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  المشهد الثالث

المنظر، قاعة المطعم في فندق هادئ حيث احتلـت         .. اليوم الثاني ما بعد الفطور    (

أحاديث جانبية مشوشة موسيقى ناعمـة تـضفي        .. ية أكثر الموائد    الفرقة المسرح 

عليها حركة نشيطة، من يصعد السلم المؤدي إلى الطابق العلوي ومن ينزله، ومن             

يترك المكان للتبضع من األسواق، ومن يحصل على معلومات قبل ذهابـه مـن              

يث ال يزال   استعالمات الفندق، يكاد يفرغ المسرح ما عدا حول مائدة في الوسط ح           

يمر بهم  .. يجلس فواز والمخرج والممثلتان ناهده وهي سمراء وغادة وهي شقراء         

  .)بعض أعضاء الفرقة ويقفون حولهم

  ه قاعدين؟لس: ممثل أول

  ليش وين بدنا نروح؟: فواز

  .قوم معنا انت بتعرف البلد منيح: ممثلة أولى

  وين رايحين اليوم؟ : فواز

  .سوق الحميدية: ممثلة ثانية

  .تعبان شوي، ما نمت الليلة: فواز

  ليش بقى؟: ممثل ثاني

  .سكرت من شوفة أوالدي: فواز

  تقوم انت معانا؟) للمخرج (الحق معك بعد عشر سنين : ممثلة ثانية



  مسرحية زوجة فنّان                        يسرى األيوبي     

 43

  . الي حكي مع فواز:المخرج

  .أجل الحكي قوم معنا اهللا يخليك: ممثلة أولى

  ع؟حكي ضروري، روحوا، هو سوق الحميدية بيضي: المخرج

  .منخاف يغلبونا، انتو بتعرفوا وين العرض الرخيص: ممثلة ثانية

  . بقى منعرف بعد عشر سنين، صرنا مثلكم غرباءنمني :فواز

  ل؟غامشوا واسألوا بتتسلوا شو عندكم ش: المخرج

  .روحوا االسواق الداخلية، خدوا غراضكم من النبع، هناك أرخص: فواز

رير، سوق الصاغة، سوق التريكو،     كل سوق متخصص بشي، سوق الح     : المخرج

  .سوق الجوارب، اسألوا بيدلوكم

  .منخاف يلحقونا الناس يعملونا فرجة: الممثلة الثانية

  .حاجة بقا منخاف، أسواق مزدحمة ما حدا فاضي لحدا: فواز

  .طيب لو غلبونا بدك تدفع لنا انت الفرق: الممثلة الثانية

  .ه نحن رحمةم تشلحونا؟ لسشو عليه؟ يعني انتو في لبنان ما ع: فواز

  ! مع أهل بلدهشوفوا شو بشد: الممثل الثاني

هداك اليـوم   ) مشيرا إلى الممثل الثاني     ( بس غلطوا اللي أخدتوا حليم معكم     : فواز

  يقلد اللهجـة   ( اه عربية خيل  تشاطر وسأل العربجي شو بدك خيي؟         ركبت أنا وي

ولك خيي مـا بيكفـي      : فاصح وقال له  ربع ليرة عالواحد، قام ت    : قال له ) اللبنانية  
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آه يا ليل، آه يا عين، ياما       " خمس وثالثين قرش؟ هز راسه العربجي وصار يغني       

  )ضحك !" ( في الدنيا حواوين

اهللا ! أل هادي ما غنيها، هيك ما صار، لسه بتـضحكوا         ) محتجا   ( :الممثل الثاني 

  .يخرب بيتك يا فويز

نخرب بيتي ما هو انخـرب وخلـص مـن          ه بتدعي علي ي   اهللا يسامحك لس  : فواز

  .زمان، لكن احكي الصحيح شو صار

  احك أمري هللا:الممثل الثاني

." بين هون يما قلت لي الك قرا    :" ملس العربجي على ظهر حصانه وقال له      : فواز

  )  ضحك (

تمـشي  ( يعني ما فيه فايدة، ياهللا نمشي قبل ما تحمى علينا الشمس            : الممثل الثاني 

   ) المجموعة ضاحكة

  وانت ليش ما رحت معهم؟) لغادة ( : فواز

دخلت، فيه أشـياء     جوه، جوه،  ..مبارح ورمت رجلي وأنا أفتل في السوق      : غادة

  بتطير العقل مو هيك يا ناهده؟

  .حطينا السيارة بالحريقة وفتلنا فتل ما خلينا غرض ما شريناه: ناهدة
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هنـاك  . ا بتعرفـه  اشتريت لك عباية مطرزة بتجنن من سوق يمكن انت م         : غادة

 والفاترينات بتلمع لمع بمطرزات الفـضة والـذهب         ،بتسمع آالت التطريز بتهدر   

  " الحسود ال يسود " فتنا على محل كاتب بره .. تحت شعاع الكهربا

  رزة زرقا وسن فيل وحدوة حصان؟خوما حاطط فوقها : فواز

طـان الكيلـو    ة، قلت له شو الفرق؟ قال خي      يقال لي التطريز من ثالثين لم     : غادة

 ..بخمستاعش وخيطان الكيلو بستين، شريت العباية خيوطها من فضة ما بتصدي          

  ) تقفز إلى السلم صاعدة إلى أعلى (  راح روح البسها تتفرج عليها

إلـى  (يا قلب الشام    .. يا شام، يا شام ، مشتاق الك واهللا يا شام يا حميدية           : المخرج

أرضها بتحكي، سقوفها العتيقة بتحكي،     هناك بتسمعي دقات نبضها بتحكي،      ) ناهدة

بتنحـت أرضـها،     دكاكينها بتحكي، ميات السنين األرجل بتقصدها من كل الدنيا،        

والبضائع في دكاكينها بتضحك وبتزقزق، من زمان تحت ثريات الزيت، واليـوم            

تحث ثريات الكهرباء، وااليدين الماهرة المخفية قاعدة جـوة بالـدهاليز المعتمـة          

اجيب ما حدا داري فيها، االيدين اللي صنعت عزك يا شام وصـنعت             بتحيك األع 

  ..كمجد

ليش بقي في الشام ايدين؟ الحرفي مات من زمان، لقمته ما عـاد طلعهـا،               : فواز

ه ما بتشوفه الشمس، وايديه هزيلة،      وصانعه صار كل يوم لتحت، عايش ببير، وشّ       

ش، شغلتي كانـت هـي      وعينيه دبالنه، يشغله ببالش، بيعيش ببالش بيموت ببال       
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بعرفها من أولها آلخرها كل صيفية اشتغل شغلة، بتقعد عند خياط وراء الماكينـة              

من الصبح للمساء ببالش، بتقعد عند كندرجي بتقص جلود، بتخيط ، بتدق مسامير             

بتلزق كله ببالش، بتقعد عند حفار عالمعدن بتطلع روحـك، بترسـم زخـارف              

تحفر خشب  .. ش، بتقعد عند نجار فرنجي بتنشر     بتحفرها بتطليها طول النهار ببال    

  خلت اآللة للحرفة قيمة؟. بتنعم بتصبغ بتلمع كله ببالش

  .التاجر بلع الحرفي: المخرج

ليش التاجر سأل عالحرفي؟ شيع جنازته من هون وراح جاب غراضه من            : فواز

  ..بره

  شو بيعمل لكن؟: المخرج

.. سيد نفسه وال البلد سيدة نفـسها      من يوم ما جاب غراضه من بره ما عاد          : فواز

هذا هو الفرق بين تاجر اليوم وتاجر زمـان،         ..هي هي الشام اللي عم تتغزل فيها      

  ليش البنات ما عادوا قدروا يتجوزوا؟

  شو دخل جواز البنات؟)  مستغربة : (ناهدة

هي البنات بتتجوز بال مصاري، والمصاري بتيجي بـدون شـغل،           ! طبعا: فواز

  . ر يشغل أكثر من واحد اتنين مستخدمين؟ ليش لكن عندنا نقص سكانوالتاجر بيقد

   حزيران؟5هلق بتقول لي كمان ليش انهزمنا ب : المخرج
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وقت لما بقول لك ناقصك نظارات ما بتصدقني بتقول لي شوفي مية على             :  فواز

  .مية

  .عشرة على عشرة) مصححا (  :المخرج

  دين مقص متلومين؟ ليش لكن عشر سنين وأنا وياك مثل ح: فواز

  .لوالي ال شفت شهرة وال مجد: المخرج

دايما بتحب الكلمات الفخمة الرنانة، الشهرة، والمجد، األمجاد، األضـواء،          : فواز

تعبت منه كله، زهقت منه كله، كله ما بيستاهل أخـرب بيتـي عـشر               .. الثريات

  .حكيها معاكأسنين، الحقيقة ما حكيتها وال قادر 

  .نا ما صدقنا يسمحوا لنا نعرض مسرحيتنا هونعني نحي: المخرج

؟ شو الفايدة من مسرح مـا هـو         و الفايدة من مسرح بس يضحك الناس      ش :فواز

ما هو طليعته، ما هو حقيقة، ماهو تغيير، مـا هـو روح جديـدة                مدرسة للناس؟ 

  ..للجماهير، ما هو تجاوز الهزيمة، ما هو

  .لمع فوق الدرجشوف شوف غادة بالعباية بتلمع عليها : المخرج

اليوم بدي أعـرض    .. بس بيهمك اللي بيلمع لمع، الحقيقة ما بتهمك       ) يائسا: (فواز

  .المسرحية بالنص اللي كتبته فيها أول، اللي بدو يصير يصير

ما تخرب علينا يا فواز، يطردونا ما ندخل الشام عشر سنين ) منزعجا : ( المخرج

  .تانية
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  ..لكن أنا بدي أترك المسرح: فواز

  !شوف شوف غادة: المخرج

  مو حلوة علي يا فواز؟: غادة

  .بتجنن عليك ياختي: ناهدة

  .أل مو حلوة: فواز

  ليش بقى؟) ممتعضة ( غادة

مثل بنات التجار   ! البسة مقصب بشعلة الشمس   .. كل شي مو محله مو حلو     : فواز

ء  مذيعات التلفزيون عاملين دعاية لألزيا     الّاللي مجرجرين سواريه عز الظهر؟ و     

  يروجوها للتجار؟

  .؟ليش انت حاطط دابك وداب التجار: المخرج

  . بدهم يتحكموا برقاب الناسهألنه زمانهم راح ولس:فواز

  ك؟ اللي يتحكم يتحكم، لوالهم مين بيدوس المسرح؟انت شو هام: المخرج

  يعني أنا عيشتي عليهم؟: فواز

  .ليهمعطبعا : المخرج

  وهم عيشتهم على مين؟: فواز

  .؟أنا بعرف مين: المخرج
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يعني أنا عيشتي على بره، يعني مو قادر بال بره، يعنـي بـره              .. على بره : فواز

رضـي وصـلت الـشرق      أأنا اللـي     ..حكم في، يعني بره كان سبب هزيمتي      تم

تحكم في الدنيا بتـتحكم كـل       أأنا اللي قادر     نا اللي تحت أرضي كنوز،    أبالغرب،  

أنا  ..جابت لي الهزيمة   قر، جابت لي الذل،    جابت لي الف    أرضي كنوز!.. الدنيا في 

  ..بطلت المسرح

  ..بس بقى تدلل علينا: المخرج

ما في شي بيستحق العشر سنين اللي ضيعتهم من عمري إذا كان عمـري              : فواز

 تخلوني احكي الحقيقة أو ببطـل مـسرح،         اام. لبره، جهدي لبره، وبدو يبقى لبره     

حاجة تقولوا لي هدا بينقال      ..وفنان كبير كمان  وذنبكم على جنبكم اذا قتلتوا فنان،       

  .نقالبيما  وهدا

يوم ما عرضت المـسرحية علـى       ! كىحاعقل يا فواز هدا حكي ما بين      : المخرج

فيها كلمة اثارة سياسية؟ فيها كلمة اثارة اجتماعية؟ فيها كلمـة           " قالوا لي    ،المراقبة

   ".اثارة دينية؟

  معقول هالحكي؟! ثورة بال إثارة: فواز

  ..فيها اثارة مرفوضة.. هيك األوامر.. أنا بحكي اللي صار: المخرج

  ولو قلنا كيلو الليمون صار بليرتين؟: فواز

  .مرفوضة: المخرج
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  ليش بتبالغوا؟.. مو لها الدرجة: ناهده

 ليـرة ويبيعونـا زيـت       18يعني ما بقدر أقول طن النفط بيشتروا مننا ب          : فواز

  ين ليرة؟التزييت من عكر النفط الطن بألف

نحنا بدنا نحكم على عملنا بالموت؟ بدنا نكتب مسرحيات نحطهـا فـي             : المخرج

  وأيام يقولوا لنا مرفوضة؟ األدراج، ونحضر مسرحية شهور

مرفوضة ليش؟ مرفوضة من مين؟ مين اله مصلحة يرفض الحقيقة؟ مـين            : فواز

  ..اله مصلحة يخنقها ويخبيها؟ مين بدي أعرف مين

  .. حقيقة كتاراللي بدهم: المخرج

وشوفوا الجماهير اللـي    خلوني أحكي الحقيقة يوم     .. واللي بدهم حقيقة كتار   : فواز

، المسرح بيعجز يستوعبهم، بتصير الـشوارع مـسرح، بتـصير           بتحضر مسرح 

الحدائق مسرح، بتصير المدارس مسرح، ما تظلموا الناس، الناس بـدها تعـرف             

  .رحالحقيقة على المسرح، الحقيقة اللي صارت مس

شغلة أنا مسؤول عنها بخليك تخربها؟ أنت وحدك بالفرقة؟ فيه غيـرك            : المخرج

 وبدهم  ،شو بيقولوا لوالدهم اللي بدهم أقساط مدرسة، ومالبس عالعيد         ..بدو يعيش 

  وبدهم، بتعطلهم عن الشغل لتقول حقيقتك؟                      
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تجار البتـرول،  .. لتجارما نحن شعب كله عاطل عن الشغل، ما فيه غير ا :  فواز

 تجار الحميدية درجة ثانية،   .. وتجار المسرح كمان   وتجار السياسة، وتجار العلم،   

  .تجار صغار، مو ذنبهم إذا السلعة صارت بره ولحقوها لبره

  هلق شو صاير لك عقلك مبروم هاليومين؟: المخرج

  ي بيستاهل أخرب بيتي عشر سنين على شانه؟نبسأل نفسي ف :فواز

  .هو من ساعة ما شاف والده ما عاد صاحي: دهناه

  .يا حبيبتي يا ليلى صارت صبية، يا حبيبي يا وائل صار شاب: فواز

البلد غالي،  ..أنا كنت عارف ساعة ما ندخل الشام بده يدور راسك شوي         : المخرج

حقيقتك ماجابت لك إال     هي أزمة حنين، بس هالبلد شو أعطاك؟ هالبلد شو كافأك؟         

  ..نا أنقذتكأ.. البالء

ال من جديد؟ أنا جبت لك الشهرة، أنا جبـت لـك            هلق بدك تسمعني هالمو   : فواز

  ..المال، أنا، أنا

  يعني مو صحيح ؟ لو بقيت على حقيقتك وين كنت؟: المخرج

.. كنت بشوف سعادتي، كنت بكون منسجم مع نفـسي        .. وين ما كنت أكون   : فواز

  ..أنا هلق ضايع

مة اللي انـت  ع ما عايش أديب العالم حتى تعرف الن كان الزم تعيش مثل   : المخرج

  .فيها
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  ..من امتى انت بتعرفه؟  هدا صديقي من الروح للروح! أديب العالم: فواز

جاني يترجاني اشتري مسرحيته لو قلت له ميت ليـرة مـستعد            أامبارح  : المخرج

ـ     .. قلت له هاللون ما بيمشي معانا      يعطيني ياها،  ب مفكر حالك لوحدك بتعرف تكت

  مسرحيات؟

، ليش ما قبلت مسرحيته، قريتها ومـا        عرفه واهللا، لو خربش خربشة بيبدع     ب: فواز

  ؟عجبتك

، ملخصها  قلت له ..  الكتاب مبين من عنوانه    ..ال قريتها وال بدي اقراها    : المخرج

، قصة القوى المشلولة اللـي       حزيران 5 المسرح سبب هزيمتنا في      قال، المسرح، 

ل اختصرت الكالم معه وقلت     قعد بدو يحكي ويفص    .. حزيران 5وقفت عاجزة يوم    

ه وأل ما بيطلع بايدي أضحك وقلبي من ج        :ما عندك شي مسرحية فكاهية؟ قال     : له

زه مـا   بس انت عندك مي    لسه خام هاد رفيقك، مثلك تمام قبل عشر سنين،        .. يبكي

  ..عنده ياها

  شو هيه؟: فواز

  .. راجعو، هيشوف، شوف. بتعرف تضحك: المخرج

أديـب  ) يتعانقان بحرارة   ! ( أديب، أديب ) يستدير بسرعة وينهض واقفا     : ( فواز

  واهللا مشتاق لك، كيف أحوالك؟
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انشاهللا مسرحيتك اليوم ما تكـون كابيـة        ) مالحظا ما معه من أوراق      (:  المخرج

  !مثل مبارح

  ..جريمة، واهللا مشتاق لك يا فواز، الدنيا بتفرق األحباب:  أديب

  ..ي ياها، لسه الجريمة أهون من السياسةفرجين: المخرج

غريب الواحد فينا بيعيش ال بيعرف حـد وال         ) يناوله مجموعة األوراق    : ( أديب

  ..بيعرفه حد

ثالث سنين يا فواز وأنا وياك سوا، أكلنا سوا، وشربنا سوا، وحديثنا سـوا،              : فواز

  !اهللا على أيام دار المعلمين.. ونومنا جنب بعض

  .و باين جريمةبس هي م: خرجالم

  .جريمة جماعية، الجريمة لتصفية العمل الفدائي: أديب

يعني بتدور وبتلف وبتحكي سياسة؟ هاللون ما بيمشي معنا، ما          ) متأففا  : (المخرج

  ..له جمهور

  جربت وشفت ما له جمهور؟: أديب

أنا عندي حس اجتماعي، بعـرف شـو        . ال بدي جرب وال بدي شوف     : المخرج

  .ال ال تنام بين القبور وال تشوف المنامات الوحشةق.. يبيمشي وشو ما بيمش

خـدت منـه    أما تتحاور معه حوار الطرشان، أنا عشر سنين ال           )ألديب  : ( فواز

  ..حق وال باطل
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سيدي اكتبوا اللي بدكم ياه، مـين       ! وقت لما الواحد بينصحكم كفر معكم     : المخرج

خـايف تاكلـه الفيـران      .. مامعكم؟ حطوا اللي بتكتبوه في الدراج، ملوا الرفوف       

  ..أنا هاللون ما بيمشي معاي، بتشوفوا غيري شوفوا.. ويعشعش عليه العنكبوت

  .واحد صاير مليونير أنا شفت لك واحد رفيق قديم بده يقدم لي: فواز

  )تلتفت ناهده وغادة اللتان كانتا تتهامسان طوال الوقت بأمور خاصة وتتضاحكان(

  ؟مليونير) معا : ( ناهد وغادة

ـ              : فواز ي أأيوه مليونير، بده يعمل منتج، مستعد يمولنا، مـستعد يـدخل معـي ب

  .مشروع

  .فنا عليهعر: غادة

  مين هو بسالمته؟) مغيظا : (المخرج

  ..أنا نفسي ما بعرفه.. ما راح تعرفه: فواز

  مليونير ما راح يكون نكرة، مين هو؟ شو ثقافته؟: المخرج

شو مستفيدين نحن من ثقافتك اللي ربطتنـا        شو بدك منه ومن ثقافته، ليش       : فواز

  ايدين ورجلين؟

  يعني بتقدروا لحالكم تشتغلوا؟: المخرج

  .ما دام في مال، كل شي بيصير، أنا بعمل مخرج: فواز
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عـارف صـاير    .. بس أنا بصبر عليك   .. انت قاعد تنرفزني من الصبح    : المخرج

  ..معك أزمة نوستالجيا

 بيصير معه أزمة نوسـتالجيا؟      ابلده ووالده م  لكن عشر سنين بيترك الواحد      : فواز

  وعلى شو بس على شو؟

  هلق كل هالثروة اللي لميتها وبتقول على شو؟: المخرج

  والفن الحقيقي؟ الفن اللي بيخدم الناس؟: فواز

  .فن حقيقي .انت اقرأ مسرحيتي: أديب

  ومين قبل يشتريها منك؟: المخرج

مكن يكون في الدنيا ناس بتقدر الفـن        ما حدا، بس أنا ما قطعت أمل، مو م        : أديب

  .؟الحقيقي

  .يا خيي موسيقى بيتهوفن ما بتمشي مع غنية بلدية: المخرج

  .قول مع نشاز، يا ريت فيه انسجام الغنية البلدية :زافو

  وشو دورنا لكن؟: أديب

  .مالكم دور :المخرج

  بدك ياني ضحي بعشر سنين منشان ما يكون لي دور؟: فواز

  بدك تقول لنا مين هو المليونير؟هلق ما : ناهده
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بده يزورني، بيجي بتشوفيه، بس ما تحمي راسك كتير جائز يكون ال هـو              : فواز

  .كريم تشلحيه، وال هيئة تتسلي معاه، وال ختيار تورثيه

  يعني قطعت الدروب علينا؟) مازحة : (غادة

  ليش الواحد يربي أمل عالفاضي، مثل ما عملت أنا عشر سنين؟: فواز

  رف بس شو اللي بيرضيك؟عبدي أ.. الفاضي، كله عالفاضيعكله  :خرجالم

الشيء الوحيـد    قول يا أديب شو اللي بيرضي الفنان الحقيقي؟       ) إلى أديب   : (فواز

  .اللي بيرضيه

  .يكون لفنه دور: أديب

فتشوا عالدور وخلوا الدور يفتش علـيكم، ال        .. السابق ألوانه مالو دور   : المخرج

  . أنتو راح تلتقوا فيههو راح يشوفكم وال

  منستنى لكن؟:  فواز

لو تعرف حالتي أنا عايش فـي الـشارع، فـي            ..يا فواز، ما بقدر استنى     :أديب

  .الخطر كل يوم

  ..خلينا نعمل أزمة فن.. أحسن من كورس نشاز: فواز

  .لو كنت قادر بستنى، بس بدي بيع واترك البيت أحسن ما روح شي ولد: أديب

  مسماية؟بتبيع بخ: المخرج

  ..ببيع: أديب
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  أنا حر، بشطب بقيم بحط ما بتتدخل؟.. بتتخلى عن كل شي: المخرج

إعمل اللي بدك ياه، بس ما روح شي ولد، بيتي ما عاد ينـسكن، البلديـة                : أديب

  .جرفت نصه بالتنظيم، قاعد بغرفة بال حيط

  ما عطوك شي بداله؟: فواز

  تي عمرها؟بدهم يعطوني شقفة أرض بالمزة منين قدر: أديب

  ومنشان هيك بتبيع فنك ببالش؟: فواز

يا أخي يا فواز شو بعمل؟ من جمعة وقعت بنتي، بنت سنتين أجت علـى               : أديب

  .تراب اهللا حماها

  !وقعت: فواز

  .أوضة بال حيط يا فواز حطينا تنك زرع، من بينها فلتت ووقعت: أديب

  كيف قابل بهالعيشة؟: فواز

  !دوركمفتشوا على ) ساخرا : (المخرج

مين قابل إال غصب عنه؟ الرعب الحقني في أحالمي، بصحى كـل            ! قابل: أديب

  .ليلة من عز نومي بحلم شي ولد وقع ومات

  خلينا بالبيع، بتريد كاش؟: المخرج

  .أيوه، بينشد ضهري شوي بفتش على شي بيت: أديب

  يعني انت موافق يمسخ لك مسرحيتك؟: فواز
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  شو بعمل؟: أديب

  ..افقأنا ما بو: فواز

  .االتفاق صار، ما في تراجع: المخرج

  !فارض عليه تسوية! أي اتفاق: فواز

  .أنا ما فرضت عليه شي، كله برضاه:  المخرج

  مستغل ضيقته وبتقول برضاه؟: فواز

  ما بيعرف صالحه؟! يعني انت محامي عنه: المخرج

  ..اتركني يا فواز اهللا يخليك: أديب

  هلق هدا اختيارك؟: فواز

  .ار أهون الشرينبخت: أديب

إنسان مثلك موهوب هاد مصيره؟ بتسهر الليالي، بتحرق أعصابك، بتضحي           :فواز

  بلقمة والدك وأمنهم منشان تقول حقيقتك بييجي واحد يمسخ لك ياها؟

  ما بدي أشعر باألمن يا فواز؟: أديب

تبيع فالفل عند باب    . لو كنت صرفت وقتك تبيع باالت كنت صرت مليونير        : فواز

  .يز كنت صرت مليونيرالتجه

  .يا فواز، كل إنسان اهللا خلقه بيفهم بشي: أديب
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واهللا قال بياع الباالت يصير مليونير وأنت تعيش بأوضة بال حـيط؟ بيـع              : فواز

  الباالت بدو ذكاء بده سهر ليالي، بده حرق أعصاب، بده تضحيات؟

 بقولهـا   أنـا .. هو كل ما كترت مواهب إنسان بتقل قدرته على الحيـاة          : المخرج

  ..بصراحة

الزم يتعاقب عليها، الزم والده     ! لكن جريمة أن يكون اإلنسان عنده مواهب      : فواز

  .تجوع وتنهدر من بيت بال حيط؟ هدا هو النشاز اللي قلت لك عليه

  .الموهبة ما بتكفي، بده يكون عنده حس اجتماعي: المخرج

 عبقرية، قول عنه    حسك االجتماعي بيقول لك شوف النشاز وهلل له، سميه        : فواز

  بتعرف شو كان اسم الفنان في مجتمعنا القديم؟! أروع من موسيقى بيتهوفن

  يعني من إمتى؟: المخرج

  .يعني من خمسين سنة مو أكتر: فواز

  . شو كان اسمه؟ فنان:المخرج

  . األكابرمهرجال يا سيدي، : فواز

سارح ومـنلم   بس هلق تطورنا، منقدر الفن ومنحضر م      ) مبتسما بخبث   : (المخرج

  ..منها منيح كمان

 كان  ،مهرج األكابر بس الفنان إن تخلى عن الحقيقة بتبقى قيمته مثل زمان،           : فواز

  الذوات يحذروا والدهم من معاشرة والد الفنانين، ليش يا ترى؟
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  ليش بقى؟: المخرج

  .ألن دورهم كان بس إضحاك األكابر: فواز

  فك؟وأنت شو عر: المخرج

ن األكابر اللي تأمموا، بده يبيع  بيته ويسافر لبيـروت، عـم             إلي صديق م  : فواز

يفتش بين األوراق القديمة ما يكون فيها شي الزم، شاف رسالة من جده ألبوه كان               

  .عم يحذره من معاشرة واحد أبوه فنان، بده يمزح معي جاب لي ياها اقراها

  .طيب شو فيها؟ مفهوم قديم راح مع المجتمع القديم: المخرج

  .أل يا سيدي، هلق صرت عارف ليش سنية كانت تخجل مني: زفوا

  ما قلت لك صاير معك أزمة نوستالجيا؟: المخرج

ن وشوي من هون    وأنت حاسس شو عملت في يوم ما بردختني شوي من ه          : فواز

  عملت مني بس مضحك األكابر؟

  ..جيتنا لهون ما راح تمر على خير، انت عقلك تشقلب تمام! ال: المخرج

  !وبدك تبردخ هالمسكين تعمل منه مسخ أكابري: فواز

  .أنا بدي عمل يمشي، مو أتغزل فيه.. خليه عايش بأوضة بال حيط: المخرج

  وعلى خمسمية ليرة يا ظالم بتمسخ انسان قرد أو خنزير؟: فواز

  أنا اللي امسخ الناس؟: المخرج
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لي بينمسخ  هلق صحيح انسان بينمسخ قرد أو خنزير؟ ما هي هي الطريقة ال           : فواز

  .فيها، تجرده من إنسانيته، تجرده من كرامته، تجرده من حقيقته

ما عاد في أمل خلص عيلتي مـن الخطـر           ما عاد في أمل بيع المسرحية،     : أديب

  !اللي هي فيه

   .انتظر علي شوي، واهللا ألبيع لك ياها تقلها ذهب: فواز

ـ   .. امتى يا فواز؟ أكون روحت لي شي ولد       : أديب ه مـا يعـود     دهب األرض كل

  .ينفعني

ما تعمل مثل ما عملنا ببترولنا، بايعينوا بباالت أميركا القديمة نكسي فيهـا             : فواز

  .عرينا

  .أنا ماني مرتاح مثلك انتظر، أنا عايش بأوضة بال حيط: أديب

  . هي كاش خمسماية: المخرج

ه رجعهم لجيبتك، بزمانها شركة األرامكو اشترت االمتياز بخمسين ألف جني         : فواز

  . مليون كل سنة400اليوم بتربح فيه 

  هلق مسرحيته بير بترول؟) ساخرا : ( المخرج

ع البيار كلها ألصحابها، الكالم اللي      أحسن من بير بترول، الكالم اللي بيرج      : فواز

  .بيخلي الناس تصحى على واقعها، الكالم اللي بيطرد النشاز أحسن من بير بترول
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، خلـصني مـن     دي طوباوية، بدي قوم من ورطتي     باهللا يخليك يا فواز ما      : أديب

  .ورطتي

حتى تقوم من ورطتك بترضى تمسخ حالك؟ انت إنسان كبير بتخلي الحاجة            : فواز

  ..تلغيك؟ انت إنسان غني

  .هالكالم ما بيغنيني، ما بيخلصني من الخطر: أديب

  ..ما هو الخطر إجا من بياعين الباالت: فواز

  عم تتمسخر علي؟: أديب

مزح معك هلق بشوف كيـف بيـاعين        أحيح اللي بقوله يا أديب، ما عم        ص: فواز

  .كم دقيقة وجاي) ينظر في ساعته ( الباالت جابوا لك الخطر

  مين، المليونير؟: غادة وناهده

  .األكابر الجدد: فواز

  !كان بياع باالت: غادة

  .كان أجير خياط في األول مثل جوز مرتي السابقة أسعد صويص: فواز

  شو هاالسم ؟! صويص) مستغربة : ( ناهدة

 تقـولي   .ثرة ذكاء، مافي  كمصغر صوص، بس الصوص صار فيل، تقولي        : فواز

 أمس رايح اشترى فيلال في المزة، مين صاحبها؟ أسعد          .كثرة مهارة، لباقة، مافي   
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صويص، قالوا لي تاجر بناء طويل عريض حاطط ايده على شي أربـع ماليـين               

   جنيت هشفت ..يكون تشابه أسماء مو معقول هوقلت لحالي .. خمس ماليين ليرة

  طلع هوه؟: غادة

هوه بلحمه ودمه أخدني بالحضان ذكرني يوم ما كان ينتش سندويشة الفالفل     : فواز

  .من ايدي يحطها بتمه يخليني بال غدا

  غفر لك شلحته مرته؟ :غادة

  يكون هدا اللي بده يمولك؟: المخرج

  .، بيكره الفن مثل العمىالال،: فواز

  منين صار؟: ناهده

 مخيط شغلة بالغلط اقعد أنـا       ،وذكرته يوم ما كان المعلم يدق راسه بالحيط       : فواز

  .وياه نفتقها

  .جته السعادةأبدنا نعرف منين : غادة

هدا غرض مقطوعة   .. شو بك مهتمة به؟ اشترى بالة غسل اللي فيها وكواه         : فواز

 ..ربح فيهـا منـيح    .. زراره حط له زرار هدا غرض بال سحاب حط له سحاب          

وصار يشتري ويبيع وقف حركة التجار وطلع من هالشغلة بنص          .. شاريها ببالش 

   ما كان أحسن لك يا أديب تعمل تاجر باالت؟..مليون ليرة

  أنا بيطلع بايدي هيك؟: أديب
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  ، بدها سهر ليالي، بدها تضحيات؟بدها ذكاء، بدها حرق أعصاب: فواز

  .بس ما بيطلع بايدي: أديب

ألنك بتخجل من عمل بال مؤهالت، هالمواهب اللي ظنيتها يوم نعمة عليك            : ازفو

  .هي اللي مخلية والدك بأوضة بال حيط

  .كل واحد وحظه: أديب

فيه شي غيـر متـزن وال       . في الدنيا ما في حظوظ إال ألنه فيه نشاز كثير         : فواز

قـول  المحظوظ نفسه ما بيعرف السبب بي     . موزون كيف ما درت وكيف ما لفيت      

بس ..  حظه الكبير  هيك كان أسعد الصويص عم يفسر     "  اهللا لما بيعطي ما بيسأل    "

  .. بيخلي النتائج غير معقولة هو اللي منعرف انه النشاز.. أنا وياك منعرف

وهيك واحد ممول شو بيفهمه باإلنتاج السنمائي؟ هي شغلة بـدها ثقافـة             : المخرج

  ..بدها حس اجتماعي

مفكـر لحالـك عامـل اختـصاص بـالحس          .. اعي حس اجتم  همو ناقص : فواز

  االجتماعي؟ 

  بس هي شغلة ثقافية شو بيفهمه فيها؟: المخرج

اللي فهمه بتجارة البناء، بدها ذكاء، بدها عبقرية، بـدها حـرق أعـصاب              : فواز

وتكسير دماغ، كل يوم من الصبح للمساء قاعد عندالسمسار، من عمـارة واحـدة              

  .عايش بأوضة بال حيط) ألديب ( كين وانت يا مس كسب نص مليون ليرة،
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  .الحق على التنظيم: أديب

ما التنظيم كله قايم علشانه، ما هو االيد اللي فوق          .. ما هو التنظيم يا مسكين    : فواز

الناس بتروح عالسعودية والكويت وبتتمرمط لتدفع له تعبها، أراضـي           كل تنظيم، 

 عم تطلع؟ منك انـت ومـن        منين هالماليين .. ببالش اشتراها، صار حقها ماليين    

ن الخطـر   يبعدوا ع هم  ي لتآوي والدك بشي قرنة تخل     كأمثالك ياللي بدك تمسخ حال    

شايف النشاز اللي انت عايش فيه وبتصفق       ) للمخرج  ..( اللي جاب لك ياه التنظيم    

  له بتسمي تالؤمك معه حس اجتماعي؟

  يعني انت بدك تلغي النشاز؟: المخرج

 مهرج األكـابر  بس ما بدي أكون      .. قدر يلغي النشاز   بعمره ما واحد وحده   : فواز

  .الجدد، ما حدا بيجبرني أكون

  .؟ يمولك مثل ما عم تقولالزم هو اللي مين: المخرج

  .بشروطي أنا، بفني أنا: فواز

  حدا بيشارك بمشاريع تهدمه؟: المخرج

كثير مـرات مـال الجاهـل        ..كل شي ممكن يصير   .. ماهي طبيعة النشاز  : فواز

  . التقدم أكثر من تصفيق صاحب الحس االجتماعيضربيح

  يعني متأمل يطلع من مثل الصويص، صوص التقدم؟: المخرج
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 أما يقعد يبردخني شوي من هون       ،هدا ما بيهمه إال شو بيربح من المشروع       : فواز

  .شوي من هون يعمل مني مسخ ما بيعملها، ما عنده الثقافة ليعملها

، يكـون هـو أسـعد       ه غريب عن الفرقة داخل    شوف هدا وج  فواز، فواز،   : ناهده

  .كيف قلت مو حلو، شاب رياضي حلو.. الصويص

يسرع إليـه   (  زمان يا كمال  ! كمال) يشاهد كمال   ( المال يحلي   ) يلتفت  : ( فواز

  ) فاتحا ذراعيه 

  .الوالد بره بدهم يحاكوك: كمال

  !ليلى ووائل بره:فواز

   ..صي بدهم يقولوا لك ياهكالم خصو.. بس ما بدنا قدام الناس: كمال

  .ما في حدا، المخرج بتعرفه.. خليهم يفوتوا أعرفهم على أعضاء الفرقة: فواز

  .أيوه بعرفه، بس أحسن نقعد لحالنا) يتأمله ببرود : ( كمال

  ..راح شوف الوالد نط قلبي من الفرح. منقعد على طاولة فاضية: فواز

ل ثـاني مـا بـدي يـدخلوا         مو ضروري، أنا بجيبهم بس كنت بفضل مح       : كمال

  .هالوسط

  مو هيك؟ هيك علمتوا الوالد؟! يا كمال وسط ناقص) بحزن : ( فواز

  .ما منذكر شي أمام الوالد: كمال

   عاطل قدام الوالد؟ والّبمنيح،يعني ما بتذكروني : فواز
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  .أبدا: كمال

  يعني ما عندهم تأثيرات ايجابية وال سلبية عني؟: فواز

  .أبدا: كمال

  ني مو موجود بالنسبة لحد؟يع: فواز

أرجوك يا فواز، ما بدنا نفتح سير ماضية، الماضي اندفن، مـا تتعـرض              : كمال

  .منستمر هيك.. أنت سعيد بحياتك ونحن سعداء. للوالد أرجوك

  شو بتعني بهيك؟ يعني ما شوف والدي؟: فواز

  .أحسن إلك وإلهم: كمال

  إنت شفتهم كيف دخلوا علي؟ :فواز

  .عارفين الحقيقةما كانوا : كمال

  قعدتوا مليتوا قلبهم حقد علي؟: فواز

  .ك وحياتك ما بتناسب تربيتهمأبدا يا فواز، بس جو: كمال

  أنا مفروض علي غربة بلدي وانتو فرضتو علي غربة والدي؟: فواز

  ما إنت اللي بتفتش عالتعاسة لحالك؟: كمال

  ليش كل الدنيا أعداء للفنان حتى فنه ووالده؟:  فواز

 وعامل دهان مبقع الثيـاب      ،يدخل أسعد الصويص صائحا   ) ( رج كمال وفواز  يخ(

  )والوجه يمسك بكمه بيد ويجر دراجته بيد أخرى 
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  لسه الحقني لهون؟: أسعد

  )يظهر وائل وليلى بالباب . ( بدك تعطيني حقي بالكامل: الدهان

  .. في اليومنحن اتفقنا على ست ليرات: أسعد

  ..أل على ثمانية: الدهان

  وين فايت لهون بالبسكليت؟) صائحا بالدهان : (موظف االستعالمات

  .اهللا يخليكم ديروا لي بالكم عالبسكليت ما حاد يسرقها) لوائل وليلى : ( الدهان

  ) يلحق بأسعد الذي يكون قد سبقه ( .تكرم: وائل وليلى

  .وين الحقني لهون عندي اجتماع: أسعد

   في؟هلق بس خلص شغلك قاعد تتحكم: الدهان

  . نحن هيك اتفقنا:أسعد

  .كان القزاز حاضر.. أبدا بجيب شهود: الدهان

  . سائل عليكن جيب مليون شاهد مي:أسعد

عيني راح تنصاب بالعمى طول النهار رافع راسـي للـسقف ومبحلـق             : الدهان

  .يا ريتني ما اشتغلت معك. بالبياض

  قبل ما اشتغلت معي كان عندك بسكليت؟: أسعد

  إنت نص مليون ليـرة طالعـت مـن           ؟تيمستكتر علي بسكل  ) با  غاض: (الدهان

  العمارة مو كتير عليك؟
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  .لما يصير معك رأسمال، لما تصير تعرف تجمع وتطرح ابق اعمل مثلي: أسعد

ليش إنت بتعرف تجمع وتطرح؟ ما كل ما بتضيق عليك الحيـل بتيجـي              : الدهان

  بتسألني أجمع لك وأطرح لك؟

  . فارغة علي بدك تشلحنيمن هيك صايرة عينك: أسعد

  أنا بدي شلحك؟ كتير علي ثمان ليرات بالنهار يا ظالم؟: الدهان

  .روح هلق بعدين بنتفاهم: أسعد

  .ما بروح لتعطيني حقي) صائحا : ( الدهان

  وينك يا أخ فايت ترفع صوتك، شو فايت على بهايم؟: موظف االستعالمات

  .ادمروح أحسن ما يشلحوك لبره، هون ناس أو: أسعد

وراي بيـت   .. صار لي جمعة كل ما دقيت عليك الباب بيقولوا مو هون           :الدهان

  .ومصاريف، خلصني وأعطيني حقي والتوبة إن اشتغلت بعد معاك

بدي غيـر   .. هلق قلت لك بعدين منتفاهم، عندي اجتماع مع شخصية مهمة         : أسعد

  .شغلي حتى ما شوف ناس مبقعة مثلك ولسانها طويل

ني؟ وين رايح؟ واهللا بحسب اهللا ما خلقك، لسه مـا عـاش اللـي               عم تهين : الدهان

  .يتمسخر علي

  !بترفع ايدك علي؟ ما بتستحي، قاعد بمجتمع أكابر: أسعد

  .أعطيني حقي.. ما في كبير إال اهللا: الدهان
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  .ماني حامل معي مصاري تعا لعندي اليوم بعد الضهر منتفاهم: أسعد

  .ي مثل ما اتفقنا بدون لف وال دورانبتعطيني حق! لسه فيه تفاهم: الدهان

 ةفواز يتحادث مع كمال وينتبه فجأة إلى المخرج يمد يده إلى جيبه ويتناول رزم             ( 

  )من األوراق النقدية

خايف ) ألديب ( أنا درت ضهري رجعت تدور عقله؟ ! وقف) صائحا به : ( فواز

  .مسرحيتك تكسد؟ أنا راح اشتريها منك

  ) يلى كمال يقترب من وائل ول( 

  ما قلت لكم وقفوا بره؟: كمال

  تيالدهان طلب منا أن ننتظر البسكل: وائل

  دهان، يا دهان، تعا استلم بسكليتك) صائحا : ( كمال

 تكذب علـي كمـان بـدك        مبس واهللا العظيم، إن كنت ع     ) مهددا أسعد   : ( الدهان

  ..تصرفني

  .روح هلق روح: أسعد

  .ت سابع سما الحقك بالبسكليتأعرف حقي ما بتنازل عنه لو رح: الدهان

  صار عنده بسكليت ورافس نعمة اهللا، مو كله من خيري؟: أسعد

، مو كله   شبعانة عينك بدك تاكل حقوق الناس     وصار عندك مرسيدس مو     : الدهان

  من تعب ايدي؟
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  . عندنا شغل هي بسكليتك بره) مربتا على كتف الدهان : ( كمال

أنا عميت عيـوني وهـو      ! لي يا ناس  ع بسكليت مستكثر ) وهو خارج   : ( الدهان

هدا عدل يـا    . من عمارة واحدة طلّع نص مليون      طول نهاره قاعد عند السمسار،    

  ناس، هدا عدل؟

لحظة ) يختار مائدة خالية    ( أهال أسعد بيكفيه شي عايزه، تفضل       ) ألسعد  : ( فواز

  بتاخد شاي، بتاخد قهوة؟. بدك ما تآخذني، بس أقول كلمة لألخ

فـواز يالحـظ    (  الجو كله مو مناسب   .. تيرك ما راح ناخد من وقتك       نحن: كمال

  ) برود وائل وليلى 

وائل وليلى ينظر أحدهما إلى اآلخـر       (بتاخدوا شوكوالمو، بتاخدوا بوظة؟     : فواز

  ) شاي، قهوة ) ألسعد ( و) ويستشيران بعينهما خالهما 

  .قهوة: أسعد

   شوكوالمو ننيثالثة قهوة، ت) للجارسون الذي يقترب : ( فواز

  .مو ضروري، مو مطولين: كمال

يدل علـى   (  .أنا مو مستعجل شوف األخ شو بيريد بس عرفني على الست          : أسعد

  )غادة التي تبهره بألوانها الزاهية 

  )، غادة تتفرس بأسعد وناهده ترنو إلى كمالملتفتا:( فواز
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ـ          : كمال يـدل  ( م  عرفني أنا كمان، يمكن بتحب نتحدث بحرية معهم وتعرف رأيه

  )على وائل وليلى 

تنـين قهـوة    ) يقوم بالتعريف ثم يعود إلى المائدة، الجرسون يعود         ( مليح  : فواز

 من القهوة ليداري    قلياليشعل سيجارة ويرشف    ( هناك وشوف الباقي شو بيريدوا      

قديش فـرق بـين     ). انفعاله، ليلى تالحظ اضطراب يد والدها المرتعشة بعصبية       

) صـمت   (انتقلنا من خط االستواء إلى القطب الشمالي         ) صمت. ( مبارح واليوم 

أنا بـستاهل، أنـا     )  صمت  ( يمكن صار الزمني كسارة جليد حتى أوصل إلكم         

ما بدكم تحكوا، بـدكم تـسمعوا،       ) صمت  ( ضحيت فيكم وإلكم حق تهربوا مني       

طيب خلوني أحكي، اعتبروني غريب وتفضلوا ضيافتي في األول، مـو ممكـن             

 بسهولة بعد ما انقطع عشر سنين، الزم تتغدوا معي وبعـدين نفـتح              ييجي الحكي 

  لبعض، مو هيك يا ليلى؟ قلوبنا

  .ماما ما سمحت لنا نطول: ليلى

  .الزم نرجع نحضر دروسنا لبكره: وائل

جيتو تقولوا لي انكم غرباء عني، وانه ما في عالقـة تـربط بيننـا؟ مـو                 : فواز

الحـاجز اللـي    ..  عواطفكم الطبيعية  صحيح؟ مبارح كنتو طبيعيين، مبارح حكت     

بس أنا بستاهل، أنا أناني، أنـا ضـحيت         ) صمت  (حطوه بيني وبينكم مو طبيعي      

مكم ما بتظلم حدا، هي أحـسن منـي         أاللي حكوه عني صحيح،     .. فيكم، أنا خنتكم  
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في ميزان الواجبات هي طالعـة   .. بكثير، هي تحملت كتير، هي حملت حمل كبير       

بس مو لباقة يا ليلى     . يك بتستحق تكون قلوبكم معها مو معي      منشان ه .. وأنا نازل 

قلت في ميـزان    ) ن ببطء مما قدم إليهما      يتناوال( ترفضي ضيافتي وأنت يا وائل      

  .الواجبات كنت مقصر

  . الواجبات مو كل شينحن فقدنا حبك،: ليلى

سان ما كانت تتصور انه اإلن     .أمك ما كانت تعتقد إنه فيه حب بدون واجبات        : فواز

اللي بيحب كثير هو اللي ممكن يتجاوز حبه بيته وحتى نفسه لشي أكبر من بيتـه                

  . ونفسه

  يعني معقول من كتر حبك إلنا تهجرنا؟: ليلى

بالنسبة إلنسان واحد هاد هو الشيء المعقول، اإلنسان اللي بيتجـاوز حبـه             : فواز

ا الفنان، بيعملهـا    مو كل الناس بيعملوها، بيعملها المناضل  وبيعمله       .. بيته ونفسه 

 بيعملها اللي قدره يحمل شعلة للناس، ما في فـي الـدنيا             ،اللي بيحلم بدنيا جديدة     

أناني مثل المناضل والفنان، بيكره الواجبات الصغيرة، بيكره التضحيات الصغيرة،  

ولما بيصير زوج صالح وأب     .. منشان هيك ما بيكون زوج صالح وال أب صالح          

  .ل أو فنانصالح بيبطل يكون مناض

  .طيب ليش؟ مو عارفة ليش: ليلى

  .ألنه كل شي بده وقت وبدو جهد، والزم ينصرف من وقته ومن جهده لبيته: فواز
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  كان الزم تتخلى تماما عننا ألنك مش القي إلنا وقت؟: ليلى

اللي كانت حريصة عليه واجبـي،      " مافي حب بدون واجبات   " ت  أمك أصر :فواز

الكفاح الصغير المضمون اللي بيجيـب خبـز آخـر           الدليل الملموس على حبي،   

الشهر، ما بدها مغامرة، النضال والفن مغامرة، كثير مرات ما بيثمـروا وكثيـر              

كنت مذنب أنا ألني خلقت فنان، وألني ما قـادر          . مرات إن أثمروا ثمرهم بيطول    

ألني ما قادر  .. ألني ما قادر كافح منشانكم الكفاح الصغير المضمون       . ر قدري غي 

     ر في الحب، ألني ما ردت أحمل البيت اللي بحبه         عيش في بيت بيعتقد إني مقص ..

  !فشلي لو فشلت بفني كان مخوفني

  ليش ما حاولت تزيل سوء التفاهم؟: ليلى

، الفن الحقيقي ما     نجاحي السريع، وهاد مو بإيدي     ما كان ممكن إال في حالة     : فواز

ما إذا كان باإلضافة ألعداؤه بـره       أ .بيالقي نجاح سريع إال في القصص واألفالم      

  .إله أعداء جوا في البيت ما ممكن ينجح أبدا

   وبعد ما نجحت شو موقفك، شو بتفكر؟:ليلى

  .أشياء كثيرة بتتغير، ما عاد التغيير متوقف علي بس: فواز

  أنا ما قلتلك؟) لليلى: ( وائل

  شو قال لك؟ ) لليلى : ( فواز

  .إنك متزوج: ليلى
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  شو بغير هدا من دافع حبي إلكم؟) ا مبتسم: (فواز

  .بغير كتير: ليلى

  شو ممكن كان أعمل وأنا وحدي عشر سنين؟: فواز

  .أمي عاشت وحدها عشر سنين: ليلى

أنا عشت السنين محـروم     . كان في حب يشغلها   .. كنتو معاها .. مو وحدها : فواز

 اللي ما حـد     من الحب، بدي أنساكم مو قادر أنساكم، كان الزم أنتقم لحبي الكبير           

كنت أقول وأعزي نفسي أنه النجـاح    . حس فيه، كان الزم أنشغل عنكم بحب ثاني       

  .برجعكم إلي

تناولـه  ( أمي معها حق، هي هدية مبارح برجع لك ياهـا           ! أبدا) غاضبة  : (ليلى

  .إذا أسأت فأنا أسأت ألمكم مو إلكم: فواز) القلم، ويناوله وائل الساعة 

هجرتنـا، أهملتنـا،    .. نا، مو ممكن نكون بره اإلساءة     اإلساءة انعكست علي  : ليلى

  وتخليت عنا، كله مو إساءة؟

متـسرعة بأحكامـك،    ! قديش بتشبهي أمك يا ليلـى     ) متأمال إياها باسما    : ( فواز

  .قاطعة، اإلنسان بيدفع ثمنه غالي

  يعني مو صحيح اللي عم قوله؟: ليلى

ن تخليت عنكم غصب    إن هجرتكم غصب عني، إن أهملتكم غصب عني، إ        : فواز

  .كان الزم أبعد عنكم وأربحكم مو أقعد بينكم وأخسركم.. عني
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  .ما فاهمة ليش لما تبقى بيننا تخسرنا: ليلى

إني وقت لما أخسر نفسي بخسركم، بعمره إنسان ما ضيع حاله وكان صالح             : فواز

  .لغيره

  وهلق وجدت نفسك؟ : ليلى

  .يا وجدت نفسموجدت النجاح بس و) بحزن : (فواز

  .يعني في النتيجة ضيعتنا وضيعت نفسك كمان: ليلى

الطريـق  .. ر فيه، هدا اللي كان شاغل فكري ليل نهار        هدا اللي كنت عم فكّ    : فواز

  اللي مشيته بيستاهل كل هالتضحيات؟

  طيب ليش يا بابا ليش؟) بذعر : ( ليلى

  .هيك بتريد الحرية: فواز

  هيك بتريد الحرية؟: ليلى

  ..دون حريةوما في فن ب: فواز

  !ةحري وما في فن بدون :وائل

بدون حرية الفن بيصير أفيون، وبدل ما كون فنان الشعب بـصير أفيـون              : فواز

  .الشعب

  وإذا مشيت طريق الحرية؟: ليلى
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بدي أشتري  . ع الحروف الضايعة وشو ما صار يصير      بدي أمشيه، بدي رج   : فواز

  .نفسي، بدي خلصها ، بس بدي ياكم تكونوا جنبي

  نحن معك يا بابا : ى ووائلليل

المسرحية الجديدة راح تكون حاسمة في      .. تعالوا في عرض ثاني عالمسرح    : فواز

راح أرجع لفني عينيه وأدنيه وروحه، الزم تكونـوا جنبـي الزم، الزم              حياتي،

ى فيكم، أحس المستقبل معي إذا ضيعت الحاضرتقعدوا قدام، أشوفكم، أتقو.  

  وماما ؟: ليلى ووائل

من حقي تكونوا إلي كم يوم بعـد عـشر          .. إنتوا اليوم إلي وبعدين تختاروا    : زفوا

  .أنا راح حاكي كمال.. سنين

  ومنقعد قدام؟: ليلى

   ..في مركز الشرف: فواز

  في مركز الشرف؟: وائل

الزم شوف المستقبل فيكم مشعشع، قوي، فرحان،       .. الزم تكونوا مشعشعين  : فواز

  .هدر، بال أمل التضحية ما لها معنىالزم أتأكد التضحية مو رايحة 

  ونعزم رفقاتنا؟: ليلى

اعزموهم، الصف األوالني كله للجيل الجديد، بدي أحكي أشيا كثيرة للجيل           : فواز

  .الجديد
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  ...و. .أنا بعزم سمير ومدحت ورؤوف وإبراهيم و: وائل

يعني هلق بتملي الصف األول من رفقاتك، ما بيصير هيك أنا بدي أعـزم              : ليلى

  ... و..يما وسهير وخديجة وجورجيت ور

   ..بس نجحت يا بابا: وائل

  .النجاح مو كل شي: فواز

  .بالكاد لقينا تذاكر.. كان الناس فوق بعض: وائل

  "جنبنا إنسان عظيم" سمعت واحد عم يقول: ليلى

  .ذاكرتمن أسبوع اشترينا ال: وائل

  "قديش قادر يضحك الناس على غلطهم" وسمعت نامي يقول: ليلى

  .والتصفيق كان شاعل شعل متل يوم ما إجا كالي: وائل

  وين شفته؟: فواز

  . في التلفزيون عند رفيقي:وائل

  .ماما ما بتريد تشتري تلفزيون: ليش ما عندكم تلفزيون؟ وائل: فواز

  .اليوم بوصي لكم على تلفزيون: فواز

  .، بدي أتفرج على كل مباراةأيوه يا بابا: وائل

  داخل نادي؟: فواز

  .خالي بيدربني.. الجيدو والكاراتيه: وائل
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  بس يا ترى ماما بتقبل؟: ليلى

  شو اللي ما بتقبل؟: فواز

  .تشتري لنا تلفزيون: ليلى

  ليش ما بتقبل؟: فواز

  .ما بتريد تلفزيون: ليلى

  ليش ما بتريد؟: فواز

  .ما بعرف ليش ما بتريد) متململة : ( ليلى 

  .أنا عارف ليش: فواز

  .راحت المسرح وشافت الناس كانت غيرت رأيهالو ماما : وائل

  .ما بتغير رأيها: فواز

  يعني معقول كل الناس تصفق لك ويكونوا معجبين فيك وهي أل؟: وائل

  .معقول: فواز

  طيب ليش؟ : وائل

  .أوال ألنها زوجة، وألنها مجروحة: فواز

  يعني الزوجة بتكره مجد زوجها؟: وائل

   ..بتكره كل شي بيهددها.. ةرج مو متف،تطلع بعين زوجةبت: فواز

  يعني بكره إن صرت مثل كالي مرتي بتوقف بطريقي؟: وائل
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  .أنت وحظك )ضاحكا : ( فواز

  !ماما ما معها حق: وائل

  يعني هلق ماما صارت ما معها حق؟ : ليلى

  . بابا مو غلطان: وائل

  ويتجوز مو غلطان؟: ليلى

هذا اللي  .  أساسية بتجر كذب كثير    مثل كذبة . هو الغلط لما يبدا بيجر الغلط     : فواز

  .  كل نشازهبيعمل

.. الواحد حتى ينجح بدو يعطـي     .. ادخلي مباراة وشوفي  ..النجاح مو سهل    : وائل

  .وأبي نجح، هدا فخر إلنا كلنا

  لو ما نجحت كنت بتخجل مني؟: فواز

  .أل ، بتدرب أكثر حتى تنجح: وائل

  يعني النجاح غاية؟: فواز

  .طبعا غاية: وائل

، يمكن في الحرب هاد صحيح، أما       ن في المباراة الرياضية هاد صحيح     يمك: زفوا

  !في المباراة الفنية هاد مو صحيح

  النجاح مو دليل؟ :وائل
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النجاح فيها انسجام، فإذا بادية بكذبة أساسية النجاح بيكون         .. الفن مثل الحياة  : فواز

  .الحقيقة بتصير نشاز، اإلخالص فيها فشل. كذبة فرعية

  ونجاحك كان فشل؟: ليلى

بداية طريق، المهم إذا كنت بستحق هالنجاح، الجماهير بتـصفق، بتتأمـل            : فواز

  .الخير، بتتأمل تخلص من النشاز، ولما بيخيب أملها بتكره اللي صفقت له كتير

  يعني ما كنت مخلص لفنك؟: ليلى

ه  عين .ه شي مثل كائن حي ناقص   . كان في فني شي ناقص، شي ما عم ينقال        : فواز

  .ه ناقصةروحته ناقصة، أخالقه ناقصة، ثقاف ، أذنيه، ناقصه،ناقصة

  ..ما دمت عارف شو ناقص: ليلى

  .الزم تكمله، الزم تتقن تدريبك: وائل

  .يا ريت كنت قادر: فواز

  ؟ ليش ما بتقدر: ليلى

  .حتى كون قادر، الزم أتعلم أول كيف أضحي، كيف أشد زناري مليح: فواز

  .طيب النحف موضة: ليلى

  )صمت(.وأبدل الشمس عتمة وأرقص على الصاج المحمى: فواز

  .مزوقة كتير، تشتروا كل شي الزمكم. بدي أبعثكم مع نادية: فواز

  مين نادية؟: ليلى
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يخـرج  (  ..بدي تاخديهم يا نادية عالسوق    ) مشيرا إلى نادية فتسرع إليه      : ( فواز

  .شعين بحفلةتشوفي شو الزمهم ليكونوا مشع )من جيبه أوراقا نقدية 

  ! طيب، أما شو بيضحك أسعد بيك: نادية

  .شايفه منسجم مع غادة: فواز

  .قوم سماع حديثه ما بتفوت.. كثير: نادية

  )يناولها المفاتيح (  قايم، خدي سيارتي يا نادية، هي المفاتيح: فواز

  ..خاطرك بابا: ليلى ووائل

  .عة تنتينالغدا الساعمع السالمة ما تتأخروا ) يقبلهما : ( فواز

يلتقط الساعة ويعيدها إلى رسغه، ليلى تلتقط القلم وتعيـده إلـى            ! ( ساعتي: وائل

  )صدرها 

  .إلى اللقاء) مسلمة:( نادية

  .إلى اللقاء: فواز

يقتـرب  . تسلط األضواء على الطاولة حيث يجلس أسعد والمخرج وكمال وغادة   ( 

  )فواز 

  .بدك ما تآخذني.. تعوقنا عليك يا أسعد بك: فواز

  ال مؤاخذة وال شي ما حسيت بالوقت كيف راح ، مين بسالمتهم؟: أسعد

  .والدي صار لي عشر سنين ما شفتهم: فواز
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إلك والد وعشر سنين ما بتشوفهم؟ أنا راح طلق مرتي الثانية ألنهـا مـا               : أسعد

  فيه أعز من الولد؟.. جابت لي ولد

  ..وال فنغلطت مرة وفكرت الفن أعز من الولد طلعت ال ولد : فواز

  ..األستاذ فواز بيحب التواضع) مستدركة (  :غادة

بعرفه واهللا، وصابر على فرقة والدك كيف؟ نشف دمي على ولـد اهللا مـا        : أسعد

  .رزقني

  .الزم تشوف دكتور يمكن السبب منك: فواز

  .أبعزق المصاري على دكتور؟ أل، دخيلك، اهللا ال يرميني بإيدين الحكما: أسعد

  بدك ولد ما الزم تعرف السبب؟ طيب، إذا : فواز

  ..أنا عارف السبب، مرة ارتعبت كتير يمكن انقطع نسلي: أسعد

  ليش ارتعبت كتير؟: غادة

  .هالقصة ما بتنحكى: أسعد

  فيه قصة ما بتنحكى إذا صارت؟: غادة

  .يعني قدام نسوان عيب: أسعد

  .احكي يا أسعد بيك أنا ما بخجل من قصة: غادة

  .لمعلم مرا حلوة مغطايةكانت تجي عند ا: أسعد

  كيف عرفت حلوة  وهي مغطاية؟: غادة
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، يوم قالـت    طار عقلي .. تكشف وجهها مثل القمر   وقت لما ما يكون المعلم      : أسعد

بس أهلي متعصبين، بدي تجـي عنـدي وأجيـب          . يا أسعد أنا حبيتك، جنيت    "لي  

ساور دهـب   كان بإيديها أ  .. فكرت حالي بحلم  ". المأذون أحطهم قدام األمر الواقع    

في المـسا بتيجـي     :" قالت" كيف أجي؟ وين بيتك؟   :" قلت لها .. وبيضا مثل الزبدة  

كانت الليلة ظلمة وقلبـي يـدق       ." عربية ببعت لك ولد بتركب معاه بوصلك البيت       

ة، ما عرفت   ما حكيت لحدا والعربية تفوت حارة وتترك حار       .. مثل درزة الماكينا  

قمر ليلة أربعة عشر، وأجا المأذون كتب       ، برزت لي مثل     أنا وين، حاصله وصلنا   

  )صمت ..(الكتاب

  .كمل، كمل يا أسعد بيك قصة حلوة كتير يمكن أعملها مسرحية: المخرج

عند .. سعادة مثل الحلم ل أذكر الحادثة جسمي كله بيرتجف، وصلت        اوقت لم : أسعد

. الصبح فتحت عيني لقيت ثالثة رجال فوق راسي بالسكاكين وغيون تقـدح شـر             

" قلـت   " منـدبحك  " قـالوا " ما بطلق ، كتاب انكتب وما بطلق      "قلت  " طلق  "وا  قال

بتحبنـي،  "قلـت " إنشاهللا فاكر بتحبك؟  " ضحكوا وقالوا   "  بموت شهيد الحب   ادبحوا،

أنـا  .. ساعتها جنيـت  "  ضحكت عليك، جابتك محلل، طلق    " قالوا لي   " اسألوها  

ك، يا تعسك، أمي خافت     طلقت فورا، رجعت يا كب    ! أنا هالقد غشيم  ! ينضحك علي 

علي وأنا خفت صير مضحكة في الحارة تجوزت بنت عمي جواز مصلحة، يعني             

هي آدمية يشهد اهللا وأبوها ساعدني كنير، أعطاني أول         . ما تجوزت على خاطري   
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.. قدمها إجا خير علي ما جبت لها ضـرة        .. رأسمال اشتغلت فيه واهللا فتحها علي     

  . الفنبعدين طلع براسها.. بس بال ولد

  .الزم تشوف دكتور ينصحك مليح: فواز

رحت عند الشيخ، رقاني وأعطاني حجابات، هدي رعبة ما بتفك إال بعـد              : أسعد

يخرج مجموعة منها من جيوب عـدة، يخطـف         .( عشر سنين، شوفوا كم حجاب    

  ) المخرج واحدا 

  .فرجيني أشوف: الخرج

  .اصحك تفتحه: أسعد

  .نشوف شو فيه: المخرج

  .، دخيلك، الجن بتآذيك وبتآذينياصحك: أسعد

انشاهللا عمره ما اجاك    ) يفتح الحجاب   ( هلق مصدق فيه جن وعفاريت؟      : المخرج

  .ولد يا لص، يا حرامي ، يا مهرب الحشيش

له يا ابن الحـرام، قاعـد تـشلحني         ) يخطف الحجاب   ! ( فرجيني لشوف : أسعد

  !عالفاضي

  ما كان أحسن لك تروح عالدكتور؟: فواز
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بس شو عامل لك يا ابن الحرام تقول عني لـص حرامـي            .. كلهم مشلحين : أسعد

هدا جزاء معروفي معك؟ ليش ضيقانة عينك علي بعرق جبينـي            مهرب حشيش؟ 

  .بكسب واهللا فاتحها علي

  .؟ بيت بالغالءه أو بايعهجرؤتكون م: أديب

فيه شي بيصير إال بالرضى؟ أنا ماني لص وال حرامي وال مهرب حشيش،             : أسعد

يح شريكي وأخو مرتي كان مراقب على الحدود ويهرب حشيش بس أنـا أل،              صح

  .عمري ما عملتها

  !ابن عمك كان مهرب حشيش: فواز

  .انحبس فيها خمس سنين كمان، طلع فتح محل نوفوتيه كبير في الصالحية: أسعد

شو عليه؟ هي عدة شغل، بيتعذب الواحد شوي مثل اللي بهاجروا ألفريقيـا             : فواز

.  الشوب، دبان تسي تسي، لدغة شي حية، مالريا، كوليرا، حمى النـوم            بيتحملوا

وهاد كمان بياكل كم كرباج، بيقرصوه شوية براغيث، بيعمل راسمال بيدخل طبقة            

  .األكابر

يعني مو أحسن من سحابة الجراد اللي هاجمة على حقل ال تخلـي فيـه               : المخرج

  .أخضر وال يابس؟ على كل حال فيه شوية خطر
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صار فيه مراوح مكيفـات هـواء، ومبيـدات         .. بس هلق األحوال تحسنت   : فواز

كم سنة حبس مـو كثيـر ليـصير       ! ما عاد فيه خطر عالروح شو عليه       حشرات،

  . الواحد في طبقة األكابر، ليهد الحاجز بينه وبين الفقر ومصمصة العظام

 تاب عليـه،    يعني تاب واهللا   ..اشتغلنا سوا بتجارة البناء كمان    .. واهللا أعطاه : أسعد

 ..صار شريف، بس شو هالعالم؟ يعني خمس سنين عذاب ما بتكفي الناس تنـسى             

 ةعالريح ..مهرب حشيش وأنا بحياتي ما هربت   مالي دخل   وقاعد يقول عني كمان     

  .؟قاعد يتهمني

  .هات افتح باقي الحجابات انشوف شو فيها: المخرج

صـارله  . اهللا ألرميه بره  و ..بدي رجع له ياها صاغ أفرجيه بعينه شو فيها        : أسعد

  .ست أشهر ما دافع لي أجرة

  دخلك في حواليك شي بيت فاضي؟: أديب

ألني مستني عليه   " لص حرامي "قال   ..راح أعطيك بيته  .. استنى علي شوي  : أسعد

  .ست شهور

  .ضرابدي شي ح.. ما بدي أستنى دعاوى ومحاكم: أديب

  .بشوف لك عند ابن عمي، على عيني: أسعد

  . بحدود مية ليرة بالشهر مو أكثر يعني:أديب

  ..ما عندنا هيك، من ثالثمائة وفوق: أسعد
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  ..معاشي كله ما بيطلع ثالثمائة: يبأد

ابن عمي بده يبيع كل شي عنده بيوت        .. شوف لقلك، فيه فرصة ما بتتفوت     : دأسع

  .في عنده من الخمسين ألف للمية وخمسين ألف. باألجرة

  .جرة بمية  بالشهر وبدون سلفة كمانما بينفعني إال بيت باأل: أديب

  .. لو ضويت بالعتمة ألف شمعة طلبكما بتشوف: أسعد

  وليش ابن عمك بده يبيع البيوت؟: المخرج

  .ما هو عقبال عندك تشارك مع كويتي بدهم يفتحوا كراج: أسعد

  شو بدهم بالكراج؟! كويتي: المخرج

..  راح توصل الشرق بالغرب    .الدنيا مقبلة على تجارة ال إلها أول وال آخر        : أسعد

  فيه أحسن من كراج؟، وجنبه محطة بنزين؟

  مو أحسن لو يبنوا شي مصنع يشغلوا الناس؟: أديب

.. كله بحطه بـره   .. أنا المصاري في البنك ما عدت حطيتها      ! ع يتأمم نمص: أسعد

لو صار شي ال سمح اهللا وفكروا بتأميم البناء مـالي            ..ببيع الشقق على الخريطة   

  .كي غير بيت الشيخ، بيتي القديم ما بعته ألنه قدمه إجا مليح عليشي مل

  ..الدنيا كلها جاية قدمها مليح عليك يا أسعد بيك: غادة

قال ناس شايف ليلة قدر، بحط إيدي على التراب         .. أنا حظي بيفلق الصخر   : أسعد

  .بيقلب ذهب
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  .تراب وأنا بحط إيدي على الذهب بيقلب: أديب

  عافينا؟ليش اللهم : أسعد

  . ألنه حظي مشحر:أديب

  .قلت لك امش معاي بخلي حظك يضوي: المخرج

  ..ى حظيمثل ما ضو: فواز

. أنا عندي حس اجتماعي، بعرف شو الزم ينقال، وشو مـاالزم ينقـال            : المخرج

اللي بيدفع فلوس   .. بعرف مين القوة الحقيقية في البلد، بعرف مين عم يدفع فلوس          

  .يسمع لغتهبيحب يشوف صورته، بيحب 

  ..مو عجيبة نشوفك يوم تخرج أفالم سينما أبطالها حرامية وثورية كمان: فواز

  .ما تحمل الفن أكثر من طاقته، ال هو حزب يربي وال هو قائد جماهير: المخرج

  .نصايحك ما عادت تأثر علي: فواز

  .واهللا خطوة واحدة بالي ما بتقدر تخطي: المخرج

  .منشوف: فواز

  .وين بدك تهرب؟ بتخلص من االنتهازي بتوقع بين ايدين الرجعييعني : المخرج

كل واحد اهللا أعطاه بتسموه رجعي، كـل        .. أنا هدي الكلمة ما بحب أسمعها     : أسعد

واحد صلى بتقولوا عنه رجعي، كل واحد وقف بوجه تأميم المال والنسوان بتقولوا             

  .؟عنه رجعي
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  مين قال هالحكي؟: أديب

ركات على ضهور الناس هدا رجعي، وهدا عميل استعمار،         اللي بيلصقوا ما  : أسعد

   .وهدا خاين

  ما حدا بيلصق ماركات، ليش زعالن؟: فواز

  .كل الناس بتزعل من الواحد إذا اهللا أعطاه: أسعد

  .ه؟ اهللا يزيده يلملم كل شي فيه مال بالبلد ويطلعه لبرليش ليزعلوا: فواز

 رفعـت   يت بنايات سكنت العالم فيهـا،     يعني أنا مثال سهلت أمور الناس، بن      : أسعد

  سوية حياتهم، يعني غلطت؟ يعني رجعي؟

  .ما حدا بيحكي هالحكي إال الحاقدين، اللي ساكنين بيت بال حيط: فواز

يعني أنا بصلي وبصوم والحمد هللا، شاكر ربي على النعمة اللي أنا فيهـا،              :  أسعد

ا عملـوا غيـري،     ال بعمري سرقت وال هربت حشيش وال أكلت حق حدا مثل م           

  يعني بيقولوا عني رجعي؟. أخدوا المصاري على الخريطة وهربوا فيها للبنان

أنـت  .. بيغاروا منك ألنك عمالق، ألنك مالي الدنيا ما عاد لهم فيها محـل            : فواز

احمد ربك انك محسود، حدا بنحسد إال اللي ربـه عاطيـه             .بتكبر وهم بيصغروا  

  وحارم غيره؟

  ، يعني هم أحكم من ربه؟ثروا عليه ويخلصوهايعني الزم يتك: أسعد

  حتى اهللا بترسموه على صورتكم؟) لنفسه : ( أديب
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  .هدول ملحدين والعياذ باهللا، بيأمموا المال والنسوان: فواز

اهم كانوا جواريكم، ولس  . اهللا يساعد النسوان عليكم، طول عمركم مأمنينهن      : غادة

  .بتشتروهم وبتبيعوهن على كيفكم. جواريكم

هلق تحرير النسوان بتسموه تأميم النسوان؟ حرام عليكم، طـول عمرهـا            : أديب

بع مـن مفاهيمهـا مـو مـن         نالمرا مظلومة معاكم، خلوها تعيش، خلوا شرفها ي       

   ..خلوها تختار، خلوها انسان سوي مو مسخ انسان .مفاهيمكم

  .المرا ناقصة عقل ودين: أسعد

الشرف دنسنا شرفها، خليناها ترضخ     ، نحن ناقصين، باسم     المرا مو ناقصة  : أديب

وهي نافرة، رجال بتسلمها لرجال، هاد هو التأميم للمرا، إباحتها بدون ما يكـون              

  .إلها دور وال كلمة اعتراض

هللا طول عمري بصون المرا وبصون عيوني، فيه ناس يـا لطيـف،             انا و أ: أسعد

  ) يصمت ..(خليها مستورة، بيطلعوا من الجوامع

  لوا يا أسعد بسك؟شو بيعم: المخرج

  .ي البسطةلّعخد بيدي، كنت أأ ليش اهللا :أسعد

  شو يعني؟: فواز

  .أسعد حتى ال بصبص وال شوف

  شو ما تشوف؟: غادة
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  .ياللي انستر من جسم النسوان: أسعد

  .اهللا يا أسعد بيكوأعجبتني، : غادة

  .المؤمن الزم يغار على الصالح العام: أسعد

  .رينوالزم يغار على المستأج: أديب

  .ما ياكلهم بال ملح: فواز

انا ما عندي غير مستأجر هو آكلني مو أنا آكله، ليش مـا بريـد اشـتغل                 : أسعد

  .هالشغلة؟ بياع شرا أحسن

  جا؟أليش ما ) ينظر في ساعته: (فواز

  مين؟: أسعد

  .كنت انتظر صديقا بيننا موعد بده يعرفني على منتج: فواز

  .منتج قدامكانشغل بأبوه، صابته نوبه، وال: أسعد

  !مو معقول؟ أنت: فواز

  ل مالي فيه؟ليش مو معقول، مجال فيه ربح، ليش ما شغّ: أسعد

  .بس هاد مشروع بيكلف كثير وجائز يخسر: فواز

  .منجرب، منعمل شي من قريبه: أسعد
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.. السينما مو مثل البناء، حتى نقدر نوقف على رجلينا الزم نكون كاسحين             : فواز

م الغرفة أربع غـرف بتمـشي،   شي، أي شقة إلها طالب، قس     في البناء كل شي بيم    

  .اعمل المطبخ زنزانة بتمشي، حط بالط صنف رديء ما حدا بيالحظ

  .يبين عليه نظافةببعدين المرا بتدعي عليه، بتشتغل بتشتغل ما : غادة

بتكون البيعة انباعت، مين الحقه ؟ البيت بيشتريه الواحد مرة، بس الفيلم إذا             : فواز

  .جح الواحد بيقول للثاني، ماحدا بيجي، بيخسر وينخرب بيت صاحبهما ن

  .اللهم عافينا: أسعد

بدنا ننافس أفالم أميركية وأفالم أوروبية بيندفع عالواحـد         ليش عم قول لك؟   : فواز

  .فيها ماليين

  فيلم بيكلف ماليين؟ ! ماليين: أسعد

  .، للثيابشو محسب؟ لكن بدك تدفع للمؤلف، للممثلين، لإلخراج: فواز

تشتروا الثياب من محلي، أنا بجيب لكم اللي بتحتاجوه، هي تجـارة بفهـم              : أسعد

  .فيها

ك، هاد ما بيمشي معنا، الزم تغير طريقة تفكيـرك، الزم تكـون             بيا أسعد   : فواز

  ..سخي إذا بدك تنجح

   المؤلف شو بده؟ ،طيب خلينا ناخد واحدة، واحدة: أسعد
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) يشير إلـى أديـب      ( ولها لفيلم، المؤلف هون     أنا عندي مسرحية سهل نح    : فواز

  .منفاوضه

  يعني بسالمته شو بيطلب فيها؟: أسعد

  ..عه ينزل للميت ألفنهو طالب ميتين ألف بس أنا بق: فواز

؟ أي أنا كل الكتب علـى البـسطة مـا           ورق بميت ألف  ) ينهض مهتاجا   : ( دأسع

  .بشتريها بميت نحاسة

  .أل، أل، أنا ما قلت هيك) باك يمسح عرقه وقد أخذه االرت: ( أديب

  .ليش ميت ألف عاجبه؟ قلت لك منفاوضه: فواز

واهللا العظيم مرتي بتقول لي جيب لي شي كتاب يا أسعد أتسلى فيه، الواحد              : أسعد

بتاخد " شو بدك بالكتاب؟ مزهرية في البيت مو أحسن؟       " بورقتين عالبسطة بقولها    

  .قرا فيهاتورق الرزنامة بتجمعها وب

  .وراق السكاكر فيها أشعار كمان: غادة

أنا . وبتجمع وراق السكاكر من ضيوفها يوم االستقبال بتحفظهم على الغيب         : أسعد

  بدفع ميت نحاسة على وراق؟ 

  .يا أسعد بيك، باين صعب نتفاهم معك، منتفاهم مع كويتي أحسن: فواز

  يعني الكويتي بيدفع لك على وراق ميت ألف؟: أسعد

  .أديب أل، أل 
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ليش أل، بيشتروا موسوعات ال بيقروها وال بينتفعوا فيهـا، للزينـة بـس              : ازفو

  فيلم بتربح فيه من المليون وانت طالع ما بتدفع ميت ألف للمؤلف؟. بألوف

أخي أنا ما بشتري سمك في المي، حتى أكسب فوق المليون بعطي الميـت              : أسعد

  .ألف

  طلع بال موضوع؟كيف بدك تربح إذا ما طلع الفيلم وكيف بده ي: فواز

أخي شوف لك شي كتاب مؤلفه ميت من زمان بال ما تخرب بيتي، شو أنا               : أسعد

  .قاعد على مطرقة ذهب؟ وانت بمعرفتك تعمله سينما

ما بيمشي الحال هيك، بدنا موضوع مو هات ايدك والحقني، بـدنا نحكـي              : فواز

  .مشاكلنا الحقيقية

رقص وغنـاء بـال موضـوع       هلق بدك تعمل فيلم مشاكل؟ شوية ضحك و       : أسعد

  .بالمرة

يعني ما منكون عملنا شي، ما ضفنا شي، منراوح محلنا مثل غيرنا، هيـك              : فواز

ما منقدر نكسح أفالم بره، بتبقى أفالم بره كاسـحتنا، ومـسيطرة علـى عقولنـا                

  .والناس ما بتيجي لعندنا.. ومفاهيمنا

وأنسى مثال   ة أفرفش، هلق أنا بروح فيلم ألسمع مشاكل؟ بروح منشان شوي        : أسعد

.. غالظة الدهان اللي مالحقني ليل ونهار بده زيادة، مو عاجبه ست ليرات بالنهار            

  .الناس ما عادت تنطاق
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  أبو البسكليت؟: فواز

أبو البسكليت، لوالي ما اشـترى بـسكليت، حـضرته موعاجبـه ، بـده               : أسعد

  .مرسيدس

  .راسي واجعني شوي: كمال

يخرج حبوبا ويعطيها لكمال فيبتلـع      (ب لوجع الراس    أنا دايما بحتفظ بحبو   : فواز

  )منها حبتين 

  .الزم ارجع: كمال

  .انتو ضيوفي اليوم، ما راح خليكم ترجعوا: فواز

  .سنية بينشغل بالها :كمال

  ) يذهب كمال إلى التلفون . ( خابرها، قل لها انكم اليوم ضيوفي: فواز

  ) يخرج  (أنا الزم روح شوف شو عملوا بالديكورات: المخرج

  

  

  

  

 

   

  




