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Chapter 1  

Abstract |  

This capstone project proposes a 120 minutes non-fiction film about the story of  safiyah , a 9 years 

old girl living in Aswan , due to her  family forces to do the circumcision  , her old sister Rawyah 

who lives in Cairo with her husband yassine , plans to get safiyah  and her family to Cairo so they 

don’t have the time or chance to They circumcise her . The project will involve pre-production, 

production, and post-production phases. The first part of the capstone thesis has two chapters. First 

chapter introduction with background information, brief history, and significance of the project.  

Second chapter Script sample , Treatment, Synopsis and Concept.   
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Introduction and Project Description |  

The non-fiction film takes place in Aswan a city in the south of  Egypt  ,  a traditional story, explains a 

social phenomenon, involving criminal events. A young girls who still can’t discrimination what's best 

for her  , she undergo her society tradition’s and family ignorance .  

The story begins when Rawyah the old sister that lives in Cairo is about to give birth , rawyah and her 

husband tries to convince safiyah that she has to stop this , the plan a run away to her young sister 

safiyah so she could survive . However safiyah finds her self in front of two hard decisions one will 

turn out with a disaster and the other  will flip things for her best in this drama , mystery film .The 

target audience for this film are  males and  females around the age of  20-35 , because of the action 

mystery and  the heavy subject it discuss about society Also for old generation females\males because 

the film shows the relationship between the family and their daughter  after doing her wrong because 

of ignorance .  

The making of this film will spot the light on a worldwide problem that happens in different  societies 

and no one talk about it in public and how the pressure of it’s Customs and traditions affect the new 

generation and how their way of escaping could lead them to loss ,  sharing the same problems most of 

the girls  in the world faces is what’s going to make the audience interested and relate to the story 

,Furthermore, it will help attract outsiders with interest in kids issues especially females , since the film 

includes The surrounding community and many different stories of different problems , as well. And 

therefore, creating the possibility of reaching a bigger audience.   

Literature Review (Secondary and Primary Research) |  

(Secondary and Primary Research)   

Research has been done about Female Circumcision  , Village’s if Egypt and area’s  around and 

how do people live there . The research includes the side effects , sociological and physical effects  

as well as The  psychological impact .  

Topic’s that had been covered in the research :  

Egyptian culture   

Provinces  and villages of Egypt  
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The City of Aswan  

Education in aswan   

Traditions  

Social life in aswan   

Female circumcision   

Types of circumcision  

Transportation in aswan   

Effects of circumcision on females in all life  sides   

Methodology :  

In this capstone project, produces a feature film of about 120  minutes about the story of  safiyah’s 

life . A young girl who lives in aswan , she goes through hard times and loses close people to her 

with changes her from a quiet girl who always listens to her parents  into a fighter against female  

genital mutilation   , she starts her journey to fight against whats going to kill her .   

This project could be part of a fully developed pre-production plan, ready to sell and shoot . 

Researches  was made  to collect accurate background and history information to create this feature 

film in a way that makes it special and excellent .   

References :  

(n.d.). Retrieved from https://www.google.com/search? 
q&aqs69i57j0l5.3671j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

https://www.google.com/search?q&aqs69i57j0l5.3671j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q&aqs69i57j0l5.3671j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q&aqs69i57j0l5.3671j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Female genital mutilation. (2019, April 02). Retrieved from https:// 
en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_mutilation  

Female genital mutilation (FGM) frequently asked questions. (n.d.). Retrieved 
from https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-
fgmfrequently-asked-questions  

 //:V. |. (2015, November 17). Retrieved April 23, 2019, from https ,السابع
www.youtube.com/watch?v=Y01bNHr74NU  

Chapter 2  

  : Titleلیلة غطسة النیل 

Genre : Drama   

Logline|Synopsis :  

في إحدى قرى أسوان تتعرض الطفلھ صفیھ ألولى محاوالت ختنھا  األمر الذي یقلب موازین األمور و یكشف لھا حقیقة 

 ھذه العملیھ ما یصعد األحداث لتنقلب حیاتھا رأساً على عقب و تبقى أمام خیارین إما الخضوع أو المحاربھ .  

Synopsis |  

The story begins when safiyah and her parents travels from Aswan to Cairo Because her sister was 

giving birth to her child , her old sister Rawia plans for this from the beginning to prevent her 

family from circumcising safiyah . Rawyah dies while giving birth , her husband yassine keeps 

trying to help safiyah  after she started facing the unexpected .   

https://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_mutilation
https://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_mutilation
https://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_mutilation
https://en.wikipedia.org/wiki/Female_genital_mutilation
https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions
https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions
https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions
https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions
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 النيل غطسة ليلة فيلم سيناريو ُمعالجة

 

  لؤي لبن  |  كتابة
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ACT I 

ي أننا من الرغم عىل  
 
ون و الحادي القرن ف ي التقاليد و العادات أن إال.  العشر  

 
( صفيه) فالطفلة ، جاهلة التزال أسوان قرى ف

ي  
 
ي عمرها من التاسع ف  

ي شقيقتها و والديها مع تعيش الت   
 
  المناسب السن عمرها تعدى.  أسوان قرى إحدى ف

ل الداية إحضار( آسيا) والدتها تقرر ، الختان لعملية ي صفيه لتخت  ي للمن    
 
ي.  أحد علم دون شقيقتها زفاف يوم ف   تتحض 

ون  العمال أصوات عىل( صفيه) تستيقظ ،( راوية) البكر ابنتهم لزفاف العائلة ي الزفاف ُيحض   .  الشعت  

خرج.  الحمام إىل( صفيه)ا تذهب ، باالستحمام تأمرها و(  صفيه) غرفة الداية مع األم  تدخل 
ُ
  و حاده أدوات الداية ت

ي ، الفراش عىل بالتمدد والدتها تأمرها  بمنشفة ملتفه الحمام من( صفيه) تخرج ، تجلس ي الدايه تباشر  
 
 .  الختان عملية ف

ي الباب فتح(  راويه) تحاول   و يدها من(  صفيه( )راويه)ا تأخذ ، الباب األم تفتح و أدواتها الدايه تلملم ، تكشه تكاد حت 

لبسها
ُ
ل.  جالبيه ت ي( عبدالجبار) لوالدها  معها تن    

ق 
ُ
ي عىل( صفيه) تجلس ، بجهله تواجهه و عليه اللوم( رايه) تل   الكرس 

ل من( راويه) تخرج ، لوالدها المواجه ك المن   ي الصغرى شقيقتها و والدها لتن   
 
 . واإلرتباك الغضب من حالة ف

ل باب أمام زوجها( يـس) تقابل  ي و المن   ل من الفتاه تخرج ، حدث ما له تحك    تتجنب  ،  إيقافها( راويه)  تحاول..  المن  

ي ، والدتها ِقبل من لها حدث ما من االرتباك و بالخوف لشعورها  زوجها و( راويه) مع الحديث الفتاه  
  مزرعة باتجاه تمشر

ل.  والدها   ينشأ األب يستوقفها ، غرفتها إىل للصعود األم تشع.  الدايه تخرج ، الدايه برفقة( صفيه) غرفة من األم تن  

ي الشيه عىل حفاظها عدم بشأن خالف بينهما ي أكن   
 
 تدخل..  أصواتهم ترتفع و المشكلة تتفاقم ، الختان موضوع ف

  من يحذره  و األب مع( يـس) يجلس.  الليلة لزفاف تستعدان للغرفه(  راويه) و األم تصعد ، للتهدأة وزوجها( راويه)

ه و الختان خطورة ي حدته تزداد و الحوار يستمر ،( صفيه) ابنته وضع عىل تأثنر ي حت    لزوج حد بوضح النقاش األب ينه 

ي التدخل من  ابنته  
 
 .    أشته شؤون ف

ي  
نه)  شقيقته و( جودة) الطريق عىل تقابل..  والدها مزرعة باتجاه( صفيه) تمشر

ُ
وجة قارص ، جارتها( فت   رجل من من  

ها ، يكن 
ً
عة عند الفتاتان تتقابل.  حامل  سنا ي والدها مزرعة من القريبة الن   

  تتعرف. أميال عدة منازلهم عن تبعد الت 
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نه) عىل(  صفيه)
ُ
ي و تجلسان ،( فت يلحضور منازلهم باتجاه تمشيان.  لألخرى قصتها منهما كل تحك 

ً
  زفاف استعدادا

 ( . راويه)

ACT II 

ي العام بداية مع ي التعليم مدرسة إىل(  صفيه) تذهب الدراس  ي.   المجتمع   
نه) شقيقة( ساره) ب  تلتق 

ُ
  بعد ، األصغر( فت

ي اليوم نهاية نه) مع لتلتقيا المزرعه إىل الفتاتان توجه الدراس 
ُ
ي(  . فت   و ختنها طريقة و الطبيب مع  قصتها( ساره) تحك 

ي تبقيها أن(  صفيه) من تطلب
ً
ي تساعدها و  شا  

 
ي خطتها ف  

  الفتاتتر ي شقيق( جودة) يخرج.  أهلها لخداع وضعتها الت 

ي
ً
اه  ، عنهن باحثا ي ، قرب عن مره ألول( صفيه) لن  ي وتذهب واحد طرف من تحبه ه 

ً
عه بجانب للجلوس يوميا  القريبه الن 

  من

اه والدها مزرعة ي و يعرفها ال هو..  لن  ء كل عنه تعرف ه   
  لها بحبه الدائم توهمها من الرغم عىل ،  شقيقاته طريق عن سر

 . شقيقاته عن يبحث كان عندما ألوىل للمرة رأها قد و ، بمشاعرها مصارحته عىل تجرؤ ال أنها إال

ي.  شقيقاته علم دون دائم بشكل(  جوده) مع(  صفيه) تتقابل   
 
ل إىل مشعه( ساره) تخرج األيام أحد ف  ( صفيه) من  

ها و حمايتها(  صفيه) من(  ساره)  تطلب المزرعه إىل تذهبان و( ساره( )صفيه) تتبع ،  بها تستنجد   من سمعته ما تخن 

لها( ساره( )صفيه) äتخب.  والدتها ه و(  جودة) لتقابل(  صفيه) تذهب ، بمن    (  صفيه) تعود ، به لتثقتها  حصل بما تخن 

ل إىل ي الوقت من قليل بعد و المن   ي أن بعد ، ابنتهم ألخذ(  ساره) أشة تحض    اللحاق(  صفيه) تحاول( .جودة) بها وسر

ل إىل فتذهب تستطيع ال ولكن بها نه) من  
ُ
ي ،( فت  .  حدث ما لها تحك 

ي  
 
ي اليوم صباح ف ي أصوات عىل( صفيه) تستيقظ التاىل 

 
ل ، صويت ى تن   ي( جودة) ترى.. حدث ما لن 

ا
 ( .  ساره) جثة حامال

ل إىل تركض نه) من  
ُ
ي تبقيا و المزرعه إىل الفتاتان تذهب ، لمواساتها( فت نه) تشعر ، متأخر وقت حت 

ُ
  تقف الوالده بآالمي( فت

لها إىل إعادتها تحاول و(  صفيه) تسندها و ي تسمعهم ، من    
 
ي الدايه العوده طريق ف  

ي تسكن الت 
ً
  تذهب ، منهم قريبا

لها إىل الفتاتان ي من   نه) الدايه تحض 
ُ
ي تجهزها و(  فت ي ابنتها الدايه ترسل و تلد حت  نه) زوج لتخن 

ُ
 تتحدث ، عائلتها و( فت

نه) مع( صفيه)
ُ
ي(  فت  

 
نه) بتر ي و بينها كالمية مشادة فتحدث الدايه تتدخل..  تهدأتها محاولة ف

ُ
ي( فت اف تنته     الدايه بإعن 
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 .  ابنتها تخت  ي لم بأنها

  إىل منيالقاهره زوجها تسافريمع ، األوىل طفلتها عىليوضع فقديقاربت أشتها لزيارة ألسوان الذهاب(  راويه) تقرر

ي للقاهره معها بالذهاب والديها إقناع  تحاول ، أسوان ي والدتها  والدها يرفض..  هناك تلد حت   
 
  يتمسك ، القاهره ف

ي و برأيه  زوجها نع.  بالقاهره طفلته والدة عىل يض 
ُ
ي القاهره إىل بالذهاب  األب األم تق ي حت   . لها حفيده أول والدة تحض 

ي ،(  صفيه) إدخال الممرضة من تطلب و  الوالدة غرفة( راويه) تدخل   
 
ي ممر ف   غرفة باب بجانب الزوج يقف المستشق 

ي( صفيه) تقف ، العمليات  
 
  تدخل( . صفيه) تنادي و الممرضة تخرج.  الممر بآخر يجلسان األب و  األم ، الممر منتصف ف

  من تحذرها و إليها تتحدث شقيقتها جانب إىل( صفيه) تجلس.  الطلق آآلم تأتيها الفراش عىل( روايه) ، شقيقتها عند

ي تضع لم إن فيه ستمر الذي الوضع
ً
ي  عليها، اآلالم تشتد.  ختنها تمنع و حدا  ( .صفيه) تخرج و حوارهما الممرضه تنه 

ACT II| 

ه بعد الممرضة تخرج   تشع ، الطفله تعطيه و الحزن مالمح وجهها عىل و  الزوج تهنأ ، رضيعة طفله بيدها الزمن من فن 

  ، الطفله  عىل تمسح و(  صفيه) تبتسم.  العمليات غرفة  الزوج يدخل.  والدها من يأخذاها و الطفلة باتجاه  األب و  األم

ي  
ي الفراش عىل ممدده( راويه) ، تدخل و العمليات غرفة باتجاه تمشر ي نصفها الدم يغط  ي  زوجها ، السفىل 

ً
  بجسده منحنيا

ي رأسها  يضم
ً
ي.  موتها عىل باكيا  

  و رأسها عىل يمسح و إليها يلتفت ، ظهره عىل كفها تضع باتجاهه(  صفيه) تمشر

ها ها و الختان من يحذرها و ، لها( راويه) حب مدى عن يخن   . شقيقتها حالة عن يخن 

ي  الزوج يجلس  
 
ي األم مع  شقته ف

ً
  و األب و الزوج بتر ي حوار يدور.  شقيقتها بغرفة( صفيه) تجلس ، األب و طفلته حاملتا

  دفنها يريد  الزوج و بأصوان دفنها يريد األب ف اآلراء اختالف إثر نزاع ينشأ ، العزاء إقامة و الجثه دفن مكان عن  األم

ي بالقاهره
ً
داد ، ابنتها من و منه قريبا ي ، الرضيعة عىل الوصاية حول الكالمية للمشادات يتحول و حده الحوار لنر    ينته 

ي األب و األم عىل اللوم  الزوج بإلقاء النقاش  
 
ي.  زوجته موت سبب ف ل(  صفيه) و األم و األب يبق    ليومتر ي  الزوج بمن  

ي ي حت  ي إجراءآت تنته  ي األب يجلس.  الجثه نقل و المشق   
 
   يتصل ، بالمنطقة حالق عن الزوج يسأل المعيشة غرفة ف
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ي يعمل الذي بالحالق  
 
ي الصالون ف ي الرجاىل   

 
ي الشارع آخر ف ي حت   

له يأت   النوم غرفة من األم تخرج ، المطبخ الزوج يدخل ، لمن  

  يخرج  عىلياألب يسلميالحالق ، الحالق يدخل..  الباباألمي تفتح الجرسي، الحالق يرن.  األب بجانب تجلس و

ي الغرفه من(  صفيه) تخرج ، الحالقة أدوات
ً
فه إىل تخرج ، لها األب ينظر ، الرضيعه حاملتا

 . الباب تغلق و الشرُ

ب ، منخفض بصوت الحالق األب ُيَحدث  ي المطبخ باب من  الزوج يقن  ي ،  يراقب حت  ي مبلغ الحالق األب ُيعط    و ماىل 

ي المطبخ من الزوج يخرج.  الحالق بتر ي و بينه مادار عن همس بصوت  األب مع األم تتحدث.  ينضف
ا
  تدخل ، طعام حامال

فه إىل  الزوج يخرج ، النوم غرفة إىل األب و األم
ها و( صفيه) أمام يجلس ، الشرُ   ، نيتهم و والديها  من سمع ما عن يخن 

اتهم من للتخلص خطة لها يضع كها و تدبنر ن أمام ين   . خياري 

 عن حدثهم أن سبق الذي المضية المرأة قضايا مؤسسة عنوان به ظرف و( صفيه) وسادة تحت حاده أداة  الزوج يضع

ل من يخرج و  حالتها، و( صفيه) ي المن    
 
  ، الليل منتصف حلول عند.  النوم إىل األب و األم و( صفيه) تذهب ، المساء ف

 و األم و األب يدخل..  äببط الباب تفتح( صفيه) نوم غرفة إىل األم تذهب ، الحالق يدخل..  الشقة باب األب يفتح

  الحالق

  من يخرج و الرضيعه يأخذ  األب و األم نوم غرفة يدخل..  بهدوء الشقة باب الزوج يفتح.  الباب األم تغلق ، الغرفة إىل

 .  الشقة

ي ، بالنوم( صفيه) تتظاهر  
ي تكتفها(  صفيه) تمسك  الشير عىل تجلس بهدوء األم تمشر   الحالق يرفع ، تتحرك ال حت 

ي بصوت(  صفيه) تضخ بخاخ، و جيبه من حالقة شفرات يخرج و ساقيها    الزوج يطرق ،  تسكيتها األم تحاول..   عاىل 

ي و بقوة الشقة باب  
ى األب يخرج( . صفيه) ليساعد انتباههم لتشتيت  يختق    بقوه والدتها( صفيه) تدفع.  بالخارج من لنر

ي الحالق ترفس و  
 
ي قدمها بأصابع تجرحه و وجهه ف  

 
ي يظل لكنه عينه ف

ً
 .  بساقها ممسكا

ي و الباب األب يغلق  
خرج.  بقوة الباب يفتح و يعود جديد من بقوة الباب ُيطرق..  للغرفة يمشر

ُ
ي( صفيه) ت

ً
  تحت من سكينا

  األب ُيغلق. عنها يبتعدو لم إن نفسها بقتل تهدد..  مستمر بشكل تضخ و تقف ، األخرى بيدها الظرف تحمل و الوساده

ي تهدد و رصختها صوت ترفع ، تهدأتها يحاول( .. صفيه) نوم غرفة يدخل. الشقة باب
ً
  و الباب عن األب يبتعد ، مجددا
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ي اب األم إىل يشنر   ما عىل األم تلطم األب يلحقها.  الشقة من تخرج و الباب باتجاه مشعه( صفيه) تركض ، منها لالقن 

ي ، مشعه العماره من الفتاه تخرج.  حدث  ..  الظرف ،يتفتح هاتف عنديكبينة الفتاه تقف.  العماره تبتعديعن تركضيحت 

  . المرفق الهاتف برقم تتصل
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Creative Treatment  |  

In Aswan  a city in the south of Egypt , safiyah plays in front of her house  while her 

mother Asyah calls her daughter Rawyah  , asyah tells rawyah that they are taking 
malikah to the ‘دایھ’ on the next day to circumcising safiyah  . Rawyah freaks and 

asks her mother to delay it for a week until she comes from cairo , asyah refuses . 
Later on the next day in the morning , rawyah’s husband Yassine call’s her father 

Abduljabar and tell him that rawyah is giving birth . Abduljabar tells asyah and 

safiyah , they pack and take the train all the way to cairo .  

Rawyah and her husband hesitates a lot before talking to safiyah , the family arrives 
to the hospital , they all meet up . next day in the morning rawyah has her new born 

baby , few minutes later she dies . Yasine freaks out , he has a fight with asyah and 
abduljabar safiyah tires to stop them in the next day yasine tries to convince safiyah 

to run away from her family so the don’t do her just like what they did to her sister 
and it was the reason of her death .  safiyah and her family goes back to aswan , the 

take the baby girl of her sister with them , later on yasine goes there for his wife 

funeral , he helps safiyah to runaway with him and his baby .   
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Concept art |  
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 لیلة غطسة النیل 

 قصة و سیناریو و حوار 

 لبنى لؤي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ظهور: 



 

 حي شعبي/أمام المنزل ـ ار خارجي.  

أحد أحیاء أسوان البسیطة، البیوت متوسطة الحجم وبعضها صغیر. تمتد 

األشجار بإمتداد الحي، وترتسم أشعة الشمس على أوراق الشجر. أمام 

 أحد المنازل سجاد أحمر كبیر مفروش على األرض.  

  

على الجانب على سلم ویعلق لمبات مضیئة. یمسك  عامل یقف بجانب المنزل 

قطع خشب طویلة مثبتة في األرض. یحضر العامل قطعة قماش  عامالن اآلخر 

 حمراء كبیرة منقوشة، ویعلقها في قطع الخشب. 

  

مجموعة من بجوار المنزل لعبة الغمیضة، وترتدي  مجموعة أطفال تلعب 

الجرجار )زي  مجموعة نساء تقشیطة)جالبیة نوبیة(، وترتدي  الرجال

 نوبة(. یمشون متفرقین بالحي. النساء بال

  

  ار -داخلي. المنزل/غرفة نوم 

غرفه صغیرة أثاثها شعبي قدیم، ودها ا أزرق فاتح. یتوسطها سریر خشب 

صغیر بجانبه مرآة زجاجیة صغیرة معلقة على الحائط، إلى جانبه طاولة 

 نحاسیة متوسطة الحجم، وعلى األرض سجادة )الزریبة( صغیرة.  

  

السریر یوجد دوالب خشبي متوسط الحجم، إلى جانبه نافذة مقابل 

متوسطة الحجم تغطیها قطعة قماش بیضاء یحركها الهواء من الخارج. 

 وعلى الجانب األیسر حمام صغیر ذو باب خشب.  

  

)طفلة في التاسع من عمرها، شعرها أسود طویل، بشرتها  صفیة تستلقي 

یر ووجهها مقابل الباب. تستیقظ قمحیة، ترتدي جالبیة بنیة(. على السر

 یفتح و تجلس على السریر . تتثاوب من الخارج . صوات العمال على  أ

 باب الغرفة بقوة.  

  

سنة، شعرها أسود یغطي فروة رأسها الشیب،  ٥٠)والدة صفیة ، آسیا تدخل 

جسدها ممتلئ قلیال، متوسطة القامة، ترتدي جالبیه خضراء غامقة( ملتفتة 

 شماال بقلق.  یمینًا و 

  

)سیدة في ایة عقدها الخامس، مرتدیة مالیة لف  الدایة تسحب األم خلفها 

سوداء وبرقع. وتحمل على كتفها شنطة قماش صغیرة مهترئة(. تنظر صفیة 

لهما بعینین متسعتین، وتبتسم ابتسامة ال تظهر فیها أسنا ا. تسند 

 .  بالمفتاح آسیا الباب  تغلق یدیها و تعود للوراء .

  



 

آسی

قومي  ا

 استحمي.  

  

تقوم صفیة من على السریر، وتنظر لوالدتها باستغراب. تنظر آسیا 

إلى الدایة. تشیر الدایة إلى المالبس هازة رأسها یمینًا و شماال 

 رافضة.  

 تدفع آسیا صفیه باتجاه الحمام.  

  

  آسیا

خلصي حمامك و ماتلبسیش حاجة تحت 

 هدومك   

الباب. تجلس الدایة  تغلق نحو الحمام، فتدخله و تمشي صفیة ببطء 

على طرف السریر لتفتح حقیبتها وتخرج شفرة حادة وخیط ملضوم بإبرة، 

 ثم تخرج نصف لیمونة وكیس صغیر من رماد الفحم.  

  

تمشي آسیا باتجاه باب الغرفة. تلصق أذ ا على الباب مضیقة عیناها 

منشفة حول جسدها الصغیر للتركیز. تخرج صفیة من الحمام وهي تلف 

 الماء من شعرها. تسحب آسیا صفیة من یدها.   یقطر.

   

آسی

 یله! ا 

  

تنظر صفیة إلى الدایة وهي تضغط على أصابعها خوفًا و ارتباكًا. 

 تخبط الدایة على السریر بخفة.  

  

  الدایة

 متقلقیش یا توتة. دي شكة دبوسة! 

  

باب  یطرق والدتها بخوف .تستلقي صفیة على السریر وتنظر إلى 

 صوت شابة من خارج الغرفة.   یسمع الغرفة، و 

  

الشابة 

 صفیة افتحي. )خ.ش( 

  

 صفیة 



 

)بصوت 

 مختنق( اي...  

تضع آسیا یدها على فم ابنتها بارتباك، وتنظر إلى الدایة هازة 

 الباب بقوة.  یطرق رأسها موافقة. تمسك الدایة ساق صفیة .

  

 خبرالشابة )خ.ش( 

 إیه یا بت؟ بقولك افتحي.  

  

 تعض صفیة ید والدتها. تصرخ صفیة.  

  

 صفیة 

)منادیة( 

 راویة! 

  

تسحب آسیا یدها بسرعة وتهزها في الهواء مغمضة عینها من شدة األلم. 

الباب عدة مرات بقوة،  یطرق تشیر بیدها إلى الدایة لتجمع أغراضها .

 في هذه األثناء تجمع الدایة أغراضها.  

  

الباب  تفتح تركض صفیة باتجاه الباب ویبدو على وجهها الخوف .

سنة، متوسطة القامة، شعرها أسود طویل  ٢٨) راویة لشقیقتها الكبرى 

وبشرتها سمراء، ترتدي جالبیة زرقاء و دبله فضه( التي تقف أمام الباب 

 وتنظر إلى صفیة بعینین متسعتین.  

  

   راویة

)بتعجب

( في إیه یا 

 بت! 

  

تفرك صفیة عینها وتنظر إلى األرض. تدفع راویة الباب بقوة وتدخل 

 لترى والدتها والدایة. تنظر إلیهما راویة رافعة حاجبیها.  

  

 راویة 

 )بغضب( 

بتعري بتك و تجیبلها الدایة 

 یمة؟   

 تنظر آسیا إلى راویة بحاجب مرفوع. 



 

  

  

  

 آسیا  

)وهي تضع یدها على خصرها( 

 بت عبدالقوي؟ ده شرف.  وفیها إیه یا 

  

 الدایة أصابع یدیها.  تطقطق تنظر راویة إلى الدایة بحاجبین معقودین .

  

 الدایة 

 )بتوتر( 

كبرت و دورت. بقى الزم 

 تتعف.  

  

 تمشي راویة تدب على األرض وتقف أمام والدتها.  

  

 راویة 

هتضحي بالبت عشان جهلك یا أم صفیة؟ مش 

 كفایة أنا؟! 

  

راویة بعصبیة،  تتنهد آسیا إلى الدایة معوجة فمها للیسار .تنظر 

راویة الدوالب وتسحب  تفتح وتنظر إلیها صفیة بعینین ملیئتین بالدموع .

باب  تغلق جالبیة تلبس صفیه، ثم تسحب صفیة من یدها إلى الخارج و 

 الغرفة بقوة. 

  

  داخلي. المنزل/الدرج ـ ار

 نظر إلیها بحزن. تمسح راویة وجهها.  تحني راویة لمستوى صفیة التي ت

  

  راویة

 متخافیش یا بت أنا هفضل جارك.  

   

 تبعد صفیة ید راویة وتنظر إلى جهة الدرج.  

  

  صفیة



 

بس انتي رایحة مع 

 یـس.  

  

 تبتسم راویة وتحرك وجه شقیقتها باتجاهها. 

  

  

  راویة

القاهرة مش بعیدة وأنا هبقى أطل علیكي 

إوعي تنسي الختان اللي أمك عایزة دایمًا. بس 

 تعمله. مش في صالحك أدیني بقلك أهاه! 

  

تزم صفیة شفتیها للداخل وتومئ رأسها موافقة. تنزل راویة وصفیة 

 الدرج بخطوات سریعة.  

  

  داخلي. المنزل/غرفة المعیشة ـ ار

یغلب على صالة كبیرة أثاثها قدیم األلوان البنیة التي تضيء درجاتها 

ة الشمس المتسللة من النوافذ. یقابل الغرفة مجلس آخر ال تفصلهما أشع

 حواجز. 

 أسفل الدرج من الخلف یوجد مطبخ متوسط الحجم و حمام صغیر. 

  

)األب، في عقده السادس، طویل القامة وعریض  عبدالجبار یجلس 

المنكبین، أصلع، شاربه ثقیل( على األریكة وبجانبه شیشة طویلة 

نفسًا من اللي الذي یمسكه بیده. تقف راویة أمامه   یسحبنحاسیة .

 وتنظر في عینیه.  

  

 راویة 

 )بغضب( 

نبهت علیكم میة مرة أن البت دي ما ینفعش 

 یتعملها زي بقیة البنات! و لو... 

  

 یرمي عبدالجبار اللي على ید الكنبة، یبحلق عیناه غاضبًا.  

  

 عبدالجبار  

 )مقاطعًا( 

إنتي تتكلمي مع ابوكي بدل اتعدلي یا بت و 

ما اعدلك! اللي مشا علیكي هیمشي علیها 

 زیها زي أي بت.  



 

  

 ینظر إلى صفیة ویبتسم ابتسامة خبیثة. تخبئ صفیه وجهها خلف راویة. 

  

 عبدالجبار 

 )بخبث؛ إلى صفیة( 

ما تسمعیش كالمها دي مش عایزاكي تتعفي 

 زیها وتبقي شریفة.  

 راویة 

 )بحرقة( 

قولتلك یابه البت حتروح من یدكم حتبقى ست ما 

 مع وقف التنفیذ زي حاالتي. افهمو! 

   

تنظر راویة في عین والدها الذي یأخذ اللي و یعدل الفحم، ثم تخرج 

 راویة. 

تجلس صفیه على الكنبة المقابلة لوالدها، وتنظر إلیه بخوف 

 .  من الشیشة، وینظر باتجاه النافذة نفسًا عبدالجبار  یسحب.

  

  ار -خارجي. المنزل/ساحة المنزل 

كنبتین خشب دها ا أرزق بجانب بعض، مقابلهم طاولة متوسطة الطول لو 

ا أبیض وعلیها صینیة نحاس فیها قله )إناء شرب فخار(. تقف راویة 

أمام باب المنزل وتنظر إلى العمال، ثم تجلس على الكنبة واضعة 

 رجلیها للجهتین ببطئ. یداها إلى جانبها لتستند علیها. تهز 

  

  ار  -خارجي. الحي/أمام المنزل 

)شاب وسیم في منتصف الثالثین، طویل القامة، قمحي البشرة،  یـس  یقف 

یرتدي بنطال و قمیص یبده دبله فضه( أمام العامل ویخرج من جیبه 

محفظه سوداء. یخرج منها أوراق نقدیة ویحسبها، ثم یعطیها العامل. 

  یبتسم العامل. 

  

العام

شكرًا یا  ل 

 باشا!  

  

 یربت یـس على كتف العامل.  

  

 یـس 



 

 یا بلدیاتنا.  هللا الشكر 

  

یجلس العمال على األرض یشربون شاي. یخرج یـس من جیبه علبة سجائر 

ویأخذ منها سیجارة ویضعها في فمه. یتحسس جیب قمیصه ثم ینظر بداخله، 

 فمه ویطبق شفتیه.  فیتحسس جیب بنطاله. یخرج یس السیجارة من 

  

یقوم عامل وهو یخرج والعة من جیبه. یمد یده إلى یـس. یبتسم یـس 

 یـس للعامل. 

متشكرین یا 

 سیدي  

یخبط العامل بیده على صدره بخفة ویبتسم. یدخن یـس السیجارة وهو یمسح 

على جبینه. ینظر إلى العمال ثم یلتفت. یمشي خطوتین وینظر إلى منزل 

 صفیة. 

ینیه محاوال الرؤیة بوضوح. تلوح راویة یدها مرة واحدة، یضیق ع

 فیبتسم یـس ویرفع یده في الهواء مشیرًا لها. ینظر إلى العمال.  

  

یـ

سالم یا س 

 رجالة! 

  

یسلم العمال علیه. یمشي یـس باتجاه راویة. یلقي السیجارة على األرض، 

 ثم یدوس علیها بقدمه.  

  

  ار - خارجي. المنزل/ساحة المنزل

 یقف یـس أمام راویة.  

  

 یـس 

 ها یا حلوة قاعدة برة ومش بتجهزي لیه؟  

  

تنظر راویة إلى یـس وتبتسم ابتسامة ساخرة. تنظر إلى الحي. یمشي 

راویة  تتنهد . تبكي  فتاة صغیرة حامالت  النساء و الفتیات عدد من 

 و تصدر صوتًا بشفتیها. یدیر یـس وجهها نحوه.  

  

  راویة

وهي اللي حالها زینا مكتوبلها تفرح وال 

 حتى یكون لها نفس تجهز لفرح؟   



 

 ینظر یـس في عینها باستغراب، ثم یضع یده على كتفها. 

  

   یـس

 )باستغراب( 

جیتلك الصبح كنتي زي الفل ایه اللي 

 جرالك؟  تلتفت راویة وتنظر إلى منزلها. 

  

 راویة 

 )بحسره( 

أبوها تقدر تقعد اللي یكون عبدالجبار 

 زینة دقیقه بحالها؟   

 یجلس یـس بجانبها.  

  

 یـس 

بس یا حبیبتي النهاردة انتي عروسة الزم 

 تبقي فرحانة.  

  

 تعقد راویة حاجبیها وتنظر له بحدة.  

  

   راویة

 )بحدة( 

إنت عارف زین إني مبخافش على نفسي، وعارف 

كمان إن أبویا وأمي مفارقش  معاهم هیحصلي 

إیه. كل همهم دلوك البت صفیة وأنا قلبي 

 واكلني علیها! وعمال... 

  

 . متأفف یس كفاه  یضرب 

  

 یـس 

 )یقاطعها( 

خالص یا راویة! هو أنا كل ما آجي أكلمك في 

حاجه تخصنا تكلمیني على أختك؟ أنا عارف 

إنك بتحبیها بس مش كده! دنا زهقت هللا وا

 معرفش حتى اتكلم معاكي كلمتین حلوین! 

  



 

تضم راویة ذراعیها أسفل صدرها بقوة، وتنظر مستفزة إلى الحي. یمسح 

 یـس على رأسها.  

  

  یـس 

)بلطاف

 ة( 

یا حبیتي أنا عایز أشوفك مبسوطة. إنت 

عارفة إن أنا كمان بحب صفیة زي أختي 

 وكمان.. هللا وا

  

 تلتفت إلیه راویة تقاطعه. 

  

راویة 

 ال باین یاخویه!  

  

 شفتیه.  یعض یـس على 

  

 یـس 

 )باستفزاز( 

مال أبوكي مطایقنیش لیه؟ حجة إني مش من 

هنا دي ماخالتش علیا. أنا عارف إنه ما 

بیطقلیش كلمة من بعد ما بقیت ادافع عن 

 صفیة وإنتي عارفه ده!  

  

صفیة باب المنزل وتتركه مفتوح. یلتفتان یس وراویة إلیها وهي  تفتح 

 تمشي للخارج یبتسم یـس.  

  

یـس 

 إزیك یا صفیة؟ 

  

 تنظر إلیه صفیة وعینیها ممتلئة بالدموع. تكمل مشییها یخطوات أسرع. 

 تذهب اإلبتسامة من على وجه یـس، وتنظر إلیه راویة.  

  

 راویة 

 )وهي تقف( 



 

بت! مش تقفي لما یـس 

 یكلمك!  

  

تلتفت صفیة وهي تبكي، ثم تركض خارج ساحة المنزل. تلحقها راویة 

 ریعة.  بخطوات س

 راویة  

 )بصوت عالي( 

 اقفي یا بت رایحة فین؟ بكلمك!  

  

 یمشي یـس خلف راویة لیضع یده على كتفها.  

  

 یـس 

 سیبیها یا راویة! 

  

 راویة.   تتنهد 

  

   راویة

أنا عارفة إ ا خایفة من اللي جرالها الصبح 

 بس عایزة اعرف رایحة فین مینفعش تخرج كده! 

  

 على بعض.  یطبق یـس كفیه 

  

 یـس 

سیبیها دلوقتي شویة وهترجع من نفسها. تعالي 

 اقعدي احكیلي ایه اللي حصل! 

  

  داخلي. المنزل/الدرج ـ ار

تنزل آسیا من الدرج خطوه خطوه ملتفتة یمینًا و شماال بخوف. تشیر 

بیدها للنزول لمن تقف خلفها. تنزل الدایة الدرة خطوة خطوة. یخرج 

طبخ ومعه منشفة ینشف بها یده. یمیل رأسه لیرى عبدالجبار من الم

أقدام تنزل على الدرج. تصل آسیا آخر الدرج وتحني ظهرها تتلفت 

 یمینًا و شماال.  

  

 آسیا 



 

)تهمس 

بعجلة( بسرعه یا 

 مرة! 

  

ترفع الدایة عبائتها اللف وتنزل على أطراف قدمها، ثم تمشي بسرعة 

 وتضع یدها على صدرها.   نفسًا  وتخرج. تأخذ آسیا تفتحه نحو الباب و 

  

عبدالجبار على المنشفة بقوة. تتسع عینا زوجته وتنظر  یطبطب 

 أسفل الدرج.  

  

 عبدالجبار 

 )بحدة( 

عجبك اللي عملتیه! حتفضلي كده لحد میتى؟ 

راویة هتخرب البت وهتتعوج علیكي ومش 

 هتعرفي تلمیها.  

  

 الدرج عاقدة كفیها.  تنزل آسیا الدرجة األخیرة وتقف عند آخر 

  

 آسیا 

 )بخوف( 

منا عملت اللي إنت قولتلي علیه یا حج 

 بس... 

  

 .  بصوت مرتفع یشیر عبدالجبار لها بأصبعه مقاطعًا ویحادثها 

  

  عبدالجبار

وهو الموضوع لو كان عندي آني خرب بالشكل 

 ده؟ إنتي عارفاني ما بطقش الغبا واصل!  

  

 تشیح آسیا بكف یدها.  

  

 آسیا 

 )بنبرة مرتفعة قلیال( 

منت مش حاس بحاجة! أنا عملت اللي اقدر علیه. 

ما البت عندها سكر والناس من ناحیة كلت 

 وشي، وأختها راكبة راسها مش سایباني أخلص!  



 

  

  ار -خارجي. المنزل/ساحة المنزل 

تجلس راویة بجانب یـس وتنظر إلیه بأسف. یشیح یـس بیده 

 مستفزًا.  

  

  

 س یـ

 وهي أمك ملقتش تعملها إال یوم فرحنا؟ 

   

 تنظر راویة بعیدا.  

  

 راویة 

 جایز كانت فاكرة إننا هنبقى مش فاضیین.  

  

 یبتسم یـس ویمسك یدها، ثم ینظر لها بحب. تبتسم راویة بخجل.  

  

 یـس 

 ما المفروض إن أي اتنین بینشغلو یوم فرحهم! 

  

صوت آسیا  یرتفع برقة . مقهقهة تغطي راویة فمها وتدیر وجهها 

 و عبدالجبار من الداخل تدریجًا. تنظر راویة إلى یـس.  

  

 یـس 

)باستغراب

 ( إیه ده؟ 

  

ترفع راویة كفیها وتشد كتفیها متسائلة. یقفان، فتركض راویة 

 باتجاه  المنزل ویمشي یـس بخطوات سریعه خلفها.  

  

 داخلي. المنزل/الدرج ـ ار 

المنزل تتسع عیناها صدمه یقف یـس خلفها. یقف تدخل راویة 

عبدالجبار رافعًا حاجبیه یوسع عیناه غضبًا. تقف آسیا أمامه تغمض 

 عینها خوفًا.  

  



 

   عبدالجبار

 )بغضب( 

 متخلنیش أطلع عصبیتي علیكي! 

  

آسیا 

)بصوت مرتجف( 

 مقولتلك هحلها! 

  

. تغطي زوجته یرفع عبدالجبار ذراعه لألعلى باتجاه آسیا لیضربها

وجهها بكفیها. تهرع راویة لتسحب والدتها للخلف. تقف راویة 

 أمامها. 

  

 راویة 

)بترد

د( خالص 

 یابه! 

  

ینزل عبدالجبار ذراعه وینظر إلى راویة بغضب. یمشي یـس باتجاهه ویضع 

 یده على كتفه.  

  

 یـس 

 تعال اقعد یا عمي هدي نفسك! 

  

 كتفه وینظر له بحقد.  ینزل عبدالجبار ید یـس من على 

  

 عبدالجبار 

)بغضب

 ( أنا زین! 

  

 ینظر له یـس دون أن تعابیر، ثم یلتفت إلى راویة.   

  

 یـس 

 اطلعي اجهزي إنتي وأمك یا راویة.  

  

تومئ راویة، وتلتفت لتصعد الدرج وتلحقها آسیا. یدیر عبدالجبار 

 ظهره ویمشي، ثم یلف رأسه تجاه آسیا.  



 

  

 عبدالجبار 

 )بوعید(  

 الموضوع دلوك بقى عندي وأنا قلتلك أهاه! 

  

راویة  تتأفف تقف آسیا على الدرج وتعض شفتها السفلى من شدة القلق .

وتسحب ید والدتها للصعود معها لألعلى. یضغط یـس شفتاه ببعض هازا رأسه 

 یمینًا وشماال.  

  

ك كفیه ویضعهم یجلس عبدالجبار على الكنبة ساندًا مرفقیه على یدها. یشب

بین أنفه و فمه، ثم یحرك سبابته من أسفل یده ویفكر. یدخل یـس ویجلس 

 على الكنبه المقابله له.  

  

 یـس 

 )بهدوء( 

شوف یا عمي أنا مبكلمكش بصفتي جوز 

 بنتك، اعتبرني حد غریب متعرفوش.  

 )لحظة( 

صفیه مش هینفع تعملولها العملیه دي، 

. ضیعت ده كفایه مرتي واللي جرالها

 وحدة متضیعش التانیه كمان! 

  

 ینظر عبدالجبار إلیه نظرة اشمئزاز.  

  

 عبدالجبار 

 )باحتقار( 

اش فهمك إنت؟ جاي من حتة تانیة ما تفهمش 

في أصولنا وعاداتنا وهتفهمني؟ اتهبلت 

 فمخك انت وال كیف؟  )بتأكید(  ده شرف! 

  

 .  یحني یـس لألمام قلیال، ویفرك معصمیه على فخذیه

  

   یـس

أنا متهبلتش یا حاج! بنتك ربنا وحده یعلم 

 هدخل بیها إزاي وهینفع وال ال... 

  



 

تتسع عینا 

 عبدالجبار.  

  

 یـس )یكمل(  

وأنا بحاول أوعیك عشان متغلطوش مع بتكم 

الغلبانة التانیة وتضیعوها، ده كفایة. وال 

 یكونشي شرفكو في حتة اللحمة اللي هتتقطع؟ 

  

 )لحظة( 

هتموت منكو، ولو عاشت هتفضل طول 

 حیاتها مشوهة.  

  

یقف عبدالجبار ویشیر باصبعه إلى یــس. یعود یـس إلى الوراء وهو 

 ینظر إلیه.  

  

 عبدالجبار 

 )بحزم( 

اسمع یا جدع إنت! دول بناتي وأنا حر أعمل 

اللي أنا عاوزه! ولو حاولت تتدخل مرة 

ن تانیة ما تلومش إال نفسك وإنت عارف زی

 لما بقفل على حد مبیبقالوش مخرج! 

  

 یبتسم یـس باستهزاء، ثم یقف ویمشي خطوتین. ینظر یس إلى عبدالجبار.  

  

یــس 

لعلمك یا 

 حاج...  

 )لحظة( 

اللي هتعمله ده جریمة بیحاسب علیها 

القانون، وإنت تبقى شریك فیها. أنا بعید 

علیك وهفضل أعید! صفیة هتروح من بین 

 ! قلتلك و إنت حر.  یدكم دي عیلة

  

 یخفض عبدالحبار رأسه قلیال للحظات، ثم ینظر إلى یـس ویشیر إلى الباب.  

  

 عبدالجبار 

 )باستفزاز( 



 

ما تحشرش خشمك في اللي ملكش 

 فیه.  

)لحظة

 ( نورتنا.  

  

 یومئ یـس برأسه، ویمشي باتجاه الباب. یخرج.  

  

  خارجي. طریق زراعي ـ ار

معه حمار  رجل یمتد النخل بامتداد الطریق. یمشي ممشى رملي طویل 

)مرتدیة جرجار أصفر فاتح( وهي حاملة  سیدة مربوط بعربه خشبیه، تمشي 

سنة، نحیل طویل، ذو شنب خفیف  ١٦) جودة سلة خسف على رأسها. یمشي 

 وشعر كثیف( بخطوات سریعة بجانب الزرع.  

  

 فتنة الزرع. تمشي  ینظر إلى خطوات قدمه، ثم یمرر یده بین أوراق

سنة، حامل بشهرها الخامس، جسدها نحیل وشعرها بني قصیر( بخطوات  ١٤)

ثقیلة. تنظر أمامها واضعة یدها على بطنها المنتفخة وتمسك ظهرها 

 بیدها األخرى.  

  

 جودة

 خفي رجلك شویه! 

  

 .  متأففة تنظر له فتنة 

  

فتنة 

خبر إیه یا 

 جودة!  

  

 ویرفع جانب واحد من شفته العلویة.  یلتفت جودة لها 

  

 جودة 

 )مستفزًا( 

منا مش هفضل كل یوم عالحال ده، أنا 

 طهقت! 

  

 تشیح فتنة بیدها مستفهمة.  

  



 

 فتنة 

 العظیم یا ربي. هللا أستغفر ا

  

بعد لحظات، تنظر فتنة بعیدًا. تمشي صفیة بعینین المعتین في منتصف 

جودة و فتنة في أول الطریق.  الطریق یدیها إلى جانبها. تنظر إلى

تنظر فتنة إلى صفیة وتبتسم ملوحة لها بیدها. تبتسم صفیة ابتسامة ال 

 تظهر بها أسنا ا.  

  

 تمشي صفیة باتجاه فتنة. ینظر إلیها جودة رافع إحدى حاجبیه مستغربًا. 

 یقف یلتفت و ینظر إلى فتنة.  

  

 جودة 

)باستغراب( 

 تعبتي وال إیه؟ 

  

 .  أنفاسها هي واضعة یدیها على ظهرها لتلتقط تنظر له و

  

 فتنة 

 روح إنت أنا حقعد مع جارتنا.  

  

 یعقد جودة حاجبیه ثم یلتفت ویمشي. یلف رأسه مرة أخرى ُلفتنة.  

  

  جودة

متتأخریش على جوزك. لو سألني هقول 

 ما شفتكیش.  

  

 یمشي. تنظر له فتنة بقرف وتشیح بیدها.  

   

فتنة 

 شیخ! روح یا 

  

تمشي صفیة بجانب جودة، وتنظر إلیه واضعة خصلة شعرها خلف أذ ا. 

ینظر لها جودة بسرعه ویمشي. تنظر فتنة إلى صفیة وتبتسم ابتسامة 

 واسعة. 

  

 فتنة 



 

إزیك؟ ما قلتلكیش أنا فتنة اللي ساكنه 

 جاركم.  

  

 تمد فتنة یدها لتصافح صفیة المبتسمة. 

  

   صفیة

بلعب برة بیتنا كل یوم وأنا صفیة. أنا 

 مبشوفكیش.  

  

 تطبق فتنة شفتیها أسفًا.  

  

 فتنة 

 )بحرقة( 

منا مبقدرش أتحرك زین، قاعدة طول الوقت 

كیف شوال البطاطا، وعبدالدایم جوزي ما 

بیخلنیش أخرج من البیت وهو موجود واصل. 

أنا بروح عند أمي و باجي هنیه مع جودة 

 أخویا.  

  

تمسك صفیة ذراع 

 تنة.  ف

  

   صفیة

طب تعالي نلعب هنیه أنا وإنت طالما مفیش 

 جوزك! 

  

 فتنة 

 )تقهقه؛ بسخریة( 

متبقیش هبله عاد، أنا بحب ولدي ولو لعبت 

هأذیه. مش عایزة أبقى زي أبوي وأمي أضر 

 ضنایا بنفسي.  

  

 تنظر إلیها صفیة باستغراب. تنظر فتنة بعیدًا.  

  

 فتنة 



 

دول قتلوني لما جوزوني متستغربیش یا حزینة 

لراجل قد جدي. ضروني لما حكموا علیا أموت 

قبل ما أشوف الدنیا! مش عایزة ألعب وال 

أعمل حاجه تأذي ولدي، بكرة لما اجیبه هعمل 

 اللي أنا عاوزاه.  

  

تنظر صفیة إلیها بحزن، وتمسح على كفها. تبتسم فتنة مجاملة 

 وترفع حاجبیها مفوضة أمرها.  

  

 فتنة 

ا تیجي نقعدو في حتة عشان نعرفو نتحدتو م

 زین.  

  

 تمیل صفیة رأسها باتجاه المزرعة.  

  

صفیة 

تعالي معاي! 

تومئ فتنة. 

تلتفت صفیة 

لتضع فتنة یدها 

على كتفها. تضع 

صفیة یدها 

األخرى على 

ظهرها وتمشي 

اإلثنتین بخطوات 

 ثقیلة. 

  

  خارجي. المزرعة ـ ار

زراعیة كبیرة مثمرة في آخرها زریبة  تقف صفیة ُوفتنة أمام أرض

 حیوانات. 

 تتسع عینا فتنة وهي تنظر إلى األرض الزراعیة.  

  

 فتنة 

 )بذهول( 

إیه ده یا بت یا صفیه؟ أنا أول مره آجي 

 المكان الحلو ده!  

  



 

 تبتسم صفیه وتنزل من فوق كومة ترابیة.  

  

 صفیة 

دي أرض أبوي. أنا بجي هنا دایمًا وبقعد 

 الشجر إللي هنیه ده.  ورا 

  

 تشیر صفیة إلى األشجار في طرف األرض.  

  

محدش   صفیة

 یعرف إني بجي هنیه.  

 )لحظة( 

تعالي أوریكي الورد اللي أنا بسقیه 

 كل یوم. 

  

 تبتسم فتنة وتلف رأسها ناظرة إلى الزرع.  

  

 

طب إیدك  فتنة

 معایا! 

  

أیضًا. تضع فتنة قدمها  تمد فتنة یدها، فتمسكها صفیة وتمسك ذراعها

بعد الكومة الترابیة، وتغمض عینیها بقوة من األلم. تنظر لها صفیة 

 صفیة بقلق. 

)بقلق( 

 فیكي إیه؟  

  

. تفتح عینیها مبتسمة تشهق تضغط فتنة على أسفل ظهرها و 

 ابتسامة خفیفة. 

  

فتنة 

 متخافیش أنا زینة.  

  

خلفها فتنة. تجلس صفیة تمشي صفیة باتجاه شجرة وسط الزرع، وتمشي 

تحت الشجرة، بینما تسند فتنة ظهرها على جذع الشجرة واضعة یدها 

على بطنها ویدها األخرى على الشجرة. تغمض فتنة عینیها وتشد مالمحها 

 وهي تتألم.  



 

  

   فتنة

)بألم

 ( یابوووي!  

  

 تنظر صفیه إلیها وهي تمسك ذراعها وتضع یدها أسفل بطنها. 

   

 صفیة 

إنتي دایمًا هو 

 كده؟   

تجلس فتنة على األرض وتمد ساقیها، ثم تنزل جسدها من الخلف قلیال 

  تفتح رجلیها قلیال تضع یدیها على بطنها. 

  

 فتنة 

تعبانة كده من ساعة ما حملت. بقیت مش 

قادرة أعمل حاجه والدكتور قلي إن هبقى 

زینة لو تخنت عشان جسمي یتحمل، بس 

 تفرج.  شهور وُ  ٤هانت كلها 

  

 تسند فتنة رأسها على الشجرة وهي تدلك بطنها مبتسمة.  

 صفیة  

هتجیبي ولد وال 

 بت؟  

  

 ترفع فتنة رأسها من على الشجرة لتنظر إلى صفیة بحاجبین معقودین.  

  

 فتنة 

إنو هللا تفي من خشمك، بت ایه؟ الحمد

 ولد! 

عایزاني أجیبها بت ویتحكم علیها بالبهدلة 

 زینا؟   

صفیة أصابع یدها ببعض، ثم تنظر إلى یدیها وهي تحرك إبهامیها تشبك 

 بشكل دائري. تلمحها فتنة.  

  

 فتنة 



 

مالك یا صفیة؟ إال بالحق خدي هنا إنتي 

ما حكیتلیش حاجة من ساعة ما قابلتك. 

أنا اللي نازلة على ودنك كالم! احكیلي 

 انتي.  

  

واحدة. تهم بالحدیث ثم تنظر صفیة إلى فتنة بشفتین مزمومة من زاویة 

 تتردد. 

 فتنة فخذ فتنة بخفة ممازحتها.   تضرب 

  

 فتنة 

مالك یا بت؟ خایفة تحكي وال 

 إیه؟  

  

 تبتسم صفیة ابتسامة ال تظهر بها أسنا ا. 

  

 فتنة 

ما تنطقي یا بت! هي الفارة كلت لسانك وال 

 إیه؟ 

  

 صفیة، فتبتسم فتنة ابتسامة واسعة.   تضحك 

  

صفیة 

 تتلعثم(  )

 أصل أنا مش زي بقیة البنات هنا.  -أ-أ

  

ریقها. تنظر إلیها فتنة ممیلة رأسها  مبتلعة تنظر صفیة إلى الزرع 

 قلیال للیمین. تعقد فتنة حاجبیها. 

  

 فتنة 

 )باستغراب( 

 تقصدي ایه یا بت؟ یعني إنت ما اتعفتیش؟ 

  

رأسها لتنظر  تنظر صفیة إلى فتنة وهي تعض شفتها السفلیة، ثم تخفض

 إلى األرض.  

  

 صفیة 



 

)بصوت 

 خافت( أل.  

   

تبتسم فتنة وتمد یدها لترفع وجه صفیة إلیها. تنظر إلى عینیها 

 الالمعتین الملیئتان بالدموع. تنظر صفیة إلى فتنة.  

  

 فتنة 

 )بفرح( 

دي مش حاجة تزعل یا بت! أنا فرحت بكلمتك دي 

 متبقیش هبلة أمال!  

  

 الدموع من عینها.  تمسح صفیة 

  

 صفیة 

أمي بتقول إني بجبلهم العار، و إن محدش 

 هیتجوزني لما ابقى فسنك.  

  

 تشیح فتنة بیدها مستفهمة. ترفع الجزء األیمن العلوي من شفتها.  

  

  

 

فتنة 

)بانفعال

 ) 

وهو من إمتى اللي بیجرالنا بیتسمى شرف یا 

صفیة؟ افهمي إحنا مش زي بقیة البنات اللي 

فالدنیا، حتة اللحمة اللي بتتقص دي عندهم 

أغلى من روحنا إحنا! ما بیفرقش معاهم مین 

 فینا هتعیش و مین اله.  

  

   صفیة

 هو إحنا بنتعف إزاي یا فتنة؟  

  

 ترفع فتنة حاجباها بتعجب ثم تنزلهم. تقطف فتنة وردة.  

  

 فتنة 



 

    --بصي یا صفیة، إحنا عاملین زي الورده دي

  

صفیة النظر في الزهرة. تفتح فتنة بتالت الزهرة بأصابعها، ثم تمعن 

تقطع بتلتین من أعلى الزهرة وتزیل میسم الزهرة لتحفر بأظافرها على 

صفیة  تشهق مبیض الزهرة في المنتصف. بعد ذلك تضیق الزهرة بیدیها .

 بحدة وتغطي فمها ملتفتة ُلفتنة.  

  

 صفیة 

 )بجزع( 

 بس كده الوردة ماتت!  

  

 باستخفاف.   ضاحكة ترفع فتنة الزهرة أمامها وتنظر إلیها 

  

 فتنة 

 بصي لشكل الوردة دي جمب بقیة الورد.  

  

 تنظر صفیه إلى الزهرة بحزن.  

  

 صفیة 

)بأسى

 ( مش زیهم.  

تتنهد ترمي فتنة الزهرة على األرض و  

  . 

  

 فتنة 

 شفتي؟ یبقى كده الوردة أحسنلها إ ا تموت. 

  

الشمس بالغروب. تنظر فتنة إلى صفیة وتخبط على كتفها تبدأ 

 بخفة   

 فتنة 

كفایة غم لحد كده، قومي خلینا 

 نعاودو لبیوتنا. 

  

 تقف صفیة وتمد یدها إلى فتنة.  

  

 صفیة 



 

بقلك إیه، النهارده فرح أختي راویة إنتي 

 مش هتجي؟ 

  

 عوبة.  تمسك فتنة ید صفیة، وتضع یدها األخرى على الشجرة. تقف بص

  

 فتنة 

 )تنهج( 

مجیش إزاي؟ ده أمك بعتت ألمي من 

 الصبح وقالتلها الزم كلنا ناجي.  

  

 تبتسم صفیة وهي تنفض التراب عن ثوبها من الخلف.  

  

  صفیة

 متتأخریش! 

  

 تبتسم فتنة. تمشي بجانب صفیة خارج المزرعة.  

  

  لیل -خارجي. الحي/أمام المنزل 

مفروش على األرض، لمبات مضیئة معلقة، قطع خشب طویلة سجاد أحمر منقوش 

مثبتة في األرض معلق علیها قطعة قماش حمراء كبیرة منقوشة، كرسیان 

 قطیفة ذهبیان اللون یتوسطان بدایة ساحة الفرح.  

  

الذین یشكلون دائرة لتأدیة رقصة نوبیة  الرجال تقف مجموعة من 

. تمتد أسالك یهتفون و  األطفال  عبدالجبار ، یرقص یصفق یتوسطهم یـس .

اإلنارة إلى ساحة المنزل الذي یركض األطفال لداخله عبر الباب المفتوح 

 لیلعبون.  

  

  داخلي. المنزل ـ لیل

تضع راویة، المرتدیة فستا ا األبیض البسیط وعلى رأسها طرحة الزفاف، 

 المكیاج. إلى جانبها والدتها التي ترتدي جرجار بنفسجي.  

  

على الكنب مرتدیات الجرجار، وأخریات ترتدین جالبیات.  سیدات تجلس 

 أما صفیة فهي مرتدیة جالبیة صفراء، وینساب شعرها على كتفها.  

  



 

 ٧سارة) وشقیقتها الصغرى  والدتها تدخل فتنة من الباب وخلفها 

سنوات، ترتدي جالبیة(. تلتفت فتنة یمینًا و شماال لترى صفیة وتلوح 

 ا. لها بیده

 تنظر إلیها صفیة وتبتسم راكضة نحوها.  

  

   صفیة

 أنا قلت إنك مش هتیجي.  

  

 تبتسم فتنة وتضرب كتف صفیة بلطف.  

  

 فتنة 

 ما قولتلك إني جایة.  

  

 تدفع والدة فتنة سارة لألمام.  

  

والدة 

إزیك یا بت یا  فتنة 

 صفیة؟  

 )لحظة( 

 بقلك إیه یا فتنة خلي عینك على أختك.  

  

تبتسم صفیة إلى والدة فتنة. تقف سارة بجانب شقیقتها وتنظر إلى 

 األطفال. 

 تمسح فتنة على رأس شقیقتها.  

  

  فتنة

 دي سارة أختي الصغیرة.  

  

تنظر صفیة إلى سارة وتبتسم. تنظر إلیها سارة، ثم تنظر إلى األطفال 

على أسفل وتبتسم للحظات، فتركض باتجاههم للعب معهم. تضع فتنة یدها 

ظهرها. تتأمل شقیقتها تلعب مع األطفال وتعلو ابتسامة واسعة وجهها.  

 تعالي نقعد! صفیة 

  

 تجلس والدة فتنة بجانب الدایة.  

  

 والدة فتنة 

 سالمو علیكو زیك یختي؟  



 

  

 تبتسم الدایة.  

  

 الدایة 

أهال یا أم جودة عاملة إیه؟ البنات و جودة 

 أخبارهم إیه؟  

  

 والدة فتنة ظهرها على الكرسي   تسند 

 والدة فتنة 

في نعمة، إنتي طمنیني عنك وعن هللا بخیر الحمد

 بتك قدارة.  

  

  تبتسم الدایة. 

  

   الدایة

أهو ما یستاهلش غیر الحمد. جمعتلي قرشین 

هدخلها بیهم في المدرسة عشان تتعلم أول 

 السنة.  

  

صینیة بها طقم  فتاة ضر تطبطب والدة فتنة على فخذ الدایة وتبتسم. تح

)زغاریط( آسیا. تبتسم الفتاة وتقدم الصینیة  تغطرف ذهب بسیط ،

 إلیها. 

تضع آسیا الصینیة على حجرها، وتمسك سلسال ذهب، وتنظر إلى راویة 

 .  تغطرف وهي تحرك السلسال یمینًا و شماال. 

  

تقترب . الموسیقى وتهز كتفیها راقصة على  ضاحكة ،تنظر إلیها راویة 

راویة من والدتها وتمیل رأسها قلیال مبعدة طرحتها و شعرها من على 

 رقبتها 

إحدى السیدات. تبتسم راویة. تضع آسیا  تزغرط ُلتلبسها آسیا السلسال .

 شعر ابنتها على أكتافها وتعدل طرحتها.  

  

تنظر راویة إلى السلسال وهي تبتسم. تلبسها آسیا بناجر و خاتم. تقف 

السیدات الجالسات. تقف  تصفق الموسیقى ، أنغام لترقصان على  فتاتان 

آسیا وتسحب راویة من یدها لترقص معها. تصفقان صفیة ُوفتنة ببهجة 

 بسنها.   فتاتین إحدى السیدات. تقفز سارة الحبل مع  تغطرف.

  



 

تنظر صفیة إلى سارة وهي تقترب باتجاهها. تنظر الدایة إلى سارة. 

بخفة. تتوقف والدة  تصفق جنب والدة فتنة التي تخبط مرفقها على 

 فتنة عن التصفیق وتنظر إلى الدایة باستفهام.  

  

والدة فتنة 

في إیه یا أم قداره؟ 

 هللا!  ا

  

تشیر الدایة برأسها إلى سارة. تنظر والدة فتنة نحو ابنتها. ترى 

 سارة تقفز من على الحبل مرتین، بجانبها صفیة تقفز معها.  

  

 تنة والدة ف

)باستغراب

(  ساره؟ 

 مالها؟  

  

 تزم الدایة شفتیها للیسار.  

  

 الدایة 

 )بلؤم( 

 مش شایفة حركة البت وال إیه یا خیتي؟ 

  

 تشیح والدة فتنة بكفیها مستفهمة.  

  

والدة 

 مالها؟ انطقي!  فتنة  

  

 تضع الدایة كفیها أسفل صدرها مثبتتهم فوق بعض.  

 الدایة  

بتتحرك یعني، البت 

 كتیر. 

 )تخفض صوتها(  

 باینلها ما اتعفتش زین.  

  

ترفع والدة فتنة كفها لتضع أصابعها فوق حاجبها وتسند سبابتها على 

 خدها.  



 

  

 والدة فتنة 

حد، هللا نعم یاختي! أنا بتي معملتهاش عند حیا

دحنا رحنا للدكتور اكمنك بس متغاظة عشان 

 مجتلكیش.  

  

 ، فترفع الدایة إحدى حاجبیها.  تضحك والدة فتنة بسخریة

  

 الدایة 

ال یا حبیبتي أنا البت اللي بتتحط تحت یدي 

ما بتعتازش تتحط تحت ید غیري! هي مرة 

وحدة للعمر الدور و الباقي عاللي بناتهم 

 بیعملوها مرتین. بال خیبة! 

  

 تمسك والدة فتنة ذراع الدایة بقوة.  

  

 والدة فتنة 

وبعدین عایزاني كیف  قصدك إیه یا مرة انت؟

أعملها مرتین؟ إیه الكالم الغریب ده وإیه 

 دخل حركتها في كل ده؟  

  

 في أذ ا.   لتهمس تقترب الدایة من والدة فتنة 

  

 الدایة 

البت لما بتبقى حركتها خفیفة معناها حاجة 

من اإلتنین، یا ما اتعفتش زین وال متعفتش من 

 أساسه.  

  

 )لحظة(  

في الوضع ده البت بتتعف مرتین األصول بتقول 

 عشان تقل حركتها.  

  

تتسع عینا والدة فتنة من الصدمة وتنظر البنتها سارة. تتبادل سارة 

وصفیة حبل القفز. تنظر الدایة إلى صفیة وتشیر إلیها بعینها، ثم 

 تنظر إلى والدة فتنة.  

  



 

 الدایة 

وال تكوني عایزاها تبقى زي بت آسیا؟ ال طاهرة 

 ریفة! وال ش

  

 تفرك والدة فتنة ذقنها وتحرك أصابعها على خدها مفكرة. بعد لحظات... 

  

 والدة فتنة 

 هبقى أعدي علیكي یا أم قدارة.  

  

 تبتسم الدایة.  

  

   الدایة

)بشماتة( 

 تنوري یاخیتي.  

  

  خارجي. مدرسة التعلیم ا تمعي ـ ار

توجد لوحة بیضاء  بنایة متوسطة الحجم بابها صغیر، في جانب البنایة

 معلقة في منتصف جدار الواجهة.  

اللوحة: "مجمع مدارس نجع جبران للتعلیم ا  - إدخال  

 تمعي".  

  

تحت اللوحة توجد رسمة ملونة ألسرة نوبیة تجلس أمام مجموعة منازل، 

 ویرفرف علم مصر المعلق أعلى البنایة.  

  

صفیة المرتدیة قمیص  بجانب بوابة المدرسة یوجد كرسي خشبي تجلس علیه

 أبیض واسع وبنطال أسود وبیدها قطعة خبز، وبجانبها حقیبتها القماش 

الالتي یرتدین زي المدرسة الرسمي  مجموعة من الفتیات السوداء. تلعبن 

 من البوابة.   فتاتان أمام المدرسة. تدخل 

تمشي سارة أمام المدرسة حاملة بیدها حقیبة قماش، وخلفها والدتها 

رتدیة مالیة لف سوداء. تنظر والدة سارة باتجاه بوابة المدرسة، الم

 فتنظر إلیها صفیة وتبتسم. ترفع والدة سارة یدها ملوحة لها. 

  

والدة سارة 

 إزیك یا بت یا صفیة؟  

  

 تقف صفیه مبتسمة. 



 

  

صفیة 

 أنا زینة. 

  

 تنظر سارة إلى صفیة وهي مبتسمة، ثم تدفعها والدتها باتجاه صفیة.  

  

 والدة سارة 

ابقي خدي بالك من البت یا صفیة. 

وإنتي راجعة فوتي على فتنة وخلي ساره 

 هناك أصلها هتبیت عند أختها اللیلة.  

  

 تومئ صفیة. تمشي سارة باتجاه صفیة، فیم تمشي والدة سارة. 

  

صفیة 

 إزیك یا سارة؟  

 

 تبتسم سارة.  

  

سارة 

بخیر. إنتي عاملة 

 ایه؟ 

  

 برأسها.   تومئ صفیه

  

صفی

 هللا. حمدة 

  

تقسم صفیة قطعة الخبز، فتمسك نصف بیدها والنصف اآلخر بیدها األخرى. 

تمد یدها باتجاه ساره، فتنظر إلیها سارة وهي تبتسم بخجل، ثم تأخذ 

 قطعة الخبز. تقفان وتدخالن المدرسة.  

  

  خارجي. المزرعة ـ ار

یة وسارة باتجاه فتنة تجلس فتنة على الزرع تحت الشجرة. تمشیان صف

 التي تنظر إلیهن رافعة یدها لتلوح لهما.  

  



 

تلوح ساره بحقیبتها، فیم تبتسم صفیة وهي تركض باتجاه فتنة. تجلس 

 صفیة بجانب فتنة وتجلس سارة مقابلهما. تنظر فتنة إلى صفیة. 

  

 فتنة 

هاه، قولولي أول یوم في ا تمعي كان عامل 

 كیف؟  

  

 سارة وتمسك شعرها لتدخله خلف اذ ا. تبتسم سارة.  تنظر فتنة إلى 

   

   سارة

كان حلو، وأنا قابلت صفیة من الصبح لما 

 رحت.  

  

  تبتسم صفیة. 

  

 صفیة 

 )باندهاش(  

كان حلو قوي یا فتنة أنا عحب العالم. مش 

عایزة تیجي أجازة تاني عایزة أروح كل 

 یوم!  

  

 فخذها.  تنظر سارة إلى فتنة وتضع یدها على 

  

   سارة

 أمي قالتلي أجي عندك النهاردة و أبیت.  

  

 تنظر فتنة إلى شقیقتها بحاجبین معقودین.  

  

 فتنة 

 )باستغراب( 

لیه ؟ جرى حاجة في 

 البیت؟  

  

 صفیة 

خبر إیه؟ وهو یعني عشان سارة تاجي 

 عندك یبقى في حاجة؟  



 

  

 تضع فتنة یدها تحت شفتیها تفكر.  

  

 فتنة 

. بس أمي ما بتعملهاش دایمًا عشان اله

عبدالدایم بیقوم الدنیا ما یقعدهاش. 

 أصله مبیحبش حد یبیت عندي.  

  

 تنظر صفیة إلى فتنة وتمیل رأسها.  

  

 صفیة

 یعني عشان... 

  

وهي تنظر إلى  تتنهد تتربع سارة وتتكئ بمرفقیها على فخذها .

 فتنة. 

  

 سارة 

 )مقاطعة صفیة( 

حیعصبلي بجد وال یعني المرة دي 

 إیه؟  

  

 تنظر فتنة إلى سارة بسرعة وتضربها على كتفها بقوة.  

  

 فتنة 

)بغضب( 

 إكتمي یا بت! 

  

 تنظر صفیة إلى فتنة بعینین متسعتین، ثم تنظر إلى سارة.  

  

 

صفیة 

 )متفاجئة( 

خبر إیه یا فتنة؟ في إیه یا 

 سارة؟  

  



 

سارة شفتها العلویة وهي تنظر الشقیقتان إلى بعضهما البعض. تعض 

 تنظر إلى أصابع یدها، بینما تنظر إلیها فتنة ثم تنظر إلى صفیة.  

  

 فتنة 

)بتردد

 أصل..  -أ-( أ

  

 تطبق شفتیها على بعض.  

  

فتنة )تكمل( 

خلي سارة هي اللي 

 تحكیلك.  

  

 ریقها.   بالعة تنظر سارة إلى شقیقتها 

  

سارة 

)إلى صفیة( أنا 

 هقولك..  

 برجاء( )

بس اوعدیني الموضوع ده یبقى 

 سر! 

تضع صفیة یدها على ركبة سارة وتنظر إلیها، ثم تنظر إلى فتنة  

 وتومئ.  

  

 صفیة 

 )بقلق( 

خبر إیه یا فتنة؟ منا قلتلك سري 

 ما هتأمنونیش على سركم وال إیه؟  

  

 تنظر فتنة إلى صفیة وتشبك أصابع یدیها ببعض.  

  

فتنة 

)بارتباك( 

علیكي یا إخص 

بت متقولیش 

 كده!  



 

  

 تنظر صفیة إلى فتنة، ثم تنظر إلى سارة. تنظر سارة إلى صفیة.  

  

أنا   سارة

 هحكیلك یا صفیة.  

  

 تضم صفیة ساقیها بذراعیها وتنظر إلى سارة.  

  

 سارة 

أنا ما رحتش للدایة قبل كده، وال اتعورت 

 زیكم.  

  

نظر سارة إلى شقیقتها ثم تنظر تعقد صفیة حاجبیها، في هذه األثناء ت

 مرة أخرى إلى صفیة.  

  

 سارة )تكمل( 

أنا أمي مودتنیش عند الدایة، خدتني 

 عند الدكتور.  

  

 تنظر صفیة إلى فتنة.  

  

 صفیة 

 هو الدكتور بیعمل كده یا فتنة؟ 

  

 تومئ فتنة برأسها وهي تضغط على شفتیها.  

  

سارة 

 إیوة، بقلك روحتلو.  

  

 صفیة إلى سارة بحیرة. تنظر 

 سارة  

ده قلي اقعدي یا شاطرة على السریر. قعدت 

وخالني أفرد جسمي على السریر رفعت دماغي 

 عشان ابصله قلي متبصیش یا شاطرة.  

 )لحظة( 



 

وراح جاب حاجات ورجعلي، وأنا سامعة أمي 

 وعمتي برة عیتودودو.  

  

 تمسح فتنة على رأس أختها.  

  

 سارة )تكمل( 

ي عایزك تصوتي یا شاطرة. بعد كده جات وقل

 أمي تقرب قلها خلیكي بره یا حجة.  

  

 فتنة ریقها.  تبتلع 

  

 فتنة 

ونادم علیا وقلي تعالي امسكي أختك، بس أنا 

 كنت متعصبه قوي وما عایزاش!  

  

 تعتدل سارة في جلستها، فتنظر إلیها صفیة.  

  

 سارة 

عایزك جات فتنة ومسكتني، والدكتور قلي 

تصوتي بأعلى صوت عندك على قد ما تقدري 

 و.. 

  

 تضع فتنة یدها على كتف سارة وهي متبسمة بحسرة.  

  

 فتنة 

وعورها في فخدها من الجمب ومسح الدم في 

السریر وفي توبها وبصلي. قالي هتخرجو من 

 هنا بتعیطو. 

  

تبتسم ساره تحك أظافر یدها ببعض ، تنظر صفیه إلى ساره تبتسم 

 ساره صف ابتسامه تفرح   ن

و قلي امشي بتعرجي و متقفیش كتیر .. و 

لما تروحي الحمام عیطي من األلم و قلي دا 

 سر بیناتنا   

تضحك فتنه تضرب ذراع ساره 

 بخفه   

 فتنه 



 

و قعدت في السریر تصوت و تعیط .. و أنا 

رحت انده أمي و عمتي و جوده عشان یشیلها لحد ما 

  نوصل   تضحك ساره  

و ساره 

 قعدت كده أسبوعین..   

  

 تضحك صفیه تضرب كفها بكف ساره   

   صفیه

و ما كنتوش عاوزین تقولولي.. طب منا زیك 

 اهاه..   

  

تنظر ساره إلى 

 صفیه   

سار

 زیي كیف ؟! ه 

  

تبتسم صفیه تنظر إلى فتنه ثم تنظر إلى 

 ساره   

   صفیه

من أربع شهور في فرح راویه أمي جابتلي 

الدایه عشان اتعف من غیر ماحد یعرف .. 

 بس أختي راویه ماخلتهاش و هاجمتها   

تنظر ساره إلى صفیه 

 باستغراب   

 ساره 

و هیا راویه مش عایزاكي تتعفي لیه ؟  

 ترفع صفیه شعرها ترجعه للوراء   

   صفیه

أصل راویه بتقول إن هیا دلوك متبهدله و 

لسه في حاجات مش بتقولهالي عشان أنا 

 صغیره   

تنظر ساره إلى فتنه ثم تنظر إلى 

 صفیه  

ساره  

یعني إحنا زي 

 بعض 

  

 تبتسم صفیه   



 

  صفیه

 ایوه  

  

ترجع ساره شعرها خلف أذ ا تنظر إلى 

 صفیه   

 ساره 

 صفیه .. محدش یعرف غیركم  

  

تنظر صفیه إلى ساره تبتسم تمسح على كتف 

 متخفیش! صفیه ساره   

  

  

بین الزرع .. مع  مجموعه من األوالد یتحدثون و یضحكون یمشي جوده 

 .تقف صفیه تمد رأسها تمسك أذ ا تسمع   

فتنه 

 مالك یا بت ؟ 

  

تنظر صفیه إلى جوده من خلف الزرع تبتسم بخجل  ثم تنظر إلى 

 فتنه   

صفیه 

 ال مفیش حاجه  

  

ینظر جوده باتجاه الشجرة یرى رؤوس یضیق عینیه یركز . یبتعد 

 أصدقائه یمشي باتجاه الشجره.   عن

تلتفت ساره تنظر إلى جوده ثم تنظر إلى  

 ده جوده!  ساره فتنه  

  

  

تنظر فتنه إلى ساره ثم تنظر إلى 

 صفیه   

  

      فتنه            

 متتكلموش خالص..   

  

یمشي جودة على الزرع یدب بقدمیه یعقد حاجبیه ینظر إلى ساره و 

 فتنه  

 بتعملو إیه!!  إنتو جودة  

  



 

یمسك ساره من زراعها یضغط علیه بقوه ، تدفع فتنه یده من على 

 ساره   

 فتنه 

نزل یدك! محنا قاعدین قدامك یعني هنكون 

 بنعملو إیه یعني هنیه!!  

  

ینظر جوده إلى فتنه ینتفخ أنفه یضغط على شفتیه 

 یعصب   

 جوده 

أمي قالت إ ا هتبقى عندك في البیت تجیبیها 

تجي هنیه إزاي؟!! هي قالت إ ا بعتتها و 

 مع البت اللي ساكنه جارك!  

  

تنظر فتنه إلى جوده تضع یدها على خصرها ، تنظر صفیه إلى جوده 

 فتنه ترجع خطوه إلى الوراء ، تقف ساره خلف فتنه   

و فیها إیه یعني لما اجیبها و آجي هنیه 

 خبر ایه یا جوده ماتهدى أمال!!  

  

إلى صفیه یعقد حاجبیه ینظر جوده 

 جوده بغضب   

 أنا هقلها و هي هتعرف هتعمل معاكو ایه! 

تنظر صفیه إلى عینا جوده تبلع ریقها ، تدفع فتنه جوده للخلف  

 فتنه بخفه   

 إمشي إنت دلوك و ملكش صالح!  

  

ینزل جوده یدها من علیه یلتفت یمشي على الزرع . تنظر فتنه باتجاه 

تجلس ، تنظر إلى ساره تمسح على كفها ، تنظر ساره إلى جوده تتنهد ثم 

 ساره فتنه تضغط شفتیها تمل   

 خایفه من أمي!        

  

تجلس ساره بجانب فتنه، تنظر فتنه إلى صفیه . تقف صفیه مكا ا 

 فتنه تنظر باتجاه جوده یمشي بعیدًا   

 متقعدي یا صفیه!  

  

 تبقى صفیه مكا ا تبتسم نصف ابتسامه.  

  

 فتنه  

 جرالك ایه یا بت ؟!  



 

تضرب فتنه صفیه على ظهرها بخفه ، تنظر صفیه إلى فتنه تحرك رأسها  

 هاه..   صفیه ببطئ   

  

تنظر فتنه إلى صفیه تظهر طعجات  جبینها تستغرب ، تجلس صفیه أمام 

 فتنه و ساره تنظر إلیهن  

  

 صفیه  

ه.. هو عمل كده لیه ؟  

 ساره  تنظر ساره إلى صفیه  

 هو كده .. بیقول كل حاجه ألمي!  

  

تمد فتنه ساقیها تنظر إلى 

 فتنه صفیه  

 ده زي اللي ما بیصدق..  

 

 تبتسم فتنه  

 فتنه 

 بس أنا بحبه ! ماببطلش ضحك لما اقعد معاه 

  

 تربع صفیه ساقیها تسند أكواعها على فخذیها تسند كفها على خدها   

صفیه 

معندكوش أخ غیره 

 ؟ 

  

ترفع ساره حاجبیها تضحك ساخره تنظر إلى 

 فتنه  

 ساره 

)بسخریه( ده 

 كأنه عشره مش واحد!  

  

تنظر فتنه إلى ساره تضحك تخبط ساره بخفه على 

 یخیبك یا بت یا ساره!  فتنه ركبتها   

 

تلتفت فتنه تنظر إلى 

 صفیه 

 فتنه  

أصله ما بیبهاش فحالها واصل دول بیقعو 

 بتعاركو بالساعات!  

  



 

 تضحك صفیه تمسك أصبعها السبابه تضغط على ظفر أصبعها.  

  

 قطع 

  

  

 خارجي . األرض الزراعیه ـ لیل   

  

تجلس صفیه خلف الشجرة تمیل رأسها من خلف الشجرة تنظر . یمشي شخص 

بین الزرع بخطوات سریعه .ترفع صفیه رأسها تمسح على شعرها تخرج 

. یقف جوده أمام صفیه ینهج  شعرها من خلف أذ ا تمسح على وجهها 

ینظر إلیها یبتسم ، ترفع صفیه رأسها تنظر إلیه تبتسم تخجل تنظر 

 إلى األرض   

  جوده

 توحشتك..  

  

و   صفیهتضحك صفیه تخجل   

 إ.. 

  

تقطع كالمها تضم ذراعیها حول بطنها   

 صفیه 

 بس أنا ماشفتكش شهرین!  

  

یسند جوده كتفه على الشجرة ینظر إلى 

 صفیه   

 جوده 

منا قلتلك قبل كده ماعایزش حد من اخواتي 

 یعرف !یعني داه سر یا صفیه فاهمه   

تجلس صفیه تحت الشجره   

   صفیه

 ما هما بیعرفو سري و أنا اعرف سرهم! 

  

 تضرب صفیه وجهها بكفها بخفه ، تتسع عیناها  

 یا مري!! صفیه  

  

یثني ركبتیه یجلس على قدمیه ینظر جوده إلى صفیه یرفع إحدى حاجبیه 

 یسند ساعدیه على فخذیه یشبك أصابع یدیه   

  

 جوده  



 

)بصوت متوسط 

العلو( و ده ایه سركم إن شاء 

 ؟ هللا!ا

  

تنظر صفیه إلیه تخاف تسند ظهرها على 

 الشجره   

 صفیه 

 

)بخوف( وال 

 حاجه..  

  

 یبتسم جوده یرتكز على الشجره یربع ساقیه یمسك أطراف خصل شعر

 صفیه ینظر إلیها   

 جوده 

عتخبي علیا ..؟ یا صفیه دنا جوده مش هو 

 اللي یحب حد مش بیقله كل حاجه!  

  

تنظر صفیه إلى جوده تلف رأسها یمینًا و شماال 

 ترفض   

 صفیه 

)بترد

 د( اله مقدرش! 

  

یقف جوده یمسح التراب من على ثوبه ینظر إلى 

 صفیه   

 جوده 

أنا رایح و  بقى كده ! ماشي یا صفیه

 ماعتشوفیش وشي تاني..  

  

  

تنظر صفیه إلى جوده تطبق شفتیها ، یلتفت جوده یمشي ، تحك صفیه كف 

 یدها بأصبعها   

 صفیه 

)باستسالم

 ( استنى یا جوده  

  

 یقف جوده یبتسم نصف ابتسامه   

 جوده 

 عاوزه ایه! مقولتلك خالص  



 

  

تنظر ألسفل ثم تنظر إلى 

 صفیه  جوده   

 إحلف إنه هیبقى سر!  

یلتفت جوده .. یغمض عینیه یرفع حاجبیه و یبتسم  

 بُلئم   

  

 قطع:  

  

  

أمام منزل عبدالجبار ـ  \خارجي . الحي

  ار 

ال یوجد أحد  بالحي ، أشعة الشمس خفیفه تتسلل من بین أوراق 

 الشجر تنعكس على األرض ، قطه صغیره نائمه على طرف أحد المنازل.   

  

تركض ساره بسرعه تلف رأسها  تنظر خلفها ترتفع جالبیتها تتحرك خصل 

شعرها مع حركتها  ، تقف أمام منزل صفیه تضع یدها على صدرها تلتقط 

أنفاسها  تحمل حجره صغیره من على األرض ترمیها على نافذه تسقط 

حجرات متوسطه ترمي األولى ثم الثانیه ثم  ٣الحجره على األرض ، تحمل 

 ثه.  الثال

 ترفع قطعة القماش من على النافذه.    

  

تفرك صفیه عینها تنظر إلى ساره ترفع شعرها خلف أذ ا ، تشیر ساره 

 صفیه إلى صفیه بیدها لتأتي .. تتلفت صفیه یمینًا و شماال  

)بهم

 س( في ایه!  

  

تطبق ساره شفتیها تنظر باتجاه الباب الخارجي ثم تنظر إلى 

 صفیه   

 )بصوتساره 

مرتجف( تعالي و 

 هقولك!  

  

 تومئ صفیه برأسها توافق.  

  

داخلي . المنزل / الدرج ـ  

  ار 

  



 

تنزل صفیه الدرج بخطوات بطیأه تنظر یمینًا و شماال ، تفتح باب 

 صفیه المنزل تنظر إلى ساره   

 فیكي إیه یا ساره خضتیني! 

  

تنظر ساره إلى صفیه عیناها ممتأله 

 بالدموع   

 ساره 

خبیني عندك أنا مش عایزه ارجع البیت تاني 

 ! 

  

تسحب صفیه ساره من یدها بلطف 

 تحضنها   

 صفیه 

طب تعالي قبل ما حد 

 یقوم   

 تدخل ساره مع صفیه تغلق صفیه باب المنزل.   

  

تفتح صفیه باب غرفتها تدخل ، تقف ساره أمام الباب تنظر صفیه 

 إلى ساره تبتسم   

صفیه 

)بهمس( 

واقفه خشي 

 لي 

  

تبتسم ساره تضیق عینها قلیال تنزل دمعه من إحدى عینیها  ، تومئ 

 برأسها توافق.  

  

تقف صفیه أمام مرآه صغیره معلقه تقوم بتضفیر شعرها تتوقف تنظر 

 إلى صفیه   

صفی

مالك یا ه 

 ساره ؟  

تجلس ساره على السریر تنزل دمعه من عینها  تمسح دمعتها  ، تنظر 

 صفیه تترك شعرها تجلس صفیه إلى جانب ساره     إلیها صفیه

 بتعیطي لیه ؟ جرالك ایه!  

  

تنظر ساره إلى صفیه   

 ساره 

 أمي .. عاوزه تودیني عند أم قداره!  



 

  

تمیل صفیه رأسها تنظر إلى 

 ساره   

 صفیه 

و فیها إیه .. مش حد من جیرانكم 

 ؟  

تتسع عینا ساره تنظر إلى 

 صفیه   

 ساره 

!! دي البنات بیروحو عندها عشان یتعفو  اله

 .. و أنا..  

  

تمسك صفیه ساعد ساره تنظر 

 إلیها   

 صفیه  

 إنتي ایه !!! إوعى تكوني هتروحي یا ساره  

  

 تغطي ساره عینیها بكفها  

  

 ساره 

أنا سمعت أمي و هیا بتتحدت ویا عمتي و 

 جیت هنیه علطول!  

  

ساره إلى تربت صفیه على كتف ساره تنظر 

 صفیه   

 صفیه 

متخافیش یا ساره احنا نقعد هنیه و محدش 

 هیعرف!  

  

تبتسم ساره ابتسامه ال تظهر فیها أسنا ا تفتح ذراعیها تحضن صفیه   

 ساره 

 مش عایزه أروح یا صفیه!  

  

  

  

تشد ساره یدها على صفیه ، تمسح صفیه على ظهر ساره تزم 

   صفیهشفتیها   

 مخبیاكي هنیه و محدش هیجي یاخدك!  أنا هفضل 

  



 

تحرك ساره رأسها على كتف صفیه تغمض عینها تطمئن ، ترفع صفیه 

 رأسها تنظر بعیدًا تحتار.   

  

  

خارجي . األرض الزراعیه ـ  

  لیل  

یجلس جوده على األرض یمد إحدى ساقیه یرفع األخرى یسند ساعده على 

تنظر حولها تخفض رأسها تمشي بین ركبته . تمشي صفیه بین الزرع تتلفت 

 الزرع یلتفت جوده ینظر باتجاه الزرع.  

  

تخرج صفیه من وسط الزرع تنظر إلى جوده تبتسم ، ینظر لها  

 كنت هروح..  جوده جوده   

  

تجلس صفیه بجانب جوده تنظر 

 صفیه إلیه   

 استنیت لحد أمي ما نامت!  

  

تنظر صفیه إلى یسند جوده رأسه على الشجره یتأفف , 

 جوده   

صفی

 مالك؟   ه

  

یرفع جوده رأسه من على الشجره  ینظر إلى 

 منتي عارفه..   جوده صفیه   

  

تتسع عینا صفیه تنظر إلیه تبلع ریقها   

 صفیه 

 عارفه .. عارفه ایه ال معرفاش!  

  

ینظر جوده إلى صفیه یمیل رأسه قلیال ینظر إلیها یضیق عینیه 

 ُیشك   

 جوده 

 بشك( )

 یوه مالك اتخضیتي كده ! منا هقولك اهاه..   

  

تبلع صفیه ریقها تمد كفیها ثم تشبك أصابعها تتوتر تنظر إلى 

 جوده   

 صفیه  



 

)بتوتر( 

 اا ..اه طب متقول!  

  

ینظر جوده إلى صفیه یرفع إحدى حاجبیه یمسك 

 جوده ذراعها   

 إوعى تكوني عارفه حاجه یا صفیه! 

  

 من ذراعها تنظر إلیه  تفك صفیه یده 

  

ال صفیه 

 أنا ماعرفاش حاجه!  

  

یبتسم جوده ینظر لها 

 بحذاقه   

شكلي جوده 

 كده رایح البیت! 

  

تطبق صفیه شفتیها تزفر تنظر إلى 

 جوده   

و صفیه 

 اقعد أنا لوحدي! 

  

یرفع جوده كتفیه ثم 

 ینزلهم   

   جوده

مهو واضح یعني إن  أنا مش صاحب وال حبیبك 

وال قریب منك خالص ! إن كان كل مره 

 معتقولیلیش  مخبیه إیه!  

  

  

تنظر صفیه إلى جوده تفرك أصابعها 

 تحتار   

 صفیه 

 أنا قلتلك قبل كده كل حاجه!  

  

  

ینزل جوده رأسه لألسفل قلیال ینظر لها بطرف 

 عینه   

 جوده 



 

اللي قلتیهولي كان الزم هعرفه من األول عشان 

نتي !، بس دلوك في حاجه أنا دي حاجه تخصك إ

 ماعرفهاش و إنتي ماعیزاش تقولي!  

  

  

تشبك صفیه كفیها تضعهم على حجرها تنظر إلى جوده   

 صفیه 

یعني إنت عارف سر یخصني أنا و ماینفعش 

 أقولك سر حد تاني عشان دا سر!  

  

  

 یسند جوده یده على الشجره یرفه جسده لألعلى . تنظر له صفیه تستسلم  

 صفیه 

)باستسالم

( خالص .. أاني 

 هقول.. 

  

 ینظر جوده إلیها یرفع حاجبیه بانتصار  

 جوده 

أنا سامع 

 اهاه..  

تنزل صفیه رأسها لألسفل تقبض  

 كفیها   

           صفیه

 ساره..  

  

 ینظر جوده إلى صفیه تتسع عیناه.   

  

  

باب  ار  -داخلي . المنزل/ غرفة نوم صفیه  

 مفتوح . السریر بجانب صفیه فارغ.  الغرفه 

تفتح صفیه عینها تفرك إحدى عینیها تضیق عینیها تحاول السماع  

 بتركیز.  

  

 صفیه 

 ساره؟ 

  

  



 

تجلس صفیه على السریر تنظر إلى النافذه تقوم من على السریر  

تجري بسرعه إلى الحمام تدخل تخرج معها كرسي خشبي صغیر تضع 

 تقف على الكرسي تنظر من النافذه.  الكرسي أسفل النافذه 

  

تحمل والدة ساره ابنتها،  تبكي ساره ترفس بقدمیها تحاول النزول  

 یقف جوده خلف والدته ینظر إلى ساره یبتسم بخبث  

 جوده )بغضب( 

 اكتمي یا بت !!، كنت فكراني مهعرفش أجیبك  

  

إلى تنظر إلیه ساره تمتلئ عینیها بالدموع ، ترجع والدة ساره 

والدة ساره  الخلف تنظر إلى آسیا تبتسم تضغط بیدیها على ساره   

 سالم یا أم راویه!  

  

تبتسم آسیا تدخل المنزل   

 سالم یا خیتي.  آسیا  

  

  

تنزل صفیه قطعة القماش على النافذه ،تتسع عیناها تضع یدها على فمها 

 تخرج من غرفتها تنزل مسرعه.  

  

المعیشه ـ  داخلي . المنزل / غرفة 

  ار 

  

تصل صفیه عند ایة الدرج ، تجلس آسیا على الكنبه تنظر إلى صفیه 

 رایحه فین یا بت!!  آسیا  ترفع إحدى حاجبیها   

  

تقف صفیه تنظر إلیها ترجع خطوه للخلف   

 هشوف ساره!  صفیه )بتردد( 

  

  

 تقف آسیا تنظر إلى صفیه تعقد حاجبیها تغضب  

آسیا)بغضب( 

إللي عملتیه مكفاكیش 

 ؟ 

  

تنظر صفیه إلى الباب تتقدم لألمام، تتسع عینا آسیا تنظر إلى 

 صفیه  

 آسیا)بصوت مرتفع( 



 

اطلعي دارك لحسن ودیني حكسر خشمك !! 

 اطلعي   

تنظر صفیه إلى آسیا ترتفع بؤرتیها لألعلى تضغط على كفیها 

 تغضب  تركض صفیه إلى أعلى.   

  

 -صفیه داخلي . المنزل/ غرفة نوم  

  ار 

  

تدخل صفیه غرفتها و تغلق الباب. تفتح الدوالب تأخذ جالبیه ، تخلع 

جالبیتها ترمیها على السریر ترتدي جالبیه أخرى ثم تقف أمام المرآه 

 ترتب شعرها . تخرج من غرفتها.  

  

 -أمام المنزل  \خارجي . الحي  

  ار  

  

تقف في ساحة المنزل تركض صفیه أمام منزلها تنظر إلى المنزل ا اور 

ا اور لمنزلها أمام الباب تطرق صفیه الباب بسرعه طرقات قویه 

 حیلك  یاللي بتخبط!!  فتنه)بفزع( متتابعه . صوت فتاه من الداخل   

  

  

تقف صفیه أمام الباب تتنفس صفیه بسرعه تبلع ریقها ، تفتح فتنه 

   الباب تنظر إلى صفیه تعقد حاجبیها تتسع عیناها تتفاجئ

 فتنه)بفزع( 

 جرالك ایه یا صفیه ؟! فیه ایه!  

  

 تبكي صفیه تنظر إلى فتنه  

 صفیه 

 جم خدو ساره..   

  

تمسك فتنه اكتاف صفیه تنظر إلى 

 أمي و جوده ؟؟..   فتنهعینها   

  

تنظر صفیه إلى األسفل تنزل رأسها قلیال ، تهز فتنه صفیه من 

 انطقي یا بت!!  فتنه اكتافها   

  

صفیه )بصوت مخنوق( تومئ صفیه برأسها   

 ایوه.. 

تلطم فتنه بإحدى كفیها على خدها  

 یا مري یا مري..  فتنه مرتین  



 

  

  

  

 قطع:  

  

 -داخلي . المنزل/ غرفة نوم صفیه  

  ار 

  

تجلس صفیه على السریر تحتضن وسادتها تلعب بأصابعها بالخیوط 

 تتنهد.   المنسله من الوساده تنظر إلى النافذه 

  

خارجي . الحي ـ  

  ار 

یمشي جوده یعقد حاجبیه شفایه مسحوبه لألسفل یحمل ساره ، یغطي 

الجزء األسفل من جالبیتها الدم یصل إلى ساقیها  یتدلى رأسها على 

ذراع جوده عیناها مغلقه یتحرك شعرها مع حركة جوده . تلطم والدة 

 ساره على وجهها تبكي تشیح بیدیها تهول   

 الدة ساره)بصوت مرتفع( و

 یالهواااي ، رحتي مني یا بتي ! ااه یانا یمه  

  

  

ینظر جوده إلى والدته بطرف 

 عینه   

 جوده )بنبره حاده(  

مخالص یمه !! هتلمي علینا 

 الناس   

تخبط والدة ساره على 

 صدرها   

 والدة ساره 

اخ یا كبد أمك مالحقتیش تكبري و افرح بیكي 

 .. 

  

 النساء من بیوتهن تنظرن إلى والدة ساره و جوده.    تخرج بعض

 تقف سیدتین خلف والدة ساره و جوده تنظرن إلیهم تتودود السیدتین.  

  

تفتح صفیه باب المنزل تنظر إلى جوده و والدته من الخلف تتسع عیناها 

تضع یدها على فمها ،  تخرج تركض تلحق جوده و والدته تقف في منتصف 

أس ساره متدلي ، على ساقیها قطرات من الدم .  تبكي الطریق ترى ر



 

صفیه تمشي باتجاه منزل فتنه یمشي جوده حامال ساره معه والدته إلى 

 آخر الطریق .  

  

 -داخلي .منزل فتنه/ غرفة المعیشه  

  ار  

صاله صغیرة الحجم مطلیه بالدهان األبیض مقسومه لجزئین جزء جلساته 

متوسطة الحجم و الجزء اآلخر به درج قصیر  أرضیه تتوسط الجلسه سجاده

 و كنب بني قاعدته خشبیه زرقاء.   

  

تجلس فتنه على الكنبه الخشبیه تبكي تسند یدها على ید الكنبه تنظر 

 إلى فتحة أسفل الباب تضیق عینیها تبكي تسمع األصوات من الخارج.   

  

خطوات بطیأه یطرق الباب تنظر فتنه إلى الباب تمسك بطنها تقف تمشي ب

تفتح الباب . تقف صفیه أمام الباب تنزل دموعها على خدیها تنظر إلى 

فتنه تشد أنفها و شفتیها تبكي بقهر ، تنظر فتنه إلیها تمتلئ عیناها 

 صفیه!  فتنه بالدموع تحرك رأسها یمینًا و شماال ترفض  

  

 تحضن صفیه فتنه ببقوه ، تبكي فتنه یرتفع صوت بكائها.   

  

فتنه في أواخر الخمسینات  جسده ممتلئ یكسو شعره  زوج لدایم ، عبدا

 البیاض . ینزل عبدالدایم من الدرج یضرب على عمود الدرج  

 عبدالدایم)بغضب(  

جرى ایه یا مخفیه إنتي صوتي عالي كده لیه 

 هو الواحد میعرفش یرتاح منك یا بومه!  

  

تسحب مخاطها ، ینظر تنظر فتنه إلیه تلمع عیناها تشد على أنفها 

 إلیها عبدالدایم یشیر بأصبعه تجاهها  

 عبدالدایم 

 عتكلمي مین یا بت انتي!  

  

  

یقف عبدالدایم عند عتبة الدرج یمیل رأسه ینظر إلى 

 صفیه   

   عبدالدایم

 أنا كام مره نبهت علیكي متجبیش حد هنیه!   

  

  

   تنظر فتنه إلیه تسحب باب المنزل للخلف تظهر صفیه



 

تنظر صفیه إلى عبدالدایم تتوقف عن البكاء تقف خلف فتنه تمسك 

 ذراعها تقترب من أذ ا   

صفیه)تهم

 نروح المزرعه! س( 

  

یرفع عبدالدایم إحدى حاجبیه ینظر إلى فتنه یشیر إلى 

 الداخل   

 عبدالدایم 

 ارجعي أوضتك و ماسمعش حسك!   

  

ینظر إلى 

 صفیه   

 عبدالدایم  

ارجعي بیتكو ماعیزش  و إنتي یا بت

 اتجنن علیكي!  

  

تنظر إلیه صفیه تبلع ریقها تضغط على ذراع فتنه ، تنظر فتنه 

 حاضر!  فتنه)بعصبیه( إلى عبدالدایم تتنفس بسرعه تزم شفتیها   

  

یلتفت عبدالدایم یصعد الدرج تشیح فتنه بیدها تلف فتنه وجهها على 

للوراء تلف فتنه تضع ساقها صفیه تومئ برأسها . ترجع صفیه خطوتین 

خارج عتبة الباب ، یقف عبدالدایم في منتصف الدرج یلتفت ینظر 

 إلیها   

عبدالدا

 ب .. بت!!  یم  

  

تمسك فتنه بطنها بیدها و تمسك ید صفیه بیدها األخرى تشد مالمح وجهها 

تتألم تركض صفیه تسحب ید فتنه تركض فتنه خطواتها ثقیله تنزل 

ا تشد شفتیها لألعلى تظهر أسنا ا تتألم . تتسع عینا الدموع من عینه

 عبدالدایم یحمر وجهه ینزل الدرج خطواته ثقیله.  

  

عبدالدایم)بصوت                 

 یا بنت األبالسه تعالي هنیه!  مرتفع( 

  

  

 یَغلق باب المنزل.    

  

  لیل \خارجي . األرض الزراعیه ـ ار  

  



 

الشجره ،تمسك فتنه جذع الشجرة تتكئ علیه تقف فتنه و صفیه بجانب 

تثني ساقیها قلیال تغمض عینیها بقوه تنزل رأسها لألسفل تتألم ، 

 تنظر صفیه إلى فتنه تضع صفیه یدها على كتفها  

  

 استني!  صفیه  

  

  

تفتح فتنه عینها تنظر إلیها ، تجمع صفیه التراب ترفع شعرها من 

تمسك لها شعرها ترفعه تنظر إلیها على وجهها ،تنظر فتنه إلى صفیه 

صفیه تبتسم ابتسامه خفیفه تطبطب صفیه بیدها على كومة تراب ترفع 

 ظهرها تنفض التراب من یدها تنظر إلى فتنه  

         صفیه 

 اقعدي   

تنظر إلیها فتنه تبتسم تمد یدها باتجاه صفیه ، تمسكها صفیه تضع 

ها تنزل لألسفل ببطئ تغمض فتنه یدها األخرى على الشجره تثني ساقی

عینها تعض شفتها السفلى تجلس على كومة التراب تسند رأسها على 

 اه..  فتنه الشجره تنظر ألعلى   

  

تنظر صفیه إلى فتنه تمسح على رأسها ، تجلس صفیه أمام فتنه تضم 

 أنا آسفه!    صفیهساقیها تلف ذراعیها حول ساقیها   

  

من عینها تنظر إلى ترفع فتنه رأسها تنزل دمعه 

 صفیه   

 فتنه 

أهي راحت .. و بعدین إنتي ملكیش صالح هو 

ربنا عاوز كده ، أنا كنت عارفه إن أمي 

 لما هتعرف هتعملها كده وال كده!  

  

تقوم صفیه تجلس بجانب فتنه تضع رأسها على 

 صفیه)بصوت برتجف( كتفها   

 أنا خایفه اروح عند ساره..   

  

لى رأس صفیه   تسند فتنه خدها ع

 فتنه 

 متخافیش یا صفیه .. أنا و راویه معاكي!   

  

ترفع فتنه رأسها تضع كفها على صدر صفیه   

 فتنه 

 و ساره جواكي.. إوعي تنسي!  



 

  

تمتلئ عینا فتنه بالدموع ، ترفع صفیه رأسها تنظر إلى فتنه 

 تومئ برأسها ،  تمسح لها عینها و تلف ذراعها حول فتنه.   

 یختفي انعكاس األشجار من على األرض تغیب الشمس.    

  

  

تمد فتنه ساقیها تطبق شفتیها تضیق عینیها تتألم تمسح بكفیها على 

بطنها ، تقف صفیه تدور حول الزرع تحرك أطراف أصابعها على الزرع 

 تنظر إلى الزرع . تتعرق فتنه تتنفس بصعوبه تنظر إلى صفیه   

 فتنه 

 صفیه  صفیه .. یا      

  

تلف رأسها یمینًا و شماال ، تنظر إلیها صفیه تتسع عیناها تركض 

 ایوه یا فتنه!        صفیه)بتوتر( باتجاه فتنه   

  

تقف صفیه بجانب فتنه تحني ظهرها تنظر 

 إلیها   

 صفیه 

      

 مالك؟  

تبلع فتنه ریقها تمسك أسفل 

 فتنه)بتعب( بطنها   

  روحي نادي على أمي و جوده! 

  

تومئ صفیه برأسها تركض بسرعه ، تشد فتنه ظهرها لألمام تصرخ   

 فتنه 

 صه .. صفیه ، استني! 

  

تلتفت صفیه تضع یدها على فمها تركض باتجاه فتنه تقف صفیه أمام 

فتنه ، تدفع فتنه جسدها لألمام تسند یدها على الشجرة ترفع رأسها 

 خدیني معاكي!  فتنه لألعلى تتنفس من فمها   

  

تسند فتنه جسدها على كتف صفیه تضع إحدى یدیها أسفل بطنها تمشي 

 صفیه محنیة الظهر قلیال . 

  

  

أمام منزل الدایه ـ  \خارجي . آخر الحي  

  لیل 

 منزل شعبي صغیر في آخر الحي بابه خشبي نوافذه من دون زجاج.   



 

  

ن تمشي فتنه محنیه تبكي یغطي العرق وجهها ، تمسك صفیه فتنه م

 صفیه تحت ذراعیها تنظر صفیه حولها نظرات سریعه تتوتر   

 متعیطیش یا فتنه إحنا قریبیَن! 

  

تقف فتنه تمسح العرق من على وجهها تنظر  

  فتنهألعلى  

 مقدراش یا صفیه أنا بموت!  

  

تزم صفیه شفتیها تحتار . تنظر الدایه من نافذة منزلها تضیق 

 تفتح باب المنزل تخرج مسرعه.  عینیها ترى بوضوع تقف الدایه 

 بت یا صفیه!   الدایه  

  

 تقف صفیه تنظر لها ، تضغط فتنه على ید صفیه  

  

فتنه)بغضب

 إمشي یا صفیه  ( 

  

تسرع الدایه خطواتها  

 استني یا بت!  الدایه  

  

  

تقف الدایه خلف صفیه و فتنه تلتقط أنفاسها ، تقف صفیه و فتنه على 

من الدایه  ، تعض فتنه شفتها السفلى بقوه تصدر بعد مسافه قصیره 

 فتنه صوت تتألم تسحب نفسًا بقوه  

 وقفتي لیه یا صفیه اتحركي! 

  

تنظر صفیه إلى الدایه ثم تنظر إلى فتنه تتقدم خطوه لألمام ، تمد 

 الدایه یدها ثم تضعها أسفل فمها   

   الدایه

خبر أسود! فتنه إنتي بتولدي وال ایه یا بت 

 خشي عندي هاتیها یا بت یا صفیه  !! 

  

تنظر صفیه إلى الدایه ، تضغط فتنه على أسنا ا بقوه ترفع رأسها 

   فتنه لألعلى تظهر عروق رقبتها   

 بقولك امشي یا صفیه! 

  

تنظر الدایه إلى فتنه ترفع إحدى 

 حاجبیها   



 

 الدایه 

جرى ایه یا فتنه! هو إنتي فاكره حد 

مدخلتیش و خدیتها من غیري هیولدك؟ لو 

 قصیرو هتروحي بیتكو دا لو قدرتي   

                تضحك الدایه تسخر   

 الدایه)بسخریه( 

 أمك هتبعتلي و هجیلكو عالبیت!  

  

تنهج فتنه تبلع ریقها بصعوبه تنظر إلى 

 صفیه   

 فتنه 

 )تنهج( 

 متتعوجیش و امشي یا بت عبدالجبار! 

  

تستسلم تسحب ید فتنه لألمام، تلتفت الدایه تزم صفیه شفتیها تزفر 

 تشیح بیدها ال تهتم   

 الدایه 

إنتي 

 حره   

ینزل ماء الرأس من فتنه تتبل ساقیها و جالبیتها ترفع فتنه رأسها 

لألعلى تصرخ تمتلئ عینیها بالدموع ، تتسع عینا صفیه تأخذ نفسًا 

 عمیقًا تنصدم . تقف الدایه تتسع عیناها   

   الدایه

 القرن طش !! هاتیها بسرعه   

تركض الدایه باتجاه فتنه تمسك ذراعها ، تصرخ  فتنه بصوت مرتفع تحرك 

رأسها یمینًا و شماال . تمسك صفیه ذراع فتنه تغلق أذ ا بیدها األخرى 

 تغلق عینیها ، تنظر الدایه إلى منزلها   

 الدایه 

)بصوت 

مرتفع( یا قداره .. 

 قداره!  

  

سنوات شعرها قصیر جسدها  ١٠، طفله  قداره زل تخرج یفتح باب المن

ممتلئ بشرتها بیضاء . تتسع عینا قداره تتفاجئ تركض قداره باتجاه 

 أیوه یمه! قداره والدتها   

  

تسحب الدایه فتنه، تستند فتنه على صفیه تنظر صفیه إلى  فتنه 

 تقلق تشیر الدایه إلى قداره   

 الدایه  



 

 فتنه بسرعه    اجري یا بت اندهي ألم

قداره تومئ قداره برأسها  

 حاضر یمه!  

  

تركض قداره إلى أول الحي ، تتحرك فتنه بصعوبه تقف أمام عتبة 

 المنزل یتصبب العرق من وجهها إلى رقبتها تصرخ بقوه   

 فتنه 

)تصرخ

 ( یا رب أموت!  

  

تنظر الدایه إلى  فتنه تسحبها 

 الدایه لألمام   

 ادینا أهو وصلنا!  امسكي نفسك یا بت 

  

تنظر الدایه إلى صفیه   

 الدایه 

 شدي معایا شویه یا صفیه!!  

  

 تومئ صفیه برأسها تسحب فتنه لألمام.  

  

خارجي. منزل والدة فتنه ـ  

 لیل  

  

تطرق قداره الباب بقوه تتلفت تنظر حولها ، تضرب الباب بیدیها . 

 صوت والدة فتنه من الداخل   

 والدة فتنه 

 بفزع( )

 یخرب بیتك یاللي بتخبط حیلك!!  هللا ا

  

تفتح والدة فتنه الباب تتسع عیناها تمسك قداره من رقبة جالبیتها  

 والدة فتنه 

فیه ایه یا فقریه إنتي ! قطعتي 

 نفسي   

 تنزل قداره حاجبیها لألسفل تمسك كفي والدة فتنه تبعدهم عن جالبیتها.  

یده على الباب یرفع إحدى یخرج جوده یقف خلف والدته یسند 

 حاجبیه   

 جوده 

جرى إیه یا سلعوه 

 !؟  



 

تنظر قداره إلى ید والدة فتنه ، تنزل والدة فتنه یدها من على 

 جالبیة قداره تنظر قداره إلیها تخاف   

قداره 

 )بخوف( 

 فتنه عند أمي و بتولد!  

  

تشهق والدة فتنه تخبط بكفها على 

 جبهتها   

 والدة فتنه 

بفزع)

 ( یالهوي!  

  

 تتسع عینا جوده یتفاجئ ، تضرب والدة فتنه على صدر جوده   

 والدة فتنه 

إجري یا وله هات مالیتي من على السریر 

 و تعال   

یركض جوده إلى الداخل  ، تنظر قداره إلى والدة فتنه تلتفت تركض 

دته للخارج . یخرج جوده من الداخل یعطي والدته المالیه تنظر إلیه وال

 بسرعه یا وله!  والدة فتنه  ثم تنظر إلى المالیه تأخذها   

  

تركض والدة فتنه خلف قداره تلف حول جسدها المالیه تشد شفتها 

 السفلیه تقلق  ، یتبعها جوده.  

  

 -غرفة النوم \داخلي . منزل الدایه 

 لیل   

دمعه تستلقي فتنه على السریر ساقیها مثنیه مفتوحه وجهها یتعرق تنزل 

من عینها تتشد بكفیها على الفراش . تجلس صفیه على زاویة الفراش 

 العلویه بجانب رأس فتنه ، تمسح صفیه على رأس فتنه   

 صفیه 

معلش یا فتنه 

 متبكیش   

تنظر فتنه إلى صفیه 

 تصرخ   

 فتنه 

)تصرخ

 ( بموت یا صفیه!  

  

تحرك فتنه رأسها یمینًا و 

 شماال   



 

 فتنه 

)تصرخ

 یاني!   ( ااااه

  

تدخل الدایه تحمل طبق بالستیكي به ماء ساخن على كتفها منشفه ، تنظر 

إلى صفیه ثم تنظر إلى فتنه تجلس عند قدم فتنه تضع طبق الماء الساخن 

 الدایه بین ساقیها  

 شدي حیلك یا فتنه أمال!   

  

  

تنظر فتنه إلى الدایه تضغط على شفتیها تزفر بقوه تحقد تطبطب صفیه 

 على كتف فتنه ، تنظر فتنه إلى صفیه   

 فتنه 

بقلك إیه یا صفیه .. لو جرالي حاجه ابقي 

خدي بالك من الواد.. لما یكبر ابقي 

قولیله أنا مت لیه متخلهوش یبقى قاسي 

زییهم ! و لو راح ألبوه المفتري ابقي 

 طلي علیه   

 عینها.  تبلع فتنه ریقها تلتقط أنفاسها ، تنظر صفیه إلى فتنه تلمع 

  

 صفیه  

 متقولیش كده إنتي زینه!  

  

تنظر الدایه إلى فتنه تصدر صوتًا 

 بفمها   

 الدایه  

جرى إیه یا بت یا فتنه متخوفیش البت أمال 

! متسمعیهاش یا صفیه دي بتدلع!دي هتقوم 

 زي الفل  

تنظر فتنه إلى الدایه ال تظهر على وجهها تعابیر ثم تنظر إلى 

 صفیه   

 فتنه 

العظیم ..خلي بالك متروحیش لوحدك هللا استغفرا

عندك المفتري ده خدي معاكي حد كبیر وال خلیه 

 هو یبهولكو..  

  

تحضن صفیه رأس فتنه ثم تومئ برأسها ، تنظر الدایه إلى 

 صفیه   



 

 الدایه 

بت یا صفیه! مقولتلك دا كله دلع زعالنه لیه 

دلوك ، و بعدین ده كالم مش للزغیرین اللي 

 زیك. 

  

تنظر الدایه إلى فتنه ترفع إحدى 

 حاجبیها   

   الدایه

إنتي عتتكلمي عن جوزك كده لیه ! ده هو 

 اللي سترك.   

  

ترفع فتنه رأسها قلیال تنظر إلى 

   فتنهالدایه   

 متتكلمیش عن جوزك كده هو اللي سترك..  

 متعملیش كده إنتي لسه زغیره .. اعملي كده 

إنتي حامل .. عشان جوزك .. متتحركیش 

 اعملي و متعملیش.. یصح و مایصحش   

تبكي فتنه ، تنظر صفیه إلى فتنه تنزل شفتیها لألسفل ، تضم 

 الدایه كفیها أسفل صدرها تنظر إلى فتنه تسحب فتنه نفسًا   

 فتنه 

لحد ما قرفنا .. له هو إنتي فاكره یعني 

إني كالمي عن اللي اسمه جوزي كده كفایه! 

كره إني لسه زغیره عالكالم وال تكونیش فا

 ده!  

إحنا اللي زینا مش زغیرین إنتو بتحكمو 

علینا نكبرو من قبل أواننا بتقتلونا 

زغیرین و بتكبرو عادات و تقالید هي دي 

 الكلمه اللي بنسمعها كل ما ناجي نسألكو..  

  

 ترفع فتنه رأسها لألعلى تصرخ   

  

آخ فتنه 

 یا رب ..مقدراش  

  

جسدها تحني نفسها تمسح على ساق  ترفع الدایه

 فتنه  

 الدایه  

زقي معایا دلوك طلعي الواد و سبیكي من 

 الحدیت الماسخ ده! 



 

  

 تشد فتنه على فرش السریر بقوه تسحب نفسًا عمیقًا تئن   

 فتنه 

ماسخ!!، الحدیت اللي شیفاه ماسخ ده 

 هو اللي جبلك البیت اللي قاعده فیه..  

تمنها بنات كتیر  الفرشه اللي تحتي دي

إوعاكي تفتكري إني هنسهالك .. ساره ماتت 

 هنیه و أنا عارفه!   

  

تضع صفیه یدها على فمها تتسع عینیها تنظر إلى الدایه  ، تنظر 

 الدایه إلى فتنه تلمع عینها بالدموع ترتجف یدها قلیال   

   الدایه

 )بصوت مرتجف( 

خلیكي في اللي إنتي فیه یا بت عوضین و 

 ملكیش صالح بیا!  

  

  

  

 تضحك فتنه تسخر .. تطبق شفتیها   

 فتنه 

عایزاني أهملك؟ و إنتي فاكره ربنا 

هیسیبك؟ بتك هتموت و هیجرالها نفس اللي 

جرا لكل البنات اللي وقعو تحت ادیكي یا 

 قاسیه!  

  

تنظر الدایه إلى فتنه تذرف دمعه من عینها تضع المنشفه بین ساقي 

 فتنه   

 الدایه  

ربنا عارف بحالي و حال الیتیمه اللي بجري 

 علیها و هو هیسامحني أنا مبعملش حاجه غلط!  

  

تنظر فتنه إلى الدایه تدفع الطفل من الداخل قلیال تصرخ بصوت 

 مرتفع تأخذ نفسًا عمیقًا و تخرجه  

 فتنه 

هما اللي زیك بیعرفو ربنا ! أنا بقلك أهاه 

 ت الناس!  ربنا هیاخد بتك بزمب بنا

  

  



 

تنظر الدایه إلى فتنه ثم بین 

 ساقیها   

 الدایه 

شدي حیلك كمان زقتین و هیخرج .. 

 أهي الدماغ بانت یا فتنه   

 تدفع فتنه بقوه ترفع رأسها لألعلى تصرخ   

 فتنه 

 )تنهج( 

 آاااااه ،، مقدراش!  

  

عینا ترخي فتنه جسدها تأخذ نفس تغلق عینیها و تفتحها ببطئ ، تتسع 

 الدایه تنظر إلى صفیه   

 الدایه 

إجري یا صفیه هاتي قلة المیه و الهوایه من 

 بره! 

تنظر صفیه إلى الدایه تومئ برأسها تقوم من جانب فتنه تركض إلى 

 الخارج . تنظر فتنه إلى الدایه  

  

 فتنه 

 )بصوت خافت( 

إنتي عرفه إن لو جرالي حاجه أنا مش 

البت صفیه هتقول مسمحاكي؟ و زي ما سمعتي 

لولدي لما یكبر مین اللي موتني بیده .. و 

هوا مش هیسامحك لحد ما ربنا یاخد حقنا و 

 لما تجي بتتك تتعف تموت هیاي كمان!  

  

تنظر الدایه إلى فتنه تمتلئ عینها 

 بالدموع   

 الدایه 

شدي حیلك شویه یا فتنه هانت ! و طلعیني من 

 راسك بكفیاكي عاد!! 

  

نه إلیها تدفع جسدها بقوه یغطي العرق وجهها و رقبتها تنزل تنظر  فت

 دموع من عینها تشد عینیها تصرخ   

 فتنه 

 )بصوت مبحوح( 

اااااااه ، برضه لو هملتك أنا ربنا هیاخد 

 منك قداره و عّفها وریني هتعیشلك ازاي!! 

  



 

تقف صفیه بیدها هوایه من القش و الید األخرى قلة ماء تتسع عینها 

تنظر إلى فتنه و الدایه . تبكي الدایه من دون صوت تنظر إلى 

 راویه   

 الدایه 

 )بانفعال( 

 أنا بتي ما اتعفتش وال هتتعف وال تروح مني!!  

  

تصرخ فتنه بقوه تسحب الغطاء من على الفراش بقوه ترفع رأسها لألعلى 

متتابعه تظهر عروق جبهتها و رقبتها تصرخ . یطرق باب المنزل طرقات 

قویه ، تركض صفیه تفتح الباب یرتفع صوت صرخة فتنه . تفتح صفیه 

الباب تدفع أم راویه صفیه للخلف تركض باتجاه الغرفة تتبعها 

 قداره.  

  

 ینظر جوده إلى مكان خروج الصوت من داخل الغرفة نسمع صراخ رضیع.   

حاجبیها تبتسم صفیه تنظر إلى الغرفه تلتفت تنظر إلى جوده تعقد 

تغضب،  تركض صفیه إلى الغرفه تنظر إلى راویه ، تستلقي راویه على 

السریر یغطي جسدها و مقدمة شعرها العرق عیناها ذابله ممتلئه 

بالدموع على صدرها الطفل ملفوف بفوطه، تجلس بجانبها والدتها تزغرط 

ن و تمسح على وجه الطفل،  تنظف الدایه راویه من األسفل تحمل قداره صح

الماء و تخرج  من الغرفة،  تبسم صفیه تلتفت تمشي باتجاه الباب 

 الخارجي. 

  

یفرك جوده یدیه یبتسم یمشي أمام المنزل ذهابًا و إیابًا یتحمس   

تخرج صفیه من منزل الدایه تنظر إلى جوده تغمض عینها ثم تفتحها 

   تمشي باتجاه الحي ، یقف جوده ینظر إلیها یزم شفتیه یمشي خلفها 

 جوده  

صفیه .. یا 

 صفیه   

تسرع صفیه خطواتها تنظر بطرف عینها ، یضع جوده یده على 

 استني!   جوده كتفها  تقف صفیه   

  

تأخذ صفیه نفسًا و تخرجه   

 صفیه 

 روح ُلفتنه..مافضلكش غیرها!  

  

تمتأل عیناها بالدموع ، ینظر إلیها جوده من الخلف ینزل حاجبیه 

 یندم  

 جوده 

 بندم( )



 

 إنتي عارفه إن ده كان الزمن هیحصل! 

  

تنظر صفیه بعیدًا   

   صفیه

جوده!! بكفیاك اللي عملته عاد!!أنا 

معاودتش صفیه بتاعت ألول .. أنا دلوك بقیت 

 فاهمه كل حاجه!   

  

یمیل جوده رأسه باتجاهها ینظر 

 إلیها   

جوده 

و أنا یا صفیه 

 ؟ 

  

بقوه تنظر أمامها تمشي بسرعه ، تنزل صفیه یده من على كتفها 

 یشوت جوده بقدمه التراب  

 جوده 

 )بصوت مرتفع( 

إنتي عارفه رأیي یا صفیه و أنا عاوز ایه 

 !! 

  

تقف صفیه في منتصف الطریق تلف رأسها تنظر إلیه ، یلتفت جوده 

 یمشي یدخل منزل الدایه.   

  

  

  

 ار   -خارجي . القطار \داخلي  

  

الشمس من الشبك المنسدل على نوافذ القطار مقاعد تدخل أشعة 

 القطار قدیمه.   

  

المقاعد مممتلئة ، تجلس راویه ترتدي فستان رمادي فاتح متوسط الكم 

شعرها قصیر مرفوع ،تحمل حقیبه صغیره،  حامل في شهرها التاسع  . 

بجانبها یـس یرتدي قمیص بنفسجي فاتح و بنطلون أسود . یضع رأسه على 

ها یضع ذراعیه على فخذه ، تنظر راویه من النافذه تسند ذراعها كتف

 على قاعدة النافذه .  یرفع یـس رأسه یمیله قلیال ینظر إلى راویه   

 یــس 

مالك یا حبة قلبي 

؟   تتسع عینا 



 

راویه تفزع تنظر 

 راویه إلى یـس   

 ایه یا یـس خضیتني!   

  

حاجبیه یستغرب   یعتدل یـس في جلسته ینظر إلى راویه یعقد

 یـس 

 في ایه یا حبیبتي ! أنا بسألك مالك بس..   

  

 تنظر راویه إلیه ترجع شعرها خلف أذ ا تبتسم ابتسامه خفیفه   

 راویه 

معلش یا حبیبي .. سرحت شویه كنت بتقول إیه 

 ! 

  

یزم یـس شفتیه یحرك رأسه یمینًا و شماال یبتسم 

 یـس یمزح   

 واخد عقلك یتهنابه!  ال یا ستي ما بقولش .. 

  

تنظر إلیه راویه تضحك برقه تضرب بكف یدها على ركبته 

 بخفه   

 راویه 

منت جاري اهاه .. هیكون مین اللي واخد 

 بالي یعني!   

  

 ینظر یـس إلیها یقرص خدها   

 یـس 

)مداعباً 

( أمال یا ست 

 راویه! 

  

 تتنهد راویه تنظر من النافذه   

   راویه

یجو .. و بصراحه أنا  خایفه میرضوش

 عاوزه صفیه جاري ، خایفه علیه قوي!  

  

 یتنهد یـس ینظر إلیها   

 یـس 

متخافیش یا ستي هما أكید هیجو زني علیهم زي 

ما بتعملي معایا و هیجو طبعًا إنتي ماتتوصیش 

 في الزن..  



 

  

 یضحك یـس   

 یـس 

بلب

 ل   

شفتها تحرك یدیها تنظر إلیه راویه تضحك ترفع الجزء العلوي من 

 اي یییي..   راویه تقلده  

  

ینظر إلیها یـس یضحك ، تخبط راویه یـس بكوعها على جنبه 

 بخفه  

   راویه

 أنا مابهزرش یا یـس! 

  

یفرك یـس شحمة أذنه تختفي االبتسامه من على وجهه یضع یده على 

 خده ینظر إلى راویه   

 یـس 

 )بحرن( 

و الحیاه هتقف  الموضوع یجیب الغم یا راویه

 و الدنیا هتبوظ..  

  

تنظر راویه إلى یـس ترفع إحدى حاجبیها تستعجب تدفع یده من تحت 

 خده   

   راویه

 )بنرفزه( 

واللهي إنت معندكش ریحة الدم .. ماشي یا 

 یـس!  

  

تلتفت تنظر من النافذه ، یضحك یـس ینظر إلیها یقبل كتفها   

   یـس

.. ثانیًا بطلي  أوال الزعل مش الیق علیكي

تشیلي هم كل حاجه هتتحل فوقتها یا 

حبیبتي و بعدین یرضیكي تشیلي بنتك طاجن 

 ستها و هیا لسه ما جتش للدنیا؟   

تلتفت راویه تنظر إلیه تبتسم تمسح على خد یـس بكفها ، ینظر 

 إلیها یبتسم  یلف رأسه یقرب فمه من كفها یقبل باطن كفها.   

  

  

 -مام المنزل أ \خارجي . الحي  

 ار   



 

تتسلط أشعة الشمس على أسقفة المنازل ، یمشي مجموعه من الناس في  

 الحي.  

صوت آسیا من داخل  

 المنزل   

 آسیا 

 )خ.ش( 

بت یا صفیه خلصتي ترویق األوضه وال لسه 

 ؟، اخلصي یا بت و تعالي   

  

تنزل تقف سیارة صغیره أمام منزل عبدالجبار تفتح راویه باب السیاره 

من الخلف تمشي باتجاه باب المنزل ، ینزل یـس من المقعد األمامي یغلق 

باب السیاره یحني جسده بمستوى نافذة السیاره یضیق عینیه یتفادى 

 أشعة الشمس ینظر إلى سائق السیاره   

 یـس 

حسابك كام یسطى 

 ؟  

ینظر السائق إلى 

 یـس   

 السائق 

أربعین یا 

 بیه  

یمیل رأسه قلیال یدخل یده في جیبه یخرج یطب یـس شفتیه 

 یـس نقود   

 أربعین أربعین ماشي یا عم!  

  

یعد یـس النقود یمد یده یعطي السائق النقوده ، یخبط بكف یده على 

 باب السیاره   

 السائق 

متشكرین ي 

 بیه  

یمشي یـس إلى خلف 

 السیاره   

 یـس 

الشنطه 

 یسطى  

تضع یدها أسفل ظهرها تلتقط أنفاسها تقف راویه أمام باب المنزل 

تخرج تفك ربطة شعرها تمسح على شعرها تفتح حقیبتها تخرج أحمر شفاه 

تفتحه تتمرر أصبع أحمر الشفاه على شفتیها تطبق شفتیها على بعض 

 تلتفت تنظر إلى یـس. 



 

  

 ما تیله یا یـس! راویه  

  

مسح على جبهته ینظر یـس إلى راویه یحمل حقیبه مالبس متوسطة الحجم ی

 یمشي باتجاه راویه، یقف یـس بجانب راویه یضحك بسخریه  

 یـس 

منتي لو شایله شوال البطاطس اللي 

 محمالهوني مكنتیش استعجلتیني!  

  

 ترفع راویه إحدى حاجبیها تنظر إلیه   

 راویه  

هات اما اشیل عنك وال اكمني حامل یعني 

 فكرني مقدراش ؟  

یمد ذراعیه یلوح  ینظر إلیها یـس یبتسم

 یستفهم   یـس 

 جرى ایه یا ست راویه..  

  

 یقرب یـس رأسه من بطن راویه   

 یـس 

منتي عارفه أنا أطول أشیل عنك حتى 

 البت اللي فبطنك هشلها!  

  

یقبل یـس بطنها ، تنظر إلیه راویه تبتسم تمسح على رأسه . یقف یـس 

 راویه یعدل قمیصه   

 !  طب یله احسن أنا فرهدت

  

 یطرق یـس الباب.  

صوت من داخل 

 المنزل   

 آسیا 

 )خ.ش( 

 افتحي یا صفیه..   

  

  

 تتأفف راویه تسند یدها على الجدار تخبط الباب بیدها األخرى.  

  

تفتح صفیه الباب تنظر إلى راویه و یـس تبتسم ، تنظر راویه إلى 

تغلق راویه صفیه تبتسم تظهر أسنا ا تفرح . تحضن صفیه راویه بقوه 

 عینها بقوه   



 

راویه  

)تتألم( آه.. 

 ازیك یا حببتي  

  

ینظر یـس إلى راویه ثم ینظر إلى صفیه یدغدغ 

 یـس رقبتها   

 حیلك یا صفیه كده هتعوري النونه!  

  

تمسح راویه على رأس صفیه ، تنظر صفیه إلى یـس تمد یدها ینظر یـس 

 ظهر راویه  إلى صفیه یقبل یدها . یضع یـس یده على 

 یـس  

 یله یا حلوه خلي راویه تخش ترتاح!  

تأخذ راویه نفسًا عمیقًا ، تنظر صفیه إلى یـس تومئ  

 برأسها.  

  

  

داخلي . المنزل / غرفة المعیشه ـ  

 ار  

 طاولة طعام أرضیه علیها أطباق طعام و سلطات.   

  

ینظر یجلس عبدالجبار على الكنبه تدخل صفیه مع راویه و یـس .

 عبدالجبار إلى راویه یقف   

 عبدالجبار 

 وشك مش غریبه علیا إنتي..  

  

یشیر عبدالجبار إلى راویه ، تنظر إلیه راویه بحده تنظر 

 صفیه إلى عبدالجبار تمسك ثوب راویه  

 عبدالجبار 

 إیوه صح .. راویه بت عبدالجبار  

  

عبدالجبار ثم تنظر راویه إلى یـس ، یمسك یـس ذراعها ینظر إلى 

 یـس ینظر إلى صفیه   

 روحي یا صفیه هاتي لراویه میه! 

  

تنظر صفیه إلى یـس ثم تنظر إلى عبدالجبار ، تدفع راویه صفیه لألمام 

 قلیال . ینظر عبدالجبار إلى یـس  

 روحي یا بت! راویه  

  



 

یرفع عبدالجبار 

 عبدالجبار حاجبه   

و  عجب یا دنیا عجب .. و حضرتك جاي تطلب

 تتآمر فبیتي  كمان وال ایه   

ینظر یـس إلى عبدالجبار یبتسم یفرك یده تحت فمه یضع یده خلف ظهر 

 یـس راویه یمشي تمشي معه راویه باتجاه الكنب   

 یسلمك یابو راویه..  هللا ا

  

ینظر عبدالجبار إلى یـس یضغط على كف یده مستفزًا یجلس ، تجلس راویه 

 یدها أسفل بطنها ، یجلس یـس بجانبها.   على الكنبه تغمض عینها تضع

تخرج صفیه من المطبخ بیدها قلة ماء تنظر إلى راویه تمشي باتجاهها 

 راویه تعطیها قلة الماء تنظر راویه إلیها تبتسم   

 تسلمي یا نور عیني! 

  

تمسح راویه على رأس صفیه ، تبتسم صفیه.  

ینظر یـس إلى راویه یمسح على كتفها 

  یـسبلطف   

 أما أروح أشوف حماتي! 

  

تنظر راویه إلى یـس تومئ برأسها ، یقف یـس یمشي باتجاه المطبخ ، 

 ینظر عبدالجبار إلى یـس یعقد حاجبیه.  

  

تجلس صفیه مكان یـس بجانب راویه ، تنظر راویه إلى عبدالجبار ترفع 

عینها لألعلى تحقد ، یقف عبدالجبار یمشي یصعد الدرج ، تنظر راویه 

 إلى یا صفیه تقترب منها قلیال  

راوی

)تهمس( بت یا ه 

 صفیه!  

  

تنظر صفیه إلى راویه تمیل رأسها 

 قلیال   

 صفیه 

 ایه؟ 

تتلفت راویه تنظر ناحیة المطبخ ثم تنظر إلى  

 الدرج   

راویه 

 )تهمس( 

إوعي یا بت یكونو عملولك حاجه كده وال 

 كده! 



 

  

یمینًا و تنظر صفیه إلى راویه تحرك رأسها 

 ال! صفیه شماال   

  

تقبل راویه رأس صفیه   

 راویه 

 یا حبیبتي! هللا طب الحمد

  

 تنظر راویه إلى صفیه تمسح على رأسها ، تبتسم صفیه.  

تخرج آسیا من البطخ تحمل صینیه فخار تربط رأسها بإیشارب 

 أكمام جالبیتها مرفوعه تنظر إلى راویه   

 آسیا 

زارنا النبي ، كده یا ألف ار أبیض دحنا 

 یا بتي الغیبه الطویله دي 

  

  راویهتبتسم راویه تقف   

 وحشتیني قوي یمه!  

  

تضع آسیا الصینیه على الطاوله ، تضع إحدى یدیها على خصرها تزم 

 شفتیها للجهه الیمنى   

 آسیا 

إهییه و هیا برضك اللي بتتوحش أمها 

بتسافر عروسه و بترجع وش الده !! ده كالم 

 تیجي تحضرنا یا یـس! م

  


