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 متهيد

بتتكلم الرواية عن شاب عنده طموح عايل جدا لدرجة انه أعجب بكلمة الرتند ألنه 

أبحداث كثرية إىل أن يصل للمحطة   طبعا بيمر, داميا بيحب يطلع األول يف كل شيء 

األخرية واملشهد األخري يف الرواية اللي من خالله بنعرف أد أيه حبه أو كرهه هلذه 

الكلمة الذي يرددها كل الناس يف هذه اآلونه وخاصة على من يشتهر منهم مبواقع  

.....       ابعتالتواصل االجتماعي واي هل اي ترى هيبقى الرتند وال مش هيبقى الرتند خلينا ن

 أيه اللي هيحصل هلذا الشابونشوف نقرأ 

 إستمتعوا ....
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قدم مخاسيمب    ا  هنار   - اللون األصفر  يلعب ابمللعب فريقني    لعب كرة  يرتدي    يرتدي فريق منهم 

األزرق  اللون  اآلخر  املرمى   الفريق  حارس  امللعب  يلعب  منتصف  يف  الكرة   الكرة  رؤوف    يستلم 

يشري له ماجد الذي جيري على    ا انحية مرمى اخلصمهبيتجه    حنوه  العب قادم  مراوغا  يستدير هبا  

 ميينه                

 ماجد : أيوه اي رؤوف ابصي أان معاك ابصي اي ابين ابصي 

نداء ماجد املرمى     يتجاهل رؤوف  الكرة الشباك حمرزا    يقرتب من  الكرة بكل قوة تسكن    يسدد 

 ئني إايه ابألحضان والقبالتــــــــيقرتب منه زمالئه مهن رائعا   ا  ـــــــهدف

منه ماجد مقبال   متعبا    إايه على خده  يقرتب  يلتقط أنفاسه بصعوبة  دائرة    وهو  يتجه رؤوف انحية 

مالمح وجهه املبتسمة    انظرا إىل  ينظر إليه ماجد متعجبا    وهو بكامل صحته ونشاطه  السنرت خط  

فرقةيعود   ألماكنهم كل  ملعبها  الالعبون  منتصف  احلكم  يف  الكرة    يصفر  األزرق  الفريق  يسنرت 

       األصفر  متجهني حنو منتصف ملعب

  يتحدث أحد العيب الفريق   انتهاء املباراة بعد  واي  ـــخيرج الفريق األصفر والفريق األزرق من امللعب س

               ماجد وروؤف األزرق أثناء خروجه جبوار

 حظكو عايل أوي نتغلب كدا ابألونطه أحد العيب الفريق األزرق :

                متهكما   يرد عليه رؤوف ضاحكا  

 رؤوف : وانت الصادق ابللياقه واحلرفنه  

                         متهكما   يكمل ماجد ضاحكا  
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 ماجد : على فكره لو احلظ لعب معاان مره مش هيلعب كل مره

                     يعقب عليه رؤوف متحمسا  

 صح كالمك اي ماجدرؤوف : 

 يرد عيهم العب آخر من العيب الفريق األزرق         

 ونروق عليكو    غلبكواي سيدي املره اجلايه ن العب آخر من الفريق األزرق : 

                متهكما   ا  يرد عليه رؤوف ضاحك

 رؤوف : إبذن هللا مش هيحصل وعند أم ترتر  

اخلماسيب  ا  هنار   - الكرة  ملعب  من  اخلروج  الشارع    ساحة  مرتداي وحىت  امللعب  من  رؤوف    خيرج 

  تريننج   خيرج رفقته ماجد مرتداي    وحقيبة رايضية على كتفه بكامل صحته ال يبدو عليه التعب  تريننج

               ومازال يلتقط أنفاسه متسائال   متعبا   وعلى كتفه احلقيبة الرايضية

 ماجد : نفسي أفهم إنت بتبذل جمهود كبري يف امللعب ومش ابين عليك إرهاق وال تعب هنائي 

 يضحك رؤوف جميبا بتعايل وكربايء          

   رؤوف : اي ابين دي سر اخللطه

           متسائال   يضحك ماجد وهو مازال متعبا  

 ماجد : طب متحن عليا وتعرفهايل

                                  إىل ماجد        ا اهـــــإي ا  برشامه مستطيلة بيضاء معطي ميد رؤوف يده يف جيب بنطاله خمرجا  

رمطك وتزقططك وهتخلي مزاجك يف العايل لدرجة إنك لو شلت  ـــــــــــــرؤوف : خد الربشامه دي هتف

   جبل مش هتحس بيه

 إىل الربشامه مقلبا إايها يف يده                   وانظرا    أيخذها منه ماجد متمعنا  
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 ه الصحغلط ع وتفتكر دي مش   اديـــــــماجد : ايااااه للدرج 

 يضحك رؤوف ضحكات عالية                  

 دي هتخليك الرتند رؤوف : ما أان هووه قدامك زي احلصان جرب وهتدعيلي  

                 ابنتعاش وشغف خلوض التجربة  مهــــــ يضع ماجد الربشامه يف ف

 وش   إديها ـــــماجد : ايال إن شا هللا ما حد ح

                        ينظر إليه رؤوف منتشيا  

 أيواااااااه إديها ما حترمهاش وإدعيلي اي معلم  رؤوف :

                                        مصفقا   مغنيا   متحمسا   د منتشيا  ـــــيتسائل ماج

 منك اي غاااااااااااايل    رمناـــــــــــ خيليك اي غايل وال حي قش وهقولك إن شاهللـــــــهدعيلك متقل ماجد : 

 فرحا   يصفق ماجد ورؤوف على يديهما

  رة ـــــجتلس أمامه أسيل حبيبته انظ  جيلس ماجد على أحد الطاوالت  املدينةيف  كافية  على      ا  هنار   -

      إليه ومتسائلة بغضب                        

 أسيل : نفسي أفهم إنت متغري ليه وبقيت بتوه مين ومش مركز يف أي حاجه بقوهلا 

    يضحك ماجد ابزمهالل وعدم اعتناء         

 ابلعكس أان مركز جدا ومن اآلخر كدا أان حمتاجلك أوي اي مزت  ! ماجد : أان ؟

 حتدثه أسيل انظرة لوجهه وعينيه              

 أسيل : مزت أيه بس جبتها منني دي  

                              يضحك ماجد مزمهال  

 دين دي اللغه اجلديده ـــــــت يعين جبتها من دماغي طبعا وبع ـــماجد : هكون جبتها من السوبر مارك
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 حيلة وتعجب                                        ائلة بقلةــــــتعقب عليه أسيل متس

 ريقه دي انت مش ماجد اللي أان أعرفهــ كل ده والطــــــــ أسيل : أول مره أمسعك تتكلم ابلش

                   يرد عليها ماجد هبدوء مبتسما  

بارك  ـــــــــــيت أخاغك املهم انــــماجد : ال أان متقلقيش بس مزاجي حلو شويه وبعدين متحطيش يف دم

 وهللا وحشتيين جدا   أيه وحشتيين 

 رويدا معقبة                  تبتسم أسيل رويدا  

 ا تروح تلعب كوره كنت املفروض تسأل علياــأسيل : لو كنت وحشتك بصحيح بدل م 

                يضحك ماجد ضحكة خفيفة معقبا  

وال طلعلي جناحات وطرت وال جايل اكي وبني أيديكي أهوه  ـــماجد : هوا أان روحت فني ما أان مع

 أتشريه وسافرت 

 الوقوف لرتك املكان                               تعقب عليه أسيل بنفاذ صرب حماولة

    أسيل : اتين هتتكلم ابللغه دي لو اتكلمت معااي كده اتين هسيبك وأمشي 

 إايها                     ميسك ماجد يدها جملسا  

 نا أقعدي مش هتكلم كده اتين أقعدي بقى  ـــخالص خلص ماجد :

صينيه    ما حامال  ـــــــ منه سعد  يقرتب عامل الكافية      عميقا    نفسا  ة  رسي آخذـــــــجتلس أسيل على الك 

من عصري إايمه  عليها كوبني  واضعا  ال   االربتقال  واضعا    طاولةـعلى  خمرجا  ــــــــــــيده يف جي  أمامهما     به 

سول  ملفوفةفاـــــــيـورقة  ماجد  مائال    نية  أذن  السلو   اإايه  يا  ــــــــمعط  على  ابتسامة    فانيه ليالورقة  مبتسما 

        عريضة                               

 : اتفضل اصطف جديد خيليك زي احلديد سعد العامل 
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 بعينه يف ظل مالحظة أسيل له                    له غامزا  إايها يف جيب بنطاله  واضعا  أيخذها منه ماجد حبذر 

 دلوقيت يال روح د ـــاي سع ماجد : طيب ماشي روح انت 

       فتحدثه أثناء وقوفها بغضب       مة ما حيدث ـــــــتقف أسيل منزعجة متفه

أان مقدرش  عد  ــاي س واصطف وروح انت    وبطري وأتشريه    أسيل : مالك كدا ملبوخ على عينك مزت 

   إوعي تفتكر إين ما أخدتش ابيل درات ــــأرتبط مبتعاطي  خم 

                                      ها من ترك املكانـــــــــــ منع يتسائل ماجد حماوال  

 ماجد : وعرفيت منني إين متعاطي خمدرات اي أسيل  

 ترد عليه أسيل أثناء مغادرهتا                   

 سالم ايااااا مجيل أسيل : واضحه جدا وال أقولك إسأل سعد 

                           ماجد متوسال   تغادر أسيل املكان غاضبة ينادي عليها

 ماجد : استين بس اي أسيل استين أرجوكي 

                              مكمال   ملا حيدث منفعال   يضرب ماجد يده يف الطاولة

 ماجد : هللا خيرب بيتك اي سعد 

 الطلبة من الشرح                                    ينتهي الدكتور اجلالس أمام مدرج  قاعة احملاضرات بكلية الرتبية الرايضيةب ا  هنار  -

تذاك منكو  أمتىن  املنهج  من آخر درس يف  انتهيت  أكون  وبكده   : علشان  ــــــــ الدكتور  رو وجتتهدو 

 ان قرب ومفيش وقت وإىل لقاء ــــاالمتح

الدكتور أوراقه  يقف  حقيبته يفيضعها    يلملم  منصرفا      احلقيبة  القاعة   ا  ـــــخارج  حيمل  تنصرف    من 

ما عدا ـــــ الطلبة مجيع تغريات على وجه  مبفردمها    اندر وماجد مازال جيلسان ابلقاعة   ها  يالحظ اندر 

       ماجد وخاصة لعبه الكثري يف هاتفه                                           
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بس سبب اختفائك ده اي    أفهمالعاده  كاندر : أيه اي عم ماجد مالك متغري ليه ومبتعديش عليا ليه  

 د إنت مش معااي وال أيه  ــــحاج ماج 

                                مضطربةوالتعبريات  منكمش الوجهمنتبها ينظر إليه ماجد 

 لش ابلك انت بس ــــمتشغ وشويه كدا وهتظبطاي اندر ظروف وية ــــــــش ماجد : مفيش بس 

 يفتح ماجد اخلط                                   يرن جرس هاتف ماجد

 ماجد : أيوه اي رؤوف جايلك حاال دا أان دماغي هرتوح مين وهتتفرتك

ذراع  ماسكا  يتسائل اندر بغضب وانفعال   يغلق ماجد اهلاتف  يالحظ اندر حديث ماجد يف اهلاتف

                       ماجد من انحيته

من  شكلك ابين عليه وتصرفاتك كمان ابين عليها    د صح  ــــــبتتعاطى خمدرات اي ماج اندر : انت  

 عليك   ح أويــــــواض ساعة ما شوفتك و 

                                               منفعال   عنه  يزيح ماجد يد اندر بعيدا  

دش بيديين حاجه من  ـــــــــحم   أان حر أعمل اللي نفسي فيه  ماجد : سبين يف حايل حمدش له دعوه بيا

 جيبه 

 من القاعة                                   خارجا   منصرفا   يرد عليه اندر معاتبا  

عمله ده غلط وانت كدا بتدمر  تلك وصاحبك اللي انت بــــــــــ اندر : مليش دعوه بيك اذاي أان زمي

ابه وزمايله  ـــيع رجولته وحبايبه واصحـــــــــــمعاك الكالم اللي يشرتي خمدرات يب عشــنفسك عموما مينف

 و كل الناس علشاهنا سالم اي زميل 

              ايئسا   يضع ماجد جبينه على البنج مستسلما  
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ماجد ب  ليال    - شقة  الشقة داخال    صالة  ماجد ابب  مغلقا    يدفع  شقته    واعيا  غري    الباب  إىل صالة 

كف   إايه بصافعا  ره  ـــأمامه وكأنه ينتظ  واقفا    فتـــينتبه لوجوده والده ع   املخدرات  من شرب  واتئها  

                          ههعلى وج يده 

 عفت : انت جيت اي خايب الرجا  

ينظر    ما ــــــــبين  إايه ابلكف على وجهه  افعا  ـــــص  يدقق ماجد النظر يف والده يؤكد والده عفت الكالم 

                                        يده على خده انظرا إيل والده نظرة خوف وارتباك وقلق  عا  ــماجد إليه واض

يت انت عارف الساعه بقت كام ـــــــسي أعرف أيه اللي بيأخرك لدلوقـــــــعفت : أيوه خايب الرجا نف

وهـــــ نف أفهم هتفتح كتاب  امىت  ــــسي  الكليه ومطلوب  تذاكر  إنت يف  ان  نسيت  انت خالص  وال 

لك فلوس وتيجي إنت بعد كده تضيع  ـــعش أان أتعب علشانك وأشتغل وأجيبـــــــمنك النجاح مينف

 كل تعيب 

  اجد ـــمهدئة والده عفت  ابعدة م   اجدـــــــمن ابب حجرة النوم متجهة حنو ابنها م  خترج والدته ثراي

      ماجد                                              رةـــــعنه متجهة انحية ابب حج

 : خالص اي عفت ماجد ما أجرمش يعين لكل ده  ثراي

 شديدة                                               جةـــــيرد عليها عفت معاتبا بله

لي دلعك فيه هو اللي ضيع الدنيا اي  ــــــ وسي خمدرات اي ثراي بطـــــــــعفت : البيه سرقين وراج جاب بفل

 ثراي

      ظات مقررة متأثرة              للح اير تقف ث

ه ونوقفه على رجله دا  ـــ: ابين مرتيب اي عفت ولو هوا بيعمل كدا فعال الزم نقف جانبه ونعاجل  ثراي

 ش نضربه وهنينه  ـــــــــواجبنا م
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يف   جيلس عفت على الكرسي مرمتيا    ها حىت دخلت من ابب حجرة نوم ماجدــــــــــرفقة ابن  تستمر ثراي

 ة  دخوهلما احلجر  ظل متابعته لثراي وماجد أثناء 

            برفق ولني                                   على حافة السرير متحدثة معه د ــجبوار ابنها ماج جتلس ثراي جرة نوم ماجد حبليال   -

 : صحيح انت بتشرب خمدرات اي ماجد قويل اي ابين وصارحين ثراي

                           ينظر إليها ماجد مزمهال  

 اي ماما ماجد : ما اباب قالك وانتهينا

                   بغضب               تنظر إليه ثراي 

دين انك تبعد عن املخدرات  ـــثراي : اتكلم أبدب علشان حنل املشكله اللي انت فيها  عايزاك توع

 ائي وكفااي اللي حصل ـــدي هن

 يلة ونفاذ صرب                                         ــــــــــــــيرد عليها ماجد بقلة ح

 ماجد : حاضر أوعدك اي ماما متقلقيش هبطلها 

 ماجد                                                  تتسائل ثراي برتكيز ونظر يف عيين 

 ثراي : انت بتشرب خمدرات من امىت اي ماجد 

                           يرد عليها ماجد هبدوء   

             ماجد : بقايل شهر تتسائل ثراي مطمئنة                    

 ثراي : وكنت بتشرب مع مني  

 يرد عليها ماجد بنفاذ صرب                        

ماما اي  بقى  يوووووه   : هبط  ماجد  اين  وعدتك  مش  دي كلها   لهاــــأان  األسئلة  بقى  أيه            الزمته 

 نا مش يف امتحان آخر السنه  ـــــإح
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 ترد عليه ثراي معقبة                               

  : لوجه هللا واططيب طيبثراي  يتوب  ــقوم ايال خودلك دش وفوق كده وصلي ركعتني  لب من ربنا 

 ا ابين قوم  ـقوم ي يشـــسكة اللي يروح ميجدي  عليك من السكه الشمال دي  

 يرد عليها ماجد هبدوء                           

 ماجد : حاضر اي ماما حاجه اتين  

      ة السرير                                   ها على حافـــــتقف ثراي من مكان جلوس

 ديك ويبعد عنك والد احلرام ــــال اي حبييب تسلم وربنا يهثراي : 

الباب مغلقة  احلجرة  من  ثراي  ماجد  خترج  عيين  من  ترقب  ظل  يف  خروج    خلفها  فور  ماجد  خيرج 

 رؤوف اخلط                                         رقم رؤوف فاحتا عليه بنطاله طالبا    يبــــاحلجرة هاتفه احملمول من ج ن ـوالدته م

 رتك ومش عارف أعمل أيه  فــــــــماجد : انت فني اي زفت دماغي هتت 

       يرد عليه رؤوف بصوته متقاعسا  

 اك اي برنس وحتت أمرك بس املطلوب حمتاج للمعلوم  ـــــــــمعرؤوف : صوت 

 يعقب عليه ماجد ابستعطاف                      

 ا جبتلك وما أخدتش منك حاجه  أان ايم اماجد : اي أخي متخليها عليك املرادي م

         يرد عليه رؤوف بصوته متأزما  

ح اي  منني   : رؤوف  وغطاه    سره ــــــ صوت  البري  عارف  انت  ابلعافيه   ما  مزاجي  جبيب  يدوب       أان 

 بقولك أيه ما نتش أنت كمان  حلد ما أجيبهنا وهنا ـــبنتش ه

 يده اليسرى من الوجع                             رأسه يرد عليه ماجد متأزما ماسكا  

 ش مكان اتين أجيب منهـــــاباب كشفين ومفي  نتش أيه بس أماجد : 
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                                       معقبا  يضحك رؤوف ضحكات هتكم 

بقى إذاي   : أان هرسيك ممكن اتخد أي ح  صوت رؤوف  تبيعها  ـــــدا اخلري كله عندكو شوف          اجه 

 اف وال من دري  ــومن غري من ش 

 بشرود                       يرد عليه ماجد معقبا  

 ماجد : إذاي مش فاهم 

                 يرد عليه رؤوف انصحا  

  : رؤوف  صغريه  صوت  فاظه  جيعين  أو   أو  انب ــــــــــعلى  منه  ابله  واخد  حمدش  من  ـــخ  برواز  امت 

 اي معلم   أو أي حاجه رفيعه تبيعها وتشرتي بتمنها مزاجك  ون راكناهــــجموهرات مامتك تك

الكنبة املوضوع جبوار حائط وأمامها    ها عفت على  ــجتلس ثراي جبوار زوج  صالة شقة ماجدب  ليال    -

 واره عما دار بني ثراي وماجد حبجرة نوم ماجد                          ـــالتلفاز مفتوح وال صوت له يكمل عفت ح 

 عفت : وبعدين أيه اللي حصل اي ثراي 

 ترد ثراي متحمسة ومطمئنة                       

 عد عن السكه دي وهيبقى إنسان جديد  ــــثراي : وبعدين وعدين إنه هيب

                         جد متسائال  يعقب عليها ما

 ري مش حمتاج نوديه مستشفى يتعاجل  ـــعفت : وتفتك

    مطمئنة                           ترد عليه ثراي 

 ال ما اعتقدش انه الزم يروح مستشفى النه بقاله فرته قريبه بيشرب  ثراي : 

                             يرد عليها عفت معقبا  
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د ابنك مستشفى لعالج  ــــــــــــيت انه مش الزم اي ثراي الزم انخ ـــعفت : وانيت بقى بقييت دكتوره وعرف

 عليه بدل ما يروح مننا بطلي تدلعيه دلعك ده اللي وداه يف داهيه   االدمان نطمن

            ترد عيه ثراي معقبة بضيق             

 ثراي : هيا مش مسئولييت لوحدي اي عفت انت كمان مسئول معااي 

                         يعقب عليها عفت متسائال  

 عفت : تقصدي أيه من كالمك ده اي ثراي  

                        ابب احلجرة وداخلة منه     فاحتةهة انحية حجرة نومها ــــ متج ثراي واقفه من مكان جلوسهايبه جت

ثراي : يعين الزم احنا االتنني نتكاتف ونقف جانب ابننا ونوصل بيه لرب األمان دا ابننا اي عفت وال  

 انت مش واخد ابلك  

 يرد عليها عفت بقلة حيلة                        

 اي ثراي واخد  عفت : واخد ابيل واخد 

اجلانبية أب  ليال    - الشوارع  جانبا    حد  املخدرات  ابئع  ورؤوف   يقف  ماجد  منه  ابئع    يقرتب  ينتبه 

 سلوفانية اللون                          وله ميد يده لرؤوف بورقةــــــح يقرتب من رؤوف حبذر والتفاف ماــــــــــاملخدرات هل

 ابئع املخدرات : املعلوم اي معلم فني الفلوس بسرعه 

املخ الورقة السل   آخذا    دراتـــــــيعطيه رؤوف متن  املخ  ايهاإ  فاحصا    وفانية ــــــــمنه  درات  ـــــــــأيخذ ابئع 

                                  مبتسما   إىل رؤوف را  ــــانظإايها  ا  عاد النقود

 ابئع املخدرات : مظبوط اي معلم  

                       يرد عليه رؤوف مبتسما  

 رؤوف : واملصلحه مظبوطه اي معلم    
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  كل ــورائه منطلقني ابملوتسي راكبا   متوجها حنو شاب يركب موتسيكل رعا  ـــينصرف ابئع املخدرات مس

 بصوت منخفض                           متسائال   على رؤوف درات مائال  ــابئع املخ تصرفاتيالحظ ماجد بعينيه 

 ماجد : هوا مستعجل كدا ليه 

              ـــما  متهك  يرد عليه رؤوف ضاحكا  

بيع خمدرات واحلكومه مشدده تشديد من حديد وصعب  ــــرؤوف : اي ابين ده مبيبعش جوافه دا بي

 لحه اليومني دول ـــــــ جدا تالقي مص

                                         متخوفا   قلقا   يعقب ماجد على حديث رؤوف

 ماجد : طيب يال بينا زوغان من هنا لنروح يف كلبوش  

 يرد عليه رؤوف منصرفني من املكان       

        رؤوف : يال بينا اي معلم 

ماجد ب  ليال    - شقة  على    صالة  ثراي  املوضجتلس  تشاهد ـالكنبة  التلفاز  وأمامها  احلائط  جبوار    وعة 

 بيده اليمىن ملخص ومذكرة                       الــــيدخل ماجد من ابب الشقة حام  برانمج للحظات

 سالم اي ماما ماجد : 

تنظر إليه ثراي    جبوارهاتضع الرميوت    ضة الصوتــــــــــهة إايه حنو التلفاز خمفــــ متسك ثراي الرميوت موج 

تستوقفه  السري غري مبايل   يف    ينتبه ماجد لنظراهتا مستمرا    روره من امامها نظرة غضبـ ساكتة أثناء م

         ثراي بصوت عايل                

   اي ماجد ماجد : ثراي

 تناديه ثراي بغضب ونفاذ صرب                      يقف ماجد ونظره يف اجتاه ابب الدخول حلجرة نومه 

 ثراي : تعاىل عايزاك 
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امللخص    ملقيا     جبوارها  حنوها جالسا    متجها    سدهـجب  ملنادهتا مث مستديرا    ها  ـــ يستدير ماجد بوجهه منتب

                                واملذكرة على الكنبه جبواره       

ما انيت شايفاين راجع من  فيه أيه بتزعأي ليه وبتنادي عليا ابلطريقه دي ليه    ماماري اي  ــــــــــماجد : خ

 املذاكرة أهوه  

                               يف عينيه متحدثه     تتزحزح ثراي جبانبه انظره له

طاه  اللي كنت ح  اعي  ــــلف انك ما أخدتش اخلامت الدهب بتــــثراي : هات عينك يف عيين كده واح 

 يف النيش مع بقيت الدهب 

 عالمات االرتباك                                     يضحك ماجد متهكما يبدو عليه

أيه و  أيهبماجد : خامت  اخلامت    تاع  لو أخدت  يعين  ل  وأان  ليه  الدهب  بقيت  ما أان حرامي  ــ هسيب 

 ابلشكل ده  

شاردة الكنبة  على  نفسها  ثراي  حديثه حم   تعدل  ماجد  التميكمل  للملخص    اسكــــاوال  أخذه  أثناء 

       الدخول من الباب وغلقه إايه                 رته حىت ـــــسريه يف اجتاه ابب حج واملذكرة واثناء

 ويس ميكن يكون هنا وال هنا  ــ يين اأتكدي األول ودوري على اخلامت كـــقبل ما تتهم ماجد : 

                                                شاردةا دون حتدث ابلكالم تكمل ثراي حديثه

 دقك وال أصدق إحساسي خويف لتكون رجعت تشرب خمدرات اتين ـــــــــــــثراي : مش عارفه أص

توج  الرميوت  ثراي  انحيةـــ متسك  ص   هه  تعلى  ــــ التلفاز  مكملة ـ التلفاز  اليت  ــــــــــــمش   وت  الربانمج  اهدة 

 تشاهده كانت

تدخل من ابب احملل    زابئنه  منتظرا    يقف ابئع الذهب خلف البنك الرخامي  حل جموهراتمب  ليال    -

 حنو البائع واقفة أمامه                              هةــ ثراي متوج
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 ثراي : سالمو عليكو

                     يرد عليها البائع مبستما  

 محد هللا ع السالمه   اي مدام ثراي كيــابئع الدهب : وعليكم السالم ورمحة هللا أهال بي

 ترد عليه ثراي مبتسمة                              

 عار الدهب النهارده أيه ـــــــــــاي ترا أس  سلمك ثراي : هللا ي 

                متعجبا   جييبها البائع مبتسما  

 ابئع الدهب : هتشرتي وال هتبيعي  

 ترد عليه ثراي متعجبة                              

 ثراي : هشرتي طبعا هبيع ليه 

               يرد عليها ابئع الدهب متعجبا  

 ابئع الدهب : علشان العمليه اللي حضرتك هتعمليها  

 تتسائل ثراي متعجبة                                 

  فيه أيه ين ـثراي :  عملية أيه مش فامهه ممكن تفهم

   من عيين ثراي له تستمعه إبنصات       يزــــيف ظل ترك  جييبها البائع قلقا  

رض عليا خامت دهب أشرتيه فلما  ـل ابنك ماجد جايل من يومني احملل وعــــــــــابئع الدهب : مفيش أص

منه علشان  هروري أشرتيـــــــــــوقايل انه ض  رتك ضيعيت الفاتورهـــــــسألته عن الفاتورة بتاعته قايل إن حض

 تشفى بقيت فلوس العمليه اللي حضرتك هتعمليهاـــيدفع للمس

 رويدا                                          رويدا   تعقب عليه ثراي متسائلة  مبتسمة

 إذاي لي كنت حابه أعرف هوا اتصرف ــــثراي : آه فعال فعال أان اللي بعته بس أص 
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                   يضحك ابئع الدهب معقبا  

 ق ومتكلم وابين عليه الذكاءـ ابئع الدهب : ال دا هو ما شاء هللا لب

 اتركة املكان                                        نعة ــتبتسم له ثراي  ابتسامة مصط

 دون شراء                       خروجها  من  ع الدهب متعجبا  يتسائل ابئ  ثراي : متام متام أان مهشي أان بقى

 طيب مش هشرتي  ابئع الدهب : 

 من احملل                                            ترد عليه ثراي أثناء خروجها

   رتي مره اتنيه بقى إن شاء هللا  ـال مش هش ثراي : 

 ما حيدث                     على كفغري مستوعبا   يضرب ابئع الدهب كفا  

 م حاجه خالص الناس جراهلا أيه ال حول وال قوة إال ابهلل  ـــــــــابئع الدهب : أان مش فاه

                                   متضايقا   يتحدث ماجد مع رؤوف هاتفيا   جرة نوم ماجدحب  ليال   -

مق  اللي  انت  ما  بس  أيه  أعمل   : رؤوف  ما  ــــــــصوت  زي  وأان  فلوس  جتيب  عارف  ومبقتش  صر 

 قولتلك قبل كدا احلال ع األد  

 بتأين                        يرد عليه ماجد معقبا  

 ماجد : أيوه معاك حق ما هو أصل احلاجه أم االخرتاع 

                 يرد عليه رؤوف حمفزا  

 نيك ع القهوه ابلليل  سالم اي كوتش  ـــــ كدا أسيبك دلوقيت ومست  طـــــــصوت رؤوف : أيوااااااا ابلظب

تنتهي    يرن اهلاتف  يتصل عليها  يتوقف عند اسم أسيل    يف األمساء  اتف يقلبـــــــينظر ماجد يف اهل

             ات من الرنة الثانية                            ـترد أسيل بعد حلظ يرن عليها مرة اثنية  الرنه األوىل دون رد 

 أيوه أيوه معاك    أسيل : صوت
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                              يتسائل ماجد متضايقا  

   رعه ليه مش جيوز حمتاجلك ــــماجد : أيه اي سيت ما برتديش عليا بس

 ترد عليه أسيل متضايقة                  

  : اسيل  خلصوت  بينا  اللي  ليه  نفسك  ــوحتتاجين  يف  بتدمر  خمدرات  بتشرب  واحد  خالص  ص 

   ومبتحبهاش يبقى بزمتك هتحبين إذاي 

        ا                                 يتحدث ماجد يف اهلاتف مه أسيل حبيبته واعد  

 وحىت اتصلى على ماما اسأليها أان بقيت إنسان كويس يين اي أسيل  ـــــــــصدقماجد : 

 تتسائل أسيل متعجبة                     

 صوت اسيل : هيا مامتك عرفت إنك بتشرب خمدرات 

 يرد عليها ماجد بنفاذ صرب                       

 فت جانيب وشجعتين أبعد عنها ــــــماجد : أيوه اي سيت عرفت ووق

    تتسائل أسيل متهكمة                   

 واي ترا بعدت  صوت أسيل :  

  منها ابهلاتف  ينتبه هلا ماجد مقرتاب  كانت هبا مبحل اجملوهرات   اليت البســتدخل ثراي  احلجرة بذات امل 

              اهلاتف لوالدته                 معطيا  يل ــحديثه مع أس أمامها مكمال   واقفا  

ي خدي بقى اسأليها يف اللي  ــــــــــظي وحظك ماما جت من برا أه ــــطيب شويف من حسن حماجد :  

 حتبيه 

 رية له بيدها عن املتحدث                              ــــــــأتخذ منه ثراي اهلاتف مش 

 ثراي : أيوه مني معااي  
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    ـــائلة    مرحبة متسترد عليها أسيل 

 صوت أسيل : أيوه اي طنط أان أسيل  

 هلا جالسا جبوارها                  حافة السرير جالسة عليه وماجد متتبعا   هة انحيةــــــــ ترحب هبا ثراي متج

 بارك أيه اي حبيبيت ــــــثراي: أهال اي أسيل اي بنيت أخ

                  ترد عليها أسيل متسائلة  

ؤال رزل شويه ممكن  ـــــــاجد معلش يعين هوا س ــم   طنط حابه أسئلك عنصوت أسيل : أان متام اي  

   جتاوبيين عليه 

 حافة السرير جبوار ابنها ماجد                     ترد عليها ثراي وهي جالسة على 

 اتفضلي اي بنيت اسأيل عنيا ليكي ثراي : 

 أسيل مرتددة                               تتسائل

 أسيل : هوا صحيح ماجد بطل يشرب خمدرات

 تضحك ثراي متعجبة                                

 رب زفت خمدرات ـــــثراي : انيت كمان عرفيت انه بيش 

 ترد عليها أسيل معرتضة                         

أان من س : متزعليش مين اي طنط  فـــأسيل  بعدت عنه  دلوقيت  ـــاعة ما الحظت عليه  ورا بس هوا 

 يح بطلها فعال وال جمرد كالم ــــــمين وبيقول انه بطلها صحــــراجع يكل

                             ماجد                       ترد عليها ثراي انظرة إىل عيين 

 نا يهديه اي بنيت ويهدينا مجيعا  بثراي : أعتقد انه بطلها ألنه واعدين بده ر 

 ترد عليها أسيل منتشية                          
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 اتين سالم اي طنط    ه ربنا يطمن قلبك اي طنط كدا هتجربيين أرجع أكلمأسيل : 

      ترد عليها ثراي هبدوء                          

 مع السالمه اي بنيت ثراي : 

                   أيخذ ماجد منها اهلاتف متسائال  

 لك أيه  ــــأيه اي ماما ردت عليكي وقالتماجد : 

 ماجد دون انفعاالت                        يتسائل تنظر إليه ثراي بغل

 تلك قتيلــــماجد : بتبصيلي كدا ليه اي مام كأين قتل

 تتسائل ثراي بغيظ ونفاذ صرب                      

 ثراي : سرقت اخلامت ليه اي ماجد  

 يكاد أن يتكلم ماجد توقفه ثراي مكملة بنفاذ صرب                      

هق  أان   : مش  ـــ ــــثراي  ماجد  اي  امسع  مش كده  خمدرات  شرب  تكمل  علشان  ليه  سرقته  ولك 

فــــــــــــهق أوي  عيب  واسرتجل  خمدرات  شرب  بطل  اتين  نفس ـوهلالك  حق  مش  ــــــي  بتعمله  اللي  ك 

إرج  الل ــشطاره دي خيابه وقلة أدب  لوالدك على  الطريق ده أان مش هقول  ي حصل منك  ـع عن 

ــــ تنيه رد فعلك وهشومش هسمع منك وعد أان مس  وف إذا كنت هتطلع راجل والااااااا ــــ

 متجهة انحية ابب اخلروج من احلجرة   رير ـــــــــ تقف ثراي من على حافة الس

    عاالتـينظر إليها ماجد شاردا دون انف 

املوضوعة    فاتــــبه يفحص بعينيه بعض امللـــجيلس مدير األمن على مكت  جرة مدير األمنحب  ا  هنار   -

األرض التليفون  جرس  يرن  أمامه    يـ أمامه  األم  املوضوع  مدير  إليه  مادا  ـ ينتبه  التليفون    يده  ن  حنو 

 لوزير الداخلية           مستمعا   اعتهـملتقطا مس
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 ألو معاك وزير الداخلية صوت وزير الداخلية : 

 يرد عليه مدير األمن ابنتباه                

 األمن اي فندم سامع معاليك اتفضل اي فندم أوامر معاليك   مدير األمن : معاك مدير

                     مشددا  امر و ض األــــأيمره وزير الداخلية ببع 

ام وتشدد عليهم بضبط  ــــرك للساده ضباط األقســــــــة :عايز معاليك تصدر أومصوت وزير الداخلي

عنا  ــــددو أمن املواطن ألهنم أخطر انس على جمتمــني عن القانون وخاصة اللي بيسرقو وبيه ـــاخلارج

تبعت يومي  بعمل كشف  املقبوض عليهم يف  ــهويل ابملضبوطـــــــــــــــ وتؤمرهم  أو  تنفيذ األحكام  ني سواء 

ندان والزم  ــــــواطن أهم حاجه عابة العامة املــــــادر بشأهنم ضبط وإحضار من النيــــبس أو الصــــحالة تل 

 ويف كل مكان يشعر ابألمان يف كل وقت 

 للتعليمات          يرد مدير األمن منصاعا  

 ن مث املواطن وربنا يعينك اي فندم ــــــ مدير األمن : طبعا معاليك املواط

 يرد عليه وزير الداخلية بصرامة                           

 صوت وزير الداخلية : املواطن املطمئن يف بلد مطمئن  

 يرد عليه مدير األمن ابنصياع             

مظب  : األمن  األقســـــمدير  بكل  هتصل  فندم  اي  حاال  معاليك  تعليمات  ــوط  أبلغهم  وبنفسي  ام 

 اليك اتفضل معاليك اتفضل اتفضل ك ألف سالمه معــــــمعالي

التليفون فاحتا  يغلق   األمن  تليفوانت ضباط     منه ورقة مكتوب   املكتب خمرجا    درج   مدير  فيها أرقام 

احملافظة  احث  ـــمب التليفون األرضي  أقسام  يرد    يرن جرس التليفون  أبول قسم  يتصل مدير األمن 

                            على التليفون ضابط مباحث بصوته
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 مني معااي اي فندمصوت ضابط املاحث : 

 يرد عليه مدير األمن بصرامة            

 مدير األمن : معاك مدير األمن  

 وترحيب                         يرد عليه ضابط املباحث ابنصياع

   أؤمرين معاليك وأوامر معاليك تنفذ يف احلال ا ــــــــــأهال بيك اي معايل الباش صوت ضابط املباحث : 

 بصرامة وشدة       يقاطعه مدير األمن 

غين كل يوم بكشف عن أمساء املضبوطني على  ـتبل   حابب مدير األمن : مش وقت ترحيب دلوقيت  

قض وعايزكــــــذمة  أحكام  ذمة  على  أو  ألهنم    ااي  السرقات  وقائع  مرتكيب  على  شويه  حيلك  تشد 

 أخطر شيء على اجملتمع 

                      مربرا   يرد عليه ضابط املباحث معلال  

 ال اي فندم أوامر اتنيه معاليك  ـــــــــصوت ضابط املباحث : علم وينفذ يف التو واحل

                            األرضي             التليفون يرد عليه مدير األمن مغلقا  

 مدير األمن : عايزك تشد حيلك وتسمعين أخبار حلوه  ألف سالمه

الكافيهاتأب  ا  هنار   - الطاوالت  حد  أحد  على  ماجد  أسيل  منتظرا    جيلس  عامل   قدوم  إليه  أيت 

 الكافيه مبتسما          

 عامل الكافيه : تشرب حاجه وال نستىن شويه 

 مصطنعة                                            مبتسما ابتسامة يرد عليه ماجد 

 بها يف كوابيه لو مسحت مش فنجال ــــماجد : عايز قهوه فاحته ع الرحيه وجتي

 الطلب                                       ابتسامة عريضة بعد كتابته مبتسما   د يف ورقةــــيكتب العامل طلب ماج 



27 
 

 عامل الكافيه : تؤمرين حباجه اتنيه  

 ابتسامة مصطنعة                                              ما  ــــــيرد عليه ماجد مبتس 

 ماجد : ال شكرا  

 نفسه بصوت مسموع                       حمداث  قبا  ـــــينصرف عامل الكافيه ينظر ماجد يف ساعة اليد مع 

 ب وسنينه واللي عايزينه  ـــــــالساعه مأخره وال أان جيت بدري وال أيه خيرب بيت احل اهيماجد : 

رويدا من    رتب رويدا  ـــــمن املاء يق   وة وكواب  ـــــــــمن القه  ينية عليها كواب  ــــأيت عامل الكافيه حامال ص

 طلة على الشارع غري مباليا  ــــــجتاه انفذة الكافية امل الس عليها ماجد الذي ينظرـــــالطاولة اجل 

       كوب املاء مث كوب القهوة مبتسما    عا  ــــيقف العامل أمام الطاولة واض 

 هوه وزي ما طلبت ـــــــــ أحلى كوابية قعامل الكافيه : 

 عقب نظره على النافذة                              إليه فتا  ملت يرد عليه ماجد منتبها  

 ماجد : شكرا ايريس ألف شكر 

 نفسه بصوت مسموع              أخرى معاتبا   رة  ــــــــينظر ماجد يف ساعة اليد م  ينصرف العامل

 الزمته أيه بسبت ده كله لنفسي مكنت عايش مراتح من غري حب كان ــــــــماجد : أان اللي ج

دخوهلا    متتبعا    نفسا عميقا    آخذا  ما  ــــيالحظ ظهورها ماجد مبتس  افذةـــتظهر أسيل قادمة من وراء الن

تنتبه له    يشري هلا ماجد أثناء جلوسه  جللوس ماجد    تدخل أسيل من ابب الكافيه املواجه  الكافيه

تصل للطاولة    رويدا  تقرتب من الطاولة رويدا  هها  ـــــــ متوجهة حنوه دون إظهار أية انفعاالت على وج

 منها                                                 مما بدر با  ـــــــــــيتسائل ماجد متعج ها دون مصافحة ملاجدــــــــــــجالسة علي 

متغري ليه أان  يش عليا فيه أيه مالك ووشك  ــومتسلم   يين  ــــــأيه اي بنيت أول مره تيجي تقابلماجد :  

 متنطقي اي بنيت ساكته ليه   شيـعلى فكره منتظرك بقايل فرته كبريه وكنت خالص هقوم أم 
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 ترد عليه أسيل ابنفعال منتقدة                   

 حتك لكن يظهر إن مفيش فايده منك ـــــاجد أان كتري احتملتك وكتري نص ــــــامسع اي سي مأسيل : 

 ماجد بقلق                                  يتسائل

اللي حصل مين بس عل  أيه  : هوا  إحنا كــماجد  ما  احلــــشان دا كله  بنت  الل  ـويسني مع بعض اي 

 ومسن على عسل  

 تقاطعه أسيل معرتضة                            

 ل وال مسن على فطري  ــــأسيل : وال مسن على عس

 بقلق                       يقاطعها ماجد متسائال  

 م حاجه أيه األلغاز بتاعتك دي ممكن تفهميين فيه أيه ــــــــماجد : وهللا ما أان فاه

                      مالحظة عمال الكافيه            واقفه من مكان جلوسها يف ظل ابنفعالترد عليه أسيل موضحة 

عل  تقول  الناس  ملا كل   : برشامــــــــــــأسيل  و  وبودرجي  مشام  مغفله    جي ــــيك  أان  يبقى  أان  وأصدقك 

ش ها أقدر  ـــــــان أعيش معاه وأان قولتهالك قبل كده أان مـــومبفهمش ألين اخرتت إنسان غلط علش 

كل ده قوم بص لنفسك  ــ أعيش مع واحد يدمر يف نفسك قويل كده هتحافظ عليا إذاي وانت ابلش 

 انت مش ماجد اللي أان حبيته إنت شيطان رايهــــ يف امل

 هبا                                                  اللحاق ينادي عليها ماجد حماوال  

 استين بس اي أسيل استين امسعيين ماجد : 

                                       على الطاوالت حيدثهم مربرا   ونظرات احمليطني من اجلالسني يالحظ ماجد جتمع عمال الكافيه

 اجه اتنني بيحبو بعض وزعالنني شويه مفيهاش حاجه يعين ـــــماجد : ايه اي مجاعه حمصلش ح 
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ثياب جيدة    مرتداي    عماره شقة أسيل يسري ماجد يف اجتاه ال  ا املوجود فيه  عماره لشارع أمام الاب  ليال    -

ملب  و  زينة  وجود  ملونهــــيالحظ  ال  ات  على  فيه  ارهــــعممعلقة  أسيل    ااملوجود  منتشيا  شقة  يبتسم 

 دون إصدار صوت                                  نفسه  داث  ـــمتفائال حم 

  رة خري عليا وعليكي اي اسيل ـــــــــــاي سالاااام زينه ونور وطبق بنور هوا ده ايرب تكون بش:    ماجد

 يدخل من ابب العمارة يتالشي  اب العماره ــرويدا من ب  يقرتب ماجد رويدا  

  را  ـــــ يصعد ماجد درجات السلم انظ  املوجود فيها شقة أسيلعلى درجات سلم العمارة  يصعد ماجد  

ني على درجات السالم  ـــــــوالنازل  الصاعدين  متخلال    لم واملوصل ألعلى ــــــــحلبل النور امللون على الس 

  الية أمام شقة أسيل ــــابلساحة اخل  ل للدور األول العلويـــــال والنساء واألطفال حىت وص ــــــــمن الرج

 إايه                                           سائال   أحد املعازمي موقفا   ميينا   مستديرا  

 ماجد : هوا  مني بيتجوز  

   على درجات السلم                 انزال   إايه  اتركا  يرد عليه أحد املعازمي 

 أحد املعازمي : دا مش جواز دي خطوبه أسيل على فؤاد ابن محوده اجلزار  

 الشقة   بعض اخلطوات داخال   متقدما   يضع ماجد يده على رأسه مصدوما  

أسيل  ب  ليال    - شقة  داخلها  صالة  إىل  الشقة  من ابب  ماجد  واحلسره  هعلى وج  يدخل  الزهول  ه 

أثناء مشاهدته ألس  يناهــــوع الك  يل وهيــــتدمعان  يقرتب من    فؤاد  وشة جبوار عريسهاـجالسة على 

ميد يده    يقرتب ماجد منها أكثر فأكثر ببطء   يهاــــــــــــتنتبه له أسيل حمدقة عين   رويدا    ة رويدا  ــــــــالكوش

دم  ـــــإايه من التق  مانعا    به لوجوده فؤاد واقفا  ـــــــــينت  والدموع تسيل على خديه   سها ــــــــــمل  حنوها حماوال  

 عيين أسيل ابلدموع                                رغرةــــــعلى رجاله أثناء غ  حنو خطيبته أسيل مناداي  

 ع ده مشوه من هنا وارموه يف الشارع  اي رجاله تعالو خدو النط:  فؤاد
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يقرتب    سده الثمني  لألمامــ يدفعه فؤاد جب  ملس أسيل    فؤاد حماوال    وق زراعــــميد ماجد زراعه من ف

يصطح فؤاد  رجال  بهـــــــمنه  خارجني  ابلقوة  أس  بونه  تتابعه  الشقة  ابب  مغرغرة ـــــــــمن  بعينيها    يل 

 وعها أثناء استدارة فؤاد وجلوسه جبوارها                            ــــــــمتسح دم ابلدموع

 اليت دول  بزمتك مش يستاهلو مكافئه ــــــــيه ميه رج فؤاد : م

أسيلاب  ليال    - املوجود فيها شقة  العماره  أمام  الع  لشارع  ممسكني    ماره ـــخيرج رجال فؤاد من ابب 

 من إلقائه على األرض          تك تك متأوها  دمهــبه بقوة يف الشارع يكاد أن يص ني ــماجد من زراعيه ملقي

 اي ضلوعي بتعملو فيا كدا ليه أسيل دي بتالعيت وأان حببها آه آه آه آه ماجد : 

للعمارة داخل الرئيسي  ني ــــــيعود رجال فؤد  أس  من ابهبا  وهو مرمتي    يلــــينظر ماجد إىل شرفة شقة 

 بصوت عايل انتبه له اجملاورين                 ناداي  ـتسيل من عينيه واقفا ببطء م على األرض والدموع

يين انيت بتغالطي نفسك  ــيل حببك اي أسيل حببك وانيت كمان بتحبــــــاي أسيل متسبنيش اي أسماجد :  

تعال روحك  متسبنـوبتعاندي  قولــــي  انس  اي  حرااااااام  حرااااام  ترجع  ـــــــــيش  قولوهلا  اتين  تفكر  وهلا 

 اي أسييييييييييييل  ها وهيا بتحبين ـــــــــــ حببملكاهنا من اتين أان

 يندهش له اجملاورين انظرين إليه نظرة شفقة وعطف  

أسيلحب  ليال    - نوم  مغل   جرة  حجرهتا  إىل  أسيل  خلفــــــــــتدخل  الباب  فستان  ــــــــ قة  ترتدي  وهي  ها 

سريرها   على  مرمتية  ابكية  ح اخلطوبة  والدهتا  خلفها  الســـــتدخل  على  رقودها  متجهةحنو  رير  ـــــنان 

              هلا                                     دئة  ـــمه  جالسة جبوارها على حافة السرير 

 ليه أان مبقتش فامهالك حاجه   يه ـــحنان : ملا انيت بتحيب ماجد أوي كده بتسب 

 منهما                                                رتاب  ـــيدخل فؤاد من ابب احلجرة مق 

 ن هنا أيه اي ست البنات مزعله نفسك ليهـ م حنــم إح ـــفؤاد : إح 
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   تقوم أسيل من رقودها على السرير حمدثة فؤاد ابنفعال                              

 نا امشي من وشي السعادي ـــــــــــ: امسع اي أخي أسيل

                         يستنجد فؤاد حبنان معاتبا  

 ترد على خطيبها ابلشكل ده   ه يكي كده اي ست الكل بزمتك فيه واحدــــفؤاد : يرض 

 نعة أثناء نظرة أسيل هلابتعجب                                            ــــــــامة مصطـــــترد عليه حنان مبتسمة ابتس 

 ني وهتجيلك صاغ سليم  ـــــ اله انت دلوقيت اي فؤاد وأان ههديها بكلمتــــحنان : روح الص 

 تسامة عريضة                         باب مبتسما   من ابب احلجرة يوافقها فؤاد خارجا  

 ى ــفؤاد : معنديش مشكله املهم تروق وحتل 

 

  الشيشه   وهم يتناوالن  نوــــــــلعبة الدومي  د أمام رؤوف يالعبهــجيلس ماج  حد مقاهي املدينة أب  ليال    -

 يفوز رؤوف على ماجد ضاحكا                

 قى سيادتك اتغلبت عشرتني يف اجلول ـــنو اي معلم وبكدا يبـــــــرؤوف : قفله ودومي

                                            متسائال    قبا  ـــيالحظ رؤوف شرود ماجد مع  مل يعلق ماجد ساكتا شاردا  

                             غري ليهــــرؤوف : فيه أيه اي عم الرتند مالك مت 

 مزاج                         يرد عليه ماجد بقلة 

 مفيش بس تعبان شويه ماجد : 

                        يرد عليه رؤوف مبتسما  

 س فيه أيه دا أان صاحبك والصحوبيه واجب ـــرؤوف : ال دي مش حكاية تعب قويل ب

 ابنفعال                                              ينظر إليه ماجد نظرة هتكم جميبا  



32 
 

   ويه اي أخي فيه أيه ـــــماجد : مقولتلك تعبان ش

 إايه                    يرد عليه رؤوف مهدئ  

 رؤوف : أان عارف أيه اللي مزعلك قلة الفلوس مش كده 

                 يضحك ماجد ضحكات هتكم معقبا  

 طه ومفيش حاجه عايزه تعدل  ـــمتلخب  وس وبس كل حاجهـــــــلماجد : اي ريتها ابلف 

                             يضحك رؤوف ساخرا  

 مسريها تبقى زي الفلرؤوف : 

                               يتسائل ماجد متهكما  

 ين ميكن أعرف وال فهمين ميكن أفهم  ــــــ ل إزاي اي أبو املفهوميه عرفـقى زي الفــــــــــــــماجد : وهتب

                      يعقب عليه رؤوف مطمئنا  

 ط يف ابلك اي معلم إتقل ع الرز يستوى  ـرؤوف : هتعرف وهتفهم متقلقش وال حت

 يضحك ماجد ضحكات هتكم خفيفة              

 وف هتودينا حلد فني اي ريس رؤوف ـــماجد : ملا نش

 له الشيشه ليشرب منها                  رؤوف اببتسامة مصنعة معطيا   يعقب عليه

خم   : بقى  ــــرؤوف  هتفرج  مالص  متس قولتلك  أيه  صاحيب  ـبقولك  واحد  فيه  ده كله  اهلري  م  يبك 

 ين على فرحه متيجي معااي نغري املزاج املتعكر ده  ــــعازم

ليش الشيشه  منه  ماجد  فمهـــــــــــ م  كثيفا    دخاان    خمرجا    ربـــــأيخذ  حمركا    نه  ألعلى  ــــــــرأس  ومنخاره  ه 

                ابتسامة مصطنعة وألسفل مبتسما  

 ماجد : يال بينا  اي جنم النجوم  
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القم  ساحة حبارةب  ليال    - من  بصوان  املفروشة  الساحة  الزينة يف  أنوار  هنايته  ـتضيء  امللون يف  اش 

فرقة  ـمس عليه  يقف  جترح  استعداد ـموسيقية  اآلالت  يف  العم   فرحلل  ا  هز  أمام ــــــيرص  الكراسي    ال 

ابلباللني   املسرح  الصغار  األطفال  الصوان   يلعب  ذهااب    أمام  الشارع  أهايل  مير    ااب  ـوإي   مير  منهم من 

 على قدمه ومنهم من يركب موتسيكل ومنهم من يركب بسكلته ومنهم من يركب تك تك  

الفرح اب    ليال    - لساحة  املؤدي  الش   لشارع  وماجد  هبا   ارع ــيدخل رؤوف  املوجود  للساحة    املؤدي 

 اقرتابه من صوان احلفل                           عند  يتسائل ماجد معقبا    الفرح 

احل  : اي ريس رؤوف لسه  متيجـــماجد  نقعد على أي قهوه نشربلنا ــــــــ فله مبدأتش  نروح  حجرين    ي 

 دخان على أما احلفله تبدأ   

                                     الفرح منتشيا   يشري له رؤوف حنو صوان

أعرف بس  تعاىل   : املطـــــــــرؤوف  على  أيه  رب  ـك  بقى  وصوته  الـــــــدنيا  يف  اللي  الرجوله  منتهى  ده 

 حكايه  

يقرتب    امللون    جبوار قماش الصوان  األفراح    متعهدرب مع  ــــــــ جيلس املط  وار صوان الفرحجب  ليال    -

املطرب   نيمصافح    رؤوف وماجد مبتسما    ايصل إليهم  وجبوار وحمازاته ماجد    رؤوف مبتسما    امــمنه

   واملتعهد

 رؤوف : سالمو عليكو

 يرد املطرب ومن معه             

 وبركاتهاملطرب ومن معه : وعليكم السالم ورمحة هللا  

املطرب من مكان جل  ني  يرسـله على ك  مشريا  اببتسامة عريضة  وماجد    رؤوف  مصافحا    وسه  ــيقف 

                      وكذلك املتعهدجبواره  
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 دش شافك من زمان ـــــــب : أهال رؤوف إذيك حم املطر 

                                          جبواره   ا ـ جالس يصافحه رؤوف مبتسما  

 بار فنك وصوتك احللو أيه ــــأهال بيك اي فنان أخبارك أيه وأخ رؤوف : 

 حديثه                                           مكمال   ما  ــــينظر إىل ماجد مبتس 

                      مش تعرفين على صاحبكاملطرب : 

                       مبتسما  يرد عليه رؤوف 

 وتقدر تقول الرتند رؤوف : دا حبييب وصاحيب واالنتيم بتاعي ماجد أفندي

 منهما               يرحب به املطرب طالبا  

 اتفضلو اقعدو جاين هنا الرتند الرتند تعالواملطرب : 

                     يتحدث رؤوف إليه منتشيا جيلس رؤوف وماجد جبوار املطرب

 بنشوى         يتدخل متعهد األفراح متحداث   ايزينك تسلطنا النهارد اي جنمــــــــــــــرؤوف : ع 

 طن وبيقول قواله مبيقوهلاش حد  ـــــــالنجم يف أي مكان بيسل  املتعهد : 

            على رؤوف مبتسما  يرد املطرب 

  : بروجرامإحنا  املطرب  إنت وصاح  عاملني  هيعجبك  أوي  صاحبك كدا  ـــحلو  شايف  ماجد  بك 

 مبيتكلمش

                                  ابتسامة مصطنعة   مبتسما   داث  ـــــد الشارد على كتفه فينتبه متحـــــــــــيضرب رؤوف ماج

 ماجد : ال ال ال أان معاكو اتفضلو كنتو بتقولو أيه

                          يضحك املطرب معقبا  

 املطرب : مش قولتلك مش معاان
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 يضحك اجلميع

 يتحدث ماجد إىل املطرب برتكيز                

 طيب اي جنم النجوم مليش بركه اال انت  ماجد :

                             يتدخل رؤوف متمنيا  

  : اآلخ رؤوف  بيمر ـمن  ماجد  اي جنم  عاط  ر كدا  وح ـــحبالة حزن  حبيبته سابته  إن  ابب  ـــــفي بسبب 

 يسمعك منك حاجه تعرب عن املوقف ماشي اي جنم 

                         يتدخل ماجد طالبا مبتسما  

 مه بعد الفرح    ـــ ماجد : وكمان أان عايزك يف حاجه مه 

               منتشيا   يرد عليه املطرب متأثرا  

: هتس  املطرب  عنيا  من  عمرك  ـــبس كدا  اللي  مســـــعته  مع  شوفته  ما  ما  عمرك  اللي  وهتشوف 

 وهستناك بعد الفرح 

              بصوت عايل                         مصفقا   يرد عليه رؤوف ضاحكا  

 و االنسانيه كلها ـــــــاي أبرؤوف : اي سالم عليك اي جنم اي كبري 

احلضور   جيلس رؤوف وماجد بني مجهور  يغين املطرب   تعزف الفرقة املوسيقية سرح الفرح مب  ليال   -

 مستمتعني ابلغناء يصفق اجلمهور ويرقص على الغناء 

الفرحمب  ليال    - الفرقة كال منهم   سرح  الفرحمث    على حدا عدته   يلملم أعضاء  جيلس    جبوار صوان 

                  متسائال  جبوار رؤوف وماجد  املطرب على كرسي 

 لي مسعتوه املطرب : أيه رأيكو بقى يف ال

                          يرد عليه رؤوف مادحا  
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 تش حاجه كدا تعلى الدماغ وال أحلى مزاج يتاخد ــــــــرؤوف : حاجه حمصل

                    يرد عليه املطرب معرتضا  

 مزاج إحنا لينا يف الغنا وبسد هللا ما بينا وما بني أي ـاملطرب : ح 

                              يقاطعه ماجد مبتسما  

ام صح وماشي مع التيمبو مبتقعش وال برتوح  ـــراحه صوتك وعربك حمصلوش عافق املقــــماجد : بص

 كدا وال برتوح كدا  

                      يرد عليه املطرب ممتننا  

 ذه عرفت التفاصيل دي منني ـإنت ملؤخ املطرب : متشكر جدا على زوقك و 

               بغرابه      يتدخل رؤوف متسائال  

 اللي هيا أيه التفاصيل اي جنمرؤوف : 

                           يرد املطرب موضحا  

 املطرب : اللي هيا العرب واملقام والتيمبو

                                              ضحكة خفيفة  يرد عليه ماجد ضاحكا  

امات وبقيت  ـــــلم املوسيقي واملقـــــــــــــ قى قبل كدا اتعلمت فيها الســماجد : أصلي أخدت ورشة موسي 

 فاهم فيها شويه 

                    يرد عليه املطرب متسائال  

   ش تعزف على آله أو حىت تغينــــــاملطرب : طيب ما اتعلمت

                           يرد عليه ماجد ضاحكا  

 ماجد : يعين حصلي شوية ظروف كربت دماغي بعديها  
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                           يتسائل املطرب منصتا  

   ولتليش اي سي ماجد كنت عايزين يف أيه ــــــــطيب مقاملطرب : 

                            يرد عليه ماجد مبتسما  

خج غري  ومن  بصراحه كدا   : محودــــــماجد  ابن  فؤاد  رجالة  ض  هل  قـــــــــاجلزار  وهانوين  دام  ـــــــربوين 

أرجع حق بقى عايز  وأان  أزل ــ الناس كلها  ما زلوين  منهم وزي  إن حبايبك كتري    هم  ــــــــي  عارف  وأان 

 دول علشان الرجاله   حت خد مين القرشنيـولو مس دي وال أشوف حد اتين  ين اخلدمه ـــهتقدر ختدم

                     يرد عليه املطرب متسائال  

حبي هللا  لوجه  أان  ماجد  اي  بص   : وتعــاملطرب  تقريين  الزم  األول  بس  إذاي  ــــ تك  ضربوك  رفين 

ترجعلك حقك وتــبب أيه ولو اقتنعت هقف معاك وقفه حلـــــــوبس اخللق  ــــرفع راسك ق وه  دام كل 

 وس مقابل خدمة اجلدعانـــــــورجع فلوسك إحنا مبناخدش فل

                             يرد عليه ماجد متذكرا  

 م هحكيلك  اااااااماجد : متا

 يسري رؤوف جبوار ماجد متسائال              حد الشوارعأب ليال   -

 لة فؤاد بن محوده اجلزار ضربوك  اش إن رجــــــيعين حمكتليرؤوف : 

                          يرد عليه ماجد غري مباليا  

ريوين  ـــــــاملهم هتشوفلنا تذكرتني ه لته فيا أسيلـــ ماجد : جماش يف ابيل ومكنتش مركز بسبب اللي عم

 رب دماغك يرد عليه رؤوف بقلة مزاج                   ــوال مك دهمنش

 رؤوف : منني اي حسره مفيش معااي وال سحتوت  

 ماجد بقلة مزاج                          يتسائل



38 
 

 ماجد : يعين هنعمل أيه يعين 

                         يرد عليه رؤوف مفكرا  

 رؤوف : أان عندي حل خيلينا جنيب طن هريوين  

                              يتسائل ماجد منبهرا  

 ماجد : بتتكلم جبد طيب رسيين عليه وأان معاك اي مفكر اي أبو التفافنني  

جيلس   أمام حمل اجلزاره اململوك حلموده والد فؤاد واملقابل للعمارة املوجد فيها شقة أسيل    ا  هنار   -

نزل أسيل  ــــــــــرا إىل شرفة مـ ربايء انظـــــــــــشه بتعايل وكـــــــ ي أمام حمل اجلزاره يتناول الشي ــــــؤاد على كرس ف

               م الغسيل متحداث بصوت مسموع     ملوهي تل 

 بكره الفراوله تطيب ويقطفها األكال  فؤاد : 

م الشارع  أول  من  ورؤوفـــــيظهر  الغس   اجد  تلم  الواقفة  أسيل  تنتبه  الشباب  بعض    يل ــــبرفقة 

لقدوم  لوجودهم فؤاد  متعجبا  ـــــــــينتبه  املوجودين ـــــــــــــــعلى رج  مناداي    واقفا    هم   ق  اله  ادمني  ـــــــــــابحملل 

                               أبسلحتهم              

اتو السكاكني اللي يف أيديكم وتعالو  ـــفؤاد : ودول أيه كمان هوا ماجد حمرمش وال أيه اي رجاله ه 

 حاال يال يال اي رجاله  

  ني أمام احملل خلف فؤاد ـــــــــلة البيضاء واقفــــــــــــــمدججني ابألسح  ل ـــخيرج رجال فؤاد من داخل احمل 

معهـــــــــيقرتب ماج أم وا  د ورؤف ومن  يتحدث فؤاد    مواجهة فؤاد ورجاله  ام حمل اجلزارة يفـــــــــقفني 

 بصوت عايل وبكربايء              

يكو زى ما بنشفي البهامي ـــو من هنا الحسن ندحبكو ونشفـــفؤاد : يال اي شاطر منك له له له إمتش 

 الكيلو بتالته تعريفه   ح ابحملل ونبيعكوــونعلقكو دابي
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 يرد عليه ماجد بثقة يف النفس                  

البه  ـــــــت كالم اي فؤاد اي جزار ايللي بتجيب البهامي الوقيع وتدحبها وتبيعها للناس الغــــــــماجد : خلص 

املتلجه وتبيع اللحمه  بتجيب  جــــايللي  أان  أهنا لسه طازه  النهارده علشــــــها على  ان آخد حقي  اي 

 منك وقدام كل اخللق  

  البيضاء   حياول رجالة فؤاد الضرب ابألسلحة  ويدور العراك    ؤاد بيده ـــف  يتقدم فؤاد خطوتني دافعا  

ومعهم ماجد ورؤوف بلعب الكونغفو يتنصر ماجد ومن معه على   اجدـــــيدافع األشخاص املرافقني مل

إايه من    ؤاد ماسكا  ـــيقرتب ماجد من ف  من املكان وتركو فؤاد مبفرده  ربوـــــؤاد ورجاله اللذين هــــــف

                               واحمليطني من حوله  اهدة أسيل له من الشرفةـــــــــمش يف ظلددا متعاليا ـــــرقبته مه

عليا يبقى    ع رجاله يف بعض أهوه شايفينه عارفينه واللي جييبماجد : أهوه أهوه اللي عامل فيها س

 وقع يف اخليه  

 وكس يف وجهه ضربة قويه ـــ يضرب ماجد فؤاد ابلب

املطربب  ليال    - شقة  املطرب   صالة  رفقة  وماجد  رؤوف  منتشيا  يتحدث    جيلس                           رؤوف 

 متشكرين اي عمنا على الواجب الكبري وعلى رجالة الكنغ فو اللي انت بعتهمرؤوف : 

                      منتشيا  يرد عليه املطرب 

 بهم وبنعزهم  ـــــــاملطرب : دا أقل واجب للناس اللي بنح

                                يقاطعه ماجد ممتننا  

 تسلم اي جنم النجوم اي متصيت اي أبو صوت بالبل اي عسل  ماجد : 

                         يتسائل املطرب مبتسما  

 ومولعه املطرب : أظن العركه كانت مشعشعه 
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                         يرد عليه رؤوف متباهيا  

 ورفعو راسنا ركه ـــــم من غري سالح فازو ابلعــــرؤوف : الربكه يف رجالتك اي جن

                    ير د عليهم املطرب منتشيا  

 أي خدمه اي رجاله  :املطرب 

 ابتسامةعريضه                                              مبتسما  يتسائل ماجد 

 ماجد : طيب مش هتقولنا حفلتك اجلايه فني علشان نيجي نسمعك ونتسلطن  

                      يرد عليه املطرب مبتسما  

   املطرب : احلفله كمان ساعتني يف قاعة ضي القمر تشرفوين وتنوروين

 جيلس رؤوف جبوار ماجد متحداث              حد املقاهيأب ليال   -

 رؤوف : أيه رأيك بقى اي عمنا يف اللي حصل 

                            يرد عليه ماجد  منتشيا  

 ماجد : اللي حصل وصل واللي حصل مكنش ع البال وال ع اخلاطر 

                            يتسائل رؤوف مبتسما  

 شان نروح احلفله مفضلش غري نص ساعه وتبدأ  ــــــــرؤوف : مش ايال عل 

                                شاردا مكمال    ده متأثرا  ـــــينظر رؤوف إىل  ماجد  جي

 رؤوف : أيه اي عم ماجد مالك سرحت يف أيه شكلك كدا لسه بتحب أسيل 

                              يرد عليه ماجد متأثرا  

 ماجد : حببها وبس دا أان مبوت فيها بس انت شايف ابعتين وراحت لواحد اتين 

                         يرد عليه رؤوف انصحا  
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 بينا نروح احلفله وكفاايك مواجع  وم ايال ـــــــرؤوف : ق

القمر ب  ليال    - اجلالس   قاعة ضي  املوسيقىة  الفرقة  وقـــتعزف  املسرح خلف  املطرب  ــــــ ــــــــ ة على  وف 

املطربـــاملوسيقى  مته  لغناء  املطرب على    يدا  استعدادا للغناء يدخل ماجد رفــــــــــاملس يقف  قة  ــرح 

ني عليهما  ـانحية كرسيني جالس  القاعة الرئيسي يشريان أبيديهما للمطرب متجهني  رؤوف من ابب

 حمييا إايهم                                       ريا للفرقة ابلتوقفــــــبيده مث مش  ريا هلماـــــــيلحظهما املطرب مش

ل للقلب  القلب  من  خاصه  حتيه  وبقلريس  املطرب:  الغاليه  وصحبته  حفلتنا  ـــــرؤوف  منورين  وهلم 

 وبنقول اللي جيي على سكتنا ملوش غري عداوتنا 

ابلع  للفرقة  املطرب  ابلغ  زفـــــــيشري  املطرب  ظل  ناءـــــــــفيبدأ  ابلغناــــــــاست  يف  وماجد  رؤوف    متاع 

 مصفقني

 يصافح رؤوف وماجد املطرب مودعني إايه                                      لشارع خارج قاعة ضي القمر اب ليال   -

 رؤوف : ألف شكر اي جنمنا ع السهره ع احللوه دي 

                            يصافحه ماجد مبتسما  

 ماجد : مش عارف أقولك أيه خليت مزاجنا يف السحاب بفنك وخبدماتك

                      يرد عليهم املطرب متأثرا  

املطرب : الفن للرجاله الفن مش ابلصيت وخدمة الرجاله أشد م الدانميت يال ألف سالمه اي رجاله 

 وخلوان نشوفك  

                        يرد عليه رؤوف مبتسما  

 مه اي جنم رؤوف : إن شاء هللا ألف سال

                                       متمنيا  ري جبوار رؤوف ــ يتسائل ماجد وهو يس  لشارع العاماب ليال   -
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 ريوين كدا ع املاشي وال لسه احلاله جيم  ـــ ماجد : مفيش معاك تذكرتني ه 

                         رؤوف متهكما   يرد عليه

 ش معااي غري تذكره واحده متكفناش اصال ـــــــــــــرؤوف : مفي

                                يتسائل ماجد متمنيا  

 ا يبقى كدهـماجد : مش لو كان معاان فلوس مكنش حالن

       هنه                                        ذب شاردا   يرد عليه رؤوف مفكرا  

 سكة الفلوس أسهل منها مفيش رؤوف :

 بشغف                    يرد عليه ماجد متسائال  

 ها دغري ـ هيا فني وأان أروحلماجد : طيب مرتسيين  

 النظر                   يرد عليه رؤوف ممعنا  

 رؤوف : هرسيك متقلقش 

اهلريوين يرن    تناول من    من التعب اتئها    يا  ـــــيصعد ماجد على السرير مرمت  جرة نوم ماجدحب  ليال    -

اسم أسيل    مشاهدا    يف شاشته املضيئة  اهلاتف انظرا      رجا  ــــجرس اهلاتف ميد يده يف جيب بنطاله خم 

    اخلط                                               فاحتا   احكا  ـــض

 دريش تستغين عين وهتتصلي بيا  ــــماجد : كنت عارف ومتأكد إنك متق 

 ترد عليه أسيل غاضبة                            

إمس   : ف  عــــأسيل  مع  عملته  انت  اللي  ماجد  ال  ــــــاي  دي  اخلناقه  وقصة  وغلط  عيب  ورجالته  ؤاد 

ري الواقع اللي بينا خالص بح مبقاش منه موجود دلوقيت وايريت تبعد  ـــــ هتخليين أفكر فيك وال هتغ 

 عن حيات هنائي 
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 اهلريوين                                    تناولب أثرا  ــــــــيرد عليها ماجد بتأين مت

: نسي  ماجد  إذا كنيت  أسيل  اي  بصي  خالص  وإذا كان  ــــــ خلصيت  منستش  أان  فا  بينا  اللي  يت 

 سالم كي تبعدي إبعدي واعملي كل اللي يرحيك من انحييت  ـــــ يرضي

خة هواء من فمه  تعرب عن  ــــــــــــــرير جبواره بغضب وبنفــــــــــــــإايه على الس  يا  ـــــــــــــيغلق ماجد اهلاتف ملق 

                                       بصوت مسموع         متحداث  به ـــــــــــــــغض

   ك اي أسيل بوظيت الدماغ اللي أان عاملهاــــــــــماجد : هللا خيرب بيت

املوجود فيها شقة ماجد اب    ليال    - العماره  أمام  ية ابب الدخول  ـــــــــــيسري ماجد متجها انح   لشارع 

للعمارة اندر على ماجد بصوت  ينادي    ض زمالء ماجد ابلكليةــــأيت من خلفه اندر وبع   الرئيسي 

 رويدا                 وهو يقرتب من ماجد رويدا   عايل

 اندر : اي ماجد اي ماجد  

 واقفا    اجدـــيصل اندر إىل مكان وقوف مئه  جمليء اندر وزمال  متعجبا    جد للصوت مستديرا  ينتبه ما

 أمامه هو وزمالئه                           

 اندر : حرام عليك اي أخي ليه مبتجيش الكليه وليه مش شايف مصلحتك 

                         يرد عليه ماجد غري مباليا  

 أيه اي عم اندر عما عملوك وصي عليا وال أيه  ماجد : 

 لوجهه املتغري               يرد عليه اندر انظرا  

ماشي سكه مشال    ديين حق إين أعرفك إنك ــــــونيش وصي وال حاجه بس الزماله بتــــــاندر : ال معمل 

هتخ اللي  السكه  دي  هيا  ومش  بنحبك   ليك ـــــــوغلط  علشان  وزمايلك  أان  جاي  أان  الرتند  اتخد 

 دامك فرصه كبريه علشان نتنجح يف الكليه ــــــوحنب مصلحتك لسه ق
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                          يرد عليه ماجد غري مباليا  

 ماجد : هشوف وأرد عليك 

                             يرد عليه اندر بنفاذ صرب 

مك بقو عاملين إذاي بقيت شبه  ـــش شايف وشك وال جس ـــــعليا أيه انت ماندر : تشوف أيه وترد 

 له احللوه والوش اللي بيضحك ــــــالعتمه إنت مش ماجد صاحب الط

 اب مغلق أيخذه منه ماجد                                    ـــــــــــــميد اندر يده خبط

 اندر : خود 

 إايها                                            قارئ  قه املوضوعة فيه الور  خمرجا   ماجد بتعجب فاحتا اخلطاب يتسائل

وتلك  ــــــــف شئون الطلبه انه مبعـــيه ملا عرفت من موظـاندر : ده جواب فيه إنذار ابلفصل من الكل 

الربيد واستل للحـــروحت وراه  ما يوصل  نيابة عنك قبل  اللي  ـــاج ع مته  بقى خترج من  فت اي ريت 

وحت فيه  الباقيــــانت  الشويه  على  ومتبــــــــافظ  زمايلك  بني  وما  بني  ما  عن كليتك  ـــــني  خلص  عدش 

 الكالم سالم

الزم من  معه  ومن  اندر  املكان  الء ـــيستدير  من  مب  منصرفني  إليهم  ماجد  نفســــــينظر  دون    راجعة 

    إخراج صوت                              

   هوا أيه اللي بيحصل ابلظبط  مبقتش فاهم حاجه وال حىت بقيت فاهم نفسي ماجد : 

املفروشة  أب  ليال    - الشقق  أصدق  حد  رؤوف وسط  يضحكون    ائهـــــــــجيلس  والفتيات  الشباب  من 

القمار,    ويتثامرون يلعبون  سليف  البعضيضع    بعضهم  ورقة  من  اهلريوين  ظهر  ـــــــــــــ منهم  على  ونية 

ريوين تشغل  ــــــــــــــف أحد الفتيات بعد شرهبا للهــــــــــتق بينما    منتشني  دوهنا مبناخريهمـــــــــــــــــــــويش  أيديهم
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فيصفى  املوسيق احلضورــــــــــ ترقص  هلا  ش   منتشيني  ق  منتـــــــــــيتسائل  رؤوف  جبوار  جالس    شيا  ـــــــــاب 

      اهلريوين                                     بتناول متأثرا  

 ماجد وأنتيمك  : أيه اي معلمه أمال فني صاحبك وحبيبك  1 شاب

 اهلريوين                                           ناولــــــت ب يرد عليه رؤوف متأثرا  

 ومبقاش الرتند  اجد بح خالص مبقاش موجود ــــــــــمرؤوف : 

                                         ريوين اهلناول ــــــت ب يتسائل شاب آخر متأثرا  

 همناش اي أمورف : م 2شاب 

 بتناول اهلريوين             ا  يرد عليهما متأثر 

 ؤوف : يعين بقى أشفوووووور  ومفيش معاه اللي يكفيه يبقى أجيبه ليه  ر 

 يضحك اجلميع

م  غري  حنيفة  فتاة  من ــتقرتب  بتن  تزتة  املنتشي  اهلريوينــرؤوف  بشغف                                    اول  متسائلة 

 ال فني ماجد جماش معاك يعين  ــــــــ: أم 1فتاة 

                      يرد عليها رؤوف متضايقا  

 ي عايزاه جيي ليه متخليكي يف اللي انيت فيه هوا جرا أيه اي جدعانــــــرؤوف : وانت

 إايه                                                 زاج اتركةـــترد عليه الفتاة بقلة م

 ايزه أعرف حاجه  ــــــعم متزقأش مش عخالص اي :  1فتاة 

               ـــــــــــــما  يستوقفها رؤوف مبتس 

 رؤوف : بصي اي مجيل  استين بس ملا أقولك 

 تقف الفتاة متسائلة بقلة مزاج                 



46 
 

 : بصيت أهوه  1فتاة 

                       يرد عليها رؤوف مبتسما  

 رؤوف :  هوا احتمال جيي رغم اين مقولتلوش  

 تشري له الفتاة بيدها بقلة مزاج                

 كش اي لولو ـــــــجيي وال ميجيش معطل:  1فتاة 

                    نفسه بصوت            حمداث   يستمر رؤوف يف التصفيق 

 لولو   لولو  بس يعيش  رؤوف : لولو ؟!

 على األرض  هريوين اهلريوين يلقي كل من معه 

الش  ابب  املباحث  ضابط  املرافقة     إايه  فاحتا    قةـــيدفع  القوة  ومعه  الشقة  رؤوف    يدخل  يستوقفه 

 الشقه                                              دخوهلم معرتضا  

 إذن نيابه بدخول الشقه ابلشكل ده  رؤوف : أيه سيادتك فيه أيه لو مسحت معاك  

 ماجد يقرأها بعينيه                      األعلى متحداث حبذم بينما أيخذ الورقه  خيرج الضابط ورقة من جيب قميصه

أيك بقى  أيه ر الصادر ابلقبض عليك الهتامك يف جناية سرقه  ضابط املباحث : وآدي إذن النيابه  

 شغلنا مظبوط أهوه  

للضــابط فيأخذه إايه يف جيب قميصـــــه  يعطي رؤوف اإلذن  القوه    منه واضعا  األعلى منوها على 

                                       له   املــــرافقة

 ضابط املباحث : يال اي حلوين كل خيرج معاان من سكات 

 مقررة ابستعطاف                              من ضابط املباحث 1تقرتب الفتاة 

 : مش سيادتك جاي تقبض على رؤوف وبس يبقى ملوش الزم اتخد كل الناس  1الفتاة 
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 هلا بغضب                               انظرا   يضحك ضابط املباحث متهكما  

يه وأنتو ما  ـــــكل مرتكب جرميه عرض   أاتح ليا أقبض على   إذن النيابه ضابط املباحث : ما هو أصل  

 والقانون بيحاسب على احلاجات دي                        وتعاطي هريوين شاء هللا قمار ومخره 

 يف عينيها بغضب                     يكمل الضابط حديثه حبزم انظرا للفتاة األحراز   يلم بعض من أفراد القوه بعـــــض

 بط املباحث : قولنا يال اي حلوين وحمدش يقاوم  ضا

 الشقه   خيرج ابملقبوض عليهم من ابب  قةــــــ يقبض على كل من يف الش

الشقة  على      ليال    - للشقة  درجات سلم  السلم متحسسا  ي  املفروشة املوصل    صعد ماجد درجات 

أب  من  السكان  خروج  يالحظ  الشرطة    شققهم   واب ــــاخلطى  ماجد  من  ـــــــخارججيد  الشقة    ة  ابب 

قابض الشقة  ةــــــــــاملفروشة  من يف  الش  على  من رجال  ماجد  أعني    رطةـــيتوارى  ينازع   رؤوف  ومن 

                          رؤوف مستعطفا  

 رؤوف : وهللا اي ابشا معملنا حاجه مظلومني اي ابشا  

                           نزوهلم                    مالحظا   يقف ماجد جانبا  

 حلمد هلل إين اأتخرت وجمتش بدري  ماجد : ا

ى  ـــــــاملباحث والقوة املرافقة إل   اون  ــــــيصل ضابط املباحث ومعه مع  أمام ابب شقة ماجد    ليال    -

من رؤية    نزعجةـــــــتفتح له ثراي ابب الشقة م  احث ابب الشقة بقوةبيطرق ضابط امل  ابب شقة ماجد 

                    الشرطة                

 ثراي : خري فيه حاجه  

 يتسائل ضابط املباحث بشدة وحزم                                   

 ضابط املباحث :  دي شقة ماجد عفت 
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 ترد عليه ثراي منزعجة                            

 يه الظابط ثراي : أيوه هيا شقة ماجد عفت خري اي سعت الب

                                   متسائال   خيرج عفت من داخل الشقة منزعجا  

   عفت : هوا فيه أيه سعاتك 

 خيرج ضابط املباحث ورقة من جيبه عارضها على عفت              

اي  ابنك متهم يف قضية سرقه  العامة ابلقبض على ابنك ماجد    دا إذن من النيابهضابط املباحث :  

 ترا بقى هتجيبهولنا وال ندخل نيجبه إحنا  

 إايها للضابط                                معطيا   ينتهي عفت من قراءة الورقة

 ي ما فيش داعي تدخلــلك وأان هدخل أجيبه من نفســـــعفت : ال سعاتك خليك هنا من فض

 لةيدخل عفت إىل الصا

أذنه    ي  ــــاهليدفون ف  جيد ماجد واضعا    إايه   يدفع عفت ابب احلجرة فاحتا    جرة نوم ماجد حب    ليال    -

الكمبيوتر  ا  ــجالس جهاز  مقل  أمام  ألغاين  صفحاتــــــيستمع  حمداث    االنرتنت    با  عفت  منه    يقرتب 

 ابنفعال                                               اه ـــــــإي

 والشرطه بتدور عليكتسمع يف أغاين اعد هنا ـــــــــــعفت : انت ق

                              من على أذنيه منزعجا   ينزع ماجد مساعيت اهليدفون

 تدور عليا  رطه أان معملتش حاجه علشان الشرطهـــــماجد : ش 

 يعقب عفت على حديثه متضايقا                  
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رق أي حد  قوم لو مسحت كلم البيه ظابط  ـــل اللي يسرق أبوه سهل عليه يس ــــعفت : ما هو أص

اي خسارة تربييت فيك اي  باحث واقف على  الباب مستنيك ومعاه إذن من النيابه ابلقبض عليك  ــامل

 ماجد

الش ابب  من  ماجد  واقـــــــــــــخيرج  وعفت  ثراي  خلفه  خيرج  الباب  فني ـــــقة  حافة  ماجد   على  ييتبعان 

ومعه   ات السلم ـدرج يصطحبه معه انزال   بيدي ماجد  يضع ضابط املباحث القيد احلديديبنظراهتما  

بينما    واقفني عند بداية نزول السلم    تأثرينـانه ثراي وعفت م ــــــــيتبع  باحث والقوه املرافقةــــــــمعاون امل

         ــــــــــــطفه عفت        تتنهد ثراي مستع

 ثراي : هتسيب ابنك يضيع اي عفت الزم تلحقه الزم تشوفله حمامي يرتافع عنه   

                             يرد عليها عفت مطمئنا  

 نشوفله حمامي عفت : متقلقيش اي ثراي هتصل بنادر زميله ييجي معااي

                               تتدخل ثراي مستعطفه  

 ذره من أفعاله الغلط ـــوحيد اللي بيحب مصلحة ابنك وايما حـــــــــثراي : أيوه هوا اندر ال

                             عفت متهكما  يرد عليها 

 عفت : أان كمان ايما حذرته اي ثراي  

 تستعطفه ثراي متحدثه                              

 ثراي : خالص بقى اي عفت اللي حصل حصل

 ه  ئتعرب عن غضبه واستيا  واء من فمهــــــــينفخ عفت نفخة ه 

 حجرة احلجز االحتياطي املعتمة         اجد داخل ــــيدفع أمني الشرطة م جرة احلجز االحتياطيحب ليال   -

 أمني الشرطة : أدخل اي متهم 
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                                              معقبا   جرةـــــيندفع ماجد إىل داخل احل

 قش أان لسه مبقتش متهم ز ماجد : طيب اي عم مت

  جيلس متحسسا    حلجرةاملواجة ال يرى من اب  طـيتجه ماجد متخبطا انحية احلائ   يغلق أمني الشرطة  

 يتكلم رؤوف اجلالس جبواره                  بينما  يسند ظهرة على احلائط  األرض

 بب أان اللي وصلتك لكده وأان اللي اتسببت يف حبسك  ـــــلس رؤوف : متزعلش مين اي ماجد أان ا

إىل صوت رؤوف ماجد  برأسه انحية رؤوف  ينتبه  ماجد  واستسالم                   ضاحكا    مييل  ضحكات هتكم 

 أهال اي رؤوف انت شرفت معااي  ماجد : 

 جييبه رؤوف بتأثر                             

 رؤوف : ال وانت الصادق أان اللي خليتك تشرف معااي

             متغاضيا   ينظر ماجد أمامه مستسلما  

ش جت منك كانت هتيجي من  ــــــــرق ولو مكنتماجد : هيا كدا وال كدا خرابنه اي معلم مبقتش تف

 غريك

                           يبتسم رؤوف متسائال  

 الن إين بلغت عنك ــــــــرؤوف : يعين مش زع

 وقلة حيلة  ينظر إليه ماجد ضاحكا ضحكة ضياع

ابب احلجرة أيذن له ضابط املباحث    ث طارقا  ـــــــــيدخل معاون املباح  جرة ضابط املباحث حب  ا  هنار   -

 امللفات                                   ص بعضـــــــــــالسعلى مكتبه يتفحــاجل

 ضابط املباحث : اتفضل ادخل
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كشف    على كرسي أمامه وبيده ورقه  من املكتب اجلالس عليه جالسا    ن املباحث مقرتاب  و يظهر له معا

                إايها لضابط املباحث           معطــــــــــيا  أمساء 

 ماء املضبوطني النهارده  ــــ مساء النور سعاتك دا كشف أبسمعاون املباحث : 

                         فيها مبتسما   قارئ   أيخذ ضابط املباحث الورقة

 فل ــــــــــضابط املباحث : هللا ينور معاليك حاجه زي ال 

      يرد عليه معاون املباحث منتشيا  

 رمية يف دايرتنا تعترب معدومه  ــــ معاون املباحث : احلمد هلل اي فندم نسبة اجل 

       يرد عليه ضابط املباحث منتشيا  

   لم كل عسكري وأمني شرطه على اجملهود اجلبار دهــــــ احلمد هلل تسلم ويس ضابط املباحث :  

      ً  اون املباحث منتشيا  يرد عليه مع

  ل يرجع لربنا ثن لتوجيهات  سعاتكـــمعاون املباحث : كل الفض

               احث يده على التليفون األرضي متصال  ــــــميد ضابط املب

اتص ملا   : املباحث  أبلغ ــــــــــضابط  علشان  األمن  مدير  مكتب  على  والتطورات ــــــ ل  ابلكشف  هم 

    اجلديده 

  فيها شقتها    مارة املوجودـــــمقرتبة من ابب الع   ها بيدها ــ لة كتبـــــــتسري أسيل حام لشارع العاماب  ا  هنار   -

                  بصوت عايلماجد مناداي  يقرتب منها اندر زميل 

 اندر : اي أسيل اي أسيل 

                            يقف اندر أمامها متوسال   حنوه تنتبه أسيل لنداء اندر مستديرة 



52 
 

يت يف حمنه  ــــــرفات ماجد بس هوا دلوقــــــــــ يل من أفعال وتص ــاض بيكي الك ــاندر : أان عارف إنك ف

 والزم كلنا نقف جانبه علشان ميضعش

 ترد عليه أسيل متمنعه                             

 ومبقاش ينفع أقرب من ماجد   ده خمطوبه دلوقيتـــــــــأسيل : انت عارف اين واح

                             يرد عليها اندر متوسال  

 ارف وانيت عارفه وكل الدنيا عارفه إنك مبتحبيش خطيبك  ـاي أسيل أان ع اندر : 

 منبهة اندر                            حمل اجلزاره تالحظ أسيل قدوم فؤاد من أمام

 يب جاي وراك   ـــأسيل : طيب بس الحسن فؤاد خطي

 بصوت غليظ                يتسائل فؤاد معرتضا   لفؤاد يستدير اندر مبتسما  

 فؤاد : انت مني اي أخ وواقف مع خطيبيت ليه 

                               يرد عليه اندر مرتبكا  

 أاناااا أاناااااا  اندر : 

 تقاطعه أسيل بغضب وانفعال                     

 لي احملاضرات وجاي يديهايل فيها حاجهـــــأسيل : دا اندر زميلي جايب

                يساعدها اندر انظرا لفؤاد مبتسما  

 اندر : أيوه هوا كدا ابلظبط  

                            فؤاد معرتضا  يرد عليه 

:  فؤا مسمحلد  الشــــ أان  يف  أي حد  مع  تقفي  يكن  ــــــكيش  مهمن  عينك  عيين  مش  ارع كدا  إنيت 

 طه بيا واللي بتعمليه دا غلط عليكي وعليا  أواخده ابلك إنك مرتب
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               ختلع أسيل خامت اخلطوبة من يدها ملقية إايه يف وجه فؤاد متحدثة بقلة مزاج وانفعال            

 بطين بيك ومش عايزه أشوف خلقتك دي اتين الدبله اللي برت اط آدي  أأأأأه لالرتببـــــــــــس ابلنأسيل : 

 به يف اجتاه الشارع  مكملة                      متسك أسيل اندر من يده وتذهب

 يال بينا اي اندر من هنا  أسيل :

                             الباب الرئيسي للعمارة   يف إجتاه دخوهلما من  سائرين ينظر فؤاد إيل اندر و أسيل ومها

 األول إن احلكايه فيها إن فؤاد : بقى كدا اي ست أسيل أان قولت من 

تنتبه حنان والدة أسيل    رفقة اندر    تدخل أسيل من ابب الشقة الرئيسي  صالة شقة أسيل ب  ا  هنار   -

 لوجودمها               

 أهال اي أسيل تعايل مني األستاذ حنان : 

 ترد عليها أسيل موضحة                         

 أسيل : ده اندر زميل ماجد اي ماما 

 تبتسم له حنان بتعجب                            

 حنان : اتفضل اي ابين تعاىل

 ابتسامة خجل             يرد عليها اندر مبتسما  

 اندر : آسف وهللا اي طنط مكنتش عايز األمور توصل لكده  

 ترد عليه حنان متعجبة متسائلة                 

 همين فيه أيه حنان : تعاىل اي ابين أقعد جانيب هنا وف

األريكة على  حنان  جبوار  اندر  دبلة    جيلس  جتد  فلم  أسيل  ليد  حنان  متسا  تنظر        ئلة                           اخلطوبة 

 ش شايفاها يف أيدك يعين  ـــــاي أسيل م حنان : أمال راحت فني الدبله 
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 جللوس اندر                                        الناحية األخرىحنان على األريكة من  س جبوارــــأسيل وهي جتل ترد عليها 

وأظن إن دي  مش ضايقاه دا بين آدم عجيب ورامي نفسه عليا راميه    يف وشه اي ماماسيل : رميتها  أ

 رغبتك من زمان 

 تنظر حنان إىل اندر مث إىل أسيل متسائلة بتعجب                                    

 طيب فيه أيه بقى مش فامهه  حنان : 

                  مستعطفا   يرد عليها اندر متحمسا  

م  بتحبه وحضرتك  لسه  أسيل  وبنتك  ماجد يف ورطه  اآلخر كدا  من  اي طنط   : يرض ـاندر  كيش  ـــا 

 تتسائل حنان مبتسمة متعجبة                     ومنقفش جانبهمستقبله يضيع 

 حنان : رده مش فامهه حاجه لسه 

   ترد عليها أسيل مستعطفه                      

 أسيل : هنفهمك اي ماما 

                  مستعطفا   يرد عليها اندر مبتسما  

   اندر : وملا حضرتك تفهمي أكيد هتقفي معاان يف املوقف ده ألن ماجد ما يستاهلش مننا غري كده 

                                 وبشغفتتحدث أسيل أثناء سريها مع اندر متأثرة   لشارع العاماب ا  هنار  -

 أسيل : انت متأكد إن احملامي  ده كويس

                                    يضحك اندر واثقا  

ــــ املتولو عليه حوت اجلناايت وبيطلع  ــــ اندر : بيق العجينه يعين من  الشعره من  هم من القضيه ذي  ــ

 كده مافيا يف القانون اآلخر   

                            هتدأ أسيل معقبة        
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 أسيل : ربنا يطمنك اي اندر  

                                  مطمئنا  حيدثها اندر 

   سرااي النيابه اخده وإحنا ماشيني من  ـــــسيل إبذن هللا هنأاندر : متقلقيش اي  

              تضحك أسيل ضحكة تفاؤل            

 ربنا    أسيل : يسمع من بوقك

  جيلس جبواره سكرتري النيابة  مكتبهجيلس وكيل النيابة على    جرة السيد وكيل النائب العامحب  ا  هنار   -

النيابة    ممسكا   وكيل  عليه  ميليه  ما  ينتظر  بعضهما  بقلم  جبوار  ورؤوف  ماجد  أمام    ابحملازاة    يقف 

النيابة وكيل  معن  مكتب  النيابة  وكيل  معهما  احملامــــ  فا  ـــــيتحدث  حضور  يف  وأدب  جنيب    يبلياقة 

 يل النيابة  عليه وك اجلالس أمام املكتب اجلالس

م أان  ليكو  املوجهة  التهم  عن  بعيدا   : النيابة  أخ ــوكيل  اللي  امليزه  أيه  عارف  شربتو  ــــــش  ملا  دتوها 

هن تيجو  إنكو  يف  سبب  ابلعكس كانت  أيه  وعملتلكو  هيا  ـخمدرات  وهيا  احلديد  أيديكو  ويف  ا 

خلي اللي  وأهاليكـــــــاملخدرات  نفسكو  وهتينو  تسرقو  نظرة معاكو  و  ــــــــــ تكو  ينظرلكو  اجملتمع  وختلو 

 مش كويسه 

ابة بنظره  ـــــــع السيد وكيل الني يتاب  على كرسي أمام مكتب وكيل النيابة  امي ــــــــجيلس األستاذ جنيب احمل

      جنيب احملامي                           تاذ ــــــــعلى األسوكيل النيابة  ينوهبينما 

 طلباتك اي أستاذ جنيب وكيل النيابة : 

ورائه ما ميليه من طلبات يف ظل دخول    السكرتري الطلبات فيكتب  مملي    ينتبه األستاذ جنيب احملامي

 النيابة                                   من القهوة أمام السيد وكيل كواب    ا  عامل البوفية واضع
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احل : وطلب  احملامي  النتـــــجنيب  سبيلهما  إخالء  املتهمني  مع  االحت ــــــاضر  احلبس  مربرات  ياطي  ـفاء 

ما من اهلرب وأنه ال خيشى  ــــوم بذات املدينة وأنه ال خيشي عليه ـــوهي أن هلما حمل إقامة اثبت ومعل 

 يق من خروجهما  ى سري التحقــــــــــعل

إمالء الطلبات احملامي   يتوقف األستاذ جنيب عن  السكرتري من كتابة طلبات األستاذ جنيب    ينتهي 

  ري من خارج احلجرةلداخلها بناءا  ــــــــــيدخل عسك التنبيه  رســـــــيضغط وكيل النيابة على ذر جبينما 

 وكيل النيابة للعسكري           يتحدث ف على اجلرس 

 وكيل النيابة : خد املتهمني خالص التحقيق انتهى 

 إايهم خارج احلجرة  مني مصطحبا  ـــــــــــــيقرتب العسكري من املته

                            متحداث  مبتسما برفق احملامي  تاذ جنيبــــــــيلتفت وكيل النيابة لألس 

 ل انت اي أستاذ جنيب وانتظر القرار  ــــــاتفض وكيل النيابة : 

        ابة مبتسما           لوكيل الني  يقف األستاذ جنيب احملامي انظرا  

 ويف انتظار قرارك  : اللي تشوفه سيادتكجنيب احملامي 

  العسكري   خيرج املتهمني من احلجرة صحبة  لطرقة أمام مكتب السيد وكيل النائب العامابهنارا    -

ترحيبينما   ضابط  املتهمني  احلجرة  التـــيستقبل  خارج  شرطة  أمني  القيد    و  الشرطة  أمني  يضع 

املتهمنيــاحل بيد  متابعة من  ديدي  الرتحيالت  يف ظل  الطرقة  ضابط  لنهاية  ابقي   رفقة  يصطحباهنما 

واندر    يتجمع حوله عفت وثراي و أسيل  خيرج األستاذ جنيب احملاميبينما  املقبوض عليهم من الشقة  

 أثناء اصطحاب الشرطة له  شديد  رج ــــــينظر ماجد إىل أسيل حب وأهل رؤوف 

أثناء عابرة  نظرة  أسيل  له  احملامي    تنظر  انحية  مطمئنا  يتحدبينما  توجهها  جنيب  األستاذ             ث 

 متقلقوش اي مجاعه خري إن شاء هللاجنيب احملامي : 
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      وأتثر                      حيدثه عفت بشغف

 بيل اي أستاذ جنيب ـــــعفت : يعين هياخدو إخالء س 

   تاذ جنيب                  جييبه األس

 ممكن آه وممكن أل جنيب احملامي : 

                                 مستاءة   تتحث ثراي

 : فزوره دي وال أيه   ثراي

   حك األستاذ جنيب احملامي      يض

 أربع تيام استمرار    موممكن يديله  مرار إبخالء سبيلهــيعين ممكن وكيل النيابه يدي ق جنيب احملامي : 

 يتسائل اندر بشغف                                

 أربع تيام استمرار   واندر : ولو خد

 جييبه جنيب احملامي                  

عليه  وده قاضي بيقــولو  مه قاضي املعارضات  ــــي اس ــجلسه قدام قاض  م: هيتحددهل  جنيب احملامي

احملكمة    قاضي قاضـــــــي  خبالف  نظالتجديد  أتجيل  مهمته  مربرات  ــــ وده  يف  والبحث  القضيه  يف  ر 

وتتأكد من أدلة اإلدانه بسؤال شاهد  قات ــبس االحتياطي حلد ما النيابه العامه تنتهي من التحقيــــاحل

 وسؤال اجملين عليه املسروق  احث اللي قبض عليهم ــــــابط املبوا ظــاإلثبات اللي ه 

 تتسائل أسيل بشغف                              

   وبعد ما تتأكد من دليل اإلدانه أسيل : 

 جييبها جنيب احملامي                 
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  : احملامي  بيصدر  جنيب  العام  احملامي  النيابه وبعدين  اللي بريأس  العام  احملامي  القضيه على  هتعرض 

 قرار إحالة القضيه حملكمة اجلناايت 

 يتدخل عفت منزعجا                               

 عفت : أل حمكمة اجلناايت أيه شوفلنا حل اي أستاذ جنيب

                                    ا  يرد األاستاذ جنيب احملامي مقرتح

 فيه حل وحيد لو مت كل االمور هتبقى سهله وماجد هيخرج ابلسالمه جنيب احملامي : 

             تتدخل ثراي متسائلة بشغف             

 ابين خيرج من حبسته دي إحنا مش وش كده يب ما تدلنا عليه أان عايزه ــــــثراي : ط

                                    متفائال   يرد عليهم احملامي مبتسما  

 حاضر هقولكو جنيب احملامي : 

تدخل أسيل و اندر من الباب بينما    مغنيا    قيةـيقف املطرب أمام الفرقة املوسي  صوان فرحب  ليال    -

 ينتهي املطرب من الغناء  الصوان  ؤخرةــــــجيلسون على كرسيني مب لدخول املعازمي اخللفي 

                                 مبتسما   ام أسيل و اندرمتسائال  ـــــجيلس املطرب أم

روري شكلكو كدا عرسان جداد وعايزين  ـــري اي مجاعه بعتوىل رساله انكو عايزين ضـــــــ خاملطرب :  

 حفلتكو صح لكو ــــأحيي

 من وجهها                                          ترد عليه أسيل هبدوء دون تعبريات 

 أسيل : أل مش صح

                         يتسائل املطرب شغوفا  

 ال أيه اللي صح رسوين لنا كدا اتوغوشت  ـــــــاملطرب : أم 
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                      موضحا   يرد عليه اندر مذكرا  

 متقلقش اي جنم إحنا جايينلك يف خدمه حلد خدمته قبل كده اندر : 

                   املطرب غري مستوعبا   يتسائل

 املطرب : بتتكلمو عن مني ابلظبط 

 ترد عليه أسيل موضحة مبتسمة               

 أسيل وانت جبت اصحابك عملو عركه علشانه   حبـــأسيل  : عن الشخص اللي بي

            متذكرا   يرد عليهم املطرب مبتسما  

ماجد   تقصدو  آآآآآآه   : خسالرتند  املطرب  اي  بس  الفل  زي  شاب  سكة  ــــــدا  يف  ماشي  اره 

 املخدرات 

                               يرد عليه اندر منتقدا  

ته يسرق ودخلته دلوقيت احلبس  وأان زميله يف الكليه ودي  اندر : ما هي املخدرات دي اللي خل

 أسيل حبيبته وكلنا عايزين نقف جانبه وخنرجه من احملنه دي  

                    يرد عليه املطرب متسائال  

ماشي بس أهم    وس ماشي أي شيء اتينــــــكو أان حتت أمركو فلبانـــــــــاملطرب : قولويل إذاي أقف ج

 ينا يف السليم  ـشيء يكون مش 

                   مبتسما    يرد عليه اندر مطمئنا  

 ش اي جنم النجوم كله يف السليم ــــاندر : متقلق 

حب  - االحتياطيليال   احلجز  احلجز  رؤوف  جرة  جبوار  ماجد  احلائط                   ب  متكأين  جيلس  على  ظهرمها 

 اجد ـــــرؤوف : احملامي ده شكله هيحبسنا اي م
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                               يضحك ماجد متهكما  

 ماجد : اللي يعمله ربنا هيكون 

 يتسائل رؤوف بغيظ ونفاذ صرب               

 رؤوف : يعين أيه مش فاهم 

        يزداد ماجد ضحكا بغموض                

واحملامي معرفش خيلي سبيلنا وخدان أربع تيام استمرار  امي  ـــــماجد : انت مش ورطنا وأان جبت احمل

واتعرض يوم يف احلبس  أربعني  أخدت  ـــــــــوقضينا  والقضيه  خمرجناش  وبرد  املعارضات  قاضي  قدام  نا 

 سرقة مسكن ابلليل  كمة اجلناايت بتهمة ــــإحاله حمل

                           مؤكدا  يرد عليه رؤوف 

 بس أان جاي بتهمتني السرقه وتعاطي املخدرات انت جي بتهمة السرقه بس لــــــــــرؤوف : أيوه حص

       هبدوء ومتعن وتفكري            يرد ماجد

 تش طايق أمسع كلمه منك  ــــــمبقتريح دماغك وتفكك مين لنا عايزك بقى أان مليش فيه و  ماجد :

                        يعرتض رؤوف متسائال  

 رؤوف : أيه بقى اللغه اجلديده اللي بتكلمين بيها دي  

                                             جالسا   عن آلخر احلجرة جلوسه مبتعدا   من مكان فا  ــــــيرد عليه ماجد واق

 ها مين من هنا ورايح ــــــ للي هتسمع ماجد : دي اللغه ا 

            مهددا   يرد عليه رؤوف مستعطفا  

 غناش عين اي ماجد وال تستغين عن املزاج اللي بتاخده معااي  ـــرؤوف : على فكره انت متست 

 رأسه بيده لوجود صداع رهيب                يرد عليه ماجد ابنفعال مث ماسكا  
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ملي  وعن  عنك  استغين  أقدر  ال   : مسعــماجد  أان  لألسف  شبهك  وراك  ـــون  ومشيت  ت كالمك 

ص صاحــــوفكرتك  بالستيك  صاحب  طلعت  النتيجه ـــــــــاحب  وآدي  تنفعش  ما  تضر  ورق  ب 

 آآآآآآآآه آه اي دماغي  

بينما جيلس رؤوف مكانه    من يضرب ابب احلبس بيده    ومنهم  احملابيس حول ماجد منادين  تجمعي

 ضحكة خفيفة بتهكم                ضاحكا   كما هو

 احملابيس : اي شويش اي شويش إحلقنا اي شويش

                                 متسائال   من شباك احلبس أيت شويش انظرا  

 احلبس : فيه أيه عاملني هيصه وزمبليطه ليه  شويش

 ابب احلبس                            يف وجه الشويش أمام شباك واقفا   يتحدث أحد احملابيس مستعطفا  

أحد احملابيس : إحلقنا اي شويش ماجد متمرمغش على األرض وماسك بطنه ودماغه وبيصرخ زي ما  

 انت شايف

 صراخه               حالته وسامعا   ا  ينظر الشويش إىل ماجد مشاهد

شويش احلبس : اي خرب دا الزم يتنقل املستشفى حاال هروح آخد إذن من مأمور السجن وجاي  

 حاال  

 وغضب   ينظر ماجد إىل رؤوف نظرات غلبينما  هتكمية  يضحك رؤوف ضحكات خفيفة

القاضي  جيلس يف منتصفهم    قضاة    ثالثةاء  ـــــجيلس على منصة القض   قاعة حمكمة اجلناايتب  ا  هنار   -

اجللسة الن  رئيس  وكيل  ميينهم  على  االهتام  يابةــــوجيلس  وسلطة  اإلدعاء  اليسار    ممثل  على  جيلس 

اجب الذي ينادي على  ــــيقف على أقصى اليسار احل  الذي يكتب ما يدور ابجللسة  سكرتري اجللسة
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واندر وأسيل    ه عفت وثري  ضاء ـقاعة أمام منصة القجيلس ابل  صــــــيقف ماجد ورؤوف يف القف  القضااي

                                  من مرافعته   منتهيا  املنصة  يب يرتافع أمامــــــــيقف األستاذ جنبينما  احملامني يف املقدمة  ضــــوبع

بطالن  عليها  الان وعدم معقولية يرتتب  ـــــ بطالضبط  يشوب حمضر  أنه  ق جند  ـــــــــ جنيب احملامي : مما سب 

 شار شكرا هيئة احملكمه املوقرهــــكافة اإلجراءات وما انبىن عليها شكرا معايل املست

                                            وتصميم اس ـــــــ ص على القاضي رئيس اجللسه حبم ـــــــــــينادي ماجد من القف 

 ماجد : اي معايل املستشار عايز اتكلم عايز أقول أرجوك تسمعين اي معايل املستشار

 اجللسة                           ينتبه إليه القاضي رئيس

 اتفضل عايز تقول أيه  القاضي رئيس اجللسة : 

       نصت له ومتأثرا حبديثه          ومجيع من يف اقالعة م يتكلم ماجد متأثرا  

غ  إين  عارف  أان   : وحـــلطماجد  نفسي  حقي  يف  غلطت  حق  ــ ت  يف  غلطت  ووالدت  والدي  ق 

حـــأص اللي حببها غلطت يف  له سبب عامـدقائي وحق الناس  ده كان  اجملتمع لكن  اللي  ـــق  ل ذي 

 ب عنه  ـــماشي يف طريق وفجأه وقع يف حفره غص 

 ملاجد                  القاضي رئيس اجللسة  تحدثي

 القاضي رئيس اجللسة : خالص خصلت كالمك 

 القضبان احلديدية                                  خلف  دامعا    يرد عليه ماجد متأثرا  

 ماجد : أيوه اي فندم خلصت كالمي

ل رفع اجللسة  رفقة  ــعلى القاضي قب  مناداي    كمة ــــــمن مؤخرة قاعة احمل   روق  ـيدخل اجملين عليه املس 

منصة القاضي متحداث    تقدم املسروق حىت وقف أمام  جلس يف مؤخرة القاعة بينما   رب الذي ــاملط

 برفق ولني                                          
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ليه املسروق  ار أرجوك من فضلك امسعين أان اجملين ع ــاملسروق  : اي سعت القاضي اي سيادة املستش 

   وآدي بطاقيت أهي وال جديده يف القضية ـوحابب أضيف أق

للقاضي عضو    سة  ــــــينظر القاضي رئيس اجلل   فيها    البطاقة منه انظرا    سةــــــ أيخذ القاضي رئيس اجلل

 ار فيشري ـــــللقاضي عضو اليس اليمني فيشري له برأسه ابملوافقة وكذلك يشري

القاضي رئيس    مدوان ما يقول   ينظر القاضي رئيس اجللسة إىل اجملين عليه املسروق   له ابملوافقة     

 اتفضل عايز تقول أيه اجللسة : 

                                انظرا له نظرة شفقة وعطفملاجد ورؤوف  يتحدث اجملين عليه املسروق مشريا  

 اجد و رؤوف مسرقونيش وال حاجه ــــــــأان جاي أقول إن ماملسروق : 

 يف القاعه  حيدث ضجيج من احلضور

 ضرابت للتنبيه                 ابلشاكوش اخلشيب عدة ضاراب   ينظر القاضي على احلضور آمرا  

 القاضي رئيس اجللسة : من فضلكو اهلدوء من فضلكو  

              ينظر القاضي للمجين عليه املسروق متسائال  

 اللي سرقك بقى ش مني ال ملا مها مسرقو ـــــــضي رئيس اجللسة : أم القا

              يتحدث اجملين عليه مستعطفا  

ازلني  ــــماره وملا الكامريا جابتهم ومها نــ ــــواحد صاحبهم يف الع  وايني يزور ــــــــــــــاملسروق : دول كانو ج 

له فيا مقلب وخمبيه  ــ مرات هيا السبب أاتريها كانت عامها هلل  ـ من على السلم افتكرهتم مها لكن من

 ها واحلمد هلل لقيناه  ــــــــــــمين دهب 

ضرابت    ابلشاكوش اخلشيب عدة   ضاراب    ينظر القاضي على احلضور آمرا    يضحك كل من يف القاعة

 للتنبيه                 
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                                    اهلدوء           القاضي رئيس اجللسة : من فضلكو

          يتسائل القاضي مدوان  

 ي أفهم من كده إنك بتعدل عن أقوالك واهتامك ملاجد ورؤوف ــــــــالقاضي رئيس اجللسة : يعن 

 يرد عليه اجملين عليه املسروق          

 املسروق : أيوه اي معايل املستشار

          مدوان  ضي يتسائل القا

 القاضي رئيس اجللسة : عندك كالم اتين حابب تقوله 

         يرد عليه اجملين عليه املسروق    

 املسروق :  ال شكرا اي معايل املستشار                                                  

        ينادي عليه القاضي آمرا  

 اجللسة  القاضي رئيس اجللسة : طيب امضي يال يف حمضر

يتجه اجملين عليه حنو    القاضي آخذا  يتجه اجملين عليه حنو   القومي  الرقم  بطاقة  اجللسة  سكرتري  منه 

املنص يسار  وقل   ةــ اجلالس  ورقة  السكرتري  فيوقعأيخذ    م  ـــــيعطيه  القلم  عليه  أقواله    اجملين  على 

  سة ـــ يتحدث القاضي رئيس اجللبينما ينتظر اجلميع حتدث القاضي فالقاعة  من  اجملين عليه    ينصرف

 هو وكل من على املنصة      حلجرة املداولة مث منصرفا   واقفا  

 القاضي رئيس اجللسة : رفعت اجللسة 

 بصوت عايل                                    ينادي احلاجب الواقف على اليسار

 احلاجب : حمكمه 
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اجلالسني من احلض القاعة احرتام  ورـــــيقف كل  هليئة احملكمةيف  املط  ا    رب ــيتجه اندر وعفت انحية 

يتحدث إليه  يقفان أمامه    ربـــيقرتب عفت واندر من املطبينما    تتجه أسيل انحية القفص احلديدي

 عفت ممتننا                          

 ع اجملين عليه إنه جيي يعدل أقوالهـــمتشكرين جدا اي جنم إنك قدرت تقنعفت : 

 يرد عليه املطرب متحمسا                   

ملا عرف اهنم    ريا وافق  ـــله يف انس ملا أخ ــ ر ونص بعتـــ املطرب : دا مكنش راضي جيي أبدا بقايل شه

 لهم هيضيع بطلبه ومستق

            تقف أسيل أمام القضبان منتقدة      

لو كنت مسعت كالمي من األول   يعين   : أيه    أسيل  ملا    اللي حصلكان  الرتند وال حاجه  مبقتش 

 شربت خمدرات

               إىل أسيل متأثرا   مث انظرا   هتكميةضحكه خفيفة  كلمة الرتند ضاحكا    ينظر ماجد إىل رؤوف مــــــتذكرا  

املستشفى   ودتين  السجون  مصلحة  أان   : التحقيقات  ماجد  فرتة  وبقيت  خالل  خالص  واتعاجلت 

بق إنسان اتنــ  اللي جاي  ي خالص  اللي عدت عليا خلينا يف  اهلباب  أسيل متفكرنيش ابألايم  ى اي 

 أحسن وخلينا نفتح صفحه جديده 

خل  من  يديها  ملس  ماجد  يديالقضبان    فـــــحياول  أسيل  يديهـــــــتسحب  بني  من  خبجل                                                 ها 

 أسيل : خلينا نستين قرار القاضي أحسن  

وسكرت  والقضاة  القاضي  املاجل ري ـــــــخيرج  حجرة  من  إللقاءــــــلسة  القضية    داولة  يف  يتحدث القرار 

 يسار املنصة                                     احلاجب بصوت عايل الواقف

 جب : حمكمة احلا
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اجلل قاعة  يف  احلضور  اجلل  سةـــ يقف كل  رئيس  القاضي  والقاضيـــــــــــجيلس  اليمني    سة  عضو 

اليسارـــــوالق الن  اضي عضو  على ميينهمـــــوالسيد وكيل  العامة  يسارهم   يابة  السكرتري على    وجيلس 

اجلل بينما   رئيس  القاضي  للحضور  ـــــــــ يتحدث  على  سة  النطق عليه    األرضمع سقوط رؤوف  فور 

     ابحلبس

  اقي ــسبة للمتهـــم  رؤوف جالل انصف وب ـــحكمت احملكمة حضـــــوراي ابلنالقاضي رئيس اجللسة  :  

القضيه  واملتهمات  املتهمني   تعاطي  ــج   2613يف  هتـــمة  لــــــــــمدة سنه مع النفاذ عن  ناايت ابحلبس 

القضيه   ويف  ا  2620  رقماملخدرات  مع  جناايت  سنه  السرقه  حلبس  لتهــــــــــــمة  ابلنسبة  اإليقاف 

للمتهـــــــــــــــم ماجد عفت  احملمكة حضوراي ابلنسبة كما حكمت الل انصف  ـــرؤوف جاملوجهه للمتهم 

 جناايت  ابحلبس سنه مع اإليقاف عن هتمة السرقة رفعت اجللسة    2620القضيةالسيد يف 

القاضي واجلالسني على   املداولة  املنصةيقف  يتحدث احلاجب  بينما    ابخللف  منصرفني إىل حجرة 

 بصوت عايل                 

 حمكمة احلاجب : 

وزمالء    نادر عهـــــــعفت بصوت عايل وم  كلميتبينما    تزغرد ثراي فرحة    رتاما  ــــــــــــــــ يقف كل احلضور اح 

                  ماجد يف الكلية معربين عن فرحتهم

 اجلميع : حييا العدل حييا العدل 

 تتجه أسيل انحية القفص                         

 أسيل : مربوك الرباءة اي ماجد مربوك 

انحيته   رؤوف  أهايل  عليهميتجه  احلزن    يبدو  إايه  عالمات  ممتننا  مواسيني  ماجد                               يتحدث 

 رك أبي شكل وأي طريقه ـــــــــ ماجد  : مش عارف أشك 
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 ترد عليه أسيل فرحة                           

وف مذاكرتك وبعدين تيجي تتقدملي فاهم وال مش فاهم ـــــــــــ أسيل : تشكرين أنك تروح كليتك وتش

   يرد عليها ماجد مالمسا يديها                 

 : فاهم اي حبيبيت طبعا فاهم ونص  ماجد 

جتلس    رويدا  انحية السرير تقرتب رويدا   من ابب احلجرة متجهة  تدخل ثراي  جرة نوم ماجدحب  ا  هنار   -

تنادي عليه ثراي مستعملة    تكشفه تظهر رأس ماجد ووجهه   الغطاءعلى حافة السرير متد يدها حنو  

 يدها إليقاظه                                               

 مالك كدا ى يالـــثراي : قوم اي كسول قوم يال قوووووم بق 

                    يفتح ماجد عينيه ببطء منزعجا  

 ماجد : هوا إحنا فني ,, خري اللهم اجعله خري 

 تضحك ثراي متهكمه                                 

 سالمتك مالك هنكون فني يعين   ثراي : إحنا يف البيت

 يتثائب ماجد ممغطا يف عينيه                    

   وال احملكمه  السجن ماجد : يعين أان مروحتش 

                                تضحك ثراي متهكمه واقفة من مكان جلوسها منصرفة من املكان                

هتتأخر    أيه التخريف ده قوم يال علشان وراك  امتحان الساعه تسعه  وحمكمة أيهثراي : سجن أيه  

 الفطار يال قوام على بره منتظرك  ك عفت اباب

  ميسك هباتفه متصال    ينزل ماجد من على السرير  أيخذ ماجد نفسا عميقا    خترج ثراي من ابب احلجرة

 تفتح أسيل اخلط  متحدثه حبماس               ف رين اجلرسف
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إنت مش قولتلي إنك عايز تبقى األول  حان هيعدي منك  ـــــأسيل : انت لسه انمي اي أستاذ يال االمت

 على دفعتك وتعمل فيديو حتطه على اليوت يوب وتبقى الرتند 

                       جميبا   منتشيا  يضحك ماجد 

  : أوي ال  ماجد  حلوين  إحنا كده  خالص  ده  الرتند  موضوع  من  سيبك  ال  ال  الفل    رضا   ال  وزي 

 جايلك حاال اي حيب و مسافة السكه  

اهلاتف الكمدينو  يغلق  على  فاحتا  يضعه  النافذة  ماجد انحية  احلجرة   إايها  يتجه  الشمس  فتدخل 

 حنو حديقة مليئة ابألشخار واخلضرة   يف اخلارج  انظرا  

                     عميقا   نفسا    آخذا    يبتسم فرحا  

 ايااااه حلم مزعج بشكل   ماجد :

 

 هاية ـــــــــــــــــــالن
 

 

 

 السرية الذاتية 

 حممد منصور على سالمه اجلوهري  -
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 27/2/1982مواليد  -

 مجهورية   -حمافظة الدقهلية   -مركز ومدينة اجلمالية  - مواليد قرية ميت مرجا سلسيل -

 مصر العربية           

    –فرع طنطا  -جامعة األزهر  -شعبة القانون   -حاصل على ليسانس الشريعة القانون  -

 2006بتقدير جيد تراكمي عام  -مجهورية مصر العربية           

 مجهورية مصر العربية  حافظة الدقهلية العب كرة سابق بنادي احتاد املنزلة الرايضي مب -

 حاصل على املركز السادس يف كتابة الشعر على مستوى جامعة األزهر   -

 يف      2004واألول على مستوى كلية الشريعة والقانون فرع طنطا جامعة األزهر عام          

 عمداء  مسابقة رمسية من جامعة األزهر خصص هلا حفل تكرمي حبضور العديد من          

 الكليات           

 نشر له العديد من قصائد الشعر مبجلة النجوم املصرية وجملة الشباب املصرية  -

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

 األول بعنوان : اتريخ امرأة             

 والثاين بعنوان : ملاذا احلب ؟           

 

 

 رواايت  مخسة نشر له  -

مجهورية مصر العرية     –الرواية األويل : بعنوان  " كرسي العرش " بدار نشر كلمات ابملنصورة    -

 2015عام 
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 2016الرواية الثانية  : بعنوان " بنات على خط النار " بدار نشر الراية بدولة األردن  -

 2017الرواية الثالثة : بعنوان " املقربة " بدار نشر اخلليج بدولة األردن  -

   2019الرواية الرابعة : بعنوان " أمنا الغولة " بدار نشر الراية بدولة األردن  -

  السويد دولة  ستوكهومل با  -" بدار نشر رقمنة الكتاب العريب  الرواية اخلامسة : بعنوان " ابراكودا    -

2020 

 اريو الفيلم األمريكي القصري " العقاب األخري " إخراج أمحد الشاري  كاتب سين -

 ألف العديد من كلمات األغاين الذي غناها بعض املطربني   -

 حصل على املركز الثالث كممثل بعمل مسرحي ارجتايل يف مسابقة وزارة الشباب   -

   2015والرايضة عام           

 وجملس الدولة يعمل حمامي ابالستئناف العايل  -

عنوانه   - به  خاص  حماماة  مكتب  ال  –اجلمالية  مدينة  وله  مصر    –دقهلية  حمافظة  مجهورية 

 احلطةميدان  -العربية 

 الربيد االلكرتوين :   -

elgoharylaw@gmail.com     - 

elgohary_2000@hotmail.com     - 

T : 002 01225312210     -   

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

