
1 
 

 
 
 

 رواية
 ست البنات

 

 
 قصة وسيناريو وحوار

 منصور علي سالمه الجوهري محمد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 داخلي –يل ل             (                                                  1المشهد ) 

 حجرة نوم 

 

 إعاقة جزئية  معاقشخص  -

 ينام علىفي النطق والجسد   

 سريرة في حجرة نومه الرديئة  

 ويسارا   يمينا   يتقلب متثائبا   -

 ناحية اليسار ينزعج فجأة ناظرا   -

 بسرعة ملفتة نحوالحائط  

 بتلهفينظر في ساعة الحائط  -

 وعجل  

 صبحت العاشرة مساءا  أيجد الساعة  -

 ينهض جالسا على إليته -
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 بجزعه نحو ساعة اليد  يمد يده مائل   -

 الموضوعة على الكمدينو   

 تعثر ورعشة بيده وكاد أن بتقطها يل -

 سقوطه متحاشيا  يسقط على األرض   

 ينظر في ساعة اليد وساعة الحائط  -

 صحيحا   لمقارنة الوقت فيجده مطابقا    

 يرتدي ساعة اليد في ذراعه األيسر  -

 ينزل من على السرير مسرعا ساقطا   -

 على األرض   

  سقوط بتعثر واقفا  ينهض من  -

 سير نحو باب الحجرة المعلق عليهي -

 شماعة الملبس  

 أمام الشماعة من الباب واقفا   بيقتر -
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 البنطال والقميص وجاكت البدلة  نازعا    

 يسقط الجاكت من يده على األرض -

 لذلكوالضيق يظهر على وجه التأزم  -

 الجاكت من على  ينحني ملتقطا   -

 األرض بتعثر  

 رابطة العنق يمد يده نحو الشماعة ملتقطا   -

 من يده على األرض رابطة العنقتسقط  -

 يتأزم ويتضايق لذلك -

 من على  إياها  ينحني ملتقطا   -

 األرض بصعوبة وتعثر  

 يرن هاتفه المحمول الموضوع -

 على السراحة  

 يتجه نحو السراحة بتعثر  -
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 يقترب من السراحه -

 يلتقط هاتفه المحمول  -

 نفسه على ذر الفتح الئما  يضغط  -

 ويسارا   سه يمينا  أبتحريك ر  

 يحدثه عريس زوجته بصوت  -

 يه يا بني تعمل أدك بعالي                                    العريس : إنت لسه عن  

 م على روحك سه نايظن لآدم أ                                                        

 جه مفيده في عمل حاده أكالعا                                                        

 نت إقى تعبتنا يا أخي بحياتك                                                         

 تأخرت ف إنك امش عار                                                        

 ت كتير أوي إنجز يا بني واتأخر                                                        

 عالى بسرعه آدم وت                                                        

 ححححاضر جججججاي  المعاق :        يرد عليه المعاق بتلعثم ورجفة -
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 عه أأأأأأهووووه  بسسسسسر                                                       

 يغلق الهاتف المحمول ماسكا   -

 إياه بيده التي ال تحمل الملبس  

 المعاق ناحية باب الخروجيتجه  -

 من الحجرة  

 من إياه وخارجا   يقترب منه فاتحا   -

 الحجرة   

 قطع

............................................................................................. 

 

 داخلي –يل ل      (                                                  2المشهد ) 

 صالة الشقة

 يخرج المعاق من باب حجرته -
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 ملبسه على  إلى الصالة حامل    

 في سيره مسرعا   را  متعثزراعه   

 نحو باب دورة المياة متجها    

 يسقط في منتصف الصالة -

 متضايقا   على األرض  

 يجلس على إليته للحظات  -

 بيده التي ضاربا   متضايقا    

 لم تحمل الملبس باألرض  

 وبها الهاتف 

 هينهض بصعوبة من سقوط -

 الهاتف ملتقطا   متضايقا    

 يقترب من طاولة موضوعة  -

 منتصف الصالة  



8 
 

 والهاتف  يضع عليها الملبس -

 المحمول  

 يلتقط أنفاسه ببطيء وصعوبة -

 يتجه ناحية دورة المياة -

 يقترب من باب الدخول لدورة -

 المياة  

 يرن جرس الهاتف المحمول -

 ملحظا   بجواره يمينا   يقف ناظرا   -

 رنة الهاتف  

  خائفا   يستدير متعجبا   -

 يتجه نحو الهاتف الذي ما زال يرن  -

 إياه أمامه ملتقطا   يقترب منه واقفا   -

 على ذر الفتح ضاغطا    
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 حرك تأنا جايلي عريس والزم  يخرج صوت إمرأة من الهاتف  صوت امرأة : -

 خطبنيتيجي تنفسك                                                         

 يتحدث المعاق بتضايق وحيرة  -

 ه نتي أيإش عارف المعاق : أنننننا مشش                               أمره من   

 فففين بعض عارفف سسسهإحنا لس                                                      

 فففتيني وال شوفف ب والقرييييي                                                      

 فتك ففففشششششوف                                                      

 بحس وتتحدث المرأة بعصبية وتعجل صوت  امرأة : أنا بقى عارفاك كويس  -

 وتك صوتك ده ا في صلدنيبحنية ا                                                      

  حبك أوي حتى من قبل ماخلني أ                                                      

 أشوفك                                                       

 يتحدث المعاق بتضايق وبتأزم ناظرا   -

 إحنا مععععرفة ففففيس بووووك في ساعة يده                           المعاق :   
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 ننننش فففيس ميتتتتتتضمننوالففف                                                       

  ننا منأنن بصصصصي                                                       

 خر ككككككده آآآآآآآلآآاللللل                                                       

 ااااق ما ااااااعااامععععع                                                       

 لم يييييش سللللكيييييععععانفععع                                                       

 بقى                                                        

 إياه على  يغلق المعاق الهاتف ملقيا   -

 الطاولة بقوة وعنف   

 يتدحرج الموبايل حتى سكن مكانه -

 على الطاولة   

 ناظرا   متأزما   سار المعاق متضايقا   -

 ناحية باب في ساعة يده متجها    

 الدخول لدورة المياة   
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 رويدا يقترب رويدا   -

 يدخل إلى دورة المياة  -

 قطع

............................................................................................. 

 

 داخلي –يل ل     (                                                  3المشهد ) 

 الحمام

 يجلس المعاق على المرحاض -

 يقضي حاجته   

 يضغط بإصبعه على السيفون -

 يسمع المعاق صوت رجل يأتي -

 يتحدث من الشقه التي فوق شقته  

 بصوت عالي                       صوت رجل : إنتو يا عالم يا اللي تحت إقفلو   
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 كو إنتو أيه ام علير حرالماتو                                                       

 ا بسببكو ه عندنقطوعمالميه                                                        

 ا بقى       سو بين حمنكو هلل                                                       

 بنطاله متجها   يقف المعاق مرتديا   -

 بتعثر ناحية مفتاح الماتور  

 الماتور يمد يده نحو المفتاح مغلقا   -

 ساقطا   تنقطع الكهرباء فجأة -

 قبل أن يضغط على المفتاح على األرض  

 مصباح المعلقينظر المعاق إلى ال -

 في السقف منتصف الحمام  

 بيده إشارة بتهكم مشيرا   ضاحكا    

 ددددهلوحدد طططععلى كف               المعاق : أهو اننننقطط كفا   ضاربا   تهكم  

 سقوطه على األرضينهض من  -
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 بتعثر وصعوبه   

 يتجه ناحية باب الخروج من الحمام  -

 قطع

............................................................................................. 

 

 داخلي –يل ل       (                                                  4المشهد ) 

 المياةساحة دورة 

 يخرج المعاق من دورة المياة -

 إلى الساحة الداخلية التي أمام  

 أمام حوض المياة  الحمام واقفا    

 يده  دا   صنبور المياة مافاتحا    

 نحو الصابونة الموضوعة بالصبانه   

 يده بالصابون  إياها داعكا   ملتقطا    
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 وجهه إياها بالصبانة غاسل   واضعا    

 تعثر وصعوبهون ببالماء والصاب  

 يده نحو المنشفة المعلقة  دا  ما -

 شماعة حديدية بجوار الحوض  

 المنشفة  وجهه واضعا   منشفا    

 مكانها مرة أخرى مستديرا    

 سائرا نحو باب الخروج من دورة  

 المياة   

 يسمع صوت موسيقى عاليه  -

 قادمة من شباك دورة المياة   

  منها واضعا   الداخلي  متأزما    

 يديه على أذنه لمحاشاة ضجيجها  

 من باب دورة المياة خارجا    
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 يديه على أذنه  وهو ما زال واضعا    

 قطع

............................................................................................. 

 

 داخلي –يل ل                 (                                      5المشهد ) 

 صالة الشقة

 يخرج المعاق من باب دورة المياة -

 إلى الصالة بتعثر وبطيء  

 الموضوعة الخشبية يرتطم بالجزامة  -

 الحائط بجوار   

 يسقط برواز على األرض متهشما   -

 البرواز ينحني ببطيء وتعثر ملتقطا   -

 المقلوب على وجهه على األرض  
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 البرواز لتظهر صورته مبتسما  يعدل  -

 وبجوار بنت جميلة مبتسمة في العقد   

 وهي العروسة الثاني من عمرها   

 الزجاج المكسر  يبتسم لها مزيحا   -

 البرواز  من على البرواز واضعا    

  فرحا  له  مكانه مبتسما    

 يسمع المعاق صوت شيء يقع  -

 ضجيجا   على األرض محدثا    

 الضجيج فيجد ينظر نحو صوت  -

 النجفة المعلقة في السقف منتصف   

 الصالة ساقطة على األرض  

 النظر إليها يتجه نحوها موجها   -

 المعاق : أييييييه اللللليوووووووم اللللللي                                    معاتبا    
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  ااايننننننلهباااا ششششممممممش                                                      

  امممممممح دهاااااالااممممممم                                                      

 اييييييبك لللللسللله واللللل                                                      

 ائئئئئل ااااااشششش ساممممممش                                                      

 نكعنننننن                                                      

 نحو ملبسه يستدير المعاق متجها   -

 وهاتفه الموضوعين على الطاولة  

 المجاورة  

 يخلع بنطال وقميص بجامته بتعثر -

 يرتدي بدلته البنطال ثم الجاكت -

 رابطة العنق بدون ربطها واضعا   -

 ألنه ال يعرف كيف تربط رابطة  

 العنق  
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 هاتفه المحمول ببطيء وتعثر  ملتقطا   -

 ببطيء وتعثر ناحية متجها   -

 باب الخروج من الشقة  

 حذائه ببطيء وتعثر مرتديا   -

 موظفب باب الشقة متفاجئا   فاتحا    

  واقفا   لتحصيل بشركة التأمين ا  

 بغرابةإليه  ناظرا  في وجهه   

  موظف التأمينيتحدث  -

 ين دي خامس فيا ريسنا إنت موظف التأمين :      وبخفة دم           مبتسما    

 رد كل مره النها جيلكمره أ                                                        

 لجرس وأخبط محدش اأضرب                                                         

 م نوم عميقنت نايككلك يرد ش                                                        

 ناممممممت المعاق : أييييييه فيه أأأأأأيه                يرد عليه المعاق متضايقا   -
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 ععيد بببببببعععع يطه ياحليك علللل                                                        

 إيصال يرد موظف التأمين مخرجا   -

 إياه من دفتر لديه معطيا   سداد  

 مهله اللي في ال يوم إياه               موظف التأمين : إنهارده آخر للمعاق قارئا    

 لك شركة التأمين علشان اديتها                                                       

 عليك الللي لقسطاتدفع                                                         

 لكككككككش دددديتددددالمعاق : ولللللللو م                    يرد المعاق متضايقا   -

 قسسسسسط اللللل                                                       

  صل أأأأأاأيهححححححييححهييييي                                                       

 ي ننننننععننيععععع                                                       

 يرد عليه موظف التأمين  -

  يا لكنت الي علنت غإموظف التأمين : وهللا لوال                           مبتسما    

 كبرت دماغي ومشيت بس خفت                                                         
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 للي انت دفعته قبل كده االحسن                                                         

 ليك خساره وبوليسة يروح ع                                                        

 ن تتلغى التأمي                                                        

 يضع المعاق يده في جيب -

 منه  مخرجا   الجاكت متضايقا    

 إياهم  مائتين جنيه معطيا    

 خذهمآلموظف التأمين الذي   

  قققققىبقق منه                                      المعاق : الااااااا  

 د خااااااااااش دددددهمبددمممممم                                                       

 ره بكككككودول دددددد                                                       

 ددي خدددددد ميت عدددددد                                                      

 بباقققققققيهالببب ننيهجننننن                                                       

 بضيق      المعاق : ممممممكن بقققققى  يطلب منه المعاق مبتسما   -
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 بططططططلي تررررر                                                       

 ففتتتتتته جججرررررافففالللللج                                                      

 سسسسسن الحححححح                                                      

 شش مششششششش                                                      

 ارفففففف عااااااا                                                      

 ربطططططهاأررررررر                                                      

 ظف التأمين يده نحو رابطة ويمد م -

 ا بس يا ترا كده موظف التأمين : بس كده من عني             العنق رابطه إياها   

 ك ورايح على فينفسمظبط ن                                                        

 يهفيييييش فففالمعاق : مممممملكشششش               يرد عيه المعاق متضايقا   -

 قطع

............................................................................................. 

 



22 
 

 داخلي –يل ل       (                                                  6المشهد ) 

 درجات السلم

 ينزل المعاق درجات السلم بحذر -

 وببطيء  

 يسمع بأذنه شجار رجل وامرأة  -

  جارين قادمين من أعلى  

 تحمل المرأة حقيبة ملبسها  -

 الشجار يرفع المعاق رأسه متابعا   -

 حتى وقفت المرأة بجوار المعاق  

 تحتمي به   

 المرأة الجارة متحدثة بصوت عالي  -

 وغضب أثناء نزولها من على   

 درجات السلم في ظل متابعة من   
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 طلق لق وهطضية نظر المعاق                      المرأة الجارة : هرفع عليك ق  

 منك                                                         

 بصوت عالي  الرجل الجار متحدثا   -

 وغضب أثناء نزوله خلف زوجته   

 من على درجات السلم في ظل   

 روحي  حكمهمتابعة من  نظر المعاق         الرجل الجار : عايزه تروحي الم  

 وقدامك لمحاكم طويله حبال اإ                                                       

 ين على أما تاخدي حكم ت سنتل                                                       

 القضية  ش بعيدق ومبالطل                                                       

 تترفض                                                        

 المرأة الجارة متحدثة بصوت عالي  -

 وغضب أثناء نزولها من على   

 درجات السلم في ظل متابعة من   
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 ق هرفع خلع طل يالمرأة الجارة : مش ضرور   نظر المعاق                      

 خلوعه منك أكون موهور شتلت                                                         

 قي قص حقوعني وبناعادي ي                                                       

 حاجه من  عايزه ه مشالشرعي                                                       

 وشك                                                       

 بصوت عالي  الرجل الجار متحدثا   -

 ثناء نزوله خلف زوجته وغضب أ  

 ومحاولة من على درجات السلم   

 في ظل متابعة من  نظر ضربها   

 الذي أمسك ذراع الزوجالمعاق   

 ي رق معاكيعني خلص مبقتش فاالرجل الجار :  قبل أن ينزل على وجه زوجته   

 عشره يا بنت اكي الق معوال فار                                                      

 الللللللل                                                      
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 مانع يرد عليه المعاق مبتسما    -

 قى ببببيا هتبننيييإهدي بس والدنننإياه من ضرب زوجته                  المعاق :   

 وهحللللل                                                       

 تتتتي للللوقتي دالمعاق : روووووحي انننن          ينظر المعاق للزوجة مبتسما   -

 دددامددددمياااا                                                        

 اطها ببسنت سايبها تمشي كدإار : يعترض الزوج على ذهابها     الرجل الج -

  ماسكا   يرد عليه المعاق مبتسما   -

 ننا وأن عليه أصابعه         المعاق : إهههههددددى بسسس ذراعه وضاغطا    

 ك علللللللللي ححححهاالححهصاااا                                                       

 يدا  رو ينظر إليه الرجل الجار مبتسما   -

 دا رويدا                              الرجل الجار : إنت شايف ك  

 ع اااا إطلللللدددددابو كالمعاق : وأأأأبببببب                     يرد المعاق مبتسما   -

 اننننتتتتتتا  بس                                                        
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 للللللى عبببها سيببوسسسسس                                                       

 هاللللل                                                       

 وهعدي  لع أناا هطالرجل الجار : ونعم باهلل أن         يصعد الرجل الجار هادئا   -

 ره عليك بك                                                       

 يبتسم له المعاق أثناء صعوده -

  حامل  درجات السلم يصعد البواب  -

 أكياس بلستيك مليئة بطلبات   

 منبها تلك اللحظة في السكان   

 على كتفه ضربةالمعاق ب  

 مستديرا   نزعجا  ينزعج المعاق م -

 ه أيه يففففففم مممياعله                                         المعاق : أيه   

 خضتني                                                        

 البواب : أنا قولت أمسي عليك بس يا سيد                    يضحك البواب مداعبا   -
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 وأقولك الناس كلها هناك  الناس                                                        

 ت أويتأخراوإنت                                                         

  شش فيإمشى مششششششالمعاق :               تضايقا  يرد عليه المعاق م -

 هييييا  عيدا ببببيكبك ركككك                                                        

 كصاااااصصصصنقققق                                                        

 قطع

............................................................................................. 

 

 خارجي –يل ل      (                                                  7المشهد ) 

 عبورا للطريق  الرصيف أمام باب المنزل

 حتى الرصيف المقابل أمام قاعة األفراح

 يخرج المعاق من باب العمارة -

 مرتديا البدله ورابطة العنق  
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 يسير ببطيء وتعثر متوقفا   - 

 إلى المارة أنفاسه ناظرا   ملتقطا    

 والسيارات وإلى الجهة األخرى   

 من الطريق حيث أنوار الزينة  

 المعلقة على قاعة األفراج في  

 الجهة المقابلة مباشرة  

 للاه ى اللللعلتو المعاق : تووووووكلتتتتت لنفسه  يبدأ المعاق في السير متحدثا   -

  يسير المعاق لخطوتين ناظرا   -

 ألرضفي ا  

 يصطدم بأحد المارة  -

 يعاتبه المار بغضب وكبرياء ناظرا   -

 إلى المعاق من أسفله ألعله ومن   

 أعله ألسفله                        أحد المارة : أيه يا بني آدم مش تحاسب  
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 ننا أنن يبتسم له المعاق وبانكسار             المعاق :  ممممعللللللش -

 سسسسسفآآآآآس                                                       

 غور فك غوريقر يتركه المار مغادرا وبكيرياء      أحد المارة : جتك القرف لما -

 تنزل دمعه من عيني المعاق -

 من جيب جاكت منديل   مخرجا    

 دموعه ثم واضعا   البدله ماسحا    

 المنديل في جيبه مرة أخرى  

 ف المحموليرن جرس هات -

 الهاتف يمد يده في جيبه مخرجا   -

 في رعشة من يده وبطيء  

 الخط فيسمع صوت العريس فاتحا    

 يتحدث العريس بغضب وعصبية  - 

 شديدة                                  العريس : يا متخلف يا اللي مبتفهمش بص    
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 ول وفتك وأنا بقم ما شن يوأنا م                                                        

 اتأخرت ليه  نت فينبي إعليك غ                                                       

 ايججججج ااالالمعاق : ججججاي حاا        متلعثما   ا  يرد عليه المعاق متأثر -

 إياه المعاق الهاتف معيدا  يغلق  -

 المارة في السير عابرا   ا  لجيبه مستمر  

 والرصيف  

 يحاول عبور الطريق  -

 تكاد سيارة أن تصدمه  -

   تح إنتش تفمالسائق : إنت يا حيوان            يتوقف سائق السيارة معاتبا   -

  أعمى                                                         

  يشير له المعاق بيده مبتسما   -

       ابتسامة اعتذار   

 المكان يقود السائق السيارة تاركا   -
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 ببطيء  يستمر المعاق في السير -

 وقوف السيارات وتعثر  في ظل   

 صفارات استجان التي تصفر له  

 يلحظ مروره رجلي األمن الواقفين  -

 أمام القاعة  

 إليهيشيران لبعضهما بالذهاب  -

 يتجهان نحوه -

 يساعدانه في عبور الطريق في -

 ظل صفارات السيارات  

 يشير رجلي األمن لسائقي السيارات -

 بالهدوء وعدم االستعجال  

 يعبر رجلي األمن والمعاق الطريق -

 يتركانه عند حافة الرصيف ذاهبين -
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 لمكان حراستهما  

 يقف المعاق اللتقاط أنفاسه مخرجا   -

 جبهته من جيبه ماسحا   منديل    

 في األرض  ناظرا    

 يسمع فجأة صوت المزامير وهي تزف -

 العريس والعروسة  

 يفاجأ بوجودهما على حافة باب الخروج -

 من القاعة  

 يرتدي العريس بدلته السوداء وتحتها  -

 قميص مربوط برابطة عنق من أعله  

 ترتدي العروسة فستانها األبيض المتدلي  -

 ملمس لألرضوال  

 يمسك العريس بيده اليمني اليد اليسرى -
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 للعروسة  

 عندما رأته للمعاق تبتسم العروسة  -

 ينظر له العريس بغضب وشراسة وغيظ -

 رويدا رويدا   يقترب المعاق منهما مبتسما   -

 يقف أمامهما  -

 تنحني العروسة مقبلة إياه على خديه -

 يدها مقبل   تدمع عيناه -

 المعاق يده إلى العريس ليصافحهيمد  -

 يرفض العريس مصافحته ولم يمد يده -

 وكبرياءمحدثا إياه بغضب وغيظ وعنصرية   

 مع توقفأثناء نظرة العروسة بتعجب له   

 والمعازيم من حولهما ىعزف الموسيق  

 عن التصفيق يتوقفون أيضا    
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  خرتنا وضيعت فرحتناالعريس : منك هلل أ                                           

 هم بتصل فعندكش يه مإنت أ                                                        

 نت وال على صبح وإن المعليك                                                         

 حملينك ايا متش كفمبالك                                                         

 رفكقلين ومتحم                                                        

 تشرد العروسة في ذكرياتها -

 أثناء الخطوبة   

 قطع

............................................................................................. 

 

 داخلي –يل ل                                                       ( 8المشهد ) 

 صالون شقة المعاق

 يجلس العريس والعروسة أيام -
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 معايا  حياتك قىبتإياها           العريس : إن شاء هللا ه فترة الخطوبة مداعبا    

 حظة تعب لقي لش هتجنه وم                                                       

 تطيري  مليكهي الهعيشك ذ                                                      

 حبيت ما تت وقبجناحا                                                       

 ل أيهيعم سمه         العروسه : واللي ملوش جناحاتترد عليه العروسه مبت -

 ضت األرن تحمالعريس : أنا أجيبهاله                    يرد العريس مداعبا   -

 يميل العريس على العروسه -

 تقبيلها محاوال    

 يدخل عليهما المعاق حامل   -

 صينيه عليها كوبين من العصير 

 الصينيه على  واضعا   مبتسما    

 الطاولة الموضوعة أمام العريس  

 إحممممم إحمممممم نحن هناوالعروسة                                المعاق :   
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  يعدل العريس نفسه مبتسما   -

 ا عنيا شيلك جوهات بالذالعريس : إنت بقى                  المعاق  مجامل   محدثا    

 لبركه بتاعتنا يا راجلادا انت                                                        

 بما يقول وخجل   يبتسم له المعاق فرحا   -

 قطع

............................................................................................. 

 

 خارجي –يل ل        (                                                  9المشهد ) 

 الرصيف أمام الباب الرئيسي 

 لقاعة األفراح

 بيده اليمنى  يقف العريس ممسكا   -

 يد العروسه اليسرى ومن حولهما   

 المعازيم في صمت تحت أضواء   
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 المصابيح الملونة على باب قاعة   

 اح األفر  

 تعود العروسة من شرودها  -

 تنزع يدها اليسرى من يد العريس -

 أثناء استمراره في توبيخ المعاق  

 عن الحديث ينتبه لها العريس متوقفا   -

 تستدير العروسه نحو العريس -

 تصفعه بكف يدها األيمن على  -

 خده األيسر في دهشة من الواقفين  

 تترك العريس عروسه متقدمه لخطوتين -

 مقتربة من المعاق منحنية مقبلة   

 خديه ويديه وهي تبكي وهو يبكي   

 تأخد المعاق من يده سائرة عابرة -
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 الرصيف وعابرة الطريق في   

 ظل مشاورتها للسيارات التي تتوقف  

 لمرورهما دون صافرات استجهان   

 مع ابتسامات من السائقين ومشاورة   

 ورمن يديهم بالترحاب لهما بالمر  

 حتى عبرا للناحية األخرى للطريق  

 داخله معه مطعم أسفل العمارة  

 له ديالزبا د عنالعروسة : يل بينا نبع                     التي يسكنان فيها  

 يرحب بهما من على الباب  -

 صاحب المطعم   

 يضع العريس يده على خده صامتا -

 في من الصدمة التي لم يتوقعها  

 قب المعازيمدهشة وتر  
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 تقترب من العريس والدته  -

 وازه دي ول الجاأل معترضة                         والدة العريس : أنا قولتلك من  

 عه من ي مقطوعه دمش ناف                                                       

 صل وال أي فل وال  أصشجره ال                                                       

 مؤهلت                                                       

 قطع

............................................................................................. 

 

 خارجي –يل ل       (                                                 10المشهد ) 

 أمام مستشفى المدينة

 مرتدية ملبس عادية تخرج العروسة  -

 من باب المستشفى  

 بجوار السور سائرة تنحدر يسارا   -
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 بجوار الطريق العمومي  

 تسمع صراخ طفل وارد من كرتونه -

 السوربجوار موضوعة على األرض   

 تلحظ الكرتونه -

 رويدا  تقترب من الكرتونه رويدا   -

 مدققة النظر   

 تجد طفل صغير ملفوف بلفافة بيضاء -

 تنحني راقدة على قدميها متناولة -

 الطفل محاولة تهدئته  

 تقترب منها أحد السيدات ملحظة -

 الموقف متسائلة  في ظل تشبث  

 العروسة بالطفل بأن قبضت قليل    

 عليه     سيدة : ال حول وال قوة إال باهلل حد يرمي  بأصابع يدها على الطفل خوفا    
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  والد هللمنهم  لحمهوضناه                                                         

 م الحرا                                                        

 ن ده ميبتي ال سيدة : انتى بتعيطي يا حب      تلحظ السيدة دموع العروسة     -

 وقتي إنك اضل دلفللي كتير ا                                                       

 ه أو للملجأ وترعي لطفلاتاخدي                                                        

 بس خلي بالك الطفل ده  تسلميه                                                       

  ا يعني تحطيهلك ربنعتهاأمانه ب                                                      

 ه آررتي تاخديه قا إذا كي دجوا عني                                                      

 تنظر لها العروسة والدموع  -

 تسيل على خديها محركة رأسها ألعلى  

 وألسفل بموافقة حديث السيدة  

 قطع

 ............................................................................................. 
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 داخلي –يل ل     (                                                11المشهد )  

 الموجود أسفلصالة المطعم 

 العمارة الموجود بها شقة المعاق

 يجلس المعاق على طاولة مستديرة  -

 أمام العروسة التي مازالت ترتدي   

 فستان الفرح األبيض المتدلي   

 على األرض  

 تنهي العروسة حديثا قد بدأته من  -

 ن حذفدوا وبكله دقائق                                 العروسة : ودي الحقيقه  

 ليله  ال ألفيه ويحدثها المعاق متعجبا                  المعاق : كل ده دي حكا -

 ا الوقت ده ى درامس علبوليله                                                        

 كله وفاكر إنك إختي وفي اآلخر                                                        
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 ت ا لو أملك كنده أن الشكلبتطلعي                                                        

 أنا مش  لتضحيهاسام وإديتك                                                        

 يهأولك عارف أق                                                      

  دي بالدنيامتقولش حاجه إنت عنالعروسة : غزيرة   دموع ب ترد عليه العروسة -

 ينك ن أقبل حد يهال يمكها ووما في                                                       

 نا لقيطه ذيي ذيك أقولك أوعايزه                                                        

 س الكاس من نف اربهيعني ش                                                       

 يرد عليها المعاق دامعا دموع -

  تي أوي كل دهتي قسيا انغزيرة                                    المعاق : ياااااه د  

 كده  صابره انتيويحصلك                                                        

 ترد عليه العروسة وهي تمسح -

 حد  زي أي يناإحنا ز هدموعها وتستفيق                     العروسة : على فكر  

 حاجه عن ربنا خلقنا ومننقصش                                                        
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 يرزقنا بوحده  ربناوأي حد                                                        

 بقى يل ينا بقولك أيه بومتكفل                                                        

  ذي ما إحنادراما و كفايانا                                                       

 كل من أيدي متعودين                                                       

 يتناول المعاق الطعام بيده  -

  يا ست رينيبضحكات ممزوجة بالدموع           المعاق : بس كده دا إنتي تؤم  

 البنات                                                       

 في الضحك ومثامرةتستمر العروسة  -

 بيدها طعمهوهي تفي مشهد صامت المعاق   

 قطع
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...........................................................................................

 النهاية

 

 

 

 السيرة الذاتية
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 محمد منصور على سالمه الجوهري -

 27/2/1982مواليد  -

  قهليةمحافظة الد -مركز ومدينة الجمالية  -مواليد قرية ميت مرجا سلسيل  -

-  

 جمهورية مصر العربية         

 - جامعة األزهر -شعبة القانون  -حاصل على ليسانس الشريعة القانون  -

 فرع 

 2006بتقدير جيد تراكمي عام  -جمهورية مصر العربية   –طنطا          

ب تئناف العالي ومجلس الدولة وصاحب ومدير مكتمحامي باالس        -

  –محاماة 

 مدينة الجمالية محافظة الدقهلية  -ميدان المحطة            
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بقناة المحور المصرية لشرح   the ladyضيف دائم ببرنامج        -

 القانون وخاصة 

 اد المتعلق بقضايا المرأة مع المذيعة الدكتورة : هبه الزي         

قات # وبالبحث على اليوت يوب والفيس بوك يمكنكم مشاهدة الحل        

 كما هو 

 باآلتي :         

خذها ي تت# أحد الحلقات على اليوت يوب بعنوان ) ما اإلجراءات الت        

 المرأة 

 إذا رفض زوجها الطالق ؟ (           

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=262846

 id=1474213569461158&0770703093  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2628460770703093&id=1474213569461158
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2628460770703093&id=1474213569461158
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# وحلقة عنوان ) مع المحامي/ محمد منصور " حل المشاكل          

 القانونية التي 

 تواجه السيدة  المطلقة (            

Y-http://youtu.be/o0jvQm8al 

 زه "# وحلقة بعنوان ) رأي القانون في إثبات نسب الطفلة " ع         

 ضحية جريمة 

 االغتصاب (            

Ow-https://youtu.be/u0YoiVwl 

 وجتهز# وحلقة على الفيس بوك ) حق الرد .. والدة المعتدي على         

 بالضرب 

 تدافع عن إبنها (            

http://youtu.be/o0jvQm8al-Y
https://youtu.be/u0YoiVwl-Ow
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=281928

id=1474213569461158&2045371516 

 على مستوى جامعة األزهر  كتابة الشعرحاصل على المركز السادس في  -

ة واألول على مستوى كلية الشريعة والقانون فرع طنطا جامع         

 األزهر عام 

في مسابقة رسمية من جامعة األزهر خصص لها حفل  2004         

 تكريم بحضور 

 اء الكلياتالعديد من عمد         

 ب بمجلة النجوم المصرية ومجلة الشبا قصائد الشعرنشر له العديد من  -

 المصرية        

 نشر له ديوانيين شعر فصحى على موقع " أربيك أي بوك "  -

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2819287151620453&id=1474213569461158
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2819287151620453&id=1474213569461158
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 : تاريخ امرأة   األول بعنوان          

 : لماذا الحب ؟ والثاني بعنوان          

 نشر له ست روايات قانونية  -

لها كفكرة جديدة طرحتها بتأليف روايات قانونية أطرح من خال         

 وقائع قانونية 

ول شملتها النصوص المعاقب واألدلة وكيفية سير الواقعة من أ        

 خطوة للمحاكمة 

 حتى النهاية والحكم         

: بعنوان  " كرسي العرش " بدار نشر كلمات  الرواية األولي -

  2015جمهورية مصر العرية  عام  –بالمنصورة 
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https://www.facebook.com/188862494567302/posts/70

/1431416643738 

دولة براية : بعنوان " بنات على خط النار " بدار نشر ال  الرواية الثانية -

 األردن 

Fb://photo/695254043979237?set=a.147990892038891/ 

ولة ية بد: بعنوان " المقبرة " بدار نشر الخليج األردن الرواية الثالثة -

 2017األردن 

https://www.facebook.com/504972223036539/posts/63

/2504676949959 

: بعنوان " أمنا الغولة " بدار نشر الراية األردنية  الرواية الرابعة -

  2019بدولة األردن 

https://www.facebook.com/188862494567302/posts/701431416643738/
https://www.facebook.com/188862494567302/posts/701431416643738/
https://www.facebook.com/504972223036539/posts/632504676949959/
https://www.facebook.com/504972223036539/posts/632504676949959/
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/147985722039408/posts/12https://www.facebook.com

/29380330566603 

بي العر : بعنوان " باراكودا " بدار نشر رقمنة الكتاب الرواية الخامسة -

 استوكهولم  -

روني ومنشورة بالمجان على موقع فوله بوك االلكت 2020بدولة السويد    

 عام 

 ونيةروموقع عصير الكتب ومكتبة نور والعديد من المواقع االلكت 2020   

 بالمجان

https://www.facebook.com/105110751313392/posts/16

/2426838915116 

https://www.facebook.com/147985722039408/posts/1229380330566603/
https://www.facebook.com/147985722039408/posts/1229380330566603/
https://www.facebook.com/105110751313392/posts/162426838915116/
https://www.facebook.com/105110751313392/posts/162426838915116/
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 - لعربي: بعنوان " الترند " بدار نشر رقمنة الكتاب ا الرواية السادسة -

 استوكهولم 

ومنشورة بالمجان على موقع فوله بوك  2020بدولة السويد     

 االلكتروني عام

 رونيةوموقع عصير الكتب ومكتبة نور والعديد من المواقع االلكت 2020   

 بالمجان

https://www.facebook.com/105110751313392/posts/16

/2432452247888 

: بعنوان " وش غضب " بدار نشر رقمنة الكتاب  الرواية السابعة -

ومنشورة بالمجان على موقع  2020استوكهولم  بدولة السويد   -العربي 

https://www.facebook.com/105110751313392/posts/162432452247888/
https://www.facebook.com/105110751313392/posts/162432452247888/
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وموقع عصير الكتب ومكتبة نور والعديد  2020فوله بوك االلكتروني عام 

 من المواقع االلكترونية بالمجان

كتاب : بعنوان " عروسة ديلفري " بدار نشر رقمنة ال الرواية الثامنة -

قع ومنشورة بالمجان على مو 2020استوكهولم  بدولة السويد   -العربي 

 مواقعوموقع عصير الكتب ومكتبة نور والعديد من الفوله بوك االلكتروني 

 2020عام االلكترونية بالمجان 

 -عربي قمنة الكتاب ال: بعنوان " فيينا " بدار نشر ر الرواية التاسعة -

وك ومنشورة بالمجان على موقع فوله ب 2020استوكهولم  بدولة السويد  

وموقع عصير الكتب ومكتبة نور والعديد من  2020االلكتروني عام 

 المواقع االلكترونية بالمجان
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 -بي بدار نشر رقمنة الكتاب العرالرواية العاشرة " صانع السعادة "  -

وك ومنشورة بالمجان على موقع فوله ب 2020لسويد  استوكهولم  بدولة ا

وموقع عصير الكتب ومكتبة نور والعديد من  2021االلكتروني عام 

 المواقع االلكترونية بالمجان 

بي العر بدار نشر رقمنة الكتابالرواية الحادية عشر " العقاب األخير "  -

وقع فوله ومنشورة بالمجان على م 2020استوكهولم  بدولة السويد   -

ن وموقع عصير الكتب ومكتبة نور والعديد م 2021بوك االلكتروني عام 

 المواقع االلكترونية بالمجان

 -بدار نشر رقمنة الكتاب العربي الرواية الثانية عشر " قناعة متخفية "  -

ومنشورة بالمجان على موقع فوله بوك  2020استوكهولم  بدولة السويد  
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وقع عصير الكتب ومكتبة نور والعديد من وم 2021االلكتروني عام 

 المواقع االلكترونية بالمجان

حمد كاتب سيناريو الفيلم األمريكي القصير " العقاب األخير " إخراج أ -

 الشاري 

 ألف العديد من كلمات األغاني الذي غناها بعض المطربين  -

 ة حصل على المركز الثالث كممثل بعمل مسرحي ارتجالي في مسابقة وزار -

  2015الشباب والرياضة عام           

ة هوريالعب كرة سابق بنادي اتحاد المنزلة الرياضي بمحافظة الدقهلية جم -

 مصر 

 العربية          
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