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  المشهد األول

  )زوجته سنية.  في غرفة فؤاد نصريغرفة جلوس(

  هالوراق بتلزمك؟.. عاطّل: سنية 

  ..رميها ما بتلزمنيإأل ) يقلّبها :( فواز

  ..يمكن كمان ما بتلزم. .كتب ابتدائي..مدرسية.. شوف هالكتب كمان: سنية 

  ..عرفما من :فواز 

  ..؟بعد ما أخدت الليسانس راح تعلّم ثانوي :سنية 

  ..ماني شايف) يقلب الكتب بشرود : (فواز 

  ..قدمت مسابقة وإنشاء اهللا بتنجح: سنية 

  ..أربعة آالف قدموا مسابقة نجحوا منهم ميتين: فواز 

  !ما نجحت :سنية 

  ..نجحت بس ما بدهم غير ميتين: فواز 

  .بتقدم مسابقة ثانية بتنجح..  بيعوضكاهللا.. طيب معليش: سنية 

  ..ما عدت راح أقدم وال مسابقة: فواز 

  ..الدنيا بدها شوية صبر هات هالكتب يمكن يلزموك.. يااهللا معليش: سنية 

  ..ال بدي أعلم ابتدائي وال بدي أعلم ثانوي.. ارميهم ما راح يلزموني: فواز 

  ..خلصت جامعةما صدقنا امتى كيف يعني؟ شو هالحكي؟ : سنية 

  ..ملّعخلصت جامعة وما بدي أ: فواز 

  ليش بقى؟: سنية 

  ..ألني ما خلقت أكون معلم: فواز 

  شو بدك تشتغل؟! ما خلقت تكون معلم: سنية 

  ..بدي اشتغل حر: فواز 

  معك رأسمال؟! حر: سنية 

  .أنا رأسمال: فواز 

  ..إنشاء اهللا رجعت السوسة لراسك تشتغل: سنية 

  ؟ يعني جريمة،يعني عيب ..أيوه فنانفنان، : فواز 
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أنا ما بقبل أكون زوجة .. أيوه يا سيدي عيب، أيوه يا سيدي جريمة: سنية 

  ..مهرج

  هلق الفن تهريج؟: فواز 

تنهض سنية غاضبة وتحمل مجموعة من الكتب لتعيدها إلى الخزانة فتقع من ( 

  ) يدها في ثورة غضبها 

  ..ل أخجل منهأنا تزوجت رجال محترم مو رجا: سنية 

  إذا كان الواحد ممثل فكاهي بيخجلوا أهله منه؟: فواز 

ما بريد زوجي يكون مضحكة للناس يتسلوا على .. أيوه بدوب خجل :سنية 

  .حسابه وحسابي 

  ..هذا فن: فواز 

  .. بكره الفن والفنانين وكل من يلوذ بهم  وبيشجعهم..ما بريد هالفن: سنية 

  .قطة، أوريجينال المخرج قال لي أنت ل: فواز 

  اب بيوت الناس ما لقى غيرك يخرب بيته؟اهللا يجازيه خر: سنية 

  ..بس ما تكوني متحاملة: فواز 

  ؟ون أشتريه بقشرة بصلة، صدقته أنتهالسخيف، هالمجن: سنية 

  ..وفني رسالة ضاحكة..  الفن رسالة؟كيف بدي أقنعك: فواز 

  .. آخر عمركيا مصيبتك يا سنية تصيري مضحكة للناس: سنية 

وبدل ما تشجعيني يا ..  شي إله قيمة في الدنيا.. بقدر أعمل شييبحس ان: فواز 

  ..سنية

   ؟أشجعك على نقايصك: سنية 

كل ذهني  .. بشعر اني بعيش في مسرح هزلي كبير      .. كلها تناقض مضحك  : فواز  

  ..خلقت.. وأعصابي واهتمامي مركز حول هذا الموضوع

؟ السنين اللي احتملتيها وهو في العسكرية، والسنين         سنية  نتيجة تعبك يا   هذا: سنية  

  ..اللي احتملتيها وهو يدرس الجامعة، والسنين

يات الناس المضحكين وُأضـحك     أتقمص شخص .. خلقت ألقوم بهذا الدور   : فواز  

  .. الناس
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مـو  .. بس قلت هوايـة   .. بس أنا الحق علي لما خليتك من األساس تمثل        : سنية  

  ..هوايةتترك شغلك منشان 

شو هواية؟ المخرج قال لي أنت فنان حقيقي المسرح بحاجة إلي، التلفزيون          : فواز  

..  السينما كمان موكتار اللي بيقدروا ينتقدوا كل شيء وينفدوا بريشهم          ،بحاجة إلي 

.. الفن متل الغول بيقول لوال سالمك سبق كالمك لكنت أكلتك وفصفصت عضامك           

نـاس   بتـدخل أغوار  غيري، مع الضحك بتمـر، إنا قادر أقول أشياء تعلق مشنقة    

  ..هريج وبست هدي رسالة الفن الضاحك، مو ..ر، بنعرفهم عالغلط ويناثك

بيشيروا إلي باألصابع وبيقولوا هاي زوجة      .. عملتني معك مضحكة الناس   : سنية  

  ..لو تعرف الخجل اللي بحس فيه..  بحس العرق يتصبب مني..فالن

  ..هدا بدل ما ترفعي راسك وتعتزي بيمين قال لك تخجلي؟ : فواز 

أنا بحب أعيش في تواضع وبخجل لو نظر إنسان إلي وبحلق عينـه فـي               : سنية  

  ؟ تفتح بيتي لكل  العيون المتطفلةليش بتريد.. بتعثر في مشيتي

شو ذنبي أنا تحط أسرار حياتي تحت المجهر؟ ليش بدك تبيع عواطفنـا وتتـاجر               

  بيتي؟أشجعك على خراب  فيها؟ ليش بدك

  على خراب بيتك؟ : فواز 

   رجال موظف يصير عواطلي؟، في خراب أكثر من هالخرابهأيو: سنية 

  ؟؟ مش شغل هذاليش عواطلي: فواز 

  ليش كل الفنانين بينجحوا؟.. الفنان شحاذ: سنية 

  ..ما الزم توقفي جنبي وأنا بناضل.. ما الزم الواحد يناضل: فواز 

  ..ولية وتبعزق حياتك سدىؤالمسما الزم أشجعك تهرب من : سنية

  ..بنجح إنشاء اهللا.. أنا عارف نفسي: فواز 

  ..عم يتمهزأوا عليك ياللي بيزينوا لك النجاح ال تكون أحمق وتصدق: سنية 

  ..يحبه بما األحمق ياللي بيشتغل بعمل: فواز 

  .. غيرك يكون ترقى؟حدا القى وظيفة تترك وظيفتك وتضيع عمرك:سنية 

  .. ما بدي أترقى!يترقى: فواز 
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يشتغل فنان في بلد ال يحترم      حدا بيتخلى عن عمل محترم وب     .. عمل محترم : سنية  

  ؟الفن

مـل المحتـرم اللـي      عالهنفسي وما بريد أختنق في       أنا بفتش على راحة   : فواز  

  ..عاجبك

   بتضيع جهدك ودراستك الجامعية سدى لتتبع ضاللك؟ :سنية

  ..هذا قدري.. ميه اللي بتريدي تسميهس.. وسوستي.. شيطاني.. ضاللي: فواز

  ..ما حدا بيعمل عملتك.. كون عاقل يا فواز: سنية 

الطـالب  .. س في الصفوف، بمثل وبثير الضحك     ما بدر لأنا  .. فكرت كثير : فواز  

  ..التمثيل في دمي.. ما بيتعلموا مني شيء بيحبوا ساعتي ألني بضحكهم

  !و عاملة معك تجازيني هيكيا رب أنا ش.. رجعنا للكالم السخيف: سنية 

عيني ما بتلقط من الناس إال حركاتهم المضحكة وتـصرفاتهم المـضحكة            : فواز  

  ..بتضحكهم عليك: سنية ! أحاديثهم اللي بتضحك الناس عليهاو

  ..فني مو ذاتي.. مش ضروري: فواز 

إن كـان عمـل     ..  بين عمل الفنان وذات الفنان     بس الناس دايما ما بتفرق    : سنية  

ومرات بيكون هاذا صحيح شو بيعرفني أنا الخيال        ..  بيقولوا تجربة شخصية   ناجح

  ..عذاب..  بتريد تتحقق؟ عذابوالخيال مو رغبة من الصحيح؟

  هذا هو الفن بالنسبة إلك؟: فواز 

 عذاب ما بينتهي كأني ماشية أنا وياك عاريين بـين           ..هذا هو بالنسبة إلى   : سنية  

  ..الناس

  ..تي ما كنت شفتيني بهالمنظارلو كنت غير زوج: فواز 

  ) يدخل كمال أخو سنية، في الخامسة والثالثين وزميل لفواز ( 

  ..تعال يا كمال  اسمع هالمصيبة اللي حلت في: سنية 

ولو كنت زوجتي وكان صدرك أرحب وفهمتيني كنت بكون مصدر فخـر            : فواز  

  ..إلك مو سبب للخجل وتنكيس الرأس

   يا جماعة؟هشوفي: كمال 
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 أنا مـا بحتمـل      )لفواز(يترك شغله وعياله ويصير فنان        ! بده يصير فنان  : ية  سن

  بدك تعمل مضحكة حتى أقدس عواطفي؟ ..في تمام الناس أصير حدوتة

  خجالنة من شو؟.. ماني عارف: فواز 

 يعني لهلق مو عارف شو بيعني بالنسبة إلي الناس تخوض فـي             !من شو : سنية  

  حياتي الخاصة؟

  .. إن كان في فني بعض الحقيقة فيه كمان قنطار خيال؟ك أنتشو دخل: فواز 

  .. ورفيقاتي بيتهامسوا،الخيال بيظهر كأنه حقيقة: سنية 

  ..فواز منشان هيك المخرج قال لي أنت بتسير في الطريق الصحيح

  ..مسحه من الدنيا شو جاب لي بالوي ر براسك،يقطع المخرج شو كب: سنية 

  ..ألمور ما بتنحل بالغضبا .. هدي حالك يا سنية:كمال 

  شايف اختك؟ الحياة معها بتحتمل؟: فواز 

  ؟شو في هللق: كمال 

ن بيـت؟   يكول قل لي الواحد ليش بيتزوج؟ مو        ..في خراب بيوت يا كمال    : سنية  

  .. إله والد البيت ويمشي، كأنه عازب ال إله مرا والمبدو يهد

افح منشان رسالتي، منشان أحقق     بقيان هون يا ناس، بدي أك     .. ماني ماشي : فواز  

علـى  .. مكانك راوح، ميتين ورقة   .. وجودي، بدها ياني معلم ال طلعت وال نزلت       

  إيش زعالنة؟

ليش أنـا صـبرت     .. ليش اهللا خلقك عديم صبر    .. بكرة بيعدلولك وضعك  : سنية  

الولد إن طلع صوته أخنقه عشان      .. ذابيعن وأنت مو حاسس في، مو حاسس ب       يسن

قايمة بشغل بيهد جبال بره وجوه مو حاكية        .. ة بتوتر أعصاب دايم   عايش.. تدرس

ليش بدك تخليني   .. ؟ ويهدا راسي  مو علشان اليوم اللي أخلص فيه وأستقر      .. كلمة

  بس ليش؟.. بوجع راس أبدي

شايف الحكي ما لوه فايدة معاك بس كوني واثقة إن كانت إرادتك   .. أنا طالع : فواز

ما تشوفيني هين لين    .. صوريتنيد، عنيد أكثر مما بت    أنا ع .. علي قوية ما بتمشي  

  ..ما حدا بيأثر علي إذا كنت مقتنع ..تقولي لحالك بأثر عليه.. لطيف

  هللق مقتنع اللي بتعمله صح؟: سنية
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  ..صح ميت قيراط.. أيوه صح: فواز 

  ..تشتغل بالفن هاوي بس ما تترك شغلك.. أنا عندي حل: كمال 

..  فاشـل  ؟صير عندي انفصام في الشخصية    يبدك ياني   ..  يعني ازدواجية   :فواز

 والدراسـة   سبيت الزوجية والعسكرية، التدري   .. طول عمري عايش باالزدواجية   

  ..؟وهللق تدريس وفن سوا.. الجامعية

  طيب شو فيها؟: كمال 

وانت كمان بتقول شو فيها؟ يا عمي صارت االزدواجية مـرض حياتنـا             : فواز  

في حياتنا العامة ال سلم     ..  شي بيدفعنا وشي بيشدنا    ،ريقنابتشوفنا عارفين ط   ..كلها

قطرات المية لينة،   ..  واهللا عم تجن   ،وال حرب أثر على أعصابنا، الناس عم تجن       

مبـارح رفيقنـا مهنـدس       ..فوق راس اإلنسان بتجننـه    نقطة  بس لما تنقط نقطة     

  ..ميكانيك، راتب بتعرفه

  ..أل ما بعرفه: كمال 

رفيقنا بالبكالوريا، سمين شوي أسمر، كنا وقت لمـا نحكـي           بتعرفه، كان   : فواز  

وكنا نحكيها خـصوصي    ..  أصابعه بأذنيه  كقصص جنسية  يصفر ويخضر ويح     

  حتى نخليه يصفر ويخضر ويتنرفز بتتذكر؟

  أيوه تذكرته شو به؟: كمال 

  ..أعطاك عمره: فواز 

  شو هالحكي؟: كمال 

  ..واهللا: فواز 

  من شو؟: كمال 

 يعمـل   هالعسكرية سنتين خلـو    ..أخدوه يعمل عسكريته  .. زدواجيةمن اال  :فواز  

ليش يا حزرتك؟،ه ما بيصرفوهخمسة ولس   

  ليش؟: كمال 

يا عمـي   ..  قائد الكتيبة ما بيستغني عنه     ..ألنه خدمهم بإخالص تمسكوا به    : فواز  

يا عمي أنـا    .. أنا رجال خاطب وخطيبتي كل يوم بتهدد تفسخ الخطبة ما في فايدة           

  ..معي فتاق ما في فايدةمريض 
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  ..يعني كيف ما تحجج ما في فايدة: كمال 

  .. قائد الكتيبة ما بيصرفه حط، ودين، قام، توسط،ما في فايدة: فواز 

  ..هي أنا ما بقيت إال سنتين: كمال 

يعني الزم يكون الواحد مثلك ينقر رفيقه كف يخزق له طبلة أذنـه حتـى               : فواز  

ن غشيم واشـتغل بـإخالص، قـام لـزق لزقـة            يصرفوه بالهين، بس أخونا كا    

   ..سيكوتينية

  طيب وبعدين؟: كمال 

      ..جاه مكتوب من خطيبته وجن بعدين أ)يصمت( :فواز

  جن صحيح؟: كمال  

جاه المكتوب انه خطيبتـه     أكان قائد الكتيبة عامل له عقوبة و      .. لكن كذب : فواز  

  ..تزوجت

   ما خلق غيرها؟ني اهللا يع؟يعني الزم يجن إذا خطيبته تزوجت: كمال 

طول النهار حـاطط    .. شوي ال ما بيعرف الحرام يرفه عن نفسه      هذا رج : فواز  

س أبدي  بقدام عينه صورة خطيبته، وقائد الكتيبة ما بيصرفه، يمكن يحبسه كمان ح           

  ..عرف حاله امتى بيستقريوما ب

  يعني بجن؟: كمال 

 وبتشتري، وبتشتري وبتبيع    ب بالفلوس بتبيع  عبجن، ليش ما يجن؟ ناس بتل     : فواز  

 مـستقبل   بتصفي مليونيرية، وناس محبوسة على ميتين ورقة بالشهر ال بيت وال          

 التي كانت   ينظر إلى سنية  ( وال وفرت مهر عروسة وال بتعرف تطلع هيك وهيك          

   )كتهز رأسها ويضح

  ..هللق اتركنا من قصص الناس خلينا بقصتنا: سنية

ما قلتولي أشتغل تدريس وفن،     .. توصل االزدواجية فهمك لوين ب  أما أنا بدي    : فواز

  ..وبالنتيجة ال حأدرس وال حأفن، راح أجن

  هللق عم تحكي صحيح وال عم تمزح؟: كمال 
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يأ أوباش يا   :" واهللا مو مزح، الرجال أخد بارودته وقعد على علوة يصيح           : فواز  

ام واحـد،   وكل ما طلع واحد من رفاقه يديه يقوص عليه، صاب مدري ك           ." يهود

  ..قتيل وجريح

مسكين واهللا راتب، ما حدا بيحزر عليه يعمل كل هذه الجرايم وهو كـان              : كمال  

  عملوا؟  وشو..يكره يدوس نملة

، صار يقـوص يمـين وشـمال        نما قدروا عليه حتى حاصروه بمصفحتي     : فواز  

  ..ص حالهلما شاف ما فيش فايدة قو !استسلم :والعسكر يصيحوا فيه 

  ؟ومات: كمال 

  ..ما قلتلك من األول أعطاك عمره: فواز 

  ..واهللا حزنتني عليه: كمال

 راتب ما كـان إلـه اختيـار،         ،يعني أنا ماني مستعد أحتمل مثل هالوضع      : فواز  

  ..فكرت كثير واخترت..  بس أنا حر والزم أختار،محكوم

ة معك  كنت دايما بتصور األيام الحلو     ..ها الشغلة يا فواز    اترك) متوسلة  : ( سنية  

منين طلعت بها الموال الجديد؟ هينـة       .. راح تكون أحلى بعد ما ترتاح من الدرس       

  أنا عليك؟ هينين عليك وائل وليلى؟

.. ألنكم مو هينين علي بدي ما أضيع نفسي، اللي بضيع نفسه بضيع غيره            : فواز  

  ..عند ما أشوف نفسي فاشل بكرهكم بعدين

فتحـت  ..  بتلملم اللولو فـي قلبهـا      شو صار لك يا فواز؟ كنت مثل صدفة       : سنية

  .هالصدفة وسرقت كنزها األيدين الغريبة

  ..األضواء بتدوخ.. فواز معذور: كمال 

 بـدي   ..اإلنسان ما بعيش حياته مرتين    .. افهميني يا سنية، افهمي حاجتي    : فواز  

بدي حافظ على حماس قلبي، ما بدي هالقلـب         .. أعمل في حياتي الشي اللي بحبه     

ألنـك  ري وتشوفي قدامك رجال كئيب في عينيه نظرة استشهاد،          ينكمش في صد  

  .. ما بيكون هيك، الحب ما بيكون هيك يا سنية..قتلت له طموحه

 اإلنسان ما بيقـدر يحمـل فـي قلبـه           ..عارفه انه شيء تحطم في حياتنا     : سنية  

  ..  لفنهةوعاطف يلتهععاطفتين قويتين، عاطفة ل
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دي فني يكون عملي، يستغرق من وقتي متل        منشان هيك ب  .. هي ازدواجية :  فواز

جـرس البـاب   ( ما بيستغرقه أي عمل تاني، هيك ما بيكون ازدواجية، ما بيكون     

  )يرن 

   أنـا  شوف مين اهللا يخليك يا كمال، إذا واحدة من رفيقاتي قل لها مو هون             : سنية  

 قاعدين نحكي وتـاركين     ،ضبضب معاي  )يخرج كمال، تعود سنية إلى الترتيب       (

  .دنيا فوضىال

األستاذ نجيـب    يدخل كمال مع المخرج   ..( هذا مو حكي هذا تقرير مصير     : فواز  

  ..أهال أهال يا أستاذ نجيب، جيت بوقتك، تعال  حل معنا ها اللغز) العواد 

  . ) تمد سنية يدها بفتور،مسلما( لغز الساق الخشبية؟ : نجيب ضاحكا 

  نحن في سلم وال في حرب؟: فواز 

  ..رفما بع: نجيب 

  نحن في رأسمالية وال اشتراكية؟: فواز 

  .. ما بعرف :نجيب

  نحن مستقلين وال في تبعية؟: فواز 

  ..ما بعرف: نجيب 

  شو ما بعرف، شو ما بعرف؟: فواز

  ؟ما عرفت من األول انه لغز الساق الخشبية: نجيب 

 على ساق خشبية الواحد بيمشي بس نحن        ..شايف لك لغز الرأس الخشبي    : فواز  

  .. عم نمشي أبداما

 بيخاف يخرج رواية عن الـسلم       ،الواحد ما عاد يعرف يخرج أي رواية      : نجيب  

يطلعوا ناس يدقوا فيه يقولوا له أنت متخاذل، بيخاف يخرجها عن الحرب يـدقوا              

  .. إرهابيفيه ناس تانيين يقولوا له مجنون مخرب

 صـاحب   ف شخصياته وال الممثل عرف يمثـل وال       لّأال المؤلف عرف ي   : فواز  

رف يقوص على رفاقه بدل ما      عمشروع عرف ينفذ مشروعه وال حتى العسكري        

 ما دريت براتب كيف جن صار يقوص على رفاقه بدل           ، ما كان  يقوص على مين  

  ما يقوص على العدو؟
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  مين راتب هاذ؟: نجيب 

  ..كان معنا في البكالوريا: فواز 

  ..ما بعرفه: نجيب 

  .. بصف ما بيعرفهكان األستاذ نجيب سابقنا: كمال 

 الواحد مو عارف حاله مين، مو عارف غيره         ،يا أخي كله من االزدواجية    : فواز  

يمكن يفتح عين يغمض عين يطلع أصدق أصدقائه        .. صديقه مين، عدوه مين   مين،  

   تكون أنت مباحث يا نجيب جاي تورطني؟،مباحث

 ليه،علي عم أدور     ما هو هذا الفن ال     ،واهللا دمك خفيف يا فواز    ) ضاحكا  : (نجيب  

  كل عصر بده فن يلبق له، ليش لكن نجح مسرح الال معقول؟ 

الدنيا، ليش يـا حزرتـك      شايفين  انت مو مباحث؟ حاكم     باهللا عليك،   هللق  :" فواز  

الواحد بيوقف ساعة ما بيالقي محل لحاله يركب بالباص؟ بتالقي ألـف راكـب              

شو عم يعملـوا هالنـاس      .. منتظر وايمتى؟ في وقت الزم يكون كل واحد بشغله        

من وين بيجيبوا مصاري؟ الزم يكونوا      .. رايحين جايين؟ طبعا ناس غير منتجين     

  ..مباحث

 ما قلت لك يا فواز انت موهوب، بتقدر تكـون           ،واهللا فكرة ما خطرت لي    : نجيب  

   ..حتى مؤلف هزلي

وليش يا حزرتك بتشوف مصفقين كثير؟ بيقوم زعيم يميني بيصفقوا لـه،            : فواز  

   ..قوم زعيم يساري بيصفقوا له، كله بفضل المباحث الكادحةبي

  .واهللا هادي نكته! مباحث كادحة) ضاحكا : (نجيب 

 المباحث الكادحة؟ يا أخـي      كتلةليش ما بتشوفهم رافعين علم مكتوب عليه        : فواز  

كادحين، مساكين، عندهم عيال، العيال بدها تعيش، شو ذنبهم إذا الدولة ما مالقية             

  ما تاخد فائض القيمة البرجوازية غير الكادحة؟ل؟ مو أحسن لهم شغ

  ..حاكم جلدنا مو متحمل كرابيج حلب.. قيمنا من السياسة اهللا يخليك: نجيب 

انشاء اهللا بكرة من كثر الخوف بتخلع لي سطر من هون وكلمة من هنـاك      : فواز  

  ..بتخلي نصي كمان مالن ازدواجية مثل أدب دوستوفسكي
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بدك فرينات كتير، وال منصير أنا وياك       .. ارف شغلي معك مو سهل    أنا ع : نجيب  

  ..مثل الفارة اللي ربطت رجلها برجل الضفدعة قامت سبحت غرقتها

مفكر إني خايف؟ منشو     ..بدك تحترمني واال بفتش على غيرك أشجع منك       : فواز  

  عطّال بطّال من شو خايف؟ ..استغنيت عنها الخوف؟ وظيفة

  ؟مفكر بس هيك: نجيب 

  .. إلي بسعر المحابيس بيضربوا بحط منشفة بظهريني،بيحبسو: فواز

  وإذا انهرت المنشفة؟: نجيب 

  .بحط غيرها: فواز 

  وإذا حسوا عليك وقاموها؟: نجيب 

وااليـدين  .  قاسية هيا أخي شو مفكر النخوة ماتت؟ الموظف ما بتكون إيد         : فواز  

  بتتعب

  شو عرفك؟: نجيب 

  .شعب كادحكلنا سوا  ، كادحيننما هم كما: فواز 

  ..يا أستاذ نجيب، أنا سكت كتير)  بعد صمت متوتر : ( سنية 

  خير إنشاء اهللا : نجيب 

  ) تشير إلى أنفها ( واصلة معي لهون . هالحالة مو عاجبتني: سنية 

  عملت أنا شي غلط؟: نجيب 

ت عقل الرجال ونـاوي     بسل .. كل هاد وما عملت شي غلط      ،ال واهللا، أبدا  : سنية  

  .؟تخرب بيتي وما عملت شي غلط

  يعني بكون عملت جريمة لو اكتشفت واحد فنان؟: نجيب 

  !ما هو انفتح لك كنز بيه: سنية 

  ..نعمل مسرح مرتجلم ، بال مؤلف بيدبر الحال،معلوم كنز: نجيب 

  ..قلت لك ميت مرة اتركه بحاله: سنية 

  نعمل بال ممثل؟م شو ،بس بال ممثل منسكر المسرح: نجيب 

رايق لك الحال   .. انشاهللا ينهدم المسرح على أصحابه أحسن ما ينهدم بيتي        : نية  س

  تشرده وتخليه يشحد معاك؟
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  ..اهللا يسامحك، هيك بتهينيني وانا اللي بدي أفتح له باب الشهرة: نجيب 

  ؟ تختارني أنا والال هو،أنا والال هو! فواز: سنية 

  ..انت وهو: فواز 

  ؟أنا والالهو قلت لك، ،أنا والال هوما بقبل ازدواجية، : سنية 

  .. بين ليلى ومثل ما تقولي لي اختار بين وائل: فواز 

  ..لكن اترك هالشغلة: سنية 

  .العقد عملته: فواز 

  !افسخه: سنية 

  مو ممكن: فواز 

ن عليك، اللي عرفت فيه الراحة والقلـوب        اختار بين هالبيت اللي كان حني      :سنية  

   ...اللي بتحبك

   .. ما بقدر اتخلى عن فني:فواز 

  .. لك بيت جديدير على الشهرة، ابن دو،روح تشرد: سنية 

  ..قلت لك فني ما بتخلى عنه، عودي نفسك تقبلي بيه: فواز 

  وإن ما قبلت بيه؟: سنية 

  .بتكوني عم تحرقي نفسك وتحرقيني

 عم تفتش على شقاك، اإلنسان خلق كافر بالنعمة، بتكون الـسعادة جنبـه            : سنية  

  ..روح فتش على الشقا ..بيرفسها برجليه

  ..يمكن أكون بفتش عن شقاي، بس هذا قدري: فواز 

  ..أنت أناني: سنية 

  )تجهش بالبكاء .. ( أنت أنانية: فواز 

منـشوفكم  .. خاطركم يا جماعـة   .. يمكن أكون جيت بوقت غير مناسب     : نجيب  

  .ير وقت بتكونوا رايقينخب

وا من بعض بتروقوا على بعض، نحن منطلع برة          بتزعل ،وأنا رايح معاك  : كمال  

  ) يخرجان ( 
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ـ        بألني حبيتك، ألني ص   : سنية    ترت على األيام الصعبة وأنت في العسكرية وان

 ألني اقتصدت ودبرت وعملت في البيت وعملت بره وما خليـت شـي              ،بتدرس

ناقص عليك، ربيت لك الوالد ووفرت عليك المشاكل والتعب بتكـافئني بتحطـيم             

  ؟ بيتي

معك حق، أنا أخدت أكثر مما أعطيت، أنا طفيلي، وراح أعوضـك فـي              : فواز  

  .المستقبل اللي انفقتيه علي

ما عملت اللي عملته حتى تعوضني مال، كنت        ؟  انا قاعدة أمننك  ) غاضبة  : (سنية  

  ..بدي تعوضني حنان وتقدير نحن زوجين مو مؤجر ومستأجر

ال أنك تكوني الزوج والزوجـة      صحيح نحن زوجين، بس انت بترفضي إ      : فواز  

  ..سوا

  شو بتعني؟: سنية 

  .ما بعني شي : فواز 

   .ما بصير ما بتعني شي: سنية 

  ..يعني أنا مالي وجود: فواز 

   كبيرنا وصغيرنا في خدمتك؟،كيف مالك وجود: سنية 

  ..مصيري  بيكفي ماني حر، ماني حر أقرر:فواز

 أنا ألني بدافع عن بيتـي وعـن         ما هو مصيرنا مرتبط بمصيرك، غلطانة     : سنية  

  والدي؟

  ؟يعني الزم تضحي بيي: فواز 

ومـو دريانـة،     مقصرة أنا عليك بـشي    ..  قل لي قلبك يا فواز، صارحني      :سنية

   ..بس كون راضي.. كل شي بصلحه.. ناقصك شي؟ من عيني

  .أبدا مو ناقصني شي: فواز 

  ليش بدك تهجر بيتك؟: سنية 

  .ي؟ بيتي سعادتيمين قال بدي أهجر بيت: فواز 

  ..هي انت عم تعترف انك سعيد معي: سنية
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طبعا سعيد، بدي أرجع كل ليلة وارتاح للقلب الحنون اللي حبيته من زمان             : فواز  

  واللي شاطرني األيام الحلوة والمرة 

  .بالها هالهواية: سنية 

 ما  دلو كنت تفهميني، برجع أكثر حنان وأكثر تقدير للمرا اللي بتفهمني بع           : فواز  

  ..أكون أشبعت هوايتي

  عزيزة عليك أكثر مني هوايتك؟: سنية 

  هادي حياة بالنسبة إلي.. مو هواية يا سنية: فواز 

  عاجبك كثير جو الفنانين؟: سنية 

  ماله جو الفنانين؟: فواز 

    !جو موبوء: سنية 

   .مو صحيح: فواز 

  بدك تمشي في طريق مليان إغراء وتسلم؟ : سنية 

أنـا رجـال    .. ايفة علي طمني بالك يا ستي، ما بشوف غيرك قدامي         إذا خ : فواز  

  ..طبعي هيك.. بيتوتي

  .بعرفك وبعرف ضعفك.. شايفة نهايتك قدام عيني مثل ما شايفتك هللق: سنية 

  أنا ضعيف، بتقولي عني ضعيف؟: فواز 

  .. بتدوب بس تشوف مراهأيو: سنية 

  ..اهللا يسامحك: فواز 

 يمكن تنجح بس ما راح تكون إلي، ويمكن تفشل ما           ..بما بدي احتمل عذا   : سنية  

  ..تكون لحدا حتى لنفسكب

  بنشوف : فواز 

د ع يوم ب  وياكل من قلبي   ما بدي احتمله     ،ما بدي هالعذاب  .. ما بدي شوف  : سنية  

  يوم، بدي أبتره دفعة واحدة، 

  !ة واحدةعدف: فواز 

  ..أيوه انت إما إلي وحدي أو ما إلي أبدا: سنية 

  ! أبدا:فواز 
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  !أبدا: سنية 

  ما أنا إلك وحدك بلحمي ودمي وكسبي: فواز 

   يعني اقتنعت، يعني راح تترك الفن؟)مستبشرة : ( سنية 

  ..مثيلت بس هناك كل عالقة مع غيرك تمثيل في ،أل: فواز 

بدي أعرف نفسي واقفة    .. أنا غيورة، أنا ما بحتمل، ما بدي هالعذاب الدائم        : سنية  

  ..على صخر وال رمل

  ..الزم تتعودي: فواز 

  ..أنت قرر واختار.. قلت لك اللي بقلبي: سنية 

  ..كوني عاقلة، غلطنا بيكلفنا غالي.. ما تتسرعي: فواز 

  .أنا مو غلطانة: سنية 

  ..نحب بعضمقلت لك غلطنا بيكلفنا غالي ألننا : فواز 

  ..كنت أفكر هيك: سنية 

  وهللق؟: فواز 

..  مستعد تضحي منشان هالحب وال حتى بهواية       مانك.. كله كذب في كذب   : سنية  

  بقى هدا حب؟

  ادرة تضحي؟قوانت : فواز 

غيري بتقـول   .. لنفسي؟ كله للبيت  شو عم أخلي    .. ما أنا مضحية بكل شي    : سنية  

بتلبس منيح، بتتزين منيح، بتشم     .. ولية بتخلي كل شي لجيبها    ؤما علي مس  أنا مرا   

  ..أنا كله مضحية فيه ..الهوا منيح

  ..هاد مو كفاية: از فو

يعني ما بصير منيحة حتى أوافقك على ضاللك؟ كان لزم لك مرا            ! سنية مو كفاية  

أنا من يـوم ورايـح      .. غيري، مشتهي تجرب جرب، بس موتجرب على حسابي       

  ) تبكي .. ( موإلك

  ..أعصابك تعبت وأعصابي كمان، منحكي بها القصة بعدين: فواز 

حلـول   ..ردد مـافي   ت ..ما تفكر اني راح أغير    . .ما في بعدين  ) ثائرة  : ( سنية  

  ..وسط مافي
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  ) يتضاحك(مافي، مافي، مافي، شو بدك تعملي لي عصابة مافيا؟ : فواز 

بـدنا   هالقـصة .. فن مافي .. يعني ما تفكر تمررها بين الضحك والمزاح      : سنية  

  ..ننهيها

  ..انت عنيدة ما في فايدة: فواز 

  هلق عرفتني؟: سنية 

  ..لمشكلة إني أنا عنيد كمانما ا: فواز 

  ..لكن ما في قدامنا إال االفتراق: سنية 

  انت مدركة اللي بتقوليه؟! بتقولي افتراق! افتراق: فواز 

  ..إذا كنت.. هالحالة ما بصبر عليها..مفكرة فيه مدة طويلة.. أيوه مدركة: سنية 

نا رايح  طيب أ؟وصلت لهالحد؟ هي وصلت لهالحد؟ بتستحق توصل لهالحد : فواز  

   ) يلملم أغراضه كأنه على سفر ويخرج ( ما تشوفي وجهي بعد اليوم 
   




