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دار ة إصستوكهولم، ال يسمح بإعاد -جميع الحقوق محفوظة لدى دار نشر رقمنة الكتاب العربي

ل له بأي شكنقو هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تقليده، أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات، أ

 من األشكال، دون إذن مسبق من الناشر.

 

ي ن رأإن جميع اآلراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي الكاتب وال تعبر بالضرورة ع

 الناشر. والمؤلف هو المسؤول عن المحتوى
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نشعر  ما ال سامةوما هي إال الحياة نعيشها دون أن ندري بمن حولنا وقد تأتينا إبت

 بها تنير لنا الطريق ما حولنا يستحق االهتمام 

 

 

 

 

 

 

 

 خارجي – هارن          (                                                  1المشهد ) 

 شارع مرور سيارات

 ئة بالركابيـــــتسير سيارة أجرة مل -

 يقودها شخص غليظ المنظر يدخن -
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 بشراهة  

 ينادي السائق على الركاب بعصبية -

 والعرق يشر من على وجهه مدخنا    

 ي االنجاز فألجرة ين ابشراهة                                  السائق : يال يا حلو  

 ينو ـيين تصهال ناووتم سمح لو                                                        

 ايا ـــــينفعش معم أنا ال يهوال أ                                                        

 ه يا حلويناألجر م دهالكال                                                        

 يخرج كل راكب األجرة من جيبه -

 يخرج رجل عجوز عاجز األجرة ببطء  -

 من جيب بنطاله   

 لى األرضــــتسقط النقود من جيبه ع -

 أثناء إخراجها  

 يحاول أن يمد يده ليلتقطها -

 رسي المتحركــــــــيسقط من على الك -

 الذي يجلس عليه  
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 راكب الذي بجوارهــــــــــــــيساعده ال -

 في النهوض  

 النقود من على األرضيلتقط الراكب  -

 يعطيها للرجل العجوز مبتسما   -

 وز مبتسما  ــــيأخذها منه الرجل العج -

  أجرة السيارة معطيا   مستال   تنا  ــــــمم  

 إياها له   

 يضع الرجل العجوز باقي النقود في  -

 جيب بنطاله   

 مع الراكب الذي بجوار الرجل ـــــــيج -

 العجوز األجرة من الركاب  

 عربية ة الالراكب : إتفضل يا اسطى أجر   يعطي الراكب أجرة الركاب للسائق -

 كامله                                                       

 يمد السائق يده ملتقطا األجرة وهو -

 إال فال كالم وه اليدخن بشراهة                          السائق : أيوه كده هو د  
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 وارـــــــالرجل العجوز لمن بجيشير  -

 لمات غيرـــــــــــــمع نطق بطيء للك  

 وم أن يطلب من السائقـــــــــــــــمفه  

 للنزول التوقف جانبا    

 لــــــــينادي الراكب الذي بجوار الرج -

 محتلوس العجوز على السائق                 الراكب : على جانب يا اسطى  

 مدخنا   يارة جانبا  ـــالسيوقف السائق  -

 بشراهه   

 وار الباب ــب الذي بجـــــــيفتح الراك -

 الجانبي للسيارة  

 ينزل منه الراكب  -

 وارــينزل معه الراكب اآلخر الذي بج -

 الرجل العجوز  

 وز الجالســـــــيساعدان الرجل العج -

 نزولـــــــــــعلى كرسي متحرك في ال  
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 الرصيفيوقفانه على  -

 يركبان السيارة مغلقان بابها -

  وز ناطقا  ــــــــــــيبتسم لهم الرجل العج -

 بكلمات متلعثمة غير مفهومة  

 يمسك الرجل العجوز عجلتي الكرسي -

 ارة على ـــــــوسط الم المتحرك سائرا    

 ازال العرق ــوم غربا   الرصيف متجها    

 يشر من على وجهه  

 ير ــــــــالعجوز عن السيتوقف الرجل  -

 الت ــــــــــــــــألقدام المارة وعج ناظرا    

  السيارات التي في مستوى نظره   

 قطع

 رك أقدام المارة شرقا وغرباــــــــتتح -

 وعبورا للطريق بين السيارات  

 ارعـــــــــــــتتحرك السيارات في الش -



10 
 

 مدويه بصفارتها محدثة ضجيجا    

 قطع

 ينظر الرجل العجوز للناحية األخرى  -

 للطريق  

 قطع

 ريق حيثــــــــــالناحية األخرى للط -

 يقف عسكري المرور وسط الطريق  

 ريق ويمر المارةـوتعبر الناس الط  

 في الناحية األخرى  ربا  ـــــوغ شرقا    

 قطع

 وز يده في ــــيضع الرجل العج -

 دم وتوازن ـــــجيبه ببطيء وع  

 وبرعشة في يده مخرجا ورقة  

 انع السعادةــمكتوب عليها ص  

 شارع التحرير   
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 إياها ارئا  ــــــــينظر في الورقة ق -

 شة ــــــــــــــبنظرات عينيه المرتع  

 ويديه وجسده المرتعشين   

 أمامه را  ـــــــــــــيرفع رأسه ناظ -

 بالورقة وهو ما زال ممسكا    

 العجوز بالكرسي لـــيتحرك الرج -

 كانــالم سا  ـــبضع خطوات متحس  

 طات المحالت ــــــــــناظرا إلى ياف  

  المالصقة للرصيف  

 رأ بعينيه اليافطات فلم يجدــــــيق -

 اسم المحل الذي أتي له  

 يتوقف عن السير بالكرسي -

 أكثر من مرة يمد يده للمارة  -

 ببطيء في قة متحدثا بالور  

 وتلعثم الكالم  
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 الينـــــــــــــيتركه المارة غير مب -

 ظنا منهم أنه يتسول النقود  

 ينزل يده محبطا من رد فعل -

 المارة  

 قطع

 رفة ــــــتقف طفلة صغيرة في ش -

 منزل بالدور األول العلوي  

 وز نظرةـــتنظر إلى الرجل العج -

 عطف وترقب   

 تستدير الطفلة للخلف مسرعة -

 نحو باب الدخول للشقة  

 قطع

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

 

 داخلي -هارن                                                       (  2المشهد ) 
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 صالة شقة الطلفة الصغيرة

 باب غيرة منــــــتدخل الطفلة الص -

 الشرفة إلى الصالة مسرعة   

 متلهفة متجهة نحو باب الخروج   

 من الشقة  

 تقترب من باب الشقة  -

 ترتدي حذائها -

 تفتح باب الشقة خارجة منه -

 تغلق باب الشقة في سرعة -

 قطع

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

 

 داخلي -هار ن       (                                                  3المشهد ) 

 درجات سلم المنزل الموجود

 فيه شقة الطفلة الصغيرة
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 تنزل الطفلة درجات السلم  -

 تتعرقل في درجات السلم -

 تنهض من العرقلة  -

 تستمر في النزول -

 تنزل آخر درجة للسلم بالدور -

 األرضي  

 تسقط على األرض -

 ترفع رأسها ملتقطة أنفاسها -

 ها ــــحذاء والدتيصطدم نظرها ب -

 ية باب المنزل   ــــــــالواقفة بخلف  

 ف الشارعــــــــالرئيسي ورصي  

 وز ــعليه الرجل العجالذي يقف   

 س على الكرسي يائسا  ــــــالجال  

 ارة ومن ــــوالذي يمر عليه الم  

 يارات التي تمر ـــــــخلفهما الس  
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  يجا  ــبالشارع والتي تحدث ضج  

 بصفارتها   

 فلة  نظرها على ـــــــــتمرر الط -

 سيقان والدتها مرورا بمالبسها  

 حتى وجهها الصاخب ونظراتها  

 الحادة  

 ها والدتها بغضب وبصوتــــــــتسأل - 

 تخرجيش ليكي معبهه عالي                               والدة الطفلة : أنا مش من  

 ين إطلعي يالايحه فرشقه من ال                                                        

 اشية ـــــــرأسه جانبا متحتحرك الطفلة  -

 وز ــــــــجسد والدتها ناظرة للرجل العج  

 نظرة انهزام  

 تنهض الطفلة مستديرة ناحية درجات -

 السلم صاعدة مسرعة  

 تصعد من خلفها والدتها -



16 
 

 قطع

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

 

 داخلي –هار ن                                                          (  4المشهد ) 

 شارع مرور السيارات

 راتـــــيخرج رجل من محل مجوه -

 عليه ف الذي يقفــــمتاخم للرصي  

 الرجل العجوز والذي ما زال   

 ممسكا بالورقة  

 وز نظرةــــــينظر إلى الرجل العج -

 عليه بطريقة مهينة    غضب مناديا    

      

 صاحب محل المجوهرات : إنت يا راجل انت                         

 وز بتعجبـــيلتفت إليه الرجل العج -

 يده إليه بالورقة ا  ماد  
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 صاحب المحل حديثه بغضبيكمل  -

 منه أنه يريد نقود               وإهانة ظنا    

 لسه  ا إحنان هنال ميصاحب محل المجوهرات : أيه ده إمشي                         

 نقصاك ومش ع الصبح                                                      

 عــبض يتالشه الرجل العجوز سائرا   -

 خطوات  

 ندماــــيدخل صاحب المحل محله ع -

 امــوجد الرجل العجوز قد سار لألم  

 تسقط الورقة من يد الرجل العجوز -

 قطع

 يارتــــــــتتطاير الورقة عابرة الس -

 التي تسير في الشارع حتى وصلت  

 كري المرور التيــــتحت أقدام عس  

 الحظها  

 إياها طا  ـــــينحني العسكري ملتق -
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 وجود  ظا  ــــــــقارئا ما فيها مالح  

 الرجل العجوز  

 بيده يبتسم له الرجل العجوز ملوحا   -

 ببطيء في الكالم متحدثا    

 يتجه نحوه رجل المرور عابرا الشارع -

 رجلـــأمام ال يقترب رجل المرور واقفا   -

 له الورقة معطيا   العجوز مبتسما    

 إياها ز واضعا  يأخذها منه الرجل العجو -

 في جيبه  

 ام في ــــــــيشير رجل المرور بيده لألم -

 د ما ويه لحام شي لقدـــــــــهتمشاتجاه الرصيف لبعض األمتار    رجل المرور :   

 نزههشارع الل ناصية ــــــــتوص                                                        

 ل هتالقي المح لتحريررع امع شا                                                        

 الكببس خلي يه ــــــــلناصعلى ا                                                        

 مال ة ذروه واحتــــــعي سافإحنا                                                         
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 ل حل قافالم تالقي                                                        

 دثا ببطيءـــيبتسم له الرجل العجوز متح -

 في الكالم وتلعثم  

 يبتسم له رجل المرور عائدا إلى المكان -

 الذي أتى منه  

 يستمر الرجل العجوز في السير -

 قطع

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

 

 

 خارجي –هار ن                                                          ( 5المشهد ) 

 شارع مرور السيارات تقاطع 

 شارع التحرير مع شارع النزهه

 

 لـــوز أمام محــــــــــيصل الرجل العج -



20 
 

 ية ـــصاحب السعادة لألجهزة التعويض  

 اسهــــأنف ملتقطا  على ناصية الشارع   

 حل ـليافطة الم بين المارة ناظرا   واقفا    

 نظره ألسفل متفاجئا إياها ممرا   قارئا    

 يرةـــــيافطة صغ بغلق المحل مالحظا    

 معلقة مكتوب عليها لقد تم نقل المحل  

 شفى ــإلى شارع الحرية بجوار المست  

 العام  

 بأذنه  يضحك الرجل العجوز سامعا   -

 يكيقع علطفل صغير : حااااااااساااااااااب ه      صوت طفل صغير يصرخ له  

 ينظر الرجل العجوز ألعلى رافعا يده    -

 قط ـــمحاوال تحاشي الشيء الذي يس  

 انبا عليه ولكنه سقط ج  

 الرجل العجوز للشيء الذييبتسم  -

 إليه را  ــــقد سقط على األرض ناظ  
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 رسيــمنه بالك نظرة عطف مقتربا    

 يده  دا   أمامه ماوسط المارة واقفا    

 إليه  

 قطع

 يمد الرجل العجوز يده نحو عصفور  -

 يران ــــصغير يحاول النهوض والط  

  قطا  ــــــملتولكنه لم يقوى على ذلك   

 دام المارة الذين لمـــإياه من بين أق  

 رجل العجوز وال ــــــــــيبالون ال بال  

 بالعصفور  

 قطع

 الواقف بجوار ينظر الطفل الصغير  -

 دور ــمن شرفة  القفص العصافير   

 وجود ـــــــاألول العلوي للمنزل الم  

 لألجهزة  ةعادــفيه محل صانع الس  
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 متابعا الرجلق ــالتعويضية والمغل  

 لتقط عندما إفرحا   العجوز مبتسما    

 العصفور  

 قطع

  ينظر الرجل العجوز للطفل ملوحا   -

 ور ــــــبيده له وهو ممسك بالعصف  

 نطق الكالم  محاوال   فرحا   مبتسما    

 متلعثما  

 يلوح له الطفل بيده بأنه ذاه إليه -

 من باب الشرفة يستدير الطفل داخال   -

 إلى صالة الشقة  

 قطع

 يسير الرجل العجوز بعض خطوات  -

 حتى قرابة باب منزل الطفل   

 من  ما  ــــــــمبتس يخرج الطفل مسرعا   -
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 نحو الرجل العجوز باب المنزل متجها    

 الذي يقف بين المارة  

 يقترب الطفل واقفا أمام الرجل العجوز  -

 يهعل سا  ــــــــملتقطا منه العصفور ممل  

 وس نه مدهزما ناظرا للرجل العجوز               طفل صغير : شكرا يا عمو كان  

 الناس جلينتحت ر                                                        

 يبتسم له الرجل العجوز والعرق  -

 طيء ـــــإياه بب على جبهته محدثا   

 الطفل في رعشه ومصافحا    

 فور ـــالعص آخذا   يستدير الطفل -

 من باب منزله في ظل  وداخال    

 متابعة من نظر الرجل العجوز   

 قطع

 يقف الطفل في الشرفه واضعا   -

 باب العصفور في القفص مغلقا    
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 القفص   

 رة ــــــــينظر إليه الرجل العجوز نظ -

 فرحة مبتسما    

 يلوح الطفل الصغير للرجل العجوز -

 بيده  

 الرجل العجوز مبتسما  يلوح له  -

 ملتقطا أنفاسه  

 رك ـــــــــبالكرسي المتح مستديرا   -

 في االتجاه الذي جاء منه سائرا    

 بين المارة وعلى يساره سيارات  

 تسير في الشارع تحدث ضجيجا    

 بصفارتها   

 قطع

............................................................................................. 
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ــــــــــــــــــــالنه

 ايةـــــــــــــ
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 السيرة الذاتية

 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 محامي باالستئناف العالي ومجلس الدولة وصاحب ومدير مكت        -

  –محاماة 

 مدينة الجمالية محافظة الدقهلية  -ميدان المحطة            

بقناة المحور المصرية لشرح   the ladyضيف دائم ببرنامج        -

 القانون وخاصة 

 اد ة : هبه الزيالمتعلق بقضايا المرأة مع المذيعة الدكتور         

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

 id=1474213569461158&0770703093  

# 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 (            

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 

 العديد من عمداء الكليات         

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

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2628460770703093&id=1474213569461158
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2628460770703093&id=1474213569461158
http://youtu.be/o0jvQm8al-Y
https://youtu.be/u0YoiVwl-Ow
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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 المصرية        

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

 : 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         

دار نشر كلمات : بعنوان  " كرسي العرش " ب الرواية األولي -

  2015جمهورية مصر العرية  عام  –بالمنصورة 

https://www.facebook.com/188862494567302/posts/70

/1431416643738 

دولة باية شر الر: بعنوان " بنات على خط النار " بدار ن  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 

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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ية ردن: بعنوان " أمنا الغولة " بدار نشر الراية األ الرواية الرابعة -

  2019بدولة األردن 

/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 

   2020 

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

/2426838915116 

 

 - لعربي: بعنوان " الترند " بدار نشر رقمنة الكتاب ا الرواية السادسة -

 استوكهولم 

مجان على موقع فوله بوك ومنشورة بال 2020بدولة السويد     

 االلكتروني عام

   2020 

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

/2432452247888 

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

ع على موقومنشورة بالمجان  2020بدولة السويد   استوكهولم  -العربي 

 2020ام فوله بوك االلكتروني ع

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/
https://www.facebook.com/105110751313392/posts/162432452247888/
https://www.facebook.com/105110751313392/posts/162432452247888/
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كتاب بدار نشر رقمنة ال: بعنوان " عروسة ديلفري "  الرواية الثامنة -

ع على موقومنشورة بالمجان  2020بدولة السويد   استوكهولم  -العربي 

 2020ام لكتروني عفوله بوك اال

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

وك على موقع فوله بومنشورة بالمجان  2020بدولة السويد   استوكهولم 

 2020ام االلكتروني ع

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

 الشاري 

 كلمات األغاني الذي غناها بعض المطربين  ألف العديد من -

 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          

 

 البريد االلكتروني :  -

elgoharylaw@gmail.com     - 

elgohary_2000@hotmail.com     - 

mailto:elgoharylaw@gmail.com
mailto:elgohary_2000@hotmail.com

