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  المشهد الرابع

أنا ليش خليتهم بس يروحوا؟ شو جايه بعد عشر سـنين؟ أجـا             ) لنفسها  : ( سنية

 حملتهم، أنا ربيتهم، أنـا أنفقـت        نايتهدد أمني؟ أجا يخلصني ياهم؟ الوالد والدي أ       

؟ حـاكم   عليهم، شو إله هو فيهم، بس كيف بعمل لو طلبهم وقبلوا يروحوا معـاه             

القوانين كلها في مصلحته، بيقدر يحرق قلبي        صغار وعقلهم صغير، الشرع معه،    

قاعدين يقولوا عنه عظيم، روحوا يا والد لمرت أب تـستعبدكم،            ..ويحرمني منهم 

روحوا، الواحد ما بيتعلم إال من تجربته، معليش أنا ضحي عالفاضي، معليش أنـا   

وت على وشي ما حدا يدرى في، اركضوا        قوم بدور األب واألم سوا، معليش أنا م       

ممكن القاضي يحكم لـه؟     ! وحدي مو ممكن  .. وراء شهرة أبوكم وخلوني لوحدي    

 مصالح  وا عن دافعيهدا مو عدل، العالم عالم رجال، كل شي فيه للرجال، الرجال ب           

، بس أنا راح أحكي كل شي للقاضي، مو ممكن يحكم له ياخـدهم للجـو                مبعضه

بس أل، أنا باألول الزم خلص الوالد، ما .. تركهم بال نفقة..  فيه الفاسد اللي بيعيش  

، نسيوا فقـد    افوه نسيوا كل شي، نسيوا اإلهمال     بس ش   تأثر عليهم،  تهخلي شخصي 

هدا أب بيستحق يكون إله      ..المسؤولية، نسيوا األنانية اللي خلتهم أيتام بحياة أبوهم       

ي معلق؟ ال محكمة رحـت      ليش أنا تركت كل ش    .. والد؟ راح قول هيك للقاضي    

بس أل، خوفي مـو     .. وال طالق تطلقت؟ كان بيكون كل شي واضح وقلبي مرتاح         

بمحله لو كان يحب يحمل مسؤولية كان حملها من زمان، لو كان بيحب والده ما               
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كان تركهم عشر سنين وهلق افتكرهم، صاروا شباب مثل الـورد حليـوا بعينـه                

   مين ؟ مين حضرتك؟)تفتح (يمكن رجعوا ) يطرق الباب (

  هون بيت فواز بك؟: عامل

  .أل، هون بيت سنية: سنية

  .معليش قالوا لي بيت سنية خانم، وصل التلفزيون: العامل

  .أنا ما وصيت على تلفزيون: سنية

من تحت األرض دبرنا لـه       .. فواز بك وصى عليه، بدنا خدمة لفواز بك       : العامل

  .ل على واحدبيسجل اسمه شهور ما بيحص.. غيره.. واحد

  ..ع التلفزيون، أنا ما بريدهرج: سنية

  بدل ما تكرميني وتعطيني أجرتي بتقولي لي رجعه؟: العامل

  أخي، أنا وصيت شي على تلفزيون؟: سنية

  .فواز بك وصى: العامل

  . هدا بيتي مو بيت فواز بك:سنية

  مو مرته؟: العامل

  !هلق قلت لك رجع التلفزيون: سنية

  .بدي فوت وركبه ..ييجي فواز بك يبقى هو يرجعهوقت لما  :العامل

  .عال، واهللا عال، بكسره: سنية
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بتدفعي حقه، لسه ما اندفع حقه وفواز بك اشترى تلفزيـون جديـد مـو               : العامل

  .اسمحي لي فوت انكسر ظهري.. مكسر

يـدخل  ( ه بحياتي ما شفت مثل هالوقاحة     فوت لشوف، أول الغيث قطر، لس     : سنية

  ) ن عامالن يتعاونا

  وين بتريدي نحطه؟: 1العامل

  . حطه على الطاولة لنشوف:سنية

عم تهينينا ونحن عم نخدمك بعيوننا منشان خاطر فواز بك؟ واهللا لقمتي            : 1العامل

  ..اهللا يخليلك ياه.. استغنيت عنها ورحت تفرجت عليه

  .ب عالسطح أنتيلبدي ركّ: 2العامل

بدي رجعه،عال واهللا بيتي ماني حـرة       قلت لكم ما تتعبوا نفسكم، التلفزيون       : سنية

  فيه؟

  .على خاطرك يا ست: 1العامل

  ) يخرجان ( نحن قمنا باللي علينا، هيك قولي لفواز بك: 2العامل

، شوي، قلبي حاسسني بده ييجي كانه ما صار         عم يزحلف شوي  ) لنفسها  : ( سنية

تلفزيـون  شي، طالع فايت يخرب الوالد علي، أل، هدا ما بيصير، يقول له عقله ب             

أنا حقودة، قلبي مثل القطران عاللي أسـاء        .. بنسى اللي فات، ببسمة بيغشى علي     

مو يقول  . بحب كثير وبكره كتير، بقدر ما حبيته يوم من األيام بكرهه اليوم           .. إلي
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عندي ماله شي، والوالد ما إله .. له عقله ألني تركت األمور معلقة إله حقوق علي    

) يـرن البـاب     ..( م عليه يدخل هالبيت   ه، بدي حر  بدي وقفه عند حد   .. فيهم شي 

أحسن واهللا يشوفني   ) تمشط شعرها بسرعة    (  يخفق هيك؟  ميمكن هو، ليش قلبي ع    

ه ممكن أكون لـس   .. يستسمح مني أنسى كل شي     . عليه، يفتكر اني ندمانة    ةملهوف

نتـسى،  يبحبه؟ قاعد نايم جوه بقلبي بس أشوفه انس الماضي؟ أل، الماضي مـا ب             

تفتح البـاب   ( اب ما بينتسى اإلهانة ما بتنتسى ، بتفيق كل لحظة وبتعتم القلب             العذ

  أنت؟) فتشاهد العامل 

  ) تعطيه المفك ( نسيت المفك جنب التلفزيون، أعطيني ياه اهللا يخليك : 1العامل

يمكن يكون حتى مو فاكرني، بـده ينـتقم          نسى وتجوز غيري؟  أكيف الزم   : سنية

وا بيمشوا وراه، وأنا بصير     عم يغري الوالد، بكره بينغر    .. مني ويخلصني الوالد  

ليش أنا حظي قليل يا ربي، ليش بعمل الملـيح          .. بره، كإني ال شقيت وال ضحيت     

نيته   انه  اللي بعتهم عنده، الدم بيحن مو حجر، بس لو شفت          توبينقلب علي؟ غلط  

ن الجرس، تفتح   ير( شو تعب فيهم، شو إله فيهم؟       . سيئة لروح للقاضي قيم القيامة    

  ) وتفاجأ بليلى ووائل محمالن بالعلب وخلفهما ناديه 

  .ماما اشتريت فستان بيطير العقل: ليلى

  .أنا طقمي حلو كتير، راح افتح تشوفيه: وائل
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عال، عال، اللي خايفه منه صار، يا ناكرين الجميل، يا خـسارة            ) غاضبة  : (سنية

م، أوام غير عقلكم؟ أوام أثر فيكم؟       م ربي بني آد   عكنت فاكرة حالي    .. التعب فيكم 

روحوا لعنده، أنا مالي والد، لحجر قلبي، ما بقى بدي والد، بحسب نفسي فقـدتكم            

بحادث، بحسب نفسي عشت عازبة، روحوا لمرت األب تدللكم، هي أحـق منـي              

  أنا حظي قليل، هيك حظي شو بعمل؟. فيكم

  .ني لحظةييا مدام أرجوك، اسمع: نادية

  .عارفة كل شي.. أسمع شيما بدي :سنية

  !، أرجوكاسمعيني: نادية

كان فيه أسـرة، أب     .. فيه أسرة .. ري كالمك وفّ.. ما بريد نصايح من بره    : سنية

  .وأم وأوالد، منحل مشاكلنا وحدنا

  .شايفة فيه سوء تفاهم، إذا سمحت تروقي شوي منحكي مع بعض: نادية

بيننا، وما فيه أي عالقة بينـي       ما فيه حكي، ما فيه حوار، ما فيه أي صلة           : سنية

الوالد إذا بـدهم أبـوهم      .. الزم يفهم  ..!خالص.. وبين اللي راح تحكي لي عنه     

 يريدوا يعيشوا معاي، ما فـي حبـل      ،أل.. يتفضلوا، ال أنا أمهم وال بتعرف عليهم      

  ..عشنا عشر سنين بال خيره.. الغراض بترجع له.. موصول مع أبوهم

.. شو بيعمل هو فيها؟ وصاحبها ما عاد يرجعهـا        .. اهانادية غراض اشترين  : نادية

  ..منحكي بشي أهم
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  ..، هو يتصرف بترجعيها إله؟ بدفع حقهاكشو كلف: سنية

  ؟منين هالتلفزيون) إلى التلفزيون منتبها : (وائل

  عنا تلفزيون؟! تلفزيون: ليلى

  ..هلق بس بيجي كمال بدي رجعه.. التلفزيون مو إلنا :سنية

  .معزوم عالغدا معنا، وبترجاك تسمحي لليلى ووائل كمانكمال : نادية

  دار عقله كمان؟ شو أنا عايشة ببيت مجانين؟ كمال: سنية

. بترجاك يا مدام تكوني كريمة وتسمحي بها النهار لليلى ووائل يتغدوا معنا           : نادية

  .أبوهم مشتاق إللهم كثير

تـشير  (  !ين مرة هالشوق اللي بفيض كل عشر سن     ! هلق صار مشتاق إلهم   : سنية

  ) يخرجا لإلى وائل وليلى 

  .أنا بعرف انه ما نسيهم أبدا: نادية

  هو قال لك؟. ما تصدقوا هالحكي كله شعر وتمثيل: سنية

هو ما قال بس كلنا منحس انه كان يتعذب، منعرف ليش، منحترم شـعوره              : نادية

  .وما منسأله ليش

  .ا الواقع شفته مليح بهمني الواقع وأن،كالم الخيال ماله فايدة: سنية
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. ممكن الجزئيات اليومية تتـشابه    . في رأيي أهم شي في كل عالقة خلفيتها       : نادية

كتير مـرات   .. أما اللي بيعمل لها لجزئيات لونها الحقيقي هو الخلفية اللي وراها          

  .الخصام بيحمل وراه حب كبير

  بدك تقنعيني انه كان يحبنا وهو عشر سنين تاركنا؟: سنية

  .ان حنينه للبيت واضح النا كلنا، حنين دايمك: نادية

  .أنا عارفته مليح: سنية

  .اللي بتلوميه عليه غير صحيح: نادية

  ..حياته كلها كانت تأكيد لريبتي وشكوكي فيه.. صحيح ونص: سنية

الشك هو اللي بيجعل الحياة خراب مو العكس، هو اللي بيعقد كل عالقـة،              : نادية

  .بتفقد عفويتها

  .انت شكوكي بغير محلهاما ك: سنية

فواز فنان، ان ما انوجدت ثقة بينه وبين اللي بيحب ألف ظاهرة كانت بتأكد              : نادية

  .الشك

حياته مـو ممكـن كـان        ..أنا طول حباتي كنت شديدة صارمة مع نفسي       : سنية

  .وال ممكن كان خلي الوالد يعيشوا بجوها.. أحتملها أبدا

هـاد   ..حق فنان أحب بيته طول عمـره      في رأيي انك ارتكبت خطيئة في       : نادية

  .انطباعي اعذريني
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إذا كان فنان ما الزم كان يتزوج، وإذا        .. أنا الطموح السخيف ما بيستهويني    : سنية

  ..البيت عالم والفن عالم ما يمكن ينسجموا أبدا..  العالقة ما الزم تستمر،هاد صار

  يعني البيت ما كان بيمشي بشوية تفاهم؟: نادية

  . ما بيمشيأل،: سنية

  . أنا شايفة انه مشي حتى بدونه كمان:نادية

، بس تعودت عليها، مـا  هدمني، حياتي خراب .. ن على حسابي  بس هادا كا  : سنية

  .كان الزم أضيف إلها عذاب نكد دايم

 لو كنت فهمتيـه  ،لو كنت حبيتيه أكثر، ما كان فيه شي ممكن يفسد زواجكم      : نادية

  ...أكثر

  .هو اللي بيكره كثير وقت لما يخيب أملهاللي بيحب كتير : سنية

  ..هادي غيرة مو حب: نادية

ارفة نفسي، منشان هيك أنصفته من نفسي، حررتـه         عأنا غيورة صحيح،    :  سنية

من نفسي، كان يمكن يتحول إلى شكل شيطاني كريه وأنا بعيش عذاب الشك يـوم               

  .اللي صار أحسن إلي واله.. بعد يوم

 ظواهرما  إ.. ني لحد اليوم ما شفت حوالي عالقة كاملة       أنا كفرت بالحب أل   : نادية

 أو حـب كبيـر مـتحطم ألجـزاء          ،تبدو منسجمة ووراءها خلفية نفاق ومصلحة     

  كان الزم يكون نكرة ليرضيك؟ مجده اسمه الكبير ما بيهمك؟.. متناثرة
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  .كل شي بيهدم البيت ما بيرضيني: سنية

رم من فـواز وفـن فـواز لتكـوني          البيت الكبير، المجتمع، الزم كان ينح     : نادية

  مرتاحة؟

  شو بيهمني من البيت الكبير إذا كان أنا بيتي الصغير متهدم؟: سنية

  .عذريني، فواز ما غلط معاكأمتهدم بسببك : نادية

  .بعد عشر سنين الكالم بهالموضوع ما عاد إله محل: سنية

 كل مرحه ستار ..أنا ما حكيت بها الموضوع إال بإحساسي انه فواز بيتعذب: نادية

  .بيخفي فيه جرح كبير

  .وأنا تعذبت وانجرحت كفاية: سنية

  .طيب فواز، إنسان طيب.. ما بيستحق إال الخير: نادية

  ..اللي انكسر ما عاد ينصلح مرة ثانية: سنية

  .ما فيه شي ما بينصلح: نادية

بينحكى بالروايات، بينهي فيه مؤلف فاشـل عقـدة         .. هاد حكي رومنطيك  : سنية

  . أما في الحياة أل، بعمره بيت ما انهدم ورجع عمر مرة ثانية.. حيتهمسر

  والوالد؟: نادية

  .الوالد إذا كان بيحبهم صحيح يتركهم بسالم، أنا قادرة أوصلهم بر األمان: سنية

  .بس كمان هو إله حق فيهم: نادية
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  !هو تخلى عنهم. ماله حق فيهم: سنية

أنا بعني انه بيحبهم، حقـه يعبـر عـن          . .أنا غلطت اللي حكيت بالحقوق    : نادية

  .هالحب

مالهم وزن بحياته، حياته مليانه اهتمامات ثانية       .. هادي طفرات ما إلها قيمة    : سنية

الشيء الوحيد اللي بينتج عن عواطفه الرومانسية هـو         . ومشاغل ثانية وحب ثاني   

  .د والده، بيفسد طمأنينتهمانه بيعقّ

  .بالنتيجة بيدفعوا الثمن غالي.. لي بيعقدهمطبيعي هو الالير غالوضع : نادية

غيـر  .. شبعت تحليل وتفكيـر عنـدي     .. هادي تجربة أنا بحكم فيها أحسن     : سنية

وأنا غير ممكن أتساهل فـي اللـي        . سعادة الوالد ما عاد يهمني، أنا حياتي انتهت       

  .بيخرب سعادة الوالد

  سألت الوالد عن رأيهم في اللي بيسعدهم؟: نادية

  .ماما خالي عالتلفون) خلة دا: (ليلى

  )تخرج .(أنا بعرف تمام اللي بيسعدهم ..لحظة جاي: سنية

  خالك عايش هون؟: نادية

  .أيوه تانت: ليلى

  شو بيشتغل؟: نادية

  .مهندس ومدرب رياضي كمان: ليلى
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  !كمان :نادية

تقفز إلى كرسي وتتناول ألبوما من رف       ( أجيب لك صورة تتفرجي عليها؟      : ليلى

  )انة الكتب علوي بخز

  .كانه طاير) تقلب األبوم باسمة : ( نادية

  أجيب لك الكؤوس الفضية من أوضته؟. كان أحسن كولجي: ليلى

  )تخرج (

مهندس ومدرب رياضي وشاب حلو مهيوب بس شـو الفايـدة؟           ) لنفسها  : ( نادية

 شي بقلبي   .لع في وساكت  طول الوقت كان ساكت، يطّ    .. مصيبة إذا عقله متل أخته    

هالنوع الكتوم من الرجال بينفتح قلبي إلـه،        ..  له، بسمة غامضة على تمه     فانخط

  )يدخل وائل وليلى يحمالن الكؤوس . ( مليت المنافقين والمداحين والهيبيين

اراة مع لبنان، هي كسبها في المبـاراة مـع          بهي كسبها في الم   ) شارحا  : ( وائل

  ) تدخل سنية  ( يوغوسالفيا، هي كسبها في المباراة مع فريق اسبانيا

  شو فاردين أمجاد خالكم؟: سنية

  .باين بيحبوه كتير: نادية

أنا شوي بشد عليهم بس هو دايمـا بـصفهم،          . تير، يمكن أكثر مني كمان    ك: سنية

  .بيشوف لهم أعذار حتى لو كانوا غلطانين

  .يا سالم خاله وهو رايق ما أحاله: ليلى
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  ليش بينرفز كتير؟: نادية

  .م ينرفز من شغلهأل، بس هلق ع:ليلى

  .طالع خلقه ما بيتحمل الزاحلة، واصلة معه للخناق، بده يستقيل: سنية

  حدا بيستقيل؟: نادية

فيه في الدائرة مهندس متـزوج ألمانيـة        .. هيك قلت له، عايش بين حرامية     : سنية

صار يسرق مـن    .. مطلوب للخدمة اإلجبارية معاشه منخفض ميتين ليرة بالشهر       

  .حة كهربائية وأكياس شمنتوالمؤسسة، سرق مرو

  يشوفوله عمل إضافي أحسن ما يضطروه للسرقة، ميتين ليرة شو بتكفي؟: نادية

لما فاتحه صار يبكي ويشكي وانه مرته       . رئيسه قرايبي حكى لي انه شكوه     : سنية

دبر له شغل إضافي بمائة     . كل دقيقة بتهدده بدها تروح عالسفارة يرجعوها لبلدها       

بيدس ..  بس قلبه ورمان على كمال، بيتصور انه هو اللي شكاه          ..ليرة مشي الحال  

أنا يبعتوا لي انذار، أنا     .. جن.. عليه عند المدير العام باعت له انذار يحسن سلوكه        

  .ينبعت لي انذار؟ تستروا على اللصوص لشوف لوين بتوصلوا 

  .بس هو زعالن أكثر منشان الملعب :وائل

سعى فيـه كمـال وسـعى       .. ليه لصار ملعب  فيه ملعب صارفة الحكومة ع    : سنية

قصة وسخة فيهـا تالعـب      . هبده يشتريه واحد تاجر بنايات يحوله ألبنيت       ..رهيغ

كل مؤسسة عاملة إقطاعية بتتصرف كانه ال في نظـام           .بأمالك دولة وفيها رشوة   
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بعث تقرير للوزير، الوزير ما طالع      . كمال ما بيسكت  .. وال في شعب وال في قيم     

إن وزارتـي تعـج     :" قال لهم بـالحرف الواحـد     . بعث تقرير للرئاسة   ،بإيده شي 

إنهم كثر .. باللصوص والعصابات، إنني ال أملك أن أفعل شيئا تجاه تلك العصابات 

..  سرقه ما حدا بيعرف      نمي ..التقرير انسرق .. كمال قراه بنفسه  ."وهم أقوى مني  

قليات حطوا عليـه    وفجأة صارت ن  .. شي والحملة عليه كبرت وتوسعت     ما استفاد 

  ) .تخرج .. ( ليلى، ماما شوفي مين) يرن الجرس . ( رئيس اللي سرق الشمنتوال

  ) تدخل ليلى وأبو رشيد ( مستحيل اإلنسان يكون منتج في هالجو: نادية

  .اهال أبو رشيد كيف حال أم رشيد والوالد هلق كنا بذكرك: سنية

صـارت  .. ستقالته، بيتمنوها جيت شوف كمال ما الزم يتسرع ويقدم ا       : أبو رشيد 

ما الزم يستقيل، مـا الزم يتزحـزح مـن          .. ظاهرة خطيرة انه الشرفاء بيستقيلوا    

  .. مكانه

  ..هلق تلفن يمكن جاي: سنية

الزم تفهميه يا سنية ما يحمل السلم بالعرض، أنا عاملته كأب ما عاملته             : أبو رشيد 

بـس هـو    . ا بهـدوء  أشوف المشكلة وأحله  .. كنت أحل األمور بحكمة   .. كرئيس

  .بيشوف عيب بيطير عقله

  ) يدخل كمال ( ما متحمل حدا .. جانن: سنية

  ..أهال أبو رشيد، أهال: كمال



  مسرحية زوجة فنّان                        يسرى األيوبي     

 110

  ..نادية: نادية

  .)وينظر إلى سنية بعتاب  ،يقبل ليلى ووائل.. ( أهال آنسة نادية: كمال

  .ما تتعب نفسك يا كمال، اللي قلته عالتلفون كفاية: سنية

  ! يا سنيةيا سنية،: كمال

.. كمان انت جاي تأثر علـي     ) يخرجان  ( هيئوا الشاي   ) إلى وائل وليلى    : ( سنية

  ..مشكلتي ما حدا يدخل فيها.. ما حدا بيأثر علي

بس مشكلتي، الملعب، تاجر البنايـات، واهللا لفـركس         .. مشكلتك حرة فيها  : كمال

  بتعرفي مين شفت اليوم؟.. اللعبة

  مين؟: سنية وأبو رشاد

   .لتاجر اللي بده يشتري أرض الملعب، أسعد الصويصا: كمال

  يعني شو بنيتك تقنعه؟: أبو رشاد

  الدنيا ضاقت عليه ما عاد فيه غير أرض الملعب يبني عليها؟.. أيوه بقنعه: كمال

  بيهمه كثير يكون فيه ملعب؟ ويعني إذا فيه ربح إله فيها بيسأل عليك؟: أبو رشاد

اضية والخلق المستقيم اللي بيتربى عليه الجيل       وصحة الشباب والروح الري   : كمال

  .ومجد سوريا ومجدالعرب؟ يبني عالجبل، يبني في الصحرا

األرض اللي اشتغل   .. ، قطع شجرها وبنى بنايات    التاجر حرق الغوطة  : أبو رشاد 

ها الّم فيها اإلنسان السوري ألوف السنين ونقاها من الحجار لتكون أرض خصب          
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 راح ييجي يوم الشام فيه تصير صحرا، هالواحـة الحلـوة            ..بكتل الشمنتو التاجر  

  التاجر سائل عليك؟.. اللي انتزعها اإلنسان من الصحرا

راح أجمع كل رياضـي     .. الزم نقوم بمظاهرة احتجاج   .. ما بيصير نسكت  : كمال

هاد مجتمع عم ينهار اللي بيسكت عالتخريب، اللي        .. بالبلد وأقوم بمظاهرة احتجاج   

كيف بده يـدافع    .. ت، اللي بيسكت عالرشوة، هاد فقد القيم، انحل       بيسكت عالسرقا 

عن الحياة؟ كيف بده ينتصر في المعارك؟ كيف بده يملك القدرة على التـضحية؟              

  .كيف بده يحمل األمانة والمسؤولية

كمال بتعرف شو بدعيلك؟ اهللا يرزقك بعروس تـشغلك شـوي عـن             : أبو راشد 

  .االهتمام البالغ بالمصلحة العامة

  ..هو تساهلكم اللي وصلنا هالمواصبل: كمال

  شو بتعمل بتخاصم الدنيا؟: أبو راشد

  ..ما في بيني وبين الحرامية جسور: كمال

في أوضته ثمانية بيشتغلوا معنا، دايما على خصام مع سـبعة           ) لسنية  : (أبو راشد 

   .بيحاكي الثامن بيتخاصم معه ببدله بواحد من السبعة.. منهم

  .تر على اللصوص؟ المتستر على اللص شريك إللهبدك اتس: كمال



  مسرحية زوجة فنّان                        يسرى األيوبي     

 112

هم .. هم أقوى مني  .. يعني أنا شريك؟ كنت أسكت ما طالع بايدي شي        : أبو راشد 

هم الطبقة المسيطرة وأنـا     .. األقوياء وأنا الضعيف هم أصحاب البلد وأنا الغريب       

  .. لدخيل عليهاا

  انت اللي دورك قيادي بتحكي هيك؟: كمال

يادي بالخطب، دوري قيادي فـي الـصحف، دوري قيـادي           دوري ق : أبو راشد 

  .بالوهم، أنا وغيري قياديين ما طالع بايدنا شي

  .استقيل: كمال

إلـي مـن    . ليش أستقيل؟ عمل مطلوب مني بقوم فيه      .. أل، ما بستقيل  : أبو راشد 

  .. لص وال لهدا منافق وال لغيره سارق شهادتكلهدانفسي ال بقول 

  لمين قال هالحكي؟ :سنية

  . لرئيسه:أبو راشد

  يعني مو صحيح؟: كمال

يهمني، من وجهة نظر العمل هالحماقة أسـوأ        بصحيح، مو صحيح ما     : أبو راشد 

  .تبتر العالقات اإلنسانية وبتشل العمل تمام.. من اللصوصية

.. مستحيل.. سكت، بدك ياني أشوف اللي بيجري وأدير ضهري       أبدك ياني   : كمال

  .ا مسؤول عنهمل أنا مشترك فيه إن فشل أنع

  .فيه إلك رئيس. وغيرك مسؤول عنه: أبو راشد
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  مين، رئيسي اللي ما بيتأمن على كيس شمينتو؟:  كمال

  .شو بتعمل؟ رئيسك: أبو راشد

ان انهـارت   .. أنا مسؤول عن الفـشل    . رئيسي ضميري .. أنا مالي رئيس  : كمال

  منشأة، ان حدثت كارثة، ان راح ضحايا كيف ببرر نفسي؟

أنا لو ضربتني بالكندرة بتحملك، بعرف انك على حق، بس أنا اليوم ما             : أبو راشد 

  .ما حدا غيري بيتحملك.. عدت رئيسك

  .بستقيل: كمال

تستقيل؟ رجعنا لهالكالم؟ كلما طلع خلقك من شغلة بتقول بستقيل؟ بدك           : أبو راشد 

 بيتمـددوا .. بيرتاحوا من الرقيب والحـسيب    .. كلهم بيتمنوا تستقيل  .. تشوف كثير 

  ..بحرية

أنا بيبعثوا لي انذار بتحسين سلوكي؟ كل خطيئة في الدنيا          .. ما عدت اتحمل  : كمال

  مغفورة إال خطيئة قول الحق؟

يامـا روس   . الناس صاروا حساسين كثير، الزم تراعـي احـساسهم        : أبو راشد 

  .انحكمت ألنها نادت الناس بأسمائها وجرحت إحساسها

 مشي حـالي بهالبلـد      ..اح افضل دغري  واهللا طول عمري أنا دغري ور     :  كمال

  .ما مشي أرض اهللا واسعة ومعي اختصاص وين ما كان بيتمنوا عليمشي، 
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بتهاجر؟ بتترك هـاألرض؟    .. أل يا كمال ما بحب أسمع هالحكي منك       : أبو راشد 

ونحـن اللـي الزم نتقـل    .. أرض المتوسط ليش كانت مقدسة؟ ميزان الدنيا هون 

ا نعيش فيها ونتحمل حلوها ومرها، مو نهاجر، مو نربي           البلد بلدنا، بدن   .بالميزان

  .أوالدنا أغراب بره

  .واهللا الواحد ما عاد يتحمل: كمال

  .     غيرنا عم يدفع دم ويتحمل: أبو راشد

           

 




