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  المشهد الثاني

الكورس يمثل هنـا الحـوار      .. مشهد نفسه مع بعض تحوير طفيف في األثاث         ال

يمكن في الوضع المسرحي أن يشارك به الجمهور أو تقـوم بـه             .. النفسي لسنية 

أما في الوضع التلفزيوني    .. المسرحثالث إلى خمس شخصيات تطوق سنية داخل        

رح ما منفعلـة،    سفيبقى مجرد صوت بينما تصور حركة سنية وهي خارجة من م          

تضع نظارات سوداء على عينيها وتسير في شارع مزدحم وغيره خال حتى تبلغ             

الحركة غير متزنة، يمكن للمخرج أن يصور أي منظر في الطريق يـدل             ..منزلها

  ..لناس، قطع شارع دون النظر إلى السيارات الخاالنفعال، اصطدام باعلى 

كنـت مفكرتـه    : من عشر سنين ما شفتيه يا سنية      .. عشر سنين يا سنية   : كورس

  ..يرجع بعد يوم يومين،وهي عشر سنين مرت وما رجع

  ..ليش فتحت جروحك القديمة يا سنية؟ كانت نايمة: كورس

  .سنية مفكرتها نايمة، بس هي هي فايقة ليل نهار

  في قلبك بعد ما صارت رماد؟ ليش شعلت النار من جديد: كورس

  ..مفكرة حالي نسيت، تاري النار شاعلة بقلبي دايما وأنا مو عارفة: سنية

  المسرح؟ مو علشان تشوفيه؟عليش رحت : كورس

  .ما قدرت أقاوم: سنية

  ما حدا يشوفك؟ حتىقمت بل الناس ق يكون حدا شافك؟  :كورس
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سة مالية تخفيني من عيون الناس، خايفة أبكـي، الدمعـة       يا ريتني كنت الب   : سنية

  ..مخنوقة بصدري

أنك غريبة، كأنه ما كان إلك في يوم، كأنه صوته ما           كقعدت بعيد يا سنية     : كورس

  ... على صدرك، كأنهىعك في يوم الكلمات الحلوة، كأنه راسه ما هّدسّم

  .، بس تذكروني وتلهبوا جروحيبس: سنية

إجوا يرفهوا عن نفسهم، إجـوا      .. عم تضحك وأنت عم تبكي    الناس كانت   : كورس

  ليرافقهم مرح القلب لبيوتهم ويتسلل ألحالمهم وأنت جيت لتبكي؟

  !هم كانوا عم يشوفوا ملهاة وأنا كنت عم شوف مأساتي: سنية

  ما الحق عليك يا سنية؟: كورس

  الد؟ر قلبه كأنه ما كان إله مرا يحبها وال والحق عليه، حدا بيحّج: سنية

  ..جرحتيه يا سنية، استخفيت بيه يا سنية:كورس

  يعني انتو معاه علي؟: سنية

  كنت منصفة يا سنية؟: كورس

  ..أيوه منصفة: سنية

  كنت حكيمة يا سنية؟: كورس

  ..أيوه حكيمة: سنية

  يعني منيح تنين بيحبوا بعض يشلحوا بعض كأن اللي بينهم ما كان؟: كورس
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  ..مو ذنبي: سنية

  ين مرت ومو مقتنعة انه ذنبك؟عشر سن: كورس

  ..رجال ما بيحمل مسؤولية: سنية

  صريتي عليه؟أما انت اللي طلبت الطالق؟ ما انت اللي : كورس

  تحمل نقايصه؟أبدكم ياني : سنية

  كنت خجالنة منه، هللق لسه بتخجلي منه؟: كورس

هـو  أنا غريبة عليـه، و    .ما عاد إلي يا ناس    .. ال بخجل منه وال بفتخر فيه     : سنية

  ..غريب علي

الناس بتحجزبطاقاتها قبـل     سمعت الضحك في القاعة؟ سمعت التصفيق؟     : كورس

ف الثاني بينصحه إذا ما راح بفـوت عليـه          وأسبوع مو القية محل؟ والواحد بيش     

  ..بيجيب الفرح للناس يا سنية.. الفرجة

  شو يهمني منه؟: سنية

  ..سابه وحسابيكنت تقولي عامل حاله مضحكة للناس يتسلوا على ح: كورس

  ..مثل بعضه، نجاحه كله مو بعيني: سنية

  كان أحسن يبقى أستاذ؟: كورس

  ..لو بقي أستاذ كان بقي لي: سنية

  ..كان بقي لك لوال جن جنونك: كورس
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يعني أنا اللي ظلمته؟ ترك علي البيت وراح كأنه المرا مو مرته والوالد مو              : سنية

هو مو ظالمني؟ بتيجوا معاه     .. ريفهملوحدي شقيت وتعبت بتربيتهم ومصا    ..والده

  كمان؟

  ، إنسان إله مراق بشي ليش تعكري حياته؟هليش توقفي بطريق: كورس

  ..هذا جنان: سنية

  شو هالمكابرة يا سنية؟! عشر سنين ما علمتك يا سنية: كورس

  ما الزم أقول جنان على اللي أتعس حياتي بيه؟: سنية

  .ةالناس ما قالت مثل قولك يا سني: كورس

  .. بسة الناس من العذاب اللي عشت فيه؟ أنا وحدي اللي حاسشو بهّم: سنية

بس كنت خايفة شو بيقول الناس، ولما قالوا كلمـتهم قالوهـا غيـر مـا       : كورس

  ..افتكرت على طول

ما في شي بيستاهل اللي كلفتني ياه، على حـساب سـعادتي       .. كلفتني غالي : سنية

  ..هالكلمة انقالت

سنية؟ التضحية دايمـا    يا  قفت معاه يا سنية؟ ليش ما كنت جنبه         ليش ما و  : كورس

  .بتثمر بس ما بدك تضحي
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ضحي منشاني ومنشان أوالده؟ أب هـو؟       أليش دايما أنا اللي الزم أضحي؟       : سنية

بيستحق شرف هاإلسم؟ عارف براسه سوسة ما يتجوز، ليش يشقيني؟ شو ذنبـي             

  ليش يشقي هالولدين؟

  )ورس تصحو للواقع، ينسحب الك(

بتقول مـا    )تتلفن لمنزل الخال ويبدو عليها االنزعاج       ( ؟  وائل وليلى ليش تأخروا   

 راحـوا عنـد     طيـب يمكـن يكونـوا     .. بس ما قالوا لي رايحين عندكم     .. اإجو

ما كنت بالبيت؟ عجيب واهللا وين راحـوا وهلـق           !ما إجو ) تتلفن للخالة .(خالتهم

تـصبح  ! ( ما في حـدا   )  بعد اآلخر  تتلفن إلى أصدقائهم واحدا   ( الساعة متأخرة؟   

، يمكـن يكـون صـارلهم       مالهم بالعادة .. ول يتأخروا لهلق  مو معق ) أكثر عصبية 

هي واحدة م الشغالت اللي     ) تخاطب الجمهور ( دي روح بهاليالي؟    وين ب .. حادث

ك تربية اوالد سهلة؟ خالني مـع المـشاكل وراح يـضحّ          .. ل عذابها وحدي  بتحّم

اجيت بوقتك يا كمال، وائل     ) يدخل كمال ( ه، اهللا ال يسامحه     اهللا ال يسامح  .. الناس

  ..وليلى ما بعرف وينهم لهلق ما إجوا

  عجيب ما قالوا لك وين رايحين؟: كمال

  .قالوا عند خالهم عزت بس ما راحوا هناك: سنية

  يمكن عند خالتهم؟: كمال

  ..تلفنت كمان: سنية
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  يكونوا عند رفاقهم؟: كمال

  ..دخيلك روح فتش لي عليهم.. في حدا تلفنت لهم ما : سنية

بيعرفوا طريقهم  ..  بدي فتش ؟ وبعدين مو صغار      نبلد طويلة عريضة، وي   : كمال

  ..لما يرجعوا حاسبيهم.. للبيت

ليهم الطلعة، ما بيكفيني العذاب     عواهللا لفرجيهم، مو ساكتة لهم أبدا، ألحرم        : سنية

  .. كإنه جاب والدلي ومشي، ال كإنه تزوج وال ا تركهم؟اللي أنا فيه

  ..يكونوا راحوا) يتمتم : (كمال

  وين راحوا؟: سنية

  ..وال محل: كمال

  !وين مفكرهم راحوا: سنية

  ..فكرت، بس ما أظن:كمال

  !قل لي شو عم تفكر: سنية

  ني يمكن راحوا عالمسرح؟عي: كمال

  واهللا لو عملوها رقبتهم ألقصها، يعني شغلي عالفاضي، تضحياتي عالفاضي؟:سنية

  .بس حتى لو راحوا هناك كان الزم يرجعوا: مالك

  وبتقولها ببساطة انه يمكن كانوا هناك؟ مو معقول : سنية

  شو اللي مو معقول؟: كمال
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  .. محرمة عليهم حتى يجيبوا سيرتهاأن: سنية

  يعني ان ما جابوا سيرته قدامك ما بيفكروا فيه؟: كمال

يفكروا فيه ..  ما الزم يفكروا فيهان يحبوني صحيح.. أل ما الزم يفكروا فيه: سنية

عشر سنين وأنا بضحي منشانهم ما      .. ألنه بيفكر فيهم؟ سؤال ما سأل عنهم       ليش؟

  ..بيفكروا بعذابي وال بتضحيتي؟ مو معقول

أنا من كتر ما قالوا لي رفاقي عـرض مـا           .. واهللا ما في شي مو معقول     : كمال

  .بتفوت رحت

 شعوري؟ الواحدة لو تعرف انه تتخلص       يعني انت كتير بتراعي   ) بغضب  : (سنية

لـسه الـزواج    .. من تحكم زوجها ليتحكم فيها أخوها بعمرها ما بتترك زوجهـا          

  ..أهون

  ..ياللي بيسمعك بفكر صحيح كان متحكم فيك: كمال

  ..، ما حدا مانعكانت اعمل اللي بدك ياه، ما حدا: سنية

  .واهللا لو بتقدري تمنعيني بتمنعيني كمان: كمال

  ..بس الوالد أل: سنية

  ؟ لسا مفكرتيهم صغارالّالوالد كبروا، و: كمال

  ..أنا ربيتهم كويس، ما بيخرجوا عن أمري: سنية

  يعني ربيتيهم ما يتعرفوا على أبوهم؟: كمال
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  ليش هو تعرف عليهم؟ شو تعب فيهم؟: سنية

  لو فرضنا طلبهم منك؟: كمال

  ..ما بيقدر: سنية

   القوانين كلها في مصلحته، ليش ما بيقدر؟ليش ما بيقدر؟ الشرع معاه،: كمال

أنا اللي حملتهم وأنا اللي ولدتهم، وأنا اللي ربيتهم،          أي شرع بخلصني ياهم؟   : سنية

  ..وأنا اللي أنفقت عليهم، والدي هدول بس

  طيب سألت لتعرفي الشرع؟: كمال

  .. ال سألت وال بدي اسأل:سنية

  لو رفع عليك دعوى وكسبها؟: كمال

مـا بيحـب    .. ترك ومـشي  .. هو طالق ما طلقني   ..  مو من هالنوع   فواز: سنية

   ..بس بده يهرب من المسؤولية.. محاكم

   لوالده؟فرضنا أب وحّن: كمال

  ..حاجة تقول لي فرضنا ..ر عليهمدخيل اهللا روح دّو: سنية

  ..ما في فايدة، بيرجعوا لحالهم: كمال

  )تخرج (ر عليهم راح روح أنا دّو: سنية

  ) يتبعها ( جاي معك استني :كمال

  )يدخل وائل وليلى متلصصين من الباب المقابل (
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  ..ما في حدا انشاهللا تكون امي مو هون) تتنفس الصعداء : ( ليلى

  ..وضة تانيةأتكون في ..بس ليش الضو شاعل؟: وائل

  ..جا شوي وراح ونسيه شاعلأما في صوت، يمكن خالي : ليلى

  ..انشاهللا الليلة تمر بسالم: وائل

منيح ما انكسرت رجلي وأنـا      .. حط ايدك على قلبي شوف قديش عم يخفق       : ليلى

  ..بنط من فوق السور

  .. ثالث أمتار، لو كان برج ايفل كنت نطيت منههكل)  ساخرا (: وائل

عالمدرسة وبتنط من فـوق      كل يوم بتروح متعوق   .. ما انت متعود ماشاهللا   : ليلى

  ..السور

  ) في يده بإعجاب يتأمل ساعة(شفتيني انت؟ : وائل

  ..كيف بدي شوفك وأنا بروح بكير؟ بس رفقاتي اللي بيتعوقوا شافوك: ليلى

  ..تعوق صار عندي ساعةأمن يوم ورايح ما عدت : وائل

  ..عالنظام جحا مو متعود.. لف ساعة بتتعوقألو صار عندك : ليلى

  عمل في الساعة لو شافتها أمي؟أقولي هللق، شو بدي : وائل

  ) وائل يدور في الغرفة باحثا عن مكان مالئم (  بشي قرنة ما تشوفها خبيها: ليلى

  ليش في قرنة في كل البيت ما بتوصل إلها امك؟ :وائل
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) عجاب  إتخرجه من صدرها وتتأمله ب    (  عمل في قلم الحبر؟   أوأنا شو بدي    : ليلى

  .. دهب خالص، شوف.. فتخر بيه أقول لهم هدية من باباأراح فرجيه لرفقاتي و

  .بس أنا ساعتي أغلى كتير: ائلو

شفت كيف عانقني؟ شفت كيف حملني ودار فّي        .. كل شي مو مهم بس بابا     : ليلى

  .ل امكاألوضة؟ وانت ما بدك تدخل خايف تزّع

مرة ذكرته، وجههـا قلـب مثـل        .. ما هي لو تدري ما بعرف شو بتعمل       : وائل

  .مدتنيج ..بعمري ما بنسى منظرها وكالمها الليمونة، انفجرت فّي،

  ما بدنا نعرف شو ذنب بابا؟ بس شو عمل بابا؟: ليلى

  ..هذا صوت خالي.. أنا سامع حركة :وائل

  )تعيد القلم إلى صدرها (  خبي الساعة تحت كمك منيح: ليلى

ـ         : صوت كمالقبل أن يدخل المسرح    (  ط فـي   بقلت لك ما في فايـدة الواحـد يخ

انتو هـون   ) جود وائل وليلى    يسبقها في الدخول ويفاجأ بو    ( الشوارع بدون هدف    

   جيتو؟ور عليكم الدنيا؟ انتونحن عم ندّو

  ) تدخل األم ( زمان : وائل وليلى

  كيف دخلتوا؟ ليش تأخرتوا؟ وين كنتوا؟: األم

  .كنا عند سمير: وائل

  .!مو صحيح أنا سألت: األم
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  .مشينا في الشوارع تعبنا، قعدنا في جنينة الجاحظ: ليلى

  بدي أعرف وين كنتوا؟.. ينة ما بتبقى فاتحة لنص الليلمو صحيح، الجن: األم

  .الصراحة أحسن لكم.. بدي أعرف وين كنتو: األم)  صمت (: وائل وليلى

  ) ينظر أحدهما إلى اآلخر بحيرة ويبقيان على صمتهما : ( وائل وليلى

  ..الصدق أنجى وأنجى.. احكوا) مشجعا : ( كمال

  ..رحنا عالمسرح: ليلى

  !مو قلتلك) لسنية  كمال

  ) تندفع نحو ليلى، يقف كمال بينهما ! ( وصلت لهون) ترتجف انفعاال (: األم

  .ي نفسك، الزعل ما بيواتيك، كل ما زعلت بيتفتح بجسمك بقع نارهّد: كمال

  حدا هامه زعلي وال موتي كمان؟: األم

   .الغلط صار.. طيب الزعل شو بيفيد؟ شي صار: كمال

م علينـا   بونا؟ الناس بتقول عنه عظيم نحـن محـرّ        غلط نشوف أ  ) محتجة  : (ليلى

  نشوفه؟

  !عظيم، واهللا عظيم: األم

  ليلى طيب ما بدنا نعرف غلطه؟

  .نحن مالنا عالقة بيه ..اهللا يسهل له ..ما بدي خوض بسيرته،خير وال شر: األم

  طيب نحن شو ذنبنا؟ مو أبونا؟ ما بدنا نعرف؟: ليلى
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كي عن فقد المسؤولية؟ بدي احكـي عـن         بدي احكي عن اإلهمال؟ بدي اح      :األم

! هدا أب .. األنانية المفرطة؟ مانكم عايشين بالواقع؟ عشر سنين ما حدا سأل عليكم          

  بيستحق شرف هاالسم؟

  ما بده الواحد يعرف عذره؟: ليلى

  .ان كان إله عذر بقي الغلط مني! يعني أنا اللي غلطانة: األم

  .ماعنيت هيك: ليلى

   معنى كالمك؟شو عنيت لكن؟ شو: األم

  ..يجوز سوء تفاهم، مو ممكن أبي يكون سيء: ليلى

أنا اللي تمرمرت اهللا ال     .. انت عرفتيه؟ كنت بنت ست سنين وقت لما تركك        : األم

  .. مع أبوها وتجيك بعدين بنت بتوقف ضدك وتصفّ،قكيدّو

  ) تبكي ( يعني الزم نتخلى عنه؟ : ليلى

  .ياللي بيتخلى عنا منتخلى عنه: األم

  .أنا بحس إني محتاجة إله، بشعر إني ناقصني شيء: لىلي

  صت عليكم شي؟أنا نقّ: األم

بحسد رفيقاتي وقت لما بشوف واحدة   ..  إني عايشة بوضع غير طبيعي     بحّس: ليلى

  ..أبوها، والال ماسكة ايد أبوها بتحكي عن أبوها والال بتمشي مع

  بيكون أب صحيح، أنا شو ذنبي إذا حظي هيك؟: األم
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  ..ف عليه، والغرباء بيتمنوا يتعرفوا عليهّرع بالحرج يكون لي أب ما اتبحّس: ليلى

  أب شو مستفيدة منه؟:  األم

  ..بيسألوني ليش ما بعرف ليش: ليلى

.. بس انت بادية تتمـردي علـي      . الحازم ما بيخلي حد يتدخل بخصوصياته     : األم

ألنـه بيعزنـي     خطوة   وائل لحاله ما كان بيخطو    .. وبدك تجري وائل معاك كمان    

 ..رألنه بيشوف بعينه أديش بضحي وأديش بتعب، ألنـه بيقـدّ           ،ألنه بيحس بيي  

شو هدا وائل؟ مـن ويـن       ) يتململ وائل ويرفع يديه فتظهر الساعة تلتمع في يده        (

  هي؟

  شو هي؟: وائل

منين ) تقترب منه وتحسر كمه    ( .تعا فرجيني شو في بايدك    .. كهي اللي بايد  : األم

  لك هي؟

  .منه) مرتبكا : (وائل

بيغيب عشر سنين وبيـشتريكم بـساعة؟ بلحظـة         ! قاعد يرشيكم كمان  ! منه: األم

  بيصير عزيز عليكم؟ وانت شو أهداك؟

  ..قلم حبر) تخرج القلم من صدرها : ( ليلى

بيسرق عاطفتكم  ..  بيسرق تعبي السنين كلها    !بساعة وقلم حبر بيسرقكم مني    : األم

به من  ب من جديد البيت اللي خرّ      وقلم حبر بيخرّ   بساعة ..؟وبيخليكم تتمردوا علي  
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لو اشتريت  .. وانتو راضيين وانتو مقتنعون بيه    .. ؟زمان وقعدت أعمره ليل ونهار    

لكم ساعات وقالم حبر بالمصروف اللي صرفته علـيكم ثمانتعـشر سـنة كنـت           

قديش تافهة القيمة اللـي      .. ومخزن قالم حبر بحاله    هاشتريت مخزن ساعات بحال   

  ..!كم فيهابيرشي

  .مو رشوة، مو صحيح، بيحبنا: ليلى

  بيحبكم صحيح؟:  األم

  ..جن وقت لما شافنا: ليلى

شـافكم كبـار،    .. كان يجن وقت لما ترككم عشر سنين أطفال صغار        ! جن: األم

  ..صبية وشب ليش ما يجن؟ والد على بارد المي ال تعب فيهم وال سهر الليل

  ..امك يا ليلى ضحت كتير منشانكم: كمال

  .بس الزم لها سبب نكره أبونا.. بعرف انها ضحت كتير منشاننا: ليلى

  ..ما حدا قال تكرهوه.. الزم تقدروا وضعها: كمال

أنا اللي بقيت ساكتة طول الوقت، ألني إنسانة، ألنـي مـا            .. أنا الحق علي    : األم

.. زرع الحزن في قلوبكم، ما ردت أسرق منكم بهجة الطفولة والثقة بالحياة           أردت  

أنانيته وعبادته لنفسه ويـن كانـت        ..؟ هو تخلى أنا ما تخليت     عمل ما هو  مثل ما   

وصلتكم لو ما وقفت جنبكم؟ تعبت واشقيت ورفهتكم، بره وجوه كافحت منشانكم،            

صبرت صبر الحرة علـى قـدرها مـا    .. ما حكيت لكم عاإلساءات اللي احتملتها 
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معاه؟ منـشان    م المساواة حتى تكافوني هيك؟ حتى تحطوني على قد      ..لفظت كلمة 

ـ                 لشقفة ساعة وقلم حبر مننسى كل شي؟ منخليه يفكر انه ما أذنب بحقكم وانه ك

  !شي بينصلح بس يضحك له شوي؟ يمكن بكره يناديلكم تلحقوه كمان وتتركوني

  ..غلطوا وعرفوا غلطهم: كمال

 بيشعر  ماهو منا اللي ما    ..تركنا سنوات ما فكر فينا    .. هدا انسان غريب عنا   : األم

وبدل ما نتجاهله بتروحوا بترموا حالكم      .. الزم يعرف هيك  .. فينا وال بيتألم أللمنا   

  !بيفكر أنا بعثتكم رامية حالي عليه.. عليه

  ..انتو غلطتو كثير: كمال

  .هي اهانة الي، تراجع مني، كأني أنا الغلطانة معاه.. مو غلطة وبس: األم

  .ن األساسانت كان الزم تصارحيهم باألمور م: كمال

  كانوا صغار ما بيقدروا يحكموا على األمور: األم

  ..هلق كبروا الزم يعرفوا الحقيقة: كمال

  كلنا تعبانين.. الزم، بس مو هلق: األم

  ..احكوا، ما حدا بعد جاييه نوم: ليلى

  ..ع الساعةأنا إن عرفت انه غلطان بكره برّج: وائل

  .بس بدنا نعرف شو غلطه: ليلى

  ..نا امكم يوم ما تزوجتكلنا لم: كمال
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ما حدا كان فاهم ليش تختار بنت متلي واحد أقل منها ثقافـة وأقـل منهـا                 : األم

  .مستوى اجتماعي

  .جوها كتير احسن منهأ: كمال

شايفة لهفته علي وقلت السعادة كلها في .. كنت شايفه فيه مستقبله مو حاضره   : األم

  ..الحب، والحب يصنع المعجزات

  نحبو بعض؟يعني كنتو : ليلى

  يوه أ:األم

   بعض ما يتفاهموا مع بعض؟ايعني ممكن اللي بيحبو: ليلى

  .ايوه: األم

  وكيف لكن إذا اخدوا بعض اللي ما بيحبوا بعض؟: ليلى

  ..كله حظ: األم

  وبعدين؟: ليلى

  احتملت الغربة منشانه: األم

  .هي اخوالي هون: وائل

. رت شـغل جديـد    سنتين حتى دبّ  احتملت الغربة وفقد الوظيفة     .. جوأبعدين  : األم

واحتملت الحمل والوالدة وتربية الولد والديون ووفاء الـديون والـضائقة بوجـه             
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بشوش وأقول سنوات وتمضي ويتحسن وضعه ويفرح واحدنا باآلخر ويذكر لـه            

  .الجميل ويزداد حبه وتقديره اله

  .ما في تقدير: كمال

رحـت  .. معي أدفـع ألداويـه     وما كان    ،اذكر أن ثديي التهب وأنا أرضعك     : األم

أعالجه بنفسي أعصر الدم والصديد منه وأطهره بوسائلي البسيطة وأخفي أوجاعي           

  ..شغل بهمومي عن دراستهنحتى ال أزيد ديونه وال خليه ي

  .ه لحالهنّص رها يقطع من المصروفوهو سجايره األجنبية ما غّي: كمال

يل سكران ليغيظني بيعرفني    ان لمته غضب وترك البيت، بيرجع لي بنص الل        : األم

  ..ما في شي بيتعسني مثل ما اشوف زوجي سكران

  ..ما في مسؤولية أبدا: كمال

  .ولما يصفى يمطرني بالدالل والحب والعبارات الرقيقة: األم

  .ما في اتزان أبدا: كمال

ـ         كل ما كنت بحاجة اله رجّ     : األم ال ال متزن، ال يسرف في حب وال بغض، رّج

  .وأسكن للحياة معهثابت اطمئن الو 

  ..احكي وقت لما شفت شغل شو عمل: كمال
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ليش موظفة مو معلمـة؟ ريبـة ال         ..لما شفت شغل نبعت لنا مشكلة جديدة      : األم

ـ         أك.. تطاق، وغيرة ال تطاق    .. الن المرأة بتحتمل التغيير مثل ما بيحتملـه الرّج

  ..كأنها ترتمي على كل عابر سبيل

  ..بعاطل ياتها ما حدا جاب سيرتهابح.. وأمكم مو من هالنوع: كمال

كأنه سمعة المرأة ما بتوزن بوزنة الذهب، كان بيعرف اني حريصة علـى             : األم

خلص أبدا من مالحقته المجنونة، ومن سوء ظنـه         أال نكد، ما كنت     نفسي بس رجّ  

   ..الدائم بي

  ..ان تأخرت خمس دقائق، الباصات مزدحمة ما بدها تدفش تقوم القيامة: كمال

ان كنت احتملت آالمي بصبر، ما كنت قادرة شوف حاجات طفلي وأوقـف             : األم

شوفة طفل ارتفعت حرارته واألم مو قادرة تعرضـه علـى           .. عاجزة عن تأمينها  

  ..طبيب أو تجيب له دواء مو بيفقدها أعصابها بس، بيخليها تفقد ايمانها بالحياة

  .كان هو يحل هالمشاكل بالدين: كمال

وهذا كله بيقول لي اتركي عملك      .. ين عذاب نهاري وقلق ليالي    وأنا كان الد  : األم

  !يتواقعدي بالب

  .بدون منطق: كمال
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بيحـب المـراه فـي      . نه الرفاهية للناس  وفوق هذا كان يشتهي كل اللي بتأمّ      : األم

م الـضيوف   وبيحب يكرّ .. والمأكل الشهي  الثوب الجميل، والبيت األنيق، األثاث،    

  ..ويظهر بمظهر الغني

  .ويروح وييجي سرفيس: كمال

  ..وكله بالدين: األم

، عيلة كل شي في بيتها بالتقـسيط مـن الـسيارة        ة أميركية مرة قريت قص  : كمال

دافعين حق عجلتها، من البيانو حق مفاتيحه، من الكنبايات حق رجليهم، بالنتيجـة             

  ) تضحك ليلى ووائل وتبتسم األم (  ..تبنوا أوالدهم كمان بالتقسيط

في أحسن حاالتي أقول     ..كانت هالتصرفات تنخر حياتي نخر    .. بالديننحن  : األم

 كريم الطبع قاصر اليد،     حب وغيور متوتر األعصاب من الدرس،     لنفسي، زوج م  

ولما أزعل أقول   .. حسنت ظروفه بيزيد ثقة بنفسه وبيتغير حاله      تل دراسته و  إذا كمّ 

فيه حياة يوميـة،    .. ليش حياتي عم تضيع بالمجاري الضيقة؟ الحب مو كل شي         " 

الصخر بينحت من الهـوا     .. فيع اشياء صغيرة بتسمم الحياة، بتخلي اإلنسان يجن       

في غرف التعذيب كانوا ينقطوا على روس المساجين المي         .. اللي فيه رمل وغبار   

  .."نقطة نقطة تخليهم يجنوا صحيح

  .أنا ياما قلت لها اتركي وامشي: كمال
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.. ألوالد بيشلوها، بيخلوها تخضع غصب عنهـا      ا.. بس األم مرتبطة باوالد   : األم

  ..بتخاف تهدم البيت، هدا الرجال ما بيفكر فيه، وبعدين طلع لي بقصة الفن

  ..بده يهرب من المسؤولية، هدي القصة وما فيها: كمال

منحكي عن البرجوازيين، فيه ناس      ..ما عنده قناعة  .. أنا فاهمة منيح يا كمال    : األم

بيحـصلوا  .. ما عندهم قناعة أبدا   .. وازية من البرجوازيين  فقراء طبعهم أكثر برج   

على بيت حجر بدهم قصر، فيهم جوع غريب ليتشبهوا باللي بيحاربوهم ليقعـدوا             

  ..مو صحيح.. موهمهم العدل االجتماعي.. محلهم بس

  يعني عيب إذا كان اإلنسان طموح؟: ليلى

ا كان طموحه أكثر مـن      أيوه عيب إذا كان طموحه أكثر من كفاءته، عيب إذ         : األم

أنا اعتدت على مستوى أحسن ما كان يهمني أغير ثـوبي والـال             .. قدرته ودخله 

حتمل حرمانات كثيرة أقول لنفسي هناك أبـواب أفـضل          أكنت  .. أصفف شعري 

  ..فيها أصرف المال

  .رويا ريت كان يقّد: كمال

كـان الزم   ..  لي أنيقة يذهل عن نفسه بيقعد يتأملها ساعة        ةلما يشوف صديق  :  األم

أعصر اللي حولي حتى أروي جمالي؟ كان الزم أحرم طفلي حليبه ودواه حتـى              

فوضى وأروح عنـد المـزين أصـفف        ترك بيتي   أأشتري ثوب جديد؟ كان الزم      

كل واحدة قادرة تكون جميلة كثيـرإذا       .. ؟ الجمال بده تعب وبده مصاريف     شعري
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نفقهـا  أني ما عندي لحظة     ر ا ما كان يقدّ  .. قادرة تصرف على جمالها وقت ومال     

  .سخى بشي منشانيأعلى نفسي وال 

  ناقتك قبل ما تتزوجي؟أليش كان فيه من : كمال

عمل هيك بعد الزواج كنت خليت ألو ردت .. كان راتبي إلي انفقه على حالي: األم

بس أقـول لـيش؟ عنـدي بيـت وأوالد          ! شو ناقصني . .هو وغيره ينشدهوا فيّ   

.. عتي؟ أي مغرورة حمقاء بتقدر تكون هيـك       نواء ص عمل االسته أومسؤولية ليش   

ان كانت المراه الزم تفخر بشي الزم تفخر يإسعاد إنسان واحد على المدى البعيد              

  ..مو تستهوي أكبر عدد من الرجال

  .لو شفت واحدة مثلك حطيتها بعيوني.. و يا سنيةلكالم ح: كمال

ما فيه نضوج عاطفة، ما فيه       مهارة، ما فيه صبر، ما فيه حنكة،         هذا ما فيه  : سنية

  ..صفة من الصفات

  .ر في المراه ان كان الرجل بيفهمّدقتتاللي ب: كمال

كنت أشوف بصره قاصر مو قادر      .. كثر من اللب  أ كنت شوفه يهتم بالقشور      :سنية

وصرت واثقة انه أي مراه بشوية تحبب يمكن تسرقه         .. يشوف أكثر من مظهري   

  .مني

  ؟ماما، هلق أبي تزوج: وائل

  .ال بسأل عنه وال بريد أسمع عنه.. تزوج، ما تزوج ما بعرف: سنية
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  ..ألنه المراه اللي كانت معه: وائل

  ..ممثلة..هادي مو زوجته : ليلى

  .هتكان يضحك معاها كثير مو معقول مو زوج: وائل

  ! إال مع زوجته ويضحك يعني الواحد ما بيقدر يحكي: ليلى

  ! شو حلوة، إلها شعربس ياهللا. يعني فيه وحدة حال: وائل

  . بتكون بيروكةيهد)  باستياء كبير : (سنية

  !وإلها رموش عينين: وائل

  .. بتكون رموش صناعيةيهد: سنية

  !ضحكت لي ضحكة أسنانها تجنن :وائل

، ليش ما يتزوج؟ مثـل مـا        عارفته كان ضعيف  .. طالع ضعيف مثل أبوه   : سنية

  سنين ليش ما يتجوز؟بعد هال.. بس أنا اللي راحت علي.. حسبت صار

  ..أنا ما سمعت أبدا انه تزوج: كمال

  !ليش انت بتقرا في المجالت غير أخبار الرياضة: سنية

  رني حد؟يعني ما كان خّب: كمال

لـيش أنـا مـا      .. ترك واجباته ومسؤولياته وركض   .. ر عليه هدا اللي مدوّ  : سنية

بده يحـب، بـده      ويتمعشق،   بده يعشق .. ةعارفة ليش ركض؟ الفن ما هو إال حجّ       

كلنا صرنا تقال عليه، كلنا بيـضحي       .. هدا اللي آخد عقله   .. يعلق على هي وهيّ   
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.. تصفيق الناس مـو دليـل     ! شايفة يا ليلى شو عظيم     ..هدا هو أبوك العظيم   . فينا

  ..ليش بيوصل للشهرة اللي بيستحقها؟ بس الدجالين

  .أبي مو دّجال، موصحيح) باكية : (ليلى

شاف له بيت جديـد      ..أب ضيعك وضيعنا  .. هرته يا مسكينة  خده عقلك ش  آ: سنية

  ..وزوجة جديدة

  زوج؟تيعني نحن تأكدنا انه : ليلى

  يعني بيقعد عشر سنين بال مراه؟.. طبعا متأكدة: سنية

  .الطيب هي قعدت عشر سنين بال رّج: ليلى

. .دايما مشربكة بأوالدها، دايما بتفكر فيهم وبتنـسى نفـسها         .. المراه غير : سنية

.. مو معقول، خـالص الزم تعرفـي        .. ما بيصبر بال مراه   .. وابوك ما بتعرفيه  

شو نايبنا من شهرته ؟ كأنه      .. ما منتعرف عليه، ما بيهمنا أمره     .. شهرته ما بتهمنا  

ليش سميت بدني يا وائـل؟ ال بريـد         .. غير موجود، كانه ميت، كأنه ما كان أبدا       

اشـترى كـل النـاس      .. يذكرني فيه اسمع باسمه، وال بريد توقع عيني علي شي         

أجهزة تلفزيون، ليش ما بشتري أنا؟ حتى ما شوفه، حتى ما ينفرض علي، حتـى               

  ..ما يغلبني

  ..بكره أنا راح رّجع الساعة: وائل

  تانية، وانت شو يا ليلى؟ أعطني ياها أوديها بالبريد، بال ما تشوفوه مرة: سنية
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  .متل ما بتريدي: ليلى

   )تتنهد ( ة؟ ة مو مقتنعلّس: سنية

  ..ر قلبهاإلنسان بيغفر، مو بيحّج: ليلى

   !آه فيه إساءات ال تغتفر أبدا: سنية

  )تبكي بغير صوت، ثم تحدق في السقف بعينين ال تطرفان: ( ليلى

وجهها قلق الهف كل تعبير فيه يتضرع إلى ليلـى أن           (  اطّلعي فّي يا ليلى    :سنية

بـس  ..  خلعته من قلبي، خلعت معه قلبي      أنا وقت لما  ) نتحتمل مثلها القدر الحزي   

بيعمل عملية، .. ل بشاشما فيه فايدة الواحد يغطي دمّ     .. المهم إني نجحت  .. نجحت

  ..بيتعذب شوي وبيرتاح

أنا في رأيي تروح هي وأخوها يرجعوا الغراض بنفسهم بيعرف مـا فـي              : كمال

  .فايدة يستميلهم

  ..حق باطلبخاف منه، إله لسان بيقلب الباطل حق وال: سنية

  .أنا بروح معهم.. ما تخافي: كمال

  ..منروح مننام هلق ليلى

  . هالبنت بدها تجيب لي متاعب)يخرج وائل وليلى ( روحوا : سنية

  فترة مراهقة: كمال
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ليش بقـول لهـا هـاد ال         ..سلطة األم صعبة عليها   .. يوم عن يوم بتتمرد   : سنية

ـ ما بقدر ما أعمل فر    .. يهتلبسيه، وهاد ال ترافقيه، وهالوقت الزم ترجعي ف        ات ين

بتقول لي ما بتوثقي بي؟ يا ستي بوثق بس مجتمعنا ضيق ما بقدر أعطيها              .. عليها

  ..  ، بخاف تكون ضحيةية كبيرة، بخاف عليها، بخاف تشقىحر




