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متهيد
بتتكلم الرواية عن شاب عنده طموح عايل جدا لدرجة انه أعجب بكلمة الرتند ألنه
داميا بيحب يطلع األول يف كل شيء  ,طبعا بيمر أبحداث كثرية إىل أن يصل للمحطة
األخرية واملشهد األخري يف الرواية اللي من خالله بنعرف أد أيه حبه أو كرهه هلذه
الكلمة الذي يرددها كل الناس يف هذه اآلونه وخاصة على من يشتهر منهم مبواقع
التواصل االجتماعي واي هل اي ترى هيبقى الرتند وال مش هيبقى الرتند خلينا نتابع .....
نقرأ ونشوف أيه اللي هيحصل هلذا الشاب
إستمتعوا ....
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 هنارا مبلعب كرة قدم مخاسي يلعب ابمللعب فريقني يرتدي فريق منهم اللون األصفر يرتديالفريق اآلخر اللون األزرق يلعب حارس املرمى الكرة يف منتصف امللعب يستلم رؤوف الكرة
يستدير هبا مراوغا العب قادم حنوه يتجه هبا انحية مرمى اخلصم يشري له ماجد الذي جيري على
ميينه
ماجد  :أيوه اي رؤوف ابصي أان معاك ابصي اي ابين ابصي
يتجاهل رؤوف نداء ماجد يقرتب من املرمى يسدد الكرة بكل قوة تسكن الكرة الشباك حمرزا
هدفـ ـ ـ ـا رائعا يقرتب منه زمالئه مهن ـ ـ ـ ـئني إايه ابألحضان والقبالت
يقرتب منه ماجد مقبال إايه على خده وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة متعبا يتجه رؤوف انحية دائرة
خط السنرت وهو بكامل صحته ونشاطه ينظر إليه ماجد متعجبا انظرا إىل مالمح وجهه املبتسمة
يعود الالعبون ألماكنهم كل فرقة يف منتصف ملعبها يصفر احلكم يسنرت الفريق األزرق الكرة
متجهني حنو منتصف ملعب األصفر
خيرج الفريق األصفر والفريق األزرق من امللعب سـ ـواي بعد انتهاء املباراة يتحدث أحد العيب الفريق
األزرق أثناء خروجه جبوار ماجد وروؤف
أحد العيب الفريق األزرق  :حظكو عايل أوي نتغلب كدا ابألونطه
يرد عليه رؤوف ضاحكا متهكما
رؤوف  :وانت الصادق ابللياقه واحلرفنه
يكمل ماجد ضاحكا متهكما

7

ماجد  :على فكره لو احلظ لعب معاان مره مش هيلعب كل مره
يعقب عليه رؤوف متحمسا
رؤوف  :صح كالمك اي ماجد
يرد عيهم العب آخر من العيب الفريق األزرق
العب آخر من الفريق األزرق  :اي سيدي املره اجلايه نغلبكو ونروق عليكو
يرد عليه رؤوف ضاحكا متهكما
رؤوف  :إبذن هللا مش هيحصل وعند أم ترتر
 هنارا ب ساحة اخلروج من ملعب الكرة اخلماسي وحىت الشارع خيرج رؤوف من امللعب مرتدايتريننج وحقيبة رايضية على كتفه بكامل صحته ال يبدو عليه التعب خيرج رفقته ماجد مرتداي تريننج
وعلى كتفه احلقيبة الرايضية متعبا ومازال يلتقط أنفاسه متسائال
ماجد  :نفسي أفهم إنت بتبذل جمهود كبري يف امللعب ومش ابين عليك إرهاق وال تعب هنائي
يضحك رؤوف جميبا بتعايل وكربايء
رؤوف  :اي ابين دي سر اخللطه
يضحك ماجد وهو مازال متعبا متسائال
ماجد  :طب متحن عليا وتعرفهايل
ميد رؤوف يده يف جيب بنطاله خمرجا برشامه مستطيلة بيضاء معطيا إيـ ـ ـاها إىل ماجد
رؤوف  :خد الربشامه دي هتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رمطك وتزقططك وهتخلي مزاجك يف العايل لدرجة إنك لو شلت
جبل مش هتحس بيه
أيخذها منه ماجد متمعنا وانظرا إىل الربشامه مقلبا إايها يف يده
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ماجد  :ايااااه للدرجـ ـ ـ ـادي وتفتكر دي مش غلط ع الصحه
يضحك رؤوف ضحكات عالية
رؤوف  :ما أان هووه قدامك زي احلصان جرب وهتدعيلي دي هتخليك الرتند
يضع ماجد الربشامه يف ف ـ ـ ـمه ابنتعاش وشغف خلوض التجربة
ماجد  :ايال إن شا هللا ما حد حـ ـ ـوش إديها
ينظر إليه رؤوف منتشيا
رؤوف  :أيواااااااه إديها ما حترمهاش وإدعيلي اي معلم
يتسائل ماجـ ـ ـد منتشيا متحمسا مغنيا مصفقا
ماجد  :هدعيلك متقلـ ـ ـ ـقش وهقولك إن شاهلل خيليك اي غايل وال حيـ ـ ـ ـ ـ ـرمنا منك اي غاااااااااااايل
يصفق ماجد ورؤوف على يديهما فرحا
 هنارا على كافية يف املدينة جيلس ماجد على أحد الطاوالت جتلس أمامه أسيل حبيبته انظـ ـ ـرةإليه ومتسائلة بغضب
أسيل  :نفسي أفهم إنت متغري ليه وبقيت بتوه مين ومش مركز يف أي حاجه بقوهلا
يضحك ماجد ابزمهالل وعدم اعتناء
ماجد  :أان ؟! ابلعكس أان مركز جدا ومن اآلخر كدا أان حمتاجلك أوي اي مزت
حتدثه أسيل انظرة لوجهه وعينيه
أسيل  :مزت أيه بس جبتها منني دي
يضحك ماجد مزمهال
ماجد  :هكون جبتها من السوبر ماركـ ـت يعين جبتها من دماغي طبعا وبعـ ـ ـ ـدين دي اللغه اجلديده
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تعقب عليه أسيل متس ـ ـ ـائلة بقلة حيلة وتعجب
أسيل  :أول مره أمسعك تتكلم ابلش ـ ـ ـ ـكل ده والط ـريقه دي انت مش ماجد اللي أان أعرفه
يرد عليها ماجد هبدوء مبتسما
ماجد  :ال أان متقلقيش بس مزاجي حلو شويه وبعدين متحطيش يف دم ـ ـاغك املهم انيت أخـ ـ ـ ـ ـ ـبارك
أيه وحشتيين وهللا وحشتيين جدا
تبتسم أسيل رويدا رويدا معقبة
أسيل  :لو كنت وحشتك بصحيح بدل م ـا تروح تلعب كوره كنت املفروض تسأل عليا
يضحك ماجد ضحكة خفيفة معقبا
ماجد  :هوا أان روحت فني ما أان معـ ـاكي وبني أيديكي أهوه وال طلعلي جناحات وطرت وال جايل
أتشريه وسافرت
تعقب عليه أسيل بنفاذ صرب حماولة الوقوف لرتك املكان
أسيل  :اتين هتتكلم ابللغه دي لو اتكلمت معااي كده اتين هسيبك وأمشي
ميسك ماجد يدها جملسا إايها
ماجد  :خالص خلصـ ـنا أقعدي مش هتكلم كده اتين أقعدي بقى
جتلس أسيل على الكـ ـ ـ ـرسي آخذة نفسا عميقا يقرتب عامل الكافية سعد منهـ ـ ـ ـما حامال صينيه
عليها كوبني من عصري الربتقال واضعا إايمها على الـطاولة أمامهما واضعا يده يف جي ـ ـ ـ ـ ـ ـبه خمرجا
ورقة سولـيـ ـ ـ ـفانية ملفوفة مائال على أذن ماجد معط ـ ـ ـ ـيا إايها الورقة السلوليفانيه مبتسما ابتسامة
عريضة
العامل سعد  :اتفضل اصطف جديد خيليك زي احلديد
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أيخذها منه ماجد حبذر واضعا إايها يف جيب بنطاله غامزا له بعينه يف ظل مالحظة أسيل له
ماجد  :طيب ماشي روح انت اي سعـ ـد دلوقيت يال روح
تقف أسيل منزعجة متفهـ ـ ـ ـمة ما حيدث فتحدثه أثناء وقوفها بغضب
أسيل  :مالك كدا ملبوخ على عينك مزت وبطري وأتشريه واصطف وروح انت اي س ـعد أان مقدرش
أرتبط مبتعاطي خم ـ ـدرات إوعي تفتكر إين ما أخدتش ابيل
يتسائل ماجد حماوال منعـ ـ ـ ـ ـ ـها من ترك املكان
ماجد  :وعرفيت منني إين متعاطي خمدرات اي أسيل
ترد عليه أسيل أثناء مغادرهتا
أسيل  :واضحه جدا وال أقولك إسأل سعد سالم ايااااا مجيل
تغادر أسيل املكان غاضبة ينادي عليها ماجد متوسال
ماجد  :استين بس اي أسيل استين أرجوكي
يضرب ماجد يده يف الطاولة منفعال ملا حيدث مكمال
ماجد  :هللا خيرب بيتك اي سعد
 هنارا بقاعة احملاضرات بكلية الرتبية الرايضية ينتهي الدكتور اجلالس أمام مدرج الطلبة من الشرحالدكتور  :وبكده أكون انتهيت من آخر درس يف املنهج أمتىن منكو تذاك ـ ـ ـ ـرو وجتتهدو علشان
االمتح ـ ـان قرب ومفيش وقت وإىل لقاء
يقف الدكتور يلملم أوراقه يضعها يف حقيبته حيمل احلقيبة منصرفا خارجـ ـ ـا من القاعة تنصرف
الطلبة مجيعـ ـ ـها ما عدا اندر وماجد مازال جيلسان ابلقاعة مبفردمها يالحظ اندر تغريات على وجه
ماجد وخاصة لعبه الكثري يف هاتفه
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اندر  :أيه اي عم ماجد مالك متغري ليه ومبتعديش عليا ليه كالعاده أفهم بس سبب اختفائك ده اي
حاج ماج ـ ـد إنت مش معااي وال أيه
ينظر إليه ماجد منتبها منكمش الوجه والتعبريات مضطربة
ماجد  :مفيش بس ش ـ ـ ـ ـوية ظروف اي اندر وشويه كدا وهتظبط متشغ ـ ـلش ابلك انت بس
يرن جرس هاتف ماجد يفتح ماجد اخلط
ماجد  :أيوه اي رؤوف جايلك حاال دا أان دماغي هرتوح مين وهتتفرتك
يالحظ اندر حديث ماجد يف اهلاتف يغلق ماجد اهلاتف يتسائل اندر بغضب وانفعال ماسكا ذراع
ماجد من انحيته
اندر  :انت بتتعاطى خمدرات اي ماج ـ ـ ـد صح شكلك ابين عليه وتصرفاتك كمان ابين عليها من
ساعة ما شوفتك وواض ـ ـ ـح أوي عليك
يزيح ماجد يد اندر بعيدا عنه منفعال
ماجد  :سبين يف حايل حمدش له دعوه بيا أان حر أعمل اللي نفسي فيه حمـ ـ ـ ـ ـدش بيديين حاجه من
جيبه
يرد عليه اندر معاتبا منصرفا خارجا من القاعة
اندر  :مليش دعوه بيك اذاي أان زمي ـ ـ ـ ـ ـلك وصاحبك اللي انت بتعمله ده غلط وانت كدا بتدمر
نفسك عموما مينف ـعش معاك الكالم اللي يشرتي خمدرات يبـ ـ ـ ـ ـ ـيع رجولته وحبايبه واصحـ ـابه وزمايله
و كل الناس علشاهنا سالم اي زميل
يضع ماجد جبينه على البنج مستسلما ايئسا
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 ليال بصالة شقة ماجد يدفع ماجد ابب الشقة داخال إىل صالة شقته مغلقا الباب غري واعياواتئها من شرب املخدرات ينتبه لوجوده والده عـ ـفت واقفا أمامه وكأنه ينتظـ ـره صافعا إايه بكف
يده على وجهه
عفت  :انت جيت اي خايب الرجا
يدقق ماجد النظر يف والده يؤكد والده عفت الكالم صـ ـ ـافعا إايه ابلكف على وجهه بين ـ ـ ـ ـما ينظر
ماجد إليه واض ـعا يده على خده انظرا إيل والده نظرة خوف وارتباك وقلق
عفت  :أيوه خايب الرجا نفـ ـ ـ ـسي أعرف أيه اللي بيأخرك لدلوقـ ـ ـ ـيت انت عارف الساعه بقت كام
نفـ ـ ـسي أفهم هتفتح كتاب وه ـ ـتذاكر امىت وال انت خالص نسيت ان إنت يف الكليه ومطلوب
منك النجاح مينفـ ـ ـ ـعش أان أتعب علشانك وأشتغل وأجيبـ ـلك فلوس وتيجي إنت بعد كده تضيع
كل تعيب
خترج والدته ثراي من ابب حجرة النوم متجهة حنو ابنها مـ ـ ـ ـاجد مهدئة والده عفت ابعدة مـ ـاجد
عنه متجهة انحية ابب حجـ ـ ـرة ماجد
ثراي  :خالص اي عفت ماجد ما أجرمش يعين لكل ده
يرد عليها عفت معاتبا بلهـ ـ ـجة شديدة
عفت  :البيه سرقين وراج جاب بفلـ ـ ـ ـ ـوسي خمدرات اي ثراي بط ـ ـ ـلي دلعك فيه هو اللي ضيع الدنيا اي
ثراي
تقف ثراي للحظات مقررة متأثرة
ثراي  :ابين مرتيب اي عفت ولو هوا بيعمل كدا فعال الزم نقف جانبه ونعاجلـ ـه ونوقفه على رجله دا
واجبنا مـ ـ ـ ـ ـش نضربه وهنينه
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تستمر ثراي رفقة ابن ـ ـ ـ ـ ـها حىت دخلت من ابب حجرة نوم ماجد جيلس عفت على الكرسي مرمتيا يف
ظل متابعته لثراي وماجد أثناء دخوهلما احلجرة
 ليال حبجرة نوم ماجد جتلس ثراي جبوار ابنها ماج ـد على حافة السرير متحدثة معه برفق ولنيثراي  :صحيح انت بتشرب خمدرات اي ماجد قويل اي ابين وصارحين
ينظر إليها ماجد مزمهال
ماجد  :ما اباب قالك وانتهينا اي ماما
تنظر إليه ثراي بغضب
ثراي  :اتكلم أبدب علشان حنل املشكله اللي انت فيها عايزاك توعـ ـدين انك تبعد عن املخدرات
دي هنـ ـائي وكفااي اللي حصل
يرد عليها ماجد بقلة ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يلة ونفاذ صرب
ماجد  :حاضر أوعدك اي ماما متقلقيش هبطلها
تتسائل ثراي برتكيز ونظر يف عيين ماجد
ثراي  :انت بتشرب خمدرات من امىت اي ماجد
يرد عليها ماجد هبدوء
ماجد  :بقايل شهر تتسائل ثراي مطمئنة
ثراي  :وكنت بتشرب مع مني
يرد عليها ماجد بنفاذ صرب
ماجد  :يوووووه بقى اي ماما أان مش وعدتك اين هبط ـ ـلها الزمته أيه بقى األسئلة دي كلها
إحـ ـ ـنا مش يف امتحان آخر السنه
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ترد عليه ثراي معقبة
ثراي  :طيب طيبقوم ايال خودلك دش وفوق كده وصلي ركعتني لوجه هللا واط ـلب من ربنا يتوب
عليك من السكه الشمال دي دي سكة اللي يروح ميجـ ـيش قوم يـا ابين قوم
يرد عليها ماجد هبدوء
ماجد  :حاضر اي ماما حاجه اتين
تقف ثراي من مكان جلوسـ ـ ـها على حاف ة السرير
ثراي  :ال اي حبييب تسلم وربنا يه ـ ـديك ويبعد عنك والد احلرام
خترج ثراي من احلجرة مغلقة الباب خلفها يف ظل ترقب من عيين ماجد خيرج ماجد فور خروج
والدته مـن احلجرة هاتفه احملمول من ج ـ ـيب بنطاله طالبا رقم رؤوف فاحتا عليه رؤوف اخلط
ماجد  :انت فني اي زفت دماغي هتت ـ ـ ـ ـفرتك ومش عارف أعمل أيه
يرد عليه رؤوف بصوته متقاعسا
صوت رؤوف  :معـ ـ ـ ـ ـاك اي برنس وحتت أمرك بس املطلوب حمتاج للمعلوم
يعقب عليه ماجد ابستعطاف
ماجد  :اي أخي متخليها عليك املرادي ما أان ايما جبتلك وما أخدتش منك حاجه
يرد عليه رؤوف بصوته متأزما
صوت رؤوف  :منني اي ح ـ ـ ـسره ما انت عارف البري وغطاه أان يدوب جبيب مزاجي ابلعافيه
بنتش هـ ـنا وهنا حلد ما أجيبه بقولك أيه ما نتش أنت كمان
يرد عليه ماجد متأزما ماسكا رأسه يده اليسرى من الوجع
ماجد  :أنتش أيه بس اباب كشفين ومفيـ ـ ـش مكان اتين أجيب منه
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يضحك رؤوف ضحكات هتكم معقبا
صوت رؤوف  :إذاي بقى دا اخلري كله عندكو شوف أان هرسيك ممكن اتخد أي حـ ـ ـاجه تبيعها
ومن غري من ش ـاف وال من دري
يرد عليه ماجد معقبا بشرود
ماجد  :إذاي مش فاهم
يرد عليه رؤوف انصحا
صوت رؤوف  :يعين فاظه صغريه على ج ـ ـ ـ ـ ـانب أو برواز حمدش واخد ابله منه أو خـ ـامت من
جموهرات مامتك تك ـ ـون راكناه أو أي حاجه رفيعه تبيعها وتشرتي بتمنها مزاجك اي معلم
 ليال بصالة شقة ماجد جتلس ثراي جبوار زوج ـها عفت على الكنبة املوضوع جبوار حائط وأمامهاالتلفاز مفتوح وال صوت له يكمل عفت حـ ـ واره عما دار بني ثراي وماجد حبجرة نوم ماجد
عفت  :وبعدين أيه اللي حصل اي ثراي
ترد ثراي متحمسة ومطمئنة
ثراي  :وبعدين وعدين إنه هيب ـ ـعد عن السكه دي وهيبقى إنسان جديد
يعقب عليها ماجد متسائال
عفت  :وتفتكـ ـري مش حمتاج نوديه مستشفى يتعاجل
ترد عليه ثراي مطمئنة
ثراي  :ال ما اعتقدش انه الزم يروح مستشفى النه بقاله فرته قريبه بيشرب
يرد عليها عفت معقبا
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عفت  :وانيت بقى بقييت دكتوره وعرفـ ـيت انه مش الزم اي ثراي الزم انخ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ابنك مستشفى لعالج
االدمان نطمن عليه بدل ما يروح مننا بطلي تدلعيه دلعك ده اللي وداه يف داهيه
ترد عيه ثراي معقبة بضيق
ثراي  :هيا مش مسئولييت لوحدي اي عفت انت كمان مسئول معااي
يعقب عليها عفت متسائال
عفت  :تقصدي أيه من كالمك ده اي ثراي
جتيبه ثراي واقفه من مكان جلوسها متج ـ ـهة انحية حجرة نومها فاحتة ابب احلجرة وداخلة منه
ثراي  :يعين الزم احنا االتنني نتكاتف ونقف جانب ابننا ونوصل بيه لرب األمان دا ابننا اي عفت وال
انت مش واخد ابلك
يرد عليها عفت بقلة حيلة
عفت  :واخد ابيل واخد اي ثراي واخد
 ليال أبحد الشوارع اجلانبية يقف ابئع املخدرات جانبا يقرتب منه ماجد ورؤوف ينتبه ابئعاملخدرات هل ـ ـ ـ ـ ـما يقرتب من رؤوف حبذر والتفاف ح ـ ـ ـوله ميد يده لرؤوف بورقة سلوفانية اللون
ابئع املخدرات  :املعلوم اي معلم فني الفلوس بسرعه
يعطيه رؤوف متن املخـ ـ ـ ـدرات آخذا منه الورقة السل ـ ـ ـ ـوفانية فاحصا إايها أيخذ ابئع املخـ ـ ـ ـ ـدرات
النقود عادا إايها انظ ـ ـرا إىل رؤوف مبتسما
ابئع املخدرات  :مظبوط اي معلم
يرد عليه رؤوف مبتسما
رؤوف  :واملصلحه مظبوطه اي معلم
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ينصرف ابئع املخدرات مسـ ـرعا متوجها حنو شاب يركب موتسيكل راكبا ورائه منطلقني ابملوتسي ـكل
يالحظ ماجد بعينيه تصرفات ابئع املخ ـدرات مائال على رؤوف متسائال بصوت منخفض
ماجد  :هوا مستعجل كدا ليه
يرد عليه رؤوف ضاحكا متهك ــما
رؤوف  :اي ابين ده مبيبعش جوافه دا بي ـ ـبيع خمدرات واحلكومه مشدده تشديد من حديد وصعب
جدا تالقي مصـ ـ ـ ـلحه اليومني دول
يعقب ماجد على حديث رؤوف قلقا متخوفا
ماجد  :طيب يال بينا زوغان من هنا لنروح يف كلبوش
يرد عليه رؤوف منصرفني من املكان
رؤوف  :يال بينا اي معلم
 ليال بصالة شقة ماجد جتلس ثراي على الكنبة املوضـوعة جبوار احلائط وأمامها التلفاز تشاهدبرانمج للحظات يدخل ماجد من ابب الشقة حام ـ ـال بيده اليمىن ملخص ومذكرة
ماجد  :سالم اي ماما
متسك ثراي الرميوت موج ـ ـهة إايه حنو التلفاز خمف ـ ـ ـ ـ ـضة الصوت تضع الرميوت جبوارها تنظر إليه ثراي
ساكتة أثناء مـروره من امامها نظرة غضب ينتبه ماجد لنظراهتا مستمرا يف السري غري مبايل تستوقفه
ثراي بصوت عايل
ثراي  :اي ماجد ماجد
يقف ماجد ونظره يف اجتاه ابب الدخول حلجرة نومه تناديه ثراي بغضب ونفاذ صرب
ثراي  :تعاىل عايزاك
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يستدير ماجد بوجهه منتبـ ـها ملنادهتا مث مستديرا جبـسده متجها حنوها جالسا جبوارها ملقيا امللخص
واملذكرة على الكنبه جبواره
ماجد  :خ ـ ـ ـ ـ ـري اي ماما فيه أيه بتزعأي ليه وبتنادي عليا ابلطريقه دي ليه ما انيت شايفاين راجع من
املذاكرة أهوه
تتزحزح ثراي جبانبه انظره له يف عينيه متحدثه
ثراي  :هات عينك يف عيين كده واح ـ ـلف انك ما أخدتش اخلامت الدهب بت ـ ـاعي اللي كنت حطاه
يف النيش مع بقيت الدهب
يضحك ماجد متهكما يبدو عليه عالمات االرتباك
ماجد  :خامت أيه وبتاع أيه وأان يعين لو أخدت اخلامت هسيب بقيت الدهب ليه ل ـما أان حرامي
ابلشكل ده
تعدل ثراي نفسها على الكنبة شاردة يكمل ماجد حديثه حماوال التم ـ ـاسك أثناء أخذه للملخص
واملذكرة واثناء سريه يف اجتاه ابب حجـ ـ ـرته حىت الدخول من الباب وغلقه إايه
ماجد  :قبل ما تتهمـ ـيين اأتكدي األول ودوري على اخلامت ك ـويس ميكن يكون هنا وال هنا
تكمل ثراي حديثها دون حتدث ابلكالم شاردة
ثراي  :مش عارفه أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدقك وال أصدق إحساسي خويف لتكون رجعت تشرب خمدرات اتين
متسك ثراي الرميوت توجـ ـهه انحية التلفاز تعلى صـ ـ ـوت التلفاز مكملة مش ـ ـ ـ ـ ـ ـاهدة الربانمج اليت
كانت تشاهده
 ليال مبحل جموهرات يقف ابئع الذهب خلف البنك الرخامي منتظرا زابئنه تدخل من ابب احمللثراي متوج ـهة حنو البائع واقفة أمامه
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ثراي  :سالمو عليكو
يرد عليها البائع مبستما
ابئع الدهب  :وعليكم السالم ورمحة هللا أهال بي ـكي اي مدام ثراي محد هللا ع السالمه
ترد عليه ثراي مبتسمة
ثراي  :هللا يسلمك اي ترا أسـ ـ ـ ـ ـ ـعار الدهب النهارده أيه
جييبها البائع مبتسما متعجبا
ابئع الدهب  :هتشرتي وال هتبيعي
ترد عليه ثراي متعجبة
ثراي  :هشرتي طبعا هبيع ليه
يرد عليها ابئع الدهب متعجبا
ابئع الدهب  :علشان العمليه اللي حضرتك هتعمليها
تتسائل ثراي متعجبة
ثراي  :عملية أيه مش فامهه ممكن تفهمـين فيه أيه
جييبها البائع قلقا يف ظل ترك ـ ـيز من عيين ثراي له تستمعه إبنصات
ابئع الدهب  :مفيش أص ـ ـ ـ ـ ـل ابنك ماجد جايل من يومني احملل وعـرض عليا خامت دهب أشرتيه فلما
سألته عن الفاتورة بتاعته قايل إن حضـ ـ ـ ـرتك ضيعيت الفاتوره وقايل انه ضـ ـ ـ ـ ـ ـروري أشرتيه منه علشان
يدفع للمسـ ـتشفى بقيت فلوس العمليه اللي حضرتك هتعمليها
تعقب عليه ثراي متسائلة مبتسمة رويدا رويدا
ثراي  :آه فعال فعال أان اللي بعته بس أص ـ ـلي كنت حابه أعرف هوا اتصرف إذاي
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يضحك ابئع الدهب معقبا
ابئع الدهب  :ال دا هو ما شاء هللا لبـق ومتكلم وابين عليه الذكاء
تبتسم له ثراي ابتسامة مصط ـنعة اتركة املكان
ثراي  :متام متام أان مهشي أان بقى يتسائل ابئع الدهب متعجبا من خروجها دون شراء
ابئع الدهب  :طيب مش هشرتي
ترد عليه ثراي أثناء خروجها من احملل
ثراي  :ال مش هشـرتي مره اتنيه بقى إن شاء هللا
يضرب ابئع الدهب كفا على كفغري مستوعبا ما حيدث
ابئع الدهب  :أان مش فاهـ ـ ـ ـ ـم حاجه خالص الناس جراهلا أيه ال حول وال قوة إال ابهلل
 ليال حبجرة نوم ماجد يتحدث ماجد مع رؤوف هاتفيا متضايقاصوت رؤوف  :أعمل أيه بس ما انت اللي مق ـ ـ ـ ـصر ومبقتش عارف جتيب فلوس وأان زي ما
قولتلك قبل كدا احلال ع األد
يرد عليه ماجد معقبا بتأين
ماجد  :أيوه معاك حق ما هو أصل احلاجه أم االخرتاع
يرد عليه رؤوف حمفزا
صوت رؤوف  :أيوااااااا ابلظبـ ـ ـ ـط كدا أسيبك دلوقيت ومستـ ـ ـنيك ع القهوه ابلليل سالم اي كوتش
ينظر ماجد يف اهلـ ـ ـ ـاتف يقلب يف األمساء يتوقف عند اسم أسيل يتصل عليها يرن اهلاتف تنتهي
الرنه األوىل دون رد يرن عليها مرة اثنية ترد أسيل بعد حلظـات من الرنة الثانية
صوت أسيل  :أيوه أيوه معاك
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يتسائل ماجد متضايقا
ماجد  :أيه اي سيت ما برتديش عليا بس ـ ـرعه ليه مش جيوز حمتاجلك
ترد عليه أسيل متضايقة
صوت اسيل  :وحتتاجين ليه اللي بينا خل ـص خالص واحد بتشرب خمدرات بتدمر يف نفسك
ومبتحبهاش يبقى بزمتك هتحبين إذاي
يتحدث ماجد يف اهلاتف مه أسيل حبيبته واعد ا
ماجد  :صدقـ ـ ـ ـ ـيين اي أسيل أان بقيت إنسان كويس وحىت اتصلى على ماما اسأليها
تتسائل أسيل متعجبة
صوت اسيل  :هيا مامتك عرفت إنك بتشرب خمدرات
يرد عليها ماجد بنفاذ صرب
ماجد  :أيوه اي سيت عرفت ووق ـ ـ ـفت جانيب وشجعتين أبعد عنها
تتسائل أسيل متهكمة
صوت أسيل  :واي ترا بعدت
تدخل ثراي احلجرة بذات امل ـالبس اليت كانت هبا مبحل اجملوهرات ينتبه هلا ماجد مقرتاب منها ابهلاتف
واقفا أمامها مكمال حديثه مع أس ـيل معطيا اهلاتف لوالدته
ماجد  :طيب شويف من حسن ح ـ ـظي وحظك ماما جت من برا أه ـ ـ ـ ـ ـي خدي بقى اسأليها يف اللي
حتبيه
أتخذ منه ثراي اهلاتف مش ـ ـ ـ ـ رية له بيدها عن املتحدث
ثراي  :أيوه مني معااي
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ترد عليها أسيل مرحبة متس ــائلة
صوت أسيل  :أيوه اي طنط أان أسيل
ترحب هبا ثراي متج ـ ـ ـ ـهة انحية حافة السرير جالسة عليه وماجد متتبعا هلا جالسا جبوارها
ثراي :أهال اي أسيل اي بنيت أخ ـ ـ ـبارك أيه اي حبيبيت
ترد عليها أسيل متسائلة
صوت أسيل  :أان متام اي طنط حابه أسئلك عن م ـاجد معلش يعين هوا سـ ـ ـ ـؤال رزل شويه ممكن
جتاوبيين عليه
ترد عليها ثراي وهي جالسة على حافة السرير جبوار ابنها ماجد
ثراي  :اتفضلي اي بنيت اسأيل عنيا ليكي
تتسائل أسيل مرتددة
أسيل  :هوا صحيح ماجد بطل يشرب خمدرات
تضحك ثراي متعجبة
ثراي  :انيت كمان عرفيت انه بيشـ ـ ـرب زفت خمدرات
ترد عليها أسيل معرتضة
أسيل  :متزعليش مين اي طنط أان من سـ ـاعة ما الحظت عليه بعدت عنه فـ ـورا بس هوا دلوقيت
راجع يكل ـ ـمين وبيقول انه بطلها صح ـ ـ ـيح بطلها فعال وال جمرد كالم
ترد عليها ثراي انظرة إىل عيين ماجد
ثراي  :أعتقد انه بطلها ألنه واعدين بده ربنا يهديه اي بنيت ويهدينا مجيعا
ترد عليها أسيل منتشية
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أسيل  :ربنا يطمن قلبك اي طنط كدا هتجربيين أرجع أكلمه اتين سالم اي طنط
ترد عليها ثراي هبدوء
ثراي  :مع السالمه اي بنيت
أيخذ ماجد منها اهلاتف متسائال
ماجد  :أيه اي ماما ردت عليكي وقالت ـ ـلك أيه
تنظر إليه ثراي بغل يتسائل ماجد دون انفعاالت
ماجد  :بتبصيلي كدا ليه اي مام كأين قتل ـ ـتلك قتيل
تتسائل ثراي بغيظ ونفاذ صرب
ثراي  :سرقت اخلامت ليه اي ماجد
يكاد أن يتكلم ماجد توقفه ثراي مكملة بنفاذ صرب
ثراي  :أان هقـ ـ ـ ـولك سرقته ليه علشان تكمل شرب خمدرات مش كده امسع اي ماجد مش
هق ـ ـ ـ ـ ـ ـوهلالك اتين بطل شرب خمدرات واسرتجل عيب أوي فـي حق نفس ـ ـ ـك اللي بتعمله مش
شطاره دي خيابه وقلة أدب إرج ـع عن الطريق ده أان مش هقول لوالدك على اللـي حصل منك
ومش هسمع منك وعد أان مستنيه رد فعلك وهش ـ ـ ـ ـوف إذا كنت هتطلع راجل والااااااا
تقف ثراي من على حافة السـ ـ ـ ـ ـرير متجهة انحية ابب اخلروج من احلجرة
ينظر إليها ماجد شاردا دون انفـعاالت
 هنارا حبجرة مدير األمن جيلس مدير األمن على مكتـ ـبه يفحص بعينيه بعض املل ـ ـفات املوضوعةأمامه يرن جرس التليفون األرضـي املوضوع أمامه ينتبه إليه مدير األمـن مادا يده حنو التليفون
ملتقطا مسـاعته مستمعا لوزير الداخلية
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صوت وزير الداخلية  :ألو معاك وزير الداخلية
يرد عليه مدير األمن ابنتباه
مدير األمن  :معاك مدير األمن اي فندم سامع معاليك اتفضل اي فندم أوامر معاليك
أيمره وزير الداخلية ببع ـ ـض األوامر مشددا
صوت وزير الداخلية :عايز معاليك تصدر أوم ـ ـ ـ ـرك للساده ضباط األقس ـ ـام وتشدد عليهم بضبط
اخلارجـ ـني عن القانون وخاصة اللي بيسرقو وبيه ـددو أمن املواطن ألهنم أخطر انس على جمتم ـ ـعنا
وتؤمرهم بعمل كشف يومي تبعتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهويل ابملضبوط ـني سواء تنفيذ األحكام أو املقبوض عليهم يف
حالة تل ـ ـبس أو الص ـ ـادر بشأهنم ضبط وإحضار من الني ـ ـ ـابة العامة املواطن أهم حاجه ع ـ ـ ـندان والزم
يشعر ابألمان يف كل وقت ويف كل مكان
يرد مدير األمن منصاعا للتعليمات
مدير األمن  :طبعا معاليك املواط ـ ـ ـن مث املواطن وربنا يعينك اي فندم
يرد عليه وزير الداخلية بصرامة
صوت وزير الداخلية  :املواطن املطمئن يف بلد مطمئن
يرد عليه مدير األمن ابنصياع
مدير األمن  :مظبـ ـ ـوط معاليك حاال اي فندم هتصل بكل األقس ـام وبنفسي أبلغهم تعليمات
معالي ـ ـ ـك ألف سالمه معاليك اتفضل معاليك اتفضل اتفضل
يغلق مدير األمن التليفون فاحتا درج املكتب خمرجا منه ورقة مكتوب فيها أرقام تليفوانت ضباط
مبـ ـاحث أقسام احملافظة يتصل مدير األمن التليفون األرضي أبول قسم يرن جرس التليفون يرد
على التليفون ضابط مباحث بصوته
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صوت ضابط املاحث  :مني معااي اي فندم
يرد عليه مدير األمن بصرامة
مدير األمن  :معاك مدير األمن
يرد عليه ضابط املباحث ابنصياع وترحيب
صوت ضابط املباحث  :أهال بيك اي معايل الباش ـ ـ ـ ـ ـا أؤمرين معاليك وأوامر معاليك تنفذ يف احلال
يقاطعه مدير األمن بصرامة وشدة
مدير األمن  :مش وقت ترحيب دلوقيت حابب تبلـغين كل يوم بكشف عن أمساء املضبوطني على
ذمة قض ـ ـ ـااي أو على ذمة أحكام وعايزك تشد حيلك شويه على مرتكيب وقائع السرقات ألهنم
أخطر شيء على اجملتمع
يرد عليه ضابط املباحث معلال مربرا
صوت ضابط املباحث  :علم وينفذ يف التو واحلـ ـ ـ ـ ـال اي فندم أوامر اتنيه معاليك
يرد عليه مدير األمن مغلقا التليفون األرضي
مدير األمن  :عايزك تشد حيلك وتسمعين أخبار حلوه ألف سالمه
 هنارا أبحد الكافيهات جيلس ماجد على أحد الطاوالت منتظرا قدوم أسيل أيت إليه عاملالكافيه مبتسما
عامل الكافيه  :تشرب حاجه وال نستىن شويه
يرد عليه ماجد مبتسما ابتسامة مصطنعة
ماجد  :عايز قهوه فاحته ع الرحيه وجتي ـ ـبها يف كوابيه لو مسحت مش فنجال
يكتب العامل طلب ماج ـ ـد يف ورقة مبتسما ابتسامة عريضة بعد كتابته الطلب
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عامل الكافيه  :تؤمرين حباجه اتنيه
يرد عليه ماجد مبتس ـ ـ ـما ابتسامة مصطنعة
ماجد  :ال شكرا
ينصرف عامل الكافيه ينظر ماجد يف ساعة اليد معـ ـ ـقبا حمداث نفسه بصوت مسموع
ماجد  :هيا الساعه مأخره وال أان جيت بدري وال أيه خيرب بيت احلـ ـ ـ ـب وسنينه واللي عايزينه
أيت عامل الكافيه حامال ص ـ ـينية عليها كواب من القهـ ـ ـ ـ ـوة وكواب من املاء يقـ ـ ـرتب رويدا رويدا من
الطاولة اجلـ ـ ـالس عليها ماجد الذي ينظر جتاه انفذة الكافية امل ـ ـ ـطلة على الشارع غري مباليا
يقف العامل أمام الطاولة واض ـ ـعا كوب املاء مث كوب القهوة مبتسما
عامل الكافيه  :أحلى كوابية قـ ـ ـ ـ ـهوه وزي ما طلبت
يرد عليه ماجد منتبها ملتفتا إليه عقب نظره على النافذة
ماجد  :شكرا ايريس ألف شكر
ينصرف العامل ينظر ماجد يف ساعة اليد م ـ ـ ـ ـرة أخرى معاتبا نفسه بصوت مسموع
ماجد  :أان اللي ج ـ ـ ـ ـبت ده كله لنفسي مكنت عايش مراتح من غري حب كان الزمته أيه بس
تظهر أسيل قادمة من وراء النـ ـافذة يالحظ ظهورها ماجد مبتس ـ ـما آخذا نفسا عميقا متتبعا دخوهلا
الكافيه تدخل أسيل من ابب الكافيه املواجه جللوس ماجد يشري هلا ماجد أثناء جلوسه تنتبه له
متوجهة حنوه دون إظهار أية انفعاالت على وجـ ـ ـ ـهها تقرتب من الطاولة رويدا رويدا تصل للطاولة
جالسة علي ـ ـ ـ ـ ـ ـها دون مصافحة ملاجد يتسائل ماجد متعجـ ـ ـ ـ ـ ـبا مما بدر منها
ماجد  :أيه اي بنيت أول مره تيجي تقابل ـ ـ ـيين ومتسلم ـيش عليا فيه أيه مالك ووشك متغري ليه أان
على فكره منتظرك بقايل فرته كبريه وكنت خالص هقوم أمـشي متنطقي اي بنيت ساكته ليه
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ترد عليه أسيل ابنفعال منتقدة
أسيل  :امسع اي سي م ـ ـ ـاجد أان كتري احتملتك وكتري نصـ ـ ـحتك لكن يظهر إن مفيش فايده منك
يتسائل ماجد بقلق
ماجد  :هوا أيه اللي حصل مين بس عل ـشان دا كله ما إحنا ك ـ ـويسني مع بعض اي بنت احلـالل
ومسن على عسل
تقاطعه أسيل معرتضة
أسيل  :وال مسن على عس ـ ـل وال مسن على فطري
يقاطعها ماجد متسائال بقلق
ماجد  :وهللا ما أان فاه ـ ـ ـ ـم حاجه أيه األلغاز بتاعتك دي ممكن تفهميين فيه أيه
ترد عليه أسيل موضحة ابنفعال واقفه من مكان جلوسها يف ظل مالحظة عمال الكافيه
أسيل  :ملا كل الناس تقول عل ـ ـ ـ ـ ـ ـيك مشام وبودرجي و برشام ـ ـجي وأصدقك أان يبقى أان مغفله
ومبفهمش ألين اخرتت إنسان غلط علشـ ـان أعيش معاه وأان قولتهالك قبل كده أان مـ ـ ـ ـش ها أقدر
أعيش مع واحد يدمر يف نفسك قويل كده هتحافظ عليا إذاي وانت ابلش ـكل ده قوم بص لنفسك
يف امل ـ ـرايه انت مش ماجد اللي أان حبيته إنت شيطان
ينادي عليها ماجد حماوال اللحاق هبا
ماجد  :استين بس اي أسيل استين امسعيين
يالحظ ماجد جتمع عمال الكافيه ونظرات احمليطني من اجلالسني على الطاوالت حيدثهم مربرا
ماجد  :ايه اي مجاعه حمصلش حـ ـ ـاجه اتنني بيحبو بعض وزعالنني شويه مفيهاش حاجه يعين
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 ليال ابلشارع أمام العماره املوجود فيها شقة أسيل يسري ماجد يف اجتاه العماره مرتداي ثياب جيدةيالحظ وجود زينة و ملب ـ ـات ملونه معلقة على العم ـ ـاره املوجود فيها شقة أسيل يبتسم منتشيا
متفائال حمـ ـداث نفسه دون إصدار صوت
ماجد  :اي سالاااام زينه ونور وطبق بنور هوا ده ايرب تكون بشـ ـ ـ ـ ـ ـرة خري عليا وعليكي اي اسيل
يقرتب ماجد رويدا رويدا من ب ـاب العماره يدخل من ابب العمارة يتالشي
يصعد ماجد على درجات سلم العمارة املوجود فيها شقة أسيل يصعد ماجد درجات السلم انظـ ـ ـرا
حلبل النور امللون على الس ـ ـ ـ ـلم واملوصل ألعلى متخلال الصاعدين والنازلـ ـ ـ ـني على درجات السالم
من الرج ـ ـ ـ ـال والنساء واألطفال حىت وصـ ـ ـل للدور األول العلوي ابلساحة اخل ـ ـالية أمام شقة أسيل
مستديرا ميينا موقفا أحد املعازمي سائال إايه
ماجد  :هوا مني بيتجوز
يرد عليه أحد املعازمي اتركا إايه انزال على درجات السلم
أحد املعازمي  :دا مش جواز دي خطوبه أسيل على فؤاد ابن محوده اجلزار
يضع ماجد يده على رأسه مصدوما متقدما بعض اخلطوات داخال الشقة
 ليال بصالة شقة أسيل يدخل ماجد من ابب الشقة إىل داخلها على وجهه الزهول واحلسرهوع ـ ـيناه تدمعان أثناء مشاهدته ألس ـ ـيل وهي جالسة على الكـوشة جبوار عريسها فؤاد يقرتب من
الكوش ـ ـ ـ ـة رويدا رويدا تنتبه له أسيل حمدقة عين ـ ـ ـ ـ ـ ـيها يقرتب ماجد منها أكثر فأكثر ببطء ميد يده
حنوها حماوال مل ـ ـ ـ ـ ـسها والدموع تسيل على خديه ينتـ ـ ـ ـ ـبه لوجوده فؤاد واقفا مانعا إايه من التقـ ـ ـدم
حنو خطيبته أسيل مناداي على رجاله أثناء غ ـ ـ ـرغرة عيين أسيل ابلدموع
فؤاد  :اي رجاله تعالو خدو النطع ده مشوه من هنا وارموه يف الشارع
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ميد ماجد زراعه من ف ـ ـوق زراع فؤاد حماوال ملس أسيل يدفعه فؤاد جب ـسده الثمني لألمام يقرتب
منه رجال فؤاد يصطحـ ـ ـ ـبونه ابلقوة خارجني به من ابب الشقة تتابعه أسـ ـ ـ ـ ـيل بعينيها مغرغرة
ابلدموع متسح دم ـ ـ ـ ـ وعها أثناء استدارة فؤاد وجلوسه جبوارها
فؤاد  :ميه ميه رج ـ ـ ـ ـاليت دول بزمتك مش يستاهلو مكافئه
 ليال ابلشارع أمام العماره املوجود فيها شقة أسيل خيرج رجال فؤاد من ابب العـ ـماره ممسكنيماجد من زراعيه ملقي ـني به بقوة يف الشارع يكاد أن يص ـدمه تك تك متأوها من إلقائه على األرض
ماجد  :آه آه بتعملو فيا كدا ليه أسيل دي بتالعيت وأان حببها آه آه اي ضلوعي
يعود رجال فؤد للعمارة داخل ـ ـ ـني من ابهبا الرئيسي ينظر ماجد إىل شرفة شقة أس ـ ـيل وهو مرمتي
على األرض والدموع تسيل من عينيه واقفا ببطء مـناداي بصوت عايل انتبه له اجملاورين
ماجد  :اي أسيل متسبنيش اي أس ـ ـ ـيل حببك اي أسيل حببك وانيت كمان بتحب ـيين انيت بتغالطي نفسك
وبتعاندي روحك تعالـي متسبن ـ ـيش حرااااام حرااااااام اي انس قولـ ـ ـ ـ ـوهلا تفكر اتين قولوهلا ترجع
ملكاهنا من اتين أان حببـ ـ ـ ـ ـ ـها وهيا بتحبين اي أسييييييييييييل
يندهش له اجملاورين انظرين إليه نظرة شفقة وعطف
 ليال حبجرة نوم أسيل تدخل أسيل إىل حجرهتا مغل ـ ـ ـ ـ ـقة الباب خلف ـ ـ ـ ـها وهي ترتدي فستاناخلطوبة ابكية مرمتية على سريرها تدخل خلفها والدهتا حـ ـ ـنان متجهةحنو رقودها على السـ ـ ـرير
جالسة جبوارها على حافة السرير مهـ ـدئة هلا
حنان  :ملا انيت بتحيب ماجد أوي كده بتسبـ ـيه ليه أان مبقتش فامهالك حاجه
يدخل فؤاد من ابب احلجرة مقـ ـرتاب منهما
فؤاد  :إحـ ـم إح ـم حنـن هنا أيه اي ست البنات مزعله نفسك ليه
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تقوم أسيل من رقودها على السرير حمدثة فؤاد ابنفعال
أسيل  :امسع اي أخيـ ـ ـ ـ ـ ـنا امشي من وشي السعادي
يستنجد فؤاد حبنان معاتبا
فؤاد  :يرض ـ ـيكي كده اي ست الكل بزمتك فيه واحده ترد على خطيبها ابلشكل ده
ترد عليه حنان مبتسمة ابتسـ ـ ـامة مصط ـ ـ ـ ـ نعة أثناء نظرة أسيل هلابتعجب
حنان  :روح الص ـ ـاله انت دلوقيت اي فؤاد وأان ههديها بكلمتـ ـ ـني وهتجيلك صاغ سليم
يوافقها فؤاد خارجا من ابب احلجرة مبتسما اببتسامة عريضة
فؤاد  :معنديش مشكله املهم تروق وحتل ـى

 ليال أبحد مقاهي املدينة جيلس ماج ـد أمام رؤوف يالعبه لعبة الدومي ـ ـ ـ ـنو وهم يتناوالن الشيشهيفوز رؤوف على ماجد ضاحكا
رؤوف  :قفله ودوميـ ـ ـ ـنو اي معلم وبكدا يبـ ـقى سيادتك اتغلبت عشرتني يف اجلول
مل يعلق ماجد ساكتا شاردا يالحظ رؤوف شرود ماجد معـ ـقبا متسائال
رؤوف  :فيه أيه اي عم الرتند مالك مت ـ ـغري ليه
يرد عليه ماجد بقلة مزاج
ماجد  :مفيش بس تعبان شويه
يرد عليه رؤوف مبتسما
رؤوف  :ال دي مش حكاية تعب قويل بـ ـس فيه أيه دا أان صاحبك والصحوبيه واجب
ينظر إليه ماجد نظرة هتكم جميبا ابنفعال
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ماجد  :مقولتلك تعبان شـ ـ ـويه اي أخي فيه أيه
يرد عليه رؤوف مهدئ إايه
رؤوف  :أان عارف أيه اللي مزعلك قلة الفلوس مش كده
يضحك ماجد ضحكات هتكم معقبا
ماجد  :اي ريتها ابلفلـ ـ ـ ـوس وبس كل حاجه متلخبـ ـطه ومفيش حاجه عايزه تعدل
يضحك رؤوف ساخرا
رؤوف  :مسريها تبقى زي الفل
يتسائل ماجد متهكما
ماجد  :وهتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقى زي الفـل إزاي اي أبو املفهوميه عرف ـ ـ ـين ميكن أعرف وال فهمين ميكن أفهم
يعقب عليه رؤوف مطمئنا
رؤوف  :هتعرف وهتفهم متقلقش وال حتـط يف ابلك اي معلم إتقل ع الرز يستوى
يضحك ماجد ضحكات هتكم خفيفة
ماجد  :ملا نشـ ـوف هتودينا حلد فني اي ريس رؤوف
يعقب عليه رؤوف اببتسامة مصنعة معطيا له الشيشه ليشرب منها
رؤوف  :خم ـ ـالص بقى مقولتلك هتفرج بقولك أيه متسـيبك م اهلري ده كله فيه واحد صاحيب
عازم ـ ـين على فرحه متيجي معااي نغري املزاج املتعكر ده
أيخذ ماجد منه الشيشه ليشـ ـ ـرب خمرجا دخاان كثيفا مـ ـ ـ ـ ـ ـنه فمه ومنخاره حمركا رأس ـ ـ ـ ـه ألعلى
وألسفل مبتسما ابتسامة مصطنعة
ماجد  :يال بينا اي جنم النجوم
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 ليال بساحة حبارة تضيء أنوار الزينة يف الساحة املفروشة بصوان من القمـاش امللون يف هنايتهمسـرح يقف عليه فرقة موسيقية جتـهز يف اآلالت استعدادا للفرح يرص العم ـ ـ ـال الكراسي أمام
املسرح يلعب األطفال الصغار ابلباللني أمام الصوان مير أهايل الشارع ذهااب وإيـااب منهم من مير
على قدمه ومنهم من يركب موتسيكل ومنهم من يركب بسكلته ومنهم من يركب تك تك
 ليال ابلشارع املؤدي لساحة الفرح يدخل رؤوف وماجد الش ـارع املؤدي للساحة املوجود هباالفرح يتسائل ماجد معقبا عند اقرتابه من صوان احلفل
ماجد  :اي ريس رؤوف لسه احلـ ـفله مبدأتش متيج ـ ـ ـ ـي نروح نقعد على أي قهوه نشربلنا حجرين
دخان على أما احلفله تبدأ
يشري له رؤوف حنو صوان الفرح منتشيا
رؤوف  :تعاىل بس أعرفـ ـ ـ ـ ـك على املطـرب ده منتهى الرجوله اللي يف ال ـ ـ ــدنيا وصوته بقى أيه
حكايه
 ليال جبوار صوان الفرح جيلس املط ـ ـ ـ ـرب مع متعهد األفراح جبوار قماش الصوان امللون يقرتبمنه ـما رؤوف مبتسما وجبوار وحمازاته ماجد يصل إليهما رؤوف وماجد مبتسما مصافحني املطرب
واملتعهد
رؤوف  :سالمو عليكو
يرد املطرب ومن معه
املطرب ومن معه  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
يقف املطرب من مكان جل ـوسه مصافحا رؤوف وماجد اببتسامة عريضة مشريا له على كـرسيني
جبواره وكذلك املتعهد
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املطرب  :أهال رؤوف إذيك حمـ ـ ـ ـدش شافك من زمان
يصافحه رؤوف مبتسما جالسـا جبواره
رؤوف  :أهال بيك اي فنان أخبارك أيه وأخ ـ ـبار فنك وصوتك احللو أيه
ينظر إىل ماجد مبتس ـ ـما مكمال حديثه
املطرب  :مش تعرفين على صاحبك
يرد عليه رؤوف مبتسما
رؤوف  :دا حبييب وصاحيب واالنتيم بتاعي ماجد أفندي وتقدر تقول الرتند
يرحب به املطرب طالبا منهما
املطرب  :الرتند الرتند تعالو اتفضلو اقعدو جاين هنا
جيلس رؤوف وماجد جبوار املطرب يتحدث رؤوف إليه منتشيا
رؤوف  :ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايزينك تسلطنا النهارد اي جنم يتدخل متعهد األفراح متحداث بنشوى
املتعهد  :النجم يف أي مكان بيسلـ ـ ـ ـطن وبيقول قواله مبيقوهلاش حد
يرد املطرب على رؤوف مبتسما
املطرب  :إحنا عاملني بروجرام حلو أوي هيعجبك إنت وصاحـ ـبك ماجد شايف صاحبك كدا
مبيتكلمش
يضرب رؤوف ماجـ ـ ـ ـ ـ ـد الشارد على كتفه فينتبه متحـ ـ ـداث مبتسما ابتسامة مصطنعة
ماجد  :ال ال ال أان معاكو اتفضلو كنتو بتقولو أيه
يضحك املطرب معقبا
املطرب  :مش قولتلك مش معاان
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يضحك اجلميع
يتحدث ماجد إىل املطرب برتكيز
ماجد  :طيب اي جنم النجوم مليش بركه اال انت
يتدخل رؤوف متمنيا
رؤوف  :من اآلخـر كدا اي جنم ماجد بيمر حبالة حزن عاطـ ـفي بسبب إن حبيبته سابته وحـ ـ ـابب
يسمعك منك حاجه تعرب عن املوقف ماشي اي جنم
يتدخل ماجد طالبا مبتسما
ماجد  :وكمان أان عايزك يف حاجه مهـ ـمه بعد الفرح
يرد عليه املطرب متأثرا منتشيا
املطرب  :بس كدا من عنيا هتسـ ـمع اللي عمرك ما مس ـ ــعته وهتشوف اللي عمرك ما شوفته
وهستناك بعد الفرح
يرد عليه رؤوف ضاحكا مصفقا بصوت عايل
رؤوف  :اي سالم عليك اي جنم اي كبري اي أبـ ـ ـ ـو االنسانيه كلها
 ليال مبسرح الفرح تعزف الفرقة املوسيقية يغين املطرب جيلس رؤوف وماجد بني مجهور احلضورمستمتعني ابلغناء يصفق اجلمهور ويرقص على الغناء
 ليال مبسرح الفرح يلملم أعضاء الفرقة كال منهم على حدا عدته مث جبوار صوان الفرح جيلساملطرب على كرسي جبوار رؤوف وماجد متسائال
املطرب  :أيه رأيكو بقى يف اللي مسعتوه
يرد عليه رؤوف مادحا
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رؤوف  :حاجه حمصل ـ ـ ـ ـتش حاجه كدا تعلى الدماغ وال أحلى مزاج يتاخد
يرد عليه املطرب معرتضا
املطرب  :حـد هللا ما بينا وما بني أي مزاج إحنا لينا يف الغنا وبس
يقاطعه ماجد مبتسما
ماجد  :بص ـ ـراحه صوتك وعربك حمصلوش عافق املقـ ـام صح وماشي مع التيمبو مبتقعش وال برتوح
كدا وال برتوح كدا
يرد عليه املطرب ممتننا
املطرب  :متشكر جدا على زوقك وإنت ملؤخـذه عرفت التفاصيل دي منني
يتدخل رؤوف متسائال بغرابه
رؤوف  :اللي هيا أيه التفاصيل اي جنم
يرد املطرب موضحا
املطرب  :اللي هيا العرب واملقام والتيمبو
يرد عليه ماجد ضاحكا ضحكة خفيفة
ماجد  :أصلي أخدت ورشة موسي ـقى قبل كدا اتعلمت فيها السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلم املوسيقي واملقـ ـ ـامات وبقيت
فاهم فيها شويه
يرد عليه املطرب متسائال
املطرب  :طيب ما اتعلمت ـ ـ ـش تعزف على آله أو حىت تغين
يرد عليه ماجد ضاحكا
ماجد  :يعين حصلي شوية ظروف كربت دماغي بعديها
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يتسائل املطرب منصتا
املطرب  :طيب مق ـ ـ ـ ـولتليش اي سي ماجد كنت عايزين يف أيه
يرد عليه ماجد مبتسما
ماجد  :بصراحه كدا ومن غري خج ـ ـ ـل رجالة فؤاد ابن محوده اجلزار ضـ ـ ـ ـ ـربوين وهانوين قـ ـ ـ ـدام
الناس كلها وأان بقى عايز أرجع حق ـي منهم وزي ما زلوين أزل ـ ـ ـ ـهم وأان عارف إن حبايبك كتري
هتقدر ختدمـ ـين اخلدمه دي وال أشوف حد اتين ولو مسـحت خد مين القرشني دول علشان الرجاله
يرد عليه املطرب متسائال
املطرب  :بص اي ماجد أان لوجه هللا حبي ـتك بس األول الزم تقريين وتع ـ ـرفين ضربوك إذاي
وبسـ ـ ـ ـبب أيه ولو اقتنعت هقف معاك وقفه حل ـوه ترجعلك حقك وترفع راسك ق ـ ـدام كل اخللق
ورجع فلوسك إحنا مبناخدش فلـ ـ ـ ـوس مقابل خدمة اجلدعان
يرد عليه ماجد متذكرا
ماجد  :متاااااااام هحكيلك
 ليال أبحد الشوارع يسري رؤوف جبوار ماجد متسائالرؤوف  :يعين حمكتلي ـ ـ ـش إن رجالة فؤاد بن محوده اجلزار ضربوك
يرد عليه ماجد غري مباليا
ماجد  :جماش يف ابيل ومكنتش مركز بسبب اللي عمـ ـلته فيا أسيل املهم هتشوفلنا تذكرتني هـ ـ ـ ـريوين
نشدهم وال مك ـ رب دماغك يرد عليه رؤوف بقلة مزاج
رؤوف  :منني اي حسره مفيش معااي وال سحتوت
يتسائل ماجد بقلة مزاج
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ماجد  :يعين هنعمل أيه يعين
يرد عليه رؤوف مفكرا
رؤوف  :أان عندي حل خيلينا جنيب طن هريوين
يتسائل ماجد منبهرا
ماجد  :بتتكلم جبد طيب رسيين عليه وأان معاك اي مفكر اي أبو التفافنني
 هنارا أمام حمل اجلزاره اململوك حلموده والد فؤاد واملقابل للعمارة املوجد فيها شقة أسيل جيلسفؤاد على كرس ـ ـ ـي أمام حمل اجلزاره يتناول الشيـ ـ ـ ـشه بتعايل وكـ ـ ـ ـ ـ ـربايء انظـرا إىل شرفة م ـ ـ ـ ـ ـنزل أسيل
وهي تلملم الغسيل متحداث بصوت مسموع
فؤاد  :بكره الفراوله تطيب ويقطفها األكال
يظهر من أول الشارع مـ ـ ـاجد ورؤوف برفقة بعض الشباب تنتبه أسيل الواقفة تلم الغس ـ ـيل
لوجودهم ينتبه فؤاد لقدومـ ـ ـ ـ ـهم متعجبا واقفا مناداي على رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاله املوجودين ابحملل قـ ـ ـ ـ ـ ـادمني
أبسلحتهم
فؤاد  :ودول أيه كمان هوا ماجد حمرمش وال أيه اي رجاله هـ ـاتو السكاكني اللي يف أيديكم وتعالو
حاال يال يال اي رجاله
خيرج رجال فؤاد من داخل احملـ ـل مدججني ابألسح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلة البيضاء واقفـ ـ ـ ـ ـني أمام احملل خلف فؤاد
يقرتب ماجـ ـ ـ ـ ـد ورؤف ومن معه واقفني أمـ ـ ـ ـ ـام حمل اجلزارة يف مواجهة فؤاد ورجاله يتحدث فؤاد
بصوت عايل وبكربايء
فؤاد  :يال اي شاطر منك له له له إمتشـ ـو من هنا الحسن ندحبكو ونشفـ ـيكو زى ما بنشفي البهامي
ونعلقكو دابي ـح ابحملل ونبيعكو الكيلو بتالته تعريفه
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يرد عليه ماجد بثقة يف النفس
ماجد  :خلص ـ ـ ـ ـ ت كالم اي فؤاد اي جزار ايللي بتجيب البهامي الوقيع وتدحبها وتبيعها للناس الغـ ـ ـ ـالبه
ايللي بتجيب اللحمه املتلجه وتبيع ـ ـها على أهنا لسه طازه أان ج ـ ـ ـاي النهارده علشان آخد حقي
منك وقدام كل اخللق
يتقدم فؤاد خطوتني دافعا فـ ـؤاد بيده ويدور العراك حياول رجالة فؤاد الضرب ابألسلحة البيضاء
يدافع األشخاص املرافقني ملـ ـ ـاجد ومعهم ماجد ورؤوف بلعب الكونغفو يتنصر ماجد ومن معه على
ف ـ ـ ـؤاد ورجاله اللذين هـ ـ ـربو من املكان وتركو فؤاد مبفرده يقرتب ماجد من فـ ـؤاد ماسكا إايه من
رقبته مهـ ـ ـددا متعاليا يف ظل مشـ ـ ـ ـ ـاهدة أسيل له من الشرفة واحمليطني من حوله
ماجد  :أهوه أهوه اللي عامل فيها سبع رجاله يف بعض أهوه شايفينه عارفينه واللي جيي عليا يبقى
وقع يف اخليه
يضرب ماجد فؤاد ابلبـ ـوكس يف وجهه ضربة قويه
 ليال بصالة شقة املطرب جيلس رؤوف وماجد رفقة املطرب يتحدث رؤوف منتشيارؤوف  :متشكرين اي عمنا على الواجب الكبري وعلى رجالة الكنغ فو اللي انت بعتهم
يرد عليه املطرب منتشيا
املطرب  :دا أقل واجب للناس اللي بنحـ ـ ـ ـبهم وبنعزهم
يقاطعه ماجد ممتننا
ماجد  :تسلم اي جنم النجوم اي متصيت اي أبو صوت بالبل اي عسل
يتسائل املطرب مبتسما
املطرب  :أظن العركه كانت مشعشعه ومولعه
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يرد عليه رؤوف متباهيا
رؤوف  :الربكه يف رجالتك اي جن ـ ـم من غري سالح فازو ابلعـ ـ ـركه ورفعو راسنا
ير د عليهم املطرب منتشيا
املطرب  :أي خدمه اي رجاله
يتسائل ماجد مبتسما ابتسامةعريضه
ماجد  :طيب مش هتقولنا حفلتك اجلايه فني علشان نيجي نسمعك ونتسلطن
يرد عليه املطرب مبتسما
املطرب  :احلفله كمان ساعتني يف قاعة ضي القمر تشرفوين وتنوروين
 ليال أبحد املقاهي جيلس رؤوف جبوار ماجد متحداثرؤوف  :أيه رأيك بقى اي عمنا يف اللي حصل
يرد عليه ماجد منتشيا
ماجد  :اللي حصل وصل واللي حصل مكنش ع البال وال ع اخلاطر
يتسائل رؤوف مبتسما
رؤوف  :مش ايال عل ـ ـ ـ ـشان نروح احلفله مفضلش غري نص ساعه وتبدأ
ينظر رؤوف إىل ماجد جيـ ـ ـده متأثرا شاردا مكمال
رؤوف  :أيه اي عم ماجد مالك سرحت يف أيه شكلك كدا لسه بتحب أسيل
يرد عليه ماجد متأثرا
ماجد  :حببها وبس دا أان مبوت فيها بس انت شايف ابعتين وراحت لواحد اتين
يرد عليه رؤوف انصحا
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رؤوف  :قـ ـ ـ ـوم ايال بينا نروح احلفله وكفاايك مواجع
 ليال بقاعة ضي القمر تعزف الفرقة املوسيقىة اجلالسـ ـة على املسرح خلف وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوف املطرباملوسيقى متهـ ـيدا لغناء املطرب يقف املطرب على املس ـ ـ ـ ـ ـرح استعدادا للغناء يدخل ماجد رف ـقة
رؤوف من ابب القاعة الرئيسي يشريان أبيديهما للمطرب متجهني انحية كرسيني جالسـني عليهما
يلحظهما املطرب مشـ ـ ـ ـريا هلما بيده مث مش ـ ـ ـريا للفرقة ابلتوقف حمييا إايهم
املطرب :حتيه خاصه من القلب للقلب للريس رؤوف وصحبته الغاليه وبقـ ـ ـوهلم منورين حفلتنا
وبنقول اللي جيي على سكتنا ملوش غري عداوتنا
يشري املطرب للفرقة ابلعـ ـ ـ ـزف فيبدأ املطرب ابلغـ ـ ـ ـ ـناء يف ظل است ـ ـ ـ ـمتاع رؤوف وماجد ابلغنا
مصفقني
 ليال ابلشارع خارج قاعة ضي القمر يصافح رؤوف وماجد املطرب مودعني إايهرؤوف  :ألف شكر اي جنمنا ع السهره ع احللوه دي
يصافحه ماجد مبتسما
ماجد  :مش عارف أقولك أيه خليت مزاجنا يف السحاب بفنك وخبدماتك
يرد عليهم املطرب متأثرا
املطرب  :الفن للرجاله الفن مش ابلصيت وخدمة الرجاله أشد م الدانميت يال ألف سالمه اي رجاله
وخلوان نشوفك
يرد عليه رؤوف مبتسما
رؤوف  :إن شاء هللا ألف سالمه اي جنم
 -ليال ابلشارع العام يتسائل ماجد وهو يس ـري جبوار رؤوف متمنيا
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ماجد  :مفيش معاك تذكرتني هـ ـريوين كدا ع املاشي وال لسه احلاله جيم
يرد عليه رؤوف متهكما
رؤوف  :مفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش معااي غري تذكره واحده متكفناش اصال
يتسائل ماجد متمنيا
ماجد  :مش لو كان معاان فلوس مكنش حالنـا يبقى كده
يرد عليه رؤوف مفكرا شاردا بذ هنه
رؤوف  :سكة الفلوس أسهل منها مفيش
يرد عليه ماجد متسائال بشغف
ماجد  :طيب مرتسيين هيا فني وأان أروحلـها دغري
يرد عليه رؤوف ممعنا النظر
رؤوف  :هرسيك متقلقش
 ليال حبجرة نوم ماجد يصعد ماجد على السرير مرمتـ ـ ـيا من التعب اتئها من تناول اهلريوين يرنجرس اهلاتف ميد يده يف جيب بنطاله خم ـ ـرجا اهلاتف انظرا يف شاشته املضيئة مشاهدا اسم أسيل
ضـ ـاحكا فاحتا اخلط
ماجد  :كنت عارف ومتأكد إنك متق ـ ـدريش تستغين عين وهتتصلي بيا
ترد عليه أسيل غاضبة
أسيل  :إمس ـ ـع اي ماجد اللي انت عملته مع ف ـ ـ ـؤاد ورجالته عيب وغلط وقصة اخلناقه دي ال
هتخليين أفكر فيك وال هتغـ ـ ـري الواقع اللي بينا خالص بح مبقاش منه موجود دلوقيت وايريت تبعد
عن حيات هنائي
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يرد عليها ماجد بتأين مت ـ ـ ـ ـأثرا بتناول اهلريوين
ماجد  :خلصيت خالص بصي اي أسيل إذا كنيت نسي ـ ـ ـيت اللي بينا فا أان منستش وإذا كان
يرضيـ ـ ـكي تبعدي إبعدي واعملي كل اللي يرحيك من انحييت سالم
يغلق ماجد اهلاتف ملقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيا إايه على الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرير جبواره بغضب وبنف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخة هواء من فمه تعرب عن
غضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبه متحداث بصوت مسموع
ماجد  :هللا خيرب بيت ـ ـ ـ ـ ـك اي أسيل بوظيت الدماغ اللي أان عاملها
 ليال ابلشارع أمام العماره املوجود فيها شقة ماجد يسري ماجد متجها انحـ ـ ـ ـ ـ ـية ابب الدخولالرئيسي للعمارة أيت من خلفه اندر وبع ـ ـض زمالء ماجد ابلكلية ينادي اندر على ماجد بصوت
عايل وهو يقرتب من ماجد رويدا رويدا
اندر  :اي ماجد اي ماجد
ينتبه ماجد للصوت مستديرا متعجبا جمليء اندر وزمالئه يصل اندر إىل مكان وقوف مـ ـاجد واقفا
أمامه هو وزمالئه
اندر  :حرام عليك اي أخي ليه مبتجيش الكليه وليه مش شايف مصلحتك
يرد عليه ماجد غري مباليا
ماجد  :أيه اي عم اندر عما عملوك وصي عليا وال أيه
يرد عليه اندر انظرا لوجهه املتغري
اندر  :ال معمل ـ ـ ـونيش وصي وال حاجه بس الزماله بت ـ ـ ـديين حق إين أعرفك إنك ماشي سكه مشال
وغلط ومش هيا دي السكه اللي هتخـ ـ ـ ـليك اتخد الرتند أان جاي أان وزمايلك علشان بنحبك
وحنب مصلحتك لسه ق ـ ـ ـدامك فرصه كبريه علشان نتنجح يف الكليه
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يرد عليه ماجد غري مباليا
ماجد  :هشوف وأرد عليك
يرد عليه اندر بنفاذ صرب
اندر  :تشوف أيه وترد عليا أيه انت مـ ـ ـش شايف وشك وال جسـ ـمك بقو عاملين إذاي بقيت شبه
العتمه إنت مش ماجد صاحب الط ـ ـ ـله احللوه والوش اللي بيضحك
ميد اندر يده خبطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اب مغلق أيخذه منه ماجد
اندر  :خود
يتسائل ماجد بتعجب فاحتا اخلطاب خمرجا الورقه املوضوعة فيه قارئ إايها
اندر  :ده جواب فيه إنذار ابلفصل من الكلـيه ملا عرفت من موظـ ـف شئون الطلبه انه مبع ـ ـ ـ ـوتلك
روحت وراه الربيد واستلـ ـمته نيابة عنك قبل ما يوصل للحاج عـ ـفت اي ريت بقى خترج من اللي
انت فيه وحت ـ ـافظ على الشويه الباقي ـ ـ ـ ـني ما بني وما بني زمايلك ومتبـ ـ ـعدش عن كليتك خلص
الكالم سالم
يستدير اندر ومن معه من الزمـ ـالء منصرفني من املكان ينظر ماجد إليهم مب ـ ـ ـراجعة نفس دون
إخراج صوت
ماجد  :هوا أيه اللي بيحصل ابلظبط مبقتش فاهم حاجه وال حىت بقيت فاهم نفسي
 ليال أبحد الشقق املفروشة جيلس رؤوف وسط أصدقـ ـ ـ ـ ـائه من الشباب والفتيات يضحكونويتثامرون  ,بعضهم يلعبون القمار يضع البعض منهم اهلريوين من ورقة سليفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـونية على ظهر
أيديهم ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوهنا مبناخريهم منتشني بينما تق ـ ـ ـ ـ ـف أحد الفتيات بعد شرهبا لله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريوين تشغل
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املوسيقى ترقص فيصف ـ ـ ـ ـ ـق هلا احلضور منتشيني يتسائل شـ ـ ـ ـ ـ ـاب جالس جبوار رؤوف منتـ ـ ـ ـ ـشيا
متأثرا بتناول اهلريوين
شاب  : 1أيه اي معلمه أمال فني صاحبك وحبيبك وأنتيمك ماجد
يرد عليه رؤوف متأثرا بت ـ ـ ـناول اهلريوين
رؤوف  :م ـ ـ ـ ـ ـاجد بح خالص مبقاش موجود ومبقاش الرتند
يتسائل شاب آخر متأثرا بت ـ ـ ـناول اهلريوين
شاب  : 2مفهمناش اي أمور
يرد عليهما متأثرا بتناول اهلريوين
رؤوف  :يعين بقى أشفوووووور ومفيش معاه اللي يكفيه يبقى أجيبه ليه
يضحك اجلميع
تقرتب فتاة حنيفة غري م ـتزتة من رؤوف املنتشي بتن ـاول اهلريوين متسائلة بشغف
فتاة  : 1أم ـ ـ ـ ـال فني ماجد جماش معاك يعين
يرد عليها رؤوف متضايقا
رؤوف  :وانت ـ ـ ـ ي عايزاه جيي ليه متخليكي يف اللي انيت فيه هوا جرا أيه اي جدعان
ترد عليه الفتاة بقلة مـ ـزاج اتركة إايه
فتاة  : 1خالص اي عم متزقأش مش ع ـ ـ ـايزه أعرف حاجه
يستوقفها رؤوف مبتس ـ ـ ـ ـ ـ ــما
رؤوف  :بصي اي مجيل استين بس ملا أقولك
تقف الفتاة متسائلة بقلة مزاج
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فتاة  : 1بصيت أهوه
يرد عليها رؤوف مبتسما
رؤوف  :هوا احتمال جيي رغم اين مقولتلوش
تشري له الفتاة بيدها بقلة مزاج
فتاة  : 1جيي وال ميجيش معطلـ ـ ـ ـكش اي لولو
يستمر رؤوف يف التصفيق حمداث نفسه بصوت
رؤوف  :لولو ؟! لولو لولو بس يعيش
يلقي كل من معه هريوين اهلريوين على األرض
يدفع ضابط املباحث ابب الشـ ـقة فاحتا إايه يدخل الشقة ومعه القوة املرافقة يستوقفه رؤوف
معرتضا دخوهلم الشقه
رؤوف  :أيه سيادتك فيه أيه لو مسحت معاك إذن نيابه بدخول الشقه ابلشكل ده
خيرج الضابط ورقة من جيب قميصه األعلى متحداث حبذم بينما أيخذ الورقه ماجد يقرأها بعينيه
ضابط املباحث  :وآدي إذن النيابه الصادر ابلقبض عليك الهتامك يف جناية سرقه أيه رأيك بقى
شغلنا مظبوط أهوه
يعطي رؤوف اإلذن للضــابط فيأخذه منه واضعا إايه يف جيب قميص ـ ــه األعلى منوها على القوه
امل ـ ـرافقة له
ضابط املباحث  :يال اي حلوين كل خيرج معاان من سكات
تقرتب الفتاة  1من ضابط املباحث مقررة ابستعطاف
الفتاة  : 1مش سيادتك جاي تقبض على رؤوف وبس يبقى ملوش الزم اتخد كل الناس
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يضحك ضابط املباحث متهكما انظرا هلا بغضب
ضابط املباحث  :ما هو أصل إذن النيابه أاتح ليا أقبض على كل مرتكب جرميه عرضـ ـ ـيه وأنتو ما
شاء هللا قمار ومخره وتعاطي هريوين والقانون بيحاسب على احلاجات دي
يلم بعض من أفراد القوه بع ـ ــض األحراز يكمل الضابط حديثه حبزم انظرا للفتاة يف عينيها بغضب
ضابط املباحث  :قولنا يال اي حلوين وحمدش يقاوم
يقبض على كل من يف الش ـ ـ ـقة خيرج ابملقبوض عليهم من ابب الشقه
 ليال على درجات سلم الشقة املوصل للشقة املفروشة يصعد ماجد درجات السلم متحسسااخلطى يالحظ خروج السكان من أب ـ ـواب شققهم جيد ماجد الشرطة خارجـ ـ ـ ـة من ابب الشقة
املفروشة قابض ـ ـ ـ ـ ـة على من يف الشقة يتوارى ماجد من رجال الشـ ـرطة ومن أعني رؤوف ينازع
رؤوف مستعطفا
رؤوف  :وهللا اي ابشا معملنا حاجه مظلومني اي ابشا
يقف ماجد جانبا مالحظا نزوهلم
ماجد  :احلمد هلل إين اأتخرت وجمتش بدري
 ليال أمام ابب شقة ماجد يصل ضابط املباحث ومعه مع ـ ـ ـاون املباحث والقوة املرافقة إلـ ـ ـ ـىابب شقة ماجد يطرق ضابط املباحث ابب الشقة بقوة تفتح له ثراي ابب الشقة مـ ـ ـ ـنزعجة من رؤية
الشرطة
ثراي  :خري فيه حاجه
يتسائل ضابط املباحث بشدة وحزم
ضابط املباحث  :دي شقة ماجد عفت
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ترد عليه ثراي منزعجة
ثراي  :أيوه هيا شقة ماجد عفت خري اي سعت البيه الظابط
خيرج عفت من داخل الشقة منزعجا متسائال
عفت  :هوا فيه أيه سعاتك
خيرج ضابط املباحث ورقة من جيبه عارضها على عفت
ضابط املباحث  :دا إذن من النيابه العامة ابلقبض على ابنك ماجد ابنك متهم يف قضية سرقه اي
ترا بقى هتجيبهولنا وال ندخل نيجبه إحنا
ينتهي عفت من قراءة الورقة معطيا إايها للضابط
عفت  :ال سعاتك خليك هنا من فضـ ـ ـلك وأان هدخل أجيبه من نفس ـي ما فيش داعي تدخل
يدخل عفت إىل الصالة
 ليال حبجرة نوم ماجد يدفع عفت ابب احلجرة فاحتا إايه جيد ماجد واضعا اهليدفون ف ـ ـي أذنهجالس ـا أمام جهاز الكمبيوتر يستمع ألغاين مقل ـ ـ ـبا صفحات االنرتنت يقرتب منه عفت حمداث
إيـ ـ ـ ـاه ابنفعال
عفت  :انت قـ ـ ـ ـ ـ ـاعد هنا تسمع يف أغاين والشرطه بتدور عليك
ينزع ماجد مساعيت اهليدفون من على أذنيه منزعجا
ماجد  :شـ ـ ـرطه أان معملتش حاجه علشان الشرطه تدور عليا
يعقب عفت على حديثه متضايقا
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عفت  :ما هو أص ـ ـل اللي يسرق أبوه سهل عليه يسـ ـ رق أي حد قوم لو مسحت كلم البيه ظابط
امل ـ باحث واقف على الباب مستنيك ومعاه إذن من النيابه ابلقبض عليك اي خسارة تربييت فيك اي
ماجد
خيرج ماجد من ابب الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقة خيرج خلفه ثراي وعفت واقـ ـ ـفني على حافة الباب ييتبعان ماجد
بنظراهتما يضع ضابط املباحث القيد احلديدي بيدي ماجد يصطحبه معه انزال درجـات السلم ومعه
معاون امل ـ ـ ـ ـباحث والقوه املرافقة يتبع ـ ـ ـ ـانه ثراي وعفت مـتأثرين واقفني عند بداية نزول السلم بينما
تتنهد ثراي مستعـ ـ ـ ـ ـ ــطفه عفت
ثراي  :هتسيب ابنك يضيع اي عفت الزم تلحقه الزم تشوفله حمامي يرتافع عنه
يرد عليها عفت مطمئنا
عفت  :متقلقيش اي ثراي هتصل بنادر زميله ييجي معااي نشوفله حمامي
تتدخل ثراي مستعطفه
ثراي  :أيوه هوا اندر الـ ـ ـ ـ ـوحيد اللي بيحب مصلحة ابنك وايما حـ ـذره من أفعاله الغلط
يرد عليها عفت متهكما
عفت  :أان كمان ايما حذرته اي ثراي
تستعطفه ثراي متحدثه
ثراي  :خالص بقى اي عفت اللي حصل حصل
ينفخ عفت نفخة ه ـ ـ ـ ـواء من فمه تعرب عن غضبه واستيائه
 ليال حبجرة احلجز االحتياطي يدفع أمني الشرطة م ـ ـاجد داخل حجرة احلجز االحتياطي املعتمةأمني الشرطة  :أدخل اي متهم
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يندفع ماجد إىل داخل احلـ ـ ـجرة معقبا
ماجد  :طيب اي عم متزقش أان لسه مبقتش متهم
يغلق أمني الشرطة يتجه ماجد متخبطا انحية احلائـط املواجة ال يرى من ابحلجرة جيلس متحسسا
األرض يسند ظهرة على احلائط بينما يتكلم رؤوف اجلالس جبواره
رؤوف  :متزعلش مين اي ماجد أان السـ ـ ـبب أان اللي وصلتك لكده وأان اللي اتسببت يف حبسك
ينتبه ماجد إىل صوت رؤوف مييل ماجد برأسه انحية رؤوف ضاحكا ضحكات هتكم واستسالم
ماجد  :أهال اي رؤوف انت شرفت معااي
جييبه رؤوف بتأثر
رؤوف  :ال وانت الصادق أان اللي خليتك تشرف معااي
ينظر ماجد أمامه مستسلما متغاضيا
ماجد  :هيا كدا وال كدا خرابنه اي معلم مبقتش تفرق ولو مكنت ـ ـ ـ ـش جت منك كانت هتيجي من
غريك
يبتسم رؤوف متسائال
رؤوف  :يعين مش زع ـ ـ ـ ـالن إين بلغت عنك
ينظر إليه ماجد ضاحكا ضحكة ضياع وقلة حيلة
 هنارا حبجرة ضابط املباحث يدخل معاون املباحـ ـ ـ ـ ـث طارقا ابب احلجرة أيذن له ضابط املباحثاجل ـالسعلى مكتبه يتفحـ ـ ـ ـ ـ ـص بعض امللفات
ضابط املباحث  :اتفضل ادخل
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يظهر له معاون املباحث مقرتاب من املكتب اجلالس عليه جالسا على كرسي أمامه وبيده ورقه كشف
أمساء معطـ ـ ـ ـ ــيا إايها لضابط املباحث
معاون املباحث  :مساء النور سعاتك دا كشف أبس ـ ـماء املضبوطني النهارده
أيخذ ضابط املباحث الورقة قارئ فيها مبتسما
ضابط املباحث  :هللا ينور معاليك حاجه زي ال ـ ـ ـ ـ ـفل
يرد عليه معاون املباحث منتشيا
معاون املباحث  :احلمد هلل اي فندم نسبة اجل ـ ـرمية يف دايرتنا تعترب معدومه
يرد عليه ضابط املباحث منتشيا
ضابط املباحث  :احلمد هلل تسلم ويس ـ ـ ـلم كل عسكري وأمني شرطه على اجملهود اجلبار ده
يرد عليه معاون املباحث منتشياً
معاون املباحث  :كل الفضـ ـل يرجع لربنا ثن لتوجيهات سعاتك
ميد ضابط املب ـ ـ ـاحث يده على التليفون األرضي متصال
ضابط املباحث  :ملا اتص ـ ـ ـ ـ ـل على مكتب مدير األمن علشان أبلغ ـ ـ ـهم ابلكشف والتطورات
اجلديده
 هنارا ابلشارع العام تسري أسيل حامـ ـ ـ ـلة كتب ـها بيدها مقرتبة من ابب العـ ـ ـمارة املوجود فيها شقتهايقرتب منها اندر زميل ماجد مناداي بصوت عايل
اندر  :اي أسيل اي أسيل
تنتبه أسيل لنداء اندر مستديرة حنوه يقف اندر أمامها متوسال
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اندر  :أان عارف إنك ف ـاض بيكي الك ـيل من أفعال وتص ـ ـ ـ ـ ـرفات ماجد بس هوا دلوق ـ ـ ـيت يف حمنه
والزم كلنا نقف جانبه علشان ميضعش
ترد عليه أسيل متمنعه
أسيل  :انت عارف اين واحـ ـ ـ ـ ـده خمطوبه دلوقيت ومبقاش ينفع أقرب من ماجد
يرد عليها اندر متوسال
اندر  :اي أسيل أان عـارف وانيت عارفه وكل الدنيا عارفه إنك مبتحبيش خطيبك
تالحظ أسيل قدوم فؤاد من أمام حمل اجلزاره منبهة اندر
أسيل  :طيب بس الحسن فؤاد خطيـ ـيب جاي وراك
يستدير اندر مبتسما لفؤاد يتسائل فؤاد معرتضا بصوت غليظ
فؤاد  :انت مني اي أخ وواقف مع خطيبيت ليه
يرد عليه اندر مرتبكا
اندر  :أاناااا أاناااااا
تقاطعه أسيل بغضب وانفعال
أسيل  :دا اندر زميلي جايبـ ـ ـلي احملاضرات وجاي يديهايل فيها حاجه
يساعدها اندر انظرا لفؤاد مبتسما
اندر  :أيوه هوا كدا ابلظبط
يرد عليه فؤاد معرتضا
فؤاد  :أان مسمحل ـ ـكيش تقفي مع أي حد يف الش ـ ـ ـارع كدا عيين عينك مهمن يكن إنيت مش
واخده ابلك إنك مرتبأطه بيا واللي بتعمليه دا غلط عليكي وعليا
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ختلع أسيل خامت اخلطوبة من يدها ملقية إايه يف وجه فؤاد متحدثة بقلة مزاج وانفعال
أسيل  :ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ـبه لالرتبأأأأأاط آدي الدبله اللي برتبطين بيك ومش عايزه أشوف خلقتك دي اتين
متسك أسيل اندر من يده وتذهب به يف اجتاه الشارع مكملة
أسيل  :يال بينا اي اندر من هنا
ينظر فؤاد إيل اندر و أسيل ومها سائرين يف إجتاه دخوهلما من الباب الرئيسي للعمارة
فؤاد  :بقى كدا اي ست أسيل أان قولت من األول إن احلكايه فيها إن
 هنارا بصالة شقة أسيل تدخل أسيل من ابب الشقة الرئيسي رفقة اندر تنتبه حنان والدة أسيللوجودمها
حنان  :أهال اي أسيل تعايل مني األستاذ
ترد عليها أسيل موضحة
أسيل  :ده اندر زميل ماجد اي ماما
تبتسم له حنان بتعجب
حنان  :اتفضل اي ابين تعاىل
يرد عليها اندر مبتسما ابتسامة خجل
اندر  :آسف وهللا اي طنط مكنتش عايز األمور توصل لكده
ترد عليه حنان متعجبة متسائلة
حنان  :تعاىل اي ابين أقعد جانيب هنا وفهمين فيه أيه
جيلس اندر جبوار حنان على األريكة تنظر حنان ليد أسيل فلم جتد دبلة اخلطوبة متسائلة
حنان  :أمال راحت فني الدبله اي أسيل مـ ـ ـش شايفاها يف أيدك يعين
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ترد عليها أسيل وهي جتل ـ ـس جبوار حنان على األريكة من الناحية األخرى جللوس اندر
أسيل  :رميتها يف وشه اي ماما مش ضايقاه دا بين آدم عجيب ورامي نفسه عليا راميه وأظن إن دي
رغبتك من زمان
تنظر حنان إىل اندر مث إىل أسيل متسائلة بتعجب
حنان  :طيب فيه أيه بقى مش فامهه
يرد عليها اندر متحمسا مستعطفا
اندر  :اي طنط من اآلخر كدا ماجد يف ورطه وبنتك أسيل لسه بتحبه وحضرتك مـا يرضـ ـكيش
مستقبله يضيع ومنقفش جانبه تتسائل حنان مبتسمة متعجبة
حنان  :رده مش فامهه حاجه لسه
ترد عليها أسيل مستعطفه
أسيل  :هنفهمك اي ماما
يرد عليها اندر مبتسما مستعطفا
اندر  :وملا حضرتك تفهمي أكيد هتقفي معاان يف املوقف ده ألن ماجد ما يستاهلش مننا غري كده
-

هنارا

ابلشارع العام تتحدث أسيل أثناء سريها مع اندر متأثرة وبشغف

أسيل  :انت متأكد إن احملامي ده كويس
يضحك اندر واثقا
اندر  :بيق ـ ـولو عليه حوت اجلناايت وبيطلع املت ـ ـ ـهم من القضيه ذي الشعره من العجينه يعين من
اآلخر كده مافيا يف القانون
هتدأ أسيل معقبة
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أسيل  :ربنا يطمنك اي اندر
حيدثها اندر مطمئنا
اندر  :متقلقيش اي أسيل إبذن هللا هنـ ـ ـاخده وإحنا ماشيني من سرااي النيابه
تضحك أسيل ضحكة تفاؤل
أسيل  :يسمع من بوقك ربنا
 هنارا حبجرة السيد وكيل النائب العام جيلس وكيل النيابة على مكتبه جيلس جبواره سكرتري النيابةممسكا بقلم ينتظر ما ميليه عليه وكيل النيابة يقف ماجد ورؤوف جبوار بعضهما ابحملازاة أمام
مكتب وكيل النيابة يتحدث معهما وكيل النيابة معنـ ـ ـفا بلياقة وأدب يف حضور احملام ـ ـي جنيب
اجلالس أمام املكتب اجلالس عليه وكيل النيابة
وكيل النيابة  :بعيدا عن التهم املوجهة ليكو أان م ـش عارف أيه امليزه اللي أخ ـ ـ ـدتوها ملا شربتو
خمدرات وعملتلكو أيه ابلعكس كانت سبب يف إنكو تيجو هنـا ويف أيديكو احلديد وهيا هيا
املخدرات اللي خليـ ـ ـ ـتكو تسرقو وهتينو نفسكو وأهاليك ـ ـ ـ ـ ـو معاكو وختلو اجملتمع ينظرلكو نظرة
مش كويسه
جيلس األستاذ جنيب احمل ـ ـ ـ ـامي على كرسي أمام مكتب وكيل النيابة يتابع السيد وكيل النيـ ـ ـ ـابة بنظره
بينما ينوه وكيل النيابة على األس ـ ـ ـ ـتاذ جنيب احملامي
وكيل النيابة  :طلباتك اي أستاذ جنيب
ينتبه األستاذ جنيب احملامي مملي السكرتري الطلبات فيكتب ورائه ما ميليه من طلبات يف ظل دخول
عامل البوفية واضعا كواب من القهوة أمام السيد وكيل النيابة
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جنيب احملامي  :وطلب احلـ ـ ـاضر مع املتهمني إخالء سبيلهما النت ـ ـ ـفاء مربرات احلبس االحتـياطي
وهي أن هلما حمل إقامة اثبت ومعلـ ـوم بذات املدينة وأنه ال خيشي عليه ـ ـما من اهلرب وأنه ال خيشى
عل ـ ـ ـ ـ ـى سري التحقيق من خروجهما
يتوقف األستاذ جنيب عن إمالء الطلبات ينتهي السكرتري من كتابة طلبات األستاذ جنيب احملامي
بينما يضغط وكيل النيابة على ذر جـ ـ ـ ـرس التنبيه يدخل عسك ـ ـ ـ ـ ـري من خارج احلجرةلداخلها بناءا
على اجلرس فيتحدث وكيل النيابة للعسكري
وكيل النيابة  :خد املتهمني خالص التحقيق انتهى
يقرتب العسكري من املتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمني مصطحبا إايهم خارج احلجرة
يلتفت وكيل النيابة لألس ـ ـ ـ ـتاذ جنيب احملامي مبتسما برفق متحداث
وكيل النيابة  :اتفض ـ ـ ـل انت اي أستاذ جنيب وانتظر القرار
يقف األستاذ جنيب احملامي انظرا لوكيل النيابة مبتسما
جنيب احملامي  :اللي تشوفه سيادتك ويف انتظار قرارك
 هنارا ابلطرقة أمام مكتب السيد وكيل النائب العام خيرج املتهمني من احلجرة صحبة العسكريبينما يستقبل املتهمني ضابط ترحيـ ـالت و أمني شرطة خارج احلجرة يضع أمني الشرطة القيد
احل ـديدي بيد املتهمني يف ظل متابعة من ضابط الرتحيالت يصطحباهنما لنهاية الطرقة رفقة ابقي
املقبوض عليهم من الشقة بينما خيرج األستاذ جنيب احملامي يتجمع حوله عفت وثراي و أسيل واندر
وأهل رؤوف ينظر ماجد إىل أسيل حب ـ ـ ـرج شديد أثناء اصطحاب الشرطة له
تنظر له أسيل نظرة عابرة أثناء توجهها انحية احملامي بينما يتحدث األستاذ جنيب مطمئنا
جنيب احملامي  :متقلقوش اي مجاعه خري إن شاء هللا
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حيدثه عفت بشغف وأتثر
عفت  :يعين هياخدو إخالء سـ ـ ـبيل اي أستاذ جنيب
جييبه األستاذ جنيب
جنيب احملامي  :ممكن آه وممكن أل
تتحث ثراي مستاءة
ثراي  :فزوره دي وال أيه
يضحك األستاذ جنيب احملامي
جنيب احملامي  :يعين ممكن وكيل النيابه يدي ق ـرار إبخالء سبيلهم وممكن يديلهم أربع تيام استمرار
يتسائل اندر بشغف
اندر  :ولو خدو أربع تيام استمرار
جييبه جنيب احملامي
جنيب احملامي  :هيتحددهلم جلسه قدام قاض ـي اس ـ ـمه قاضي املعارضات وده قاضي بيقــولو عليه
قاضي التجديد خبالف قاض ـ ـ ــي احملكمة وده مهمته أتجيل نظ ـ ـر يف القضيه والبحث يف مربرات
احل ـ ـبس االحتياطي حلد ما النيابه العامه تنتهي من التحقي ـقات وتتأكد من أدلة اإلدانه بسؤال شاهد
اإلثبات اللي ه ـوا ظابط املب ـ ـ ـاحث اللي قبض عليهم وسؤال اجملين عليه املسروق
تتسائل أسيل بشغف
أسيل  :وبعد ما تتأكد من دليل اإلدانه
جييبها جنيب احملامي
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جنيب احملامي  :هتعرض القضيه على احملامي العام اللي بريأس النيابه وبعدين احملامي العام بيصدر
قرار إحالة القضيه حملكمة اجلناايت
يتدخل عفت منزعجا
عفت  :أل حمكمة اجلناايت أيه شوفلنا حل اي أستاذ جنيب
يرد األاستاذ جنيب احملامي مقرتحا
جنيب احملامي  :فيه حل وحيد لو مت كل االمور هتبقى سهله وماجد هيخرج ابلسالمه
تتدخل ثراي متسائلة بشغف
ثراي  :ط ـ ـ ـيب ما تدلنا عليه أان عايزه ابين خيرج من حبسته دي إحنا مش وش كده
يرد عليهم احملامي مبتسما متفائال
جنيب احملامي  :حاضر هقولكو
 ليال بصوان فرح يقف املطرب أمام الفرقة املوسيـقية مغنيا بينما تدخل أسيل و اندر من الباباخللفي لدخول املعازمي جيلسون على كرسيني مب ـ ـ ـؤخرة الصوان ينتهي املطرب من الغناء
جيلس املطرب أمـ ـ ـام أسيل و اندرمتسائال مبتسما
املطرب  :خـ ـ ـ ـري اي مجاعه بعتوىل رساله انكو عايزين ضـ ـروري شكلكو كدا عرسان جداد وعايزين
أحيي ـ ـلكو حفلتكو صح
ترد عليه أسيل هبدوء دون تعبريات من وجهها
أسيل  :أل مش صح
يتسائل املطرب شغوفا
املطرب  :أمـ ـ ـ ـال أيه اللي صح رسوين لنا كدا اتوغوشت
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يرد عليه اندر مذكرا موضحا
اندر  :متقلقش اي جنم إحنا جايينلك يف خدمه حلد خدمته قبل كده
يتسائل املطرب غري مستوعبا
املطرب  :بتتكلمو عن مني ابلظبط
ترد عليه أسيل موضحة مبتسمة
أسيل  :عن الشخص اللي بيـ ـحب أسيل وانت جبت اصحابك عملو عركه علشانه
يرد عليهم املطرب مبتسما متذكرا
املطرب  :آآآآآآه تقصدو ماجد الرتند دا شاب زي الفل بس اي خس ـ ـ ـاره ماشي يف سكة
املخدرات
يرد عليه اندر منتقدا
اندر  :ما هي املخدرات دي اللي خل ته يسرق ودخلته دلوقيت احلبس وأان زميله يف الكليه ودي
أسيل حبيبته وكلنا عايزين نقف جانبه وخنرجه من احملنه دي
يرد عليه املطرب متسائال
املطرب  :قولويل إذاي أقف جـ ـ ـ ـ ـانبكو أان حتت أمركو فل ـ ـ ـوس ماشي أي شيء اتين ماشي بس أهم
شيء يكون مشـينا يف السليم
يرد عليه اندر مطمئنا مبتسما
اندر  :متقلق ـ ـش اي جنم النجوم كله يف السليم
 ليال حبجرة احلجز احلجز االحتياطي جيلس ماجد جبوار رؤوف متكأين بظهرمها على احلائطرؤوف  :احملامي ده شكله هيحبسنا اي مـ ـ ـاجد
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يضحك ماجد متهكما
ماجد  :اللي يعمله ربنا هيكون
يتسائل رؤوف بغيظ ونفاذ صرب
رؤوف  :يعين أيه مش فاهم
يزداد ماجد ضحكا بغموض
ماجد  :انت مش ورطنا وأان جبت احملـ ـ ـامي واحملامي معرفش خيلي سبيلنا وخدان أربع تيام استمرار
وقضينا أربعني يوم يف احلبس واتعرضـ ـ ـ ـ ـنا قدام قاضي املعارضات وبرد خمرجناش والقضيه أخدت
إحاله حمل ـ ـكمة اجلناايت بتهمة سرقة مسكن ابلليل
يرد عليه رؤوف مؤكدا
رؤوف  :أيوه حص ـ ـ ـ ـ ـل بس أان جاي بتهمتني السرقه وتعاطي املخدرات انت جي بتهمة السرقه بس
يرد ماجد هبدوء ومتعن وتفكري
ماجد  :أان مليش فيه وعايزك بقى تريح دماغك وتفكك مين لنا مبق ـ ـ ـتش طايق أمسع كلمه منك
يعرتض رؤوف متسائال
رؤوف  :أيه بقى اللغه اجلديده اللي بتكلمين بيها دي
يرد عليه ماجد واق ـ ـ ـفا من مكان جلوسه مبتعدا عن آلخر احلجرة جالسا
ماجد  :دي اللغه اللي هتسمع ـ ـ ـها مين من هنا ورايح
يرد عليه رؤوف مستعطفا مهددا
رؤوف  :على فكره انت متستـ ـغناش عين اي ماجد وال تستغين عن املزاج اللي بتاخده معااي
يرد عليه ماجد ابنفعال مث ماسكا رأسه بيده لوجود صداع رهيب
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ماجد  :ال أقدر استغين عنك وعن ملي ـون شبهك لألسف أان مسعـ ـت كالمك ومشيت وراك
وفكرتك ص ـ ـاحب طلعت صاحب بالستيك صاحـ ـ ـ ـ ـب ورق تضر ما تنفعش وآدي النتيجه
آآآآآآآآه آه اي دماغي
يتجمع احملابيس حول ماجد منادين ومنهم من يضرب ابب احلبس بيده بينما جيلس رؤوف مكانه
كما هو ضاحكا ضحكة خفيفة بتهكم
احملابيس  :اي شويش اي شويش إحلقنا اي شويش
أيت شويش انظرا من شباك احلبس متسائال
شويش احلبس  :فيه أيه عاملني هيصه وزمبليطه ليه
يتحدث أحد احملابيس مستعطفا واقفا يف وجه الشويش أمام شباك ابب احلبس
أحد احملابيس  :إحلقنا اي شويش ماجد متمرمغش على األرض وماسك بطنه ودماغه وبيصرخ زي ما
انت شايف
ينظر الشويش إىل ماجد مشاهدا حالته وسامعا صراخه
شويش احلبس  :اي خرب دا الزم يتنقل املستشفى حاال هروح آخد إذن من مأمور السجن وجاي
حاال
يضحك رؤوف ضحكات خفيفة هتكمية بينما ينظر ماجد إىل رؤوف نظرات غل وغضب
 هنارا بقاعة حمكمة اجلناايت جيلس على منصة القضـ ـ ـاء ثالثة قضاة جيلس يف منتصفهم القاضيرئيس اجللسة وجيلس على ميينهم وكيل الن ـ ـيابة ممثل اإلدعاء وسلطة االهتام جيلس على اليسار
سكرتري اجللسة الذي يكتب ما يدور ابجللسة يقف على أقصى اليسار احل ـ ـاجب الذي ينادي على
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القضااي يقف ماجد ورؤوف يف القف ـ ـ ـص جيلس ابلقاعة أمام منصة القـضاء عفت وثريه واندر وأسيل
وبع ـ ـض احملامني يف املقدمة بينما يقف األستاذ جن ـ ـ ـ ـيب يرتافع أمام املنصة منتهيا من مرافعته
جنيب احملامي  :مما سبـ ـ ـ ـ ـق جند أنه يشوب حمضر الضبط بطـ ـ ـالان وعدم معقولية يرتتب عليها بطالن
كافة اإلجراءات وما انبىن عليها شكرا معايل املست ـ ـشار شكرا هيئة احملكمه املوقره
ينادي ماجد من القفـ ـ ـ ـ ـ ـص على القاضي رئيس اجللسه حبمـ ـ ـ ـاس وتصميم
ماجد  :اي معايل املستشار عايز اتكلم عايز أقول أرجوك تسمعين اي معايل املستشار
ينتبه إليه القاضي رئيس اجللسة
القاضي رئيس اجللسة  :اتفضل عايز تقول أيه
يتكلم ماجد متأثرا ومجيع من يف اقالعة منصت له ومتأثرا حبديثه
ماجد  :أان عارف إين غلطـ ـت غلطت يف حقي نفسي وح ـق والدي ووالدت غلطت يف حق
أصـ ـدقائي وحق الناس اللي حببها غلطت يف حـق اجملتمع لكن ده كان له سبب عامـ ـل ذي اللي
ماشي يف طريق وفجأه وقع يف حفره غصـ ـب عنه
يتحدث القاضي رئيس اجللسة ملاجد
القاضي رئيس اجللسة  :خالص خصلت كالمك
يرد عليه ماجد متأثرا دامعا خلف القضبان احلديدية
ماجد  :أيوه اي فندم خلصت كالمي
يدخل اجملين عليه املسـروق من مؤخرة قاعة احمل ـ ـ ـكمة مناداي على القاضي قب ـل رفع اجللسة رفقة
املط ـرب الذي جلس يف مؤخرة القاعة بينما تقدم املسروق حىت وقف أمام منصة القاضي متحداث
برفق ولني
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املسروق  :اي سعت القاضي اي سيادة املستش ـار أرجوك من فضلك امسعين أان اجملين عليه املسروق
وحابب أضيف أقـوال جديده يف القضية وآدي بطاقيت أهي
أيخذ القاضي رئيس اجلل ـ ـ ـسة البطاقة منه انظرا فيها ينظر القاضي رئيس اجلل ـ ـ ـسة للقاضي عضو
اليمني فيشري له برأسه ابملوافقة وكذلك يشري للقاضي عضو اليسـ ـ ـار فيشري
له ابملوافقة ينظر القاضي رئيس اجللسة إىل اجملين عليه املسروق مدوان ما يقول

القاضي رئيس

اجللسة  :اتفضل عايز تقول أيه
يتحدث اجملين عليه املسروق مشريا ملاجد ورؤوف انظرا له نظرة شفقة وعطف
املسروق  :أان جاي أقول إن م ـ ـ ـ ـاجد و رؤوف مسرقونيش وال حاجه
حيدث ضجيج من احلضور يف القاعه
ينظر القاضي على احلضور آمرا ضاراب ابلشاكوش اخلشيب عدة ضرابت للتنبيه
القاضي رئيس اجللسة  :من فضلكو اهلدوء من فضلكو
ينظر القاضي للمجين عليه املسروق متسائال
القاضي رئيس اجللسة  :أمـ ـ ـ ـال ملا مها مسرقوش مني بقى اللي سرقك
يتحدث اجملين عليه مستعطفا
املسروق  :دول كانو ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايني يزورو واحد صاحبهم يف الع ـ ـ ـماره وملا الكامريا جابتهم ومها ن ـ ـازلني
من على السلم افتكرهتم مها لكن منـها هلل مرات هيا السبب أاتريها كانت عام ـله فيا مقلب وخمبيه
مين دهب ـ ـ ـ ـ ـ ـها واحلمد هلل لقيناه
يضحك كل من يف القاعة ينظر القاضي على احلضور آمرا ضاراب ابلشاكوش اخلشيب عدة ضرابت
للتنبيه
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القاضي رئيس اجللسة  :من فضلكو اهلدوء
يتسائل القاضي مدوان
القاضي رئيس اجللسة  :يعن ـ ـ ـ ـي أفهم من كده إنك بتعدل عن أقوالك واهتامك ملاجد ورؤوف
يرد عليه اجملين عليه املسروق
املسروق  :أيوه اي معايل املستشار
يتسائل القاضي مدوان
القاضي رئيس اجللسة  :عندك كالم اتين حابب تقوله
يرد عليه اجملين عليه املسروق
املسروق  :ال شكرا اي معايل املستشار
ينادي عليه القاضي آمرا
القاضي رئيس اجللسة  :طيب امضي يال يف حمضر اجللسة
يتجه اجملين عليه حنو القاضي آخذا منه بطاقة الرقم القومي يتجه اجملين عليه حنو سكرتري اجللسة
اجلالس يسار املنص ـة يعطيه السكرتري ورقة وقلـ ـ ـم أيخذ اجملين عليه القلم فيوقع على أقواله
ينصرف اجملين عليه من القاعة بينما ينتظر اجلميع حتدث القاضي فيتحدث القاضي رئيس اجللـ ـسة
واقفا مث منصرفا حلجرة املداولة هو وكل من على املنصة
القاضي رئيس اجللسة  :رفعت اجللسة
ينادي احلاجب الواقف على اليسار بصوت عايل
احلاجب  :حمكمه
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يقف كل اجلالسني من احلضـ ـ ـور يف القاعة احرتاما هليئة احملكمة يتجه اندر وعفت انحية املط ـرب
تتجه أسيل انحية القفص احلديدي بينما يقرتب عفت واندر من املطـ ـرب يقفان أمامه يتحدث إليه
عفت ممتننا
عفت  :متشكرين جدا اي جنم إنك قدرت تقنـ ـع اجملين عليه إنه جيي يعدل أقواله
يرد عليه املطرب متحمسا
املطرب  :دا مكنش راضي جيي أبدا بقايل شهـ ـر ونص بعت ـله يف انس ملا أخـ ـريا وافق ملا عرف اهنم
طلبه ومستقبلهم هيضيع
تقف أسيل أمام القضبان منتقدة
أسيل  :يعين لو كنت مسعت كالمي من األول كان أيه اللي حصل مبقتش الرتند وال حاجه ملا
شربت خمدرات
ينظر ماجد إىل رؤوف مـ ـ ــتذكرا كلمة الرتند ضاحكا ضحكه خفيفة هتكمية مث انظرا إىل أسيل متأثرا
ماجد  :أان مصلحة السجون ودتين املستشفى خالل فرتة التحقيقات واتعاجلت خالص وبقيت
إنسان اتن ـي خالص بق ى اي أسيل متفكرنيش ابألايم اهلباب اللي عدت عليا خلينا يف اللي جاي
أحسن وخلينا نفتح صفحه جديده
حياول ماجد ملس يديها من خلـ ـ ـف القضبان تسحب أسيل يديـ ـ ـ ـها من بني يديه خبجل
أسيل  :خلينا نستين قرار القاضي أحسن
خيرج القاضي والقضاة وسكرتـ ـ ـ ـرياجللسة من حجرة امل ـ ـ ـداولة إللقاء القرار يف القضية يتحدث
احلاجب بصوت عايل الواقف يسار املنصة
احلاجب  :حمكمة
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يقف كل احلضور يف قاعة اجللـ ـسة جيلس القاضي رئيس اجللـ ـ ـ ـ ـ ـسة والقاضي عضو اليمني
والقـ ـ ـاضي عضو اليسار والسيد وكيل النـ ـ ـيابة العامة على ميينهم وجيلس السكرتري على يسارهم
بينما يتحدث القاضي رئيس اجللـ ـ ـ ـ ـسة للحضور مع سقوط رؤوف على األرض فور النطق عليه
ابحلبس
القاضي رئيس اجللسة  :حكمت احملكمة حض ـ ــوراي ابلنـ ـسبة للمته ــم رؤوف جالل انصف وب ـاقي
املتهمني واملتهمات يف القضيه  2613ج ـ ناايت ابحلبس لـ ـ ـ ـ ــمدة سنه مع النفاذ عن هت ــمة تعاطي
املخدرات ويف القضيه رقم  2620جناايت احلبس سنه مع اإليقاف ابلنسبة لتهـ ـ ـ ـ ـ ــمة السرقه
املوجهه للمتهم رؤوف جـ ـالل انصف كما حكمت احملمكة حضوراي ابلنسبة للمته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ماجد عفت
السيد يف القضية 2620جناايت ابحلبس سنه مع اإليقاف عن هتمة السرقة رفعت اجللسة
يقف القاضي واجلالسني على املنصة منصرفني إىل حجرة املداولة ابخللف بينما يتحدث احلاجب
بصوت عايل
احلاجب  :حمكمة
يقف كل احلضور اح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاما تزغرد ثراي فرحة بينما يتكلم عفت بصوت عايل ومـ ـ ـ ـعهنادر وزمالء
ماجد يف الكلية معربين عن فرحتهم
اجلميع  :حييا العدل حييا العدل
تتجه أسيل انحية القفص
أسيل  :مربوك الرباءة اي ماجد مربوك
يتجه أهايل رؤوف انحيته يبدو عليهم عالمات احلزن مواسيني إايه يتحدث ماجد ممتننا
ماجد  :مش عارف أشكـ ـ ـ ـ ـرك أبي شكل وأي طريقه
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ترد عليه أسيل فرحة
أسيل  :تشكرين أنك تروح كليتك وتشـ ـ ـ ـ ـ ـوف مذاكرتك وبعدين تيجي تتقدملي فاهم وال مش فاهم
يرد عليها ماجد مالمسا يديها
ماجد  :فاهم اي حبيبيت طبعا فاهم ونص
 هنارا حبجرة نوم ماجد تدخل ثراي من ابب احلجرة متجهة انحية السرير تقرتب رويدا رويدا جتلسعلى حافة السرير متد يدها حنو الغطاء تكشفه تظهر رأس ماجد ووجهه تنادي عليه ثراي مستعملة
يدها إليقاظه
ثراي  :قوم اي كسول قوم يال قوووووم بقـ ـى يال مالك كدا
يفتح ماجد عينيه ببطء منزعجا
ماجد  :هوا إحنا فني  ,,خري اللهم اجعله خري
تضحك ثراي متهكمه
ثراي  :إحنا يف البيت هنكون فني يعين سالمتك مالك
يتثائب ماجد ممغطا يف عينيه
ماجد  :يعين أان مروحتش السجن وال احملكمه
تضحك ثراي متهكمه واقفة من مكان جلوسها منصرفة من املكان
ثراي  :سجن أيه وحمكمة أيه أيه التخريف ده قوم يال علشان وراك امتحان الساعه تسعه هتتأخر
ابابك عفت منتظرك بره على الفطار يال قوام
خترج ثراي من ابب احلجرة أيخذ ماجد نفسا عميقا ينزل ماجد من على السرير ميسك هباتفه متصال
فرين اجلرس فتفتح أسيل اخلط متحدثه حبماس
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أسيل  :انت لسه انمي اي أستاذ يال االمتـ ـ ـحان هيعدي منك إنت مش قولتلي إنك عايز تبقى األول
على دفعتك وتعمل فيديو حتطه على اليوت يوب وتبقى الرتند
يضحك ماجد منتشيا جميبا
ماجد  :ال ال ال ال سيبك من موضوع الرتند ده خالص إحنا كده حلوين أوي رضا وزي الفل
مسافة السكه وجايلك حاال اي حيب
يغلق اهلاتف يضعه على الكمدينو يتجه ماجد انحية النافذة فاحتا إايها فتدخل الشمس احلجرة
انظرا يف اخلارج حنو حديقة مليئة ابألشخار واخلضرة
يبتسم فرحا آخذا نفسا عميقا
ماجد  :ايااااه حلم مزعج بشكل

النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهاية
السرية الذاتية
-

حممد منصور على سالمه اجلوهري
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-

مواليد 1982/2/27

-

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

-

حاصل على ليسانس الشريعة القانون  -شعبة القانون  -جامعة األزهر  -فرع طنطا –
مجهورية مصر العربية  -بتقدير جيد تراكمي عام 2006

-

العب كرة سابق بنادي احتاد املنزلة الرايضي مبحافظة الدقهلية مجهورية مصر العربية

-

حاصل على املركز السادس يف كتابة الشعر على مستوى جامعة األزهر
واألول على مستوى كلية الشريعة والقانون فرع طنطا جامعة األزهر عام  2004يف
مسابقة رمسية من جامعة األزهر خصص هلا حفل تكرمي حبضور العديد من عمداء
الكليات

-

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

-

نشر له ديوانيني شعر فصحى على موقع " أربيك أي بوك "
األول بعنوان  :اتريخ امرأة
والثاين بعنوان  :ملاذا احلب ؟

-

نشر له مخسة رواايت

 الرواية األويل  :بعنوان " كرسي العرش " بدار نشر كلمات ابملنصورة – مجهورية مصر العريةعام 2015
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 الرواية الثانية  :بعنوان " بنات على خط النار " بدار نشر الراية بدولة األردن 2016 الرواية الثالثة  :بعنوان " املقربة " بدار نشر اخلليج بدولة األردن 2017 الرواية الرابعة  :بعنوان " أمنا الغولة " بدار نشر الراية بدولة األردن 2019 الرواية اخلامسة  :بعنوان " ابراكودا " بدار نشر رقمنة الكتاب العريب  -استوكهومل بدولة السويد2020
-

كاتب سيناريو الفيلم األمريكي القصري " العقاب األخري " إخراج أمحد الشاري

-

ألف العديد من كلمات األغاين الذي غناها بعض املطربني

-

حصل على املركز الثالث كممثل بعمل مسرحي ارجتايل يف مسابقة وزارة الشباب
والرايضة عام 2015

-

يعمل حمامي ابالستئناف العايل وجملس الدولة

-

وله مكتب حماماة خاص به عنوانه مدينة اجلمالية – حمافظة الدقهلية – مجهورية مصر

العربية  -ميدان احلطة
 الربيد االلكرتوين :elgoharylaw@gmail.com

-

elgohary_2000@hotmail.com

-

T : 002 01225312210

-
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