداً بس هو ايه اللي شدة ليا انا مش عرفه يتري وصل 
لبابا ازاي وايه اللي خاله يتقدم ليا وافتكرت انها معاها رقمه راحت طلعته من الشنطه وسجلته 



 واترددت ترن وال الء بس رنت 

 لكولر بإسم يمني :الووو مساء الخير يا دكتوره محمد شاف الرقم وابتسم لما بان علي الت

يمني :مساء النور يا حضرت الظابط بص انا عرفه ان مش وقت حد يتصل بحد بس انا عندي 
 استفسار صغير 

 محمد ببتسامه :استفسار ايه انا رنيت بولدك وطلبت ايدك منه عملت ايه بقااا استفسار ايه 

ت بابا ازاي او جبت رقمه منين الغريب انك عاوز تتقدم يمني : ايوا دا هو االستفسار انت كلم
 ليا 

محمد :اوال انا ظابط يعني اجيب االرقام في ثواني ثنيا ايه الغريب في ان اتقدم ليكي وحده من 
 مستوايا تعليمك كويس لو ليكي رأي تاني ممكن تقولي ليا وانا هتفهم دا 

 ه اعرف جبت رقم بابا ازاي يمني بخجل :انا مش ليا رأي تاني انا بس كنت عوز

 محمد بضحك :ملكيش رأي تاني افهم انك موافقه 

 يمني بكسوف :بابا موافق وانت كويس رغم ان مش عرفه عنك اي حاجه

محمد :انا كدا اك كدا هاجي يوم الجمعه علشان اتكلم مع ولدك واللي انتي عوزه تعرفيه انا 
 ا يمني علشان فاصل هقوله ليكي لكن دلوقتي اقولك تصبحي علي خير ي

 يمني بكسوف:وانت من اهل الخير 

 محمد :واهلي انشاء هللا وقفل وهو مبتسم 

يمني وشها احمر ومبسوطه اووي :انا مش مصدقه ايه دا انا بحلم هو في ايه كدا في حاجه 
غريبه بتحصل او هتحصل انا ادخل انام والصباح رباح ودخلت تنام بس معرفتش خالص 

 ند محمد بيتخيل حياته معاها وهي معاه ونفس النوضوع ع

 محمد :معقول حبتها ايه دا دا مره وحده اللي شوفتها فيها يال عادي بتحصل 

****************** 

 نورهان كانت بتالعب فرحه بضحك 

نورهان :فرحه انا احيانا بخاف وانا نايمه يتري هموت قريب وال دا علشان بنام بشراب ...ايوا 



ا بنام بشراب في الصيف عادي بتحصل عرفه يوم فرحي كنت بفكر اهرب متبصيش كدا ان
 علشان عمر ينتقم مني اصل انا االيام دي بقرأ شويه هفضل اقرء بصوت عالي علشان تسمعي 

 عمر بزهول :انتي بتقولي ايه للبت يا نورهان انا ناقص تطلع متخلفه مش كفايا امها 

 نورهان بغيظ:ومالها امها يا عمر بيه 

 عمر :بعشقها وهللا 

 نورهان ببتسامه :وانا كمان 

 عمر بغمزه :وانتي كمان ايه 

 نورهان ببرائه :بعشق امها برضو 

 عمر برفع حاجب :اممم طيب وامها طبخت لينا ايه بقااا 

 نورهان بتوتر وهمس :مطبختش 

 عمر بصدمه وهو بيقلع الحزام :عملتي ايه يا قلبي 

عت من السوق متاخر وملحقتش اطبخ يعني اعمل ايه يا عمر نورهان بخوف:اصل النهارده رج
 هبطت وهللا حرام عليك اصال

 عمر :انا ذنب اهلي ايه في االفالم دي اكل ايه دلوقتي 

 نورهان :بص شيل فرحه واحلي اكل خيكون موجود حاال 

 عمر بسرعه :هاتي فرحه وشالها قومي يال اعملي اكل لما نشوف 

 كل يكون جاهزدقايق واال 10نورهان :

عمر بص لفرحه: امك هتجيب ليا ذبحه صدريه يا فرحه قولت لما اتجوز هاجي االقي االكل 
والشرب والهدوم مترتبه ووو جيت لقيت نورهان احيانا بحس ربنا غضبان عليا وهللا يا فرحه 

 يابنتي 

***************** 

 احمد رجع البيت لقي سلوي قلبه االوضه 

 ايه في االوضه احمد :انتي بتعملي 



 سلوي بتوتر :ب بنضف 

احمد بسخريه رمي النوته علي السرير :خدي يا سلوي وابقي لما تحبي في حد حفظي علي 
حجاتك علشان جوزك راجل عمره ما بص علي وحده ست وفي النهايه انا مش هيلزمني وحده 

 بتحب غيري وكالمي مع اخوكي 

 سلوي بصدمه :......

 احمد  سلوي بصدمه :هطلقني يا

احمد بسخريه :وهفضل معاكي ليه يا سلوي انتي بتحبي غسان اللي متجوز ومعاه طفلين 
وبيعشق مراته جوزك اللي قدملك كل شيئ كويس كل حاجه حلوه انا قدمتها ليكي يا سلوي 

 قدمت حب قدمت تضحيه انتي بقي قدمتي ايه قدمتي خيانه ليا 

 د سلوي ببكاء:خيانه علشان حبيت خيانه يا احم

احمد بغضب :بصتك ليه وانتي علي ذمتي خيانه انا بقيت بقرأ الكالم في الزفته اللي انتي كتيه 
فيها ودموعي بتنزل انتي كتبه في غسان اشعار وانتي عمرك ما قولتي كلمه ليا حلوه يا سلوي 

 وقابل ودبوقتي عمله دور الضحيه فوقي يا سلوي من اللي انتي فيه فووووقي 

 شان خطري يا احمد بالش تطلقني انا فعال بح..سلوي ببكاء:عل

احمد بمقاطعه :بس بس بس انا سمعت الكلمه دي كتير اووووي وكله كذب فاكره يا سلوي لما 
قولت ليكي بحبك كنت صادق من جوايا كنت فعال عاشق ولما انتي كذبتي وقولتيها انا كنت 

م فرحنا لما شوفتك بالفستان طاير من الفرحه انك بتحبيني مكنتش اعرف انك بتكذبي ويو
االبيض عيني دمعت لوال الشاب جبني اتحرجت اعيط من الفرحه وانتي كانت عينك علي 

غسان بررت من عندي وقولت يمكن مكسوفه مني او حاجه بس مكنتش اعرف العشق اللي 
 جواكي ليه بس خالص 

 سلوي بعياط شديد :احمد اديني فرصه 

حيت كتير واكبر ضاحيه ان هسيبك رغم كل الحجات اللي احمد بدموع :انا اديت كتير وض
الغلط اللي عملتيها في حقي رغم كدا بعشقك وهفضل اعشقك وزي ما انتي عشقتي غسان من 

 بعيد انا هعمل زيه وهعشقك من بعيد بس صعب عليا ارجع يا سلوي 

ان خطري سلوي بترجي :اهلي يا احمد لو عرفو الء يا احمد علشان خطري بالش تسبني علش
 طريقك هو طريقي 



احمد بسخريه :ماتقلقيش الطريق دا انتي اللي قفلتيه وانا هقول الغلط مني انا مش مرتاح معاها 
مش قادر اديها حقوقها وكرهتها رغم انها طول العمر بتتمني ليا الرضا ارضي رغم انها 

ل معاها ودمعه حبتني من طرف واحد وانا اكتر واحد عارف الوجع دا بس انا مش قادر اكم
 منه نزلت حلو كدا 

 سلوي قربت منه هو رجع :احمد راجع نفسك يا احمد وهللا انا بحب..

احمد بغضب:بالش تحلفي علشان ثقتي فيكي راحت انتي هنتي رجولتي قدامي يا سلوي الوحده 
اللي جوزها يشوفها بتحب واحد غيره معناه ايه مش مالي عينها مش مكفيها فا روحي يا ستي 

إلنسان اللي يريحك وكمل بتحذير ووجع الصبح يا سلوي مش عاوز اصحي تكوني موجوده ل
 اتمني الرساله توصل ودخل الحمام 

 وسلوي انهارت في البكاء بشده

****************** 

 في الصباح 

 نور صحيت علي صريخ حبيبه بشده قامت فتحت عينها بكسل وغمضتها تاني وفتحت بفزع 

دور علي حاجه تلبسها :ايوا انا متجوزه ومخلفه وبنتي بتعيط يعني مش نور بسرعه وهي بت
طالعه من مسلسل حب لإليجار وال حاجه ولبست هدومها وراحت جري عليها اشتالتها بس بس 

 يا حببتي عرفه انك جوعتي وراحت قعدت علي الكنبه اللي في االوضه وبدأت ترضعها 

 جداً وريحة برفانه جميلة جداً  غسان طلع من الحمام وهو البس بدلة جذابة

نور بستنشاق :يااااه علي الحلوه علي الصبح ايه الشياكة دي يا حضرت الرائد علي فين العزم 
 علي الصبح كدا وسايب الحياه علي البت مراتك دي 

 غسان بتركيز :اجتماع مهم في الشركة 

ون راحه القسم ايوا ايوا رايح نور بغيره :ااااه الشركة وانا بقول االناقة دي كلها مستحيل تك
 الشركة يا حبيبه اللي كلها ستات مستنيه اشارة من البرسفور بتاعنا 

غسان بهدوء قعد جنبها :ايوا مالي انا بأم البنات انا راجل رايح اشوف شغلي مالي انا بالعالم 
 بقااا وال هو نكد علي الصبح وخالص 

 يا غسان انت لوال بس خايف علي سمعتك لكنت نور بوفع حاجب :انت ومالك بالبنات اقسم باهلل



 جبتهم معايا هنا 

غسان بيهز راسه :ايوا ايوا نكد يعني طالبه معاكي خناق علي الصبح وبعدين انا ابص او 
 مبصش انتي مسكتي عليا حاجه 

 نور بغضب :وتبص ليه اصال هو انا بمنع ايه عنك علشان تروح تبص برا 

اال باهلل يابنتي هو انا قولت ببص انا بقول ابص او الء دا معناه  غسان بغيظ :ال حول وال قوة
 ان مش ببص وهللا 

نور بغيره وتحذير :ياويلك يا سواد ليلك يا غسان لو شميت ريحة خبر انك ضحكت لحد بس 
 ايام في التخشيبه علي زمت التحقيق علشان مش لقينك  4احتمال ابات 

 وامر تانيه غسان بخوف مصطنع :حاضر يا كبير اي ا

 نور باست خده برومانسيه :الء يا قلبي بسالمه 

غسان بزهول حسس علي دماغها :ماهو يا متخلفه يا اما انفصام في الشخصيه بصي سالم وقام 
من مكانه مشي قال لو شميت خبر انك بصيت وضحك يال لما تبقي تشمي بقااا علي مهلك 

ه فياا دي وحط ايده في جيبه لقي الفون مش احلي حاجه في عالقتي بيكي يا نور ثقتك الزايد
 معاه طلع تاني 

 نور وقفت في نص الغرفه وبطنها وجعتها بشدة صرخت بوجع :اااااااااه 

 غسان بخوف وهو داخل الغرفه :في ايه اهدي بتصرخي ليه 

 نور بعياط وهي بتشد علي ايد غسان :بطني 

 ه ايه الوجع اللي انتي حسه بيه وفين غسان شالها بقلق عليها وحطها علي السرير :حسه بإي

نور بوجع :حسه بشد جامد في بطني من الجنب ومش قادرة اتنفس من الوجع واتكلمت عادي 
 وجع بيروح وبيجي كل فتره 

غسان حضنها وهي نامت علي كتفه بوجع :مش قادره يا غسان انا مش عرفه اتاقلم من غير 
ليهم تاني القاعده في الجمالية احسن من هنا مليون ماما نفين ونسمه مش عرفه انا عاوزه اروح 

مره هناك العيله جنبي االكل ليه طعم جميل غير هنا الضحك والهزار هناك بيكون احسن من 
 هنا رمضان هناك ليه طعم مقدرش اتأقلم هنا انا عوزه ارجع 



اح غسان بهدوء:طيب اهدي انتي بس علشان بطنك وهنرجع تاني علشان انا برضو مش مرت
ان اسيب ابويا وامي واعيش لوحدي يمكن هما وافقو علشان مش عوزين يزعلوني لكن اكيد 

 زعالنين من جواهم هنرجع دلوقتي كمان لو تقدري 

نور بفرحه رغم وجعها :ايواا اقدر اقدر عوزه ارجع البيت وحشني وشقتي وحشتني اووي 
وكملت برجاء وانت مش  والنوم علي سريري وحشني يال انا هقوم اجهز حجاتنا ونمشي

 ضروري تروح الشغل علشان خاطري 

غسان ابتسم ليها وباس خدها :حاضر مش هروح الشغل النهارده تولع الشركة وكل حاجه 
 المهم مراتي القمر متزعلش ابدا 

نور بعشق :ربنا يخليك ليا انا فعال محظوظه بيك يا غسان احيانا بقول معقول انا مرات الرائد 
والصعب اللي ديما الناس بتخاف تتكلم معاه اللي كان عامل رعب لكتيبه كلها  غسان العصبي

احيانا بقول لو الدنيا كلها وقفت في وشي علشان اسيبك هقف انا في وشها علشان ابقي معاك انا 
 بشكر ربنا انك ملكي يا غسان 

في يوم من غسان بص ليها بعشق شديد :وانا بشكر ربنا ان مراتي اجمل بنت في الدنيا ان 
 االيام البنت اللي حلمت بيها  اتجوزتها والبنت اللي قلبي اختارها هي اللي في يوم ام والدي 

 نور بحب :بحبك 

غسان باس شفايفها برقة :وانا بعشقك يا نور عيوني وكمل بخبث يال قومي بقاااا علشان مش 
 عاوز اتهور عليكي مع ان نفسي اتهور بصراحه 

ايه انا هقوم اجهز الهدوم بتاعتنا وانت صحي االستاذ عاصي وخلي بالك نور بخجل :ليه وعلي 
 من حبيبه 

 غسان :ايوا هكون الداده بتاعتكم النهارده يعني  

نور :جرب بقااا اللي انا بعاني منه كل يوم وقامت فتحت الدوالب وبصت لغسان بس تعالي 
 هات الشنط من فوق الدوالب علشان مش طايله 

 سم يا ناااس  150ليها بضحك علي طولها: غسان قام جبها

سم وضربت كتفه وبعدين بطل تتريق عليا انا ام لولد وبنت  190نور بغيظ :احسن ما اكون 
 دلوقتي 



 سم ينااااااس 150غسان بضحك :اجمل 

 وحبيبه عيطت 

غسان راح شالها وطبطب علي ضهرها بحنان ونور جابت الهدوم وبدأت تحطهم في الشنط 
 لغسان بحب وهي بتبص 

 عاصي خبط علي الباب :ماما ادخل 

 نور :ادخل يا عاصي تعالي 

 عاصي وهو داخل :بقولك قولتي لجوزك علي الجم...وابتسم بخوف هللا انت هنا بتعمل ايه 

 غسان برفع حاجب :بعيد عن كلمة جوزك هفوتها بمزاجي ايه الموضوع بقااا 

اخرج اروح المالهي وقولت لماما  عاصي بص لنور بهمس:اسكتي وكمل بصوت كنت عاوز
 تقول لحضرتك

 غسان بشك :امممم تعالي اقف قدامي بسرعه 

 عاصي راح قدامه بخوف :نعم 

غسان بص في عينه بشدة علشان غسان ظابط ومتعلم ازاي يعرف االنسان اللي قدامه بيكذب 
 او الء  :كنت عاوز ايه وقول بسرعه 

 جماليه عاصي بخوف من نظرته:كنت عاوز ارجع ال

 غسان :وليه الكذب من االول 

 عاصي :كنت خايف ترفض 

غسان :حتي لو هرفض خليك جريئ واللي انت عوزه قوله علطول واوعي تكذب حتي لو 
 التمن ايه انت فاااهم 

 عاصي :حاضر يا بابا 

 غسان:يال روح البس علشان هنرجع الجماليه 

 علي االوضه بفرحه  عاصي بفرحه :وهللا انت احسن اب فيكي يا مصر وجري

 غسان بغموض:الوال دا بيحب الجماليه اووي كدا ليه في ايه هناك شدة كدا 



 نور :هيكون في ايه يا غسان هو متربي هناك اكيد متعود هناك علشان كدا 

 غسان :يمكن المهم خلصتي 

نور :لسه هدومك انت وعاصي بس انا حبيبه هدومنا خلصت اهي هقفل الشنطه واجهز 
  هدومكم

 غسان بص لحبيبه :روح بابا اللي ساكته وهاديه دي اللي بحبها قد عيوني دي 

 نور ابتسمت عليهم واتمنت لو قدرت تعيش مع بابها زي ما بنتها بتعيش دلوقتي 

 نور في نفسها بحب :ربنا ما يحرمنا منك ابدا يا حبيبي 

******************* 

 عند عمر 

عمر بيشربو شاي ومكتب عمر مقابل للبحر والسفن  محمد وقاسم كانو قعدين قدام مكتب
 علطول 

 محمد بيبص لقي بنت ملكة جمال جايا عليهم وفي ايدها اوراق 

 البنت :اهال محتاجه اتكلم مع قبطان منكم 

 قاسم :بس احنا مش 

محمد بمقاطعه :اتفضلي انا تحت امرك معاكي القبطان محمد ودا المساعد بتاعي وشاور علي 
 ف بإسمك قاسم برق بصدمه منه قاسم اتشر

البنت :اتشرفت بحضرتك اسمي تولين لسه ماتجرخه السمه اللي فاتت وحابه ان حضرتك 
 تمضي ليا علي االوراق اللي تثبت ان متخرجه 

محمد مسك االوراق بصطناع االهتمام :ايوا ايو اكيد طبعاً همضي عليهم قاااااسم كوبايتين شاي 
 رعه واحد ليا ووحده للهانم بس

 قاسم بصدمه :انت بتقول ليا انا كدا 

 محمد ميل علي جنبه بهمس:اظبط البت وهروق عليك بس اخلص بقااا 

 قاسم :تمام يا حضرت القبطان ثواني والشاي يكون جاهز 



 محمد :اتفضلي ادخلي المكتب علشان نعرف ناخد ونيدي في الكالم كدا 

 د مكان عمر تولين ابتسمت ودخلت علي المكتب قعدت ومحمد قع

تولين بصت علي االسم اللي قدام المكتب بستغراب:حضرتك اسمك محمد بس اللي مكتوب هنا 
 عمر ازاي 

محمد بتوتر :ا ايوا ايوا ومثل الحزن عمر دا اخويا هللا يرحمه مات السفينه غرقت بيه في نص 
 البحر 

  البنت بصت علي الصوره اللي ورا اللي هي صورة عمر بحزن :ودي صورته

محمد بص وراه وقال في نفسه :هللا يحرقك يا عمر هطير البت مني طيب حاطت خلقتك في 
 وشنا ليييه 

 محمد بحزن :الء دا اخويا الكبير غسان 

 تولين :ايوا ايوا ربنا يخليه ليك 

 محمد :سيبك منهم احكيلي عنك انتي مرتبطه متجوزه مخطوبه كدا يعني 

 تولين :كنت مخطوبه بس سبنا بعض 

 حمد بتمثيل :مين الحيوان اللي يسيبك دا انا لو منه اعيش عمري اصلي هلل حمدوشكر عليكي م

 تولين ببتسامه :فعال انا حلوه اوي كدا 

 محمد بتركيز  :طبعاً جميل انتي عمله عمليالت تجميل قبل كدا 

 تولين :ال ال مش بعمل الحجات دي 

 في البن  مجمد :واو كله طبيعي هللا هللا انشاء هللا ايدي

قاسم جايب الشاي ولسه هيدخل :ماشي يا محمد الكلب بقا انا الشغيل بتاعك حلو حلو ولسه 
 هيدخل كان عمر وصل ودخل 

 محمد بغيظ:وقت اهلك دلوقتي دا انا خالص بعرفها مكان بيتي حيوان من يومك 

 تولين :ازايك يا قبطان غسان 

 يا محمد وغسان مين  عمر بستغراب بيلف حوليه :السالم عليكم مين دي



 تولين بصت لمحمد 

 محمد بهمس:من يوم موت عمر وهو عنده صدمه 

 تولين بحزن :البقاء هللا في القبطان عمر هللا يرحمه ويصربكم علي فراقه 

 عمر بصدمه :اناااا موت امتي 

 تولين قامت :يال سالم يا حضرت القبطان محمد اشوفك مره تانيه 

 د قااااسم هو في ايه عمر بتبريق :قبطااان محم

 قاسم بغضب:انا الشغيل هااااا علشان تظبط البت تضيع سمعتنا احنا 

 عمر بزهول:هو في ايه يا جماعه فهموني بس 

قاسم بغيظ:البت دي ايجة عوزه تمضي علي حجات كدا مش عارف ايه يسكت االستاذ محمد 
 بتاعه كل دا علشان يظبط البت  الء قال انه القبطان انك موت دي مكنتش قاعد انا وانا الشغيل

محمد بغضب :خالص كان فاضل تكة والبت تعرف بيتي برقم فوني وارتبط بيها تيجي انت في 
 الوقت داااا ليه وانت يا عم قاسم مكنش قدامي فير ان اعملك شغيل المهم حصل خير 

بتاعك  عمر لسه مزهول :طيب بقولكو ايه اسمع بقاا يا حضرت القبطان انت تاخد الشغيل
 وتروحو علشان ورايا شعل ووداهم عند الباب وقفل 

 محمد بصدمه :احنا اتطردنا صح 

 قاسم :تقريبا 

 محمد انجچ قاسم من ايده بمرح :يبا يا شغيلي هلينا نشوف لينا اي حاجه نتسلي بيها 

 عمر بستغراب :يعمي انا ميت دلوقتي ...حسبي هللا فيكم يا بُعده وكمل شغله 

**************** 

 عمد يمني قامت علي رنة المنبه علشان شغلها 

يمني بكسل وهي مغمضه عينها  :انا عوزه انام الجو بارد وانا هموت وانام مين يسيب الدفي دا 
ويروح يعد في المستشفي في البرد ...قومي يا يمني قومي يال انتي شبة مخطوبه دلوقتي 

 ه دخل ماهر عليها وفي ايده شويه مايه وضحكت ايوا امبارح انا بقيت محجوز



 ماهر بخبث راح حطهم علي وشها :يالاااا النهار طلع في صحيااان يال 

يمني بغضب :حيووورووووان اطلع برااااااا يا ماهر زفت باااااااباااااا شيل ابنك عني احسن 
 هقوم احدفه من البلكونه 

يجيب البطاقه بتاعته علشان كانت ماهر بسماجه :ريحي نفسك ابوكي مش هنا ابوكي نزل 
 ضاعت واحنا قي البلد يعني مفيش غيري انا وانتي 

يمني بتحذير :والاااااا انا مش عوزه اتخنق عليك اطلع برا بحترام احسن ما هفرج عليك 
 العماره كلهاااا 

 ماهر بخبث قرب منها وبسرعه ضربها بالقلم وقفل الباب بالنفتاح وطلع جري 

 تح يالاااا افتح يالااااا والااااااا اخلص يا زفت ورايا شغل والااااااا يمني بغضب :اف

 ماهر ببرود:صوتي زعقي موتي مش فااااااتح 

يمني قعدت علي االرض بغيظ:وهللا يا تور بما بايا يجي لقول ليه علي عمايلك البارده دي 
 اصبر عليا بس 

 ماهر من برا :انا ماهر مش صابر يا بيبي ركزي 

 غيظ:يلعن ابو شكلك عيل رخم وخطرت في بالها خطة اهدي عليا يا ماهر الكلب يمني ب

وراحت عند الحمام في شباك بيوصل للمطبخ راحت طلعت علي كرسي ورفعت نفسها لفوق 
 وعدت بس ايجت تبص لقت ان اللي تحتها فاااضي 

 يمني بغضب:يا حماااااار والاااا الحقني ياالااااا 

بصدمه ومات من الضحك :انتي ايه اللي جابك هنا ..يس تصدقي شكلك ماهر راح عند المطبخ 
 حلو اوووي من فوق كدا خليكي شويه 

يمني بعياط :وهللا يا تور يا انسان براس كلب لعلمك االدب راح ماهر جاب كرسي ووقف 
 قدامها ايد يمني محشوره جوا 

 ضرب اضرب اضرب ا 1،2،3،4ماهر نزل صرب فيها بالقالم براحه بس بسماجه :

 يمني بعياط:يا تور يا بقرة يا زباله ابعد وهللا لقتلك يا ماهر الزفت بس اصبر عليا 



 ماهر نزل ببرود راح فتح التالجه وجاب ازازه مايه بارده 

 يمني بخوف :والاااا انت هتعمل ايه الحو بارد مش هستحمل حراااام عليك 

 ي ماهر جاب ازازه المايه ورشها عليها مع صويت يمن

 يمني بغضب شديد:ربنل يهدك يا زباله بس اصبر عليا انزل بس 

 سمير وصل البيت بستغراب :ماهر والاا انت فين 

 يمني بشر:وهللا لخليه يجيب احلك يا واطي 

ماهر بخوف :طب رالعمل راح بص ليمني ويمني خافت وراح زق يمني لورا وقعت في 
 الحمام بعياط 

****************** 

 ن عند نورها

نورهان كانت نايمه وفاتحه بوقها ومنظرها يضحك موت وفرحه عماله تاكل في صباعها وبعد 
 وقت كبير فرحه جاعت وعيطت اوووي 

 نورهان بفزع ونوم  :بس يا اسمك ايه بطلي عياط ماما زمانها جايا .....ونامت تاني 

 فرحه عيطت اكتر 

بتعيط يا لهوووووي انا نسيت ان متجوزه نورهان قامت بفزع :يختااااااي دي فرحه بنتي اللي 
 وقامت اخدت فرحه وشالتها لحد المطبخ وراحت عملت الرضعه بتاعت فرحه 

نورهان :يا فرحه انتي كسوله اوووي بصراحه المفروض تكبري وتعملي الحجان دي لنفسك 
 بقاااا هللا 

 وجرس البيت رن 

 ت من اللي واقف علي الباب نورهان :بابا جيه بابا وصل وراحت فتحت الباب واتصدم

 نورهان بصدمه مش متوقعه :........

 ياتري مين اللي واقف علي الباب ؟؟.   

اسفه بجد علي التأخير دا وهللا غصب عني بتاخر عليكم انا عرفه ان شكلكم دلوقتي بيقول )ندي 



 احنا بقينا عرفين خالص انك كل بارت سواء نزلتي او الء هتقول اسفه علي التاخير
😂😂😂😂) 

المهم انا عوزه اقول ليكم متتصدموش من عمايل ماهر في يمني انا بيتعمل فيا امر وامر من 
كدا وهللا مره الكائن اخويا فتح حجبي علشان الكوبايه بتاعتي عليها ورد وهو الء 

 �😂😂😂😂�فعااااااادي

 نورهان بصدمه شديده والدموع بتنزل من عيونها :بابا 

سنه في السجن وانتي  13يه:اممم بابا ايوااا بابا يا و*** اللي مرمي بقاله جمعه بخبث وسخر
 دورتي علي حل شعرك خلفتي من مين يا بت 

نورهان بدموع :انت اللي عملت في نفسك كدا تعرف ان احيانا بندم ان عندي اب زيك وكنت 
ي فيه علشان مش وعده نفسي ان اليوم اللي هطلع فيه من السجن هو اليوم اللي هيكون جنازت

 عوزه اشوفك 

جمعه بكرهه مسك شعرها بقوة وغل مع صراخ نورهان:انا هعرفك يا و**** بتتعري مني 
 ازاي 

نورهان بصراخ وفرحه ايضا :انت قاتل ايد الو*** دي هي اللي قتلت دم امي بد*م بارد انت 
 شيطااان 

 اال منعته  جمعه بغضب رفع ايده وكانت هتنزل علي وش نورهان لوال ايد عمر

عمر بغضب زقه لورا :محمد امسكه لما اشوف مراتي وبنتي ومسك نورهان بخوف عليها 
 وهي منهاره من العياط 

سنين سجن وقتي  6محمد كتف ايده من ورا ضهره :عمر هنفتح قضية اعتداء علي االهالي 
 بس دا مين 

يا حبيبي اهدي عمر بص لنورهان اللي حضنه فرحه بوجع وكسر ضهر :نورهان بصي ليا 
 ومسح دموعها مين دا انتي تعرفيه منين وازاي تفتحي لحد غريب 

 نورهان بشهقات وهي مسكه تيشرت عمر :عمر دا دا ابويا وانهارت في البكاء 

 كانت الصدمه علي الجميع 

 عمر بصدمه:ابوكي ..احم طيب اهدي يا حببتي وفهميني ايه اللي حصل 



 دمها دي حابت العار ليا وانا هخلص عليها النهارده  جمعه بغضب:انا هقتلها واشرب من

عمر بغضب قام هجم عليه بشراسه :انت لما تتكلم مع مراتي سا تتكلم بأدب يا تخرس خالص 
 علشان انا ماسك نفسي عليك باعافيه 

قاسم شال عمر عنه بالقوه :بس اهدي بقاااا كدا الموضوع مش لصالحنا علشان ابوها يعني 
 لشان المحكمه والزم مراتك تيجي تشهد ضده الزم محامي ع

نورهان بصريخ :هو انا مش هعيش في امان خالص انا كل ما بالقي الفرح الزم حاجه تيجي 
وتبعده عني عمررر وقامت مسكت هدومه عمر وهللا انا عمري ما عشت معاه الراجل اللي 

ي البكاء ارجوك اوعي تبعد انت شايفه دا هو هو اللي قتل ماما بيده دي يا عمر هو وانهارت ف
 عني مقدرش اعيش عارفه ان ابويا مش كويس بس بس 

عمر اخدها في حضنه بهدوء:هشششش انتي مفكره علشان واحد زي دا ممكن اسيبك دا لو اخر 
واحد في العالم يا نوري انا واناي ملناش غير بعض المهم ادخلي انتي وفرحه جوا وانا هنزل 

 اجع تمم اروح القسم اعمل بالغ ور

نورهان هزت راسها ودخلت جوا وعمر قفل باب البيت :بص قبل ما اعمل البالغ الزم اروق 
 عليه االول علشان ميفكرش تاني يبص لمراتي بنظره بس 

محمد وقاسم ببتسامه خبيثه :ودي تقوتنا يال علي المينا ورا المركب احلي علقه الحلي حماك 
 في الدنيا 

 عدو جمعه بغضب :ابعدو عني اب

عمر :تؤ تؤ لسه التقيل جي ورا فا اسكت علشان مش عاوز اعلم عليك قدام الناس هنا واخدوه 
 في العربيه ومشو 

***************** 

 عند نسمه 

نسمه كانت راحه جي في شقتها التحاليل هتطلع النهارده وهي مستنيه جواب من الدكتوره علي 
 الفون 

ن كويسه ومسكت بطنها وانت كمان كويس يارب نسمه بخوف:يارب تكون خير يا رب اكو
 ولقت رساله من الدكتوره 



الدكتوره :نسمه بصي البيبي بالف خير انا مش عوزاكي توهمي نفسك وخالص انتي عندك 
زياده احماض علي الرحم ودا اللي بيخلي البيبي حركته خفيفه جداً والكيس مش بيكبر الزم 

قرف دا فا دا شيئ وارد بالش تخليه يقرب منك طوال تقلي من الموالح نهائي لكن موضوع ال
 فترة حملك دي وبعد كدا يحلها الحالل المهم اطمني ومتحطيش في بالك 

نسمه كانت بتقرء والبسمه علي وشها جميله وباين عليها الفرح :الحمدهللا يارب الحمدهللا انه 
حت وهي فرحانه ومش بخير وانه مش هيبعد عني شكرا نسمه الدكتوره كتير ونزلت علي ت

 شايله هم ورجعت تتعامل تاني نسمه الرقيقه والهاديه 

)دي حاجه تعرفك ان لو المشكله ملهاش حل وانت فقدت االمل ربنا بيخلق االمل دا حتي لو 
 واحد في الميه (

نفين كانت خلصت صالة العصر:نسمه انتي فين يا حببتي من الصبح وال اتغديتي وال شربتي 
 لدسم انتي مهمله في حملك يا نسمه لبن علشان ا

نسمه :وهللا يا ماما انا طول ما انا فوق باكل تفاحه موزه اي حاجه متقلقيش عليا وحطت ايدها 
 علي بطنها ببتسامه وبعدين البيبي بياكل اكتر من نورهان 

 نفين بضحك :ربنا يكملك علي خير يابنتي 

 نسمه :يارب يا ماما يارب اومال فين اسر 

 :اسر بيلعب كوره في الشارع اهو نفين 

 نسمه بفزع :يختااااي دا قاسم محذرني قبل ما ينزل متخليش اسر ينزل الشارع بيعمل مشاكل 

 نفين :من بعد عاصي ما مشي وهو هادي كان عاصي هو اللي اس المشاكل 

 نسمه بضحك :حصل كان بيخطط وال اجدعها حرامي 

*********** 

علي نفسه في الكرسي اللي ورا ونور شايله حبيبه اللي نايمه علي نور في العربيه عاصي نام 
 رجلها وهي بترضعها 

غسان بنرفزه :نور بالش رضاعه في ام العربيه قولتلك من ايام عاصي بالش رضاعه برا 
 اوضة نومك 



 نور :اعمل ايه يعني يا غسان ما هي جعانه اكيد مش هسيبها جعانه يعني 

 د يشوفك يا هانم ردة فعل اهلي هتكون ايه هقتله فيها غسان بغيره وغضب :ولما ح

نور مسكت ايده بحنان :يا روحي وهو مين اللي بيشوفني غيرك الزجاج اسود كله اهو مين بقا 
 اللي هيشوفني 

 غسان بخبث :المشكله انا انا مش عارف اركز في السواقه وال في..

 ان صاحي وهو نايم وبطل قلة ادب نور بخجل ومقاطعه :في ايه في ايه قدر ان معانا انس

 غسان بمناغشه :ولما ابطل قلة ادب معاكي هعملها مع مين 

 نور بخجل :غسان اسكت عيب كدا 

 غسان وهو بيقرصها من وسطها :اوعاااااا 

 نور بخجل شديد :بص انا هنزل اعد جنب عاصي علشان قلة ادبك دي 

 لتيلي انتي والده بقتلك كام دلوقتي غسان بنظره :هتنزلي ها وهتعدي جنب عاصي ايواا قو

 نور بستغراب:اشمعناا 

 غسان بخبث:علشان نجهز للي هيجي جديد بقااا 

 نور بخجل :بص انا مش هرد عليك اوك 

غسان :ياااااه الواخد مقعدش في جو هاادي كدا من زمان من غير عيال وزن وعياط ااااه قلبي 
 يؤلمني علي حياتي 

 بعد ربع ساعه 

عيط بشده ونور بتعمل سندوتشات لعاصي والطريق زحمه والجو حر وعاصي نازل حبيبه بت
 عمال يغني وغسان متنرفز ونور مش عرفه تسكت مين 

 عاصي :ماما بسرعه ماما بسرعه ماما خلصي السندوتش بقااا 

 حبيبه بتعيط بشده 

 نور بعياط :بس يا روحي بس انتي بتعيطي ليييه 



سسس بقي قرفتوني في عشتي وبص لعاصي وانت بطل غسان بصوت عالي وغاصب :بسسس
اغاني احسن ما انزل اكسر دماغك دي اخرص وبص لنور وانتي بتعيطي ليه مش هيبقي 

 والدك وانتي كمان 

نور بدموع :خد حبيبه سكتها وبصت لعاصي امسك السندوتش اهو ومش عوزه اسمع صوتك 
  لحد ما نوصل وهي نضفت المكان من مكان العيش واالكل

 غسان بغضب :عملتو عربيتي الغاليه الجميله تاكسي يا والد ****

 نور بغيظ:مش انت اللي من شويه كان عجبك الهدوء وعاوز تخلف كمان زعالن ليه مننا بقاا 

غسان بص ليها بغضب :مش طايق كلمه من حد وهو بيعد علي صوابع ايده حر وزحمه 
 * ياريت تسكتي علشان نوصل بسالمه تمام وعياط وزن والطريق ابن**** علي يوم ابن ****

 حبيبه اللي بتبص البوها بهدوء بسبب حركة ايده وبتضرب برجلها في صدره 

 غسان بغضب :وبنتك كمان دا اللي ناااقص امسكي خدي البت دي معاكي 

 نور اخدت حبيبه وفضل تالعبها 

*************** 

 عند انتصار 

حين مع بعض هو احنا كنا بنجوزكم علشان تقولي ليا انتصار بغضب :افهم ايه من مش مرتا
 كدا 

سلوي بدموع وندم :ماما انا فياا اللي مكفيني علشان خاطري بالش توجعي قلبي اكتر وانا لما 
 اهدي هتكلم 

انتصار بغضب :تتكلمي وال انشااله ما اتكلمتي انا عوزه اعرف جوزك عمل ايه علشان تطلقي 
 انطقي يابت انطقي 

جع وانهيار : انا اقولك ليييه علشان انا وحده خاينه حبيت راحل علي جوزي او سلوي بو
بمعني اصح حبيبت راجل غير جوزي علشان انا عمر احمد مكان فارق معايا دي دلوقتي انا 
حب غسان مزروع في دمي جواياااا مقدرش اطلعه حولت انسااه بس كنت بفتكره اكتر واكتر 

 يطلقني عوزه تعرفي ايه تاني يا ماما بس الحب مش بيدي وجوزي عرف الكالم دا وعاوز 



انتصار رفعت ايدها بغضب ونزلت علي وش سلوي بالم وقالت بحقاره :حب ايه اللي مش 
بيدك انتي دمرتي حياتك ومع حياتك سمعتنا جوزك اللي بيحبك وعاوزك وبيتمني رضاكي 

اناي مفكره ان هيسيب نور وعوزه ايه من غسان غسان متجوز وجاله عيلين وبيحب مراته 
علشانك تكوني غلطانه يابنت بطني تصدقي احسن طالقك احسن من فضحتنا في البالد اطلقتي 

 ليه اصل بخب واحد غير جوزي وسابتها ودخلت علي جوا 

سلوي انهارت من العياط :مش بيدي مش بيدي وهللا العظيم اعمل ايه انا مش قدره اعمل حاجه 
 دني خااالص يارب يارب ساع

************ 

بعد وقت كبير وصل غسان الجماليه واللي اول ما نزل االكل رحب بيه نزل وهو شايل شنطة 
 عدوم وحبيبه اللي نايمه علي كتفه 

 عاصي نزل جري :اسررررر والاااا انا رجت 

 اسر بفرحه جري عليه وحضنه بشدة :وحشتني اوووي انتو جيتو علطول 

 بنت غزل فين وعامله ايه عاصي :اسكت سيبك دلوقتي ال

 غزل ايجت بسرعه ليه جزي بطفوله :ازيك يا عاصي وحستني خالس 

 عاصي اول ما شفها حضنها :وانتي كمان يا عزل وحشنتي خالص 

 نور واقفه تتفرج علي عاصي و هو حاضن البنت بزهول 

 غسان ايجه ليها بغضب :نوررر بقالي ساعه بنادي عليكي مبترديش ليييه 

 ت بشوف ابنك المحترم اللي زي ابوه وهو بيحصن غزل بنت لمياء جرتنا نور :كن

غسان بص عليه بضحك شديد :جدع يال طالع لبوك كان معلم علي بنات الحاره بنت بنت 
 ووجد نور تنظر له نظرة شر احم دا قبل الحواز يعني انا بقول يال 

بيه وطلعت علي فوق وغسان نور بغضب وغيرك :التاريخ الجميل بتاعك انا حفظاه يا غسان 
 حامل باقي الشنط 

 نفين اللي نزله بوس في حبيبه 

 نسمه بفرحه حضنت نور ونور راحت باست راس نفين وراس منير بحترام وقعدت معاهم 



غسان بسرعه :الء يا مراتي الغزيزه وهللا اتمني ان اجي اعد انا كمان بس ورانا شغل تعالي 
 ه والبت مع امي  اقبل ما تفتح في العايط معايا نشوف هنعمل ايه في الشق

نور :طيب نستأذن يا جماعه هطلع اشوف هرتب الهدوم انضف الشقه وانزل تاني نسمه لو 
 حبيبه هيطت رن عليا انزل ليها 

 نسمه :حاضر يا حببتي اطلعي انتي 

 غسان بصوت عالي :عااااصي والاا 

 عاصي من تحت :نعممم يا بابا 

 البيت علشان لو بعدت هكسر رجلك  غسان :اوعي تبعد عن

 عاصي :حاضر حاضر 

غسان شال الشنط طلعها فوق ونور فتحت الباب ودخلت غسان مسك ايدها وقفل الباب 
 وحاوطها بين الحيطه والباب 

غسان بخبث :اال ايه الناس اللي بتحلو يوم عن يوم دي وبتبقي زي القمر كدا غسان بيتكلم وهو 
 بيفك الحجاب بتاعها 

 ور بخجل :غسان الشنط والهدوم الشقه متربه ابعد خليني اخلص ن

غسان وهو بيبوس رقابتها برقه :شنط ايه دلوقتي اللي انتي فايقه ليها انا عوزك تخلي تركيزك 
 كله معايا انا وباس شفتيها برقه مبالغه ثواني وتحولت لشغف وعشق

ين يدين غسان االلفي نور حولت بقدر المستطاع االبتعاد ولكن بال حدوي انها ب
وثرانيزوتحاوبت معه في قبلته حته وجدته بعبث في سيابها حتي ازحهم ابتعد عنها وهو يتنفس 

بسرعه وخلع تيشرته وحملها بين يديه حتي اصبحت في مستوي طوله وذبهورالي عالهم 
 الخاص الذي ال يختم فيها غسان ونور عشقهم .

**************** 

فيزالبيت بغضب من ماهر وفي نفس الوقت بشعور غريب تكتاسحه في  يمني كانت راحه جايا
 قلبها من اتجاه محمد 

 سمير دخل عليهم :ازيك يا يمني يا بنتي 



 يمني :بخير يا بابا الحمدهللا 

 سمير :امم والراجل اللي متقدم دا مش هنوافق بيه وال الء علشان نشوف حالنا 

 يا بابا  يمني بخجل :اللي فيه الخير يقدمه ربنا

 سمير ببتسامه :يبقي علي بركة هللا 

 في منزل غسان االلفي 

 نور فاقت علي خبط الباب بشده بصت حوليها لقت السرير فاضي 

 نور :غساااان غسااااان 

 غسان وهو في الحمام تحت الدش:ايواااا يا نور باخد شور منزلتش 

 اطلع اقتح انا نور بصوت عالي :الباب بيخبط اطلع افتح ليكون قاسم وال 

غسان بصرامه :نوررر اعدي لما ابقي اطلع واوعي تطلعي بمنظرك دا قال اطلع افتح قال 
 وغسل وشه 

 نور بغيظ وهمس :منظري دا بسببك انت علي فكره 

غسان طلع البس بنطلون وتيشرت وفوطه علي رقبته :الحام عباره عن تراب البيت عاوز 
لها تراب يخنق والبلكونه برضو عوزه كنيس تنضيف واالوضه عوزه تنضيف الفرشه ك
 ومسيح والسقف عاوز مسح هو والحيطه 

 نور بصدمه وفتحه بوقها :وانا هعمل كل دا لوحدي صح 

غسان وهو بيسرح :لو قولت اجيب حد يخلص هتقولي مبحبش حد يدخل بيتي ويرتبه اعمل ايه 
 اديني حل وانا هعمله 

است شفايفه برقه وايدها بتلعب في شعره بدلع :او نور راحه حطت ايدها حولين رقابته وب
 ممكن حوزي حبيبي يساعدني 

 غسان استغل الموقف وباسها بشغف وقوة تألمت نور بين قبلته فتركها 

غسان ببتسامه :مشكلتك بتيجي برجلك عندي وترجعي تتوجعي وقرب منها وحط ايده علي 
 شفايفها 



 غسان بهمس:حسه بوجع 

 انت اللي يعرفك هيحس بأيه غير بوجع نور بتزمر طفولي :و

غسان ضحك بقوة ورجوله :امم بس بعرف ابوس انا لقه وجه نور تحول لالحمر فكمل المهم 
انا معرفش انضف وال ليا في قصص التنضيف دي وال عمري حولت فا انتي لو هتقدري 

 ه قولي تنضفي قولي وانا هاخد حبيبه لحد ما تخلصي لكن عوزه حد اجيبه هيخلص في ساع

 نور بغضب طفولي :الء هنضف انا بس حبيبه وعاصي معاك لحد ما خلص خالص 

 غسان وعو بياخد فونه من علي الكوميدينه :امري هلل 

 نور :انت نازل وال ايه 

غسان وهو بيفتح فونه :ايوا هنزل اشوف عمر ومحمد يجو نسهر شويه في القهوه بس هاتي 
 الحزام االسود اللي توكته فضي 

ر وهي لبسه القميص بتاعه راحت علي درج من ادراج التسريحه وطلعته :اهو بس نو
 متتاخرش وبعدين انت هتروح القهوه وانا هبدء تنضيف وحبيبه هتكون مع مين 

 غسان بص ليها :هاخدهم معايا يا نور هاخدهم رهللا 

 نور ببتسامه وعدم تصديق :ياااااه هعيش لمدة شويه سنجل من غير اوالد 

 ن بغضب :هتعيشي ايه يا ررررروحمك غسا

نور بخوف ومرح :وال اتكلمت حتي يا باشا انا بقول ادخل اتشطف علشان ابدء تنضيف مش 
 اكتر وهللا 

 غسان بضحك :طب روحي يا عم القوي والشجاع وفونه رن 

 محمد :انت فين يا جدع انت انزل افتح احنا وقفين تحت الفيال بالعربيه اهو انزل يال 

 :انا في الجماليه تعالو علي هنا نسهر في اي قهوه يال  غسان

 محمد بص لقاسم وعمر :ايه رايكم علي الجماليه 

عمر :الء انا هروح علشان نورهان لوحدها بس مش هرتاح غير لما ابن **** اشوفه معدوم 
 علشان بص لمراتي بعينه بس 



رايك روح جيب مراتك وتخليها محمد :ياعم اهدي همسك انا القضيه وهربيلك امه المهم ايه 
 تفك مع البنات هناك 

 عمر :اشطاااا حتي تنسي ابن *** يال 

 محمد شغل العربيه وراح اتجاه طريق الجماليه 

*************** 

 احمد رجع البيت ودخل اوضتة كانت فاضيه من هدوم سلوي فعال 

دبلة سلوي نزل جابها  دخل رمي نفسه علي السرير لقي ورقه علي التسريحه قام جبها وقعت
 وفضل ماسكها فتره وبعدها قلع السلسه اللي في رقبتة وحطها فيها 

 احمد بحزن :اللي حب ميقدرش يكرهه يا سلوي وفتح الجواب 

سلوي :احمد انا معنديش اي كالم اقوله او بمعني اصح اقوله قدامك واوجهك بيه بس انت 
ه اللي في ايدي كنت بتمني والدي يكونو منك احسن شريك حياة وانا معرفتش احافظ علي النعم

يا احمد بس صدقني حب غسان كان جوايا من صغري ومقدرتش اطلعه بس صدقني هحاول 
دبلتي معاك واللي انت عوزه حقك وانا معاك فيه بس دي اول مره اقوله ليك بصدق انا بحبك 

 يا احمد بحبك بجد واوعي تنسي دوا ماما سعاد 

 تتغيري يا سلوي علشان وحشتيني اووووي وقفل الجواب ودخل الحمام احمد مبتسم :اتمني 

************ 

 عند غسان 

 غسان واقف بيلبس الكوتش :نوررر انا نازل 

 نور ايجة :ثواني عوزه لبن لحبيبه من الصيدليه مفيش هنا خالص 

 غسان :حاضر وانا راجع هجيبه 

 الول علشان خطري نور بتزمر :الء يا غسان هاته يا حبيبي وتعالي ا

 غسان :حاضر حاجه تانيه 

 نور بمرح :شيبسي وكوال 



 غسان ببتسامه :حاضر يا بنتي ونزل 

 نور ببتسامه :باي يا بابي او عي تنسي تاخد حبيبه وعاصي معاك 

 غسان :حاضر ونزل عند نفين 

 غسان :احم يا جماعه انا هدخل 

 نسمه :تعالي يا ابو عاصي ادخل حبيبه صاحيه اهي 

 غسان ببتسامه :اسفين يا ستي عارف اننا غلبناكي معانا 

 نسمه :دي روح خالتو دي نور فين 

 غسان :نور فوق هاخد انا العيال وامشي واخد حبيبه ونزل ونسمه طلعت لنور 

 غسان :عاصي اسر تعالي 

 عاصي :نعم يا بابا 

 غسان :اركبو وخدكم معايا يال 

 و ورا وغسان شال حبيبه علي رجله ومشي بالعربيه اسر وعاصي بفرحه :اوبااااا يال ورمب

 عاصي :بابا ريحين فين 

 غسان :هروح اجيب طلب من الصيدليه وبعدين نروح علي الكافيه شويه 

 اسر :ايوااا بقااااا 

 ابتسم غسان عليهم وكمل الطريق مع تخطيط عاصي طبعا 

 تشتري وبعد وقت وصل الصيدليه نزل وحبيبه علي ايده لقي ست كبيرة ب

 الست :يعني الدوا دا مفيش منه رخيص شويه 

الدكتور :ال وهللا يا حاجه انتي ممكن تخلي الدكتور المتخصص يكتب حاجه تانيه علشان دي 
 غالية جداً ويال يا حاجه علشان في ناس وراكي 

 الست :ماشي يابني ومشيت 

 غسان :سالم عليكم 



 الدكتور :وعليكم السالم 

 لي الحاجه طلبته دا عامل قد ايه يعني غسان :هي الدوا ال

 جنيه علشان دوا اورام  2000الدكتور :الدوا دا عامل 

 غسان :هات الدوا المطلوب كله ليها بسرعه 

 الدكتور جابه وغسان دفع حقه وراح وراها علطول جري 

 غسان :يا امي استني 

 الست بدموع :نعم يا بني 

 اليه االدويه اللي انتي محتجاها كلها هنا غسان ابتسم واداها الكيس :اتفضلي يا غ

الست بفرحه :ربنا يخليك لشبابك يابني ويرزقك ويخلي عيالك ويحميلك بنتك ومتشفش وحش 
 ابدا ويكتر من امثالك يارب 

غسان باس راسها ببتسامه :شوفي انا اخدت منك دعوه تحميني لسنين قدام خلصي العالج دا 
 واخر الشهر هيجي تاني 

 رحه :ربنا يكفيك شر المرض يا بني الست بف

 غسان :ويشفيكي يارب ومشي راح جاب اللبن وركب العربيه رن علي محمد 

 غسان :الو يال هقابلكم في كافيه الهضبه تمام 

محمد :خالص تمام احنا خالص قدامنا حاجه بسيطه عمر راح يجيب مراته علشان في حوار 
 كدا 

 غسان :خالص تمام لما نوصل نتكلم 

 اصي :بابا انا عاوز شبسي ع

 غسان :حاضر لما نعدي من قدام سوبر ماركت قف اجيب 

وبعد مده وصلو الكافيه عاصي واسر راحو يلعبوا عن االطفال وغسان طلب قهوه وقعد يلعب 
 مع حبيبه 

************ 



 في منزل عمر 

 عمر شايل فرحه ونورهان بتلبس الكوتش 

 مشوار عمر بمرح :فروحه قلب بابا رايحه 

 نورهان بخوف حضنت عمر  :عمر هو ممكن يرجع تاني 

عمر وهو بيبوس راسها :وقتها مش هيالقي غير طلقه في راسه في قلب عمر ويال بقاااا هما 
 البنات مش وحشينك وال ايه 

نورهان ببتسامه :وحشني اوووي ونسمه مشفتهاش من زمان المهم يال انا اصال خلصت 
 حجات حبيبه ونزلت مع عمر  وشالت الشنطه اللي غيها

 عمر :كله تمام لسه حاجه 

 نورهان :الء اطلع يال 

 عمر دور العربيه وراح علي الجمالية

************ 

 في منزل نور 

 سعات في التنضيف مكنتش قدره  4نور بعد 

 نور نزلت اترمت علي الكنبه عند نفين :هموووت ضهري بيوجعني اووي 

 ولتي الء الدماغ جزمه نسمه :قولت ليكي اساعدك ق

نور بتعب:اناي قدره تقفي تسعدي ايه بس المهم اهدي علشان وحشاني احكيلي عمله ايه 
 واخبارك ايه انتي وقاسم 

 نسمه بدأت تحكي ليها عن موضوع الحمل :بس الحمدهللا الدكتوره قالت مفيش اي خطر 

 نور :الحمدهللا بس قاسم زعل ليه هو مش غلط انكم تطمنو 

 :ماهو زعالن اكتر ان بقرف بشده ولما كشفت زعل اكتر  نسمه

نور :ايوا موضوع القرف دا مبالغ فيه شويه يا نسوم وبعدين انتي بتحبي قاسم وبدام بتحبيه اذن 
 الزم تتقباليه وشيلي من دماغك القرف دا 



 نسمه :ماهو انا بحاول اشيل الفكره من راسي ومفكرش فيها 

 قيكي نسيتي واتعاملتي عادي نور :ايوا وحده وحده هتال

 نسمه :المهم قومي يال نعمل حاجه ناكلها علشان انتي اكيد مفرفره 

 نور :حصل مش قدره اقوم ادخلي جهزي علي ما اشوف ماما نفين بتعمل ايه واجي 

 نسمه :خالص ماشي و دخلت علي المطبخ تعمل اكل 

*************** 

 عند الشباب في القهوه 

ا هو دلوقتي اتهجم عليها وانتوا علمتو عليه وبعد كدا سجنتوه من غير اي غسان بغضب :ايو
تقرير وهو في االساس ابوها وبعد كدا هينكر انه اتهجم عليها ويعمل دور المظلوم العجوز 

 ويطلع وكدا مش هنستفاد حاجه 

باط محمد :يعم كنت عوزنا نعمل ايه ريحين نعد مع صاحبنا نالقي حد بيتهجم عليها واحنا ظ
 كنا نعمل ايه دا اقل حاجه عملناه اللي فيه دلوقتي 

غسان :اسمعو انتى االتنين اطلعو من القضية دي علشان باغباء دا هنخسرها اهدو كدا وانا 
 هحاول اثبت انه حاول يتهجم عليها من كميرات المراقبه 

 قاسم :ايوا كنيرات المراقبه هي اللي هتكشف اللي حصل 

 المراقبه متجبش ضربكو فيه غسان :ادعي كميرات 

 محمد وقاسم بصو لبعض بضحك :علي هللا حكايتنا 

 محمد بخبث:ال قولي يا غسان انت جايب العيال معاك ليه حير 

 غسان بغضب :والااا وهللا هقوم اكسر عضمك انا مش ناقص 

 قاسم بضحك :الء واللبن في الكيس واخد بالك يا لصه 

 من االحمر اللي قدامي  محمد بضحك شديد :انا واخد بالي

غسان :هشش هشش عاصي بيلقط الكالم يا حمار دا الحيوان دا مره زمان خال امه تغضب 
 شهور وهو واسر 



 محمد بضحك :من عمل يعمل كنت بتعمل كنت بتوقع بين الناس برضو 

 قاسم :بس تصدق البت حلوه غسان باهلل بص كدا 

 ايدي اهي  غسان :حشي هللا انا راجل متجوز وعيالي علي

 محمد :بنتك مشاء هللا فلقه من القمر العيون بتاعتها ليك خالص يا غسان 

 غسان :حبيبه ابوها دي وباس خدها ولقي محمد قام بص بستغراب قومت ليه 

 محمد :اشوف هظبط البت ازاي 

 غسان :يا جدع اخزي علي ميتين اهلك واعد 

 يوم الجمعه هتيجو معايا اعملو حسابكم  محمددبغيظ:قعدنا يا عم اهو المهم انا رايح اخطب

غسان بصدمه :رايح تخطب يوم الجمعه اللي هي بعد بكره واحنا منعرفش ومن شويه رايح 
 تظبط البت انت جنسك ايه يال 

محمد :الء بجد رايح اخطب دكتوره عجباني فعال مش فادر اشيلها من بالي وطلبت ايدها من 
 ابوها ووافق ورايح بعد بكرا 

 :اممم وكنت ناوي تقول امتي بعد ما تخلف ابنك االول  غسان

محمد :ياعم نسيت ان الزم حد يكون معايا وانا في روما كنت وحيد بائس متعودتش ان حد 
 يكون معايا المهم هتيجو معايا واللي فيه الخير يقدمه ربنا وبص علي البت 

 محمد بزهول:غسااان والااا ابنك بيطبق البت 

وراه لقي البت مقعده عاصي علي رجلها وعاصي منسجم معاها اووي :دا غسان بصدمه بص 
 دا ابني صح 

 محمد بتوهان :صح

 غسان :ركز يمكن تشابه 

 محمد :هو ممكن تشابه ايوااا انها نفس جينات ابوه ودي اللي مستحيل تكون غلط ابدا 

 غسان بغضب:عااااااصي 

 عاصي اتنفض من علي رجل البت :نعم يا بابا 



 :تعالي يا حيوان هنا انت كنت بتعمل ايه هناك  غسان

 محمد :قاعد علي رجلها والبت حضناه بيعمل ايه والنبي بيسلك سننها 

عاصي :انا كنت جي وهي ندهت عليا بتقولي اسمك ايه ولقيتها شيالني علي رجلها اقول الء 
 قعدت وخالص 

 غسان وقاسم ومحمد انفتحو في الضحك 

 الاا دا طالع ليك بكل معني الكلمه محمد :مستحيل غسان الو

 غسان بضحك :روح يا عاصي العب ومتردس علي حد هللا يسترك 

 عاصي :حاضر 

 غسان فونه رن 

 غسان بضحك :الووو ايه يا نور 

 نور ببكاء :

 غسان بصدمه :

 نور ببكاء :غسااان تعالي علي البيت بسرعه عمو صبح صاحب القهوه جارنا مااات 

 حول وال فوة اال باهلل متطلعوش من البيت احنا جاين اهو غسان بصدمه :ال 

 قاسم بستغراب :في ايه خير 

 غسان :عمك صبح جارنا تعيش انت 

 محمد :ان هلل وان الية راجعون قومو نروح مينفعش نعد 

 غسان قام شال حبيبه ونده الوالد وركبو مع غسان وكل واحد مشي بعربيته 

*********** 

 بس لقي ان في ناس كتير متجمعه عند بيت الحج صبح  عمر وصل الجماليه

 نورهان بستغراب :عمر الناس الكتير دي متجمعه ليه 

عمر بص ليه بستغراب:مش عارف بس دا بيت عمي صبح بتاع القهوه خير يارب ووقف 



 العربيه تحت بيت منير انزلي انتي اطلعي للبنات لما اروح اشوف فيه ايه 

ة وطلعت للبنات اول ما البنات شافوها جريو علي حضنها بفرح هزت راسها واخدت الشنط
 وحزن في نفس الوقت 

 نورهان في قمة الخوف واالستغراب حضنتهم :في ايه اهدو بتعيطو ليه 

نور ببكاء:عمو صبح مات كان راجل طيب اوووي وبيحبنا اوووي عمره ما غلط في حد مات 
 وهو لسه محوز ابنه االسبوع اللي فات 

 ن :ربنا يرحمه يا حببتي كلنا هنموت مفيش حد هيعيش البقاء هللا وحده نورها

نسمه حضنتها بقوة :وحشتيني اوووي يا نورهان وحشتني اوووي عمري ما تخيلت ان هبعد 
 عندك كدا 

نورهان بدموع :وال انا يا نسوم انتي مش اختي وبس انتي ونور وسوسو كل حاجه ليا ربنا ما 
 يخرمني منكو ابدا 

 مه اخت فرحه وحضنتها بقوة :وحشتني ياروح خالتو من جوا نس

 نور :تعالو نطلع البلكونه نشوف الميتم يا بنات 

 نورهان :فين طنط نفين وعمو 

 نسمه :اول ما سمعنا الصويت راحو علي الميتم جري 

 نورهان ونسمه ونور طلعو وقفو في البلكونه 

************ 

دش وسرحت شعرها ولبست بجامه واسعه لنوم وشراب يمني كانت رجعت من شغلها اخدت 
 علي شكل قطه ومسكت الفون وطلعت صورة محمد ببتسامه 

يمني :صدقني من يوم ما قبلتك وانا حياتي مش حياة قلبي بيدق لما بسمع اسمك بس لما بشوفك 
 بحس الوقت بيجري واترددت تتصل او الء بس االخر اتصلت 

 يمني بحرج :الوو 

 :الوو يمنتي اخبارها ايه  محمد ابتسم



 يمني بكسوف :الحمدهللا بخير انت اللي عامل ايه 

 محمد :بخير طول ما انا معاكي بس في شرط مش هنخلص من موضوع الكسوف دا بقااا 

 يمني ببتسامه :قول يارب 

 ممحمد بضحك :يارب يا قلبي 

 يمني سارحت في كلمة قلبي دي وغمضت عيونها بوهن 

 قصر معاكي ومش بتصل بس انتي في بالي وقلبي علطولمحمد :عارف ان م

 يمني بكسوف وهمس:وانت كمان 

 محمد ببتسامه :وانا كمان ايه بقاا 

 يمني بكسوف :في قلبي ديما وعلطول بفكر فيك ومش مصدقه ان هتجوزك 

محمد :صدقي يا حببتي بكرا نتجوز وتشاركيني حياتي وقوضتي وبيتي وفلوسي حتي الهوا 
 سه هتشاركيني فيه يا يمنتي اللي بتنف

 يمني بهمس :انا بحبك اوووي 

محمد :مع ان بكرهه المهس بس مش اكتر مني المهم انا كنت مع اصحابي سهرانين شويه في 
 الجماليه بس حصل ظرف ومات حد قربهم والزم اكون معاهم بس بعد الدفنه وهرجع

 يا مخمد علشان بقلق يمني بحزن :طيب يا حبيبي لما توصل طمني وابقي رن عليا 

محمد ببتسامه :حاضر يا حببتي وفضلو بيتكلمو لحد ما وصل الجماليه قفل معاها ونزل من 
 عربيته 

************* 

 غسان نزل من العربيه اتقابل فيهم 

غسان بص علي البلكونه لقي البنات وقفين في البلكونه والرجاله تحتهم غضب جدا من المنظر 
 دا واتوعد لنور 

 ان بغضب :قاسم انت ومحمد انتو اسبقوني علي العزا اروح اودي العيال واجي علطول غس

قاسم ومحمد :تمام وراحو مع بعض علي العزا وبدءو يسلمو علي الناس واتقابلو في عمر اللي 



 بدء معاهم كالم 

 قاسم :مات ازاي 

 عمر :الدكتور بيقول سكتة قلبيه ربنا يرحمه 

 فن النهارده محمد :يارب بس معتقدش يد

 عمر:الء بكرا في صالة الضهر بقااا 

 نص  10قاسم :ايوا دا دلوقتي الساعه داخله علي 

************ 

 غسان غضب وهو واقف في الشارع :الناس اللي وقفه في نص الشارع دي خير يعني 

 نور اول ما لمحته رجعت لورا علطول وهكذا البنات 

دت منه البنت خمس في ودنها :قسما باهلل مهعدي غسان طلع علي فوق بغضب نور راحت اخ
 الوقفه دي بالساهل 

 نور بصت ليه بخوف :نعمل ايه يا غسان الجو حر وكنا عوزين نشم هوا 

غسان بغضب :نور متعانديش معايا علشان وال وقته وال مكانه المهم مش عاوز المح حد في 
منكم في الشارع هيزعل مني جامد البلكونه وانا حذرت اهو وبص السر وعاصي واللي هلمحه 

 يعني ونزل وقفل البوابه 

 عاصي :اوووف ايه دا جد غزل مات يعني الزم انزل اعزي هتقول عليا ايه كدا 

 اسر :قولها مكنتش عارف انزل 

نور بتبص لعاصي :والاا انت تشيل غزل بنت لمياء من دماغك علشان مش هتتجوزها حلو 
 الكالم 

 :الء وحش الكالم  عاصي وهو داخل المطبخ

نورهان ونسمه اللي ميتين ضحك :الدكتور عاصي بيه بيحب غزل بنت لمياء ولمياء دي مرات 
 ابن عم صبح الكبير هللا يرحمه 

نورهان بضحك :ينهااااار وبصت لفرحه بقااا يا معفن سايب الجمال دا وباصص علي غزل دا 



 عيب في حقنا حاي يا نور 

***************** 

 ه وقفه كلهم بيعزو وغسان وعمر وقاسم ومحمد وقفين جنب منير الرجال

 وفي بنات وقفه في بلكونة عم صبح 

 بنت من البنات :شوفتي دا غسان وقاسم 

 :واو دول شباب دول دول يقوله قوم يا فمر نعد مكانك 2بنت 

 :بس مين اللي معاهم دول  3بنت 

 :مش عرفه دول انا 1بنت 

 :متجوزين 2بنت 

 وا متجوزين غسان وقاسم عمري ما شوفت مراتتهم في الشارع وال مره خالص :اي1بنت 

 :الزم اظبط غسان دا 3بنت 

 بسخريه :ابقي قبليني دا بيعشق مراته 1بنت 

مجمد اخد باله من البنات وزعل من الموقف دا وقال في سرة :طب قدرو ان اخنا في الميتهم 
 صحيح في بعض النساء جنس و'سخ ابعدنا يارب 

************* 

 في منزل منير االلفي 

نفين :نور احنا الزم نعمل غدا يا بنتي لحد يجي بكرا الزم نكون عملين حسابنا طلعي فراخ 
 ولحمه واعملي اكل زياده يابني قوام يال 

نور كانت بترضع حبيبه :حاضر يا ماما انا اصال كنت هعمل كدا علشان لو الشباب جابو 
ا هقوم اجهز علشان نولع علطول الصبح خليكي انتي يا نسمه علشان ضيوف او حاجه بكره وان

 حملك وانا هخلص 

 نورهان :خالص اجي اساعدك انا 

نور :الء خليكي بالوالد وانا لو احتجت حاجه هنادي علي حد منكم ودخلت المطبخ وبدأت في 



 تحهيز طلبات الغدا  لبكرا بمهاره 

 لي الكنبه ونورهان شايله حبيبه نورهان مراقبه فرحه اللي قعدة جنبها ع

 نورهان :نسمه ركزي مع فرحه كدا 

نسمه بضحك :ايه دا دي غيرانه شالتها وحضنته انتي غيرانه علي ماما يا روحي فرحه الحلوة 
 غيرانه علي ماما 

 نورهان :الوقت اتاخر وفرحه معاد نومها ايجه 

 نسمه :تعالي معايا النهارده خليكي في شقتي 

رج :بس يا بنتي قاسم يتكسف وكملت بغمزه او في موضوع كدا او كدا اجي اقطع نورهان بح
 عليكم 

نسمه بضحك :اتنيلي يا نورهان دا انا بقرف من ريحة الصابون االبيض ماقلقيش مفيش حاجه 
 يال قومي 

 نورهان :نور انا هطلع عند نسمه علشان فرحه عوزه تنام وحبيبه نامت اهي 

 ا علي الكنبه وحطي جنبها مخده وخلي عاصي جنبها نور :حاضر يا حب حطيه

 نسمه اخدت اسر ونورهان وطلعت علي شقتها وعاصي دخل المطبخ غضبان 

 عاصي :ماما انا عاوز اطلع مع نسمه فوق 

 نور وهي بتقطع طماطم :خليك جنب اختك يا عاصي احسن تقع وبعدين احنا هنطلع ننام اهو 

 وز لبن عاصي ركن علي رجلها :طيب انا عا

نور وهي بتغسل ايدها :اهدي يا عاصي هخلص واعمل ليك اللي انت عوزه يا قلبي بس خلي 
 بالك من اختك لتقع من علي الكنبه 

عاصي طلع وفضل يلعب في رجل حبيبه :يتري غزل زعالنه علي جدها يعني مثال لو جدي 
همجي اصال كان  منير مات انا مش هزعل بس انا لو مت هي هتزعل يووووه ابويا دا رجل

 هيجري ايه لو خالني اروح اشوفها 

نور ايجت شالت حبيبه وراحت علي اوضة نفين :ماما انا طلعت كل طلبات الغدا لبكرا هطلع 



 انا علشان احمي الوالد وانيمهم 

نفين :خالص اطلعي بس اصحي بدري يا نور متنزليش الضهر علشان انتي بترضعي وبنتك 
 لضهر دا هيعدمك انتي وعيالك دي مظلومه معاكي النوم 

 نور :حاضر يا ماما هنزل بدري واخدت الوالد وطلعت علي الشقه دخلت وقفلت الباب 

 نور :عاصي ادخل يال خد شور علي ما احمي حبيبه 

 عاصي بتزمر :يا ماما مش عاوز استحمي النهارده 

ع طول النهار دا نور دخلت االوضه بتطلع هدوم ليه :الء هتستحمي علشان جريك في الشار
 يال ادخل اخلص دخل بتزمر 

وهي بدأت تحمي حبيبه بالطف وبعد وقت هلصت ليهم وشربت عاصي البن ودخلت تنيمهم 
ونامو ودخلت اخدت شور ولبست بجامه عباره عن بنطلون ستان اسود وتيشيرت كط اسود 

 بيرز جمالها وبياضها وسرحت شعرها 

ترمت علي السرير انا كنت بتجوز ليه اخدو ايه المتجوزين نور بتعب :وديني لسرير بقاااااا وا
غير البهدله وقال بنسترك قال فين الستر دا انا مش شيفاااه ودلوقتي االفندي بتاعي يجي عاوز 

 يديني موال وطبعا لو اتكلمت يبقي بمنع حقوقه في التحكم فيا ودخلت اتغطت ودخلت نامت 

 ) انتظرو القادم (

 �😂😂�بت ليكي نور بصراحه انا تع

 نطلع احنا علي بيتنا بقااا  1غسان :شباب الساعه 

 محمد :انا فاتاصل شحن وكهربا يال الشباب اخدو بعض وطلعو علي البيت 

 عمر :باين مراتي نامت مع حد من حريمكم 

 محمد فتح دراعه :ادخل في حضن اخوك يا فوزي اعتبرني نورهان النهارده يابا 

 حك الشباب اتفاحو في الض

 غسان :متخدش راحتك اووي يا عمر للموضوع يقلب 

 عمر ومحمد دخلو االوضه بتاعت غسان القديمه وغسان وقاسم طلعو كل واحد علي شقته 



************* 

 في شقة غسان االلفي 

 غسان دخل :ايه الهدوء دا معقول حبيبه نامت ودخل اوضة النوم لقي نور غرقانه في النوم 

 بتاعه واخد فوطه ودخل علي الحمام ياخد شور  غسان قلع التيشرت

 وبعد وقت طلع من الحمام ولبس وراح عند نور 

 غسان بهمس :نوري حبيبي نور 

 نور بهمس ونوم :امممم 

 غسان :ابعدي شويه علشان انتي نايمه بالعرض 

 نور اتعدلت وغسان نام وهي نامت في حضنه 

وعاصي وحبيبه عوزين جمهوريه لوحدهم  نور بتعب :انا اتهديت النهارده تنضيف البيت
 يشوفو طالباتهم 

 غسان :بس علشان زعالن منك 

 نور :ليه انا عملت ايه بقااا 

غسان :علشان مراتي تقف في نص البلكونه والرجاله تحت يتفرجو عليها وانا مش راضي 
 اكلمك علشان بتزعلي مني 

ا طلعت علشان اشوفك لما ترجع وهللا نور باست شفيفه برقه :يا حبيبي انا مليش دعوه بحد ان
 والجو نار جوا قولنا نطلع شويه البلكونه 

 غسان :انا مش عاوز حد يشوف طرف ايدك يا نوري ومش عاوز اشوفك برا تاني تمم 

 نور :حاضر يا غسان المهم هات اعمل المنبه ماما مشرطه عليا انزل بدري 

 غسان :حاضر يال نامي وانا الصبح هصحيكي  

**************** 

 في شقة قاسم 



قاسم دخل وعرف ان نورهان عندهم دخل اوضة اسر لقاها نايم دخلت اخد دش ووطلع نام 
 جنبه 

 نسمه دخلت الغرفه :قااسم 

 قاسم :ايوااا 

 نسمه :معلش يا حبيبي نام مع اسر النهارده علشان نورهان هتكون معايا النهارده 

 ي اخبارك ايه والحمل عامل ايه قاسم نام علي السرير وبص ليها :انت

 نسمه :اهو يوم كويسه ويوم تعبانه بس النهارده انا كويسه 

 قاسم :طيب المهم انك كويسه وانا هصحي الصبح بدري علشان رايح العزا 

نسمه :وانا برضو هصحي بدري علشان اجهز الغدا مع نور علشان هنعمل اكل علشان لو حد 
 ايجه فجأة 

 ي انا حاليا فاصل هدخل انام وانتي نامي برضو علشان تقدري تقومي قاسم :طيب يا حببت

نسمه قربت منه وباست خده وطلعت برا االوضه بس وقفت تاني :ايه دا انا مقرفتش ودخلت 
 االوضه بسرعه تاني 

 قاسم :في ايه 

 نسمه قربت من شفايفه وباسته بقوه وبعدت شويه :قااااسم انا مبقتش اقرف 

 انتي جايا في اليوم اللي مهدود فيه تقولي مبقتش اقرف قاسم ببتسامه :

 نسمه بفرحه :مش شرط بس احلي حاحه مبقتش اقرف

قاسم اتعدل ونام :انا هنام علشان منظرنا قدام الناس اللي عندنا يا نسوم وانتي روحي شوفي 
 نورهان علشان لو فضلتي هتهور 

 نسمه طلعت بفرحه وكسوف ونفسيه كويسه 

*************** 

 عند عمر ومحمد 

 عمر قاعد باصص لمحمد وفاتح بوقه وهو نايم 



عمر بصدمه :دا انسان وهللا مصدق ابدا دا هيتجوز ازاي وهللا هشفق علي البنت دا بيشخر اكتر 
 ما بينام 

 محمد صوت شخيره موصل لنفين ومنير اللي ميتين ضحك عليه 

نام ازاي دلوقتي الء ومش شخير بس دا ورفس كمان ايه عمر :ال حول وال قوه اال باهلل انا ه
 الكائن دا يارب وفضل يهز فيه والااااا محمد اصحي 

 محمد قام :في ايه ياالااا انت نومك صعب ليه الواحد ميعرفش ينام معاك خالص 

عمر :انا اللي نومي صعب دا انت حاطط زميره في زورك ومش عارف انام وال البيت عارف 
 ينام 

 د :تصدق ان بَشخر وانا نايم دا انا بنام من هدوئي مبتحركش محم

 عمر :حصل انا بتبلي عليك المهم خليك صاحي هللا يخليك لحد ما انام انا 

 محمد :ليه يعمي احرسك وانت نايم 

 عمر بنوم :افهمها زي ما تفهمها المهم سبني انااام 

************* 

 عند احمد 

 ه قدام بيت سلوي وشايفها وهي وقفه في شباك قوضتها بتعيط بقوة احمد قاعد في العربيه بتاعت

احمد بحزن :لو اقولك ان دموعك دي بتحرق الزم اللي في عروقي مش هتصدقي يا سلوي بس 
 انا تعبت انا كنت بتخيل حياتنا اجمل واحسن من اللي احنا فيه دلوقتي 

انا كل يوم بشوفك بتيجي تخدني  سلوي ببكاء:هترجع امتي بقااااا علشان انت وحشتني اوووي
 علي بيتي تاني بس بصحي ملقيش كدا احمد انا ندمانه انا محتاجاك اوووي 

احمد بحزن :سلوي انا محتاجك جنبي اوووي وحشتيني ودور العربيه بتاعته ورجع علي البيت 
 وسلوي قفلت الشباك ودخلت كملت عياط جوا 

بقالك يومين عايشه علي معده فاضيه انتي كدا  انتصار دخلت عليها بحزن :يابنتي كلي حاجه
 هتموتي 



 سلوي :وانا حياتي الزمتها ايه يا ماما والنبي سبيني في حالي يمكن ربنا يخلصني من الوجع دا 

 انتصار بفقد امل طلعت بحزن وقفلت الباب :ربنا يفك عنك يا سلوي يا بنتي يارب 

***************** 

لبست قميص بيتي محتشم اسود ولفة الطرحه سودا كانت  7 في الصباح نور صحيت الساعه
 ايه في الجمال 

 نور :غسان غسان انا هنزل 

 غسان بنوم :انزلي يا نور 

 نور :حبيبه وعاصي لسه مش هيصحو دلوقتي خلي بالك لحبيبه تصحي هي ختقوم جعانه 

 غسان بغيظ:طيب افهم بس هي هتقوم جعانه ارضعها انا مثال 

 ء بس ممكن تنزلها ليا مثال نور بضحك :ال

 غسان :حاضر با حبيبي 

 نور اخدت مفتاح الشقه ونزلت علي تحت كانت نفين صحيت وبدات تجهز االكل 

 نور :ماما انا جهزت كل حاجه هنولع بس 

 نفين :يارب نسمه تنزل بدري علشان نروح الميتم دقيقتين قبل الجنازه 

 نور :هتنزل متقلقيش وبدات في عمل االكل 

 نفين :عيالك لسه مصحوش 

 نور :الء مش هيصحو الوقتي ولو صحو غسان هينزلهم هنا 

 نفين :بس العيل الزم يصحي ياكل يا بنتي كدا االنميا اتمكنت منهم 

 نور :اعمل ايه يا ماما وهللا بحاول اصحي عاصي بيغلبني وبهدلني علي ما يصحي 

في النزول كنا بناخد موال  6لي تتاخر عن الساعه نفين :باهلل انتو اللي امهات هم دا احنا كنا ال
 من اللي قلبك يحبه 

نور بضحك :طيب انا ذنبي ايه بس يا ماما وبعدين انا مستحيل افطر علي الصبح كدا معدتي 



 توجعني فوري 

 نفين :ااااه انا نسيت اعرفك جدتك ام ابوكي منير جايا عندنا النهارده 

 نور :ياااااه هي لسه عايشه 

ن بضحك :وجامده كمان هي من اسوان بس اسمعي اوعي يا نور تغلطي بالكالم معاها نفس
 واللي تقوله اعملوه هي شديده شويه بس معلش نستحملها شويه 

 نور :حاضر يا ماما علي عيني وعلي راسي 

 نفين :بنت اصول شوفي اللحمه كدا 

ان ومحمد وعمر نسمه صحيت هي ونورهان ونزلو والشباب نزلو كم 10وعلي الساعه 
 صحيو وعمر مش قادر يتحرك علشان قلة النوم ونور والبنات بدؤ يعملو فطار 

 محمد :انا مش نام مع الواد دا تاني دا نومه زباله يا عم 

عمر بصدمه وهو ماسك ضهره :انا اللي نومي زباله باهلل انت اللي صوت شخيرك فكرني 
 بصوت الشيخ علي 

 ا غسان بضحك :الشيخ علي مين د

عمر :واحد جنبنا اقسم باهلل ياجدع ساعت صالة الفجر بحس ان القيامه قامت من صوته صوته 
 فظيع 

 قاسم وغسان ميتين ضحك عليهم 

 منير :غسان اللي متعرفوش بقي ان جدتك جايا عندنا النهارده 

 غسان بضحك :كملت انا عرف ان هطلق قريب 

 قاسم بضحك :نفس الشعور وهللا يا جدع 

 ستغراب:اشمعانا يعني محمد ب

 غسان :جدتي طراز صعيدي مبيعجبهاش العجب المهم انا عايز اقترح عليكم اقتراح كدا 

 محمد :اقتراح يا زعامه 

 غسان :ايه رايكو لما تيجو تسكنو جنبنا هنا 



 عمر :جنبكو فين 

هان بس غسان :البيت بتاعنا اللي جنبنا البيت طابقين وكبير اوووي زي ما انت شايف محتاج د
لكن متشطب كامل وبدل ما نتغرب كل واحد في مكان عمر تيجي بمراتك ومحمدزبكرا يتجوز 

 ويجي هااا ايه رايكم 

 منير :طب باهلل كنت عاوز اقول ليكم كدا 

 محمد وعمر :موافقين حاي نورهان متبقاش لوحدها وانا في الشغل 

 قاسم :اخيرا هنتجمع تاني يا جدع 

 ندهن وننقل علطول عمر :بعد خطوبة محمد 

 محمد :اشطاااااا اوووي بس ايه مفيش فطار وال ايه النظام 

 غسان :يا جدعان هنموت من الجوع وحبيبه جعانه يا نور اخلصي 

نور :طيب خالص جينا اهو وبدؤ يحطم االكل علي السفره ويفطرو ونور اللي دخلت االوضه 
ن نورهان هتكون معاهم تاني وبدؤ اكلت حبيبه االول ونورهان ونسمه ونور فرحو جداً ا

 يفطرو في جو من المرح 

 غسان :شباب معدتش جاحه عن الجنازه يال 

 عمر ومحمد وقاسم قامو:يال 

 نور :غسان احنا هنروح الميتم شويه مع ماما نفين 

 غسان :طب يال علشان نعديكم من الشارع 

  نورهان قعدت بالوالد ونسمه ونور وتفين نزلو والشباب عدوهم

 وحده من الستات :اومال مين الصبايا الحلوين دول يختي 

 :دول كناين نفين االلفي الحلوه البيضه دي مرات غسان والتانيه دي مرات قاسم 2وحده 

 :بس باين مرات قاسم حامل 3وحده 

شهور بس ايه مبينزلوش الشارع ده وال حد يعرفهم وال تسمعي  4:ايوا باين حامل في 2وحده 
 ليهم صوت 



 :ايوااا عرفت تناسب والبنات الحلوين ونصاف ازاي 1وحده 

 نسمه :نور الستات دي هتاكلنا بعنيهم 

 نور :ايوا وخده بالي 

نفين :تعالو يا بنات سلمو البنات راحو سلمو عليهم وقعدو والعيون كلهم عليهم والبنات بيحقدو 
 عليهم من جمالهم وعلي اجوازهم 

 وال ايه  :هي مرات غسان مش مخلفه1وحده 

 :عندها عيلين ولد وبت 2وحده 

 : ربنا يخليهم ليها يارب 1وحده 

وبعد وقت رجعو البنات البيت تحت نظرات غسان طلعوا وقفلو البوابه وفضلو قعدين لحد ما 
 2سمعو صويت وقتها عرفو ان دي الجنازه وبعد الجنازه الشياب فضلو قعدين لحد الساعه 

 بليل الناس بدأت تمشي من العزا وكل واحد راح علي بيته  10بعد وقت كبير حوالي الساعه 

 في منزل منير االلفي علي السفره 

 محمد :كلمت نقاش هيجي يشوف البيت كدا ويشوف المطلوب 

 غسان :حلو المهم هنروح بكرا الساعه كام 

 محمد :طبعاً بوجود الجح منير انت ابويا والزم تكون موجود رايح اقرء الفاتحه بكرا 

 منير :الف مبروك يا حبيبي من قبل ما تقول انا كنت جي اصال 

 عمر :برضو مش عرفين هنروح امتي بكرا 

 كدا  8محمد :هنروح علي الساعه 

 عاصي بيزن :اعملي لبن اعملي لبن يال اخلصي بقااا 

 نور بزعيق :عااااااصي اهدي هااا اهدي عليا كدا 

 قول اعملي لبن كل حاجه تزعقي كدا عاصي بصوت:هو ايه دا انا قولت ايه انا ب

 نور :لسانك طويل وعايز قص



 محمد :عيب يا عاصي مينفعش تزعق لماما كدا 

 غسان :وايه كمان يا عاصي بيه كمل با حبيبي كمل لما اقوم اكسر دماغك وقام نور وقفت 

 نور :خالص يا غسان صغير ومش فاهم حاجه 

 معاه متزخليش وال الدماغ ازاي غسان بغضب :انا كذا مره محظرك لما اتكلم 

 ساعه وعرفع هو عاوز ايه  24نور بصوت عالي :الء ادخل دا ابني وانا اللي قعده معاه 

 غسان بغضب مسك دراعها بقوه :صوتك لو علي عليااااا تااااااني هكسر دماغك 

 نور بغضب لسه هتتكلم 

 منير :طيب احترمو الضيوف مش صروري وجودي 

 طرقته يا بابا هو عاصي عارف ايه علشان يعمل كدا نور بدموع :شايف 

 غسان :استغفر هللا العظيم انا عملت ايه يابنتي فيه انارمديت ايدي عليه 

نور اخدت حبيبه وعاصي :استأذن منك يا نورهان واسفه علي اللي حصل دا يا جماعه 
 وطلعت علي شقتها 

تجوز االنسان كان عايش حياته غسان بغضب:يا جدع هللا يلعن الجواز علي اللي عاوز ي
 براحته يجي وحده تطلع ***** عيشه تحرق الدم 

 محمد :مش متجوز انا مش حاسس بالنعمه اللي في ايدي 

 منير :مش هنخلص كل يومين حوار وفلم جديد غسان ونور بيتخانقو 

 نفين :وهللا دي عين يابني مراتك من ساعت منزلت الميتم وهي كدا ال حول هللا يارب 

 نورهان بهمس :نسمه غسان جوز اختك دا بيفكرني بعمي جميل بتاع الكبده 

 نسمه بهمس :باهلل لو سمعك ليعملك كبده اسكتي 

 نورهان :جوزك هادي اوووي كدا ليه 

 نسمه :الء متقلقيش هو عنده الزعيق فوق بس علشان الخصوصيه 

نه علي نور طلعت نورهان بضحك :عرفه انا الخصوصيه دي وكملت بزعل بس انا زعال



 معيطه 

 نسمه :متقلقيش الصبح هتنزل كويسه هما علطول كدا 

 نورهان :بس احرجها قدامنا مينفعش كدا 

************** 

 في شقة غسان 

 نور كانت بتلبس عاصي هدوم النوم 

 عاصي :ماما انا اسف انا عارف ان انا السبب ان بابا يزعق مش هعمل كدا تاني 

 :متقولش كدا يا حبيبي بس تاني مره اتكلم بأدب نور بحب باست خده 

عاصي حضنها :تعالي نروح عند سوسو دي االول فكرهريا ماما لما كنت بنام في حضنك 
 كنت بنام علطول من غير خوف بس دلوقتي بنام لوحدي ماما تعالي نمشي 

علشان  نور :بس دا بيتك يا عاصي ودا بابا يعني مهما يزعق ويزعل هو بيحبك وهو اتعصب
 انت عليت صوتك وبعدين تعالي يال ايه رايك نعمل اكل ونام سوا انا وانت وحبيبه 

 عاصي بفرحه :موافق طبعاً 

نور شالته وراحو علي المطبخ عملو اكل واكلو ودخلو علي قوضتهم ونامو كلهم ولما حسيت 
 انهم نامو قامت وراحت علي المطبخ تغسل المواعين 

 ي غرفتهم علطول غير هدومه وطلع وقف ليها علي باب المطبخ غسان دخل الشقه ودخل عل

 صمت تام بنهم 

 نور :لو سمحت انا عوزه فلوس 

 غسان :الفلوس اللي في الفيزا خلصت 

 نور :مأخدتش منها جنيه واحد انا عوزه مصروف مش عوزه المبلغ الكبير دا 

 غسان :اشمعنا يعني انا اقصد انك علشان تكون زياده معاكي 

 ر بسخريه :البياعين في السوق مفيش عندهم مكنة صرف انا مش عايشه في لندن نو



 غسان قرب منها :اسف متزعليش مني انا عارف ان مكنش ينفع ازعق قدامهم 

 نور بدموع :نفس حوار كل مره طيب ولما انت عارف ان مكنش ينفع تزعق قدامهم زعقت ليه 

 زاي وبتعامل معاه ازاي غسان :علشان انا عارف انا بتكلم مع عاصي ا

نور بنظرة عتاب :غسان انت عارف عاصي قالي ايه النهارده قالي تعالي نمشي يا ماما تخيل 
 بقااا ابنك يقولي كدا 

 غسان بصدمه :لدرجة دي كرهني 

نور :مش كرهه دا خوف عاصي مش حاسس بأمان حاول تتكلم معاه العب معاه حسسه 
 بوجودك 

 ي صوته عليكي الناس تقول ايه غسان :انا اتعصبت لما عل

نور بعتاب:انا كنت متقبله الموقف منه ابني وطفل لكن انت بقاااا جوزي احرجتني قدام نورهان 
 واصحابك 

 غسان :خالص يا ستي حقك عليا ودي شفايفك ابوسها وباستها 

 نور بكسوف ضربته في صدره :ابعد عني انا زعالنه منك لسبب تاني اصال وكمان 

 فع حاجب :اللي هو ايه بقااا غسان بر

نور :كل زوج بيخرج مراته وبيفسحها حتي لو يوم في االسبوع انت بقااا مبتخرجنيش خالص 
 ليه 

غسان :بكره احلي خروجه الحلي ام عاصي في العالم هروح مع محمد قرأت الفتحه بتاعته 
 وارجع اخدك واوديكي احلي مطعم وكافيه فيكي يا مصر 

 ولي انشغلت نور :وعد وال هتق

غسان قرب منها وحرك انفه علي ارنبة انفها :وحياتك عندي وعد بس ياااااه بقااااا لو 
 عملتيزليا كوباية شاي مظبوطه 

 نور بتذمر :انا هعمل بس علشان الخروجه 

 غسان :اشاهلل علشان خاطر الكاتل نفسه المهم اعملي 



********************* 

 في قوضة عمر ومحمد 

 د بيكلم يمني شات محمد قاع

 يمني :هترجع امتي بقاااا

محمد :انا هاجي بكره نلبس الدبل بس هرجع الجماليه تاني علشان نشوف الشقه اللي هنتجوز 
 فيها دي بس حابب اشوف رأيك في الوان الشقه 

 يمني : انا بحب الكافيه االلوان البيج دي 

صالون الريسبشن يكونو بيج ومعاهم لون محمد :نفس اللي انا حابب اعمله يعني مثال الصاله ال
 كمان االوض الوان مختلفه انتي عوزه اوضه االطفال االلوان ايه 

 يمني :يعني مثال ايه رايك نعملها ابيض مع كذا رسمه رصاصي 

 محمد :حلوه ونعمل فيها سرير شكل والد وسرير شكل بنت 

 يمني ببتسامه :ايوااا جميل جدا كدا 

شرحي ليا كدا التصميم اللي في دماغك علشان دي هتكون حسب النفسيه محمد :اوضة النوم ا
 وحط انوجي بيغمز 

 يمني بكسوف :عادي اللي انت عوزه اعمله فيها معنديش حاجه معينه 

محمد :انا حابب ان الوانها تكون هاديه والنوم مش ابيض يعمي عاوز اعمل نور هادي وحلو 
 ونعمل عليه ستاره تقيله ايه رايك وحابب اعمل باب زجاج مطل علي الشارع 

 يمني بنبهار :ذوقك حلو اوووي عجباني اوووي 

 محمد ابتسم :حببت قلبي المهم انا هنام علشان عندي يوم طويل بكرا 

 يمني :حاضر تصبح علي خير 

 محمد ببتسامه :وانتي في حضني يارب بقااااا وغمز 

 بحبك اوووي يمني حطت الفون جنبها بكسوف وفرحه :ياااااه انا 

 عمر :ياعم الرومانسي بكلمك من ساعه وانت مش هنا 



 محمد :في ايه يا تور عيل فصيل عاوز ايه من اهلي 

عمر :انا ان جيت للحق انا عايز مراتي وبنتي انت واحد وال متحوز وعادي عندك لكن انا ليه 
 يتفرق بينا ليييه 

 ده اسمع يا عمر يا اخويا انا عاوز انام محمد :ودا بقااا هيفضل يندب ومش هينيم اهلي النهار

 عمر :فاكر البت اللي انت كنت عاوز تظبطها في المكتب عندي اللي موتني يومها دي 

 محمد :ايوا مالها اوعي تقول جابت رقمها 

 عمر :الء يا حدق البت نصابه 

 محمد بضحك :اهو دا الخزوق بعينه 

 معاك عمر :حصل باهلل انت اللي هتجوزها دي مظلومه 

 محمد :اسكت انت عارف حاجه انت دا انت غلبان 

 عمر :استني لما انام ونام هللا يخليك 

 محمد :كان يوم اسود يوم ما فكرت انام حنبك تعالي اتخمد يال 

************************ 

 عند نسمه ونورهان 

 نسمه كانت نايمه علي ضهرها وفجأه الجنين اتحرك :نورهان هاتي ايدك بسرعه 

 نورهان جابت ايدها ونسمه حطيتها علي بطنها 

 نسمه ببتسامه :شوفتي بيتحرك جوايا 

نورهان :فرحه كانت بترفس مش يتتحرك يس رغم وجعي كنت بفرح اوووي لما احس انها 
 بتتحرك جوايا 

نسمه :حاجه حلوه اوووي انا اول مره احب االنتظار كدا علشان عرفه ان بعد االنتظار دا 
 جميله ليا هيجي حاجه 

 نورهان :ربنا يكملك يا حببتي وتشوفيه علي ايدك وفي حضنك يارب 



 نسمه :يال ننام بقااا علشان هموت وانام 

 نورهان ونسمه ناموا والجميع كله نام في هدوء 

 في الصباح علي سفرة الطعام 

ه عمر مش قادر يمشي وراسه وجعاه من قلة النوم راح اترمي علي كرسي السفره وحط راس
 علي الطربيزه 

محمد طلع لبس تيشرت اسود ضيق وبنطلون اسود وكوتش اسود وساعه فضه وبرفان واخر 
 شياكه راح قعد علي السفره 

 محمد :صباح الخير يا جماعه 

 الكل بستغراب من حال دا وحال دا :صباح النور 

ر دا خالص مش محمد :اسمحو ليا اقول ليكو بقااا انا مش عارف انام من االخ اللي اسمه عم
 مريحني 

عمر قام بذهول وتعب وغضب :انا ..اللي ...مش ..مريحك في النوم باهلل لو هموووت كدا 
وهنام في الشارع مش نايم معاه تاني رفس واستحملت تلطيش بالقالم واستحملت شخير وقولت 

 عادي لكن يقوم يضربني بليل الااااء بقااااا 

 ك غسان وقاسم والبنات ميتين من الضح

غسان بضحك :اسكت يال مسحنا البالط من الضحك اهدي كدا واللي انت عوزه هنعمله بس 
 اسكت علشان منظرك وشعرك يضحك اصال

عمر وهو بيعدل شعره :انا عاوز مراتي وبنتي مش عاوز حاجه تاني واال يا خالي اخد بعضي 
 واروح اموت في بيتي بدل ما اموت علي ايد محمد 

 العيال دا وانت ومراتك هتنامو في قوضت قاسم القديمه منير :بس بطلو شغل 

عمر بعصبيه :يعني قوضة المحروس موجوده من يوم ما جيت وسيبني كدا الالال مكنش العشم 
 ايدا يا خال ...كل دا معتزين في اوووي 

قاسم :اتلم ياض دا قوضتي دي يمااا حصل فيها معارك فاكر يا غسان كنا نقف علي السور 
 حبال ونط من علي السور في الشارعونربط اال



 غسان بضحك :ونطلع الفجر وامي وابويا نايمين وال هما هنا 

 نور :وانا اقول الدكتور عاصي طالع لمين هللا اكلر معانا اكبر لص في العيله 

غسان :اوعي اسمع ان حد فيكم طلع من علي السور اللي هيقع هيموت علطول اوعي با 
 عاصي انت واسر 

 ل علي اسر بهمس وخوف :انت شلت الحبل اللي علي سور السطح اسر مي

 عاصي :استرجل يال ومتخافش كدا انا معاك وبعدين فكر فيااا انا وغزل 

 اسر :انت وغزل اللي هتودوني ورا الشمس 

 منير :ما علينا المهم عوزين نجهز بدري علشان ان كنا هنروح وناخد حجات معانا

 معايا يا محمد يابني انت جبت الشبكة نفين :اهدي يا حج كدا ركز 

 محمد وهو بياكل خيار :انا مش بعرف في حورات الدهب دي 

 نفين :خالص اهدي انت وانا هاخد وحده من البنات ونروح نجيب ليها احلي طقم ونرجع 

 نور ونسمه :انا اللي هاجي وبصو لبعض 

 نور :الء يا ماما انا اللي هاجي معاكي مليش دعوه 

 ت اسكتي انا اللي هروح انتي راشقه في كل حوار كدا نسمه :ب

 قاسم :يا روحي انتي بلونه اهو هتروحي فين امي محتاجه حد يسندها انتي بقااا اللي هتسنديها 

 غسان :ايوا ولو نور راحت العيال مين اللي هيعد بيهم 

 نور :محلوله نسمه ونورهان موجودين يعني هروح هروح 

 عايا كدا عوزك في كلمه غسان :اشطااا تعالي م

 نور برقت لغسان بمعني )عيب اقوم فين (

 غسان ضحك :قومي يابت عوزك في كلمه 

 نفين بضحك :قومي يا حببتي دا جوزك واخدت حبيبه منها 

 غسان اخدها ودخل اوضة عمر ومحمد 



*********** 

 في قوضة عمر ومحمد 

 لوقتي نور بغضب :احرجتني بطلبك قدامهم يقولو علينا ايه د

غسان خبطها علي ايدها وبعد كدا مسك ايدها :تصدقي انا غلطان ان عاوز اديكي فلوس علشان 
 تغيري الدبله بتاعتك علشان قدمت 

نور ابتسمت وبصت علي دبلتها :عارف انا لو هموت مش هغيرها عارف ليه علشان دي 
ا دار عليها الزمن وباظت الحاجه الوحيده اللي بلبسها وبكون متباهيه بيها بين الناس دي مهم

 الدبله االولي ليا مستحيل اغيرها يا غسان 

غسان ضمهااا لصدره وغمض عينه :لو تعرفي انا بحبك قد ايه ونفسي تكوني ملكه في كل 
 حاجه مش هتصدقي يا نور 

 نور وهي حضناه :وانا اكتر واكتر واكتر 

هلي الفلوس دي معاكي ولو غسان :المهم علشان منتفهمش غلط فعال خلينا نطلع بس خدي 
 حاجه عجبتك وانتي هناك هتيها 

 نور باست خده :حاضر وطلعو االتنين 

 نفين :نور حبيبه نامت ايه يال يا حببتي في الساعه اللي هتنام فيها دي نروح ونيجي بسرعه 

 نور :حاضر يا ماما هطلع البس واجي علطول وطلعت علي الساللم 

 ينه شعرك باين اي حاجه متنزليش احسن غسان :لو حاجه ضيقه رقبه با

 نور بهمس :الحوار بتاع كل مشوار وطلعت علي الشقه 

 غسان :واحنا ايه يا شباب العمال شغالين من الصبح في البيت قومو كدا لما نبص عليهم 

 محمد :كنت لسه هقول كدا يال 

 عمر بتعب : سبوني اتشطف وانام ساعه وابقي اجي 

 االكل ضحك عليه 

 م بضحك:اسكت خليك قاعد ومشي قاس



 نورهان حطت ايدها علي جبينه :تعالي يا حبيبي اعمل ليك شوربه خضار علشان في حراره 

نفين :خليه يستحمي االول بميه ساقعه ويطفي التكيف يا نورهان وانا هجيب ليه حبايه هتخليه 
 زي العسل واعملي لجوزك ياكل يا بنتي 

 اخدتها تلعب معاها  عمر قام مع نورهان وفرحه نسمه

 نفين :يال يا نور كدا هنتاخر 

 نور وهي نزله من علي الساللم جري :يال يا ماما نزلت 

 نفين اخدت نور ونزلت علي تحت ونور مأنكجها وركبو العربيه مع منير ومشو 

********************* 

 في منزل يمني 

 يب الصالون يمني نزله مسح وترتيب في البيت وماهر بيساعدها في ترت

 يمني نايمه علي االرض وبتسمح تحت المنبه ونصها تحتها وماهر شايل الكنبه 

 ماهر بتعب :يابت اخلصي ضهري انقطم هما هيجو يشوفو في تراب تحت الكنبه وال الء 

 يمني من تحت الكنبه اللي  وشها ماليان تراب :دي نضافه يا معفن اسكت انت 

 كنبه لو مطلعطيش الثانيه دي ماهر بتعب :بتتتت انا هسيب ال

 يمني طلعت جري :اوعي يا حمار هتكسر ضهري 

ماهر ماسك ضهره بتعب :ضهرك انتي اللي اتكسر يا كلبة المقابر انتي اومال انا ضهري 
 اعمل فيه ايييه 

دنيا ام يمني اللي ايجة امبارح من البلد علشان الخطوبه :ياعيال انتو لسه صغيرين دا انتو لو 
 و تخالفو الصبح اعقلو اتجوزت

 يمني :يرضيكي امسح تحت الكنب يقولي هسيب الكنبه 

كليو لوحدها وانا شايلها ما صباحيه  100ماهر :تعالي مدا شيلي الكنبه اللي بتقولك هسيبها دي 
 ربنا 

دنيا :مش خالص مسحتي الصالون زي الفل اهو والبيت خالص برا انتي وهو بقاااا انتي 



 علشان عمايل الحلويات وانت انزل هات البيبسي من تحت  تعالي علي المطبخ

 ماهر :يال كلو يعون المهم تغوري ياختي ونخلص بقاااا 

 يمني :عيل سمج اتفو علي دي اخوه ودخلت مع امها المطبخ 

****************** 

 في منزل سلوي 

 سلوي قعدة علي السلم بره بتلبس الكوتش

 في الشركة خير مقبلونيش هرجع سلوي :يا ماما انا هروح قبلوني 

 انتصار :المهم تخلصي وترجعي علي البيت لو اتاخرتي ساعه وحده كالمي هيكون بشبشب 

سلوي :حلضر يا فندم ساعتين واكون في نص الصاله بقولك ليا ريحة كوتش وال الء ونزلت 
 ص علي تحت فتحت البوابه وقفلتها وحطت المفتاح في الشنطه وراحت علي موقف البا

 بعد وقت نزلت سلوي من الباص وراحة علي الشركة علي السكرتيره 

 إنترفيو بتاعي وعوزه اقابل المدير  سلوي :لو سمحتي انا جايا علشان اقدم 

السكرتيره :ثواني يا افندم واتصلت علي المدير الو يا فندم في وحده جايا بخصوص االعالن 
 علي مترجمه هتدخل وال الء 

 بس بسرعه علشان ماشي المدير :دخليها 

 السكرتيره :اتفضلي المدير في انتظارك جوا 

 سلوي اتشجعت وفتحت الباب ودخلت علي جوا والصدمه الكبيره بقااااااا 

 سلوي بصدمه :.....

 سلوي بصدمه :احمد 

 احمد رفع عينه ومركز معاااها جدا بصدمه :سلوي بتعملي ايه هنا 

قدم الملف بتاعي علشان عوزه اشتغل هنا بس انت بتعمل ايه سلوي بتوتر :احم اناااا كنت جايا ا
 هنا 



احمد بغضب :وايه البنطلون اللي انتي لبساه دا دا منظر لبس تخرجي بيه ايه الشكل دا 
 انطقيييي 

 سلوي بتوتر :وووو احم ومالي بقااا البس بتاعي 

ليه غير راجل احمد بغضب :انا لو شايف وحده في زمة راجل ولبسة البس دا مش هقول ع
 **** مابالك بقااا لما اشوف مراتي بلبس دا 

 سلوي بدموع :مراتك مراتك فين بقاااا مش انت هتطلقني يعني انا حره يا حضرت الظابط 

احمد قام بغضب ومسك ايدها جامد وهو ضاغط علي سنانه :ولو فكرتي ثانيه وحده يا سلوي 
 تكوني غلطانه اووووي  ان لما اطلقك هتبقي حره وتعملي اللي نفسك فيه

سلوي بصت عليه جامد والدموع متحجره في عينها اترمت في حضنه وقالت بهمس:وحشتني 
 اوووي كفايه قسوة عليا يا احمد انا من غيرك وال حاجه 

االبتسامه بانت علي وش احمد وغمض عينه بفرح ورحع جامد تاني وبعدها عنه :انا كنت 
 ووي بس انتي كنتي منعاه وايجة دوري امنع يا سلوي اتمني الحضن دا من زماااااان او

سلوي بعدت عنه بصدمه وحزن كبير :طيب لو سمحت انا عوزه اقدم هنا لو تسمح ليا تعرفني 
 مكان المدير 

احمد راح قعد علي مكتبه بتكبر :هاتي الملف اشوفه واكيد لو تستحقي انك تشتغلي في شركتي 
 انا مش همنع 

 الشركة دي بتاعتك  سلوي بستغراب :شركتك

 احمد :بيقولو كدا ابويا عنده الشركة دي 

سلوي :ااااااه طيب اتفضل الملف اهو شوفو عندك كل االوراق اللي ممكن تحتاجها وراحت 
 قعدت علي الكرسي اللي قدامه 

فرحه احمد مش موصوفه ان سلوي حسة بحبه لو شويه صغيرين وان هيشوفها كل يوم بدل ما 
 ا فعال حب احمد لسلوي جميل اوووي يروح عند بيته

********************** 

 عند محل الدهب 



 منير :السالم عليكم ازيك يا عم سعيد 

 سعيد :ازيك يا حاج وازي اخبارك وهللا ليك وحشه جمده 

 منير ببتسامه :تسلم يا راجل يا طيب 

 سعيد :مين الحلوه اللي معاك دي 

 منير ببتسامه :دي مرات غسان ابني 

 سعيد :ربنا يخليهم لبعض ايه الخدمه اللي اقدر اقدمها 

نفين :بص يا حاج احنا عوزين نشوف الدبل االول هناخد دبله تفيله وشكلها حلو وعوزين طقم 
 شيك لعروسه 

 سعيد :بس كدا من عنيا يا حجه وطلع الدبل وبدات نور تختار معاهم دبله تليق بيمني 

 دبله والمحبس بتاعها معاها  نور :ايه رايك يا ماما لما نجيب

نفين :ايوا جميله كدا هاتي الدبله بالمحبس بتاعها واختاره الدهب ونور لفت نظرها سلسله 
 رقيقه جدا عليها اسماء 

 نور ببتسامه :عمو هو مفيش اسم غسان في االسماء دي 

 ست البنات لقاه اهو يا  سعيد ببتسامه :ولو مفيش يبقي فيه ولف دور علي اسم غسان لحد ما 

نور مسكت السلسه وكانت معجبه بيها اووووي :تمام هاخد دي وميلت علي نفين ماما غسان 
 عاطيني فلوس علشان لو حاجه عجباني يعني انا اللي هدفع 

نفين بغضب :فلوس جوزك هي فلوسنا وانا اللي هجيب اي دهب انتو تختاروه واختارت خاتم 
 لحبيبه 

 ه لحبيبه دي هديه مني ليها لما اروح البسه ليها قدام االكل نفين :وعلشان انا محبتش حال

 نور :بس يا ماما

 منير بمقاطعه :احنا بنجيب لعيالنا يا بنتي ومش لحد غريب 

 نور :ربنا يخليكم وتفرحونا ديما كدا 

منير حاسب علي الدهب واخدهم ومشو علي البيت ونور فرحانه اوووي بسلسه وبتتخيل رد 



 هيكون ايه لما يشوفها غسان في بالها 

*************** 

 في غرفه عمر 

 عمر نايم ونورهان بتخط عليه كمدات 

 نورهان :عمر حبيبي حاسس بإيه دلوقتي 

عمر بتعب :مش حاسس بحاجه يا نورهان انا كنت بحارب وهللا انا تعبت في اليومين دول يا 
 نورهان اتبهدلت 

 وهنروح بيتنا ونعيش براحتنا نورهان :معلش يا حبيبي الشقه هتخلص اهي 

عمر بتعب :التوررر كان بينام بالعرض يا نورهان كان بينام فاتح بوقه وبيرفس بصي هو تور 
 نايم جنبي نورهان اوعي اوعي تسيبني خليكي علي كلمة انا مش هنام غير جنب جوزي تمم 

 نورهان :حاضر مش هتعتع من علي الكلمه بس خف بسرعه بقاااا 

 ويس اهو عمر :انا ك

***************** 

 نفين ونور رجعو البيت ونفين لبست الخاتم لحبيبه وسط فرحه العيله 

 نفين :عقبال ما البس ضناكي يا نسمه يارب 

 نسمه :يارب يا ماما يارب 

 نور :طيب انا نطلع نعد علي السطح شويه بقاااا 

 نفين :استني لما نطمن علي عمر االول وخبطت علي نورهان 

 هان :ادخل نور

 نفين :ايه يابنتي جوزك عامل ايه 

 نورهان :هو دلوقتي كويس اهو الحراره نزلت شوبه 

نفين :ربنا يقومه بسالمته يارب المهم البنات هتطلع علي السطح لو عوزتي تطلعي اطلعي وانا 



 هنا اهو لو احتاج حاجه 

 نورهان :حاضر يا ماما فرحه فين 

 نفين :فرحه قعده برا مع نسمه 

 نورهان :خالص ماشي 

 البنات اخدو الوالد و كاتل شاي وطلعو علي السطح 

 نور:نورهان مش طالعه 

 نورهان :جيييت اهو 

 قعدو البنات في جو مرح وضحك لحد المغرب 

 ايجو الشباب 

 غسان :مخمد ادخل البس واحنا كمان نطلع نلبس علشان مش عوزين نتأخر 

 محمد :طيب يال ودخل غرفته يلبس 

 ان وقاسم كل واحد دخل شقته غس

************* 

 في شقة غسان 

دخل غسان البيت لقي صوت اغاني جايه من غرفة النوم دخل علي غرفه النوم لقي نور 
 بترقص وبحتراف فضل واقف يبص عليها بنبهار وذهول وهي بترقص 

بس انا مظلوم غسان بتوتر :احم احم انا فعال منظري هيبقي زي الزفت لو اتأخرت عليهم تحت 
 انا جي من برا وشايف مراتي كدا اعمل ايه بقاااا ورفع حاجبه ليها العمل ايه بقولك 

 نور بكسوف وتوتر :هاااا انا كنت فكرت انك هتتأخر برا 

غسان قرب عليها وحط ايده علي وسطها وشدها عنده وهو باصص لشفايفها :بس الشطاره دي 
 فيها حاجه مش بتطلع غير قدام المرايا بس مليش 

 نور حطت ايدها علي شفايفها :اصل يعني اناااا 



 غسان شال ايدها وباسها بشغف ورغبه نور اتجاوبت معاه جدا 

 ايد غسان بدأت تشيل هدوم نور نور بعدت بتوتر 

 نور بتوتر :غسان الزم تنزل مينفعش تسيب محمد في يوم زي دا 

 مش عايز اشوفك لحد ما ارجع  غسان بصوت مبحوح :علي قوضة الوالد يا نور بقااا

 نور ضحك عليه واخدت فونها وراحت علي اوضة الوالد 

غسان بتوتر :احم احم اهدي محمد هيفضحني لو منزلتش وطلع بنطلون اسود علي قميص 
اسود وجزمه بني وحزام بني ودخل اخد شور وطلع لبس وسرح شعره وبرفانه وكان في قمة 

 والمفاتيح وفونه وطلع خارج الغرفه دخل علي غرفه الوالد  الجاذبية واالناقه اخد المحفظه

 غسان :نور حبيبي انا ماشي 

 نور :اش اش اش ايه الشياكة دي يا حضرت الرائد الءء انا اخاف علي جوزي يتحسد مني 

 عاصي نايم علي السرير بيفكر :بابا انا عاوز اعرف حاجه 

 غسان ببتسامه :ايه الحاجه يا عم عاصي 

 نا عاوز اعرف انا جيت ازاي علي الحياه وجيت ليه عاصي :ا

غسان :حكايه جيت ليه دي فا انا وانا صغير عملت ذنب كبيررر اوووي فا ربنا عقبني بيك 
انما جيت ازاي دي انا ذات نفسي لو كنت اعرف ان الخلفه دي جايه كنت رجعت في 

 الموضوع 

 عاصي :رد مقنع اوووي 

 بتاعك دا جايبه من مين  نور بضحك :نفسي اعرف االلسان

 غسان بص ليها بشماته :احم احم خلينا ساكتين والنبي مش عاوز اتخانق النهارده 

 نور بصت ليه بغيظ وحبيبه عيطت نور شالتها وبدأت ترضعها 

 غسان :المهم عوزه حاجه وانا راجع 

 نور :الء مش عوزين حاجه 

  عاصي :ايه دا انت مش عاوزه انا عاوز انا عاوز لبن



غسان :انا بفكر اجيب بقرتين ونربيهم في المخزن اللي ورا ونجيب خرطوم ونوصله بوقك 
 وانتهي الموضوع 

 عاصي :خالص ياعم متجبش 

غسان باس خده :انا اجيب ليك مصانع االلبان كلها لحد عندك يا قلب بابا المهم مش عوزين 
 حاجه تانيه 

 نور بضحك :ثانك يو داري 

 خلق الكون ولو اتقالت تانب يا نور لطلقك فيها  غسان بغيظ :ورب اللي

 نور بضحك :بجد مش بتحب الكلمه ليه دي كيوت

غسان بغيظ:حلي عني دا البت وجوزها والكلمه الطخ من بعض ابقي رائد بيتعمل ليا الف 
 حساب في المدريه واجي هناا يتقلي ثانك يو داري ****

************** 

 في شقة قاسم 

تش وواقف قدام المرايه ونسمه بتعد ياقه التيشرت ووقفه قدامه ومندمجه مع قاسم لبس الكو
 تظبيط التيشرت 

 قاسم :نسمه حبيبي انا مش العريس 

 نسمه :اسكت الزم انت جوزي انا يعني الزم تكون علي سنجة عشرة 

 قاسم بضحك :امرك يا قبطان انا قدامك اهو والجرس رن 

 نا نمشي غسان من برا :انجز يا عم يال خلي

قاسم :اهدي طالع اهو باس راس نسمه هلي بالك علي نفسك وعلي البطيخه دي وباس بطنها 
 ونامي علشان يمكن نتاخر 

 نسمه :حاضر يا حبيبي 

 قاسم طلع لغسان ونزلو علي تحت 

 نفين ببتسامه :يحرسكو من عين الحساد والحاقدين يارب 



  انت وهو فيه الطقم دا محمد طالع بيعدل في كمام القميص :ايه رايك يال

 غسان وقاسم في صوت واحد :عرييييس 

 عمر طالع غصب عنه وماسك ضهره :ابعد يال من السكة 

 محمد :ربنا ينتعك يارب يا ختي 

 عمر بغيظ :هاخي افتح دماغك 

 الكل ضحك ومنير طلع 

 منير :يال يا رجاله 

 الرجاله :يال يا حج 

 البنات نزلو كلهم 

 لك من البيت يا بنتي واوعي تطلعو من غير ما تقفلي الباب نفين :نور خلي با

 نور :حاضر يا ماما 

 غسان قرب منها بهمس :اوعي تنامي 

 نور :سيبها بظروفها 

غسان :سيبها يختي سيبها يال مع السالمه ونزلو علي تحت ونفين ركبت مع منير وغسان 
 علي القاهرهوقاسم ركبو قدام وعمر ومحمد ورا في عربيه غسان وانطلقو 

 في منزل يمني 

يمني وقفه متوتره جداً في غرفتها وجواها شعور صعب تميزه فرحه او خوف او توتر بس هي 
 من جواها مرتاحه 

دنيا دخلت عليها :بسم هللا مشاء هللا قنر في ليلة اكتماله يا بنتي ربنا يبعد عنك والد السوء 
 نت قلبي ويكتبلك في كل خطوةزسالمه وفرح يا يارررب يا ب

 يمني :يارب يا ناما وميحرمنيش منك وال من كالمك الجميل دا ابدا بابا وماهر فين 

دنيا :برا منتظرين الجماعه علشان هما علي وصول خالص والجرس رن وصلو اهو يال 
 اجهزي وطلعت برا 



 يمني :فعال كنت محتاجه اخت في الوقت دا حد يكون جنبي ويطمني ويفرح معايا 

 الصالون () برا في 

 سمير ببتسامه :نورتونا وهللا اتفضلو اتفضلو 

 منير :البيت منور بصحابه يا حج والجميع سلم علي بعضه وقعدو في الصالون 

 ماهر :وهللا العظيم نورتونا النهارده 

 محمد :بنورك يا غالي فين عروستي بقااا 

 غسان خبطه :اتهد شويه هااا اتهد 

 لغالين دنيا :يا ميت اهال وسهالً با

 نفين قامت سلمت عليها :منور بيكي يا ست الكل فين عروستنا بقااا نشوفها 

 دنيا :يمني تعالي يا حببتي 

يمني دخلت الصالون بكسوف وخدود حمرا ومنزله واسها لتحت ومعاها القهوه :السالم عليكم 
 نورتونا 

 محمد بتوهان :منور بيكي يا قمر 

 كل وقعدت جنب امها يمني سلمت علي الكل ووزعت علي ال

منير :اسمعوا يا جماعه احنا جين النهارده لسبب الكل عرفه ابننا محمد رائد واكيد انتو عرفينه 
شاف بنتكم يمني واعجب بيها وحب يدخل البيت من بابه عنده بيت كبير في روما وبيت في 

 الجماليه واحنا تحت امركم في اي طلب موافق يا حج سمير علي الكالم دا 

ير :كالم زي العسل زيك يا حج اكيد محمد عارف اخالق يمني وفي االخر هما اللي سم
 هيعيشو مش احنا والقرار قرر يمني 

 محمد بص ليمني ومستني الرد منها 

 غسان بمرح :ورأي عروستنا ايه في ابننا بقااا 

 يمني بكسوف :بدام بابا موافق يبقي انا موافقه 

 نفين ودنيا زغرطو 



ه :اذن تسمحو ليا البس خطبتي دبلتي وقرب من يمني وطلع الخواتم ولبسها ليها محمد ببتسام
 وطلع طقم دهب غالي وجميل ولبسه ليها 

 يمني بفرحه :جميل اوووي 

 محمد بهمس :علشان انتي لبساه يا جميل 

 يمني بكسوف :مرسي 

 محمد قرب من ودنها :بحبك 

 كمان يمني نفسها اتقطع من الكلمه ومن الفرحه :وانا 

 محمد :الكلمه دي لما نتجوز ليها معاني تاااانيه خااالص وغمز ليها 

 يمني وشهاااا احمر جدا 

 ماهر بغيظ :انت قولت ايه الختي خليت وشهاااا احمر اوووي كدا 

 محمد :انا ابدا دا انا بقولها مبروك وشها احمر 

 طلع اللي عملته فيا فيك عمر قرب من الشاب بهمس:اللهي يا بعيد يقفلك في كل حاجه كدا ي

 غسان وقاسم كتمو الضحك بالعافيه وقعدو يشربو القهوه في جو من المرح 

***************** 

 في شركة احمد 

سلوي كانت خلصت االيميالت ترجمه بعد وقت كبير وكان دوام الشركة خلص لمت حجاتها 
 ونزلت في المصعد بتعب ونزلت وقفت في الموقف بتاع الباص 

 بصت في ساعتها :يوووووه الوقت اتأخر مستحيل االقي باص دلوقتي  سلوي

 احمد وقف قدامها بالعربيه بتاعته :اركبي يال 

سلوي بغيظ:حضرتك اللي اخرتني كدا وقصدت تخليني لحد ما  الباص يمشي علشان ملقيش 
 مواصالت اروح فاشكرا مش هركب معاك 

 زل اجيبك من شعرك اخلصي احمد :طيب اركبي بالذوق يا سلوي احسن ما ان



سلوي بصت لقت ان في مجموعة كالب جايا عليها لفت بسرعه ركبت جنبه احمد ابتسم علي 
 المنظر من تحت لتحت 

 سلوي بصت في المرايا :امشي بسرعه جاين علينا يال 

 احمد دور العربيه ومشي في صمت 

لمحزقه والملزقه دي انا احمد :امممم في شويه حجات كدا حابب ان اصلحها ليكي الهدوم ا
مبحبهاش ومقبلش علي مراتي تلبسها يعني مش عاوز المحك تاني لبساها يا هانم وبص ليها 

 مفهوم 

 سلوي بصت ليه بعيونها الجميله :عارف اكتر حاجه وحشاني ايه مامتك هي عامله ايه 

 احمد بص علي الطريق :بخير وانتي مامتك ايه رائيها في بنتها 

نا ندمت علي اي حاجه غلط انا عملتها في حياتي انت لو حابب تطلقني دا سلوي :احمد ا
قرارك بس انا بحبك وبعشقك ومش عوزه حاجه غيرك من الدنيا انت شاكك فيا وحتي لو 

رجعت الثقه مبقتش موجوده بس لو هتطلقني عرفني قبلها علشان اعرف اهلي وياربت تهز 
 ه انا فين دلوقتي راسك وتقول اه اعمل حاجه علشان اكون عرف

 احمد ثابت تماما ومبيتحركش :انا جي ليكم بكرا اجهزي وعرفي اهلك 

سلوي الدموع والصدمه اتجمعت عليها ونزلت من العربيه علي بيتها وهي مش حاسه بالطريق 
 وال حتي بالناس 

 احمد ابتسم وراح ودور عربيته ومشي 

****************** 

 في منزل منير االلفي 

 اصي ادخل نام يا حبيبي انت واسر عنيكم بتقفل لوحدها نور :ع

 عاصي بنوم :لما بابا يجي صحيني 

 نور باست راسه :حاضر 

 اسر :نسمه وانا لما بابا يجي صحيني علشان طالب ايس كريم منه 



 عاصي :هللا هللا اشمعنا هو بقااا انا عاوز ايس كريم مليش دعوه 

 نور :ما انت طالب لبن من ابوك 

ي :الء بس هو طالب ايس كريم وانا كنت عاوز بس نسيت اقول اتصلي ببابا بقااا اقوله عاص
 يال يال بسرعه الثانيه دي 

 نورهان :اعد يا كياد طالع المك كانت كل محاجه تيجي ليا اشمعنا انا بقااا 

 نور اتصلت بغسان وادت الفون لعاصي 

 غسان :الووو 

 يم زي اللي عمو  قاسم هيجيبو اخوه كدا عاصي :ايوا يا بابا انا عاوز ايس كر

 غسان :ايس كريم بطعم ايه يعني 

 عاصي :اسال قاسم واللي هيجبو من نغس المول هات منه

 غسان :حاضر حاجه تانيه 

 عاصي :الء ماتي بتقولك متتاخرش وانا هسهر لحد ما ترجع 

 صحيك غسان بسرعه :الالال تسهر ليه نااام ادخل نااام وانا اول ما ارجع ه

 عاصي :طيب هبقي انام بس اوعي تتاخر 

 غسان :حاضر انا جي كمان ساعه 

 عاصي :ماشي يال باي وقفل ونور اخدت الفون 

 نور :يال ازخل نام بقااا ولما بابا يجي اصحيك 

 عاصي :الء دا انا سهران لما يجي 

 نورهان ونسمه ماتو من الضحك :علي ما عاصي ينام يكون غسان نام 

 ن خليه ينام انا اصال هموت وانام نور :احس

 نورهان :طيب يال بقااا يا ماما منك ليها بيتك بيتك عوزين ننام 

 نسمه :اهو لسه مسكنتش وبنتطرد من دلوقتي 



 نورهان :هش هش هوي يال برا 

نسمه اخدت اسر وطلعت علي شقتها ونور اخدت حبيبه اللي نامت وعاصي وطلع علي شقتها 
 ودخلت علي قوضتها هي وعمر وبدأت تحمي فرحه وتلبسها ونورهان اخدت فرحه 

****************** 

:حين يتجمع الحب واالذيه في قلب واحد فا اعلم ان من تحب لم يعد يحب الن لم يجد           
 له قلب يحب به ؟

 : وانت قتلت االنسانه الوحيده اللي حبيتها موت قلب كان عاشق للحياه كان عنده طموح       
كبيره وحلوه انت هدمتها حرمتني من شكل الشمس من شكل القمر حرمتني من حجات كتير 

 اوووي  

: وان طاولت عليك من تحبها في كالمها فعليك بقتلهااااا ولكن لم يكن لدي القوه علي قتلها       
 فإن ذهبت ذهب معها قلبي وروحي 

ش قطاع من هنا غير وجثتك قبلي : لها رب ينقذها منك ومن شرورك وانا بيدي دي م      
 انت متعرفش حاجه عن الحب اصال علشان تحب 

: خلينا مستنين لحد ما الموت يجي لحد فينا وانا اوعدك ان لو جالك االول هكون وراكي      
 بثواني 

:اروحوك طلعني من هنا احنا هنا بقالنا سنين علشان خطري طلعني دا مش حب دا مرض      
 هنا لو انت بتحبني بجد ليه تحبسني  ارجوك طلعني من

 :لو طلعتك من هنا موافقه تتجوزيني       

 :لو انت اخر شخص في العالم مستحيل اتجوزك      

 :خالص ادينا قعدين منتظرين فرج ربنا .    

 ونص الفجر رجع الشباب وكل واحد طلع علي شقته 2حوالي الساعه 

 في شقة غسان

ي وروب عليه ونايمه علي الكنبه اللي في الصاله غسان دخل نور كانت لبسة قميص بنفسج
 البيت ولقي منظرها كدا ابتسم عليها وحط االكياس علي السفره وراح عندها قعد علي ركبته



 غسان بهمس :نورر بت

 نور بنوم :اممم

 غسان :قومي نامي جوا يا روحي

 نور بنوم :بس انا مستنياك علشان نسهر سوا

 ك تعبان وعوزه تنامي ادخلي نامي ونسهر في اي يوم تاني وباس راسهاغسان بحب :انتي شكل

 نور :طيب تكسب فيااا ثواب لو دخلتي جوا

 غسان ابتسم وقرب منها وشالها :يارب نخس

 نور نامت علي صدره وايدها حولين رقابته :انت وحشتني اوووي

وعاوز رحتك ونيمها علي غسان ببتسامه :انتي اكتر وهللا بس انا عامل انك نايمه علي نفسك 
 السرير

 نور بحب :طيب تعالي نام جنبي عوزه انام في حضنك

 غسان رفع حاجبه :انتي عوزه تنامي وال الء

 نور هزت راسها ب الء

 غسان بخبث:مش تقولي كدا وقلع القميص بتاعه وانقض علي شفتيها نزول الي رقبتها ووو

 حبيبه عيطت

 مش عسكري في الجيش غسان بغضب :انا الزم اهدي دي بنتي

 نور :عين العقل اللي انت قولته دا سيبني بقااا اقوم اشوفها

غسان باس شفيفها برقه :قومي شوفي قدري بتعيط ليه انا قولت مش عاوز اخلف الدنيا كلها 
 قالت ليه ودا النتيجه بقاااا

 نور شالت حبيبه وفضلت تمشي بيها

 بعد ساعه

 بحبيبه بينيمها  بزهق نور قاعده علي السرير وغسان ماشي



 غسان بغضب :يارب الصبر نامي يا حببتي نامي يا بابا نامي يال علشان انا كرهت حياتي

 نور بنوم :غسان انا هنام مش قادره تصبح علي خير

غسان بص لنور بغضب :خدي يا ماما هنا بنتك اهي نيمها صاحيها قعدها اللي انتي عوزاه 
 يوم اسود وباين من اوله وسبها ودخل الحمام اعمليه انا داخل اتشطف وانام هو

نور شالت حبيبه :هو بزعق ليه هو انا يعني اللي صحيتك ال اله اال هللا ياربي نامي يا بنتي 
 نامي

*************** 

 في شقة نسمه

 قاسم قاعد قدام باب الحمام ونسمه جوا بترجع

 قاسم ماسك فوطه وهيموت وينام :هاااا خالصتي يا نسمه

 ه طلعت متعرقه وهبطانه :قوووم بسرعه امسكنينسم

قاسم قام ومسك ايدها وايد اشتالت بطنها وركنت علي كتف قاسم براحه :تعالي اهدي خاالص 
 واسترخي وانا جنبك اهو

 نسمه بعياط :حسه ان هولد بطني تقيله انا حسه ان في قالب طوب في بطني

 انا معاكي اهوقاسم بضحك :قالب طوب بحاله بس متخافيش يا قمري 

 نسمه بتعب :بقولك ايه انا هعد علي السرير وانت اوفع رجلي عليه علشان مش قادره

 قاسم :حاضر ونسمه قعدت وهو رفع رجلها وغطاها

 نسمه :الالال شيل الغطي دا

 قاسم شاله :كدا خلو ادخل انام بقااا

 نسمه :الء روح هات اشرب االول هموت من العطش

 المطبخ جاب كوباية مايه وراح ليها اسربي يا روحيقاسم :حاضر وراح علي 

نسمه شربت وحطت الكوبايه جنبها بدموع :قاسم بنت الكلب مش راضيه تسكت بيرفص في 
 بطني



 قاسم :حصل هي بنت كلب معلش يا حبي استحملي شويه

 نسمه بعياط :مش راضيه تسكت برضو هو انا كدا هولد بقااا

 ي حسه بإيهقاسم مسك ايدها وقعد جنبها :انت

 نسمه بعياط:انا حاسه بحاجه نزله كدا ومش عرفه امشي وبطني بيجي فيها غزه جمده اوووي

 قلسم بص ليها بتوتر :طيب اهدي خالص ومتتوتريش تمم

 نسمه الوجع كل شويه بيزيد كل شويه بيزيد وهي بدأت تصرخ بقوه

 قاسم جاب عبايه وحطها علي جسمها البيت كله اتلم علي صراخها

 ين :فس ايه يا والد خير اللهم ما اجعله خيرنف

 قاسم بخوف :نسمه بتولد الزم نروح المستشفي بسرعه

غسان :طيب اهدي متقلقش محمد تعالي بسرعه انزل شغل العربيه علي ما اجيب المخفظه 
 بتاعتي واجي

 محمد :طيب تمام يال

 نور دخلت لنسمه وبتسمح شعرها وعرقها هي ونورهان

 ل حاجه هتتحل بس اهدي انتي خدي نفسنور :بس اهدي ك

 نسمه بصريخ :مش قادره يا بنااااات مش قااادره حسه بروحي بتطلع

 نور افتكرت والدتها وعيطت علي نسمه :بس يا روحي خالص يال هتمشي اهو

وقاسم اشتال نسمه وطلع علي برا وهي نزله عض في كتفه وهو مش حاسس كل همه ينقذها 
علي العربيه وغسان نزل جري باترنج اللي لبسه وركب عربيته وجنبه وينقذ بنته ونزل بيها 

 امه وورا نسمه وقاسم ومشي علي المستشفي بسرعه

 نسمه بصريخ :يا ماااااااماااااا مش قادره همووووت حد يشيلها من بطني بقاااااا

 قاسم :هنشيلها وهللا بس اهدي انتي علشان قلبك يا نسمه

علشان انضف  180لع علي الخاص علطول وهمشي علي بنزين غسان :بقولكم ايه احنا نط
 وأمن



 قاسم :خاص خاص بس بسرعه

************** 

 في منزل منير االلفي

 نور بعياط :اتبهدلت في والدة حبيبه اووي يا نورهان كنت بشوف الموت كدا

سالمه نورهان :عرفه وهللا انا علشان ولدت كيسري مش حسه بس مقدره الوجع ربنا يقومها ب
 يارب

 عاصي بحزن :ماما

 نور مسحت دموعها وبصت ليه :نعم يا حبيبي

 عاصي بخوف :احضنيني

 نور حضنته وقعدته علي وجليها وبتلعب في شعره :اسر تعالي يا روحي نام علي رجلي هنا

 اسر بحزن :الء انا هستني نسمه ترجع علشان اسوف اختي

حسن من االول بس احنا الزم يكون عندنا نورهان قامت شالته بحب :ونسمه هترجع وتبقي ا
 صبر وندعي ليها ان ربنا يقومها بسالمه

 نورهان ونور قعدو والوالد علي رجلهم وفرحه وحبيبه نيمين الوقت كان في حدود اذان الفجر

************** 

 في المستشفي

دخول دخلت نسمه علي قسم الوالده علي التورلي وهي بتصوت بصوت عالي ومنع الدكاتره 
 حد معاها

 قاسم قعد علي كرسي وحط راسه بين ايده :يارب طلعها ليا بسالمه يارب

غسان :والاا انت بتعمل كدا ليه دي هتكون احسن من االول هي وال مراتي اللي ولدت في 
 البيت وانحملت كل الطلق لوحدها اجمد كدا

 محمد بمرح :مش كفايه مطلعنا بابجامات وشباشب الحمام دي

 ش شايف شكلي بنف واتف وزوري مكتوم ازايعمر :وم



 قاسم :خالص يا حدعان انتو هتشحتو

 ضحك االكل عليه وفي قلبهم قلق علي نسمه والكل بيدعي تقوم بسالمه

مر ساعه وكأنها قرن علي الجميع كل دقيقه يحمدو ربنا انها عدت واخيراً طلعت الممرضه 
 ببنوته زي القمر

 فيها زي القمر اللي اخرنا في الوالده ان حجم الطفله زياده شويه الممرضه :مشاء هللا تبارك هللا
 بس الحمدهللا بخير

 قاسم :ومراتي اخبارها ايه

 الممرضه:االم بخير نص ساعه وهتكون في غرفة خاصه حاالً 

 قاسم اشتال الطفله :مشاء هللا الشوكالته جابت فايده وزنها تقيل وحلو

 يا ربغسان :تتربي في عزك يا حبيب اخوك 

 محمد :حببت عمها دي ربنا يحميها يارب

 عمر :نفسي احي اشيالها بس عياااان

 نفين :هنسميها ايه بقاااا

 قاسم ببتسامه:زهره انشاء هللا

 منير :مبروك يا ابو زهره تتربي في عزك يا حبيبي

 قاسم :حبيبي يا حج هللا يبارك في عمرك

تصل بنور عرفها ان نسمه ولدت والكل وبعد وقت طلعت نسمه واتنقلت غرفه خاصه وغسان ا
 فرح اوووي والوالد بقو فرحانين اوووي بأختهم الجديده

*************** 

 نور بفرحه :وهللا يا ماما ولدت بنوته زي القمر اسمها زهره

 سكينه بقلق :ونسمه عمله ايه فآت وال الء

 نور :نسمه زي الفل



 الضهر هكون عندكم 11سكينه :الساعه 

 ر يا ماما وقفلتنور :حاض

نورهان بذهول :ربنا يحميها يارب ويخليها لينا يارب وخمسه وخميسه في عيني تخيلي وزنها 
 كام

 كيلو 5نور بستغراب :بعد كميه الكالم اللي قولتيه دا اديها 

 كيلو   10نورهان :تؤ 

 نور بصت ليها بصدمه :كدابه وهزت راسها اسكتي ربنا يحميها يارب

 بنورهان بضحك :يار

 نور بضحك:نورهان غسان جوزي وال طيقني وال طايق حبيبه بنتي دلوقتي

 نورهان بضحك :يا ساتر ليه كدا عملتو في الراجل ايه

نور:كل ما نيجي ونقول يا هادي العيال كلها تصحي وتجوع وكل حاجه وحبيبه بنتي بقااا 
 بيحبها كان رماها بتحس بيا كنت هموت وانام النهارده صحت بقااا وفضلت تعيط وغسان لوال

 في الشارع النهارده

نورهان اللي فطسانه ضحك :يا نهاااااار اسود عليكو الحق هللا يكون في عونه طول اليوم في 
 الشغل ويرجع بدل ما يالقي مراته بيالقي حبيبه بنته

الصبح اهو قومي نعمل فطار وناكل علشان  7نور بضحك :حصل وبصت في فونها الساعه 
 العيال

 ان :قومي يالنوره

 وعملو فطار وفطرو وحبيبه وفرحه صحو وفضلو قاعدين مستنين نسمه 

************* 

 في المستشفي

 نسمه مش قادره ترفع رجليها خالص

الدكتوره :انتي ممكن متقدريش تمشي علي وجلك فتره علشان الجرح كبير بس متقلقيش البنج 



 اسبوع والف مبروك ربنا يبارك فيه زياده علشان متخسيش بوجع والحقن دي هتمشي عليها

 نسمه بتعب :هللا يبارك فيكي يارب وبصت عليها وعلي حجمها وابتسمت

 قاسم قعد جنبها بهمس :بطة زي امها

 نسمه بتعب وابتسامه :مشاء هللا وزنها جميل بس انا هروح امتي

 قاسم :النهار يطلع واخدك ونروح بس نامي شويه بقاا

 اسها ونامت ونفين جنبهانسمه غمضت عينها وهزت ر

 قاسم :امه انا هطلع للرجاله برا

 نفين :روح يا حبيبي انا معاها اهو

 قاسم طلع ليهم

 قاسم :شباب انتو كدا ملكوش الزمه هنا يال مع السالمه

 التالته بصو لبعض

 غسان هرش في رقابته :تف عليا لو مشيت مع حد فيكم تاني المهم مراتك كويسه

 س انتو الزم تروحو البنات لوحدهم في البيتقاسم بضحك :بخير ب

 عمر :انا اصال مش قادر اقف فا همشي

 غسان :وانا عايز انام اذن يال نروح احنا

 مشو الشباب مع بعض علي البيت

************* 

:شوفي شكل الضلمه دا انا حابه علشان سامع صوتك فيه بس حاسس بيكي حوليا دا         
 مخليني سعيد

 ا موافقه اتجوزك:ان      

 ادهم من الصدمه والفرحه مش عارف يرد :انتي بتقولي ايه موافقه تتجوزيني بجد   

 ياسمين رفعت عينها ليه :ايوا موافقه اتجوزك بس تطلعني من هنا



ادهم من الفرحه قرب منها وباسها من شفايفها بقوه وياسمين قرفانه منه بقوه :انا مش مصدق 
 نفسي اخيراً هتكوني ليا

 ياسمين :انا وفقت علي الجواز بشرط انك تطلعني من هنا النهارده

 ادهم بفرحه :هطلعك وحياتك في قلبي هطلعك

ياسمين في نفسها :اطلع من هنا واخلص منه االول وبعد كدا اهرب الموت اهون من العيشه 
 معاه

مرك ادهم بيبص ليها بعينه الزيتوني ومش مصدق وبقول في نفسه :هعيشك اجمل ايام ع
 هخليكي ملكة علي العالم

************ 

الضهر وصلت سكينه علي بيت منير االلفي ونور ونورهان مش مصدقين عينيهم  11الساعه 
 انهم اخيرا شافو امهم

 نورهان :وحشتينا يا سوسو

 سكينه :اوعي يابت بقااا فين البت نسمه عوزه اشوفها بس االول اشوف احفادي

وسلمت عليهم وعرفت ان نسمه لسه مرجعتش قعدت مع  اسر وعاصي جيرو عليها بحب
 البنات تتكلم معاهم وتشوف اخبارهم

 غسان من شقته :نوررررر

 نور :نعم يا غسان

 غسان :اطلعي كدا

 سكينه :قومي اطلعي لجوزك شوفي عاوز ايه

 نور استأذنت وطلعت

***************** 

 في شقة غسان

 نور دخلت وقفلت الباب



 تنادي ليهنور :غسان نعم ب

 غسان قرب منها ورجع شعرها لورا وباس رقبتها :مفيش مراتي وحشاني ايه عيب

 نور رجعت ورا :ايوا ياروحي عيب علشان ماما تحت والزم انزل ليها

 غسان غمض عينه وبص ليها :ماما مين سوسو

 نور :بالظبط كدت

رض بمراتك يا بعيد غسان رفع حاجب :هو انا ربنا غضبان عليا حد داعي عليا اللهي متستغ
 قوليلي بس

 نور ضحكت عليه :انا ذنبي ايه المهم يال البس وتعالي علشان تسلم عليها

غسان بغيظ:انزلي وانا جي وراكي وقبل ما تنزلي غيري القميص دا ومش عاوز اشوفك 
 خارجه بيه برا باب الشقه والكالم انتهي يال

 حلو اهو نور بتبص علي جسمها :ماله القميص يا غسان ما هو

 غسان بص ليها بغضب :انتي سمعتي انا قولت ايه صح

 نور بغيظ:ايواا

غسان بغضب :يبقي ايه الزمة المناقشات اللي في االخر كالمي هو اللي هيمشي في نهايتها 
تدخلي تقلعي القميص دا وتلبسي واخد واسع وتلمي شعرك انا مش **** علشان مراتي تمشي 

 صيقدام اخواتي بلبس زي دا اخل

 نور بغيظ دخلت االوضه تطلع اسدال :حلو دا

غسان :فل الفل والبسيه واعدلي الطرحه ومش عاوز اشوف شعرايه طالعه احنا مش هنعمل 
 عرض

 نور قلعت القميص ولبست االسدال وغسان لبس ترنج بيتي وحط برفان خفيف

 غسان :يال ننزل

 نور :يال وغسان نزل قدامها ونور نزلت وراه

 قول البيت منور ليه اتاري الغاليه هنا وراح باس ايدها وراسهاغسان :انا ب



سكينه بحب :منحرمش من كالمك الجميل دا ابدا البيت منور بصحابه اعد يا حبيبي اعد قولي 
 البت دي مزعالك في حاجه

 غسان بضحك :تزعلني ازاي وانا في حمايتك بقااا

 سكينه بضحك :ربنا ما يجيب زعل ابدا

 ب نور اعملي شاي ليا شاي وشوفي امي هتشرب ايهغسان :امين يار

 سكينه :شاي برضو بس اقلعي الطرحه دي هو مين اللي هنا دا جوزك

غسان :الال خليها لبساها هنا محمد صحبي وعمر ورجاله برضو يا امي وانا مسمحش ليها 
 تمشي كدا مش عملها عرض انا

 تعد قدامهم قلعه هما رجاله برضوسكينه ابتسمت :ربنا يكملك بعقلك يا بني الء مينفعش 

 غسان :انا قولت ليها فوق انشاهلل تقلعي انما تحت حشمه واحترام مبحبش انا شغل النسو*ان دا

سكينه :ايوا فوق اهي في شقتها تعمل اللي تعمله هي حره محدش شايفها غيرك وانت حوزها 
 حاللها

ه بتسمع انا بقول ايه وباس خدها غسان اخد حبيبه من علي رجل سكينه :وحببت بابا كدا قاعد
 وبلغب في بطنها وهي تضحك اومال فين عاصي

سكينه :مش عرفه باين نورهان اخدته هو واسر تأكلهم جوا المهم اال جدتك نور كانت بتقول 
 جايا مجتش وال ايه

غسان :ايوا كانت جايا االسبوع اللي فات تعد فتره معانا ورجعت قالت انا مش هقدر اجي من 
 عيد لهنا هبقي اجي في وقت تانيالص

 سكينه :ايوااا مشوار برضو

 نور :الشاي يا جماعه غسان اخد كوبايه وسكينه كوبايه

نور :هات حبيبه ارضعها زمانها جاعت اخدت حبيبه وقعدت جنب غسان ورضعت حبيبه البت 
 دي جابت اجلي بترضع كتير بتسحب االكسجين اللي في جسمي كله

 ا محتاجين االكسجين دا اجمدي كدا علشان الباقيغسان بخبث:الء واحن



نور بغيظ:الوحده بتكون بتولد وخالص هتموت وتقول عمري ما هعملها واحمل تاني وفتره 
 وتحمل انت لو بتولد مش هتقولي كدا

 غسان بضحك :انا عارف وجبي ومجهودي وبعمله

 نور خجلت جدا وضربته في كتفه وسكينه اتفتحت في الضحك

 نا يخليكو لبعض وميجبش وحش بنكو وتقومي يا نسمه يابنت قلبي بسالمه ياربسكينه :رب

 نور وغسان :امين يارب العالمين

 غسان :اومال محمد وعمر لسه مصحوش وال ايه

 نور :الء من ساعة ما رجعتو وهما نايمين

 غسان :خليهم نايمين وانا هعمل مكالمة شغل واجي علطول

 سكينه :روح يا حبيبي

****************** 

 في المستشفي

 نسمه بتحاول ترضع زهره بوجع وتعب كبير جدا

 نسمه والعرق مالي وشها :مش قادره يا ماما مش هقدر ارضعها

 نفين :استني بس يا نسمه نحاول مره كمان

 الدكتوره دخلت :السالم عليكم

فين نعمل نفين :وعليكم السالم تعالي يا دكتوره نسمه مش قادره ترضع البت خالص ومش عر
 ايه

الدكتوره :اهدي بس يا امي نسمه لسه ولده النهارده والحليب مش هيجي علطول كدا ابعتي حد 
يجيب سحابه حليب من الصيدليه واحنا هنسحب منها ونرضع الطفله لحد ما الحليب ينزل 

 لوحده

 نفين طلعت علشان تقول لقاسم علي السحابه

ربي سوايل كتير والخضار يا نسمه انا بحذرك اهو الدكتوره :وانتي ويا نسوم الزم تكلي وتش



الخضار اهم حاجه كلي خضار كتير علشان تقدري ترضعي زهره ومشاء هللا وزنها زي 
 العسل

 نسمه ابتسمت :عرفه ان وزنها زياده بس دا من اكل الشوكالته كنت باكل كتير منها

 يكي علطول تمام يا قمرالدكتوره ابتسمت :ربنا يحميها يارب لما السحابه تيجي هرجع ل

 نسمه هزت راسها وفضلت تبص علي زهره

المغرب وصل قاسم بعربيته قدام منزل منير ومعاه نسمه اول ما سمعو  6بليل حوالي الساعه 
 صوت العربيه الكل نزل غسان ومحمد وعمر اللي كانو علي القهوه ايجو

 بيبتينفين :يال يا نسمه شدي حيلك علي ما تنزلي من العربيه يا ح

 نسمه بتعب :انا مش قادره اتحرك يا ماما مش عرفه خالص

 سكينه ايجت جري عليها حضنتها :يا نن عين امك من جوا يا نسمه عمله ايه يا حببتي

 نسمه بدموع :وحشتيني يا سوسو بس انا مش قادره اتحرك

نزل قاسم :طيب يا حبيبتي اهدي وانا هنزلك براحه خالص وهللا بس اهدي ومسك ايدها و
 رجليها براحه علي االرض وشالها وطلع بيها علطول ونور ونورهان وراها

سكينه بصت علي زهره اللي في ايد نفين :بسم هللا مشاء هللا تبارك الخالق ايه الجمال دا تعالي 
 تعالي يا ان غسان اطلعي بيها الناس عينها سم

 نفين اديتها زهره وسكينه طلعت بيها علي فوق علطول

 نه رنغسان فو

 غسان :الووو ازيك يا سعدة الباشا اخبارك ايه

 اللواء امجد :حبيبي اللي وحشني انا بخير انت عامل ايه ووالدك عملين ايه

 غسان :فل الفل وهللا

 امجد :يارب علطول المهم الموضوع اللي انا عاوز اقولك عليه انك بإذن هتبقي سيادة المقدم

 ة المقدم ازاي اترقيتغسان عقله وقف من الفرحه :نعمم سياد

امجد ببتسامه :انت صحيت كتير اووي علشان البلد والكتيبه يا غسان ومحدش يقدر ياخد 



 المنصب دا غيرك

 غسان بفرحه :مش مصدق وال هصدق غير لما النجمه يكون جنب النسر

يعني كمان  21/3امجد بضحك :بإذن هللا مدريه امن القاهره عملة حفلة كبيره لتكريمك يوم 
 هر بالظبطش

غسان بفرح :دا شرف كبير اووي وقفل الفون والفرحه علي وشه واحساسه بإنجاز رهيب 
 وكبير

التاريخ دا بيفكرني بإيه ..... بأغلي يوم في حياتي واغلي شيئ في  21/3غسان بغموض:
 حياتي كلهاا يبقي نعمل الفرحه دي مفجأة للكل

***************** 

 عب زهرهنور كان قعده جنب نسمه بتال

 نور ببتسامه :انتي روح خالتو انتي قلب خالتو انتي نور عيوني

عاصي واقف وفرحان اووي بيها حاسس انها حاجه غريبه اووي :ماما انا اول مره افرح بحد 
 مولود حلوه اووي

 اسر :ايوا جميله اوووي

 عاصي :اسر لو سمحت ملكش دعوه بيها هي تخصني انا بس مش كل حاجه عوزه بطل طمع

 نور ونورهان ونسمه ونفين وقاسم وسكينه ماتو من الضحك

 قاسم :ايه ياعم عاصي انت حاطت عينك علي بنتي من دلوقتي

عاصي ببراءه :قاسم علشان خاطري لما تكبر جوزها ليا وانا عمري ما هاخد لعبه منها ابدا 
 وهللا

 قاسم بضحك :ام عاصي احنا مهرنا غالي متقدروش ليه

 واالقي اغلي منها فين بقااانور :دي روحي دي 

 نسمه بتعب :انتو بتجوزو بنتي لمين لعاصي اللي بيحب البت غزل مستحيل

 عاصي بسرعه و طفوله:الالال يا نسمه دا اعجاب بس انا بحاول اتجاهالها وهللا



 سكينه :نور اعملي لنسمه كوياية ينسون وهاتيهت ليها ترد روحها االول

 طبخنور هزت راسها وقامت علي الم

********** 

 في المطبخ

 نور وقفه قدام البوتجاز بتعمل الينسون ايجة غسان عليها وحضنها من ضهرها

 غسان برومانسيه :وحشاااااني اووووي

 نور لفت بتبعد غسان بضحك وهمس :ابعد مش عوزين حد يشوفنا كدا عيب بجد

 وانا حر فيها غسان قرب اكتر :وما اللي يشوفنا يشوفنا انا بعمل حاجه حرام مراتي

 نور بضحك :طب ابعد شويه علشان خاطري حد من الوالد ممكن يشوفنا كدا

 غسان حط ايده علي وسطها :بوسه وابعد خالص

 نور ضربتة في كتفه :ايه الشرط القليل االدب دا هات شرط محترم شويه

 غسان رفع حاجبه :اممم ...خالص ياستي هاتي بوسه من شفايفك القمر دول وخالص انا
 راضي بقليل

 نور بكسوف :دا المحترمه صح اومال قليلة االدب بتبقي فين بقااا

غسان غمز ليها :هبقي اقولك وانا براجع في قوضتنا بقاااا .... المهم متوهيش انا مش متنازل 
 عن البوسه يالاا

نور قربت من شفايفه وباسته بوسه رقيقه ايجت تبعد غسان حط ايده ورا راسها وقربها اكتر 
 واتمعن من البوسه اكتر واكتر

 نور وهي بتنهج :غسان ... ابعد .... كفايا بقااا

 غسان بتوهان وهمس :مش ... قادر

 نور بهمس :مينفعش هنا علشان خاطري ابعد يالاا

 غسان بعد بصعوبه وقبل راسها :وانا هطلع الشقة خلصي اللي وراكي وتعالي عوزك



اضر وبصت علي الينسون لقيته قرب يغلي عملته نور وهي حطه ايدها علي قلبها :ح ... ح
 وظبطة نفسها وطلعت ليهم

************ 

 في غرفة محمد

محمد :ياروحي غصب عني انا مفحوت هنا مع العمال كل يوم وعايز اخلص الشقة علشان 
 نتجوز في خالل اسبوعين

 يمني بصدمه :اسبوعين اسبوعين ايييه بسه بدري انت مستعجل ليه كدا

سنه مش هتجوز غير لما اكمل  36ومستعجلش ليه انشاء هللا انا راجل النهارده عندي محمد :
 وال ايه مش فاهم دا انا زمايلي معاهم عيال قدي دلوقتي 40

 يمني بتوتر :مش قصدي بس يعني انا بقول ان انا يوووووه مفيش

هتبقي مراتي يا محمد :انا فاهم دماغك وهللا بس بقولك متخافيش انا بحبك وانتي في قلبي و
 يمني وعمري ما هقبل عليكي حاجه تضايقك او توجعك ثقي فيا با روحي

يمني :انا مش خايفه انا متوتره من فكرة ان هكون مع راجل في بيت واحد طول عمري عايشه 
 لوحدي وال عمري قعدت مع راجل غريب في الدنيا

دك وحمايتك واي حاجه محمد :انا مش غريب انا هكون جوزك يا حببتي هكون امانك وسن
 تضايقك مش هعملها مهما كانت

 يمني بحب :انا بحبك اووي يا محمد ربنا يخليك ليا يارب

 محمد :ويخليكي ليا يارب

ماهر اللي واقف ورا يمني هيطق من الغيره :والدكتوره اللي سيبه امها وعماله تحب في 
 التلفون دي كمان

 مين مش خاطبها ريح نفسك انت بس وتعالي هنا يمني برقت ليه دنيا ايجت ليه :هي بتحب في

 ماهر :بس استني دا بتقوله :بحبك اووي

 دنيا بتكتم بؤقه :مش خاطبها وبكرا هيبقي جوزها انت مالك انت



 يمني ومحمد ماتو من الضحك عليه وكملو كالم

****************** 

 عند سلوي واحمد

 احمد قاعد سرحان في سلوي وفي قصتك معاها

 النهارده هنهي كل القصص والحورات دي هرتاح النهاردهاحمد :

 الباب خبط

 احمد بجديه :اتفضل ادخل

سلوي مسكه ورق كتير في ايدها وباين عليها الزعل :انت عاطيني ورق كتير ودا فوق طاقتي 
 ومقدرش افضل اترجم في كل دول واطبعهم بجد حرام عليك كدا

سلوي والمفروض قبل ما تيجي تكوني عرفه ان دا احمد بستمتاع :بس دا نظام الشغل هنا يا 
 الشغل عموما

ايميل واطبعهم يا كدا يا اسيب الشغل وطبعاً االيميل بيترجم في  40سلوي بتعب :يعني هترجم 
 ساعه مع الطبع

 احمد ببتسامه :بالظبط كدا

 سلوي بزعل:فين المكان اللي اقدم فيه استقالتي

 عيونك حزينه ليهاحمد بص ليها شاف الحزن :طيب انتي 

سلوي بحزن:كنت عوزه اخد درجه في الماجستير اللي بعمله بس الظاهر مليش حظ في اي 
 حاجه في الدنيا

احمد :اعتبري نفسك ناجحه فيه السنه دي ويال روحي علشان انا جي النهارده افض الموضوع 
 بتاعنا دا

وع متحجره في سلوي الصدمه والحزن اتجمعو عليها :ح حاضر تنورنا وطلعت والدم
 عيونهاااا اخدت شنطتها ونزلت في المصعد الخاص بشركة وهي تاااايه

 سلوي بدموع :هيطلقني النهارده هينهي كل حاجه بينا النهارده



*********** 

ادهم اخيرا بعد تعب طول اليوم علشان يحاول يفتح باب الكهف اللي كان حابس ياسمين فيه 
 طلعو

 ا :ايه رأيك في الدنيا يا ياسمينادهم ببتسامه وهو ماسك ايده

ياسمين اخدت نفس كبيررر وهي مغمضه :مش قادره اصدق ان طلعت من الكهف دا انت مش 
 مصدقه انا طلعت فعال انا حره دلوقتي حررررره

 ادهم بحب : بكرا هنروح الفيال عندي واحلي فرح هيكون ليكي بعد بكرا

فسها :الحمد هللا ان طلعت من هنا الزم اعمل ياسمين الخوف بدء يظهر علي وجهها وقالت في ن
 جهدي علشان اقدر اهرب منه هو كمان

 ادهم بحب :حببتي مقولتيش رد

 ياسمين بتوتر :رد علي ايه

 ادهم :ان اخيرا هنتجوز

 ياسمين بصت حوليها لقت بعض ناس ماشيه بعربياتهم وباين عليهم الغني

 وفه ارجوكم ساعدوني خلصوني منهياسمين بصويت :ياعااااااااااالم انا مخطووووو

 ادهم واقف بجمود وبرود

ياسمين لقت الناس بتقرب منها فرحت ضربت صدر ادهم ومع الضربه بيرجع ورا :اخيرا 
هخلص منك انا مستحيل هتجوزك وال عمري هبص ليك علشان انت واحد مريض الحب 

 عندك استغالل االضعف مني اتفو عليك وعلي امثالك

 العربيه وكلهم وطو راسهم الدهم ودا صدم ياسمين وشلها من الحركهنزلو الناس من 

 ادهم بجمود :اركبي

 ياسمين بصدمه وبتهز راسها :الالالال مستحيل دول رجالتك

 ادهم بصوت مخيف :انا قولت كلمه اركبي وشدها من ايدها وحطها في العربيه

 ادهم بأمر :يالا امشو علي الفيال اخلصوووو



 ايد نسمه وبهمس :اجيب ليكي حاجه تكليها بقاا  قاسم قاعد وماسك

 نسمه بتعب :الء انا عوزه انام بس 

 سكينه :خالص تعالو يا جماعه نعد برا ونسبها ترتاح شويه 

 االكل بدء يطلع يعد برا في الصالون 

 نور وهي شايله حبيبه:طيب استأذن يا جماعه هطلع احمي حبيبه وانيمها شويه يال يا عاصي 

 ي علي سكينه :الء انا هعد مع سوسو اطلعي انتي عاصي جر

 نور :يابني اطلع انا مش هفضل طالعه نازله كل شويه اخلص 

 سكينه :خالص سبيه وانا هبقي اطلعه واجي اعد معاكي شويه 

 نور :خالص ماشي يا ماما بس اوعي يا حيوان القيك نازل الشارع 

 عاصي بعدم اهتمام :حاضر حاضر 

 ودخلت نور طلعت الشقه 

 سكينه :اومال البت نورهان فين 

 نفين :راحو يشوفو الشقه بتاعتهم مع محمد علشان التشطيب االخير 

 سكينه :ربنا معاهم ويعنهم يارب اال قوليلي هو المحروس محمد خاطب مين 

 نفين :خاطب ياختي دكتوره من المهندسين 

 سكينه :ايواااا حلوه يعني 

 هللا يختي لقناه جي فجأة بيقول انا رايح اخطب نفين :ايوا حلوه هو اختاره و

 سكينه :ايواا وجاب دهب بكام ليها 

 كدا  70الف وجاب محبس بالدبله جاب في حدود  60نفين :جاب طقم تقيل كدا وحلوه 

 سكينه :بسم هللا مشاء هللا هيتهني بيها يارب واليله الكبيره امتي بقااا 

 ص علشان هيحدد كتب الكتاب بقااا نفين :اهو مستني الشغل في الشقه يخل



 وفضلو يتكلمو في االمور العائليه للعيله  

 ********** 

 في شقة نور 

 نور كانت بتحمي حبيبه خلصت ونيمتها ودخلت اوضتها اتصدمت من شكل غسان 

غسان كان البس قميص اسرد علي بنطلون اسود وساعه بني وحزام بني وجزمه بني ومسرح 
 زراير من القميص وشكله فوق الخيال وريحة برفانه الجنان  3شعره وفاتح اول 

 نور بصدمه :نعمم يعني انت خارج وال ايه 

 غسان قرب عليها :تؤتؤ احنا خارجين انا وانتي فقط 

 نور بتوهان وهي فتحه بؤها :هااا احم خارجين ريحين فين بقااا 

من كام اسبوع كدا وانا غسان رفع حاجبه اليمين :امممم انا كنت واعد مراتي بخروجه 
 بصراحه انشغلت جامد والنهارده ليقت ان احسن يوم اخد مراتي جوله ايه رائيها بقااا 

نور من الفرحه حضنت غسان وبسبب فرق الطرل كانت وقفه علي طراطيف صوابعها 
وباست رقبته :علي فكرة بقااا انت اجنل واحن زوج في الدنيا دي كلها كفايا انك منستش حاجه 

 نت عوزاها وانا كمان عمله ليك مفجأه ك

غسان بادلها الحضن ببتسامه :اوباااا ايه اليوم اللي هيبقي كله مفاجأت دا  المهم يال البسي 
 بسرعه علي ما اتصل بقاسم يخلي باله من عاصي وامك هنا تخلي حبيبه معاها 

فتحت الدوالب  نور بسرعه :ماشي ماشي ودخلت اوضه الهدوم ووفقت واالبتسامه علي وشها
طلعت منه علبه حمرا وفتحتها وحطيتها علي جنب وطلعت فستان اسود بكمام ومنفوش ولبست 

عليه طرحه بيج وجزمه بيج وميكب بسيط وجميل ومسكت العلبه وشنطه بيج وطلعت لغسان 
 برا اللي انصدم من جمالها 

انا فعال مش حاسس غسان وقف وبص ليها ولجمالها وجمال ابتسامتها مسك ايدها وباسها :
 بنعمه اللي ربنا عطيها ليا ربنازيخليكي ليا 

نور بحب :ويخليك ليا يا حبيبي يارب ومسكت العلبه وفتحتها وطلعت السلسه اللي عليها اسم 
 غسان هااا ايه رأيك فيها 



 غسان بفرحه مسك السلسله :واووو ايه الجمال دا انتي اللي جيباها 

ن قرب منها وباسعا بحب ومسك السلسله ولبسها ليها وهي نور هزت راسها ببتسامه وغسا
 باستها 

 غسان قرب من ودنها :يال ننزل بقااا ومسك ايدها ونزل ركبو العربيه ومشو 

عاصي من البلكونه :ااااااه دا امي وابويا هللا هما لبسين كدا وريحين فين ... هللا اومال مخدناش 
 ليه ..ياسوووسوو 

 تعالي يا حبيبي في ايه سكينه :نعم يا عاصي 

عاصي :هي بنتك خدت ابويا وراحو فين وسبونا ااااه يارتني طلعت معاها كنت عرفت 
 التخطيطات اللي بتحصل دي بس 

 سكينه :زمانهم جاين روح العب مع زهره هي صحت روح شوفها يال 

 عاصي بلهفه :صحت طيب انا رايح ليها وجري عليها 

*************** 

 ونورهان في شقه عمر 

 العمال بيحطو العفش في البيت وبيظبطو 

 نورهان :طيب الصالون الدهبي دا هاته في الصاله لكن التاني خليه في الركنه 

 العامل :طيب يا مدام احنا مش عرفين السرير يتحط ازاي 

نورهان راحت علي االوضه :طيب بص يا معلم حط السرير تحت الشباك علطول والدوالب 
ة ليه والسراحه خليها في الجنب الشمال لسرير علشان هي فيها اضائه ولو يكون ومواجه

 اتحطت في المور اإلضائه هيكون ملهاش الزمه 

 العالم :خالص تمام 

الكل كان مشغول جدا بشغله ومحمد وعمر اللي بيحاسبو في العمال ومحمد الناس بترتب في 
 الشقه بتاعته 

 ها ويمني وولدتها مشغولين في مجايب جهز



 يمني :يماما متحوليش انا مش هجيب قمصان زفت 

 دنيا :اللي هو ازاي هتعدي لجوزك ازاي مش فهمه 

 يمني :هعد بالجامه لكن مش جايبه الحجات اللي وال بتستر وال تعر دي 

 دنيا :طيب هاتي واحد بس لليله االولي وخالص 

 يمني :الء مش جايبه وال واحد وال اتنين خالص بقااا 

 غضب :انتي حره بس لما جوزك يشكي منك مليش عالقه دنيا ب

 يمني :لما يبقي بقااا 

**************** 

 غسان نزل قدام كافيه من افهم كافيهات القاهره ونزلو 

 نور بنبهار :واو المكان فوق الخيال بس دا غالي اووي 

 الكل سقف غسان مسك ايدها :مفيش حاجه تغلي علي عيوني ودخلو الكافيه واول ما دخلو 

 نور بهمس :غسان هما بيسقفو ليه 

 غسان بهمس :تقريبا مفكرين اننا عرسان في حفلة الخطوبه 

 غسان شكرهم واخد نور وقعدو علي تربيزة خاصه بيهم وكل العيون عليهم 

 نور :غسان هما مركزين علينا اووي كدا ليه 

الساعتين دول وتركزي معايا غسان ببتسامه :انا عوزك تنسي وتسيبي الدنيا دي كلها وراكي 
 وبس ممكن 

 نور ببتسامه :ممكن 

 غسان :احنا نطلب قهوه كدا نفوق واطلب ليكي ايه 

 نور :بصراحه يا غسان انا نفسي اجرب الشيشه اووي  

غسان بصرامه :الء يا حبيبتي انتي شكلك عوزاها ليله سودا شكل الفستان بتاعك النهارده 
 ها شكلي مش باين قدامك شيشه ايه يا نور اللي تجربي



 نور بضحك :اهدي خالص كنت بهزر خالص ياعم هات ليا ملك تشيك وخالص 

 غسان طلب الجرسون وطلب المشروبات 

 نور :غسان عارف انا عمري ما فكرت ان في يوم من االيام هحب حد الحب اللي بحبه ليك دا 

ر الحب هتحس انك مش في غسان ببتسامه :في يوم جدي هللا يرحمه قالي هيجي يوم من كت
الحياه وقتها صحكت عليه اووي وقولتله وقتها هكون متخلف عقليا وحاليا انا مش راضي اتكلم 

 في الموضوع علشان محدش يقولي دلوقتي متخلف عقليا شوفتي المعناه اللي جوزك فيها 

 ور اهنيك نور اتفتحت في الضحك :دي الخروجه الرومانسيه اللي انت مخرجها ليا حقيقي برسف

غسان :اعمل ايه مليش في جو الرومانسيه دا انا طول عمري عايش بين العساكر والظباط 
 وفجأة طهرت نور نورت الحياه كلها ومن وقتها وانا بتعلم يعني ايه عاشق ولهان 

 نور بضحك :وانا صغيره كنت بقول علي كلمة ولهان دي عشاق ولعان 

 ابتدائي  6ان البقره بتتجوز الجموسه لحد غسان ضحك عليها :عادي انا كنت مفكر 

 نور بضحك :منين يودي لفين دا 

 غسان قام من مكانه ونور استغربت ومد ايده ليها :قومي تعالي هوريكي مكان حلو

 نور :والمشروبات 

 غسان :تعالي بس هنرجع تاني 

هوا مالي المكان نور قامت وغسان اخدها في مكان في الكافيه في الدور االخير للكافيه كان ال
 وشكل البحر قدامها والزرع والمكان تحفه 

 نور بتوهان :واو فعال المكان جميل اوووي ومريح نفسيا كدا 

 غسان :يال روحي اقفي علشان اصورك 

 نور وقفت وهو صورها واتصورو كتير وكانو فرحانين اووي 

 نور حضنت غسان والهوا بيهز شغر غسان:انا فرحانه اووووي 

 فرحتك دي بالدنيا عندي غسان :

 وقعدو علي النجيله وطلبو االكل وجالهم مكانهم وقعدو في جو رائع وجميل 



********************** 

 في شقة نسمه 

 قاسم شايل زهره وهي ساكته معاه خالص 

 نسمه بغضب طفولي :علي فكره انا اللي ولدتها 

 قاسم :ايواا ما انا عارف عوزه ايه 

 انا حاسه ان هي عوزاني هاتها بقااا نسمه :وهي بنتي و

 قاسم :انا هستلها شويه وبعدين خديها خااالص ياستي 

 نسمه :الء هات دلوقتي 

 قاسم :خدي بس مش عاوز اسمعك تقوليلي اشتالها والجرس رن 

 قاسم فتح 

 عاصي بغضب :انت ازاي تاخد زهره وتطلع كدا 

 قاسم بضحك :طيب كنت عاوزني اعمل ايه ياعم عاصي 

 عاصي :انت كنت لسه هعترف ليها بحبي وانت اخدتها وانا كنت بسرح 

 قاسم :بس انا ميتحيل اناسب ابوك علشان كدا انت مرفوض 

 عاصي :انا مش ابن ابويا هو ابويا بس مدا هتوافق 

 قاسم ضحك اوي اشتاله ودخل جوا 

************* 

 في قوضة كبيره يوجد اال لمبه صغيره تضيئ المكان 

 ياسمين متربطه في الكرسي  كانت

 ياسمين بعياط :ادهم علشان خاطري طلعني من هنا علشان خاطري انا خايفه اووي 

ادهم وهو وافق قدامها بطوله وصرامته فتح النور :عوزه تهربي مني مش عوزاني وال عوزه 
 تتجوزيني 



 ياسمين بخوف من هدؤه :ايوااا 

 يا ياسمين وال ليا وال لغيري واطلق الرصاصه ادهم رفع سال'حه في وشها :يبقي ننتهي سوا

 الفجر قامت نور وبصت علي غسان بحب وابتسامه 4في حدود الساعه 

 غسان وهو مغمض :صاحيه ليه دلوقتي

نور بخجل :هاخد شاور علشان الصبح مبحبش شعري مبلول ومبحبش وحبيبه بتخاف من 
 صوت االستشوار

 وشهرك مباول وال بتتكسفي تنزليغسان بخبث :اااه قولتي مبتحبيش تنزلي 

نور بخجل :ماعلينا انا هقوم اخد شاور هلي بالك علي حبيبه لتصحي في اي وقت ولمحت 
 قميص غسان في االرض لبسته وجرت علي الحمام تحت نظارات غسان المتفحصه

 وبعد ما طلعت غسان دخل اخد شاور ونامو في احضان بعض براحه

 فيفي الصباح في منزل غسان االل

نور صحيت بكسل لقت حبيبه بتعيط قامت بسرعه و  اخدتها من سريرها واشتالتها بس حبيبه 
 بتعيط وبتشد هدوم نور

نور :روحي انتي جعانه حبيب ماما جعان انتي عوزه تكلي تعالي واخدتها وراحت قعدت علي 
 الكنبه وبدأت ترضعهاا

 ها بترضع حبيبهغسان صحي علي رنة المنبه بص جنبه ملقاش نور اتدور لقا

 نور ببتسامه خجوله :صباح الخير

 غسان بستغراب من خجلها :صباح النور وقام فتح فونه وفضل يقلب فيه

نور خلصت رضاعه لحبيبه :روحي لبابا شويه علي ما ماما تعمل اصحي عاصي والبس 
 وننزل نفطر واديتها لغسان

 حبيبه لما شافت غسان ضحكت :به به  

ضنها والغريب ان حبيبه احتوائها ممزوج بحنان :روح بابا وعقل بابا غسان ببتسامه بحب ح
 وعيون بابا وفصل يالعبها ويضحك ليها ويزغزغها في بطنها وهي تضحك بصوت



 نور دخلت قوضة عاصي

 نور فتحت الستاير :استاذ عاصي قوم مش الزم موال كل يوم يتعاد

 عاصي بنوم :انا صاحي بس اقفلي النور

 بابا لسه برا مرحش الشغل قوم يال علشان نفطر نور :علي فكره

 عاصي بنوم :انا... انا فطرت امبارح

 نور قعد علي السرير :يال يا عاصي قوم

 عاصي :الحول هللا ايه العيله اللي بتضايق لما انام دي

 غسان دخل عليهم وهو شايل حبيبه :في ايه

اه وايجت تاخد حبيبه نور راحت تاخد حبيبه :هات حبيبه وصحيه مش راضي يصحي مع
 عيطت جامد وماسكة في غسان

 نور بغيظ :ماشي يا واطيه دلوقتي يمشي ويسبيك

 غسان ببتسامه :روحي بس البسي خلينا ننزل نفطر  وسيبيها معايا عااااصي قوم يالااا اخلص

 عاصي قام بسرعه من علي السرير :انا صاحي وهللا بس نايم كدا وخالص

 مجتش ورايا انت عارف هجيبك ازايغسان :انا هطلع برا لو 

 عاصي بغيظ:حاضر وقام طلع هدوم ورزع الدوالب بقوه

 غسان من برا بصوت عالي :في ايه ياحيوان اجيبك ارزعك قلمين دلوقتي

 عاصي ابتسم بفخر وهمس :اهم حاجه انه اضايق ودخل يغير هدوم النوم

 رحه عليها وطلعتنور في قوضة نومها بتلبس قميص بيتي زي عاديتها وحطت الط

 نور :لسه عاصي مصحاش

غسان بص ليها من فوق لتحت وحبيبه نايمه علي كتفه وهو بيمشي ايده علي ضهرها بيمشي 
 بيها في الصاله :ادخلي البسي الطرحة زي الناس

نور :يا غسان الجو حر تحت وخصوصا ان انا هكون في المطبخ لوحدي النهارده وانا بمووت 



 دا واول ما القي حد هعدلها علي شعري وهللا  من الحر سيبها بس ك

غسان :خلصتي يال ادخلي اعدلي الطرحة وخبي شعرك دا ومش عايز اشوفه تحت خالص وانا 
مبحبش قصص حرانه ومش حرانه انا قولت كلمة تبقي تتعمل وانسي فكرة انك تنزلي تحت 

 حتي لو قدام ابويا بشعرك واال اقسم باهلل العظيم اقصة ليكي

دخلت بسرعه وبغيظ عدلت الطرحه وعاصي طلع وحبيبه شبطه في غسان مش راضيه  نور
 تروح لحد ونزلو علي تحت

***************** 

كانت نورهان ايجت من بيتها الجديد هي وعمر وفرحه االكل اتجمع وقعدو في الصالون 
 وسكينه مع نسمه في شقتها ونورهان ونور بيجهزو فطار

 تي خلصتمحمد :يجدعااان انا شق

 كلهم بصو ليه ومحدش رد

 محمد بغيظ:يارجاااله بقولكم شقتي خلصت خالص

 عمر بص ليه بغيظ :مبروك نعمل ايه داوقتي برضو

 محمد :والااا اسكت انت متتكلمش ياحج انا خلصت الشقه وكل التجهيزات عايز اتجوز بقااا

 سايبك انتمنير :بإذن هللا نحدد كتب الكتاب والدخله مع بعض خد معاد من ن

 محمد بفرحه قام باس دماغه:شوفت العقل والدين بقااا

 غسان اللي حبيبه مكلبشه فيه :الشقه خلصت خالص وال لسه حاجه

محمد :تؤ كله خلص التكيف الراجل بس هيجي هيركبه النهارده المغرب وخالص كدا نيجي 
 يمني ترتب حاجتها بقاا

************* 

 في المطبخ

ونورهان وقفت جنبها نورهان ركزت في ايد نور علشان نور كانت مشمره نور بتقطع السلطه 
 كمام القميص



 نورهان نزلت كمامها بضحك :نزلي يا ماما كمامك هتفضحي نفسك

 نور بستغراب :ليه في ايه

نورهان :انتي مش داريه بحاجه ورفعت اكمامها نور لقت عالمة بنفسجي علي ايدها افتكرت 
 ت اوويليلتها مع غسان واتكسف

 نور بص لنورهان بخجل :بتحصل صح !

 نورهان اخدت الطبق بتاع السلطه وطلعت حطيته علي السفره

نور بكسوف :طب اعمل ايه في المصيبه دي لو حد اخد باله شكلي هيبقي زفت واخدت باقي 
 االكل وطلعته

 نفين :يال يا رجاله الفطار جاهز االكل قام قعد مكانو وبدؤ يفطرو

 عاوز لبن وسندوتش مربيعاصي :ماما 

 نور مسكة كمام القميص وخايفه تبان ودا الحظه غسان

 غسان بستغراب :مسكه كمام القميص ليه سبيه علشان تعرفي تكلي يا حببتي

 نور بصت ليه وبرقت انه يفهم :عادي انا باكل اهو

 غسان استغرب هي برقت ليه بس كمل اكل

 نور :هي ماما فين

 وزه تسيبها لوحدهاقاسم :فوق مع نسمه مش ع

 وبعد االكل الشباب سربو الشاي والبنات شالو السفره

 غسان :نور تعالي عايزك

 نور راحت وهو اخدها علي جنب :في ايه وكنتي بتبرقي ليه مش فاهم

 نور كشفت ايدها ووريته العالمه ابتسم هو :ايوااا بتخبيها ليه

 تبان نور بغيظ:هو ايه اللي ليه يا غسان حاجه زي كدا عيب

غسان بهمس:عيب لما تكون من حد غريب لكن انا جوزك وانتي مراتي .....المهم خدي حبيبه 



 علشان اتاخرت

 نور ايجة تاخد حبيبه متعلقه في رقبة غسان

غسان :ياعمري وهللا حقك عليا بس الزم اروح الشغل ولما اجي هشيلك وادبها لنور بالعافيه 
 نه سابها ونور بتحاول تهدي فيهاااوهي صرخت وراه وهو مشي زعالن اووي ا

 نفين :حبيبه مالها يا نور بتعيط ليه

 نور :بتعيط علشان اخدتها من غسان هرضعها واكيد هتنسي

***************** 

 في مركز المخابرات في القاهره

سنين  9غسان قاعد في مكتبه وقدامه اوراق كتير وملفات مركز فيها مسك ملف من حوالي 
توانه مسك االب توب وحط االستوانه اشتغلت وصورة ياسمين ظهرت لسه وفتحه لقي اس

 غسان هيكمل دخل اللواء امجد

 غسان قفل االب وقام ببتسامه :اللواء امجد بنفسه هنا وانا اللي بقول المركز منور ليه

 امجد ببتسامه :نقول يا حضرت المقدم بقااا الف مليون مبروك تصدق باهلل انا لما وزير الدفاع
 كلمني عليك كنت حاسس بفرحه محدش قدر يفرحه لحد النهارده يا غسان

 غسان :حبيبي وهللا يا حضرة اللواء شاي وال قهوه

 امجد :قهوه

 غسان مسك الفون :اتنين قهوه يابني

امجد :ها المهم هتعمل ايه الحفله هتكون كبيره اووي ووزير الدفاع متحمس يشوف غسان 
 االلفي

 تش حد لسه عملها مفاجأة للعيله يوميهاغسان :تعرف ان معرف

 امجد :هتكون احلي مفاجأة بإذن هللا انا عطلتك عن حاجه وال ايه

سنين ولسه موجوده استغربت بس مش مهم اشوفها  9غسان :الء دا انا كنت بشوف قضيه من 
 في اي وقت



 فضلو يتكلمو كتير عن الشغل

************** 

 في شقة نسمه

 سوسو بحولو يمشوهانسمه نور ونورهان و

 نسمه بتعب :مش قادره خالص مش همشي

 نور :يا حببتي الزم تمشي تاني يوم علشان رجلك عرفه انها صعبه بس علي االقل شويه

 سكينه ماشيه تهز في زهره علشان تنيمها

 نورهان :خالص كدا هي مشت وقدرت تصلب طولها ودا المطلوب سبيها تنام شويه

 هي حسه بتعب جامدنيمو نسمه علي السرير و

 عاصي ايجة جري عند نور :ماما ماما ماما

 نور :اهدي اهدي في ايه

 عاصي :حبيبه صحت وبتعيط ومش راضيه تسكت خالص

 نور :انا مش عرفه اعمل ايه في موضوع تعلقها في غسان دا بتصحي نعيط عليه وتنام معاه

 نورهان بمشاكسه :قولي غيراااانه

 علي تحتنور :بس يابت اسكتي ونزلت 

 نفين بتعب :مش قادره ليها ومش راضيه تسكت خديها سكتيها يا بنتي

 نور اخدتها :تعالي نكلم بابا يال واخدتها وقعدو في الصالون ورنت علي غسان

 غسان :الووو ايوا يا حبيبي

 نور :ايواا ياروحي

 حبيبه سكتت لما سمعت صوت غسان :به به

 غسان بلهفه :هي حبيبه بتعيط لسه



 مموته نفسها من العياط ومش راضيه تسكتنور :

 غسان :روح بابا وعقله انا خالص كلها شويه وراجع

 نور بتعب :تعالي يا غسان فعال مش قادره عليها

 غسان :طيب نيميها شويه

 نور :نيمتها ونزلت لقيتها مموته نفسها عياط

 غسان: خالص يا روحي كلها ساعه وراجع اصال

 نور :ترجع بسالمه يا حبيبي

 غسان :محتاجه حاجه وانا راجع

نور :الء يا روحي ارجع بسالمه وقفلت وبصت لحبيبه هديتي يا ختي كلمتي جوزي وارتحتي 
 بت شيلي جوزي من دماغك يابت انتي وفضلت تزغزغ فيها وحبيبه تضحك

************ 

بنته المغرب الشباب رجعو من الشغل كل واحد طلع علي بيته وعمر اخد مراته و 7الساعه 
 وراح بيته ومحمد دخل يعد مع نفين ومنير وقاسم طلع لنسمه

 وحبيبه اللي متعلقه في رقابة غسان وغسان بيبوس فيها

 غسان :حببت قلبي انتي روح ابوكي

 نور قاعده بتقشر فون سوداني لعاصي بتعب واضح

 نفين :خدي والدك واطلعي شقتك يا نور انتي شكلك تعبان خالص يا بنتي

 يا ماما نور :حاضر

 غسان شال حبيبه :يال تصبحو علي خير يا جماعه

 الكل :وانت من اهله

 واخد نور والوالد وطلع بيته

 نور :عاصي يال يا روحي غير هدومك والبس لبس البيت وتعالي



 عاصي :حاضر يا ماما

 الباب خبط

 غسان فتح لقي اسر :ادخلي يا حبيبي

 هرهاسر :هنام هنا علشان مش عارف انام من صوت ز

نور باسته :نام ياروحي يال ادخل انت كمان البس هدوم من اللي ليك جوا وتعالي انت وعاصي 
 دخلو الوالد

نور بصت لحبيبه بغيظ :وانتي يا دكتوره هتفضلي متشعلقه كدا كتير مش هتيجي تغيري 
 هدومك

 حبيبه اتشعلقت في غسان اكتر ودا خلي غسان ميت من الضحك

 حي انتي غيرانه منهاغسان بضحك وحضن نور :رو

 نور بغيظ وغيره :ايوااا متشعلقه فيك زياده وانا بغير اووي

 غسان ضحك وباس راسها :ياااه يا نور لو تعمليلي كوباية شاي

نور باست خده :من عيوني يال ادخل غير هدومك انت وحبيبه علي ما اعمل شاي لينا كلنا 
 هوسندوتشات ونسهر علي التلفزيون بدام بكرا الجمع

غسان :علي اخرة الزمن اغير لحبيبه يال كله محصل بعضه ودخل االوضه ونور ضحكت 
 ودخلت تعمل اكل

وبعد وقت كلهم قعدو قدام التلفزيون ونور دخلت غيرت لبجامه صفرا وبنطلون عليه ورد اسود 
 وطلعت

 نور :هااا فكرتو هتجيبو فلم ايه

وز فلم كينج كونج واحنا حفظناه عاصي بغيظ:انا عاوز رعب واسر عاوز اكشن وبابا عا
 ومفيش حد موافق علي التاني

 غسان :بس يالاا اسكت كدا انتي عوزه ايه يا نور

 نور بضحك :انا عوزه رومانسي



 غسان غمز ليها :هنا برضو

نور :احمم احمم المهم رعب الء واكشن الء يبقي وكنج كونج الء انا عوزه فليم سندريال يبقي 
 ب هنسمع الفلم اللي اختارهنعمل قرعه واللي يكس

عملو قرعه وغسان اللي كسب اتغاظو كلهم وقعدو قدام الفلم وحبيبه في ربع الفيلم نامت 
 وماسكه في غسان وقعدو في جو جميل وامان

************* 

 في القصر عن ادهم

ياسمين مغمضه عينها علشان متشوفش الطلقه وهي طلعه تموتها بس اتصدمت ان مفيش حاجه 
 ت منها فتحت عينها لقت ادهم سايح في دمه اترعبتقرب

ادهم بتعب :لو انا مش مهم عندك ومليش اي الزمه وال عوزاني امشي قدامك الفرصه انك 
 تهربي يا ياسمين

 ياسمين قامت بسرعه وطلعت جري علي برا

 بعد وقت

اتفتح ادهم اصحي لقي نفسه في سريره في الجناح الخاص بيه والغرفه فاضيه لقي الباب 
 واتصدم من اللي واقف

 ادهم بصدمه :..

 ادهم بصدمه :ياسمين

ياسمين بتوتر :انا ... انا مقدرتش اشوفك بتموت واسيبك مع ان اللي عملته فيا كان يستاهل ان 
 اموتك بيدي بس دا وال طبعي وال تفكيري

 ادهم وهو لسه في صدمته :انتي جيتي هنا تاني برجلك ليه يا ياسمين

وع :تقدر تقول ان مليش مكان غير هنا مليش حد اروح ليه تقدر تقول اتعودت علي ياسمين بدم
 كل حاجه انت بتعمله رغم انها بضايقني

 ادهم :قربي



 ياسمين قربت والدموع ماليه وشها

ادهم اخدها في حضنه بقوة وبحب وبشتياق :وطول ما انتي هنا وانا هحميكي بروحي وال 
 عمري هقصر معاكي في اي حاجه

 اسمين :وال حتي هتزعلنيي

 ادهم باس راسها :اللي بيحب مبيزعلش حبيبه يا ياسمين بس عندي سؤال

 ياسمين بستغراب :سؤال ايه

 ادهم :تقبلي تتجوزيني

 ياسمين بدموع حضنته :اقبل

************** 

 في منزل انتصار

 سلوي كانت قعده في قوضتها

ضوع دا طب مجاش ليه طيب افهم كدا ايه سلوي بتفكير :هو قالي روحي وانا هاجي افض المو
 ياربي همووت من التفكير

 )الجرس رن (

 سلوي بغيظ :طيب دا وقته باهلل وقامت لبست شبشب وطلعت فتحت

 سلوي بصدمه :احمد

 احمد ببتسامه :ايه مش هدخل وال ايه الحكايه

من كتر سلوي بعدم صدق :انت مش احمد مش بعيد تكون عم سعد بتاع السوبر ماركت وانا 
 التفكير شوفتك احمد ماهو مش معقول هيكون جي يطلقني وفي ايده علبة شوكالته

احمد بغيظ :بتشوفيني في عمك سعد بتاع السوبر ماركت يا سلوي يا خسارة علبة الشوكوالته 
 وهللا

 سلوي بستوعاب :يعني انت احمد بجد

 احمد بصوت عالي :يحماااااتي شيلي بنتك عني الساعه دي



 جت علي صوت احمد :اتفضل يابني نورتنا ادخلانتصار 

 احمد دخل وقعد في الصالون انتصار لسه هتقوم علشان تقدم الضيافه احمد مسكها

احمد :بصي انا مش غريب علشان الرسميات دي انا جي اعتذر علي المده اللي سبت سلوي 
 فيها هنا وجي ارجعها بيتها

 سلوي مش مصدقه اللي هي بتسمعه وفتحه بؤها

انتصار بحب :عارف انت ابن حالل واال واحد غيرك ومراته عملت عملة بنتي دي كان قتلها 
 وال عرفنا عنها حاجه

 احمد :خالص يام عمر نقفل الصفحات السودا دي

 انتصار بحزم :قومي يا ساوي جهزي حجاتك علشان ترجعي مع جوزك

صار ضحكو عليها سلوي بفرحه :حمامه ودخلت علي قوضتها بفرحه شديده واحمد وانت
 واناصار فضلت تعتذر من احمد

***************** 

 في غرفة محمد

 محمد كان بيكلم يمني فديو

 محمد :بس انتي مضايقه ليه برضو النهارده

 يمني بغيظ :انا مش مضايقه انا بس تعبانه

 محمد :طيب ايه سبب تعبك دا في ايه

وال حتي جيت وقولت ليا واتفاجئ ب بابا يمني بغضب :يعني انت كلمت بابا حددتو معاد الفرح 
 بيقولي الفرح الخميس الجي دا زاي دا

محمد بغيظ:وهو انا مش اتكلمت معاكي وقولت انا خلصت الشقه وانتي قولتي وانا كمان 
 خلصت جهازي وقولتلك بدام خلصنا يبقي نستنا ايه

 ايمني بغيظ:برضو دا مش مبرر انك تروح تكلم بابا من غير ما تقول لي

محمد بغضب :يمني انا مش ناقص اقسم باهلل هو ايه اللي اقولك هو انتي مش عرفه اننا 



 هنتزفت علي عينا ونتجوز

 يمني :انت بتزعق ليا ليه دلوقتي

 محمد بغضب :علشان كالمك يعصب ويحرق الدم

 قاسم من البلكونه :وطي صوتك يا ميدو وصل الخر الشارع

 محمد بغضب :اسكت يال انت

 جت علينا الدنيا اهم حاجه تكون مرتاحيمني :فر

 محمد بغضب :يمني اظبطي ايه مرتاح دي انتي كمان

 يمني سكتت

محمد :بصي علشان خطري متقوحيش معايا لما نكون بنتخانق علشان انا اكره ما عندي ان حد 
 يقاوح معايا

 يمني :اومال ابقي اعمل ايه لما االقيك بتزعق فيا

 هسكتمحمد :سيبيني اهدي وبعدها 

 وفضلو يتكلمو لحد ما نامو علي نفسهم

***************** 

 في شقة نورهان

عمر وهو في الحمام بيتشطف وقافل الستاره :بس يا ستي والحيوانه سلوي وال اتكلمت وال 
 قالت انهم متخانقين من بعض

كن نورهان وهي وقفه قدام الباب بتاكل شبسي وفرحه قعده في العجله بتاعتها :بس سلوي يم
 خافت تقولك او يمكن هما مكنوش زعالنين اصال

 عمر :الال كانو متخانقين كنت كل ما اتصل باحمد االقيه يكنسل مفكر ان انا عارف

 نورهان :عمر ما علينا بالقصص دي كلها المهم انا عوزه اكل اكله بس مش عرفه هي ايه

 عمر لف الفوطه حولين وسطه وطلع :طب ما تكلي اللي انتي عوزاه



 نورهان :عاوز اكل اندومي وعليه جبنة رومي ايه رايك

عمر بستغراب:اكل الصين بتاعك دا روحي كلي لوحدك وانا عوزه اكل اكل بيتي طبيعي انا 
 عرفه

 نورهان قربت من عمر بتهديد :هتاكل معايا االكل اللي انا هاكله يا عمر

 عمر :وماله االندومي حلو ودخل علي االوضه

رحه :وانتي يا دبدوب هتكلي ايه هتكلي معانا اندومي هااا وفضلت نورهان بصت علي ف
 تزغزغها وفرحه تضحك

 وعاوز انام 12عمر بصوت عالي :ان كنتي هتعملي اكل اخلصي الساعه 

 نورهان بصوت عالي :علي فكره بكرا الحمعه وهنسهر

 عمر :طب اخلصي وحسبي احسن توقعي الميه علي فرحه زي المره اللي فاتت

ن دخلت االوضه ليه كان بلبس:انت مش زي كل االزواج ليه المفروض توديني مصيف نورها
 انشاهلل توديني جمصه حتي

 عمر بستفزاز :ماهو لو طلعنا فعال هنروح جمصه

 نورهان :ايه دا بجد استني لما اقول لنور واعرف العيله يجو معانا

روحه واختك لسه ولده وفرح عمر :يخرااابي علي دي بنت تعالي يا ماما مصيف ايه اللي هن
 محمد الخميس الجاي اعقلي يا نورهان

 نورهان بتفكير :ايوااا يا عيني نسمه لسه ولده ودخلت علي المطبخ

*************** 

 عند نور وغسان

 نور بصت علي غسان لقيته غرقان في النوم وحبيبه نايمه علي صدره وعاصي واسر نايمين

 نور راحت اخدت حبيبه غسان صحي

 غسان :في ايه

 نور :متقلقش هنيمها في سريرها بس انت انقل عاصي واسر



غسان قام وعدل عضالت رقابته وكتفه وشال اسر براحه نيمه في سريره وغطاه وهكذا 
 عاصي وراح علي اوضة النوم لقي نور طالعه من الحمام

 غسان قرب منها حضنها :روحيييييي اللي وحشااااني

 وحشني اوووي نور باست خده :انت كمان

 غسان غمز ليها :طب ايه هتيجي

 نور بضحك :روح نام يا روحي مينفعش

 غسان كشر :اوعي تقولي اللي بالي بالك

 نور راحت نامت علي السرير :بالظبط

 غسان :اللهم ما اني ال اسألك رد القضاء ولكن اسألك الطف فيه وراح نام جنبها

 يحلو شويه غسان وهو بيحضنها:يعني اال ما احضنك االمر

 نور بوجع :غسان ارجع شويه ورا ضهري وجعني اوووي

 غسان بعد شويه :كدا كويس

 نور يتذمر :ايواااا

 غسان بحيره :نور انتي لما بتصحي ضهرك وجعك ومصدعه وجسمك وجعك ايه شعورك

 نور بضحك :بغمض عيني واقول يارب اكون بسنن

 غسان ضحك عليها وشدها لحضنه ونام

****************** 

 في منزل سلوي واحمد

 سلوي كانت وقفه في الحمام متوتره ومش عرفه السبب

 سلوي بتوتر :عو في ايه انا متجوزاه مش اول مره يعني علشان اخاف واتوتر كدا

 احمد خبط علي الباب :سلوي انتي مطوله جوا انا عايز انام

 سلوي بعفاويه :ماتنام



 ي االولاحمد بضحك :اطلعي يا حببتي ادخل اغسل وش

 سلوي فتحت الباب واحمد اتصدم من شكلهااااا كانت لبسه قميص نوم ابيض والروب بتاعه

 احمد بتوهان :اوبااااا شكلنا هنعيد من جديد

 سلوي بخوف :هتعيد ايه من جديد

 احمد مسك ايدها وباسها برقه :كل حاجه

 سلوي بتوتر :ايوااا زي ايه

عرها ورا ودنها :انتي خايفه ومتوتره ليه لو انتي احمد شد ايدها وقعدها علي السرير وحط ش
 مش حبه عادي خلينا ننام االهم راحتك

 سلوي بكسوف :مش حكاية كدا حكاية ان انا .. يعني ...

احمد بهمس :بس انا مش عاوز اسمع اهدي خالص وانا معاكي اهو واخدها واحده واحده حتي 
 تغلب علي خوفها وتوترها

****************** 

 الصبح 8الصبح بدري حوالي في 

نور صحيت علي وجع بطنها الشديد دخلت الحمام وطلعت لكن الوجع زي ما هو حاولت تقوم 
 تعمل حاجه ليها بس مقدرتش من الوجع صوتت

 غسان بقلق قام عليها جري :نوووور بت في ايه مالك وشالها حطها علي السرير

 رهنور بعياط :بطني بتوجعني اوووي يا غسان مش قاد

غسان اهدها في حضنه :بس يا حبيبي اهدي وانا هعمل ليكي حاجه تريح بطنك بس ارتاحي 
 انتي

 نور بعياط :انا عوزه نعناع بسرعه

 غسان راح علي المطبخ وعمل النعناع وفضل لحد ماغلي وراح ليها

غسان حط النعناع علي الطربيزه اللي في الغرفه وراح ليها :نورر حبيبي قومي يال علشان 
 تشربي النعناع



 نور قامت ومسكت الكوبايه وفضلت تشرب فيهااا بتعب جامد :الساعه كام علشان ننزل

 غسان :الء ارتاحي النهارده مش نزلين

 نور :الء يا غسان مين هيساعد ماما ونورهان الزم انزل

 غسان بحزم :وتمشي تتوجعي تحت يقوليلي مراتك مالها اقولهم معلش يا جماعه مراتي عندهاا
**** علشان كدا مش قادره تمشي يولع الشغل وتولع كل حاجه نامي وارتاحي وبليل ننزل نعد 

 شويه

نور ريحت ضهرها علي السرير :طيب وطي صوتك علشان حبيبه لو صحت مفيش فيا حيل 
 امشي بيها خطوه

 غسان :ادخلي نامي شويه علي ما اشوف كام قضيه علي االب

غسان مسك االب توب بتاعه وفتحه واتصدم من المتظر نور هزت راسها واتعدلت ونامت و
 اللي شايفه

 غسان بغضب :.....

 غسان بغضب :نوررر مين اللي لعب في االب دا

 نور اتعدلت بالم :مش عرفه بس محدش حيه حنبه خالص

 غسان بغضب:ازااي الملف اللي عليه ممسوح في حد لعب فيه

بطني وضهري مش حاسه بيهم هتسبني انام شويه نور بتعب :غسان انا اللي فيا مكفيني وهللا 
 وال هتعمل ايه

 غسان بحزم :اتخمدي يا نور اتخمدي

 نور اتعدلت علي السرير تاني :يال مش عايز حاجه

غسان بص ليها بغيظ :نمي من غير دوشه بقااا علشان اعرف اتنيل ارجع الملف تاني ولسه 
 هيشتغل حبيبه عيطت

ري ليا دا اقسم باهلل انا اقدم استقالتي واجي اربي العيال بأمهم غسان بص لسقف :حرام اللي بيج
 احسن من كدا وقام اخد حبيبه



غسان باسها وحضنها :روح بابت اللي رحيتها شبه الفل دي وبيبوس فيها نور عيوني اللي 
 جعانه دي وبتاكل في صوباعها

كات نور وعمل غسان :كان علي عيني وهللا يابنتي وانا ارضعك ودخل المطبخ تحت ضح
 الرضعه ليها وقعد وفضل يشربها وبعد ما خلصت قعدت علي رجله

 غسان :ايوا يعني ايه مش نايمه تاني يعني

 حبيبه بصت ليه وضحكت

غسان قعدها علي رجله وحط االب علي رجلها وفضل يحاول يرجع الملف تاني بس اللي شغله 
 ام اتسحب يبقي فيه حاجه مهمه جدااكتر ان ازاي اتسحب ورغم انه مش عارف فيه ايه بس بد

************* 

 نفين صحيت صليت الصبح ونورهان خبطت عليها

 نورهان :صباح الخير يا طنط

 نفين :صباح النور يا بنتي

نورهان :عندك بيض عوزه ااكل فرحه ومفيش عندي والسوبر ماركت قافل علشان النهارده 
 الجمعه

 اللي انتي عوزاه خديه ومن غير استأذاننفين :ادخلي يا حببتي التالجه قدامك 

 دخلت نورهان اخدت اللي يكفيها وطلعت

 نفين :بس اسلقي البيض يا نورهان متقليش علشان فرحه لسه الزيوت غلط عليها

 نورهان :ماهو انا كنت هسلقه اصال

 نفين :ايواا واسلقيها نص سوي كدا علشان تكون طريه عليها

 انا ومشيت ونفين قفلت الباب نورهان :حاضر يا طنط يال هروح

 نفين :طب انا هعد اعمل ايه لوحدي لما ادخل انام انا كمان ودخلت علي اوضتها ونامت

************** 

 ساعة صالة الجمعه



غسان لبس العبايه البيضه وسرح شعره ورش برفانه وراح عند نور اللي حبيبه نايمه في 
 حضنها

 غسان بهمس :نور نور

 ا غساننور بنوم :نعم ي

 غسان :انا نازل اصلي مش عاوزه حاجه

 نور :الء انا هنام بس متتأخرش علشان خاطري

 غسان :حاضر ونزل علي تحت قابل عمر وقاسم ومحمد ومنير

 غسان :صباح الخير يشباب وباس راس ابوه

 االكل :صباح النور

صو غسان :طيب يال معدش حاجه علي االدان وخدو بعض وراحو علي المسجد صلو وخل
 وطلعو

 قاسم :مالك كدا صاحي من بدري وال ايه

غسان :ايوا صحيت اشتغل شويه واشوف كام استوانه لقضايا قديمه متجدده وملحقتش اهلصها 
 في المركز جبتهم البيت هنا وجيت اشتغل لقيت الملف ممسوح

 قاسم بستغراب :ممسوح ازاي حد مسحه وال ملعوب فيه

ا مش عاوز اعمل قلبان علي االفاضي وفي نفس الوقت غسان :دا اللي مش عارف احدده ان
 خايف يكون حد من العيال لعب فيه

 محمد :ومسألتش مراتك ليه

غسان :سألت بس قالت الء محدش جيه جنبو بس انا قولت يمكن خايفه علي عاصي مني او 
 حاجه

سح الملف محمد :الء بس انت الزم تعرف يا معلم علشان لو محدش من العيال لعب فيه يبقي م
 متدبر ليه

ملف هوراللي اتمسح ودا اللي  50غسان بغموض:نفس تفكيري دا الملف الوحيد من بين 



 مخاليني مش عارف اعمل ايه

 عمر :هللا يخليكم بالش نقضي االجازه في الكالم في الشغل عوزين نقضيها مع العيله يال

 غسان :تعالو نعد تحت المخزن في الهوا هنا شويه

 وراحو عند المخزن وحطوها وقعدوجابو كراسي 

نورهان نور كلمتها وعرفتها انها تعبانه ومش هتقدر تنزل بدات هيا تعمل الفطار للبيت وفرحه 
 بتلعب في العربيه بتاعتهاا

*************** 

 في شقة نسمه

 نسمه :يا سوسو معدتش قادره اكل لقمه تانيه اكلت كتير اووي كفايه كدا علشان خطري

 ب خدي دي اخر حتهسكينه :طي

 نسمه اكلتها :خالص كدا معدتي معدتش تستحمل

سكينه راحت حطت االكل في المطبخ ورجعت لنينهزشالت زهره :يال يا نسمه يابنتي علشان 
 ترضعيها

 نسمه شالت زهره وبدأت ترضعها بحب وابتسامه

 نسمه :سوسو البت دي ايجة تخينه لمين

 هللا اكبر ربنا يحميهاسكينه :خمسه وخميسه في عينك يا نسمه 

 نسمه بذهول :ايه سوسو كل دا هو انا هحسد بنتي

 سكينه :بيقولك ما يحسد المال غير صحابه واسكتي خلي بنتك ربنا بقومك بسالمته

 نسمه :يارب المهم انا عوزه ادخل الحمام

 سكينه شالت زهره نيمتها مكانها وسندت نسمه لحد الحمام

*************** 

 د وسلويفي منزل احم



احمد صحي لقي سلوي نايمه في حضنه ومسكه فيه بقوة ابتسم علي شكلها وايجة يتحرك سلوي 
 صحت

 سلوي بخضه :احمد انت رايح فين

 احمد :في ايه يا حببتي مخضوضه ليه انا قايم اتشطف واشوف الساعه كام

 سلوي ارتاحت ونامت تاني :طيب انا جعانه اوووي

 علي ما اقول ليهم حضرو غدا احمد طيب يال ادخلي خدي شور

سلوي لمحت قميصها في االرض قامت اخدته ولبسته بسرعه من نظرات احمد اللي بتحرقها 
 ودخلت علي الحمام بكسوف

 احمد بتوهان :هحبكزلفين وال ازاي اكتر من كدا يا سلوي وطلع يعرف الخدم يجهزو االكل

 سنج روم تطلع هدوم ليهاسلوي اخدت شور ولبست البورنص وطلعت وقفت قدام الدري

 احمد دخل عليها وفي ايده صنية اكل

 احمد :سولي تعالي كلي االول يال

سلوي :حاضر ثواني هبلس بس وجايا خلصت لبس اللي عباره عن شورت وتوب وسابت 
 شعرها وكانت جميله اووي

 احمد بخبث :كان فين الحلووه دي من زمان طيب  

 سلوي بضحك :اصبر علي رزقك بقااا

 حمد بمشاكسه :صااابر اهووو واكلو في جو من الرومانسيه والحبا

******************** 

 عاصي واسر صحو خبطو علي باب قوضة نور

 نور :تعالو ادخلو

 عاصي :صباح الخير يا مامي احنا هننزل سمعنا صوت بابا وكلهم هننزل نعد معاهم

 نور باست عاصي وباست اسر :تمام بس تحت البيت يال



 اخد اسر ونزل جري عاصي

 اسر :ايوااا هنروح فين

 عاصي :هنشوف اختك االول وبعدين ننزل نعد معاهم تحت او نلعب دور كوره

 اسر :طيب نعالي يال

نور حست نفسهت كويسه شويه قامت وحطت مخده جنب حبيبه رتبت االوضه ووطت التكيف 
عين ورتبت الصاله وطلعت وراحت علي اوضة عاصي قفلت التكيف ونصفتها وغسلت الموا

 مكانهم ودخلت اخدت شور وطلعت كانت حبيبه صحت

نور :صحي النوم يا روح ماما حبيبي صحي حبيبي  شبع نووم بقاااا واخدتها غيرت ليها 
 هدومها ونضفتها ورضعتها

 ودخلت المطبخ ملقتش لبن صناعي

 نور:علية البن خلصت تؤ وراحت علي االوضه مسك فونها ورنت علي غسان

 ن :الوو ايواا يا نورغسا

 نور :حبيبي عوزه لبن صناعي لحبيبه من الصيدليه

 غسان قام بعيد عن الشباب:حاضر انتي عملة ايه دلوقتي بطنك لسه بتوجعك

 نور :الء انا كويسه دلوقتي بس اسمحلي انزل اعد مع العيله شويه واشوف نسمه

 شويه وقفلغسان :طيب انزلي علشان تفطري وبعدين ابقي اطلعي ارتاحي 

 ونور لبست هدومها واخدت فونها ومفاتيح البيت ونزلت علي تحت

 والشباب طلعو علشان الفطار قعدو علي السفره كلهم

 حبيبه لما شافت غسان عيطت علشان ياخدها

 غسان :قلب بابا عوزاني تعالي يا عمري كله

 نور دخلت المطبخ تساعد نورهان

قفي ارتاحي يا حببتي وانا هطلع االكل وطلعت االكل نورهان :اعدي يا نور انتي مش قادره ت
 علي السفره ونور راحت قعدت علي السفره



 غسان :هو عاصي واسر فين منزلوش معاكي ليه يانور

 نور :نزلو قبلي راحو عمد نسمه يشوفو زهره

 غسان قام وقف علي الباب :عااااصي اسرر

 عاصي :ايواا يا بابا نعم

 اتحط يالا غسان :انزلو علشان الفطار

 اسر :احنا فطرنا عند نسمه خالص

 غسان :خالص ماشي بس انزلو علشان متتعبوش نسمه

 عاصي بغيظ :هي مش تعبانه هي قالت كدا

 نسمه ضحكت عليه من جوا

 غسان بصوت عالي :انزل يا حيوان اخلص

 سكينه بضحك :سيبه يا غسان متقلقش نسمه مبسوطه بيهم

 غسان اكل وشرب الشاي نور اعدت اكلت اكل بيسيط وغسان

 نور بتعب :ماما هطلع ابص علي نسمه شويه

 نفين :اطلعي باقلبي

 نور :اظن لو اتشقلبت حبيبه مش هتيجي ليااا اذن خليها معاك بقاااا وهات الحليب بتاعها

 محمد بضحك :يعيني علي الحلو لما تبهدله االيام

 غسان بغضب :اخرس يالااا انت

ونفين لمو السفره وغسلو المواعين ودخلو ونورهان اخدت  نور طلعت علي فوق ونورهان
 فرحه وراحت بيتها ترتاح شويه

************* 

 في شقة نسمه  

 نور :نسووووم بت



سكينه طلعت من االوضه :اسكتي سبيها تنام مصدقت نامت حببتي تعبانه ...... مالك وحشك 
 اصفر ايه كدا

 م هنزل ارتاح شويه انانور بتعب :مفيش متقلقيش تعبانه شويع المه

 سكينه :اعدي يابت وقوليلي مالك تعبانه ازاي ومن ايه

 نور :يماما متقلقيش تعب طبيعي بس المره دي تعبانه شويه

 سكينه بفهم :ااااااه طيب يا حببتي انزلي ارتاحي شويه

 نور :فين عاصي واسر

 سكينه :جوا بيلعبو في قوضة اسر اهو

 نور : طيب عوزه حاجه

 سالمتك يا قلبي اطلعي انتيسكينه :

نور طلعت قلعت هدومها ولبست بجامه عباره عن بنطلون اسرد ستان وتوب ابيض كت 
 وسابت شعرها ودخلت عملت شاي وحطت جواه نعناع واخدته وراحت قعدة قدام التلفزيون

بعد مرور اسبوع الكل بدء يجهز نفسه لفرح يمني ومحمد ويمني رتبت شقتها وجهزتها ومحمد 
نفوخ في تجهيز القاعه والسيشن وبيرتب كل حاجه مع مساعدة غسان وقاسم وعمر اللي مش م

 سيبينه لحظه

 يمني اتصاحب مع نور والبنات شويه وبيجهزو ومتشوقين للفرح بشده والكل فرحان جدا

************ 

 في منزل منير االلفي

ن والشباب بيساعدو في الخيمه منصوبه تحت البيت والطباخ بيرتب حجات الطبخ في المخز
 ضحك وسعاده تامه

 غسان بصوت عالي علشان الراجل بتاع الكراسي يسمع :نزل كل الكراسي ياعم ابراهيم

ابراهيم :انتو طلبين كراسي زياده وهي لسه جايا في العربية التانيه هنزل دول علي ما الباقي 
 يجي



 غسان :تسلم يا كبير

 زين صانيه كبيرة علشان نغسل اللحمهالطباخ لمحمد:بقولك يا باشا احنا عو

 محمد راح لغسان :عوزين صانيه كبيره علشان اللحمه

 غسان وقف تحت البوابه :يانور نوررر

 نور لسه هتطلع ترد وقفتها جدت غسان

 الجده بصرامه :انتي طالعه كدا والرجاله برا حر'يم اخر زمن  

 ه وعبايه اهونور بصت علي هدومها :مال هدومي يا جده انا لبسه طرح

 الجده بصرامه :نسو'ان اخر زمن ناقص يقلعو وبيردو كمان

 نور نزلت بغيظ لغسان

 نور بغيظ :في ايه عايز ايه

 غسان برفع حاجب :مالك مضايقه اووي كدا ليه

 نور بغيظ :انا هدومي مش محترمه يا غسان

ص معلش طرقه غسان :يانور من غير اسأله لو جدتي قالت حاجه يا حبيبي قولي حاضر وخال
 وتعدي

 نور ابتسمت :حاضر المهم كنت بتنادي ليه

 غسان :عاوز صانيه كبيره بس بسرعه ومش عوزك تنزلي هنا تاني خليكي فوق

نور :حاضر احنا اصال بنلف محشي فوق علشان ننزلو المهم هطلع اجيب الصانيه وطلعت 
 علي السلم

 حلوي تحت ليه كدا يابتغسان من تحت ببتسامه :ايه المزه الحلوي دي انتي بت

 نور بإحراج :سااافل وجريت علي فوق وغسان ضحك جابت الصانيه وبدء الطباخ في الشغل

************** 

 في المخزن  



 قاسم :محمد انت روح شوف ناقص ايه علشان يتعمل معدش غير النهارده بكرا الفرح

ا الطباخ يأكل الناس واجوز محمد :القاعه والسيشن خلصو والشقة اتقفلت وكل حاجه تمام بكر
 بقاااا

 غسان دخل عليهم :عاللللللي الديجي يالااااااا

 الديجي شغل اغنية واتجوز واتجوز غسان وعمر ومحمد وقاسم فضلو يرقصو مع فرحة الكل

غسان لطباخ :بقولك يا ريس الكوارع والفشه والحجات دي اطبخهم علشان هناكلهم احنا هنا 
 بليل

 اشاالطباخ :حاضر ياب

 قاسم :اسمع يا معلم انت وهو انا هاخد السان واي حد هيقرب منه هيزعل

 عمر :ايييه يا ابووو زهره متعصب ليييه احنا هناخد احنا الكوارع واشبع بلسان لوحدك

 محمد :الكوارع اهم حاجه الشوربه بتاعتها احنا كدا ضمانه العشي  

****************** 

 في البيت عند منير االلفي

 بنات قعدين في المطبخ بيلفو المحشي والبيت مليان حريم عمات محمد والقرايبال

نورهان :نور انا حق هللا خايفه من الست اللي برا دي دا انا داخله وحطه الطرحه علي دماغي 
 من غير ما الفها اتخانقت معايا

زمان انتي نور :هش هش اسكتي تسمعك وتيجي تعمل لينا فيلم المهم انا مقعدتش معاكي من 
 عمله ايه مع عمر وايه الحكايه مش ناويه تخاوي فرحه

 نورهان :اتنيلي انا قادره لفرحه علشان اجيب وحده كمان

نور :هي مرتين هاتيهم ورا بعض واسكتي وبعدين ايه مش قادره دي متحسسنيش انك عندك 
 سنه كدا 40

 ه واللي يجيبو ربنا حلونورهان :سيبيها علي هللا انا وال باخد موانع حمل وال اي حاج

 الجده بصوت عالي :الحريم اللي في البيت دا سيبين عيالهم كدا ليه محدش فينا قادر يشيلهم



 نفين عوزه تتكلم بس بتفضل السكوت

 نور طلعت هي ونورهان جري عليهم كل واحده اشتالت بنتها

بنتها جنبها احنا الجده بصرامه :انتو شغليتكم ايه في البيت لما كل واحده مش عرفه تبم 
 العواجيز اللي هنشيلها ليها

نور :خالص يا جدتي احنا اسفين ونورهان دخلت المطبخ ونور نزلت عند غسان نور شافت 
 عاصي واقف بسن العيال

 نور:عاصي عاصي انت يالاا

 عاصي :نعم في ايه

 نور :خد حبيبه وديها لبابا قوله خليها معاك علشان ماما مش فاضيه وجدتي بتزعق

 عاصي اشتال حبيبه ومشي

 نور :اوعي تقع منك وطلعت فوق

 عاصي :بابا بابا خد حبيبه اصل هتقع

 غسان اخدها بسرعه وهي اتعلقت بيه :جبتها ازاي لوحدك وجبتها ليه

عاصي :ماما جابتها بس معرفتش تعدي علشان الرجاله بتقولك خليها معاك علشان الست 
 هالجديده اللي فوق بتزعق وهي مش فاضي

 غسان بضحك :شباب الظاهر ان ننتي هتعلم البنات االدب

 قاسم بضحك :يحظك يا محمد هتصحي يوم الصباحيه من الفحر

 محمد برفع حاجب :انا قتيل في بيتي شهر قال فجر قال

 غسان :ميعرفش ان ننتي هتيجي تخبط عليك من اول خيط شمس هيطلع

 رامعمر :ومش هتمشي قبل ما الباب يتكسر او تفتح بحت

 محمد بصدمه :انا علي الفجر دا هكون لسه باكل يا شباب احترمو الخصوصيه شويه مش كدا

 الشباب اتفتحو في الضحك وفضلو في جو مرح ومساعدة والسالم علي المعازيم



**************** 

 في بيت يمني

 يمني قعده في قوضتها بتتأمل كل حاجه فيها بحزن

ليا هنام فيها النهارده انا خايفه ومتوتره ومرعوبه بس يمني :مش قادره اصدق ان اخر يوم 
 مش هنكر ان مبسوطه اووي بس كل حاجه في قوضتي هتوحشني

دنيا دخلت عليها :ايه يا بنتي قاعده في االوضه ليه لوحدك عماتك وخالتك برا وعوزين يسلمو 
 عليكي

كرا علي صوتك وال يمني قربت من امها وحضنتها :ماما انتي هتوحشيني معقول انا هصحي ب
 علي فطارك

دنيا  :هتصحي علي صوت جوزك وعلي كالمه وعلي حنانه عليكي هتكوني مبسوطه وفرحانه 
 بجوزك يا حببتي

 يمني :ربنا يخليكي لياا بس الصبح بدري يا ماما بدري اووي تعالي لياا علشان خطري

 جوز يا يمنيدنيا :يابنتي خوفك دا هيضيع فرحتك مفيش حاجه انتي مش اول بنت تت

يمني بتوتر :انا كويسه متقلقيش تعالي نطلع علشان الناس ميفكروش في حاجه واخدت انها 
 وطلعت وعماتها وخالتها سلمو عليها وبركو ليها وفضلو يغنو ويرقصو

 ماهر اللي واقف مع ابوه تحت في الطباخ والناس بتاكل واالغاني شغاله واخر فرحه وهيصه

^*****^********* 

 عند الطباخ بليل

 الطباخ :يا شباب الكوارع جاهزه

 غسان بضحك :انا بقول نطلع ناكل فوق علشان الشارع ميتفرجش علينا صح

 محمد :انا بقول نفس الكالم واخدو الصانيه وطلعو فوق

 نور بقرف :يعع ايه دا يا غسان انت جايب البتاعه دي هنا ليه

 غسان :يع يبقي ادخلي علي جنب



 نا واحنا قدك كنا بنمووت عليها بنات مايعهالجده :يع دا اح

 نور في نفسها :الزم اسكت ست كبيره برضو

غسان قعد هو والشباب وعاصي واسر وغضلو يكلو بتلذذ والبنات قرفانه اووي حبيبه بتعيط 
 عوزه تلعب في االكل

 نور :الء با بيبو دا وحشه مش هناكل منها احنا

 نسمه بقرف :هرجع ايه دا بياكلو ازاي

 نورهان بهمس :هموووت واكل منهااا

 نور ونسمه ضحكو عليهاا اووي

 نفين مبسووطه اووي عليهم وعلي لمتهم

بعد وقت كبير من الفرحه علي الطرفين والسعاده وبعد ما يمني اتحنت في البيت وسط فرح 
 الجميع وامها وابوها انتهي يوم الحنه

***************** 

 الطباخالشباب قعدين تحت البيت مع  

غسان :شباب انا مش قادر افتح عيني يعني يدوب اخد مراتي وعيالي واطلع انام علشان 
 نصحي بدري بكرا

 عمر :وانا نفس الموال عاوز انام

 قاسم :وانت يا عم العريس اطلع نام وراك بكرا يوم طويل وصعب

 محمد :متقلقش يالاا انا جبل برضو

 الشباب ضحكو وطلعو علي شقة نفين

 نوررر بتغسان :

 نور :ايوا يا حب.. لقت الجده بتبص ليها نعم يا غسان

 غسان :يال نطلع همووت وانام



 الجدة :بس مراتك لسه قدامها شغل كتير اطلع نام انت علي ما تخلص

 غسان بص لنور اللي بتبرق بترجي انه ياخدها

 غسان بفهم :طيب ياست الكل بس لنل عايز مراتي يا ناس وحشاني

 ا بخجل :منك هلل جيت تكحلها عميتهانور في نفسه

 الجدة ببتسامه :يانن عيني بدام عايزها خدها

غسان باس راسها ومسك ايد نور وعاصي قدامهم وشايل حبيبه وطلع علي شقته اتفتح من 
 الضحك

نور بغيظ :اضحك اضحك انا من الصبح بسمع في كالم وانت بتضحك ماشي يا غسان وايجة 
 دهاتدخل علي االوضه مسك اي

 غسان :تعالي بس بهزر معاكي بس عمري ما شوفتك خايفه كدا ايه اللي حصل احكي

نور :يلهووووي علي اللي عملته كل شويه حريم ملهمش الزمه وكالم من دا وانا نورهان مش 
 عرفين نتكلم وبنسكت

 غسان باس خدها :معلش يا حبيبي الزم نستحملها شويه

 ها بتخليك تتحرج والمشكله انها بتتكلم قدام الناسنور :وهللا بستحملها بس طريقك كالم

 غسان بعمزك :المهم نيمي العيال علي ماخد شور

 نور ضحك بخجل ومشيت

************** 

 في شقة قاسم

 قاسم نايم علي وجلين نسمه :بس ياستي فا هي معلمه البنات االدب تحت بقااا

 قتينسمه بضحك :زمان نورهان ونور عوزين يموتو نفسهم دلو

 قاسم :ان جيتي للحق هي صعبه اوووي ومتشدده دا دي هتوري محمد اللي محدش شافو

 زهره عيطت قاسم قام اخدها



 قاسم :البت دي انا بحس ان شايل عيل عنده سنتين مش طفله عمرها اسبوعين ابدا

 نسمه :هللا اكبر عليك يا قاسم

 قاسم :في ايه يابنتي يعني انا هحسد بنتي

 واا مايحسد المال اال اصحابه هات بنتي ارضعهاانسمه بعبوث :اي

 قاسم اداها لنسمه :المهم هنزل الصبح بدري مش هصحيكي خليكي نايمه تمام

 نسمه :خالص ماشي

 قاسم :هاخد شور ونام اصل فاااصل انا ودخل الحمام

*********** 

 في بيت احمد

 احمد قاعد علي السرير وحاضن سلوي وهي نايمه علي صدره

 احمد انا عوزه اخرج معاكسلوي :

 احمد بستغراب :تخرجي معايا فين

سلوي :اي مكان انا وانت لوحدنا نمشي علي النيل وناكل دره ناكل كشري في الشارع الحجات 
 دي

 احمد بضحك :بس انا عمري ما مشيت علي النيل وال عمري اكلت كشري في الشارع

 ط وكل يوم هتقول تعالي نتمشيسلوي بثقة :ما انت هتعمل معايا بقااا صدقني هتتبس

 احمد بضحك :معتقدش بس عادي نجرب بكرا نروح فرح الرائد محمد ونرجع نتمشي

 سلوي:ايواا ماما قالت ان في فرح عند بيت خالو وهي هناك

 احمد :ايوا هتيجي معايا وال ايه

يت ان سلوي :وهللا مش عرفه يا احمد انا حاسه ان تعبانه باين داخله علي دور برد لو حس
 كويسه هاجي معاك اكيد

احمد شدد من احتضانها :طيب يال ننام علشان مش قادر اقاوم اكتر واخدها في حضنه ونامو 



 براحه

 الصبح الكل اتجمع عن الطباخ ونور بتلبس عاصي

نور :عاصي اوعي تبعد عن البيت يا عاصي اوعي تمشي بعيد يا عاصي انا حذرتك اهو خليك 
 مع ابوك علطول 

 :يا ماما حاضر وهللا انا هلعب قدام البيت بس انا عاوز فلوس علشان اشتري عاصي 

 نور :معيش فلوس فكة روح خد من بابا يا حبيبي 

 عاصي :حاضر يال انا ماشي ونزل 

نور اشتالت حبيبه :وانتي يا ست حبيبه بتسكتي هنا وتيجي قدام الجدة تقومي تعيطي وتجيبي ليا 
 الكالم دا ينفع 

 ت ليهاااا ونور اشتالتها ونزلت علي تحت حبيبه ضحك

  

 قدام المخزن 

 محمد في الفون :يا حببتي انتي دلوقتي روحتي الكوافير صح 

 يمني :ايواا 

 محمد :طيب ايه المشكله بقااا زعالنه ليه 

 يمني :انا عوزه اسيب شعري وخايفه اقولك 

 محمد :الء يا يمني الحجاب هيكون جميل ورقيق عليكي اكتر

 ني :يعني يوم فرحي والبس حجاب يم

محمد بصرامه :ايوا يا يمني انا مش هسمح ان مراتي تمشي من غير حجاب قدام زمايلي 
 واخواتي ابدا وبعدين حرام انتي محجبه لربك مش لناس وصلت 

 يمني بعبوث :خالص ماشي انا هقفل علشان ابدء ميكب يال باي 

 محمد :اوكي باي باي وقفل 



 لمعازيم بيسلم ايجه الطباخ عليه غسان واقف مع ا

 الطباخ :ياحضرت الرائد 

 غسان :اؤمر يا شيفنا 

 الطباخ :احنا كدا الرجاله كلها اكلت لسه سفرة الحريم 

 غسان :خالص تمام جهز السفره وانا هجيب الحريم هنا وطلع علي فوق 

 غسان :نور نور 

 نور ايجت من الصالون وهي شايله حبيبه :نعم يا غسان 

 سان بصوت عالي :يالا يا جماعه السفره جهزه االكل بدء ينزل غ

 نور :حبيبي ممكن تجيب اكل ليا انا ونورهان ونسمه بدل ما ننزل غير ان الوالد هيبهدلونا 

 الجدة بصرامه :ومن العادات التقاليد ان كناين العيله يكلو مع المعازيم دا من االصول 

 هدلوني فعال وحبيبه صعبه ومش بتسكت نور بحترام :بس يا جدتي الوالد بيب

 الجدة :غسان نزل مراتك تاكل مع الكل ويالاا ونزلت 

 نور ايجة تنزل غسان مسك ايدها وهي استغربت

 غسان برفع حاجب :رايحه فيين 

 نور :هنزل علشان مش عوزه كالم معاها 

 غسان :هي قالت انتي هتنزلي بس انا طلبت انك تنزلي 

 مه اومال هعمل ايه نور بستغراب :مش فه

 غسان :هتعدي في الشقه هنا واالكل هيجي ليكي تكلي انتي وعاصي واسر والبنات 

 نور :بس لو اتكلمت 

غسان حط ايده علي خدها :تتكلم وايه يعني وقتها هتكلم اناا مراتي ست الستات وملكة علي 
 الكل 

 نور بحب :ربنا يخليك ليا 



 غسان بهمس :ابوس انا بقااا 

 لت جري علي جواا بكسوف وغسان ضحك ونزل علي تحت نور دخ

************* 

 في الكوافير 

 سما اللي هتعمل الميكب :قوليلي يا عروسه عوزه الميكب ازاي 

يمني :بصي انا مش عوزاكي تغمقي بشرتي انا عوزه نفس لوني كدا والروج يكون لون 
 مش عوزه في لمعه طبيعي مش فاقع والحجاب والباقي علي زوقك بس االي شادو 

 سما ببتسامه :خالص تمام الف مبروك

 يمني ببتسامه :يبارك فيكي يارب 

 وسما بدأت تجهزهاا 

******************* 

المغرب محمد بيلبس في شقته علشان يجيب يمني ويرحو السيشن واالبتسامه علي  5الساعه  
 لص ونزل وشه لبس البدله ورش برفانه وهو حاسس بفرحه اول مره يحسها خ

غسان ابتسم اول ما شافه :مع ان مش اول مره تلبس بدله بس المره دي مختلفه كلها كام ساعه 
 وهتكون راجل متجوز وتودع العزوبيه يا صاحبي 

محمد حضنه بشده :ربنا يخليك ليا وتفضل اخويا اللي محبتوش امي يا غسان اومال الشباب 
 فين 

 شان نلبس كمان ساعه ونكون في القاعه قبلكغسان :بيخلصو الحسابات مع االضائه عل

 محمد :طيب هسبق انا علشان االحق السيشن 

 غسان :تمام ومحمد ركب عربيته وانطلق علي الكوافير وغسان طلع علي فوق 

*************** 

 في شقة نفين 

 نفين بطبطب علي غسان :اظن وال كلت وال شربت النهارده يا نن عيني 



 ء يا اما انا كلت انا والشباب وكمل بمرح قولي مبطلناش اكل غسان باس ايدها :ال

 نفين :بلهنا علي قلبكم 

 غسان بهمس :اال قوليلي ستي فين البيت ساكت كدا 

 نفين بضحك :داخلت تريح شويه 

غسان :طيب ايه يا نور انتو والبنات هتخدو وقت في البس اطلعو اجهزو من دلوقتي يالا 
 وجهزو العيال 

 مه :كنت لسه هقولك وقربت منه بس تعالي فوق عوزاك نور ببتسا

 غسان بهمس :في حاجه وال ايه 

نور :الء متقلقش بس عوزه منك فلوس علشان عاصي بيطلب مني وانا معايا في الفيزا ومش 
 عوزاه يحرجني 

 غسان ببتسامه :حاضر يا حبيبي اطلعي اجهزي وانا هطلع اجيبلك اللي انتي عوزاه 

خدت حبيبه وعاصي وطلعت ونسمه اخدت زهره وطلعت ونورهان اخدت نور ابتسمت وا
 فرحه وراحت شقتها وغسان نزل عمد الشباب 

 عمر :انت يابني بندور عليك وعلي محمد رحتو فين

غسان :انا هنا قولت للبنات يلبسو علشان هيتأخرو ومحمد راح يجيب مراته ويروحو علي 
 السيشن

اجه تتعمل كلة اتحاسب والدنيا تمام نطلع نجهز احنا كدا قاسم :طيب احنا كدا خالص مفيش ح
 وناخد دوش ونظبط نفسنا 

غسان :كنت هقولكم كدا روحو ظبطو اموركم وانا طالع اشوف هعمل ايه علشان نلبس علشان 
 عوزين نكون قبل محمد في القاعه 

 عمر :واالتوبيس اللي هياخد المعازيم من هنا للقاعه هيوصل كمان ساعه 

 :يبقي يدوب نطلع نلبس وطلع غسان وقاسم وعمر راح علي بيته  غسان

************** 



 في الكوافير 

 يمني واقفه وفستانها منفوش وجميل ومطرز بالخرز االبيض ولون الفستان مقارب للبيج 

محمد دخل وسط الزغاريط والفرحه واتفاجئ بشكلها الجميل و الرقيق قرب منها وباس ايدها 
 الورد واخدها من ايدها ركبها العربيبه ومشي  وسلمها بوكيه

 محمد :ايه الجمال والروعه دي انا قولت حلوه بس مش اووي كدا 

 يمني بكسوف :انت كمان شكلك حلو اووي ... هنروح فين دلوقتي 

محمد :هنروح السيشن وبعد السيشن علي القاعه وكمل بخبث وبعد القاعه علي البيت وفي 
 البيت اا 

 ف ومقاطعه :اسكت اسكت مش عوزاك تقاطع سيب كل حاجه لوقتها يمني بكسو

 محمد ضحك عليها وعلي خوفها وكسوفها 

*************** 

 في بيت يمني ابوها البس بدله رصاصي وماهر البس بدله كحلي ومتشيكين اخر شياكة 

 سمير :ماااهر االتبويس وصل وال لسه 

  7الساعه ماهر :انا رنيت علي غسان قالي هيرصل علي 

 سمير :طيب اتصل بختك شوفها مشيت من الكوافير وال لسه 

 ماهر :بكلمها فونها معلط اكيد في السيشن دلوقتي 

 سمير :طيب شوف اعمامك لو ناقصهم حاجه 

ماهر بتذمر :المهم مترتحش يا زفت دا المطلوب مني واللي عايز تقوله اصال وراح يشوف 
 اعمامه 

 ي حاجه محتاجنها ماهر :ايه يا جماعه في ا

 سالم عمه :احنا هنروح امتي يابني لبستونا بدري وقعدتونا وخالص 

 ماهر :ماهو مش معقول هنروح بدري اووي كدا 



 سالم :هو االتوبيس وصل وال لسه 

 ماهر :علي وصول 

 جميله مرات عمه :معلش يا ماهر ودي احمد ابني يشرب لو مش هنتعبك 

عمي وال تعب وال حاجه ومسك الواد من قفاه واخده وطلع ماهر بغيظ مخفي :الء يا مرات 
 البيت يشربه 

************* 

 في السيشن 

محمد لبس بليزر ابيض و حاطت ايده حاولين وسط يمني ويمني حطه ايد علي كتفه وايد علي 
 قلبه وجدها اليمين مقابل ليه 

 المصور :بقولك يا عريس بوسه رقيقه بقااا 

 جأة يا اخي من عندهللا ربنا يفتحها في وشك ولسه هيبوسمحمد بخبث :حبيتك ف

 يمني بكسوف زقيته:محمد انت بتعمل ايه عيب ابعد 

 محمد :يابت هتخليني اصوووت انا جوووزك هي البدله البيضه مش ماليه عينك وال ايه 

 يمني بخجل :لما نبقي لوحدنا مش قدام الناس عيني عينك كدا 

 دي بوسه بسيطه من الخد بس علشان الصوره  المصور:مفيش حاجه يا عروسه

محمد :يالا بقاا دا انا لما اروح هطلع كل دا عليكي اخلصي وباسهاا من خدها وسط كسوفهاا 
 الشديد 

 المصور :بس حلوو اوي كدا 

محمد بصدمه :ايه ياعم انا لسه كنت باخد الوضع وانت تقول خالص طب قدر دا احنا رجاله 
 دي بعض يعني 

 بضحك :يعم اهدي كلها ساعتين تالته وتقول ياليتني المصور 

 محمد بضحك بص ليمني :مجرب قلب امه وكملى تصرير وفضلو فتره كبيره جدا 

*********** 



 في شقة نور 

 نور بتجري من االوضه دي لالوضه دي 

نور بصويت :عااااصي البس الجزمه بسرعه وهات الشنطه السودا اللي فيها الميكب من 
 بتاعتك يا روحي االوضه 

 عاصي راح جابها :خدي اهي حاجه تانيه 

 نور بسرعه : افتح درج الكومدينو وهات علبة مناديل بسرعه 

 غسان اللي شايل حبيبه وواقف مصدوم :يعني مطلعك بقالي ساعتين وبرضو اتأخرنا 

 نور بضيق :يا غسان لما لبست عاصي وحبيبه اخدو وقت 

قدام المرايه اشوف تخنت كام كيلو وشويه انا الزم اخس غسلن بعصبيه :لما وقفت شويه 
وشويه انا طولت وشويه حسه بهاالت تحت عيني عااارف القصص دي كلهااا مرت علياا في 

 فرح روحت معاكي فيه  1000

نور مركزه في االيلينر اللي بترسمه والماسكرا وبعد وقت كبير خلصت ميكب ولفت الطرحه 
 وخلصت كل حاجه 

 لغسان :ايه غلط فيااا نور بصت 

 غسان بغضب :المكياج زفت علي دماغك وال بحب القصص دي كلهااا دي مرقعه 

 نور بترجي :حبيبي انت وعدتني انك هتسبني احط ميكب في فرح محمد ويمني 

 غسان :استغفر هللا العظيم ما علينا انتي قمر يال بقااا ننزل اخلصي 

 ي البس دا نور بضحك :انت وعاصي شبه بعض اوووي ف

نور كانت لبسه فستان كشميري محتشم وطويل بحزام ابيض وجزمه بيضه واسبنش ابيض 
 وشنطه دهبي والسلسه اللي عليها اسم غسان والدبله واالساور الدهبي وكانت ملكه 

غسان كان لبس نبطلون اسود وبليزر رصاصي تحته قميص اسود وجزمه رصاصي وكانت 
 زوق وقيامه في لبسه 

 لبس مفس لبس غسان بالظبط وحبيبه لبسه سلوبته شورت كشميري لون فستان نور وعاصي 



 نور مركزه مع نفسها في المرايه اووي 

 غسان :يابني اخلصي يال واخد حبيبه وعاصي ونزل قبلها 

************ 

 عمر وقاسم لبسين نفس لبس غسان علشان متفقين علي كدا واسر نفسهم 

سعات بنقول اطلعو البسو وكل دا مخلصتش ال  3اسر :وبقالي قاسم نازل بغضب وفي ايده 
 حول هللا 

 غسان :في ايه بتزعق ليه 

 ونص ولسه الهانم مخلصتش  7قاسم بغيظ:ذا عيشة تحرق الدم الساعه بقت 

 غسان بص لنور بغيظ:لو مكنتش زعقت كانت فضلت اسبوع بس قدر ولطف 

 نسمه :مش فهمه بتزعق ليه اهو خلصت ونزلت 

 سم بغيظ :بعد ايه دا انتي سحلتيني من الوقفه قا

 نور :اش اش اس ايه الحلوه دي يا نسوووم 

نسمه كانت لبسه فستان لبني سك وبديل من ورا وعليه بعض الخرز وسمبل اووي وجميل مع 
 الميكب الهادي واالسبنش الجميل نفس لون الفستان

 نسمه:بجد حاسه نفسي تخينه في الفستان اووي 

 رعه :قاسم انا سابق مبحبش سيرة التخن دا ابدا غسان بس

 الكل ضحك ونزلو علي تحت 

 نور :غسان هللا يخليك انا هنزل علي العربيه علطول مش عوزه اقابل ستك دلوقتي خااالص 

 غسان بضحك :احنا كلنا هننزل في العربيه علشان هي ركبت مع ابويا تحت 

 واحد :الحمدهللا  نور حطت ايدها علي قلبها هي ونسمه وفي صوت

غسان وقاسم بضحك :دا ستي عمله شغل تمام اهي  ونزلو علي تحت اتقابلو في عمر ونورهان 
 وفرحه 



عمر :ايه يال محمد طلع من السيشن ورايح علي القاعه واالتوبيس بتاع العروسه مشي وبتاعنا 
 لسه ماشي حاالً وابوك وامك وستي سابقو اهو حاال 

حنا يدوب اووي نوصل يال كل واحد ركب عربيته مع مراته وعياله غسان بص في ساعته :وا
 ومشو 

****************** 

 في اتوبيس العروسه 

 الحريم كلها بتصقف وبيغنو وبيرقصو وفرحانين اوووي 

 ام لمياء :مبروك يا ام ماهررر عقبال ماهر يا رب 

 دنيا :هللا يبارك فيكي يا ام لمياء منحرمش منك ايدا 

 رتهم :اال انا نفسي اشوف العريس دا اوويزينب جا

 دنيا :دلوقتي تروحو وتشفوه اهو 

 زينب :ال ايه يا ستات عوزين اغاني زمان الحلوه دي يالا عقبالك حداكم واستغلو اغاني تاني 

********* 

 بعد وقت كبير وصل الكل القاعه ودخلو واتبهرو بشكل القاعه وجمالها 

يبه ونور ماسكه عاصي في ايدها وغسان راح علي طربيزه غسان ماسك ايد نور وشايل حب
 امه 

 غسان :السالم عليكم امه نور معاكي اهي نور خلي بالك علي حبيبه عاصي معايا متقليش عليه 

 نور :طيب بس عوزه اقوم استقبل العروسه 

 اا غسان بص ليها بصه هي عرفاها :انا لو لقيتك قومتي من مكانك هاجي اكسرك مكانك اشطااا

 نور بغيظ :طيب 

غسان اخد عاصي ومشي وحبيبه بدات تعيط وراه نور استالتها وطبطبت عليها وشويه نورهان 
 ونسمه وصلو وراحو جنب نور 

 نور :ايه اللي اخركو كدا 



 نورهان : احنا وصلنا من شويه بس استنيت نسمه 

 نسمه :قاسم كان مهدي السرعه علشان زهره 

 لي جايا علينا دي نور :مش دي مامت يمني ال

 نورهان :ايواا هي 

 دنيا راحت عليهم وسلمت 

 نور ببتسامه :نقول مبروك علينا يمني بقااا 

 دنيا :يهنيهم يارب عقبال ماتشوفو اليوم دا لعيالكم يارب 

 البنات :يارب. ودنيا بدات تتكلم مع نفين 

اب القاعه الكبير الكل وفجأة االغاني اشتغلت واغنية طلي باالبيض ودخل محمد ويمني من ب
 سقف مع همسات الكل عليهم 

 نسمه :الفستان مش ابيض 

 نورهان :مبحبش كدا هو معروف فرح يبقي ابيض 

 نور :هو زوق يمكن هي مش حابه االبيض 

يمني دخلت وهما شورو ليها وهي ابتسمت وشاورت ليهم غسان اللي عينه علي نور وعياله 
 وهكذا قاسم وعمر 

 فرح في كل الكتيبه باين قاسم :غسان ال

غسان بضحك :تقريباً كدا والكل ايجة عليهم وبدأو يسلمو عليهم في فرح وسرور والكل بيسلمو 
 ويبوسو عاصي واسر 

وبدأت الرقصه االولي ويمني ومحمد بيرقصو ويمني مش عرفه تجيب عينها في عين محمد 
 من الكسوف 

 حوليكي دول يا حببتي محمد :يمني خليكي معايا انا سيبك من كل اللي 

 يمني بكسوف :انا معاك اهو انا روحت فين 

محمد :اقصد قلبك وروحك معايا مش جسدك انا عاوز عيونك يا يمني يكونو في عيوني من 



 غير كسوف يا حببتي 

 يمني بصت ليه بحب ممزوج بكسوف  :حاضر 

 واول ما خلصت الرقصه طلع غسان علي المسرح 

قاااا يا معلم انت وهو الفرح دا فرح اخوويا يعني عاوز دمارر غسان مسك الميك :اسمع ب
يحصل النهارده وسمعني حاجه لعبسالم بسرعه ضحك الجميع عليه واشتغل مذمار عبد السالم 

 والرجاله بدأت ترقص مع محمد وقاسم وعمر وغسان قامو بالواجب وزياده 

 والبنات والد عمات يمني وقرايبهم قامو يرقصو معاها 

 هان بحماس :بنات قومو نروح نقف معاهم علي المسرح نور

 نسمه :اشطااا يال هدي زهره لماما ونروح يال يا نور 

 نور بتذمر :اسفه محكوم عليااا عدم طلوعي علي المسرح او التحرك من مكاني 

 نورهان بغيظ :يعني ايه دلوقتي 

 نور :يعني اتنيلي اطلعو لوحدكم وانا هفضل هنا 

 لشان يمني متزعلش بس لو منكدتيش عليه النهارده تبقي غلطانه وطلعو نسمه :هنطلع ع

 نور بغيظ :دا انا هنكد نكد مشفهوش في حياته

 نفين :نور قومي معاهم يا حببتي افرحي 

 نور :نفسي بس غسان مشرط عليا مطلعش علي المسرح 

 نفين :دا ايه دا اطلعي واتبسطي معاهم سيبك منه 

 نق ليييه افضل بحترامي وخالصنور بضحك :هيزعق ويتخا

 نفين ضحكت عليهااا والجده باصه للكل ومش عاجبها الوضع 

 نور بضحك علي شكل الجده :ال حول وال قوه اال باهلل ياربي 

غسان قلع البليزر وبص لنور وحدفه عليها نور اتخضت بعدين شمت ريحه برفانه عرفت اوه 
والفرح المتبادل للجميع مسكت البليزر  غسان بصت ليه لقيته بيرقص وبيعكب مع الضحك

 عدلته وحطيته علي رجلهاا وفضلت تالعب حبيبه اللي قعده قدامها 



 بعد وقت نزلو الشباب من علي المسرح علشان العرسان يرتاحو 

 غسان راح قعد جنب نور بتعب وعرقان 

 نور :غسان اهدي شويه العرق دا هيتعبك 

 بهمس :قومي تعالي معايا  غسان قرب منها وحط ايده علي كتفها

 نور :هنروح فين 

 غسان :هنروح نسلم علي يمني ومحمد 

 نور قامت :ماما خلي حبيبه معاكي اما اروح اسلم علي يمني واجي 

 نفين :روحي يا حببتي 

 غسان مسك ايد نور واخدها وطلع علي المسرح 

 وهللا وسلمت علي محمد  نور ببتسامه حضنت يمني :الف مليون مبروك يا بمني نورتي عليتنا 

 يمني :يبارك فيكي يا حببتي 

 غسان بارك هو كمان ويمني اتكلمت مع يمني علشان لحظة توترها 

 غسان بهمس :محتاج حاجه يالاا اي مساعده 

 محمد :مساعده في ايه انت وعمر وقاسم سألتو نفس السوال 

 غسان بخبث :مجربين احنا تاخد فكرة يعني 

 يم كنت قتلتكم الثانيه دي محمد :لوال المعاز

 غسان ببتسامه :الف مبروووك يا صاحبي تتهاني بيهااا يارب 

 محمد بحب :يبارك فيك يا صاحبي 

غسان اخد نور ونزلو وقعدو يتصورو كتير وحبيبه شبطه في غسان وكل شويه ناس صحاب 
مد ركب غسان يجو يسلمو عليه وبعد وقت كبير انتهي الفرح والكل اخد عيلته وروح ومح

 العربية بتاعته ومشي وغسان وعمر وقاسم وراه بيزفووه 

الكل وصل قدام البيت وهما نزلين تزمير بكلكس العربيات بتاعتهم محمد نزل من العربيه 



 وراح نزل يمني 

 نور راحت علي يمني :محتاجه اي حاجه انا جنبك هنا 

 يمني بتوتر وحب :ربنا يخليكي ليا 

 يتهم محمد مسك ايدها وداخل ب

 غسان بمرح :ايه يا عم محمد واخد كدا مراتك وماشي وال كأننا معزومين عندك علي العشاا 

 عمر :طب وهللا عيب في حقنا يا جدع الالال 

 قاسم :بص انت شكلك اصال معندكاش اكل بحيث كدا نجيب اكلنا ونيجي نقضي اليوم مع بعض 

قصي اليوم معاكو انتو يال يا باشا منك ليه محمد :وماااالو اصل انا دافع مليون وشويه علشان ا
 كل واحد ياخد مراته وعيالو ويمشي 

 نور بمرح :يمني انا حساكي عوزه تتكلمي تعالي يا حببتي نتكلم شويه 

 يمني ضحك وحمد شد يمني عليه 

 محمد :متشكرين يا مرات اخويا هدي جوزك وانا هبقي اشوف عوزه ايه هيا 

ل علي شقته وبص ليهم وهما وقفين قدام البوابه جنب بعض محمد اخد يمني اجباري ودخ
 والبنات بتضحك وقفل الباب في وشهم 

 نورهان بضحك :قليل االصل اووي يعني 

 عمر اخدها من ايدها ومشي :اووي اووي 

 واالكل اخد مراته وعياله وطلع علي شقته بتعب واضح علي الكل 

  

 في شقة محمد ويمني 

 لريحه فيها تحفه والنور هادي والجو جميل جدا الشقه كانت متزينه وا

 محمد مسك ايد يمني بحب :مش مصدق وال قادر استوعب ان خالص بقيتي في بيتي 

 يمني :انا ليا عندك فلوس وانا بطالب بيهاا 



 محمد بستغراب :فلوس ايه دي انشاهلل 

فش وانا عوزه يمني :انت مسمعتش عن اسقاط القايمه وان العريس هو اللي بيجيب كل الع
 غلوس العفش اللي انا جبته 

محمد مسح وشه بغيظ :يمني اكيد مش ليلة دخلتنا هنتخانق عن القايمه والمهر انتي مالك بكالم 
 دا اصال 

 يمني :ازاي يعني هو انا مش من ضمن البنات وال الكالم دا علي ناس وناس 

بهم يا حببتي دلوقتي النهارده محمد بص لسقف :عين مين دي ياربي غير البوم اللي انا مصاح
 ايه ؟

 يمني :فرحنا 

 محمد :حلو يوم الفرح دا العرسان بيعملو ايه ؟

يمني :انت بضيع الموضوع في االسئله دي لييه انا داوقتي بتكلم في موضوع القايمه اللي 
 سقطت وانت بتتكلم عن الفرح 

  محمد بغيظ :يحر'ق ام القايمه علي البي عمالها انا كنت ناقص

 يمني :شوفت بتتعصب عليا في اول ساعه جواز  اهوو 

 محمد :انتي متعصبيش باهلل ؟دا انتي تحر'قي الدم 

 يمني بزعل :متشكره يا سيدي 

محمد بهدوء:خالص يا روحي انا اسف وال هتعصب وال هتنرفز وهنقضي ليلة زي العسل 
 صح 

 يمني :ايوااا صح بس القايمه هنعمل فيها ايه 

ط علي سنانه :انتي كنتي فاضيه اليومين اللي فاتو لدرجة انك فتحتي فيس محمد وهو ضاغ
وعرفتي المواضيع دي كلهااا علشان تيجي تطلعيها علي اللي جابني انا بصي يا يمني انا داخل 

 اغير هدومي وهطلع يا حببتي تكوني غيرتي ماشي 

 يمني بتوتر :ماشي 



 محمد باس راسها :ربنا يهديكي ودخل الحمام

 مني دخلت اوضة النوم بقلب مقبوضوي

************************* 

 في شقة غسان 

 نور نايمه علي صدر غسان بترسم دواير علي التيشرت بتاعه بصباعها 

 نور بملل :غسان تعالي احط ليك ماسك ايه رايك ؟

 غسان برفع حاجب :ماسك ايه يابت اللي تحطيه ليااا شيفاني اختك نايمه جنبك 

 :يا غسان عادي الماسك للبنات والرجاله بص هحط ليك وهخلي بشرتك فله  نور بغيظ

 غسان بتعب :نامي يا نور ربنا يهديكي يا حببتي نامي وشدها علي صدره تاني 

 نور بملل:ما هو انا زهقانه اوووي ومش عرفه اعمل ايه 

 يا حببتي يعني نامي  2غسان بذهول :زهقانه ايه الساعه 

 م وخالص انا عوزه اسهر  نور :انت عاوز تنا

غسان بخبث :انا لو سهرت بعمل حجات اناي بتضايقي منها خليني قاعد بحترامي احسن ما 
 اعد بقلة ادبي 

نور بكسوف :انت قليل االدب يعني ايه اللي هيحصل لو قعدنا قاعده رومانسيه انا وانت من 
 غير سفاااله هاااا 

 عد فين دلوقتي يا ماما قوليلي انتي غسان :دا غير شتمتك ليا وهعديهااا بس هن

نور بصت ليه بحماس :كوبيتين شاي مع طبق بسكويت في البلكونه بتاعتنا علي ضي القمر 
 احلي من ميت مكان هااا قولت ايه 

 غسان شال الغطي من عليه :قولت امري هلل قومي نعمل شاي ونعد 

 نور باست شفايفه برقه وقامت جري علي المطبخ 

***************** 



 في شقة قاسم 

قاسم شايل زهره رايح جي في االوضه بغيظ وهي بتعيط :يحر'ق ام الخلفه علي اللي خلفو 
 وعلي اللي عايزين يخلفو في ساعه وحده 

نسمه ايجة من المطبخ وفي ايدها الرضعه بتاعت زهره :هات كدا لما احاول اشربها يمكن 
 تسكت 

 حولي تخليها تنام وغمز ليهااقاسم اداها زهره بتعب :خدي شربيها و

 نسمه :قاسم انت فايق ورايق يا حبيبي 

 قاسم :وانا ايه اللي هيعكر مزاجي يا نسمه هانم ؟

نسمه :يعني بنتك مش راضي تسكت وبتعيط وانت همك الوحيد انك وسكتت بتوتر وكسوف انا 
 بقول ايه ياربي 

 يني اقطع لسانك دا يالا قاسم مربع ايده :اممم كملي همي الوحيد ايه يا روحي خل

 نسمه بذعر :همك الوحيد انا يا حبيبي هو انا قولت حاجه او اقدر اقول 

 قاسم بص ليها :جبانه ودخل علي السرير يلعب في فونه ونسمه بتحاول ترضع زهره 

**************** 

 في شقة محمد ويمني 

 يظ يمني قاعده علي كرسي التسريحه ومحمد بيفك الطرحه بتاعتها بغ

 تالف دبوس ليييه بتزل فيااا  4000محمد بغيظ :يعني هي حاطه 

 يمني :الء علشان الطرحه متقعش 

 محمد بغيظ :الء احنا علي الحال دا نجيب اتنين قهوه نشرب شويه ونفك في ام الطرحه شويه 

 يمني :طب انا اعمل ايه ذنبي اييه قوولي 

ثانيه دا ضيعنا نص اليوم في ام القايمه محمد :اسكتي خاالص يا يمني علشان مقتلك'يش ال
 والنص التاني في فك ام الطرحه لسه ايه علشان اكون عامل حسابي 

 يمني بضحك :فك يا حبيبي وانت ساكت فك 



 محمد فضل يفك لحد ما معدش قادر واخيرا الطرحه اتفكت 

ي ما احيب محمد :ياااااه الواحد حااسس نفسه فتح قناة السويس يال قومي غيري هدومك عل
حاجه نشربها ودخل علي المطبخ ويمني فكت الفستان وجهزت نفسها وقعدت علي السرير 

 بتوتر 

محمد دخل االوضه ببتسامه اول ما شاف يمني اختفت االبتسامه :نعمم في ايه يا اختي ايه اللي 
 انتي لبساه دا 

 يمني بلعت رقها بتوتر :ددد احم دي بجامه نص كم 

تر خيرك وهللا ايوااا دي لبساها لييه برضو بسمع ان العروسه في ليلتها محمد :نص كم الء ك
 االولي بتلبس قميص نوم حلو لجوزها كدا فيين الكالم دا عندك 

 يمني بتوتر :اصل اصل بصراحه مجبتش الكالم دا 

 محمد بصدمه :مجبتيش اييه يا روحي بس علشان اكون فاهم مش عاوز اظلمك 

 انا بس جبت هدوم اعرف امشي فيهااا حجات متكسفش وانا لبسااها  يمني بكسوف :قمصان نوم

سنه مستني ليله زي دي علشان اشوف   35محمد :يخرااابي يا خظي النيله كأن انا بقالي 
مراتي وحاللي براحتي وتيجي تلبسي بجامه بنص كم عملت اييه انا في حياااتي علشان دا 

 يحصلي 

 كدت حتي لو ايه حصل معلش استحمل بس لما اخد عليك  يمني بخجل :وهللا انا اتكسف البس

 محمد :ايوااا يعني ايه الكالم دا 

 يمني باعت رقها بتوتر :ع ع احم عوزه انام 

محمد بص ليها بغيظ وراح علي الدوالب بتاعها فتحه وفضل يدور فيه لقي قميص نوم مفتوح 
 اووي وراح اخده  من الجنبين وشفاف من عند البطن وبحمالت وقصير جدا ابتسم

 يمني اول ما شافت القميص اتصدمت :ايه اللي جاب دا هنااا اكيد ماما 

محمد ببتسامه :حماتي حببت قلبي ربنا يخليها ليا حاسه بيا يال يا حببتي روحي اقلعي البحامه 
 دي والبسي دا وتعالي يالااا 

 يمني بصدمه :مستحيل مستحيل مستحيل 



 ه لياا محمد :علياا النعمه هتلبسي

 يمني بكسوف وبصدمه :اناا البس دا علي جثتي 

محمد قعد علي السرير :يادي ام اليله الطبن لسه ساعه اقناع في ام القميص يمني اقولك حاجه 
 يا حببتي بال دخله بال زفت وتعالي نام 

 يمني ببتسامه :دا الكالم اللي يدخل القلب قبل العقل يال يا حبيبي 

:بت انت هتشليني امسكي ام القميص اهو وهللا ما انا جي جنبك انا طالع  محمد مسك ايدها بغيظ
 برا ادخلي نامي ورزع الباب وطلع برا 

 يمني اتخضت ومسكت القميص وفضلت باصه ليه وبعدين نزلته بفقدان امل 

 بعد ربع ساعه محمد قاعد بيشرب في سجاير بغضب برااا 

 يمني بكسوف :احم محمد 

 دم من شكلهااا وجمالها في القميص :اوباااااا بسم هللا مشاء هللا محمد بص ليها واتص

 يمني بتحاول تخبي جسمها من عيون محمد اللي بتحرقها 

محمد قام قرب منها ومسك ايدها وباس خدهاااا :اليوم دا انتي فهماه غلط لو انتي مش عوزاني 
 المسك انا مستعد لدا وهسيبك خااالص علي راحتك 

 بكسوف :بحبك يمني بصت ليه 

 كان تصريح من يمني لمحمد انها عوزاه محمد قرب منها واشتالها ودخل علي قوضة النوم

 نو قاعده علي المرجيحه اللي في البلكونه بتاعتهم جنب غسان وهو حاضنها وباصص لسما 

 نور :غسان 

 غسان :امممم 

 نور :حاجه ندمان عليهاا 

 غسان بضحك ونور استغربت 

 ي ايه بتضحك ليه نور بستغراب :ف



غسان :هحكيلك حاجه وربنا يسامحني بقاااا وانا صغير كنت يجي في تانيه ابتدائي كدا كنت انا 
وعمر ومحمد وقاسم كنا زمان بنروح عند اخوالي كتير وكان عندهم ارض وغنم ومواسير 

 وحجات كتير كدا المهم لقينا كلب صغير روحنا اخدناه وحطناه جوا مسوره مايه مكسوره
 وحطينا اش من الجنبين وولعنا فيه 

 نور بصدمه :والكلب مات 

غسان بضحك وندم :حاجه زي كدا اتخنق ومات من يومهااا وانا عندي صدمه من نحيه 
 الكالب وحاسس بندم رهيب 

 نور بذهول :بجد ايه الوحشيه اللي جواكو دي 

اتنهد دا انا عملت عمايل غسان :احنا كنا عيال مش فهمين حاجه ويارتها تيجي علي كدا وبس و
 في صغري عاصي ميجيش فيااا شعره وحده 

 نور بضحك :وانا بقول الواد دا طااالع لمين اتاري ابوه مجرم قديم 

غسان بص ليها ومسح علي شفايفها وباسها برقه :عرفه اللي بيمنعني ان ابوسك الفازلين اللي 
 انتي بتحطيه علي شفايفك دا بجد ايه الزمته 

 سامه خجوله :هو كدا من وانا بنت وقبل الكليه وانا بحب احطه بيمنع شفايفي انها تقشر نور ببت

 غسان اشتالها :يال ننام انا فضلت وحطها علي السرير وحضنهااا 

 غسان :عندي ليكي مفاجأة يوم الخميس 

 نور ببتسامه وفضول :لسه يوم الخميس 

 يله كلها غسان هز راسه :اصبري ومش هتندمي بس المفاجأة للع

 نور بستغراب :مفجأة ايه دي الفضول زاد عندي 

 غسان باس خدها وشدد من حضنها :نامي يا نور يالا 

****************** 

 النهار طلع علي الكل والناس بدأت تمشي في الشارع بس الشباب والبنات لسه نايمين 

فين ودا غلط نايمين لبعد الجدة بصرامه :يعني ايه الكالم دا انتي مدلعه نسوان عيالك يا ن



 الضهر هما وعيالهم واجوازهم فين غذاهم وفين عادات العيله دي مهزله 

نفين :هدي نفسك بس يا حجه هما علطول بينزلو بدري بس النهارده اتاخرو علشان الفرح 
 امبارح وايجو متاخر 

دلع من مرتات  الجدة بغضب :الء انا هنا بقالي كام يوم وشايفه الوضع ومش راضيه اتكلم دا
 عيالك 

 نفين بقلة حيله :طيب انا في ايدي ايه اعمله دلوقتي 

الجدة وقفت :انا اللي هعمل وبدأت تطلع علي السالالم لشقق الشباب بغضب وصلت عند شقة 
 غسان ونزلت رزع في الباب حبيبه اتنفضت وصرخت ونور وغسان قامو بخضه 

 نور بخوف :غسان في ايه

 يوان دا وراح عند الباب فتحه لقي جدته غسان بغضب :مين الح

 غسان غمض عينه بغضب :اتفضلي يا جدة تعالي ادخلي ومسك ايدهاااا 

 الجدة شالت ايدها بغضب منه :فيين مراتك لحد دلوقتي في شقتها لييه 

 غسان بستغراب وعدم فهم :ايوااا ولو هي مش في شقتهاا هي الزم تكون فين 

ماتها تشوف وجبات العيله بصفتها الكنه وال انت شايف غير الجدة بغضب :تكون تحت مع ح
 كدا 

غسان :وانا مراتي مأثرتش في اي حاجه بتقوم بكل واجبتها ودلوقتي انا في بيتي وواجب عليها 
 تكون معاياا 

 الجدة بنفي :الء واجب انهاا تكون مع حماتها وتشوف واجبها في حقهاا كنة عيلة االلفي 

ب بنت ناس من بيتها ومتجوزها علشان تكون ليااا انا مش جايبها تخدم غسان بغضب :انا جاي
فينا هي مش بتعمل غصب هي بتعمل دا علشان مش حبه تتعب امي يبقي مفيش حد يجي يتكلم 
في واجب ومش واجب مراتي تنزل في ايدي وطول ما انا في بيتي هي معاياا وفي حضني ودا 

 اللي عندي 

 تقصد انها مش نازله  الجدة بغضب :دا اللي عندك

غسان بعند :انتي علي دماغي من فوق لكن تدخلي فياا وتمشي بيتي علي مزاجك مش هسمح 



 بكدا ابدا 

الجدة بغضب:كالمي مع ابووك مش معاك علشان انت كالمك غلط وقلة احترام ونزلت بغضب 
 غسان قفل الباب بغضب وراح قعد علي كنبه الصالون 

 ل نفسك انا عادي انزل مش مشكله نور بخوف :حبيبي وال تزع

غسان بغضب :اللي هو ازاي امشي اللي في دماغها مثالاا اكون في بيتي ومع مراتي ونايمين 
في حضن بعض واجي اقولك قومي يالا وفتك خلص علشان تنزلي تشوفي شغلك تحت عند 

 اهلي **** لما اعمل كدا 

معاك اهو بس هتعمل ايه دلوقتي نور قربت منه وحضنت دراعه :خالص متزعلش نفسك انا 
 مع جدتي 

غسان بص ليها وشالها قعدها علي رجله وحضنها :وال حاجه هدخل اكمل نومي انا ومراتي 
ولما اصحي ابقي افكر انزل واللي ليه حاجه عندي يعملهااا بس قومي اقلعي البجامه دي كدا 

 علشان بتخنقني 

 صير بحمالت نور بضحك :حاضر وقامت دخلت لبست قميص بيتي ق

غسان دخل االوضه :ايوااا كدا انا ناقص لبسالي بجامه بكام وشالها وفضلو مع بعض يتكلمو 
 ونور بتسال غسان عن حجات بينهم هو استغرابها جدا 

*************** 

 الضهر  1الساعه 

 عمر ونورهان راحو علي هناك وقاسم ونسمه نزلو وقعدو في الصالون 

 المطبخ خوف من عيون الجدة وبدأو يعملو الفطار  نسمه ونورهان دخلو علي

 عمر لقاسم :الجو مش مطمن ليه وغسان منزلش ليه 

 قاسم بستغراب :مش عارف احمم اومال في ايه كدا يا جماعه 

 الجدة بصرامه :دلوقتي الباشا الكبير ينزل ونعرف كلنا 

 منير :يا امي انا قولتلك احنا هنا غير الصعيد 



وااا هنا المرقعه والدلع والوحدة تمشي علي جوزها هو دا الصح وان الحفيد يعلي الجدة بحده :اي
 صوته علي جدته دا عادي عندك لكن انا الء 

غسان اللي نازل وشال حبيبه وبيمسح علي شعره ببرود :اوال انا معلتش صوتي علي حد ثانيا 
تي خوف منها فا دي مفيش واحده في الدنيا بتمشي علياا وان كنتي مفكره دفاعي عن مرا

 مشكلتك انتي 

 قاسم :يجماعه استهدو باهلل في ايه اللي حصل لكل دا 

غسان قعد ونور نزلت دخلت علي المطبخ وعلصي راح السر وغسان بدء يحكي اللي حصل 
 كله 

 البنات بعد ما غسان خلص اتفتحو في الضحك 

 نسمه بهمس :ايه شعورك لما لقيتي الزلزال دا 

 رت نص البيت وقع نور :باهلل فك

 نورهان بضحك :اهم حاجه الوقت كان مناسب والا وغمزت لنور 

 نور :باهلل مرده عليكي وبدأو يجهزو السفره 

منير :يا امي دا نظامهم وانا مش هقدر اقول البني عيش علي نظام كذا واعمل كذا هو حر مع 
 مراته وياريت تتقبلي الفكره دي 

ذنب الطفله دي ايه لما امها تفضل نايمه للعصر وهي من عير الجدة بغضب :مش هتقبلها ابدا 
 اكل وبتشاور علي حبيبه وزهره اللي في ايد غسان وقاسم 

غسان :وانتي ايه عرفك انها من غير اكل وال معقول طفله زي دي هتنام وقت كبير من غير 
 اكل دي كل ساعه بتقوم وبتاكل متقلقيش علي الطفله اووي كدا 

 جماعه حصل خير مش يوم اللي هيعمل كل دا  عمر :خالص يا

 غسان قام ومسك بدون اهتمام ورن علي محمد وقام البلكونه 

 محمد بنهج :الووو 

 غسان بضحك :الء متقولش انك لحد دلوقتي علي وضعك 



محمد بغيظ :غسان مش ناقصك وال فضيلك انا شوفت كتيررر اوووي في حياتي مشوفتش قد 
 اليله دي 

 وت عالي :ربنا معاااك يارب بس ايه نطمن يعني غسان ضحك بص

 محمد بضحك وغيظ :نوعا ماااااا وقفل 

 عمر وقاسم :هااا ايه النظام 

 غسان بضحك :بقولك نوعا مااا مش عارف ظروفه ايه دا 

 قاسم بضحك:احنا الزم نعطل جدتي عنه ليكون لسه 

 ها ساعه ويكونو وهنا واهل 1غسان بضحك :هنتصرف بس الحيوان دا هيعمل ايه الساعه 

 عمر بضحك :ربنا معااااه بقااا 

 نور :االكل جاهز يالااا 

غسان :تعالو نفطر بس االول كدا وراحو علي السفره الكل قاعد مكانه ونور بدأت تاكل 
 عاصي ونسمه بتاكل في اسر 

 منير :اتصلت بمحمد يا غسان 

 غسان بضحك:ايوا اتصلت متقلقش 

 كل حاجه تمام  منير :ايوااا نظامه ايه

 الشباب ماتو من الضحك 

 غسان بضحك :نوعا ماااا 

 الكل استغرب 

 منير بستغراب :ايوااا ازاي نوعا ما دي 

 غسان :وهللا معرف انا بقوله اطمن يعني قالي نوعا ماا 

 الجدة :انا هخلص فطار واروح اطمن بنفسي 

 م نفين :اعدي يا حجه ساعه كدا ونروح مش عوزين نجرح خصوصيته



 الجدة :انا لما اكون عوزه اطمن يبقي بجرح الخصوصيه 

 غسان :يادي ام اليوم اللي مش معدي 

 بعد الفطاار 

 الشباب نزلو علي القهوه والبنات بدو يرتبو البيت ويعملو الغدا مع مساعدة نفين 

*********** 

 العصر 3الساعه بقت 

صر بص علي يمني جنبه ابتسم وباس محمد فتح عينه بالعافيه يشوف هما امتي لقي انهم الع
 كتفهاا 

 محمد :يمني حبيبي اصحي 

 يمني بنووم :اممم نعم 

 واهلك زمانهم جاين  3محمد بتعب ونوم:قومي يالاا الساعه 

 يمني بتعب :انا مش قادره اقابل حد انا عوزه انام 

 محمد :طيب اتصلي بأمك وقولي ليها تيجي بكرااا علشان ننام براحتنا 

 تعدلت بكسل ورنت علي ولدتها يمني ا

 دنيا بشتياق :قلب امك وروحهاا عمله ايه صباحيه مباركه 

 يمني بكسوف من نظرات محمد :هللا يبارك فيكي يا ماما 

 دنيا :متقلقيش ساعه ونكون عندم 

 يمني بتوتر :ما ماما تعالو بكرا علشان

 دنيا بفهم :خالص يا حببتي ومالو المهم طمنيني عمله ايه 

 ني :بخير متقلقيش انا كويسه .... هللا يسلمك وقفلت يم

 محمد قرب منها وباسها بحب وهي مكسوفه واخدها في حضنه ونااام

 بعد اذان المغرب محمد صحي علي رزع علي الباب بقوه افزع يمني 



يمني بفزع :محمد في ايه الباب هيتكير قوم شوف في ايه .... محمدددد انت ساكت لييه قوووم 
 بتدور علي ايه انت .... 

 7محمد وهو بيلف حولين نفسه :اسكتي اسكتي بدور علي الفون ... اهووو يخرااابي الساعه 
 المغرب 

 يمني عدلت الغطي عليها كويس :طيب روح شوف مين اللي بيخبط بسرعه 

محمد لبس بنطلونه وتيشرت من الدوالب وطلع ويمني قامت لبست روب طويل وقفلته وطلعت 
 وراه 

 المغرب  7جده بغضب :ساعه بتفتح بتعمل ايه كل داا الساعه بقت ال

 محمد بصدمه :بعمل ايه .. امبارح كانت دخلتي يا جدتي لو فاكره 

 الجدة دخلت بغضب قعدت علي الصالون يمني طلعت سلمت عليها وباست ايدهاا 

 يمني ببتسامه :نورتيني يا جدتي تشربي ايه 

 مني علي مراتك الجدة بصت لمحمد :خير يابني ط

 محمد بفهم وابتسامه :الحمد هللا كويسه يا جدتي 

 الجدة :كله تمام يعني 

 محمد هز راسه ومسك ايد يمني وباسه :ربنا يبارك لياا فيهاا يارب يمني شدت ايدها بكسووف 

الجدة :بدام انتو بخير يبقااا اسيبكوو براحتكم وبكرا خلي مراتك تاخد علي العيله وتعرفنا 
 فنا ونزلت علي البيت وتشو

 محمد قرب من يمني وحط ايده علي وسطها وباس شفايفها ببتسامه وبهمس :وحشتيني 

يمني بكسوف :انا فعال مش قادره اتحرك وقومت غصب عني علشان منظري قدامها علشان 
 خاطري سبني ارتاح شويه 

يا يويو مينفعش محمد بخبث وقربها اكتر :كل النووم دا ومرتحتيش الال بتفرهدي بسرعه 
 تكوني مرات رائد مجهوده عااالي ابدا 

 يمني بكسوف :مجهودي مش واطي بس انا تعبانه شويه وانت عارف انك السبب 



 محمد وهو بيتكلم من رقابتها بخبث :السبب في ايه  بقاا 

 يمني بتوتر :مش في حاجه 

 محمد قرب من شفايفها وباسها برقه مبالغ فيها وفونه رن 

 ت :الفون بتاعك برن شوف ليكون حاجه مهمه يمني بعد

 محمد :هش سيبك منه مش شرط نرد دلوقتي 

 يمني ببتسامه : يا محمد رد يالاا ليكون حد من اصحابك هيقولو ايه 

 محمد بعد ومسك الفون لقي غسان بيتصل رد عليه 

لي قعده في غسان بضحك :الالال متقولش انك لسه علي وصعك يالااا دا انا اتجوزت هو يوم ال
 الشقه والصباحيه بليل كنت بفطر تحت 

 محمد بغيظ :انت متصل تشمت فياااا انا حر يا عم 

 غسان بضحك :خايف علي منظرك يابني وهللا المهم ايه النظام نقول مبروك 

 محمد بثقه :عنك شك في كدا 

 غسان بضحك :بصراحه كان عندي شك من ربع ساعه 

 اهووو انتو فين محمد :اطمن يا خفيف انا نازل 

 غسان :علي القهوه تحت وقفل 

 قاسم :ايه النظام 

 غسان بضحك :اطمن يابني احنا رجاله يالااا 

 عمر :طب ايه مش هنطلع علي القاهره نسهر شويه 

 غسان :نطلع وماله اطلعو البسو ومحمد نازل وننزل كلنا نسهر شويه 

 قاسم وعمر طلعو علي شققهم وغسان طلع علي شقته 

............................. 

 في شقة غسان 



نور كانت بترتب الهدوم في الدوالب بتاع غسان غسان دخل وقفل الباب ودخل علي قوضة 
 النوم 

 غسان :نوور 

 نور طلعت راسه من الدوالب :انا هنا يا حبيبي تعالي 

الدوالب داا غسان راح عندها وحضنها من ضهرها :ياااه علي القمر بتاعي اللي مش باين من 
 ورجع بضهره شويه علي فكرة شعرك طول اووي مشاءهلل 

 نور بثقه :هو علطول طويل وانا صغيره كانت العيال في المدرسه بيقولولي يا روبانزل 

 غسان :اممم وانا بقول عيالي شعرهم حلو لييه اناري شركة االنتاج مضمونه 

 نور بستغراب :مين شركة االنتاج 

تي اقولك ليه واشتالها وقعد علي السرير وقعدها علي رجله انتي االم غسان باس خدها :ان
 وموزه وقموره كدا هما طلعين ليكي اذن انتي السركة وهما االنتاج 

نور ضحكت اووي :بص سيبك من الشركة ومن االنتاج ومن الحجات دي وحوطت ايدها علي 
 رقابته بدلع انت وحشتني اووي 

 نتي معاياا غسان بخبث :رانتي وحشاني وا

 نور قربت من رقابته باسته برقه 

 غسان :بس انا خارج يا حبيبي لما ارجع نسهر سواا لصبح 

 نور بغضب قامت من علي رجل غسان :خاارج فين بقااا انشاهلل 

 غسان برفع حاجب :مع اصحابي اشمعنااا 

 نور بصرت عالي :وهللا يعني انت خارج وسايبني 

 وال انا بتهيألي علشان لو عالي اخرسك خالص  غسان بتحذير :هو صوتك عالي

نور بغضب :يعني بقولك وحشتني وانت عايز تخرج مع اصحاب وتسبني تمام اخرج وايجة 
 تطلع من االوضه غسان مسك ايدها 

غسان :خدي هنااا وهو انا خرجت امتي الشهر دا معاهم انا مش باجي من الشغل نفضل 



يا حببتي تقولي الوالد صاحين الوالد عوزين الوالد وام  قاعدين سوااا واحايل فيكي يا بنتي
 الوالد ولما اجي اخرج مع صحابي تعملي كدا مش هيحصل 

نور بغيظ :وانا برضو معرفش ادخل اوضه واقفل علي نفسي انا وجوزي وابني صاحي دي 
 مستحيل اعملهاا 

ا في موضوع تاني غسان قعد علي السرير بنفاز صبر :احنا سبنا الموضوع االساسي ودخلن
 خااالص الوقتي انتي عوزه مني ايه 

 نور :وال حاجه اخرج مع اصحابك وال هتكلم وال هقول حاجه 

غسان بص ليها شويه :اصل فكرة ان هتصل بيهم واقولهم ان انا مش طالع يا شباب علشان 
 مراتي زعالنه دي مش هتحصل 

مفروض اكون صاحيه علشان بليل وال 2نور بزعل :خالص ماشي اخرج وتعالي الساعه 
 اطمن انك وصلت بخير ولو نمت هنام وانا قلقانه علي حضرتك علشان لسه مرجعتش 

غسان وهو بيقلع التيشرت ولبس قميص اسود وجهز نفسه تحت نظرات نور الغاضبه وشال 
 جنيه وراح عند نور  500المحفظه وطلع منها 

حاجه وخلي طريقة الكالم احسن من غسان بغضب :امسكي خليهم معاكي علشان لو احتجتي 
 كدا علشان خلقي ضيق 

 نور بغيظ:مالها طريقة كالمي فيها ايه غلط 

غسان بصوت عالي :كلهااا غلط وعدي الساعه دي علي خير وقصري في الكالم بقاااا وايجة 
 يمشي 

 نور :انا عوزه اروح لماما لقصد زياره ليهاا 

غضبانه تمام يا روحي اغضبي واكسري راسك  غسان رزع الباب وبص ليهااا بغضب :يعني
 في الحيط بس اغضبي في بيتك وفي حضن جوزك مش تفرجي علينا الناس 

 نور بدموع :اغضب في حضن جوزي فين بقااا ما هو سايبني وماشي اهوو اروح فين انا 

اهو غسان بغضب :يعني انا هسيبك يوم هتعملي دا كله تمام يا حببتي وفتح درعاته انا موجود 
 وحضني موجود تعالي يالا 



 نور بدموع :الء مش جايا ليك وال عمري هتكلم معاك تاني 

 غسان شدهاا لحضنه وباس راسها بحنان وهي اتشبثت فيه بقوه وعياط 

 غسان بحب :خالص اهدي متعيطيش اسكتي يا حببتي انا اسف يا ستي حقك عليااا 

ومش هعرف ابعد عنك ثانيه انت بتستغل نور بعياط :انت بتعمل كدا علشان عارف ان بحبك 
 الحته دي 

غسان بضحك :يعني انا بستغلك يا عمري ما انتي زي القمر وتستحقي االستغالل وال انا 
 غلطان 

 نور مسحت دموعهاا :الء انت قليل االدب بس 

غسان قرب منها بخبث :ومش محترم وحياتك المهم ايه هتسبيني اخرج النهارده مع العيال دي 
 ايه  وال

 نور :اوعدني انك مش هتتأخر وانت جي تجيب لياا ريدبول وانت راجع 

 غسان باس راسها :عنيااا ليكي وسمع الشباب بينادو عليه من الشارع 

 غسان بصوت عالي :ناااااازل يالااااا ونزل ليهم ونور مسكت فونها وقعدت تلعب فيه 

.............................. 

 في شقة محمد 

 بغيظ :يعني تاني يوم جواز ونازل تسهر مع اصحابك  يمني

محمد وهو بيلبس ساعته :يا روحي انا لو جيتي عليا مش عاوز اتحرك من حضنك بس دول 
 مش هيسبوني في حالي وربنا ما يكتب عليكي الصحاب دول ابدا 

 يمني :طب اعد مع مين دلوقتي 

 روحي محمد بتس خدها :عندك نور مرات غسان اعدي معاها يا 

 يمني بكسوف :يعني عادي اروح اعد معاها مش عيب 

 محمد بستغراب :الء خالص فين العيب في كدا دي هتفرح بيكي اوووي 

 يمني بفرحه :اذن خالص تمام هطلع اعد معاها شويه 



 محمد بتحذير :البسي عبايع واسعه وطرحه علي دماغك وطلع الصاله  

 هرهااا يمني وهي ماشيه وراه وحطه ايدها ورا ض

 محمد بستغراب وضحك :ماشيه وراايا ايه 

 يمني رفعت حواجبهاا ببرائة:عادي عوزه منك حاجه بصراحه 

 محمد وهو بيلبس الجزمه :عوزه ايه يا حبيبي قولي 

 يمني بكسوف :عوزه فلوس اشتري حاجه حلوه واتسلي انا ونور فيهاا 

ي فلوسي فلوسك بس اوعي تنزلي محمد طلع فلوس من محفظته :بعد كدا قولي علطول يا روح
 تروحي السوبر ماركت لوحده يا يمني 

 يمني بستغراب :ليه اشمعناا 

 محمد باس خدهاا :علشان نخلف يا عمري وايجة يمشي

 يمني مسكت دراعه بستغراب :استني بس اشمعنا ايه دخل دا بدا 

 دخلتهااا  يوم من 30محمد :هنا حاجه اسمهاا كبس الزم اي عروسه متنزلش غير بعد 

 يمني بستغراب:اشمعناا انت نزلت بقااا انت كمان عريس 

 محمد بضحك :هو انا اللي هحمل انا عادي 

 يمني :طيب انا هلبس واروح عند نور وهنخلي عاصي يجيب الحاجه الحلوه 

محمد باس خدها بعشق :يال باي يا روح محمد اي حاجه حصلت رني عليا ونزل علي تحت 
 ليه بنظره غريبه  لقي الشباب بيبصو

 محمد بفزع :بسم هللا النظرة دي انا عرفها كويس اوووي 

 غسان قرب منه وحضنه :مبروك يا صحبي واتبادلو االحضان والمباركات سوااا 

 قاسم :يالاا احنا نمشي بقااا مش عاوز نسمه تقفش فياااا انجزوو 

 عمر :يالاا كلنا في عربيه واحده وركبو في عربيه محمد ومشو 

.......................... 



 نسمه شالت بنتها ونزلت عند نور اتقابلت بنورهان 

 نسمه بضحك :ضحك عليكي انتي كمان و سابك ومشي 

 نورهان بغيظ :اسكتي بقاااا دا حارقني 

 يمني من وراهم :ضفوني ليكم سابني في الصباحيه ومشي هو التاني 

 نورهان ونسمه ضحكووو اووي 

 روستنا القمر مش مسيطره خااالص نورهان بضحك :ع

 يمني :حكم القوي علي الضعيف بقاااا 

 نور فتحت الباب وهي شايله حبيبه بتنيمها :بسم هللا في ايه التجمع علي مين وال ليييه 

 نسمه :جاين زياره ليكي 

 نور :والعروووسه كمان علي كدا الموضوع كبيرر ادخلو تعالو دخلو البنات وقعدو مع بعض 

 :ماما فين عاصي اسر 

 نور :جواا في قوضته ادخل العب معاه يا روحي ايجه يمشي حبيبه وفرحه عيطوا عليه 

 نورهان :خد حبيبه وفرحه معااك يا اسر بس اوعي يقعوو 

 اسر اخد حبيبه مره وفرحه مره 

 نور :يمني طمنيني عنك اخبارك ايه يا روحي وايه رأيك في الجواز 

 لحمدهللا يمني بكسوف :انا كويسه ا

نور بضحك :الكسوف دا مينفعش معااانا خدي علينا اكتر من كدا علشان نعرف نتعامل مع 
 الجدة 

 يمني بضحك :ايوااا دي صعبه اووي ايجة ليااا سلمت عليها مردتش علياا 

البنات شحكو ونور قامت عملت قهوه وفضلو يشربو ويتفرجو علي التلفزيون في جو مرح 
 وضحك

 بعد وقت كبير 



 يمني بنوم :بنات الساعه كام انا مش قادره افتح عيني 

 نور بضحك :مش قادره ايه بقااا دا احنا شربنا علبة قهوه كمله وعوزه تنامي 

 نورهان :جوزي الحبيب لسه مرجعش باهلل لينام في الصاله النهارده 

 نسمه شالت بنتها بنوم :تصبحو علي خير مش قادره اقاوم خالص اسر اسر 

 انه نام سبيه بالش تقلقيه نور :زم

 نسمه :خالص ماشي 

نسمه قامت طلعت شقتها ونورهان ويمني اخدو بعضهم وراحو علي بيتهم نور ودت حبيبه في 
 سريرها ورتبت المكان ودخلت اخدت شور وطلعت لبست قميص نوم قطن وسابت شعرها 

ي وراحت نامت علي وربع والبيه جوزي لسه براا خليك دا يوم الهن 1نور بتوعد :الساعه 
 السرير 

************** 

 في الكافيه عند الشباب 

 غسان ماسك الشيشه في ايده وبيشيش :شباب الساعه كام 

 ونص  1قاسم بال مبااله :باين 

ونص ومرااتي العروسه لوحدها في البيت  1محمد كان بيشرب شاي شرق فضل يكح :كاااام 
 انتو نوين علي خراب بيتي 

 بني كدا كدا هنام النهارده سواا  عمر :اهدي يا

 غسان بضحك :شكلهاا كدا 

 محمد طلب الشيك ودفعو وركبو العربيه واتجهو الي الجماليه 

*********** 

 في شقة محمد 

 محمد دخل الشقة بهدوء لقي يمني قعده في الصاله لبسه قميص نوم احمر وقفله الروب كويس 



 وم في حضن واحد من اصحابك غلطان انك رجعت يمني :ما بدري يا محمد بيه كنت كمل الي

 محمد قلع قميصه ورماه جنبه ويمني بصت نحيه القميص وهو دخل الحمام ويمني قامت وراه 

 محمد :القعده اخدتنا ومحسناش بالوقت وعارف انك مش هتصدقي بس دا اللي حصل

م وحشوك لكن يمني :سايبني يوم صبحيتي وخارج مع اصحابك وقولت تمام مش مشكله زمانه
 ترجع ليا وش الصبح يبقي مش هسكت 

 محمد نشف وشه وربع ايده ووقف :خلصتي 

 يمني بعدم فهم :خلصت ايه مش فهمه انا 

محمد :خلصتي كالم انا قولت الوقت اخدنا ولما عرفت ان الوقت اتاخر جيت الطريق في نص 
 ساعه 

عتي يعني الزم تكون معايا مش يمني بدموع :مكنش ينفع تخرج اصال النهارده الصباحيه بتا
 مع اصحابك 

 محمد قرب منها بحب وحضنها :خال ص يا روحي انا اسف وعد مش هخرج تاني واتاخر 

 يمني مسكت في حضنه بقوة :وعد 

 محمد باس خدها :وعد بس ايه مش وحشك وال حاجه 

 يمني بكسوف :وحشتني اووي 

لغرفتهم وحطها علي السرير وظل يبث محمد اشتالها وهي دفنة وشها قي رقابتة بحب ودخل 
 اشتياقة لها بطريقته 

.............................. 

 في شقة نسمه 

 قاسم بعصبيه :يا نسمه نزلي السالح اخلصي هيفلت من ايدك اخللللصي مبهزرش 

 نسمه وهي مصوبه السالح عليه :برااا علي الصاله وانا هنزله 

 لصاله دلوقتي قاسم :يابنتي هطلع اعمل ايه في ا

لوحدها وسهران برا  2نسمه ببرود :تنام وكانك لسه مجتش راجل متحوز سايب مراته لساعه 



 البيت ... اوعي تقرب بقولك اه برااا 

قاسم خرج براحه برا ونسمه قفلت الباب بالمفتاح :يابت افتحي هنادي جدتي ليكي وانتي عرفة 
 الباقي

سه راجع من براا يا جدتي وانت عارف عندها العادات نسمه :روح يا حبيبي ناديها هقولهاا ل
اخسن منكم وراحت علي السرير نامت براحه يال تصبح علي خير يا حبيبي يااااه النومه 

 مريحه اوووي 

قاسم بغيظ :بقي حتة عيلة تعمل فياا كدا مااااشي ماااشي وراح عمل الكنبه سرير ونام عليه 
 ليااا بس بغيظ الصباح رباااح يا نسمه صبرك ع

........................ 

 في شقة غسان 

نور نايمه علي السرير لكن بطريقة مغرية جدا بشعرها الطويل الناعم وبشرتها البيضاء 
 الجميله 

غسان واقف قدام المرايه بيلبس لبس البيتي وبسرح شعره وهو شايف منظرها وبيبلع ريقة 
 بالعافيه 

 ري محستش بيك خالص نور دلع :ايه دا رجعت امتي يا عم

 غسان بعدم السيطره علي نفسه :احم احم .. رجت من شويه وبيبعد عينه عنها بقوة 

نور راحت وقفت قدامه ولصقت فيه وماسكة وشة بدلع بخبث :في ايه مالك يا روحي حساك 
 مش كويس كدا 

 غسان بنفاز صبر :نوررر بطلي حركاتك دي بتتعبني 

 حبيبي  نور ببرائه :انا عملت ايه يا

غسان قرب وشه منها اوووي :صدقيني هتندمي ندم كبير وعقاب اصعب علي حركاتك دي 
 وبيقرب عليها 

 نور بخوف :انت هتعمل ايه غسان وهللا كنت بعاقبك يا روحي وو فجأة اشتالها ونور صوتت 

غسان بخبث وهو فوقهاا ونور تحته :صوتي يا حببتي عرفه جدتي هتقول ايه فرحان بمراته 



 انقض عليها بقبالت عنيفه مدميه وبعدين .....و

........................... 

 في شقة عمر 

 عمر نام علي جنب من السرير بغيظ :قال حطه فرق قال 

 نورهان بتحذير :وهللا يا عمر لو الحاجز دا اتشال لتنام عند حد من اصحابك النهارده 

 اقول اكسرك اتخمدي عمر بغيظ :نورهان نامي يا روحي علشان مش قادر 

 نورهان بغيظ فيه :مخموده اتخمد انت كمان 

 عمر :بكرا انا هعرفك يا نورهان النهار يطلع بس 

...................... 

 في الصباح  

الجدة صحت صلت الصبح وقعدت علي الكنبه اللي في الصاله تسبح وتشوف االخبار في 
 التلقزيون 

 نفين :صباح الخير يا حجه 

 :صباح النور يا نفين الساعه كام دلوقتي  الجدة

 اهي  10نفين :الساعه 

 الجدة :وابنك عمل اللي في دماغه ومنزلش مراته برضو 

نفين :يا حجه سبيهم يعيشو يومنهم وهما هينزلو وهللا دا لو علي البنات بيحبو تحت اووي لكن 
 الرجاله عوزين يفضلو فوق 

 عداتكم الغلط دي كلهااا  الجدة :مش همشي من هنا غير لما اغير

......................... 

 في شقة نور 

 غسان قام اخد دش وغير هدومه :نورررر يابت اصحي يالاا هموت من الجوع اخلصي 



 نور بتعب شديد :مش قادره اتحرك من مكاني 

 غسان قرب عليها بخبث :ليه يا حبيبي ايه اللي حصل لدا كله 

 ابعد ومتتكلمش معايا علشان مش هرد عليك  نور بغضب :لو سمحت يا غسان

 غسان ببرائه :طيب زعالنه مني ليه عملت ايه انا 

نور بغضب :معملتش بتبال عليك سووري جسمي مش قادره المسه ولفت الغطاا عليها وقامت 
 بصت في المراياا وشفايفي وجعني ورقبتي ومعملتش حاجه كنت بتنقم مني امبارح صح قوول 

 ا وحضنها :يا روحي علشان وحشاني شويه تقولي بنتقم منك غسان قاب منه

 نور دفعته عنهاا :ابعد واتجنبني خاااالص النهارده متتكلمش معايا علشان انت واحد زباله 

غسان بغضب مسك ايدهاا جامد :علشان انا واحد زباله صح اسمعييي يا نوررر لو هتفهمي 
 الص بحبك ااااه لكن تتعدي حدودك هكسر رجلك الحب اللي بحبه ليكي غلط يبقي بالش منه خاا

 نور بدموع :صحيح انت اعمل فيااا ما بدالك لكن اناا ممنوع وممنوع علشان انت الراجل 

 غسان نفض ايدها من ايده :ودا اللي عندي الحب اللي من غير احترام دا سيبك منه 

اللي من غير احترام  نور بدموع :برافو عليك قولت كلمتين صح وبصت في عينه اووي الحب
 دا سيبك منه ودخلت علي الحمام 

غسان مسح وشه :استغفر هللا العظيم يارب وطلع برا رزع الباب دليل علي غضبة ونزل تحت 
 لقي الكل متجمع 

 غسان بغضب :صباح الخير .. محمد ويمني فين 

 يوم  3قاسم :عريس بقاااا مش الكل زيك بروح الشغل 

 ور نورهان :ابو عاصي في ن

 غسان بغضب :زمانها نازله 

 الجدة :غسان تعالي يا حبيبي مالك في حد مضايقك شكلك مش طبيعي 

 غسان بمحاوله الهدوء :الء يا حببتي مفيش حاجه انا بس جعان 

 الجدة بغموض :اتمني ميكونش حد مزعلك 



 غسان راح قعد جنب ابوها وبدء يتكلم في الشغل في الشركة 

سان بو يومين في االسبوع انا يابني مبقدرش اروح قعدة المكتب صعبه منير :الزم تروح يا غ
 فا روح انت وقاسم 

غسان :رايح النهارده هقضي االسبوع كله في شغل الشركة وقاسم خلية في المركز علشان لو 
 حاجه حصلت برضو 

 قاسم :خالص تمام يا كبير 

 عاصي نزل :والااا يا اسر خد يالااا 

 لقي نور نزله شال عينه من عليها وبص لعاصي غسان بص علي السلم 

 نور بتعب :صباح الخير يا جماعه 

الجدة بصرامه :صباح النور يريت نلتزم شويه برقت الفطار انتو دلوقتي هتفطرو الضهر 
 هتتغدو امتي بقااا

نور غمضت عينها :حاضر يا جدة انا اسفه علي التأخير وراحت حطة حبيبه قدام غسان 
 ال كلمه لحظة الجدة دا بغضب وبدون و

 الجدة :وتصرفك مع جوزك مش كويس تديله بنتك بحترام وادب مش بطريقة دي 

نور بغضب :لو سمحتي دا جوزي ومحدش يدخل بينا زي ما انا بعمل كل اللي حضرتك 
 بتقوليه ياريت تسبيني اتعامل مع جوزي ووالدي بطريقة اللي انا عوزاها 

 غسان بتابع الحديث 

فت بغضب :انتي طريقة كالمك مش كويسه اتكلمي بأدب مع اللي اكبر منك وال دا الجدة وق
 اهلك معلمهوش ليكي 

 نور بصوت عالي :انا اهلي معلمني كويس اووي وياريت تخلي بالك من كالمك 

 غسان وقف بغضب شديد وصوت عالي :نوررررر 

 نور بصت ليه بدموع وغضب ومتكلمتش 

 ك اخلصي غسان بغضب :اعتذري علي كالم



 نور بقهر بصت لغسان وسكتت 

 غسان بغضب :مش هكرر اللي قولته اخلصي 

 نور بقهر :انا اسفه يا جدتي وحقك عليا 

 ين اتصلي علي ولدتها تيجي ليااا تشوف تربيت بنتهااا ڤالجدة بغضب :ن

غسان بغضب :جدتي زي ما خليت مراتي تعتذر منك بس اهانتها من اهانتي وانا مقبلش حد 
 ي مهما كان مين يهن

 نور بدموع دخلت علي المطبخ نورهان حضنتهاا بقوه ونفين معاها 

 نور بعياط :انا عوزه اروح لماما انا عوزه امشي 

نفين :يا حببتي انا ماما تعالي وحضنتها وبعدين انتي عرفاها يا نور دا انا مبعرفش اقف قدامها 
 حتي 

ا شايفه بتغلط في تربيتي انا عمري زعلت حد مني نور بعياط :انتي شيفه طريقتها معايا يا مام
 هنا 

 نفين :الء يا روحي 

نور بعياط :يبقي هي بتعمل كدا ليه معايا بقااا وابنك بيعملني وحش هو انا جايا من الشارع 
 علشان يعملو فياا كدا 

 نفين :الء دا انتي ست الستات وانا هعلم جوزك دا االدب النهارده 

 دها :الء وال تتكلمي معاه يال علشان نفطر نور مسحت دموعها بي

 نسمه :معلش يا روحي انا اسفه ليكي بنيابه عنها 

 نور :وانتي تتأسفي ليه يا نسوم هي مش في دماغي اصال 

 نسمه :وبعدين انا عوزاكي تيجي معايا نروح عند سوسو النهارده صد رد مش هنتأخر 

 نور بستغراب :ليه اشمعنا 

 ا بتقول بينزل البن اكل منه وعوزاني اروح اخده تيجي معايا نسمه :جايبا عسل كد

 نور بتفكير :ايواا هاجي هنخلي الوالد هنا ونروح ونرجع علطول 



 نورهان بحب :انا كدا كدا قاعده روحو والوالد معايا 

 طلعو الكل علي السفره والكل بدء ياكل بس نور في المطبخ 

 نور فين غسان استني تيجي بس هي مجتش :ام زهره 

 نسمه :نور في المطبخ بتعمل شاي 

 نور ايجت وفي ايدها الشاي حطيته وراحت قعدت مكانها حنب غسان لكن مدتهوش اي اهتمام

 حبيبه :ممممم مممم 

 نور اخدتها منه من غير متبص عليه وبدأت تأكلها زبادي وعملت لعاصي سندوتش وايديته ليه 

 عاصي :يا ماما انا عاوز اكل لوحدي 

 ور :كل دا وبعدين كل لوحدك ن

 عاصي اخده بغيظ وفضل ياكل فيه 

 الكل فطر وشربو الشاي والرجاله لبسو ورايحين علي شغلهم 

 غسان بيلفت االنتباه علشان نور تعرف انه ماشي :اماا انا ماشي عوزه حاجه 

 نفين :في رعايه هللا يا حبيبي 

 غيان بهمس ليها :متخليش جدتي تكلم نور 

 اضر نفين :ح

 الرجاله كلهم نزلو راحو شغلهم والبنات بدؤ يرتبو في البيت وبعد ما خلصو 

 نسمه :ماما نفين انا ونور هنروح عند ماما نجيب الطلب اللي قولتلك عليه 

 نفين :ماشي يا حبايبي السواق تحت روحو معاه وخلي بالكم علي نفسكم 

 كبو العربيه ومشو نور ونسمه طلعو لبسو ونزلو براحه من ورا العيال ور

............................ 

 في الشركة 



 دخل غسان والكل مش مصدق انه رجع الشركة وفرحنين اوووي 

 غادة السكرتيره بفرحه :غسان بيه نورت الشركة يا فندم 

غسان بغضب :بنورك هاتي كل حاجه متاخره وورايا علي المكتب غسان دخل وغادة رتبت 
فضلت تبص علي مالمحه الرجوليه وشفايفه اللي بتقرء بهمس الورق شكلها ودخلت وراه و

 اللي قدامه وغضالت ايده البارزه بتوهان 

 غسان :لو خلصتي تأمل فياا يا انسه غادة ياريت تجيبي الورق علشان اخلصه وبص ليها 

 غاده بإخراج اديته الورق وطلعت برا وغسان بدء يشوف الورق ويشتغل علي االب 

........................ 

 نور راكبه في العربيه مع نسمه وهي جواها زعالن وحزين 

نور :عرفه يا نسوم انا طول عمري بتمني غسان في بيت صغير انا وهو ووالدنا وال حد يدخل 
فيا وال حد ليه كالم عليا اصحي الصبح اعمله فطاره والبسه وكل حاجه اكون انا المسؤاله عنها 

 كدا خالص بس .. الحقيقه غير 

 نسمه نامت علي كتفها :شوفي رغم كل حاجه والمشاكل واي حاجه بنكم غسان بحبك وبعشقك 

 نور بحزن :مبقتش عرفه ان كان بحبني وال مجبور عليا علشان والده 

 نسمه :متقوليش كدا يا نور صدقيني بيحبك 

ن خلصت منهم نور بحزن :عشت كل طفولتي احارب في اهل بابا وهما يحاربو فيا ومصدقت ا
 وضحكت وطلعت الجدة في الحظ ليااا 

 نسمه بضحك :كله كوم وموال الجدة دا كوم تاني خااالص 

........................ 

قاسم قاعد بيشوف السيجالت وتسجيالت القضايا اللي معاه فتح دوسيه شاف صوره وكانت 
 الصدمه علي قاسم 

 قاسم بصدمه :ياسمين !

 


